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ՄԹԵՐՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՀՐԱՄԱՅԱԿԱՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
Թաթուլ ՄԱՆԱՍԵՐՅԱՆ
ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔ Հետազոտական կենտրոնի ղեկավար
Տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր
Բանալի բառեր. գյուղատնտեսություն, ագրարային քաղաքականություն,
մթերումներ, տնտեսություն, տնտեսական զարգացում

Անկախացումից ի վեր Հայաստանի գյուղատնտեսությունը գտնվում
է լրջագույն փորձությունների շրջանում: Տնտեսվարման նոր պայմաններում այդպես էլ չի ստեղծվել այն համակարգը, որը թույլ կտա լավագույնս օգտագործել գյուղի և գյուղատնտեսության ներուժը:
Մեր համոզմամբ, նման համակարգի ձևավորման կարևոր քայլերից
մեկը կարող է դառնալ մթերումների համակարգի ձևավորումը և իրական
գյուղկոոպերացիայի կազմակերպումը, ինչն արդեն ընկալվում է լայն
շրջանակներում: Մենք հեռու ենք այն մտքից, որ դա նույնն է, ինչ նախկինում գործող Հայկոոպի համակարգի վերականգնումը: Նախ, փոխվել է
մի ամբողջ կացութաձև և վարչահրամայական մեթոդներն անհամադրելի
են բաց և մրցակցային տնտեսության հետ: Երկրորդ, տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների զարգացումը և աշխատանքի կազմակերպման ժամանակակից մեթոդները նոր հնարավորություններ են ընձեռում ավելի արդյունավետ համակարգի ձևավորման համար: Ընդսմին, նույնն է մնում
նպատակը՝ հնարավորինս լավ կազմակերպել գյուղմթերքների արտադրության ու սպառման գործընթացները, նպաստել գյուղացու կենսամակարդակի բարձրացմանն ու երկրում պարենային անվտանգության ապահովմանը:
Հաշվի առնելով ստեղծված իրավիճակը, մեր համոզմամբ, անհրաժեշտ է ձեռնարկել հետևյալ հիմնական քայլերը.
- Հայաստանի բոլոր մարզերում ստեղծել մթերման կենտրոններ՝ աշխատող խանութների ցանցով և կից պահեստային տնտեսությամբ;
- Ձևավորել գյուղմթերքների արտադրության և սպառման գործընթացներին առնչվող կենտրոնացված տեղեկատվական համակարգ՝ հանրապետության բոլոր համայնքներում առկա և սպասվող բերքի վերաբերյալ մանրակրկիտ տեղեկատվությամբ, ինչպես նաև բնամթերային փոխանակման, գյուղմթերքների առևտրի և ոլորտին առնչվող այլ տեղեկատվության փոխանակման և օգտագործման արդյունավետ մեխանիզմ;
7

²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë

- Գյուղթերքների պետական պատվերի համակարգի մշակում, հատկապես երկրի պարենային անվտանգությունն ապահովող ճյուղերի և ենթաճյուղերի արտադրանքի կայուն և կանխատեսելի իրացման նպատակով;
- Գյուղացիական տնտեսությունների աջակցման ազգային ծրագրի
մշակում և դրա հետևողական իրականացում /ներառյալ՝ ցածր տոկոսով
վարկերի տրամադրում, ոռոգման ջրի վարձի, հողի հարկի, այլ վճարների
գծով գյուղացիական տնտեսությունների ֆինանսական պարտավորությունների մի մասի բնամթերային հաշվանցման և այլ հնարավորություններով/;
- մասնագիտական խորհրդատվություն՝ գյուղմթերքների արտադրության արդյունավետ կազմակերպման և դրանց իրացման հարցերով;
- գյուղացիական տնտեսությունների արտադրած ապրանքների շուկայական ուսումնասիրություններ /ներքին մարքեթինգ/՝ հանրապետության ողջ տարածքով մեկ;
- արտերկրում տեղական գյուղմթերքների իրացման հնարավորությունների բացահայտում և արտահանմանն աջակցություն /արտաքին
մարքեթինգ/;
- առավել մեծ պահանջարկ ունեցող և արտահանման ուղղվածության գյուղմթերքների առանձին ծրագրերի պետական համաֆինանսավորման մեխանիզմի ներդրում;
- երկրի պարենային անվտանգության ապահովման նպատակով
սերմնացուի, պարարտանյութի, թունաքիմիկատների տեսքով պետական
սուբսիդավորում;
- սննդի անվտանգության ապահովման նպատակով համապատասխան լաբորատորիաների հիմնում մարզերում և սննդի անվտանգության
ապահովման հարցերով զբաղվող բոլոր երեք կառույցների՝ ՀՀ Գյուղատնտեսության, ՀՀ Առողջապահության և ՀՀ Տնտեսական զարգացման և
ներդրումների նախարարությունների համագործակցության ծավալում
/ներկայումս հիշյալ նախարարությունների միջև գործողությունները համադրված չեն/;
- մթերումների համակարգը սպասարկող անհրաժեշտ ենթակառուցվածքների ձևավորում /սառնարանային տնտեսություն, պահեստներ և
այլն/;
- շարունակական բնույթ կրող գյուղմթերքների տոնավաճառների
կազմակերպում՝ մարզերում և Երևանում:
Մթերումների համակարգի ձևավորումը պետք է լինի ՀՀ Կառավարության տնտեսական գերակայությունների շարքում: Այն ուղղված է
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ոչ միայն գյուղթերքների արտադրության ճիշտ և ռացիոնալ կազմակերպմանն ու դրանց իրացմանը, այլև գյուղում աղքատության մակարդակի հետևողական կրճատմանը՝ աշխատատեղերի ստեղծման և եկամուտների ավելացման միջոցով, ինչպես նաև տնտեսության մրցունակության բարձրացմանը:
Հայկոոպը սխալմամբ վերագրվում է խորհրդային տնտեսվարմանը,
սակայն այն բաժնետիրական սկզբունքների վրա հիմնված արտադրության կազմակերպման առավել հաջողված ձևաչափ է:
Հարկ է նշել, որ Հայկոոպը ստեղծվել է 1904 թվականին` Մեղրիում
որպես սպառողական կոոպերացիան կազմակերպող կառույց, միաժամանակ նպաստելու առևտրի կազմակերպմանը:
Տասնյակ տարիներ, անկախ տնտեսվարման ձևերից, Հայկոոպի
ցանցը դյուրացրել է գյուղմթերքի իրացումը` կոոպտորգի խանութների
ցանցով` քաղաքներում: Գործել են Հայկոպի համակարգի հիսուն խանութ
Երևանում, ’’Արմենիա’’ խանութը Մոսկվայում, Հայկոոպի ենթակայության
տակ են եղել Հայաստանում գյուղմթերքների բոլոր շուկաները: Հայկոոպի
միջոցով իրականացվել են մթերումներ` կաշվի, բրդի, դեղաբույսերի, ձվի
և այլն` համապատասխան գրասենյակներով և սպանդանոցներով: Հայկոոպի համակարգում գործել է նաև բրդի նախնական վերամշակման
կոմբինատ` Արարատում, իսկ քսանութ գործարաններում կազմակերպվել
է հացի արտադրությունը, ինչպես նաև դպրոցական սննունդը:
Հատկանշական է, որ խորհրդային միության գերկենտրոնացված
համակարգում, երբ արտաքին առևտուրն իրականացվում էր մասնագիտացված մենաշնորհային կառույյցների միջոցով, ՀԽՍՀ որոշ ապրանքների արտահանման մեծ մասը կազմակերպվել է Հայկոոպի կողմից:
Հասարակական սննդի համակարգը եղել է Հայկոոպի ցանցում,
ներառյալ Սևանի Աղթամար համալիրը, Հարսնաքարը, այլ ռեստորաններ:
Գործել են մեծածախ առևտրի բազաներ Սպիտակ, Լենինական, Երևան
քաղաքներում:Գործել են արտադրական ձեռնարկություններ, արտադրվել
են հյութեր չիչխանի յուղ և այլ արտադրանք, Կամոյում, Մարտունիում և
այլուր: Հայկոոպի համակարգում գործում էր շինարարական տրեստ`
տասնմեկ շինվարչություններով: Գործել է Հայկոոպտրանսը` հազար
երկու հարյուր մեքենաների պարկով: Ամբողջ ցանցում աշխատել է տասներկու հազար մարդ: Հայկոոպն իր կազմակերպաիրավական կառուցվածքով փայատիրական կազմակերպություն է: Մինչ օրս Հայկոոպը Միջազգային սպառողական կոոպերացիայի ալյանսի անդամ է` անմիջական
կապի մեջ` այլ պետությունների հետ
9
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Թաթուլ ՄԱՆԱՍԵՐՅԱՆ
Մթերումների համակարգի ձևավորման հրամայականը Հայաստանի
Հանրապետությունում
Բանալի բառեր. գյուղատնտեսություն, ագրարային քաղաքականություն,
մթերումներ, տնտեսություն, տնտեսական զարգացում

Անկախացումից ի վեր Հայաստանի գյուղատնտեսությունը գտնվում է
լրջագույն փորձությունների շրջանում: Տնտեսվարման նոր պայմաններում այդպես էլ չի ստեղծվել այն համակարգը, որը թույլ կտա լավագույնս օգտագործել գյուղի և գյուղատնտեսության ներուժը: Մեր
համոզմամբ, նման համակարգի ձևավորման կարևոր քայլերից մեկը
կարող է դառնալ մթերումների համակարգի ձևավորումը և իրական
գյուղկոոպերացիայի կազմակերպումը, ինչն արդեն ընկալվում է լայն
շրջանակներում:

Tatul MANASERYAN
The impact of current trends of the world economy to ensure socio - economic
security of the post-Soviet countries
Key words: agriculture, agricultural policy, procurement, economy, economic development

Since independence, the competitiveness of agriculture in Armenia is one of the most
serious problems. New economic conditions of public and private management have
not yet formed a system which will allow to better use the enormous potential of
agriculture. In our opinion, one of the most important steps in the development of such
a system may be the procurement system and the real agricultural cooperation, which is
already perceived in the wider community in Armenia.
Татул МАНАСЕРЯН
Необходимость формирования системы закупок в Республике Армения
Ключевые слова: сельское хозяйство, аграрная политика, закупки, экономика,
экономическое развитие
С момента обретения независимости, конкурентоспособность сельского хозяйства
Армении является одной из самых серьезных проблем. Новые экономические условия
хозяйствования так и сформировали систему, которая позволит лучшим образом
использовать огромный потенциал сельского хозяйствастраны. По нашему мнению,
одним из наиболее важных шагов в развитии такой системы может быть система закупок
и реальной сельскохозяйственной кооперации, которая уже воспринимается в широких
кругах общественности.
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ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՓՈԽԱՆՑՈՒՄՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՀ ՏՆԱՅԻՆ
ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏՈՒԺԻ ԱՌԱՋԱՐԿԻ ՎՐԱ
Ալեքսանդր ՇԻՐԽԱՆՅԱՆ
ԵՊՀ ՏԿ ֆակուլտետի ասպիրանտ
Բանալի բառեր. դրամական փոխանցումներ, տնային տնտեսություններ,
աշխատուժի առաջարկ, հակման գնահատականի համապատասխանեցման
եղանակ

Դրամական փոխանցումների և տնտեսական աճի փոխկապակցվածությունն ուսումնասիրող գրականությունը բավականին լայն է։ Այնուամենայնիվ, այս կապի ուղղվածությունը դեռևս ապացուցված չէ։ Որոշ
մասնագետներ պնդում են, որ դրամական փոխանցումները նպաստում են
տնտեսական աճին վարկավորման կամ իրացվելիության սահմանափակումների վերացման միջոցով, մյուսները կարծում են, որ այս ֆինանսական միջոցների իրական ազդեցությունը կախված է ստացող երկրում
դրանց օգտագործման բնույթից, երրորդների կարծիքով դրանք բերում են
երկարաժամկետ աճ այն երկրներում, որտեղ առկա են որակյալ և արդյունավետ ինստիտուտներ:1 2 3 Դրամական փոխանցումների ազդեցության
գնահատման ամենատարածված ուղղություններից է աշխատուժի առաջարկի վրա դրանց ազդեցության ուսումնասիրությունը։ Մի շարք մասնագետներ հանգում են այն եզրակացության, որ դրամական միջոցները
նվազեցնում են ստացողի աշխատելու շարժառիթները՝ այդպիսով կրճատելով աշխատանքի առաջարկն ու նվազեցնելով տնտեսական աճը:45
Աշխատանքը նվիրված է ՀՀ տնային տնտեսությունների աշխատուժի
առաջարկի վրա դրամական փոխանցումների ազդեցության ուսումնասիրությանը։ Օգտագործելով ՀՀ ԱՎԾ (Ազգային Վիճակագրական Ծառայություն) կողմից իրականացված տնային տնտեսությունների կենսամակարդակի ամբողջացված հետազոտության տվյալներն ու մոդելավորման
հակման գնահատականի համապատասխանեցման մեթոդը՝ ստացվել է,

1

Fayissa, B. and Nsiah, C., 2010. The impact of remittances on economic growth and
development in Africa. The American Economist, 55(2), pp.92-103.
2
Incaltarau, C. and Maha, L.G., 2011. Remittances and Economic Growth. Transformation in
Business & Economics, 10(2B), pp. 527-548
3
Catrinescu, N., Leon-Ledesma, M., Piracha, M. and Quillin, B., 2009. Remittances, institutions,
and economic growth. World Development, 37(1), pp.81-92.
4
Grigorian, D.A. and Melkonyan, T.A., 2011. Destined to receive: The impact of remittances on
household decisions in Armenia. Review of development economics, 15(1), pp.139-153.
5
Cox-Edwards, A. and Rodríguez-Oreggia, E., 2009. Remittances and labor force participation
in Mexico: an analysis using propensity score matching. World Development, 37(5), pp.1004.
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որ դրամական փոխանցումները կրճատում են տնային տնտեսությունների
աշխատաժամերը։
Հակման գնահատականի համապատասխանեցման (ՀԳՀ, propensity
score matching) մեթոդի ներկայացման համար կօգտվենք Խանդկերի,
Կուլվալի և Սամադի կողմից հրատարակված՝ «Ազդեցության գնահատման ձեռնարկ․ քանակական մեթոդներ և կիրառություններ» գրքի վրա:6
Ըստ հեղինակների՝ ՀԳՀ-ն մեթոդ է, որ, հիմնվելով տեսանելի բնութագրիչների վրա, հաշվարկում է որևէ տնտեսական «փորձին» (treatment)
մասնակցելու հավանականությունը և կառուցում վիճակագրական համեմատության խումբ (statistical comparison group), որից հետո փորձի մասնակիցները համապատասխանեցվում են ոչ մասնակիցներին՝ հիմնվելով
հակման գնահատականի վրա։ Փորձի ազդեցության գնահատումը կատարվում է այս երկու խմբերի (փորձին մասնակցածների և չմասնակցածների) միջին արդյունքների տարբերության հաշվարկով։ Այլ կերպ ասած,
այս մեթոդն անկախ փոփոխականների վերլուծության միջոցով ստանում
է հակման գնահատական կամ համաթիվ, և համեմատում մոտ ցուցանիշ
ունեցող ծրագրի մասնակիցների և ոչ մասնակիցների արդյունքները,
որպեսզի ստացվի ծրագրի ազդեցությունը: Տնային տնտեսությունները,
որոնք չեն համապատասխանեցվում, դուրս են բերվում տվյալների բազայից: Հակման գնահատականը իրենից ներկայացնում է տվյալ փորձին
կամ ծրագրին մասնակցության հավանականությունը՝ կախված տեսանելի բնութագրիչներից՝
( )
(
)
(1)
որտեղ -ը բնութագրիչներն են, իսկ -ն՝ փորձը:
ՀԳՀ մեթոդը հիմնվում է երկու ենթադրությունների վրա՝
1. Պայմանական անկախություն (ոչ տեսանելի գործոններն ու բնութագրիչները չեն ազդում մասնակցության վրա)։
2. Մասնակիցների և չմասնակցողների խմբերի հակման գնահատականների համընկնման բարձր աստիճան, որպեսզի համեմատության արդյունքները հնարավորինս ճշգրիտ լինեն։
Ծրագրի ազդեցության գնահատումը կատարվում է կա'մ մասնակցության միջին ազդեցության (ATE: Average Treatment Effect), կա'մ մասնակցողների վրա մասնակցության ազդեցության (TOT: Treatment Effect
on the Treated) ցուցանիշների միջոցով: ATE-ի մաթեմատիկական ներկայացումը հետևյալն է՝

6

Khandker, S.R., Koolwal, G.B. and Samad, H.A., 2010. Handbook on impact evaluation:
quantitative methods and practices. World Bank Publication sm, pp. 53-66.
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* ( )

+

( )

* ( )

+

* ( )

+

(2)

Պայմանական անկախության ենթադրությունը թույլ է տալիս վերոնշյալ բանաձևը ներկայացնել՝
*

+

*

+

արտահայտությամբ, իսկ համընկնման ընդհանուր տարածքի ենթադրությունը՝ գնահատել հավասարման երկու մասերը: TOT-ի մաթեմատիկական ներկայացումը կունենա հետևյալ տեսքը՝
(

)*

, ( )

( )-

, ( )

( )-+

ՀԳՀ մեթոդի կիրառումը ենթադրում է երեք փուլերի իրականացում։
Առաջին փուլում լոգիթ կամ պրոբիթ եղանակի միջոցով ստացվում են
հակման գնահատականները։ Երկրորդ փուլում կատարվում է ընդհանուր
տարածքի որոշում, որտեղ համընկնում են երկու խմբերի հակման գնահատականների բաշխումները։ Երրորդ փուլում իրականացվում է գնահատականների համապատասխանեցում։ Վերջինիս տարբեր եղանակներ
գոյություն ունեն, որոնք ներկայացված են ստորև։
1. Ամենամոտ հարևանի համապատասխանեցման մեթոդը (nearest
neighbor matching) ամենահաճախ կիրառվող մեթոդն է, որտեղ յուրաքանչյուր մասնակից համապատասխանեցվում է հակման գնահատականով
իրեն ամենամոտ կանգնած ոչ մասնակցի հետ։ Հնարավոր է նաև մի մասնակցի համապատասխանեցնել մի քանի «հարևան» (սովորաբար 5), փոխարինումով կամ առանց (with or without replacement, եթե ընտրում ենք
փոխարինումով համապատասխանեցումը, ապա ենթադրվում է, որ նույն
«հարևանը» կարող է համապատասխանեցվել մեկից ավելի մասնակցի)։
2. Որոշակի շառավղով համապատասխանեցում (radius matching)։
Ամենամոտ հարևանի մեթոդի թերությունն այն է, որ տվյալ մասնակցին
հնարավոր է մոտ մասնակից չգտնվի, այսինքն նրանց գնահատականները
կարող են լինել բավականին տարբեր, որն իր հերթին կնվազեցնի մեթոդի
արդյունավետությունը։ Այս խնդիրը կարելի է լուծել հակման գնահատականի հեռավորության շառավղի ընտրության միջոցով, երբ յուրաքանչյուր
մասնակից համապատասխանեցվում է իրենից որոշակի շառավղով հեռավորության վրա ընկած ոչ մասնակիցներին (այս մեթոդը ենթադրում է
փոխարինումով համապատասխանեցում)։ Այս մեթոդի թերությունն էլ այն
է, որ չհամապատասխանեցված ոչ մասնակիցների թիվը կարող է մեծ
լինել, որը կարող է առաջացնել ընտրանքից շեղման հնարավորություն։
3. Շերտավորմամբ կամ որոշակի հեռավորությամբ համապատասխանեցում (stratification and interval matching): Այս մեթոդը քննարկվող երկու խմբերի համընկնման ընդհանուր տարածքը (common support area)
13
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բաժանում է մի քանի բաժինների՝ ստրատաների, և գնահատում փորձի
ազդեցությունը նրանցից յուրաքանչյուրում։ Յուրաքանչյուր ստրատայում
ծրագրի ազդեցությունը հավասար է փորձին մասնակցող (treated) և
չմասնակցող (control) խմբերի վրա ազդեցությունների միջին տարբերությանը։ Իսկ ծրագրի ընդհանուր ազդեցությունն իրենից ներկայացնում է
բոլոր բաժինների ազդեցությունների միջին կշռված մեծությունը (տվյալ
ստրատայի կշիռը հավասար է այդ ստրատայի մասնակիցների հարաբերությանը մասնակիցների ընդհանուր թվին)։
4. Միջուկային և լոկալ գծային համապատասխանեցումը (kernel and
local linear matching)։ Վերը նշված բոլոր մեթոդների թերությունն այն է, որ
չմասնակցողների միայն մի փոքր ենթաբազմություն կարող է բավարարել
համընկնման ընդհանուր տարածքում ընկնելու պայմաններին։ Այս խնդիրը լուծվում է միջուկային և լոկալ գծային ոչ պարամետրական համապատասխանեցման միջոցով, երբ ընտրվում է մասնակցություն չունեցողների
կշռված միջին և այն համապատասխանեցվում յուրաքանչյուր մասնակցի։
Այս աշխատանքում փորձին մասնակցությունը բնութագրվում է
դրամական փոխանցումներ ստանալու փաստով: Մեր սկզբնական
հավասարումը հետևյալն է՝
(3)
որտեղ մեր նպատակն է ուսումնասիրել մասնակցության (դրամական փոխանցումների ստացման) միջին ազդեցությունը կախյալ փոփոխականի՝ -ի վրա (օրինակ տնային տնտեսության բարեկեցության կամ
աշխատանքային ժամերի կամ էլ երեխաների կրթական ծախսերի վրա)՝
կախված դիտարկվող j-րդ տնային տնտեսության i-րդ անդամի X բնութագրիչներից։ Այս դեպքում փորձի միջին ազդեցությունը՝
( |

)

(

)

(4)

որտեղ,
-ն փոխանցումներ ստացածների և չստացածների արդյունքների միջին տարբերությունն է։ Այնուամենայնիվ, այս համեմատությունն ամբողջությամբ չի բնութագրում դրամական փոխանցումների
իրական ազդեցությունը
փոփոխականի վրա, քանի որ կան որոշակի
գործոններ, որ փոխկապակցված (կորելացված) են փոխանցումների
ստացման հետ, և կարող են լինել փոփոխականներ, որ ազդում են -ի
վրա, սակայն առկա չեն հավասարման մեջ (omitted variable):7 Հիմնական
խնդիրն այն է, որ մեզ հայտնի են փոխանցումներ ստացողների և չստա7

Andersson, L., 2014. Migration, remittances and household welfare in Ethiopia. Migration,
p.004, էջ 11-12.
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ցողների -ները, սակայն մենք չգիտենք թե ինչպիսին կլիներ ստացող
տնային տնտեսությունների արդյունքները, եթե չստանային փոխանցումներ։ Այս իրավիճակում, TOT-ը ավելի նախընտրելի է, քան ATE-ն՝
(

)

(

)

(5)

որտեղ
-ը արդյունքն է դրամական փոխանցումների ստացման
պարագայում, իսկ (
)-ը ստացողների արդյունքն է դրամական
փոխանցումներ չստանալու դեպքում, որը մեզ հայտնի չէ։ Եթե այն փոխարինենք (
)-ով (որը հայտնի է), ապա ճշգրիտ գնահատականներ չենք ստանա, քանի որ կարող ենք ունենալ դրամական փոխանցումներում ինքնընտրության խնդիր (self-selection), ինչպես նաև -ն փոխանցումներ ստացածների և չստացածների միջև կարող է էապես տարբեր
լինել։ Այդ է պատճառը, որ հիմնվում ենք համապատասխանեցման մեթոդի վրա, որով փոխանցում ստացող տնային տնտեսությունները
հնարավորինս համապատասխանեցվում են նույն բնութագրիչներ
ունեցող
և
դրամական
փոխանցումներ
չստացող
տնային
տնտեսություններին։
Աշխատանքում օգտագործված են ՀՀ ԱՎԾ տնային տնտեսությունների կենսամակարդակի ամբողջացված հետազոտության 2013թ․տվյալները, որոնք հավաքագրում են տեղեկատվություն տնային տնտեսությունների բնութագրիչների, միգրացիոն փորձի, դրամական փոխանցումների
ստացման, զբաղվածության, բնակության պայմանների, ֆինանսական
դրության, ծախսերի և եկամուտների վերաբերյալ։ (3) հավասարման մեջ
որպես վերցված է տնային տնտեսությունում (16-ից բարձր տարիքի) մեկ
շնչին ընկնող շաբաթական աշխատաժամերի թիվը, -ն փոխանցումներ
ստանալու վերաբերյալ կեղծ փոփոխական է, իսկ -ը տնային տնտեսությունների և գլխավորի բնութագրիչներն են։ Շեղված գնահատականներ
չստանալու համար 5168 դիտարկումներից հանվել են մեկ անձ ունեցող և
վերադարձած անդամ ունեցող տնային տնտեսությունները:
Նկար 1-ը ներկայացնում է երկու խմբերի աշխատաժամերի բաշխումները։ Կապույտով ներկայացված է ստացողների, իսկ կարմիրով
չստացողների բաշխումները։ Մինչև տվյալների ներկայացումը նկատենք,
որ չստացողների բաշխումն ավելի աջ է ընկած, այսինքն միջինում նրանք
ավելի շատ են աշխատում։ Օգտագործելով մի շարք բնութագրիչներ՝
լոգիթ եղանակով ստացվել են հակման գնահատականները (բնութագրիչներն ու գնահատման արդյունքները ներկայացված են աղ. 1-ում և 2-ում)։
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Նկար 1. Դրամական փոխանցումներ ստացողների և չստացողների
աշխատաժամերի բաշխումները

Աղյուսակ 1-ը ցույց է տալիս, որ դրամական փոխանցումների ստացման հավանականությունն աճում է կախված երեխաների թվից, գյուղական շրջանում լինելուց, կենսամակարդակից, միջնակարգ կրթությունից,
և տնային տնտեսության գլխավորի տարիքից (գլխավորի տարիքի և
փոխանցումներ ստանալու հավանականության միջև առկա է շրջված Uաձև կապ. աճ մինչև որոշակի տարիք, իսկ հետո նվազում): Հակադարձ
կապ է առկա այն դեպքում, երբ ընտանիքը վարկեր պարտքեր ունի, ինչպես նաև երբ տնային տնտեսության գլխավորն աշխատում է որպես վարձու աշխատող (զբաղված է գյուղատնտեսությունում) կամ թոշակի է անցել:
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Աղյուսակ 1. Դրամական փոխանցումներ ստանալու հավասարման
լոգիթ եղանակի արդյունքները

Կախյալ փոփոխական՝ դրամական փոխանցումների ստացում (0/1)
Տնային տնտեսության
Նշան
Գլխավորի
Նշան
բնութագրիչներ
բնութագրիչներ
Երեխաների թիվ

+

Վարձու աշխատող է -

Կանանց կշիռ

Ոչ նշանակալի

Գյուղական շրջանից է
Աշխատունակ տարիքի
անդամներ
Միջինից բարձր
կենսամակարդակ
Միջին կենսամակարդակ

+
Ոչ նշանակալի
+

Զբաղված է գյուղա- տնտեսությունում
Թոշակի է անցել
Ոչ
Բարձրագույն
նշանակալի
կրթություն ունի
Տարիք
+

+

Տարիք^2

-

Բարձրագույն կրթություն Ոչ նշանակալի
ունեցողների կշիռ
Միջնակարգ կրթություն +
Վարկեր/պարտքեր ունի

-

Աղյուսակ 2-ն իր հերթին ցույց է տալիս, որ հակման գնահատականների 8 խումբ են ստացվել, ընդհանուր մասնակիցների թիվը 1380 է,
իսկ փոխանցում չստացողների թիվը՝ 2970: Օրինակ 0.4 հակման գնահատական ունեցող 291 տնային տնտեսությունների համապատասխանեցվել
է 410 փոխանցում չստացող ընտանիք:
Աղյուսակ 2. Հակման գնահատականների արդյունքները
Հակման գնահատական
0.08
0.2
0.3
0.35
0.4
0.5
0.55
0.6
0.65
Ընդհանուր

Փոխանցում
չստացողներ
765
879
410
334
410
106
34
20
12
2970
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Փոխանցում
ստացողներ
172
288
178
192
291
123
81
36
19
1380
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Տնային տնտեսությունների համապատասխանեցումը կատարվել է
վերոնշյալ բոլոր տարբերակներով (աղ. 3): Աղյուսակը ցույց է տալիս, որ
բոլոր եղանակներով գնահատված ցուցանիշները բավականին մոտ են
իրար և նշանակալի են: Արդյունքն այն է, որ դրամական փոխանցումներ
ստացող տնային տնտեսությունները մեկ շնչի հաշվով շաբաթական 8
ժամով ավելի քիչ են աշխատում:
Աղյուսակ 3. Հակման գնահատականների համապատասխանեցման
արդյունքները
Համապատասխանեցման մեթոդներ

TOT

t-վիճականի

Ամենամոտ հարևանի մեթոդ

8.2***
8.5***

-15.047

8.1***
8.0***

-19.012

Որոշակի
համապատասխանեցում

շառավղով

Շերտավորման եղանակ
Միջուկային համապատասխանեցում

-18.930

-17.808

Այսպիսով, ըստ ստացված արդյունքների, դրամական փոխանցումների ստացման փաստը կրճատում է աշխատելու շարժառիթները ՀՀ-ում,
ինչն անհանգստացնող երևույթ է, քանի որ մարդկային կապիտալի ցածր
առաջարկը նվազեցնում է տնտեսական գործունեության եկամտաբերությունն ու հիմք հանդիսանում ներդրումների կրճատման համար:
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Ալեքսանդր ՇԻՐԽԱՆՅԱՆ
Դրամական փոխանցումների ազդեցությունը ՀՀ տնային
տնտեսությունների աշխատուժի առաջարկի վրա
Բանալի բառեր. դրամական փոխանցումներ, տնային տնտեսություններ,
աշխատուժի առաջարկ, հակման գնահատականի համապատասխանեց-ման
եղանակ

Հոդվածը վերլուծում է ՀՀ-ում աշխատուժի առաջարկի և դրամական փոխանցումների միջև կապը՝ հիմնվելով հակման գնահատականի համապատասխանեցման մեթոդի վրա։ Ազգային Վիճակագրական Ծառայության
(ԱՎԾ) կողմից տրամադրված տնային տնտեսությունների կենսամակարդակի ամբողջական վերլուծության տվյալները ցույց են տալիս, որ դրամական փոխանցումները նվազեցնում են աշխատելու շարժառիթները. Փոխանցում ստացող տնային տնտեսությունների մեկ շնչին ընկնող աշխատաժամերի քանակը 8 ժամով ավելի փոքր է, քան չստացողներինը։
Александр ШИРХАНЯН
Воздействие денежных переводов на предложения труда домохозяйств в РА
Ключевые слова: денежные переводы, домашние хозяйства, предложение труда, метод
склонности оценки совпадения

Статья анализирует взаимосвязь между предложением рабочей силы и денежных
переводов в РА, на основе метода склонности оценки совпадения. Данные интегрированого обследования уровня жизни домашных хозяйств, предоставленные
Национальной Статистической Службой (НСС) РА, показывают, что денежные
переводы снижают мотивации труда: рабочие часы члена домахозайства получающего денежные переводы на 8 часов меньше чем у непалучающих.
Aleksandr SHIRKHANYAN
The impact of remittances on labor force supply of households in the RA
Keywords: remittances, households, labor supply, propensity score matching technique

The paper analyses the relationship between labor force supply and remittances in Armenia based on propensity score matching method. The data on households‘ integrated
living conditions survey provided by National Statistical Service of the RA shows that
remittances reduce the incentives to work: per capita work hours of remittance receiving households are less by 8 hours than that of non-receiving ones.
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АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ АРМЕНИИ В КОНТЕКСТЕ
ИДЕНТИФИКАЦИИ ОСНОВНЫХ БАРЬЕРОВ НА ПУТИ К
ФОРМИРОВАНИЮ КАЧЕСТВЕННОГО ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
Татевик ОГАНЕСЯН

Ключевые слова: человеческий капитал, система высшего образования,
постсоветское пространство

Вызовы эпохи глобализации определили особую значимость государственной образовательной политики и обусловили необходимость модернизации
системы образования с приведением ее в соответствие с потребностями личности, общества и государства. Для Армении, как и для других бывших республик Советского Союза, распад СССР имел серьезные последствия. Произошли
изменения в структуре экономики с сокращением доли производственного
сектора. Пришли в упадок не выдерживавшие международной конкуренции
целые отрасли промышленности и сельского хозяйства. Повсеместный характер
приобрели разорение хозяйствующих субъектов и связанный с этим рост
безработицы, в том числе среди высокопрофессиональных специалистов.
Эти обстоятельства, оказавшие существенное негативное влияние на
развитие процессов на территориях бывшего СССР, естественно затронули и
систему высшего образования Армении, в связи с чем имели место неоднократные обращения властей страны к проблемам в указанной сфере. В 2015 году
правительством Республики Армения была одобрена ―Государственная
программа развития образования в 2016-2025 гг‖, основной целью которой
провозглашалось повышение качества образования, а также создание условий
для эффективного функционирования образовательной системы и обеспечение
доступности образования. Было намечено повышение финансирования сферы
образования и планировалось, что к 2017 году соответствующие бюджетные
расходы составят 2,8%, к 2021 году – 3,3%, а к 2025 году – 3,7% от ВВП страны.
Для сравнения отметим, что, по данным Всемирного банка, в 2012 году значение этого показателя в Новой Зеландии составило 7,5%, в Финляндии – 7,21%,
в Корейской Республике – 4,61%. Причем некоторые из государств постсоветского пространства отставали ненамного, а в случае с Молдовой (8,34%) и
Киргизстаном (7,38%) даже опережали показатели развитых стран. Расходы на
образование в Украине составили 6,66%, в Беларуси – 5,12%, в Латвии – 4,58% от
ВВП. Безусловно, стратегический план развития должен содержать реалистичные цели. В то же время эффективность проведения программы реформирования
20
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во многом зависит от финансовых средств, направленных на реформы. Таким
образом, несмотря на то, что в различных программах стабильного экономического развития РА неоднократно подчеркивается роль образования, исходя из
низкой доли расходов на образование в ВВП в ближайшее десятилетие на
значительную динамику и повышение конкурентоспособности системы образования РА на международном рынке рассчитывать не приходится.
Известно, что на развитие человеческого капитала существенное влияние
оказывают высшее и послевузовское образование. Остановимся на некоторых
проблемах системы высшего образования нашей страны. В Армении человеческому капиталу, как одному из основных факторов инновационного развития экономики, не уделялось должного внимания, о чем свидетельствует, в частности,
незначительная доля бюджетных расходов на высшее образование. В итоге,
несмотря на то, что страна еще в 2005г. присоединилась к Болонской конвенции,
ее система высшего образования далека от соответствия западным стандартам.
Это в определенной мере связано именно с неудостаточным финансированием, с
чем связаны негативные проявления во внедрении новых информационных
технологий, обновлении устаревшей материально-технической базы, в обеспечении квалифицированными преподавательскими кадрами. Налицо коммерциализация сферы высшего образования, препятствующая обучению в ВУЗ-ах способной, но материально необеспеченной молодежи.
Проявлением недостаточного финансирования является также ослабление
преемственности в вузовском и послевузовском образовании. Отмечается сокращение числа лиц, получающих очное послевузовское образование. Так, в 2014
году число поступивших в армянские ВУЗ-ы составило 17 473, а количество поступивших в очную аспирантуру – лишь 321 . Одна из основных причин этого
заключается в отсутствии у многих перспективных молодых специалистов
возможности заниматься наукой, либо продолжить учебу в условиях сокращения
размеров соответствующих бюджетных ассигнований. Так, средняя заработная
плата работника Национальной Академии наук РА в 2012 году составляла 72 000
драмов, тогда как минимальная заработная плата в РА к тому времени составляла
30 000 драмов, а средняя – 140 739 драмов. Для сравнения отметим, что среднемесячная заработная плата работников горнодобывающей промышленности в
том же периоде составляла 287 685 драмов, сельского хозяйства – 100 879 драмов, строительства – 158 757 драмов. Невелики также надбавки к заработной
плате преподавателей, имеющих научную степень. В итоге возникли проблемы в
кадровом обеспечении образовательных учреждений из-за низкого уровня
оплаты труда работников сферы высшего образования, слабой социальной
защищенности и низкого социального престижа профессии. Стала форми21
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роваться выраженная тенденция к повышению среднего возраста научных
кадров, чреватая нарушением непрерывности в развитии науки. Отчасти это
обусловлено имевшим место в постсоветские годы уходом из этой сферы
значительной части специалистов молодого и среднего поколений и
приближением среднего возраста армянских ученых к 60 годам .
С точки зрения влияния системы образования на развитие человеческого
капитала интересен также вопрос кооперации между бизнесом и высшими
образовательными учреждениями. Как известно, реализация эффективной государственной стратегии в этой сфере осуществляется с вовлечением четырех
основополагающих участников – это государство, образовательные учреждения,
население и частный сектор. Образовательный и государственный секторы
экономики не в состоянии эффективно развивать человеческий капитал без
сотрудничества с частным сектором, определяющим основной спрос на рынке
труда. Одновременно ни одна бизнес-корпорация, какой бы масштабной она ни
была, не в силах существенно изменить макросреду в стране, основываясь
исключительно на свои собственные возможности. В странах с развитой экономикой взаимодействие между четырьмя упомянутыми участниками процесса развития человеческого капитала поставлено на прочную основу. Иначе выглядит
практика взаимодействия между бизнесом и образовательными учреждениями в
странах с переходной экономикой, где работодатели далеки от заинтересованного участия в развитии человеческого капитала. Исключение могут составить
лишь отдельные крупные компании, предоставляющие достаточные средства на
повышение квалификации своих со-трудников. Так, группа Прайс Вотерхауз
Куперс в РФ тратит около 4,200 долларов США в год на образование и подготовку своих приблизительно 2000 работников. Можно отметить также и то, что в
организациях с развитой корпоративной системой большое значение придается
вопросам подбора кадров, в то время как в локальных компаниях этот вопрос
решается без какого-либо учета принципов профессионального рекрутинга.
Одним из проявлений слабой кооперации между бизнесом и образовательными институтами является неурегулированность проблемы трудоустройства выпускников высших учебных заведений. В советский период подготовка
специалистов была ориентирована на обеспечение кадровых потребностей
Армянской ССР в соответствии с ее общесоюзной экономической специализацией. С этой задачей система высшего образования справлялась достаточно
успешно, однако после распада СССР она оказалась не в состоянии эффективно
функционировать в изменившихся социально-экономических условиях. В
частности, результатом отхода от принципов жесткого государственного планирования экономики стало то, что наряду с избытком специалистов для стаг22
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нирующих отраслей хозяйства начала ощущаться нехватка кадров, востребованных на рынке труда. Из-за дисбаланса между реальным и требуемым количеством выпускников ВУЗ-ов возникли предпосылки для безработицы среди
молодых специалистов и выведения из практической трудовой деятельности
значительной части наиболее активной и работоспособной молодежи.
К проблемам системы высшего образования может быть отнесена также
отмечающаяся в последние десятилетия трансформация предпочтений молодежи
при выборе сферы применения своих способностей. Если в советский период
значительная ее часть делала выбор в пользу сферы науки и технического
производства, то с 90-х годов прошлого столетия интерес стал проявляться все
больше к банковской деятельности, торговле и юриспруденции.
Произошли заметные изменения в отношении получения фундаментального образования и многие молодые люди вместо длительного обучения в
учебных заведениях предпочитали, пройдя краткие курсы по приобретению так
называемых ―мягких навыков‖ (soft skills), выходить на рынок труда в поисках
работы, часто механической и низкооплачиваемой, тем не менее, стабильной и
приносящей реальный доход. Для Армении это носит объяснимый характер в том
смысле, что формирование человеческого капитала требует существенных инвестиций, и при низких доходах населения средства в приоритетном порядке направляются на текущее потребление, а не инвестируются в нечто, способное
принести экономические выгоды в перспективе. Причина же недостаточной
платежеспособности населения кроется, в том числе, в небольших размерах
оплаты труда и высоком уровне безработицы в стране, где многие семьи и вовсе
живут за счет частных трансфертов из-за границы. Одним из проявлений этого
стал повышенный интерес молодежи к сферам обслуживания и торговли, в
которых в результате необеспеченности работой по специальности на низкооплачиваемых и не требующих высокой профессиональной подготовленности работах нередко задействуются лица с высшим образованием.
Таким образом, отмечающиеся в Армении издержки в организации послевузовского образования и научной деятельности довольно значительны и в долгосрочной перспективе создают риск резкого снижения уровня человеческого
капитала. Из сказанного выше напрашивается вывод о том, что, несмотря на
подчеркивание на официальном уровне роли и места системы образования в
общегосударственной структуре, тем не менее, до настоящего времени к этой
сфере не отмечается достаточного внимания и для страны остается актуальным
реформирование образовательной системы. Однако, судя по планируемым долям
бюджетных расходов на образовательные цели, в ближайшей перспективе в этом
вопросе какие-либо существенные прорывы маловероятны.
23
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Татевик ОГАНЕСЯН
Анализ системы образования Армении в контексте идентификации основных
барьеров на пути к формированию качественного человеческого капитала
Ключевые слова: человеческий капитал, система высшего образования, постсоветское
пространство.

Для Армении, как и для других бывших республик Советского Союза, распад
СССР имел серьезные последствия. Естественно, распад затронул и систему
высшего образования Армении, которая, несмотря на проведенные реформы, все
еще далека от комплексного выполнения своих функций. Между тем вызовы
эпохи глобализации определили особую значимость государственной образовательной политики и обусловили необходимость модернизации системы образования с приведением ее в соответствие с потребностями личности, общества и
государства.
î³Ã¨ÇÏ ÐàìÐ²ÜÜÆêÚ²Ü
Ð³Û³ëï³ÝÇ ÏñÃ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁª áñ³ÏÛ³É Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ
Ï³åÇï³ÉÇ Ó¨³íáñÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ËáãÁÝ¹áïÝ»ñÇ
µ³ó³Ñ³ÛïÙ³Ý Ñ³Ù³ï»ùëïáõÙ
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Ï³åÇï³É, µ³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·,
Ñ»ïËáñÑñ¹³ÛÇÝ ïÇñáõÛÃ

ÆÝãå»ë ÊêÐØ Ï³½ÙÇ Ý³ËÏÇÝ ³ÛÉ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ
ÙÇáõÃÛ³Ý ÷Éáõ½áõÙÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³Ù³ñ ÝáõÛÝå»ë áõÝ»ó³í Éáõñç Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñ: ´Ý³Ï³Ý³µ³ñ, ÷Éáõ½áõÙÁ ³ñ¹ñ³¹³ñÓ³í Ý³¨ Ð³Û³ëï³ÝÇ µ³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç íñ³, áñÁ, ãÝ³Û³Í Çñ³Ï³Ý³óí³Í µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÇÝ, ¹»é¨ë Ñ»éáõ ¿ Çñ ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÇ Ñ³Ù³ÉÇñ Ï³ï³ñáõÙÇó: ØÇÝã¹»é ·Éáµ³ÉÇ½³óÇ³ÛÇ ¹³ñ³ßñç³ÝÇ Ù³ñï³Ññ³í»ñÝ»ñÁ ë³ÑÙ³ÝáõÙ »Ý å»ï³Ï³Ý ÏñÃ³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³ïáõÏ Ï³ñ¨áñáõÃÛáõÝÁ ¨ Ý³Ë³ÝßáõÙ ÏñÃ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ³ñ¹Ç³Ï³Ý³óÙ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁª í»ñçÇÝë ³ÝÑ³ïÇ, Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ¨ å»ïáõÃÛ³Ý å³Ñ³ÝçÙáõÝùÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³ÑáõÝã ¹³ñÓÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí:
Tatevik HOVHANNISYAN
About the development of long term strategy for Armenia’s economic growth
Key words: economic growth, technological development, social progress

For Armenia, as for the other former republics of the Soviet Union, the collapse of the
USSR had serious consequences. Naturally, the collapse also affected Armenia's higher
education system, which, despite the reforms, is still far from comprehensive
performance of its functions. Meanwhile, the challenges of the era of globalization
identified the special importance of state education policy and made it necessary to
modernize the education system to bring it in line with the needs of the individual,
society and country.
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ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏԱԿԱՆ ՈՒՂՂՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԵՎ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ
Վահե ԵՆԳԻԲԱՐՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ տնտեսագիտության ինստիտուտի հայցորդ
Բանալի բառեր. բնապահպանական վերահսկողություն« շրջակա
միջավայր« բնապահպանական իրավունք« էկոլոգիական քաղաքականություն«
ռիսկի ինդիկատոր« բնապահպանական լիցենզիա

Ժամանակակից բնապահպանական վերահսկողությունը շրջակա
միջավայրի կառավարման համակարգի կարևոր մեխանիզմներից մեկն
է, որի հիմնական նպատակն է ապահովել շրջակա միջավայրի պահպանության և բնօգտագործման ոլորտներում իրականացվող տնտեսական
և գործունեության այլ տեսակների օրենքով սահմանված էկոլոգաիրավական նորմերի/պահանջների կատարումը: Բնապահպանական վերահսկողության միջազգային պրակտիկան ունի որոշակի ընդհանրություններ, հատկապես ԱԵԿԿԱ-ի երկրներում ստուգման oբյեկտների, մակարդակների, ձևերի և մեթոդների դասակարգման մասով:8 Ներկայիս բնապահպանական վերահսկողության քաղաքական վեկտորները ուղղված են
բնօգտագործման թույլտվությունների և տեսչական գործունեության գնահատման և կատարելագործման նոր մեխանիզմների, ցուցանիշների
որոնմանը ու համակարգմանը IT- տեխնոլոգիաների միջոցով:
Տվյալ համատեքստում հիմնավորված է գիտակիրառական հետաքրքրությունը էկոլոգիական հսկողության համակարգում բնապահպանական իրավունքի և իրավակիրառման նորմերի պահպանման համալիր և
բովանդակալից ինդիկատորների մշակման և ներդրման նկատմամբ: Գիտակցելով գործընթացի նշանակությունը գլոբալ համագործակցության
շրջանակներում INECE-էկոլոգիական համապատասխանության և իրավակիրառման միջազգային ցանցը OECD-ի և մի շարք այլ շահագրգիռ
կողմերի հետ համատեղ 2003թ.-ից սկսեց էկոլոգիական հսկողության
համակարգի գնահատման նախագծի իրականացումը: Գործընթացին
մասնակցեցին աշխարհի ավելի քան 20 երկրներ, միջազգային և հասարակական կազմակերպություններ:9 Արդյունքում «բեռնվածություն-վիճակ-արձագանքի» մոդելին համապատասխան առանձնացված են ինդիկատորների 3 տեսակներ`
8

ßíäûãàíîâ ß. ß , Ýêîíîìèêà ïðèðîäîïîëüçâàíèÿ Ì. -2005- ñ. 336-340.
Оценка систем экологического контроля: Измерять значимое. Материалы
международного семинара по индикаторам соблюдения норм экономического
правоприменения. 3-4 ноября 2003г. Париж (Франция), 176 с.
9
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1. Շրջակա միջավայրի վրա բեռնվածության ինդիկատորներ (ներառյալ ուղղակի և անուղղակիները):
2. Շրջակա միջավայրի ինդիկատորներ:
3. Հասարակության ռեակցիայի/արձագանքի ինդիկատորներ:
Առավել հետաքրքիր է հասարակական արձագանքի ինդիկատորների կիրառման պրակտիկան, որը Հայաստանում անարդյունավետ է, իսկ
հասարակության արձագանքը հիմնականում տարերային, քան ազդեցիկ
բնույթի է: Այս հանգամանքը ինչ-որ չափ խոչընդոտում է հասարակական
կարծիքի ինստիտուտի ձևավորմանը: Դրան նպաստում է նաև հասարակության կողմից էկոլոգիական իրավունքի և իրավակիրառման նորմերի
տեղեկացվածության ցածր աստիճանը, որն էլ ի վերջո բերում է հասարակության` որպես «պասիվ դիտորդի» ֆենոմենի ամրապնդանը: Բելգիայում, օրինակ, իրավակիրառման պրակտիկան համարվում է արդյունավետ այն դեպքում, երբ էկոլոգիական հսկողության համակարգում
առկա են`
Բավականաչափ և բարձր որակյալ անձնակազմ,
Հստակ նպատակներ,
Օգտագործվող ինդիկատորներ,
Անհրաժեշտ իրավական գործիքներ,
Հարմար գործիքներ ստուգումների իրականացման համար,
Կադրերի պատրաստման մշտապես գործող մեխանիզմներ:.10
Ինդիկատորների մշակման և ներդրման գործընթացին արդյունավետ
մասնակցություն ունեցան Չինաստանը, Կանադան, Չեխիան, Գանան,
Ղազախստանը, Մեքսիկան, Նիդերլանդները, Ռուսաստանը, Թայլանդը և
ԱՄՆ-ը: Պետք է նշել, որ տվյալ երկրներում օգտագործվող ինդիկատորները ունեն որոշակի նմանություն, իսկ ինդիկատորների ցանկը և
երկրում կիրառվող հսկողության գործընթացի արդյունավետությունը
անմիջականորեն կախված են էկոլոգիական քաղաքականության և
օրենսդրության կատարելիության աստիճանից: Առկա են նաև տարբերություններ: Չինաստանում, օրինակ, հաջողությամբ օգտագործվում է շրջակա միջավայրի որակը բնութագրող տրանսպորտային մայրուղիների աղմուկի միջին մակարդակը дБ (Ср): Մեքսիկայում PROFERA - շրջակա
միջավայրի պահպանության գործակալությունը ռազմավարական տեղե10

Поль Бернер. Бельгия.Индикаторы соблюдения природоохранного законодательства и
правоприменения./ Оценка систем экологического контроля: Измерять значимое.
Материалы международного семинара по индикаторам соблюдения норм экономического
правоприменения. 3-4 ноября 2003г. Париж (Франция), с. 60-65:
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կատվության համակարգի օգնությամբ պետական կառավարման մարմինները կարող են ստուգել երկրի հիմնական ռազմավարությունների իրականացման ընթացքը: Oգտագործվում է բարձր ռիսկայնության գրանցված արդյունաբերական ձեռնարկությունների ինդիկատորը (%-ներով):
Նիդերլանդների տեսչական պրակտիկայում առանձնացված են ռիսկի ինդիկատորների 4 դաս, որոնց գնահատման հիմքում ընկած են բնակչության առողջության, անվտանգության, կայունության և սոցիալական
գործոնները (այն դեպքում, եթե տեսչությունը չի ապահովում օրենսդրության պահպանումը):11 Երկրում մշակված է և տեսչական պրակտիկայում կիրառվում է ռիսկերի որոշման և օրենսդրության պահպանման
մատրիցը: Ենթադրվում է, որ տեսչական ստուգումներում ռիսկի և
օրենսդրության պահպանման մատրիցների կիրառումը էապես բարձրացնում է գործունեության արդյունավետությունը և դրանով կանխում է
ռիսկերի և վտանգների առաջացումը, նվազագույնի հասցնելով հասարակական առողջության վրա բացասական ազդեցությունները: Հայաստանի բնապահպանական վերահսկողության համակարգում նման գործիքների կիրառումը խիստ սահմանափակ է:
Ուշագրավ է հատկապես Շոտլանդիայի բնապահպանական օրենսդրության և իրավակիրառման նորմերի պահպանման ինդիկատորների
մշակման և կիրառման փորձը: Այդ երկրում շրջակա միջավայրի պահպանության գործակալությունը բնապահպանության և բնօգտագործման
ոլորտների կարգավորող մարմինն է: Գործակալության հաստիքը կազմում է 1000 աշխատակից, որոնք ծառայություն են իրականացնում երկրի
21 բնակավայրերում: Ընդ որում բնապահպանական (այդ թվում տեսչական) գործունեության բյուջեն կազմում է 50 մլն ֆունտ ստերլինգ (մոտ
83 մլն ԱՄՆ դոլ): Գումարի կեսը տրամադրում է պետությունը, իսկ մյուս
կեսը հավելում են կարգավորման սուբյեկտների վճարներից: Փորձի
ուսումնասիրումը վկայում է երկրում կիրառվող տեսչական հսկողության
արդյունավետության մասին: Դա պատահական չէ, քանի որ այն հիմնված
է օրենսդրության, բնապահպանական լիցենզիաների տրամադրման, իրավակիրառման, դատական հետապնդման, կամավոր համաձայնությունների և օպտիմալ պրակտիկայի խրախուսման մեխանիզմի վրա:

11

Анжелик А.А. ван дер Шрааф,Ян ван дер Плос. Индикаторы cоблодения
природоохранного законодательства и правоприминения в Нидерландах./ Оценка систем
экологического контроля: Измерять значимое. Материалы международного семинара по
индикаторам соблюдения норм экономического правоприменения. 3-4 ноября 2003г.
Париж (Франция), с. 110-112.
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Հայաստանում, այդպիսի մեխանիզմի կիրառման անհրաժեշտությունը ակնհայտ է այն պարզ պատճառով, որ տնտեսական (հատկապես ձեռնարկատիրական) գործունեության նախագծերի բնապահպանական փորձաքննության օրենսդրությունը գրեթե անտեսել է հետնախագծային վերլուծության / մոնիթորինգային փուլի անցկացումը: Իրավիճակը բարդանում է նրանով, որ մոնիթորինգային ստուգումներում «չեզոք» դիրքում է
գտնվում նաև տեսչական ծառայությունը: Հետևաբար ոլորտում առկա
«տեսչական հսկողության անորոշության» երևույթը, ինչը պահանջում է
ստուգման նոր մեխանիզմի կիրառումը գիտական որոնումների և
առաջատար միջազգային փորձի տեղայնացման միջոցով:
Էկոլոգիական հսկողության ամերիկյան համակարգում մշակված են
նույնիսկ ինդիկատորների որոշման չափորոշիչներ, իսկ դրանցից ընտÁրված առավել խոստումնալիցները օգտագործվում են երկու նպատակով`
- Հասարակայնության, ԱՄՆ-ի կոնգրեսի և ադմինիստրատիվ բյուջետային վարչության առաջ հաշվետվության:
- Ռազմավարությունների և ծրագրերի վերլուծության և կատարելագործման համար:12
Այսպիսով, էկոլոգիական հսկողության համակարգի գործունեության
արդյուանվետության բարձրացման ու միջազգային արդի գիտական բնապահպանական նախաձեռնությունները կողմնորոշված են էկոլոգիական
իրավունքի և իրավակիրառման նորմերի պահպանման ինդիկատորների
մշակման և ներդրման բարդ և գիտատար գործընթացին: Որպես կողմնորոշիչ ընտրված են երեք հիմնական չափորոշիչ`
-կողմնորոշվածություն քաղաքականության վրա և օգտակարության
օգտագործողների համար,
- վերլուծական հուսալիություն,
- չափելիություն:
¾ÏáÉá·Ç³Ï³Ý Ñáõë³ÉÇáõÃÛ³Ý ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý ÇÝ¹ÇÏ³ïáñÝ»ñÁ å»ïù ¿ áõÝ»Ý³Ý ·Çï³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³íáñáõÙ« ÇÝãå»ë
Ý³¨ ÷áËÏ³å³Ïóí³Í ÉÇÝ»Ý ïÝï»ë³Ï³Ý Ùá¹»ÉÝ»ñÇ« Ï³ÝË³ï»ëáõÙÝ»ñÇ ¨
ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ Ñ»ï: ²Ûë ³éáõÙáí Ð³Û³ëï³ÝÇ ï»ëã³Ï³Ý ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ï³ï³ñ»É³·áñÍÙ³Ý ³Ý»ÉÇùÝ»ñÁ µ³í³Ï³ÝÇÝ µ³½Ù³½³Ý »Ý« Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí §´Ý³å³Ñå³Ý³Ï³Ý í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ Ýáñ ûñ»ÝùÇ (2005Ã©) ·áñÍ³ÍáõÃÛ³Ý ¨ áÉáñïáõÙ Çñ³í³12

Майкл Стал. Показатели действенности программ обеспечения соответствия
природоохранным требованиям:Oпыт АООС США,/ Оценка систем экологического
контроля: Измерять значимое. Материалы международного семинара по индикаторам
соблюдения норм экономического правоприменения. 3-4 ноября 2003г. Париж, с. 137-153:
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ÏÇñ³éÙ³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÇ í»ñ³Ý³ÛÙ³Ý áõ Ï³ï³ñ»É³·áñÍÙ³Ý Ññ³ï³åáõÃÛáõÝÁ: ¸³ »Ý å³Ñ³ÝçáõÙ Ý³¨ ²ºÎÎ²-Ç »ñÏñÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ùß³Ïí³Í
ßñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇ å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý áÉáñïÇ ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÇ Õ»Ï³í³ñ ëÏ½µáõÝùÝ»ñÁ:
¾ÏáÉá·Ç³Ï³Ý í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý ·»ñ³Ï³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ Ñ³ïáõÏ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝÇ µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý ëïáõ·Ù³Ý/ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý Ýáñ Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ áñáÝáõÙÁ: ²Ûë ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó Ñ³Ùá½Çã ¨ áõß³·ñ³í ¿ Ñ³ïÏ³å»ë
¿ÏáÉá·Ç³Ï³Ý ³áõ¹ÇïÇ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó Ù»Ãá¹³µ³ÝáõÃÛ³Ý ·ñ³·»ï ÏÇñ³éÙ³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÁ µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ: ÜÙ³Ý µ³óÁ ³é³í»É ÝÏ³ï»ÉÇ ¿ ½³ñ·³óáÕ »ñÏñÝ»ñÇ ï»ëã³Ï³Ý
åñ³ÏïÇÏ³ÛáõÙ« áñï»Õ ¹»é¨ë ÇßËáõÙ ¿ ³í³Ý¹³Ï³Ý ëïáõ·áÕ³Ï³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÁ« óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ ÁÝïñáõÃÛáõÝÁ ¨ ·Ý³Ñ³ïáõÙÁ ³í»ÉÇ Ùáï ¿ §í³í»ñ³·ñ³Ï³Ý ·áñÍ³í³ñáõÃÛ³ÝÁ¦« ù³Ý ³½¹»óÇÏ ï»ëã³Ï³Ý ÑëÏáÕáõÃÛ³ÝÁ«³ÛÝ ¿É
Ñ»ï³¹³ñÓ ¿ý»ÏïÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ: ²Ûë ³éáõÙáí ¿ÏáÉá·Ç³Ï³Ý ³áõ¹ÇïÇ` áñå»ë µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý Ýáñ É×³ÏÇ
³Ý»ÉÇùÝ»ñÁ ¨ Ù»Ãá¹áÉá·Ç³Ï³Ý µ³ó³Ñ³ÛïáõÙÝ»ñÁ µ³í³Ï³ÝÇÝ ß³ï »Ý:
Ð»é³ÝÏ³ñ³ÛÇÝ ¿ Ý³¨ ¿ÏáÉá·Ç³Ï³Ý ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛ³Ý Ù»Ãá¹³µ³Ý³Ï³Ý ³é³í»É ³½¹»óÇÏ É×³ÏÝ»ñÇ û·ï³·áñÍáõÙÁ Ý³Ë³·Í³ÛÇÝ ÉáõÍáõÙÝ»ñÇ
É³í³·áõÛÝ ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñÇ ÁÝïñáõÃÛ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñáõÙ: Ð³ÛïÝÇ ¿« áñ
¿ÏáÉá·Ç³Ï³Ý ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛáõÝÁ Çñ ýáõÝÏóÇáÝ³É Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³Ùµ ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý áõÅ»Õ ï»ë³Ï ¿ ÞØ²¶ ·áñÍÁÝÃ³óÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ: ØÇ³Å³Ù³Ý³Ï ¿ÏáÉá·Ç³Ï³Ý ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛáõÝÁ ÑëÏ»Éáí ÞØ²¶-Ç ·Çï³·áñÍÝ³Ï³Ý áñ³ÏÁ
Ýå³ëïáõÙ ¿ ïÝï»ë³Ï³Ý ¨ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³ÛÉ ï»ë³ÏÝ»ñÇ ¿ÏáÉá·³óÙ³ÝÁ«
³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï Ï³åí³Í íÝ³ëÝ»ñÇ« éÇëÏÇ ¨ íï³Ý·Ý»ñÇ å³ñï³¹Çñ ·Ý³Ñ³ïÙ³ÝÁ: ²Û¹ ÑÇÙÝ³ËÝ¹ñÇ ÉáõÍáõÙÁ ³é³í»É Ï³ñ¨áñíáõÙ ¿
ÇÝáí³óÇáÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³ßËáõÅ³óÙ³Ý ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó« ÇÝãÁ ³é ³Ûëûñ
ãÇ ëï³ó»É ³ÝÑñ³Å»ßï Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ ·Çï³Ï³Ý ÑÇÙÝ³íáñáõÙ:
ÐÐ-áõÙ µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ï³ï³ñ»É³·áñÍÙ³Ý Ý³Ë³¹ñÛ³ÉÝ»ñ Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ñ³Ù³ñ»É ·Éáµ³É µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý ¨
³½·³ÛÇÝ ³ñ¹Ç ëáóÇ³É-ïÝï»ë³Ï³Ý áõ ¿ÏáÉá·Ç³Ï³Ý ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ
·Çï³ÏóáõÙÁ« ¹ñ³Ýó ÉáõÍÙ³Ý ·»ñ³Ï³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÁÝ¹áõÝáõÙÁ: Ðñ³ï³å ¿
¹³éÝáõÙ Ý³¨ µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ÉáõÍÙ³ÝÁ ÙÇïí³Í
í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý áã ³í³Ý¹³Ï³Ý Ùáï»óáõÙÝ»ñÇ Ùß³ÏáõÙÝ ¨ û·ï³·áñÍáõÙÁ: ê³Ï³ÛÝ« »Ã» ½³ñ·³ó³Í »ñÏñÝ»ñáõÙ µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝÁ ¹³ñÓ»É ¿ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý µ³ñ»É³íÙ³Ý ¨ ßñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇ
å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ Ï³é³í³ñÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Çñ³í³Ï³Ý
·áñÍÇù« ³å³ Ù»ñ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ³Ûë áõÕÕáõÃÛ³Ùµ Çñ³Ï³Ý³óí³Í
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³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ ¹»é¨ë ã»Ý ³å³ÑáíáõÙ ßáß³÷»ÉÇ µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý
¿ý»Ïï: ¾ÏáÉá·Ç³Ï³Ý í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝÁ Ï³ñÍ»ë ¹áõñë ¿ ÙÝ³ó»É µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý ·ÇïáõÃÛ³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñÇó« Ã»¨ §´Ý³å³Ñå³Ý³Ï³Ý í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»ÝùÇ (2005Ã©) Ñ³Ù³Ó³ÛÝ å»ï³Ï³Ý ï»ëáõãÇ ³ßË³ï³ÝùÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ Ý³¨ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ« µ³ó³ïñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ /
ËáñÑñ¹³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇçáóáí (Ñá¹© 26):
îÝï»ë³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ¿ÏáÉá·Ç³Ï³Ý Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ³ñ¹Ç áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ³é³í»É áõß³·ñ³í »Ý ³ÛÝ ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ« áñáÝóáõÙ
ßñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇ å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý ¨ µÝû·ï³·áñÍÙ³Ý Ñ³ñó»ñÁ ëï³ÝáõÙ
»Ý ·Çï³Ï³Ý Ýáñ Ù³ñÙÝ³íáñáõÙ: Ð»ï³ùñùÇñ ¨ Ñ»é³ÝÏ³ñ³ÛÇÝ ¿« ûñÇÝ³Ï«
ÙÇç×ÛáõÕ³ÛÇÝ Ñ³ßí»ÏßéÇ Ùá¹»ÉÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ ¿ÏáÉá·Ç³Ï³Ý Ë³ËïáõÙÝ»ñÇó
³é³ç³ó³Í íÝ³ëÝ»ñÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ùáï»óáõÙÁ: Øß³Ïí³Í
Ùá¹»ÉÇ ÙÇçáóáí ïÝï»ë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÇ íñ³ ßñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇ áñ³ÏÇ
³½¹»óáõÃÛ³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ùµ ÑÝ³ñ³íáñ ¹³ñÓ³í áñáß»É ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ
áõÕÕ³ÏÇ Í³Ëë»ñÇ ·áñÍ³ÏÇóÝ»ñÇ íñ³ ³ÛÝ ¹»åù»ñáõÙ« »ñµ ÷áËíáõÙ ¿
ÙÇç³í³ÛñÇ íÇ×³ÏÁ:

Վահե ԵՆԳԻԲԱՐՅԱՆ
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Բնապահպանական վերահսկողության գիտական ուղղվածությունը և
կիրառման արդյունավետությունը
Բանալի բառեր. բնապահպանական վերահսկողություն« շրջակա միջավայր«
բնապահպանական իրավունք« էկոլոգիական քաղաքականություն« ռիսկի
ինդիկատոր« բնապահպանական լիցենզիա

Ðá¹í³ÍáõÙ ³é³ç ù³ßí³Í ËÝ¹ÇñÝ»ñÇó ¨ ¹ñ³Ýó í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇó å³ñ½í»լ ¿« áñ ÙÇ ß³ñù »ñÏñÝ»ñáõÙ« Ñ³ïÏ³å»ë Ýáñ³ÝÏ³Ë å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ« ³Û¹ ÃíáõÙ Ý³¨ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ« ¿ÏáÉá·Ç³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ µ³½ÙáõÃÛáõÝÁ ¨ µ³ñ¹áõÃÛáõÝÁ« ¿ÏáÉá·Ç³Ï³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý
ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý ³ÝÏ³ï³ñáõÃÛáõÝÁ/³Ý³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ å³Ñ³ÝçáõÙ »Ý
Ýáñ ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý ³Ïï»ñÇ áõ Çñ³í³ÏÇñ³éÙ³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ëï»ÕÍáõÙÝ
áõ Ý»ñ¹ñáõÙÁ µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý Ë³ËïÙ³Ý ¨ ¿ÏáÉá·Ç³Ï³Ý
Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ÝËÙ³Ý / åñ»í»ÝóÇ³ÛÇ ³å³ÑáíÙ³Ý ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó:
Ваге ЕНГИБАРЯН
Научное направление и эффективность использования экологического
контроля
Ключевые слова: экологический контроль, окружающая среда, эколого-правовая норма,
экологическое право, экологическая политика, индикатор риска, экологические проблемы,
экологическая лицензия, экологическая экспертиза, экологический аудит

Вопросы, поднятые в статье, и их результаты анализа показали, что в нескольких
странах, особенно в ново провозглашенных странах, в том числе и в Армении,
многообразие и сложность экологических проблем, несовершенство / неэффективность законодательства обеспечения экологической безопасности требуют создания и внедрения новых законодательных актов и механизмов правоприменения
с точки зрения обеспечения предотвращения/превенции экологических преступлений и нарушения экологического законодательства.
Vahe YENGIBARYAN
Scientific direction and efficiency of use of environmental control
Keywords: ecological control, environment, ecological and legal norm, ecological law,
ecological policy, indicator of risk, ecological problems, ecological license, ecological expertise,
ecological audit

The issues raised in the article and the results of analysis showed that in some countries
especially in new enunciated ingluding Armenia the variety and complexity of environmental problems, imperfection/ineffectiveness of the legislation to ensure environmental safety require the creation and adoption of new legislation and enforcement
mechanisms from the point of view of prevention of environmental crimes and
violations of environmental legislation.
ՀՀ ՀԱՐԿԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԸ
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Վարդան ԲՈՍՏԱՆՋՅԱՆ
Տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր

Գևորգ ՄԻՆԱՍՅԱՆ
ԵՊՀ ՏԿ ֆակուլտետի ասպիրանտ
Բանալի բառեր. պետական բյուջե, բյուջետային եկամուտներ, բյուջետային
ծախսեր, բյուջետային դեֆիցիտ, կառուցվածքային և ցիկյային դեֆիցիտ

Պետության կողմից վարվող հարկաբյուջետային քաղաքականության արդյունավետության առավել ամբողջական գնահատումը և այդ քաղաքականության մակրոհետևանքների բացահայտումը կապված են որոշ
խոչընդոտների հետ, որոնց հաղթահարման նպատակով, մեր կարծիքով,
առաջին հերթին անհրաժեշտ է տարանջատել հարկաբյուջետային քաղաքականության՝ հայեցողական և ոչ հայեցողական որոշումներով պայմանավորված փոփոխությունները: Նշենք, որ ոչ հայեցողական որոշումներով
պայմանավորված փոփոխությունները մասնագետների շրջանում ընդունված է անվանել նաև ավտոմատ կայունարարների ներգործությամբ տեղի
ունեցող փոփոխություններ:
Հայեցողական հարկաբյուջետային քաղաքականությունն, ըստ էության, պետական ծախսերի և հարկային մուտքերի մտացված փոփոխությունն է՝ ուղղված տնտեսական աճի, զբաղվածության և գնաճի նպատակային ցուցանիշների ապահովմանը: Տնտեսական վերելքի փուլում պետությունները հիմնականում վարում են հավելյալ պահանջարկի արգելակմանը և գների կայունության պահպանմանը միտված զսպողական
հարկաբյուջետային քաղաքականություն, ինչը դրսևորվում է պետական
ծախսերի կրճատման և հարկային մուտքերի ավելացման միջոցառումների իրականացմամբ: Տնտեսական անկման փուլում, պետական ծախսերի ավելացման և հարկային մուտքերի կրճատման ճանապարհով, հարկաբյուջետային քաղաքականությունն առավելապես կրում է ընդլայնողական բնույթ՝ ուղղվելով ամբողջական պահանջարկի մեծացմանը և տնտեսական զարգացման արագացմանը:
Ընդհանուր տնտեսական քաղաքականությունից անկախ ոչ հայեցողական հակաբյուջետային քաղաքականությունը հիմնված է այնպիսի
շուկայական մեխանիզմների վրա (պրոգրեսիվ հարկային համակարգ,
գործազրկության նպաստներ, սոցիալական վճարներ և այլն), որոնք,
ինքնակարգավորվող ռեժիմով արձագանքելով տնտեսական իրավիճակի
փոփոխությանը, նպաստում են տնտեսության ցիկլային տատանումների
հարթեցմանը: Ընդ որում, եթե հայեցողական հարկաբյուջետային քաղաքականության ազդեցությունը կարելի է նկատել միայն որոշակի ժամանակային լագից հետո, իսկ դրա արդյունավետությունը մեծապես պայմա32
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նավորված է տնտեսական իրավիճակներին ժամանակին արձագանքելու
կարողությամբ, ապա ավտոմատ կայունարարները գործում են անմիջապես, և այս դեպքում գրեթե բացակայում է ժամանակային լագը, որ
ընկած է ընդունվող որոշումների և ակնկալվող արդյունքների միջև:
Հարկ է նշել, որ պետական բյուջեն, անկախ դրա արդյունավետության ապահովմանն ուղղված կառավարողների ջանքերից, ենթարկվում է
տնտեսության ցիկլային տատանումների ազդեցությանն, ինչը, բնականաբար, թույլ չի տալիս հիմնվելով միայն բյուջեի հիմնական ցուցանիշների
վրա իրականցնել վարվող հարկաբյուջետային քաղաքականության ամբողջական վերլուծություն և գնահատում: Այդ իսկ պատճառով, նպատակահարմար է բյուջեի արդյունավետությունը դիտարկել երկու բաղադրիչների տեսանկյունից, որոնցից մեկը կարտացոլի հարկաբյուջետային քաղաքականության վերաբերյալ ընդունվող հայեցողական որոշումների, իսկ
մյուսը՝ ավտոմատ կայունարարների ազդեցությունը: Հայտնի է, որ այս առումով հաճախ առաջնորդվում են բյուջետային դեֆիցիտի կամ ավելցուկի
ցուցանիշներով, սակայն այդպիսի վերլուծության արդյունքները կարող են
էականորեն տարբերվել փաստացի իրավիճակը բնութագրող գնահատակ³ններից: Տնտեսության վրա ցիկլային տատանումների ազդեցությունը
գնահատելու համար, պետական բյուջեի ընդհանուր հաշվեկշիռը կարելի
է ներկայացնել ցիկլից ճշրգրտված և ցիկլային հաշվեկշիռների հանրագումարի տեսքով.

OBt  CABt  CBt

որտեղ՝

OBt -ը բյուջեի ընդհանուր հաշվեկշիռն է t-րդ տարում,
CABt -ը՝ ցիկլից ճշգրտված հաշվեկշիռը t-րդ տարում կամ ընդհանուր
հաշվեկշռի այն մասը, որ կրում է հարկաբյուջետային քաղաքականության
վերաբերյալ ընդունվող հայեցողական որոշումների ազդեցությունը,

CBt -ը՝ ցիկլային հաշվեկշիռը t-րդ տարում կամ ընդհանուր հաշվեկշռի այն մասը, որ առաջանում է ավտոմատ կայունարարների ներգործությամբ:
Ցիկլից ճշգրտված հաշվեկշիռների տարբերությունը`
( CAB  CABt  CABt 1 ), որն ընդունված է անվանել հարկաբյուջետային ազդակի ցուցանիշ, բնութագրում է կառավարության կողմից վարվող հայեցողական հարկաբյուջետային քաղաքականության ազդեցությունը ամբողջական պահանջարկի և տնտեսական աճի վրա: Եթե նշված
ցուցանիշը զրո է կամ ձգտում է զրոյի, նշանակում է, որ պետությունը
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տնտեսությունից հավաքագրել է այնքան եկամուտ, որքան հնարավոր է
եղել փաստացի ՀՆԱ-ի տվյալ աճի պայմաններում և միաժամանակ
կատարել այնքան ծախս, որքան անհրաժեշտ է եղել պոտենցիալ ՀՆԱ-ի
աճի տվյալ մակարդակի ապահովման համար: Մյուս կողմից, եթե հարկաբյուջետային ազդակի ցուցանիշը բացասական է, նշանակում է, որ պետությունÝ ³Û¹ ժամանակաշրջանում իր ծախսային և/կամ եկամտային
քաղաքականությամբ խթանել է ամբողջական պահանջարկը, իսկ հակառակ դեպքում՝ զսպել այն ՀՆԱ-ի փաստացի և պոտենցիալ մակարդակների շեղումը նվազեցնելու և ավելցուկային պահանջարկի հետևանքով
ձևավորված գնաճային ճնշումները չեզոքացնելու համար:
Ցիկլային հաշվեկշիռների տարբերությունը ( CB  CBt  CBt 1 ), որը
ցույց է տալիս տնտեսության մեջ ավտոմատ կայունարարների ներգործությամբ տեղի ունեցող փոփոխությունները, բնութագրում է ոչ հայեցողական հարկաբյուջետային քաղաքականության ազդեցությունը ամբողջական պահանջարկի և տնտեսական աճի վրա: Նշված ցուցանիշի բացասական մեծությունը խոսում է ոչ հայեցողական հարկաբյուջետային քաղաքականության ընդլայնողական, իսկ դրական մեծությունը՝ զսպողական
բնույթի մասին: Դա, բնականաբար, պայմանավորված է տնտեսական
վերելքի փուլում գործարար ակտիվության բնույթով որոշվող բյուջետային
եկամուտների ինքնաբերաբար ավելացմամբ և առանձին ծախսային հոդվածների կրճատմամբ, իսկ տնտեսական անկման փուլում, հակառակը,
բյուջեի եկամտային մասի կրճատմամբ և ծախսային մասի ավելացմամբ:
Կառուցվածքային դեֆիցիտի մեծությունը, որպես կանոն, ընդունված
է գնահատել հետևյալ բանաձևով 13.

CABt  Rt (

Yt p
Yt

)

 R ,gap

 Gt (

Yt p  G , g a p
)
,
Yt

որտեղ՝

Rt -ը և Gt -ը համապատասխանաբար բյուջետային եկամուտների և
ծախսերի փաստացի մակարդակներն են t-րդ տարում,
Yt -ը՝ ՀՆԱ-ի փաստացի մակարդակը t-րդ տարում, ÇëÏ Yt p -ը՝ ՀՆԱ-ի
պոտենցիալ մակարդակը t-րդ տարում կամ այլ կերպ ասած ՀՆԱ-ի այն
ծավալը, որ կարելի էր արտադրել ռեսուրսների լրիվ զբաղվածության և
կայուն գնաճի ապահովման պայմաններում,

13

N.Girouard, C.Andre, Measuring Cyclically Adjusted Budget Balances for OECD Countries,
OECD Economics Department Working Papers, No. 434, 2005
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 R, gap -ը և  G, gap -ը՝ բյուջեի եկամուտների և ծախսերի առաձգականությունները ՀՆԱ-ի ճեղքվածքի նկատմամբ:
Ըստ այդմ, հարկաբյուջետային ազդակի և ավտոմատ կայունարարների գնահատականների կառուցման գործընթացը նախ և առաջ ենթադրում է պոտենցիալ ՀՆԱ-ի և դրա ճեղքվածքի գնահատում, որն առանցքային նշանակություն ունի գնաճային ճնշումներ չառաջացնող
տնտեսական աճի որոշման և արդյունավետ հարկաբյուջետային քաղաքականության մշակման ու իրականացման համար: Ներկայացված ուսումնասիրությունում ՀՆԱ-ի պոտենցիալ մակարդակը գնահատվել է Հոդրիկ-Պրեսկոտի ֆիլտրի և արտադրական ֆունկցիայի եղանակներով: Ընդ
որում, երկու դեպքում էլ պոտենցիալ ՀՆԱ-ը գնահատվել է և՛ անվանական, և՛ իրական արտահայտությամբ (2005 թվականի միջին տարեկան
գներով): Առաջարկված մոտեցմամբ կառուցվածքային դեֆիցիտի հաշվարկման բանաձևում կիրառվում է միայն փաստացի և պոտենցիալ ՀՆԱերի հարաբերությունը, ուստի էական նշանակություն չունի, թե պոտենցիալ ՀՆԱ-ի որ շարքն է օգտագործվում անհրաժեշտ ցուցանիշների հաշվարկման համար:
Հոդրիկ-Պրեսկոտի (HP) ֆիլտրի դեպքում վերլուծությունը կատարվել
է շուկայական և հիմնական գներով ՀՆԱ-ի 2000-2015ÃÃ. եռամսյակային
տվյալներáí14` Eviews վիճակագրական փաթեթի CensusX-12 ծրագրի միջոցով, դրանք նախապես սեզոնայնորեն հարթեցնելով: Պոտենցիալ ՀՆԱ-ի
գնահատումն արտադրական ֆունկցիայի եղանակով կատարվել է զբաղվածության, կապիտալի պաշարի և արտադրողականության սեզոնայնորեն հարթեցված, ինչպես նաև HP ֆիլտրման արդյունքում ստացված
ցուցանիշների հիման վրա15` Կոբբ-Դուգլասի արտադրական ֆունկցիայում աշխատուժի առաձգականության գործակիցն ընդունելով 0.4316:
Հարկաբյուջետային ազդակի և ավտոմատ կայունարարների գնահատման գործընթացի հաջորդ փուլը բյուջետային եկամուտների և ծախ14

Շուկայական գներով ՀՆԱ-ի եռամսյակային տվյալները վերցվել են ՀՀ Ազգային
վիճակագրական ծառայության տվյալների շտեմարանից, իսկ հիմնական գներով
ՀՆԱ-ն հաշվարկվել է իրական ծավալի ինդեքսների հիման վրա:
15
Զբաղվածության եռամսյակային տվյալները վերցվել են ՀՀ Կ´-ից, իսկ կապիտալի և արտադրողականության ցուցանիշները ստացվել են մեր կողմից կատարված
հաշվարկների արդյունքում:
16
Աշխատուժի առաձգականության գործակիցը հաշվարկվել է ՀՀ վերաբերյալ
Աշխատանքի միջազգային կազմակերպության` վարձու աշխատողների աշխատանքի վարձատրության և ՀՆԱ-ի հարաբերակցության տարբեր տարիների ցուցանիշների միջինացման միջոցով: https://goo.gl/kPVO5l
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սերի առաձգականության գնահատումն է գործարար ակտիվության տատանումների նկատմամբ, որը մոտարկվում է ՀՆԱ-ի ճեղքածքի միջոցով:
Բյուջետային ծախսերի առումով ավտոմատ կայունարարների միջոցով
պայմանավորված ազդեցության հիմնական լծակը, որպես կանոն, գործազրկության նպաստներն են: Սակայն հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Հայաստանում 2014 թվականից գործազրկության համար
տրամադրվող նպաստների համակարգն այլևս չի գործում, իսկ մինչ այդ
էլ դրանց տեսակարար կշիռն ընդհանուր բյուջետային ծախսերի կազմում
եղել է աննշան, վերլուծությունում բյուջետային ծախսերի առաձգականութան գործակիցը ՀՆԱ-ի ճեղքվածքի նկատմամբ հավասարեցվել է
զրոյի: Գործարար ակտիվության տատանումների նկատմամբ բյուջետային եկամուտների առաձգականության գործակիցը գնահատվել է համապատասխան մեթոդաբանությամբ17, որի արդյունքում ստացվել է ցուցանիշի 0.91-ին հավասար մեծություն:
ՀՆԱ-ի ճեղքվածքի, բյուջետային եկամուտների և ծախսերի առաձգականության գործակիցների գնահատումից հետո կատարվել է բյուջեի
ցիկլային և կառուցվածքային դեֆիցիտների, ինչպես նաև հարկաբյուջետային ազդակներով և ավոտմատ կայունարարներով պայմանավորված փոփոխությունների մեծությունները (տես գծապատկերներ 1 և 2):
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
Ընդհանուր հաշվեկշիռ/ ՀՆԱ, %
Կառուցվածքային հաշվեկշիռ/ՀՆԱ, %

Ցիկլային հաշվեկշիռ/ՀՆԱ, %

Գծապատկեր 1. Բյուջեի ընդհանուր, կառուցվածքային և ցիկլային
դեֆիցիտների դինամիկան 2000-2015թթ.

17

F. Bornhorst and G. Dobrescu, When and How to Adjust Beyond the Business
Cycle? A Guide to Structural Fiscal Balances, Fiscal Affairs Department of IMF,
Washington, 2011, էջ 7
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4.0
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2.0
1.0
0.0
-1.0
-2.0
Հարկաբյուջետային ազդակ

Ավտոմատ կայունարարներ

Գծապատկեր 2. Հարկաբյուջետային ազդակի և ավտոմատ
կայունարարների դինամիկան 2000-2015թթ.

Ներկայացված դինամիկ շարքերի վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ
ՀՀ-ում բյուջետային դեֆիցիտի ցիկլային բաղադրիչը կազմում է ընդհանուր դեֆիցիտի աննշան մասը, ինչը նշանակում է որ ավտոմատ կայունարարների համակարգը հանրապետությունում լիարժեքորեն չի գործում, և հարկաբյուջետային քաղաքականությունն առավելապես կրում է
հայեցողական բնույթ: Բյուջեի ցիկլային դեֆիցիտի մեծությունը որոշակիորեն նկատելի է դարձել 2007-2009 թվականների ընթացքում, երբ ՀՆԱի փաստացի մակարդակի շեղումը պոտենցիալից գտնվել է առավելագույնի սահմաններում, սակայն մնացած տարիների ընթացքում այն եղել է
անհամեմատ ավելի փոքր և չի գերազանցել ՀՆԱ-ի 1 տոկոսը:
Ավտոմատ կայունարարների գործոնով պայամանավորված նման
ազդեցությունը կարելի է համարել օրինաչափ, եթե հաշվի առնենք այն
հանգամանքը, որ հարկային համակարգի պրոգրեսիվությունը դրսևորվում է միայն եկամտային հարկի մասով, իսկ բյուջետային ծախսերի մասով ավտոմատ կայունարարների գործելու հիմնական լծակը՝ գործազրկության նպաստների համակարգն, ընդհանրապես բացակայում է: Այդ
վարքագիծն առավել տրամաբանական է դառնում տնտեսության ստվերային հատվածի զգալի չափերի և հարկային եկամուտների թերհավաքագրման պայմաններում, որոնք իրենց հերթին նվազեցնում են ավտոմատ կայունարարների ազդեցության մեծությունը և նրանց դերակատարությունը տնտեսության ցիկլային տատանումները մեղմելու գործում:
Հարկաբյուջետային ազդակի և ավտոմատ կայունարարների գնահատականները ցույց են տալիս, որ կառավարության կողմից վարվող
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հարկաբյուջետային քաղաքականությունը դիտարկվող ժամանակահատվածի ընթացքում եղել է բավական տատանողական՝ պարբերաբար
կրելով ցիկլային և հակացիկլային բնույթ: Այսպես, 2001-2003թÃ. Ընթացքում հարկաբյուջետային ազդակի դրական ցուցանիշները խոսում են այն
մասին, որ նշված ժամանակահատվածում հարկաբյոււջետային քաղաքականությունը կրել է զսպողական բնույթ, ինչի արդյունքում բյուջեի և՛ ընդհանուր, և՛ կառուցվածքային դեֆիցիտները ՀՆԱ-ի նկատմամբ տոկոսային
արտահայտությամբ շարունակաբար նվազել են՝ 2003 թվականին
կազմելով համապատասխանաբար -1.3 և -0.9 տոկոս: 2004-2006ÃÃ.
ընթացքում, երբ տնտեսությունը գործում էր իր ներուժային հնարավորությունների սահմաններում, և ՀՆԱ-ի փաստացի մակարդակի շեղումը
պոտենցիալից աննշան էր, բյուջեի ընդհանուր և կառուցվածքային դեֆիցիտների մեծությունները շարունակել են մնալ ցածր մակարդակի վրա՝
պայմանավորելով հարկաբյուջետային քաղաքականության չեզոք բնույթը, այսինքն՝ չուղղելով այն ո՛չ տնտեսական աճի խթանմանը, ո՛չ էլ դրա
զսպմանը:
ՀՆԱ-ի փաստացի մակարդակը 2007 թվականից սկսեց զգալիորեն
գերազանցել իր պոտենցիալ մակարդակն, ինը հանգեցրեց բյուջեի կառուցվածքային դեֆիցիտի մեծության աստիճանաբար աճի: Այդպիսի
զարգացումն, ըստ էության, հարկաբյուջետային քաղաքականությանը
հաղորդեց ընդլայնողական բնույթ և էլ ավելի նպաստեց ֆինանսական
մեծ ներհոսքով պայմանավորված ամբողջական պահանջարկի առանց
այն էլ աննախադեպ աճին: Արդյունքում, տնտեսության ’’գերտաքացումը’’
տեղի ունեցավ ավելի մեծ արագությամբ և ավելի մեծ ուժգնությամբ, իսկ
տնտեսական անկումն եղավ ավելի կտրուկ և ավելի խորը: Մինչդեռ,
տրամաբանությունը հուշում է, որ կառավարությունը նշված ժամանակահատվածում իր բյուջետային լծակները պետք է ուղղեր ամբողջական
պահանջարկի և տնտեսական աճի զսպմանը, ինչը թույլ կտար ձևավորել
համապատասխան հակացիկլային բուֆերներ և օգտագործել դրանք
համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնամաժամի հետևանքները
մեղմելու համար:
Ճգնաժամային տարիների ընթացքում կառավարության վարած
հարկաբյուջետային քաղաքականությունը ձեռք բերեց էլ ավելի ընդլայնողական բնույթ, ինչն արձանագրված տնտեսական անկման հետ միասին հանգեցրեց բյուջետային դեֆիցիտ/ՀՆԱ և կառուցվածքային դեֆիցիտ/ՀՆԱ հարաբերակցությունների կտրուկ աճին, իսկ հարկաբյուջետային ազդակի ցուցանիշը բացարձակ մեծությամբ գրանցեց դիտարկվող
ժամանակաշրջանի առավելագույն արժեքը՝ հասնելով 4.1-ի: 2010 թվա38
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կանից սկսած, հարկաբյուջետային և մակրոտնտեսական կայունությունը
չվտանգելու նկատառումներից ելնելով, կառավարությունը կրկին հարկաբյուջետային քաղաքականությանը հաղորդեց զսպողական բնույթ, թեև
այդ ժամանակահատվածում ՀՆԱ-ի փաստացի մակարդակը դեռևս շարունակում էր ցածր մնալ իր պոտենցիալ մակարդակից, ինչը նշանակում
է, որ կառավարությունը կարող էր հետաձգել հարկաբյուջետային կոնսոլիդացման գործընթացի իրականացումը և շարունակեր նպաստել
տնտեսության զարգացմանը:
Ամփոփելով՝ հարկ է նշել, որ ՀՀ-ում հարկաբյուջետային քաղաքականությունը հիմնականում կրում է հայեցողական բնույթ, իսկ ցիկլային
դեֆիցիտի տեսակարար կշիռն ընդհանուր բյուջետային դեֆիցիտի կառուցվածքում բավական փոքր է: Այս ամենը հետևանք է հարկային համակարգի ոչ բավարար պրոգրեսիվության, հարկային եկամուտների թերհավաքագրման, տնտեսության ստվերային հատվածի զգալի չափերի, գործազրկության դեմ պայքարի հարցում պետական համակարգված մոտեցման բացակայության և բազմաթիվ այլ գործոնների, որոնք արգելակում
են ավտոմատ կայունարարների գործունեությունը և նվազեցնում նրանց
դերակատարությունը տնտեսության ցիկլային տատանումները հարթելու
գործում: Հարկաբյուջետային ազդակի և ավտոմատ կայունարարների
գնահատականների վերլուծությունն իր հերթին ցույց է տալիս, որ հարկաբյուջետային քաղաքականությունը շատ դեպքերում եղել է անարդյունավետ՝ իր բնույթով հանգեցնելով տնտեսական անկման խորացման և
տնտեսական զարգացման գործընթացների սառեցման:
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Վարդան ԲՈՍՏԱՆՋՅԱՆ, Գևորգ ՄԻՆԱՍՅԱՆ
ՀՀ հարկաբյուջետային քաղաքականության արդյունավետության
գնահատման հիմնախնդիրները
Բանալի բառեր. պետական բյուջե, բյուջետային եկամուտներ, բյուջետային
ծախսեր, բյուջետային դեֆիցիտ, կառուցվածքային և ցիկյային դեֆիցիտ

Հոդված նվիրված է ՀՀ կառավարության կողմից վարվող հարկաբյուջետային քաղաքականության արդյունավետության վերլուծությանը և այդ
ուղղությամբ նոր մոտեցումների առաջարկմանը: Աշխատանքում գնահատվել են բյուջետային դեֆիցիտի կառուցվածքային և ցիկլային բաղադրիչները և ուսումնասիրվել են դրանց մեծությունները պայմանավորող
գործոնները: Գնահատվել են նաև հարկաբյուջետային ազդակի և ավտáմատ կայունարարների ազդեցությամբ պայմանվորված փոփոխությունները:
Вардан БОСТАНДЖЯН, Геворг МИНАСЯН
Проблемы оценки эффективности фискальной политики в Республики
Армения
Ключевые слова: государственный бюджет, доходы бюджета, расходы бюджета,
бюджетный дефицит, структурный и циклический дефицит, фискальная политика

Статья посвящена изучению фискальной политики, проводимой правительством
РА и предложению новых мер в этой области. В статье были оценены структурные и циклические компоненты бюджетного дефицита и были исследованы
факторы, определяющие их значения. В статье также были оценены изменения
связаны с фискальным импульсом и автоматическими стабилизаторами, что позволило выделить воздействия дискреционных и недискреционных решений
фискальной политки на совокупный спрос и экономический рост.
Vardan BOSTANJYAN, Gevorg MINASYAN
The Problems of Fiscal Policy Effectiveness Estimation in the Republic of Armenia
Keywords:state budget, budget revenues, budget expenditures, budget deficit, structural and
cyclical deficit, fiscal policy, automatic stabilizers, fiscal impulse

The article is devoted to the study of fiscal policy, implementing by the government of
RA and to suggestion of new measures in this area. The article assessed structural and
cyclical components of budget deficit and examined the factors determining their
values. The article also assessed changes related to fiscal impulse and automatic
stabilizers, which allowed to distinguish the impact of discretionary and non-discretionary decisions of fiscal policy on aggregate demand and economic growth.
Հետազոտությունն իրականացվել է ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական
կոմիտեի տրամադրված ֆինանսավորմամբ՝ 15T-5B103 ծածկագրով
գիտական թեմայի շրջանակներում:
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²ðî²¸ð²ÜøÆ ÎðÎÜ²ÎÆ ¶Ü²ÚÆÜ ¼ºÔâºðÆ ºì ä²Ð²Üæ²ðÎÆ
²ÜàðàÞàôÂÚ²Ü ä²ÚØ²ÜÜºðàôØ ²è²æ²ðÎÆ Ì²ì²ÈÜºðÆ ¶Ü²Ð²îØ²Ü
î²ð´ºð²Î²ÚÆÜ Ð²ØºØ²îàôÂÚ²Ü ºÔ²Ü²Î
Ø³ñÇÝ³ öàÂÆÎÚ²Ü
ÐäîÐ §îÝï»ë³Ù³Ã»Ù³ïÇÏ³Ï³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñ¦ ³ÙµÇáÝÇ Ñ³Ûóáñ¹

¶³éÝÇÏ Ð²ò²¶àðÌÚ²Ü
Ð²²Ð §ìÇ×³Ï³·ñáõÃÛ³Ý ¨ µÇáÙ»ïñÇ³ÛÇ¦ ³ÙµÇáÝÇ ¹³ë³Ëáë, ï. ·.Ã
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. ³é³ç³ñÏ, å³Ñ³Ýç³ñÏ, Ùá¹»É, åÇï³Ý»ÉÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ï,
ï³ñµ»ñ³Ï³ÛÇÝ Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÛ³Ý »Õ³Ý³Ï, Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ ýáõÝÏóÇ³

Ð»ï³½áïíáÕ ËÝ¹ÇñÁ Ñ»ï¨Û³ÉÝ ¿. åÇï³Ý»ÉÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïáí ³ñï³¹ñ³ï»ë³ÏÝ»ñÇ Çñ³óíáÕ Í³í³ÉÝ»ñÁ Ï³ÝáÝ³íáñ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí Ï³ï³ñíáõÙ »Ý ÏñÏÝ³ÏÇ ·Ý³ÛÇÝ ½»Õã»ñ: Ð³ÛïÝÇ »Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÇ Çñ³óÙ³Ý
·ÝÇ ¨ »ñÏáõ ³Ý·³Ù ·Ý³ÛÇÝ ½»Õã»ñÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÇ ¹»åùáõÙ å³Ñ³Ýç³ñÏÇ Í³í³ÉÝ»ñÇ µ³½ÙáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ä³Ñ³ÝçíáõÙ ¿ áñáß»É ³ÛÝåÇëÇ ³ñï³¹ñ³Í³í³É, áñÁ Ï³å³ÑáíÇ ³é³í»É³·áõÛÝ ß³ÑáõÛÃ: ÜÛáõÃÇ ë»ÕÙ Ó¨³Ï»ñåÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ë³ÑÙ³Ýí³Í ·Ýáí ¨ »ñÏáõ ³Ý·³Ù
·Ý³ÛÇÝ ½»Õã»ñÇ íÇ×³ÏÝ»ñÁ ³Ýí³Ýí»É »Ý ½ñáÛ³Ï³Ý, ³é³çÇÝ ¨ »ñÏñáñ¹
÷áõÉ»ñ: Ò¨³Ï»ñåí³Í ËÝ¹ñÇ ïÝï»ë³Ù³Ã»Ù³ïÇÏ³Ï³Ý Ùá¹»ÉÇ Ï³éáõóÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ï³ï³ñí»É »Ý Ñ»ï¨Û³É Ýß³Ý³ÏáõÙÝ»ñÁ. e - Ù»Ï ÙÇ³íáñ ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ÇÝùÝ³ñÅ»ùÝ ¿, c0 , c1 , c2 - Á Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³µ³ñ ½ñáÛ³Ï³Ý, ³é³çÇÝ ¨ »ñÏñáñ¹ ÷áõÉ»ñáõÙ ³ñï³¹ñ³ÝùÇ Çñ³óÙ³Ý ·Ý»ñÝ »Ý, b0 i , b1 j , b2 k Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³µ³ñ ½ñáÛ³Ï³Ý, ³é³çÇÝ ¨ »ñÏñáñ¹ ÷áõÉ»ñáõÙ ³ñï³¹ñ³ÝùÝ»ñÇ å³Ñ³Ýç³ñÏÝ»ñÝ »Ý, p01 , p1 j , p2 k - ½ñáÛ³Ï³Ý, ³é³çÇÝ ¨ »ñÏñáñ¹ ÷áõÉ»ñÇ å³Ñ³Ýç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, x0i - ½ñáÛ³Ï³Ý
÷áõÉÇ i-ñ¹ å³Ñ³Ýç³ñÏÇ ¹»åùáõÙ ³ñï³¹ñ³ÝùÇ Çñ³óíáÕ Í³í³ÉÁ, xij ½ñáÛ³Ï³Ý ÷áõÉÇ i-ñ¹ å³Ñ³Ýç³ñÏÇ ¹»åùáõÙ ãÇñ³óíáÕ ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ³ÛÝ
Í³í³ÉÝ ¿, áñÝ Çñ³óíáõÙ ¿ ³é³çÇÝ ÷áõÉÇ j-ñ¹ å³Ñ³Ýç³ñÏÇ ¹»åùáõÙ, xijk ½ñáÛ³Ï³Ý ÷áõÉÇ i-ñ¹ ¨ ³é³çÇÝ ÷áõÉÇ j-ñ¹ å³Ñ³Ýç³ñÏÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ ãÇñ³óíáÕ ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ³ÛÝ Í³í³ÉÝ ¿, áñÝ Çñ³óíáõÙ ¿ »ñÏñáñ¹ ÷áõÉÇ k-ñ¹
å³Ñ³Ýç³ñÏÇ ¹»åùáõÙ, x p - áñáÝ»ÉÇ ³ñï³¹ñ³Í³í³ÉÁ: ²Ûë Ýß³Ý³ÏáõÙÝ»ñÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ Ýßí³Í ËÝ¹ñÇ Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ ýáõÝÏóÇ³Ý áñáßíáõÙ ¿ Ñ»ï¨Û³É Ï»ñå.
L( x p )  (c3  e)  x p  (c0  c3 )   x0i  p0i  (c1  c3 )   p0i   xij p1 j 
iI

i I

j J

 (c2  c3 )   p0i   p1 j   xijk  p2 k  max
i I

j J

(1)

k T

´³É³Ýë³ÛÇÝ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñ»ï¨Û³ÉÝ »Ý.
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1) ¼ñáÛ³Ï³Ý ÷áõÉáõÙ ³ñï³¹ñ³ÝùÇ Çñ³óíáÕ Í³í³ÉÝ»ñÁ ã»Ý Ï³ñáÕ
·»ñ³½³Ýó»É ³Û¹ ÷áõÉÇ å³Ñ³Ýç³ñÏÇ Í³í³ÉÝ»ñÇÝ.
2) x0i  b0i
áñï»Õ i  I
(2)
3) ¼ñáÛ³Ï³Ý ÷áõÉáõÙ ³ñï³¹ñ³ÝùÇ Çñ³óíáÕ Í³í³ÉÝ»ñÁ ã»Ý Ï³ñáÕ
·»ñ³½³Ýó»É ³é³ç³ñÏÇ Í³í³ÉÇÝ. x0i  x p áñï»Õ i  I
(3)
4) ²é³çÇÝ ÷áõÉáõÙ ³ñï³¹ñ³ÝùÇ Çñ³óíáÕ Í³í³ÉÁ ãÇ Ï³ñáÕ ·»ñ³½³Ýó»É ³Û¹ ÷áõÉÇ å³Ñ³Ýç³ñÏÇ Í³í³ÉÇÝ. xij  b1 j áñï»Õ i  I , j  J
(4)
5) ¼ñá ¨ ³é³çÇÝ ÷áõÉ»ñáõÙ ³ñï³¹ñ³ÝùÇ Çñ³óíáÕ Í³í³ÉÇ ·áõÙ³ñÁ
ãÇ ·»ñ³½³ÝóáõÙ ³é³ç³ñÏÇ Í³í³ÉÇÝ. x0i  xij  x p áñï»Õ i  I , j  J (5)
6) ºñÏñáñ¹ ÷áõÉáõÙ ³ñï³¹ñ³ÝùÇ Çñ³óíáÕ Í³í³ÉÝ»ñÁ ã»Ý Ï³ñáÕ
·»ñ³½³Ýó»É ³Û¹ ÷áõÉÇ å³Ñ³Ýç³ñÏÇ Í³í³ÉÝ»ñÇÝ.
xijk  b2 k , áñï»Õ i  I , j  J , k  T
(6)
7) ¼ñáÛ³Ï³Ý, ³é³çÇÝ ¨ »ñÏñáñ¹ ÷áõÉ»ñáõÙ ³ñï³¹ñ³ÝùÇ Çñ³óíáÕ
Í³í³ÉÝ»ñÁ ã»Ý Ï³ñáÕ ·»ñ³½³Ýó»É ³é³ç³ñÏÇ Í³í³ÉÇÝ.
x0i  xij  xijk  x p áñï»Õ i  I , j  J , k  T
(7)
8) (1)-(7) -áõÙ µáÉáñ ÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñÁ ã»Ý Ï³ñáÕ ÁÝ¹áõÝ»É µ³ó³ë³Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ»ñ. x p  0; x0i  0; xij  0; xijk  0 áñï»Õ i  I , j  J , k  T
(8)
(1)-(8) ïÝï»ë³Ù³Ã»Ù³ïÇÏ³Ï³Ý Ùá¹»ÉÇ Ñ³Ù³ñ ³é³ç³ñÏí»É ¿ ûåïÇÙ³É ³ñï³¹ñ³Í³í³ÉÇ áñáßÙ³Ý ï³ñµ»ñ³Ï³ÛÇÝ Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÛ³Ý »Õ³Ý³Ï:
Àëï ³Ûë »Õ³Ý³ÏÇ å³Ñ³ÝçíáõÙ ¿ Ï³ï³ñ»É ïÝï»ë³Ù³Ã»Ù³ïÇÏ³Ï³Ý
Ùá¹»ÉÇ Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ ýáõÝÏóÇ³ÛÇ Ñ³ßí³ñÏ ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ½ñáÛ³Ï³Ý ÷áõÉÇ
Çñ³óÙ³Ý ·ÝÇ ¹»åùáõÙª å³Ñ³Ýç³ñÏÇ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³ñÅ»ù ÁÝ¹áõÝ»Éáí
áñå»ë ³ñï³¹ñ³Í³í³É: ²Ûë ÉáõÍáõÙÝ»ñÇ µ³½ÙáõÃÛáõÝÇó Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ
ýáõÝÏóÇ³ÛÇ ³é³í»É³·áõÛÝ ³ñÅ»ùáí áñáßíáõÙ ¿ ûåïÇÙ³É ³ñï³¹ñ³Í³í³ÉÁ: î³ñµ»ñ³Ï³ÛÇÝ Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÛ³Ý »Õ³Ý³Ïáí ûåïÇÙ³É ³ñï³¹ñ³Í³í³ÉÇ áñáßÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ùá¹»ÉÇ Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ ýáõÝÏóÇ³Ý Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ ¿
Ñ»ï¨Û³É Ï»ñå.
L( x p )  e  x p  c0  y0 ( x0 )  c1  y1 ( x1 )  c2  y2 ( x2 )  c3  y3 ( x p )
(9), áñï»Õ.

y0 ( x0 )  x01  p01  x02  p02  x03  p03

(10)

y1 ( x1 )  p01  ( x11  p11  x12  p12  x13  p13 )  p02  ( x21  p11  x22  p12  x23  p13 ) 
 p03  ( x31  p11  x32  p12  x33  p13 )
y2 ( x2 )  p01  p11  ( x111  p21  x112  p22 )  p01  p12  ( x121  p21  x122  p22 )  p01  p13  ( x131  p21 

 x132  p22 )  p02  p11  ( x211  p21  x212  p22 )  p02  p12  ( x221  p21  x222  p22 ) 
 p02  p13  ( x231  p21  x232  p22 )  p03  p11  ( x311  p21  x312  p22 )  p03  p12  ( x321  p21 

(11)

(12)

 x322  p22 )  p03  p13  ( x331  p21  x332  p22 )

y3 ( x p )  x p  y0 ( x0 )  y1 ( x1 )  y2 ( x2 )

(13)

Üßí³Í »Õ³Ý³Ïáí ËÝ¹ñÇ ÉáõÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ùß³Ïí»É ¿ Ñ»ï¨Û³É ³ÕÛáõë³ÏÁ.
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²ÕÛáõë³Ï

î³ñµ»ñ³Ï³ÛÇÝ Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÛ³Ý »Õ³Ý³Ïáí ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ
ÉáõÍÙ³Ý ³ÕÛáõë³Ï
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²ÕÛáõë³Ï 1-Ç ëÇÙíáÉÝ»ñÇ ¨ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µ³ó³ïñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ.
1. … ïáÕ»ñáõÙ Ý³Ë³ï»ëíáõÙ ¿ ·ñ»É Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³Ù ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñÅ»ùÝ»ñÁ,
2. x p ïáÕáõÙ Ý³Ë³ï»ëíáõÙ ¿ ·ñ»É å³Ñ³Ýç³ñÏÇ Ñ»ñÃ³Ï³Ý Í³í³ÉÁ,
3. b0i ïáÕáõÙ µ»ñíáõÙ »Ý ½ñáÛ³Ï³Ý ÷áõÉÇ å³Ñ³Ýç³ñÏÇ Í³í³ÉÝ»ñÁ,
4. x0i ïáÕáí áñáßíáõÙ ¿ ½ñáÛ³Ï³Ý ÷áõÉáõÙ ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ³é³í»É³·áõÛÝ Çñ³óáõÙÁ, áñÁ µËáõÙ ¿ Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ ýáõÝÏóÇ³ÛÇ Ù³ùëÇÙ³É³óÙ³Ý
ëÏ½µáõÝùÇó, ¨ ³å³ÑáíáõÙ ¿ ³Ûë ÷áõÉÇ ³é³í»É³·áõÛÝ Çñ³óíáÕ Í³í³ÉÝ»ñÁ
³é³ç³ñÏÇ ¨ ³Û¹ ÷áõÉÇ å³Ñ³Ýç³ñÏÝ»ñÇ Í³í³ÉÝ»ñÇÝ ã·»ñ³½³Ýó»Éáõ
å³ÛÙ³ÝÝ»ñáí:
5. x p  x0i ïáÕáí áñáßíáõÙ »Ý ½ñáÛ³Ï³Ý ÷áõÉÇ ãÇñ³óíáÕ Í³í³ÉÝ»ñÁ:
6. b1 j ïáÕáõÙ µ»ñíáõÙ »Ý ³é³çÇÝ ÷áõÉÇ å³Ñ³Ýç³ñÏÝ»ñÇ Í³í³ÉÁ:
7. x1 j , x2 j , x3 j ïáÕ»ñáí áñáßíáõÙ »Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ³é³çÇÝ ÷áõÉáõÙ
³é³í»É³·áõÛÝ Çñ³óíáÕ Í³í³ÉÝ»ñÁ, ½ñáÛ³Ï³Ý ÷áõÉáõÙ ãÇñ³óíáÕ ¨ ³Ûë
÷áõÉÇ å³Ñ³Ýç³ñÏÇ Í³í³ÉÝ»ñÇÝ ã·»ñ³½³Ýó»Éáõ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáí:
8. x p  x01  x1 j , x p  x02  x1 j , x p  x03  x1 j ïáÕ»ñáí áñáßíáõÙ »Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ãÇñ³óíáÕ Í³í³ÉÝ»ñÁ ½ñáÛ³Ï³Ý ¨ ³é³çÇÝ ÷áõÉ»ñáõÙ:
9. b2 k ïáÕáõÙ µ»ñíáõÙ »Ý »ñÏñáñ¹ ÷áõÉÇ å³Ñ³Ýç³ñÏÇ Í³í³ÉÝ»ñÁ:
10. x11k , x12k , x13k , x21k , x22k , x23k , x31k , x32k , x33k ïáÕ»ñáí áñáßíáõÙ »Ý
»ñÏñáñ¹ ÷áõÉáõÙ ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ³é³í»É³·áõÛÝ Çñ³óíáÕ Í³í³ÉÝ»ñÁª ³Ûë
÷áõÉÇ å³Ñ³Ýç³ñÏÇ Í³í³ÉÝ»ñÇÝ ã·»ñ³½³Ýó»Éáõ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáí:
ÎáÝÏñ»ï ËÝ¹ñÇ ïíÛ³ÉÝ»ñÁ ¨ ÉáõÍÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ µ»ñíáõÙ »Ý
ëïáñ¨, í»ñ³µ»ñíáõÙ »Ý ¹Ç»ïÇÏ Ñ³óÇ ³ñï³¹ñáõÃÛ³ÝÁ:
²ÕÛáõë³Ï 2. ¼ñáÛ³Ï³Ý, ³é³çÇÝ ¨ »ñÏñáñ¹ ÷áõÉ»ñÇ ³ñï³¹ñ³ÝùÇ
å³Ñ³Ýç³ñÏÝ»ñÝ áõ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ.

b0i (Ñ³ï) 1000 1400 1800
0,2

p0 i

0,5

0,3

b1 j (Ñ³ï) 100 200 300 b2 k (Ñ³ï)

150 200

p1 j

0,4

0,3

0,4

0,3

p2 k

0,6

²ÕÛáõë³Ï 3. c0  200 ¹ñ., e  170 ¹ñ., c1  180 ¹ñ., c2  160 ¹ñ. ¨ c3  50 ¹ñ.,
³ñÅ»ùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ï³ñµ»ñ³Ï³ÛÇÝ Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÛ³Ý »Õ³Ý³Ïáí ÉáõÍí³Í
ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ

xp

 e  x p c0  y0 ( x0 )

(Ñ³ï)

(Ñ½.¹ñ) (Ñ½.¹ñ)

c1  y1 ( x1 )

(Ñ½.¹ñ)

c2  y2 ( x2 )
(Ñ½.¹ñ)
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c3  y3 ( x p )
(Ñ½.¹ñ)

y3 ( x p )
(Ñ½.¹ñ) (Ñ³ï)
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²ñÅ»½ñÏí³Í ³ñï³¹ñ³ÝùÇª c3  100 ¹ñ. ¨ 150 ¹ñ. óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ûåïÇÙ³É ³ñï³¹ñ³Í³í³ÉÝ»ñÇ áñáßáõÙÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ Çñ³Ï³Ý³óí»É ¿
³ÕÛáõë³Ï 3-áõÙ Ï³ï³ñ»Éáí c3  y3 ( x p ) ëÛ³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÇ í»ñ³Ñ³ßí³ñÏ, áñÇ
³ñ¹ÛáõÝùáõÙ L(xp) ëÛ³Ý ³ñÅ»ùÝ»ñÁ áñáßíáõÙ »Ý Ñ»ï¨Û³É Ï»ñå
1) c3  100 ¹»åùáõÙ L( x p )  e  x p  c0  y0 ( x0 )  c1  y1 ( x1 )  c2  y2 ( x2 )  2  c3  y3 ( x p )
2) c3  150 ¹»åùáõÙ L( x p )  e  x p  c0  y0 ( x0 )  c1  y1 ( x1 )  c2  y2 ( x2 )  3  c3  y3 ( x p )
²Ûë ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óí»É »Ý
ëïáñ¨ ³Ù÷á÷ Ó¨áí:.
²ÕÛáõë³Ï 4. c0  200 ¹ñ., e  170 ¹ñ., c1  180 ¹ñ., c2  160 ¹ñ. ¨ c3 -Ç
ï³ñµ»ñ ³ñÅ»ùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ áñáßí³Í L( x p ) ýáõÝÏóÇ³Ý»ñÁ

c3 (¹ñ) x p (Ñ³ï)

1000

1400

1800

100

L( x p ) (Ñ½.¹ñ) 30,000 38,632 30,740
L( x p ) (Ñ½.¹ñ) 30,000 39,072 36,040

150

L( x p ) (Ñ½.¹ñ) 30,000 39.512 41,340

50

²Ûë ÝáõÛÝ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ·Í³ÛÇÝ Íñ³·ñ³íáñÙ³Ý ¨ ï³ñµ»ñ³Ï³ÛÇÝ
Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÛ³Ý »Õ³Ý³ÏÝ»ñáí ÉáõÍí³Í ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ ×ß·ñïáñ»Ý Ñ³ÙÁÝÏÝáõÙ »Ý:
Î³ï³ñí³Í í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ Ã³÷³ÝóÇÏ ¹³ñÓÝ»Éáõ
Ñ³Ù³ñ ³ÕÛáõë³Ï 4-Ç ïíÛ³ÉÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óí»É »Ý ·Í³å³ïÏ»ñÇ ï»ëùáí.

c3=50

c3=100

c3=150

¶Í³å³ïÏ»ñ 1. c0  200 ¹ñ., e  170 ¹ñ., c1  180 ¹ñ., c2  160 ¹ñ. ¨ c3 -Ç
ï³ñµ»ñ ³ñÅ»ùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ï³ñµ»ñ³Ï³ÛÇÝ Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÛ³Ý »Õ³Ý³Ïáí
áñáßí³Í L( x p ) ýáõÝÏóÇ³Ý»ñÁ:
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²Ûë »Õ³Ý³Ïáí ÉáõÍí³Í ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ µ³ó³Ñ³ÛïíáõÙ ¿
L( x p ) ýáõÝÏóÇ³Ý»ñÇ áÕç ¹ÇÝ³ÙÇÏ³Ý ¨ Ñ»ï¨³µ³ñ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ
ÏÇñ³é³Ï³Ý ï»ë³Ï»ïÇó ëï»ÕÍíáõÙ ¿ ³í»ÉÇ Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñ Çñ³íÇ×³Ï:
Æñ³óÙ³Ý ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï Å³ÙÏ»ïáí ³ñï³¹ñ³ï»ë³ÏÝ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ûåïÇÙ³É ³ñï³¹ñ³Í³í³ÉÝ»ñÇ áñáßáõÙÁ ³é³ç³ñÏíáõÙ ¿ Çñ³·áñÍ»É ³ßË³ï³ÝùáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Õ³Ý³ÏÝ»ñáí:

¶ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ
1. ¶. ¶. Ð³ó³·áñÍÛ³Ý, Ø. ¶. öáÃÇÏÛ³Ý §²ñï³¹ñ³ÝùÇ ëå³éÙ³Ý
å³ï³Ñ³Ï³Ý ÷á÷áËáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ³ñï³¹ñ³ÝùÇ É³í³ñÏ³ÛÇÝ
Í³í³ÉÇ áñáßÙ³Ý »Õ³Ý³Ï¦, Ð³Û³ëï³ÝÇ ×³ñï³ñ³·Çï³Ï³Ý ³Ï³¹»ÙÇ³ÛÇ
Éñ³µ»ñ, 2007 Ãí. , №4, ¿ç»ñ 641-646
2. Ø. ¶. öáÃÇÏÛ³Ý §²ñï³¹ñ³ÝùÇ å³Ñ³Ýç³ñÏÇ ³ÝáñáßáõÃÛ³Ý ¨ ÏñÏÝ³ÏÇ
½»Õã»ñÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ³é³ç³ñÏÇ Í³í³ÉÝ»ñÇ ïÝï»ë³Ù³Ã»Ù³ïÇÏ³Ï³Ý
·Ý³Ñ³ïáõÙÁ¦, êáóÇ³É-ïÝï»ë³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ³ñ¹Ç ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ, 2016Ã., ¶Çï³Ï³Ý Ñá¹í³ÍÝ»ñÇ
ÅáÕáí³Íáõ, ¿ç»ñ 187-192
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Ø³ñÇÝ³ öàÂÆÎÚ²Ü, ¶³éÝÇÏ Ð²ò²¶àðÌÚ²Ü
²ñï³¹ñ³ÝùÇ ÏñÏÝ³ÏÇ ·Ý³ÛÇÝ ½»Õã»ñÇ ¨ å³Ñ³Ýç³ñÏÇ ³ÝáñáßáõÃÛ³Ý
å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ³é³ç³ñÏÇ Í³í³ÉÝ»ñÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ï³ñµ»ñ³Ï³ÛÇÝ
Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÛ³Ý »Õ³Ý³Ï
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. ³é³ç³ñÏ, å³Ñ³Ýç³ñÏ, Ùá¹»É, åÇï³Ý»ÉÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ï,
ï³ñµ»ñ³Ï³ÛÇÝ Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÛ³Ý »Õ³Ý³Ï

ÎñÏÝ³ÏÇ ·Ý³ÛÇÝ ½»Õã»ñÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ûåïÇÙ³É ³ñï³¹ñ³Í³í³ÉÇ
áñáßÙ³Ý ËÝ¹ñÇ ïÝï»ë³Ù³Ã»Ù³ïÇÏ³Ï³Ý Ùá¹»ÉÇ Ñ³Ù³ñ ³é³ç³ñÏí»É ¿
³ÕÛáõë³Ï, áñÇ ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ Ýßí³Í ËÝ¹ñÇ ÉáõÍáõÙÁ ï³ñµ»ñ³Ï³ÛÇÝ Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÛ³Ý »Õ³Ý³Ïáí: Ð³Ù³Ó³ÛÝ ³Ûë »Õ³Ý³ÏÇ Ï³ï³ñíáõÙ ¿
Ùá¹»ÉÇ Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ ýáõÝÏóÇ³ÛÇ Ñ³ßí³ñÏ ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ÝáñÙ³É Çñ³óÙ³Ý ·ÝÇ ¹»åùáõÙª å³Ñ³Ýç³ñÏÇ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³ñÅ»ù ÁÝ¹áõÝ»Éáí áñå»ë
³ñï³¹ñ³Í³í³É ¨ µ³½ÙáõÃÛáõÝÇó ÁÝïñíáõÙ ûåïÇÙ³É ³ñï³¹ñ³Í³í³ÉÁ:
²Ûë ¹»åùáõÙ µ³ó³Ñ³ÛïíáõÙ ¿ ËÝ¹ñÇ Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ ýáõÝÏóÇ³ÛÇ áÕç ¹ÇÝ³ÙÇÏ³Ý, áñÁ ÏÇñ³é³Ï³Ý ï»ë³Ï»ïÇó ß³ï Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñ ¿:
Марина ПОТИКЯН, Гарник АЦАГОРЦЯН
Метод вариантного сравнения оценки обьемов предложения в условиях
двойной ценовой скидки и неопределенности спроса на товар
Ключевые слова: предложение, спрос, модель, срок годности, метод вариантного
сравнения

При условиях двойных ценовых скидок для определение оптимального обьема
производства была рекомендована таблица, с помощью которой реализоваются
решение задач методом вариантного сравнения. В соответсвии с этим методом,
производится расчет целевой функции при условиях нормальных продажных цен
принимая каждое значение спроса как обьем производства и из совокупности
значений выбирается оптимальный обьем производства. В этом случае раскрывается вся динамика целевой функции, что и является очень целесообразной с
точки зрение использования.
Marina POTIKYAN, Garnik HATSAGORTSYAN
Method of alternative comparison of an assessment of volumes of the offer in the
conditions of a double price discount and uncertainty of demand for goods
Key words: supply, demand, model, expiration date, method of alternative comparison

Under conditions of double price discounts for determination of optimum production
volume was recommended the table by means of which are implemented the solution
of a task by method of alternative comparison. In compliance with this method, calculation of criterion function is made under conditions of normal selling prices accepting
each value of demand as production volume and the optimum production volume gets
out of set of values. In this case, revealed the whole dynamics of the objective function,
which is very appropriate in terms of use.
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ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՌԻՍԿԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՆԵՐԴՐՄԱՆ
ՈՒՂԻՆԵՐԸ
Նարեկ Անդրեասյան
ՀՀ ԳԱԱ տնտեսագիտության ինստիտուտի ասպիրանտ
Բանալի բառեր. ֆինանսական ռիսկեր, կառավարչական որոշումներ,
կրկնակի գրանցում, հավանական կորուստներ

Ֆինանսական ռիսկերի կառավարչական համակարգում հաշվառման անհրաժեշտությունը բանկային համակարգում հնարավորություն է
ընձեռնում օպերատիվ կարգով բացահայտելու կառավարման թիրախային նպատակադրումներից շեղումները` դրանով իսկ հնարավորություն
ստեղծելով խուսափել ռազմավարական արդյունքների հասանելիությանը
ուղղված ’’ուշացած որոշումներից’’: Այս առումով, նպատակահարմար է
ֆինանսական ռիսկերի կառավարման արդյունքների հաշվառման տեղեկատվական հոսքերի համակարգումը իրականացնել կրկնակի գրանցման
օգնությամբ, սակայն ցուցանիշների հաշվեկշռման այլ սկզբունքով: Նման
պարագայում, հաշվառվող ցուցանիշները ներկայացվում են ոչ թե դրամական, այլ բալային չափիչներով: Բացի այդ, լոկալացված և անհատական
հաշվեկշռված մոտեցում է ցուցաբերվում յուրաքանչյուր ցուցանիշին:18
Բնականաբար, ֆինանսական ռիսկերի կառավարման տարբեր
ոլորտներում ձևավորված արդյունքների փոխկապակցվածությունները
հաշվեկշռվում են կրկնակի գրանցմամբ հաշվային թղթակցություններով,
որոնց համար կիրառվում են կառավարչական հաշվառման համակարգում գործող հատուկ հաշիվներ, որոնք բնավ չեն թղթակցում ֆինանսական հաշվառման հաշիվների հետ: Այս նպատակով, առաջարկում ենք
հաշվառվող յուրաքանչյուր ցուցանիշի գծով բացել հաշիվների խումբ`
’’կառավարչական աուդիտի արդյունքների առավելագույն բալեր = փաստացի ձեռքբերված բալեր +,- շեղում առավելագույնից’’ կտրվածքով:
Այսպես, օգտվելով աղյուսակ 1-ում ներկայացված տեղեկատվությունից և առաջարկվող նոր հաշիվներից, ներկայացնենք առևտրային
բանկում ֆինանսական ռիսկերի կառավարչական աուդիտի գործիքակազմի կիրարկման արդյունքների նախանշված առավելագույն մեծությունների և դրանցից առկա շեղումների հաշվառման կարգը` կազմելով
18

Robert S. Kaplan and David P. Norton, The strategy focused organization How Balanced
Scorecard companies thrive in the new business environment, Harvard Business School Press,
Boston, 2001, pp.45-46
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հետևյալ հաշվային թղթակցությունները, որոնք ինտեգրված չեն առևտրային բանկերում գործող ավանդական հաշվառման տեղեկատվական
համակարգի հետ:
Աղյուսակ 1. Ֆինանսական ռիսկերի կառավարման աուդիտի
նախատեսված արդյունքներից շեղումները19
Կառավարչական աուդիտի գործի- Արժեք
քակազմի կիրարկման արդյունքները առավելագույն
Ռիսկերի ախտորոշում
Կառավարելի ռիսկերի
բացահայտում
Մասամբ կառավարելի ռիսկերի
բացահայտում
Անկառավարելի ռիսկերի
բացահայտում
Կառավարչական գործառույթներ
Վնասների փոխհատուցման
պահուստների ձևավորում
Շեղումների վերլուծություն
Կանխարգելիչ գործառույթներ
Կառավարչական որոշումներ
Որոշումների մոնիտորինգ
Որոշումների արդյունավետության
գնահատում
Հաշվետվողականություն
Ընդամենը

շեղում

փաստացի

13

-2

11

5

-1

4

7

-4

3

25

-7

18

5

-1

4

12
28

-2
-7

10
21

45

-10

35

9
15

-3
-8

6
7

6

-1

5

30

-12

18

100

- 29

71

1.
ձևակերպվել է հաշվետու ժամանակաշրջանում առևտրային
բանկում կառավարչական աուդիտի գործիքակազմի կիրարկման արդյունքների նախանշված առավելագույն մեծությունները
Դտ ’’Առավելագույն ցուցանիշ’’
- ռիսկերի ախտորոշում…………….………….25
- կառավարչական գործառույթներ………….45
- կառավարչական որոշումներ……………….30
Կտ ’’Փաստացի ցուցանիշ’’
- ռիսկերի ախտորոշում……………………….25
19

Կազմվել է հեղինակի կողմից:
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- կառավարչական գործառույթներ………….45
- կառավարչական որոշումներ……………….30
2. ձևակերպվել են հաշվետու ժամանակաշրջանում առևտրային
բանկում կառավարչական աուդիտի գործիքակազմի կիրարկման փաստացի արդյունքները

Դտ ’’Փաստացի ցուցանիշ’’
- ռիսկերի ախտորոշում……………………….15
- կառավարչական գործառույթներ….………35
- կառավարչական որոշումներ……………….18

Կտ ’’Առավելագույն ցուցանիշ’’
- ռիսկերի ախտորոշում………………………..15
- կառավարչական գործառույթներ……….….35
- կառավարչական որոշումներ……………….18
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Առաջարկվող հաշվային թղթակցությունների արդյունքները գրանցելով համապատասխան հաշիվներում պարզ է դառնում, որ հաշվետու
ժամանակաշրջանի վերջում դրանք փակվելով մնացորդ չեն ունենում:
Կրկնակի գրանցման սկզբունքով և ենթախմբային հաշիվներով բանկային համակարգում ֆինանսական ռիսկերի կառավարչական հաշվառման
յուրաքանչյուր ցուցանիշի գծով արձանագրելով տեղեկատվություն ’’փաստացի ցուցանիշ = առավելագույն ցուցանիշ - շեղումներ’’ կտրվածքով,
թույլ կտա ռիսկ մենեջմենթին վերլուծել ռիսկերի կառավարման միջավայրի փոփոխման գծով տեղեկատվությունը և գնահատել կառավարչական որոշումների արդյունավետությունը: Տիրապետելով կառավարչական հաշվառման կողմից ներկայացվող տեղեկատվությանը` ներբանկային ռիսկ մենեջմենթը հնարավորություն կունենա բանկային ռիսկային
գործարքներից բխող հնարավոր վնասների ձևավորման կանխարգելիչ
որոշումներ կայացնել` միտված դեպի տեսանելի ապագան:20
Աղյուսակ 2. Ֆինանսական ռիսկերի կառավարման աուդիտի
արդյունքների տեղեկատվության հաշվեկշռված համակարգ21
Կառավարչական աուդիտի
գործիքակազմի կիրարկման
առավելագույն բալերը
Կառավարելի ռիսկերի
բացահայտում

Արժեք

Մասամբ կառավարելի ռիսկերի
բացահայտում
Անկառավարելի ռիսկերի
բացահայտում
Վնասների փոխհատուցման
պահուստների ձևավորում
Շեղումների վերլուծություն

5

12

Կանխարգելիչ գործառույթներ
Որոշումների մոնիտորինգ

28
9

Որշումների
արդյունավետության
գնահատում
Հաշվետվողականություն
Ընդամենը

15

13

7
5

6
100

20

Փաստացի բալերն ու
առավելագույնից
շեղումները
Կառավարչական
աուդիտի փաստացի
բալեր
ռիսկերի ախտորոշում

Արժեք

կառավարչական
գործառույթներ
կառավարչական
որոշումներ
Առավելագույն բալերից
շեղումներ
ռիսկերի ախտորոշում
կառավարչական
գործառույթներ
կառավարչական
որոշումներ

35

Ընդամենը

71
18

18
29
7
10
12

100

Бибнев М.Ф., Сбалансированная система финансовых показателей, Экономичвский
анализ, теория и практика, #7, 2009, стр.38.
21
Կազմվել է հեղինակի կողմից:
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Այսպես, ֆինանսական ռիսկերի կառավարչական հաշվառման հաշիվների տեղեկատվությամբ մեր կողմից առաջարկվում է կազմել հաշվեկշռված համակարգ, որը խմբավորում է կառավարչական աուդիտի գործիքակազմի կիրարկման առավելագույն բալերն ու դրանցից շեղումները
(տես աղյուսակ 2): Տվյալ տեղեկատվական համակարգի ներկայացման
անհրաժեշտությունը բանկային ռիսկերի գծով իրականացվող կառավարչական որոշումների շրջանակում պայմանավորված է մի շարք հանգամանքներով:
Նախ, նման տեղեկատվությունը արտացոլում է ռիսկերի կառավարման միջավայրի դինամիկ փոփոխությունները: Ելնելով բանկային համակարգի գործունեության առանձնահատկություններից` առկա ֆինանսական ռիսկերը կարող են փոփոխության ենթարկվել թե իրենց բնույթով, և
թե կառավարման մոտեցումներով: Հետևաբար, կառավարչական աուդիտի գործիքակազմի կիրարկման առավելագույն բալերը կարող են փոփոխության ենթարկվել ի օգուտ այս կամ այն ոլորտային խմբի (ռիսկերի
ախտորոշում, կառավարչական գործառույթներ, որոշումների կայացում),
որոնք կներկայացվեն ֆինանսական ռիսկերի կառավարման աուդիտի
արդյունքների տեղեկավության հաշվեկշռված համակարգը բնութագրող
աղյուսակի ձախ կողմում: Նման պարագայում կհեշտանա նաև առավելագույն բալերի կառուցվածքի արդեն իսկ փոփոխված բալերի համեմատումը բանկային գործունեությունում իրականացվող ֆինանսական
ռիսկերի կառավարման փաստացի ձեռքբերումների հետ (տեղեկատվական հաշվեկշռված համակարգի աջ կողմ): Բացի այդ, ֆինանսական ռիսկերի կառավարման աուդիտի արդյունքների տեղեկատվության հաշվեկշռված համակարգը հնարավորություն կտա առևտրային բանկերում ըստ
ուղղությունների համակարգելու կառավարչական աուդիտի գործիքակազմի կիրարկման առավելագույն նպատակադրումներից փաստացի
շեղումները և դրանով իսկ ոչ միայն բացահայտել ռիսկերի գծով որոշումների կայացման ’’թույլ օղակները’’, այլև դրանց պատասխանատուներին:
Եվ վերջապես, կրկնակի գրանցմամբ ֆինանսական ռիսկերի կառավարչական հաշվառումը հնարավորություն է ստեղծում հաշվեկշռային
կապերով ներկայացնելու կառավարման գործառույթների փաստացի
արդյունքներն ու նախանշված ցուցանիշներից շեղումները, որով գնահատվում է բանկային գործառույթների ռիսկերի ախտորոշման և կանխարգելման գործընթացի արդյունավետությունը:22 Այսպես, որքան բարձ22

G.J.M. Braam and E.J. Nijsen, Performance effects of using the Balanced Scorecard: a note on
Dutch experience. Long Range Planning, 37(4), 2004 pp. 335-349
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րանում է արձանագրված առավելագույն շեղումների տեսակարար կշիռը
հաշվեկշռված հանրագումարային բալերում, այնքան ցածր է գնահատվում ֆինասական ռիսկերի ոլորտում կառավարչական որոշումների արդյունավետությունը: Հետևաբար, աղյուսակ 2-ի աջ կողմում ներկայացված խմբավորված շեղումները եթե ներկայացվեն ըստ կառավարչական
աուդիտի գործիքակազմի կիրարկման առանձին տարրերի, ապա դրանցից յուրաքանչյուրի հարաբերությունը աղյուսակի հաշվեկշռված հանրագումարին ցույց կտա, թե հատկապես բանկային համակարգի որ գործառույթներն են (մոնիտորինգ, հաշվետվողականություն, շեղումների վերլուծություն) առավել անարդյունավետ կազմակերպվում ռիսկային ֆինանսական վնասների կանխարգելման գործընթացում:
Այսպես, կիրառելով ֆինանսական ռիսկերի կառավարման աուդիտի
արդյունքների տեղեկավության հավաշվեկշռված համակարգը և նրանում
նախատեսված արդյունքներից շեղումների բացահայտումները (տես աղյուսակներ 1 և 2), պարզ է դառնում, որ հաշվետու ժամանակաշրջանում
առևտրային բանկում ռիսկ մեջեջմենթի «թույլ» օղակ է հանդես եկել կառավարչական որոշումների արդյունավետության գնահատումը, որի գծով
նախատեսված շեղումը առավելագույն բալերի կազմում կազմել է 8 %,
այնուհետև կանխարգելիչ գործառույթների կիրառումը, որի գծով նախատեսված շեղումը առավելագույն բալերի կազմում կազմել է 7 %:
Հետևաբար, ներկայումս հիմնախնդիր է հանդիսանում նաև ֆինանսական
ռիսկերի գծով որոշումների կայացման արդյունավետության վարկանիշային համակարգի ներդրումը ՀՀ առևտրային բանկերում, որի արդյունքում հնարավորություն կստեղծվի համեմատական վերլուծություններ կատարել և գնահատել ռիսկերի կառավարման առանձին գործիքների կիրառման լիարժեքությունը:
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Նարեկ ԱՆԴՐԵԱՍՅԱՆ
Բանկային ռիսկերի կառվարչական հաշվառման ներդրման ուղիները
Բանալի բառեր. ֆինանսական ռիսկեր, կառավարչական որոշումներ, կրկնակի
գրանցում, հավանական կորուստներ

Ռիսկերի գծով կառավարչական որոշումների կայացումը առևտրային
գաղտնիք է հանդիսանում և բանկային և հրապարակային ներկայացման
ենթակա չէ: Սակայն, մյուս կողմից, այս ոլորտի տեղեկատվական ապահովվածությունը դեռևս թերի է, քանի որ ռիսկերի կառավարումը սպասարկող տեղեկատվական հոսքերը համակարգված և ընդգրկուն չեն: Այս
հիմնախնդրի լուծման նպատակով հոդվածում առաջարկվում է կրկնակի
գրանցման հիմքով ռիսկերի կառավարման գործիքակազմի արդյունքների
հաշվառում:
Нарек АНДРЕАСЯН
Пути внедрения управленческого учета банковских рисков
Ключевые слова: финансовые риски, управленческие решения, двойная запись,
отчетность управленческого учета, вероятные потери

Управленческие решения по рискам являются коммерческой тайной в банковской системе и, как правило, не подлежат публичной огласке. Однако опыт показывает, что в коммерческих банках информационное обеспечение риск менеджмента до сих пор неполноценно, поскольку информационные потоки данной
сферы до сих пор не систематизированы и не достаточно охватывают масштаб
управленческой деятельности. С целью решения данной задачи в статье предлагается на основе двойной записи организовать управленческий учет результатов применения инструментов риск менеджмента в банковском секторе.
Narek ANDREASYAN
Implementation ways of management accounting banking risks
Key words: financial risk, decision making, double entry, the system of managerial accounting
reporting, probable losses

Decision making on risk management is a commercial secrets in the banking system
and, as a rule, isn‘t subject for public disclosure. However, experience shows that the
commercial banks information support in risk management is still faulty, because the
flow of information in this sphere is still not systematized and do not sufficiently cover
the scale of risk management activity. In order to solve this problem, the article
suggests, to organize managerial accounting results of the application of the tools of
risk management in the banking sector, by using double-entry methodology.
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ÀÜ¸ºðøú¶î²¶àðÌØ²Ü ²ð¸Æ ØÆîàôØÜºðÀ ÐÐ-àôØ
Ð³ñáõÃÛáõÝ Ð²ðàôÂÚàôÜÚ²Ü
ÐÐ ¶²² ïÝï»ë³·ÇïáõÃÛ³Ý ÇÝëïÇïáõïÇ ³ëåÇñ³Ýï
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. ÁÝ¹»ñùû·ï³·áñÍáõÙ, Ñ³Ýù»ñ, ¿ÏáÉá·Ç³, ßñç³Ï³ ÙÇç³í³Ûñ

Ð³ÛïÝÇ ¿, áñ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ »ñÏñÇ, ÇÝãå»ë Ý³և ÐÐ-Ç ïÝï»ë³Ï³Ý
Ñ½áñáõÃÛáõÝÁ ½·³ÉÇáñ»Ý Ï³ÝËáñáßíáõÙ ¿ µÝ³é»ëáõñë³ÛÇÝ Ý»ñáõÅÇó,
Ù³ëÝ³íáñ³å»ë Ñ³Ýù³ÑáõÙù³ÛÇÝ é»ëáõñëÝ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÇó: Ð³Û³ëï³ÝáõÙ Ñ³ÛïÝ³µ»ñí³Í ¿ Ùáï 592 Ñ³Ýù³í³Ûñ, áñáÝóÇó ³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝíáõÙ ¿ ³í»ÉÇ ù³Ý 60 ï»ë³ÏÇ û·ï³Ï³ñ Ñ³Ý³Íá: ²Ûëï»Õ Çñ Ù³ëÝ³µ³ÅÇÝÝ áõÝÇ Èáéáõ Ù³ñ½Á, áñÇ Ñ³Ù³ñ Ñ³Ýù³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ ïÝï»ë³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ³é³ç³ï³ñ ×ÛáõÕ»ñÇó Ù»ÏÁ: Ð³Ýù»ñÁ ÈáéÇáõÙ ß³Ñ³·áñÍíáõÙ »Ý ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ µ³ó »Õ³Ý³Ïáí, ÇÝãÁ ùÇã
Í³Ëë³ï³ñ և ï»ËÝÇÏ³ï³ñ ¿: Ð³Ýù³ÑáõÙù³ÛÇÝ é»ëáõñëÝ»ñÇ` Ù»ï³ÕÝ»ñÇ ï»ë³ÏÝ»ñÇ óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý ³ÕÛáõë³ÏáõÙ:
²ÕÛáõë³Ï 123. Ð ³Ýù³ÑáõÙù³ÛÇÝ é»ëáõñëÝ»ñáõÙ Ù»ï³ÕÝ»ñÇ ï»ë³ÏÝ»ñÁ
î³ñ»Ï³Ý ³ñï³- Ø»ï³ÕÇ å³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝ,
¹ñáõÃÛáõÝ Ñ³½.ï %
Mo-0.0455
Ø³ç³ñ³Ý
12500
Cu-0.21
Mo-0.2169
²·³ñ³Ï
3200
Cu-0.33
Î³å³Ý
500
Cu-0.985
Au-3.364 ·/ï
Ag-59 ·/ï
Þ³ÑáõÙÛ³Ý
Cu-0.53
300
Zn-2.83
Pb-0.26
Au-4.46 ·/ï
ÈÇ×í³½-Â»ÛÇ
Ag-28.04 ·/ï
150
Cu-0.34
²É³í»ñ¹Ç
250
Cu-1.5
Au-8.9·/ï
Ø»Õñ³Óáñ
200
Ag-12.5 ·/ï
Cu-0.47
²ËÃ³É³
Pb-1.26
45
Zn-3.37
êáïùÇ ÁÝ¹»ñÏ. 500
Au-5.07·/ï
ø³ñÑ³Ýù
300
Au-4.99·/ï
Ð³Ýù³í³Ûñ»ñ

23

Ø»ï³ÕÇ
ù³Ý³ÏÁ, ï
5687
26250
694
10560
4925
1.008
18.023
1.725
8490
780
0.659
4.206
510
3750
1.76
2.5
211
567
1516
2.535
1.437

Ê.Ø»ÉùáÝÛ³Ý« ÐÐ և ÈÔÐ ïÝï»ë³Ï³Ý ³ßË³ñÑ³·ñáõÃÛáõÝ ºñ., 2004, ¿ç 10-32
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Üß»Ýù, áñ Ð³Û³ëï³ÝÇ ³ÙµáÕç ï³ñ³Íùáí ù³ñï»½³·ñí³Í »Ý 100Çó ³í»ÉÇ µ³½³ÉïÇ, ³Ý¹»½ÇïÇ Ñ³Ýù³í³Ûñ»ñ, áñáÝóÇó ÙÇ ù³ÝÇëÁ Çñ»Ýó
µ³Õ³¹ñáõÃÛ³Ùµ ÙÇ³ÏÝ »Ý (ûñÇÝ³Ï՝ Ê³É³çÇ µ³½³ÉïÇ Ñ³Ýù³í³ÛñÇ
Ñ³Ýù³ÝÛáõÃáõÙ MgO-Ç å³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ Ñ³ëÝáõÙ ¿ ÙÇÝãև 11%): Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ³éÏ³ »Ý Ý³և µÝ³Ï³Ý Ñ³Ýù³ÛÇÝ ÏÉ³ÝÇãÝ»ñÇ Ñ³Ýù³í³Ûñ»ñ՝ µ»ÝïáÝÇï³ÛÇÝ Ï³í»ñÇ, å»éÉÇïÝ»ñÇ, ¹Ç³ïáÙÇïÝ»ñÇ և ó»áÉÇïÝ»ñÇ, áñáÝóÇó ëï³óíáÕ µ³½Ù³ÃÇí í»ñçÝ³ñï³¹ñ³ÝùÝ»ñÁ å³Ñ³ÝçáõÙ
»Ý µ³ñÓñ ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ Ùß³ÏáõÙ և ÏÇñ³éáõÙ: àã Ù»ï³Õ³Ï³Ý Ñ³Ýù³ÛÇÝ é»ëáõñëÝ»ñÇó ÐÐ-áõÙ ï³ñ³Íí³Í »Ý ù³ñ³ÝÛáõÃ»ñÁ (²ÕÛáõë³Ï 2):
Աղյուսակ 2. ՀՀ-ի ոչ մետաղական ռեսուրսներ24
²Ýí³ÝáõÙÁ
îáõý
´³½³Éï
²Ý¹»½ÇïÝ»ñ
ä»Ù½³
ä»éÉÇï
Ðñ³µË³ÛÇÝ
Ë³ñ³Ù
Ø³ñÙ³ñ
¶ñ³ÝÇï
´»ïáÝÇïÝ»ñ

î»Õ³µ³ßËáõÙÁ

ø³Ý³ÏÁ

²ñÃÇÏ, îáõý³ß»Ý, Ð³ÛÏ³Óáñ, ²å³ñ³Ý,
æ³çáõé, ²·³ñ³Ï, ²ßï³ñ³Ï, ÂáõÙ³ÝÛ³Ý
²ËáõñÛ³Ý, ²µáíÛ³Ý, ²ßï³ñ³Ï, ì³Ûù,
ÂáõÙ³ÝÛ³Ý, ¶áñÇë, Î³å³Ý, ¶³í³é
²ñ½ÝÇ,Î³åáõï³Ý, Ø»ÕñáõïÇ, ì³Ý³Óáñ,
ÊÝÓáñ»ëÏ
²µáíÛ³Ý, ²å³ñ³Ý, ²ñÃÇÏ, ¶áñÇë, Ðñ³½¹³Ý
²µáíÛ³Ý-Ðñ³½¹³Ý Ñ³Ý·áõÛó,
²ñ³·³ÍÇ ë³ñ³É³Ýç
Â³ÉÇÝ, ´³Õñ³ÙÛ³Ý, ²ñÃÇÏ, êÇëÇ³Ý, ¶áñÇë,
¶³í³é, ì³Ûù
²ñ³ñ³ïÇ, î³íáõßÇ, ¶»Õ³ñùáõÝÇùÇ,
Îáï³ÛùÇ, êÛáõÝÇùÇ Ù³ñ½»ñÁ
¶áõ·³ñù, ÜáÛ»Ùµ»ñÛ³Ý, Ø»ÕñÇ, Î³å³Ý,
êÇëÇ³Ý, Ðñ³½¹³Ý, ÂáõÙ³ÝÛ³Ý
Æçև³ÝÇ ê³ñÇ·ÛáõÕ, ²ñï³ß³ï,êÇëÇë³Ý

3

2.5 ÙÉñ¹Ù

125 ÙÉñ¹Ù

3

30 ÙÉÝÙ

3

63 ÙÉÝ ïáÝÝ³

Èáéáõ Ù³ñ½Ç É»éÝ³ùÇÙÇ³Ï³Ý ÑáõÙùÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿` Ñ³Ýù³ÛÇÝ
åÇ·Ù»ÝïÝ»ñÇ (Ñ³Ýù³ÛÇÝ Ý»ñÏ»ñÇ), Ïí³ñóÇïÝ»ñÇ և ä»ïñáíÏ³ÛÇ µ³ñÓñ
Ï³ÉÇáõÙ³Ï³Ý ïáõý»ñÇ Ñ³Ýù³ï»ë³ÏÝ»ñáí: äÇ·Ù»ÝïÝ»ñÁ և Ïí³ñóÇïÝ»ñÁ áõÝ»Ý û·ï³·áñÍÙ³Ý µ³í³Ï³ÝÇÝ É³ÛÝ ³ëå³ñ»½ և ßáõÏ³, ë³Ï³ÛÝ
Ý»ñÏ³ÛáõÙë ß³Ñ³·áñÍíáõÙ »Ý ³ÝÝß³Ý Ñ½áñáõÃÛáõÝÝ»ñáí25 : Ø³ñ½áõÙ
³éÏ³ »Ý Ý³և ïáñýÇ µ³½Ù³ÃÇí Ñ³Ýù³í³Ûñ»ñ և Ïáõï³ÏáõÙÝ»ñ, áñáÝù
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý í»ñ³Ùß³ÏáõÙÇó Ñ»ïá Ï³ñáÕ »Ý Í³é³Û»É áñå»ë
¿ÏáÉá·Ç³å»ë Ù³ùáõñ և µ³ñÓñáñ³Ï å³ñ³ñï³ÝÛáõÃ:
Ø³ñ½áõÙ ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý և µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ ë»ñïáñ»Ý ÷áËÏ³å³Ïóí³Í »Ý: Ð»ïև³µ³ñ, ÙÇ³ÛÝ ¹ñ³Ýó Ý»ñ·áñ24
25

Ê.Ø»ÉùáÝÛ³Ý, ÐÐ և ÈÔÐ ïÝï»ë³Ï³Ý ³ßË³ñÑ³·ñáõÃÛáõÝ, ºñև³Ý, 2004, ¿ç 10-32
Ø³ñ·³ñÛ³Ý è., Ø³Ý³ëÛ³Ý Ø. îÝï»ë³Ï³Ý ³ßË³ñÑ³·ñáõÃÛáõÝ Երևան, 2004թ.
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ÍáõÃÛ³Ý ¿ÏáÉá·³ïÝï»ë³Ï³Ý oñÇÝ³ã³÷áõÃÛáõÝÝ»ñÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÙÁ,
և Ñ³Ù³ÉÇñ Íñ³·ñ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ Ï³ñáÕ ¿ Ñ³Ý·»óÝ»É Ù³ñ½Ç ïÝï»ë³Ï³Ý áõ µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý áÉáñïÝ»ñÇ Ý»ñ¹³ßÝ³Ï ½³ñ·³óÙ³ÝÁ:
Ø³ñ½Ç û¹³ÛÇÝ ³í³½³ÝÁ ³ÕïáïáÕ Ëáßáñ ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÝ »Ý՝ ì³Ý³ÓáñÇ ùÇÙ·áñÍ³ñ³ÝÁ, ²É³í»ñ¹áõ åÕÝÓ³ÓáõÉ³Ï³Ý ·áñÍ³ñ³ÝÁ և ²ËÃ³É³ÛÇ É»éÝ³Ñ³ñëï³óÙ³Ý ÏáÙµÇÝ³ïÁ: Ü»ñÏ³ÛáõÙë »ñµ ß³ñùÇó ¹áõñë »Ý »Ï»É ³Ýûñ·³Ý³Ï³Ý ÷áßáõ և íï³Ý·³íáñ
·³½»ñÇ áñëÙ³Ý և ã»½áù³óÙ³Ý ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÁ Ññ³Ù³Û³Ï³Ý ¿ ¹³éÝáõÙ ë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ ã·»ñ³½³ÝóáÕ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý ÑëÏáÕáõÃÛáõÝÁ:
Ð³ÛïÝÇ ¿, áñ Â»ÕáõïÇ Ñ³Ýù³í³ÛñÇ ß³Ñ³·áñÍáõÙÁ ÏïևÇ ³í»ÉÇ
ù³Ý 30 ï³ñÇ, ÇÝãÁ áñáß³ÏÇáñ»Ý ÏÝå³ëïÇ ï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý Éáõñç ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ³é³ç³óÙ³ÝÁ26: ä»ïù ¿ Ýß»É, áñ ¿ÏáÉá·Ç³Ï³Ý Ñ»ïև³ÝùÝ»ñÇ ÉÇ³ñÅ»ù ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó,
³ÝÑ³Ý·ëï³óÝáÕ ¿ Ñ³ïÏ³å»ë ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý« Ù»Ãá¹³Ï³Ý ³ÝáñáßáõÃÛáõÝÁ, Ï³åí³Í ßñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇ íñ³ ³½¹»óáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý
Ù»Ãá¹³Ï³Ý µ³óÃáÕáõÙÝ»ñÇ Ñ»ï: Â»ÕáõïÇ Ñ³Ýù³í³ÛñÇ ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý
Ý»ñÏ³ÛÇë ÙÇïáõÙÝ»ñÁ ÙÇ³Ý·³Ù³ÛÝ íÏ³ÛáõÙ »Ý ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, áñ Ý³Ë³·ÇÍÁ Ç ëÏ½µ³Ý» å»ïù ¿ »ÝÃ³ñÏí»ñ è³½Ù³í³ñ³Ï³Ý ¿ÏáÉá·Ç³Ï³Ý
·Ý³Ñ³ïÙ³ÝÁ, ³ÛÉ áã Ã» ¹Çïí»ñ« å³ñ½ ûµÛ»ÏïÝ»ñÇ µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý
÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛ³Ý ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó: ²Ûëï»Õ, ÙÇ³Ýß³Ý³Ï, Ù»Í ¿ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ éÇëÏ³ÛÇÝ ·áñÍáÝÝ»ñÇ ÁÝ¹É³ÛÝÙ³Ý և ¿ÏáÉá·Ç³Ï³Ý íï³Ý·Ç
Ýáñ ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ ³é³ç³óÙ³Ý Ù³ëáí:
S»ÕÇÝ ¿ ³Ý¹ñ³¹³éÝ³լ ÐÐ Ù³ñ½»ñáõÙ Ñ³Ýù³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛ³Ý
½³ñ·³óÙ³Ý ¿ÏáÉá·Ç³Ï³Ý Ñ»ïև³ÝùÝ»ñÇÝ, ¿ÏáÉá·Ç³Ï³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÇÝ և ¹ñ³ÝáõÙ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ñ³Ù³ï»ùëïáõÙ
·Ý³Ñ³ï»É Èáéáõ Ù³ñ½Ç ¹»ñÁ և Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ: Ø³ñ½»ñáõÙ Ñ³Ýù³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝÁ ·ïÝíáõÙ ¿ ï³ñµ»ñ ¿ÏáÉá·Ç³Ï³Ý íÇ×³ÏáõÙª Ï³Ëí³Í
Ù³ñ½»ñÇ µÝ³Ï³Ý Ñ³Ý³ÍáÝ»ñáí ³å³Ñáíí³ÍáõÃÛáõÝÇó, ÁÝ¹»ñùû·ï³·áñÍÙ³Ý µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñÇó, ï³ñ³ÍùáõÙ
ïÝï»ë³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý áõÕÕí³ÍáõÃÛáõÝÇó և ï»ËÝáÉá·Ç³Ï³Ý Ýáñ³ÙáõÍáõÃÛ³Ý ³ëïÇ×³ÝÇó: Àëï ïÝï»ë³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ï»ë³ÏÝ»ñÇ ï³ñµ»ñ »Ý Ý³և Ù³ñ½»ñáõÙ ëï³óí³Í ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÇ Í³í³ÉÝ»ñÁ: ²Ûëå»ë, ûñÇÝ³Ï, Ñ³Ýù³·áñÍ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛ³Ý և Ñ³Ýù»ñÇ ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÇ Í³í³Éáí ÐÐ-áõÙ ³é³ç³ï³ñ ¹Çñù»ñáõÙ »Ý êÛáõÝÇùÁ, ÈáéÇÝ և ¶»Õ³ñùáõÝÇùÁ (²ÕÛáõë³Ï 3):

26

Teghut.am- Â»ÕáõïÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³Ï³Ý Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛáõÝ
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²ÕÛáõë³Ï 3. ÐÐ Ù³ñ½»ñÇ և ù³Õ³ù ºñև³ÝÇ Ñ³Ýù³·áñÍ³Ï³Ý
³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛ³Ý և µ³ó³Ñ³Ýù»ñÇ ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÝ»ñÇ
Í³í³ÉÝ»ñÁ 2010-2014ÃÃ.(ÙÉÝ ¹ñ³Ù)27
î³ñ»ÃÇí
Ø³ñ½
ø. ºñև³Ý
²ñ³·³ÍáïÝ
²ñ³ñ³ï
²ñÙ³íÇñ
¶»Õ³ñùáõÝÇù
ÈáéÇ
Îáï³Ûù
ÞÇñ³Ï
êÛáõÝÇù
ì³Ûáó Òáñ
î³íáõß

2010

2011

2012

2013

2014

1480.9
530.7
1042.8
2639.3
5704.6
672.5
106.6
132582.9
207.8
568.7

1190.3
744.3
1076.1
239.5
6575.3
7140.7
443.2
124.1
152147.2
173.7
314.2

2153.6
615.0
1001.5
187.1
8929.6
9780.4
1116.8
111.7
168853.4
1230.0
454.3

1636.0
256.4
869.7
410.1
9170.3
8760.7
4514.1
101.0
169935.3
150.7
974.0

1906.5
172.2
809.4
357.8
8306.8
10820.4
193.5
71.6
168343.6
96.9
319.2

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ

145536.8

170168.6

193326.4

1967789.3

193142.5

ØÇ³Å³Ù³Ý³Ï, »Ã» êÛáõÝÇùáõÙ և ¶»Õ³ñùáõÝÇùáõÙ 2012Ã.-Çó ¹ÇïíáõÙ ¿ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ áñáß³ÏÇ Ï³ÛáõÝ³óáõÙ, ³å³ ÈáéÇáõÙ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ Ñ³Ï³é³ÏÁ: ²Ûëå»ë, Ñ³Ýù³·áñÍ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛ³Ý և µ³ó³Ñ³Ýù»ñÇ ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý Í³í³ÉÝ»ñÁ 2013-2014ÃÃ. ÏïñáõÏ ³× »Ý
·ñ³Ýó»Éª 2014 Ã.-ÇÝ Ñ³ëÝ»Éáí 10820.4ÙÉÝ ¹ñ³ÙÇ (¶Í³å³ïÏ»ñ 1):
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¶Í³å³ïÏ»ñ 1. ÐÐ Èáéáõ Ù³ñ½Ç Ñ³Ýù³·áñÍ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛ³Ý և
µ³ó³Ñ³Ýù»ñÇ ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÝ»ñÇ Í³í³ÉÝ»ñÇ
÷á÷áËáõÃÛ³Ý ¹ÇÝ³ÙÇÏ³Ý 2010-2014 ÃÃ. (ÙÉÝ ¹ñ³Ù) 28
27

ÐÐ ²ìÌ §²ð¸ÚàôÜ²´ºðàôÂÚàôÜ¦ 2011-2015թթ.
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ºÝÃ³¹ñíáõÙ ¿, áñ 2013-2014ÃÃ. Ñ³Ýù³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý Í³í³ÉÝ»ñÇ ³×Á, Ï³åí³Í ¿ Ñ³Ýù»ñÇ ¿ùëï»ÝëÇí ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý Ñ»ï և íÏ³ÛáõÙ
¿ µÝ³ï³ñáÕáõÃÛ³Ý óáõó³ÝÇßÇ ³×Ç Ù³ëÇÝ: ºÃ» ³Û¹ »ñևáõÛÃÝ ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ
¿ Ù³ñ½Ç ïÝï»ë³Ï³Ý ³×Ç ³å³ÑáíÙ³Ý ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó, ³å³ ¿ÏáÉá·Ç³Ï³Ý Ñ»ïև³ÝùÝ»ñÁ/íï³Ý·Ý»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ¿³å»ë ³½¹»É ¿ÏáÑ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ µÝ³Ï³Ý Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý íñ³: ì»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇó å³ñ½íáõÙ ¿,
áñ 2015Ã.-Ý Ð³Û³ëï³ÝÇó ³ñï³Ñ³Ýí»É ¿ 462.36 ÙÉÝ ²ØÜ ¹áÉ³ñÇ Ñ³Ýù³ÑáõÙù³ÛÇÝ ³ñï³¹ñ³Ýù: Ü³Ëáñ¹ ï³ñí³ Ñ³Ù»Ù³ï óáõó³ÝÇßÝ ³×»É
¿ ßáõñç 20%-áí: Àëï å³ßïáÝ³Ï³Ý íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÇª ³Û¹
ï³ñáõÙ Ñ³Ýù³ÑáõÙù³ÛÇÝ ³ñï³¹ñ³ÝùÁ Ï³½Ù»É ¿ »ñÏñÇ ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Í³í³ÉÇ ³í»ÉÇ ù³Ý 30%-Á: Üß»Ýù Ý³և, áñ 2014Ã. ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý Ï³éáõóí³ÍùáõÙ Ñ³Ýù³ÑáõÙù³ÛÇÝ ³ñï³¹ñ³ÝùÇ Ù³ëÝ³µ³ÅÇÝÁ
Ï³½Ù»É ¿ 26%: Ð³Û³ëï³ÝÇó ³ñï³Ñ³Ýí»É ¿ 393.82 ÙÉÝ ²ØÜ ¹áÉ³ñÇ
Ñ³Ýù³ÑáõÙù³ÛÇÝ ³ñï³¹ñ³Ýù: Ü³Ëáñ¹ ï³ñí³ Ñ³Ù»Ù³ï óáõó³ÝÇßÁ
Ïñ×³ïí»É ¿ñ Ùáï 3%-áí29:
²ÛëåÇëáí, ÐÐ ²ìÌ 2014Ã. ïíÛ³ÉÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ` Ñ³Ýù³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝÁ և µ³ó³Ñ³Ýù»ñÇ ß³Ñ³·áñÍáõÙÁ Ï³½ÙáõÙ »Ý ÐÐ ³ÙµáÕç ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛ³Ý 15.8 %-Á (198778.9 ÙÉÝ. ¹ñ³Ù): ´³Ûó Ñ³Ýù³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝÙ³Ý ÙÇïáõÙÝ»ñÁ` Í³í³ÉÝ»ñÇ ³Ýí»ñ³ÑëÏ»ÉÇ ³×Á և ³Ñ³½³Ý·áÕ ¿ÏáÉá·Ç³Ï³Ý íÇ×³ÏÁ, ÇÝã-áñ ï»Õ ¹³ñÓñ»É »Ý Ñ³Ýù³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝÁ
Ð³Û³ëï³ÝÇ µÝ³Ï³Ý ÙÇç³í³ÛñÇ« §¹»·ñ³¹³óÙ³Ý áõÕÇÝ¦: ÊáëùÁ Ñ³Ýù³í³Ûñ»ñÇ Ù»ñÓ³Ï³ ÑáÕ³ï³ñ³ÍùÝ»ñÇ ³Ýí»ñ³¹³ñÓ í³ïÃ³ñ³óÙ³Ý,
Ùáï³Ï³ µÝ³Ï³í³Ûñ»ñÇ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ³éáÕçáõÃÛ³ÝÁ Ñ³ëóí³Í íÝ³ëÇ,
éÇëÏ»ñÇ և íï³Ý·Ý»ñÇ áõ ³ÛÉ µ³ó³ë³Ï³Ý »ñևáõÛÃÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ: ä³ñ½íáõÙ ¿ Ý³և, áñ 2003Ã.-Çó ëÏë³Í û·ï³Ï³ñ Ñ³ÝÍáÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝáÕ և
»ñÏñ³µ³Ý³Ï³Ý áõëáõÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³ï³ñáÕ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ¹ÇïíáõÙ ¿ ÁÝ¹»ñùÇ Ýáñ և Ý³ËÏÇÝáõÙ Ã»ñÇ áõëáõÙÝ³ëÇñí³Í
ï»Õ³Ù³ë»ñÇ »ñÏñ³µ³Ý³Ñ»ï³Ëáõ½³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³ÏïÇí³óáõÙ: ºñÏñ³µ³Ý³Ñ»ï³Ëáõ½³Ï³Ý և ³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝÙ³Ý Í³í³ÉÝ»ñÇ ³×Á
³ÝËáõë³÷»ÉÇáñ»Ý µ»ñáõÙ ¿ ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý և ¿ÏáÉá·Ç³Ï³Ý Ñ³í³ë³ñ³ÏßéáõÃÛ³Ý Ë³ËïÙ³Ý:

Հ³ñáõÃÛáõÝ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
28
29

ÐÐ ²ìÌ §²ð¸ÚàôÜ²´ºðàôÂÚàôÜ: Èàèàô Ø²ð¼¦ 2011-2015թթ.
ՀՀ ԱՎԾ §ՀՀ ապրանքաշրջանառությունը¦ 2015թ.
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ÀÝ¹»ñùû·ï³·áñÍÙ³Ý ³ñ¹Ç ÙÇïáõÙÝ»ñÁ ÐÐ-áõÙ
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. ÁÝ¹»ñùû·ï³·áñÍáõÙ, Ñ³Ýù³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ, ¿ÏáÉá·Ç³Ï³Ý
ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñ,ßñç³Ï³ ÙÇç³í³Ûñ

Ðá¹í³ÍáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ñ³Ýù³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛ³Ý áÉáñïÇ ÝÏ³ñ³gÇñÁ ¨ µÝ³å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó ³éÏ³
ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ: ÐÐ-áõÙ ÁÝ¹»ñùûgï³gáñÍÙ³Ý ¨ µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ ë»ñïáñ»Ý ÷áËÏ³å³Ïóí³Í »Ý: ÀÝ¹»ñùûgï³gáñÍÙ³Ý Í³í³ÉÝ»ñÇ ³×Á ³ÝËáõë³÷»ÉÇáñ»Ý µ»ñáõÙ ¿ ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý ¨ ¿ÏáÉá·Ç³Ï³Ý Ñ³í³ë³ñ³ÏßéáõÃÛ³Ý Ë³ËïÙ³Ý: Ð»ï¨³µ³ñ,
¹ñ³Ýó Ý»ñgáñÍáõÃÛ³Ý ¿ÏáÉá·³ïÝï»ë³Ï³Ý oñÇÝ³ã³÷áõÃÛáõÝÝ»ñÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÙÁ, Ñ³Ù³ÉÇñ Íñ³gñ»ñÇ Ùß³ÏáõÙÁ ¨ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ Ï³ñáÕ ¿ Ñ³Ýg»óÝ»É »ñÏñáõÙ ïÝï»ë³Ï³Ý áõ µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý áÉáñïÝ»ñÇ Ý»ñ¹³ßÝ³Ï
½³ñg³óÙ³ÝÁ:
Арутюн АРУТЮНЯН
Современные тенденции недроиспользования в РА
Ключевые слова: окружающая среда, недроиспользование, горная промышленность,
природный ресурс, экологические проблемы

В статье представлены описание сферы горной промышленности Республики
Армения и проблемы с точки зрения экологии. В РА проблемы недроиспользования и экологии тесно взаимосвязаны. Рост объемов недроиспользования
неизбежно ведет к нарушению экологического равновесия. Следовательно,
изучение их экологоэкономического воздействия, разработка и реализация
комплексных программ может привести к гармоничному развитию экономических и экологических сфер страны.
Harutyun HARUTYUNYAN
The current mining trends in Republic of Armenia
Key words: environment, mining, mining industry, natural resources, ecological issues

This paper describes the mining industry of Republic of Armenia and the current
problems from the perspective of environmental protection. The environmental and
mining sector issues in Armenia are strongly interconnected. Intensification of mining
inevitably disturbs the regional environmental and ecological balance. Thereby, the
analysis of existing ecologo-economic regularities, development and implementation of
complex programs may lead to the coherent environmental and economic development.

äàîºÜòÆ²È ²èò²Üò ¶Üàð¸ÜºðÆ ÂìÆ ¶Ü²Ð²îàôØÀ ºì ²Ú¸ ÂìÆ
´²ðÒð²òØ²Ü àôÔÆÜºðÀ ÐÐ-àôØ
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¸³íÇÃ ²´¶²ðÚ²Ü
ºäÐ Ï³é³í³ñÙ³Ý ¨ ·áñÍ³ñ³ñáõÃÛ³Ý ³ÙµÇáÝÇ ³ëåÇñ³Ýï
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ© ³éó³Ýó ·Ýáñ¹Ý»ñ« ·Ý³Ñ³ïáõÙ« ëå³éáÕÝ»ñ« ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ
³é¨ïáõñ

´Ý³ÏãáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ³é¨ïñÇ (¾²) ÁÝ¹áõÝÙ³Ý Ñ³Ù³ñ
·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý áñáß³ÏÇ Ý³Ë³å³ÛÙ³ÝÝ»ñ« áñáÝù å³ÛÙ³Ý³Ï³Ýáñ»Ý Ï³ñ»ÉÇ ¿ ï³ñ³Ýç³ï»É áñå»ë©
 ³ÝÑñ³Å»ßï å³ÛÙ³ÝÝ»ñ, áñáÝó µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ÑÝ³ñ³íáñ
ã¿ ³éó³Ýó ·ÝáõÙ Ï³ï³ñ»É«
 µ³í³ñ³ñ å³ÛÙ³Ý՝ ³ÝÑñ³Å»ßï å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ³é³Ï³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ëå³éáÕÇ ³éó³Ýó ·ÝáõÙ Ï³ï³ñ»Éáõ Ùï³¹ñáõÃÛáõÝÁ:
êáõÛÝ Ñá¹í³ÍáõÙ Ï¹Çï³ñÏ»Ýù ÙÇ³ÛÝ ¾²-Ç ÁÝ¹áõÝÙ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßï
å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ: ¸ñ³Ýù »Ý©
- ³éó³Ýó Ë³ÝáõÃÝ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ«
- µ³í³ñ³ñ ³ñ³·áõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ÇÝï»ñÝ»ïÇ Ñ³ë³Ý»ÉÇáõÃÛ³Ùµ µ³í³ñ³ñ Ñ½áñáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ Ñ³Ù³Ï³ñ·ãÇ« åÉ³Ýß»ïÇ Ï³Ù Ë»É³óÇ Ñ»é³ËáëÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ«
- µ³í³ñ³ñ ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ ³éó³Ýó ·ÝáõÙ Ï³ï³ñ»Éáõ
Ñ³Ù³ñ«
- í×³ñ³ÛÇÝ ù³ñïÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ (³é³ùÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï í×³ñ»Éáõ
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ å³ñï³¹Çñ ã¿):
¸Çï³ñÏí³Í ³ÝÑñ³Å»ßï å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇó í»ñçÇÝ 3-ÇÝ µ³í³ñ³ñáÕ
ëå³éáÕÝ»ñÁ åáï»ÝóÇ³É ³éó³Ýó ·Ýáñ¹Ý»ñ »Ý« áñáÝó ÃíÇ ·Ý³Ñ³ïáõÙÁ ¨
³Û¹ ÃíÇ µ³ñÓñ³óÙ³Ý áõÕÇÝ»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÝ ³Ûë Ñá¹í³ÍÇ ËÝ¹ñá
³é³ñÏ³Ý ¿: ²é³çÇÝ ³ÝÑñ³Å»ßï å³ÛÙ³ÝÇ Ï³ñ¨áñáõÃÛáõÝÁ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ ³ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³Ýùáí« áñ »Ã» ãÉÇÝ»Ý ³éó³Ýó Ë³ÝáõÃÝ»ñ« ³å³ ã»Ý
ÉÇÝÇ Ý³¨ åáï»ÝóÇ³É ³éó³Ýó ·Ýáñ¹Ý»ñ: ÀÝ¹ áñáõÙ« Ï³ñ¨áñ ¿« áñ ³Û¹
³éó³Ýó Ë³ÝáõÃÝ»ñÇ ³ÙµáÕçáõÃÛáõÝÁ Ï³ñáÕ³Ý³ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É Çñ³Ï³Ý
Ë³ÝáõÃÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ³é³ç³ñÏíáÕ ï»ë³Ï³Ýáõ ¿³Ï³Ý Ù³ëÁ« ù³ÝÇ áñ
ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï ï»ë³Ï³ÝÇÝ ÏÏñ×³ïÇ åáï»ÝóÇ³É ³éó³Ýó ·Ýáñ¹Ý»ñÇ
ÃÇíÁ: ÐÐ-áõÙ ·áñÍáÕ ³éó³Ýó Ë³ÝáõÃÝ»ñÇ ÃÇíÁ ·»ñ³½³ÝóáõÙ ¿ 100-Á30«
ÇëÏ ÐÐ ëå³éáÕÝ»ñÇÝ Ñ³ë³Ý»ÉÇ ³ñï³ë³ÑÙ³ÝÛ³Ý ³éó³Ýó Ë³ÝáõÃÝ»ñÁ
ß³ï ³í»ÉÇÝ »Ý: ²Ûë Ë³ÝáõÃÝ»ñÁ ÁÝ¹·ñÏáõÙ »Ý ³é¨ïñÇ áÉáñïÇ ï³ñµ»ñ
µÝ³·³í³éÝ»ñª Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáí ÇÝãå»ë ëáõå»ñÙ³ñÏ»ïÝ»ñ« ³ÛÝå»ë ¿É
Ù³ëÝ³·Çï³óí³Í Ë³ÝáõÃÝ»ñ: Ð»ï¨³µ³ñ« ³Ûë ³ÝÑñ³Å»ßï å³ÛÙ³ÝÁ
Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ñ³Ù³ñ»É µ³í³ñ³ñí³Í: ´³í³ñ³ñ Ñ½áñáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ Ñ³Ù³30

§ê÷Ûáõé¦ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·« http://spyur©am/
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Ï³ñ·ãÇ« åÉ³Ýß»ïÇ Ï³Ù µçç³ÛÇÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ ¨ µ³í³ñ³ñ ³ñ³·áõÃÛáõÝ
áõÝ»óáÕ ÇÝï»ñÝ»ïÇ Ñ³ë³Ý»ÉÇáõÃÛáõÝÁ Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñ ¿ ¹Çï³ñÏ»É
ÙÇ³ëÇÝ« ù³ÝÇ áñ ³é³Ýó í»ñçÇÝÇë µ³í³ñ³ñÙ³Ý ³é³çÇÝÇ µ³í³ñ³ñáõÙÁ
áñ¨¿ Ï»ñå ãÇ Ýå³ëïáõÙ ëå³éáÕÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ¾²-Ç ÁÝ¹áõÝÙ³ÝÁ ¨ Ñ³Ï³é³ÏÁ: ÐÐ-áõÙ 2015 Ã© ïíÛ³ÉÝ»ñáí Ñ³Ù³Ï³ñ·Çã áõÝÇ ïÝ³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 55©5%-Á« µçç³ÛÇÝ Ñ»é³Ëáëª 95©5%-Á« ÇÝï»ñÝ»ïÇÝ ÙÇ³óí³Í
Ñ³Ù³Ï³ñ·Çãª 52©6%-Á ¨ ÇÝï»ñÝ»ïÇÝ ÙÇ³óí³Í µçç³ÛÇÝ Ñ»é³Ëáëª 33©3%Á31: àñå»ë ëå³éáÕÝ»ñ ¹Çï³ñÏíáõÙ ¿ ÐÐ 18-Çó µ³ñÓñ ï³ñÇùÇ µÝ³ÏãáõÃÛáõÝÁ (2©55 ÙÉÝ Ù³ñ¹32): Ð³ßíÇ ³éÝ»Éáí ³ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ« áñ ÇÝï»ñÝ»ïÇÝ ÙÇ³óí³Í ¨° Ñ³Ù³Ï³ñ·Çã« ¨° µçç³ÛÇÝ Ñ»é³Ëáë áõÝ»óáÕÝ»ñÁ Ï³½ÙáõÙ »Ý ÁÝ¹Ñ³ÝáõñÇ 22©3%-Á33 ª ëï³óíáõÙ ¿« áñ ÇÝï»ñÝ»ï Ñ³ë³Ý»ÉÇáõÃÛáõÝ
áõÝÇ ëå³éáÕÝ»ñÇ 63©6%-Á ¨ ÙÇ³ÛÝ µçç³ÛÇÝ ÇÝï»ñÝ»ï Ñ³ë³Ý»ÉÇáõÃÛáõÝ
áõÝÇ ëå³éáÕÝ»ñÇ 11%-Á: Àëï Ù»Ï ³ÛÉ ³ÕµÛáõñÇª ÇÝï»ñÝ»ï Í³ÍÏáõÛÃÁ (³Û¹
ÃíáõÙª ³ÝÉ³ñ 3G ¨ GPRS) Ñ³ë»É ¿ 69%-Ç34:
²Ûë Ñ³ñóáõÙÝ»ñÁ ã»Ý Ý»ñ³éáõÙ áñ³Ï³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñ Ñ³Ù³Ï³ñ·ÇãÝ»ñÇ« åÉ³Ýß»ïÝ»ñÇ ¨ µçç³ÛÇÝ Ñ»é³ËáëÝ»ñÇ Ñ½áñáõÃÛ³Ý« ÇÝãå»ë Ý³¨
ÇÝï»ñÝ»ïÇ ³ñ³·áõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É: Ð³ïÏ³å»ë û·ï³Ï³ñ ÏÉÇÝ»ñ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ ³é ³ÛÝ« Ã» ÇÝï»ñÝ»ïÇÝ ÙÇ³óí³Í µçç³ÛÇÝ Ñ»é³ËáëÝ»ñÇ áñ
ïáÏáëÝ »Ý Ï³½ÙáõÙ Ë»É³óÇ Ñ»é³ËáëÝ»ñÁ« ù³ÝÇ áñ ÙÇ³ÛÝ ¹ñ³Ýó ÙÇçáóáí
¿ ÑÝ³ñ³íáñ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É ³éó³Ýó ·ÝáõÙ: Ð»ï¨³µ³ñ« í»ñáÝßÛ³É óáõó³ÝÇßÝ»ñáí Ï³ñ»ÉÇ ¿ ·Ý³Ñ³ï»É åáï»ÝóÇ³É ³éó³Ýó ·Ýáñ¹Ý»ñÇ ÃíÇ
í»ñÇÝ ë³ÑÙ³ÝÁ« ³ÛëÇÝùÝª ³Û¹ ÃÇíÁ ãÇ Ï³ñáÕ ·»ñ³½³Ýó»É ëå³éáÕÝ»ñÇ
ÃíÇ 63©6%-Á« »Ã» ÑÇÙù ÁÝ¹áõÝ»Ýù ³é³çÇÝ ³ÕµÛáõñÇ ïñ³Ù³¹ñ³Í ïíÛ³ÉÝ»ñÁ (»ñÏñáñ¹ ³ÕµÛáõñÇ ïíÛ³É óáõó³ÝÇßÇ Ñ³ßí³ñÏÙ³Ý Ù»Ãá¹³µ³ÝáõÃÛáõÝÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ã¿):
ì»ñáÝßÛ³É óáõó³ÝÇßÝ»ñÝ ³× »Ý ·ñ³Ýó»É Ý³Ëáñ¹ ï³ñÇÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ¨ ¹ñ³Ýó ³×Ç ï»ÙåÇ å³Ñå³ÝáõÙÁ ³é³Ýóù³ÛÇÝ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝÇ
åáï»ÝóÇ³É ³éó³Ýó ·Ýáñ¹Ý»ñÇ ÃíÇ Ù»Í³óÙ³Ý ·áñÍáõÙ: Ð³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ
ï»ËÝÇÏ³ÛÇ« Ë»É³óÇ Ñ»é³ËáëÝ»ñÇ« åÉ³Ýß»ïÝ»ñÇ ¨ ÇÝï»ñÝ»ïÇ ·ÝÇ
Ýí³½áõÙÁ« ÇÝãå»ë Ý³¨ å»ï³Ï³Ý ËÃ³ÝÇã ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ ¿É ³í»ÉÇ
Ïµ³ñÓñ³óÝÇ ÇÝï»ñÝ»ïÇ Ý»ñÃ³÷³ÝóÙ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ ÐÐ-áõÙ:
ÆÝï»ñÝ»ïÇ Ñ³ë³Ý»ÉÇáõÃÛ³ÝÁ ½áõ·³Ñ»é ëå³éáÕÝ»ñÁ å»ïù ¿ áõÝ»Ý³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·ãÇ« åÉ³Ýß»ïÇ Ï³Ù Ë»É³óÇ Ñ»é³ËáëÇ ÙÇçáóáí ³éó³Ýó
31

Caucasus Barometer. Armenia dataset 2015. http://caucasusbarometer.org/en/cb2015am/codebook
ÐÐ ÎÀÐ© Ð³Ýñ³ùí»Ç ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ. http://res.elections.am/images/doc
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·ÝáõÙ Ï³ï³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ µ³í³ñ³ñ ·Çï»ÉÇùÝ»ñ« ë³Ï³ÛÝ ÇÝï»ñÝ»ï áõÝ»óáÕ ïÝ³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áã µáÉáñ ³Ý¹³ÙÝ»ñÝ áõÝ»Ý ³Û¹ ·Çï»ÉÇùÝ»ñÁ: Î³Ý Ý³¨ ïÝï³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñ« áñáÝù ãáõÝ»Ý ÇÝï»ñÝ»ï
Ñ³ë³Ý»ÉÇáõÃÛáõÝ Ï³Ù Ñ³Ù³Ï³ñ·Çã« ë³Ï³ÛÝ áõÝ»Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ ·Çï»ÉÇùÝ»ñ: ÐÐ-áõÙ Ñ³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ ·ñ³·ÇïáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ Ù³ëÇÝ ³ÙµáÕç³Ï³Ý ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝ ¿ ï³ÉÇë ÎáíÏ³ëÛ³Ý µ³ñáÙ»ïñÁ35 (²ÕÛáõë³Ï 1): ÆÝãå»ë »ñ¨áõÙ ¿ ³ÕÛáõë³ÏÇó« ëå³éáÕÝ»ñÇ 46©32%-Á ãáõÝÇ áñ¨¿ Ñ³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ ·Çï»ÉÇù« 25©17%-Ý áõÝÇ ï³ññ³Ï³Ý ·Çï»ÉÇùÝ»ñ« ÇëÏ ï³ññ³Ï³ÝÇó
µ³ñÓñ ·Çï»ÉÇù áõÝÇ 28©5%-Á: àã ËÇëï Ùáï»óÙ³Ý ¹»åùáõÙ Ï³ñ»ÉÇ ¿
Ñ³Ù³ñ»É« áñ ï³ññ³Ï³Ý ·Çï»ÉÇùÝ»ñÁ µ³í³ñ³ñ »Ý ³éó³Ýó ·ÝáõÙ Ï³ï³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ²Û¹ ¹»åùáõÙ ³éó³Ýó ·ÝáõÙ ÏÏ³ñáÕ³Ý³ñ Ï³ï³ñ»É ëå³éáÕÝ»ñÇ 53©67%-Á« »Ã» µ³í³ñ³ñí³Í ÉÇÝ»Ý ÙÝ³ó³Í ³ÝÑñ³Å»ßï å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ«
ÇëÏ ËÇëï Ùáï»óÙ³Ý ¹»åùáõÙª ÁÝ¹³Ù»ÝÁ 28©5%-Á:
²ÕÛáõë³Ï 1© Ð³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ ÐÐ-áõÙ36

²é³í»É Ï³ñ¨áñ ¿ ÇÙ³Ý³É« Ã» ÇÝï»ñÝ»ï Ñ³ë³Ý»ÉÇáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ
µÝ³ÏãáõÃÛáõÝÁ Ñ³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ ·ñ³·ÇïáõÃÛ³Ý ÇÝã Ù³Ï³ñ¹³Ï áõÝÇ: êå³éáÕÝ»ñÇ 15©62%-Ý áõÝÇ ÇÝï»ñÝ»ï Ñ³ë³Ý»ÉÇáõÃÛáõÝ« ë³Ï³ÛÝ ãáõÝÇ áñ¨¿
Ñ³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ ·Çï»ÉÇù« 16%-Ý áõÝÇ ÇÝï»ñÝ»ï Ñ³ë³Ý»ÉÇáõÃÛáõÝ ¨
ï³ññ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ ·Çï»ÉÇùÝ»ñ« ÇëÏ ï³ññ³Ï³ÝÇó µ³ñÓñ ·Çï»ÉÇù ¨ ÇÝï»ñÝ»ï Ñ³ë³Ý»ÉÇáõÃÛáõÝª Ùáï 21%-Á: Ð»ï¨³µ³ñ« áã ËÇëï
Ùáï»óÙ³Ý ÏÇñ³éÙ³Ý ¹»åùáõÙ ³éó³Ýó ·ÝáõÙ Ï³ñáÕ ¿ Ï³ï³ñ»É ëå³éáÕÝ»ñÇ Ùáï 37%-Á« ÇëÏ ËÇëï Ùáï»óÙ³Ý ¹»åùáõÙª Ùáï 21%-Á: êå³éáÕÝ»ñÇ 16©69%-Á ãáõÝÇ ÇÝï»ñÝ»ï Ñ³ë³Ý»ÉÇáõÃÛáõÝ« ë³Ï³ÛÝ áõÝÇ
ï³ññ³Ï³Ý ¨ ¹ñ³ÝÇó µ³ñÓñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ ·Çï»ÉÇùÝ»ñ«
ÇÝãÁ ÇÝï»ñÝ»ïÇ Ñ³ë³Ý»ÉÇáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ Ýñ³Ýó Ï¹³ñÓÝÇ åáï»ÝóÇ³É
³éó³Ýó ·Ýáñ¹Ý»ñ: ²Ûë ïíÛ³ÉÝ»ñÇó å³ñ½ ¿ ¹³éÝáõÙ« áñ ÇÝï»ñÝ»ï Ñ³ë³Ý»ÉÇáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ëå³éáÕÝ»ñÇ ÙÇ³ÛÝ 40%-Ý áõÝÇ µ³í³ñ³ñ Ñ³Ù³35
36

î»’ë ÑÕáõÙ 2-Á:
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63

²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë

Ï³ñ·ã³ÛÇÝ ·Çï»ÉÇùÝ»ñ ³éó³Ýó ·ÝáõÙ Ï³ï³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ« »Ã» ÏÇñ³éáõÙ
»Ýù ËÇëï Ùáï»óáõÙÁ: Ð»ï¨³µ³ñ« Ñ³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ ·ñ³·ÇïáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ µ³ñÓñ³óáõÙÁ ÝáõÛÝå»ë ³é³Ýóù³ÛÇÝ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝÇ åáï»ÝóÇ³É ³éó³Ýó ·Ýáñ¹Ý»ñÇ ÃíÇ Ù»Í³óÙ³Ý Ñ³ñóáõÙ:
Ð³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ ·ñ³·ÇïáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ µ³ñÓñ³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ
Ý³Ë ¨ ³é³ç å»ïù ¿ Ñ³ëÏ³Ý³É« Ã» áñáÝù »Ý ¹ñ³ íñ³ ³½¹áÕ ·áñÍáÝÝ»ñÁ:
Ø»ñ ÏáÕÙÇó Ï³éáõóí»É ¿ Ùá¹»É ¨ Çñ³Ï³Ýóí»É ¿ ³Û¹ Ùá¹»ÉÇ ¿ÙåÇñÇÏ
·Ý³Ñ³ïáõÙ ÎáíÏ³ëÛ³Ý µ³ñáÙ»ïñÇª ÐÐ-ÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý
íñ³: Ø³ùñÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ 1863 ïíÛ³ÉÇó ÙÝ³ó»É ¿ 1600Á: ¾ÙåÇñÇÏ ·Ý³Ñ³ïáõÙÁ Çñ³Ï³Ý³óí»É ¿ µ³½Ù³ÏÇ ·Í³ÛÇÝ é»·ñ»ëÇ³ÛÇ
Ù»Ãá¹Ç ÏÇñ³éÙ³Ùµ SPSS Statistics 22 Íñ³·ñ³ÛÇÝ ÷³Ã»ÃÇ ÙÇçáóáí:
Øá¹»ÉÇ Ï³éáõóÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ÑÇÙù »Ý Ñ³Ý¹Çë³ó»É ÎáíÏ³ëÛ³Ý µ³ñáÙ»ïñÇ
ÏáÕÙÇó 2015 Ã© ³ÝóÏ³óí³Í Ñ³ñóÙ³Ý Ù»ç ÁÝ¹·ñÏí³Í Ñ³ñó»ñÇó Ýñ³Ýù«
áñáÝù Ï³ñáÕ ¿ÇÝ ³éÝãáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³É Ñ³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ ·ñ³·ÇïáõÃÛ³Ý
Ñ»ï37: ´³½Ù³ÏÇ ·Í³ÛÇÝ é»·ñ»ëÇ³ÛÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï Ð»ïÁÝÃ³ó
(Backward) Ù»Ãá¹Ç ÏÇñ³éÙ³Ùµ ëï³ó»É »Ýù ³ÛÝ ·áñÍáÝÝ»ñÁ« áñáÝù íÇ×³Ï³·ñáñ»Ý Ýß³Ý³Ï³ÉÇ Ï»ñåáí ³½¹áõÙ »Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ ·ñ³·ÇïáõÃÛ³Ý
íñ³ (Ð¶): ²Û¹ ·áñÍáÝÝ»ñÝ »Ý ³Ý·É»ñ»ÝÇ ÇÙ³óáõÃÛáõÝÁ (²Æ)« éáõë»ñ»ÝÇ
ÇÙ³óáõÃÛáõÝÁ (èÆ)« ÇÝï»ñÝ»ï Ñ³ë³Ý»ÉÇáõÃÛáõÝÁ (ÆÐ)« ï³ñÇùÁ (î)« í×³ñ³ÛÇÝ ù³ñïÇó û·ïí»ÉÁ (ìøú)« ÏñÃáõÃÛ³Ý ï³ñÇÝ»ñÇ ÃÇíÁ (ÎîÂ)« ½µ³Õí³ÍáõÃÛáõÝÁ (¼):
Øá¹»ÉÁ µ³í³ñ³ñáõÙ ¿ µ³½Ù³ÏÇ ·Í³ÛÇÝ é»·ñ»ëÇ³ÛÇÝ Ý»ñÏ³Û³óíáÕ
µáÉáñ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ: ¸³ñµÇÝ-ì³ÃëáÝÇ ·áñÍ³ÏóÇ ³ñÅ»ùÁ 1©986 ¿« ÇÝãÁ
ËáëáõÙ ¿ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÇ ³ÝÏ³ËáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ: Øá¹»ÉÁ ãÇ å³ñáõÝ³ÏáõÙ Ñ»ï»ñáëÏ»¹³ëïÇÏáõÃÛáõÝ ¨ ÙáõÉïÇÏáÉ»ÝÇ³ñáõÃÛáõÝ« ¨ µ³í³ñ³ñáõÙ ¿
ÙÝ³óáñ¹ÝեñÇ ÝáñÙ³ÉÇÝ Ùáï µ³ßËí³ÍáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÇÝ: ²ÛÝ íÇ×³Ï³·ñáñ»Ý Ýß³Ý³Ï³ÉÇ Ï»ñåáí Ï³ÝË³ï»ëáõÙ ¿ Ñ³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ ·ñ³·ÇïáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ (F(7«1592)=205©756« p<0©0001« R2=0©473): ´áÉáñ ³ÝÏ³Ë
÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñÁ ÝáõÛÝå»ë íÇ×³Ï³·ñáñ»Ý Ýß³Ý³Ï³ÉÇ »Ý (p<0©05):
è»·ñ»ëÇáÝ Ñ³í³ë³ñáõÙÁ Ñ»ï¨Û³ÉÝ ¿ª
Ð¶=1©49+0©238*²Æ+0©135*èÆ+0©304*ÆÐ-0©246*î+
+0©112*ìøú+0©215*ÎîÂ+0©133*¼
ÆÝãå»ë »ñ¨áõÙ ¿ Ñ³í³ë³ñáõÙÇó« í»ñáÝßÛ³É µáÉáñ ·áñÍáÝÝ»ñÁ ¹ñ³Ï³Ý Ï³åÇ Ù»ç »Ý Ï³ËÛ³É ÷á÷áË³Ï³ÝÇ Ñ»ï« µ³óÇ ï³ñÇùÇó: ê³ Ñ³í³ëïáõÙ ¿ ³ÛÝ Ù³ëÇÝ« áñ ëå³éáÕÝ»ñÇ µ³ñÓñ ï³ñÇù³ÛÇÝ ËÙµ»ñáõÙ Ñ³Ù³37

î»’ë ÑÕáõÙ 2-Á:
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Ï³ñ·ã³ÛÇÝ ·ñ³·ÇïáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ ³í»ÉÇ ó³Íñ ¿: ÆÝï»ñÝ»ï Ñ³ë³Ý»ÉÇáõÃÛáõÝÝ áõÝÇ ³Ù»Ý³Ù»Í ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ Ñ³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ ·ñ³·ÇïáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ íñ³ (0©304): ²Ûë Ï³åÁ å»ïù ¿ Ù»ÏÝ³µ³Ý»É »ñÏáõ ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó© ÙÇ ÏáÕÙÇó Ñ³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ ·ñ³·ÇïáõÃÛáõÝÁ Ù³ñ¹Ï³Ýó ïñ³Ù³¹ñáõÙ ¿ ÇÝï»ñÝ»ï Ñ³ë³Ý»ÉÇáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³ÉáõÝ« ÙÛáõë ÏáÕÙÇó ÇÝï»ñÝ»ïÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ µ³ñÓñ³óÝáõÙ ¿ Ù³ñ¹Ï³Ýó Ñ³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ ·ñ³·ÇïáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ: ²Ý·É»ñ»ÝÇ ¨ éáõë»ñ»ÝÇ ÇÙ³óáõÃÛáõÝÁ ÝáõÛÝå»ë
¿³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝ áõÝÇ Ù³ñ¹Ï³Ýó Ñ³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ ·ñ³·ÇïáõÃÛ³Ý íñ³«
ÁÝ¹ áñáõÙ ³Ý·»É»ñ»ÝÇ ÇÙ³óáõÃÛ³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ ³í»ÉÇ Ù»Í ¿: ²Ûë ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ ÑÇÙÝ³íáñíáõÙ ¿ ³ÛÝ ÷³ëïáí« áñ ·ñ»Ã»
µáÉáñ Ñ³Ù³Ï³ñ·ÇãÝ»ñÇ Íñ³·ñ³ÛÇÝ ³å³ÑáíáõÙÁ Ï³°Ù ³Ý·»É»ñ»Ý ¿« Ï³°Ù
éáõë»ñ»Ý« Ñ»ï¨³µ³ñ« ³é³Ýó ³Ûë É»½áõÝ»ñÇó ·áÝ» Ù»ÏÇ ÇÙ³óáõÃÛ³Ý
Ñ³Ù³Ï³ñ·ãÇó û·ïí»É ÑÝ³ñ³íáñ ã¿: Ð³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ ·ñ³·ÇïáõÃÛ³Ý íñ³
ÏñÃáõÃÛ³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ÝáõÛÝå»ë Ï³ÝË³ï»ë»ÉÇ ¿ñ: àñù³Ý Ù»Í ¿ ³ÝÓÇ
ÏñÃáõÃÛ³Ý ï³ñÇÝ»ñÇ ÃÇíÁ« ³ÛÝù³Ý Ù»Í ¿ Ýñ³ Ñ³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ ·ñ³·ÇïáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ: êáíáñ³µ³ñ ³é³í»É ÏÇñÃ »Ý ³ÛÝ Ù³ñ¹ÇÏ« áíù»ñ
ÁÝ¹áõÝ³Ï »Ý« ÇëÏ ÏÇñÃ Ù³ñ¹ÇÏ ³é³í»É ³é³ç³¹»Ù »Ý ¨ Ñ³Ïí³Í »Ý Ûáõñ³óÝ»Éáõ Ýáñ ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÁ« ÇÝãÁ Ýñ³Ýó Ñ»ßï ¿ ïñíáõÙ ÁÝ¹áõÝ³Ï
ÉÇÝ»Éáõ ßÝáñÑÇí:
ä³ñ½íáõÙ ¿« áñ Ù³ñ¹Ï³Ýó Ñ³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ ·ñ³·ÇïáõÃÛ³Ý ¨ ½µ³Õí³ÍáõÃÛ³Ý ÙÇç¨ ÝáõÛÝå»ë ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ Ï³å© ·áñÍ³½áõñÏ Ù³ñ¹ÇÏ áõÝ»Ý
Ñ³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ ·ñ³·ÇïáõÃÛ³Ý ³í»ÉÇ ó³Íñ Ù³Ï³ñ¹³Ï: ²Ûë ³éÝãáõÃÛáõÝÁ
ÝáõÛÝå»ë å»ïù ¿ ¹Çï³ñÏ»É »ñÏáõ ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó© ÙÇ ÏáÕÙÇó Ñ³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ ·ñ³·ÇïáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ Ù³ñ¹Ï³Ýó ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ³í»ÉÇ Ù»Í »Ý« ÙÛáõë ÏáÕÙÇó ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ Ñ³Ù³Ï³ñ·ÇãÝ»ñÇ û·ï³·áñÍáõÙÁ ¿É ³í»ÉÇ ¿ µ³ñÓñ³óÝáõÙ Ñ³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ
·ñ³·ÇïáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ: Ð»ï³ùñùñ³Ï³Ý ¿ Ý³¨ ³ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ« áñ
í×³ñ³ÛÇÝ ù³ñï»ñÇó û·ïíáÕ Ù³ñ¹ÇÏ áõÝ»Ý ³é³í»É µ³ñÓñ Ñ³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ ·ñ³·ÇïáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³Ï: âÇ Ï³ñ»ÉÇ ³ë»É« áñ Ù³ñ¹Ï³Ýó ÏáÕÙÇó
í×³ñ³ÛÇÝ ù³ñï»ñÇó û·ïí»ÉÁ Ïµ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ ·ñ³·ÇïáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ µ³ñÓñ³óÙ³ÝÁ« ù³ÝÇ áñ ³é³Ýó Ñ³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ ·Çï»ÉÇùÇ Ï³ñ»ÉÇ ¿ û·ïí»É í×³ñ³ÛÇÝ ù³ñïÇó: ²Ûë ³ñ¹ÛáõÝùÁ Ù»ÏÝ³µ³Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñ
å»ïù ¿ í×³ñ³ÛÇÝ ù³ñïÇó û·ïí»ÉÁ ÁÝ¹áõÝ»É áñå»ë ï»ËÝáÉá·Ç³Ï³Ý
³é³ç³¹ÇÙáõÃÛ³Ý Ýß³Ý: ²Û¹ ¹»åùáõÙ Ïëï³óíÇ áñ ï»ËÝáÉá·Ç³å»ë ³é³í»É ³é³ç³¹»Ù Ù³ñ¹ÇÏ áõÝ»Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ ·ñ³·ÇïáõÃÛ³Ý ³é³í»É
µ³ñÓñ Ù³Ï³ñ¹³Ï: Ð»Ýó í»ñáÝßÛ³É ·áñÍáÝÝ»ñÇ íñ³ ³½¹»Éáí ¿É Ï³ñ»ÉÇ ¿
µ³ñÓñ³óÝ»É Ñ³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ ·ñ³·ÇïáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ:
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îí³ÛÉÝ»ñÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý å³ï³×éáí Ñá¹í³ÍáõÙ ãÇ ùÝÝ³ñÏíáõÙ
åÉ³Ýß»ïáí ¨ Ë»É³óÇ Ñ»é³Ëáëáí ³éó³Ýó ·ÝáõÙ Ï³ï³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ µ³í³ñ³ñ ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ Ñ³ñóÁ: Ð³ßíÇ ³éÝ»Éáí ³ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ« áñ ÙÇ³ÛÝ µçç³ÛÇÝÇ ÙÇçáóáí ÇÝï»ñÝ»ï Ñ³ë³Ý»ÉÇáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕÝ»ñÁ
Ï³½ÙáõÙ »Ý ëå³éáÕÝ»ñÇ 11%-Á« ¨ Ýñ³ÝóÇó áã µáÉáñÝ áõÝ»Ý Ë»É³óÇ Ñ»é³Ëáëª ³Ûë óáõó³ÝÇßÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ åáï»ÝóÇ³É ³éó³Ýó ·Ýáñ¹Ý»ñÇ ÃíÇ
íñ³ Ù»Í ã¿:
¾²-Ç í»ñçÇÝ ³ÝÑñ³Å»ßï å³ÛÙ³ÝÁ í×³ñ³ÛÇÝ ù³ñïÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÝ ¿:
âÝ³Û³Í í×³ñ³ÛÇÝ ù³ñïÁ ¾²-Ç ¹³ë³Ï³Ý Ùá¹»ÉÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ï³ññ»ñÇó
Ù»ÏÝ ¿« Ñ³Û³ëï³ÝÛ³Ý ³éó³Ýó Ë³ÝáõÃÝ»ñÇó Ï³ñ»ÉÇ ¿ ·ÝáõÙ Ï³ï³ñ»É Ý³¨
³é³Ýó ù³ñïÇª í×³ñáõÙÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáí ³é³ùáõÙÝ ëï³Ý³Éáõ å³ÑÇÝ:
²Ûë å³ÛÙ³ÝÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ñ³Ù³ñ»É Ù³ëÝ³ÏÇáñ»Ý ³ÝÑñ³Å»ßï« ù³ÝÇ áñ
³ñï³ë³ÑÙ³ÝÛ³Ý ³éó³Ýó Ë³ÝáõÃÝ»ñÇó ·ÝáõÙÝ»ñ Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ï³ï³ñ»É
ÙÇ³ÛÝ í×³ñ³ÛÇÝ ù³ñïÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ« ÁÝ¹ áñáõÙ ³Û¹ ù³ñï»ñÁ
å»ïù ¿ ÉÇÝ»Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ: Àëï ÎáíÏ³ëÛ³Ý µ³ñáÙ»ïñÇ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ38ª ÐÐáõÙ í×³ñ³ÛÇÝ ù³ñï»ñÇó û·ïíáõÙ ¿ ëå³éáÕÝ»ñÇ 38©43%-Á« ÇëÏ ÇÝï»ñÝ»ï
Ñ³ë³Ý»ÉÇáõÃÛáõÝ ¨ í×³ñ³ÛÇÝ ù³ñï áõÝ»óáÕ ëå³éáÕÝ»ñÁ Ï³½ÙáõÙ »Ý
ÁÝ¹Ñ³ÝáõñÇ 23©4%-Á (²ÕÛáõë³Ï 2): ÆÝï»ñÝ»ï Ñ³ë³Ý»ÉÇáõÃÛ³ÝÁ ¨ í×³ñ³ÛÇÝ ù³ñïÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³ÝÁ ½áõ·³Ñ»é ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ áõÝ»Ý³É ³éó³Ýó
·ÝáõÙ Ï³ï³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ µ³í³ñ³ñ Ñ³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ ·ñ³·ÇïáõÃÛáõÝ Ù³Ï³ñ¹³Ï:
²ÕÛáõë³Ï 2© ì×³ñ³ÛÇÝ ù³ñï»ñÇ û·ï³·áñÍáõÙÁ ÐÐ ëå³éáÕÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó

²ÕÛáõë³Ï 3-Çó å³ñ½ ¿ ¹³éÝáõÙ« áñ ÇÝï»ñÝ»ï Ñ³ë³Ý»ÉÇáõÃÛáõÝ ¨
í×³ñ³ÛÇÝ ù³ñï áõÝ»óáÕ ëå³éáÕÝ»ñÇ 11©7%-Á áõÝÇ ÙÇçÇÝ ¨ ·»ñ³½³Ýó
Ñ³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ ·Çï»ÉÇùÝ»ñ« ÇëÏ 17©55%-Á` ï³ññ³Ï³Ý ¨ ¹ñ³ÝÇó µ³ñÓñ
·Çï»ÉÇùÝ»ñ:

38

î»’ë ÑÕáõÙ 2-Á:
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²ÕÛáõë³Ï 3© ÆÝï»ñÝ»ï Ñ³ë³Ý»ÉÇáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ëå³éáÕÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó
í×³ñ³ÛÇÝ ù³ñï»ñÇ û·ï³·áñÍÙ³Ý ¨ Ýñ³Ýó Ñ³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ
·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ Ñ³Ù³¹ñáõÙÁ

²ÛëåÇëáíª ËÇëï Ùáï»óÙ³Ý ÏÇñ³éÙ³Ý ¹»åùáõÙ ëï³óíáõÙ ¿« áñ ÐÐáõÙ åáï»ÝóÇ³É ³éó³Ýó ·Ýáñ¹Ý»ñÁ« áíù»ñ Ï³ñáÕ »Ý Çñ»Ýó ïÝ³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛáõÝÇó ÇÝùÝáõñáõÛÝ ³éó³Ýó ·ÝáõÙ Ï³ï³ñ»É ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ í×³ñÙ³Ý
ÙÇçáóáí« Ï³½ÙáõÙ »Ý ëå³éáÕÝ»ñÇ 11©7%-Á (Ùáï 300©000 Ù³ñ¹)« ÇëÏ áã
ËëÇï Ùáï»óÙ³Ý ¹»åùáõÙª 17©55%-Á (Ùáï 450©000 Ù³ñ¹): ÆÝãå»ë ³ñ¹»Ý
Ýßí»ó« »Ã» í×³ñ³ÛÇÝ ù³ñïÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßï å³ÛÙ³ÝÁ ã¹Çï³ñÏíÇ« ³å³ áã ËÇëï Ùáï»óÙ³Ý ÏÇñ³éÙ³Ý ¹»åùáõÙ ³éó³Ýó ·ÝáõÙ
Ï³ñáÕ ¿ Ï³ï³ñ»É ëå³éáÕÝ»ñÇ Ùáï 37%-Á (Ùáï 945©000 Ù³ñ¹)« ÇëÏ ËÇëï
Ùáï»óÙ³Ý ¹»åùáõÙª Ùáï 21%-Á (Ùáï 536©000 Ù³ñ¹): êï³óí³Í ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý û·ï³Ï³ñ ÉÇÝ»É ÐÐ-áõÙ ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ³é¨ïñÇ ßáõÏ³ÛÇ ã³÷»ñÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ« ÇÝãÁ ß³ï Ï³ñ¨áñ óáõó³ÝÇß ¿ ³éó³Ýó ³é¨ïñáí
½µ³ÕíáÕ Ï³Ù ½µ³Õí»É ó³ÝÏ³óáÕ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ·áñÍ³ñ³ñÇ Ñ³Ù³ñ: ´³óÇ ³Û¹« ³Ûë ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý û·ï³Ï³ñ ÉÇÝ»É ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý
ÏáÕÙÇó ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ³é¨ïñÇ ËÃ³ÝÙ³Ý å»ï³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý
Ùß³ÏÙ³Ý Ñ³ñóáõÙ: Ð»Ýí»Éáí åáï»ÝóÇ³É ³éó³Ýó ·Ýáñ¹Ý»ñÇ ÃíÇ µ³ñÓñ³óÙ³Ýª Ñá¹í³ÍáõÙ ³é³ç³ñÏí³Í áõÕÇÝ»ñÇ íñ³ª Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ùß³Ï»É Íñ³·ñ»ñ« áñáÝù ÏËÃ³Ý»Ý Ýáñ ëå³éáÕÝ»ñÇ Ý»ñ·ñ³íáõÙÁ ³éó³Ýó ³é¨ïñáõÙ:

¸³íÇÃ ²´¶²ðÚ²Ü
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äáï»ÝóÇ³É ³éó³Ýó ·Ýáñ¹Ý»ñÇ ÃíÇ ·Ý³Ñ³ïáõÙÁ »í ³Û¹ ÃíÇ µ³ñÓñ³óÙ³Ý
áõÕÇÝ»ñÁ ÐÐ-áõÙ
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ© ³éó³Ýó ·Ýáñ¹Ý»ñ« ·Ý³Ñ³ïáõÙ« ëå³éáÕÝ»ñ« ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ
³é¨ïáõñ

Ðá¹í³ÍáõÙ ùÝÝ³ñÏíáõÙ ¿ ëå³éáÕÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ³é¨ïñÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßï å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ« ·Ý³Ñ³ïíáõÙ ¿ ÐÐ-áõÙ ³Û¹ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇÝ µ³í³ñ³ñáÕ ëå³éáÕÝ»ñÇ ÃÇíÁ ¨ ³Û¹ ÃíÇ Ù»Í³óÙ³Ý áõÕÇÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ ¿ ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñ: ì»ñçÇÝÇë ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ
Ï³ï³ñí»É ¿ Ý³¨ ³ÝÑñ³Å»ßï å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇó Ñ³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ ·ñ³·ÇïáõÃÛ³Ý íñ³ ³½¹áÕ ·áñÍáÝÝ»ñÇ Ùá¹»É³íáñáõÙ ¨ ³Û¹ Ùá¹»ÉÇ ¿ÙåÇñÇÏ ·Ý³Ñ³ïáõÙ: ²ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý û·ï³·áñÍí»É ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ³é¨ïñÇ ßáõÏ³ÛÇ ã³÷»ñÁ ·Ý³Ñ³ï»ÉÇë ¨ ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ³é¨ïñÇ ËÃ³ÝÙ³Ý å»ï³Ï³Ý
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ Ùß³Ï»ÉÇë:
Davit ABGARYAN
The assessment of potential online purchasers' number and the ways of increasing
it in RA
Key words: online purchasers, assessment, consumers, e-commerce

The article discusses the necessary conditions of e-commerce acceptance by consumers,
assesses the number of consumers satisfying these conditions in RA and proposes
suggestions about the ways of increasing that number. In the framework of the latter the
modeling of the factors affecting computer literacy as a necessary condition of ecommerce acceptance was conducted and the model was evaluated empirically. The
results can be utilized in the processes of assessing the market size of e-commerce and
cultivating state policy of e-commerce promotion.
Давид АБГАРЯН
Оценка числa потенциальных онлайн-покупателей и пути ее повышения в РА
Ключевые слова: интернет-покупатели, оценка, потребители, электронная коммерция

В статье рассматриваются необходимые условия принятия электронной коммерции потребителями, оценивается число потребителей, удовлетворяющих этим
условиям в РА и предлагает предложения о путях увеличения этого количества. В
рамках последнего было проведено моделирование факторов, влияющих на компьютерную грамотность как необходимое условие принятия электронной коммерции и модель была оценена эмпирически. Полученные результаты могут быть использованы в процессах оценки размера рынка электронной коммерции и разрабатывание государственной политики в области продвижения электронной коммерции.
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²èºìîð²ÚÆÜ ´²ÜÎÆ è²¼Ø²ì²ðàôÂÚàôÜÜ àô òàôò²ÜÆÞÜºðÆ
Ð²ÞìºÎÞèì²Ì Ð²Ø²Î²ð¶À (BALANCED SCORECARD)
ÈÇ³Ý³ äºîðàêÚ²Ü
ºÎî² ³ëåÇñ³Ýï
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ Ñ³ßí»Ïßéí³Í Ñ³Ù³Ï³ñ· (òÐÐ), ³é¨ïñ³ÛÇÝ µ³ÝÏÇ
é³½Ù³í³ñáõÃÛáõÝ, Ñ³çáÕáõÃÛ³Ý ÏñÇïÇÏ³Ï³Ý ·áñÍáÝÝ»ñ

è³½Ù³í³ñáõÃÛáõÝ µ³éÁ Í³·áõÙ ¿ ÑáõÝ³ñ»Ý strategos µ³éÇó, áñÁ
µ³ÕÏ³ó³Í ¿ stratos ¨ agein µ³é»ñÇó: Stratos Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ é³½Ù³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ µ³Ý³Ï, ÇëÏ agein Õ»Ï³í³ñáõÃÛáõÝ39: î³ñµ»ñ
Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñ ï³ÉÇë »Ý é³½Ù³í³ñáõÃÛ³Ý ï³ñµ»ñ ë³ÑÙ³ÝáõÙÝ»ñ: Àëï ²ÝëáýÇª é³½Ù³í³ñáõÃÛáõÝÁ áñáßáõÙÝ»ñ Ï³Û³óÝ»Éáõ Ï³ÝáÝÝ»ñÇ ³ÙµáÕçáõÃÛáõÝ ¿, áñáÝóáí ³é³çÝáñ¹íáõÙ ¿ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ Çñ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÝ
Çñ³Ï³Ý³óÝ»ÉÇë: Î³åÉ³ÝÇ ¨ ÜáñïáÝÇ Ï³ñÍÇùáí ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý é³½Ù³í³ñáõÃÛáõÝÁ ÝÏ³ñ³·ñáõÙ ¿, Ã» ÇÝãå»ë ³ñÅ»ù ëï»ÕÍ»É µ³ÅÝ»ï»ñ»ñÇ, Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ¨ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å»ë Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ: ØÇÝóµ»ñ·Á é³½Ù³í³ñáõÃÛáõÝÁ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ áñå»ë Ï³é³í³ñã³Ï³Ý áñáßáõÙÝ»ñÇ Ñ³çáñ¹³Ï³Ý ¨ ÷áËÑ³Ù³Ó³ÛÝ»óí³Í Ï³éáõóí³Íù40:
è³½Ù³í³ñáõÃÛáõÝ Ùß³Ï»ÉÁ ã³÷³½³Ýó Ï³ñ¨áñ ·áñÍÁÝÃ³ó ¿: ²Ûëûñ
Ï³Û³óí³Í áñáßáõÙÝ»ñÁ ³½¹áõÙ »Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ñ»ï³·³
ÁÝÃ³óùÇ íñ³: ÖÇßï ¨ Ñëï³Ï Ùß³Ïí³Í é³½Ù³í³ñáõÃÛáõÝÁ Ñ³çáÕáõÃÛ³Ý
Ñ³ëÝ»Éáõ ·ñ³í³Ï³ÝÝ»ñÇó ¿, ë³Ï³ÛÝ, ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»Í Ù³ëÁ Ã»ñ³ÝáõÙ ¿ ³ÛÝ Çñ³·áñÍ»Éáõ Ù»ç: Ä³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ¹ÇÝ³ÙÇÏ ÙÇç³í³ÛñáõÙ Ñ³çáÕáõÃÛ³Ý Ñ³ëÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ å»ïù ¿ Ï³ñáÕ³Ý³Ý ×Çßï
û·ï³·áñÍ»É Çñ»Ýó Ùñó³Ïó³ÛÇÝ ³é³í»ÉáõÃÛáõÝÝ»ñÁ՝ ³ñ³· Ñ³ñÙ³ñí»Éáí
ßáõÏ³ÛÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, Ùñó³ÏÇóÝ»ñÇ í³ñù³·ÍÇÝ áõ ï»ËÝáÉá·Ç³Ï³Ý ³é³çÁÝÃ³óÇ ï»Ùå»ñÇÝ: ²ñ³· ³ñÓ³·³Ýù»Éáõ Ñ³Ù³ñ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý
·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ å»ïù ¿ áõÕÕí³Í ÉÇÝ»Ý ¹»åÇ »ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï Ñ»é³ÝÏ³ñ³ÛÇÝ Ýå³ï³ÏÝ»ñÁ: Üå³ï³Ï ³ë»Éáí՝ Ñ³ëÏ³ÝáõÙ »Ýù ³ÛÝåÇëÇ
ó³ÝÏ³ÉÇ Çñ³íÇ×³Ï, áñÇÝ ÑÝ³ñ³íáñ ã¿ Ñ³ëÝ»É áñáß³ÏÇ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÇ ÁÝÃ³óùáõÙ, áñÁ, ë³Ï³ÛÝ, Çñ³·áñÍ»ÉÇ ¿ ³å³·³ÛáõÙ41: ²Û¹ ³éáõÙáí
³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ý»ñ¹Ý»É ³ÛÝåÇëÇ é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý Ùá¹»É, áñÁ
39

К. Облой, ―Стратегия организации. В поисках устойчивого конкуретного преимущества‖, Минск, ―Гревцов Буск‖, 2013, с. 12
40
http://humeur.ru/page/opredelenie-ponjatija-strategija
41
Г. Ваганян., О. Ваганян "Виртуальные технологии менеджмента (системотехника
электронного управления)". Ереван, "Нжар", 2005, с. 29
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ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ Ïï³ Ñ³ëÝ»É »ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï Ýå³ï³ÏÝ»ñÇÝ ¨ å³ï³ëË³Ý»É Ñ»ï¨Û³É Ñ³ñó»ñÇÝ42.
 àñï»±Õ ¿ ·ïÝíáõÙ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ
 Æ±Ýã áõÕáí ³ÛÝ å»ïù ¿ ½³ñ·³Ý³ Ñ»ï³·³ÛáõÙ
 ÆÝãå»±ë å»ïù ¿ Ñ³ëÝ»É ó³ÝÏ³ÉÇ, Ýå³ï³Ï³¹ñí³Í íÇ×³ÏÇÝ:
²Û¹åÇëÇ é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý ·áñÍÇù ¿ òáõó³ÝÇßÝ»ñÇ Ñ³ßí»Ïßéí³Í Ñ³Ù³Ï³ñ·Á (Balanced ScoreCard), áñÁ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ ï³ÉÇë Ñëï³Ï
ë³ÑÙ³Ý»É ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý é³½Ù³í³ñáõÃÛáõÝÝ áõ ÏÛ³ÝùÇ Ïáã»É
³ÛÝ: ²Ûë ·áñÍÇùÇ Ñ³Ù³ï»ùëïáõÙ Ñ³ïÏ³å»ë ¿³Ï³Ý »Ý áã ÝÛáõÃ³Ï³Ý
³ÏïÇíÝ»ñÝ áõ ·áñÍáÝÝ»ñÁ, ¨ ³Ûë Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ ³í»ÉÇ ¿ ÁÝ¹·ÍáõÙ Ý»ñ¹ÁñÙ³Ý áõ ÏÇñ³éÙ³Ý Ï³ñ¨áñáõÃÛáõÝÁ µ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ, áñï»Õ
ã³÷³½³Ýó Ï³ñ¨áñ »Ý Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ Ñ»ï Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Ï³åÇï³ÉÁ:
òÐÐ-Á ÏÇñ³é»ÉÇë ³é¨ïñ³ÛÇÝ µ³ÝÏÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ ¹Çï³ñÏíáõÙ ¿
áñå»ë ýÇÝ³ÝëÝ»ñ, Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñ, Ý»ñùÇÝ ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñ ¨ áõëáõóáõÙ áõ
³× µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÇ ³ÙµáÕçáõÃÛáõÝ: è³½Ù³í³ñ³Ï³Ý åÉ³Ý³íáñÙ³Ý áõ Ï³é³í³ñÙ³Ý ß³ï ³í³Ý¹³Ï³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñ Ï»ÝïñáÝ³óí³Í »Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ íñ³: ÆëÏ òÐÐ-Á µ³ÝÏÇ é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ÑÇÙùáõÙ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ï³½Ù³Ï»ñåíáÕ ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÁ, áñáÝù áõÕÕí³Í »Ý Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ Ý»ñ·ñ³íÙ³ÝÝ áõ Ýñ³Ýó å³Ñ³ÝçÙáõÝùÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñÙ³ÝÁ ¨ áñáÝóáõÙ Ý»ñ·ñ³íí³Í »Ý µ³ÝÏÇ µáÉáñ
³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÁ: Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ µ³Õ³¹ñÇãÇ Ñ³Ù³ñ ë³ÑÙ³Ýí³Í Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ Ï³Ëí³Í ¿ ÙÛáõëÝ»ñáõÙ µ³ÝÏÇ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Çñ³óáõÙÇó: î³ñµ»ñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñÇ Ï³åÁ ³í»ÉÇ ï»ë³Ý»ÉÇ ¿ ¹³éÝáõÙ
òÐÐ-Ç ÑÇÙù Ñ³Ý¹Çë³óáÕ é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý ù³ñï»½Ý»ñÇ û·ÝáõÃÛ³Ùµ: è³½Ù³í³ñ³Ï³Ý ù³ñï»½Ý»ñ Ï³ñáÕ »Ý ëï»ÕÍí»É ÇÝãå»ë ³ÙµáÕç µ³ÝÏÇ, ³ÛÝå»ë ¿É ³é³ÝÓÇÝ ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇ ¨ ³ßË³ï³ï»Õ»ñÇ Ñ³Ù³ñ:

42

А. Гершун, М. Горский ―Технологии сбалансированного управления‖-М: ―Олимп
Бизнес‖, 2004, с. 17
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²é³ù»ÉáõÃÛáõÝ ¨ ï»ëÉ³Ï³Ý
ÆÝãå»±ë »Ýù ï»ëÝáõÙ Ù»ñ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ³å³·³Ý

üÇÝ³ÝëÝ»ñ
ÆÝãåÇëÇ՞ ÝÝ »Ý Ù»ñ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñÁ ï»ëÉ³Ï³ÝÇÝ Ñ³ëÝ»Éáõ
³éáõÙáí

Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñ
Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ Ñ»ï ³ßË³ï³ÝùÇ á±ñ óáõó³ÝÇßÝ»ñáõÙ å»ïù ¿

Ñ³çáÕáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³Ýù ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇÝ Ñ³ëÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ

Ü»ñùÇÝ ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñ
Ø»ñ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ µ³í³ñ³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ á±ñ Ý»ñùÇÝ
·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñáõÙ å»ïù ¿ Ñ³çáÕáõÃÛ³Ý Ñ³ëÝ»Ýù

àõëáõóáõÙ ¨ ³×
Ø»ñ Ý»ñùÇÝ ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñáõÙ Ñ³çáÕáõÃÛ³Ý Ñ³ëÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí Ç±Ýã
å»ïù ¿ ³Ý»Ýù Ý»ñùÇÝ é»ëáõñëÝ»ñÇ ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ

¶Í³å³ïÏ»ñ 1. òÐÐ µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÇ ÷áËÏ³åí³ÍáõÃÛáõÝÁ43
ÆÝãå»ë »ñ¨áõÙ ¿ ¶Í³å³ïÏ»ñ 1-Çó µáÉáñ ãáñë µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ
ÁÝïñí³Í Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ å»ïù ¿ áõÕÕí³Í ÉÇÝÇ µ³ÝÏÇ é³½Ù³í³ñáõÃÛ³Ý Çñ³·áñÍÙ³ÝÁ: úñÇÝ³Ï, »Ã» ³é¨ïñ³ÛÇÝ µ³ÝÏÇ é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý Ýå³ï³Ï ¿ ë³ÑÙ³Ýí»É ³é³çÇÏ³ »ñ»ù ï³ñÇÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ³é³ç³ï³ñ µ³ÝÏ»ñÇ »éÛ³ÏáõÙ Ñ³ÛïÝí»ÉÁ, ³å³ ïñ³Ù³µ³Ý³Ï³Ý ¿, áñ µ³ÝÏÇ
³éç¨ ¹ñí»Ý áñáß³ÏÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ ¨ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ ³å³ÑáíáõÙ: ì»ñçÇÝÝ»ñÇë Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ ³ÝÙÇç³Ï³Ýáñ»Ý å³Û43

А. Гершун, Ю. Нефедьева ―Разработка сбалансированной системы управления.
Практическое руководство с примерами‖ М.Олимп Бизнес‖, 2007, с. 10
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Ù³Ý³íáñí³Í ¿ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ÃíÇ ³í»É³óÙ³Ùµ ¨ Ýñ³Ýó Ñ»ï »ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï ÷áËß³Ñ³í»ï Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³éáõó»Éáõ Ñ³Ý·³Ù³Ýùáí:
Ü»ñÏ³ÛÇë ËÇëï Ùñó³Ïó³ÛÇÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ Ý»ñ·ñ³íáõÙÝ
áõ ³éÏ³ µ³½³ÛÇ å³Ñå³ÝáõÙÁ Ù»Í³å»ë å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ ³é¨ïñ³ÛÇÝ
µ³ÝÏÇ Ý»ñùÇÝ ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ Ï³ï³ñ»É³·áñÍÙ³Ùµ: ÆëÏ ³Û¹ ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ ³ñ³· áõ áñ³ÏÛ³É Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÁ ÁÝÏ³Í ¿
Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Ï³åÇï³ÉÇ ¨ ÏÇñ³éíáÕ ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ íñ³: ²ÛëåÇëáí, òÐÐÇ Ñ³Ù³ï»ùëïáõÙ ³é¨ïñ³ÛÇÝ µ³ÝÏÇ é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñ »Ý
·áÑ µ³ÅÝ»ï»ñ»ñÝ áõ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÁ, ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ý»ñùÇÝ ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÝ áõ ÙáïÇí³óí³Í áõ µ³ñÓñáñ³Ï ³ÝÓÝ³Ï³½ÙÁ:
²é¨ïñ³ÛÇÝ µ³ÝÏ»ñÁ, áñå»ë Ï³ÝáÝ, áõÝ»Ý ½³ñ·³óÙ³Ý áñáß³ÏÇ áõÕ»ÝÇß ¨ µ³ÝÏÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ Ï³½Ù³Ï»ñåíáõÙ ¿ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Ý³Ë³å»ë
åÉ³Ý³íáñí³Í Íñ³·ñÇ: Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ ·áñÍáÕ µ³ÝÏ»ñÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý µ³ÝÏ »Ý Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ Ñ»é³ÝÏ³ñ³ÛÇÝ ½³ñ·³óÙ³Ý Íñ³·ñ»ñ44: ¸ñ³Ýó Ýå³ï³ÏÝ ¿
û·Ý»É µ³ÝÏÇ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇÝ` å³ñ½³µ³Ý»É, Ñëï³Ï»óÝ»É ¨ Ñ»ï³½áï»É
µ³ÝÏÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ÑÝ³ñ³íáñ Ñ»é³ÝÏ³ñÝ»ñÁ ¨ Í³é³Û»É
µ³ÝÏÇ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇÝ` áñå»ë ÑÇÙù, áñáí Ï³ñáÕ »Ý ·Ý³Ñ³ïí»É µ³ÝÏÇ
÷³ëï³óÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ ¨ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ, ÇÝãå»ë
Ý³¨ û·Ý»É µ³ÝÏÇÝ` Ñ»ï¨áÕ³Ï³Ýáñ»Ý Çñ³Ï³Ý³óÝ»É Ý³Ë³Ýßí³Í ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ ¨ ÉáõÍ»É ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ åÉ³Ý³íáñíáÕ »ñ»ù ï³ñÇÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ:
ò³ÝÏ³ÉÇ, Ýå³ï³Ï³¹ñí³Í ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇÝ Ñ³ëÝ»Éáõ
³é¨ïñ³ÛÇÝ µ³ÝÏ»ñÁ å»ïù ¿ ³ÝóÝ»Ý Ñ»ï¨Û³É ÷áõÉ»ñÁ.





Ñ³Ù³ñ

è³½Ù³í³ñ³Ï³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ
è³½Ù³í³ñ³Ï³Ý åÉ³Ý³íáñáõÙ
è³½Ù³í³ñáõÃÛ³Ý Çñ³·áñÍáõÙ
ì»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ ¨ Ï³ñ·³íáñáõÙ

Ü³Ë ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ áõëáõÙÝ³ëÇñ»É ¨ í»ñÉáõÍ»É µ³ÝÏÇ áõÅ»Õ ¨ ÃáõÛÉ
ÏáÕÙ»ñÁ, ßáõÏ³ÛáõÙ ·ñ³í³Í ¹ÇñùÁ, ³ñï³ùÇÝ ÙÇç³í³ÛñÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ÑÝ³ñ³íáñ ½³ñ·³óáõÙÝ»ñÝ áõ ëå³éÝ³ÉÇùÝ»ñÁ: àñå»ë½Ç µ³ÝÏÇ
Õ»Ï³í³ñÝ»ñÁ Ï³ñáÕ³Ý³Ý ×Çßï ·Ý³Ñ³ï»É Çñ³íÇ×³ÏÝ áõ Çñ³ï»ë³Ï³Ý
åÉ³ÝÝ»ñ Ï³½Ù»Ý, ³é³ç³ñÏáõÙ »Ýù ³Ûë ÷áõÉáõÙ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É ÙÇç³½·³ÛÇÝ åñ³ÏïÇÏ³ÛáõÙ É³ÛÝáñ»Ý ÏÇñ³éíáÕ SWOT ¨ PESTEL í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÝ»ñ: ²ÛÝáõÑ»ï¨ ë³ÑÙ³ÝíáõÙ »Ý é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñ, ¨ áñáß44

Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ ·áñÍáÕ µ³ÝÏ»ñÇ ÏáÕÙÇó
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý µ³ÝÏ Ñ»é³ÝÏ³ñ³ÛÇÝ
½³ñ·³óÙ³Ý Íñ³·ñ»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý Ù³ëÇÝ Ï³ñ·
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íáõÙ ¹ñ³Ýó Ñ³ëÝ»Éáõ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ, é»ëáõñëÝ»ñ áõ å³ï³ëË³Ý³ïáõÝ»ñ:
²é³ù»ÉáõÃÛáõÝ ¨ é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñ Ùß³Ï»ÉÇë Õ»Ï³í³ñÝ»ñÁ
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ »Ý ëï³ÝáõÙ ¹Çï³ñÏ»É µ³ÝÏÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³é³ÝÓÇÝ
áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ·Ý³Ñ³ï»É Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ áõÕÕáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý åáï»ÝóÇ³ÉÝ áõ µ³ó³Ñ³Ûï»É ³éÏ³ ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ:
Î³é³í³ñÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ËÝ¹ñÇÝ»ñÇó Ù»ÏÁ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝÝ ¿: Þ³ï»ñÇÝ Ñ³çáÕíáõÙ ¿ Ùß³Ï»É é³½Ù³í³ñáõÃÛáõÝ, ÙÇ Ù³ëÇÝ ÝáõÛÝÇëÏ Çñ³·áñÍ»É, ë³Ï³ÛÝ ùÇã »Ý ³ÛÝ Ù»Ý»ç»ñÝ»ñÁ, áñáÝù Ï³ñáÕ³ÝáõÙ »Ý ×Çßï ·Ý³Ñ³ï»É ³ñÓ³Ý³·ñí³Í ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ¹ñ³Ï³Ý ï»Õ³ß³ñÅ»ñÁ: òáõó³ÝÇßÝ»ñÇ Ñ³ßí»Ïßéí³Í Ñ³Ù³Ï³ñ·Á ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë í»ñ³ÑëÏ»É ÷áËÏ³åí³Í
óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ ³ñÅ»ùÝ»ñÁ, ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ Ï³ï³ñ»É Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ßïÏáõÙÝ»ñ` ³å³Ñáí»Éáí é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý
·áñÍÁÝÃ³óÇ ³ÝÁÝ¹Ñ³ïáõÃÛáõÝÁ:
è³½Ù³í³ñ³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý ï³ñµ»ñ ÷áõÉ»ñáõÙ ³é¨ïñ³ÛÇÝ µ³ÝÏ»ñÁ µ³ËíáõÙ »Ý Ñ»ï¨Û³É ÑÇÙÝ³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ Ñ»ï՝
 âÇ Ñ³çáÕíáõÙ Çñ³·áñÍ»É ÁÝïñí³Í é³½Ù³í³ñáõÃÛáõÝÁ, é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñÝ áõ óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ ³Û¹å»ë ¿É ÙÝáõÙ »Ý ÃÕÃÇ íñ³
 è³½Ù³í³ñ³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³ÍÇó ³í»É Å³Ù³Ý³Ï ¨ é»ëáõñëÝ»ñ »Ý å³Ñ³ÝçíáõÙ
 äÉ³Ý³íáñí³Í Íñ³·ñ»ñÁ å³ñ½ ã»Ý Ï³Ù Ñ³ÛïÝÇ ã»Ý ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇÝ ¨ Ñ»ï¨³µ³ñ, ¹ñ³Ýó Çñ³·áñÍáõÙÁ ËáãÁÝ¹áïíáõÙ ¿ Ýñ³Ýó ¹ÇÙ³¹ñáõÃÛ³Ý å³ï×³éáí
 è³½Ù³í³ñáõÃÛáõÝÁ ×Çßï ã¿ ÁÝïñí³Í, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë, ³ÛÝ ãÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ µ³ÝÏÇ ³éÏ³ íÇ×³ÏÇÝ, ïÝï»ë³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇÝ áõ
ßáõÏ³ÛÇ ½³ñ·³óÙ³Ý ÙÇïáõÙÝ»ñÇÝ
 è³½Ù³í³ñ³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÁ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ ¨
Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï Ùß³Ïí³Í ã»Ý ¨/Ï³Ù ³Ý³ñ¹ÛáõÝ³í»ï »Ý:
ì»ñáÝßÛ³É ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ Ñ³ÕÃ³Ñ³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ, ÇÑ³ñÏ», ß³ï Ï³ñ¨áñ ¿
Çñ³ï»ë³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñ ë³ÑÙ³Ý»ÉÝ áõ ×Çßï í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»ÉÁ: ê³Ï³ÛÝ, Ýå³ï³ÏÝ»ñ ë³ÑÙ³Ý»Éáõó Ñ»ïá å»ïù ¿ Ñ³ëÏ³Ý³É, Ã»
ÇÝã ·áñÍáÝÝ»ñÇó ¿ Ï³Ëí³Í ¹ñ³Ýó Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ, ¨ áñáÝù »Ý å³ñï³¹Çñ
Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý »ÝÃ³Ï³ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ: ²Ûë Ýå³ï³Ïáí áñáßíáõÙ »Ý
Ñ³çáÕáõÃÛ³Ý ÏñÇïÇÏ³Ï³Ý ·áñÍáÝÝ»ñ (Critical success factors-CSF): Ð³çáÕáõÃÛ³Ý ÏñÇïÇÏ³Ï³Ý ·áñÍáÝÝ»ñ ë³ÑÙ³Ý»Éáõ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ
³é³çÇÝ ³Ý·³Ù Ëáë»É ¿ è. ¸³ÝÇ»ÉÁ ¹»é 1961Ã. Harvard Business Review
³Ùë³·ñÇ Ñá¹í³ÍÝ»ñÇó Ù»ÏáõÙ: ê³Ï³ÛÝ, ³Û¹ ·³Õ³÷³ñÁ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý
É³ÛÝ ½³Ý·í³ÍÝ»ñÇÝ Ñ³ÛïÝÇ ¿ ¹³ñÓ»É ü. èáù³ñïÇ ßÝáñÑÇí, 1979Ã. Ññ³73
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å³ñ³Ïí³Í Ñá¹í³ÍÇ ÙÇçáóáí45: Àëï Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÇ՝ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝáõÙ Ï³Ý ·áñÍáÝÝ»ñ, áñáÝù Ñ³ïÏ³å»ë Ï³ñ¨áñ »Ý Ñ³çáÕáõÃÛ³Ý
Ñ³ëÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ, ¨ ¹ñ³Ýó Ñ»ï Ï³åí³Í Ýå³ï³ÏÝ»ñÇÝ Ñ³ëÝ»ÉÝ áõ
ËÝ¹ÇñÝ»ñ ÉáõÍ»ÉÁ ³ÝÑñ³Å»ßï å³ÛÙ³Ý ¿ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ·áÛ³ï¨Ù³Ý Ñ³Ù³ñ:
êñ³Ýù µ³ÝÏÇ é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñÇÝ Ñ³ëÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ï³ñ¨áñ
Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ áõ ½³ñ·³óÙ³Ý áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ý,
áñáÝù ³å³ÑáíáõÙ »Ý »ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï Ùñó³Ïó³ÛÇÝ ³é³í»ÉáõÃÛáõÝ: ²Ûë
·áñÍáÝÝ»ñÁ ÃáõÛÉ »Ý ï³ÉÇë å³ï³ëË³Ý»É ³ÛÝ Ñ³ñóÇÝ, Ã» ÇÝãÇó ¿ Ï³Ëí³Í
Ý³Ë³Ýßí³Í Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ: òáõó³ÝÇßÝ»ñÇ Ñ³ßí»Ïßéí³Í
Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ñ³Ù³ï»ùëïáõÙ ³Ûë ·áñÍáÝÝ»ñÁ áñáßíáõÙ »Ý Áëï ãáñë µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÇ: Ð³çáñ¹ ù³ÛÉáí ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ áñáß»É ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý ³é³Ýóù³ÛÇÝ óáõó³ÝÇßÝ»ñ (Key performance indicators-KPI), áñáÝù ÝáõÛÝå»ë
Ùß³ÏíáõÙ »Ý` »ÉÝ»Éáí ÁÝïñí³Í é³½Ù³í³ñáõÃÛáõÝÇó ¨ å»ïù ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»Ý Ñ³çáÕáõÃÛ³Ý ÏñÇïÇÏ³Ï³Ý ·áñÍáÝÝ»ñÇÝ: Ð³çáÕáõÃÛ³Ý
Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ·áñÍáÝÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ »Ý ÙÇ ß³ñù ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý ³é³Ýóù³ÛÇÝ óáõó³ÝÇßÝ»ñ, áñáÝù áõÝ»Ý ù³Ý³Ï³ÛÇÝ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝ: î³ñµ»ñ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÷áñÓÁ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë, áñ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ
µ³Õ³¹ñÇãÇ Ñ³Ù³ñ Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñ ¿ ë³ÑÙ³Ý»É Ùáï³íáñ³å»ë ÑÇÝ·
óáõó³ÝÇß: ºñµ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ ³í»ÉÇ ùÇã »Ý, ³ÙµáÕç³Ï³Ý áõ Ñ³í³ëïÇ å³ïÏ»ñ ëï³Ý³ÉÝ ¿ µ³ñ¹³ÝáõÙ, ÇëÏ ¹ñ³Ýó ãÑÇÙÝ³íáñí³Í ß³ï ÉÇÝ»ÉÁ Ï³ñáÕ ¿ ß»Õ»É µ³ÝÏÇ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ áõß³¹ñáõÃÛáõÝÁ
½³ñ·³óÙ³Ý ¿³Ï³Ý áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇó, ³éÏ³ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇó, Ã»ñ³óáõÙÝ»ñÇó
Ï³Ù Ó»éùµ»ñáõÙÝ»ñÇó:
²ÕÛáõë³Ï 1-áõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý Ñ³çáÕáõÃÛ³Ý ÏñÇïÇÏ³Ï³Ý ·áñÍáÝÝ»ñÇ ¨ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý ³é³Ýóù³ÛÇÝ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ ÑÝ³ñ³íáñ ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñ: ´³ÝÏáõÙ ¹ñ³Ýó ÁÝïñáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ÉÇÝÇ
½³ñ·³óÙ³Ý ÁÝïñí³Í áõÕÇáí ¨ é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñáí:

45

https://hbr.org/1979/03/chief-executives-define-their-own-data-needs
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²ÕÛáõë³Ï 1. Ð³çáÕáõÃÛ³Ý ÏñÇïÇÏ³Ï³Ý ·áñÍáÝÝ»ñÝ áõ
³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý ³é³Ýóù³ÛÇÝ óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ
òÐÐ
µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñ
üÇÝ³ÝëÝ»ñ

Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñ

Ü»ñùÇÝ
·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñ

àõëáõóáõÙ ¨ ³×

Ð³çáÕáõÃÛ³Ý
ÏñÇïÇÏ³Ï³Ý ·áñÍáÝÝ»ñ
CSF
²å³Ñáí»É µ³ÝÏÇ ³ñÅ»ùÇ
³× Ï³ÛáõÝ ½³ñ·³óÙ³Ý ¨
ß³ÑáõÃ³µ»ñáõÃÛ³Ý
ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ
å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ

²ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý ³é³Ýóù³ÛÇÝ
óáõó³ÝÇßÝ»ñ
KPI
 ºÏ³Ùï³µ»ñáõÃÛáõÝ Áëï ³ÏïÇíÝ»ñÇ
 ºÏ³Ùï³µ»ñáõÃÛáõÝ Áëï Ï³åÇï³ÉÇ
 ºÏ³Ùï³µ»ñ. Áëï Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ
 Þ³ÑáõÃ³µ»ñáõÃÛ³Ý Ù³ñÅ³
 ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨
³ÏïÇíÝ»ñÇ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝ
Î³éáõó»É ³Ùáõñ,
 ÞáõÏ³ÛÇ Ù³ëÝ³µ³ÅÇÝ
ß³Ñ³í»ï ¨
 Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ÃíÇ ³×Ç Ù³Ï³ñ¹³Ï
»ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï
 Þ³ÑáõÛÃ Áëï Ù»Ï Ñ³×³Ëáñ¹Ç
Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ
 Ì³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÃÇí Áëï Ù»Ï
Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ Ñ»ï
Ñ³×³Ëáñ¹Ç
ÎÇñ³é»É Ýáñ³ñ³ñ³Ï³Ý  ²íïáÙ³ï³óí³Í ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñ
Ùáï»óáõÙ ·áñÍÁÝÃ³óÝ»-  Üáñ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÃÇí
ñáõÙ՝ ³å³Ñáí»Éáí ³ñ³·  ¶áñÍ³ñùÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í. Ù³Ï³ñ¹³Ï
áõ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ³ñÓ³ Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ µáÕáùÝ»ñ
·³Ýù ßáõÏ³ÛÇ ¨ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ
êï»ÕÍ»É µ³ñ»Ýå³ëï
 Ø³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ¹³ëÁÝÃ³óÝ»ñÇ ÃÇí
ÙÇç³í³Ûñ ³ßË³ï³ÏÇó-  àõëáõÙÝ³Ï³Ý Í³Ëë»ñ Áëï Ù»Ï
Ý»ñÇ ³×Ç áõ áñ³Ï³íáñ³ßË³ïáÕÇ
Ù³Ý µ³ñÓñ³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ  ²ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ ÑáëáõÝáõÃÛáõÝ
¨ Ýñ³Ýó ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ  Êñ³ËáõëÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñ Áëï Ù»Ï
³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ Ï³å»É
³ßË³ïáÕÇ
µ³ÝÏÇ é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý  ²ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ·áñÍáõÝ»áõÝå³ï³ÏÝ»ñÇ Ñ»ï
ÃÛ³Ý µ³ñ»É³íÙ³Ý ³é³ç³ñÏÝ»ñ

²ÛëåÇëáí, Ñëï³Ï Ó¨³Ï»ñåí³Í Ýå³ï³ÏÝ»ñÁ, Ñ³çáÕáõÃÛ³Ý ·áñÍáÝÝ»ñÝ áõ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý ³é³Ýóù³ÛÇÝ óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý
ù³ñï»½Ç å³ï×³é³Ñ»ï¨³Ýù³ÛÇÝ Ï³å»ñÇ Ñ»ï ÑÝ³ñ³íáñ »Ý ¹³ñÓÝáõÙ
µ³ÝÏÇ Ñ³í³ë³ñ³Ïßéí³Í ½³ñ·³óáõÙÝ áõ é³½Ù³í³ñáõÃÛ³Ý Çñ³·áñÍáõÙÁ:
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ÈÇ³Ý³ äºîðàêÚ²Ü
²é¨ïñ³ÛÇÝ µ³ÝÏÇ é³½Ù³í³ñáõÃÛáõÝÝ áõ òáõó³ÝÇßÝ»ñÇ Ñ³ßí»Ïßéí³Í
Ñ³Ù³Ï³ñ·Á (Balanced Scorecard)
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. òáõó³ÝÇßÝ»ñÇ Ñ³ßí»Ïßéí³Í Ñ³Ù³Ï³ñ· (òÐÐ), ³é¨ïñ³ÛÇÝ µ³ÝÏÇ
é³½Ù³í³ñáõÃÛáõÝ, Ñ³çáÕáõÃÛ³Ý ÏñÇïÇÏ³Ï³Ý ·áñÍáÝÝ»ñ

Ðá¹í³ÍáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ òáõó³ÝÇßÝ»ñÇ Ñ³ßí»Ïßéí³Í Ñ³Ù³Ï³ñ·Áª áñå»ë ³é¨ïñ³ÛÇÝ µ³ÝÏÇ é³½Ù³í³ñáõÃÛ³Ý Çñ³·áñÍÙ³Ý ¨ é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý
Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·ª ÑÇÙÝí³Í ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ¨
ã³÷Ù³Ý ³ÛÝåÇëÇ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ íñ³, áñáÝù ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ »Ý µ³ÝÏÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÇÝãå»ë ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý, ³ÛÝå»ë ¿É áã ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ÏáÕÙ»ñÁ:
²é³ÝÓÝ³Ñ³ïáÏ áõß³¹ñáõÃÛáõÝ ¿ ¹³ñÓí»É Ñ³çáÕáõÃÛ³Ý ÏñÇïÇÏ³Ï³Ý ·áñÍáÝÝ»ñÇÝ, áñáÝó å»ïù ¿ ÙÇïí³Í ÉÇÝÇ µ³ÝÏÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ, ¨ ¹ñ³Ýó
ù³Ý³Ï³ÛÇÝ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý ³é³Ýóù³ÛÇÝ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇÝ:
Лиана ПЕТРОСЯН
Стратегия коммерческого банка и Сбалансированная система показателей
(Balanced Scorecard)
Ключевые слова: Сбалансированная система показателей (ССП), стратегия,
стратегическая карта, коммерческий банк, критические факторы успеха

В статье представляется сбалансированная система показателей как инструмент
реализации стратегии и система стратегического управления банка на основе
измерения и оценки ее эффективности по набору оптимально подобранных
показателей, отражающих как финансовые, так и нефинансовые аспекты деятельности. Особое внимание обращается на критические факторы успеха, к которым
компания должна стремиться и на их количественные определения-ключевые
показатели эффективности.
Liana PETROSYAN
Strategy of a commercial bank and Balanced Scorecard
Key words: Balanced Scorecard (BSC), commercial bank‘s strategy, critical success factors, key
performance indicators

In the article Balanced Scorecard is presented as a strategy implementation tool and a
bank‘s strategic management system on the basis of measurement and evaluation of its
effectiveness on a set of optimally selected indicators that reflect both financial and
non-financial aspects of performance. Particular attention is drawn to the critical
success factors to which the company should strive for and their quantitative
determination, the key performance indicators.
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è²¼Ø²ì²ð²Î²Ü Î²è²ì²ðØ²Ü ØàîºòàôØÜºðÀ ÐÐ î²ð²Ìø²ÚÆÜ Î²ÚàôÜ
ºì Ð²Ø²â²ö ¼²ð¶²òØ²Ü ²ä²ÐàìØ²Ü ¶àðÌÀÜÂ²òÜºðàôØ
ê»ñ·»Û ²êÈ²ÜÚ²Ü
ÐäîÐ ³ëåÇñ³Ýï
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. Ï³ÛáõÝ ½³ñ·³óáõÙ, Ñ³Ù³ã³÷ ½³ñ·³óáõÙ, é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý
Ï³é³í³ñáõÙ, é³½Ù³í³ñáõÃÛáõÝ, ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ëáóÇ³É-ïÝï»ë³Ï³Ý ½³ñ·³óáõÙ

Úáõñ³ùÝãÛáõñ »ñÏñÇ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ëáóÇ³É-ïÝï»ë³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ·ÉË³íáñ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇó Ù»ÏÁ Ýñ³Ýó Ï³ÛáõÝ ¨ Ñ³Ù³ã³÷
½³ñ·³óÙ³Ý ³å³ÑáíáõÙÝ ¿ »ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ïáõÙ: Ð³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ÷áñÓÇ
áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÁ íÏ³ÛáõÙ ¿, áñ í»ñáÝßÛ³É ËÝ¹ñÇ ÉáõÍáõÙÁ å³Ñ³ÝçáõÙ ¿
ëáóÇ³É-ïÝï»ë³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ³ÛÝåÇëÇ é³½Ù³í³ñáõÃÛ³Ý Ùß³ÏáõÙ ¨
Çñ³Ï³Ý³óáõÙ, áñÁ Ý³Ë³ï»ëáõÙ ¿ ½³ñ·³óÙ³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ Ñëï³Ï ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¨ Ýñ³Ýó Ñ³ëÝ»Éáõ Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ³é³ç³¹ñáõÙ, áñáÝó Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ Ï³å³ÑáíÇ »ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï Ñ»é³ÝÏ³ñáõÙ ï³ñ³ÍùÝ»ñÇ ëáóÇ³ÉïÝï»ë³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ Ñ³Ù³ã³÷, ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ¨ Ï³ÛáõÝ ½³ñ·³óáõÙ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ×ÏáõÝáõÃÛáõÝ՝ ³ñ³· ³ñÓ³·³Ýù»Éáõ ³ñï³ùÇÝ ÙÇç³í³ÛñÇ ÷á÷áËíáÕ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇÝ:
ÀÝ¹Ñ³Ýñ³å»ë, ï³ñ³ÍùÝ»ñÇ ëáóÇ³É-ïÝï»ë³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñÇ ³ÝÑ³Ù³ã³÷áõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ Ù»Í³Ù³ë³Ùµ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ ûµÛ»ÏïÇí å³ï×³éÝ»ñáí, áñáÝóÇó »Ý µÝ³ÏÉÇÙ³Û³Ï³Ý ¨
å³ïÙ³-Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ·áñÍáÝÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ »ñÏñÇ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ï³ñ³Íù³ÛÇÝ Ï³éáõóí³ÍùÇ Ó¨³íáñÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÁ: ÀÝ¹ áñáõÙ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ëáóÇ³É-ïÝï»ë³Ï³Ý
½³ñ·³óÙ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñÇ ß»ñï³íáñÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñáõÙ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïáõÏ ¿ ïÝï»ë³Ï³Ý ·áñÍáÝÝ»ñÇ ¹»ñÁ՝ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ
ß»ÕáõÙÝ»ñÁ, »ÝÃ³Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÝ áõ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý Ý»ñáõÅÁ, µ³½Ù³ï»ë³Ï³Ý³óÙ³Ý ó³Íñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ, ³½·³ÛÇÝ »Ï³ÙïÇ í»ñ³µ³ßËáõÙÁ ¨ ³ÛÉÝ:
²ÛëåÇëáí, ûµÛ»ÏïÇí Ý³Ë³¹ñÛ³ÉÝ»ñÝ áõ ïÝï»ë³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÝ »Ý
Ï³ÝËáñáßáõÙ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ëáóÇ³É-ïÝï»ë³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ³ÝÑ³Ù³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ÇÝãÝ ¿É Ñ³Ý·»óÝáõÙ ¿ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ Ï³½Ù³íáñáõÙÝ»ñÇ
ëáóÇ³É-ïÝï»ë³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñÇ ß»ñï³íáñÙ³Ý:
ÆÑ³ñÏ», ³Û¹åÇëÇ Çñ³íÇ×³Ï ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ µáÉáñ »ñÏñÝ»ñáõÙ, ë³Ï³ÛÝ ³ÛÝ ³í»ÉÇ ëáõñ ¿ ¹ñë¨áñíáõÙ Ñ³ïÏ³å»ë ³ÛÝ »ñÏñÝ»ñáõÙ, áñáÝó
ï³ñ³ÍùÁ ³ãùÇ ¿ ÁÝÏÝáõÙ é»ÉÇ»ý³ÛÇÝ ¨ µÝ³ÏÉÇÙ³Û³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ
µ³½Ù³½³ÝáõÃÛ³Ùµ, µÝ³é»ëáõñë³ÛÇÝ áõ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý åáï»ÝóÇ³ÉÝ»ñÇ
³í»ÉÇ Ù»Í ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñáí: ²Ûë ³éáõÙáí, Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõ77
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ÃÛ³Ý ³ßË³ñÑ³·ñ³Ï³Ý ¨ µÝ³ÏÉÇÙ³Û³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ µ³½Ù³½³ÝáõÃÛáõÝÁ, µÝ³é»ëáõñë³ÛÇÝ ¨ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý åáï»ÝóÇ³ÉÝ»ñÇ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ
Ç ëÏ½µ³Ý» Ï³ÝËáñáß»É »Ý µÝ³Ï³í³Ûñ»ñÇ ï»Õ³µ³ßËÙ³Ý, ³ñï³¹ñ³Ï³Ý
·»ñ³Ï³ ×ÛáõÕ»ñÇ ¨ ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ áõÕÇÝ»ñÇ Ó¨³íáñÙ³Ý áõ ½³ñ·³óÙ³Ý, ëáóÇ³É³Ï³Ý »ÝÃ³Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇ ëï»ÕÍÙ³Ý áõ ½³ñ·³óÙ³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: Ð»Ýó ¹ñ³Ýáí ¿ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ³ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ, áñ
Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ù³ñ½»ñÝ áõ Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÁ Çñ³ñÇó ï³ñµ»ñíáõÙ »Ý áã
ÙÇ³ÛÝ Çñ»Ýó µÝ³é»ëáõñë³ÛÇÝ ¨ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý åáï»ÝóÇ³ÉÝ»ñáí, ³ÛÉ¨ ëáóÇ³É-ïÝï»ë³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñáí:
²Û¹ ³Ù»ÝÝ ³ÝÑñ³Å»ßï³µ³ñ å³Ñ³ÝçáõÙ ¿ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ó¨»ñÇ áõ Ù»Ãá¹Ý»ñÇ Ï³ï³ñ»É³·áñÍáõÙ, ³í³Ý¹³Ï³Ý Ó¨»ñÇ ÷áË³ñÇÝáõÙ Ýáñ»ñáí: Ø»ñ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ í»ñáÝßÛ³É ËÝ¹ñÇ ÉáõÍÙ³Ý Ññ³ï³åáõÃÛáõÝÁ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ Ý³¨ ³ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³Ýùáí, áñ Ý³Ë ï»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ³éç¨ Ï³Ý·Ý³Í ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ ï³ñµ»ñíáõÙ »Ý ³ÛÝ ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÇó, áñáÝù ÉáõÍíáõÙ »Ý å»ï³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý
Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ¨ »ñÏñáñ¹` ï»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ Ï³éáõóí³ÍùÝ áõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ áÕç Í³í³Éáí ã»Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ Ýñ³Ýó ³éç¨ ¹ñí³Í ËÝ¹ÇñÝ»ñÇÝ, ÇÝãÁ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ ï»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý µáõÝ ÇÝëïÇïáõïÇ ¹»é¨ë ³ÝÏ³ï³ñáõÃÛ³Ùµ:
1990-³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇÝ Ù»ñ »ñÏñáõÙ Çñ³Ï³Ý³óí³Í ë»÷³Ï³Ý³ßÝáñÑÙ³Ý ¨ ³å³å»ï³Ï³Ý³óÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ í»ñ³ó»É ¿ µÝ³ÏãáõÃÛ³ÝÁ ¨
µÇ½Ý»ëÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóÙ³Ý å»ï³Ï³Ý ÑÇÙÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ù»Ý³ßÝáñÑÁ: öáËí»É »Ý ÇÝãå»ë ³é¨ïñ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ, ³ÛÝå»ë ¿É å»ï³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÁ` Ýå³ï³ÏÝ»ñÁ, ½³ñ·³óÙ³Ý ·»ñ³Ï³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ÙÇç³í³ÛñÁ, Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÇ µ³ñ»É³íÙ³Ý
»Õ³Ý³ÏÝ»ñÁ, å»ï³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý ï³ñµ»ñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñÇ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý Ó¨»ñÁ, ëÏ½µáõÝùÝ»ñÁ: Ð³ïÏ³å»ë ¹³ É³í ¿ »ñ¨áõÙ Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñáõÙ Ù³ïáõóíáÕ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ûñÇÝ³Ïáí, »ñµ Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ å»ï³Ï³ÝÇó ³Ýó»É »Ý
Ù³ëÝ³íáñ Ï³Ù Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý: ¸³ í»ñ³µ»ñíáõÙ ¿ µÝ³Ï³ñ³ÝÝ»ñÇ ß³Ñ³·áñÍÙ³ÝÁ, ³Õµ³Ñ³ÝáõÃÛ³ÝÁ, ×³Ý³å³ñÑÝ»ñÇ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³ÝÁ, Ï³åÇ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóÙ³ÝÁ ¨ ³ÛÉ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
ï»ë³ÏÝ»ñÇÝ: ²ÛëåÇëáí, ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ½³ñ·³óÙ³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý Ýáñ Ùáï»óáõÙÝ»ñÇ áõ Ó¨»ñÇ ÏÇñ³éáõÙÁ ¹³éÝáõÙ ¿ ûµÛ»ÏïÇí ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝ:
²Ûë å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ, ó³íáí å»ïù ¿ ³ñÓ³Ý³·ñ»É, áñ Ù»ñ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ Ï³é³í³ñÙ³Ý ¨ ï»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý
Ù³ñÙÇÝÝ»ñÝ Çñ»Ýó ·áñÍÝ»áõÃÛáõÝáõÙ ·ñ»Ã» ã»Ý ÏÇñ³éáõÙ Ï³é³í³ñÙ³Ý
Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó Ù»Ãá¹Ý»ñ: Ä³Ù³Ý³Ï³ÏÇó Ù»Ý»çÙ»ÝÃÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ù»78
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Ãá¹Ý»ñÇó ¿ é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý Ï³é³í³ñáõÙÁ: ²ÛÝ Ý»ñÏ³ÛáõÙë É³ÛÝáñ»Ý ÏÇñ³éíáõÙ ¿ ßáõÏ³Û³Ï³Ý ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ù»ç ³é¨ïñ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ½³ñ·³óÙ³Ý Ï³Ù ³é¨ïñ³ÛÇÝ Ý³Ë³·Í»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ
ÉáõÍáõÙÝ»ñáõÙ: ØÇç³½·³ÛÇÝ ÷áñÓÁ íÏ³ÛáõÙ ¿, áñ é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÝ áõ ëÏ½µáõÝùÝ»ñÁ Ñ³çáÕáõÃÛ³Ùµ Ï³ñáÕ »Ý ÏÇñ³éí»É
Ý³¨ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ï³ñµ»ñ áÉáñïÝ»ñáõÙ, ³Û¹ ÃíáõÙ Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ, Ù³ñ½»ñÇ »ñÏñÇ ëáóÇ³É-ïÝï»ë³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñáõÙ:
î³ñ³Íù³ÛÇÝ ½³ñ·³óÙ³Ý é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý Ï³é³í³ñáõÙ ³ë»Éáí
Ñ³ëÏ³ÝáõÙ »Ýù ³ÛÝåÇëÇ Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ, ïÝï»ë³Ï³Ý ¨ ëáóÇ³É³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ·»ñ³Ï³ áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ Ýñ³Ýó Ñ³ëÝ»Éáõ áõÕÇÝ»ñÇ ë³ÑÙ³ÝÙ³Ý
áõ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³ó, áñÝ ³ñ³· ³ñÓ³·³Ýù»Éáí ³ñï³ùÇÝ ¨
Ý»ñùÇÝ ÙÇç³í³ÛñÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ³å³ÑáíáõÙ ¿ ï³ñ³ÍùÇ ëáóÇ³ÉïÝï»ë³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ »ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï
Ñ»é³ÝÏ³ñáõÙ ¨ ³Û¹ ³Ù»ÝÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ µ³ñ»É³íáõÙ ¿ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ÏÛ³ÝùÇ
áñ³ÏÁ: àñå»ë é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý ûµÛ»Ïï Ñ³Ý¹»ë ¿ ·³ÉÇë
ï³ñ³Íù³ÛÇÝ Ï³½Ù³íáñáõÙÁ՝ Ýñ³ Ï»Ýë³·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý µáÉáñ áÉáñïÝ»ñÝ
áõ ³Û¹ï»Õ ÁÝÃ³óáÕ ëáóÇ³É-ïÝï»ë³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÁ: àñå»ë Ï³é³í³ñÙ³Ý ëáõµÛ»Ïï Ñ³Ý¹»ë »Ý ·³ÉÇë å»ï³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ñ½³ÛÇÝ
Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ, ÇëÏ Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñáõÙ` ï»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ: î³ñ³Íù³ÛÇÝ ½³ñ·³óÙ³Ý é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ µ³Å³Ý»É »ñÏáõ ÑÇÙÝ³Ï³Ý՝ ³) é³½Ù³í³ñáõÃÛ³Ý Ùß³ÏÙ³Ý ¨
µ) Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ÷áõÉ»ñÇ: ÆëÏ µáõÝ ·áñÍÁÝÃ³óÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ¹Çï³ñÏ»É
áñå»ë ³ëïÇ×³Ý³µ³ñ Ï³ï³ñíáÕ ù³ÛÉ»ñ՝ ÙÇ³íáñí³Í ÑÇÝ· ËÙµ»ñáõÙ:
è³½Ù³í³ñáõÃÛ³Ý Ùß³ÏÙ³Ý ÷áõÉáõÙ` Ù»ÏÝ³ñÏ³ÛÇÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ, é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ ë³ÑÙ³ÝáõÙ, ½³ñ·³óÙ³Ý ·»ñ³Ï³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ Ýñ³Ýó Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý áõÕÇÝ»ñÇ ë³ÑÙ³ÝáõÙ, ÇëÏ é³½Ù³í³ñáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ÷áõÉáõÙ` ÁÝïñí³Í é³½Ù³í³ñáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙ, Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ áõ ·Ý³Ñ³ïáõÙ: î³ñ³ÍùÇ Ñ³Ù³ÉÇñ ëáóÇ³É-ïÝï»ë³Ï³Ý é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý Ù»ÏÝ³ñÏ³ÛÇÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ¨ »É³Ï»ï³ÛÇÝ Ý³Ë³¹ñÛ³ÉÝ»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ é³½Ù³íáñáõÃÛ³Ý Ùß³ÏÙ³Ý ³é³çÇÝ Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ ù³ÛÉÝ ¿, ù³ÝÇ
áñ ï³ñ³ÍùÇ é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý ½³ñ·³óáõÙÁ ¿³å»ë å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿
Ýñ³ ëáóÇ³É-ïÝï»ë³Ï³Ý Ý»ñáõÅÇó ¨ ³ñï³ùÇÝ ÙÇç³í³ÛñÇ ·áñÍáÝÝ»ñÇó:
²Ûë ÷áõÉáõÙ Ñ³í³ù³·ñíáõÙ ¿ ³ÛÝ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ, áñÝ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿
¹Çï³ñÏíáÕ Ñ»é³ÝÏ³ñáõÙ ½³ñ·³óÙ³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ ë³ÑÙ³ÝÙ³Ý, ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ¨ ëáóÇ³É³Ï³Ý áÉáñïÇ é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý ·»ñ³Ï³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨
Ýñ³Ýó Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý áõÕÇÝ»ñÇ ÁÝïñáõÃÛ³Ý ¨ ÑÇÙÝ³íáñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ:
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î³ñ³Íù³ÛÇÝ ½³ñ·³óÙ³Ý é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ ë³ÑÙ³ÝÙ³Ý ëÏ½µÝ³Ï³Ý ÷áõÉáõÙ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ »Ý ëáóÇ³É-ïÝï»ë³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý Ó»éù µ»ñí³Í Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ Ñ³Ù³ÉÇñ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ µ³ó³Ñ³Ûïí³Í ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ ¨ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ëáóÇ³É-ïÝï»ë³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë՝ ÅáÕáíñ¹³·ñ³Ï³Ý,
ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ×ÛáõÕ»ñÇ ½³ñ·³óÙ³Ý ï»Ùå»ñÇ, ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ï³éáõóí³ÍùÇ
Ï³ï³ñ»É³·áñÍÙ³Ý, ëáóÇ³É³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý, µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý å³Ñ³ÝçÙáõÝùÝ»ñÇ ³×Ç, ¹ñ³Ýó µ³í³ñ³ñÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ, ßñç³Ï³
ÙÇç³í³ÛñÇ íÇ×³ÏÇ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý, Ýñ³ å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý é»ëáõñëÝ»ñÇ Ñ³ßí»ÏßéÇ Ï³ÝË³ï»ëáõÙÁ:
ì»ñáÝßÛ³É í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÝñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ Ó¨³íáñíáõÙ »Ý ï³ñ³ÍùÇ
½³ñ·³óÙ³Ý é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñÁ ¨ ë³ÑÙ³ÝíáõÙ ³ÛÝ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ ó³ÝÏÁ, áñáÝù µÝáõÃ³·ñáõÙ »Ý ÁÝïñí³Í Ýå³ï³ÏÝ»ñÇÝ Ñ³ëÝ»Éáõ
³ëïÇ×³ÝÁ: ²Ûë Ýå³ï³ÏÝ»ñÁ å»ïù ¿ ÉÇÝ»Ý Çñ³ï»ë³Ï³Ý, Ñ³ë³Ý»ÉÇ, áõÝ»Ý³Ý ëáóÇ³É³Ï³Ý áõÕÕí³ÍáõÃÛáõÝ, ë³ÑÙ³Ýí³Í ÉÇÝ»Ý áã ÙÇ³ÛÝ áñ³Ï³å»ë, ³ÛÉ Ý³¨ ù³Ý³Ï³å»ë ¨ Å³Ù³Ý³ÏÇ Ù»ç áñáß³ÏÇ: ¸³ ûµÛ»ÏïÇí Ý³Ë³¹ñÛ³ÉÝ»ñ Ïëï»ÕÍÇ Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³ÝÝ áõÕÕí³Í ÙÇçáóÝ»ñÇ
Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ùß³ÏÙ³Ý ¨ ¹ñ³Ý Ñ³ëÝ»Éáõ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ·áñÍáõÝ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: Æ ¹»å Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ ë³ÑÙ³ÝÙ³Ý ·ÉË³íáñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇó Ù»ÏÝ ¿É ³ÛÝ ¿, áñ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ Ï³½Ù³íáñÙ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý Ýå³ï³ÏÁ å»ïù ¿ µËÇ ³í»ÉÇ µ³ñÓñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ ëáóÇ³É-ïÝï»ë³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ½³ñ·³óÙ³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñÇó ¨ ãÑ³Ï³ëÇ Ýñ³Ýó: Ø³ëÝ³íáñ³å»ë, áñå»ë ï³ñ³ÍùÇ ½³ñ·³óÙ³Ý é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý
Ýå³ï³Ï Ï³ñ»ÉÇ ¿ ë³ÑÙ³Ý»É ï³ñ³Íù³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ë³éÝ Ý»ñùÇÝ ³ñ¹ÛáõÝùÇ
Ù»ÍáõÃÛáõÝÁ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý Ù»Ï ßÝãÇ Ñ³ßíáí: ²ÛÝ Ï³ñ»ÉÇ ¿ µ³Å³Ý»É »ñÏáõ
³·ñ»·³óí³Í Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ.
- ï³ñ³ÍùáõÙ µÇ½Ý»ëÇ Ñ³Ù³ñ µ³ñ»Ýå³ëï ÏÉÇÙ³ÛÇ ëï»ÕÍáõÙ,
- ï³ñ³ÍùÇ ëáóÇ³É³Ï³Ý ÙÇç³í³ÛñÇ µ³ñ»É³íáõÙ:
²Û¹ Ýå³ï³ÏÝ»ñÝ, Çñ»Ýó Ñ»ñÃÇÝ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ï³ñ³Ýç³ï»É Ñ»ï¨Û³É
Ï»ñå.
1. ´Ç½Ý»ëÇ Ñ³Ù³ñ µ³ñ»Ýå³ëï ÏÉÇÙ³ÛÇ ëï»ÕÍÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí՝ µÇ½Ý»ëÇ Ñ³Ù³ñ ËáãÁÝ¹áïÝ»ñÇ í»ñ³óáõÙ, ×³Ý³å³ñÑÇ, ïñ³ÝëåáñïÇ ¨ Ï³åÇ
½³ñ·³óáõÙ, ³Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ ßáõÏ³ÛÇ ½³ñ·³óáõÙ, ³ßË³ïáõÅÇ ßáõÏ³ÛÇ ÁÝ¹É³ÛÝáõÙ, Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ, ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý é»ëáõñëÝ»ñÇ ÏáÕÙÝáñáßáõÙ ¹»åÇ
Çñ³Ï³Ý Ñ³ïí³Í, ¹»åÇ ³ñï³Ñ³ÝáõÙÁ ÏáÕÙÝáñáßí³Í ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ½³ñ·³óáõÙ, ÙñóáõÝ³Ï ³ñï³¹ñáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³ËÙµáõÙ, ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛ³Ý Ï³éáõóí³ÍùÇ Ï³ï³ñ»É³·áñÍáõÙ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ¹Çí»ëÇýÇÏ³óÙ³Ý՝ µ³ñÓñ ï»ËÝáÉá·Ç³Ï³Ý ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ½³ñ·³óÙ³Ý ×³Ý³å³ñÑáí, ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ù»ç ½³ñ·³óÝ»Éáí ·Çï³ï³ñ ×ÛáõÕ»ñÁ:
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2. êáóÇ³É³Ï³Ý ÙÇç³í³ÛñÇ µ³ñ»É³íÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí՝ Ñ³Ù³ÛÝùÇ ÏÁñÃ³Ï³Ý, Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ¨ Ùï³íáñ Ý»ñáõÅÇ ½³ñ·³óáõÙ, µÝ³Ï»ÉÇ ýáÝ¹Ç
µ³ñ»Ýáñá·áõÙ, µÝ³Ï³ñ³Ý³ÛÇÝ ÑÇÙÝ³ËÝ¹ñÇ ³ñ³·³óí³Í ÉáõÍáõÙ, ËÙ»Éáõ
¨ áéá·Ù³Ý çñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙ, ¿É»Ïïñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙ, ·³½³Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙ, ³Õµ³Ñ³ÝáõÙ, ÏáÛáõÕáõ »ÝÃ³Ï³éáõóí³ÍùÇ ½³ñ·³óáõÙ, Ñ³Ù³ÛÝùÇ í³ñã³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý áñ³ÏÇ µ³ñÓñ³óáõÙ, Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ µ³ñÓñ³óáõÙ, ßñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇ íÇ×³ÏÇ µ³ñ»É³íáõÙ, Ù³ñ¹áõ ³éáÕçáõÃÛ³Ý µ³ñ»É³íáõÙ, ÏÛ³ÝùÇ ëå³ëíáÕ ÙÇçÇÝ ï¨áÕáõÃÛ³Ý ³í»É³óáõÙ, µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ÏñÃ³Ï³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ ³í»É³óáõÙ, µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ·ÝáÕáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³óáõÙ:
Ø»ÏÝ³ñÏ³ÛÇÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨
½³ñ·³óÙ³Ý ÁÝïñí³Í é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñÁ ÑÇÙù »Ý Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ï³ñ³ÍùÇ ëáóÇ³É-ïÝï»ë³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ·»ñ³Ï³ áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
¨ Ýñ³Ýó Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý áõÕÇÝ»ñÇ ÁÝïñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ: ÐÇÙÝ³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÁ, áñÁ Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ ¿ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ½³ñ·³óÙ³Ý ·»ñ³Ï³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
ÁÝïñáõÃÛ³ÝÁ, ³ÛÝ ¿, áñ ³å³ÑáííÇ ¹Çï³ñÏíáÕ Ñ»é³ÝÏ³ñáõÙ Ýßí³Í Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ: ¸ñ³ Ñ³Ù³ñ é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ ¨
·»ñ³Ï³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ë³ÑÙ³ÝÙ³Ý Ñ»ï ½áõ·ÁÝÃ³ó ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Íñ³·ñ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ùß³ÏáõÙ ÙÇçÝ³Å³ÙÏ»ï ¨ Ï³ñ×³Å³ÙÏ»ï Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ:
²Û¹ ³Ù»ÝÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»ÉÝ ÇÑ³ñÏ» µ³ñ¹ ËÝ¹Çñ ¿, ë³Ï³ÛÝ ³ÛÝ Ï³ñ»ÉÇ
¿ ³í»ÉÇ ¹ÛáõñÇÝ ¹³ñÓÝ»É, »Ã» Ùß³ÏíÇ ¨ Çñ³Ï³Ý³óíÇ Ë»É³ÙÇï, ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ¨ Ñ³ßí³ñÏí³Í é³½Ù³í³ñáõÃÛáõÝ, áñÁ ÙÇïí³Í ÏÉÇÝÇ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ
Ï³½Ù³íáñáõÙÝ»ñÇ ³ÝÑ³Ù³ã³÷áõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ÕÃ³Ñ³ñÙ³ÝÁ՝ ï³ñ³ÍùÝ»ñÇ Ï³ÛáõÝ ½³ñ·³óÙ³Ý ÑÇÙùÇ íñ³: ²Û¹åÇëÇ é³½Ù³í³ñáõÃÛáõÝÁ ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ ÷³÷»Ã ¿, áñÁ ß³ñáõÝ³Ï³µ³ñ å»ïù ¿ µ³ñ»É³ííÇ ·áñÍÝ³Ï³Ý
³ßË³ï³ÝùÇ ¨ ëË³ÉÝ»ñÇ ßïÏÙ³Ý ÑÇÙ³Ý íñ³: ²ÛÝ áõÝÇ ëÏÇ½µ,ë³Ï³ÛÝ
ãáõÝÇ ³í³ñï:
î³ñ³Íù³ÛÇÝ Ï³ÛáõÝ ¨ Ñ³Ù³ã³÷ ½³ñ·³óÙ³Ý é³½Ù³í³ñáõÃÛ³Ý
Ùß³ÏÙ³Ý ¨ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ³Ù»Ý³Ï³ñ¨áñ ¹»ñÁ í»ñ³å³Ñí³Í ¿ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇÝ: àõÕÕ³ÏÇ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ù³Õ³ù³Ï³Ý
Ï³ÙùÇ ¹ñë¨áñáõÙ ³Ù»Ý³µ³ñÓñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñáõÙ՝ µáÉáñ ³½¹»óÇÏ ù³Õ³ù³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ÙÇáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó: Ð³Ï³é³Ï ¹»åùáõÙ,
Ï³ íï³Ý·, áñ Ýáñ Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÁ Ï³ñáÕ ¿ Ï³ë»óÝ»É Ý³ËÏÇÝ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý é³½Ù³í³ñáõÃÛáõÝÁ ¨ Ó¨³íáñ»É ÝáñÁ, áñÝ ³í»ÉÇ Ñ³Ù³ÑáõÝã
ÏÉÇÝÇ Çñ Íñ³·ñ³ÛÇÝ ¹ñáõÛÃÝ»ñÇÝ: ÀÝ¹ áñáõÙ, ï³ñ³Íù³ÛÇÝ Ñ³Ù³ã³÷ ¨
Ï³ÛáõÝ ½³ñ·³óÙ³Ý ³ÝóÝ»Éáõ áñáßáõÙÁ Ý³ËÁÝïñ»ÉÇ ¿ ÁÝ¹áõÝíÇ å»ï³Ï³Ý
Ï³é³í³ñÙ³Ý µáÉáñ ß³Ñ³·ñ·Çé Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó:
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è³½Ù³í³ñáõÃÛáõÝÁ Ùß³Ï»ÉÇë ëÏ½µáõÝù³ÛÇÝ Ï³ñ¨áñ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ
áõÝÇ Ù³ëÝ³íáñ Ñ³ïí³ÍÇ ¨ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÁ: ºñµ»ÙÝ ß³Ñ³·ñ·Çé ÏáÕÙ»ñÁ՝ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝÁ, ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ÙÇáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³í»ÉÇ ß³ï ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý »Ý
ïÇñ³å»ïáõÙ Ï³åí³Í ëáóÇ³É-ïÝï»ë³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ Ñ»ï, ù³Ý Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ
Ø³ëÝ³íáñ Ñ³ïí³ÍÇ Ý»ñ·ñ³íí³ÍáõÃÛáõÝÁ ³å³Ñáí»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿, áñå»ë½Ç ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ½³ñ·³óÙ³Ý é³½Ù³í³ñáõÃÛáõÝÁ Ñ³ßíÇ ³éÝÇ í»ñçÇÝÇë ß³Ñ»ñÁ: ²ÝÑñ³Å»ßï ¿
Ñ³ëÏ³Ý³É Ã» ÇÝã ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñÇ »Ý å³ïñ³ëï Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ÇÝã Ýáñ³Ù³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ÏÇñ³é»É: î³ñ³Íù³ÛÇÝ ½³ñ·³óÙ³Ý é³½Ù³í³ñáõÃÛ³Ý Ùß³ÏÙ³Ý Ï³ñ¨áñ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇó ¿ ³Û¹ ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ Ï³½Ù³íáñáõÙÝ»ñÇ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÝ ³å³Ñáí»ÉÁ: ²Û¹ Ï»ñå ÑÇÙù ¿ ¹ñíáõÙ Ëáõë³÷»É Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý ¨
ï»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ÙÇç¨ ÑÝ³ñ³íáñ ³ÝÑ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ¨ ÙÛáõë ÏáÕÙÇó ³í»ÉÇ É³í Ñ³ëÏ³Ý³É ÏáÝÏñ»ï ï³ñ³ÍùÇ
ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ: ÐÇ³ëÃ³÷áõÃÛáõÝÇó ¨ ¹Å·áÑáõÃÛáõÝÇó Ëáõë³÷»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý Ý»ñ·ñ³íáõÙÁ ·áñÍÁÝÃ³óÇÝ, áñÇ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ý³Ë áõëáõÙÝ³ëÇñ»É ¨ µ³ó³Ñ³Ûï»É ß³Ñ³·ñ·Çé ÏáÕÙ»ñÁ, áñáÝù
å»ïù ¿ Ý»ñ·ñ³íí³Í ÉÇÝ»Ý, ³å³ áñáß»É Ã» ÇÝãåÇëÇ Ù³ëÝ³Ïó³ÛÇÝ Ù»Ãá¹Ý»ñ Ï³ñáÕ »Ý û·ï³·áñÍí»É:
è³½Ù³í³ñ³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý »½ñ³÷³ÏÇã՝ é³½Ù³í³ñáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ÷áõÉáõÙ ¹Çï³ñÏíáõÙ »Ý é»ëáõñëÝ»ñÇ Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ µ³ßËáõÙÁ,
Ý³Ë³Ýßí³Í Íñ³·ñ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨
Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý, Ù³ñ½³ÛÇÝ ¨ Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÷áËÑ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ñó»ñÁ:
ÆßË³ÝáõÃÛ³Ý ï³ñµ»ñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñÇ ç³Ýù»ñÇ Ñ³Ù³ËÙµÙ³Ý áõ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óÙ³Ý µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ ãÇ Ýå³ëïáõÙ »ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï Ýå³ï³ÏÝ»ñÇÝ Ñ³ëÝ»ÉáõÝ: Þ³ï ¹»åù»ñáõÙ Ù³ÏñáÙ³Ï³ñ¹³ÏÇ é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý
åÉ³ÝÝ»ñÁ Ùß³ÏíáõÙ ¨ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý Çñ»Ýó Ñ³Ù³ñ, ÇëÏ Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇÝÁ՝
Çñ»Ýó Ñ³Ù³ñ: Ð»ï¨³µ³ñ, Ý³Ë ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ í»ñ³Ý³Û»É Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùÝ»ñáõÙ å»ï³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ·áñÍ³éáõÛÃ³ÛÇÝ ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ, ¨ »ñÏñáñ¹ »ÉÝ»Éáí ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ýáñ µ³ßËáõÙÇó
Ï³ï³ñ»É³·áñÍ»É í³ñã³ï³ñ³Íù³ÛÇÝ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á՝ ³ÝóÝ»Éáí »ñÏ³ëïÇ×³Ý ï»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·ÇÝ47:
46

The DAC Guidelines ―Strategies for Sustainable Development:Guidance for Development Cooperation‖ OECD, 2001.p 36
47
Úáõ.Ø.êáõí³ñÛ³Ý §îÝï»ëáõÃÛáõÝ, ·ÇïáõÃÛáõÝ, ÏñÃáõÃÛáõÝ¦, ºñ. §¶ÇïáõÃÛáõÝ¦,
2014Ã., ¿ç 202:
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ÀÝïñí³Í é³½Ù³í³ñáõÃÛáõÝÝ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ
³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ÑÙáõï ¨ Ñáõë³ÉÇ Ï³é³í³ñáõÙ: î³ñ³Íù³ÛÇÝ ½³ñ·³óÙ³Ý
é³½Ù³í³ñáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ ³é³ç³ï³ñ ¹»ñÁ å³ïÏ³ÝáõÙ ¿ ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇÝ: Üñ³Ýù »Ý
Ñ³Ý¹»ë ·³ÉÇë áñå»ë ïíÛ³É ÷³ëï³ÃÕÃÇ Ùß³ÏÙ³Ý Ý³Ë³Ó»éÝáÕÝ»ñ, Ýñ³
Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåÇãÝ»ñ, Ý³Ë³·Í»ñÇ ¨ Íñ³·ñ»ñÇ Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛ³Ý ³é³çÝáñ¹Ý»ñ ¨ ³ÏïÇí Ï³ï³ñáÕÝ»ñ: ¶áñÍÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ¨ ß³Ñ»ñÇ
Ñ³ßí»ÏßéÇ ëÏ½µáõÝùÝ»ñÁ, áñáÝù ¹ñí³Í »Ý é³½Ù³í³ñáõÃÛ³Ý Ùß³ÏÙ³Ý ¨
Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ÑÇÙùáõÙ, Ý³¨ å³Ñ³ÝçáõÙ »Ý Ñ³ïáõÏ Ï³éáõÛóÇ` è³½Ù³í³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç ëï»ÕÍáõÙ: ²Û¹åÇëÇ ÷áñÓÁ É³ÛÝáñ»Ý ÏÇñ³éíáõÙ ¿ ½³ñ·³ó³Í »ñÏñÝ»ñáõÙ48: ÊáñÑñ¹Ç
Çñ³í³Ñ³í³ë³ñ ³Ý¹³Ù Ï³ñáÕ »Ý ¹³éÝ³É ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ËÙµ»ñÇ,
Ã»Ù³ïÇÏ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÝ»ñÇ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÁ, ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë¹Çñ ¨ ·áñÍ³¹Çñ Ù³ñÙÝÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ Ï³½Ù³íáñáõÙÝ»ñÇ, Ó»éÝ³ñÏ³ïÇñ³Ï³Ý Ï³éáõÛóÝ»ñÇ, Ýñ³Ýó ÙÇ³íáñáõÙÝ»ñÇ,
ÙÇáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÁ, ·Çï³Ï³Ý, Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ù³Õ³ù³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÁ ¨ ³ÛÉÝ:
Î³ñá¨ñ ¿, áñå»ë½Ç ËáñÑñ¹Ç Çñ³í³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»ç ÙïÝ»Ý Ï³ñ¨áñ
áñáßáõÙÝ»ñÇ ùÝÝ³ñÏáõÙÁ, Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇÝ Ñ»ï¨»ÉÁ, ï³ñ³ÍùÇ ½³ñ·³óÙ³Ý é³½Ù³í³ñáõÃÛ³Ý Ù»ç ×ß·ñïáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óáõÙÁ ¨
Ï³ï³ñáõÙÁ` Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí µáÉáñ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ ß³Ñ»ñÁ:
è³½Ù³í³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ Ï³ñáÕ ¿ Çñ³Ï³Ý³óí»É áã
³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ï³Ù Ã»ñÇ՝ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ÙÇ ß³ñù å³ï×³éÝ»ñáí, »ñµ.
“ ½³ñ·³óÙ³Ý Íñ³·ñ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ ãÇ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ Ï³Ù ¹³
Ï³ï³ñíáõÙ ¿ Ã»ñÇ, ¨ »ñµ ½³ñ·³óÙ³Ý Íñ³·ñ»ñÇ í³ï Ï³ï³ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ
áã áù ãÇ å³ïÅíáõÙ,
“ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÁ ãáõÝ»Ý µ³í³ñ³ñ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ·Çï»ÉÇùÝ»ñ, »ñµ
ã»Ý ³Ýó»É Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý í»ñ³å³ïñ³ëïáõÙ, áñÁ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ
Ïï³ ³í»ÉÇ É³í å³ïÏ»ñ³óáõÙ Ï³½Ù»É ïÝï»ë³Ï³Ý, ëáóÇ³É³Ï³Ý ¨ µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý Ñ³ñó»ñáõÙ ³éÏ³ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É,
“ »ñµ ÁÝïñí³Í ¿ é³½Ù³í³ñáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý áã ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï
Ù»Ãá¹Ý»ñ, áñÁ Ï³ñáÕ ¿ Ýí³½»óÝ»É íëï³ÑáõÃÛáõÝÁ ÝáõÛÝÇëÏ É³í Ùß³Ïí³Í
é³½Ù³í³ñáõÃÛ³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùµ,
“ ³ßË³ï³í³ñÓ»ñÁ, å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ ¨ ³é³çÁÝÃ³óÇ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÃáõÛÉ ã»Ý ï³ÉÇë Ý»ñ·ñ³í»É É³í³·áõÛÝ Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇÝ:

48

http://cyberleninka.ru/article/n/zarubezhnye-teorii-regionalnogo-ekonomicheskogo-rosta-irazvitiya
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àõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ óáõÛó »Ý ï³ÉÇë, áñ Ñ³×³Ë å»ï³Ï³Ý áÉáñïáõÙ ³ßË³ïáÕ É³í Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÁ ÃáÕÝáõÙ »Ý Çñ»Ýó å»ï³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÁ ¨ ·ïÝáõÙ ³ßË³ï³Ýù Ù³ëÝ³íáñ Ñ³ïí³ÍáõÙ ¨ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ³í»ÉÇ É³í å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ¨ µ³ñÓñ ³ßË³ï³í³ñÓÇ
å³ï×³éáí: ºí Ñ³×³Ë ³ÛÝå»ë ¿ ëï³óíáõÙ, áñ ³ÝÑñ³Å»ßï ·Çï»ÉÇùÝ»ñ
¨ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ÷áñÓ áõÝ»óáÕ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÁ ÃáÕÝáõÙ »Ý Çñ»Ýó ³ßË³ï³ÝùÁ: î³ñ³Íù³ÛÇÝ Ï³ÛáõÝ ¨ Ñ³Ù³ã³÷ ½³ñ·³óÙ³Ý é³½Ù³í³ñáõÃÛ³Ý Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ ÷áõÉÁ ¹³ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝÝ ¿: è³½³Ù³í³ñáõÃÛ³Ý
Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ÙáÝÇÃáñÇÝ·Á ¹Çï³ñÏáõÙÝ»ñÇ, ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý Ñ³í³ùÙ³Ý, í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ¨ ï³ñ³ÍùÇ ëáóÇ³É-ïÝï»ë³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ñ³ïáõÏ Ï³½Ù³Ï»ñåí³Í ¨ Ùßï³å»ë ·áñÍáÕ Ñ³Ù³Ï³ñ· ¿: ²ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ùß³Ï»É óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ ³ÛÝåÇëÇ Ñ³Ù³Ï³ñ· áñáí
Ï³ñ»ÉÇ ÏÉÇÝÇ í»ñ³ÑëÏ»É ·áñÍÁÝÃ³óÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÁ Ý³Ë³å»ë Ñ³ëï³ïí³Í é³½Ù³í³ñáõÃÛ³ÝÁ ¨ »Ã» Ï³ñÇù ÉÇÝÇ, ³å³ áõÕÕ»É Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ²Û¹ Ýå³ï³Ïáí Ï³ñáÕ »Ý û·ï³·áñÍí»É ï³ñ³ÍùÇ ëáóÇ³ÉïÝï»ë³Ï³Ý ½³ñ·³óáõÙÁ µÝáõÃ³·ñáÕ ù³Ý³Ï³Ï³Ý ¨ áñ³Ï³Ï³Ý µÝáõÃ³·ñ»ñ: àñ³Ï³Ï³Ý ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÝ»ñÁ, Ï³ñáÕ »Ý ÑÇÙÝí³Í ÉÇÝ»É ëáóÇáÉá·Ç³Ï³Ý ¨ ÷áñÓ³·Çï³Ï³Ý Ñ³ñóáõÙÝ»ñÇ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ íñ³, áñáÝù ÃáõÛÉ
Ïï³Ý Ýß³Ý³Ï³ÉÇó ã³÷áí Éñ³óÝ»É ù³Ý³Ï³Ï³Ý µÝáõÃ³·ñ»ñÁ ¨ ³í»ÉÇ
ûµÛ»ÏïÇí ·Ý³Ñ³ï»É ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ½³ñ·³óÙ³Ý ÙÇïáõÙÝ»ñÁ:
è³½³Ù³í³ñáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ÙáÝÇÃáñÇÝ·Á Ï³ñáÕ ¿ Ï³ï³ñí»É
ÇÝãå»ë Ñ³ïáõÏ ëï»ÕÍí³Í å»ï³Ï³Ý í»ñÉáõÍ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÇ, ³ÛÝå»ë ¿É
áã å»ï³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó: ØÇç³½·³ÛÇÝ ÷áñÓÁ íÏ³ÛáõÙ ¿, áñ
·áñÍ³¹Çñ ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùµ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝÝ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ¿,
»ñµ ³ÛÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ áã å»ï³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó:
Î³é³í³ñáõÃÛ³Ý ·áñÍÝ»áõÃÛ³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùµ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝÁ ÃáõÛÉ Ïï³
ÙÇ ÏáÕÙÇó ßïÏ»É ÑÝ³ñ³íáñ Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ÙÛáõë ÏáÕÙÇó Ïµ³ñÓñ³óÝÇ
Ñ³ÝñáõÃÛ³Ý íëï³ÑáõÃÛáõÝÁ ·áñÍ³¹Çñ ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùµ:
Î³é³í³ñáõÃÛ³Ý ·áñÍÝ»áõÃÛ³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùµ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý ûñÇÝ³Ï
¿ Î³Ý³¹³ÛÇ ¨ ¶³Ý³ÛÇ ÷áñÓÁ: Î³Ý³¹³ÛáõÙ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý Ï³ÛáõÝ ½³ñ·³óÙ³Ý Íñ³·ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ·áñÍÝ»áõÃÛ³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùµ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ ¿ Ï³ï³ñáõÙ Þñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇ ¨ Ï³ÛáõÝ ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ³ÝÓÝ³Ï³ï³ñÁ: ì»ñçÇÝë í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¨ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝ ¿
Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇÝ, áñï»Õ ÝßáõÙ ¿ Ã» Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÁ áñù³Ýáí ¿ Ùáï»ó»É Ï³Ù Ñ»é³ó»É Ï³ÛáõÝ ½³ñ·³óÙ³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñÇó: ÆëÏ
¶³Ý³ÛáõÙ ³Û¹ ·áñÍ³éáõÛÃÁ ßÝáñÑí³Í ¿ Ø³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ¨ í³ñã³Ï³Ý
³ñ¹³ñ³¹³ïáõÃÛ³Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇÝ49:
49

Yakup Beris and Rodrigo Serrano-Berthet ―Linking Local Government Discretion and
Accountability in Decentralisation‖ Development Policy Review, 2010, p 30.
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ì»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ Ï³ñáÕ ¿ Çñ³Ï³Ý³óí»É Ý³¨ Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ µÝ³ÏÇãÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó, áñáÝù ³ÏïÇíáñ»Ý Ï³ñáÕ »Ý Ù³ëÝ³Ïó»É Çñ»Ýó Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ ½³ñ·³óÙ³Ý Íñ³·ñ»ñÇ í»ñ³ÑëÏÙ³ÝÁ:
è³½Ù³í³ñáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇó ¿ ³ÙµáÕç Íñ³·ñÇ ýÇÝ³Ýë³íáñáõÙÁ: ¼³ñ·³óáÕ »ñÏñÝ»ñÁ ëáíáñ³µ³ñ Ï³ÛáõÝ
½³ñ·³óÙ³Ý é³½Ù³í³ñáõÃÛáõÝÁ ¹Çï³ñÏáõÙ »Ý áñå»ë Ù»Ï Å³Ù³Ý³Ï³íáñ
Íñ³·Çñ, ã¹Çï³ñÏ»Éáí ³ÛÝ áñå»ë ß³ñáõÝ³Ï³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³ó: ÆëÏ ýÇÝ³Ýë³íáñáõÙÁ ëáíáñ³µ³ñ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ¹áÝáñÝ»ñÇ ÙÇçáóáí:
öáñÓÁ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë, áñ ß³ï Ï³ñ¨áñ ¿, áñå»ë½Ç ýÇÝ³Ýë³íáñáõÙÁ Ï³ï³ñíÇ å»ï³Ï³Ý µÛáõç»Çó՝ é³½Ù³í³ñáõÃÛ³Ý Ï³ï³ñÙ³Ý ß³ñáõÝ³Ï»ÉÇáõÃÛáõÝÁ ³å³Ñáí»Éáõ Ýå³ï³Ïáí: Î³Ý µ³½Ù³ÃÇí ûñÇÝ³ÏÝ»ñ, »ñµ ³ñï³ùÇÝ ³ÕµÛáõñÝ»ñÇó ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ùµ é³½Ù³í³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ µ³Ëí»É »Ý
ÙÇ ß³ñù ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ¨ í»ñçÇÝ Ñ³ßíáí ¹³¹³ñ»óí»É »Ý
ÆÑ³ñÏ» Ý»ñùÇÝ
ýÇÝ³Ýë³íáñáõÙÁ Ý³ËÁÝïñ»ÉÇ ¿, µ³Ûó ³ÝÑÝ³ñÇÝ ÉÇÝ»Éáõ ¹»åùáõÙ å»ïù ¿
¹ÇÙ»É ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ û·ÝáõÃÛ³ÝÁ: ÆëÏ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ µ³ñÓñ³óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ³å³Ñáí»É ÙÇç³½·³ÛÇÝ ¹áÝáñÝ»ñÇó ïñ³Ù³¹ñíáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý û·ÝáõÃÛ³Ý û·ï³·áñÍÙ³Ý Ã³÷³ÝóÇÏáõÃÛáõÝÁ:
è³½Ù³í³ñ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ ß³ñáõÝ³Ï³Ï³Ý ¨ ³ÙµáÕç³Ï³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ å³Ñ³ÝçáõÙ ¿ Ýß³Ý³Ï³ÉÇó é»ëáõñëÝ»ñ: ²Û¹ Ýå³ï³Ïáí, Ù»ñ
Ï³ñÍÇùáí, ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ó¨³íáñ»É Ù³ñ½Ç, Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ ½³ñ·³óÙ³Ý µÛáõç», áñáõÙ áñáß³ÏÇ Íñ³·ñ»ñÇ ¨ Ý³Ë³·Í»ñÇ ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ µ³ÅÝ»Ù³ë³ÛÇÝ ÑÇÙáõÝùÝ»ñáí Ï³ñáÕ »Ý Ý»ñ·ñ³íí»É ß³Ñ³·ñ·Çé Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇçáóÝ»ñÁ, ³ñï³µÛáõç»ï³ÛÇÝ ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÝ»ñÇ, ÷áùñ ¨ ÙÇçÇÝ µÇ½Ý»ëÇ ½³ñ·³óÙ³Ý ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÇ ÙÇçáóÝ»ñÁ,
µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ: ²ÛÝ Ï³ñáÕ ¿ ýÇ³Ýë³íáñí»É Ý³¨ Ù³ëÝ³íáñ Ñ³ïí³ÍÇ ¨ ÐÐ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ½³ñ·³óÙ³Ý ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÇ ÏáÕÙÇó, ÇÝãå»ë Ý³¨
µ³ÝÏ»ñÇ ÏáÕÙÇó ïñ³Ù³¹ñíáÕ í³ñÏ»ñÇó áõ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÇó: ²Ûë Ï³Ù
³ÛÝ ³ÕµÛáõñÇó ýÇÝ³Ýë³íáñáõÙÁ Ï³ñáÕ ¿ áñáßí»É Ï³Ëí³Í ÏáÝÏñ»ï
Ý³Ë³·Í»ñÇ, Íñ³·ñ»ñÇ Ýå³ï³ÏÝ»ñÇó ¨ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇó: öáñÓÁ óáõÛó ¿
ï³ÉÇë, áñ ï³ñ³ÍùÇ ëáóÇ³É-ïÝï»ë³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ÁÝ¹áõÝí³Í é³½Ù³í³ñáõÃÛ³Ý ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ Ýå³ëïáõÙ ¿ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ Ý»ñ·ñ³íÙ³ÝÁ:
î³ñ³Íù³ÛÇÝ é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ÏáõÝ»Ý³Ýù ÙÇ ß³ñù ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ÉáõÍáõÙ, áñáÝó ÃíáõÙ
»Ý.
- ï³ñ³ÍùÇ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ Ñ³Ù³ÉÇñ ÉáõÍáõÙÁ,
50

The DAC Guidelines ―Strategies for Sustainable Development:Guidance for Development Cooperation‖ OECD, 2001.p 52
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- ï³ñ³ÍùÇ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ³é³ÝÓÇÝ Ñ³ïí³ÍÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³Ñå³ÝáõÙÁ,
- ³ßË³ï³ï»Õ»ñÇ ¨ ³ßË³ïáõÅÇ ³é³ç³ñÏÇ ÙÇç¨ ûåïÇÙ³É
Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛ³Ý å³Ñå³ÝáõÙÁ,
- ï³ñ³ÍùÇ ïÝï»ë³Ï³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ³å³ÑáíáõÙÁ,
- ï³ñ³Íù³ÛÇÝ »ÝÃ³Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇ (¿Ý»ñ·»ïÇÏ, ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ,
ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ¨ ³ÛÉ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñ) ½³ñ·³óáõÙÁ,
- ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý é»ëáõñëÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï û·ï³·áñÍáõÙÁ,
- ï³ñ³ÍùÇ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ï³ñ¨áñ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ
áõÝ»óáÕ áÉáñïÝ»ñÇ ¨ Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ë³ï³ñáõÙÁ,
- ï³ñ³ÍùáõÙ Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³ÏïÇí³óáõÙÁ, Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ Ý³Ë³·Í»ñÇ Çñ³Ï³Ù³óÙ³ÝÝ ³ç³ÏóáõÃÛáõÝÁ;
- µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý Ï»Ýë³·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ýí³½³·áõÛÝ »ñ³ßËÇùÝ»ñÇ ³å³ÑáíáõÙÁ, Ï»Ýë³Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ³ÝÑ³Ù³ã³÷áõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ïñ×³ïáõÙÁ:
î³ñ³Íù³ÛÇÝ ½³ñ·³óÙ³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý ÷³ëï³ÃáõÕÃÁ å»ïù ¿ áõÝ»Ý³ Ñëï³Ï Ñ³ëó»³ï»ñ»ñ:
Üñ³ÝóÇó ³é³çÇÝÝ ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ ¿՝ Ù³Ïñá ¨ Ù»½á Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñáõÙ,
áñÁ »ñÏñÇ ëáóÇ³É-ïÝï»ë³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ, ×ß·ñï»Éáí ¨ Ñëï³Ï»óÝ»Éáí ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ½³ñ·³óÙ³Ý Íñ³·ÇñÁ, ÏÇñ³Ï³Ý³óÝÇ é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý Ï³é³í³ñáõÙ, Ï³å³ÑáíÇ »ÝÃ³Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ ¨ ½³ñ·³óáõÙÁ, ÏÓ¨³íáñÇ µÇ½Ý»ëÇ ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ËÃ³ÝÝ»ñ:
ºñÏñáñ¹ Ñ³ëó»³ï»ñÝ ¿ µÇ½Ý»ëÁ: ¼³ñ·³óÙ³Ý Ñëï³Ï ë³ÑÙ³Ýí³Í
Ýå³ï³ÏÝ»ñÝ áõ ·»ñ³Ï³ áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ó»éÝ³ñÏ³ïÇñ³Ï³Ý Ï³éáõÛóÝ»ñÇÝ ÃáõÛÉ Ïï³Ý ï»ëÝ»É ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ í»ñóí³Í ïÝï»ëáõÃÛ³Ý, ×ÛáõÕ»ñÇ
½³ñ·³óÙ³Ý Ñ»é³ÝÏ³ñÝ»ñÁ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ï³éáõó»É Çñ»Ýó
Íñ³·ñ»ñÁ:
ºññáñ¹ Ñ³ëó»³ï»ñÝ ¿ µÝ³ÏãáõÃÛáõÝÁ, áñÁ Ñëï³Ï å³ïÏ»ñ³óáõÙ
Ïëï³Ý³ ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, Ã» Ï»Ýë³Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ ï»ë³Ï»ïÇó ÇÝã ¿ ëå³ëáõÙ
Çñ»Ý ÙÇ ù³ÝÇ ï³ñÇ Ñ»ïá:

ê»ñ·»Û ²êÈ²ÜÚ²Ü
è³½Ù³í³ñ³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý Ùáï»óáõÙÝ»ñÁ ÐÐ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ Ï³ÛáõÝ ¨
Ñ³Ù³ã³÷ ½³ñ·³óÙ³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñáõÙ
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. Ï³ÛáõÝ ½³ñ·³óáõÙ, Ñ³Ù³ã³÷ ½³ñ·³óáõÙ, é³½Ù³í³ñáõÃÛáõÝ,
é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý Ï³é³í³ñáõÙ, ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ëáóÇ³É-ïÝï»ë³Ï³Ý ½³ñ·³óáõÙ
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Ä³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ßáõÏ³Û³Ï³Ý ïÝï»ëáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ
ëáóÇ³É-ïÝï»ë³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ·ÉË³íáñ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇó
Ù»ÏÁ Ýñ³Ýó Ï³ÛáõÝ ¨ Ñ³Ù³ã³÷ ½³ñ·³óÙ³Ý ³å³ÑáíáõÙÝ ¿ »ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ïáõÙ, ÇÝãÁ »ÝÃ³¹ñáõÙ ¿ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ½³ñ·³óÙ³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý Ýáñ
Ùáï»óáõÙÝ»ñÇ áõ Ó¨»ñÇ ÏÇñ³éáõÙ: Ðá¹í³ÍáõÙ ¹Çï³ñÏí»É ¿ é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý ÏÇñ³éÙ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ ÐÐ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ Ï³ÛáõÝ
¨ Ñ³Ù³ã³÷ ½³ñգ³óÙ³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý գáñÍÁÝÃ³óáõÙ: Ü»ñÏ³Û³óí»É ¿ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ½³ñ·³óÙ³Ý é³½Ù³í³ñáõÃÛ³Ý Ùß³ÏÙ³Ý Ý³Ë³¹ñÛ³ÉÝ»ñÁ, ³é³ç³ñÏí»É ¿ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ Ï³ÛáõÝ ¨ Ñ³Ù³ã³÷ ½³ñ·³óÙ³Ý Ó¨³ã³÷áí é³½Ù³í³ñáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ùáï»óáõÙÝ»ñÁ:
Sergey ASLANYAN
The approaches of strategic management in securing processes of territorial
sustainable and balanced development in RA
Key words: sustainable development, balanced development, strategy, strategic management,
territorial socio-economic development

In conditions of the modern market economy, one of the main problems of socio-economic systems management is to ensure their sustainable and balanced development in
the long term, which implies the use of new approaches and methods of territorial development management. The article reviewed the need for realization of the strategic management in processes of territorial sustainable and balanced development in RA. Presented the preconditions of development of territorial strategy, proposed the strategy
implementation approaches with the format of territorial sustainable and balanced
development.
Сергей АСЛАНЯН
Подходы стратегического управления в процессе обеспечения устойчивого и
равномерного территориального развития РА
Ключевые слова: устойчивое развитие, равномерное развитие, стратегия, стратегическое
управление, территориальное социально-экономическое развитие

В условиях современной рыночной экономики одной из главных задач управления территориальных социально-экономических систем является обеспечение
их устойчивого и равномерного территориального развития в долгосрочной перспективе, что подразумевает применение новых подходов и форм управления территориальным развитием. В статье обосновывается необходимость применения
стратегического управления в процессе устойчивого и равномерного территориального развития.
²Ôø²îàôÂÚàôÜÀ ´ÜàôÂ²¶ðàÔ òàôò²ÜÆÞÜºðÀ ºì ºÎ²ØàôîÜºðÆ
´²ÞÊàôØÀ ÐÐ-àôØ
²Éµ»ñï Ð²Úð²äºîÚ²Ü
ÐäîÐ §Ø³Ïñá¿ÏáÝáÙÇÏ³ÛÇ¦ ³ÙµÇáÝÇ ³ëåÇñ³Ýï
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´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. ³Õù³ïáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³Ï, ³Õù³ïáõÃÛ³Ý ·ÇÍ, Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ù,
ëå³éáõÙ, æÇÝÇÇ ·áñÍ³ÏÇó, å³ñ»Ý³ÛÇÝ ³åñ³ÝùÝ»ñ, áã å³ñ»Ý³ÛÇÝ ³åñ³ÝùÝ»ñ

2009Ã.-ÇÝ ³Õù³ïáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ ³×Á, áñÁ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ñ
Ð³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ýÇÝ³Ýë³ïÝï»ë³Ï³Ý ×Ý³Å³ÙÇ ³½¹»óáõÃÛ³Ùµ, Ï³ñáÕ
¿ñ áñáß³ÏÇ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ÝáõÛÝ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ íñ³ å³Ñå³Ýí»լ, »Ã» ãÉÇÝ»ñ ÐÐ Î³é³í³ñáõÃÛ³Ý ÙÇç³ÙïáõÃÛáõÝÁ, ë³Ï³ÛÝ ³×Á Ï³ñáÕ ¿ñ áõÕ»Ïóí»É ïÝ³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ëå³éÙ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ ¨ »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ ³ÝÑ³í³ë³ñ³ã³փ µ³ßËÙ³Ùµ: ¸Çï³ñÏ»Ýù ³Õù³ïáõÃÛáõÝÁ
µÝáõÃ³·ñáÕ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ ¹ÇÝ³ÙÇÏ³Ý 2005-14ÃÃ. Ä³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÇ
Ïïñí³Íùáí (·Í³å³ïÏ»ñ 1):

53.5
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59.9

72.4

65
65.9

64.2

34.1
20.1

35.8

40.1

46.5
32.6

30.2
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4.4

73.6

26.4
3.3 14.22.3 14.52

27.6
12.6
1.6

3.6

21.3
3

35

67.6

32.4

19.9
3.7

13.5
2.8

68

32

70

30

13.3
2.7

10.9
2.3

¶Í³å³ïÏ»ñ 1. ²Õù³ïáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ ¹ÇÝ³ÙÇÏ³Ý ÐÐ-áõÙ 20042014ÃÃ.51
¶Í³å³ïÏ»ñ 1-Çó å³ñ½ ¿ ¹³éÝáõÙ, áñ áõëáõÙÝ³ëÇñíáÕ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ ³Õù³ïáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ Ýí³½»É ¿ 23.5 ïáÏáë³ÛÇÝ Ï»ïáí`
2014Ã. ¹ñáõÃÛ³Ùµ Ï³½Ù»Éáí 30%: ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùµ ³Õù³ï µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý
ï»ë³Ï³ñ³ñ ÏßÇéÁ Ýí³½»É ¿, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ 2009Ã., »ñµ ³Õù³ï µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ ³í»É³ó³í 6 ïáÏáë³ÛÇÝ Ï»ïáí: êáõÛÝ µ³ñÓñ³óáõÙÁ,
å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ »Õ»É 2008Ã. Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ïÝï»ë³Ï³Ý ×·Ý³Å³ÙÇ
µ³ó³ë³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛ³Ùµ: ²Õù³ïáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ µ³ñÓñ³óáõÙÁ, ¹Çóáõù ß³ñáõÝ³Ïí»É ¿ ÙÇÝã¨ 2011Ã.-Á, ë³Ï³ÛÝ 2012Ã.-Çó ëÏë³Í ³ñÓ³Ý³·ñí»É ¿ ³Õù³ï µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ï»ë³Ï³ñ³ñ ÏßéÇ ³ÝÏáõÙ` ßáõñç 3 ïáÏáë³ÛÇÝ
51

ÐÐ ²ìÌ Ð³Û³ëï³ÝÇ ëáóÇ³É³Ï³Ý å³ïÏ»ñÁ ¨ ³Õù³ïáõÃÛáõÝÁ, 2015, ¿ç 42:

88

²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë

Ï»ïáí: ê³Ï³ÛÝ ³é³í»É ×ß·ñÇï ¨ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï å³ïÏ»ñ ëï³Ý³Éáõ,
ÇÝãå»ë Ý³¨ ³Ýí³Ý³Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ»ñÇ Ñ»ï Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÛáõÝ Ï³ï³ñ»Éáõ
Ýå³ï³Ïáí Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñ »Ýù Ñ³Ù³ñáõÙ í»ñ³Ñ³ßí³ñÏ»É ³Õù³ïáõÃÛ³Ý ·Í»ñÁ 2005-14ÃÃ.-Ç Ñ³Ù³ñ` 2005Ã-Á ÁÝ¹áõÝ»Éáí áñå»ë µ³½Çë³ÛÇÝ
ï³ñÇ (³ÕÛáõë³Ï 1): Æ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ ³Õù³ïáõÃÛ³Ý å³ñ»Ý³ÛÇÝ ·ÍÇ ³Ýí³Ý³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ` Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÁ »Õ»É ¿ Ï³ÛáõÝ ¨ ·ñ»Ã» ãÇ »ÝÃ³ñÏí»É
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ: ²Ûëå»ë. 2014Ã. 23,384 ¹ñ³ÙÁ ·ñ»Ã» Ñ³í³ë³ñ ¿ µ³½Çë³ÛÇÝ ï³ñí³` 2005Ã. 14,290 ¹ñ³ÙÇÝ: 2005Ã. ³Õù³ïáõÃÛ³Ý å³ñ»Ý³ÛÇÝ
·ÇÍÁ Ï³½Ù»É ¿ 13.186 ¹ñ³Ù,52 ÇëÏ ¹Çï³ñÏíáÕ 10 ï³ñáõÙ í»ñçÇÝë ³í»É³ó»É ¿ ÁÝ¹³Ù»ÝÁ 1104 ¹ñ³Ùáí: Ð³ñÏ ¿ Ýß»É, áñ áõëáõÙÝ³ëÇñíáÕ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ å³ñ»Ý³ÛÇÝ ·ÍÇ Ñ³ßí³ñÏÙ³Ý ÑÇÙùáõÙ ÁÝÏ³Í óáõó³ÝÇßÁ`
Çñ³Ï³Ý Ù»Ï ßÝãÇ Ñ³ßíáí Ï³ÉáñÇ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ³ñÅ»ùÁ (2232 ÏÏ³É) ÙÝ³ó»É ¿
³Ý÷á÷áË:53 ²Û¹ ÇëÏ å³ï×³éáí ³Õù³ïáõÃÛ³Ý å³ñ»Ý³ÛÇÝ ·ÇÍÁ áõëáõÙÝ³ëÇñíáÕ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ ¿³Ï³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ãÇ »ÝÃ³ñÏí»É:
ØÇ¨ÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï, ³Õù³ïáõÃÛ³Ý ³Ýí³Ý³Ï³Ý ·ÍÇ 71%-³Ýáó ³×Á
·ÉË³íáñ³å»ë å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ ·Ý³×³ÛÇÝ ï³ï³ÝáõÙÝ»ñáí:
²ÕÛáõë³Ï 1.²Õù³ïáõÃÛ³Ý ·Í»ñÇ ³Ýí³Ý³Ï³Ý ¨ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ»ñÁ (¹ñ.)54

²ÛÅÙ ¹Çï³ñÏ»Ýù, Ã» ÇÝã ÙÇïáõÙÝ»ñ ¿ ¹ñë¨áñ»É ³Õù³ïáõÃÛ³Ý ëïáñÇÝ ·ÇÍÁ: ²Õù³ïáõÃÛ³Ý ëïáñÇÝ ·ÇÍÁ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí µ³½Çë³ÛÇÝ ï³ñí³`
2005Ã., Ñ³Ù»Ù³ï ³í»É³ó»É ¿ ÁÝ¹³Ù»ÝÁ 1799 ¹ñ³Ùáí: ¸Çóáõù, ³Õù³ïáõÃÛ³Ý ³Ýí³Ý³Ï³Ý ·ÍÇ ßáõñç 72%-³Ýáó ³×Á ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ ·Ý³×áí: Ð³ïÏ³Ýß³Ï³Ý ¿, áñ ²ìÌ-Ý ³Õù³ïáõÃÛ³Ý ëïáñÇÝ ·ÇÍÁ
í»ñ³Ñ³ßí³ñÏ»É ¿ 2009Ã. Ù»Ãá¹³µ³ÝáõÃÛ³Ùµ, áõëïÇ ¹Çï³ñÏíáÕ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ Ñ³Ù³ñ áã å³ñ»Ý³ÛÇÝ ³åñ³ÝùÝ»ñ ¨ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ å³52

ÐÐ ²ìÌ §²Õù³ïáõÃÛ³Ý å³ïÏ»ñÁ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ 2008-14ÃÃ.¦, ³ÕÛáõë³Ï 3.3, ¿ç
42: Æñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ»ñÁ Ñ³ßí³ñÏí»É »Ý Ñ»ÕÇÝ³ÏÇ ÏáÕÙÇó:
53
ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 43:
54
ÜáõÛÝ ï»ÕáçÙ, ¿ç 42: Æñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ»ñÁ Ñ³ßí³ñÏí»É »Ý Ñ»ÕÇÝ³ÏÇ ÏáÕÙÇó:
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ñ»Ý³ÛÇÝ ³åñ³ÝùÝ»ñ ¨ áã á·»ÉÇó ËÙÇãù 30.7/69.3 Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝÁ
ÙÝ³ó»É ¿ ³Ý÷á÷áË:55 ¸ñ³Ýáí ¿ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ³Õù³ïáõÃÛ³Ý ëïáñÇÝ
·ÍÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÁ ¹Çï³ñÏíáÕ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ ¿³Ï³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ãÇ »ÝÃ³ñÏí»É` 2014Ã. 2005Ã.-Ç Ñ³Ù»Ù³ï ³×»Éáí 1587 ¹ñ³Ùáí:
²ÛÅÙ ï»ëÝ»Ýù, Ã» ÇÝã ÙÇïáõÙÝ»ñ ¿ ¹ñë¨áñ»É ³Õù³ïáõÃÛ³Ý í»ñÇÝ
·ÇÍÁ: ì»ñá½»ï»ÕÛ³É ³ÕÛáõë³ÏÇó å³ñ½ ¿ ¹³éÝáõÙ, áñ ¹Çï³ñÏíáÕ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ, ³Õù³ïáõÃÛ³Ý í»ñÇÝ ·ÇÍÁ, áñÁ ÁÝ¹áõÝí³Í ¿ Ñ³Ù³ñ»É
³Õù³ïáõÃÛáõÝÁ µÝáõÃ³·ñáÕ ÑÇÙÝ³Ï³Ý óáõó³ÝÇß56, Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí
³ñï³Ñ³Ûïí³Í, ãÇ »ÝÃ³ñÏí»É ¿³Ï³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ: Æ Ù³ëÝ³íáñÇ,
ï³ëÁ ï³ñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ ³Õù³ïáõÃÛ³Ý í»ñÇÝ ·ÍÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÁ
÷áËí»É ¿ ÁÝ¹³Ù»ÝÁ 492 ¹ñ³Ùáí: ²ÛÉ Ï»ñå ³ë³Í 2014Ã.-Ç 40264 ¹ñ³ÙÁ
Ñ³Ù³ñÅ»ù ¿ 2005Ã.-Ç 24605 ¹ñ³ÙÇÝ: ê³Ï³ÛÝ, Ç ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý
³ñÅ»ùÇ, ³Ýí³Ý³Ï³Ý ³ñÅ»ùÁ, ·Ý³×áí å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í, ³×»É ¿ 1.6 ³Ý·³Ù Ï³Ù ßáõñç 67%-áí: ²ÛÅÙ ³Ý¹ñ³¹³éÝ³Ýù ÐÐ-áõÙ ëå³éáõÙÁ µÝáõÃ³·ñíáÕ ³é³Ýóù³ÛÇÝ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇÝ 2005-14ÃÃ. Ïïñí³Íùáí` ÑÇÙÝí»Éáí ÐÐ
²ìÌ ÏáÕÙÇó ³Ù»Ý ï³ñÇ Çñ³Ï³Ý³óíáÕ ïÝ³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ñ³ñóÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³: ²ìÌ-Ý ÑÕáõÙ ³Ý»Éáí è³í³ÉÇáÝÇÝ ¨
¸³ïÇ ÏáÕÙÇó Ùß³Ïí³Í Ù»Ãá¹³µ³ÝáõÃÛ³ÝÁ ÝßáõÙ ¿, áñ ³Õù³ïáõÃÛ³Ý
Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÁ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ 2 µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÇ` ëå³éÙ³Ý ¨ í»ñçÇÝÇë µ³ßËí³ÍáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛ³Ùµ:57 î»ëÝ»Ýù, Ã» ÇÝãåÇëÇÝ ¿ »Õ»É å³ñ»Ý³ÛÇÝ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ, áã å³ñ»Ý³ÛÇÝ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ ¨ »ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï ³ñå³ÝùÝ»ñÇ µ³ßËí³ÍáõÃÛáõÝÁ 2005-14ÃÃ.:
Ø»ñ ÏáÕÙÇó Ñ³ßí³ñÏí»É ¿ æÇÝÝÇÇ ·áñÍ³ÏÇóÁ` Áëï ¸»³ïáÝÇ ³é³ç³ñÏ³Í
µ³Ý³Ó¨Ç`58 ²ìÌ ïÝ³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý
íñ³:59 ¸»³ïáÝÁ ³é³ç³ñÏ»É ¿ æÇÝÝÇÇ ·áñÍ³ÏóÇ Ñ³ßí³ñÏÇ µ³Ý³Ó¨Á`

55

Ø»Ãá¹áÉá·Ç³Ï³Ý å³ñ½³µ³ÝáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ï»ë ÐÐ ²ìÌ <<²Õù³ïáõÃÛ³Ý
Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ ·Ý³Ñ³ïáõÙÁ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ Ù»Ãá¹³µ³Ý³Ï³Ý å³ñ½³µ³ÝáõÙÝ»ñ>>, ¿ç
211 http://www.armstat.am/file/article/poverty_2011a_6.pdf:
56
ÐÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ »ñÏñÝ»ñÇ ³Õù³ïáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ Ù³ëÇÝ å³ïÏ»ñ³óáõÙ »Ý
Ï³½ÙáõÙ ³Õù³ïáõÃÛ³Ý í»ñÇÝ ·ÍÇ óáõó³ÝÇßáí: Æ Ù³ëÝ³íáñÇ, Ù³ñ¹ÇÏ Ñ³Ù³ñíáõÙ
»Ý ³Õù³ï, »Ã» Ýñ³Ýó ëå³éáõÙÁ ó³Íñ ¿ ³Õù³ïáõÃÛ³Ý í»ñÇÝ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ·ÍÇó:
Ø³Ýñ³Ù³ëÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ï»ë ÐÐ ²ìÌ §Ð³Û³ëï³ÝÇ êáóÇ³É³Ï³Ý ä³ïÏ»ñÁ ¨
²Õù³ïáõÃÛáõÝÁ¦ ¼»ÏáõÛó (2014Ã. ïÝ³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï»Ýë³å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ
³ÙµáÕç³óí³Í Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ), ¿ç 2, 2015Ã. ÝáÛ»Ùµ»ñÇ
23, ºñ¨³Ý; http://www.armstat.am/file/doc/99493318.pdf:
57
ÐÐ ²ìÌ §²Õù³ïáõÃÛ³Ý å³ïÏ»ñÁ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ 2008-2014ÃÃ.¦ Ù³ë 1-ÇÝ, ¿ç 35:
58
Deaton, Angus. The analysis of household surveys: a microeconometric approach to
development policy. World Bank Publications, 1997.
59
ÐÐ ²ìÌ, Household‘s Integrated Living Conditions Survey anonymised microdata database
(by households), ï»ë http://www.armstat.am/en/?nid=271
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G=

”2

/N(N-1)μ , áñï»Õ`

N-Á` Ñ³ñóÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³ÏÇó ïÝ³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÃÇíÝ ¿:
Pi-Ý` i-ñ¹ ïÝ³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ¹³ëÝ ¿:
Xi-Ý` i-ñ¹ ïÝ. ïÝï»ëáõÃÛ³Ý »Ï³ÙïÇ/ëå³éÙ³Ý óáõó³ÝÇßÇ Ù»ÍáõÃÛáõÝ:
μ-Ý` ïÝ³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇçÇÝ »Ï³ÙáõïÁ/ëå³éáõÙÝ ¿:
¶Í³å³ïÏ 2-áõÙ ³ñï³óáÉí³Í ¿ æÇÝÝÇÇ ·áñÍ³ÏÇóÁ Áëï ïÝ³ÛÇÝ
ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ëå³éÙ³Ý ³é³ÝÓÇÝ µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÇ 2005-14ÃÃ. Ä³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÇ Ñ³Ù³ñ: ¶Í³å³ïÏ»ñÇó å³ñ½ ¿ ¹³éÝáõÙ, áñ »ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï û·ï³·áñÍÙ³Ý ³åñ³ÝùÝ»ñÇ µ³ßËí³ÍáõÃÛáõÝÁ »Õ»É ¿ Í³Ûñ³ëïÇ×³Ý
³ÝÑ³í³ë³ñ ¨ 2014Ã.-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ ß³ï Ùáï ¿ »Õ»É 1-Ç: ä³ïÏ»ñÁ ÇÝùÝÇÝ
½³ñÙ³Ý³ÉÇ ã¿, »Ã» Ñ³ßíÇ ³éÝ»Ýù, áñ »ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï ëå³éÙ³Ý ³åñ³ÝùÝ»ñÁ ³ÝÑ³Ù»Ù³ï ³í»ÉÇ Ã³ÝÏ »Ý ¨ ³é³çÇÝ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ã»Ý:
àôëïÇ, Ñ³Ù»Ù³ï³µ³ñ ³Õù³ï ïÝ³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù Çñ»Ýó
»Ï³ÙáõïÝ»ñÇ §³éÛáõÍÇ µ³ÅÇÝÁ¦ Í³ËëáõÙ »Ý ëÝÝ¹³ÙÃ»ñù ¨ ³ÛÉ ³é³çÇÝ
³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ³åñ³ÝùÝ»ñ Ó»éù µ»ñ»Éáõ íñ³ µ³í³ñ³ñ ¹ñ³Ù³Ï³Ý
ÙÇçáóÝ»ñ ã»Ý áõÝ»ÝáõÙ »ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï ³åñ³ÝùÝ»ñ Ó»éù µ»ñ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí: Üß»Ýù Ý³¨ áñ áõëáõÙÝ³ëÇñíáÕ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ í»ñçáõÙ ³é³Ýó
³Û¹ ¿É Í³Ûñ³ëïÇ×³Ý µ¨»é³óí³Í µ³ßËí³ÍáõÃÛáõÝÁ ³í»ÉÇ ¿ Ëáñ³ó»É` Ù»Í³óÝ»Éáí æÇÝÇÇ ·áñÍ³ÏÇóÁ 0.004-áí: ê³Ï³ÛÝ, áõëáõÙÝ³ëÇñíáÕ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ ëÏ½µÇó ÙÇÝã¨ 2008Ã-Á ³ÛÝ ³ñÓ³Ý³·ñ»É ¿ Ýí³½Ù³Ý ÙÇïáõÙ` Çñ
Ýí³½³·áõÛÝ ³ñÅ»ùÇÝ Ñ³ëÝ»Éáí 2008Ã-ÇÝ` ë³Ï³ÛÝ ×·Ý³Å³Ù³ÛÇÝ ï³ñáõÙ
ÝÏ³ï»ÉÇáñ»Ý ³×»É ¿, ÇëÏ Ñ»ï³·³ÛáõÙ »ÝÃ³ñÏí»É ³ÝÝß³Ý ï³ï³ÝáõÙÝ»ñÇ: Æ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ »ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï û·ï³·áñÍÙ³Ý ³åñ³ÝùÝ»ñÇ`
ëÝÝ¹Ç ëå³éáõÙÁ »Õ»É ¿ ³ÝÑ³Ù»Ù³ï ³í»ÉÇ Ñ³í³ë³ñ³ã³÷: ¸Çóáõù, ¹Çï³ñÏíáÕ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ ãÇ »Õ»É ³ÛÝåÇëÇ ï³ñÇ, »ñµ æÇÝÝÇÇ ·áñÍ³ÏÇóÁ Áëï å³ñ»Ý³ÛÇÝ Í³Ëë»ñÇ ãÉÇÝÇ ó³Íñ: ²í»ÉÇÝ, ¹Çï³ñÏíáÕ Å³Ù³Ý³ÏáõÙ æÇÝÝÇÇ ·áñÍ³ÏóÇ ¹ÇÝ³ÙÇÏ³Ý Áëï ëÝÝ¹³ÙÃ»ñùÇ íñ³ Ï³ï³ñí³Í
Í³Ëë»ñÇ »Õ»É ¿ Ï³ÛáõÝ` ³é³Ýó ¿³Ï³Ý ï³ï³ÝáõÙÝ»ñÇ: ê³ íÏ³ÛáõÙ ¿
ïÝ³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ³ÝÏ³Ë »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ ã³÷Çó, ëÝÝ¹³ÙÃ»ñùÇ
ëå³éÙ³Ý ÏáÝÏñ»ï Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ å³Ñå³ÝÙ³Ý Ó·ïÙ³Ý Ù³ëÇÝ: ºÝÃ³¹ñ³µ³ñ, ³é³í»É í×³ñáõÝ³Ï ïÝ³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛáõÝ»ñÇ ¨ ³é³í»É ³Õù³ï
ïÝ³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁ ëÝÝ¹³ÙÃ»ñùÇ íñ³ Ï³ï³ñí³Í
ëå³éÙ³Ý å»ïù ¿ ÉÇÝ»ñ ³é³í»É ½·³ÉÇ: ê³Ï³ÛÝ, å»ïù ¿ Ñ³ßíÇ ³éÝ»É
ë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ û·ï³Ï³ñáõÃÛ³Ý ï»ëáõÃÛáõÝÇó Ñ³ÛïÝÇ Ýí³½áÕ ë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ
û·ï³Ï³ñáõÃÛ³Ý ëÏ½µáõÝùÁ, Ñ³Ù³Ó³ÛÝ áñÇ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Éñ³óáõóÇã
ÙÇ³íáñ Í³ËëÁ ÏáÝÏñ»ï µ³ñÇùÇ ·Íáí Ýí³½»óÝáõÙ ¿ ·Ýí³Í Éñ³óáõóÇã
ÙÇ³íáñÇ û·ï³Ï³ñáõÃÛáõÝÁ: êÝÝ¹³ÙÃ»ñùÁ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ Ï³ñ×³Å³ÙÏ»ï
ëå³éÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ¨ ëÝÝ¹³ÙÃ»ñùÇ å³Ñ³ÝçÙáõÝùÁ µ³í³ñ³ñ»ÉáõÝ å»ë
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³é³í»É í×³ñáõÝ³Ï ïÝ³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ó»éÝ³ÙáõË »Ý ÉÇÝáõÙ
µ³í³ñ³ñ»É ÙÝ³óÛ³É å³Ñ³ÝçÙáõÝùÝ»ñÁ` Áëï Ø³ëÉáõÇ µáõñ·áõÙ60
ë³ÑÙ³Ýí³Í Ñ³çáñ¹³Ï³ÝáõÃÛ³Ý: Æ ÉñáõÙÝ, å»ïù ¿ ÑÇß»É ù»ÛÝë³Ï³ÝáõÃÛ³Ý
³ÛÝ ¹ñáõÛÃÁ, Ñ³Ù³Ó³ÛÝ áñÇ »Ï³ÙïÇ ³í»É³óÙ³ÝÁ ½áõ·ÁÝÃ³ó Ù³ñ¹ÇÏ
Ýí³½»óÝáõÙ »Ý ëå³éÙ³Ý Ñ³ÏáõÙÁ` ³í»É³óÝ»Éáí ËÝ³ÛáÕáõÃÛ³Ý Ñ³ÏáõÙÁ:61
Ü³Ë
¨
³é³ç,
ÁÝ¹·Í»Ýù,
áñ
Ñ³Û³ëï³Ý³µÝ³Ï
ïÝ³ÛÇÝ
ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ³ÝÏ³Ë ï³ñáõó ¨ µÝ³Ï³í³ÛñÇó, ÙÇçÇÝáõÙ áõÝ»ó»É »Ý
³é³í»É ß³ï ³Ýí³Ý³Ï³Ý »Ï³Ùáõï ¨ ëå³éáõÙ, ù³Ý Çñ³Ï³Ý: ²í»ÉÇÝ, »Õ»É
»Ý ¹»åù»ñ »ñµ ·Ý³×Ç ·»ñ³½³ÝóáõÙÁ Çñ³Ï³Ý »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ óáõÛó ¿ ïí»É,
áñ ³Õù³ï ïÝ³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Íáí ïÝï»ë³Ï³Ý Çñ³íÇ×³ÏÇ
µ³ñ»É³íáõÙÁ Ãí³óÛ³É ¿: ´³óÇ ³Û¹ å³ñ½ ¿ ¹³éÝáõÙ, áñ Ñ³Û³ëï³Ý³µÝ³Ï
ïÝ³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Çñ»Ýó Í³Ëë»ñÁ Ï³ï³ñáõÙ »Ý Áëï
³é³çÝ³Ñ»ñÃáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ëÏ½µáõÝùÇ, áñÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Ñ³ÙÁÝÏÝáõÙ ¿
Ø³ëÉáõáÇ µáõñ·áõÙ å³Ñ³ÝçÙáõÝùÝ»ñÇ ³ëïÇ×³Ý³Ï³ñ·Ù³Ý Ñ»ï: Ð»Ýó
¹ñ³Ýáí ¿ µ³ó³ïñíáõÙ ³ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ, áñ ïÝ³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
Çñ»Ýó »Ï³ÙïÇ Ù³ñ·ÇÝ³É Ñ³ïí³ÍÝ »Ý ïñ³Ù³¹ñ»É »ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï
³åñ³ÝùÝ»ñÇ û·ï³·áñÍÙ³Ý ·ÝÙ³ÝÁ:

Ø³ëÉááõÇ µáõñ·Ç Ù³ëÇÝ ï»ë Gawel, Joseph E. "Herzberg's Theory of Motivation and
Maslow's Hierarchy of Needs. ERIC/AE Digest." (1997).
61
Keynes, John Maynard. General theory of employment, interest and money. Atlantic Publishers
& Dist, New Delhi, India, 2007, pp. 22-66
60
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¶Í³å³ïÏ»ñ 2. æÇÝÇÇ ·áñÍ³ÏÇóÁ Áëï å³ñ»Ý³ÛÇÝ, áã å³ñ»Ý³ÛÇÝ ¨
»ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï ³åñ³ÝùÝ»ñÇ ëå³éÙ³Ý` Ñ³ßí³ñÏí³Í Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ
ï³ñí³ Ïïñí³Íùáí` 2005-14 Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ Ñ³Ù³ñ62

àõëáõÙÝ³ëÇñíáÕ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ³Õù³ïáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÁ áõÕ»Ïóí»É ¿É ³é³Ýó ³Û¹ ¿É Í³Ûñ³ëïÇ×³Ý µ¨»é³óí³Í »ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï û·ï³·áñÍÙ³Ý ³åñ³ÝùÝ»ñÇ µ³ßËí³ÍáõÃÛ³Ý
³í»ÉÇ Ëáñ³óÙ³Ùµ, ÙÇÝã¹»é ëÝÝ¹Ç ëå³éáõÙÁ »Õ»É ¿ ³ÝÑ³Ù»Ù³ï ³í»ÉÇ
Ñ³í³ë³ñ³ã³÷

²Éµ»ñï Ð²Úð²äºîÚ²Ü
²Õù³ïáõÃÛáõÝÁ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ ¨ ëå³éáÕ³Ï³Ý ³åñ³ÝùÝ»ñÇ
µ³ßËí³ÍáõÃÛáõÝÁ ÐÐ-áõÙ
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. ³Õù³ïáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³Ï, ³Õù³ïáõÃÛ³Ý ·ÇÍ, Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ù,
ëå³éáõÙ, æÇÝÇÇ ·áñÍ³ÏÇó, å³ñ»Ý³ÛÇÝ ³åñ³ÝùÝ»ñ, áã å³ñ»Ý³ÛÇÝ ³åñ³ÝùÝ»ñ,
»ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï û·ï³·áñÍÙ³Ý ³åñ³ÝùÝ»ñ

êáõÛÝ Ñá¹í³ÍáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ ³Õù³ïáõÃÛáõÝÁ µÝáõÃ³·ñáÕ óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ ¨ í»ñçÇÝÝ»ñÇë ¹ÇÝ³ÙÇÏ³Ý ÐÐ-áõÙ 2005-14ÃÃ.-Ý»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ: Ð³Ù³¹ñ»ÉÇáõÃÛáõÝÁ å³Ñå³Ý»Éáõ Ýå³ï³Ïáí Ù»Ýù ³Ýí³Ý³Ï³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ
í»ñ³Í»É »Ýù Çñ³Ï³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ` 2005Ã.-Á ÁÝ¹áõÝ»Éáí áñå»ë µ³½Çë³ÛÇÝ ï³ñÇ ¨ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ï³ñ»Éáí Çñ³Ï³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý
íñ³: ø³ÝÇ áñ ÐÐ ²ìÌ-Ý ³Õù³ïáõÃÛáõÝÁ Ñ³Ù³ñáõÙ ¿ ýáõÝÏóÇ³ áã ÙÇ³ÛÝ
ëå³éáõÙÇó, ³ÛÉ¨ í»ñçÇÝÇë µ³ßËí³ÍáõÃÛáõÝÇó, ëáõÛÝ Ñá¹í³ÍáõÙ Ñ³ßí³ñÏ»É
»Ýù æÇÝÇÇ ·áñÍ³ÏÇóÁ 2005-14ÃÃ Ñ³Ù³ñ` Áëï å³ñ»Ý³ÛÇÝ, áã å³ñ»Ý³ÛÇÝ ¨
»ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï û·ï³·áñÍÙ³Ý ³åñ³ÝùÝ»ñÇ:
62

îÝ³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï»Ýë³Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ (Ï»Ýë³å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ)
³ÙµáÕç³óí³Í Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ý ³Ýí³Ý³½»ñÍí³Í ÙÇÏñáïíÛ³ÉÝ»ñÇ 2005-2014ÃÃ.
µ³½³Ý»ñ (Áëï ïÝ³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ), http://www.armstat.am/en/?nid=271:
Ð³ßí³ñÏÝ»ñÁ Çñ³Ï³Ý³óí»É »Ý Ñ»ÕÇÝ³ÏÇ ÏáÕÙÇó:
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Albert HAYRAPETYAN
The poverty level and the distribution of the consumption goods in Armenia
Key words: poverty level, poverty line, real value, consumption, Gini coefficient, food, nonfood, durable

The article discusses the coefficients that reflect the poverty level in Armenia for 20052014 time span. To preserve the consistency the analysis was done based upon the real
values, i.e. the nominal values were turned into real values. In consideration of the fact
that the National Statistical Service of the RA considers poverty as a function from
consumption and its distribution, the Gini coefficient was calculated to illustrate the
concentration lelev of consumption of food, non-food goods and durables.
Альберт АЙРАПЕТЯН
Уровень бедности и распределение потребительских товаров в Армении
Ключевые слова: уровень бедности, линия бедности, реальное значение, потребление,
коэффициент джини, продукты питания, непродовольственные товары, товары
длительного пользования

Статья рассматривает коэффиценты, которые отражают уровень бедности в
Армении в период с 2005 по 2014гг. С целью соблюдения сопоставимости, анализ
был осуществлен на основании реальных значений, превратив номинальные значения в реальные. С учетом того факта, что Национальная статистическая служба
Армени рассматривает бедность как функцию от потребления и его распределения, коэффициент Джини был рассчитан с целью демонстрации уровеня концентрации потребления продуктов питания, непродовольственных товаров и
товаров длительного пользования.
ÎðÎÜ²ÎÆ Ð²ðÎØ²Ü Î²ð¶²ìàðØ²Ü ´²ðºÈ²ìØ²Ü àôÔÆÜºðÀ ÐÐ
Üºð¸ðàôØ²ÚÆÜ Ìð²¶ðºðàôØ
²Ýáõß äºîðàêÚ²Ü
ºíñáå³Ï³Ý ÏñÃ³Ï³Ý ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ ³Ï³¹»ÙÇ³ÛÇ Ñ³Ûóáñ¹
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ÙÇç³í³Ûñ, ÏñÏÝ³ÏÇ Ñ³ñÏáõÙ, Ñ³í³ë³ñ³Ïßéí³Í
Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, ûï³ñ»ñÏñÛ³ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ Ï³ñ·³íáñáõÙ

Ü»ñ¹ñáõÙÝ»ñÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ »Ý ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ß³ñÅÇã áõÅÁ՝ ³å³Ñáí»Éáí ¹ñ³ ß³ñÅÁ ¹»åÇ ³é³ç: îÝï»ë³Ï³Ý ³×Á ¨ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÁ áõÕÇÕ Ñ³Ù»Ù³ï³Ï³Ý Ï³åÇ Ù»ç »Ý: îÝï»ë³Ï³Ý ³×Á Ï³ñ»ÉÇ ¿ ë³ÑÙ³Ý»É, áñå»ë
Çñ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÇ ¨ ³½·³ÛÇÝ »Ï³ÙïÇ »ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï ³×Ç ³ñ¹ÛáõÝù:
îÝï»ë³Ï³Ý ³×Á Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï, »Ã» ³ÛÝ Éñ³óáõóÇã é»ëáõñëÝ»ññÇ ³ñ¹ÛáõÝù ¿ ¨ áã Ã» ³ñï³¹ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ Ï³Ù Ý»ñ94
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¹ñí³Í Ï³åÇï³ÉÇ ã³÷Ç ÷á÷áËáõÃÛ³Ý Ñ»ï¨³Ýù: ²ñ¹ÛáõÝ³í»ï ïÝï»ë³Ï³Ý ³×Á Ï³åí³Í ¿ ³ÛÝåÇëÇ Ï³ï³ñÛ³É ·áñÍáÝÝ»ñÇ Ñ»ï ÇÝãåÇëÇù »Ý
³ñï³¹ñáõÃÛáõÝÁ ¨ ï»ËÝáÉá·Ç³Ý, ³ÛÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ áã Ã» ïÝï»ëáõÃÛáõÝáõÙ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ·áñÍáÝÝ»ñÇ ù³Ý³Ï³Ï³Ý ÷á÷áËáõÃÛ³Ùµ ³ÛÉ
¹ñ³Ýó û·ï³·áñÍÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³óÙ³Ùµ: úï³ñ»ñÏñÛ³
Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÁ ó³ÝÏ³ó³Í »ñÏñÇ ïÝï»ë³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÇó »Ý, áñáÝù Ýå³ëïáõÙ »Ý ³é³ç³íáñ ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ, Ï³é³í³ñã³Ï³Ý áõÝ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ Ý»ñ·ñ³íÙ³ÝÁ,
µÇ½Ý»ë ÙÇç³í³ÛñÇ µ³ñ»É³íÙ³ÝÁ, Ý»ñùÇÝ ³éáÕç Ùñó³Ïó³ÛÇÝ ¹³ßïÇ ¨
³ßË³ï³ï»Õ»ñÇ ëï»ÕÍÙ³ÝÁ ¨ ³ÛÉÝ: Ü»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ Íñ³·ñ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ ï³ÉÇë ³í»É³óÝ»É ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý Í³í³ÉÝ»ñÁ,
Ï³ï³ñ»É³·áñÍ»É ï»ËÝÇÏ³Ý ¨ ï»ËÝáÉá·Ç³Ý, Ãá¬Õ³ñÏ»É áñ³ÏÛ³É ¨ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáÕ ³ñï³¹ñ³Ýù, ëï»ÕÍ»É
Ýáñ ³ßË³ï³ï»Õ»ñ, Ýí³½»óÝ»É ·áñÍ³½ñÏáõÃÛáõÝÁ ¨, í»ñçÇÝ Ñ³ßíáí,
µ³ñÓñ³óÝ»É ³½·³µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý Ï»Ýë³Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ:
Ü»ñ¹ñáõÙÝ»ñÁ Ï³ñ¨áñ ¹»ñ »Ý Ë³ÕáõÙ ó³ÝÏ³ó³Í »ñÏñÇ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý, ëáóÇ³É³Ï³Ý ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý, »ñÏñÇ
å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ³Ùñ³åÝ¹Ù³Ý ¨ ³½·³ÛÇÝ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý
·áñÍáõÙ: Çñ³Ï³Ý ¨ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý: Ü»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ Ã» Çñ³Ï³Ý, ¨ Ã» ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¿É áõÝ»Ý ÙÇ ß³ñù ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñ ¨ ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñ: ò³ÝÏ³ó³Í ïÝï»ë³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ Çñ³Ï³Ý Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÝ ³½¹áõÙ »Ý ïÝï»ë³Ï³Ý ³×Ç íñ³՝ Ý³Ë³å³ÛÙ³Ý Ñ³Ý¹Çë³Ý³Éáí
³½·³ÛÇÝ »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ ³×ÇÝ:
úàôÜ-Ý»ñÇ Ý»ñ·ñ³íÙ³Ý Ñ³ñóáõÙ Éáõñç Ù³ÏñáïÝï»ë³Ï³Ý Ù³ñï³Ññ³í»ñ ¿ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ Ý³¨ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ Ùáõïù»ñÇ ³í»É³óáõÙÝ»ñÁ: úàôÜÝ»ñÇ ³ÏïÇí³óÙ³Ùµ, ÁÝ¹áõÝáÕ »ñÏñáõÙ ³ñÓ³Ý³·ñíáÕ ïÝï»ë³Ï³Ý ³×Á
Ñ³Ý·»óÝáõÙ ¿ Éñ³óáõóÇã Ñ³ñÏáÕ »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ ³×Ç ÙÇ ß³ñù Ñ³ñÏ³ï»ë³ÏÝ»ñÇ ·Íáí, ÇÝãåÇëÇù »Ý.
 ß³ÑáõÃ³Ñ³ñÏÁ, ù³ÝÇ áñ Ó¨³íáñíáõÙ »Ý Ýáñ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñ,
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóÙ³Ý áÉáñïÝ»ñ, áñáÝó ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ áõÕ»ÏóíáõÙ ¿ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñáí,
 »Ï³Ùï³ÛÇÝ Ñ³ñÏÁ, ù³ÝÇ áñ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ Ñ»ï¨³Ýùáí Ó¨³íáñíáõÙ »Ý Ýáñ ³ßË³ï³ï»Õ»ñ ¨ í×³ñíáÕ ³ßË³ï³í³ñÓÇ Ñ³í»É³×,
 ³ÝáõÕÕ³ÏÇ Ñ³ñÏ»ñ (³í»É³óí³Í ³ñÅ»ùÇ Ñ³ñÏ, ³ÏóÇ½³ÛÇÝ Ñ³ñÏ),
ù³ÝÇ áñ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ³×áõÙ ¿ ³åñ³Ýù³ßñç³Ý³éáõÃÛáõÝÁ,
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³×áõÙ »Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÇ í³×³éùÇ ¨ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóÙ³Ý Í³í³ÉÝ»ñÁ:63
Ð»ï¨³µ³ñ, úàôÜ-Ý»ñÇ Ý»ñ·ñ³íÙ³Ý Ñ³ñóáõÙ ÁÝ¹áõÝáÕ »ñÏÇñÁ áõÝ»ÝáõÙ ¿ Ý³¨ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ Ùáõïù»ñÇ ³í»É³óÙ³Ý Ù³ÏñáïÝï»ë³Ï³Ý ß³ñÅ³éÇÃÝ»ñ: ê³Ï³ÛÝ ¹ñ³Ý ½áõ·³Ñ»é, ÏñÏÝ³ÏÇ Ñ³ñÏÙ³Ý Ï³ÝË³ñ·»ÉÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ1 ÁÝ¹áõÝáÕ »ñÏÇñÁ áõÝ»ÝáõÙ ¿ Ý³¨ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ Ùáõïù»ñÇ ÏáñáõëïÝ»ñ, ù³ÝÇ áñ ûï³ñ»ñÏñÛ³ Ý»ñ¹ñáÕÁ áõÝ»Ý³Éáí Çñ ûï³ñ»ñÏñÛ³ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇó »Ï³ÙáõïÝ»ñ ¨ ¹ñ³ ¹ÇÙ³ó Ñ³ñÏí»Éáí Çñ »ñÏñáõÙ,
Çñ³íáõÝù ¿ Ó»éùµ»ñáõÙ Ñ³Ûñ»ÝÇ »ñÏñáõÙ Çñ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñ³ßí³Ýó»Éáõ Ý»ñ¹ñáõÙ Ï³ï³ñ³Í »ñÏñáõÙ Ó¨³íáñí³Í Ñ³ñÏ³ÛÇÝ
ÙáõÍáõÙÝ»ñÇ Ñ»ï: âÝ³Û³Í ‚Ñ³ñÏ³ÛÇÝ Ùáõïù»ñÇ‛ Ïñ×³ïÙ³Ý í»ñáÝßÛ³É ³ñ¹ÛáõÝùÇ, ³ÛÝáõ³ÙÝ»Ý³ÛÝÇí ÁÝ¹áõÝáÕ »ñÏÇñÁ ·ÝáõÙ ¿ ÏñÏÝ³ÏÇ Ñ³ñÏÙ³Ý
Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇÝ, ù³ÝÇ áñ ¹ñ³Ýù Ç í»ñçá Ñ»ï »Ý ÙÝáõÙ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇó ëï³óíáÕ ïÝï»ë³Ï³Ý û·áõïÝ»ñÇ ³×Çó:
ØÛáõë ÏáÕÙÇó, ÁÝ¹áõÝáÕ »ñÏñáõÙ ëï³Ý³Éáí »Ï³ÙáõïÝ»ñ, ûï³ñ»ñÏñÛ³
Ý»ñ¹ñáÕÁ í×³ñ»Éáí Ñ³ñÏ»ñ Ñ»Ýó ³Û¹ »ñÏñáõÙ, Ï³ñáÕ ¿ Ëáõë³÷»É Çñ Ñ³Ûñ»ÝÇ »ñÏñÇ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ ë³ÑÙ³Ýí³Í Ñ³ñÏ³ÛÇÝ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó: Ð»ï¨³µ³ñ, ÏñÏÝ³ÏÇ Ñ³ñÏÙ³Ý Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÁ.
 ÷áË½ÇçáõÙ³ÛÇÝ ¹³ßï »Ý ëï»ÕÍáõÙ ûï³ñ»ñÏñÛ³ Ï³åÇï³ÉÁ
ÁÝ¹áõÝáÕ ¨ ³ñï³Ñ³ÝáÕ »ñÏñÝ»ñÇ ÙÇç¨, ÷áËÑ³Ù³Ó³ÛÝ»óí³Í Ï³ñ·áí
»ñÏÏáÕÙ í»ñ³µ³ßË»Éáí Ï³åÇï³ÉÇ û·ï³·áñÍáõÙÇó µËáÕ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ,
 í»ñ³ÑëÏáÕ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ· »Ý Ó¨³íáñáõÙ ûï³ñ»ñÏñÛ³ Ï³åÇï³ÉÇ û·ï³·áñÍáõÙÇó µËáÕ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ å³ñï³íáñáõÛáõÝÝ»ñÇó Ëáõë³÷Ù³Ý
Ï³ÝË³ñ·»ÉÙ³Ý Ñ³Ù³ñ, Ã» ÁÝ¹áõÝáÕ »ñÏñáõÙ, ¨ Ã» Ï³åÇï³ÉÁ ³ñï³Ñ³ÝáÕ »ñÏñáõÙ:64
úï³ñ»ñÏñÛ³ áõÕÕ³ÏÇ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ
Éáõñç ¹»ñ³Ï³ï³ñáõÙ áõÝÇ ÏñÏÝ³ÏÇ Ñ³ñÏÙ³Ý ÑÇÙÝ³ËÝ¹ñÇ ÉáõÍáõÙÁ: ÐÐ
ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý 6-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 5-ñ¹ Ù³ëÇ, §Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ Ù³ëÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý
ûñ»ÝùÇ 5-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ¦« §Ð³ñÏ»ñÇ Ù³ëÇÝ¦ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý
ûñ»ÝùÇ 2-ñ¹ ¨ 38-ñ¹ Ñá¹í³ÍÝ»ñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí, ÐÐ-áõÙ
Ó¨³íáñí»É ¿ ûï³ñ»ñÏñÛ³ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ áÉáñïáõÙ ÏñÏÝ³ÏÇ Ñ³ñÏÙ³Ý Ï³ÝË³ñ·»ÉÙ³Ý Çñ³í³Ï³Ý ¹³ßï:
63
64

Мельникова Н. Иностранные инвестиции в экономике России, Экономист. 2003. № 4, 39
Елизаветин М. Иностранный капитал в экономике России, М., Меж. Отнош., 2004, с. 26.
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ØÇç³½·³ÛÇÝ íÇ×³Ï³·ñáõÃÛáõÝÁ íÏ³ÛáõÙ ¿, áñ ³é³í»É ï³ñ³Íí³Í »Ý
·ïÝáõÙ ÏñÏÝ³ÏÇ Ñ³ñÏÙ³Ý Ï³ñ·³íáñÙ³Ý »ñÏÏáÕÙ å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÁ
½³ñ·³ó³Í »ñÏñÝ»ñÇ ÙÇç¨, ÇëÏ ³é³í»É ë³Ï³í` ½³ñ·³óáÕ »ñÏñÝ»ñÇ ÙÇç¨
(ï»ë ·Í³å³ïÏ»ñ 1): àõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ óáõÛó »Ý ï³ÉÇë, áñ úàôÜÝ»ñÇ ·Íáí ÏñÏÝ³ÏÇ Ñ³ñÏÙ³Ý Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ ³é³í»É
ëáõñ »Ý ¹ñí³Í Ñ»Ýó ½³ñ·³ó³Í »ñÏñÝ»ñáõÙ, áñáÝù úàô-Ý»ñÝ ³é³çÇÝ
Ñ»ñÃÇÝ ¹Çï³ñÏáõÙ »Ý Ñ³ñÏ³ÛÇÝ »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ ³í»É³óÙ³Ý ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó:
ÆëÏ ½³ñ·³óáÕ »ñÏñÝ»ñÁ, ³é³í»É³å»ë úàôÜ-Ý»ñ »Ý Ó·ïáõÙ Ý»ñ·ñ³í»É
ïÝï»ë³Ï³Ý ³×Ç ÝÏ³ï³éáõÙÝ»ñáí, ¨ ³é³çÝ³Ñ»ñÃ »Ý Ñ³Ù³ñáõÙ ¹ñÝ³ó
ïÝï»ë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ßñç³Ý³ÏÁ:
"զարգացողզարգացած"
երկրներ, 38%

"զարգացածզարգացած"
երկրներ, 46%

"զարգացողզարգացող"
երկրներ, 16%

¶Í³å³ïÏ»ñ 1. ÎñÏÝ³ÏÇ Ñ³ñÏÙ³Ý Ï³ÝË³ñ·»ÉÙ³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ
å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ µ³ßËáõÙÁ »ñÏñÝ»ñÇ »ñÏÏáÕÙ ÷áËÑ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ65
ÎñÏÝ³ÏÇ Ñ³ñÏÙ³Ý Ï³ÝË³ñ·»ÉÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÁ ³ÛÝù³Ý ¿É Ñ³ñÃ ãÇ
ÁÝÃ³ÝáõÙ ÙÇç³½·³ÛÇÝ åñ³ÏïÇÏ³ÛáõÙ: Ð»ï½Ñ»ï Ñ³×³Ë³ÏÇ »Ý ¹³éÝáõÙ
íÇ×³Ñ³ñáõÛó ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ »ñÏñÝ»ñÇ ÙÇç¨, áñáÝù ³Ý·³Ù ÙÇç³½·³ÛÇÝ
¹³ï³Ï³Ý ÉáõÍáõÙÝ»ñ »Ý å³Ñ³ÝçáõÙ: ²Ûëå»ë, »Ã» 1998 Ã. ÙÇç³½·³ÛÇÝ
åñ³ÏïÇÏ³ÛáõÙ ÁÝ¹³Ù»ÝÁ ³ñÓ³Ý³·ñí»É ¿ñ úàôÜ-Ý»ñÇ Ñ»ï¨³Ýùáí
Ñ³ñÏ³ÛÇÝ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ÁÝ¹³Ù»ÝÁ 14 íÇ×³Ñ³ñáõÛó
ËÝ¹Çñ, ³å³ 2011 Ã. ¹ñ³Ýó ÃÇíÁ ·»ñ³½³Ýó»ó 300-Á: ²Ûë ÙÇïáõÙÁ Ï³ñ»ÉÇ
¿ Ù»ÏÝ³µ³Ý»É ÙÇ ù³ÝÇ ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó:
Ü³Ë ¨ ³é³ç, ·Ý³Éáí ³í»ÉÇ ¨ ³í»ÉÇ Ù»Í Í³í³ÉÝ»ñÇ »Ý Ñ³ëÝáõÙ
ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñ»ñÁ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ ·Íáí, áñáÝù å³Ñ³ÝçáõÙ »Ý
Çñ³í³Ï³Ý ¨ ÝáñÙ³ïÇí³ÛÇÝ ³ÝÁÝ¹Ñ³ï µ³ñ»É³íáõÙÝ»ñ áõ Ï³ñ·³íáñáõÙÝ»ñ` ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ Ó¨³íáñ»Éáí íÇ×³Ñ³ñáõÛó Ùáï»óáõÙÝ»ñ »ñÏñÝ»ñÇ
ÙÇç¨ úàôÜ-Ý»ñÇ ·Íáí Ñ³ñÏ³ÛÇÝ µ»éÇ í»ñ³µ³ßËÙ³Ý áÉáñïáõÙ:

65

Комаров В.В., Литвина Н.И., Мировая экономика: ПИИ, ФГБОУ, ВПО, М. 2012, с. 32.
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ºñÏñáñ¹, ûï³ñ»ñÏñÛ³ Ý»ñ¹ñáÕÝ»ñÁ Ñ³×³Ë Çñ»Ýó Ï³åÇï³ÉÁ
³ñï³Ñ³ÝáõÙ »Ý ³ÛÝåÇë½Ç »ñÏñÝ»ñ, áñï»Õ Ç ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ Çñ»Ýó
Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ, Ñ³ñÏ³ÛÇÝ µ»éÇ ³é³í»É Ã»Ã¨ ¨ µ³ñ»Ýå³ëï å³ÛÙ³ÝÝ»ñ »Ý
ëï»ÕÍí³Í, å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ÏñÏÝ³ÏÇ Ñ³ñÏÙ³Ý ·áñÍáÕ áã Ï³ï³ñÛ³É
Ù»Ë³ÝÇ½ÙÇ Ñ»ï:
ºí í»ñç³å»ë, ÏñÏÝ³ÏÇ Ñ³ñÏÙ³Ý Ï³ÝË³ñ·»ÉÙ³Ý ÝáñÙ»ñÇÝ ï³ñµ»ñ
»ñÏñÝ»ñ, ï³ñµ»ñ Ùáï»óáõÙÝ»ñ »Ý óáõó³µ»ñáõÙ, ¹ñ³Ýáí ÇëÏ »ñµ»ÙÝ
íÇ×³Ñ³ñáõÛó ¹³ñÓÝ»Éáí Ñ³ñÏÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ áñáß³ÏÇ »ñÏñÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ:
²Ûë ³éáõÙáí, ÙÇç³½·³ÛÇÝ åñ³ÏïÇÏ³ÛáõÙ Ý»ñÏ³ÛáõÙë ÑÇÙÝ³ËÝ¹Çñ ¿
¹³éÝáõÙ Ñ³ÙÁÝ¹Ñ³ÝáõñÝáñÙ»ñáí ÏñÏÝ³Ï³Ç Ñ³ñÏÙ³Ý Ï³ÝË³ñ·»ÉÙ³Ý
·áñÍÁÝÃ³óÇ Ï³ñ·³íáñáõÙÁ:
ºÏ³ÙáõïÝ»ñÇ ¨ ·áõÛùÇ ÏñÏÝ³ÏÇ Ñ³ñÏáõÙÁ µ³ó³é»Éáõ ¨ Ñ³ñÏ»ñÇ
í×³ñáõÙÇó Ëáõë³÷»ÉÁ Ï³ÝË»Éáõ Ù³ëÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý
·áñÍáÕ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñ»ñÇ áñáß ¹ñáõÛÃÝ»ñ ÏÇñ³é»Éáõ
í»ñ³µ»ñÛ³É ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÁ ¹»é¨ë 2004 Ã. ÁÝ¹áõÝ»É ¿ áñáßáõÙ, áñÇ
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Ñ³Û³ëï³ÝÛ³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñÇó ëï³óíáÕ »Ï³ÙáõïÁ ÐÐ-áõÙ
Ñ³ñÏáõÙÇó ³½³ïí³Í ÉÇÝ»Éáõ ¹»åùáõÙ ûï³ñ»ñÏñÛ³ ·áñÍ³ñ³ñÁ
Ï³åÇï³ÉÁ ÁÝ¹áõÝáÕ »ñÏñÇ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ·áñÍ³Ï³ÉÇÝ Çñ å»ïáõÃÛ³Ý
é»½Ç¹»Ýï
Ñ³Ý¹Çë³Ý³Éáõ
Ù³ëÇÝ
ï»Õ»Ï³Ýù:
úï³ñ»ñÏñÛ³
å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ëï³óí³Í »Ï³ÙïÇó í×³ñí³Í ß³ÑáõÃ³Ñ³ñÏÇ ·áõÙ³ñÁ `
ÐÐ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý »ÝÃ³ñÏíáõÙ ¿ Ñ³ßí³ÝóÙ³Ý:
Ø³Ýë³íáñ³å»ë, ÐÐ-áõÙ, Ñ³ñÏ³ïáõÇ »Ï³ÙïÇ ·áõÙ³ñÇó ·³ÝÓí³Õ
ß³ÑáõÃ³Ñ³ñÏÁ Ñ³ßí³ÝóíáõÙ ¿ ß³ÑáõÃ³Ñ³ñÏÇ ³ÛÝ ·áõÙ³ñÇ Ù³ëáí, áñÁ
·³ÝÓí»É ¿ é»½Ç¹»ÝïÇó` ³ñï³ë³ÑÙ³ÝáõÙ: ØÇ¨ÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï,
Ñ³ßí³ÝóíáÕ ß³ÑáõÃ³Ñ³ñÏÇ ·áõÙ³ñÁ ãÇ Ï³ñáÕ ·»ñ³½³Ýó»É ûï³ñ»ñÏñÛ³
å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ëï³óí³Í »Ï³ÙïÇóï³ëË³Ý í×³ñíáÕ ß³ÑáõÃ³Ñ³ñÏÇ
å³ñï³íáñáõÃÛ³Ý Ù»ÍáõÃÛ³ÝÁ:
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¶Í³å³ïÏ»ñ 2. ÎñÏÝ³ÏÇ Ñ³ñÏÙ³Ý Ï³ÝË³ñ·»ÉÙ³Ý ëË»Ù³Ý úàôÜ-Ý»ñÇ
µÝ³·³í³éáõÙ 66
úï³ñ»ñÏñÛ³ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ ·Íáí ‚Þ³ÑáõÃÑ³ñÏÇ Ù³ëÇÝ‛ ÐÐ ûñ»ÝùáõÙ
Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ÇÝ ³ñïáÝáõÃÛáõÝÝ»ñ Ñ³ñÏÇ Ýí³½»óÙ³Ý 50 Ï³Ù 100 %-Ç
ã³÷áí, »Ã» é»½Ç¹»ÝïÇ Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉáõÙ ûï³ñ»ñÏñÛ³ Ý»ñ¹ÁñÙ³Ý ë³ÑÙ³Ýí³Í ã³÷³ù³Ý³ÏÁ ·»ñ³½³ÝóáõÙ ¿ñ 500 ÙÉÝ ¹ñ³ÙÁ: ê³Ï³ÛÝ, ÷áñÓ³·»ïÝ»ñÇ ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÝ»ñáí, ß³ÑáõÃ³Ñ³ñÏÇ ·Íáí Ýßí³Í
³ñïáÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ µ³í³ñ³ñ ã¿ÇÝ úàôÜ-Ý»ñÇ ·ñ³íãáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ Ù³Ï³ñ¹³Ï ³å³Ñáí»Éáõ ·áñÍáõÙ, ¨ ³é³í»É ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ñ³Ù³ñí»ó ÐÐ-Ç ÏáÕÙÇó
ÏñÏÝ³ÏÇ Ñ³ñÏÙ³Ý Ï³ÝË³ñ·»ÉÙ³Ý ·áñÍÇù³Ï³½ÙÁ:
ÎñÏÝ³ÏÇ Ñ³ñÏÙ³Ý µ³ó³éÙ³Ý ÝáñÙ ¿ å³ñáõÝ³ÏáõÙ Ý³¨ ÐÐ ºÏ³Ùï³ÛÇÝ Ñ³ñÏÇ Ù³ëÇÝ ûñ»ÝùÁ, Ñ³Ù³Ó³ÛÝ áñÇ ÐÐ-áõÙ Ñ³ßí³ñÏíáÕ »Ï³Ùï³ÛÇÝ
Ñ³ñÏÁ Ñ³ßí³ÝóíáõÙ ¿ ³ÛÝ ã³÷áí, áñ ã³÷áí áñ é»½ÇÝ¹»ÝïÇó å³Ñí»É ¿
»Ï³Ùï³ÛÇÝ Ñ³ñÏ ³ñï³ë³ÑÙ³ÝáõÙ: ÀÝ¹ áñáõÙ, Ñ³ßí³ÝóíáÕ Ñ³ñÏÇ ·áõÙ³ñÇ ã³÷Á ãÇ Ï³ñáÕ ·»ñ³½³Ýó»É ³ñï³ë³ÑÙ³ÝáõÙ ëï³óí³Í »Ï³ÙïÇó

66

Կազմված է հեղինակի կողմից:
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ÐÐ-áõÙ ·áñÍáÕ ûñ»ÝùÝ»ñÇ ¹ñáõÛÃÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý í×³ñÙ³Ý »ÝÃ³Ï³ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ å³ñï³íáñáõÃÛ³ÝÁ:67
ì»ñçÇÝ ßñç³ÝáõÙ Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñ»ñáõÙ
ÝÏ³ïíáõÙ ¿ Ý³Ë³å³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý ÙÇïáõÙÝ»ñ: Ü³Ë³å³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ íñ³ ÑÇÙÝí³Í Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñ»ñÁ ³í³Ý¹³Ï³Ý ØÜÐ-Ý»ñÇó ï³ñµ»ñíáõÙ ¿ Ýñ³Ýáí, áñ Ý»ñ³éáõÙ »Ý »ñÏÏáÕÙ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ, Ù³ùë³ÛÇÝ,
·áñÍ³ñ³ñáõÃÛ³Ý í³ñÙ³Ý ³ÛÉ ³ñïáÝáõÃÛáõÝÝ»ñ: ²Ûë ÙÇïáõÙÝ»ñÁ Ñ³ïÏ³å»ë í³é »Ý ¹ñë¨áñáõÙ ïÝï»ë³Ï³Ý ÙÇ¨ÝáõÛÝ ³ÉÇ³ÝëáõÙ ·ïÝíáÕ »ñÏñÝ»ñÇ
Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ÷áË³Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ: ²ñ¹»Ý ÇëÏ 2008 Ã. ÙÇç³½·³ÛÇÝ åñ³ÏïÇÏ³ÛáõÙ ÏÝùí»É ¿ÇÝ Ý³Ë³å³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ 254
ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñ»ñ, áñáÝù ÁÝ¹·ñÏáõÙ ¿ÇÝ 63 »ñÏÇñ: âÝ³Û³Í, ³Û¹
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñ»ñÁ ã¿ÇÝ ·»ñ³½³ÝóáõÙ ·áñÍáÕ ³í³Ý¹³Ï³Ý ØÜÐ-ñÇ 10%-Á,
ë³Ï³ÛÝ áñáßÇó ¹»ñ³Ï³ï³ñáõÙ áõÝ»ó³Ý ³Û¹ »ñÏñÝ»ñÇ ·Íáí Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ
ßáõÏ³ÛáõÙ Ùñó³Ïó³ÛÇÝ ¹Çñù»ñ ·ñ³í»ÉÇë:68
Ü³Ë³å³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ íñ³ ÑÇÙÝí³Í Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ÙÇç³½·³ÛÇÝ
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñ»ñÁ Ñ³ïÏ³å»ë µ³ñÓñ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ùµ ¹ñë¨áñí»óÇÝ
Ö³åáÝÇ³ÛÇ ¨ î³ÇÉ³Ý¹Ç ÙÇç¨ 2007 Ã. ÏÝùí³Í ‚îÝï»ë³Ï³Ý ·áñÍÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñÇ‛, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ð³ñ³í Îáñ»³Ï³Ý Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ¨ ØÇ³óÛ³É Ý³Ñ³Ý·Ý»ñÇ ÙÇç¨ ÏÝùí³Í ‚Ü»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ ËÃ³ÝÙ³Ý ¨
å³ßïå³Ýí³ÍáõÃÛ³Ý‛ ÙÇçå»ï³Ï³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ:69
²Ûë ³éáõÙáí, ³ñ¹Ç³Ï³Ý »Ýù Ñ³Ù³ñáõÙ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó Ý³Ë³å³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ íñ³ ÑÇÙÝí³Í Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñ»ñÇ Ùß³ÏáõÙÁ ³í³Ý¹³Ï³Ý ·áñÍÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ Ï³å»ñ áõÝ»óáÕ ÇÝãå»ë ï³ñ³Í³ßñç³Ý³Û³ÇÝ, ³ÛÝå»ë ¿É ³ñ¨ÙÁïÛ³Ý »ñÏñÝ»ñÇ Ñ»ï: Ð³ïÏ³å»ë ÝÙ³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ å³Û³Ù³Ý·ñ»ñÁ ÐÐ-Ç
Ñ³Ù³ñ ÏÏ·áñÍ»Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ºíñ³ëÇ³Ï³Ý îÝï»ë³Ï³Ý ØÇáõÃÛ³Ý
ßñç³Ý³ÏáõÙ, »ñµ ³Û¹ ³ÉÇ³ÝëáõÙ ÁÝ¹·ñÏí³Í »ñÏñÝ»ñÁ ÙÇÙÛ³Ýó ÝÏ³ïÙ³Ùµ
Ï³ñáÕ »Ý óáõó³µ»ñ»É Ñ³ñÏ³ÛÇÝ, Ù³ùë³ÛÇÝ ³ñïáÝáõÃÛáõÝÝ»ñ, ½»Õãí³Í
ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñáí ÙÇç³½·³ÛÇÝ í³ñÏ»ñÇ ïñ³Ù³¹ñáõÙÝ»ñ:
²Ýáõß äºîðàêÚ²Ü
ÎñÏÝ³ÏÇ Ñ³ñÏÙ³Ý Ï³ñ·³íáñÙ³Ý µ³ñ»É³íÙ³Ý áõÕÇÝ»ñÁ ÐÐ Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ
Íñ³·ñ»ñáõÙ
67

―Եկամտային հարկի մասին‖ ՀՀ օրենք, 24 հոդված, Եր., 2010 թ.
Комаров В.В., Литвина Н.И., Мировая экономика: прямые инистранные инвестиции,
ФГБОУ, ВПО, М.. 2012, стр. 32
69
Мировая экономика: Учебник / Под ред. Ломакина В.К. 3-е. изд.,перераб. и доп. М.:
Инфра-М, 2010. стр. 23.
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´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ÙÇç³í³Ûñ, ÏñÏÝ³ÏÇ Ñ³ñÏáõÙ, Ñ³í³ë³ñ³Ïßéí³Í
Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, ûï³ñ»ñÏñÛ³ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ Ï³ñ·³íáñáõÙ

úï³ñ»ñÏñÛ³ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ ·ñ³íãáõÃÛ³Ý ¹³ßïÇ ³å³ÑáíÙ³Ý Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ Ý³Ë³å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇó ¿ ÏñÏÝ³ÏÇ Ñ³ñÏÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ï³ñ·³íáñáõÙÁ, áñÁ Ù»ñ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ å»ïù ¿ µ³ñ»É³ííÇ ÙÇ ß³ñù áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñáí, ÇÝãåÇëÇù »Ý. 1. Ý³Ë³å³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ íñ³ ÑÇÙÝí³Í Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñ»ñÇ ÁÝ¹É³ÛÝáõÙ, 2. §Þ³ÑáõÃ³Ñ³ñÏÇ
Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ úàôÜ ÝÏ³ïÙ³Ù³µ Éñ³óáõóÇã Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ³ñïáÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
ë³ÑÙ³ÝáõÙÁ ¨ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ßí³ÝóáõÙÁ: 3. ÏñÏÝ³ÏÇ
Ñ³ñÏÙ³Ý ËÃ³ÝÙ³Ý ·áñÍÇù³Ï³½ÙÇ í»ñ³Ý³ÛáõÙÁ: 4. ÐÐ-Ç ¨ Ý»ñ¹ñáÕ »ñÏñÇ
ÙÇç¨ úàôÜ-Ý»ñÇ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ Ùáõïù»ñÇ µ³ßËÙ³Ý ÷áË½ÇãáõÙ³ÛÇÝ ¹³ßïÇ
í»ñ³Ý³ÛáõÙ ¨ áÉáñïáõÙ ×ÏáõÝ ïÝï»ë³Ï³Ý ¹Çí³Ý³·ÇïáõÃÛ³Ý í³ñáõÙ:
Ануш ПЕТРОСЯН
Пути урегулирования двойного налогообложения в инвестиционных
проектах в РА
Ключевые слова: инвестиционный климат, двойное налогообложение, уравновешенная
налоговая политика, урегулирование иностранных инвестиций

Одним из важных предпосылок повышения привлекательности международных
инвестиций является эффективное урегулирование двойного налогообложения. В
статье рассматриваются пути улучшения механизма двойного налогообложения в
Армении. В частности предлагаются пути ведения гибкой системы налогообложения иностранных инвестиций, становления уравновешенной налоговой политики между Арменией и иностранными инвесторами.
Anush PETROSYAN
The Ways of Development Double Taxation Regulation in Investing Projects In RA
Key words: investing climate, double taxation, balanced taxation policy, regulation of foreign
investment

The one is important preconditions of rising investing climate for international investments it is efficient regulation of double taxation. In the article is discussed development ways of double taxation system in Armenia. Particularly, is suggested approaches
for making up flexible systems for international investment taxation, also arrangement
of the balanced taxation policy between Armenia and international investors.

ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԲԵՌԸ և ԴՐԱ ՄԱԿՐՈՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ
ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ
Նարեկ ՔԱՐԴՈՒՄՅԱՆ
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ՀՀ ԳԱԱ տնտեսագիտության ինստիտուտի ասպիրանտ
Բանալի բառեր. հարկային բեռ, հարկեր, ՀՆԱ, հարկային ճնշում, արդարացի և
հավասարաչափ բաշխում

Հարկային բեռի գնահատման համար նախ պետք է հասկանալ, թե
ինչ է այն իրենից ներկայացնում, ինչ ցուցանիշներ է անհրաժեշտ ներառել
դրա մեջ, ինչ մոտեցումներ կիրառել դրա հաշվարկման համար և ընդհանրապես ինչ նպատակ է հետապնդում դրա գնահատումը:
Հարկային բեռի գնահատման անհրաժեշտությունը նախ և առաջ
բխում է նրանից, որ դրա միջոցով որոշվում է տնտեսության վրա առկա
հարկային ճնշման մակարդակը, ինչի շնորհիվ հնարավոր է լինում համեմատություններ անցկացնել տարբեր երկրների միջև, իսկ տարբեր ոլորտներում հարկային բեռի գնահատման շնորհիվ հնարավոր կլինի բացահայտել հարկատուների տարբեր խմբերի վրա հարկերի ունեցած ազդեցությունը, դրանից ելնելով էլ հարկային համակարգի կատարելագործման
ուղղությամբ իրականացնել համապատասխան քայլեր:
Պետությունը մշտապես կանգնած է հարկային բեռի օպտիմալ մակարդակի հասնելու խնդրի առջև: Բարձր հարկային բեռը սկզբնական
շրջանում կարող է պետությանը ապահովել մեծ հարկային եկամուտներ,
սակայն վերջին հաշվով կարող է հանգեցնել ձեռնարկատիրության ակտիվության և բնակչության կողմից աշխատելու խթանների կրճատմանը,
ինչն էլ իր հերթին կհանգեցնի բյուջեի հարկային եկամուտների կրճատմանը: Մյուս կողմից՝ մի շարք հայտնի տնտեսագետներ պնդում են, որ
հարկային բեռի նվազեցումը կարող է երկրի տնտեսությանը լուրջ վնասներ հասցնել: Այդ կարծիքին է, մասնավորապես, Ա. Վասիլեւան, ով, դիտարկելով Վրաստանի և Տաջիկստանի օրինակները, նշում է, որ այդ պետությունները, ունենալով նախկին ԽՍՀՄ հանրապետություններից ամենացածր հարկային բեռը, այնուամենայնիվ չխուսափեցին հեղափոխությունից70:
Օպտիմալ հարկագանձման ուսումնասիրությունների բումը կապված
է Հարավային Կալիֆորնիայի Համալսարանի պրոֆեսոր-տնտեսագետ
Արթուր Լաֆֆերի անվան հետ, ով մտել է համաշխարհային տնտեսագիտական գիտության մեջ որպես առաջարկի տնտեսագիտության տեսության (supply side economics) հիմնադիր և հարկային հեղափոխության առաջնորդ, որը սկսել է 1981թ. հարկային ճնշման կտրուկ նվազմամբ:
1986թ. նախագահական ընտրությունների ընթացքում հանրապետական
70
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թեկնածու Ռոնալդ Ռեյգանի կողմից աջակցություն ունենալով՝ նա ուղիղ
եթերում տասնյակ միլիոնավոր ամերիկացի ընտրողների առջև սովորական անձեռոցիկի վրա նկարեց ’’մոգական կորը’’, որը կոչված էր կտրելու
տնտեսագիտական բոլոր հակասությունների հանգույցը, որոնց մեջ այն
ժամանակ խճճվել էր ԱՄՆ-ի տնտեսությունը:
Հիշեցնենք, որ Լաֆֆերի անունով կոչված կորը արտացոլում է
բյուջեի հարկային մուտքերի կախվածությունը հարկային ճնշման մակարդակից: Ժամանակակից տնտեսագիտական գիտության մեջ գոյություն ունեն Լաֆֆերի կորի մի քանի մեկնաբանումներ: Համաձայն դրանցից մեկի՝
Լաֆֆերի կորի հասկացության ձևակերպումը հնչում է հետևյալ կերպ.
’’Միշտ գոյություն ունեն հարկային դրույքի 2 մեծություններ, որոնք տալիս
են հարկային մուտքերի նույն մակարդակ’’: Չնայած այն բանին, որ այս
ձևակերպումը առաջարկի տնտեսագիտության տեսությանը առավել
նվիրված հետևորդներից մեկի՝ Ջ. Վաննիսկու պնդմամբ իր կողմից լսվել է
հենց սկզբնաղբյուրից, գրականության մեջ ավելի հաճախ հանդիպում է
այլ տարբերակ. ’’Սկզբնական փուլում հարկային ճնշման բարձրացման
չափին համապատասխան ավելանում են նաև հարկային եկամուտները,
սակայն որոշակի կետից հետո (Լաֆֆերի կետ), որտեղ այդ եկամուտները
հասնում են առավելագույնի, դրանք սկսում են նվազել’’:
Հարկի
դրույքաչափ

Հարկի դրույքաչափից կախված հարկային
եկամուտների ծավալը
Հարկի դրույքաչափից
կախված հարկային
եկամուտների կոր

Հարկային
եկամուտներ
Գծապատկեր 1. Լաֆֆերի կորը
Առաջարկի տնտեսագիտության տեսության համաձայն՝ ամբողջական հարկային ճնշումը՝ Լաֆֆերի կետի արժեքին գերազանցելու դեպքում խորհուրդ է տրվում թուլացնել ֆիսկալ ճնշումը մինչև (կամ ա-վելի
ցածր) այդ կետով որոշվող մակարդակի: Այս տիպի թուլացումը խթան
կհանդիսանա երկարաժամկետ տնտեսական աճի համար, իսկ դրա հետ
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նաև հարկային բազայի և հեռանկարում կապահովի մեծ ֆիսկալ մուտքեր
նույնիսկ սկզբնական դրույքից ցածր հարկադրույքի դեպքում71`
Շատ հաճախ նշվում է հարկային բեռի արդարացի և հավասարաչափ բաշխման սկզբունքի պահպանման անհրաժեշտությունը: Սակայն
պետք է հասկանալ, թե ինչ նպատի ունենք այդ սկզբունքի տակ: Ճիշտ չի
լինի դրա տակ հասկանալ հարկման տարբեր օբյեկտների և գործունեության տարբեր ոլորտների նկատմամբ միևնույն հարկային դրույքների
կիրառում, միևնույն արտոնությունների տրամադրում, մի խոսքով՝ միևնույն ձևով հարկում, քանի որ պայմանավորված տնտեսության այս կամ
այն ճյուղի առանձնահատկություններով՝ տնտեսության և պետության երկարաժամկետ շահերից կարող է բխել դրանց նկատմամբ առանձնացված
մոտեցման դրսևորումը: Այն, ինչը բնակչության և տնտեսվարողների մի
խմբի համար հարկային բեռի տեսանկյունից ընդունվում է որպես արդար
մոտեցում, մյուս խմբի կողմից կարող է ընդունվել որպես ոչ արդար և
ընդհակառակը: Իսկ պետության և մասնավոր հատվածի առումով այդ
հակասությունները ավելի խորն են՝ պայմանավորված այն հանգամանքով, որ ոչ մի հարկատու հաճույքով չի վճարում հարկեր: Որպես օրինակ
կարելի է նշել հարկման պրեգրեսիվ դրույքաչափերի կիրառումը: Որոշակի մակարդակից ավել եկամուտ ստացողները, ովքեր հարկվում են
ավելի բարձր դրույքաչափով, քան դրանից ցածր եկամուտ ստացողները,
հարկման այդ մոտեցումը կարող են համարել ոչ արդար: Իսկ ցածր եկամուտ ստացողները, ընդհակառակը, դրան նորմալ կվերաբերվեն՝ բնական
համարելով ավելի բարձր եկամուտ ստացողների ավելի մեծ հարկային
բեռը: Այս պարագայում միակ բացասական կողմն այն է, որ այսօր ցածր
եկամուտ ունեցող և համեմատաբար ցածր դրույքաչափով հարկվող անձը, կողմ լինելով հարկման պրոգրեսիվ դրույքաչափին, վաղը ավելի մեծ
եկամուտ ստանալու հետևանքով ավելի բարձր դրույքաչափով հարկվելու
պատճառով դեմ է լինելու այդ պրոգրեսիվ դրույքաչափին:
Նույն կերպ տնտեսության առանձին ոլորտներին տրամադրվող հարկային արտոնություններն էլ նվազեցնում են մի ոլորտի հարկային բեռը
մյուսի նկատմամբ: Այս պարագայում էլ կան այդ արտոնություններին
վերաբերող դրական և բացասական կարծիքներ: Սակայն մի բան պարզ
է. որևէ ոլորտում արտոնությունների տրամադրումը նպատակ է հետապնդում զարգացնելու և կայունացնելու այդ ոլորտը, իսկ դրա շնորհիվ էլ
մեծացնելու ապագայում դրանից ստացվելիք եկամուտները: Իսկ արդեն
զարգացած ու կայուն ոլորտներին անհրաժեշտ չի լինի տրամադրել այդպիսի արտոնություններ: Ուստի եթե կարճաժամկետ հատվածում դեռ կա71

В. Е. Подковыров, ―Ставки ниже - сборы выше‖, ―Налоговая политика и практика‖, N 10
(94) октябрь 2010, стр. 27-28
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րելի է քննարկել այդ արտոնությունների դրական կամ բացասական ազդեցությունները, ապա երկարաժամկետ հատվածում դրանք ցույց են
տալիս իրենց դրական կողմերը՝ եկամուտների աճի շնորհիվ պետական
բյուջե այդ ոլորտի հաշվին մուտքագրված հարկային եկամուտների տեսքով: Ընդհանրապես որևէ երկրի հարկային բեռը մակրոմակարդակում
կարելի է ներկայացնել որպես տվյալ երկրում աշխատելու, ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնելու և այլ օրինական ճանապարհով եկամուտ ստանալու, ինչպես նաև սեփականություն ունենալու դիմաց
կատարված վճար: Այստեղից էլ կարելի է առանձնացնել հարկային բեռի
ձևավորման համար հիմնական բազա հանդիսացող հարկման օբյեկտները: Դրանք են՝
 Հարկվող եկամուտը,
 Հարկվող շահույթը,
 Հարկվող սեփականությունը,
 Հարկվող շրջանառությունը,
Մակրոմակարդակում հարկային բեռը բացարձակ թվով ներկայացնելու համար պարզապես անհրաժեշտ է վերը թվարկված հարկման օբյեկտների նկատմամբ կիրառված հարկերի և այլ պարտադիր վճարների
արդյունքում ստացված գումարները ներկայացնել մեկ ընդհանուր հանրագումարի տեսքով:
Սակայն, ինչպես շատ այլ հաշվարկներում, հարկային բեռի դեպքում
էլ դրա միայն բացարձակ մեծության վերաբերյալ ինֆորմացիան գլոբալ
առումով էական որևէ տեղեկատվություն չի պարունակում իր մեջ և հնարավոր չէ դրա հիման վրա անել դրական կամ բացասական եզրահանգումներ:
Այս պարագայում ի հայտ է գալիս այլ բացարձակ մեծությունների
հաշվարկման ահնրաժեշտությունը, որոնք համադրելով հարկային բեռի
բացարձակ մեծության հետ, հնարավոր կլինի ստանալ դրա հարաբերական մեծությունը: Այսինքն հարկային բեռի բացարձակ մեծությունը
պետք է հարաբերվի այլ բացարձակ մեծության հետ՝ դրա վերաբերյալ
առավել ամբողջական պատկերացում ունենալու համար: Մեկ այլ դժվարություն է իրենից ներկայացնում այն ցուցանիշների որոշումը, որոնք
անհրաժեշտ է ներառել այդ հաշվարկի մեջ: Հենց դրանով է պայմանավորված հարկային բեռի մակարդակի որոշման շուրջ բազմաթիվ մոտեցումների առկայությունը, իսկ դրա հետևանքով էլ միասնական մոտեցման բացակայությունը:
Մակրոմակարդակում հարկային բեռի որոշման ամենատարածված
մոտեցումը հարկեր/ՀՆԱ հարաբերակցությունն է՝
ՀԲ = Հարկեր/ՀՆԱ (1)
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Այն ցույց է տալիս ՀՆԱ-ի այն մասը, որը բաշխելու միջոցով ներառվում է բյուջետային եկամուտների մեջ, ապա վերաբաշխվում տնտեսության այս կամ այն ճյուղերի ու ոլորտների միջև, ինչպես նաև օգտագործվում սոցիալական, ռազմական և բազմաբնույթ այն ծրագրերի ու ծախսերի իրականացման նպատակով: Սակայն այս մոտեցման պայմաններում էլ հարկային բեռը կարելի է գնահատել տարբեր եղանակներով՝
պայմանավորված հարկեր դաշտում ներառվելիք բաղադրիչներով:
Նախ՝ հարկեր դաշտում պետք է ներառել փաստացի վճարված հարկային բոլոր գումարները և պարտադիր վճարները, որոնցից ամենակարևորը սոցիալական վճարներն են: Այս եղանակով հարկային բեռի
գնահատումը կարելի է ներկայացնել հետևյալ բանաձևի տեսքով՝
ՀԲփ = (Հվճ+ՊՎվճ)/ՀՆԱ, որտեղ՝ (2)
ՀԲփ – փաստացի հարկային բեռն է,
Հվճ – վճարված հարկերն են,
ՊՎվճ – վճարված պարտադիր վճարներն են:
Այս եղանակով կարելի է գնահատել հարկային բեռի ունեցած իրական ազդեցությունը տնտեսության վրա:
Սակայն այս պարագայում անհրաժեշտ է հաշվի առնել, որ (2) բանաձևը ներառում է հարկատունրի կողմից կատարված միայն փաստա-ցի
վճարումները՝ չներառելով հարկային պարտավորությունները ոչ ամբողջությամբ կատարելու հետևանքով առաջացած հարկային ապառքները,
որոնք հարկային բեռի հաշվարկման բանաձևի համարիչում ներառելու
անհրաժեշտությունը բացատրվում է նրանով, որ այդ գումարները վաղ,
թե ուշ պատք է վճարվեն՝ բացառությամբ այն դեպքերի, երբ հետագայում
համաներումների կամ այլ հանգամանքների արդյունքում հարկատուները
ազատվում են դրանք վճարելու պարտավորությունից: Այս դեպքում հարկային բեռի հաշվարկման բանաձևը կունենա հետևյալ տեսքը՝
ՀԲփ = (Հվճ+ՊՎվճ+Ահ)/ՀՆԱ, որտեղ՝ (3)
Ահ – հարկային ապառքներն են:
Վերը թվարկված տարրերը հարկային բեռի հաշվարկման մեջ ներառելու դեպքում անհրաժեշտ է հաշվի առնել, որ հարկատուների կողմից
կատարված փաստացի վճարումները իրենց մեջ ներառում են նաև հարկային գերավճարները, որոնք անհրաժեշտություն է առաջանում հանելու,
քանի որ դրանք չեն վերաբերում ընթացիկ ֆինանսական տարվա հարկային ծախսերին: Այս դեպքում հարկային բեռի հաշվարկման բանաձևը
կունենա հետևյալ տեսքը՝
ՀԲփ = (Հվճ+ՊՎվճ+Ահ-Գհ)/ՀՆԱ, որտեղ՝ (4)
Գհ – հարկային գերավճարներն են:
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Հարկային գերավճարները փաստացի կատարված վճարումներից
հանելու միջոցով հարկային բեռի հաշվարկման մոտեցումը ունի իր թե՛
դրական, թե՛ բացասական կողմերը: Դրական կարելի է համարել այն, որ
այդ գումարները հարկային վճարումների մեջ չներառելը իրոք հնարավորություն է տալիս պատկերացում կազմելու հենց ընթացիկ տարվա
վերջնական ֆինանսական արդյունքների կտրվածքով առկա հարկային
բեռի մասին: Սակայն մյուս կողմից դրանք չներառելու բացասական կողմն
էլ այն է, որ անկախ ընթացիկ տարվա վերջնական ֆինանսական արդյունքներից, այդ գումարները այսպես թե այնպես պետք է վճարվեին
հարկատուների կողմից և դրանց չներառելը արհեստականորեն նվազեցնում է իրական հարկային բեռը:
(4) բանաձևը ըստ էության իրենից ներկայացնում է հետևյալ բանաձևի բացված տեսքը, որի միջոցով հնարավոր է դառնում գնահատել
հաշվարկված հարկային բեռի մակարդակը՝
ՀԲհ = (Հհ+ՊՎհ)/ՀՆԱ, որտեղ՝ (5)
ՀԲհ - հաշվարկված հարկային բեռն է,
Հհ - հաշվարկված և վճարման ենթական հարկերն են,
ՊՎհ - հաշվարկված և վճարման ենթական պարտադիր վճարներն են:
Այս միջոցով հարկային բեռի գնահատումը իրենից ոչ պակաս կարեվորություն է ներկայացնում:
Այստեղ համարիչում ներառված են հաշվարկված և տվյալ ֆինանսական տարվա կտրվածքով վճարման ենթակա հարկային բոլոր գումարները, այսինքն բյուջե վճարման ենթակա հարկերի գումարները և այլ
պարտադիր վճարները: Այս եղանակով կարելի է գնահատել ֆինանսական տարվա արդյունքներով պետության առաջադրած հարկային
ճնշումը: Հարկային բեռի հաշվարկման բանաձևում որպես լրացուցիչ
տարր հաճախ առաջարկվում է նաև համարիչում ներառել հարկային օրենսդրության խախտման հետևանքով առաջացած տույժերի գումարները: Այս դեպքում հարկային բեռի հաշվարկման բանաձևը կունենա
հետևյալ տեսքը՝
ՀԲփ = (Հվճ+ՊՎվճ-Գհ+Ահ+Տհ)/ՀՆԱ, որտեղ՝ (6)
Տհ – հարկային տույժերն են:
Տույժերի ներառման նպատակահարմարությունը երկակի մեկնաբանությունների տեղիք է տալիս: Նախ, որպես այդ մոտացմանը աջակցող
հանգամանք կարելի է նշել այն, որ այդ վճարները վերջին հաշվով իրոք
հարկատուի համար հանդիսանում են բեռ և նվազեցնում վերջինիս եկամուտները: Սակայն մյուս կողմից որպես հակասական հանգամանք կարելի է նշել այն, որ այդ բեռը պետությունը սկզբնապես չի առաջադրում
հարկատուներին և տույժերի կիրառումը հիմնականում խաղում է կարգա107

²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë

վորիչ դեր՝ նպատակ հետապնդելով ոչ այնքան բյուջեն դրամական միջոցներով համալրելու, որքան հարկատուներին ստիպելու դրանցից խուսափելու նպատակով հարկային պարտավորությունները ժամանակին կատարելու: Այսինքն դրա վճարումը պայմանավորված է հարկատուների
կողմից հարկային օրենսդրությունը խախտելու հանգամանքով:
Երբեմն առաջարկվում է հարկային բեռի հաշվարկման բանաձևի
համարիչում ներառել նաև հարկային հարաբերությունների ընթացքում
կատարվող վարչական ծախսերը՝ հարկային վճարումների կատարման,
հաշվետվությունների ներկայացման և այլնի հետ կապված: Այս դեպքում
հարկային բեռի հաշվարկման բանաձևը կունենա հետևյալ տեսքը՝
ՀԲփ = (Հվճ+ՊՎվճ-Գհ+Ահ+Տհ+ՀԾա)/ՀՆԱ, որտեղ՝ (7)
ՀԾա – հարկային ադմինիստրատիվ ծախսերն են:
Ադմինիստրատիվ ծախսերը հարկային բեռի մեջ ներառելը ճիշտ է
այն առումով, որ այն իրոք նվազեցնում է հարկատուների եկամուտները և
թեկուզ անուղղակիորեն ավելացնում վերջիններիս հարկային բեռը: Սակայն մյուս կողմից հարկային բեռի մակարդակը իրենից ներկայացնում է
ՀՆԱ-ի այն մասը, որը հարկային վճարների միջոցով բաշխվելով մուտք է
լինում երկրի բյուջե, ապա վերաբաշխվում: Իսկ այս դեպքում հարկատուների կատարած ադմինիստրատիվ ծախսերը մուտք չեն լինում բյուջե, ինչի պատճառով դրանք հարկային բեռի հաշվարկման մեջ ներառելը այդքան էլ ճիշտ չի լինի:
Հարկային բեռի հաշվարկման վերը թվարկված տարբերակներով
հանդերձ չպետք է մոռանալ դրա հաշվարկման համար ամենակարևոր
բաղադրիչներից մեկի մասին: Խոսքը վերաբերում է ստվերային դաշտին:
Դրա առկայությունը խեղաթյուրում է տնտեսությունը՝ էականորեն ազդելով հարկային բեռի մակարդակի վրա և նշանակալիորեն նվազեցնելով
այն: Ստվերային դաշտը հարկային բեռի հաշվարկման բանաձևում ներառելու համար անհրաժեշտ է ընդամենը վերը թվարկված բանաձևերի
հայտարարում ավելացնել ստվերային տնտեսության ծավալը՝
ՀԲ = Հարկեր/ՀՆԱ X (1+ստվեր), որտեղ՝ (8) ստվեր - ստվերային
տնտեսության ունեցած մասնաբաժինն է ՀՆԱ-ում:
Սակայն այս դեպքում պետք է հաշվի առնել այն հանգամանքը, որ
ստվերային տնտեսությունը հարկային դաշտ բերելու դեպքում դրա շնորհիվ ևս պետական բյուջե մուտք կլինեն հարկային եկամուտներ, ուստի
իրական հարկային բեռը կլինի ավելի մեծ, քան վերը նշված բանաձևի
միջոցով հաշվարկվող հարկային բեռը:
Վերը թվարկված տարբերակներից հարկային բեռի մասին առավել
ամբողջական պատկերացում են տալիս (2) և (5) տարբերակները: (2)
տարբերալը ներկայացնում է հարկատուների փաստացի կրած հարկային
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բեռը, անկախ այն հանգամանքից, թե որքան գերավճարներ են կատարվել և ապառքներ են կուտակվել, իսկ (5) տարբերալը ներկայացնում է ֆինանսական տարվա արդյունքներով հաշվարկված հարկային բեռը, որը
պետք է վճարեն հարկատուները: Դրանց առավելություններից մեկն էլ այն
է, որ դրանք իրենց մեջ չեն ներառում վճարված տույժերը: Իսկ դա որպես
առավելություն դիտելու պատճառն այն է, որ ինչպես վերը նշվել է, դա
պետությունը չի պարտադրում հարկատուին, այլ հենց իրենք հարկատուներն են դրա վճարումը անհրաժեշտություն դարձնում՝ ժամանակին չկատարելով հարկային պարտավորությունները:
Հաշվի առնելով վերը նշվածը, կարծում ենք ճիշտ կլինի երկու հաշվարկների միջոցով առանձնացված գնահատել հարկային բեռը, քանի որ
դրանցից առաջինի միջոցով կարելի է գնահատել հարկային բեռի ունեցած
իրական ազդեցությունը տնտեսության վրա, իսկ երկրորդի միջոցով՝ ֆինանսական տարվա արդյունքներով պետության առաջադրած հարկային
ճնշումը: Սակայն ընդհանուր առմամբ հարկեր/ՀՆԱ հարաբերությունը
իրենից ներկայացնում է միջինացված ցուցանիշ: Դրա միջոցով հիմնականում միայն կարելի է պատկերացում կազմել, թե հարկային համակարգի միջոցով ՀՆԱ-ի քանի տոկոսի չափով եկամուտ է մուտք լինում
բյուջե և ապա վերաբաշխվում: Հարկեր/ՀՆԱ ցուցանիշը ցույց չի տալիս
տնտեսության այս կամ այն հատվածում, ինչպես նաև գործունեության
այս կամ այն տեսակում առկա հարկային բեռը: Հարկեր/ՀՆԱ ցուցանիշը չի
արտացոլում նաև հարկային եկամուտների կազմում գերակշիռ ծավալ
ունեցող առանձին հարկատեսակներով պայմանավորված հարկային բեռը: Դա սակայն իրենից էական կարևորություն ներկայացնող ցուցանիշ է
և դրա հաշվարկման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ հնարավոր կլինի բացահայտել հարկային բեռի բաշխվածությունը ըստ տարբեր հարկատեսակների, ինչպես նաև գնահատել այլ
մակրոտնտեսական ցուցանիշների վրա դրանց ունեցած ազդեցությունը:
Նաև վերը նշված հանգամանքներով է պայմանավորված հարկային բեռի
գնահատման միասնական մոտեցման բացակայությունը և բազմաթիվ մոտեցումների առկայությունը:
Հարկային բեռի բազմաթիվ ածանցյալ ցուցանիշների կարևորությունից և ընդհանուր հարկային բեռի միջոցով դրանց վերաբերյալ պատկերացում կազմելու հնարավորության բացակայությունից ելնելով՝ կարելի է
մի պարզ հետևություն անել, որ ընդհանուր հարկային բեռի գնահատման
որևէ մոտեցում երբևէ չի կարող համարվել իդեալական:
Իսկ տնտեսության տարբեր ոլորտներում հարկային բեռի հաշվարկման անհրաժեշտության մասին նույնիսկ խոսելը կարելի է ավելորդ
համարել, քանի որ հարկային բեռի ածանցյալ գնահատման մոտեցումնե109
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րից ամենակարեվորը հենց դա կարելի է համարել: Այն հաշվարկելու համար պարզապես անհրաժեշտ է առանձին ոլորտի հաշվին ստացված հարկային եկամուտները հարաբերել այդ ոլորտի ստեղծած ՀՆԱ-ին: Իսկ դրա
կարևորությունը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ դրա միջոցով
հնարավոր կլինի համեմատություններ անցկացնել ընդհանուր հարկային
բեռի և առանձին ոլորտի հարկային բեռի միջև, հասկանալու՝ այդ առանձին ոլորտը իր վրա կրում է ավելի մեծ հարկային բեռ, քան ընդհանուր
տնտեսությունը, թե ավելի փոքր, ինչն էլ իր հերթին հնարավորություն
կտա գնահատել այդ ոլորտի ունեցած դերն ու կշիռը ընդհանուր հարկային բեռի մեջ: Որոշ ոլորտներ, մեծ մասնակցություն ունենալով ՀՆԱ-ի
կազմում, հարկային եկամուտների ձևավորման գործում ունենում են համեմատաբար ավելի քիչ մասնակցություն, և ընդհակառակը: Դա հիմնականում պայմանավորված է լինում տրամադրված տարաբնույթ հարկային
արտոնություններով և դա չի կարելի դրական կամ բացասական համարել՝ պայմանավորված պետության ունեցած երկարաժամկետ ռազմավարական ծրագերերով: Այդ ուսումնասիրությունները և համեմատությունները հնարավորություն կտան ճիշտ և հիմնավորված որոշումներ
կայացնելու՝ այս կամ այն ոլորտում հարկային բեռը մեծացնելու կամ փոքրացնելու հարցում: Բացի այդ առանձին ոլորտում հարկային բեռի հաշվարկման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է այն հանգամանքով,
որ դրա միջոցով որոշվում է գործունեության տարբեր ոլորտների և
տնտեսության տարբեր ճյուղերի վրա հարկային ճնշման մակարդակը,
ինչն էլ իր հերթին հետագայում հաշվի է առնվում դրանցում ներդրումներ
կատարելու հարմարավետությունը և նպատակահարմարությունը գնահատելիս: Առանձին ոլորտի համար հարկային բեռի գնահատումը կարելի
է ներկայացնել հետևյալ բանաձևով՝
ՀԲաո = (Հաո+ՊՎաո)/ՀՆԱաո, որտեղ՝ (9)
Հաո - առանձին վերցված ոլորտի հաշվին ստացված հարկերն են,
ՊՎաո - առանձին ոլորտից ստացված պարտադիր վճարներն են,
ՀՆԱաո - առանձին վերցված ոլորտի հաշվին ստեղծված ՀՆԱ-ն է:
Ածանցյալ հարկային բեռերը գնահատելու համար անհրաժեշտ մակրոտնտեսական ցուցանիշների հաշվարկը բարդ է` դրանց մեծ մասի պաշտոնական տվյալները չկան: Այնուամենայնիվ, դրանցից առավել կարևոր է
տնտեսության առանձնահատուկ նշանակության ոլորտների հարկային
բեռի գնահատման ցուցանիշների հաշվարկը՝ այդ ոլորտների հաշվին
ստացված հարկերը և պարտադիր վճարները և ստեղծված ԱԱՀ-ը:
Նարեկ ՔԱՐԴՈՒՄՅԱՆ
Հարկային բեռը և դրա մակրոտնտեսական գնահատման մոտեցումները
Բանալի բառեր. հարկային բեռ, հարկեր, ՀՆԱ, հարկային ճնշում, արդարացի և
հավասարաչափ բաշխում
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Սույն հետազոտության շրջանակներում փորձ է կատարվել ներկայացնելու, թե ինչ է իրենից ներկայացնում հարկային բեռը, ինչ ցուցանիշներ է
անհրաժեշտ ներառել դրա մեջ, ինչ մոտեցումներ կիրառել դրա հաշվարկման համար և ընդհանրապես ինչ նպատակ է հետապնդում դրա գնահատումը, փորձ է կատարվել հասկանալու, թե ինչ պետք է նկատի ունենալ
հարկային բեռի արդարացի և հավասարաչափ բաշխման սկզբունքի պահպանման տակ, առանձնացվել են հարկային բեռի ձևավորման համար
հիմնական բազա հանդիսացող հարկման օբյեկտները, ներկայացվել են
հարկեր / ՀՆԱ հարաբերակցության միջոցով մակրոմակարդակում ընդհանուր և առանձին ոլորտներին վերաբերող հարկային բեռի գնահատման
տարբեր եղանակներ:
Нарек КАРДУМЯН
Налоговое бремя и методы его оценки на макроуровне
Ключевые слова: налоговое бремя, налоги, ВВП, налоговое давление, справедливое и
равномерное распределение

В рамках данного исследования была сделана попытка представить основное значение налогового бремени, показатели, которые необходимо включить в него,
подходы, необходимые для его расчета и, в целом, цель его оценки. Была сделана
попытка раскрыть значение ―поддержание принципа справедливого и равномерного распределения налогового бремени‖, были отделены налоговые обьекты,
являющиеся основной базой для формирования налогового бремени, представлены разные методы оценки общего налогового бремени, а так же налогового
бремени, относящегося к отдельным секторам на макроуровне с помощью соотношения налогов и ВВП.
Narek KARDUMYAN
Tax burden and it’s assessment methods at the macro-level
Key words: tax burden, taxes, GDP, tax pressure, fair and equitable distribution

Within the framework of this research, I have examined the main meaning of tax
burden, the indicators which have to be included in it, the approaches needed for the
calculation of it as well as the general purpose of the assessment. I have tried to explore
the meaning of the ―preservation of the principle of fair and equitable distribution of tax
burden‖, to separate the tax objects, which are the core bases for the formation of tax
burden as well as to present different assessment methods of general tax burden, and tax
burden related to different sectors at the macro-level through the tax-to-GDP ratio.
Within the research the methods which give a comprehensive notion of tax burden have
been underlined too.
ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ԿՈՎԿԱՍԸ և ԻՐԱՆԱԿԱՆ ԳԱԶԻ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ
ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ
Լիանա ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
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ԵՊՀ իրանագիտության ամբիոնի հայցորդ
Բանալի բառեր. իրանական գազ, միջուկային համաձայնագիր, Եվրոպա, Իրան,
արտահանում, գազատար, Վրաստան, Հայաստան, Ադրբեջան

ԵՄ էներգետիկ քաղաքականության համատեքստում Եվրամիության
համար Հարավային Կովկասը դիտվում է որպես էներգակիրների նոր աղբյուր, ինչպես նաև առանցքային նշանակություն ունեցող տարածաշրջան՝
Միջին Ասիայից Եվրոպա էներգակիրների ներհոսքի համար[1]: Իսկ Իրանի
և Վեցնյակի միջև միջուկային համաձայնագրի կնքմամբ, որը ստացավ
’’պատմական համաձայնագիր’’ անվանումը, նոր հեռանկարներ բացվեցին իրանական գազը Եվրոպա տեղափոխելու համար: Պետք է հաշվի
առնել, որ ուկրաինական ճգնաժամի պայմաններում ԱՄՆ-ն ու ԵՄ-ը՝ Եվրոպայում նավթի և գազի Ռուսաստանի մենաշնորհին դիմակայելու համար, սկսեցին Իրանի հետ քաղաքական հաշտեցում փնտրել, հաշվի առնելով, որ Իրանը համարվում է աշխարհի նավթի պաշարներով՝ չորրորդ և
գազի պաշարներով առաջին երկիրը[2]: Համաձայն Բրիթիշ Պեթրոլիումի
2015թ. զեկույցի, Իրանը՝ 34 տրիլլիոն մետր խորանարդով, տիրապետում
է աշխարհի բնական գազի պաշարների 18.2 տոկոսին[3]: Այսինքն, գազի
պաշարներով Իրանը առաջատար դիրք է զբաղեցնում՝ գերազանցելով
ՌԴ-ին և Քաթարին: Բայց արդեն արդյունահանման տվյալներով Իրանը
միայն 4-րդն է՝ ԱՄՆ-ից, ՌԴ-ից և Քաթարից հետո:
Բայց Եվրոպա հասնելու համար Իրանը նախ պետք է անցնի
Հարավային Կովկասով: Դրա իրագործման երկու տարբերակ գոյություն
ունի՝ կամ Հայաստանի միջոցով Վրաստանով և Սև ծովով հասնել
Եվրոպա կամ Ադրբեջանի հետ համագործակցելով՝ Տրանսանատոլիական
գազամուղի միջոցով Ադրբեջանով-Վրաստանով-Թուրքիայով հասնել
Եվրոպական մայրցամաք:
Վրաստանը՝ պատուհան դեպի Եվրոպա: Վրաստանը, չունենալով
համապատասխան էներգետիկ պաշարներ, հանդիսանում է էներգետիկա
սպառող երկիր: Ներկայումս Վրաստանը բնական գազի 90 տոկոսը ներմուծում է Ադրբեջանից, 10 տոկոսը՝ Ռուսաստանից: Տնտեսական առումով, Վրաստանը մտահոգված է իր էներգետիկայի ներմուծման դիվերսիֆիկացիայի խնդրով, քանի որ մրցակցության պայմաններում գնային համակարգն ավելի ճկուն կլինի: Բացի այդ, հաշվի առնելով Ռուսաստանի
հետ խոցելի հարաբերությունները, պետք է նշենք, որ տարածաշրջանում
Իրանի ակտիվացումը լավ հիմք է հանդիսանում այս ոլորտում վրացիրանական համագործակցության համար: 2016թ. հունվարին Իրանի Գա112
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զի արտահանման ազգային ընկերության ղեկավար Ալիռեզա Քամալին
հայտարարել է, որ Իրանը բանակցություններ է վարում իր գազը Հայաստանի միջով Վրաստան արտահանելու շուրջ: Պլանավորվում է տեղափոխել օրական 8-14 միլլիոն մետր խորանարդ գազ72:
Սա անհանգստացնում է Ադրբեջանին և նա ամեն կերպ փորձում է
Վրաստանի գազամատակարարման ոլորտում պահպանել իր մենաշնորհը: Պատահական չէ, որ դրանից երկու ամիս անց վրացական կառավարությունը հայտարարեց, որ որպես իր գազի լրացուցիչ մատակարար և
երկարաժամկետ գործընկեր է ընտրում Ադրբեջանին: Համաձայն Վրաստանի էներգետիկայի նախարար Կախա Կալաձեի՝ Թբիլիսին և Բաքուն
կնքել են մի համաձայնագիր, համաձայն որի Վրաստանը կավելացնի
Ադրբեջանից ներկրվող գազի ծավալները՝ տարեկան հասցնելով 500 միլիոն մետր խորանարդի, իսկ Բաքուն համաձայնել է գազի գինը 318 դոլարից իջեցնել մինչև 278-283 դոլլարի73: Այնուամենայնիվ, Վրաստանը չի
հրաժարվում իր դիվերսիֆիկացման ծրագրերից: Հայաստանի միջով
փորձնական 4 ամիս ժամանակահատվածում իրանական գազը Վրաստան արտահանելու շուրջ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել: Ընդհանուր առմամբ, Իրանից Վրաստան է մատակարարվելու 40 միլիոն խմ
գազ: Սա հնարավոր է դարձել Հայաստան-Իրան գազի տարանցման շուրջ
ձեռք բերված համաձայնության արդյունքում74: Իրան-Վրաստան էներգետիկ համագործակցության Ñ³Ù³ñ կան որոշակի խոչընդոտներ՝
1. Ադրբեջանը շատ զգուշավոր է Վրաստանում իր մենաշնորհը
չկորցնելու հարցում: Ուստի, վրացական գազային շուկայում նոր խաղացողների հանդեպ շատ ’’խանդոտ ’’ է և պատրաստ է թեկուզ գնի իջեցման
միջոցով պահպանել իր դիրքերը վրացական շուկայում:
2. Իրան-Վրաստան համագործակցության պարագան Ռուսաստանի
համար անընդունելի է այն նկատառումով, որ Ռուսաստանը, նախ,
ցենտրիֆուգային այս գործոնն օգտագործում է նաև որպես քաղաքական
գործիք՝ վերահսկելով իր ’’մերձավոր արտասահմանը’’: Բացի այդ, Կենտրոնական Եվրասիան վերահսկելու միջոցով Ռուսաստանը ապահովում է

72

Իրանը Հայաստանի տարածքով գազ կարտահանի Վրաստան, Ազատություն
ռադիոկայան, 11.01.2016, http://www.azatutyun.am/a/27481040.html:
73
Վրաստանն ակնկալում է ադրբեջանական գազի ծավալների
ավելացում,Սիվիլնեթ, 01.03.2016, http://www.civilnet.am/news/2016/03/01/georgiaexpects-azerbaijani-gas-export-increase-kaladze-baku/287958:
74
Georgia imports 24m cm gas from Iran in 6 months, September 7, IRNA from
http://www8.irna.ir/en/News/82222187/.
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Եվրոպա գազի արտահանումը՝ միաժամանակ թույլ չտալով նոր մրցակիցների հայտնվելը այս ոլորտում:
3. Ենթակառուցվածքների խնդիրը: Խոսքը նախ և առաջ Իրանի ունեցած ենթակառուցվածքների մասին է, դեռ նկատի չունենալով այն ենթակառուցվածքները, որոնք պետք են իրանական գազը Վրաստան և Եվրոպա հասցնելու համար: Պատժամիջոցների ծանր բեռի վերացումից հետո էլ Իրանում արտասահմանյան ներդրողներին ներգրավելու խնդիրը
սուր է, քանի որ որոշ ներդրողներ վախենում են ԱՄՆ-ի կողմից հետմիջուկային նոր պատժամիջոցների կիրառումից:
Իրան-Վրաստան գազային համագործակցությունը պետք է դիտարկել երեք մակարդակում՝ ազգային, տարածաշրջանային, վերտարածաշրջանային: Ազգային մակարդակում այս միտումը Իրանին նոր եկամտի
աղբյուրներ կբերի, միաժամանակ նպաստելով ազգային տնտեսական ամուր հիմքերի ձևավորմանը: Բացի այդ, Վրաստանի և եվրոպական երկրների հետ տնտեսական համագործակցությունը կնպաստի Իրանի դիրքերի ամրապնդմանը տարածաշրջանում: Վրաստանի համար սա կնշանակի գնային շահավետ քաղականություն մրցակցության պայմաններում,
ինչպես նաև ռուսական գործոնի հանդեպ Վրաստանի խոցելիության
կրճատում: Տարածաշրջանային մակարդակում իրանական գազամուղը
տարածաշրջանում նոր աշխարհաքաղաքական իրադրություն և ուժերի
նոր բալանս կստեղծի՝ կապված այն հանգամանքի հետ, թե Իրանը
Հայաստան-Ադրբեջան զույգից ում կտա նախապատվությունը:
Վերջապես վերտարածաշրջանային մակարդակում եթե իրանական
գազը հասÝÇ Եվրոպա, մեծապես ÏփոխíեÝ Եվրոպա-Ռուսաստան և Եվրոպա-Իրան հարաբերությունները: Այս նախագիծը շահավետ է Իրանի և
Եվրոպայի համար: Իսկ Ռուսաստանը հայտնվում է ոչ շահավետ դիրքերում, հատկապես, եթե հաշվի առնենք ուկրաինական ճգնաժամն ու արևմÁտյան պատժամիջոցները: Ուստի, Ռուսաստանը կամ հանդես է գալու
այս նախագծի դեմ՝ ամեն կերպ փորձելով այն տապալել, կամ փորձելու է
ներգրավվել իրանական գազը Եվրոպա հասցնելու նախագծում:
Հայաստանը՝ տարանցման հավանական ուղի: Իրանի և վեցնյակի
միջև կնքված պայմանագրի ունեցած և ապագայում հնարավոր ազդեցությունները Հարավային Կովկասի էներգետիկական շուկայի վրա չի կարելի թերագնահատել: Այս համաձայնագրին հատկապես ոգևորությամբ
արձագանքեց Հայաստանը: Պատահական չէ, որ անմիջապես պատժամիջոցների վերացումից հետո Իրանը հանդես եկավ մի քանի նախագծերի
առաջարկով, որոնք ներառում էին Հայաստանը: Այդ առաջարկների շարքում Հայաստանում Իրանի դեսպան Մոհամմադ Ռեյսին նշում էր երկկողմ
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համագործակցության ընդլայնումը, այդ թվում՝ էներգետիկ ոլորտում, ընդհուպ նոր գազատարի կառուցում75:
2004թ. Իրանը և Հայաստանը ստորագրեցին ’’գազ էլեկտրականության դիմաց’’ սվոփ-գործարքը` 20 տարի գործողության ժամկետով[5]:
2005թ. Իրանի և Ուկրաինայի միջև բանակցություններ սկսվեցին իրանական գազը Ուկրաինայի միջոցով Եվրոպա հասցնելու շուրջ, որի հանձնաժողովի աշխատանքներին մասնակցելու հրավեր էր ուղարկվել նաև
Հայաստանին76: Շատ մասնագետներ սա դիտարկեցին որպես պատասխան Բաքու-Թբիլիսի-Ջեյհան նավթատարին, որը շահագործման հանձնÁվեց Թուրքիայի և Արևմուտքի կողմից՝ առաջ բերելով Թեհրանի անհանգստությունը: Ուստի, Իրանը, տնտեսապես աջակցելով Հայաստանին,
ձեռնամուխ էր լինում տարածաշրջանում տնտեսական և քաղաքական
ուժերի հավասարակշռությանը: Սակայն այդ պարագայում բարդ իրավիճակում են հայտնվում ԱՄՆ-ն և Ռուսաստանը, քանի որ ԱՄՆ-ի դեպքում
իր արժեքն են կորցնում Բաքու-Ջեյհան և Բաքու-Էրզրում խողովակաշարերը, իսկ Իրանը, փաստորեն, ամրապնդում է իր դիրքերը Հարավային
Կովկասում և եվրոպական շուկայում:
Ռուսաստանի դեպքում խնդիրը նախ և առաջ քաղաքական է, քանի
որ այս գազատարով Վրաստանը և Ուկրաինան ազատվելով ռուսական
գազի կախվածությունից, վերջնականապես կապաինտեգրվեին Ռուսաստանի քաղաքական ուղեծրից, ուստի Ռուսաստանը ձեռքերը ծալած չէր
կարող նստել[4]: Այսպես, հայ-իրանական գազատարի իր բաժնի մի հատվածը՝ 2006թ. մինչև կառուցման ավարտը Հայաստանը վաճառեց Ռուսաստանին: Մինչ հայ-իրանական գազատարի կառուցումը Վրաստանը հանդես էր գալիս իրանական գազը գնելու ցանկությամբ՝ Հայաստանին որպես տարանցիկ երկիր տեսնելով, սակայն սա տեղի չունեցավ ռուսական
միջնորդության պատճառով[6]: Այժմ, Իրանը Հայաստան արտահանում է
քիչ ծավալով գազ՝ դրա դիմաց ստանալով էլեկտրաէներգիա: Բացի այդ,
2014թ. Հայաստանի կառավարությունը, մերժելով Իրանի հետ ընդլայնված էներգետիկ համագործակցության առաջարկը, ռուսական կողմի հետ
մի համաձայնագիր կնքեց, որով Գազպրոմի մենաշնորհը երկարացվեց ևս
30 տարով[5]: Արդեն 2015թ. Ռուսաստանին վաճառվեց հայ-իրանական
գազատարի Մեղրի-Քաջարան հատվածը: Այս քայլը ռուսական կողմից
75

―Իրանը կփորձի ընդլայնել Հայաստանի հետ հարաբերությունները. ԻԻՀ դեսպան‖ ,
―Հենարան‖ մամուլի ակումբ, 18/02/2016, http://henaran.am/177417.html.
76
― Supplies of natural gas to Ukraine by Iran may shortly start‖, WEB PORTAL OF
UKRAINIAN GOVRNMENT 31.07.2003, from
http://www.kmu.gov.ua/control/en/publish/article?art_id=2365584&cat_id=32598.
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խորը կշռադատված քայլ էր այն առումով, որ Իրանի Գազ արտահանող
ազգային ընկերության նախագահ Ազիզոլլահ Ռամեզանին հայտարարել
էր, որ Իրանը իր գազը Եվրոպա հասցնելու համար ունի երեք տարբերակ՝
Իրան-Իրաք-Սիրիայով, Հայաստան-Վրաստան-Սև ծովով և Թուրքիայի
տարածքով: Առաջին տարբերակը՝ կապված Սիրիայում անկայուն վիճակի
և նրա ճակատագրի անորոշության հետ իրատեսական չէ, Թուրքիայի
հետ Իրանի հարաբերությունները լարված են, արդյունքում մնում է Հայաստան-Վրաստան-Սև ծով տարբերակը[6]: Պետք է նշել, որ գազը այս
պարագայում ստանում է ավելի քաղաքական, քան թե տնտեսական արժեք: Այնում»նայնիվ, պետք է նշել, որ Հայաստանի միջով իրանական գազը Եվրոպա հասցնելը Իրանի համար ամենանախընտրելի ճանապարհն է
և դրա մասին հայտարարել է հենց իրանական կողմը:
Ադրբեջան-Իրան. էներգետիկ մրցակցություն և համագործակցություն: Ադրբեջանը, Իրանի հետ քաղաքական միանշանակ հարաբերություններ չունենալով, տնտեսական ոլորտում օգտագործում է իր շահավետ դիրքերը՝ մասնավորապես Կասպյան ծովի հասանելիությունն ու մոտիկությունը, ինչպես նաև նավթի ու գազի հարուստ պաշարները: Ադրբեջանի գազային սեկտորը հիմնվում է հիմնականում մեկ հսկայի՝ Շահ
Դենիզի վրա, որից ներկայումս արդյունահանվում է տարեկան շուրջ 9
ÙÇÉÇ³ñ¹ խորանարդ մետր գազ, սակայն ակնկալվում է այս ցուցանիշը
բարձրացնել մինչև 17 ÙÇÉÇ³ñ¹ խորանարդ մետրի՝ հասցնելով ընդհանուր
առմամբ ավելի քան 26 ÙÇÉÇ³ñ¹ խորանարդ մետրի՝ ընդամենը մի քանի
տարվա ընթացքում[8]: Բացի այդ, Շահ Դենիզը ողջ տարածաշրջանում
միակ խոշոր հանքավայրն է: Ուստի Ադրբեջանը Հարավային Կովկասում
իրեն որպես տնտեսական շարժիչ և էներգետիկ շուկայի առանցք է դիտարկում: ’’Իրանը, Ադրբեջանը և Ռուսաստանը հսկայական ներուժ ունեն
միջազգային մակարդակով էներգետիկական համագործակցության համար: Սա նաև համաշխարհային շուկայում պահանջարկի և առաջարկի
հավասարակշություն կհաստատի: Իրանը պատրաստ է բանակցություններ վարել Ադրբեջանի և Ռուսաստանի հետ Եվրոպա գազ արտահանելու
հարցի շուրջ’’, հայտարարել է Իրանի նավթարդյունաբերության փոխնախարար Ամիր Հոսեյն Զամանի Նիան, միաժամանակ ընդծելով, որ Իրանը
մոտ ապագայում իր գազը կպահեստավորի Ադրբեջանի ստորգետնյա
գազապահեստարաններում77:
Ներկայումս, Ադրբեջանում կա երկու գազապահեստարան՝ Ղարադաղ և Քալմազ՝ 5 բիլլիոն մետր խորանարդ հնարավորությամբ, բայց
77

―Iran May Soon Start Pumping Gas to Underground Storage in Azerbaijan‖, ―Sputnik‖ news
agency, 11.08.2016, from https://sputniknews.com/business/20160811/1044162289
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որոնց մեկ երրորդը դատարկ է: Ուստի սա Իրանի համար շահավետ
տարբերակ է, հատկապես եթե հաշվի առնենք, որ Իրանն ու Ադրբեջանը
այժմ բանակցում են Կասպից ծովից Եվրոպա գազ մատակարարելու
հարցի շուրջ: Ադրբեջանի էներգետիկայի փոխնախարար Նաթիգ Աբբասովի խոսքով, դա Իրանն Անդրադրիատիկյան գազատարին (TANAP) միացնելու հնարավոր ուղի կլինի: Աբբասովը չի բացառել նաեւ իրաքյան
գազն Ադրբեջանով Եվրոպա տեղափոխման հնարավորությունը78: Տրանսանատոլիականը նախատեսում է ադրբեջանական ’’Շահ Դենիզ’’ հանքավայրի գազը վրաց-ադրբեջանական սահմանից տեղափոխել մինչև Թուրքիայի արևմտյան սահման: Գազը Թուրքիա կհասնի 2018թ., իսկ Անդրադրիատիկյան գազատարի շինարարության ավարտից հետո գազը Եվրոպա կհասնի մոտավորապես 2020թ. սկզբին: Ինչ վերաբերում է իրանական գազը Ադրբեջանի միջոցով Վրաստան հասցնելուն, ապա պետք է
նշել, որ սրա հնարավորությունը ևս բացառել պետք չէ, հատկապես եթե
Իրանի և Ադրբեջանի միջև կա գործող ենթակառուցվածք՝ Գազի-Մոհամեդ-Բինդ-Բիանդ գազատարը, որը կարող է միանալ հարավկովկասյան
գազատարին, այսինքն 400 հազ. մետր խորանարդ հզորությանը ավելացրած Գազի-Մոհամեդ- Բինդ-Բիանդ գազատարի ևս 5 մլրդ մետր խորանարդ հզորությունը[9]:
Այսպիսով, իրանական գազը, կապելով Պարսից ծոցը Սև ծովի հետ,
կարող է աշխարհաքաղաքական ու տնտեսական կարևոր փոփոխություններ բերել հարավային Կովկասում, նպաստել ուժերի հավասարակշռությանը, մերձեցնել Հայաստանին ու Վրաստանին, թուլացնել ԱդրբեջանՎրաստան-Թուրքիա համագործակցությունը, հակառակ դեպքում՝ ընդլայնել Իրան-Ադրբեջան տնտեսական և էներգետիկ համագործակցությունն,
ամրապնդել Ադրբեջանի դիրքերը տարածաշրջանում: Այս իմաստով նշանակալի է նաև, այսպես կոչված, խողովակաշարային աշխարհաքաղաքականությունը, քանի որ կապել երկրներին խողովակաշարերով, նշանակում է միացնել նաև քաղաքականությունն ու շահերը:
Լիանա ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
Հարավային Կովկասը և իրանական գազի եվրոպական հեռանկարները
Բանալի բառեր. իրանական գազ, միջուկային համաձայնագիր, Եվրոպա, Իրան,
արտահանում, գազատար, Վրաստան, Հայաստան, Ադրբեջան

Իրանի և վեցնյակի միջև միջուկային համաձայնագրի կնքմամբ և Իրանի՝
պատժամիջոցներից ձերբազատմամբ ակտիվացան քննարկումները տա78

―Azerbaijan wants to lure Iran into TANAP‖, News.am, 29.08.2016, from
http://news.am/eng/news/343800.html.
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րածաշրջանում նոր էներգետիկ նախագծերի շուրջ: Հոդվածում վերլուծվում է իրանական գազը Հարավային Կովկասով Եվրոպա արտահանելու
հնարավոր ուղիները: Առանձին ուսումնասիրության ենթարկելով ԻրանՎրաստան, Իրան-Հայաստան, Իրան-Ադրբեջան էներգետիկ հարաբերությունները, ցույց են տրվում այս երկրների միջոցով իրանկան գազը Եվրոպա արտահանելու հնարավորություններն ու խոչընդոտները:
Liana PETROSYAN
South Caucasus and European prospects for Iranian gaz
Key words: Iranian gaz, nuclear agreement, Europe, Iran, export gaz pipeline, Georgia, Armenia,
Azerbaijan

By signing nuclear agreement between the six world powers and Iran and lifting antiIranian sanctions, discussions intensified on new energy projects in the region.The
paper analyzes the possible ways for export Iranian gas via South Caucasus to Europe.
Also separately discusses the energy relations between Iran and Georgia, Iran and
Armenia, Iran and Azerbaijan, summarizes the opportunities and obstacles for export of
Iranian gas to Europe via these countries.
Лиана ПЕТРОСЯН
Южный Кавказ и евопейские перспективы иранского газа
Ключевые слова: иранский газ, ядерное соглашение, Европа, Иран, экспорт, газопровод,
Грузия, Армения, Азербайджан

С подписанием ядерного соглашения между шестью мировыми державами и
Ираном и с отменой антииранских санкций, активизировались обсуждения вопроса о новых энергетических проектах в регионе. В статье анализируются возможные пути экспорта иранского газа через Южного Кавказа в Европу. Отдельно
исследуются энергетические отношения Ирана и Грузии, Ирана и Армении,
Ирана и Азербайджана, обобщаются возможности и препятствия экспорта иранского газа в Европу через территорию этих стран.

ՌՈՒՍԱՍՏԱՆ-ԻՐԱՆ-ԹՈՒՐՔԻԱ. ԵՌԱԿՈՂՄ ԴԱՇԻՆՔ ԹԵ՞ ԵՐԿԿՈՂՄ
ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
Լիանա Պետրոսյան
ԵՊՀ իրանագիտության ամբիոնի հայցորդ
Բանալի բառեր. Ռուսաստան-Թուրքիա, Իրան-Թուրքիա, Ռուսաստան, Իրան,
տարածաշրջանային համագործակցություն, սիրիական ճգնաժամ, մրցակցություն
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Հուլիսի կեսերին Թուրքիայում ձախողված ռազմական հեղաշրջումից
հետո, Մերձավոր Արևելքում ուժերի հավասարակշռության կտրուկ փոփոխություն տեղի ունեցավ: Դրա հետ մեկտեղ, մեծ կարևորություն է ներկայացնում Իրանի, Թուրքիայի և Ռուսաստանի՝ մեկը մյուսի հետ երկկողմ
հարաբերությունների ուսումնասիրությունը՝ ցույց տալու համար, որ մոտ
ապագայում բացառվում է եռակողմ համագործակցության կառուցումը:
Այս երկրների միջև համագործակցությունն առավելապես իրավիճակային
է՝ հիմքում ունենալով հակոտնյա շահեր ու նպատակներ: Ուստի պետք է
նախ մանրամասնորեն հաշվի առնել ինչպես այն ընդհանուր շահերը,
որոնք այս երեք երկրներին համագործակցության են տանում, այնպես էլ
նրանց միջև առկա այն լուրջ հակասությունները, որոնք զգալի խոչընդոտներ կարող են դառնալ այս երկրների միջև եռակողմ սերտ և շարունակական համագործակցություն ծավալելու համար:
Իրան-Ռուսաստան: Մաքիավելիական փիլիսոփայության համատեքստում շատերը վերջին շրջանում խոսում են ռուս-իրանական դաշինքի
մասին որպես միավորում ’’քո թշնամու հետ հանուն ընդհանուր թշնամու’’
[1]: Սակայն դաշինքի հնարավորությունները քննարկելիս պետք է հաշվի
առնել և այն խոչընդոտները, որոնք արգելք կհանդիսանան ռուս-իրանական կայուն դաշինքի ձևավորման համար: Այսօր ռուս-իրանական համագործակցությունը խորանում է սիրիական կոնֆլիկտում, հատկապես, երբ
Իրանն առաջին անգամ ռազմական տարածք է տրամադրում մեկ այլ պետության (խոսքը ’’Համադան’’ ռազմական օդանավակայանի մասին է, որտեղից Ռուսաստանը ավիահարվածներ է հասցնում Իսլամական պետության, ինչպես նաև զինյալ ահաբեկիչների դիրքերին): Ռուսական ներգրավվածությանը սիրիական կոնֆլիկտում Իրանը միայն դրական է վերաբերվում: Փորձագետների մի մասը, նկատի ունենալով Սիրիայի հարցում ռուս-իրանական ռազմատեխնիկականից մինչև օդատիեզերական
համագործակցությունը, խոսում են ռուս-իրանական դաշինքի ձևավորման մասին, մյուսները պնդում են, որ այդ դաշինքը իրավիճակային է և
անկայուն, քանի որ Սիրիայի հարցում երկու երկրները հետապնդում են
տարբեր նպատակներ և կոնֆլիկտի հանգուցալուծման տարբեր եղանակներ են տեսնում: 2015թ. սեպտեմբերին ռուսական ղեկավարությունը համոզված էր, որ ջիհադիստները և արմատական իսլամական խմբավորումները, ովքեր կռվում էին Ասադի ռեժիմի դեմ, լուրջ վտանգ են ներկայացնում հետխորհրդային տարածքի համար, մինչդեռ միայն Սիրիայի պետական կառույցների պահպանումը և ամրապնդումը կարող է կայունություն
բերել Սիրիային: Չնայած նույն այդ ժամանակ թվում էր՝ Ասադի տապա119
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լումը օրերի հարց է, բայց Ռուսաստանը այդ թույլ տալ չէր կարող: Հաշվի
առնելով Լիբիայի և Իրաքի փորձը՝ Մոսկվան համոզված էր, որ նոր Սիրիան պետք է կառուցվի հնի վրա, իսկ իշխանական նախկին մարմինների
տապալումը Մոսկվայի համար կնշանակեր Սիրիայի կորուստ, երկրի համար կործանարար անվերջանալի քաղաքացիական պատերազմներ, իսկ
արմատական խմբավորումների ամրապնդումը՝ մեծապես վտանգ հարեվան տարածաշրջանների համար: Ուստի Ռուսաստանը ստիպված էր ընտրություն կատարել վատի (ներգրավվել ռազմական գործողություններում) և վատագույնի (թույլ տալ Սիրիայի կործանումը) միջև: Արդյունքում
ընտրվեց չարյաց փոքրագույնը:
Թեհրանը սիրիական պետականությունը պահելու այլ պատճառներ
ունի: Սիրիայում Իրանի գործողությունների վերջնական նպատակ է դիտվում Իրանի դիրքերի ամրապնդումը տարածաշրջանում, որը տարածաշրջանային զարգացումները վերահսկելու հնարավորություն կտա: Այս
հիմնավորմամբ իրանական պահպանողականները ձևակերպել են ’’դիմադրության շղթա’’ հայեցակարգը, որը ներառում է Լիբիան, Սիրիան, Իրաքն
ու Եմենը: Այս երկրներից յուրաքանչյուրը հանդիսանում է Իրանի պաշտպանության առաջնային գիծը, որոնց համար պետք է պայքարել բոլոր այն
ուժերի դեմ, որոնք փորձում են տապալել Իրանի ազդեցությունը Մերձավոր Արևելքում: Այդ թշնամիների շարքում առաջնային հորիզոնականն է
զբաղեցնում Սաուդյան Արաբիան, իսկ անհրաժեշտության դեպքում նաև
Քաթարը և Թուրքիան[2]:
Ձևավորվել է նաև այնպիսի թեզ, ինչպիսին է՝ ’’Սիրիայի համար
պայքարը, պայքար է Իրանի համար’’: Իրանը այստեղ իր դիմադրությունը
դիտում է որպես դիմադրություն իր գաղափարական հակառակորդներին՝
Իսրայելին և ԱՄՆ-ին: Ինչպես հայտարարել է գերագույն առաջնորդը,
Սիրիան հանդիսանում է կամուրջ, որն Իրանը կամրջում է Լիբանանին
(այն է՝ Հեզբոլահին) և Պաղեստինին: Իսկ ամերիկյան ներգրավվածությունը կոնֆլիկտում նպատակաուղղված է իր դաշնակցի՝ Իսրայելի անվտանգության ապահովմանը, ուստի պրոիրանական ռեժիմի պահպանումը Սիրիայում կենսական նշանակություն ունի: Սրա հետ մեկտեղ Իրանն ու
Ռուսաստանը հասկանում են, որ վերադարձնել ամբողջ Սիրիան Ասադի
վերահսկողության տակ հնարավոր չէ, ուստի նրանք աջակցում են կոնֆլիկտը դիվանագիտական ճանապարհով լուծելուն ուղղված միջազգային
հանրության ջանքերին՝ պահպանելով իրենց ազդեցությունը Սիրիայում:
Ռուսաստանի և Իրանի երկարաժամկետ մերձեցմանը խանգարում է
նաև իսրայելական գործոնը: 2015թ. սեպտեմբերի 21-ին Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նեթանյահույի՝ ՌԴ կատարած այցի ընթացքում ձեռք
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են բերվել մի շարք երկկողմ կարևորության համաձայնություններ: Առաջին հերթին, Ռուսաստանը երաշխավորեց, որ Մերձավոր Արևելքում իր
գործողություններով վնաս չի հասցնի Իսրայելի շահերին: Կողմերը համաձայնել են նաև Սիրիայի հետ կապված տեղեկատվություն փոխանակել79:
Իսկ այն բանից հետո, երբ Ռուսաստանը սկսեց ավիահարվածներ իրականացնել Սիրիայում, Նեթանյահուն հայտարարեց, որ չնայած Իսրայելի
և ՌԴ-ի հետապնդած նպատակները Սիրիայում չեն համընկնում, այնուամենայնիվ, սա չի կարող հանգեցնել երկու երկրների բախմանը80: Իսրայելում զգուշավորություն են դրսևորում ռուս-իրանական հնարավոր դաշինքի ձևավորման հարցում, քանի որ այդպիսով հնարավոր է Իրանի համար Իսրայելի դեմ գործելու բազա ստեղծվի: Ամեն դեպքում, երկարաժամկետ հեռանկարում Ռուսաստանը ստիպված կլինի կանգնել Իրան-Իսրայել ընտրության առաջ: Իսրայելի պաշտպանության նախարարի ելույթը Վաշինգտոնում շատ քաղաքագետներ գնահատեցին որպես ռուս-իրանական համագործակցության նկատմամբ անհանգստություն: Այս համատեքստում, Մոսկվան Իսրայելին հանգստացնելու համար ստիպված է աչք
փակել իսրայելական ավիացիայի կողմից Հեզբոլահի դիրքերին հասցվող
ավիահարվածների վրա: Բացի այդ, 2016թ. ռուսական մամուլում տեղեկություն էին պտտվում այն մասին, որ ի շահ Իսրայելի, Մոսկվան հետաձգում է Ս-300 հրթիռային համակարգի մատակարարումը Իրանին: Սակայն պետք է հաշվի առնել, որ Իրանը բացարձակապես նպատակ չունի
Ռ¸ հետ ռազմաքաղաքական դաշինքի միջոցով Արևմուտքի նոր պատժամիջոցներ վաստակել: ÜÙ³Ý պատճառների վերադրմամաբ հասկանալի է
դառնում, որ ռուս-իրանական դաշինքը կյանքի կոչվելու քիչ շանսեր ունի:
Ռուսաստան-Թուրքիա: Ռուս-թուրքական հարաբերությունների ճÁգնաժամը երկար ժամանակ հանդիսանում էր միջազգային օրակարգի գÁլխավոր թեմաներից մեկը: Պաշտոնապես այս ճգնաժամը կապված է թուրքական ռազմաօդային ուժերի կողմից 2015թ. նոյեմբերի 24-ին Սիրիական
երկնքում ոչնչացված ՍՈւ-24 ռուսական ռմբակոծիչի հետ՝ իբրև Թուրքիայի օդային տարածքը խախտելու հետևանք: Իրականում այս հարաբերություններում սև կատու էր անցել դեռ մինչև նոյեմբերի 24-ը, երբ երկկողմ
հարաբերություններում հիմնական խնդրահարույց թեմաներ դարձան
Ղրիմյան խնդիրը, Սիրիայի ճակատագրի հարցում ռուս-թուրքական տարաձայնությունը և Հայոց ցեղասպանության հարցը:

79

Встреча с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, 21 сентября 2015 года, с
сайта http://kremlin.ru/events/president/news/50335.
80
Нетаньяху: у России и Израиля в Сирии не должно быть столкновения интересов,
с сайта http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2317079
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Ինչ վերաբերում է տնտեսական հարաբերություններին, ապա թուրքական վիճակագրական ինստիտուտի տվյալներով 2007-2014թթ. Թուրքիա ապրանքների ներկրման ծավալներով Ռուսաստանը առաջին երկիրն
էր: ՌԴ մաքսային ծառայության տվյալների համաձայն նախորդ տարում
Թուրքիան Ռուսաստանի առևտրային գործընկերների շարքում զբաղեցնում էր 8-րդ տեղը: Երկու երկրների միջև առևտրի ծավալը կազմել է 23,4
մլրդ ԱՄՆ դոլար: Միևնույն ժամանակ արտահանման և ներկրման միջև
զգալի ճեղքվածք է նկատվել: Ռուսաստանից Թուրքիա արտահանումը
հավասար էր 19,4 մլրդ. դոլարի, իսկ ներկրումը՝ 4 մլրդ. դոլարի: 2014թ.
նոյեմբերի 24-ին ռուսական ՍՈւ-24 ռմբակոծիչի կործանումից հետո երկու
երկրների միջև ապրանքաշրջանառությունը անկում ապրեց՝ հասնելով 6,2
մլրդ. ¹ոլարի: Ռուսական արտադրանքի արտահանումը կրճատվեց 49,6
տոկոսով, իսկ թուրքական ներկրումը՝ 62,5 տոկոսով: Հարաբերությունների կարգավորման մասին որոշումը կայացվեց 2016թ. հունիսի 29-ին և
ստեղծվեց ռուս-թուրքական առևտրատնտեսական համագործակցությանն առնչվող միջկառավարական հանձնաժողով:
Ռուսաստանը Թուրքիա գազ է ներմուծում ’’Երկնագույն հոսք’’ գազամուղի միջոցով, որն անցնում է Սև ծովով, ինչպես նաև Տրանս-Բալկանյան գազամուղով (’’արևմտյան միջանցքով’’ Ուկրաինայով, Մոլդովայով, Ռումինիայով և Բուլղարիայով): 2014թ. հունվարի 1-ին ՌԴ նախագահ
Վ. Պուտինի՝ Թուրքիա կատարած այցի շրջանակներում ’’Թուրքական
հոսք’’ գազախողովակի կառուցման շուրջ պայմանավորվածություն ձեռք
բերվեց: 2015թ. դեկտեմբերյան իրադարձություններից հետո հայտարարվեց նախագծի ժամանակավոր կասեցման մասին: Արդեն 2016թ. օգոստոսի 8-ին Թուրքիայի նախագահը պատրաստակամություն հայտնեց
վերսկսել նախագծի իրականացման աշխատանքները81: Ինչ վերաբերում
է ռուս-թուրքական քաղաքական հարաբերություններին, ապա Թուրքիան
մնում է Ղրիմը Ռուսաստանին միացնելու վճռական հակառակորդը՝ համարելով այն որպես իր պատմական ’’կալվածքը’’: Օսմանյան կայսրության պատմությունից հայտնի է, որ 1475թ. մինչև 1783թ. Ղրիմը եղել է Օսմանյան Թուրքիայի վասալը, իսկ 1783թ.-ին Ղրիմի խանությունն անցնում
է Ռուսական կասրությանը: Բայց թուրքական հավակնությունները Ղրիմի
նկատմամբ չմարեցին, ավելին՝ հետագայում պանթյուրքական քաղաքականությունը տարածվում էր նաև ղրիմյան թաթարների վրա: Անատոլյան
թուրքերին և ղրիմյան թաթարներին կապում է նաև կրոնական ընդհանրությունը` իսլամի սուննիական ուղղությունը[3]: Ղրիմը նաև ռազմավա81

Торгово-экономические отношения РФ и Турции ждет ренессанс, http://mkturkey.ru/economics/2016/08/08/otnosheniya-russia-turkey-ronesans.html
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րական կարևոր նշանակություն ունի սևծովյան ավազանում և Կովկասում, և ինչպես հայտնի է, ով տիրապետում է Ղրիմին, տիրապետում է
ամբողջ տարածաշրջանին: Ինչպես նշել է Վ.Պուտինը ’’Ղրիմի, Ռուսաստանին միավորմամբ՝ Անկարան գիտակցում էր, որ կորցնում է տարածաշրջանում ակտիվ ներգրավվածություն ունենալու հնարավորությունը’’82:
Ռուս-թուրքական տարաձայնությունները սիստեմատիկ կերպով ի
հայտ էին գալիս հատկապես սիրիական հարցում: Չնայած 2014թ. դեկտեմբերի 8-ին Վ.Վ.Պուտինի Թուրքիա կատարած այցի ժամանակ ’’թուրքական հոսքի’’ մասին պայմանագիր ստորագրվեց, բայց մամլո ասուլիսի
ժամանակ Էրդողանը նշեց, որ Բաշար Ասադի ճակատագրի հետ կապված
Ռուսաստանն ու Թուրքիան տարբեր դիրքորոշումներ ունեն: Հասկանալի
է, որ Թուրքիային անհանգստացնում է ոչ թե Ասադի անձը, այլ նրա
վարած քաղաքականությունը. ռուսական ռազմաբազայի ամրապնդումը
Լաթաքիայում, Սիրիայի տարածքով քաթարական գազամուղի անցկացումը Թուրքիայով դեպի Եվրոպա և սիրիական քրդերի հարցը: Ռուսթուրքական հարաբերություններում մյուս կարևոր թեման շարունակում է
մնալ Հայոց ցեղասպանությունը: Թուրքիան նախկինի պես հերքում է ցեղասպանության փաստը, հրաժարվում է այն ճանաչելուց և որոշակի վախեր ունի հայ ժողովրդին և պետությանը հնարավոր նյութական-ֆինանասական և քաղաքական-տարածքային հատուցումից: Դրությունը բարդացավ այն բանից հետո, երբ Վ.Պուտինը 2015թ. ապրիլի 24-ին Էրդողանի հրավերով չգնաց Թուրքիա՝ Գալիպոլիի 100-ամյակի միջոցառումներին
մասնակցելու, այլ ժամանեց Երևան և մասնակցեց Հայոց ցեղասպանության զոհերի ոգեկոչմանը նվիրված արարողությանը: Իսկ Թուրքիայի կողմից ռուսական ռմբակոծիչի խոցումը ռուս-թուրքական հարաբերությունները հասցրին ծայրահեղ լարվածության: Առաջին պատասխան քայլերը
չուշացան: Նոյեմբերի 28-ին Պուտինը ստորագրեց Թուրքիայի դեմ տնտեսական պատժամիջոցներ սահմանող հրամանագիրը, որն ուժի մեջ էր
մտնում 2016թ. հունվարի 1-ին և վերաբերում էր Թուրքիայից ներմուծմանը, Ռուսաստանում թուրքական ընկերություններին և երկու երկրների
միջև կատարվող չարթերային թռիչքներին: Թուրքիայի վրա ճնշում գործադրելու այլ միջոց դիտարկվեցին քրդերը։ Ռուսաստանը հայտարարեց
Սիրիայի քրդերին աջակցելու և զինելու մասին, հայտարարվեց առաջիկայում Մոսկվայում Սիրիայի քրդերի ներկայացուցչություն բացելու մասին:
Պաշտպանության նախարարությունը հանդես եկավ ռազմաարդյունաբերության գծով Թուրքիայի հետ շփումների դադարեցման մասին հայ82

Путин: Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань — в Россию, с сайта
https://ria.ru/politics/20140318/1000079137.html.
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տարարությամբ։ Ռուսաստանը Սիրիայում հակաօդային Ս-300 և Ս-400
համակարգեր տեղակայեց։ Իր հերթին՝ Անկարան սահմանափակեց ռուսական ռազմանավերի մուտքը Բոսֆոր։ Սակայն, Մոնտրեի կոնվենիցայի
համաձայն՝ Թուրքիան կարող էր սահմանափակել նավերի մուտքը նեղուցներ միայն ցերեկային ժամերին՝ վատ եղանակային պայմանների և
նավերի տեղաշարժի ծանրաբեռնված օրակարգի պարագայում։ Նեղուցներ փակելը ձեռնտու չէ նաև տնտեսապես, որովհետև նավթի յուրաքանչյուր մեկ տոննայի տարանցման դիմաց Թուրքիան ստանում է 44 դոլլար,
իսկ Բոսֆորի ու Դարդանելի տարանցիկ կարողությունը տարեկան կազմում է 200 միլիոն տոննա[4]։ Հունիսի 27-ին Էրդողանը նամակ հղեց ռուսական առաջնորդ Պուտինին` ներողություն հայցելով Սու-24 ռմբակոծիչի
կործանման համար և ցավակցություն հայտնելով զոհվածների ընտանիքներին: Արդեն հուլիսի կեսերին Թուրքիայում ձախողված ռազմական հեղաշրջման փորձից հետո ռուս-թուրքական հաշտեցումը կարծես թե առավել քան իրական դարձավ: Այսպիսով, հակաարևմտյան տրամադրությունների ներքո Թուրքիան և Ռուսաստանը աննախադեպ արագությամբ
’’հաշտվեցին’’: Հետաքրքիր է, որ գերմանական Spiegel պարբերականը,
նկատի ունենալով հանկարծակի շրջադարձը, Ռուսաստանին և Թուրքիային համեմատում է երիտասարդ սիրեցյալների հետ՝ ավելացնելով, որ
Ռուսաստանը արդեն պատկերացնում է՝ ինչպես է Թուրքիային ’’պոկելու’’
ՆԱՏՕ-ից83: Գործնականում, նկատի ունենալով Ռուսաստանի և Թուրքիայի քաղաքական հակասությունները Կովկասում, Սև ծովում և իհարկե,
Մերձավոր Արևելքում, պետք է նշել, որ այս մերձեցումն ուղղված է տնտեսական ոլորտում փոխշահավետ համագործակցության խորացմանը:
Իրան-Թուրքիա: Պատմականորեն, Թուրքիան և Իրանը, աշխարհագրական առումով իրար մոտ գտնվելով, եղել են միմյանց հայելային արտացոլումը[5]: Իրանը վաղ՝ 16-րդ դարից սկսած, կառավարվում էր թուրքական թագավորական ընտանիքների կողմից, ինչպիսիք էին՝ Սեֆյաններն ու Քաջարները, մինչև Իրանի՝ շիականություն ընդունելն ու Պահլեվիների շրջանը՝ 20-րդ դարում[6]: Օսմանյան-Սեֆյան հակամարտությանը
զուգահեռ՝ Թուրքիայի ու Իրանի միջև վեր է հառնում օրթոդոքս սուննիզմի
և սուֆիական շիիզմի անջրպետը: Թուրքիայի և Իրանի ժամանակակից
պատմությունն ունի նմանություններ, սակայն իրենց ամբիցիաները արևմտյան կողմնորոշման պայմաններում իրականացնելիս ի հայտ են գալիս
տարբերություններ: Այսպես, Անկարան որդեգրեց թուրքական պահպանողականությունը, որը թույլ էր տալիս Անկարային պրագմատիկ համագոր83

Moskaus Versöhnung mit der Türkei: Wie frisch verliebt, von http://www.spiegel.de/politik/
ausland /wladimir-putin-und-recep-tayyip-erdogan-wie-frisch-verliebt-a-1101616.html
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ծակցության գնալ Արևմուտքի հետ, մինչդեռ Իրանը հետամուտ եղավ
իրանական հեղափոխությանը՝ որդեգրելով կտրուկ հակաարևմտյան
կողմնորոշում: Միաժամանակ, սկսեց իսլամական աշխարհի շիական
հատվածում հավակնել առաջնորդի դերին՝ իր ազդեցության գոտում
ընդգրկելով Իրաքի շիական հատվածը, Սիրիան, Լիբանանը, Եմենը: Ինչ
վերաբերում է մեծամասամբ շիա բնակչություն ունեցող Ադրբեջանին,
ապա նա իր քաղաքական շահերից ելնելով կողմորոշված է դեպի
Թուրքիա, իսկ Իրանը աջակցում է քրիստոնյա Հայաստանին: Այսպես է
դրսևորվում թուրք-իրանական մրցակցությունը Հարավային Կովկասում:
2003թ. Ամերիկյան ներխուժումը Իրաք կարծես բարենպաստ պայմաններ
ստեղծեց թուրք-իրանական համագործակցության համար: Նախ, երկու
երկրներն էլ զգուշանում էին, որ ամերիկյան ներխուժումը կարող է
սահմանափակել պատմականորեն իրենց ազդեցության գոտին: Բացի
այդ, նրանք կասկածներ ունեին, որ ԱՄՆ-ը կարող է աջակցել Հյուսիսային
Իրաքում քրդական ազգայնականներին: Բացի այդ, ներխուժումը կարող
էր փոխել ուժերի բալանսը տարածաշրջանում՝ վտանգելով իրենց տարածաշրջանային քաղաքականությունը:
Չնայած իր ընդդիմությանը, Թուրքիան սերտ կապեր էր պահպանում
ԱՄՆ-ի հետ՝ հետամուտ լինելով իր տարածաշրջանային շահերին: Միաժամանակ, Թուրքիային ձեռնտու չէր Իրաքի փլուզումը, որը կարող էր
տարածաշրջանում քաոս առաջացնել: Իսկ Իրաքի նախագահ Սադդամ
Հուսեյնի տապալումից հետո ԱՄՆ-ն հայտնվեց պարադոքսալ իրավիճակում, որը պահանջում էր ԱՄՆ-Իրան սերտ համագործակցությունը Իրաքում իրավիճակի կայնունացման համար: Այսպիսի պայմաններում Թուրքիան իր տարածաշրջանային և միջազգային վարկանիշը բարձրացնելու
և ԱՄՆ-Իրան էսկալացիա թույլ չտալու համար միջնորդի դերում էր փորձում հանդես գալ: Այդպիսի միջնորդական փորձեր Թուրքիայի կողմից կատարվեցին նաև 2010թ., երբ Իրանի դեմ պատժամիջոցների նոր փուլի
պայմաններում, Թուրքիան փորձում էր համոզել Իրանի վարչակարգին
ստորագրել միջուկային ծրագիրը սահմանափակելու մասին հռչակագիր:
Չնայած սա ձեռնտու էր նաև Իրանին միջազգային մեկուսացումը մեղմելու համար, այնուամենայնիվ թուրք-իրանական հարաբերությունները
շարունակում են մրցակցային մնալ Իրաքից, Սիրիայից մինչև Լիբանան,
Պարսից ծոցից մինչ Աֆղանստան: Երբ հարցը հասնում էր քրդական
խնդրին, երկու երկրները կարծես համագործակցության միտումներ էին
դրսևորում: Երբ 2016թ. Ռուսաստանում քննարկվում էր Սիրիայում ֆեդերացիայի ստեղծման հարցը, Թեհրանը դա դժգոհությամբ ընդունեց՝
կապված քրդերին ինքնավարության տրամադրման հեռանկարի հետ:
Քրդական ազգայնականության խնդիրը առկա է նաև Իրանում, չնայած ոչ
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այն չափերով, ինչ Թուրքիայում, սակայն Սիրիայում քրդերին թեկուզ
կիսանկախ վիճակ տրամադրելու անթույլատրելիության մոտեցումը միավորում է Թուրքիային ու Իրանին:
Թեհրանը իր պրագմատիկ արտաքին քաղաքականության շրջանակներում ռուսական ռմբակոծիչի տապալումից հետո որոշում կայացրեց
չաջակցելով Թուրքիային, չգնալ նաև ճգնաժամի թուրք-իրանական հարաբերություններում: Նախ, սիրիական ճգնաժամը հնարավոր չէ կարգավորել առանց բոլոր ազդեցիկ կողմերի ներգրավման. իսկ Իրանում լավ են
հասկանում, որ Թուրքիայի դերը տարածաշրջանում փոքր չէ: Բացի այդ
ճգնաժամը թուրք-իրանական հարաբերություններում կարող է Իրանին
տնտեսական լուրջ վնասներ հասցնել, իսկ Իրանում նման իրավիճակներից ավանդաբար փորձում են խուսափել[7]:
Թեպետ Թուրքիան և Իրանը համարվում են տարածաշրջանային հակառակորդներ, այնուամենայնիվ նրանց միջև գոյություն ունեցող տնտեսական բաղադրիչը միշտ էլ ակտիվ է եղել: Երկու երկրների ուշադրության
կենտրոնում են հատկապես էներգետիկ և տնտեսական հարաբերությունները: Երկկողմ ապրանքաշրջանառությունը հասնում է 13.5 միլիարդ դոլարի և այն կրկնապատկելու քաղաքական միտում է առկա: Թուրքիան
շահագրգռված է իրանական էներգակիրներով, ինչպես ներքին պահանջները բավարարելու համար, այնպես էլ իրանական գազը եվրոպական
շուկա արտահանելու և Արևմուտք-Իրան տարանցիկ կարևոր միջանցք
դառնալու տեսանկյունից84: 2014թ. թուրքական ղեկավարության հետ
հանդիպման արդյունքներով Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին հայտարարել է, որ Իրանը և Թուրքիան նպատակ ունեն երկաթգիծ կառուցել,
որը իրանական Բազարգան նահանգը կմիավորի Թուրքիայի հետ և յուրահատուկ միջանք կստեղծի: Այդ միջանցքը թույլ կտա միմյանց կապել
Պարսից ծոցը և Օմանյան ծովը՝ Սև և Միջերկրական ծովերի հետ: Խոսքը
գնում է Կարս-Իգդիր-Բազարգան-Ջուլֆա երկաթգծի շինարարության մասին, ինչի շուրջ երկրների միջև հուշագիրը ստորագրվել է դեռևս 2012թ.85:
Իրանը նաև Թուրքիայի երկրորդ խոշոր գազի մատակարարն է` ապահովելով տարեկան գազի սպառման ծավալների 15%-ը: Թուրքիան
ամենաթանկ գազը ստանում է հենց Իրանից և թուրքական կառավա84

Արտյոմ Բալասանով, Թուրքիա-Իրան. Էներգետիկ համագործակցություն և
քաղաքական հակասություններ, http://www.aysor.am/am/news/2014/05/14/turkey-iran1/789447
85
Թուրքիա-Իրան. կոշտ ռազմաքաղաքական մրցակցության և տնտեսական
գործընկերության միջև,
http://www.verelq.am/hy/node/409
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րությունն առայժմ անարդյունք ջանքեր է գործադրում` հասնելու գազի
գների նվազեցմանը: Նրանք ակտիվ գործընկերներ են նաև զբոսաշÁրջության ոլորտում: Նախորդ տարվա արդյունքներով Իրանից Թուրքիա է
մեկնել 2.5 միլիոն զբոսաշրջիկ, ինչը բավականին մեծ թիվ է86: Այնուամենայնիվ, եթե հանուն տնտեսական շահերի կամ տարածաշրջանում
կայունության Թուրքիան և Իրանը կարող են գնալ համագործակցության,
ապա քաղաքական մակարդակում տարածաշրջանում նրանք շարունակում են մնալ հակառակորդներ. մի շարք հարցերի շուրջ ունեն տարբեր
դիրքորոշումներ, բացի այդ Թուրքիան շարունակում է սերտ կապեր պահպանել Սաուդյան Արաբիայի հետ, որն Իրանի հակառակորդն է: Ինչպես
նշում է իրանագետ Վարդան Ոսկանյանը.’’Պատմությանը ոչ մի թուրքիրանական դաշինք ծանոթ չէ’’87:
Այսպիսով, Ռուսաստան-Իրան-Թուրիա առանցքի մասին խոսելը իրատեսական չէ, հատկապես, եթե հաշվի ենք առնում Թուրքիայի կտրուկ
շրջադարձերը տարբեր ուղղություններով, Իրանի զգուշավորությունը և
երեք երկրների միջև առկա առանձին տարաձայնությունները: Աշխարհաքաղաքական տրամաբանությամբ, դաշնակիցը, որն աշխարհագրորեն
ավելի հեռու է, քիչ ապառնալիք է ներկայացնում, քան նա, ով մոտ է
կանգնած: Ուստի տնտեսական համագործակցությունը չբացառելով,
պետք է նշել, որ աշխարհաքաղաքական առումով այս երկրները ավելի
հակված են տարբեր հարցերի շուրջ երկկողմ համագործակցության և ոչ
եռակողմ երկարաժամկետ դաշինքի:

Լիանա ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
Ռուսաստան-Իրան-Թուրքիա. »ռակողմ դաշինք թե՞ երկկողմ
համագործակցություն
Բանալի բառեր. Ռուսաստան-Թուրքիա, Իրան-Թուրքիա, Ռուսաստան, Իրան, տարածաշրջանային համագործակցություն, սիրիական ճգնաժամ, մրցակցություն

Հոդվածում առանձին ուսումնասիրության ենթարկելով Ռուսաստան-Իրան, Իրան-Թուրքիա և Ռուսաստան-Թուրքիա հարաբերությունները, մատնանշելով համագործակցության միտումներն ու աշխարհաքաղաքական
86

Թուրք-իրանական հարաբերությունները առերես ջերմացում են ապրում,
http://politics.am/?p=1545&l=am/turq-iranakan+haraberutyunery+areres+jermacum+en+aprum
87
Ռուսաստան-Թուրքիա-Իրան դաշինքը իրատեսական չէ,
http://www.iravunk.com/news/9039 կայքից:
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հակասությունները՝ ցույց է տրվում, որ երկկողմ մակարդակում եղած տարաձայնությունները լուրջ խոչընդոտներ են եռակողմ դաշինքի ձևավորման
համար և հնարավոր ամեն համագործակցություն կրում է իրավիճակային
բնույթ՝ տարածաշրջանային կայունությանը հետամուտ:
Liana PETROSYAN
Russia-Iran-Turkey: trilateral alliance or bilateral cooperation
Key words: Russia-Turkey, Iran-Turkey, Russia, Iran, regional cooperation, Syrian crisis,
competition

The paper analyses the relations between Russia and Iran, Iran and Turkey, Russia and
Turkey, summarizes the geopolitical differences and trends of cooperation and shows
that the differences at the bilateral level is a major obstacle to the formation of the
trilateral alliance and cooperation is highly situational, based on the pursuit of regional
stability.
Лиана ПЕТРОСЯН
Россия-Иран-Турция: трехстороннее партнерство или двухсторонне
сотрудничество
Ключевые слова: Россия-Турция, Иран-Турция, Россия, Иран, региональное
сотрудничество, сирийский кризис, конкуренция

В статье отдельно исследуется отношения России и Ирана, Ирана и Турции,
России и Турции, обобщаются геополитические разногласия и тенденции сотрудничества и показывается, что разногласия на двустороннем уровне является
серьезным препятствием на пути формирования трехстороннего альянса и сотрудничество имеет крайне ситуативный характер, на основе стремление к региональной стабильности.

Îàðäàð²òÆ²ÚÆ îÜúðºÜÜºðÆ ÊàðÐð¸Æ ¶Ü²Ð²îàôØÀ àðäºê Üð²
¶àðÌàôÜºàôÂÚ²Ü Î²î²ðºÈ²¶àðÌØ²Ü àôÔÔàôÂÚàôÜ
îÇ·ñ³Ý ¼²ø²ðÚ²Ü
ÐÐ å»ï³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý ³Ï³¹»ÙÇ³ÛÇ ³ëåÇñ³Ýï
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. ïÝûñ»ÝÝ»ñÇ ËáñÑñ¹Ç, ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý áõÕÕáõÃÛáõÝ, ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý
µÝáõÃ³·ñÇãÝ»ñ, ·áñÍÇùÝ»ñ, ïÝûñ»ÝÝ»ñÇ ËáñÑ¹ñÇ ûµÛ»ÏïÇí ¨ ëáõµÛ»ÏïÇí
·Ý³Ñ³ïáõÙ
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îÝûñ»ÝÝ»ñÇ ÊáñÑñ¹Ç ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ í³ñÓ³ïñáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó
Ñ³Ù³Ï³ñ·Á å»ïù ¿ Ï³éáõóí³Í ÉÇÝÇ ³ÛÝå»ë, áñ ïÝûñ»ÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ³ÏÝÑ³Ûï ÉÇÝÇ îÝûñ»ÝÝ»ñÇ ÊáñÑñ¹áõÙ Ýñ³Ýó ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ï³åÁ ÇÝãå»ë
îÝûñ»ÝÝ»ñÇ ÊáñÑñ¹Ç, ³ÛÝå»ë ¿É ³ÙµáÕç ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý
Ñ»ï: ¸ñ³ÝÇó Ñ»ï¨áõÙ ¿, áñ îÝûñ»ÝÝ»ñÇ ÊáñÑáõñ¹Á å»ïù ¿ å³ñµ»ñ³µ³ñ
í»ñ³ÑëÏÇ Çñ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ ¨ ·Ý³Ñ³ïÇ ¹ñ³ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ ³ï»ëï³íáñÙ³Ý Ï³Ù îÝûñ»ÝÝ»ñÇ ÊáñÑñ¹Ç ¨ Ýñ³ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áõ ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ÙÇçáóáí:
îÝûñ»ÝÝ»ñÇ ÊáñÑñ¹Ç ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïáõÙÁ áñå»ë Ïáñåáñ³ïÇí Ï³é³í³ñÙ³Ý Ï³ñ¨áñ ï³ññª ³ñï³óáÉí³Í ¿ îÐ¼Î Ïáñåáñ³ïÇí Ï³é³í³ñÙ³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñáõÙ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ÐÐ Îáñåáñ³ïÇí Ï³é³í³ñÙ³Ý
Ï³ÝáÝ³·ñùáõÙ88: ê³Ï³ÛÝ, ÇÝãå»ë Ãá÷-Ù»Ý»ç»ñÝ»ñÇ, ³ÛÝå»ë ¿É îÝûñ»ÝÝ»ñÇ ÊáñÑñ¹Ç ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ¨ í³ñÓ³ïñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÁ
Ùß³ÏáõÙ ¨ Ñ³ëï³ïáõÙ ¿ ËáñÑáõñ¹Á, ÇÝãÁ ·áñÍÝ³Ï³ÝáõÙ ³é³ç³óÝáõÙ ¿
ËÝ¹ÇñÝ»ñª Ï³åí³Í ³Û¹ ·áñÍÁÝÃ³óÇ Ó¨³Ï³Ý (ýáñÙ³É) µÝáõÛÃÇ Ñ»ï: îÝûñ»ÝÝ»ñÇ ÊáñÑñ¹Ç ¨ Ýñ³ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³óÙ³Ý ¨ Ï³ï³ñ»É³·áñÍÙ³Ý áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
µ³ó³Ñ³Ûï»Éáõ Ýå³ï³Ïáí ³é³ç³ñÏáõÙ »Ýù ³ÛÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É Ñ»ï¨Û³É
Ï³éáõó³Ï³ñ·áí:
îÝûñ»ÝÝ»ñÇ ÊáñÑ¹ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí, Ï³ñÍáõÙ »Ýù, ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ³é³ÝÓÝ³óÝ»É ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý
»ñÏáõ Ñ³ïí³Íª ÇÝã ·Ý³Ñ³ï»É ¨ ÇÝãå»ë ·Ý³Ñ³ï»É: ²é³çÇÝÁ Ï³åí³Í ¿
ËáñÑñ¹Ç ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý áÉáñïÇ Ñ»ï, ÇëÏ »ñÏñáñ¹Áª ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ·áñÍÇù³Ï³½ÙÇ: îÝûñ»ÝÝ»ñÇ ÊáñÑñ¹Ç ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïáõÙÁ ³é³ç³ñÏáõÙ »Ýù Çñ³Ï³Ý³óÝ»É Áëï Ñ»ï¨Û³É ãáñë áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ (·Í³å³ïÏ»ñ 1)

88

ÐÐ Îáñåáñ³ïÇí Ï³é³í³ñÙ³Ý Ï³ÝáÝ³·Çñù, 19.11.2010Ã., ·ÉáõË 2, ¿ç 19:
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¶Í³å³ïÏ»ñ 1. îÝûñ»ÝÝ»ñÇ ÊáñÑñ¹Ç ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý
áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
îÝûñ»ÝÝ»ñÇ ÊáñÑñ¹Ç ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ·Ý³Ñ³ï»É.
 Çñ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý áÉáñïÝ»ñÁ áñáß»Éáõ ¨ ¹ñ³ÝÇó »ÉÝ»Éáí
ï³ñ»Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñÁ ë³ÑÙ³Ý»Éáõ ËáñÑñ¹Ç Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÁ,
 ³Û¹ Ýå³ï³ÏÝ»ñÇÝ Ñ³ëÝ»Éáõ îÝûñ»ÝÝ»ñÇ ÊáñÑñ¹Ç ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ,
Ý³Ë³å»ë ÁÝïñ»Éáí ³Û¹ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñÁ,
 Çñ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ËáñÑñ¹ÇÝ ³ÝÑñ³Å»ßï é»ëáõñëÝ»ñÝ áõ
ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ²ÝÑñ³Å»ßï ¿ í»ñÉáõÍ»É, Ã» ÇÝãå»ë ¿ îÝûñ»ÝÝ»ñÇ ÊáñÑáõñ¹Á û·ï³·áñÍ»É ÝÇëï»ñÇÝ Ñ³ïÏ³óí³Í Å³Ù³Ý³ÏÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ï³ñ»Ï³Ý
Ïïñí³Íùáí ËáñÑñ¹Ç Ó»éùµ»ñáõÙÝ»ñÁ Áëï ³ÛÝ Ý»ñ¹ñÙ³Ý, áñÁ ËáñÑáõñ¹Á
Ï³ï³ñ»É ¿ ï³ñ»Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³é³ÝÓÝ³óí³Í
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ áÉáñïáõÙ:
îíÛ³É áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ï³ñ³Í»É ÇÝãå»ë îÝûñ»ÝÝ»ñÇ ÊáñÑÁñ¹Ç, ³ÛÝå»ë ¿É Ýñ³ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ ¨ ËáñÑñ¹Ç Ý³Ë³·³ÑÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý
·Ý³Ñ³ïÙ³Ý íñ³: ÀÝ¹ áñáõÙ, ù³ÝÇ áñ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ÙÇ ß³ñù áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñ ËáñÑñ¹Ç Ñ³Ù³ñ Å³Ù³Ý³Ï³ï³ñ »Ý, áã µáÉáñ áÉáñïÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý
»ÝÃ³ñÏí»É ï³ñ»Ï³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý: Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ ï³ñÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý
Ñ³Ù³ñ ËáñÑáõñ¹Á Ï³ñáÕ ¿ ÁÝïñ»É ãáñëÇó ÛáÃ ³é³í»É Ï³ñ¨áñ áÉáñïÝ»ñ:
ÊáñÑñ¹Ç ¨ Ýñ³ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ ·Ý³Ñ³ïáõÙÁ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É ï³ñÇÝ Ù»Ï ³Ý·³Ù ¨ ¹ñ³ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý Ñ³Ù³ñ å³ï³ëË³Ý³ïáõ ¿ ËáñÑÁñ¹Ç Ý³Ë³·³ÑÁ: ÊáñÑñ¹Ç ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ï³ñáÕ »Ý
Ý»ñ·ñ³íí»É ³ñï³ùÇÝ ¨ ³ÝÏ³Ë ÷áñÓ³·»ïÝ»ñ: ÊáñÑñ¹Ç ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý
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·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ³ÝóÏ³óÙ³Ý ÷³ëïÁ ¨ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ å»ïù ¿ ³Ùñ³·ñí»Ý
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ï³ñ»Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛ³Ý Ù»ç: ØÇ³Å³Ù³Ý³Ï, ³é³ç³ñÏáõÙ »Ýù îÝûñ»ÝÝ»ñÇ ÊáñÑñ¹Ç ·áÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³é³ÝÓÝ³óÝ»É ³é³í»É Ï³ñ¨áñ Ñ»ï¨Û³É ãáñë Ñ³ï-í³ÍÝ»ñÁ (·Í³å³ïÏ»ñ 2):

¶Í³å³ïÏ»ñ 2. îÝûñ»ÝÝ»ñÇ ÊáñÑñ¹Ç ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý
Ñ³ïí³ÍÝ»ñÁ
²é³í»É Ù³Ýñ³Ù³ëÝ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Ýù îÝûñ»ÝÝ»ñÇ ÊáñÑñ¹Ç ³ÛÝ µÝáõÃ³·ñÇãÝ»ñÁ, áñáÝù ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ñ³ßíÇ ³éÝ»É ËáñÑñ¹Ç Áëï í»ñáÝßÛ³É
ãáñë ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ñ³ïí³ÍÝ»ñÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï (³ÕÛáõë³Ï 1): îÝûñ»ÝÝ»ñÇ ÊáñÑ¹ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý »ñÏñáñ¹ Ñ³ïí³ÍÁ Ï³åí³Í ¿ ³Û¹åÇëÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñÇ ¨ ·áñÍÇùÝ»ñÇ Ñ»ï: ØÇç³½·³ÛÇÝ åñ³ÏïÇÏ³ÛáõÙ, ³Û¹ Ýå³ï³Ïáí, ÏÇñ³éíáõÙ »Ý
ï³ñµ»ñ ·áñÍÇùÝ»ñ ¨ Ù»Ãá¹Ý»ñ: ²Ûëå»ë, îÝûñ»ÝÝ»ñÇ ÈáÝ¹áÝÇ ÇÝëïÇïáõïÁ ÏÇñ³éáõÙ ¿ ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ ·ñ³íáñ ¨ µ³Ý³íáñ ëïáõ·Ù³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·Á,
áñÁ û·ï³·áñÍáõÙ »Ý Ý³¨ ×³åáÝ³Ï³Ý Ïáñåáñ³óÇ³Ý»ñáõÙ: ²Ù»ñÇÏÛ³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ûñÇÝ³Ï Motorolla-Ý ¨ Amoco-Ý ³Û¹ Ýå³ï³Ïáí û·ï³·áñÍáõÙ ¿ Ñ³ñó³Ã»ñÃÇÏÝ»ñ, áñï»Õ å³ñáõÝ³ÏíáÕ Ñ³ñó³¹ñáõÙÝ»ñÁ ÃáõÛÉ
»Ý ï³ÉÇë ·Ý³Ñ³ï»É ÁÝÃ³óÇÏ ï³ñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ ËáñÑñ¹Ç ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ ¨ µ³ó³Ñ³Ûï»É Ýñ³ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ89: Î³ñÍáõÙ
»Ýù, áñ ûåïÇÙ³É ¿ Ñ³ñó³Ã»ñÃÇÏÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ ËáñÑñ¹Ç ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ
ÏáÕÙÇó îÝûñ»ÝÝ»ñÇ ÊáñÑñ¹Ç ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ëáõµÛ»ÏïÇí ÇÝùÝ³·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ½áõ·áñ¹áõÙÁ ËáñÑ¹ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ûµÛ»ÏïÇí ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý
Ñ»ïª ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ý»ñùÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ÙÇçáóáí :
90

89

Конджер Дж., Файнгольд Д., Лолер Э. Оценка работы совета директоров //
Корпоративное управление : перс англ. / под ред. Е. Дроновой. М. : Альпина Бизнес Букс,
2007. С. 111–139 (Серия «Классика Harvard Business Review»).
Блинков И. В., Никитчанова Е .В., Лихачева Н. Г. Оценка работы совета директоров как
управленче-ский инструмент //Акционерное общество : вопросы корпоративного
управления. 2013. № 4. С. 42–50.
1 Ü»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛ³Ý ·áñÍ³ÏÇóÁ ïÝûñ»ÝÝ»ñÇ ËáñÑñ¹áõÙ ïíÛ³É µ³ÅÝ»ïÇñáç (Ï³Ù µ³ÅÝ»ï»ñ»ñÇ ïíÛ³É ËÙµÇ) ï»ë³Ï³ñ³ñ ÏßéÇ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ ¿ µ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉáõÙ Çñ»Ýó
áõÝ»ó³Í µ³ÅÝ»Ù³ëÇÝ: ºÃ» ïíÛ³É ·áñÍ³ÏÇóÁ ÷áùñ ¿ 1-Çó, ³å³ µ³ÅÝ»ï»ñ»ñÇ ïíÛ³É ËáõÙµÁ
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²ÕÛáõë³Ï 1. ÊáñÑñ¹Ç µÝáõÃ³·ñÇãÝ»ñÁ Áëï îÝûñ»ÝÝ»ñÇ ÊáñÑñ¹Ç ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý
ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ñ³ïí³ÍÝ»ñÇ

²Û¹ Ýå³ï³Ïáí ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É ËáñÑñ¹Ç ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ åÉ³ÝÇ Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÛáõÝÁ ÝÇëï»ñáõÙ ùÝÝ³ñÏíáÕ Ñ³ñó»ñÇ Ñ»ï: ²Ûëå»ë,
ËáñÑñ¹Ç ³Ý¹³ÙÝ»ñÇÝ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý é³½Ù³í³ñáõÃÛ³ÝÁ í»ñ³µ»ñáÕ Ã»Ù³Ý»ñÇ ¨ Ñ³ñó»ñÇ óáõó³ÏÁ,
îÝûñ»ÝÝ»ñÇ ÊáñÑñ¹áõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ ³í»ÉÇ í³ï ù³Ý Ï³ñáÕ ¿ñ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ÉÇÝ»ñª »ÉÝ»Éáí
Ï³åÇï³ÉáõÙ áõÝ»ó³Í µ³ÅÝ»Ù³ëÇó:
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áñáÝù ¹Çï³ñÏí»É »Ý Ý³Ëáñ¹ ï³ñí³ ÝÇëï»ñáõÙ ¨ ³Û¹ óáõó³ÏáõÙ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ýß»É Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ÝÇëïÇ ³Ùë³ÃÇíÁ ¨ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ã»Ù³ÛÇ íñ³
Í³Ëëí³Í Å³Ù³Ý³ÏÁ: ÐÝ³ñ³íáñáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ³Û¹ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ
³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ï³å³Ïó»É ËáñÑñ¹Ç Ï³Ù ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ùµ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ßáß³÷»ÉÇ û·áõïÝ»ñÇ Ñ»ï: Ð³ñóáõÙÁ å»ïù ¿ µ³ÕÏ³ó³Í
ÉÇÝÇ Ñ³ñó»ñÇó, µ³ó Ñ³ñó³¹ñáõÙÝ»ñÇó ¨ å³ï³ëË³ÝÝ»ñÇ ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñ
å³ñáõÝ³ÏáÕ Ñ³ñó»ñ(µ³É»ñáí), áñáÝù ï³ñ»ó ï³ñÇ å»ïù ¿ ³Ý÷á÷áË
ÉÇÝ»Ý, ÇÝãÁ ÃáõÛÉ Ïï³ ËáñÑñ¹ÇÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É »ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï Ñ³ïí³ÍáõÙ Çñ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ñ³Ù»Ù³ï³Ï³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ: Ð³ñóáõÙÇó ¨
ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý Ñ³í³ù³·ñáõÙÇó Ñ»ïá í³ñÓ³ïñáõÃÛ³Ý ÏáÙÇï»Ý å»ïù
¿ í»ñÉáõÍÇ ¨ ùÝÝ³ñÏÇ ëï³óí³Í ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ Ý³Ë³å»ë Ñ³ñó³Ã»ñÃÇÏÝ»ñó Ñ»é³óÝ»Éáí ïÝûñ»ÝÝ»ñÇ ³½·³ÝáõÝÝ»ñÁ: ²ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛ³Ý ï»ëùáí, ³é³ÝÓÝ³óÝ»Éáí áÉáñïÝ»ñÁ, áñï»Õ ËáñÑáõñ¹Á Ñ³ë»É ¿ Çñ Ýå³ï³ÏÝ»ñÇÝ, ¨ áÉáñïÝ»ñÁ,
áñï»Õ Ï³Ý µ³óÃáÕáõÙÝ»ñ ¨ Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ: ÎáÙÇï»Ç »½ñ³Ñ³Ý·áõÙÝ»ñÁ
å»ïù ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É îÝûñ»ÝÝ»ñÇ ÊáñÑñ¹ÇÝ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³óí³Í ï»ëùáí: ÊáñÑáõñ¹Á å»ïù ¿ ùÝÝ³ñÏÇ ³ÛÝ áÉáñïÝ»ñÁ, áñáÝù å³Ñ³ÝçáõÙ »Ý ³é³í»É Ù»Í
áõß³¹ñáõÃÛáõÝ ¨ Ùß³ÏÇ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý åÉ³ÝÝ»ñ:
ØÇ³Å³Ù³Ý³Ï, ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ·Ý³Ñ³ï»É îÝûñ»ÝÝ»ñÇ ÊáñÑñ¹Ç ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ: ²Ûë Ýå³ï³Ïáí Ï³ñ»ÉÇ ¿ ÏÇñ³é»É ÇÝùÝ³·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ù»Ãá¹³µ³ÝáõÃÛáõÝÁ, ë³Ï³ÛÝ Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí ÇÝùÝ³·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ëáõµÛ»ÏïÇí µÝáõÛÃÁ ³ÛÝ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ñ³í³ë³ñ³Ïßé»É ³ÛÉáó Ï³ñÍÇùÝ»ñáí: ²Û¹ Ýå³ï³Ïáí, Ï³ñ»ÉÇ ¿ ÏÇñ³é»É îÝûñ»ÝÝ»ñÇ ÊáñÑñ¹Ç ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ ³Ý³ÝáõÝ ÷áË³¹³ñÓ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ùáï»óáõÙÁ: ØÇ¨ÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï,
ËáñÑñ¹Ç ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ ·Ý³Ñ³ïáõÙÁ å»ïù ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝÇ ËáñÑñ¹Ç Ý³Ë³·³ÑÁ ¨ í³ñÓ³ïñáõÃÛ³Ý ÏáÙÇï»Ç Õ»Ï³í³ñÁ: ²ÛëåÇëÇ ·Ý³Ñ³ïáõÙÝ»ñÇ
³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ å»ïù ¿ ÑÇÙù Ñ³Ý¹Çë³Ý³Ý ÷áËÑ³ïáõóÙ³Ý åÉ³ÝÇ Ùß³ÏÙ³Ý
Ñ³Ù³ñ, áñï»Õ ËáñÑñ¹Ç ³Ý¹³ÙÇ í³ñÓ³ïñáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ ÷áËÏ³å³ÏóíÇ ³ßË³ï³ÝùÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ñ»ï: îÝûñ»ÝÝ»ñÇ ÊáñÑñ¹Ç áñ³Ï³Ï³Ý
·Ý³Ñ³ïáõÙÇó µ³óÇ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É ù³Ý³Ï³Ï³Ý ·Ý³Ñ³ïáõÙ: ²Û¹ Ýå³ï³Ïáí Ï³ñ»ÉÇ ¿ ÏÇñ³é»É Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý
Ù»ç ³éÏ³ Ù»Ãá¹³µ³ÝáõÃÛáõÝÑ: ²Ûëå»ë, ì. Þ³éáíÇ ÏáÕÙÇó ³é³ç³ñÏí³Í ¿
Ù»Ãá¹³µ³ÝáõÃÛáõÝ, áñï»Õ îÝûñ»ÝÝ»ñÇ ÊáñÑñ¹Ç ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý ù³Ý³Ï³Ï³Ý óáõó³ÝÇßÁ ÷áËÏ³å³Ïóí³Í ¿ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ Ñ»ï91: ²ÛëåÇëáí, îÝûñ»ÝÝ»ñÇ
ÊáñÑñ¹Ç ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ³é³ç³ñÏíáÕ
91

Шаров В. Совет директоров : оценка эффективности работы // Проблемы теории и
практики управления. 2011. № 11. С.74–80.
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Ï³éáõó³Ï³ñ·Á Ï³ñáÕ ¿ ³å³Ñáí»É ïíÛ³É ·áñÍÁÝÃ³óÇ ³é³í»É³·áõÛÝ ûµÛ»ÏïÇíáõÃÛáõÝÁ ¨ ÃáõÛÉ Ïï³ Ùß³Ï»É îÝûñ»ÝÝ»ñÇ ÊáñÑñ¹Ç ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ
í³ñÓ³ïñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·ª Ñ³Ù³ñÅ»ù ËáñÑñ¹Ç ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ù»ç
Ýñ³Ýó áõÝ»ó³Í Ý»ñ¹ñÙ³ÝÁ (·Í³å³ïÏ»ñ 4):

¶Í³å³ïÏ»ñ 5. îÝûñ»ÝÝ»ñÇ ÊáñÑñ¹Ç ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ¨
í³ñÓ³ïñáõÃÛ³Ý ÏáÙÇï»Ç ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ï³åÁ
Â»¨ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ÷áñÓÁ íÏ³ÛáõÙ ¿ ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, áñ å»ïù ¿ Ññ³å³ñ³Ï³í µ³ó³Ñ³Ûï»É ÙÇ³ÛÝ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ³ÝóÏ³óÙ³Ý ÷³ëïÁ ¨ ÏÇñ³éí³Í
ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ ¨ ·áñÍÇùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ÏÇñ× ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ, ¨ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ ÙÇßï Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ »Ý ÏáÝýÇ¹»ÝóÇ³É, Ï³ñÍáõÙ
»Ýù, Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ å»ïù ¿ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ï³Ûù»ñáõÙ Ññ³å³ñ³Ï»É îÝûñ»ÝÝ»ñÇ ÊáñÑñ¹Ç ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý ³ÝÏ³Ë ÷áñÓ³·»ïÝ»ñÇ ûµÛ»ÏïÇí ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ: ä»ïù ¿ Ý³¨
µ³ó³Ñ³Ûï»É îÝûñ»ÝÝ»ñÇ ÊáñÑñ¹Ç í³ñÓ³ïñáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ï»Õ»Ï³ïíáõ-
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ÃÛáõÝÁ, ÇÝãÁ, Ï³ñÍáõÙ »Ýù, Ïå³ñï³¹ñÇ ËáñÑñ¹Ç ³Ý¹³ÙÝ»ñÇÝ Ñá· ï³Ý»É
Çñ»Ýó Ï³ñ·³íÇ×³ÏÇ, ³ÛÉ áã ÙÇ³ÛÝ »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ:
îÇ·ñ³Ý ¼²ø²ðÚ²Ü
Îáñåáñ³óÇ³ÛÇ ïÝûñ»ÝÝ»ñÇ ËáñÑñ¹Ç ·Ý³Ñ³ïáõÙÁ áñå»ë Ýñ³
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ï³ï³ñ»É³·áñÍÙ³Ý áõÕÕáõÃÛáõÝ
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. ïÝûñ»ÝÝ»ñÇ ËáñÑñ¹Ç ·Ý³Ñ³ïáõÙ, ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý áõÕÕáõÃÛáõÝ,
·Ý³Ñ³ïÙ³Ý µÝáõÃ³·ñÇãÝ»ñ, ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ·áñÍÇùÝ»ñ, ïÝûñ»ÝÝ»ñÇ ËáñÑ¹ñÇ
ûµÛ»ÏïÇí ¨ ëáõµÛ»ÏïÇí ·Ý³Ñ³ïáõÙ

îÝûñ»ÝÝ»ñÇ ÊáñÑñ¹Ç ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ í³ñÓ³ïñáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó Ñ³Ù³Ï³ñ·Á å»ïù ¿ Ï³éáõóí³Í ÉÇÝÇ ³ÛÝå»ë, áñ ïÝûñ»ÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ³ÏÝÑ³Ûï
ÉÇÝÇ Ýñ³Ýó ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ï³åÁ ÇÝãå»ë îÝûñ»ÝÝ»ñÇ ÊáñÑñ¹Ç, ³ÛÝå»ë ¿É
³ÙµáÕç ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ñ»ï: Ð»ï¨³µ³ñ, ÊáñÑáõñ¹Á å»ïù ¿
å³ñµ»ñ³µ³ñ ·Ý³Ñ³ïÇ ïÝûñ»ÝÝ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ, µ³ó³Ñ³ÛïÇ
ËáñÑñ¹Ç ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ, Ïáñåáñ³ïÇí Ï³é³í³ñÙ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ¨ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ù»ç Ýñ³Ýó áõÝ»ó³Í Ý»ñ¹ñáõÙÁ, ÇÝãáí ³ñ¹Ç³Ï³Ý ¿ ËáñÑñ¹Ç ÇÝùÝ³·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÁ:
Tigran ZAKARYAN
Assessment of corporation's board of directors as a way of improvement of its'
activities
Key words: evaluation of the Board of Directors, direction of evaluation, performance
evaluation, assessment tools, objective and subjective evaluation of the Board of Directors

The modern system of remuneration of board members should be structured so that the
director felt the connection of his work on the board with the results, as most of the
board of directors and the company as a whole. On this basis, there is a need to assess
the activities of directors and to determine their contribution to the effective functioning
of the board of directors, the development of corporate governance and business
performance of the company. Therefore, the problem of self-esteem is no less relevant
for research.
Тигран ЗАКАРЯН
Оценка совета директоров корпорации как направление совршенстовования
его деятельности
Ключевые слова: оценка совета директоров, направления оценки, характеристики оценки,
инструменты оценки, объективная и субъективная оценка совета директоров

Современная система вознаграждения членов совета директоров должна быть
выстроена так, чтобы директора ощущали связь своей деятельности в совете
директоров с результатами как деятельности самого совета директоров, так и компании в целом. Исходя из этого, возникает необходимость оценки деятельности
директоров, выявления их вклада в эффективность функционирования совета
директоров, развития корпоративного управления и эффективности бизнеса компании. Поэтому проблема самооценки становится не менее актуальной для исследования.
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²ðÄàôÂ²ÚÆÜ Ö¶Ü²Ä²ØºðÆ ²¼¸ºՑàôÂÚàôÜÀ ºì ¸ð²ÜՑ Ð²ÔÂ²Ð²ðØ²ÜÜ
àôÔÔì²Ì ØÆՋàՑ²ՌàôØÜºðÀ ÐÐ ´²ÜÎ²ÚÆÜ Ð²Ø²Î²ð¶àôØ
È»Ý³ Ð²Úð²äºîÚ²Ü
ºäÐ îÎ ý³ÏáõÉï»ïÇ ³ëåÇñ³Ýï
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. ÷áË³ñÅ»ù« å³ñï³¹Çñ å³Ñáõëï³íáñáõÙ« Ï³åÇï³ÉÇ
å³Ñå³ÝÙ³Ý µáõý»ñ« ß³ÑáõÃ³µ»ñáõÃÛáõÝ Áëï ³ÏïÇíÝ»ñÇ« ß³ÑáõÃ³µ»ñáõÃÛáõÝ
Áëï Ï³åÇï³ÉÇ

Ð³ÛïÝÇ ¿« áñ ÷áùñ µ³ó ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³é³í»É Ëáó»ÉÇ »Ý ³ñï³ùÇÝ ßáõÏ³Ý»ñÇ ßáÏ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ: ²Û¹ ßáÏ»ñÇ ÷áË³ÝóáõÙ³ÛÇÝ Ù»Ë³ÝÇ½ÙÁ ëÏëíáõÙ ¿ ×ÏáõÝ ïÝï»ë³Ï³Ý µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÇ ÏïñáõÏ ÷á÷áËáõÃÛ³Ùµ«
áñáÝó Ñ³çáñ¹áõÙ »Ý Ý³¨ ýáõÝ¹³Ù»Ýï³ÉÝ»ñÇ ¹ÇÝ³ÙÇÏ³ÛÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: Î³åÇï³ÉÇ Ñáëù»ñÁ µ³í³Ï³Ý ½·³ÛáõÝ »Ý ³ñï³ùÇÝ ßáÏ»ñÇ
ÝÏ³ïÙ³Ùµ« ÇÝãÝ ³ÝÙÇç³å»ë ³Ý¹ñ³¹³éÝáõÙ ¿ ³ñï³ñÅáõÛÃÇ ÷áË³ñÅ»ùÇ
íñ³: 2009Ã© ýÇÝ³Ýë³ïÝï»ë³Ï³Ý ×·Ý³Å³ÙÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ÝÏ³ï»ÉÇ ¿
¹ñ³ÙÇ 2009Ã© Ù³ñïÇ 9-Ç ÏïñáõÏ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ùµª ÝÏ³ñ 1:
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ÜÏ³ñ 1© ²ØÜ ¹áÉ³ñ/ÐÐ ¹ñ³Ù ÷áË³ñÅ»ùÇ ¹ÇÝ³ÙÇÏ³Ý92:
ÐÐ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý µ³ÝÏÁ Ùßï³å»ë áñ¹»·ñ»É ¿ ³ñï³ñÅáõÛÃÇ ÷áË³ñÅ»ùÇ ÏïñáõÏ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ« áñÝ Áëï µ³ó³ïñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µ»ñáõÙ ¿ Ñ»ï³·³ Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝ ¨ Ï³ÝË³ï»ë»ÉÇáõÃÛáõÝ: ²Ûë ßáÏÁ ÐÐ
µ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á ÏÉ³Ý»ó ³é³Ýó ¿³Ï³Ý óÝóáõÙÝ»ñÇ« ³Û¹ ³Ý·³Ù
µ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ßñç³¹³ñÓ³ÛÇÝ
ù³ÛÉ»ñ ãÓ»éÝ³ñÏí»óÇÝ: 2014Ã© ÑáõÉÇë ³ÙëÇÝ èáõë³ëï³ÝÇ ¸³ßÝáõÃÛ³Ý ³ñ-

92î»ë îíÛ³ÉÝ»ñÁ í»ñóí³Í »Ý ÐÐ Î´ Ï³ÛùÇóª www©cba©am
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ï³ùÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí éáõµÉáõ ÷áË³ñÅ»ùÁ ÏïñáõÏ ³ÝÏáõÙ ³åñ»ó« áñÁ ÝÏ³ï»ÉÇ ¿ ÝÏ³ñ 2-áõÙ µ»ñí³Í ¹ÇÝ³ÙÇÏ³ÛÇó:
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ÜÏ³ñ 2© ²ØÜ ¹áÉ³ñ/è¸ éáõµÉÇ ÷áË³ñÅ»ùÇ ¹ÇÝ³ÙÇÏ³Ý93:
ø³ÝÇ áñ èáõë³ëï³ÝÇ ¸³ßÝáõÃÛáõÝÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ ÐÐ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ
ÙÇ·ñ³óÇ³ÛÇ ¨ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñáëù»ñÇ Ëáßáñ³·áõÛÝ »ñÏÇñÁ« ³ÝËáõë³÷»ÉÇáñ»Ý ³Û¹åÇëÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ å»ïù ¿ ³Ý¹ñ³¹³éÝ³ÛÇÝ Ù»ñ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý íñ³« Ù³ëÝ³íáñ³å»ë« ³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ ÷áË³ñÅ»ùÇ íñ³: ²Û¹ ³½¹»óáõÃÛ³Ý ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÁ ÝÏ³ïíáõÙ ¿ 2014Ã© ÝáÛ»Ùµ»ñ-¹»Ïï»Ùµ»ñÇÝ
(ÝÏ³ñ 2): Æ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ 2009Ã© ÏïñáõÏ ³ÝÏÙ³ÝÁª 2014Ã© µ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Çó ³í³Ý¹Ý»ñÇ ³ñï³Ñáëù ¿ñ ÝÏ³ïíáõÙ« É³í³·áõÛÝ ¹»åùáõÙ Ù³ñ¹ÇÏ Çñ»Ýó ¹ñ³Ù³ÛÇÝ ³ÏïÇíÝ»ñÁ ÷áË³Ý³ÏáõÙ ¿ÇÝ ³ñï³ñÅáõÃ³ÛÇÝáí: ÐÐ
ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý µ³ÝÏÝ ÇÝï»ÝëÇíáñ»Ý ÷áñÓáõÙ ¿ÇÝ
Ï³Ý·Ý»óÝ»É í»ñ³Ñ³ë íï³Ý·Á« ³Û¹ ÁÝÃ³óùáõÙ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý µ³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó Çñ³Ï³Ý³óí³Í ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý ëïáñ¨:
ì»ñçÇÝ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñë ï»ÕÇ áõÝ»óáÕ ïÝï»ë³Ï³Ý »ñ¨áõÛÃÝ»ñÇ« ÐÐ
¹ñ³ÙÇ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ¨ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í ÐÐ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý µ³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó Ó»éÝ³ñÏí³Í ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ ¨ ù³ÛÉ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï³·ñáõÃÛáõÝÁ Ñ»ï¨Û³ÉÝ ¿:
2014Ã© û·áëïáëÇó ëÏë³Í ÐÐ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý µ³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó ëÏëí»óÇÝ
Çñ³Ï³Ý³óí»É ³í»ÉÇ ËÇëï ëó»Ý³ñÝ»ñáí ëÃñ»ë-Ã»ëï»ñª ·Ý³Ñ³ï»Éáõ Ý»ñùÇÝ ¨ ³ñï³ùÇÝ ·áñÍáÝÝ»ñÇ áã µ³ñ»Ýå³ëï ½³ñ·³óÙ³Ý ÑÝ³ñ³íáñ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ íñ³94: ÜáÛ»Ùµ»ñÇ 24-ÇÝ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý µ³ÝÏÇ ËáñÑáõñ¹Á áñáß»ó µ³ñÓñ³óÝ»É Ï³ñ×³Å³ÙÏ»ï ¹ñ³Ù³ÛÇÝ Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý
·áñÍÇùÇ (ÉáÙµ³ñ¹³ÛÇÝ é»åá) ïáÏáë³¹ñáõÛùÁª 8©25%-Çó Ñ³ëóÝ»Éáí 10©25%93

î»ë îíÛ³ÉÝ»ñÁ í»ñóí³Í »Ý è¸ Î´ Ï³ÛùÇóª www©cbr©ru:
î»ë ‚²ñÅáõÃ³ÛÇÝ ßáõÏ³ÛáõÙ Ó¨³íáñí³Í Çñ³íÇ×³ÏÇ Ñ»ï Ï³åí³Í ÐÐ Î´
ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï³·ñ³Ï³Ý ÝÏ³ñ³·Çñ‛« ÐÐ Î´« www©cba©am:
94
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Ç: ²ÛÝ ³é¨ïñ³ÛÇÝ µ³ÝÏ»ñáõÙ å»ïù ¿ Ã³ÝÏ³óÝ»ñ Ï³ñ×³Å³ÙÏ»ï ¹ñ³Ù³ÛÇÝ Çñ³óí»ÉÇáõÃÛáõÝÁª Ýå³ï³Ï áõÝ»Ý³Éáí ½ëå»É ×ÝßáõÙÝ»ñÁ ³ñÅáõÃ³ÛÇÝ
ßáõÏ³ÛáõÙ: 2014Ã© ÝáÛ»Ùµ»ñÇ í»ñçÇÝ ÷áË³ñÅ»ùÁ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ Ï³ÛáõÝ³ó³í 435 ¹ñ³Ù Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ ßáõñç: ¸»Ïï»Ùµ»ñÇ 1-ÇÝ èáõë³ëï³ÝÇ ³ñÅáõÃ³ÛÇÝ ßáõÏ³ÛáõÙ ÝÏ³ïí»óÇÝ ³ÝÏ³ÛáõÝáõÃÛ³Ý Ýáñ ÷áõÉ« ÇÝãÁ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ
³é³ç³óñ»ó ¹ñ³ÙÇ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý Ýáñ ëå³ëáõÙÝ»ñ ¨ Ýáñ ×ÝßáõÙÝ»ñ:
¸»Ïï»Ùµ»ñÇ ëÏ½µÇó ëÏë³Í Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý µ³ÝÏÁ ÁÝÃ³óÇÏ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ¨ ïÝï»ëáõÃÛ³ÝÁ ëå³ë³ñÏ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí ³é¨ïñ³ÛÇÝ µ³ÝÏ»ñÇÝ ³½³ïáñ»Ý ïñ³Ù³¹ñáõÙ ¿ñ ³Ýë³ÑÙ³Ý³÷³Ï ù³Ý³ÏáõÃÛ³Ùµ Ï³ÝËÇÏ
³ñï³ñÅáõÛÃª Áëï å³Ñ³ÝçÇ: ØÇ¨ÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï« ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ßáõÏ³ÛÇ
Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ Ùáï ÝÙ³Ý ×ÝßáõÙÝ»ñÁ ½ëå»Éáõ Ýå³ï³Ïáíª ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 2ÇÝ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý µ³ÝÏÁ µ³ñÓñ³óñ»ó Ï³ñ×³Å³ÙÏ»ï ¹ñ³Ù³ÛÇÝ Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý ïáÏáë³¹ñáõùÁª ë³ÑÙ³Ý»Éáí ³ÛÝ 21%: 2014Ã© ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ ëÏ½µÇó
ëÏë³Í Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý µ³ÝÏÁ ³é¨ïñ³ÛÇÝ µ³ÝÏ»ñÇÝ ²ØÜ ¹áÉ³ñÇ å³Ñ³Ýç³ñÏÁ µ³í³ñ³ñ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí ³é³ç³ñÏ»ó »ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï (3-6 ³ÙÇë
Å³ÙÏ»ïáí) ³ñÅáõÃ³ÛÇÝ ëíá÷: 2014Ã© ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 8-ÇÝ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý
µ³ÝÏáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Ý Ýáñ ËáñÑñ¹³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñ ³é¨ïñ³ÛÇÝ µ³ÝÏ»ñÇ
Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ ¨ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ Ñ»ï: Ü»ñÏ³Û³óí»óÇÝ Ýáñ ·áñÍÇùÇ ¿áõÃÛáõÝÁ« Ýå³ï³ÏÝ»ñÁ ¨ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÁ:
2014Ã© ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 17-ÇÝ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý µ³ÝÏÁ ·Ý³ó ³í»ÉÇ Ïáßï
ù³ÛÉ»ñÇª ÏñÏÝ³ÏÇ µ³ñÓñ³óÝ»Éáí ³ñï³ñÅáõÛÃáí Ý»ñ·ñ³íí³Í ÙÇçáóÝ»ñÇ
ÝÏ³ïÙ³Ùµ å³ñï³¹Çñ å³Ñáõëï³íáñÙ³Ý ÝáñÙ³ïÇíÇ å³Ñ³ÝçÁ 12%-Çó
24%-Ç: Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý µ³ÝÏÁ ëÏë»ó ³é¨ïñ³ÛÇÝ µ³ÝÏ»ñÇÝ ïñ³Ù³¹ñ»É Çñ³óí»ÉÇáõÃÛáõÝ Ï³ñ×³Å³ÙÏ»ï ³ñÅáõÃ³ÛÇÝ ëíá÷ ·áñÍÇùÝ»ñÇ ÙÇçáóáíª
÷áÕÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ å³Ñ³Ýç³ñÏÁ µ³í³ñ³ñ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí: Ü»ñ·ñ³íí³Í
ÙÇçáóÝ»ñÇ å³ñï³¹Çñ å³Ñáõëï³íáñÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÁ µËáõÙ ¿ µ³ÝÏ³ÛÇÝ
Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý ß³Ñ»ñÇó« ù³ÝÇ áñ µ³ÝÏ»ñÝ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ ã»Ý
Ï³ñáÕ³ÝáõÙ û·ï³·áñÍ»É Ý»ñ·ñ³íí³Í ÙÇçáóÝ»ñÁ í³ñÏ³íáñÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí: ¸ñ³Ù³í³ñÏ³ÛÇÝ ·áñÍÇù³Ï³½ÙáõÙ å³ñï³¹Çñ å³Ñáõëï³íáñÙ³Ý ÝáñÙÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ Ïáßï ·áñÍÇù« ù³ÝÇ áñ ¹ñ³ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ Ýß³Ý³Ï³ÉÇ ¿ µ³ÝÏ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý íñ³: ÐÐ µ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á å³ñï³¹Çñ å³Ñáõëï³íáñÙ³Ý ÇÙ³ëïáí ³Ýó»É ¿ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý »ñÏ³ñ ×³Ý³å³ñÑ: ÐÐ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý µ³ÝÏÇ ËáñÑñ¹Ç 2007 Ãí³Ï³ÝÇ ÷»ïñí³ñÇ 9-Ç
ÃÇí 39-Ü áñáßÙ³Ùµ Ñ³ëï³ïí³Í` §´³ÝÏ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ï³ñ·³íáñáõÙÁ« µ³ÝÏ³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ïÝï»ë³Ï³Ý ÝáñÙ³ïÇíÝ»ñÁ¦
Î³ÝáÝ³Ï³ñ· 2-Ç (Î³ÝáÝ³Ï³ñ· 2) Ýáñ ËÙµ³·ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ` µ³ÝÏ»ñÇ ÏáÕÙÇó Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý µ³ÝÏáõÙ ï»Õ³µ³ßËíáÕ å³ñï³¹Çñ å³ÑáõëïÝ»ñÇ Ýí³½³·áõÛÝ ã³÷Á ë³ÑÙ³Ýí»ó Ý»ñ·ñ³íí³Í ÙÇçáóÝ»ñÇ 8 ïáÏáëÇ
ã³÷áí: ²ÛÝáõÑ»ï¨« Ï³Ëí³Í µ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ½³ñ·³óáõÙÝ»ñÇó« Î´-Ý
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÷á÷áË»É ¿ å³Ñáõë³ïíáñÙ³Ý ÝáñÙÁ: ²ÏÝ³Ñ³Ûï ¿« áñ ¹ñ³Ùáí ¨ ³ñï³ñÅáõÃ³ÛÇÝ ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Î´-Ý ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿ å³Ñáõë³ï³íáñÙ³Ý ï³ñµ»ñ ïáÏáëÝ»ñ: ²ñï³ñÅáõÃ³ÛÇÝ ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ å³ñï³¹Çñ å³Ñáõëï³íáñÙ³Ý ¹ñáõÛù³ã³÷»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý ³ÕÛáõë³Ï 1-áõÙ:
²ÕÛáõë³Ï 1. ²ñï³ñÅáõÛÃáí Ý»ñ·ñ³íí³Í ÙÇçáóÝ»ñÇ ¹ÇÙ³ó ää
å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ ë³ÑÙ³ÝÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï³·ñáõÃÛáõÝÁ
Պահանջների
գործողության
ժամանակահատվածը
01.01.2008- 16.03.2010

ՀՀ դրամով կատարվող
պահուստավորման
մասնաբաժին (%)

Արտարժույթով
կատարվող
պահուստավորման
մասնաբաժին (%)

95

0

12

3
6

9
6

9

3

22.11.2011 – 17.12.2014

12

0

17.12.2014 – 23.12.2014

24
20
18

0
0
0

96

16.03.2010 - 27.07.2010
97
27.07.2010 - 01.02.2011
01.02.2011 - 22.11.2011

98

23.12.2014- 05.10.2016
05.10.2016--ից սկսած

¸ñ³Ùáí Ý»ñ·ñ³íí³Í ÙÇçáóÝ»ñÇ å³ñï³¹Çñ å³Ñáõëï³íáñÙ³Ý
å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý ³ÕÛáõë³Ï 2-áõÙ:
²ÕÛáõë³Ï 2. ÐÐ ¹ñ³Ùáí Ý»ñ·ñ³íí³Í ÙÇçáóÝ»ñÇ ¹ÇÙ³ó ää
å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ ë³ÑÙ³ÝÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï³·ñáõÃÛáõÝÁ
Պահանջների գործողության
ժամանակահատվածը
01.01.2008

99

15.05.2013

100

Դրույքաչափը (%)

-15.05.2013

8

- 12.02.2014

12.02.2014-ից սկսած

4
102

101

2

95

ՀՀ ԿԲ խորհրդի 21 նոյ., 2007 թ.թիվ 368-Ն որոշում(ուժի մեջ է 2008թ-ի հունվ. 1-ից):
ՀՀ ԿԲ խորհրդի 16 մարտ, 2010 թ. թիվ 46-Ն որոշում (ուժի մեջ է ընդունման պահից):
97
ՀՀ ԿԲ խորհրդի 27 հուլ, 2010 թ. թիվ 171-Ն որոշում (ուժի մեջ է ընդունման պահից):
98
ՀՀ ԿԲ խորհրդի 1 փետր., 2011 թ. թիվ 21-Ն որոշում (ուժի մեջ է ընդունման պահից):
99
ՀՀ ԿԲ խորհրդի 9 փետր., 2007 թ. թիվ 39-Ն որոշում (ուժի մեջ է 2008թ. հունվ. 1-ից):
100
ՀՀ ԿԲ խորհրդի 16 ապր., 2013թ. թիվ 101-Ն որոշում (ուժի մեջ է 2013թ. հուն. 1-ից):
101
ՀՀ ԿԲ խորհրդի 24 դեկ., 2013թ. թիվ 299-Ն որոշում (ուժի մեջ է 2014թ. փետր. 12-ից):
96
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²ØÐ ·áñÍ³¹Çñ ËáñÑáõñ¹Á ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 19-ÇÝ Ï³Û³ó³Í Ñ»ñÃ³Ï³Ý
ÝÇëïáõÙ Ñ³í³ÝáõÃÛ³Ý ³ñÅ³Ý³óñ»ó Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ»ï ²ØÐ ºñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý Íñ³·ñÇ í»ñ³Ý³ÛáõÙÁª ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ï³Éáí Ð³Û³ëï³ÝÇÝ ëï³Ý³É ²ØÐ í³ñÏÇ Ñ»ñÃ³Ï³Ý Ù³ëÝ³µ³ÅÇÝÁ: 2014Ã© ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 23-ÇÝ« ÐÐ Î´ ËáñÑñ¹Ç Ñ»ñÃ³Ï³Ý ÝÇëïáõÙ Î´ ËáñÑáõñ¹Á Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý µ³ÝÏÇ í»ñ³ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý ïáÏáë³¹ñáõÛùÁ µ³ñÓñ³óñ»ó 6©75%Çó 8©5%-Çª Ó¨³íáñí³Í ·Ý³×³ÛÇÝ ×ÝßáõÙÝ»ñÁ ½ëå»Éáõ Ýå³ï³Ïáí: ØÇ¨ÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï« Ýí³½»óí»óÇÝ å³ñï³¹Çñ å³Ñáõëï³íáñÙ³Ý ÝáñÙ³ïÇíÇ
ë³ÑÙ³Ý³ã³÷Á 24%-Çó 20%-Ç ¨ Ï³ñ×³Å³ÙÏ»ï ¹ñ³Ù³ÛÇÝ Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý
·áñÍÇùÇ ïáÏáë³¹ñáõÛùÁª 21%-Çó 20%-Ç: Î³ñ»ÉÇ ¿ Ýß»É« áñ ÝÙ³Ý ÇÝï»ÝëÇí
·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßÝáñÑÇí ÐÐ µ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á 2014Ã© ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ
í»ñçÇÝ Ï³ÛáõÝ³óÙ³Ý áõÕÇÝ µéÝ»ó: àñå»ë½Ç ³Ùñ³åÝ¹íÇ Ó»éù µ»ñí³Í Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝÁ« 2014Ã© ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 30-ÇÝ Î´-Ý ÁÝ¹áõÝ»ó ÙÇ ÏïñáõÏ áñáßáõÙ103«
Áëï áñÇ ‚Üå³ï³Ï áõÝ»Ý³Éáí ËÃ³Ý»É Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý
µ³ÝÏ»ñÇ ÙÇç¨ ÙÇ³óáõÙÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ ¨ µ³ÝÏ»ñÇ Ëáßáñ³óáõÙÁ« ÇÝãÁ
ÏÑ³Ý·»óÝÇ µ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý
µ³ñÓñ³óÙ³ÝÁ« µ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý áõ ïÝï»ë³Ï³Ý ï³ñµ»ñ Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñáõÙ ßáÏ»ñÇÝ ¹ÇÙ³Ï³Û»Éáõ áõÝ³ÏáõÃÛ³Ý ³Ùñ³åÝ¹Ù³ÝÁ«
ÇÝãå»ë Ý³¨ Ýå³ëï»É µ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ÏáÕÙÇó ³é³í»É ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ¨ Ù³ïã»ÉÇ µ³ÝÏ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóÙ³ÝÁ:
´³ÝÏÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ï³åÇï³ÉÇ Ýí³½³·áõÛÝ ã³÷Á ë³ÑÙ³ÝíáõÙ ¿©
1) ÙÇÝã¨ 2017Ã. ÑáõÝí³ñÇ 1-Áª ÑÇÝ· ÙÇÉÇ³ñ¹ (5©000©000©000) ÐÐ ¹ñ³Ù«
2) Ýáñ ëï»ÕÍíáÕ µ³ÝÏ»ñÇ Ñ³Ù³ñª ÙÇÝã¨ 2017Ã. ÑáõÝí³ñÇ 1-Á »ñ»ëáõÝ
ÙÇÉÇ³ñ¹ (30©000©000©000) ÐÐ ¹ñ³Ù«
3) 2017Ã. ÑáõÝí³ñÇ 1-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ ¨ ¹ñ³ÝÇó Ñ»ïáª µ³ÝÏÇ ¨ Ýáñ
ëï»ÕÍíáÕ µ³ÝÏ»ñÇ Ñ³Ù³ñª »ñ»ëáõÝ ÙÇÉÇ³ñ¹ (30©000©000©000) ÐÐ ¹ñ³Ù‛:
2015Ã© ëÏ½µÇó ³ñÅáõÃ³ÛÇÝ ßáõÏ³ÛáõÙ ÝÏ³ïí»ó Ñ³í³ë³ñ³ÏßÇé Ù³Ï³ñ¹³Ï« ë³Ï³ÛÝ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ïÝï»ë³Ï³Ý ½³ñ·³óáõÙÝ»ñÁ Ñ»ï³·³ÛáõÙ ¿É å»ïù ¿ ×ÝßáõÙÝ»ñ ·áñÍ³¹ñ»ÇÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ßáõÏ³ÛÇ íñ³: Àëï
Î´-Ç104 ÐÐ ïÝï»ëáõÃÛáõÝÁ Ï³Ý·ÝáõÙ ¿ Ñ»ï¨Û³É ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ù³ñï³Ññ³í»ñÝ»ñÇ ³é³çª ÙÇç³½·³ÛÇÝ ßáõÏ³Ý»ñáõÙ ·áõÝ³íáñ Ù»ï³ÕÝ»ñÇ ·Ý»ñÇ« ÐÐ
³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý ¹áÉ³ñ³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÇ« Ý»ñùÇÝ ëå³éÙ³Ý ¨ ûï³ñ»ñÏñÛ³ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ Ýí³½áõÙÁ: Ø»Í³å»ë Ï³ñ¨áñíáõÙ ¿ è¸-áõÙ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ÙÇ·ñ³ÝïÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó áõÕ³ñÏí³Í ·áõÙ³ñÇ ³ñÅ»½ñÏáõÙÁ:
102

ՀՀ դրամով ներգրավված և սահմանված չափանիշներին համապատասխանող
երկարաժամկետ միջոցների համար ներկայումս սահմանված է 0% դրույքաչափ:
103
Տես ՀՀ ԿԲ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄ ―ՀՀ ԿԲ ԽՈՐՀՐԴԻ 2007թ. փետր. 9-ի թիվ 39-Ն
ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ‖ 30.12.2014թ.:
104
Տես ―Ֆինանս. կայունության հաշվետվություն, 2015, առաջին կիս.‖ ՀՀ ԿԲ, էջ 6-7
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²ÛëåÇëÇ ½³ñ·³óáõÙÝ»ñÁ Ý»ñÑ³ïáõÏ ¿ áã ÙÇ³ÛÝ ÐÐ ïÝï»ëáõÃÛ³ÝÁ«
³ÛÉ ß³ï ½³ñ·³óáÕ »ñÏñÝ»ñÇ: ´³ÝÏ»ñÇ Ï³åÇï³ÉÁ ¹Çï³ñÏ»Éáí áñå»ë
éÇëÏ»ñÇ ¨ ¹ñ³Ý ·Íáí ÏáñáõëïÝ»ñÇ ÏÉ³ÝÙ³Ý ³é³çÝ³Ñ»ñÃ ï³ññ« ´³½»ÉÛ³Ý ÏáÙÇï»Ý ´³½»É 3-áõÙ ³é³ç ¿ ù³ßáõÙ åñáóÇÏÉ³ÛÝáõÃÛ³Ý Ïñ×³ïÙ³Ý
ÑÇÙÝ³ËÝ¹Çñ: ²Ûë ËÝ¹ñÇ Ñ³Ù³ñ ³é³ç³ñÏíáõÙ ¿ »ñÏáõ Ýáñ ·áñÍÇùÝ»ñª Ï³åÇï³ÉÇ å³Ñå³ÝÙ³Ý ¨ Ñ³Ï³óÇÏÉÇÏ µáõý»ñÝ»ñ:
Î³åÇï³ÉÇ å³Ñå³ÝÙ³Ý µáõý»ñÇ ¿áõÃÛáõÝÁ Ï³Û³ÝáõÙ ¿ Ýñ³ÝáõÙ« áñ áã
×·Ý³Å³Ù³ÛÇÝ ßñç³ÝáõÙ µ³ÝÏ»ñÁ å»ïù ¿ Ïáõï³Ï»Ý ÙÇçáóÝ»ñ« áñáÝù Ïû·Ý»Ý Ñ³ÕÃ³Ñ³ñ»É ×·Ý³Å³Ù»ñÝ ³é³Ýó óÝóáõÙÝ»ñÇ: Î³åÇï³ÉÇ å³Ñå³ÝÙ³Ý µáõý»ñÁ ë³ÑÙ³ÝíáõÙ ¿ CET 1 Ï³åÇï³ÉÇ Ýí³½³·áõÛÝ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ
íñ³« áñÁ Ë³Ëï»Éáõ ¹»åùáõÙ µ³ÝÏ»ñ Ï»ÝÃ³ñÏí»Ý ãµ³ßËí³Í ß³ÑáõÛÃÁ
µ³ßË»Éáõ« µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÁ µ³ÝÏÇ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛ³Ùµ Ñ»ï·Ý»Éáõ Ï³Ù ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇÝ å³ñ·¨³ïñáõÙÝ»ñ Ýß³Ý³Ï»Éáõ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñÇ«
ÁÝ¹ áñáõÙ« ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñÁ ³ëïÇ×³Ý³µ³ñ Ù»Í³ÝáõÙ »Ý: Î³åÇï³ÉÇ
å³Ñå³ÝÙ³Ý µáõý»ñÁ ë³ÑÙ³Ýí»É ¿ 2«5%-Ç ã³÷áí: Î³åÇï³ÉÇ å³Ñå³ÝÙ³Ý µáõý»ñÁ Ï·áñÍ³ñÏíÇ 2016Ã© ÑáõÝí³ñÇó« ÇëÏ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ áõÅÇ Ù»ç
ÏÙïÝÇ 2019Ã© ÑáõÝí³ñÇ 1-ÇÝ: Ð³çáñ¹ ·áñÍÇùÁ Ï³åÇï³ÉÇ Ñ³Ï³óÇÏÉÇÏ
µáõý»ñÝ ¿« áñÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÁ áã ÙÇ³ÛÝ ³é³ÝÓÇÝ µ³ÝÏ»ñÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝÁ ×·Ý³Å³ÙÇ Å³Ù³Ý³Ï ³å³Ñáí»ÉÝ ¿« ³ÛÉ¨ ×·Ý³Å³Ù³ÛÇÝ ÷áõÉáõÙ Çñ³Ï³Ý ïÝï»ëáõÃÛ³Ý í³ñÏ³íáñáõÙÁ å³Ñå³Ý»Éáõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ï³ÉÁª ³é³Ýó íï³Ý·»Éáõ µ³ÝÏ»ñÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝÁ ¨« ³Û¹åÇëáí Ëáõë³÷»Éáí ³ñ³ï³íáñ ßñç³ÝáõÙ Ñ³ÛïÝí»Éáõ
íï³Ý·Çó: Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ »ñÏñÇ Ï³ñ·³íáñáÕ Ù³ñÙÇÝ å»ïù ¿ ÙáÝÇïáñÇÝ·Ç »ÝÃ³ñÏÇ µ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ñ³Ù³Ï³ñ·³ÛÇÝ éÇëÏ»ñÁ ¨ Ï³Ëí³Í
¹ñ³Ýó Ù»ÍáõÃÛáõÝÇóª éÇëÏáí Ïßéí³Í ³ÏïÇíÝ»ñÇ 0-2«5%-Ç ã³÷áí105 :
ÆÙ Ï³ñÍÇùáí« ´³ÝÏ³ÛÇÝ Ï³åÇï³ÉÇ ï³ññ»ñÇ« ÇÝãå»ë Ý³¨ Ï³åÇï³ÉÇ Ýí³½³·áõÛÝ Ù»ÍáõÃÛ³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùµ ÝÙ³Ý Ëëï³óáÕ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ ³ÝËáõë³÷»ÉÇáñ»Ý µ»ñ»Éáõ »Ý µ³ÝÏ»ñÇ »Ï³Ùï³µ»ñáõÃÛ³Ý ³ÝÏÙ³Ý: ²Û¹ ¹»åùáõÙ ëáíáñ³µ³ñ ßáõÏ³ÛÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ ÃÇíÁ ÏïñáõÏ Ïñ×³ïíáõÙ ¿« ÇÝãÝ ¿É
Çñ Ñ»ñÃÇÝ Ï³ñáÕ ¿ Ýí³½»óÝ»É Ùñó³ÏóáõÃÛáõÝÁ: ØÇ ÏáÕÙÇó« 2014Ã© ¨ 2015Ã©
µ³ÝÏ»ñÇ »Ï³Ùï³µ»ñáõÃÛ³Ý ³ÝÏáõÙÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿
»Õ»É µ³ÝÏ»ñÇ í³ñÏ³ÛÇÝ åáñïý»ÉÝ»ñÇ áñ³ÏÇ í³ïÃ³ñ³óÙ³Ùµ« ÙÛáõë ÏáÕÙÇó« µ³ÝÏ»ñÇ ÏáÕÙÇó Ï³åÇï³ÉÇ Ù»ÍáõÃÛ³Ý ³í»É³óáõÙÁª å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í
Ï³åÇï³ÉÇ Ñ³Ù³ÉñÙ³Ùµ« Ùáï ³å³·³ÛáõÙ µ³ÝÏ»ñÇ Ùáï ³é³ç³óÝ»Éáõ ¿
¹ñ³Ýù »Ï³Ùï³µ»ñ ³ÏïÇíÝ»ñáõÙ Ý»ñ¹Ý»Éáõ ËÝ¹Çñ: Ð»ï¨³µ³ñ« Ï³ÝË³ï»ëíáõÙ ¿« áñ µ³ÝÏ»ñÇ »Ï³Ùï³µ»ñáõÃÛ³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ ³ÝÏáõÙÁ Ï³Ù
³éÝí³½Ý ó³Íñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ Ïå³Ñå³ÝíÇ Ý³¨ 2017Ã-ÇÝ: ºÏ³Ùï³µ»ñáõ105

Տես ‖Բազել 3, համառոտ տեղեկանք‖, ՀՀ ԿԲ, Երևան 2012թ.:
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ÃÛ³Ý ³ÝÏáõÙÁ ¨ Ùñó³ÏóáõÃÛ³Ý Ýí³½áõÙÁ µ»ñáõÙ ¿ µ³ÝÏ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ë³Ï³·Ý»ñÇ µ³ñÓñ³óÙ³Ý: ²Ûë »ñ¨áõÛÃÁ ÐÐ µ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç
Ñ³Ù³ñ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ÝÏ³ï»É ³ÕÛáõë³Ï 3-áõÙ« áñï»Õ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ß³ÑáõÃ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ Áëï ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ Áëï Ï³åÇï³ÉÇ:
²ÕÛáõë³Ï 3106© ÐÐ µ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ß³ÑáõÃ³µ»ñáõÃÛ³Ý
¹ÇÝ³ÙÇÏ³Ý:

²ÕÛáõë³Ï 3-Çó ÝÏ³ï»ÉÇ ¿« áñ Ç ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ ÙÇÝã¨ 2014Ã©« 2015Ã©Çó ëÏë³Í µ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ß³ÑáõÃ³µ»ñáõÃÛ³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ ³ÝÝ³Ë³¹»å ³ÝÏáõÙ »Ý ³åñáõÙ« ÁÝ¹Ñáõå ÙÇÝã¨ íÝ³ëÇ ëï³óáõÙÁ: îÝï»ëáõÃÛ³Ý
×·Ý³Å³Ù³ÛÇÝ íÇ×³Ïáí ¨ µ³ÝÏ»ñÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ Ñ³Ù³ÉñÙ³Ùµ
å³ÛÙ³Ý³íáñí³Íª 2016Ã© µ³ÝÏ»ñÇ ß³ÑáõÃ³µ»ñáõÃÛáõÝÁ å³Ñå³ÝíáõÙ ¿
Ùáï ½ñáÛ³Ï³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏáõÙ:
²ÕÛáõë³Ï 4© ÐÐ µ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ
óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ(ÙÉÝ© ÐÐ ¹ñ³Ù)
Ընդհանուր
ակտիվներ

Ընդհանուր
պարտավորություններ

Հաշվեկշռային
ընդհանուր կապիտալ

31.12.2014

3,410,923.0

2,941,803

469,120

30.06.2015

3,239,191

2,760,956

478,235

31.12.2015

3,457,081

2,943,031

514,050

30.06.2016

3,455,802

2,907,821

547,981

30.09.2016

3,553,606

2,982,638

570,968

ÆÝãå»ë Ï³ñ»ÉÇ ¿ ÝÏ³ï»É ³ÕÛáõë³Ï 3-áõÙ« 2014Ã© ¹»Ïï»Ùµ»ñÇÝ µ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ß³ÑáõÃ³µ»ñáõÃÛáõÝÁ Áëï ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ Ï³åÇï³ÉÇ
Ï³½Ù»É »Ý Ñ³Ù³å³ï³ë³Ë³Ý³µ³ñ 1 ïáÏáë ¨ 6©4 ïáÏáë: ¼áõï ß³ÑáõÛÃÁ
Ï³½Ù»É ¿ 32«066 ÙÉÝ ÐÐ ¹ñ³Ù: ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ Ï³åÇï³ÉÇ Ù»Í³óÙ³Ý áñáßÙ³Ý
106
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³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ÙÇÝã¨ 2017Ã© µ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ï³åÇï³ÉÁ
å»ïù ¿ Ñ³Ù³Éñí»ñ 222 ÙÉñ¹ ÐÐ ¹ñ³Ùáí107« áñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ
Ï³åÇï³ÉÁ ÏÏ³½Ù»ñ 691 ÙÉñ¹ ¹ñ³Ù: ÆÙ Ï³ñÍÇùáí« í»ñçÇÝ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñë
µ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÇ (³Û¹ ÃíáõÙ` ³í³Ý¹Ý»ñÇ ¨
í³ñÏ»ñÇ) Ýí³½Ù³Ý ÙÇïáõÙÝ»ñÁ ½·³ÉÇáñ»Ý å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í »Ý µ³ÝÏ³ÛÇÝ
Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ï³åÇï³ÉÇ ³í»É³óÙ³Ùµ: ²Û¹ ÙÇïáõÙÝ»ñÁ« ÙÇ ÏáÕÙÇó« ß³Ñ»Ï³Ý »Ý í³ñÏ³éáõÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ« ë³Ï³ÛÝ« ÙÛáõë ÏáÕÙÇó« Ó»éÝïáõ ã»Ý ³í³Ý¹³ïáõÝ»ñÇ ¨ µ³ÝÏ»ñÇ ë»÷³Ý³Ï³ï»ñ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: îÝï»ë³Ï³Ý` Ý»ñÏ³ÛáõÙë ¹ñë¨áñíáÕ ó³Íñ ³×Ç å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ïÝï»ëáõÃÛáõÝÁ Ñ³½Çí Ã» Ï³ñáÕ³Ý³ ³é³çÇÏ³ ï³ñÇÝ»ñÇÝ ÏÉ³Ý»É Ï³åÇï³ÉÇ ³í»É³óÙ³Ùµ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í µ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ³éÏ³ ³í»ÉóáõÏ³ÛÇÝ Çñ³óí»ÉÇáõÃÛáõÝÁ: ¸³« Çñ Ñ»ñÃÇÝ« Ï³ñáÕ ¿ Ñ³Ý·»óÝ»É Ý»ñ·ñ³íí³Í ÙÇçáóÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ
µ³ÝÏ»ñÇ å³Ñ³Ýç³ñÏÇ Ýí³½Ù³ÝÁ« ¨ áñå»ë Ñ»ï¨³Ýù« ³í³Ý¹Ý»ñÇ ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÇ Ñ»ï³·³ ÷áùñ³óÙ³ÝÁ:
ÜÏ³ñ 3108© ²é¨ïñ³ÛÇÝ µ³ÝÏ»ñÇ ÏáÕÙÇó Ý»ñ·ñ³íí³Í ³í³Ý¹Ý»ñÇ
ÙÇçÇÝ ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÁ:

ì³ñÏ»ñÇ ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÇ µ³ñÓñ³óÙ³Ý ÙÇïáõÙ ãÇ ÝÏ³ïíáõÙ« ù³ÝÇ áñ ¹ñ³Ýó ÝÏ³ïÙ³Ùµ å³Ñ³Ýç³ñÏÝ ¿³å»ë Ïñ×³ïí»É ¿: ²Ûë Çñ³íÇ×³ÏÁ
³ñï³óáÉáõÙ ¿ ÁÝ¹³Ù»ÝÁ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÁ: ¸ñ³Ýù Ëáñ³óÙ³Ý ÙÇïáõÙ ÏáõÝ»Ý³Ý Ï³åÇï³ÉÇ å³Ñå³ÝÙ³Ý ¨ Ñ³Ï³óÇÏÉÇÏ µáõý»ñÝ»ñÇ ³ÙµáÕç³Ï³Ý ÏÇñ³éÙ³Ý ¹»åùáõÙ:

107
108
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ÜÏ³ñ 4109 © ²é¨ïñ³ÛÇÝ µ³ÝÏ»ñÇ ÏáÕÙÇó ïñ³Ù³¹ñí³Í í³ñÏ»ñÇ ÙÇçÇÝ
ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÁ:

²ÏÝÑ³Ûï ¿ ¹³éÝáõÙ« áñ µ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³ÛáõÝáõÃÛ³ÝÝ áõÕÕí³Í ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÷áùñ³óÝ»Éáõ »Ý µ³ÝÏ³ÛÇÝ ÙÇçÝáñ¹áõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ« ÇÝãÝ ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ ¿ ³ÕÛáõë³Ï 13-áõÙ µ»ñí³Í
µ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ³ÏïÇíÝ»ñ/ÐÜ² ¨ í³ñÏ»ñ/ÐÜ² óáõó³ÝÇßÝ»ñáõÙ:
²ÕÛáõë³Ï 5110© ´³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ³ÏïÇíÝ»ñ/ÐÜ²« í³ñÏ»ñ/ÐÜ²
óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ:
%

2007

Բանկային
24.3
համակարգի
ակտիվներ/ՀՆԱ
Բանկային
13.5
համակարգի
վարկեր / ՀՆԱ

2008
28.7

2009
42.2

2010
45.1

2011
54.7

2012
61.8

2013
69.0

2014
70.3

2015
68.5

17.8

23.4

27.4

33.6

40.2

42.1

42.7

39.8

Î³ï³ñí³Í ¹Çï³ñÏáõÙÝ»ñÁ ¨ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÃáõÛÉ »Ý ï³ÉÇë »ÝÃ³¹ñ»Éáõ« áñ ÐÐ µ³Ý³Ï³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á ¨ ³é³ÝÓÇÝ µ³ÝÏ»ñÝ áõÝ»Ý
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý áñáß³ÏÇ Ù³Ï³ñ¹³Ï« ÇÝãÁ ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë ×·Ý³Å³Ù»ñÇ ¨ ßáÏ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï Ï³ñ·³íáñ»É áÉáñïÝ ³é³Ýó ¿³Ï³Ý óÝóáõÙÝ»ñÇ: Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý µ³ÝÏÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ù³Ý ¨ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÁ ·áñÍáõÝ³Ï ¨ ³¹»Ïí³ï ³½¹áõÙ »Ý ßáÏ»ñÇ ½ëåÙ³Ý, Ýáñ Ñ³í³ë³ñ³ÏßéáõÃÛáõÝ Ñ³ëï³ï»Éáõ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï: Ð³ïÏ³Ýß³Ï³Ý ¿
µ³ÝÏ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ó¨³íáñí³Í Ýáñ Çñ³íÇ×³ÏÁ« »ñµ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ³í»ÉÇ
ËÇëï å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ áõÕ»ÏóíáõÙ »Ý ÃáõÛÉ ïÝï»ë³Ï³Ý ³ÏïÇíáõÃÛ³Ý Ñ»ï:
109
110
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È»Ý³ Ð²Úð²äºîÚ²Ü
²ñÅáõÃ³ÛÇÝ ×·Ý³Å³Ù»ñÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ¨ Ñ³ÕÃ³Ñ³ñÙ³ÝÝ áõÕÕí³Í
ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ ÐÐ µ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. ÷áË³ñÅ»ù« å³ñï³¹Çñ å³Ñáõëï³íáñáõÙ« Ï³åÇï³ÉÇ å³Ñå³ÝÙ³Ý µáõý»ñ« ß³ÑáõÃ³µ»ñáõÃÛáõÝ Áëï ³ÏïÇíÝ»ñÇ« Áëï Ï³åÇï³ÉÇ

Ðá¹í³ÍáõÙ áõëáõÙÝ³ëÇñí»É »Ý ³ñï³ùÇÝ ßáÏ»ñÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ³ñï³ñÅáõÛÃÇ ÷áË³ñÅ»ùÇ íñ³: 2014Ã© ÑáõÉÇë ³ÙëÇÝ èáõë³ëï³ÝÇ ¸³ßÝáõÃÛ³Ý
³ñï³ùÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí éáõµÉáõ ÷áË³ñÅ»ùÁ ÏïñáõÏ ³ÝÏáõÙ ³åñ»ó« ÇÝãÁ ³ÝËáõë³÷»ÉÇáñ»Ý ³½¹»ó Ù»ñ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý íñ³« Ù³ëÝ³íáñ³å»ë« ³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ ÷áË³ñÅ»ùÇ íñ³: ì»ñçÇÝÇë Ñ»ï¨³Ýùáí µ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Çó ³í³Ý¹Ý»ñÇ ³ñï³Ñáëù ¿ñ ÝÏ³ïíáõÙ« É³í³·áõÛÝ ¹»åùáõÙ Ù³ñ¹ÇÏ Çñ»Ýó ¹ñ³Ù³ÛÇÝ ³ÏïÇíÝ»ñÁ ÷áË³Ý³ÏáõÙ ¿ÇÝ ³ñï³ñÅáõÃ³ÛÇÝáí: Ðá¹í³ÍáõÙ áõëáõÙÝ³ëÇñí»É »Ý Ý³¨ ÐÐ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý µ³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó Ó»éÝ³ñÏí³Í ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁª Ï³åí³Í ÐÐ ¹ñ³ÙÇ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ¨ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý Ñ»ï:
Лена АЙРАПЕТЯН
Воздействие валютных кризисов и мероприятия, направленные на их
преодоление в банковской системе РА
Ключевые слова: курс обмена, обязательное резервирование, буфер сохранения капитала,
прибыльность по активам, прибыльность по капиталу

В статье исследовано воздействие внешних шоков на курс обмена иностранной
валюты. В июле 2014г. в вследствие внешней политики РФ, курс рубля резко
упал, что неизбежно отразилось на нашей экономике и в частности, в первую
очередь на курсы обмена. В результате последнего, наблюдалась утечка вкладов
из банковской системы, в лучшем случае люди обменивали свои драмовые
активы на валютные. В статье рассмотрены также мероприятия Центрального
Банка РА в связи с обесценивания драма РА и финансовой стабильностью.
Lena HAYRAPETYAN
Impact of currency crises and measures directed to theirovercoming
in the banking system of RA
Key words: exchange rate, obligatory reservation, capital conservation buffer, yield on assets,
yeild on capital

The impact of external shocks on the foreign currency exchange rate is studied in the
article. In July, 2014 the foreign policy of the Russian Federation resulted in the sharp
fall of ruble exchange rate which inevitably affected our economy and, in particular,
first of all the exchange rates. As a result of the latter, outflow of deposits from the
banking system was observed. At the best, people exchanged their assets in AMD into
those in foreign currency. The activities of the Central Bank of RA related to the
devaluation of the Armenian dram and financial stability are also considered in this
article.
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ÐÐ ´²ÜÎ²ÚÆÜ Ð²Ø²Î²ð¶Æ üÆÜ²Üê²Î²Ü Î²ÚàôÜàôÂÚ²Ü ¶Ü²Ð²îØ²Ü
¶àðÌÆՔ²Î²¼ØÀ ºì ÐÆØÜ²Î²Ü ՑàôՑ²ÜÆÞÜºðÀ
È»Ý³ Ð²Úð²äºîÚ²Ü
ºäÐ îÎ ý³ÏáõÉï»ïÇ ³ëåÇñ³Ýï
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ: üÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝ« éÇëÏ»ñÇ Ï³é³í³ñáõÙ«
Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý ù³ñï»½

ÞáõÏ³Û³Ï³Ý ïÝï»ëáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ½³ñ·³óÙ³Ý Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ ·áñÍáÝÝ»ñÇó Ù»ÏÁ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñáõë³ÉÇ ¨ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÝ ¿« áñÝ Çñ»ÝÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ßáõÏ³Ý»ñÇ ¨ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ÇÝëïÇïáõïÝ»ñÇ ³ÙµáÕçáõÃÛáõÝÁ: ÐÐ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
Ñ³Ù³Ï³ñ·Á« Ñ³ïÏ³å»ë Ýñ³ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ù³ëÁ Ï³½ÙáÕ µ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á« Ï³ñ¨áñ ¹»ñ ¿ Ë³ÕáõÙ ÐÐ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ïÝï»ë³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ«
³Û¹ ÇëÏ å³ï×³éáí ³ÝÑñ³Å»ßï ¿« áñ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á å³Ñå³ÝÇ ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ ³ÝÁÝ¹Ñ³ïáõÃÛáõÝÁ ¨ Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝÁ` ³Û¹åÇëáí
Ýå³ëï»Éáí ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý µÝ³Ï³ÝáÝ ³×ÇÝ:
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ µÝáñáß»É áñå»ë ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý«
Ù³ÏñáïÝï»ë³Ï³Ý ¨ ³ÛÉ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ³ÛÝåÇëÇ Ñ³Ù³¹ñáõÃÛáõÝ« áñÇ ¹»åùáõÙ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ« ßáõÏ³Ý»ñÁ ¨ ¹ñ³Ýó »ÝÃ³Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÁ ÙÇ³ëÇÝ áõÝ³Ï »Ý ¹ÇÙ³Ï³Û»Éáõ ÑÝ³ñ³íáñ Ù³ñï³Ññ³í»ñÝ»ñÇÝ«
óÝóáõÙÝ»ñÇÝ ¨ ³ÝÑ³í³ë³ñ³ÏßéáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝª ³Û¹ Ï»ñå Ýí³½»óÝ»Éáí ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ÙÇçÝáñ¹áõÃÛ³Ý ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³ïÙ³Ý Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ: üÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝÁ µÝáñáß»ÉÇë Ñ³ßíÇ ¿ ³éÝíáõÙ ³ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ« áñ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝÁ Ï³ñáÕ ¿ ³é³ç³Ý³É ÇÝãå»ë ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ý»ñùÇÝ ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ Ë³Ã³ñÙ³Ý« ³ÛÝå»ë ¿É »ñÏÁñÇ Ý»ñëáõÙ áõ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛáõÝáõÙ ³Ýµ³ñ»Ýå³ëï Ù³ÏñáïÝï»ë³Ï³Ý ½³ñ·³óáõÙÝ»ñÇ« Ëáßáñ ÷áË³éáõÝ»ñÇ áõ å³ñï³ï»ñ»ñÇ Ñ»ï
Ï³åí³Í ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ« ïÝï»ë³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ï³Ù »ÝÃ³Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï¨³Ýùáí:ì»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ áõ ßáõÏ³Ý»ñÇ ½³ñ·³óáõÙÝ»ñÝ áõ ÇÝï»·ñ³óáõÙÁ« ÇÝãå»ë
Ý³¨ ï³ñµ»ñ »ñÏñÝ»ñáõÙ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ×·Ý³Å³Ù»ñÁ å³ï×³é »Ý Ñ³Ý¹Çë³ó»É« áñ ÙÇ ß³ñù »ñÏñÝ»ñÇ ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ« µ³óÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ³é³ÝÓÇÝ µ³ÕÏ³óáõóÇãÝ»ñÇ ½³ñ·³óáõÙÝ»ñÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÇó«
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ Ùß³Ï»ÉÇë áõß³¹ñáõÃÛáõÝ ¹³ñÓÝ»Ý Ý³¨ »ñÏñÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ï³ÛáõÝáõÃÛ³ÝÁ« áñå»ë Ù»Ï ³ÙµáÕçáõÃÛáõÝ: Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ïí³ÍÇ ·ÉË³íáñ
Ï³ñ·³íáñáÕÁ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý µ³ÝÏÝ ¿: Àëï ÐÐ Ýáñ ë³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý 200
Ñá¹í³ÍÇ 2-ñ¹ Ï»ïÇª Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý µ³ÝÏÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñÝ »Ý
·Ý»ñÇ ¨ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíáõÙÁ: ØÇÝã ³Ûë ÷á÷áËáõ146
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ÃÛáõÝÁ« ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝÁ« Ñ³Ù³Ó³ÛÝ §ÐÐ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý µ³ÝÏÇ
Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»ÝùÇ« Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ñ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý µ³ÝÏÇ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇó Ù»ÏÁ«
ë³Ï³ÛÝ ³ÛëáõÑ»ï¨ ³ÛÝ ¹³éÝáõÙ ¿ ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý ¹ñáõÛÃ ¨ Ï³ñ¨áñíáõÙ ¿
·Ý»ñÇ Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý Ýå³ï³ÏÇÝ Ñ³í³ë³ñ: ÐÐ Î´ µÝáñáßÙ³Ùµ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíáõÙÁ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á ÷Éáõ½áõÙÇó
Ï³Ù Ë³÷³ÝáõÙÇó ½»ñÍ å³Ñ»ÉÝ ¿« ³ÛÝå»ë« áñ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á ß³ñáõÝ³ÏÇ ³å³Ñáí»É ³ÝÑñ³Å»ßï Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³Ï« ·áñÍ³ñùÝ»ñÇ ¨ ÷áË³ÝóáõÙÝ»ñÇ ³ÝË³÷³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙ« ïÝï»ëáõÃÛáõÝáõÙ ËÝ³ÛáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý»ñ¹ñÙ³Ý áõÝ³ÏáõÃÛ³Ý å³Ñå³ÝáõÙ:
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý ·áñÍ³éáõÛÃÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý µ³ÝÏÝ Çñ ïñ³Ù³¹ñáõÃÛ³Ý ï³Ï áõÝÇ ÙÇ ß³ñù
·áñÍÇùÝ»ñ« áñáÝóÇó Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ýß»É©
 éÇëÏ»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ ¨ ·Ý³Ñ³ïáõÙ«
 ßáõÏ³ÛÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ éÇëÏ»ñÇ ÁÝÏ³ÉÙ³ÝÁ« ï»Õ»Ï³óí³ÍáõÃÛ³Ý
µ³ñÓñ³óÙ³ÝÝ áõ ß³Ñ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³ÝÝ áõÕÕí³Í ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ«
 ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý »ÝÃ³Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇ ÑëÏáÕáõÃÛ³ÝÝ áõ µ³ñ»É³íÙ³Ý áõÕÕí³Í ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙ«
 ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ßáõÏ³Ý»ñáõÙ ¨ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý ïñ³Ù³¹ñáõÙ«
 í»ñçÇÝ ³ïÛ³ÝÇ í³ñÏ³ïáõÇ ·áñÍ³éáõÛÃÇ ÏÇñ³éáõÙ«
 ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáí:
´³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý
·áñÍÁÝÃ³óÁ µ³ÕÏ³ó³Í ¿ Ñ»ï¨Û³É »ñ»ù Ñ³çáñ¹³Ï³Ý ÷áõÉ»ñÇó©
 èÇëÏ»ñÇ µ³ó³Ñ³ÛïáõÙ
 èÇëÏ»ñÇ ·Ý³Ñ³ïáõÙ
 èÇëÏ»ñÇ Ï³é³í³ñáõÙ
Ð³í³Ý³Ï³Ý éÇëÏ»ñÇ µ³ó³Ñ³ÛïÙ³Ý ¨ ½ëåÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí ÐÐ Î´
ß³ñáõÝ³Ï³µ³ñ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ Ý»ñùÇÝ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ¨ ³ñï³ùÇÝ ³ßË³ñÑÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ¨ Ù³ÏñáÙÇç³í³ÛñÇ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ« ßáõÏ³Ý»ñÇ ÙáÝÇïáñÇÝ·« Ñ³Ûñ»Ý³Ï³Ý í×³ñ³Ñ³ßí³ñÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ: ²Ûë ÷áõÉáõÙ áñå»ë í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ³é³ñÏ³ »Ý
Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ÇÝãå»ë ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÁ (ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñ« ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý »ÝÃ³Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñ ¨ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ßáõÏ³Ý»ñ)« ³ÛÝå»ë ¿É Ù³ÏñáïÝï»ëáõÃÛáõÝÁ: àõëáõÙÝ³ëÇñíáõÙ »Ý
µáÉáñ ³ÛÝ ·áñÍáÝÝ»ñÁ« áñáÝù áõÕÕ³ÏÇáñ»Ý Ï³Ù ³ÝáõÕÕ³ÏÇáñ»Ý Ï³ñáÕ »Ý
³½¹»É ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ï³ÛáõÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý íñ³: Ð³í³Ý³Ï³Ý éÇëÏ»ñÇ ¹ñë¨áñ»Éáõ ¹»åùáõÙ µ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ëáó»ÉÇáõÃÛ³Ý
Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ ·Ý³Ñ³ï»Éáõ Ýå³ï³Ïáí ÐÐ Î´ ÏáÕÙÇó ÏÇñ³éíáõÙ »Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ ÷áñÓáõÙ É³ÛÝ ï³ñ³ÍáõÙ áõÝ»óáÕ ëÃñ»ë-Ã»ëï»ñÁ: ì»ñçÇÝÝ»ñë Çñ»Ý147
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óÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ý ¹Çï³ñÏí»ÉÇ ï³ñµ»ñ ßáÏ³ÛÇÝ ëó»Ý³ñÝ»ñÇ Ñ³Ý¹»ë
·³Éáõ ¹»åùáõÙ µ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç« Ï³Ù ¹ñ³ ³é³ÝÓÇÝ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ
íÝ³ëÝ»ñÇ ·Ý³Ñ³ïáõÙ: üÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ Ñ³çáñ¹ Ï³ñ¨áñ ÷áõÉÁ éÇëÏ»ñÇ Ï³é³í³ñáõÙÝ ¿: Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý
µ³ÝÏÁ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç éÇëÏ»ñÇ Ï³é³í³ñáõÙÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿
åñáõ¹»ÝóÇ³É ¨ Ù³Ïñáåñáõ¹»ÝóÇ³É ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ« ÇÝãå»ë Ý³¨
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ÙÇçáóáí: äñáõ¹»ÝóÇ³É Ï³ñ·³íáñáõÙÁ »ÝÃ³¹ñáõÙ ¿ ³é³ÝÓÇÝ Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ÝáñÙ³ïÇí³ÛÇÝ« Ï³ñ·³íáñÇã áñáß³ÏÇ ¹³ßïÇ ë³ÑÙ³ÝáõÙ« áñÁ ÃáõÛÉ Ïï³ Ï³é³í³ñ»ÉÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ å³Ñ»É ³é³ÝÓÇÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛ³ÝÁ í»ñ³µ»ñáÕ éÇëÏ»ñÁ: Ø³Ïñáåñáõ¹»ÝóÇ³É ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ åñáõ¹»ÝóÇ³É ·áñÍÇùÝ»ñÇ ÏÇñ³éáõÙª ë³Ï³ÛÝ
³Ûë ¹»åùáõÙ ³å³Ñáí»Éáí ³ÙµáÕç ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝÁ« ¨ áã ÙÇ³ÛÝ ³é³ÝÓÇÝ Ñ³ëï³ïáõÃÛ³Ý: Ø³Ïñáåñáõ¹»ÝóÇ³É ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÏÇñ³éÙ³Ý Ýå³ï³ÏÁ Ñ³Ù³Ï³ñ·³ÛÇÝ éÇëÏ»ñÇ Ýí³½»óáõÙÝ
¿: üÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ·áñÍÇù ¿ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ Ý³¨
²ØÐ-Ç ÏáÕÙÇó Ùß³Ïí³Í ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á:
²ÏÝÑ³Ûï ¿« áñ ÐÐ µ³Ý³Ï³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á Ý»ñ¹³ßÝ³Ïáñ»Ý ½³ñ·³ó»É
¿ ÇÝãå»ë Ù³ïáõóíáÕ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÇÙ³ëïáí« ³ÛÝå»ë ¿É Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ Ï³éáõÛóÝ»ñÇ
ÇÝï»·ñÙ³Ý ÇÙ³ëïÝ»ñáí: ÊÇëï Ï³ñ·³íáñáõÙÁ ÙÇ ÏáÕÙÇó ÃáõÛÉ ãÇ ïí»É« áñ
µ³ÝÏ»ñÇ ÃÇíÁ ³ëïÇ×³Ý³µ³ñ Ù»Í³Ý³« ÙÛáõë ÏáÕÙÇó ½ëå»É ¿ ³ÝÏ³ÛáõÝáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇó µ³ñÓñ³óáõÙÁ: Þ³ï »ñÏñÝ»ñáõÙ
2008Ã© ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ×·Ý³Å³ÙÁ µ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ÙÇçáóáí ËÇëï µ³ó³ë³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝ áõÝ»ó³í ïÝï»ëáõÃÛ³Ý íñ³« Ç ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ ³Û¹
»ñÏñÝ»ñÇ ÐÐ-áõÙ áñ¨¿ µ³ÝÏ ãëÝ³ÝÏ³ó³í« ÇÝãÁ ³ÝË³÷³Ý å³Ñå³Ý»ó
µ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á ¨ ¹ñ³ Ñ»ï ÷áËÏ³å³Ïóí³Í ³ÛÉ áÉáñïÝ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ: ÐÐ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý µ³ÝÏÁ ï³ñ»Ï³Ý ¨ ÏÇë³ÙÛ³Ï³ÛÇÝ å³ñµ»ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ Ññ³å³ñ³ÏáõÙ ¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝ: ²Û¹ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³éáõóí³Í »Ý ·Éáµ³ÉÇó ¹»åÇ Ù³ëÝ³íáñÇ
ïñ³Ù³µ³ÝáõÃÛ³Ùµ: ²ÛÝ ëáíáñ³µ³ñ µ³ÕÏ³ó³Í ¿ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óáõÙÝ»ñÁ« ½³ñ·³óáõÙÝ»ñÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù³ÏñáïÝï»ë³Ï³Ý
ÙÇç³í³ÛñáõÙ« Ð³Û³ëï³ÝÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ßáõÏ³ÛÇ Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝÁ« ÐÐ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝÁ« ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝÁ ÐÐ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý »ÝÃ³Ï³éáõÛóÝ»ñáõÙ µ³ÅÇÝÝ»ñÇó:
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²ÕÛáõë³Ï 1111. üÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ ÐÐ µ³ÝÏ³ÛÇÝ
Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ñ³Ù³ñ 2005-2016ÃÃ©:

´³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝÁ ·Ý³Ñ³ïáÕ Ù»Ï áõÝÇí»ñë³É
óáõó³ÝÇß ·áÛáõÃÛáõÝ ãáõÝÇ« ³Û¹ å³ï×³éáí ÐÐ Î´-Ý å³ïÏ»ñ³íáñ Ï»ñåáí
¹³ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý ù³ñï»½Ç û·ÝáõÃÛ³Ùµ« áñÝ ³ñï³óáÉáõÙ ¿
µ³ÝÏ»ñÇÝ µÝáñáß éÇëÏ»ñÁ µÝáõÃ³·ñáÕ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÁ
»ñÏáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ: ´³ÝÏ³ÛÇÝ Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý í³ñù³·ÍÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ÁÝ¹Ñ³Ýñ³Ï³Ý å³ïÏ»ñ³óáõÙÁ ïñíáõÙ ¿ ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ éÇëÏÇ« ³ñï³ñÅáõÛÃÇ éÇëÏÇ« Ï³åÇï³ÉÇ Ñ³Ù³ñÅ»ùáõÃÛ³Ý« ³ÏïÇíÝ»ñÇ áñ³ÏÇ« »Ï³Ùï³µ»ñáõÃÛ³Ý ¨ Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ ¹ÇÝ³ÙÇÏ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý
û·ÝáõÃÛ³Ùµ: ²ñÅ»ùÝ»ñÇ Ùáï»óáõÙÁ ù³ñï»½Ç Ï»ÝïñáÝÇÝ íÏ³ÛáõÙ ¿ éÇëÏÇ
Ýí³½Ù³Ý« ÇëÏ Ï»ÝïñáÝÇó Ñ»é³óáõÙÁª éÇëÏÇ ³×Ç Ù³ëÇÝ: ´³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý ù³ñï»½Á ãÇ Ï³ñáÕ Ù»ÏÝ³µ³Ýí»É áñå»ë ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ ³ñï³óáÉáõÙ: ²ÛÝ ÁÝ¹³Ù»ÝÁ å³ïÏ»ñ³óáõÙ ¿ ï³ÉÇë Ý»ñ³éí³Í éÇëÏ»ñÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É:
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ÜÏ³ñ 1. ÐÐ µ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç 2013-2014« 2014-2015ÃÃ©
Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý ù³ñï»½Ý»ñÁ:
Î³ÛáõÝáõÃÛ³Ý ù³ñï»½Ý»ñÁ óáõÛó »Ý ï³ÉÇë« áñ 2014Ã©-ÇÝ 2013-Ç Ñ³Ù»Ù³ï ÐÐ µ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý µáÉáñ óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ í³ïÃ³ñ³ó»É »Ý: ÜÙ³Ý ¹ÇÝ³ÙÇÏ³Ý å³Ñå³Ýí»É ¿ Ý³¨ 2015Ã©-ÇÝ« ë³Ï³ÛÝ ï»ÕÇ
¿ áõÝ»ó»É Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³óáõÙ« ÇëÏ Ï³åÇï³ÉÇ Ñ³Ù³ñÅ»ùáõÃÛáõÝÝ
áõ ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ éÇëÏÁ å³Ñå³Ýí»É »Ý ÝáõÛÝ Ù³Ï³ñ¹³ÏáõÙ: Æñ³óí»ÉáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³óáõÙÁ ¨ »Ï³Ùï³µ»ñáõÃÛ³Ý ³ÝÏáõÙÁ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿
ÁÝÑ³Ýáõñ Ï³åÇï³ÉÇ ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÇ Ù»Í³óÙ³Ùµ« ÙÛáõë ÏáÕÙÇó
³ÏïÇíÝ»ñÇ áñ³ÏÇ ³ÝÏáõÙÁ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ 2009Ã©-Çó ß³ñáõÝ³ÏíáÕ
ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ×·Ý³Å³Ù³ÛÇÝ ¹ñë¨áñáõÙÝ»ñáí:
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È»Ý³ Ð²Úð²äºîÚ²Ü
ÐÐ µ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý ·áñÍÇù³Ï³½ÙÁ ¨
ÑÇÙÝ³Ï³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝ« éÇëÏ»ñÇ Ï³é³í³ñáõÙ« Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý
ù³ñï»½

Ðá¹í³ÍÁ í»ñ³µ»ñíáõÙ ¿ ÐÐ µ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛ³ÝÁ: ìÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ÙÇçáóáí ¹Çï³ñÏí»É
»Ý ÐÐ µ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ ¹ÇÝ³ÙÇÏ ß³ñù»ñÁ: ²ñ¹ÛáõÝùáõÙ ·Ý³Ñ³ïí»É ¿ µ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝÁ Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý ù³ñï»½Ç û·ÝáõÃÛ³Ùµ« áñÝ ³ñï³óáÉáõÙ ¿
µ³ÝÏ»ñÇÝ µÝáñáß éÇëÏ»ñÁ µÝáõÃ³·ñáÕ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÁ »ñÏáõ
Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ:
Лена АЙРАПЕТЯН
Инструментарий и основные показатели оценки финансовой стабильности
банковской системы РА
Ключевые слова: финансовая устойчивость, управление рисками, карта стабильности

Статья касается анализа стабильности банковской системы РА. Путем анализа
статистических данных рассмотрены динамические ряды основных показателей
стабильности банковской системы РА. В результате оценена финансовая стабильность банковской системы с помощью карты стабильности, которая отражает
изменение показателей, характеризующих присущие банкам риски, в течение
двух периодов.
Lena HAYRAPETYAN
Tools and principal indicators for assessment of the financial stability of the bank
system of RA
Key words: financial stability, risk management, stability map

The analysis of the stability of the banking system of RA is considered in this article.
The time series of basic indicators of stability of the banking system of RA have been
considered by analysis of statistical data. As a result, the financial stability of the
banking system has been assessed with help of stability map which reflects the change
of indicators describing the risks typical for banks for two periods.
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²èàÔæ²ä²Ð²Î²Ü îºÊÜàÈà¶Æ²ÜºðÆ ºì êÎ¼´àôÜøÜºðÆ ä²Ðä²ÜàôØÀ
àôêàôØÜ²Î²Ü ¶àðÌÀÜÂ²òàôØ
²ÝÇ ØÎðîâÚ²Ü
ÐäØÐ-Ç Ï»Ýë³µ³ÝáõÃÛ³Ý ý³ÏáõÉï»ïÇ ßñç³Ý³í³ñï
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. áõëáõÙÝ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ, ëáíáñáÕÝ»ñÇ
³éáÕçáõÃÛ³Ý å³Ñå³ÝáõÙ, ³éáÕç ë»ñáõÝ¹, í³É»áÉá·Ç³Ï³Ý ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛáõÝ:

ºñÏñÇ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ¨ Ï³é³í³ñÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñáõÙ
Ï»Ýë³Ï³Ý Ï³ñ¨áñáõÃÛáõÝ áõÝÇ ÏñÃ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ³¹ñÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý
µ³ñÓñ³óáõÙÁ, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë, áõëáõÙÝ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ ×Çßï Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙÝ áõ Ï³é³í³ñáõÙÁ: ì»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ï³ñµ»ñ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, Ñ³ïÏ³å»ë` ²éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïáõÏ áõß³¹ñáõÃÛáõÝ ¿ ¹³ñÓíáõÙ
³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ ÏÇñ³éÙ³ÝÁ, ÇÝãÁ Ñ³í³ë³ñ³å»ë Ï³ñ¨áñ ¿ Ã»' ÏñÃáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç, Ã»' ³éáÕç ë»ñÝ¹Ç ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛ³Ý
·áñÍáõÙ: ØÇ³Å³Ù³Ý³Ï, Ù³ñ¹áõ ³éáÕçáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É Ã»Ù³Ý»ñÇ
ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñÁ ó³ÝÏ³ó³Í Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ¨ ó³ÝÏ³ó³Í ÅáÕáíñ¹Ç Ñ³Ù³ñ ÙÇßï »Õ»É »Ý ³ñ¹Ç³Ï³Ý áõ ³ÝÑñ³Å»ßï:
²ÏÝÑ³Ûï ¿, áñ ÇÝãå»ë µ³ñáÛ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¨ Ñ³Ûñ»Ý³ëÇñáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ñ³ñó»ñÇ ³ñÍ³ñÍáõÙÝ, ³ÛÝå»ë ¿É ë»÷³Ï³Ý ³éáÕçáõÃÛ³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ñ³ñ·³Ýùáí í»ñ³µ»ñí»Éáõ ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ ëÏë»É ÷áùñ ï³ñÇùÇó:
ò³íáù, å»ïù ¿ Ýß»Ýù, áñ µáõÅ³ßË³ïáÕÝ»ñÁ Ñ³ÛïÝ³µ»ñ»É »Ý ³éáÕç »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ãí³ù³Ý³ÏÇ Ýí³½áõÙ (Ýñ³Ýó ù³Ý³ÏÁ 12-15%-Çó ¿É ó³Íñ ¿): Ø»ñ
ÏáÕÙÇó Ï³ï³ñí³Í Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ óáõÛó ïí»óÇÝ, áñ
½·³ÉÇ ³×»É ¿ ýáõÝÏóÇáÝ³É Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñáí ¨ ùñáÝÇÏ ÑÇí³Ý¹ »ñ»Ë³Ý»ñÇ
Ãí³ù³Ý³ÏÁ: ²ÛÝ Ï³½ÙáõÙ ¿ ¹åñáó³Ï³ÝÝ»ñÇ Ùáï 50-60%-Á, ÇëÏ ³í³·
¹åñáóáõÙ ëáíáñáÕÝ»ñÇ Ùáï ÝÏ³ïíáõÙ ¿ 3 ¨ ³í»ÉÇ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ËïáñáßáõÙ: àõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ å³ñ½í»ó, áñ ÝÙ³Ý å³ïÏ»ñÇ
å³ï×³éÝ»ñÇó Ù»ÏÝ ¿É ¹åñáó³Ï³Ý ·áñÍáÝÝ»ñÝ »Ý: ¸åñáó³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÇ
á±ñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÝ áõ ·áñÍáÝÝ»ñÝ »Ý, áñáÝù ëáíáñáÕÝ»ñÇ Ùáï ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³é³ç³óÙ³Ý å³ï×³é Ï³ñáÕ »Ý Ñ³Ý¹Çë³Ý³É, Ï³Ù Ï³ñáÕ »Ý
ËáãÝ¹áï»É ëáíáñáÕÝ»ñÇ ³éáÕçáõÃÛ³Ý å³Ñå³ÝÙ³ÝÁ:
1. Ðñ³Ñ³Ý·³ÛÇÝ, Íñ³·ñ³íáñ³Í Ù»Ãá¹³µ³ÝáõÃÛáõÝÁ: ¶ñ»Ã» ³ÙµáÕç
áõëáõÙÝ³Ï³Ý ûñÁ ëáíáñáÕÝ ³ÝóÏ³óÝáõÙ ¿ ³ß³Ï»ñï³Ï³Ý Ýëï³ñ³ÝÇÝ
Ýëï³Í íÇ×³ÏáõÙ, ³ÛÝÇÝã 10-15 ñáå» Ñ»ïá ëáíáñáÕÝ»ñÇ Ùáï Ç Ñ³Ûï ¿
·³ÉÇë ÝÛ³ñ¹³Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý Í³Ýñ³µ»éÝí³ÍáõÃÛáõÝ: ²Û¹åÇëÇ »ñÏ³ñ³ï¨
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íÇ×³ÏÁ ëáíáñáÕÝ»ñÇ Ùáï ³é³ç³óÝáõÙ ¿ ë³Ï³í³ß³ñÅáõÃÛáõÝ, Ï³ñ×³ï»ëáõÃÛáõÝ, ëÏáÉÇá½Ý»ñ, ÝÏ³ïíáõÙ ¿ ×ÝßÙ³Ý µ³ñÓñ³óáõÙ, Ý¨ñá½Ý»ñ ¨ ³ÛÉÝ:
2. ¸åñáó³Ï³Ý ï³ñ³ÍùÇ ÷³Ï ÉÇÝ»ÉÁ: ¸åñáóÁ ÙÇ³Ï»ñå ÷³Ï ï³ñ³Íù ¿, áñï»Õ ëáíáñáÕÇ ³ÏïÇí ß³ñÅáõÙÝ»ñÁ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ïí³Í »Ý: ²Û¹åÇëÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ×ÝßíáõÙ ¿ ëáíáñáÕÝ»ñÇ Ñáõ½³Ï³Ý áÉáñïÁ, ÁÝÏÝáõÙ
ÇÙáõÝÇï»ïÁ:
3. àõëáõÙÝ³Ï³Ý
·áñÍÁÝÃ³óÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý, Ï³éáõóÙ³Ý Ëáëù³ÛÇÝ-ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý, Ñ³Õáñ¹ã³Ï³Ý ëÏ½µáõÝùÁ, áñÁ ×ÝßáõÙ ¿ ·áñÍ³¹ñáõÙ ëáíáñáÕÝ»ñÇ ëï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý, ùÝÝ³¹³ï³Ï³Ý Ùáï»óÙ³ÝÁ áõëáõó³ÝíáÕ ÝÛáõÃÇÝ, »ñ¨áõÛÃÝ»ñÇÝ: ´³ó³ë³µ³ñ ¿ ³½¹áõÙ ÝÛáõÃÇ ÇÝùÝáõñáõÛÝ ¨
³ÏïÇí ÁÝÏ³ÉÙ³ÝÁ, ×³Ý³ãáÕ³Ï³Ý Ùï³ÍáÕáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³ÝÁ:
4. àõëáõÙÝ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ ÑÇÙùáõÙ ÁÝÏ³Í »Ý ³ÛÝåÇëÇ Ù»Ãá¹Ý»ñ,
áñáÝù Ë³Ã³ñáõÙ »Ý ³ßË³ñÑÇ áñå»ë Ù»Ï ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý ³ÙµáÕç³Ï³ÝáõÃÛáõÝ
ÁÝÏ³ÉÙ³ÝÁ: Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ áõëáõóÇã ëáíáñ»óÝáõÙ ¿ Çñ ³é³ñÏ³ÛÇ ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó, Çñ ³é³ñÏ³ÛÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ, áñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ³ßË³ñÑÁ ÏáñóÝáõÙ
¿ Çñ ³ÙµáÕç³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ. ³ÛÝ Ù³ëÝ³ïíáõÙ ¿ ³é³ÝÓÇÝ ³é³ñÏ³Ý»ñÇ Ù»ç:
5. Øï³íáñ ½³ñ·³óÙ³ÝÁ Ýå³ëïáÕ Ù»Ãá¹Ý»ñÇ ù³Ý³ÏÇ ³í»É³óáõÙ ¿
Ùßï³å»ë Ï³ï³ñíáõÙª ³Ýáõß³¹ñáõÃÛ³Ý Ù³ïÝ»Éáí »ñ»Ë³ÛÇ ½·³óÙáõÝù³ÛÝáõÃÛáõÝÁ, Ñáõ½³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ áõ ³éáÕç ³ñÅ»ù³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ó¨³íáñáõÙÁ:
6. êáíáñáÕÝ»ñÇ ³éáÕçáõÃÛ³Ý íñ³ Ù»Í ³ó¹»óáõÃÛáõÝ ¿ áõÝ»ÝáõÙ Ý³¨
¹³ë³ñ³ÝÇó ¹³ë³ñ³Ý áõëáõÙÝ³Ï³Ý ÝÛáõÃÇ Í³í³ÉÇ áõ µ³ñ¹áõÃÛ³Ý ³í»É³óáõÙÁ:
7. §²ß³Ï»ñï-áõëáõóÇã¦ ¨ ¹³ë³ñ³ÝÇ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÇ ÙÇç¨ ÷áËÑ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µÝáõÛÃÇ µ³ñ¹³óáõÙÁ: ²Ûëûñ ³ÛÝ ³í»ÉÇ ³ÏÝÑ³Ûï ¿: ²ÛÝ
å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ Ñ³ïÏ³å»ë Ù»Ï ³í³· ¹åñáóáõÙ ï³ñµ»ñ ¹åñáóÝ»ñÇó
³ß³Ï»ñïÝ»ñÇ Ñ³í³ù³·ñáõÙáí:
8. êáíáñáÕÝ»ñÇ áã ×Çßï, áã Å³Ù³Ý³ÏÇÝ ëÝí»ÉÁ, í³ïáñ³Ï ëÝáõÝ¹Á:
9. àõëáõÙÝ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ ÑÇ·Ç»Ý³ÛÇ Ï³ÝáÝÝ»ñÇ ãå³Ñå³Ý»ÉÁ:
10. êáíáñáÕÝ»ñÇ Ùáï ë»÷³Ï³Ý ³éáÕçáõÃÛ³Ý å³Ñå³ÝÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É ï³ññ³Ï³Ý ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ ¨ ³ÛÉÝ:
²Ûë ß³ñùÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ µ³í³Ï³ÝÇÝ »ñÏ³ñ ß³ñáõÝ³Ï»É: Ä³Ù³Ý³Ï³ÏÇó
¹åñáóÇ ·áñÍáõÝáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ù»ÏÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿
³×áÕ ë»ñÝ¹Ç ³éáÕçáõÃÛ³Ý å³Ñå³ÝáõÙÁ: ²Ûëï»Õ Çñ»Ýó Ï³ñ¨áñ ¹»ñÝ áõ
Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÝ áõÝ»Ý Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÁ, áñáÝù ³Ûëûñ
É³ÛÝ Ïññ³éáõÃÛáõÝ »Ý ·ï»É áõëáõÙÝ³¹³ëïÇ³ñ³Ïã³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñáõÙ:
àõëáõóÙ³Ý ï»ëáõÃÛ³Ý Ù»ç ï»ËÝáÉá·Ç³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñ »Ý ûñÇÝ³Ïª
áõëáõÙÝ³Ï³Ý ³é³ñÏ³ÛÇ áñáß³ÏÇ Ã»Ù³Ý»ñÇ áõëáõóÙ³Ý Ó¨»ñÇ áõ ÙÇçáóÝ»ñÇ
Ñ³Ù³Ï³ñ·Á` ï³ñµ»ñ ïÇåÇ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï Ï³ñáÕáõÃÛáõÝ153
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Ý»ñÇ ¨ ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ùß³ÏÙ³ÝÝ áõÕÕí³Í ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙÁ [ 2 ]: ÊÇëï Ï³ñ¨áñ ¿, áñ ÏñÃ³Ï³Ý ³Û¹ ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÁ
ÉÇÝ»Ý ³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý, ãíÝ³ë»Ý ëáíáñáÕÝ»ñÇ ³éáÕçáõÃÛ³ÝÁ:
§²éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý ÏñÃ³Ï³Ý ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÝ¦ª Áëï Ü.Î.êÙÇñÝáíÇ,
áõëáõóÇãÝ»ñÇ Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛ³ÝÁ Í³ÝáÃ ³ÛÝ Ñá·»µ³Ý³Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý
Ùáï»óáõÙÝ»ñÁ, ÑÝ³ñÝ»ñÝ áõ Ù»Ãá¹Ý»ñÝ »Ý, áñáÝù ëáíáñáÕÝ»ñÇ ³éáÕçáõÃÛ³Ý íñ³ áõÕÕ³ÏÇ Ï³Ù ³ÝáõÕÕ³ÏÇ Ó¨áí íÝ³ë³Ï³ñ ³½¹»óáõÃÛáõÝ ã»Ý
áõÝ»ÝáõÙ, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ýå³ëïáõÙ »Ý ³éáÕçáõÃÛ³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ùß³ÏáõÛÃÇ
Ó¨³íáñÙ³ÝÁ[ 6 ]:
§²éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñ¦ Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÁ ÏñÃáõÃÛ³Ý
µÝ³·³í³é ¿ Ý»ñÙáõÍí»É í»ñçÇÝ 10 ï³ñÇÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ¨ ÇÝùÝáõñáõÛÝ
Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý ï»ËÝáÉá·Ç³ ¿: àõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ
ëáíáñáÕÝ»ñÇ ³éáÕçáõÃÛáõÝÁ µÅÇßÏÝ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó µ³óÇ Ï³Ëí³Í ¿
Ý³¨ áõëáõóáõÙÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ ÙÇç³í³ÛñÇó ¨ áõëáõóÇãÝ»ñÇó: ²Ûë ³ë»Éáí,
Ù»Ýù ÝÏ³ïÇ áõÝ»Ýù ë³ÝÇï³ñ³ÑÇ·Ç»ÝÇÏ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ å³Ñå³ÝáõÙÝ áõ
Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÁ ëáíáñáÕÝ»ñÇ ï³ñÇù³ÛÇÝ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, ³Û¹ ÃíáõÙª áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ã»Ù³Ý»ñÇ, ¹³ë³Å³Ù»ñÇ ï¨áÕáõÃÛ³Ý
¨ Å³Ù³ù³Ý³ÏÇ Í³Ýñ³µ»éÝí³ÍáõÃÛáõÝÁ: ¸³ë³·ñù»ñÇ, ·ñ»Ý³Ï³Ý åÇïáõÛùÝ»ñÇ áõ ³ÛÉ ûÅ³Ý¹³Ï ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÁ ëáíáñáÕÝ»ñÇ ³éáÕçáõÃÛ³Ý å³Ñå³ÝÙ³ÝÁ: ÆÝãå»ë Ý³¨ áõëáõóãÇ ÏáÕÙÇó Ï³ï³ñíáÕ
¹³ë³í³Ý¹Ù³Ý µÝáõÛÃÁª ÏÇñ³éíáÕ Ù»Ãá¹Ý»ñÁ, ïñ³Ù³¹ñí³ÍáõÃÛáõÝÁ, »ñ»Ë³Ý»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ í»ñ³µ»ñÙáõÙùÁ ¨ ³ÛÉÝ:
àõëáõóÙ³Ý ³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ª
³å³Ñáí»É ¹åñáó³Ï³ÝÝ»ñÇ ³éáÕçáõÃÛ³Ý å³Ñå³ÝÙ³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÁ
¹åñáóáõÙ ëáíáñ»Éáõ ÁÝÃ³óùáõÙ, Ýñ³Ýó Ùáï Ó¨³íáñ»É ³ÝÑñ³Å»ßï ·Çï»ÉÇùÝ»ñ, Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ áõ ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñ ³éáÕç ³åñ»É³Ï»ñåÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ¨ ëáíáñ»óÝ»É ¹ñ³Ýù ÏÇñ³é»É ³éûñÛ³ ÏÛ³ÝùáõÙ:
üÇ½ÇÏ³Ï³Ý ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛ³Ý, µáõÅ³Ï³Ý ýÇ½ÏáõÉïáõñ³ÛÇ, ëáíáñáÕÝ»ñÇ ³éáÕçáõÃÛáõÝÁ í»ñ³Ï³Ý·ÝáÕ ³Ù³é³ÛÇÝ ×³Ùµ³ñÝ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ÙÇçáóáí Ýå³ëï»É ³éáÕçáõÃÛ³Ý í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³ÝÁ ¨ í³ï ëáíáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ÝË³ñ·»ÉÙ³ÝÁ: Ð³ßíÇ ³éÝ»Éáí ëáíáñáÕÝ»ñÇ Ñ»ï³ùñùñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁª ³ÝÑ³ï³Ï³Ý³óÝ»É Ýñ³Ýó áõëáõóÙ³Ý
·áñÍÁÝÃ³óÁ: ¸åñáóáõÙ, ëï»ÕÍ»Éáí áõëÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³é³í»É µ³ñ»Ýå³ëï
å³ÛÙ³ÝÝ»ñ, ³å³Ñáí»É Ñá·»µ³Ýáñ»Ý Ñ³ñÙ³ñ³í»ï ÙÃÝáÉáñï: ØÇ³ÛÝ ³Ûë
¹»åùáõÙ ¹åñáóÇ ³ï»ëï³ïÁ Ï³ñáÕ ¿ Ñ³Ý¹Çë³Ý³É »ñç³ÝÇÏ ¨ ÇÝùÝáõñáõÛÝ
ÏÛ³Ýù ÙïÝ»Éáõ íÏ³Û³Ï³Ý: ²éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿
¹Çï»É áñå»ë §³éáÕçáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý Ñ³í³ëï³·Çñ¦, ¨
³ÛÝ å»ïù ¿ ÏÇñ³é»É áõëáõÙÝ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ µáÉáñ Ó¨»ñáõÙ: êáíá154
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ñáÕÝ»ñÇ Ùáï ³éáÕç ³åñ»É³Ï»ñå í³ñ»Éáõ ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ó¨³íáñáõÙÁ
³Ûëûñí³ áõëáõÙÝ³¹³ëïÇ³ñ³Ïã³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ ËÁÝ¹ÇñÝ»ñÇó Ù»ÏÝ ¿: ì.Æ.Îáí³ÉÏáÝ ·ñáõÙ ¿, áñ ³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ñ³çáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³Ëí³Í »Ý ÙÇ ß³ñù µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÇó[ 5 ].
1.
2.
3.
4.

³Û¹ ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ ³ÏïÇíáõÃÛáõÝÇó,
³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý ÙÇç³í³Ûñ ëï»ÕÍ»Éáõó,
ëáíáñáÕÝ»ñÇ ÍÝáÕÝ»ñÇ Ñ»ï Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝÇó,
ëáóÇ³É-Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ áÉáñïÝ»ñÇ Ñ»ï ë»ñï Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõ-

ÝÇó:
àõëáõÙÝ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ó¨Á ¹³ëÝ ¿: ²Û¹ å³ï×³éáí
áõëáõóãÇ Ñ³Ù³ñ ß³ï Ï³ñ¨áñ ¿ ¹³ëÝ ³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ
û·ï³·áñÍÙ³Ùµ Ï³½Ù³Ï»ñå»ÉÁ: ¸³ëÇ Å³Ù³Ý³Ï ³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÁ 3 ³ëå»ÏïÝ»ñáí Ï³ñ»ÉÇ ¿ ÏÇñ³é»É.
1. Ï³½Ù³Ï»ñåã³Ï³Ý
2. µáí³Ý¹³Ï³ÛÇÝ
3. Ù»Ãá¹³Ï³Ý
1. ¸³ëÇ ×Çßï Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙÁ Ù»Í ³½¹»óáõÃÛáõÝ ¿ ÃáÕÝáõÙ ëáíáñáÕÝ»ñÇ ýáõÝÏóÇáÝ³É íÇ×³ÏÇ ¨ ³ßË³ïáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý íñ³, áñÁ Ù»Ýù
ÏëÏë»ÇÝù ¹³ë³ñ³ÝÇ ¿ÏáÉá·Ç³å»ë Ù³ùáõñ ï³ñ³ÍáõÃÛ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙÇó, áñÝ Çñ Ù»ç ÁÝ¹·ñÏáõÙ ¿.
 û¹³÷áËáõÃÛáõÝÁ,
 Éáõë³íáñáõÃÛáõÝÁ,
 ç»ñÙ³Ï³ñ·³íáñÙ³Ý é»ÅÇÙÁ,
 áã Ñ³×»ÉÇ ùÇÙÇ³Ï³Ý ÝÛáõÃ»ñÇ Ñáï»ñÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ,
 ¹³ë³ë»ÝÛ³ÏÇ Ï³Ý³ã³å³ïáõÙÁ:
ê»ÝÛ³Ï³ÛÇÝ µáõÛë»ñÁ Ñ³×»ÉÇ ÙÇÏñáÏÉÇÙ³ »Ý ëï»ÕÍáõÙ, ËáÝ³í³óÝáõÙ
¨ íÝ³ë³½»ñÍáõÙ »Ý ¹³ë³ë»ÝÛ³ÏÇ û¹Á: ¸³ë³ë»ÝÛ³ÏáõÙ ¹ñ³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝ ¿ ëï»ÕÍáõÙ Ý³¨ ³Ïí³ñÇáõÙÁ:
¸³ëÇ Å³Ù³Ý³Ï Ñá·»µ³Ý³ýÇ½ÇáÉá·Ç³Ï³Ý Ñ³ñÙ³ñ³í»ïáõÃÛáõÝ
ëï»ÕÍ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ù»Í Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝÇ Ý³¨ ¹³ë³ë»ÝÛ³ÏÇ Ï³Ñ³íáñáõÙÁ, å³ï»ñÇ ·áõÝ³íáñáõÙÁ:
¸³ëÝ ëÏë»Éáõó ³é³ç ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ¹³ë³ñ³ÝáõÙ ëï»ÕÍ»É ³éáÕç,
¹ñ³Ï³Ý Ñá·»Ñáõ½³Ï³Ý ÙÇç³í³Ûñª ëÏë³Í µ³ñ¨»Éáõ Ó¨Çó: êáíáñáÕÝ»ñÁ
³ÝÙÇç³å»ë ½·áõÙ »Ý áõëáõóãÇ ïñ³Ù³¹ñáõÃÛáõÝÝ áõ ¹³ëÇÝ ÝÏ³ïÙ³Ùµ
ïñ³Ù³¹ñí³ÍáõÃÛáõÝÁ: ¸³ë³ñ³ÝáõÙ Ñá·»Ñáõ½³Ï³Ý ¹ñ³Ï³Ý ÙÇç³í³Ûñ
³å³Ñáí»Éáõ ÙÇçáóÝ»ñÇó Ù»ÏÝ ¿É áõëáõóãÇ ÑáõÙáñÇ ½·³óáÕáõÃÛáõÝÝ ¿ ¨ ³ÛÝ
ï»ÕÇÝ áõ Å³Ù³Ý³ÏÇÝ ÏÇñ³é»Éáõ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÁ: ²ÛÝ å»ïù ¿ ·»Õ»óÇÏ ¨
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ïñ³Ù³¹ñáÕ ÉÇÝÇ: ²é³Ýó ÑáõÙáñÇ ½·³óáÕáõÃÛ³Ý, Ùßï³å»ë Éáõñç áõëáõóÇãÁ
ÏáñóÝáõÙ ¿ Çñ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ¨ Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý ÑÙ³ÛùÁ, ¨ µ³óÇ ¹ñ³ÝÇó, Ý³
Ï³ñáÕ ¿ Ñá·»å»ë áã ÉÇ³ñÅ»ù ³éáÕç Ù³ñ¹áõ ïå³íáñáõÃÛáõÝ ÃáÕÝ»É: ÄåÇïÁ, »ñ»Ë³ÛÇ ÉÇ³Ãáù ÍÇÍ³ÕÁ ¹³ëÇ Å³Ù³Ý³Ï, Ñ³í³ë³ñ³½áñ ¿ ýÇ½ÏáõÉï¹³¹³ñÇÝ:
ºñ»Ë³Ý»ñÇ íñ³ ¹ñ³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝ ¿ ÃáÕÝáõÙ Ý³¨ Ù»ÕÙ
»ñ³ÅßïáõÃÛáõÝÁ, áñÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ÙÇ³óÝ»É ÇÝùÝáõñáõÛÝ ³ßË³ï³Ýù
Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñ»ÉÇë:
§²éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý ÏñÃ³Ï³Ý ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñ¦ Ñ³ëÏ³óáõÃÛ³Ý Ý³Ë³Ñ³ÛñÁ Ü.Î.êÙÇñÝáíÝ ¿: Ü³ åÝ¹áõÙ ¿, áñ ³Û¹ ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿
¹Çï»É áñå»ë ³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý Ù³ÝÏ³í³ñÅáõÃÛ³Ý ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ
ÑÇÙù: ÐÝ³·áõÛÝ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÇó Ñ³ÛïÝÇ ¿, áñ »ñ³Åßï³Ï³Ý ³ñí»ëïÝ ûÅïí³Í ¿ Ù³ñ¹áõ Ñá·»Ï³ÝÇ, ·»Õ³·Çï³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ¨ ³ñÅ»Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç
Ó¨³íáñÙ³Ý íñ³ ³½¹»Éáõ Ù»Í ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛ³Ùµ: ØÇ¨ÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï, »ñ³ÅÁßïáõÃÛáõÝÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ï»ÕáõÙ ¨ Å³Ù³Ý³ÏÇÝ ÏÇñ³é»ÉÇë Ï³ñáÕ ¿
Ù»ÕÙ³óÝ»É ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ¨ Ùï³íáñ Í³Ýñ³µ»éÝí³ÍáõÃÛáõÝÁ, É³í³óÝ»É ÑÇßáÕáõÃÛáõÝÁ ¨ ï³ñµ»ñ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý í³ñÅáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ï³ñáõÙÁ: ºñ³ÅÁßïáõÃÛáõÝÁ ¨ ³éáÕçáõÃÛáõÝÁ ÙÇÙÛ³Ýó Ùáï Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ý:
²éáÕçáõÃÛáõÝÁ áã ÙÇ³ÛÝ ÙÇ Ù³ñ¹áõ, ³ÛÉ áÕç Ù³ñ¹ÏáõÃÛ³Ý ³Ý·ÇÝ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ ¿: ²Û¹ ¿ å³ï×³éÁ, áñ Ñ³ñ³½³ïÝ»ñÇ, Ùï»ñÇÙÝ»ñÇ Ñ»ï
Ñ³Ý¹Çå»ÉÇë Ù»Ýù Ýñ³Ýó ³éáÕçáõÃÛáõÝ »Ýù Ù³ÕÃáõÙª ³ÛÝ Ñ³Ù³ñ»Éáí ÉÇ³ñÅ»ù ¨ »ñç³ÝÇÏ ÏÛ³ÝùÇ ÑÇÙù: ²éáÕçáõÃÛáõÝÝ û·ÝáõÙ ¿ Ù»½ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ
Ù»ñ åÉ³ÝÝ»ñÁ, µ³ñ»Ñ³çáÕ ÉáõÍ»Éáõ Ù»ñ ÏÛ³ÝùÇ ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ, Ñ³ÕÃ³Ñ³ñ»Éáõ ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ³ÛÉÝ: Ø³ñ¹áõ ÏáÕÙÇó ·Çï³Ïó³µ³ñ å³Ñå³Ýí³Í ¨ ³Ùñ³åÝ¹í³Í ³éáÕçáõÃÛáõÝÁ ³å³ÑáíáõÙ ¿ Ýñ³ »ñÏ³ñ ¨ ³ÏïÇí ÏÛ³ÝùÁ: 20-ñ¹ ¹³ñáõÙ Ù³ñ¹áõ ³éáÕçáõÃÛ³Ý íñ³ »ñ³ÅßïáõÃÛ³Ý ³½¹»óáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É Ñ»ï³ùñùñáõÃÛáõÝÁ Ù»Í³ó³í: ºñ³ÅßïáõÃÛ³Ý µáõÅÇã ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ Ñ³ëï³ïí»ó ï³ñµ»ñ ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ: Ä³Ù³Ý³Ï³ÏÇó µÅßÏáõÃÛáõÝáõÙ Ï³ ÙÇ áõÕÕí³ÍáõÃÛáõÝ, áñ ÏáãíáõÙ ¿ »ñ³Åßï³Ã»ñ³åÇ³: ²Ûëûñ ³ßË³ñÑÇ ³í»ÉÇ ù³Ý 20 »ñÏñÝ»ñáõÙ Ï³Ý
»ñ³Åßï³Ï³Ý Ã»ñ³åÇ³ÛÇ Ù³ëÝ³·Çï³óí³Í ÙÇ³íáñáõÙÝ»ñ: ì»ñç»ñë
ØáëÏí³ÛáõÙ ¶»Ý»ëÇÝÝ»ñÇ ³Ýí³Ý éáõë³Ï³Ý »ñ³Åßï³Ï³Ý ³Ï³¹»ÙÇ³ÛáõÙ
ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ó»É §ºñ³Åßï³Ã»ñ³åÇ³Ý ¨ í»ñ³Ï³Ý·ÝáÕ³Ï³Ý µÅßÏáõÃÛáõÝÁ
21-ñ¹ ¹³ñáõÙ¦ 1-ÇÝ Ñ³Ù³·áõÙ³ñÁ:
§ºñ³Åßï³Ã»ñ³åÇ³¦ »½ñáõÛÃÁ Ùáï³íáñ³å»ë ³Ûëå»ë ¿ Ñ³ëÏ³óíáõÙ. ¹³ ÙÇ Ù»Ãá¹ ¿, áñÁ »ñ³ÅßïáõÃÛáõÝÁ ÏÇñ³éáõÙ ¿ áñå»ë Ñáõ½³Ï³Ý íÇ×³ÏÁ Ï³ñ·³íáñáÕ, í³Ë»ñÁ, ß³ñÅáÕ³Ï³Ý áõ Ëáëù³ÛÇÝ Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñÁ,
ÇÝãå»ë Ý³¨ í³ñùÇ ß»ÕáõÙÝ»ñÁ í»ñ³óÝáÕ ÙÇçáó: ò³ÝÏ³ó³Í Ù³ÝÏ³í³ñÅ,
³ßË³ï»Éáí ÏñÃáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ, Ñá·»Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ Ñ»ï Ï³åí³Í,
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í³ñùÇ ï³ñµ»ñ ïÇåÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñáí »ñ»Ë³Ý»ñÇ ù³Ý³ÏÇ ÏïñáõÏ ³×
¿ ÝÏ³ïáõÙ: ¸ñ³ å³ï×³éÝ»ñÁ ß³ï »Ý: ÎÛ³ÝùÇ ÏÛ³ÝùÇ ³ñ³· ÷á÷áËíáÕ
å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ, ï»ËÝáÉá·Ç³óí³ÍáõÃÛáõÝÁ, »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ ½ñÏáõÙ »Ý ÍÝáÕÝ»ñÇ
ÏáÕÙÇó µ³í³ñ³ñ áõß³¹ñáõÃÛáõÝÇó: Ø»Ïáõë³Ý³Éáí Ñ»éáõëï³óáõÛóÇ Ï³Ù
Ñ³Ù³Ï³ñ·ãÇ Ùáïª Ýñ³Ýù ³Ýï³ñµ»ñ »Ý ¹³éÝáõÙ Çñ»Ýó ßñçå³ïÇ, Ñ³ïÏ³å»ë Ñ³ñ³½³ïÝ»ñÇ ¨ ÁÝÏ»ñÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ, ã»Ý ß÷íáõÙ ÙÇÙÛ³Ýó Ñ»ï:
Æ Ñ³Ûï »Ý ·³ÉÇë Ñá·»ëáÙ³ïÇÏ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñáí »ñ»Ë³Ý»ñ, ³×áõÙ ¿ ³ÛÝ »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ãí³ù³Ý³ÏÁ, áñáÝù ã»Ý Ï³ñáÕ³ÝáõÙ ÇÝùÝáõñáõÛÝ
Ñ³ÕÃ³Ñ³ñ»É ÝÛ³ñ¹³Ñá·»Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÝ ÇÝãå»ë ï³ÝÁ, ³ÛÝå»ë ¿É ¹åñáóáõÙ: Ð»Ýó ëñ³Ýù »Ý ³ÛÝ å³ï×³éÝ»ñÁ, áñáÝù »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ùáï í³ñùÇ ß»ÕáõÙÝ»ñ »Ý ³é³ç³óÝáõÙ: ²ÝÑñ³Å»ßï ¿ ÙÇ³íáñ»É Ù³ÝÏ³í³ñÅÝ»ñÇ ¨
µÅÇßÏÝ»ñÇ áõÅ»ñÁ, ù³ÝÇ áñ ³é³ÝÓÇÝ-³é³ÝÓÇÝ áã Ù»ÏÝ ¿É ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ
ãáõÝÇ Ï³ÝË»Éáõ ëáíáñáÕÝ»ñÇ ³éáÕçáõÃÛ³Ý í³ïÃ³ñ³óáõÙÁ: Ø³ÝÏ³í³ñÅÝ»ñÁ å»ïù ¿ ÏÇñ³é»Ý µáÉáñ ÑÝ³ñ³íáñ ÙÇçáóÝ»ñÁ ÝÙ³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ ÉáõÍ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:
²Ûëûñ ëáíáñáÕÝ»ñÇ Ï³ñ¨áñ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇó Ù»ÏÝ ¿É ë³Ï³í³ß³ñÅáõÃÛáõÝÝ ¿:
àõëáõóãÇ Ï³ñ¨áñ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇó Ù»ÏÝ ¿É »ñ»Ë³ÛÇ Ñ»Ý³ß³ñÅÇã Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ×Çßï ½³ñ·³óÙ³ÝÁÑ»ï¨»ÉÝ ¿ª Ýñ³Ý ½»ñÍ å³Ñ»Éáí Ï»óí³ÍùÇ ï³ñ³µÝáõÛÃ ß»ÕáõÙÝ»ñÇó: ²Ûë ËÝ¹ñÇÝ Ñ³ïÏ³å»ë Ù»Í áõß³¹ñáõÃÛáõÝ ¿ ¹³ñÓíáõÙ ï³ññ³Ï³Ý ¹åñáóáõÙ: Üñ³Ýó Ùáï »ñÏñáñ¹ ¹³ë³Å³ÙÇó Ñ»ïá, ë³ÝÇï³ñ³ÑÇ·Ç»ÝÇÏ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ýª 45 ñáå» ýÇ½ÏáõÉï¹³¹³ñ ¿ ïñíáõÙ: 1-4-ñ¹ ¹³ë³ñ³ÝóÇÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ¹³ë³ÙÇçáóÝ»ñÇÝ ß³ñÅ³Ï³Ý Ë³Õ»ñ ¿ Ï³½Ù³Ï»ñåíáõÙ: Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ ¹³ë³Å³ÙÇó 15-20 ñáå»
³Ýó ³ÝóÏ³óíáõÙ ¿ ýÇ½ÏáõÉï¹³¹³ñ: ²é³çÇÝ ¹³ë³ñ³ÝáõÙª 2 ñáå»Çó áã
å³Ï³ë, áñÇ Ù»Ï ñáå»Ý ïñíáõÙ ¿ ³ãù»ñÇ ¨ Ù³ïÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ í³ñÅáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³ÝÁ, ÇëÏ Ñ³çáñ¹ 1 ñáå»Ýª ÙÏ³ÝÝ»ñÇ: ÐÝ·ûñÛ³ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ß³µ³Ãí³ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ¹³ë»ñÇ ï¨áÕáõÃÛáõÝÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 30
ñáå»: î³ññ³Ï³Ý ¹åñáóÇ 4-ñ¹ ¹³ë³ñ³ÝáõÙ ýÇ½ÏáõÉïáõñ³ÛÇÝ Ñ³ïÏ³óí³Í ¿ 3 Å³Ùª Ñ»Ý³ß³ñÅÇã Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ï³ñÇùÝ»ñÁ µ³í³ñ³ñ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí: ØÇçÇÝ ¨ ³í³· ¹åñáóáõÙ ¹³ëÇ 15-20-ñ¹ ñáå»Ý»ñáõÙ ËáñÑáõñ¹ ¿
ïñíáõÙ ³ÝóÏ³óÝ»É ³ãù»ñÇ Ñ³Ù³ñ í³ñÅáõÃÛáõÝÝ»ñ, ÇÝãå»ë Ý³¨ í³ñÅáõÃÛáõÝÝ»ñ å³ñ³ÝáóÇ ¨ áõë»ñÇ ÙÏ³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: êÃñ»ëÁ Ñ³Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñ
ËáñÑáõñ¹ ¿ ïñíáõÙ Ï³ï³ñ»É ßÝã³é³Ï³Ý í³ñÅáõÃÛáõÝÝ»ñ: Ø»Í áõß³¹ñáõÃÛáõÝ å»ïù ¿ ¹³ñÓÝ»É Ý³¨, Ã» ÇÝãåÇëÇÝ ¿ Ï³ñ¹³ÉÇë Ï³Ù ·ñ»ÉÇë ëáíáñáÕÝ»ñÇ ¹ÇñùÁ ·ñ³ë»Õ³ÝÇ Ùáï Ýëï³Í Å³Ù³Ý³Ï:

2. ´áí³Ý¹³Ï³ÛÇÝ Ù³ë
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²ÛÝ Ï³½ÙáõÙ ¿ ¹³ëÇ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ý Ù»ç ÙïÝáÕ ³ÛÝ Ñ³ñó»ñÇ ³ÙµáÕçáõÃÛáõÝÁ, áñáÝù Ï³åí³Í »Ý ³éáÕçáõÃÛ³Ý, ³éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý ¨ ³éáÕç ³åñ»É³Ï»ñåÇ Ñ»ï: Æñ ³é³ñÏ³ÛÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ¹³ëÇ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝáõÙ ÝÏ³ï»É, ÁÝ¹·Í»É, ³é³ÝÓÝ³óÝ»É ³éáÕçáõÃÛ³Ý Ñ»ï
Ï³åí³Í Ñ³ñó»ñÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ áõëáõóãÇ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý
¨ Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý í³ñå»ïáõÃÛ³Ý ³ëïÇ×³ÝÁ: ´Ý³·Çï³Ï³Ý ³é³ñÏ³Ý»ñÇ ³é³í»ÉáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³Ûë ï»ë³Ï»ïÇó Ï³Û³ÝáõÙ »Ý Ýñ³ÝáõÙ, áñ ýÇ½ÇÏ³ÛÇ, ùÇÙÇ³ÛÇ, ³ßË³ñÑ³·ñáõÃÛ³Ý ¨ Ï»Ýë³µ³ÝáõÃÛ³Ý ¹³ë»ñÇÝ ëáíáñáÕÝ»ñÁ Í³ÝáÃ³ÝáõÙ »Ý ûñ·³Ý³Ï³Ý ¨ ³Ýûñ·³Ý³Ï³Ý ÝÛáõÃ»ñÇ ÏÛ³ÝùÇ
ÑÇÙÝ³Ï³Ý ûñ»ÝùÝ»ñÇ Ñ»ï: ²Û¹ ³é³ñÏ³Ý»ñÇ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ ÃáõÛÉ ¿
ï³ÉÇë ³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ñó»ñÝ ³ÛÝå»ë Ý»ñÙáõÍ»É, áñ å³Ñå³ÝíÇ ÝÛáõÃÇ Ï³éáõóí³ÍùÁ ¨ Ýå³ï³ÏÁ: ²éáÕçáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É Ñ³ñó»ñÇ ³ñ¹Ç³Ï³Ý³óÙ³ÝÝ »Ý Í³é³ÛáõÙ ÇÝï»·ñí³Í ¹³ë»ñÁ: àõëáõÙÝ³ëÇñ»Éáí ¹Çýýáõ½Ç³Ý ¨ ûëÙáëÁ ýÇ½ÇÏ³ÛÇ ¹³ë»ñÇÝª Ù»Ýù ³ëáõÙ »Ýù, áñ ³Ûë »ñ¨áõÛÃÝ»ñÝ
ÁÝÏ³Í »Ý Ãáù»ñáõÙ ¨ ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñáõÙ Ï³ï³ñíáÕ ·³½³÷áË³Ý³ÏáõÃÛ³Ý,
ÇÝãå»ë Ý³¨ ³ÕÇÝ»ñÇ Ã³íÇÏÝ»ñÇ ÙÇçáóáí ûñ·³Ý³Ï³Ý ÝÛáõÃ»ñÇ Ý»ñÍÍÙ³Ý
·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ ÑÇÙùáõÙ:
§Ø³ñ¹áõ Å³é³Ý·³Ï³Ý ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñ¦ ¨ §Ø³ñ¹áõ ·»Ý»ïÇÏ³ÛÇ
áõëáõÙÝ³ëÇñÙ³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÁ¦ Ã»Ù³Ý»ñÝ ÇÝï»·ñíáõÙ »Ý å³ïÙáõÃÛ³Ý áñáß
Ã»Ù³Ý»ñÇ Ñ»ï: úñÇÝ³Ïª í»ñçÇÝ éáõë Ï³Ûëñ ÜÇÏáÉ³Û ºñÏñáñ¹Ç ÁÝï³ÝÇùÇ
ïáÑÙ³µ³Ý³Ï³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÇó å³ñ½íáõÙ ¿, áñ Ñ»ÙáýÇÉÇ³ÛÇ ·»ÝÁ Ã³·³Å³é³Ý¹ ²É»ùë»ÛÁ Å³é³Ý·»É ¿ Çñ ï³ïÇÏÇ Ù³ÛñÇÏÇóª ²Ý·ÉÇ³ÛÇ ìÇÏïáñÇ³ Ã³·áõÑáõó: ö³ëï»ñÁ ÑÇÙÝ³íáñíáõÙ »Ý, »ñµ ·»Ý»ïÇÏ³ÛÇ ûñ»ÝùÝ»ñÇ
ÑÇÙ³Ý íñ³ Ï³½ÙáõÙ »Ýù Ë³ã³ë»ñÙ³Ý ·Í³å³ïÏ»ñÁ: üÇ½ÇÏ³ÛÇ, ùÇÙÇ³ÛÇ
¨ Ï»Ýë³µ³ÝáõÃÛ³Ý ÇÝï»·ñí³Í ¹³ë»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï Ù»Ýù Í³ÝáÃ³ÝáõÙ »Ýù
ëÝÝ¹³ÙÃ»ñùÝ»ñÇ µ³Õ³¹ñáõÃÛ³ÝÁ, Ù³ñ¹áõ ¿Ý»ñ·»ïÇÏ å³Ñ³ÝçÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ¹ñ³Ýó ¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ ³ñÅ»ùÇ Ñ»ï ¨ áõß³¹ñáõÃÛáõÝ »Ýù ¹³ñÓÝáõÙ ëÝÝ¹Ç
Ñ³í³ë³ñ³ÏßéÙ³Ý íñ³:
3.¸³ëÇ Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ù³ëÁ Ï³½ÙáõÙ »Ý ¹³ëÇ Å³Ù³Ý³Ï û·ï³·áñÍ³Í
³ÛÝ Ù»Ãá¹Ý»ñÁ, áñáÝù ÁÝ¹áõÝ³Ï »Ý ³ÏïÇí³óÝ»Éáõ ëáíáñáÕÝ»ñÇ Ý³Ë³Ó»éÝáÕ³Ï³Ý áõ ëï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý Ùáï»óáõÙÝ»ñÁ: êáíáñáÕÝ»ñÁ ¹³ëÇ
Å³Ù³Ý³Ï å»ïù ¿ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý ¹»ñáõÙ ÉÇÝ»Ý: ²ÝÑñ³Å»ßï ¿ ¹³ëÇ Å³Ù³Ý³Ï ÏÇñ³é»É ³ÛÝåÇëÇ Ù»Ãá¹Ý»ñ ¨ Ë³Õ»ñ, áñáÝù ëáíáñáÕÝ»ñÇÝ ³½³ï
ÁÝïñ»Éáõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ Ïï³Ý (³½³ï µ³Ý³í»×, ëï»ÕÍ³·áñÍ»Éáõ
³½³ïáõÃÛáõÝ, ³½³ï ·áñÍÝ»áõÃÛ³Ý ÁÝïñáõÃÛáõÝ), ûñÇÝ³Ïª áõëáõóÙ³Ý
³ÏïÇí Ù»Ãá¹Ý»ñ ¨ Ë³Õ»ñª §²å³·³ÛÇ ³ÝÇí¦, §Ê×³ÝÏ³ñ¦, §¶àôê¦, §âáññáñ¹Ý ³í»Éáñ¹ ¿¦, §ÂáõÛÉ ûÕ³Ï¦,§Ö³Ý³ã»Ýù ÙÇÙÛ³Ýó¦, §²ñï³Ï³ñ·
Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñ¦ ¨ ³ÛÉÝ: êñ³ÝóáõÙ Ï³ñ¨áñÁ ¹³ëÇ Å³Ù³Ý³Ï »ñ»Ë³ÛÇÝ
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Ñ³çáÕ³Ï ¹³ñÓÝ»ÉÝ ¿: Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ »ñ»Ë³ å»ïù ¿ ½·³, áñ Çñ
³ßË³ï³ÝùÝ Çñ»Ý Ñ³çáÕáõÃÛ³Ý Ñ³ëóñ»ó, å»ïù ¿ Ï³ñáÕ³Ý³ Çñ
Ñ³çáÕáõÃÛ³Ùµ ³åñ»É, í³Û»É»É, Ñå³ñï³Ý³É: ¸³ ¹ñ³Ï³Ý ¹ñ¹³å³ï-×³é
ÏÑ³Ý¹Çë³Ý³ Ñ»ï³·³ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñáõÙ Ù»Í á·¨áñáõÃÛ³Ý áõ ç³Ýù»ñ
Ã³÷»Éáõ, ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñ³ÕÃ³Ñ³ñ»Éáõ Çñ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ
íëï³ÑáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³Éáõ ·áñÍáõÙ: Ü³ Ñ³Ùá½í³Í ÏÉÇÝÇ, áñ »Ã» Ù»Ý³Ï
ãÏ³ñáÕ³Ý³ Ñ³ÕÃ³Ý³ÏÇ Ñ³ëÝ»É, ³å³ ÁÝÏ»ñÝ»ñáí, ËÙµÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ Ñ»ï
ÙÇ³ëÇÝ ³Ýå³ÛÙ³Ý ¹ñ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÇ ÏÑ³ëÝ»Ý, áñÁ Ýñ³Ý ³é³ç ·Ý³Éáõ,
ËáãÝ¹áïÝ»ñÁ Ñ³ÕÃ³Ñ³ñ»Éáõ áõÅ Ïï³: ¸³ëÇ Å³Ù³Ý³Ï ³ÝÑñ³Å»ßï ¿
ÏÇñ³é»É ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý Ñ³Õáñ¹Ù³Ý ï³ñµ»ñ ÙÇçáóÝ»ñ (ÉëáÕ³ï»ëáÕ³Ï³Ý, ½·³Û³Ï³Ý ¨ ³ÛÉÝ): àõëáõóãÇ ÏáÕÙÇó ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ¨ Ñ³Õáñ¹³Ïó³Ï³Ý ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ ÏÇñ³éÙ³Ý Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÁ µ³ñÓñ³óÝáõÙ ¿ áõëáõóãÇ Ñ»ÕÇÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ ¨ Ù»Í Ñ»ï³ùñùñáõÃÛáõÝ ¿ ³é³ç³óÝáõÙ ¹³ë³ñ³ÝáõÙ,
³ÏïÇí³óÝáõÙ ëáíáñáÕÝ»ñÇ Ùï³íáñ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ: ¸³ëÇ í»ñçáõÙ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ³Ý¹ñ³¹³ñÓ Ï³ï³ñ»É, Ç-Ù³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ, Ã» ¹³ëÁ áñù³Ýáí
Í³é³Û»ó Çñ Ýå³ï³ÏÇÝ: ØÇ¨ÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï Ï³ñ¨áñ ¿ Ý³¨ å³ñ½»É, Ã» ëáíáñáÕÝ»ñÝ ÇÝã Ñ³çáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ë³Ý, áñÝ ¿ñ ³Û¹ ûñí³ Ýñ³Ýó ³Ù»Ý³Ù»Í Ó»éùµ»ñáõÙÁ ¨ ³ÛÉÝ: ¸³ëÇ Çñ³Ï³Ý å³ïÏ»ñÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ »ñ¨áõÙ ¿
¹³ëÇ í»ñçáõÙ ¹³ë³ñ³ÝÇó ¹áõñë »ÏáÕ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÇ ¹»ÙùÇ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ:
êáíáñáÕÝ»ñÇ ³éáÕçáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ áõëáõóãÇ ³ÝÑ³Ý·ëïáõÃÛáõÝÁ Ï³åí³Í ¿ áõëáõóãÇ Çñ ë»÷³Ï³Ý ³éáÕçáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ÝÑ³Ý·ëïáõÃÛáõÝÇó:
²Ûëûñ áõëáõóÇãÝ Çñ ë»÷³Ï³Ý ë³Ý»ñÇ ³éáÕçáõÃÛ³Ý å³Ñå³ÝÙ³Ý áõÕÕáõÃÛ³Ùµ ³í»ÉÇ ß³ï ³ßË³ï³Ýù Ï³ñáÕ ¿ Ï³ï³ñ»É, ù³Ý µÅÇßÏÝ»ñÁ, ¨ »Ã»
Ñ³ëÝ»Ýù ³ÛÝ µ³ÝÇÝ, áñ ¹åñáóáõÙ áõëáõó³Ý»Éáõ ï³ñÇÝ»ñÇÝ »ñ»Ë³Ý»ñÁ
í³ñ»Ý ³éáÕç ³åñ»É³Ï»ñå, ³å³ ³ÝÑ³Ù»Ù³ï Ñ»ßï ÏÉÇÝÇ Ï³½Ù³Ï»ñå»É
³ÙµáÕç Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ³éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý Ñ³ñó»ñÁ: Î³ñÍáõÙ »Ýùª í»ñÁ
Ýßí³ÍÁ µ³í³Ï³Ý ¿ å³ïÏ»ñ³óÝ»Éáõ, Ã» áñù³Ý Ï³ñ¨áñ ¿ ³Ûëûñí³ Ù³ï³Õ
ë»ñÝ¹Ç ³éáÕç ³åñ»É³Ï»ñåÁ Ù»ñ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ³éáÕç ³å³·³ÛÇ Ñ³Ù³ñ: ò³íáù, ³éáÕçáõÃÛáõÝÁ ¨ ³éáÕç ³åñ»É³Ï»ñåÝ ³Ûëûñ Ù»ñ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ÏÛ³ÝùáõÙ ³é³ç³ï³ñ ¹ÇñùáõÙ ãÇ ·ïÝíáõÙ:
¶ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ
1. ²ëïí³Í³ïñÛ³Ý Ø.,Â»ñ½Û³Ý ¶.,ÂáñáëÛ³Ý ².,Þ³Ë³ÃáõÝÛ³Ý Ð.,îÐî ÏÇñ³éáõÙÁ
Ñ³Ýñ³ÏñÃ³Ï³Ý ¹åñáóáõÙ: àõëáõÙÝ³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏ, ºñ., ²ëïÕÇÏ,2004:
2. ä»ïñáëÛ³Ý Ð.Ø³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñ: Øá¹áõÉ³ÛÇÝ
áõëáõóÙ³Ý Ó»éÝ³ñÏ-Ð»Õ. Ññ³ï.2012.-564¿ç:
3. Аллакаева Л.М. Педагогические основы формирования культуры здоровья
школьников: Автореф. дис….канд. пед. наук. - Нижний Новгород,2004.-22с.
4. Борисова И.П. Обеспечение здоровьесберегающих технологий в школе//Справочник
руководителя образовательного учреждения.-2005.-№10.-С.84-92.
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7. Школа здоровья: пособие для учителей и родителей: Специальное приложение к
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²ÝÇ ØÎðîâÚ²Ü
²éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ ¨ ëÏ½µáõÝùÝ»ñÇ å³Ñå³ÝáõÙÁ
áõõëáõÙÝ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. áõëáõÙÝ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ, ëáíáñáÕÝ»ñÇ
³éáÕçáõÃÛ³Ý å³Ñå³ÝáõÙ, ³éáÕç ë»ñáõÝ¹, í³É»áÉá·Ç³Ï³Ý ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛáõÝ

êáíáñáÕÝ»ñÇ ³éáÕçáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ áõëáõóãÇ ³ÝÑ³Ý·ëïáõÃÛáõÝÁ Ï³åí³Í ¿
áõëáõóãÇ Çñ ë»÷³Ï³Ý ³éáÕçáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ÝÑ³Ý·ëïáõÃÛáõÝÇó: Ðá¹í³ÍÁ
í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ¹³ëÇ ×Çßï Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ¨ ÏñÃ³Ï³Ý ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ
³½¹»óáõÃÛ³ÝÝ áõ Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³ÝÁ ëáíáñáÕÝ»ñÇ ³éáÕçáõÃÛ³Ý íñ³: ²ÛÝ Ïû·ÝÇ áõëáõóÇãÝ»ñÇÝ ¹³ëÝ ³í»ÉÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ¨ ëáíáñáÕÝ»ñÇ ³éáÕçáõÃÛ³Ý
Ñ³Ù³ñ ³Ýíï³Ý· Ï³½Ù³Ï»ñå»ÉáõÝ:
Ани МКРТЧЯН
Исплоьзование технологий и принципво здравохранения во время уроков
Ключевые слова: образовательный процесс, образовательные технологии,
здравоохранения учащихся, здоровая потомства, валеологическое образование.

Статья посвящена вопросам значения и влияния правильной организации урока и
педагогических технологий на здоровье учащихся, что поможет учителям более
продуктивно и для здоровья безопасно проводить свои уроки. В статье также
представлены основные результаты исследования, проведенные автором. Также
предложены пути совершенствования методов преподования учитывая разные
социально-психологические аспекты учеников, а также возможности более
эффективного применения технологий и принципво здравохранения во время
преподавания.
Ani MKRTCHYAN
Utiliziing health care technologies and principles during the lessons
Key words: organization of educational process, ducational technology, save the health of the
students, healthy generation, valeological education

The article refers to the impact and significance of educational technologies and proper
organization of the lesson on the students‘ health. It will help teachers to organize the
lessons more effectively without harming students‘ health. Major results of rearch
conducted by the author are presented in this article. In addition an attempt is made to
improve the educational process at school considering the health care technologies and
principles ddesigned for the lessons.
´²ðÒð²¶àôÚÜ ÎðÂ²Î²Ü Ð²Ø²Î²ð¶À ºì ´àÈàÜÆ²ÚÆ ¶àðÌÀÜÂ²òÆ
ÐÆØÜ²ÊÜ¸ÆðÜºðÀ ÐÐ-àôØ
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²ÝÇ ØÎðîâÚ²Ü
ÐäîÐ Ñ³Ûóáñ¹
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ© ´áÉáÝÇ³ÛÇ ·áñÍÁÝÃ³ó« áõë³ÝáÕÝ»ñÇ ¨ ¹³ë³ËáëÝ»ñÇ
ß³ñÅáõÝáõÃÛáõÝ« ³Ï³¹»ÙÇ³Ï³Ý ÷áË×³Ý³ãáõÙ« áñ³Ï³íáñáõÙÝ»ñÇ ×³Ý³ãáõÙ

Ð³Û³ëï³ÝÇ ÏñÃ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ý áõÝÇ 1600 ï³ñí³ å³ïÙáõÃÛáõÝ:
Ä³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ÏñÃáõÃÛ³Ý ÑÇÙù»ñÁ ¹ñí»É »Ý ¹»é¨ë Ð³Û³ëï³ÝÇ ³é³çÇÝ
Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñáù (1918-1920)« Ñ»ï³·³ÛáõÙ ½³ñ·³ó»É »Ý ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ ØÇáõÃÛ³Ý 70 ï³ñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ[14] :Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ÏñÃáõÃÛ³Ý áÉáñïÇ
µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÝ ëÏëí»É »Ý Çñ³Ï³Ý³óí»É Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý
³ÝÏ³ËáõÃÛ³Ý Ñéã³ÏáõÙÇó Ñ»ïá` ïÝï»ë³Ï³Ý ¨ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ýáñ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ[15]: ²í»ÉÇ ù³Ý ï³ëÁ ï³ñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ
Çñ³Ï³Ý³óí³Í µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÁ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ »Ý ïí»É ÉáõÍ»É Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ³éÏ³ ß³ï ËÝ¹ÇñÝ»ñ« Ï³ÛáõÝ³óÝ»É Çñ³íÇ×³ÏÁ ¨ Ý³Ë³¹ñÛ³ÉÝ»ñ
ëï»ÕÍ»É ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: ²Û¹áõÑ³Ý¹»ñÓ µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÇ ßáß³÷»ÉÇ ¨
Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ³ñÅ¨áñíáÕ Ó»éùµ»ñáõÙÝ»ñÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý
å³ï×³éáí ÏñÃáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á Ñ³ÛïÝí»É ¿ ÙÇ Çñ³íÇ×³ÏáõÙ« »ñµ Ë³Ã³ñí³Í ¿ ÏñÃ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ÕÇÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ« íï³Ý·í³Í ¿
íëï³ÑáõÃÛáõÝÁ µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÇ ¨ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ý»ñáõÅÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ: ØÇ³Å³Ù³Ý³Ï« Ã»° Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ·Çï³ÏóáõÃÛ³Ý« Ã»° å»ï³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ÏñÃáõÃÛáõÝÁ ·»ñ³Ï³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ß³ñùáõÙ ß³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ ÙÝ³É
áñå»ë ³½·³ÛÇÝ ³ñÅ»ù ¨ ëáóÇ³É-ïÝï»ë³Ï³Ý ³é³çÁÝÃ³óÇ Ï³ñ¨áñ ·áñÍáÝ: ÆëÏ ÏñÃáõÃÛ³Ý µÝ³·³í³éÇ ·»ñËÝ¹ÇñÁ ß³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ ÙÝ³É ÏñÃáõÃÛ³Ý áñ³ÏÇ µ³ñÓñ³óáõÙÁ` ³å³Ñáí»Éáí Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ ¨ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ` Çñ»Ýó Ó·ïáõÙÝ»ñÇÝ ¨ ÁÝ¹áõÝ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÏñÃáõÃÛáõÝ ëï³Ý³Éáõ Ñ³í³ë³ñ Ù³ïã»ÉÇáõÃÛáõÝÁ[15]: Ü»ñÏ³ÛáõÙë ÐÐ-áõÙ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ »Ý Ñ³Ýñ³ÏñÃ³Ï³Ý (Ý³Ë³¹åñáó³Ï³Ý« ï³ññ³Ï³Ý« ÑÇÙÝ³Ï³Ý« ÙÇçÝ³Ï³ñ·)[9] ¨ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý (Ý³ËÝ³Ï³Ý Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý (³ñÑ»ëï³·áñÍ³Ï³Ý)« ÙÇçÇÝ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý«
µ³ñÓñ³·áõÛÝ ¨ Ñ»ïµáõÑ³Ï³Ý) ÏñÃ³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñ[10]: ÐÐ ÎñÃáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ
ûñ»ÝùáõÙ µ³ñÓñ³·áõÛÝ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý Ýå³ï³ÏÁ ë³ÑÙ³Ýí³Í ¿ áñå»ë µ³ñÓñ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý áñ³Ï³íáñÙ³Ý Ï³¹ñ»ñÇ å³ïñ³ëïáõÙÁ áõ í»ñ³áñ³Ï³íáñáõÙÁ« ÙÇçÝ³Ï³ñ· ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ¨ ÙÇçÇÝ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý ÑÇÙùÇ íñ³ ³ÝÓÇ` ÏñÃáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý å³Ñ³ÝçÙáõÝùÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñáõÙÁ[10]: Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ·áñÍáõÙ »Ý µ³ñÓñ³·áõÛÝ
áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï¨Û³É ï³ñ³ï»ë³ÏÝ»ñÁ©
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 Ð³Ù³Éë³ñ³Ý` µ³ñÓñ³·áõÛÝ áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝ« áñÇ
·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ Ýå³ï³Ï³áõÕÕí³Í ¿ µÝ³·Çï³Ï³Ý« Ñ³ë³ñ³Ï³·Çï³Ï³Ý« ·ÇïáõÃÛ³Ý ¨ ï»ËÝÇÏ³ÛÇ« Ùß³ÏáõÛÃÇ ï³ñµ»ñ áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µ³ñÓñ³·áõÛÝ« Ñ»ïµáõÑ³Ï³Ý ¨ Éñ³óáõóÇã ÏñÃáõÃÛ³Ý« ÑÇÙÝ³ñ³ñ ·Çï³Ï³Ý Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ áõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³ÝÁ:
 ÆÝëïÇïáõï` µ³ñÓñ³·áõÛÝ áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝ« áñÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ ·ÇïáõÃÛ³Ý« ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ¨ Ùß³ÏáõÛÃÇ ÙÇ ß³ñù áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Íáí Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý áõ Ñ»ïµáõÑ³Ï³Ý ÏñÃ³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñ ¨ ·Çï³Ï³Ý áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñ:
 ²Ï³¹»ÙÇ³ (áõëáõÙÝ³Ï³Ý)ª µ³ñÓñ³·áõÛÝ áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝ« áñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ Ýå³ï³Ï³áõÕÕí³Í ¿ áñáß³ÏÇ áÉáñïáõÙ
ÏñÃáõÃÛ³Ý« ·ÇïáõÃÛ³Ý« ï»ËÝÇÏ³ÛÇ ¨ Ùß³ÏáõÛÃÇ ½³ñ·³óÙ³ÝÁ« Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ áñáß³ÏÇ ×ÛáõÕÇ (µÝ³·³í³éÇ) µ³ñÓñ áñ³Ï³íáñÙ³Ý Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ
å³ïñ³ëïáõÙÁ ¨ í»ñ³áñ³Ï³íáñáõÙÁ« Ñ»ïµáõÑ³Ï³Ý ÏñÃ³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñÁ:
ÎáÝë»ñí³ïáñÇ³` µ³ñÓñ³·áõÛÝ áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝ« áñÇ
·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ Ýå³ï³Ï³áõÕÕí³Í ¿ »ñ³ÅßïáõÃÛ³Ý áÉáñïáõÙ Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ å³ïñ³ëïÙ³ÝÁ« áñ³Ï³íáñÙ³Ý µ³ñÓñ³óÙ³ÝÁ ¨ Ñ»ïµáõÑ³Ï³Ý
ÏñÃ³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³ÝÁ[10]: ´³ñÓñ³·áõÛÝ áõëáõÙÝ³Ï³Ý
Ñ³ëï³ïáõÃÛ³Ý Ï³ñ·³íÇ×³ÏÁ áñáßíáõÙ ¿ Ýñ³ ÏñÃ³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñáí« Ï³½Ù³Ï»ñå³Ï³Ý-Çñ³í³Ï³Ý Ó¨áí« å»ï³Ï³Ý Ñ³í³ï³ñÙ³·ñÙ³Ý ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ùµ[10]: êïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ ¿ ÐÐ-áõÙ ·áñÍáÕ áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÃÇíÁ ¨ í»ñçÇÝÝ»ñáõÙ Ý»ñ·ñ³íí³Í áõë³ÝáÕÝ»ñÇ ¨ ¹³ë³ËáëÝ»ñÇ
ÃÇíÁª Áëï §Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ëáóÇ³É ïÝï»ë³Ï³Ý íÇ×³ÏÁ¦
2015 Ãí³Ï³ÝÇ ÐÐ ²ìÌ Ññ³å³ñ³ÏÙ³Ý:
²ÕÛáõë³Ï 1© ´³ñÓñ³·áõÛÝ áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ«
áõëáõÙÝ³éáÕÝ»ñÇ ¨ ¹³ë³ËáëÝ»ñÇ ÃÇíÁ (2016Ã©)
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êáíáñáÕÝ»ñÇ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ¨ å³Ñ³ÝçÙáõÝùÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý` ÏñÃ³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ »Ý ³éÏ³ (ëï³óÇáÝ³ñ)« Ñ»é³Ï³« Ñ»é³í³ñ (¹Çëï³ÝóÇáÝ) ¨ ¹ñë»ÏáõÃÛ³Ý (ÁÝï³Ý»Ï³Ý ¨ ÇÝùÝ³ÏñÃáõÃÛ³Ý) Ó¨»ñáí[10]: Æ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ »íñáå³Ï³Ý »ñÏñÝ»ñÇ« áñï»Õ µ³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛ³Ý ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý Ù»ç ·»ñ³ÏßéáõÙ »Ý å»ï³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ« Ð³Û³ëï³ÝáõÙ å»ïáõÃÛ³Ý Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÁ µ³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛ³Ý
áÉáñïÇ ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³ÝÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ Ùáï15 ïáÏáë [20« ¿ç 50-59]: ì»ñçÇÝ
ï³ñÇÝ»ñÇÝ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÏñÃáõÃÛ³Ý áÉáñïÇÝ Ñ³ïÏ³óíáõÙ ¿
å»ïµÛáõç»Ç Í³Ëë»ñÇ Ùáï 10 ïáÏáëÁ[19« ïíÛ³ÉÝ»ñÇ ³ÕµÛáõñÁ 2009-2015ÃÇ ²ìÌ-Ç Ññ³å³ñ³Ï³Í §ÐÐ êáóÇ³É-ïÝï»ë³Ï³Ý íÇ×³ÏÁ¦ ½»ÏáõÛóÝ»ñÇó]:

ÐÐ å»ï© µÛáõç»Çó ÏñÃáõÃÛ³Ý áÉáñïÇ
Ñ³ïÏ³óáõÙÝ»ñÁ (%)
12.8

2009

11.1

11.4

2010

2011

10.6

9.9

9.7

9.2

2012

2013

2014

2015

¶Í³å³ïÏ»ñ 1© ÐÐ å»ï© ´Ûáõç»Çó ÏñÃáõÃÛ³Ý áÉáñïÇ Ñ³ïÏ³óáõÙÝ»ñÁ
Ü»ñÏ³ÛáõÙë Ð³Û³ëï³ÝÝ Çñ³·áñÍáõÙ ¿ ÇÝï»ÝëÇí µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñ
´áÉáÝÇ³ÛÇ ·áñÍÁÝÃ³óÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ:²ÛÝáõÑ³Ý¹»ñÓ« µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÇ
ÏÇñ³ñÏáõÙÁ ¹»é¨ë »ñÏ³ñ ×³Ý³å³ñÑ áõÝÇ ³ÝóÝ»Éáõ: Ð³×³Ë Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÝ»ñÁ ã»Ý Ï³ñáÕ³ÝáõÙ ù³ÛÉ»É µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÇÝ ¨ ¹ñ³Ýó Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ³ñ³·áõÃÛ³ÝÁ Ñ³ÙÁÝÃ³ó« ÇÝãÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÙÝáõÙ
»Ý ýáñÙ³É Ù³Ï³ñ¹³ÏáõÙ ¨ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ý íñ³ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ Ù»Í ãÇ
ÉÇÝáõÙ: ØÛáõë ÏáÕÙÇó« ÁÝÃ³óáÕ µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÇ ·áñÍÁÝÃ³óÇ í»ñ³µ»ñÛ³É
Çñ³½»ÏáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³óÙ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝ ¿ ÝÏ³ïíáõÙ[20« ¿ç 60]:
´áÉáÝÇ³ÛÇ ·áñÍÁÝÃ³óÁ Ù»ÏÝ³ñÏ»É ¿ 1999Ã©-ÇÝ« »ñµ 30 »ñÏñÝ»ñÇ
ÏñÃáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñÝ»ñ Æï³ÉÇ³ÛÇ ´áÉáÝÇ³ ù³Õ³ùáõÙ ëïáñ³·ñ»óÇÝ
Ñéã³Ï³·Çñ ÙÇÝã¨ 2010Ã©-Á ÑÇÙÝ»É »íñáå³Ï³Ý µ³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛ³Ý
ï³ñ³Íù (º´Îî) ¨ Ýå³ëï»É »íñáå³Ï³Ý µ³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛ³Ý ·ñ³íãáõÃÛ³ÝÝ áõ Ùñó³ÏóáõÃÛ³ÝÁ áÕç ³ßË³ñÑáõÙª Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³µ³ñ ËÃ³Ý»Éáí áõë³ÝáÕÝ»ñÇ« ßñç³Ý³í³ñïÝ»ñÇ ¨ µ³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛ³Ý ³ßË³ïáÕÝ»ñÇ ³Ý³ñ·»É ß³ñÅáõÝáõÃÛ³ÝÁ ¨ Ñ³í³ë³ñ³å»ë Ù³ïã»ÉÇ µ³ñÓñ
áñ³Ï µ³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛ³ÝÁ: àñå»ë ³é³Ýóù³ÛÇÝ Ï³ñ¨áñáõÃÛ³Ý Ï»ï»ñ
¹Çï³ñÏíáõÙ ¿ÇÝ µ³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛ³Ý áñ³Ï³íáñáõÙÝ»ñÇ ÷áË×³Ý³163
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ãáõÙÁ« Ã³÷³ÝóÇÏáõÃÛáõÝÁ ¨ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝÁ áñ³ÏÇ ³å³ÑáíÙ³Ý
³ëå³ñ»½áõÙ: ´áÉáÝÇ³ÛÇ ·áñÍÁÝÃ³óÇ Ñ»ï³·³ ÁÝÃ³óùÇÝ ¨ Ýáñ ½³ñ·³óáõÙÝ»ñÇÝ Ñ»ï¨áõÙ »Ý »ñÏáõ ï³ñÇÝ Ù»Ï ï»ÕÇ áõÝ»óáÕ ³Ý¹³Ù »ñÏñÝ»ñÇ Ý³Ë³ñ³ñ³Ï³Ý ·³·³ÃÝ³ÅáÕáíÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: Æ ëÏ½µ³Ý» ·áñÍÁÝÃ³óÇ
ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ³é³ÝÓÝ³óí»É ¿ÇÝ ÙÇ ß³ñù ³é³Ýóù³ÛÇÝ áÉáñïÝ»ñ« áñáÝù
Ñ»ï³·³ÛáõÙ ´áÉáÝÇ³ÛÇ« äñ³·³ÛÇ ¨ ´»éÉÇÝÇ ·³·³ÃÝ³ÅáÕáíÝ»ñáõÙ Ó¨³Ï»ñåíáõÙ »Ý áñå»ë ´áÉáÝÇ³ÛÇ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 10 ÑÇÙÝ³Ï³Ý áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñª
1. ¹ÛáõñÁÝÃ»éÝ»ÉÇ ¨ Ñ³Ù³¹ñ»ÉÇ ³ëïÇ×³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ÁÝ¹áõÝáõÙ«
2. ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ »ñ»ù ³ëïÇ×³ÝÝ»ñÇ íñ³ ÑÇÙÝí³Í Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ÁÝ¹áõÝáõÙ«
3. Ïñ»¹ÇïÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ÑÇÙÝáõÙ«
4. ³ç³ÏóáõÃÛáõÝ áõë³ÝáÕÝ»ñÇ ¨ ·Çï³Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý áõ í³ñã³Ï³Ý Ï³½ÙÇ ß³ñÅáõÝáõÃÛ³ÝÁ«
5. ³ç³ÏóáõÃÛáõÝ áñ³ÏÇ ³å³ÑáíÙ³Ý ³ëå³ñ»½áõÙ »íñáå³Ï³Ý Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³ÝÁ«
6. µ³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛ³Ý »íñáå³Ï³Ý ã³÷³ÛÝáõÃÛ³Ý ËÃ³ÝáõÙ«
7. Ñ³ñ³ï¨ ÏñÃáõÃÛ³Ý Ï³ñ¨áñáõÙ«
8. µáõÑ»ñÇ ¨ áõë³ÝáÕÝ»ñÇ Ý»ñ·ñ³íáõÙ«
9. »íñáå³Ï³Ý µ³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùÇ ·ñ³íãáõÃÛ³Ý
ËÃ³ÝáõÙ«
10. ¹áÏïáñ³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñÁ ¨ ëÇÝ»ñ·Ç³Ý »íñáå³Ï³Ý µ³ñÓñ³·áõÛÝ
ÏñÃáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùÇ ¨ »íñáå³Ï³Ý Ñ»ï³½áï³Ï³Ý ï³ñ³ÍùÇ ÙÇç¨[31]:
²Û¹áõÑ³Ý¹»ñÓ« ³Ý¹³Ù »ñÏñÝ»ñáõÙ ´áÉáÝÇ³ÛÇ ·áñÍÁÝÃ³óÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ½·³ÉÇáñ»Ý ï³ñµ»ñíáÕ ï»Ùå»ñÝ áõ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ Ë³Ý·³ñáõÙ ¿
º´Îî ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ µÝáõÃ³·ñ»ñÇ ¨ Ñ³ïÏ³å»ë Ñ³Ù³¹ñ»ÉÇáõÃÛ³Ý áõ Ñ³Ù»Ù³ï»ÉÇáõÃÛ³Ý Ó»éùµ»ñÙ³ÝÁ£ ²Ûë ³ÝÑ³Ù³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñ³óÙ³Ý ·áñÍáõÙ µ³ó³ë³Ï³Ý ·áñÍáÝ ¿ ´áÉáÝÇ³ÛÇ é»ýáñÙÝ»ñÇÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ç³ÏóáõÃÛ³Ý é»ëáõñëÝ»ñÇ å³Ï³ëÁ Ï³Ù µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ ´áÉáÝÇ³ÛÇ ³Ý¹³Ù ÙÇ
ß³ñù »ñÏñÝ»ñáõÙ£ ²Ûë ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñ³ïÏ³å»ë ï»ë³Ý»ÉÇ »Ý áõë³ÝáÕ³Ï³Ý ß³ñÅáõÝáõÃÛ³Ý ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñáõÙ£ ²ÏÝÑ³Ûï ¿
º´Îî-áõÙ ´áÉáÝÇ³ÛÇ µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ç³ÏóáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ù³Ý ¨ ³Ûë µÝ³·³í³éáõÙ ºíñ³ËáñÑñ¹Ç ¨ ³é³ÝÓÇÝ »ñÏñÝ»ñÇ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óÙ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ[2« ¿ç 7-22]£ ²Ûë ÇëÏ å³ï×³éáí ´áÉáÝÇ³ÛÇ ³Ý¹³Ù »ñÏñÝ»ñÇ Ý³Ë³ñ³ñÝ»ñ 2009Ã©-Ç ³åñÇÉÇÝ ÏñÏÇÝ
Ñ³Ý¹ÇåáõÙ »Ý ÈÛáí»ÝáõÙ ¨ ë³ÑÙ³ÝáõÙ º´Îî ·»ñ³Ï³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ½³ñ·³óÙ³Ý áõÕ»ÝÇßÝ»ñÁ 2010-2020 Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñª ÑÇÙÝ³Ï³Ý ß»ßï³¹ñáõÙÁ Ï³ï³ñ»Éáí Ñ³ñ³ï¨ ÏñÃáõÃÛ³Ý« ß³ñÅáõÝáõÃÛ³Ý ¨ ã³÷³ÛÝáõÃÛ³Ý
ËÃ³ÝÙ³Ý íñ³[7]: ¶áñÍÁÝÃ³óÝ³ÛëûñÝ»ñ³éáõÙ¿ 50 ëïáñ³·ñÛ³É »ñÏñÝ»ñ[32]:
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Ð³Û³ëï³ÝÁ å³ßïáÝ³å»ë ÙÇ³ó»É ¿ ´áÉáÝÇ³ÛÇ ·áñÍÁÝÃ³óÇÝ 2005Ã©
Ù³ÛÇëÇ 19-ÇÝ« »ñµ ÐÐ ÏñÃáõÃÛ³Ý ¨ ·ÇïáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñÁ ëïáñ³·ñáõÙ ¿
´áÉáÝÇ³ÛÇ ³Ý¹³Ù »ñÏñÝ»ñÇ ÏñÃáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñÝ»ñÇ ´»ñ·»ÝÇ ÎáÙÛáõÝÇÏ»Ý[3] ¨ ëï³ÝÓÝáõÙ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ` ÙÇÝã¨ 2010Ã© ³í³ñï»É
´áÉáÝÇ³ÛÇ ·áñÍÁÝÃ³óÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÝ Áëï ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³é³ÝÓÇÝ áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ Ù³ëÁ ¹³éÝ³É Ï³½Ù³íáñíáÕ
ºíñáå³Ï³Ý µ³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃ³Ï³Ý ï³ñ³ÍùÇ (º´Îî): ¸³éÝ³Éáí ´áÉáÝÇ³ÛÇ ³Ý¹³Ù` ÐÐ ÏñÃáõÃÛ³Ý ¨ ·ÇïáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ Çñ [20« ¿ç 60]:
³ßË³ï³ÝùÁ Ýå³ï³Ï³áõÕÕáõÙ ¿ µ³ñÓñ³·áõÛÝ ¨ Ñ»ïµáõÑ³Ï³Ý Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý áÉáñïáõÙ µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³ÝÁ« áñÁ Ý»ñ³éáõÙ ¿ ÏñÃáõÃÛ³Ý Ï³éáõóí³ÍùÁ« µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ« Ï³é³í³ñáõÙÁ ¨ áñÇ
Ýå³ï³ÏÝ ¿ ³å³Ñáí»É ÐÐ µ³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ÙñóáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ³ëå³ñ»½áõÙ: àõëáõÙÝ³ëÇñ»Éáí ´áÉáÝÇ³ÛÇ ·áñÍÁÝÃ³óÇ 10 áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ó»éùµ»ñáõÙÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É Ý»ñÏ³Û³óí³Í Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ[28]ª ¹áõñë µ»ñ»É Ñ»ï¨Û³É »½ñ³Ñ³Ý·áõÙÝ»ñÁ©
1. ¸ÛáõñÁÝÃ»éÝ»ÉÇ ¨ Ñ³Ù³¹ñ»ÉÇ ³ëïÇ×³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ÁÝ¹áõÝáõÙ
2005 Ãí³Ï³ÝÇ Ù³ÛÇëÇÝ ÑÇÙÝ³¹ñí»É ¿ Ð³Û³ëï³ÝÛ³Ý ³Ï³¹»ÙÇ³Ï³Ý
÷áË×³Ý³ãÙ³Ý ¨ ß³ñÅáõÝáõÃÛ³Ý ³½·³ÛÇÝ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÁ` ¾ÜÆÎ/Ü²ðÆÎ-Á` ³½·³ÛÇÝ ¨ Ï³½Ù³Ï»ñåã³Ï³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñáõÙ áñ³Ï³íáñáõÙÝ»ñÇ ³Ý³ã³é ×³Ý³ãÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: ºíñáå³Ï³Ý Ý³Ë³ïÇåÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ ArmENIC Ï»ÝïñáÝÇ ÏáÕÙÇó
Ùß³Ïí»É ¿ µáõÑ³Ï³Ý ³í³ñï³Ï³Ý ÷³ëï³ÃÕÃÇ /¹ÇåÉáÙ/ ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý
Ñ³í»Éí³ÍÁ ¨ å³ßïáÝ³å»ë ·áñÍ³éáõÃÛ³Ý Ù»ç Ùï»É 2007/2008 áõë© ï³ñí³ÝÇó[30]: ²ÛÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ ¿ ºíñáå³Ï³Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ« ºíñ³ËáñÑñ¹Ç ¨ ÚàôÜºêÎú-Ç ÏáÕÙÇó Ùß³Ïí³Í Ó¨ÇÝ ¨ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ áñ³Ï³íáñÙ³Ý µÝûñÇÝ³ÏáõÙ Ýßí³Í ³ÝÓÇ áõëáõÙÝ³ëÇñ³Í ¨ Ñ³çáÕáõÃÛ³Ùµ
³í³ñï³Í áõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý µÝáõÛÃÇ« Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ« µáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ý ¨ Ï³ñ·³íÇ×³ÏÇ ÝÏ³ñ³·ñáõÃÛáõÝÁ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ[25« ¿ç 160-190]:
2. ºñ»ù ³ëïÇ×³ÝÝ»ñÇ íñ³ ÑÇÙÝí³Í Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ý»ñ¹ÝáõÙ
ºñÏ÷áõÉ` µ³Ï³É³íñÇ³ïÇ ¨ Ù³·Çëïñ³ïáõñ³ÛÇ íñ³ ÑÇÙÝí³Í Ñ³Ù³Ï³ñ·Á Ý»ñ¹ñí»É ¿ ÐÐ ‚´³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛ³Ý ¨ Ñ»ïµáõÑ³Ï³Ý Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ‛ ûñ»Ýùáí (2004Ã©)« Ñ³Ù³Ó³ÛÝ áñÇ ·ñ»Ã» µáÉáñ
µ³ñÓñ³·áõÛÝ áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ëÏë»É »Ý Çñ³Ï³Ý³óÝ»É
µ³Ï³É³íñÇ ¨ Ù³·ÇëïñáëÇ áñ³Ï³íáñÙ³Ý Íñ³·ñ»ñ: 2006Ã© ¹»Ïï»Ùµ»ñÇÝ
ÐÐ Î¶ Ý³Ë³ñ³ñÇ Ññ³Ù³Ýáí Ñ³ëï³ïí»É ¿ ÐÐ-áõÙ µ³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛ³Ý
»é³ëïÇ×³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ý»ñ¹ñÙ³Ý Íñ³·ÇñÁ« áñÁ µËáõÙ ¿ ´áÉáÝÇ³ÛÇ ëÏÁ½µáõÝùÝ»ñÇó` ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý ¨ Ñ³Ù³Ï³ñ·í³Í Ùáï»óáõÙÝ»ñ ³Ùñ³·ñáõÙ »é³ëïÇ×³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·ÇÝ í»ñçÝ³Ï³Ý ³ÝóÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí` ë³ÑÙ³Ý»Éáí Ñ³165
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Ù³Ï³ñ·Ç ³éç¨ Ï³Ý·Ý³Í ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ« ï³Éáí ¹ñ³Ýó ÉáõÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ Å³Ù³Ý³Ï³óáõÛó[5]: àõë³ÝáÕÇ ï³ñ»Ï³Ý ÉñÇí
áõëáõÙÝ³Ï³Ý µ»éÝí³ÍáõÃÛáõÝÁ Ñ³í³ë³ñ ¿ 60 ³Ï³¹»ÙÇ³Ï³Ý Ïñ»¹ÇïÇ:
´³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛ³Ý µ³Ï³É³íñÇ áñ³Ï³íáñÙ³Ý (³é³çÇÝ³ëïÇ×³Ý)
Ñ³Ù³ñ ë³ÑÙ³Ýí³Í ¿ ³éÝí³½Ý 240 Ïñ»¹Çï(ãáñë ï³ñÇ ï¨áÕáõÃÛ³Ùµ
³éÏ³ áõëáõóáõÙ)« áëïÇÏ³Ý³Ï³Ý Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ` ³éÝÁí³½Ý180 Ïñ»¹Çï(³éÝí³½Ý »ñ»ù ï³ñÇ) [21« ¿ç9-20]« µÅßÏ³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý
¹»åùáõÙ 360 Ïñ»¹Çï (6 ï³ñÇ ÇÝï»·ñí³Í áõëáõóáõÙ) [ä³ßïáÝ³Ï³Ý
ïíÛ³ÉÝ»ñ ëï³óí³Í Ø© Ð»ñ³óáõ ³Ýí³Ý ºñ¨³ÝÇ å»ï³Ï³Ý µÅßÏ³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇó]: Ø³·ÇëïñáëÇ ³ëïÇ×³Ý ëï³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ ë³ÑÙ³ÝíáõÙ ¿ 60120 Ïñ»¹Çï« µÅßÏ³Ï³Ý Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ` ÙÇÝã¨ 240 Ïñ»¹Çï:
Ð»é³Ï³ áõëáõóÙ³Ý ¹»åùáõÙ ÏñÃ³Ï³Ý ³ëïÇ×³ÝÇ Ñ³Ù³ñ ë³ÑÙ³Ýí³Í
Ïñ»¹ÇïÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ ãÇ ÷áËíáõÙ« ÇëÏ áõëÙ³Ý ï¨áÕáõÃÛáõÝÁ Ù»Ï ï³ñáí
³í»É³ÝáõÙ ¿[27« ¿ç 6-10]:
3. Îñ»¹ÇïÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ÑÇÙÝáõÙ
2005 Ãí³Ï³ÝÇ ¹»Ïï»Ùµ»ñÇÝ Î³é³í³ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ÁÝ¹áõÝí»É ¿
Ñ³ïáõÏ áñáßáõÙ Îñ»¹Çï³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ý»ñÙáõÍÙ³Ý Ù³ëÇÝ: àñáßÙ³Ý ¨
ÐÐ §´³ñÓñ³·áõÛÝ ¨ Ñ»ïµáõÑ³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦ ûñ»ÝùÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ`
2007/08 áõë©ï³ñí³ÝÇó ëÏëí»É ¿ Ïñ»¹Çï³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ñ³ÙÁÝ¹Ñ³Ýáõñ
Ý»ñ¹ñáõÙÁ ÐÐ µáõÑ»ñáõÙ: 2007Ã©-ÇÝ Ùß³Ïí»É ¿ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Íñ³·Çñ«
ECTS-Ç å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáÕ ÐÐ Ïñ»¹Çï³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç
ÝáñÙ³ïÇí³ÛÇÝ Ñ»Ýù« ÇÝãå»ë Ý³¨` §´áõÑáõÙ áõëáõÙÝ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ
Ïñ»¹Çï³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·áí Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ûñÇÝ³Ï»ÉÇ Ï³ñ·¦« áñÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ ³Ûë ³ëå³ñ»½áõÙ ÐÐ µáõÑ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·³ÛÇÝ ¨ Ï³½Ù³Ï»ñå³Ï³Ý Ñ»ÝùÇ Ó¨³íáñáõÙÁ: Î³ñ·Á Çñ ³éç¨ ¹ñ»É ¿ ÙÇ ß³ñù
ËÝ¹ÇñÝ»ñ« áñáÝóÇó ³é³çÝ³ÛÇÝ »Ý Ïñ»¹Çï³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ñ³Ù³ñ ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý ã³÷áñáßÇãÝ»ñÇ ë³ÑÙ³ÝáõÙÁ` Ñ³Ù³ÑáõÝã ECTS Ñ³Ù³»íñáå³Ï³Ý Ïñ»¹Çï³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ« áñáÝù å»ïù ¿ ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý
ÉÇÝ»Ý ÐÐ µáõÑ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ñ³Ù³ñ« ³í³Ý¹³Ï³Ý ÏñÃ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Çó áõëáõóÙ³Ý Ïñ»¹Çï³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·ÇÝ ³ÝóÝ»Éáõ ÑÇÙÝ³¹ñáõÛÃÝ»ñ ï³ÉÁ«
µáõÑ»ñÇÝ áõÕ»óáõÛóÝ»ñ ïñ³Ù³¹ñ»ÉÁ` Ïñ»¹Çï³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·áí áõëáõóÙ³Ý
Çñ»Ýó ë»÷³Ï³Ý Ï³ñ·»ñÁ Ùß³Ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ ¨ ³ÛÉÝ: ²Ûë áÉáñïáõÙ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ÏñÏÝíáõÙ »Ý »íñáå³Ï³Ý µáõÑ»ñÇ µÝáõÃ³·ñ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÝ ³Ûë ³ëå³ñ»½áõÙ« áñáÝó ·áõÙ³ñíáõÙ »Ý Ý³¨ Ïñ»¹ÇïÝ»ñÇ
ÙÇçµáõÑ³Ï³Ý ÷áË³ÝóÙ³ÝÁ ¨ áõë³ÝáÕ³Ï³Ý ß³ñÅáõÝáõÃÛ³ÝÁ ãÝå³ëïáÕ
ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý ¹³ßïÇ ³é³ç³óñ³Í ËáãÁÝ¹áïÝ»ñÁ[26« ¿ç39]:
4. ²ç³ÏóáõÃÛáõÝ
áõë³ÝáÕÝ»ñÇ
í³ñã³Ï³Ý Ï³½ÙÇ ß³ñÅáõÝáõÃÛ³ÝÁ
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ÆÝãå»ë ·Çï»Ýù« ´áÉáÝÇ³ÛÇ ·áñÍÁÝÃ³óÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÇó
¿ áõë³ÝáÕÝ»ñÇ« ¹³ë³ËáëÝ»ñÇ ¨ ßñç³Ý³í³ñïÝ»ñÇ ³Ý³ñ·»É ß³ñÅáõÝáõÃÛáõÝÁ º´Îî-áõÙ: ²Ûëûñ ºíñáå³ÛáõÙ ÏÇñ³éíáõÙ »Ý áõëáõóÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ÷áË×³Ý³ãÙ³Ý Ñáõë³ÉÇ ¨ ÷áñÓ³ñÏí³Í ÙÇ ß³ñù Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñ« ÇÝãåÇëÇÝ »Ý` ECTS« ¹ÇåÉáÙÇ Ñ³í»Éí³ÍÁ« ÈÇë³µáÝÇ ÏáÝí»ÝóÇ³« NARIC/ENIS«
áñáÝù É³ÛÝáñ»Ý û·ï³·áñÍíáõÙ »Ý »íñáå³Ï³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ áõë³ÝáÕÝ»ñÇ
ÙÇç³½·³ÛÇÝ ß³ñÅáõÝáõÃÛ³Ý ÁÝ¹É³ÛÝÙ³Ý ¨ ß³ñÅáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý ËÃ³ÝÙ³Ý
Ýå³ï³Ïáí[1« ¿ç1-3]: ²Ï³¹»ÙÇ³Ï³Ý ß³ñÅáõÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñÅ»ù å³ÛÙ³ÝÝ»ñ
»Ý ëï»ÕÍí³Í Ý³¨ ¹³ë³ËáëÝ»ñÇ ¨ Ñ»ï³½áïáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ:
àõë³ÝáÕ³Ï³Ý ß³ñÅáõÝáõÃÛ³Ý ³ëå³ñ»½áõÙ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ¹»é¨ë
ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ ß³ï »Ý: ÊÃ³ÝÝ»ñÇ ÷áË³ñ»Ý Ù»½ Ùáï ³éÏ³ »Ý ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý«
Íñ³·ñ³ÛÇÝ ³ñ·»ÉùÝ»ñ áõ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñ: ÈÇ³ñÅ»ùáñ»Ý ã»Ý ·áñÍáõÙ
áõë³ÝáÕÝ»ñÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ß³ñÅáõÝáõÃÛ³ÝÁ Ýå³ëïáÕ »íñáå³Ï³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÁ« ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï »Ý ³ñï³ë³ÑÙ³ÝÛ³Ý µáõÑ»ñ »ñÏÏáÕÙ³ÝÇ å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñáí ÷áË³¹ñáõÙÝ»ñÁ: ØÇç³½·³ÛÇÝ ß³ñÅáõÝáõÃÛáõÝÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ
µáõÑ»ñÇó ¨ ¹»åÇ Ð³Û³ëï³ÝÇ µáõÑ»ñ ¹»é¨ë åÉ³Ý³ã³÷ µÝáõÛÃ ãÇ ÏñáõÙ ¨ ãÇ
Ïááñ¹ÇÝ³óíáõÙ Ñ³Ù³Ï³ñ·³ÛÇÝ Ù³Ï³ñ¹³Ïáí« ³ÛëÇÝùÝ` Ñ³Ù³Ï³ñ·í³Í
µÝáõÛÃ ãÇ ÏñáõÙ: ²ÛÝ áñå»ë Ï³ÝáÝ ãÇ Ï³½Ù³Ï»ñåíáõÙ ¨ Ï³é³í³ñíáõÙ
µáõÑ»ñÇ ÏáÕÙÇó« ÇÝãÁ Ñ³×³Ë Ñ³ñáõóáõÙ ¿ ËÝ¹ÇñÝ»ñ` Ï³åí³Í ³ñï³ë³ÑÙ³ÝáõÙ ³ÝóÏ³óñ³Í áõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÝ»ñÇ Ï³Ù Ñ³ÝÓÝ³Í ¹³ëÁÝÃ³óÝ»ñÇ áõ ëï³ó³Í ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÝ»ñÇ å³ßïáÝ³Ï³Ý ×³Ý³ãÙ³Ý Ñ»ï: ÜÙ³Ý ß³ñÅáõÝáõÃÛáõÝÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ áõë³ÝáÕÝ»ñÇ ¨ ¹³ë³ËáëÝ»ñÇ ³ÝÓÝ³Ï³Ý Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛ³Ùµ` áñå»ë ï³ñµ»ñ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ýÇÝ³Ýë³íáñíáÕ Íñ³·ñ»ñÇÝ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý Ï³Ù ïñ³Ù³¹ñíáÕ ¹ñ³Ù³ßÝáñÑÝ»ñÇ áõ
ÏñÃ³Ãáß³ÏÝ»ñÇ ÙñóáõÛÃÝ»ñáõÙ Ñ³ÕÃ»Éáõ ³ñ¹ÛáõÝù: ¸»åÇ ¹áõñë áõÕÕí³Í
ß³ñÅáõÝáõÃÛ³Ý ï³ñ³ï»ë³ÏÝ»ñÁ ÐÐ-áõÙ ÙÇ ù³ÝÇëÝ »Ýª
 ØÇçå»ï³Ï³Ý »ñÏÏáÕÙ³ÝÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ ÐÐ-ÇÝ
ïñ³Ù³¹ñíáÕ Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ ï»Õ»ñÇ Ñ³ßíÇÝ áõë³ÝáÕÝ»ñÝ áõÕÕíáõÙ »Ý
·»ñ³¹³ë³µ³ñ èáõë³ëï³ÝÇ« àõÏñ³ÝÇ³ÛÇ« âÇÝ³ëï³ÝÇ« ²ñ¨»ÉÛ³Ý »íñáå³ÛÇ ¨ Ø»ñÓ³íáñ ³ñ¨»ÉùÇ áñáß »ñÏñÝ»ñÇ µáõÑ»ñ` ï³ñµ»ñ ÏñÃ³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñáí µ³ñÓñ³·áõÛÝ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛáõÝ ëï³Ý³Éáõ Ýå³ï³Ïáí«
 î³ñµ»ñ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÝ»ñÇ« ³Û¹
ÃíáõÙ IREX (²ØÜ)« ²Ù»ñÇÏÛ³Ý ËáñÑáõñ¹Ý»ñ (²ØÜ)« ´³ó Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý
ÇÝëïÇïáõïÇ ³ç³ÏóáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³¹ñ³Ù (²ØÜ)« DAAD (¶»ñÙ³ÝÇ³)« ´ñÇï³Ý³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹ (Ø»Í ´ñÇï³ÝÇ³)« ºíñ³ÙÇáõÃÛ³Ý î»Ùåáõë (¾ñ³ëÙáõë
åÉÛáõë)« ÇÝãå»ë Ý³¨ ³Ù»ñÇÏÛ³Ý áõ ÙÇ ß³ñù »íñáå³Ï³Ý »ñÏñÝ»ñÇ Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ïñ³Ù³¹ñíáÕ ÏñÃ³Ï³Ý ¹ñ³Ù³ßÝáñÑÝ»ñÝ áõ
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ÏñÃ³Ãáß³ÏÝ»ñÝ »Ý« áñáÝó Ýå³ï³ÏÝ ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ ßÝáñÑ³ß³ï
»ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇÝ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ï³É µ³ñÓñ³·áõÛÝ ¨ ³é³í»É³å»ë
Ù³·ÇëïñáëÇ Íñ³·ñáí ÏñÃáõÃÛáõÝ ëï³Ý³É Çñ»Ýó »ñÏñÝ»ñÇ µáõÑ»ñáõÙ«
 ²ñï³ë³ÑÙ³ÝÛ³Ý µáõÑ»ñÇ Ñ»ï ³ÝÑ³ï ³ÝÓ³Ýó ³ÝÙÇç³Ï³Ý ÏáÝï³ÏïÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ Çñ³Ï³Ý³óíáÕ ³Ï³¹»ÙÇ³Ï³Ý ß³ñÅáõÝáõÃÛáõÝÝ ¿«
áñÁ ýÇÝ³Ýë³íáñíáõÙ ¿ Ï³Ù Ýñ³Ýó ÏáÕÙÇó Ï³Ù ÁÝ¹áõÝáÕ µáõÑÇ áõë³ÝáÕ³Ï³Ý Ýå³ëïÝ»ñÇ Íñ³·ñ»ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ[3« ¿ç 7]: ¸»åÇ Ý»ñë áõÕÕí³Í ß³ñÅáõÝáõÃÛáõÝÁ Ñ³Ù»Ù³ï³µ³ñ ³í»ÉÇ Ù»Í ¿« ù³Ý ¹»åÇ ¹áõñë áõÕÕí³ÍÁ: àñå»ë Ï³ÝáÝ ëáíáñáÕÝ»ñÇ ³Ï³¹»ÙÇ³Ï³Ý ß³ñÅáõÝáõÃÛáõÝÁ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·íáõÙ ¿ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý áñáßÙ³ÝÁ Ïóí³Í Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ï³ñ·áí [24]:
5. ²ç³ÏóáõÃÛáõÝ áñ³ÏÇ
Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³ÝÁ

³å³ÑáíÙ³Ý

³ëå³ñ»½áõÙ

»íñáå³Ï³Ý

ÐÐ-áõÙ áñ³ÏÇ ³å³ÑáíÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ý»ñ¹ñÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí Ï³ñ×
Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ ½·³ÉÇ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ »Ý Çñ³Ï³Ý³óí»É µ³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛ³Ý áñ³ÏÇ ³å³ÑáíÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ï³ñÇùÝ»ñÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý«
µ³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛ³Ý áñ³ÏÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ë³ÑÙ³ÝáõÙÝ»ñÇ Ó¨³Ï»ñåÙ³Ý«
áñ³ÏÇ ³å³ÑáíÙ³Ý ßñç³Ý³ÏÇ ë³ÑÙ³ÝÙ³Ý« áñ³ÏÇ ³å³ÑáíÙ³Ý ³ñï³ùÇÝ
¨ Ý»ñùÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ ëÏ½µáõÝùÝ»ñÇ« Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ¨ ·áñÍÇù³Ï³½ÙÇ
Ùß³ÏÙ³Ý ¨ Ý»ñ¹ñÙ³Ý áõÕÕáõÃÛ³Ùµ: 2008Ã©-ÇÝ ëï»ÕÍí»É ¿ §Ø³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý áñ³ÏÇ ³å³ÑáíÙ³Ý ³½·³ÛÇÝ Ï»ÝïñáÝ¦ ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÁ
(à²²Î)[30]: à²²Î-Á Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
áñ³ÏÇ ³ñï³ùÇÝ ³å³ÑáíÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ ÇÝëïÇïáõóÇáÝ³É ¨ Íñ³·ñ³ÛÇÝ Ñ³í³ï³ñÙ³·ñÙ³Ý ÙÇçáóáí: ´³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛ³Ý áñ³ÏÇ ³å³ÑáíÙ³Ý »íñáå³Ï³Ý ã³÷áñáßÇãÝ»ñÇ ¨ áõÕ»ÝÇßÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ Ùß³Ïí»É« ÷áñÓ³ñÏí»É ¨ 2011Ã©-ÇÝ Ñ³ëï³ïí»É »Ý å»ï³Ï³Ý Ñ³í³ï³ñÙ³·ñÙ³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñÝ áõ ã³÷áñáßÇãÝ»ñÁ: 2011Ã©-Çó Ù»ÏÝ³ñÏ»É ¿
ÐÐ µáõÑ»ñÇ ¨ Ñ³í³ï³ñÙ³·ñÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÁ: ÐÐ 13 å»ï³Ï³Ý ¨ 6 áã
å»ï³Ï³Ý µáõÑ»ñ ³Ýó»É »Ý ÇÝëïÇïáõóÇáÝ³É Ñ³í³ï³ñÙ³·ñÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³ó à²²Î-Ç ÏáÕÙÇó« áñÇó 1 å»ï³Ï³Ý µáõÑ ëï³ó»É ¿ Ñ³í³ï³ñÙ³·ñáõÙ 6
ï³ñÇ Å³ÙÏ»ïáí« 12 å»ï³Ï³Ý ¨ 1 áã å»ï³Ï³Ý µáõÑ ëï³ó»É »Ý Ñ³í³ï³ñÙ³·ñáõÙ 4 ï³ñÇ Å³ÙÏ»ïáí« 3 áã å»ï³Ï³Ý µáõÑ»ñ ëï³ó»É »Ý å³ÛÙ³Ý³Ï³Ý Ñ³í³ï³ñÙ³·ñáõÙ 2 ï³ñÇ Å³ÙÏ»ïáí [25« ïíÛ³ÉÝ»ñÁ ¹áõñë »Ý
µ»ñí»É ØàôÐ-»ñÇ ÇÝëïÇïáõóÇáÝ³É Ñ³í³ï³ñÙ³·ñÙ³Ý å»ï³Ï³Ý ·ñ³Ýó³Ù³ïÛ³ÝáõÙ ï»Õ³¹ñí³Í µáõÑ»ñÇ Ñ³í³ï³ñÙ³·ñÙ³Ý Ù³ëÇÝ áñáßáõÙÝ»ñÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó]« ÇëÏ 2 áã å»ï³Ï³Ý µáõÑ»ñÇ Ù»ñÅí»É ¿ Ñ³í³ï³ñÙ³·ñáõÙÁ: Ø»Ï µáõÑ ³Ý»ó»É ¿ ·áñÍÁÝÃ³óÁ« áñáßÙ³Ý Ï³Û³óÙ³Ý
÷áõÉÇó ¹³¹³ñ»óñ»É ·áñÍÁÝÃ³óÁ: ºíë 2 µáõÑ»ñ ¹ÇÙ»É »Ý ÇÝëïÇïáõóÇáÝ³É
168

²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë

Ñ³í³ï³ñÙ³·ñÙ³Ý« ·áñÍÁÝÃ³óÝ ÁÝÃ³óùÇ Ù»ç ¿: 2 µáõÑ»ñáõÙ ÷áñÓÝ³Ï³Ý
Íñ³·ñ³ÛÇÝ Ñ³í³ï³ñÙ³·ñáõÙ ¿ Çñ³Ï³Ý³óí»É Ð³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ´³ÝÏÇ
ARQATA Ìñ³·ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ« 5 µáõÑ»ñáõÙ ÷áñÓÝ³Ï³Ý Íñ³·ñ³ÛÇÝ
Ñ³í³ï³ñÙ³·ñáõÙ ¿ Çñ³Ï³Ý³óí»É î»ÙåáõëÇ MAHATMA ¨ PICQA Íñ³·ñ»ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ: öáñÓÝ³Ï³Ý ÇÝëïÇïáõóÇáÝ³É Ñ³í³ï³ñÙ³·ñáõÙÝ»ñ »Ý Çñ³Ï³Ý³óí»É 3 ÙÇçÇÝ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ¨ë [ä³ßïáÝ³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñ ëï³óí³Í §Ø³ëÝ³·Çï³Ï³Ý
ÏñÃáõÃÛ³Ý áñ³ÏÇ ³å³ÑáíÙ³Ý ³½·³ÛÇÝ Ï»ÝïñáÝ¦ ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÇó]:
ÐÇÙÝ³¹ñÙ³Ý ûñí³ÝÇó à²²Î-Ý ³ÏïÇí Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÙ ¿ ß³Ñ³ÏÇóÝ»ñÇ Ñ»ï` Çñ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ³é³ù»ÉáõÃÛáõÝÁ` Íñ³·ñ³ÛÇÝ ¨ ÇÝëïÇïáõóÇáÝ³É
Ñ³í³ï³ñ³Ù³·ñáõÙÝ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí: Þ³ñáõÝ³Ï³µ³ñ Ù»Í³Í³í³É ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ »Ý Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ØàôÐ-»ñáõÙ áñ³ÏÇ Ùß³ÏáõÛÃÇ Ó¨³íáñÙ³Ý ¨ ³Ùñ³åÝ¹Ù³Ý áõÕÕáõÃÛ³Ùµ: ÐÐ ·ñ»Ã» µáÉáñ
µáõÑ»ñáõÙ ÑÇÙÝí»É »Ý áñ³ÏÇ ³å³ÑáíÙ³Ùµ ½µ³ÕíáÕ ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÝ»ñ
¨ ë³ÑÙ³Ýí»É »Ý ý³ÏáõÉï»ï³ÛÇÝ å³ï³ëË³Ý³ïáõÝ»ñ: ä³ñµ»ñ³µ³ñ
Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ »Ý åñáý»ëáñ³¹³ë³Ëáë³Ï³Ý Ï³½ÙÇ ¨ áñ³ÏÇ ³å³ÑáíÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñáõÙ Ý»ñ·ñ³íí³Í ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ í»ñ³å³ïñ³ëïáõÙÝ»ñ: à²²Î-Á ³ÛÅÙ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ ´³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛ³Ý áñ³ÏÇ
³å³ÑáíÙ³Ý »íñáå³Ï³Ý ó³ÝóÇ Ý³ËÝ³Ï³Ý ³Ý¹³Ù ( Î³éáõÛóÁ ¹ÇÙ»É ¿
³ëáóÇ³óÇ³ÛÇ ÉÇÇñ³í ³Ý¹³Ù³ÏóáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ: ¶áñÍÁÝÃ³óÝ ÁÝÃ³óùÇ Ù»ç
¿:)« ÇëÏ ´³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛ³Ý áñ³ÏÇ ³å³ÑáíÙ³Ý Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ó³ÝóÇ ÉÇÇñ³í ³Ý¹³Ù [ä³ßïáÝ³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñ ëï³óí³Í §Ø³ëÝ³·Çï³Ï³Ý
ÏñÃáõÃÛ³Ý áñ³ÏÇ ³å³ÑáíÙ³Ý ³½·³ÛÇÝ Ï»ÝïñáÝ¦ ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÇó]:
6. ´³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛ³Ý »íñáå³Ï³Ý ã³÷³ÛÝáõÃÛ³Ý ËÃ³ÝáõÙ
Ð³Û³ëï³ÝÁ Ñ³Ù³ï»Õ ÏñÃ³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ¨ ³Ûë
áõÕÕáõÃÛ³Ùµ ÙÇçµáõÑ³Ï³Ý Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý ÷áñÓÁ Ù»Í ãÇ »Õ»É: ØÇ
ù³ÝÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý µáõÑ»ñÇ Ñ»ï Çñ³Ï³Ý³óí»É »Ý Ñ³Ù³ï»Õ áõëáõóáõÙ` »ñÏáõ
Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáÕ µáõÑ»ñÇ ÏáÕÙÇó ßñç³Ý³í³ñïÝ»ñÇ ÏñÏÝ³ÏÇ ³ëïÇ×³Ý³ßÝáñÑáõÙáí: 2005Ã©-ÇÝ ³Ûë ÏñÃ³÷áñÓÁ ÝáñáíÇ ¿ ß³ñáõÝ³ÏíáõÙ« »ñµ ëÏëíáõÙ
¿ Çñ³Ï³Ý³óí»É ÏáÝÏñ»ï Ý³Ë³·Í»ñ Ù³·ÇëïñáëÇ Ñ³Ù³ï»Õ Íñ³·ñ»ñÇ
ëï»ÕÍÙ³Ý ¨ Ïñ»¹ÇïÝ»ñÇ ÙÇçµáõÑ³Ï³Ý ÷áË³ÝóÙ³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ÷áñÓ³ñÏÙ³Ý áõÕÕáõÃÛ³Ùµ: ²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí« ³Ûë Ý³Ë³·Í»ñÁ Ñ»ï³·³ÛáõÙ ã»Ý
í»ñ³ÍíáõÙ ß³ñáõÝ³Ï³Ï³Ýáñ»Ý Çñ³Ï³Ý³óíáÕ Ñ³Ù³ï»Õ ÙÇçµáõÑ³Ï³Ý
Íñ³·ñ»ñÇ« Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³µ³ñ Ñ³Ù³Ï³ñ·³ÛÇÝ Ý»ñ·áñÍáõÃÛáõÝ áõ ÁÝ¹·ñÏáõÙ ã»Ý áõÝ»ÝáõÙ: ì»ñçÇÝë ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ å³ÛÙ³Ý³íáñí»Éáí ³ÛÉ µáõÑ»ñáõÙ áõëáõóÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ(Ïñ»¹ÇïÝ»ñÇ) ×³Ý³ãÙ³Ý ¨ Ñ³ïÏ³å»ë Ñ³Ù³ï»Õ ³ëïÇ×³Ý³ßÝáñÑÙ³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ áõ ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý ÑÇÙùÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ùµ: ºíñáå³Ï³Ý µáõÑ»ñÇ Ñ»ï Ñ³Ù³ï»Õ Íñ³·ñ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³ó169
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Ù³Ý ËáãÁÝ¹áï ¿ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ Ý³¨ áõë³ÝáÕÝ»ñÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ß³ñÅáõÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï é»ëáõñëÝ»ñÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ[27« ¿ç 50]:
7. Ð³ñ³ï¨ ÏñÃáõÃÛ³Ý Ï³ñ¨áñáõÙ
ÆÝãå»ë ÐÐ §ÎñÃáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦ ßñç³Ý³Ï³ÛÇÝ ûñ»ÝùÁ« ³ÛÝå»ë ¿É
§´³ñÓñ³·áõÛÝ ¨ Ñ»ïµáõÑ³Ï³Ý Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦ ûñ»ÝùÁ áñáß³ÏÇ Ýå³ëïáÕ ¹ñáõÛÃÝ»ñ ¨ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ý å³ñáõÝ³ÏáõÙ
Ñ³ñ³ï¨ ÏñÃáõÃÛ³Ý ³é³ÝÓÇÝ ï³ññ»ñÇ ¨ ¹ñ³Ýó Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ³ÛÉÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝ Ó¨»ñÇ ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ` Éñ³óáõóÇã ÏñÃáõÃÛáõÝ« Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ áñ³Ï³íáñÙ³Ý µ³ñÓñ³óáõÙ« í»ñ³å³ïñ³ëïáõÙ« áõëáõóÙ³Ý ¿ùëï»éÝ
¨ Ñ»é³í³ñ Ó¨»ñ: ²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí« ³éÏ³ ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý Ñ»ÝùÁ ¹»é¨ë µ³í³ñ³ñ ã¿ Ñ³ñ³ï¨ ÏñÃáõÃÛ³Ý ³½·³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ÉÇ³ñÅ»ù Ó¨³íáñÙ³Ý
Ñ³Ù³ñ ¨ áñáß³ÏÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áõ Éñ³óÙ³Ý Ï³ñÇù áõÝÇ` ´»éÉÇÝÇ[5]
áõ ÈáÝ¹áÝÇ[7] ÏáÙÛáõÝÇÏ»Ý»ñáõÙ Ó¨³Ï»ñåí³Í ËÝ¹ÇñÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³ÑáõÝã:
Ø³ëÝ³íáñ³å»ë« å»ïù ¿ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ ëï»ÕÍ»É` Ñ³ñ³ï¨ ÏñÃáõÃÛ³Ý ËáÕáí³Ïáí µ³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛ³Ý áñ³Ï³íáñáõÙÝ»ñÇ Ó»éùµ»ñÙ³Ý
¨ ³Ûë Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ ×ÏáõÝ ÏñÃ³Ï³Ý ‚Ñ»ï³·Í»ñÇ‛ áõ Ý³Ëáñ¹áÕ áõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ×³Ý³ãÙ³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ Ý»ñÙáõÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ[26« ¿ç 160-190]:
8. ´áõÑ»ñÇ ¨ áõë³ÝáÕÝ»ñÇ Ý»ñ·ñ³íáõÙ
´»ñ·»ÝÇ ·³·³Ã³ÅáÕáíÇó Ñ»ïá ½·³ÉÇáñ»Ý µ³ñ»É³íí»É ¿ ÐÐ µáõÑ»ñÇ
Ý»ñ·ñ³íí³ÍáõÃÛ³Ý ³ëïÇ×³ÝÁ ´áÉáÝÇ³ÛÇ ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ: ¸ñ³ÝáõÙ ½·³ÉÇ
áõÕÕáñ¹áÕ ¹»ñ ¿ Ë³ÕáõÙ ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó 2006Ã© ÝáÛ»Ùµ»ñÇÝ
Ñ³ëï³ïí³Í ÐÐ µ³ñÓñ³·áõÛÝ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý áÉáñïáõÙ ´áÉáÝÇ³ÛÇ ·áñÍÁÝÃ³óÇ ëÏ½µáõÝùÝ»ñÇ Çñ³·áñÍÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï³óáõÛóÁ[9« ¿ç 1937]« áñÁ åÉ³Ý³íáñáõÙ ¿ ÙÇ ß³ñù ÷áËÏ³å³Ïóí³Í ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ ´áÉáÝÇ³ÛÇ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñáí[24]: Àëï áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ` ëï»ÕÍí»É »Ý ÙÇ ß³ñù ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ËÙµ»ñ` µáõÑ»ñÇ É³ÛÝ Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛ³Ùµ« áñáÝù ¿É Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ »Ý ³é³ÝÓÇÝ µáõÑ»ñáõÙ Ï³ï³ñíáÕ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ« Ùß³ÏáõÙ Ñ³Ù³Ï³ñ·³ÛÇÝ µÝáõÛÃÇ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·³ÛÇÝ ¨
áõÕ»óáõÛó/Ù»Ãá¹³Ï³Ý ÝÛáõÃ»ñ áõ »ñ³ßË³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ: ´áõÑ»ñÇ Ý»ñ·ñ³íÙ³ÝÁ ¨ ³ÏïÇí Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³ÝÁ ´áÉáÝÇ³ÛÇ ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ ¿³Ï³Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý« ÷áñÓ³·Çï³Ï³Ý ¨ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý-Ù»Ãá¹³Ï³Ý ³ç³ÏóáõÃÛáõÝ »Ý
óáõó³µ»ñáõÙ TEMPUS Íñ³·ÇñÁ« ´³ó Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ÇÝëïÇïáõïÇ oÅ³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ý Ñ³Û³ëï³ÝÛ³Ý ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÁ« ÐÐ ÎñÃáõÃÛ³Ý ³½·³ÛÇÝ ÇÝëïÇïáõïÁ ¨ ²Ï³¹»ÙÇ³Ï³Ý ÷áË×³Ý³ãÙ³Ý ¨ ß³ñÅáõÝáõÃÛ³Ý ³½·³ÛÇÝ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÁ« áñÁ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ Ð³Û³ëï³ÝÁ ´áÉáÝÇ³ÛÇ ·áñÍ³¹Çñ
ËÙµáõÙ: ÐÐ µáõÑ»ñÇ ¨ Ýñ³Ýó áõë³ÝáÕáõÃÛ³Ý ¹»ñ³Ï³ï³ñáõÃÛ³Ý
³ÏïÇí³ó-Ù³ÝÝ áõ Ý³Ë³Ó»éÝáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ ´áÉáÝÇ³ÛÇ ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ
170
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¿³å»ë ÏÝå³ëïÇ ÐÐ-áõÙ ´áÉáÝÇ³ÛÇ ·áñÍÁÝÃ³óÇ Ïááñ¹ÇÝ³óÙ³Ý ¨
Ï³é³í³ñÙ³Ý ÇÝëïÇïáõóÇáÝ³É Ï³éáõóí³ÍùÇ Ï³ï³ñ»É³·áñÍáõÙÁ ÇÝãå»ë
µáõÑ»ñÇ« ³ÛÝ-å»ë ¿É Ñ³Ù³Ï³ñ·³ÛÇÝ Ù³Ï³ñ¹³Ïáí:
9. ºíñáå³Ï³Ý µ³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùÇ ·ñ³íãáõÃÛ³Ý
ËÃ³ÝáõÙ
´áÉáÝÇ³ÛÇ ·áñÍÁÝÃ³óÇÝ å³ßïáÝ³å»ë ³Ý¹³Ù³Ïó»Éáõó Ñ»ïá ÐÐ
µ³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ÝÏ³ïíáõÙ ¿ ¿³Ï³Ý ³é³çÁÝÃ³ó
º´Îî-Ç í»ñ³µ»ñÛ³É ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍÙ³Ý« ·áí³½¹Ç ¨ µáõÑ³Ï³Ý
Ñ³Ù³ÛÝùÇ ï»Õ»Ï³óí³ÍáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³óÙ³Ý áõÕÕáõÃÛ³Ùµ: ÐÐ ÎñÃáõÃÛ³Ý ¨
·ÇïáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ î»ÙåáõëÇ (Ý»ñÏ³ÛáõÙë ¾ñ³ëÙáõë äÉÛáõë)
h³Û³ëï³ÝÛ³Ý ·ñ³ë»ÝÛ³ÏÇ« ´³ó Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ÇÝëïÇïáõïÇ ûÅ³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ý h³Û³ëï³ÝÛ³Ý ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÇ ¨ ´áÉáÝÇ³ÛÇ ·áñÍÁÝÃ³óÇ ¹»ñ³Ï³ï³ñ »íñáå³Ï³Ý Ï³éáõÛóÝ»ñÇ ûÅ³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ùµ Ï³½Ù³Ï»ñå»É ¿ ÙÇ ß³ñù
ë»ÙÇÝ³ñÝ»ñ ¨ ËáñÑñ¹³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñ« Ññ³ï³ñ³Ï»É Ñ³Û»ñ»Ý É»½íáí ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý/ Ù»Ãá¹³Ï³Ý ÝÛáõÃ»ñ: àñáß ³é³çÁÝÃ³ó ¿ ³ñÓ³Ý³·ñí»É Ý³¨
º´Îî-Ç ·ñ³íãáõÃÛ³Ý ³ç³ÏóÙ³Ý ÇÝëïÇïáõóÇáÝ³É Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ½³ñ·³óÙ³Ý áõÕÕáõÃÛ³Ùµ` Ñ³Ù³ï»Õ Íñ³·ñ»ñ »íñáå³Ï³Ý µáõÑ»ñÇ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ùµ« áñ³Ï³íáñáõÙÝ»ñÇ ÷áË×³Ý³ãÙ³Ý µ³ñ»É³íáõÙ« ÙÇç³½·³ÛÇÝ ³Ï³¹»ÙÇ³Ï³Ý ß³ñÅáõÝáõÃÛ³Ý ÁÝ¹É³ÛÝáõÙ: ´³ñ»É³íí»É »Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ
Ý³¨ ´áÉáÝÇ³ÛÇ áã ³Ý¹³Ù »ñÏñÝ»ñÇó áõë³ÝáÕÝ»ñÇ Ñ³í³ù³·ñÙ³Ý áõÕÕáõÃÛ³Ùµ« áñÇÝ Ñ³ïÏ³å»ë Ýå³ëï»É ¿ ³Ý·É³É»½áõ áõëáõóÙ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙÁ ÐÐ áñáß µáõÑ»ñáõÙ[27« ¿ç 59]: Ð³Û³ëï³ÝÇ ÁÝ¹É³ÛÝí³Í Ý»ñ·ñ³íáõÙÁ ¨
³ÏïÇí Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÁ º´Îî-Ç ·Éáµ³É ã³÷³ÛÝáõÃÛ³Ý é³½Ù³í³ñáõÃÛ³Ý
Çñ³Ï³Ý³óÙ³ÝÁ« Ñ³ïÏ³å»ë ÷áË×³Ý³ãÙ³Ý µ³ñ»É³íÙ³Ý ¨ ÙÇç³½·³ÛÇÝ
ß³ñÅáõÝáõÃÛ³Ý ËÃ³ÝÙ³Ý áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñáí« ¿³Ï³Ý ¹»ñ Ï³ñáÕ ¿ Ë³Õ³É
Ý³¨ »ñÏñÇ µ³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛ³Ý ÙñóáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³óÙ³Ý ¨ ³ñï³ë³ÑÙ³ÝÛ³Ý áõë³ÝáÕÝ»ñÇ Ý»ñÑáëùÇ ËÃ³ÝÙ³Ý ·áñÍáõÙ:

10. ¸áÏïáñ³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñÁ ¨ ëÇÝ»ñ·Ç³Ý »íñáå³Ï³Ý µ³ñÓñ³·áõÛÝ
ÏñÃáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùÇ ¨ »íñáå³Ï³Ý Ñ»ï³½áï³Ï³Ý ï³ñ³ÍùÇ ÙÇç¨
Ð»ïµáõÑ³Ï³Ý ÏñÃ³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñÁ ÐÐ µáõÑ»ñáõÙ ¨ ·Çï³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ß³ñáõÝ³ÏáõÙ »Ý Çñ³Ï³Ý³óí»É ³í³Ý¹³Ï³Ý Ùá¹»ÉÇÝ
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý: Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ë³ÑÙ³ÝíáõÙ »Ý ·ÇïáõÃÛ³Ý ¹áÏïáñÇ ¨ ·ÇïáõÃÛ³Ý Ã»ÏÝ³ÍáõÇ ·Çï³Ï³Ý ³ëïÇ×³ÝÝ»ñ« åñáý»ëáñÇ ¨ ¹áó»ÝïÇ ·Çï³Ï³Ý ÏáãáõÙÝ»ñ[13]: Ð»ï³½áïáÕÇ Íñ³·ÇñÝ ³í³ñï³Í ¨ ÝáõÛÝ³ÝáõÝ áñ³Ï³íáñáõÙ ëï³ó³Í ³ëåÇñ³ÝïÝ»ñÇÝ ³ï»Ý³Ëá171
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ëáõÃÛ³Ý å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ÑÇÙ³Ý íñ³ ßÝáñÑíáõÙ ¿ ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ã»ÏÝ³ÍáõÇ ·Çï³Ï³Ý ³ëïÇ×³Ý` ÐÐ ´àÐ-Ç å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý:
¸áÏïáñ³Ï³Ý ³ï»Ý³ËáëáõÃÛáõÝÁ Ñ³çáÕáõÃÛ³Ùµ å³ßïå³Ý³Í ³ÝÓ³Ý³ó
ßÝáñÑíáõÙ ¿ ·ÇïáõÃÛ³Ý ¹áÏïáñÇ ³ëïÇ×³Ý: 2004Ã©-Çó Ñ»ï³½áïáÕÇ Íñ³·ÇñÁ í»ñ³Ï³éáõóí»É ¿ Ïñ»¹Çï³ÛÇÝ Ñ»Ýùáí ¨ ëï³ó»É Ùá¹áõÉ³ÛÇÝ Ï³éáõóí³Íù: Ìñ³·ñÇ ³ßË³ï³Í³í³ÉÁ Ñ³ßí³ñÏíáõÙ ¿ ECTS Ïñ»¹Çï³ÛÇÝ ÙÇ³íáñÝ»ñáí« áñáÝù Ñ³í³ë³ñ³å»ë µ³Ëßí³Í »Ý Íñ³·ñÇ ÏñÃ³Ï³Ý ¨ Ñ»ï³½áï³Ï³Ý Ï³éáõó³Ù³ë»ñÇ ÙÇç¨ [27« ¿ç 63]:
²Ù÷á÷»Éáí í»ñáÝßÛ³ÉÁª Ï³ñ»ÉÇ ¿ ³ë»É« áñ ÇÝï»·ñáõÙÁ º´Îî-ÇÝ »ÝÃ³¹ñáõÙ ¿ ÐÐ µ³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É µ»ÏáõÙÝ³ÛÇÝ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ ¹»åÇ ·Çï»ÉÇù³Ñ»Ýù ÏñÃáõÃÛáõÝ: 2005 Ãí³Ï³ÝÇó
Ç í»ñ« ÐÐ µ³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ï»ÕÇ »Ý áõÝ»ó»É ³ñÙ³ï³Ï³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ« Ù³ëÝ³íáñ³å»ëª Ý»ñ¹ñí»É ¿ Ñ³Ù³¹ñ»ÉÇ áñ³Ï³íáñáõÙÝ»ñÇ »é³ëïÇ×³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·« ³ÝóáõÙ ¿ Ï³ï³ñí»É áõëáõóÙ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý Ïñ»¹Çï³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·ÇÝ« Çñ³Ï³Ý³óí»É »Ý ³ñÙ³ï³Ï³Ý
Íñ³·ñ³ÛÇÝ í»ñ³÷áËáõÙÝ»ñª ³ÝóÝ»Éáí áõë³ÝáÕ³Ï»ÝïñáÝ áõëáõóÙ³ÝÁ ¨
ËÃ³Ý»Éáí áõë³ÝáÕÝ»ñÇ ¨ ¹³ë³ËáëÝ»ñÇ ³Ï³¹»ÙÇ³Ï³Ý ß³ñÅáõÝáõÃÛáõÝÁ« Ñ³ëï³ïí»É ¿ àñ³Ï³íáñáõÙÝ»ñÇ ³½·³ÛÇÝ ßñç³Ý³ÏÁ« Ó¨³íáñí»É ¿
áñ³ÏÇ Ý»ñùÇÝ ¨ ³ñï³ùÇÝ ³å³ÑáíÙ³Ý ßñç³Ý³ÏÁ: Ø³ëÝ³·Çï³Ï³Ý áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³ÛÅÙ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ »Ý Çñ»Ýó ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁª ÑÇÙù ÁÝ¹áõÝ»Éáí áñ³ÏÇ ³å³ÑáíÙ³Ý Ýáñ Ùáï»óáõÙÝ»ñÁ« Ý³Ë³¹ñÛ³ÉÝ»ñ »Ý ëï»ÕÍí»É Ñ³ñ³ï¨ ÏñÃáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ó¨³íáñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: ÀÝÃ³óáÕ µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñáõÙ Ñ³ïÏ³å»ë Ï³ñ¨áñíáõÙ »Ý áõë³ÝáÕáõÃÛ³Ý ¹»ñÇ ¨ ³½¹»óáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³óÙ³Ý« Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý áõëáõÙÝ³Ï³Ý
Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ÏñÃ³Ï³Ý ¨ ·Çï³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ ÙÇ³ÑÛáõëÙ³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ: âÝ³Û³Í ÷áËÏ³å³Ïóí³Í ³Ûë Ñ³Ù³Ï³ñ·³ÛÇÝ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ º´Îî-ÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇÝ ÉÇ³ñÅ»ù ÇÝï»·ñÙ³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ
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Ï³ñ·Ç µáÉáñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñáõÙ ÏñÃáõÃÛ³Ý áñ³ÏÇ ¨ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý
µ³ñÓñ³óáõÙÁ« ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»óáõÙÁ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÇÝ« Ù³ïã»ÉÇ/Ñ³ë³Ý»ÉÇ ÏñÃáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíáõÙÁ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý µáÉáñ
Ë³í»ñÇ Ñ³Ù³ñ:
Ani MKRTCHYAN
The system of higher education and issues of Bolonia process in RA
Key words: Bologna process, mobility of students and teachers, academic recognition,
recognition of qualifications, quality assurance

The education is one of the important prerequisite for the sustainable development,
reproduction of human capital and development. Thus the development of this sector is
also a priority for the country's development. Primary objectives are the quality and the
effectiveness of the education at all levels of the educational system and their compliance with international standards, accessible education for all groups of the society.
The article presents the reforms in higher education system due to the Bologna Process
and the main achievements and challenges of these reform.
Ани МКРТЧЯН
Система высшего образования и проблемы Болнского процесса в РА
Ключевые слова: Болонский процесс, академическая мобильность студентов и
преподавателей, академического признания, признание квалификаций

Образование является одним из важных предпосылок для устойчивого развития,
воспроизводства человеческого капитала и развития. Таким образом, развитие
этого сектора также является приоритетом для развития страны. Основные
задачи- это качество и эффективность образования на всех уровнях системы образования и их соответствие международным стандартам, доступное образование
для всех групп общества. В статье представлены реформы в системе высшего
образования из-за Болонского процесса и основные достижения и проблемы этих
реформ.

öàøð ºì ØÆæÆÜ ÒºèÜ²ðÎàôÂÚàôÜÜºðÆ ì²ðÎ²ìàðØ²Ü
ÐÆØÜ²ÊÜ¸ÆðÜºðÀ
¶»áñ·Ç ÐàìÐ²ÜÜÆêÚ²Ü
Ð³Û-éáõë³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ³ëåÇñ³Ýï
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. ÷áùñ ¨ ÙÇçÇÝ µÇ½Ý»ë, í³ñÏ³íáñáõÙ, í³ñÏáõÝ³ÏáõÃÛáõÝ, µ³ÝÏ³ÛÇÝ
Ñ³Ù³Ï³ñ·

ÞáõÏ³Û³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý
µÝ³Ï³ÝáÝ Ï»Ýë³·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý ·áñÍáõÙ ³é³Ýóù³ÛÇÝ ¹»ñ ¨
175

²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë

Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝÇ ÷áùñ ¨ ÙÇçÇÝ µÇ½Ý»ëÁ, áñÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ³é³í»É ×ÏáõÝ ¨ ¹ÇÝ³ÙÇÏ ½³ñ·³óáÕ ááñïÝ»ñÇó: ØÇ³Å³Ù³Ý³Ï, ¹ñ³
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³å³ÑáíáõÙÝ, Çñ Ñ»ñÃÇÝ, »ÝÃ³¹ñáõÙ ¿ áñáß³ÏÇ ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ÉáõÍáõÙ, áñáÝó ß³ñùáõÙ Çñ»Ýó Ï³ñ¨áñáõÃÛ³Ùµ Ñ³ïÏ³å»ë ³é³ÝÓÝ³ÝáõÙ »Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý é»ëáõñëÝ»ñÇ Ó»éù µ»ñÙ³Ý ¨, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë, í³ñÏ³íáñÙ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ: Ð³ïÏ³å»ë µ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ñ³Ù³ñ ÷áùñ ¨ ÙÇçÇÝ µÇ½Ý»ëÇ í³ñÏ³íáñáõÙÝ ³ÛÉ ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÇ
Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÛ³Ùµ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ ³é³í»É ¹ÇÝ³ÙÇÏ ¨ µ³ñ¹ ·áñÍÁÝÃ³ó:
ØÇ³Å³Ù³Ý³Ï, ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ïíÛ³É Ñ³ïí³ÍÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ³é¨ïñ³ÛÇÝ
µ³ÝÏ»ñÝ áõÝ»Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïáõÏ Ñ»ï³ùñùñí³ÍáõÃÛáõÝ, å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í
Ñ»ï¨Û³É å³ï×³éÝ»ñáí:
²é³çÇÝ, Ëáßáñ Ïáñåáñ³ïÇí Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ í³ñÏ³íáñÙ³Ý ßáõÏ³Ý,
áñå»ë Ï³ÝáÝ, Ñ³·»ó³Í ¿ ³é³ç³ñÏáí ¨ Ùñó³ÏóáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ ËÇëï
µ³ñÓñ ¿: Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ å³Ûù³ñÁ ß³ï ¹»åù»ñáõÙ Ñ³Ý·»óÝáõÙ ¿
Ýñ³Ý, áñ ëï³óí³Í ¨ í×³ñí³Í ïáÏáëÝ»ñÇ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁ (Ù³ñÅ³Ý)
½·³ÉÇáñ»Ý Ýí³½áõÙ ¿ ¨ í³ñÏ³íáñÙ³Ý ·Íáí µ³ÝÏÇ ß³ÑáõÃ³µ»ñáõÃÛáõÝÁ
Ýí³½áõÙ ¿: ØÇÝã¹»é, ÷áùñ ¨ ÙÇçÇÝ µÇ½Ý»ëÇ í³ñÏ³íáñáõÙÝ ³å³ÑáíáõÙ ¿
³é³í»É³·áõÛÝ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ ÙÇçáóÝ»ñÇ Ý»ñ·ñ³íÙ³Ý Í³Ëë»ñÇ ¨ í³ñÏÇ
ï»ëùáí ¹ñ³Ýó ï»Õ³µ³ßáõÙÇó ëï³óíáÕ »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ ÙÇç¨:
ºñÏñáñ¹, í³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏÇ Ýí³½»óÙ³Ý ³é³í»É å³ñ½ »Õ³Ý³ÏÝ»ñÇó
Ù»ÏÝ, ³Ýßáõßï, í³ñÏ³ÛÇÝ åáñïý»ÉÇ ¹Çí»ñëÇýÇÏ³óáõÙÝ ¿: ì³ñÏ³ÛÇÝ ÷áùñ
ÙÇçáóÝ»ñáí ÷áË³éáõÝ»ñÇ Ù»Í ù³Ý³ÏÁ µ³ÝÏÇÝ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ ï³ÉÇë
Ï³Ëí³Í ãÉÇÝ»É ÙÇ ù³ÝÇ Ëáßáñ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇó ¨ Ýñ³Ýó ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇó:
ºññáñ¹, ÷áùñ ¨ ÙÇçÇÝ µÇ½Ý»ëÇ Ñ³Ù³ñ Ó»éÝïáõ ·áñÍáÝ ¿ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ Ýñ³ ½µ³Õ»óñ³Í ¹ÇñùÁ: ¶ïÝí»Éáí Ù³Ýñ³Í³Ë ¨ Ïáñåáñ³ïÇí ë»·Ù»ÝïÝ»ñÇ ÙÇç¨, ³ÛÝ ï³ÉÇë ¿ ÙÇ ß³ñù ³é³í»ÉáõÃÛáõÝÝ»ñ: ì³ñÏ³íáñÙ³Ý
ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó ³é³çÇÝÝ ³å³ÑáíáõÙ ¿ Ù³ëë³Û³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, ÇëÏ »ñÏñáñ¹Á`
÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»Í Í³í³É: ØÛáõë ÏáÕÙÇó, Ñ³×³Ëáñ¹Çó »Ï³Ùï³µ»ñáõÃÛáõÝÁ ãÇ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏíáõÙ ÙÇ³ÛÝ í³ñÏÇ ïáÏáë³ÛÇÝ »Ï³ÙáõïÝ»ñáí:
öáùñ áõ ÙÇçÇÝ µÇ½Ý»ëÁ Ï³ñáÕ ¿ û·ïí»É µ³ÝÏ³ÛÇÝ µáÉáñ` ÇÝãå»ë Ïáñåáñ³ïÇí, ³ÛÝå»ë ¿É ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇó` ëï»ÕÍ»Éáí Éñ³óáõóÇã »Ï³ÙáõïÝ»ñ
µ³ÝÏ»ñÇ Ñ³Ù³ñ:
²ÛëåÇëáí, ÷áùñ ¨ ÙÇçÇÝ µÇ½Ý»ëÇ í³ñÏ³íáñÙ³Ý Í³í³ÉÝ»ñÇ ³í»É³óáõÙÁ µ³ÝÏ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ß³Ñ³í»ï ¿, ÇÝãÁ å³Ñ³ÝçáõÙ ¿ ïíÛ³É áÉáñïÇ Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í³ñÏáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ ¨ ûµÛ»ÏïÇí Ï³ñÍÇùÇ
Ó¨³íáñáõÙ: ì»ñçÇÝÇë Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ ¨ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ÁÝÏ³ÉÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ï³176

²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë

ñ¨áñ ¿ §í³ñÏáõÝ³ÏáõÃÛáõÝ¦ Ñ³ëÏ³óáõÃÛ³Ý Ñëï³Ï»óáõÙÝ áõ å³ñ½³µ³ÝáõÙÁ: ä»ïù ¿ Ýß»É, áñ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ïíÛ³É Ñ³ëÏ³óáõÃÛ³Ý Ñ³ÙÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ë³ÑÙ³ÝáõÙ ·áÛáõÃÛáõÝ ãáõÝÇ: Ø³ëÝ³íáñ³å»ë, ä. ê.
èááõ½Á ÷áË³éáõÇ í³ñÏáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ áñå»ë Ñ³×³Ëáñ¹Ç
ÏáÕÙÇó í³ñÏÇ ëå³ë³ñÏÙ³Ý Ï³ñáÕáõÃÛáõÝ:112 ²Ýßáõßï, ÝÙ³Ý Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÛáõÝÁ ãÇ ³ñï³óáÉáõÙ ïíÛ³É »ñ¨áõÛÃÝ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ, ù³ÝÇ áñ, Áëï ¿áõÃÛ³Ý, Ñ³ßíÇ ãÇ ³éÝáõÙ ³å³·³ÛáõÙ í³ñÏÇ ëå³ë³ñÏÙ³Ý áõÝ³ÏáõÃÛ³Ý
ÑÝ³ñ³íáñ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ¸. ºÝ¹áíÇóÏÇÝ, Î. ´³ËïÇÝÁ ¨ ¸. ÎáíïáõÝÁ
í³ñÏáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ ë³ÑÙ³ÝáõÙ »Ý áñå»ë ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ¨ áã ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
óáõó³ÝÇßÝ»ñáí Ý»ñÏ³Û³óí³Í Çñ³í³Ï³Ý ¨ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý µÝáõÃ³·ñÇã, áñÁ
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ ï³ÉÇë ·Ý³Ñ³ï»É ÷áË³éáõÇ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ
³å³·³ÛáõÙ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ ¨ í³ñÏ³ÛÇÝ å³ÛÙ³Ý³·ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í
Å³ÙÏ»ïÝ»ñáõÙ í³ñÏ³ïáõÇ ³é³ç Ï³ï³ñ»Éáõ ë»÷³Ï³Ý å³ñïù³ÛÇÝ
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ áñáß»É ÏáÝÏñ»ï ÷áË³éáõÇ í³ñÏ³íáñÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï éÇëÏ»ñÇ ³ëïÇ×³ÝÁ:113 Ø. ´áõÏÇñÁ í³ñÏáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ
ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿ áñå»ë í³ñÏ ëï³Ý³Éáõ ¨ Å³Ù³Ý³ÏÇÝ áõ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ í»ñ³¹³ñÓÝ»Éáõ ÷áË³éáõÇ ÝÛáõÃ³Ï³Ý ¨ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ñ³Ù³ËáõÙµ:114 Î³ñÍáõÙ »Ýù, í³ñÏáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝáõÙÁ áñå»ë í³ñÏ
ëï³Ý³Éáõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ÑÇÙÝ³íáñí³Í ã¿, ù³ÝÇ áñ í³ñÏáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý
·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ýå³ï³ÏÁ Ñ»Ýó ëáõµÛ»ÏïÇ ÏáÕÙÇó í³ñÏ ëï³Ý³Éáõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áñáßáõÙÝ ¿: Ü. ê»É»½Ý»í³Ý ¨ ². ÆáÝáíÁ í³ñÏáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ
Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÙ »Ý áñå»ë ïÝï»ë³í³ñáÕ ëáõµÛ»ÏïÇ Ùáï í³ñÏ ëï³Ý³Éáõ ¨
³ÛÝ Å³Ù³Ý³ÏÇÝ í»ñ³¹³ñÓÝ»Éáõ Ý³Ë³¹ñÛ³ÉÝ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝ:115 Ü. ÈÛáõµáõßÇÝÇ Ï³ñÍÇùáí, í³ñÏáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ïñ³Ù³¹ñáõÃÛ³Ý ï³Ï ·ïÝíáÕ ³ÏïÇíÝ»ñÇ Ñ³ßíÇÝ ë»÷³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
Ï³ï³ñ»Éáõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ ¿:116 Ð³Ù³Ó³ÛÝ ². â»éÝ»ÝÏáÛÇ ï»ë³Ï»ïÇ,
í³ñÏáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý åáï»ÝóÇ³É ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ ¿
ãÏáñóÝ»É Çñ ÁÝÃ³óÇÏ í×³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ í³ñÏÁ ëï³Ý³Éáõó Ñ»ïá ¨ Ý»ñ·ñ³íí³Í ÙÇçáóÝ»ñÇ Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ û·ï³·áñÍáõÙÇó ³é³ç:117 ÆÝãå»ë ÝÏ³ïáõÙ »Ýù µ»ñí³Í ë³ÑÙ³ÝáõÙÝ»ñÇó, í³ñÏáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ¹Ç112
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ï³ñÏíáõÙ ¿ áñå»ë ïÝï»ë³í³ñáÕ ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÇ ¨ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó
ÏáÕÙÇó ë»÷³Ï³Ý í³ñÏ³ÛÇÝ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Å³Ù³Ý³ÏÇÝ ¨ ³ÙµáÕç³Ï³Ý Í³í³Éáí Ï³ï³ñ»Éáõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ: Ø»ñ Ï³ñÍÇùáí, í³ñÏáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ë³ÑÙ³Ý»É áñå»ë í³ñÏ³ÛÇÝ ÙÇçáó ëï³Ý³Éáõ Çñ³í³ëáõÃÛáõÝ, ³ÛÝ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï û·ï³·áñÍ»Éáõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ, ÇÝãå»ë Ý³¨
³å³·³ÛáõÙ Ý³Ë³å»ë ë³ÑÙ³Ýí³Í Ó¨áí, Å³ÙÏ»ïÝ»ñáõÙ ¨ Í³í³Éáí í³ñÏ³ïáõÇÝ ÷áË³éáõ ÙÇçáóÝ»ñÁ í»ñ³¹³ñÓÝ»Éáõ å³ïñ³ëï³Ï³ÙáõÃÛáõÝ ¨
ÁÝ¹áõÝ³ÏáõÃÛáõÝ: ²ÛëÇÝùÝ, í³ñÏáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ ¹Çï³ñÏ»ÉÇë å»ïù ¿ Ñ³ßíÇ
³éÝ»É áã ÙÇ³ÛÝ ÷áË³éáõ ÙÇçáóÝ»ñÇ í»ñ³¹³ñÓÙ³Ý í³ñÏ³éáõÇ ó³ÝÏáõÃÛáõÝÁ, ³ÛÉ Ý³¨ ¹ñ³Ýó ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï û·ï³·áñÍÙ³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÁ:
Ð»ï¨³µ³ñ, Ï³ñáÕ »Ýù åÝ¹»É, áñ í³ñÏáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý Ýå³ï³ÏÁ ÷áË³éáõÇ í³ñÏ³íáñÙ³Ý Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñáõÃÛ³Ý áñáßáõÙÝ ¿: ²Ûë
³éáõÙáí, í³ñÏáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÝ »Ý.
 í³ñÏÇ ûåïÇ³É ã³÷Ç, Å³ÙÏ»ï³ÛÝáõÃÛ³Ý ¨ í×³ñÙ³Ý Ó¨Ç áñáßáõÙÁ,
 Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óÇÏ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ ¨ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ·Ý³Ñ³ïáõÙÁ,
 í³ñÏÇ Ù³ñÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ Ï³ÝË³ï»ëáõÙÁ,
 Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý íñ³ ³½¹»óáõÃÛ³Ý
ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó í³ñÏ³íáñÙ³Ý Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñáõÃÛ³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ,
 í³ñÏÇ í»ñ³¹³ñÓÙ³Ý Ñ³ñóáõÙ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Õ»Ï³í³ñáõÃÛ³Ý
å³ïñ³ëï³Ï³ÙáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïáõÙÁ ,
 ·ñ³í³ÛÇÝ ³å³Ñáíí³ÍáõÃÛ³Ý, ¹ñ³ Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý ¨ µ³í³ñ³ñáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïáõÙÁ:
Ð³ñÏ ¿ Ýß»É, áñ í³ñÏáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ Ù»Ãá¹Ý»ñÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Ï»ÝïñáÝ³ÝáõÙ »Ý áñ³Ï³Ï³Ý ¨ ù³Ý³Ï³Ï³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ íñ³ ¨, ³Û¹ ³éáõÙáí, ãÏ³ Ñ³Ù³ÉÇñ Ùáï»óáõÙ: àã µ³í³ñ³ñ ã³÷áí ¿ áõß³¹ñáõÃÛáõÝ ¹³ñÓíáõÙ µÇ½Ý»ëÇ ë»÷³Ï³Ý³ïÇñáç ·Ý³Ñ³ïÙ³ÝÁ,
ÇÝãÁ Ëáßáñ Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ ³í»ÉÇ ÷áùñ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝÇ:
²Ûë ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó, ÷áùñ ¨ ÙÇçÇÝ µÇ½Ý»ëÇ í³ñÏáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïáõÙÝ
áõÝÇ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïáõÏ Ùáï»óáõÙÝ»ñÇ óáõó³µ»ñÙ³Ý Ï³ñÇù: Ø³ëÝ³íáñ³å»ë, í³ñÏ³íáñÙ³Ý Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñáõÃÛ³Ý, ÇÝãå»ë Ý³¨ ïñ³Ù³¹ñí³Í
í³ñÏÇ ¿ý»ÏïÇ ·Ý³Ñ³ïáõÙÁ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ Ù»Ãá¹Ý»ñáõÙ ·ñ»Ã» Ñ³ßíÇ
ãÇ ³éÝíáõÙ: ØÇÝã¹»é, Ýßí³Í ·áñÍáÝÁ ËÇëï Ï³ñ¨áñ ¿ ÷áË³éáõÇ í³ñÏáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ, ù³ÝÇ áñ »Ã» í³ñÏÇ ïñ³Ù³¹ñáõÙÁ Ñ³Ý·»óÝáõÙ ¿ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ýÇÝ³Ýë³ïÝï»ë³Ï³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ ¨ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ í³ïÃ³ñ³óÙ³ÝÁ, ³å³ µ³ÝÏÁ Ï³ñáÕ ¿
µ³Ëí»É ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï í³ñÏÇ í»ñ³¹³ñÓÙ³Ý Ñ³ñóáõÙ: Ð³ßíÇ ã»Ý
³éÝíáõÙ Ý³¨ ³ÛÝåÇëÇ ·áñÍáÝÝ»ñ, ÇÝãåÇëÇù »Ý µÇ½Ý»ëÇ ¹Çí»ñëÇýÇÏ³óÙ³Ý ³ëïÇ×³ÝÁ ¨ ×ÛáõÕ³ÛÇÝ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: àã µ³í³ñ³ñ áõ178
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ß³¹ñáõÃÛáõÝ ¿ Ñ³ïÏ³óíáõÙ Ý³¨ Ó»éÝ³ñÏáõÃÛ³Ý ë»÷³Ï³Ý³ï»ñ»ñÇÝ ¨
Õ»Ï³í³ñáõÃÛ³ÝÁ, Ýñ³Ýó Ï³é³í³ñã³Ï³Ý ÷áñÓÇÝ ¨ ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ: ÀÝ¹
áñáõÙ, í³ñÏáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ Ù»Ãá¹Ý»ñÇó áã
Ù»ÏÁ Ñ³ßíÇ ãÇ ³éÝáõÙ ÷áùñ ¨ ÙÇçÇÝ µÇ½Ý»ëÇ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:
²Ûë ³éáõÙáí, ïíÛ³É áÉáñïÇ ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÇ í³ñÏáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý
Å³Ù³Ý³Ï å»ïù ¿ Ñ³ßíÇ ³éÝ»É ³ÛÝåÇëÇ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñ, ÇÝãåÇëÇù »Ý.
 ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ, ÇÝãÇ
Ñ»ï¨³Ýùáí µ³ÝÏ»ñÁ í³ñÏáõÝÏáõÃÛ³Ý í»ÉáõÍáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ã»Ý áõÝ»ÝáõÙ ³ÝÑñ³Å»ßï ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ ëï³Ý³É ÷áùñ ¨ ÙÇçÇÝ Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý µáÉáñ ³ëå»ÏïÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É,
 Ñ³ñÏ³ÛÇÝ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÑÝ³ñ³íáñÇÝë Ýí³½»óÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí áã ÉÇ³ñÅ»ù Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ, ÇÝãÇ Ñ»ï¨³Ýùáí ÷áùñ ¨ ÙÇçÇÝ µÇ½Ý»ëÇ ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÇ å³ßïáÝ³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ ¹³éÝáõÙ ¿ áã Ïáé»Ïï: ´³ÝÏÁ å»ïù ¿ Ý³¨ Ñ³ßíÇ
³éÝÇ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ Ù³ñÙÇÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Ñ³ñÏ³ÛÇÝ Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ñ³ÛïÝ³µ»ñÙ³Ý Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ¨ ¹ñ³ Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÁ ÷áùñ áõ ÙÇçÇÝ
µÇ½Ý»ëÇ Ñ³Ù³ñ, ÇÝãÝ ³ÝËáõë³÷»ÉÇáñ»Ý Ï³Ý¹ñ³¹³éÝ³ ïíÛ³É ëáõµÛ»ÏïÇ
ÏáÕÙÇó ë»÷³Ï³Ý í³ñÏ³ÛÇÝ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý íñ³,
 ÷áË³éáõÝ»ñÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ó³Íñ ·ñ³·ÇïáõÃÛáõÝÁ, Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í³ñÙ³Ý ó³Íñ áñ³ÏÁ, ûñ»ÝùÝ»ñÇ ãÇÙ³óáõÃÛáõÝÝ Çñ»Ýó Ù»ç å³ñáõÝ³ÏáõÙ »Ý Ù»Í éÇëÏ»ñ µÇ½Ý»ëÇ Ñ³Ù³ñ: ²Ûë ³éáõÙáí, µ³ÝÏ»ñÇ ÏáÕÙÇó
í³ñÏÇ ëï³óÙ³Ý Ñ³Ûï»ñÇ ùÝÝ³ñÏÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ñ³ßíÇ
³éÝ»É Ñ»ï¨Û³É Ï³ñ¨áñ ·áñÍáÝÁ. ³ñ¹Ûáù Ç íÇ×³ÏÇ ¿ ÷áË³éáõÝ ·ñ³·»ï
Ï»ñåáí í³ñí»É ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñ»ï í³ñÏÇ ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý ¹»åùáõÙ,
 åáï»ÝóÇ³É ÷áË³éáõÇ ÏáÕÙÇó ïÝï»ë³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ï³ñ× Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ: Êáßáñ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï µ³ÝÏ»ñÁ ëáíáñ³µ³ñ ¹Çï³ñÏáõÙ »Ý í»ñçÇÝ 3-5 ï³ñÇÝ»ñÇ ÏïÁñí³Íùáí Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ` ïíÛ³É ëáõµÛ»ÏïÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ ¹ÇÝ³ÙÇÏ³ÛÇ ¨ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: öáùñ ¨ ÙÇçÇÝ µÇ½Ý»ëÇ ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÝ áõÝ»Ý ÏÛ³ÝùÇ ³í»ÉÇ Ï³ñ× ï¨áÕáõÃÛáõÝ ¨ ³í»ÉÇ
ß³ï é»ëáõñëÝ»ñ »Ý å³Ñ³ÝçáõÙ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ëÏ½µÝ³Ï³Ý ÷áõÉáõÙ: ´³ÝÏ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ÝÙ³Ý Çñ³íÇ×³ÏÁ µ³í³Ï³Ý³ã³÷ éÇëÏ³ÛÇÝ
¿ ¨ ß³ï ¹»åù»ñáõÙ Ñ³Ý·»óÝáõÙ ¿ í³ñÏ³íáñáõÙÇó Ññ³Å³ñí»ÉáõÝ Ýáñ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ ëÏëáÕ ÷áùñ ¨ ÙÇçÇÝ µÇ½Ý»ëÇ ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ,
 ÷áùñ ¨ ÙÇçÇÝ µÇ½Ý»ëÇ Ï»ÝëáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý Ñ³ñóáõÙ ¿³Ï³Ý ¹»ñ áõÝ»Ý
ÑÇÙÝ³¹ÇñÝ»ñÁ ¨ ë»÷³Ï³Ý³ï»ñ»ñÁ, áñáÝù ß³ï ¹»åù»ñáõÙ Ñ³Ý¹»ë »Ý
·³ÉÇë áñå»ë áñáßáõÙ Ï³Û³óÝáÕÝ»ñ: Üñ³Ýù »Ý Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ Ó»éÝ³ñÏáõÃÛ³Ý Õ»Ï³í³ñáõÙÝ áõ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý åÉ³Ý³íáñáõÙÁ, µ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñ
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í³ñáõÙ ·áñÍÁÝÏ»ñÝ»ñÇ ¨ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï: ´Ç½Ý»ëÇ
í³ñÙ³Ý ÝÙ³Ý Ùáï»óÙ³Ý ¹ñ³Ï³Ý ÏáÕÙÁ Ï³Û³ÝáõÙ ¿ áñáßáõÙÝ»ñÇ Ï³Û³óÙ³Ý ûå»ñ³ïÇíáõÃÛ³Ý ¨ ×ÏáõÝáõÃÛ³Ý Ù»ç, ÇëÏ µ³ó³ë³Ï³Ý ÏáÕÙÝ ¿ ë»÷³Ï³Ý³ïÇñáç Ñ»ï³ñùñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·»ñ³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ µÇ½Ý»ëÇ ß³Ñ»ñÇ
Ñ³Ý¹»å, ÇÝãå»ë Ý³¨ ³½·³Ïó³Ï³Ý Ï³å»ñÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ýÇÝ³Ýë³ïÝï»ë³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý íñ³:118
 é»ëáõñëÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ÷áùñ ¨ ÙÇçÇÝ µÇ½Ý»ëÇ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï å³Ñ³Ýç³ñÏÁ, ÇÝãÇ Ñ»ï¨³Ýùáí í³ñÏÇ ÙÇçÇÝ ã³÷Á Ùáï 5 ³Ý·³Ù ÷áùñ ¿, ù³Ý
ÙÇçÇÝ µÇ½Ý»ëáõÙ ¨ ï³ëÝÛ³Ï ³Ý·³Ù, ù³Ý Ëáßáñ µÇ½Ý»ëáõÙ:
²Ù÷á÷»Éáí, å»ïù ¿ Ýß»É, áñ ³é¨ïñ³ÛÇÝ µ³ÝÏ»ñÇ Ñ³Ù³ñ í³ñÏáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïáõÙÝ áõÝÇ ã³÷³½³Ýó Ï³ñ¨áñ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ í³ñÏ³íáñÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É é³óÇáÝ³É áñáßáõÙÝ»ñÇ Ï³Û³óÙ³Ý ·áñÍáõÙ: ØÇ³Å³Ù³Ý³Ï, å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ÷áùñ ¨ ÙÇçÇÝ µÇ½Ý»ëÇ ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÇ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñáí, í»ñçÇÝÝ»ñÇë í³ñÏáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ
å»ïù ¿ ÏÇñ³é»É Ñ³ïáõÏ Ù»Ãá¹Ý»ñ, áñáÝù ³é³í»É³·áõÛÝë Ñ³ßíÇ Ï³éÝ»Ý
Ýßí³Í ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:

¶»áñ·Ç ÐàìÐ²ÜÜÆêÚ²Ü
öáùñ ¨ ÙÇçÇÝ Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í³ñÏ³íáñÙ³Ý ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. ÷áùñ ¨ ÙÇçÇÝ µÇ½Ý»ë, í³ñÏ³íáñáõÙ, í³ñÏáõÝ³ÏáõÃÛáõÝ, µ³ÝÏ³ÛÇÝ
Ñ³Ù³Ï³ñ·

Ðá¹í³ÍáõÙ ùÝÝ³ñÏí³Í »Ý ÷áùñ ¨ ÙÇçÇÝ µÇ½Ý»ëÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í ÑÇÙÝ³Ñ³ñó»ñÁ: ¸Çï³ñÏí»É »Ý ÷áùñ ¨ ÙÇçÇÝ
Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í³ñÏ³íáñÙ³Ý ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ ¨ ¹ñ³Ýó íñ³ ³½¹áÕ
·áñÍáÝÝ»ñÁ: Ü»ñÏ³Û³óí»É »Ý §í³ñÏáõÝ³ÏáõÃÛáõÝ¦ Ñ³ëÏ³óáõÃÛ³Ý Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ¹ñ³ ¹ñë¨áñÙ³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÷áùñ ¨ ÙÇçÇÝ µÇ½Ý»ëÇ ³éáõÙáí: ²é³ç³ñÏí»É »Ý ÷áùñ ¨ ÙÇçÇÝ Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
í³ñÏáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³óÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ùáï»óáõÙÝ»ñÁ:
Георгий ОГАНЕСЯН
Проблемы кредитования малых и средних предприятий

118

Нестеренко Ю. Малый бизнес: тен-денции и ориентиры развития в современной
России. М.: Издательский центр РГГУ, 2007г. стр. 89
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Ключевые слова: малый и средный бизнес, кредитование, кредитоспособность, банковская
система

В статье обсуждены вопросы организации деятельности малого и среднего
бизнеса. Рассмотрены проблемы кредитования малых и средних предприятий и
факторы, влияющие на них. Представлено толкование термина ―кредитоспособность‖ и особенности его проявления с точки зрения малого и среднего
бизнеса. Предложены основные подходы по повышению кредитоспособности
малых и средних предприятий.
Georgi HOVHANNISYAN
Problems of crediting of small and medium businesses
Key words: small and medium businesses, crediting, creditworthiness, banking system

The issues of organization of small and medium businesses are discussed in the article.
The problems of crediting of small and medium businesses and the factors influencing
to them are considered as well. An interpretation of the term ―creditworthiness‖ and
especially its manifestation from the point of view of small and medium businesses are
presented. The basic approaches to improve the creditworthiness of small and medium
enterprises are proposed in the article.

ì²ðÎàôÜ²ÎàôÂÚ²Ü ¶Ü²Ð²îØ²Ü ÐÆØÜ²Î²Ü ØºÂà¸ÜºðÀ ºì ¸ð²Üò
ÎÆð²èØ²Ü ²è²ÜÒÜ²Ð²îÎàôÂÚàôÜÜºðÀ öàøð ºì ØÆæÆÜ ´Æ¼ÜºêÆ
àÈàðîàôØ
¶»áñ·Ç ÐàìÐ²ÜÜÆêÚ²Ü
Ð³Û-éáõë³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ³ëåÇñ³Ýï
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. í³ñÏáõÝ³ÏáõÃÛáõÝ, í³ñÏ³íáñÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³ó, í³ñÏáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý
·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñ, ÷áùñ ¨ ÙÇçÇÝ Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í³ñÏáõÝ³ÏáõÃÛáõÝ

ì³ñÏ³ÛÇÝ ÙÇçáóÝ»ñÇ Ý»ñ·ñ³íáõÙÝ áõ û·ï³·áñÍáõÙÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿
ßáõÏ³Û³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý µÝáõÃ³·ñÇãÝ»ñÇó ¨ áõÕÕí³Í
¿ ïÝï»ë³í³ñáÕ ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³ñÇùÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñÙ³ÝÁ:
ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùµ, í³ñÏ³íáñÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ Ï³ñ¨áñ µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÇó
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¨ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇó Ù»ÏÝ ¿ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ í³ñÏ³éáõÇ ¨ í³ñÏ³ïáõÇ ÙÇç¨ ÷áËíÁëï³ÑáõÃÛáõÝÁ, áñÇ ³å³ÑáíÙ³ÝÝ ¿ áõÕÕí³Í Ñ³×³Ëáñ¹Ç í³ñÏáõÝáõÃÛ³Ý
í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ: Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ µ³ÝÏ ë»÷³Ï³Ý Ñ³Û»óáÕáõÃÛ³Ùµ ¿ áñáßáõÙ
³Û¹ Ýå³ï³Ïáí ïíÛ³ÉÝ»ñÇ µ³½³ÛÇ Ó¨³íáñÙ³Ý ¨ û·ï³·áñÍÙ³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ÁÝïñáõÙ í³ñÏáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ù»Ãá¹Á: ê³Ï³ÛÝ å»ïù ¿ Ýß»É, áñ ÷áùñ ¨ ÙÇçÇÝ Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ ÝÙ³Ý ÁÝïñáõÃÛ³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ËÇëï
ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï »Ý, ù³ÝÇ áñ ³Û¹ ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ³ÕµÛáõñ »Ý Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý (ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý) Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:
ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùµ, §í³ñÏáõÝ³ÏáõÃÛáõÝ¦ Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÝ áõÝÇ µ³í³Ï³ÝÇÝ ÑÇÝ å³ïÙáõÃÛáõÝ ¨ ëÏë»É ¿ û·ï³·áñÍí»É ¹»é¨ë 18-19-ñ¹ ¹³ñ»ñÇó ². êÙÇÃÇ ¨ æ. ø»ÛÝëÇ ÏáÕÙÇó: Æñ ½³ñ·³óÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ³ÛÝ áõÝ»ó»É
¿ ï³ñµ»ñ ë³ÑÙ³ÝáõÙÝ»ñ ¨ ¹ñ³ÝóÇó µËáÕ Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ: Ø³ëÝ³íáñ³å»ë, 20-ñ¹ ¹³ñÇ 20-³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇÝ í³ñÏáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý ï³Ï
Ñ³ëÏ³óíáõÙ ¿ñ í³ñÏ³ÛÇÝ ·áñÍ³ñù Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ ÷áË³éáõÇ ÁÝ¹áõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ, ³ÛëÇÝùÝ, ÷áË³éáõ ÙÇçáóÇ í»ñ³¹³ñÓÙ³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÁ:
´³ÝÏÇ ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó í³ñÏáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ ¹Çï³ñÏíáõÙ ¿ñ áñå»ë í³ñÏ³ÛÇÝ
ÙÇçáóÇ ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ ã³÷Ç ×Çßï áñáßáõÙÁ ¨ ¹ñ³ ³å³Ñáíí³ÍáõÃÛáõÝÁ: îÁíÛ³É Å³³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ ïÝï»ë³·»ïÝ»ñÇ ½·³ÉÇ Ù³ëÁ í³ñÏ³ÛÇÝ ÙÇçáóÇ
ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý å³ÛÙ³Ý ¿ÇÝ Ñ³Ù³ñáõÙ ÷áË³éáõÇ »Ï³Ùáõï ëï³Ý³Éáõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÁ:119 1930-1940-³Ï³Ý ·»ñ³Ï³ÛáÕ ¿ñ ³ÛÝ ï»ë³Ï»ïÁ, áñ ÷áË³éáõÃÛáõÝ ëï³Ý³Éáõ Çñ³íáõÝù áõÝ»Ý ³ÛÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù áõÝ»Ý ÇÝùÝáõñáõÛÝ Ñ³ßí»ÏßÇé ¨ ë»÷³Ï³Ý ßñç³Ý³éáõ
ÙÇçáóÝ»ñ: ì³ñÏ³íáñÙ³Ý Å³-Ù³Ý³Ï ÏÇñ³éíáõÙ ¿ÇÝ ³ÛÝåÇëÇ Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÝ»ñ, ÇÝãåÇëÇù ¿ÇÝ §Ñ³ßí»ÏßéÇ áã Çñ³óí»ÉÇáõÃÛáõÝÁ¦ ¨ §÷áË³éáõÇ
³Ýí³ñÏáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ¦:120 1950-1980ÃÃ.í³ñÏáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ Ù»ÏÝ³µ³ÝíáõÙ
¿ñ áñå»ë í³ñÏ ëï³Ý³Éáõ Ý³Ë³¹ñÛ³ÉÝ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝ ¨ ³ÛÝ í»ñ³¹³ñÓÝ»Éáõ áõÝ³ÏáõÃÛáõÝ: öáË³éáõÇ í³ñÏáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ áñáßíáõÙ ¿ñ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñáí, áñáÝù µÝáõÃ³·ñáõÙ ¿ÇÝ Ýñ³ Ï³ñ·³å³ÑáõÃÛáõÝÁ
Ý³ËÏÇÝáõÙ ëï³óí³Í í³ñÏ»ñÇ Ù³ñÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï, ÇÝãå»ë Ý³¨ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ï³ñµ»ñ ³ÕµÛáõñÝ»ñÇó ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ Ï»ÝïÁñáÝ³óÝ»Éáõ Ýñ³ ÁÝ¹áõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ:121
ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùµ, ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý í³ñÏáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý
ï³ñµ»ñ Ù»Ãá¹Ý»ñ, áñáÝóÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ áõÝÇ Çñ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝ119

Просалова В.С. Проблемы оценки кредитоспособности клиентов коммерческих банков:
монография. Владивосток: ВГУЭС, 2008г. стр. 19.
120
Там же.
121
Там же.
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Ý»ñÁ, ³é³í»ÉáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ²Ý¹ñ³¹³éÝ³Ýù ¹ñ³ÝóÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÇÝ: ì³ñÏáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ·áñÍ³Ïó³ÛÇÝ Ù»Ãá¹Á »ÝÃ³¹ñáõÙ ¿ ÷áË³éáõÇ í»ñ³µ»ñÛ³É áñáß³ÏÇ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ,
áñáÝóÇó ÑÇÙÝ³Ï³ÝÝ»ñÝ »Ý Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý, ßñç³Ý³é»ÉÇáõÃÛ³Ý, ß³ÑáõÃ³µ»ñáõÃÛ³Ý, ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý, å³ñïùÇ ëå³ë³ñÏÙ³Ý ¨ ÙÇ ß³ñù
³ÛÉ ·áñÍ³ÏÇóÝ»ñÁ: ²Ûë Ù»Ãá¹Ç ÑÇÙÝ³Ï³Ý ³é³í»ÉáõÃÛáõÝÁ Ï³Û³ÝáõÙ ¿ áã
Ù»Í ù³Ý³ÏÇ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ ÏÇñ³éÙ³Ý ÙÇçáóáí ÷áË³éáõÇ í³ñÏáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ûå»ñ³ïÇí ¨ ³ñ³· ëï³óÙ³Ý Ù»ç:
àñå»ë Ã»ñáõÃÛáõÝ Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ýß»É ³ÛÝ, áñ ³Ûë Ù»Ãá¹Ç ÏÇñ³éÙ³Ý ¹»åùáõÙ
ïÝï»ë³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ï»ë³ÏÁ Ñ³ßíÇ ãÇ ³éÝíáõÙ:
ìÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý Ù»Ãá¹Ç ¿áõÃÛáõÝÁ Ï³Û³ÝáõÙ ¿ ÷áË³éáõÇ ýÇÝ³Ýë³ïÝï»ë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ ûµÛ»ÏïÇí µÝáõÃ³·ñÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí ëï³Ý¹³ñï
Ùáï»óáõÙÝ»ñÇ ¨ ù³Ý³Ï³Ï³Ý ã³÷áñáßÇãÝ»ñÇ Ùß³ÏÙ³Ý Ù»ç` ëï³óí³Í ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ÑÇÙ³Ý íñ³ Ñáõë³ÉÇ ¨ áã Ñáõë³ÉÇ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ áñáßÙ³Ý
Ñ³Ù³ñ: ²Ûë Ù»Ãá¹Ç ³é³í»ÉáõÃÛáõÝÁ Ï³Û³ÝáõÙ ¿ µ³í³Ï³Ý³ã³÷ ùÇã Ãíáí
óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ û·ï³·áñÍÙ³Ý Ù»ç, áñáÝó Ñ³Ù³ñ µ³í³ñ³ñ »Ý Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ïíÛ³ÉÝ»ñÁ: ØÇ³Å³Ù³Ý³Ï, í³ñÏáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý
·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÇ ëï³óÙ³Ý ûå»ñ³ïÇíáõÃÛáõÝÁ µ³í³Ï³Ý³ã³÷ µ³ñÓñ ¿:
àñå»ë ³Ûë Ù»Ãá¹Ç Ã»ñáõÃÛáõÝ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ¹Çï³ñÏ»É Ýñ³ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï ÏÇñ³éÙ³Ý ³ëïÇ×³ÝÁ, ù³ÝÇ áñ ³ÛÝ »ÝÃ³¹ñáõÙ ¿ ïÝï»ë³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ï»ë³ÏÁ ¨ Ù³ëßï³µÝ»ñÁ Ñ³ßíÇ ³éÝáÕ áñ³ÏÛ³É íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý Ùá¹»ÉÝ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝ: ì³ñÏáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ñ³Ù³ÉÇñ í»ñÉáõÍ³Ï³Ý Ù»Ãá¹Ç ¹»åùáõÙ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ³ÕµÛáõñ ¿ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ
Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÁ: ´³óÇ ³Û¹, í³ñÏ³ÛÇÝ Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÁ
Ï³ñáÕ »Ý Éñ³óáõóÇã ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ å³Ñ³Ýç»É ³é³çÇÏ³ 1 ¨ ³í»ÉÇ ï³ñÇÝ»ñÇ Ïïñí³Íùáí Ï³ÝË³ï»ëíáÕ »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ ¨ Í³Ëë»ñÇ, ÇÝãå»ë Ý³¨
¹»µÇïáñ³Ï³Ý ¨ Ïñ»¹Çïáñ³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É:
¶Ý³Ñ³ïíáõÙ »Ý Ý³¨ ß³ÑáõÃ³µ»ñáõÃÛáõÝÁ, ß³ÑáõÛÃÇ ¨ íÝ³ëÇ ã³÷Á, ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝÁ ¨ ÙÇ ß³ñù ³ÛÉ óáõó³ÝÇßÝ»ñ: ²Ûë Ù»Ãá¹Á ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ ï³ÉÇë ³é³í»É ³ñÅ³Ý³Ñ³í³ï ï»Õ»Ï³ïíáÃÛáõÝ ëï³Ý³É
÷áË³éáõÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ í»ñ³µ»ñÛ³É, ë³Ï³ÛÝ ÏÇñ³éÙ³Ý ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó µ³í³Ï³Ýã³÷ ³ßË³ï³ï³ñ ¿ ¨ Ñ³ïÏ³å»ë µ³ñ¹ ¿ ÷áùñ ¨ ÙÇçÇÝ
µÇ½Ý»ëÇ ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÇ Ïïñí³Íùáí:
¸ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ÑÇÙ³Ý íñ³ í³ñÏáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý
·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï áñáßíáõÙ »Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ·áñÍ³ÏÇóÝ»ñÁ, »ÉÝ»Éáí Çñ³óí»ÉÇ ÙÇçáóÝ»ñÇ ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý,
å³ÑáõëïÝ»ñÇ ¨ Ï³ñ×³Å³ÙÏ»ï å³ñïù³ÛÇÝ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ïíÛ³ÉÝ»ñÇó` ¹ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñÇ ë³É¹áÛÇ ÑÇÙ³Ý íñ³: ²Ûë Ù»Ãá¹Ç
ÑÇÙÝ³Ï³Ý ³é³í»ÉáõÃÛáõÝÁ Ï³Û³ÝáõÙ ¿ í³ñÏáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý
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³ñÅ³Ý³Ñ³í³ïáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ Ù»ç, ù³ÝÇ áñ ¹ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñÁ å³ÛÙ³Ý³íáñáõÙ »Ý ë»÷³Ï³Ý ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñ³ßíÇÝ Í³Ëë»ñÁ Í³ÍÏ»Éáõ ¨ å³ñïù³ÛÇÝ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ù³ñ»Éáõ ïÝï»ëí³ñáÕ ëáõµÛ»ÏïÇ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ê³Ï³ÛÝ ³Ûë Ù»Ãá¹Á ¨ë µ³í³Ï³Ý³ã³÷ ³ßË³ï³ï³ñ ¿, ÇëÏ ÷áùñ ¨ ÙÇçÇÝ µÇ½Ý»ëÇ ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÇ å³ñ³·³ÛáõÙ Ýñ³Ýó ¹ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ÉÇ³ñÅ»ù ¨ ³ñÅ³Ý³Ñ³í³ï
ï»Õ»Ï»ïíáõÃÛáõÝÁ ëï³Ý³ÉÁ ËÇëï ¹Åí³ñ ¿:
¶áñÍ³ñ³ñ éÇëÏÇ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ÑÇÙ³Ý íñ³ í³ñÏáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ¹»åùáõÙ ÑÇÙù ¿ ÁÝ¹áõÝíáõÙ ³ÛÝ ÇñáÕáõÃÛáõÝÁ, áñ ÝÙ³Ý éÇëÏÁ
å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ßñç³Ý³éáõÃÛáõÝÁ ã³í³ñï»Éáõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛ³Ùµ: ²Ýßáõßï, Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³ÝÁÝ¹Ñ³ïáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíáõÙÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ Ï³ÛáõÝ ½³ñ·³óÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇó, ÇÝãÇ å³ï×³éáí í³ñÏáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï å»ïù
¿ Çñ³Ï³Ý³óíÇ Ý³¨ éÇëÏ»ñÇ ·Ý³Ñ³ïáõÙ: ²Ûë Ù»Ãá¹Á, Áëï ¿áõÃÛ³Ý, ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ ï³ÉÇë Ï³ÝË³ï»ë»É ÷áË³éáõÃÛ³Ý Ù³ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ: ØÇ³Å³Ù³Ý³Ï, ³ÛÝ
Ï³åí³Í ¿ Ï³½Ù³Ï»åáõÃÛ³Ý Ý»ñùÇÝ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý Ó»éùµ»ñÙ³Ý Ñ»ï,
ÇÝãÁ µ³í³Ï³Ý³ã³÷ ¹Åí³ñ ¿: ì³ñÏáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý Ï³ÝË³ï»ëáõÙ³ÛÇÝ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï µ³ÝÏ»ñÁ Ó·ïáõÙ »Ý ·Ý³Ñ³ï»É Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý áã
ÙÇ³ÛÝ ÁÝÃ³óÇÏ, ³ÛÉ Ý³¨ ³å³·³ í×³ñáõÝ³ÏáõÃÛ³ÝÁ: ²Û¹ Ýå³ï³Ïáí Ñ³ßí³ñÏíáõÙ ¿ í³ñÏáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý ÇÝ¹»ùëÁ, ÏÇñ³éíáõÙ ¿ ýáñÙ³É ¨ áã ýáñÙ³É
ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á, Ï³ÝË³ï»ëíáõÙ »Ý í×³ñáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ: ²Ûë Ù»Ãá¹Á »ÝÃ³¹ñáõÙ ¿ áã ÙÇ³ÛÝ Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý
ïíÛ³ÉÝ»ñÇ, ³ÛÉ Ý³¨ Éñ³óáõóÇã ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý (ûñÇÝ³Ï` Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý ó³Íñ ·áñÍ³ÏÇóÝ»ñ, µ³ÝÏ³ÛÇÝ áÉáñïÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï
÷áËÑ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í³ïÃ³ñ³óáõÙ, ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý áã µ³í³ñ³ñ ¹Çí»ñëÇýÇÏ³óáõÙ ¨ ³ÛÉÝ) û·ï³·áñÍáõÙ: àñå»ë Ã»ñáõÃÛáõÝ å»ïù ¿ Ñ³Ù³ñ»É
³ÛÝ, áñ ó³ÝÏ³ó³Í Ï³ÝË³ï»ëáõÙ³ÛÇÝ áñáßáõÙ ãÇ Ï³ñáÕ áõÝ»Ý³É µ³ó³ñÓ³Ï ³ñÅ³Ý³Ñ³í³ïáõÃÛáõÝ, ÇëÏ Ñ³ßí³ñÏí³Í óáõó³ÝÇßÝ»ñÝ ³í»ÉÇ ßáõï
áõÝ»Ý ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ:
¶áñÍÝ³Ï³ÝáõÙ, í³ñÏáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý ëï³Ý¹³ñï³óí³Í Ñ³Ù³Ï³ñ· ·áÛáõÃÛáõÝ ãáõÝÇ ¨ µ³ÝÏ»ñÁ ÷áË³éáõÇ í³ñÏáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý Ýå³ï³Ïáí ÏÇñ³éáõÙ »Ý ï³ñµ»ñ Ù»Ãá¹Ý»ñ:
ÜÙ³Ý Çñ³íÇ×³ÏÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý å³ï×³éÝ»ñ »Ý Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ.
 í³ñÏáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý íñ³ ³½¹áÕ ·áñÍáÝÝ»ñÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý áñ³Ï³Ï³Ý ¨ ù³Ý³Ï³Ï³Ý Ùáï»óáõÙÝ»ñÇ íëï³ÑáõÃÛ³Ý ï³ñµ»ñ ³ëïÇ×³ÝÁ,
 í³ñÏáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý å³ïÙ³Ï³Ýáñ»Ý Ó¨³íáñí³Í
åñ³ÏïÇÏ³ÛÇ ¨ í³ñÏ³ÛÇÝ Ùß³ÏáõÛÃÇ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ,
 í³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏ»ñÇ Ïñ×³ïÙ³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ,
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 í³ñÏáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ íñ³ ³½¹áÕ ·áñÍáÝÝ»ñÇ µ³½Ù³½³ÝáõÃÛáõÝÁ, ÇÝãÇ Ñ»ï¨³Ýùáí í³ñÏ³ÛÇÝ í³ñÏ³ÝÇßÇ Ï³½ÙÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï
µ³ÝÏ»ñÁ ï³ñµ»ñ í»ñ³µ»ñÙáõÝù »Ý óáõó³µ»ñáõÙ ¹ñ³Ýó ÝÏ³ïÙ³Ùµ,
 í³ñÏáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ. áñáß µ³ÝÏ»ñ µ³í³ñ³ñíáõÙ »Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍ³ÏÇóÝ»ñÇ Ñ³ßí³ñÏÙ³Ùµ, ÇëÏ ÙÛáõëÝ»ñÁ Ï³½ÙáõÙ »Ý í³ñÏ³ÛÇÝ í³ñÏ³ÝÇßÝ»ñ ¨ Ñ³ßí³ñÏáõÙ »Ý í³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ:
ä»ïù ¿ Ýß»É, áñ ÷áË³éáõÇ í³ñÏáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïáõÙÁ ¨ í³ñÏ³ÝÇß³ÛÇÝ ï³ñµ»ñ ¹Çñù»ñÇÝ Ýñ³Ýó ¹³ë³Ï³ñ·áõÙÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ í³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏÇ Ýí³½»óÙ³Ý Ï³ñ¨áñ ÙÇçáóÝ»ñÇó Ù»ÏÁ: ºÃ» ÁÝ¹Ñ³Ýñ³óÝ»Ýù
ÙÇç³½·³ÛÇÝ åñ³ÏïÇÏ³ÛáõÙ í³ñÏáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí
ÏÇñ³éíáÕ Ù»Ãá¹Ý»ñÁ, ³å³, áñå»ë ³Û¹ Ýå³ï³Ïáí û·ï³·áñÍíáÕ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñ Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ýß»É Ñ»ï¨Û³ÉÝ»ñÁ. ÑÇÙÝ³¹Çñ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñ, å³ñïùÇ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ, ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñ, ³áõ¹Çïáñ³Ï³Ý »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝ, Ù³ñÏ»ïÇÝ·³ÛÇÝ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ, ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñ, Ï³ÝË³ï»ëáõÙ³ÛÇÝ ï»Õ»ÏïíáõÃÛ³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñ (µÇ½Ý»ë åÉ³Ý, µÛáõç», ï»ËÝÇÏ³ïÝï»ë³Ï³Ý ÑÇÙÝ³íáñáõÙ): àñå»ë ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñ »Ý Ñ³Ý¹»ë ·³ÉÇë Çñ³óí»ÉÇáõÃÛáõÝÁ, Ï³åÇï³ÉÇ ßñç³Ý³é»ÉÇáõÃÛáõÝÁ, Ý»ñ·ñ³íí³Í ÙÇçáóÝ»ñÇ Í³í³ÉÁ ¨ ß³ÑáõÃ³µ»ñáõÃÛáõÝÁ: ì³ñÏÇ Ù³ñÙ³Ý åáï»ÝóÇ³É ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ í³ñÏÇ ³å³Ñáíí³ÍáõÃÛ³Ý, Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ß³ÑáõÛÃÇ ¨ Çñ³óÙ³Ý »ÝÃ³Ï³ ³ÏïíÝ»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ: ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùµ, í³ñÏÇ ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý ¨ í³ñÏ³íáñÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É Ï³é³í³ñã³Ï³Ý áñáßáõÙÝ»ñÇ Ï³Û³óÙ³Ý
·áñÍÁÝÃ³óÁ ëË»Ù³ïÇÏáñ»Ý Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É Ñ»ï¨Û³É ï»ëùáí:
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¶Í³å³ïÏ»ñ 1. ì³ñÏ³íáñÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É áñáßáõÙÝ»ñÇ Ï³Û³óÙ³Ý
·áñÍÁÝÃ³óÁ
ä»ïù ¿ Ýß»É, áñ öØÒ í³ñÏáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ÙÇ³ÛÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍ³ÏÇóÝ»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ µ³í³ñ³ñ ã¿, ù³ÝÇ áñ ¹ñ³Ýó
¹ÇÝ³ÙÇÏ³Ý Ï³ÛáõÝ ãÇ ¨ ÃáõÛÉ ãÇ ï³ÉÇë µ³ó³Ñ³Ûï»É íÇ×³ÏÇ í³ïÃ³ñ³óÙ³Ý å³ï×³éÝ»ñÁ: ì³ñÏáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ù»Ãá¹³µ³ÝáõÃÛáõÝÁ
Ï³ñáÕ ¿ ³ñÅ³Ý³Ñ³í³ï µÝáõÃ³·ñ»É Ï³éáõÛóÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÁ, »Ã»
í³ñÏ³íáñÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï Ñ³ßíÇ ³éÝí»Ý öØÒ-»ñÇ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ¨ ÝÛáõÃ³Ï³Ý é»áõñëÝ»ñÇ, ßñç³Ý³éáõ ÙÇçáóÝ»ñÇ û·ï³·áñÍÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ` ³åñ³ÝùÝ»ñÇ, Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Çñ³óáõÙÇó Ñ³ëáõÛÃÇ ·áñÍáÝ³ÛÇÝ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ùµ, Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí ³×Ç ÇÝï»ÝëÇí ¨ ¿ùëï»ÝëÇí ·áñÍáÝÝ»ñ: öØÒ í³ñÏáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ã³÷³ÝÇß Ï³ñáÕ ¿ ¹Çï³ñÏí»É ³Û¹ ·áñÍáÝÝ»ñÇ ³½»óáõÃÛáõÝÁ Ï³éáõÛóÇ Ñ³ëáõÛÃÇ Í³í³ÉÝ»ñÇ íñ³: ì³ñÏáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ
µ³ó³ë³Ï³Ý ¹ñë¨áñáõÙ »Ý Ý³¨ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý¿ùëï»ÝëÇí
·áñÍáÝÝ»ñÁ: ØÇÝã¹»é, ÇÝï»ÝëÇí ·áñÍáÝÝ»ñÁ íÏ³ÛáõÙ »Ý ³éÏ³ ³ÛÝ é»½»ñíÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ, áñáÝó û·ï³·áñÍáõÙÁ Ï³ñáÕ ¿ ¹áõñë Ñ³Ý»É ëå³ëíáÕ ×·Ý³Å³Ù³ÛÇÝ íÇ×³ÏÇó: àõëïÇ, ³Û¹ ·áñÍáÝÝ»ñÇ ÙÇç¨ å»ïù ¿ ³å³ÑáííÇ áñáß³ÏÇ Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝ, áñÁ Ï³å³ÑáííÇ Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝÁ:
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¶»áñ·Ç ÐàìÐ²ÜÜÆêÚ²Ü
ì³ñÏáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÁ ¨ ¹ñ³Ýó ÏÇñ³éÙ³Ý
³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÷áùñ ¨ ÙÇçÇÝ µÇ½Ý»ëÇ áÉáñïáõÙ
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. í³ñÏáõÝ³ÏáõÃÛáõÝ, í³ñÏ³íáñÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³ó, í³ñÏáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý
·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñ, ÷áùñ ¨ ÙÇçÇÝ Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í³ñÏáõÝ³ÏáõÃÛáõÝ

Ðá¹í³ÍáõÙ ùÝÝ³ñÏí»É »Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í³ñÏáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ñ³ñó»ñÁ: àõëáõÙÝ³ëÇñí»É »Ý í³ñÏáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÁ, ¹ñ³Ýó ³é³í»ÉáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:
Ü»ñÏ³Û³óí»É »Ý í³ñÏ³íáñÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É áñáßáõÙÝ»ñÇ Ï³Û³óÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÁ ¨ ¹ñ³ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÷áõÉ»ñÁ: ì»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý »Ý »ÝÃ³ñÏí»É ÷áùñ ¨
ÙÇçÇÝ Ó»éÝ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í³ñÏáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ³Û¹ Ýå³ï³Ïáí û·ï³·áñÍíáÕ óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ: Ü»ñÏ³Û³óí»É
»Ý í³ñÏáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý íñ³ ³½¹áÕ ·áñÍáÝÝ»ñÁ ¨ í³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ùáï»óáõÙÝ»ñÁ:
Георгий ОГАНЕСЯН
Основные методы оценки кредитоспособности и особенности их применения
в сфере малого и среднего бизнеса
Ключевые слова: кредитоспособность, процесс кредитования, методы оценки
кредитоспособности, кредитоспособность малых и средных предприятий

В статье обсуждены вопросы оценки кредитоспособности организаций. Изучены
основные методы оценки кредитоспособности, их преимущества и недостатки.
Представлен процесс принятия решений о кредитовании и его основные этапы.
Анализированы особенности оценки кредитоспособности малых и средних
предприятий и принимаемые показатели. Представлены факторы, влияющие на
кредистоспособность, и основные подходы по управлению кредитных рисков.
Georgi HOVHANNISYAN
The main methods of evaluation of creditworthiness and features of their use in
the sphere of small and medium businesses
Key words: creditworthiness, lending process, methods of evaluation of creditworthiness,
the creditworthiness of small and medium businesses
The article discusses issues of evaluation of creditworthiness of organizations. The basic methods of evaluation of creditworthiness, their advantages and disadvantages are
examined. The process of making lending decisions and it‘s main stages are presented.
Features of evaluation of creditworthiness of small and medium businesses and accepted indicators are analized. Factors affecting on creditworthiness and the main approaches to manage credit risks are presented in the article.
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿՐՈՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿԸ
ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՄԲ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ
Դիանա ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆ
ԵՊՀ Կառավարման և գործարարության ամբիոնի հայցորդ
Բանալի բառեր. մակրոտնտեսական միջավայր, տնտեսական զարգացման
ռազմավարություն, գործազրկության մակարդակ, աղքատության և
անապհովվածության մակարդակ, արտաքին պետական պարտքի կայունություն

Համաշխարհային տնտեսության ներկայիս դանդաղ և անկայուն աճը, միջազգային շուկաներում հանքահումքային ռեսուրսների և ֆինանսական ակտիվների գների անկայունությունն աճող անորոշ ռիսկերի ուղեկÁցությամբ, խիստ սահմանափակում են երկրների ինտեգրացիոն գործընթացներից շահույթ ստանալու իրական հնարավորությունները: Միաժամանակ, պայմանավորված արդեն իսկ ձևավորված ֆինանսական և
տնտեսական շուկաների սերտաճման աստիճանից, մեծացնում են երկÁրների կախվածությունը մեկը մյուսից, ձևավորելով մակրոտնտեսական
փոխկապվածության որոշակի միասնական միջավայր: Ասվածը, հատկապես, վերաբերում է զարգացող և անցումային տնտեսությամբ երկրներին,
այդ թվում նաև Հայաստանին: Վերջին քսան տարիների ընթացքում, այդ
երկրներում, ներքին տնտեսության զարգացման համար կիրառվող, միջազգային կառույցների միջամտության հնարավորությունների բարձրացման նպատակ հետապնդող փորձը ցույց տվեց, որ բաց տնտեսական համակարգում գոյություն չունի ինտեգրման մի այնպիսի միասնական մոտեցում, որն ունակ լինի ապահովելու տնտեսական զարգացում բոլոր երկրներում: Առավել ևս, երբ այն, որպես կանոն, ուղեկցվում էր պետության
ազգային դերի նվազեցման քաղաքականությամբ: Ասվածը, միջազգային
կառույցների կողմից նախանշվում էր, դեռ 2004-2006 թվականներին
ընդունված տարբեր փաստաթղթերում և որոշումներում, որտեղ շեշտադրվում էր, որ յուրաքանչյուր երկիր անկախ իր կուտակած փորձից, պետք
է մշակի իր տնտեսական զարգացման ռազմավարությունը ելնելով տվյալ
երկրի կոնկրետ պահանջներից և առանձնահատկություններից:122,123
Հարկ է նշել, որ ինտեգրացիոն այս գործընթացներից ներքին տնտեսության առավել արագ և կայուն աճ ապահովեցին այն երկրները, որոնք
վերափոխեցին իրենց տնտեսության ներճյուղային կառուցվածքը: Հետևո122

Сан-Паульский консенсус.Принят на XI сессии ЮНКТАД, Бразилия, 13-18 июня 2004 г.
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/ldc.shtml, Принята резолюцией
61/1 Генеральной Ассамблеи от 19 сентября 2006 года
123
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ղականորեն ապահովելով արտադրողականության աստիճանական աճը,
հումքի արտադրությունից անցան հումքի վերամշակման ոլորտին, դրան
զուգահեռ զարգացնելով ծառայությունների ոլորտը: Այս առումով, առավել մեծ հաջողության հասան արևմտյան Եվրոպայի նոր զարգացող երկրները (Սլովենիա, Սլովակիա, Չեխիա, Ռումինիա, Լեհաստան, Հունգարիա,
Բուլղարիա), իսկ ԱՊՀ գրեթե բոլոր երկրներն այս ուղղությամբ զգալի հաջողություններ չարձանագրեցին, այդ թվում` Հայաստանը: 2015Ã. դրությամբ, ըստ դիտարկվող 25 զարգացող երկրների անվանական համախառն արդյունքի ցուցանիշի՝ Հայաստանը զբաղեցնում է 20-րդ տեղը 11.7
մլրդ դոլարով, հետ թողնելով Մակեդոնիային, Տաջիկստանին, Մոլդáվային, Կիրգիզիային և Չեռնոգորիային (գծ.1): Իսկ մեկ շնչին ընկնող ՀՆԱ-áí՝
21-րդը, անցնելով ՄոլդովայիÝ, ՈւզբեկստանիÝ, ԿիրգիզիայիÝ (գծ. 2):

557
238
231
208
188
161
101
75.4
75.3
71.1
57.5
56.5
50.5
48.9
47.4
34.5
26.7
16.6
11.7
11.5
9.45
7.98
7.37
4.99

2076

Միջազգային կարգավորող և վերահսկող կառույցների կողմից զարգացող երկրների տնտեսական զարգացման փորձը ցույց ¿ տալիս, որ
բացի տնտեսության ներճյուղային կառուցվածքային փոփոխություններից, տնտեսական զարգացման և ինտեգրÙ³Ý գործընթացներում հաջողել
են այն երկրները, որոնք իրենց զարգացման ռազմավարությունում, բացի
գնաճի կարգավորման նպատակից, հաշվի են առել նաև այնպիսի ներքին
գործոններ, ինչպիսիք են՝ վարկային և ֆինանսական միջոցների հասանելիությáõÝÁ, ÇÝãÁ ոչ միայն նպաստում ¿ ներքին ներդրումների, զբաղվածության, աղքատության, արտաքին հաշիվների սպասարկման և ֆինանսաբյուջետային կայունությանը, այլև երկրի բնակչության բոլոր խավերի
բարեկեցության մակարդակի բարձրացմանը:

Գծապատկեր 1. ԱՊՀ և Արևմտյան Եվրոպայի երկրների
անվանական ՀՆԱ, 2015 թվական, մլրդ ԱՄՆ դոլար124
124
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1540
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Ուզբեկստան

Կիրգիզիա

Տաջիկստան

3760
Հայաստան

2245

4070
Ուկրաինա

Մոլդավիա

4400
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Վրաստան
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Չեռնոգորիա
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Մակեդոնիա
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10125
Ռումինիա
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Ղազախստան

16070
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14475
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Խորվաթիա
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Գծապատկեր 2. Մեկ շնչին ընկնող անվանական ՀՆԱ, 2015
թվականին ԱՄՆ դոլար125
Երկրի արտաքին առևտուրը և միջազգային ֆինանսական կապերը
չեն կարող փոխարինել տնտեսության զարգացման նշված ներքին գործոններին, բայց կարող են լրացուցիչ խթան դառնալ տնտեսության զարգացման արագացման և արդյունավետության համար:126 Ավելին, կարևորելով նշված գործոններից յուրաքանչյուրի զարգացումները, միջազգային
կառույցները մոնիտորինգ են իրականացնում դրանց նկատմամբ և ստացված արդյունքները պարբերաբար հրապարակում իրենց տարեկան զեկույցներում: Մասնավորապես, Áëï ՄԱԿ-ի 2014թ. Աշխատանքի միջազգային կազմակերպության զեկույցի՝ գործազրկության մակարդակáí ԱՊՀ
երկրների ցուցակը գլխավորում է Հայաստանը-18.64%, հետá Վրաստանը14.3, Ադրբեջանը-5.5, Ռուսաստանը-5.8, Ուկրաինան-7.9, Բելոռուսիան5.9, Ուզբեկիստանը-10.8, Տաջիկստանը-10.8, Թուրքմենստանը-10.7, Կիրգիզëï³ÝÁ-7.9 տոկոս:127 Իսկ համանուն ցուցանիշների մոնիտորինգ իրականացրող՝ ԱՊՀ երկրների վիճակագրական կոմիտեն արձանագրում է, որ
2015թ. գործազրկության առավելագույն տարեկան աճ արձանագրվել է
Բելոռուսում 54.9% և Հայաստանում 21.8%, տարեվերջին՝ կազմելով 60.8
և 40.44 տոկոս, իսկ ամենացածր աճ արձանագրվել է Կիրգիզëï³Ýում 0.2
տոկոս: Ադրբեջանում, ըÝդհակառակն, արձանագրվել է գործազրկության
մակարդակի անկում -20.8%-ով: Կիգիզիայում և Տաջիկստանում գործազրկության մակարդակը կազմել է աշխատունակ ակտիվ բնակչության ըն125

http://www.sovetnikprezidenta.ru/114/2_sodrugestvo.html
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/ldc.shtml
127
Global Employment Trends 2014: The risk of a jobless recovery
http://www.ilo.org/global/research/global-reports/global-employment-trends/2014/WCMS
126
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դամենը 2.4 տոկոսը, Մոլդովայում 2.2-ը, Ադրբեջանում ու Ղազախստանում 0.6 տոկոսը:128 Հատկապես ուշագրավ են, նույն ժամանակահատվածի համար, ՄԱԿԻ գրասենյակի զարգացող երկրներում աղքատության
և անապհովվածության մակարդակի ուսումնասիրությունների արդյունքները, ելնելով սահմանային 4.3 և 5.4 ԱՄՆ դոլար օրական փոխարժեքային
գնողունակությամբ նվազագույն եկամուտների բավարարման չափանիշից: Զեկույցում նշվում է, որ այս երկրներում ապրող շուրջ 67 միլիոն
մարդ աղքատ է կամ գտնվում է անապահովության խոցելի սահմանագծում: Հարկ է նշել, որ այս ցուցանիշով հատկապես առանձնացվել են այն
երկրները, որտեղ աղքատների կամ անապահով խոցելի խմբերի քանակը
գերազանցում է երկրի բնակչության երեսուն տոկոսից ավելին: Այդպիսիք
են՝ Տաջիկստանը-79%, Հայաստանը-76%, Վրաստանը-74%, Կիրգիզիան70%, Ալբանիան-46%, Մոլդովիան-38%, Ադրբեջանը-34%129:
Հարկ է նշել, որ աղքատության ցուցանիշով Հայաստանը զիջում է
միայն Տաջիկստանին, մինչդեռ, Հայաստանը դիտարկվող երկրներից միակն է, որտեղ արձանագրվել է ՀՆԱ աճ շուրջ 3 տոկոսով, սակայն նույն
ժամանակահատվածում աշխատավարձի աճ չի »Õել (գծ. 3):
112.6

111.5
107.6

127.3
124.9

119.8

119.2
119.7

117.8
119.7

106.9
109.9

104.7
105.3

108.3
108.1

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Գծապատկեր 3. 2000-2015 թթ. ՀՀ անվանական աշխատավարձի
դինամիկան նախորդ տարվա նկատմամբ, (%)130
Հատկանշական է, նաև այն փաստը, որ զարգացող երկրներում ըստ
մեկ շնչին ընկնող ՀՆԱ ցուցանիշի փոփոխությունները, համաչափ չեն
բնակչության եկամուտների կամ գործազրկության ցուցանիշների փոփոխություններին (գծ. 4):
128

Աղբյուրը՝http://lsm.kz/rost-bezrabotitsy-v-stranah-sng-infografika և ©web-site LSM.kz
arka.am լրատվական պաշտոնական կայք, Հայաստանի աղքատության ցուցանիշը
ներկայացված է Համաշխարհային բանկի 2015թ. զեկույցի տվյալներում,
130
armstat.am, ՀՀ ԱՎԾ պաշտոնական կայքում համապատասխան տարիների
հրապարակված տվյալների
129

191

²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë

-1420

-1555

Խորվաթիա

Էստոնիա

-2020

-1375
Ուկրաինա

Սլովենիա
-3575
Ռուսաստան

-1315
Լիտվա

-1945

-1175
Լատվիա

Չեխիա

-1115
Լեհաստան

-2020

-1105
Հունգարիա

Սլովակիա

-895

-875
Ղազախստան

-915

-745
Բելոռուսիա

Սերբիա

-555
Ռումինիա

Ադրբեջան

-490
Բուղարիա

-165
Վրաստան

-480

-155
Մոլդովիա

Չեռնոգորիա

-65
Ուզբեկստան

-435

-45
Տաջիկստան

Մակեդոնիա

-5
Կիրգիզիա

Հայաստան

95

Մասնավորապես, Հայաստանն, ի տարբերություն բոլոր մյուս դիտարկվող երկրների, արձանագրել է ՀՆԱ աճ շուրջ 95 ԱՄՆ դոլար, բայց
դրան զուգահեռ գործազրկությունը նույն ժամանակահատվածում աճել է
21.8 տոկոսով, իսկ աղքատության մակարդակով՝ երկրորդն է Մոլդáվայից
հետո: Իսկ այն երկրներում, որտեղ մեկ շնչին ընկնող ՀՆԱ ցուցանիշը համեմատաբար նվազ բացասական փոփոխություններ են արձանագրել,
օրինակ Կիրգիզիա, Տաջիկստան, Ուզբեկիստան, Մոլդավիա, Վրաստան,
կտրուկ մեծացել են և՛ գործազրկության, և՛ աղքատության ցուցանիշները:
Ադրբեջանում մեկ շնչին ընկնող ՀՆԱ ցուցանիշը նվազել է շուրջ հազար
դոլարով, բայց գործազրկությունը կրճատվել է 20.8 տոկոսով, իսկ աղքատությունը կազմել է 34 տոկոս և այլն:

Գծապատկեր 4. Մեկ շնչին ընկնող անվանական ՀՆԱ
փոփոխությունը բացարձակ արժեքով, 2015թ.թվական, ԱՄՆ դոլար131
Այսպիսի անհամաչափ զարգացումները արդյունք են այդ երկրներում
հասարակության անդամների միջև եկամուտների անհավասարաչափ
բաշխման: Բացի եկումուտների անհավասար բաշխումից, այս երկրներում խորացած դրսևորում են գտնում հովանավորչությունը, կոռուպցիոն
բարձր ռիսկերը, կառավարման համակարգի անարդյունավետությունը,
նկատում են միջազգային կարգավորող և վերահսկող կառույցների փորձագետները, դեռ 2014 թվականի վերջին ՄԱԿ-ի և Համաշխարհային բանկի զեկույցներում: Այս գործոնների առկայությունը նրանց հիմք է տալիս
եզրահանգելու, որ նույնիսկ այն զարգացող երկրներում, որտեղ եկամուտ131

Анализ состояния экономики стран СНГ в мировом пространстве
http://www.sovetnikprezidenta.ru/114/2_sodrugestvo.html
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ների մակարդակը գերազանցում է սահմանային նվազագույն չափանիշը,
այնուամենայնիվ դեռևս բավարար երաշխիք չեն ստեղծում ինչպես տարածաշրջանի մակրոտնտեսական կայունության, այնպես էլ տնտեսական
աճի հեռանկարային կանխատեսումների համար: Նշված գոծոնները, օբյեկտիվորեն ձևավորվում են կյանքի պայմաններից դժգոհ աղքատ կամ
խիստ խոցելի ապահովվածությամբ բնակչության մի հսկա զանգված,
ինչը կարող է պատճառ դառնալ անկանխատեսելի և անկառավարելի նոր
բռնկումների համար:132
Հաշվի առնելով նշված գործոնների առկայությունը և երկրների
տնտեսական ներուժի առանձնահատկությունները, միջազգային կառույցները հատկապես կարևորում են զարգացող երկրների արտաքին պետական պարտքի բեռի և պարտքի սպասարկման կայունության ցուցանիշները: Մասնավորապես, ըստ IIF (Institute of International Finance)-ի կողմից իրականացված հետազոտությունների՝ զարգացող երկրների համախառն արտաքին պարտքը 2015 թվականին գնահատվել է բարձր, որը կարող է սահմանափակել զարգացած երկրների կողմից այդ երկրներում
տնտեսական աճի խթանման նպատակով կատարվող ֆինանսավորման
հնարավորությունները:133 Այդ կարծիքը կիսում է, նաև Միջազգային հաշվարկային բանկը (BIS), արձանագրելով, որ արդեն իսկ 2015 թվականի կեսերին զարգացող երկրների պարտքի աճ այլևս չի դիտարկվում, ընդհակառակն տարվա վերջին, ֆինանսական ճգնաժամից հետո առաջին անգամ, նկատվում է զարգացող երկրների պարտքի բեռի նվազման միտումներ: Կանխատեսվում է, որ այս միտումը դեռ ավելի արագ զարգացում
կստանա առաջիկա տարիներին, քանի որ 2016 թվականի ապրել-դեկտեմբեր ամիսներին զարգացող երկրների խմբի մեջ մտնող տարբեր երկրները
միասին ստիպված են մարել 730 մլրդ, իսկ 2017 թվականին ավելի քան
900 մլրդ ԱՄՆ դոլար արտաքին պարտք: Ակնհայտ է, որ զարգացող երկրները ունենալու են պարտքի մարման հետ կապված որոշակի դժվարություններ, քանի որ արդեն իսկ 2015 թվականին վարկավորման ծավալները նվազել են 35 տոկոսով և արձանագրվել է հետաձգված վարկերի
աննախադեպ աճ: Երկրի ֆինանսական կայունության առումով էական
նշանակություն ունի պետական արտաքին պարտքի մեծությունը և երկրի
տնտեսական ներուժը, այսինքն պարտք/ ՀՆԱ հարաբերակցությունը (գծ.
5): Ինչպես տեսնում ենք, դիտարկվող ամենախոշոր երկրներից, Ռուսաս132

Бедность, неравенство и уязвимость в странах Европы и Центральной Азии с переходной и развивающейся экономикой. Региональное бюрօ Программа Развития ООН по странам Европы и СНГ, Бюро ПРООН по поддержке политики и программ. Октябрь 2014 г.
http://www.eurasia.undp.org/content/dam/rbec/docs/Poverty%20Inequality%20and%20Vulnerab
133
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/03/17/634064-dolg-razvivayuschihsya

193

²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë

տանի դեպքում այդ ցուցանիշը կազմում է ՀՆԱ-ի 8.5 տոկոսը, Լեհաստանինը՝ 42.1 տոկոսը:
Լիտվիա
Սերբիա
Սլովակիա
Սլովենիա
Ղրղստան
Հայաստան
Լեհաստան
Բոելոռւսիա
Մակեդոնիա
Խորվաթիա
Ռումինիա
Ուկրաինա
Հունգարիա
Վրաստան
Մոլդովիա
Լատվիա
Չեխիա
Բուլղարիա
Ռուսաստան
Ղազախստան

63.8
56.3
54.3
53.6
51.1
48.1
42.1
38.4
37.7
36
34.7
33.4
32.1
31.9
25.9
25.4
23.1
16.9
8.5
5

Գծապատկեր 5. Երկրների արտաքին պետական պարտք/ ՀՆԱ
հարաբերակցությունը 2015 թվականի դրությամբ, %
Հայաստանի արտաքին պետական պարտքը կազմում է ՀՆԱ-ի շուրջ
48 տոկոսը, իրենից հետ թողնելով Ղրղստանին 51.1, Սլովենիային 53.6,
Սլովակիային 53.6, Սերբիային 56.3 և Լիտվիային 63.8%: ՀՀ Կենտրոնական բանկի պարտքի կայունությունը գնահատող որակական ցուցանիշները, 2015 թվականին ցույց են տալիս, որ պարտքի սպասարկման ծախսերը կազմում են ՀՀ արտահանման 12.5 տոկոսը կամ 185.7 մլն դոլար,
առանց Ռուսաստանի վարկի վաղաժամկետ մարման: Այդ վարկի մարման
պարագայում պարտքի սպասարկման ցուցանիշը ավելանում է ևս 14.8
տոկոսով կազմելով արտահանման 27.3%-ը կամ 405.5 մլն դոլար: Պարտքի սպասարկման տոկոսային ծախսերը, նույն ժամանակաշրջանի համար, կազմել են արտահանման 3.3 տոկոսը կամ 49 մլն դոլար134:
Ակնհայտ է, որ ոչ միայն Հայաստանը, այլ նաև զարգացող գրեթե բոլոր երկրները ունեն կամ առաջիկայում կունենան պարտքի սպասարկման
հետ կապված լուրջ խնդիրներ, եթե հաշվի առնենք միջազգային վարկային ռեսուրսների կրճատումը և Ռուսաստանի դեմ կիրառվող տնտեսական պատժամիջոցները, հատկապես այն երկրների համար, որոնց տնտե134

ՀՀ ֆինանսական կայունության տարեկան հաշվետվություն 2015, ՀՀ ԿԲ
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սությունները խիստ սերտաճած են Ռուսաստանի տնտեսության հետ կամ
երկիր նեհոսող դրամական փոխանցումների զգալի մասը ստացվում է
այդ երկրից:
Անդրադառնելով այս խնդրին բրիտանական ’’The Guardian՞ օրաթերթը, հղում անելով համաշխարհային բանկի տվյալներին, նշում է, որ Ռուսաստանի դեմ կիրառվող պատժամիջոցները էականորեն վնասում են ոչ
միայն Ռուսաստանի տնտեսությանը այլ նաև ևս ինն երկրների տնտեսություններին: Մասնավորապես, Հայաստանի տնտեսության 21%-ը կախված է Ռուսաստանից ստացվող տրանվերտներից, Վրաստանի՝ 12, ՈւզբեկÁստանի՝ 12, Կիրգիզիայի՝ 31.5, Մոլդովիայի՝ 25, Տաջիկստանի՝ 42 , Ուկրաինայի՝ 5.5, Լիտվայի՝4.5, Ադրբեջանի՝ 2.4 տոկոսը: Բոլոր երկրների
ընդհանուր կորուստը, օրաթերթը գնահատել է 10 մլրդ դոլար: Ընդ որում,
այն ամենամեծ բացասական ազդեցությունը կթողնի հատկապես Կիրգիզիայի տնտեսության վրա, քանի որ այդ երկիր մտնող տրանսվերտների
80 տոկոսը ստացվում է Ռուսաստան մեկնած աշխատանքային միգրանտներից, Հայաստանում այն կազմում է 70-ը, Ուկրաինայում, Մոլդովիայում,
Ուզբեկստանում, Տաջիկստանում, Վրաստանում 40%-ը:135
Ամփոփելով, կարելի է արձանագրել, որ ոչ միայն Հայաստանը, այլ
նաև զարգացող երկրների զգալի մասը ներկայումս գտնվում են ծանր մակրոտնտեսական միջավայրում: Զարգացած երկրներում տեղ գտնող
ֆինանսական անորոշ ռիսկերի առկայությունը, համաշխարհային տնտեսության վերականգնողական դանդաղ տեմպերը, աշխարհաքաղաքական
լարված հարաբերությունները, Ռուսաստանի նկատմամբ կիրառվող տÁնտեսական պատժամիջոցների երկարաձգումը, արտաքին աղբյուրներից
վերաֆինանսավորման հնարավորությունների կրճատումը՝ նվազեցրել են
են ացումային տնտեսությամբ երկրներում ներքին տնտեսական աճի իրական հնարավորությունները, նպաստելով այդ երկրներում գործազրկության և աղքատության անննախադեպ աճին, առաջացնելով արտաքին
պարտքի սպասարկման կայունության լուրջ և վտանգավոր ռիսկեր:

135

https://www.theguardian.com/world/2015/jan/18/russia-rouble-threat-nine-countriesremittances
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Դիանա ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆ
Հայաստանի Հանրապետության մակրոտնտեսական իրավիճակը
զարգացող երկրների համատեքստում
Բանալի բառեր. մակրոտնտեսական միջավայր, տնտեսական զարգացման
ռազմավարություն, գործազրկության մակարդակ, աղքատության և
անապհովվածության մակարդակ, արտաքին պետական պարտքի կայունություն

Վերջին տարիներին տեղ գտած գլոբալիզացիոն գործընթացների արդյունքում, կախված երկրների ֆինանսական և տնտեսական շուկաների սերտաճման աստիճանից, մեծացել են երկրների կախվածությունը մեկը
մյուսից, ձևավորելով մակրոտնտեսական որոշակի միասնական միջավայր: Այս պայմաններում առանձնահատուկ նշանակություն է ստանում
յուրաքանչյուր երկրի ներքին տնտեսության զարգացման ներուժը, քանի
որ ինչպես ցույց է տալիս զարգացող երկրների կուտակված փորձը, բաց
տնտեսական համակարգում գոյություն չունի ինտեգրման մի այնպիսի միասնական մոտեցում, որն ունակ լինի ապահովելու տնտեսական զարգացում բոլոր երկրներում:
Диана АРЗУМАНЯН
Макроэкономическая ситуация Республики Армении в котексте
развивающихся стран
Ключевые слова: макроэкономическая среда, стратегия экономического развития, уровень
безработицы, уровень бедности и социальной необеспеченности, стабильность внешного
государственного долга

Глобализационные процессы последних лет, в зависимости от степени интеграции экономик и финансовых рынков разных стран, повысили зависимость стран
друг от друга, образуя единую макроэкономическую среду. Что оставляет свое
особое влияние на потенциал экономического развития каждой страны, так как
накопленный опыт развивающиеся стран показывает, что при открытой экономической системе, не имеется единого подхода к такой интеграции, которая способна обеспечить одинаковый уровень экономического развития во всех странах.
Diana ARZUMANYAN
The macroeconomic situation of the Republic of Armenia in the context of
developing countries
Key words: macroeconomic environment, economic development strategy, the level of
unemployment, poverty and social insecurity, the stability of the external public debt

Globalization processes in recent years, have increased the dependency level of one
country to another as a result of integration of economy and financial markets of the
countries forming a global macroeconomic environment which has an impact on the
potential of economic development of each country. The research shows that in an
open economic system, there is no uniform approach for integration providing the
same level of economic development for all countries.
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ՀԱԿԱՄԵՆԱՇՆՈՐՀԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ` ՈՐՊԵՍ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԿԱՐԵՎՈՐ ԳՈՐԾՈՆ
Դիանա ՇԱՔԱՐՅԱՆ
ՀՊՏՀ Մակրոէկոնոմիկայի ամբիոնի հայցորդ
Բանալի բառեր. Ñակամենաշնորհային քաղաքականություն, մրցակցություն,
մրցակցային միջավայր, գործարար միջավայր

Գործարար միջավայրը, որպես քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական և տեխնոլոգիական հզորությունների համախումբ, ցանկացած
զարգացած և զարգացող երկրի սոցիալ-տնտեսական զարգացման ամենաառանցքային գործոնն է: Արդյունավետ գործարար միջավայրը, որպես
կանոն, դուրս է գործարարության ազդեցությունից ու վերահսկողությունից և կարող է վերջինիս համար ունենալ ինչպես բարենպաստ դրական,
այնպես էլ բացասական ազդեցություն:
Միջավայրի բարելավման և բարեփոխման, ազատ շուկայական հարաբերություններ ապահովելու համար կարևորվում է արդյունավետ հակամենաշնորհային քաղաքականության իրականացումը: Դրանով նախադրյալներ են ձևավորվում բարեխիղճ մրցակցության պաշտպանության և
շուկայական հարաբերությունների արդյունավետության ապահովման
համար: Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության օրենսդրության
կիրարկման տեսանկյունից հատուկ ուշադրության են արժանի տնտեսվարող սուբյեկտների կողմից ապրանքային շուկաներում մրցակցության
սահմանափակման, կանխարգելման այն գործողությունները կամ վարքագիծը, որոնք կարող են հանգեցնել գերիշխող դիրքի չարաշահմանը,
տարբեր հակամրցակցային համաձայնությունների կնքմանը և գործարար
միջավայրը վատթարացնող այլ հանգամանքների:
Գործազրկությունը, աղքատությունն ու արտագաղթը մերօրյա Հայաստանի ամենալուրջ սոցիալական մարտահրավերներն են: Դրանց շարքին ներկայումս դասվում է նաև մենաշնորհային ոլորտների աճը, որը կարող է վատթարացնել երկրի գործարար միջավայրը: Այս պարագայում
տնտեսության մրցունակության ցուցանիշ կարող է համարվել տնտեսության՝ համեմատաբար բարձր վարձատրությամբ աշխատատեղերի
ստեղծման ու դրանց պահպանման կարողությունը:
ՀՀ վերլուծական աղբյուրներից բացի, գործարար և ներդրումային
միջավայրը գտնվում է նաև միջազգային կազմակերպությունների ուշադրության կենտրոնում: Դրանց թվին է պատկանում Համաշխարհային
տնտեսական ֆորումը (ՀՏՖ), ըստ որի 2016-2017թթ. զեկույցի՝ Հայաս197

²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë

տանն իր մրցունակությամբ 138 երկրների մ»ç գտնվում է 79-րդ տեղում:

Գծապատկեր 1. ՀՀ դիրքը՝ աշխարհի 138 երկրների շարքում136
Հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ Հայաստանը դասվում է
ամենացածր արդյունավետություն ունեցող հակամենաշնորհային քաղաքականություն իրականացնող երկիրը նաև նախկին ԱՊՀ երկրների շարքում (գծապատկեր 2):

Գծապատկեր 2. Հայաստանի դիրքի համեմատությունը Վրաստանի և
ԱՊՀ երկրների հետ137
136

Ի-Վի Քոնսալթինգ, ’’Հայաստանի մրցունակությունը և տնտեսության նոր
իրականությունը’', Երևան, 2016, էջ 5:
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Հարկ է նաև նշել, որ Հայաստանն իր դիրքերը զիջում է բազմաթիվ
գործոններով, այնպիսին, ինչպիսիք են գործարարության կատարելագործվածությունը, նորարությունը, ապրանքների շուկայի արդյունավետությունը, տեխնոլոգիական պատրաստվածությունը և այլն:

Գծապատկեր 3. Հայաստանի համեմատական դիրքը
Եվրասիական երկրների նկատմամբ138
Տնտեսական մրցակցության հսկողությունը Հայաստանում իրականացնում է տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական
հանձնաժողովը: Համաձայն կատարված ուսումնասիրությունների՝ նպարեղենի (բրինձ, հնդկաձավար, ոսպ, սիսեռ և այլն) շրջանառության ոլորտում իրացման ցուցանիշներով առաջատար են հանդիսացել ’’Ալեքս
Գրիգ’’, ’’Անուշ Լինի’’, ’’Լաքի Իգլ’’ և ’’Ինվեստ-ինտորգ’’ ՍՊ ընկերությունները, որոնցից առավելագույն իրացման ծավալներ ունեցող մասնակցի
մասնաբաժինը կազմում է 20 տոկոս (աղյուսակ 1):

137
138

ÜáõÛÝ ï»ÕÁ, էջ 6
ÜáõÛÝ ï»ÕÁ, էջ 5
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Աղյուսակ 1. Նպարեղենի ներմուծման և իրացման ոլորտում 2014 թ.
Ընթացքում տնտեսվարող սուբյեկտների մասնաբաժինները139

Հանդիսանալով լայն սպառման ապրանքներ՝ սպառողների կողմից
կատարվող ընտրության հարցում էական կարևորություն է ստանում
դրանց գինը, իսկ այն ընկերությունները, որոնք առաջարկում են ցածր
գին, կարողանում են ապահովել իրացման մեծ ծավալներ: Ուսումնասիրությունները ցույց են տաիս, որ նպարեղենի իրացման ցածր գին առաջարկելու հնարավորությունները պայմանավորված են մեծ ֆինանսական
ռեսուրսների առկայությամբ, ինչը հիմնականում կարողանում են ապահովել խոշոր ընկերությունները: Սա կարող է նաև պատճառ դառնալ
փոքր ընկերությունների՝ մրցակցությունից դուրս մնալու պատճառ հանդիսանալ:
Նոր տնտեսվարող սուբյեկտների շուկա մուտք գործելու համար հավասար պայմանների ստեղծումն էական նշանակություն ունի: Հայաստանում բիզնես հիմնելու, ինչպես նաև դրա գործունեության ճանապարհին ստեղծված խնդիրներից ելնելով՝ ՀՀ-ում մոտ 200 փոքր և միջին տÁնտեսվարողների շրջանակներում կատարվեց հարցումների տեսքով որո-

139

ՏՄՊՊՀ, ’’2015թ. տարեկան հաշվետվություն’’, Երևան, 2016, էջ 7
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շակի ուսումնասիրություն: Արդյունքում պարզել ենք, որ առավել նշանակալի խոչընդոտները բիզնեսի զարգացման համար:
Աճի հնարավոր սահմանափակումերի վերաբերյալ պատկերացում
կազմելու նպատակով հարցումների արդյունքում պարզել ենք, որ, Հայաստանում բիզնես իրականացնելու ընթացքում ՀՀ գործարարի գործունեությունը (ըստ հարցվողների մոտ 70%-ի) խաթարվում է մենաշնորհների
կողմից, ինչը համոզմունք է ձևավորում Հայաստանում հակամենաշնորհային քաղաքականության հիմնարար բարելավումների և բարեփոխումների անհրաժեշտության մասին:
Երկրում բիզնես իրականացնելու համար հաջորդ խոչընդոտն, ըստ
հարցվողների 20%-ի, հանդիսանում է հարկային օրենսդրությունը` հաճախակի իրականացվող անկանխատեսելի փոփոխություններով: Հարցվողների 10%-ի գնահատմամբ գործարարությամբ զբաղվելու համար առկա
են նաև այլ լուրջ խոչընդոտներ, ինչպիսիք են օրինակ` ֆինանսական
դժվարությունները, ֆինանսավորման սահմանափակությունը: Այսինքն,
Հայաստանում առողջ և զարգացող գործարար միջավայրը՝ հատկապես
գերփոքր, փոքր և միջին բիզնեսի համար, դեռևս հեռու է ցանկալի մակարդակից:

Մենաշնորհային խոչընդոտներ

Հարկային օրենսդրություն
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Գծապատկեր 2. Մոտ 200 գործարարի հարցման արդյունքները՝ կապված
բիզնեսի գործունեության իրականացման խոչընդոտներին140
Անհրաժեշտ ենք համարում նաև նշել, որ յուրաքանչյուր երկրի
խնդիրն է ձևավորել կատարյալ մրցակցային շուկա: Սակայն չպետք է
140

Ի-Վի քոնսալթինգ, ’’Ազգային մրցունակության զեկույց’’, Երևան, 2014, էջ 35:
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մոռանալ, որ նման մրցակցային իրավիճակ տնտեսությունում երբեք էլ
գոյություն չի ունենում: Առավել կարևոր է կատարյալ մրցակցության ձÁգտելը, ինչի լավագույն երաշխիքը արդյունավետ գործող հակամենաշնորհային քաղաքականությունն է:
Միաժամանակ, հարկ է ավելացնել, որ տնտեսությունում մրցակցության առկայության լավագույն երաշխիքը արդյունավետ գործող հակամենաշնորհային քաղաքականությունն է: Անշուշտ, որպեսզի հակամենաշնորհային քաղաքականությունը նպաստի երկրում մրցակցային միջավայրի զարգացմանը, անհրաժեշտ է, որ համապատասխան պետական
մարմինները անվերապահորեն առաջնորդվեն օրենսդրությամբ և իրենց
ուսումնասիրություններում լինեն խելամիտ (արտադրողականության
բարձր մակարդակը չշփոթեն մենաշնորհացման գործընթացի հետ): Հետազոտություններով եզրահանգում ենք, որ անհրաժեշտ է հակամենաշնորհային քաղաքականություն իրականացնելիս պայքարել առավելապես պատճառների, այլ ոչ թե հետևանքների դեմ, այսինքն՝ Տնտեսական
մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը որպես առաջնային և նախընտրելի սկզբունք պետք է որդեգրվի կանխարգելիչ, այլ
ոչ պատժիչ սկզբունքը՝ անբարեխիղճ տնտեսավարողների նկատմամբ
մեծ տուգանքներ նշանակելու փոխարեն:
Այսպիսով, Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման և բարելավման համար ամենակարևոր գործոններից մեկը հանդիսանում է արդյունավետ հակամենաշնորհային քաղաքականության իրականացումը, առանց որի արդյունավետության բարձրացման չի բարելավվի
ՀՀ գործարար և ներդրումային միջավայրը, չեն ստեղծվի նոր աշխատատեղեր, տեղի չի ունենա տնտեսական աճ:

202

²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë

Դիանա ՇԱՔԱՐՅԱՆ
Հակամենաշնորհային քաղաքականությունը` որպես Հայաստանի
Հանրապետության տնտեսության զարգացման կարևոր գործոն
Բանալի բառեր. հակամենաշնորհային քաղաքականություն, մրցակցություն,
մրցակցային միջավայր, գործարար միջավայր

Ցանկացած երկրի սոցիալ-տնտեսական զարգացման առանցքը ձևավորված նպաստավոր գործարար միջավայրն է: Վերջինիս կայացման բաղադրիչ մասը մրցակցության պաշտպանության և շուկայական հարաբերությունների ապահովման գործուն համակարգն է: Ուսումնասիրությունները
վկայում են, որ հակամենաշնորհային քաղաքականության իրականացման
առումով Հայաստանը կանգնած է խորքային և սկզունքային բարեփոխումների մարտահրավերի առջև:
Диана ШАКАРЯН
Антимонопольная политика как важный фактор развития экономики
Республики Армения
Ключевые слова: антимонопольная политика, конкуренция, конкурентная среда, бизнес
среда

Благоприятная деловая среда является ядром социально-экономического развития
каждой страны. Основным компонентом становления деловой среды является
система защиты конкуренции и обеспечения рыночных отношений. Иследования
показывают что с точки зрения реализации антимонопольной политики Армения
стоит на пороге коренных и принципиальных реформ.

Diana SHAKARYAN
Antitrust policy as the main factor for development of the Republic of Armenia.
Key worlds: antitrust policy, competition, competitive environment, business environment

The favorable business environment is the core of social and economic development of
each country. The main component for formation of the business environment is the
system of protection of competition and ensure of market relations. Researches show
that in terms of the implementation of antitrust policy of Armenia the country is on the
challenge of radical and fundamental reforms.
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СОЦИАЛЬНО – ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ЕВРАЗИЙСКИХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
Гаянэ СОЛАХЯН
Преподаватель педагогического
института им.М.Налбандяна, Гюмри
Ключевые слова: государства СНГ, интеграционные процессы, проблемы, социальная

сфера, политическая сфера
После распада СССР постсоветские государства, в первую очередь, начали
восстанавливать экономику и проводить экономические реформы. Политический фактор отодвигался на второй план и лишь со временем стал приобретать
главенствующую роль лишь со временем. Становление политических систем,
вопросы культурных и национальных традиций, социальная структура общества
— эти и мно-гие другие вопросы оказывались вне рассмотрения политических
элит, на фоне построения рыночной экономики, что и повлекло за собой затормаживание интеграционных процессов.
Проблемы, замедляющие интеграционные процессы на постсоветском пространстве, стало наличие тенденций, которые обусловлены как внутренними, так
и внешними предпосылками. Внутренние предпосылки стали более наглядными
в связи с заметным водоразделом между многовековой необходимостью евразийских народов воссоединиться, и желанием новообразованных независимых государств укрепить долгожданный суверенитет, понимая под этим отдаление от
России. Неурегулированность региональных конфликтов, внутриполитическая
нестабильность ряда государств, проблема ксенофобии и нетерпимости на национальной почве, а также проблема нелегальной иммиграции – все это негативно отражается на интеграционные процессы, которые сегодня являются необходимостью в силу ряда факторов.
Не на последнем плане фигурируют проблемы в социальном аспекте. Одной из основных проблем в социальной сфере, с которой столкнулись политические элиты государств СНГ в ходе интеграции – это смена поколений. После
распада союза постсоветские государства оказались перед необходимостью создать организационно-управленческие структуры для обеспечения дальнейшего
развития уже по – отдельности. Но, несмотря на это, во всех постсоветских государствах еще доминировало межнациональное размежевание как результат многолетнего сплетения. Не смотря на это, независимым государствам не удалось
создать эффективные механизмы сотрудничества в рамках Содружества, что во
многом переориентировали внешнеполитический курс ряда постсоветских стран
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в сторону Запада. Западное влияние постепенно начало преобладать в постсоветских странах, и не только в политической, экономической сферах, а в таких
областях, как, например, образование, наука, культура и т.д., где традиционно
доминировала «пророссийская» ориентация. Такие тенденции не только негативно отражаются на национальных интересах России, но и создают серьезные
препятствия на интеграционные процессы в рамках СНГ.
Сегодня уже постепенное вытеснение России из культурно-образовательного развития постсоветских государств становится в поле заметным, а в ряде
случаев преобладает. Если эти тенденции сохраняться, то примерно через десять
лет российская культура, идея единства евразийских народов и т.д. не будут восприниматься новым поколением как нечто ценное, важное или приоритетное. В
такой ситуации никакой международный союз не сможет компенсировать утраченные многовековые связи народов. Эта проблема наиболее актуальна для
политических элит России. Перед ними сегодня стоит задача не только углубления политического взаимодействия с государствами СНГ за счет одинаковых
геополитических интересов, экономического сотрудничества за счет инвестиций
и т.д., но и не утратить те «инвестиции», которые вложены исторической, культурной многовековой взаимосвязанностью евразийских народов. Для этого
необходимо, в первую очередь, опираться на поддержку русскоговорящих слоев
населения (пока таковые существуют в государствах СНГ). Одним из рычагов
должна служить сфера образования, где следует не прекращать изучение русского языка во всех школах и вузах, для того, чтобы новое поколение не утратило
«чувства притяжения» евразийских народов друг к другу, а это, следовательно,
будет способствовать эффективности интеграции. В случае обретения союзников
среди общественности, и при обязательной поддержке ее большинства успех
интеграцион-ных процессов будет отчасти гарантирован.
Другой важной задачей, стоящей перед руководствами государств СНГ,
сегодня, несомненно, является вопрос о состоянии рынка труда. Особенно это
касается РФ, которая является основным и самым крупным «реципиентом» на
постсоветском пространстве. Так, по данным Федеральной миграционной службы (ФМС), ежегодно в Россию приезжаю около 13–14 млн. иностранцев, более ¾
которых граждане стран СНГ. Из них почти 700 тысяч остаются на постоянное
местожительство141. Сегодня контроль миграции, правильная имиграционная
политика, обустройство мигрантов, обеспечение их безопасности, а также управление незаконной миграцией и контроль за соблюдением обязанностей и
закона, является важной задачей для глав государств, принимающих их. А для
государств, где миграция составляет большой процент (например, Армения)
141

См: Чуфрин Г.И. Очерки Евразийской интеграции, М.: Изд-во «Весь мир», 2013г., с. 90.
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необходимо проводить соответствующие мероприятия для ее контроля, а также
обеспечить новые рабочие места для своих граждан во избежание еще большего
увеличения процента мигрантов из своей страны. Проблема занятости трудового
населения сегодня остро стоит перед руководствами большинства постсоветских
государств (например, Украина, Молдова, Таджикистан, Армения, Узбекистан и
т.д.). А демографические проблемы напрямую могут влиять на политическую,
экономическую и другие сферы государства. Проблема нелегальной миграции,
социальные, экономические риски, связанные с притоком мигрантов, правовой
статус мигрантов, безусловно, является серьезной задачей для интегрирующихся
государств на постсоветском пространстве.
Для устранения существующих проблем, следует регулярно проводить
соцопросы, которые позволят постоянно наблюдать приблизительную картину в
каждом государстве СНГ, а затем сравнивать результаты с целью получения их
показателей. Кроме этого, следует задействовать возможности НПО, СМИ и Интернета, которые смогут помочь населению составить правильное представление
о Евразийских интеграционных процессах, правильно оценить все преимущества
или недостатки возможного объединения, преодолетьпрепятствия и совместно
пройти путь, «…который позволит его участникам занять достойное место в
сложном мире XXI века, добиться успеха и процветания»142.
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Социально-политические аспекты совершенствования Евразийских
интеграционных процессов
Ключевые слова: государства СНГ, интеграционные процессы, проблемы, социальная

сфера, политическая сфера
После распада СССР, несмотря на целый ряд объективных и субъективных
факторов, диктующих необходимость интеграции, постсоветские государства
столкнулись с мощным противовесом дезинтеграционных факторов, во многом
препятствующих развитию интеграционных процессов в рамках Содружества
Независимых государств, вокруг которого объединились постсоветские государства (кроме прибалтийских). Уже с момента образования СНГ интеграционные процессы независимых государств на межгосударственной основе стали
сопряжаться с более глубокими проблемами.
Gayane SOLAKHIAN
Socio-political aspects of improving the Eurasian integration processes
Key words: CIS countries, integration processes, problems, social sphere, political sphere

After disintegration of the USSR, despite a great number of objective and subjective
factors, which dictated the necessity of integration, post-Soviet countries came face to
face with a powerful counterweight of disintegrational factors, largely hindering the
development of integration processes within the Commonwealth, which united postSoviet countries ( except the Baltic ). Actually, yet on the first stage, since the moment
of formation of the CIS, integration processes of independent countries on international
basis were interfaced with deeper problems, contradictions and difficulties in the
economic, military, political and other spheres.
Գայանե ՍՈԼԱԽՅԱՆ
Եվրասիական ինտեգրացիոն գործընթացների բարելավման
հասարակական - քաղաքական ասպեկտները
Բանալի բառեր: ԱՊՀ տարածաշրջան, ինտեգրացիոն գործընթացներ,
պրոբլեմներ, սոցիալական ոլորտ, քաղաքական ոլորտ

ԽՍՀՄ փլուզումից հետո, հետխորհրդային երկրների համախմբան անհրաժեշտությունը թելադրող մի շարք օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ գործոնների առկայության հետ մեկտեղ, նորանկախ երկրները հանդիպեցին դեզինտեգրացիոն գործոնների հզոր հակակշիռի, որոնք սկսեցին մեծապես
խոչընդոտել ինտեգրացիոն գործընթացների զարգացմանը ԱՊՀ շրջանակներում, որը միավորել էր համարյա բոլոր հետխորհրդային երկրներին
(բացառությամբ Բալթյան երկրների): Գործնականում, ինտեգրացիոն գործընթացի առաջին իսկ փուլում, անկախ պետությունների համագործակցությունը միջպետական մակարդակով սկսեց ուղեկցվել խնդիրներով:
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ԱՐԴԻ ՄԻԳՐԱՑԻՈՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐՆ ՈՒ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՆԴՐԱԶԳԱՅԻՆ
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁևԱՎՈՐՄԱՆ և ԳՈՐԾԱՌՆՄԱՆ
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Արամ ՎԱՐՏԻԿՅԱՆ
ԵՊՀ կիրառական սոցիոլոգիայի ամբիոնի ասիստենտ, սոց. գիտ. թեկնածու
Բանալի բառեր. միջազգային միգրացիա, անդրազգային տարածություններ,
անդրազգային ցանցեր, անդր-միգրանտ

Տեղաշարժը մի բնակավայրից մյուսը ուղեկցել է մարդուն իր պատմության ողջ ընթացքում: Քաղաքակրթությունների ձևավորումը, զարգացումը և անկումը մեկնաբանող հայեցագարգերի շարքում հստակորեն առաձնանում են այդպիսիք, որոնք որպես մեկնաբանական տարր ընտրել
են միգրացիան: Երևի թե չկա որևէ պատմական շրջան, քաղաքակրթություն, պետություն, որն անմասն է մնացել միգրացիայից: Այս իմաստով առավել նշանակալի է 20-րդ դարը, որը հենց սկզբից համեմված է եղել միգրացիոն հոսքերով: Դարի ընթացքում իրար փոխարինող բռնի տեղահանությունները, առևտրա-տնտեսական, աշխատանքային, բնապահպանական և այլ միգրացիոն հոսքերը յուրովի ձևավորել են պետությունների,
տարածաշրջանների կենսական ընթացքը, սոցիալական, տնտեսական,
քաղաքական և մշակութային վերարտադրումը: Միգրացիոն շրջապտույտներն իրենց ինտենսիվությամբ, քանակական, որակական դրսևորումներով գագաթնակետին հասան 20-րդ դարի վերջին քառորդում և 21րդ դարասկզբին143: Իրավիճակի ձևավորմանը նպաստեցին խորացող
գլոբալ և լոկալ անորոշությունը, տարածաշրջանների սոցիալ-տնտեսական, քաղաքական կենսագործունեության ասսիմետրիկ զարգացումը,
առանձին երկրների համար անցանկալի ընթացքը, քաղաքական
համակարգերի անկումն ու չտեսնված վերափոխումները, կապիտալի
վերարտադրման և կուտակման էքստենսիվ ձևերը, աշխատանքի և ռեսուրսների նոր վերաբաշխումը144: Փոփոխություններն ու զարգացումները
այլևս սահմանափակված և տեղայնացված չեն: Դրանք տեղի ունենալով
ուժգին փոխկապակցվածությամբ աչքի ընկնող գլոբալ աշխարհում իրենց
արագացող, հաճախ բացասական, անկանխատեսելի ազդեցությունն
ունեն աշխարհի հեռավոր անկյուններում գտնվող հասարակությունների,
պետությունների վրա: Հանդես գալով որպես գլոբալ և լոկալ փոփոխությունների արդյունք՝ միգրացիան իր հերթին, հաճախ օտարվելով ձևավո143

S. Castles, M. J. Miller, The Age of Migration, Palgrave Macmillan, 2009.
A. Solimano, International Migration in the Age of Globalization, Cambridge University
Press, 2010.
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րող նախապայմաններից, հիմք է մեծ թվով գործընթացների, հասարակական կյանքի անկանխատեսելի, վտանգավոր, լարվածություն և անորոշություն առաջացնող մետամորֆոզների: Արդյունքում ունենք գլոբալ
սոցիալական խառնարան, որի անդամն են նույնսկ աշխարհի հեռավոր
անկյունների բնակիչները և ուր համաշխարհային միգրացիան թե քանակապես և թե որակապես գնալով ընդարձակվում է՝ իր ոլորապտույտի մեջ
ներառելով նոր տարածաշրջաններ, սոցիալական նոր ձևեր և նոր մարտահրավերներ: Իսկապես, 20-րդ դարի վերջին քառորդում և առավելապես հիմա բազմաթիվ հասարակագետներ ուշադրություն են դարձնում
այն հանգամանքին, որ այսօր աշխարհն փոխկապակցված է ավելի քան
երբևէ145: Առաջին հերթին ակնհայտ է ինֆորմացիոն հոսանքների փոխներթափանցումը: Այսօր դժվար է պատկերացնել որևէ մի անկյուն, որին
հասանելի չլինեն արևմտյան ինֆորմացիոն արտադության արդյունքները,
և որ ամենահետաքրքիրն է, տեղի ունի նաև հակառակը146: Ավելին, կապիտալի կուտակման նոր ռեժիմների, տնտեսավարման ապատարածականացված նոր ձևերի առաջացման արդյունքում այլևս հնարավոր չէ ունենալ ինքնաբավ, տեղայնացված տնտեսություն առանց զգալու հեռավոր
պետություններում, տարածաշրջաններում տեղի ունեցող ընթացքների
ազդեցությունները147: Ժամանակակից պետությունները և առանձին քաղաքացիները գտնվում են գործընթացների մի խառնարանում, գլոբալ և
լոկալ անկայուն գործընթացների փոխադարձ բախման կիզակետում148:
Այսօրինակ փոխկապակցվածության մասին խոսելիս անհրաժեշտ է
անդրադառնալ անդրազգայնություն հասկացությանը149: Դեռևս 1960ական, առավելապես 70-ական թվականներին եզրույթն օգտագործվում
էր նկարագրելու համար նոր տնտեսավարող սուբյեկտների կազմավորման, գործառնման առանձնահատկությունները, ինչը ենթադրում էր
միաժամանակյա ձեռնարկատիրական անդամակցում ավելի քան մեկ պետությանը: Խոսքը գնում է այսպես կոչված անդրազգային ձեռնարկությունների մասին, որոնք մարմնավորում են արդի, զարգացած կապիտալիզմի առավել ճկուն, գլխավորապես հորիզոնական կապեր ենթադրող
առաջընթացը: Ներկայումս խոսքը գնում է հասարակական այնօրինակ
գործունեությունների, հարաբերությունների, մշակութային պրակտիկա145
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ների և ձևերի, վերջիններիս վերարտադրման մասին, ինչը ենթադրում է
սոցիալական սուբյեկտի միաժամանակյա գոյություն մեկից ավել երկÁրներում150: Առաջ է գալիս անդրազգայնության յուրահատուկ արգասիքը՝
անդրազգային միգրացիան: Ժամանակաից միջազգային միգրացիան իր
ողջ բազմազանությամբ այլևս հնարավոր չէ պատկերացնել առանց հաշվի առնելու վերջինիս ազդեցությունն ու նշանակությունը միաժամանակ և
առաքող և ընդունող հասարակությունների համար151: Միգրանտին արտասահմանում և ոչ-միգրանտին հայրենիքում կապող սոցիալական,
տնտեսական, քաղաքական, մշակութային կապերն այն աստիճան են խորացել, տարածվել, ներթափանցել բազմաթիվ սոցիալական սուբյեկտների գործունեություն, որ հիմնովին փոխել են անհատների առօրեական
կենսագործունեությունը, ընտանիքների, համայնքների վերարտադրումը,
ավանդույթները, սպասումները, վերաբերմունքներն ու դրվածքները152:
Ժամանակակից հասարակագետը ականատեսն է հասարակական
կյանքի ըստ էության չտեսնված փոփոխությունների և ընթացքների, որոնցում անխոս նախկին, առավել պարփակված սահմանների թափանցիկության ավելացումը բնույթով նոր, աներևույթ սահմանների ձևավորումը
առավել քան ակնհայտ է: Այսպես, Ա. Ապադուրայը պնդում է, որ ժամանակակից գլոբալիզացիոն պայմաններում սոցիալական խմբերն այլևս ապատարածականացված են, պարփակված չեն տարածական սահմաններով և խիստ անհամասեռ են153: Խմբային, համայնքային ինքնության
ձևավորման խնդրում հստակ սահմանազատված տարածքները, որոնք
կարծես ավանականորեն ինքնության կարևորագույն կառուցվածքային
բաղադրիչ էին, այլևս առաջնահերթ չեն: Ժամանակակից մարդը նախընտրում է ինքնության առավել ճկուն, շարժունակ բաղադրիչներ, որոնք
կարելի է տեղափոխել նոր աշխարհագրական վայր: Անընդհատ ծավալվող միջազգային միգրացիայի շնորհիվ ժամանակի ընթացքում ձևավորված այսօրինակ անդրսահամանային սոցիալական ցանցերը ձեռք են
բերում ինքնուրույնություն, ձևայնացում: Դրանք վերափոխվում են ինքնավերարտադրվող անդրսահամանյին սոցիալական դաշտերի կամ
տարածությունների, որոնք պարփակում են ընդունող և առաքող հասարակությունները մեկ անդրսահմանային սոցիալական ընդհանրության
150
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մեջ154: Այստեղ ներառված առաջնային սոցիալական սուբյեկտը այսպես
կոչված անդր-միգրանտն է, որի առօրեականությունը, կարճաժամկետ և
ինչու չէ նաև երկարաժամկետ ապագան պայմանավորված է բազմաթիվ
կայուն անդրազգային կապերով և որի ինքնությունը ձևավորվում է մեկից
ավել երկրների սոցիալական տարածությունների, արժեքային համակարգերի համադրմամբ155: Նա ներառում և վերարտադրում է սոցիալական
սպասումներ, մշակութային արժեքներ և նորմեր, մարդկային հարաբերությունների ձևեր, որոնք առաջանում են աշխարհագրորեն տարանջատված մեկից ավել սոցիալական, քաղաքական, տնտեական համակարգերի
վերադրումից156: Հատկանշական է, որ միայն այս ակտիվ անդր-միգրանտը չէ, որ անդամն է անդրազգային սոցիալական տարածության և վերարտադրում է համապատասխան սոցիալական պրակտիկաներ: Ակնհայտ է,
որ հայրենիքում մնացած ոչ-միգրանտները, միգրանտի ընտանիքի անդամները, որոնց կենսագործունեությունը պայմանավորված է և կապված
է դրսի հարազատի միգրացիոն ակտիվությունից նույնպես անդամակցում
են անդրազգային սոցիալական տարածությանը: Նույնը կարելի է ասել
արտասահմանաբնակների մասին, որոնք երկար ժամանակ չեն այցելել
հայրենիք, բայց այս կամ այն ձևով պահպանում են պարբերական կապերը, շարունակում են փոխազդեցությունները հայրենիքի հետ: Այսպիսով, փաստացի տեղաշարժը պարտադիր պայման չէ անդրազգային
միգրացիայի համար: Ակնհայտ է դառնում անդրազգային միգրացիոն
գործընթացների և պրակտիկաների բազմաբարդությունը, ինչը առաջ է
բերում վերջինիս բազմաչափ տիպականացման անհրաժեշտություն:
Այսպես, Լ. Գարնիզոն տարանջատում է ’’Հիմնական’’ անդրազգայնություն, որին համապատասխան միգրացիան միգրանտի սովորական կյանքի անբաժան մասն է, տեղի ունի հստակ պարբերականությամբ, անընդհատությամբ: Միևնույն ժամանակ առաջ է բերում ’’ընդարձակ’’ անդրազգայնություն, ուր միգրանտը հստակ պարբերական, շարունակական ներառվածություն չունի, գործում է պատահական, հանգամանքների բերումով157: Անդրազգային միգրացիոն գործընթացների այլ չափայնությունը
մասշտաբայնություն է: Այսպես, ոմանք կարող են ներառված լինել անդÁրազգային կրոնական ակտիվությունների մեջ, մինչդեռ որևէ կերպ մաս154
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նակցություն չունենալ տնտեսական կամ քաղաքական կյանքին, միջոցառումներին, մյուսները ներառված են բոլոր տեսակի անդրազգային ակտիվություններում՝ դրամական փոխանցումներից հայրենիքում մնացած հարազատներին մինչև լիարժեք մասնակցություն հայրենական քաղաքական կյանքին: Առաջին դեպքում մենք գործ ունենք ’’ընտրողական’’, իսկ
երկրորդում ’’ընդհանրական’’ անդրազգային ակտիվության հետ158: Իր
հերթին հարց է առաջանում՝ անդրազգային պրակտիկաները և ակտիվությունները, արդյունք են ժամանակակից միջազգային միգրացիայի թե այլ,
առավել խորքային և ծավալուն գլոբալ գործընթացների: Այսպես, ըստ մի
շարք հետազոտողների անդրազգայնությունը և համապատասխանաբար
անդրազգային միգրացիան հանդես են գալիս որպես ներկայիս ’’զարգացած’’ կապիտալիզմին հատուկ ճկունության, բարիքների կուտակման նոր
ռեժիմների արդյունք159: Դրա հիմքում ընկած է ժամանակից խորքային
երևույթներից մեկը՝ ապատարածականացումը, որն ինչպես նշվեց, նույնիսկ չի ենթադրում մարդկանց փաստացի տեղաշարժ, բայց փոխում է,
վերաձևավորում է խմբերի և անհատների ինքնությունը160:
Որն է անդրազգային սոցիալական ակտիվությունների, մասնավորապես միգրացիայի շարունակական գոյության, առաջխաղացման գրավականը և ինչ տեղ ունի այն ընդունող և առաքող հասարակությունների, պետությունների համար: Մի շարք հեղինակների կարծիքով անդրազգային
միգրացիոն ցանցերի ձևավորրման և հետագա աստիճանաբար ծավալվող գործառնմանը նպաստեց տեխնոլոգիական աննախադեպ զարգացումը: Կապի մատչելի միջոցները, արագ տրանսպորտը, ինտերնետը ու
հեռահաղորդակցության այլ ձևերը կարևոր նշանակություն ունեցան
նման զարգացումների համար, հնարավորություն տալով անդր-միգրանտին վերարտադրել իր մասնակցությունն ու պատկանելությունը միանգամից երկու և նույնիսկ ավել երկրների: Այստեղ ակնհայտ է տեխնոլոգիական վուլգար դետերմինիզմը, ըստ որի կարծես միայն հեռահաղորդակցության, տրանսպորտային տեխնոլոգիաների ի հայտ գալը և տարածումը ինքնին բերում է որակապես նոր հասարակական երևույթի, որն իր
հերթին գալիս է փոխելու ողջ ծանոթ աշխարհը: Այլ հեղինակներ նման
158
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159
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transnationalism, New York: Routledge Press 1997, pp. 3–33.

212

²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë

պարզեցումները դնում են կասկածի տակ, պնդելով, որ տեխնոլոգիական
նորարարությունները իրենց հերթին օրինաչափ արդյունք են առավել
խորքային տնտեսական, սոցիալական, քաղաքական գործընթացների161:
Իրակաում բազմաթիվ միգրանտներին դրդում է բնակվել կապիտալիզմի
վերարտադրման առաջնային կենտրոններում՝ արդի մեգապոլիսներում,
բայց ապրել ’’անդրազգային կյանքով’’ կապիտալի կուտակման նորագույն, ճկուն ձևերը, դրանցով պայմանավորված գործընթացները, այլափոխումները: Մյուս հանգամանքը, ինչքան էլ դա տարօրինակ չէ, դեռևս
գոյություն ունեցող, նույնիսկ առավել խորացող խտրական վերաբերմունքն է՝ ներքին, ’’անմարմին’’ սահմաններն ու պատնեշներն են միգրանտների առջև: Փաստ է, որ այսօր, առավել քան երբևէ աչքի է ընկնում
բազմաթիվ իմիգրացիոն քաղաքների մշակութային բազմազանությունը:
Մեգապոլիսների փողոցներում կարելի է հանդիպել մշակութային ձևեր,
սոցիալական հարաբերություններ, որոնք ընդամենը մի քանի տասնամյակ առաջ ընդհանրապես տեղի չունեին, չնայած այն բանին, որ միգրացիան ինքնին նոր երևույթ չէ162: Թվում է թե, նման բազմազանությունում,
երբ ձևավորված իրավիճակն տրամաբանորեն պահանջում է թե ներքին և
թե արտաքին սահմանների ազատացում և թափանցելիություն, նորեկներն ընդունող հասարակություններում պետք է որ զերծ մնան ինտեգրատիվ հակասություններից: Ցավոք, այսօր շարունակաբար տեղի ունի հակառակը: Միգրացիոն հոսքերի ինտենսիվ աճը, միգրանտների բազմազանությունն ավանդական և նոր ձևավորված ընդունող հասարակություններում, պետությունների գլոբալ փոխկապակցվածությունը զուգահեռվում է ուժգնացող արտաքին սահմաններով և ներքին պատնեշներով: Արդյունքում անցավ ասիմիլյացիայի, ինտեգրացիայի անհնարինությունը,
միգրանտների բազմաթիվ խմբերի մարգինալիզացիան, սոցիալական օտարումն ու մոբիլության հետագա ստագնացիան բերում են բազմաթիվ
խնդիրների, կոնֆլիկտների: Այս առումով իմիգրանտների խոցելիության
արդյունքները այսօր նկարագրվում են Ուլիսեսի համախտանիշ նորաստեղծ եզրությով163: Այսպիսով, չունենալով իրավիճակի բարելավման
ֆորմալ մեխանիզմներ, իմիգրանտները ձևավորում են ուրույն կենսական
ռազմավարություններ, որոնցում առաջնային տեղ են զբաղեցնում անդÁրազգային սոցիալական ցանցերը, պրակտիկաները և դրանց տրամաբա-
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Chronic and Multiple Stress Symptoms And the Role of Indigenous Linguistically and Culturally
Competent Community Health Workers, [online] 2013.(http://www.panelserver
.net/laredatenea/documentos/alba.pdf, accessed 9 August 2016).
162

213

²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë

նական դրսևորումներ՝ անդրազգային համայնքները164: Համայնքների տեղական գործունեությունը, հայրենիքի հետ ընդհանրական կապերը, ինչպես նաև առանձին միգրանտների համայնքով չմիջնորդավորված կայուն
հարաբերությունները հայրենիքում գտնվող հարազատների հետ ձևավորում է փոխօգնության, խնդիրների հաղթահարմանը նպաստող հարաբերություններ, որոնք շատ դեպքերում նվազեցնում են նորեկների շոկը, ծագած խնդիրների բացասական ընթացքը: Պետք է հավելել, որ ձևավորված
անդրազգային անդամակցությունը, պրակտիկաները, կապերը հայրենիքի
հետ, այսօրինակ ներհամայնքային ակտիվությունները, կարող են բերել
ընդունող հասարակությունում իմմիգրանտի ինտեգրացիոն պոտենցիալի
անկման, կասկածի տակ դնելով ինտեգրացիոն, ասսիմիլյացիոն մարտավարությունները և ռազմավարությունները, ֆորմալ քաղաքականությունները: Հազարավոր իմիգրանտներ, նաև ի պատասխան ինտեգրացիոն
բարդությունների և խոչընդոտների, տարիներ շարունակ ապրում, հաճախ բավականին ակտիվ գործունեություն են ծավալում ընդունող հաս³րակությունում առաջին հերթին ինտեգրալ մասը լինելով անդրազգային
սոցիալական տարածության և դրանով իսկ իր հեռու գտնվող հայրենիքի:
Դա պահանջում է սփյուռք հասկացության վերանայում, որն ներկայանում է որպես հայրենիքը բռնության արդյունքում լքած մարդկած
խումբ165: Հայկական սփյուռքի համայնքները, որոնք գլխավորապես ձևավորվեցին 1915թ.-ի եղեռնի արդյունքում առանձնանում էին համախմբվածությամբ, միասնականությամբ՝ առաջնային նպատակ տեսնելով հայապահպանությունը Հայաստանից դուրս166: Աստիճանական անդամակցումը ընդունող հասարակություններին թուլացրեց կապերը Հայաստանի
Հանրապետության հետ: Պահպանվում էին գլխավորապես սիմվոլիկ-էմոցիոնալ կապերը, որոնց գործառնականությունը առաջ էր գալիս հատկապես օրհասական պահերին: Նման պայմաներում պատկանելության
զգացմունքը, անդամակցումը բազմակի էր. ա) հայկական ընդհանրական
սփյուռքի անդամ, բ) տվյալ երկրի հայկական համայնքի անդամ գ) ընդունող պետության հպատակ, հասարակության լիիրավ անդամ:
Նոր համայնքները, որոնք հիմնականում սկսեցին ձևավորվել հետխորհրդային շրջանում տարբերվում էին թե աշխարհագրությամբ և թե
164

B. Riccio, From «ethnic group» to «transnational community». Senegalese migrants‘
ambivalent experiences and multiple trajectories, Journal of Ethnic and Migration Studies, 2001,
Vol. 27, No. 4: 583-599.
165
K. Tololyan, 1996 ‗Rethinking diaspora(s): stateless power in the transnational moment‘,
Diaspora, No 5, pp. 3–36.
166
Հայ սփյուռք հանրագիտարան, Հայկական հանրագիտարան
հրատարակչություն, Երևան, 2003թ.
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բնույթով: Առաջին հերթին հայապահպանության խնդիրն հայրենիքից հեռու առաջնահերթը չէր: Հասարակական պատասխանատվությունը նեղ էր
և համայնքը հանդես էր գալիս որպես օգնող օղակ տնտեսական գործունեություն ծավալելիս: Բացի այդ, ի տարբերություն նախորդի, ակնհայտ
են կայուն, պարբերական կապերը հայրենիքի հետ, ինչը բերում է կրկնակի, անդրազգային պատկանելության, անդամակցության: Առաջ է գալիս
ինքնության ’’և այստեղ և այնտեղ’’ միևնույն ժամանակ ’’ոչ այստեղ ոչ
այնտեղ’’ տրամաբանությունը167: Փաստորեն ժամանակակից հայկական
սփյուռքը ավանդական՝ ’’հետցեղասպանական’’ համայնքերի, անդրազգային ինտենսիվ կապերով ցանցերի, հայրենիքի հետ կապերն ակտիվ
կամ պասիվ վերարտադրող արտասահմանաբնակ առանձին հայերի համախումբ է: Անդրազգային տարածության վերարտադրման և շարունակական համալրման ’’մեխանիզմները’’ առկա են նաև առաքման վայ-րում:
Այսպես, էմիգրացիան մեկ անգամ սկսվելով, երբեմն հակված է շարունակականության, նույնիսկ եթե ի սկզբանե այն պայմանավորող գործոնները թուլացել են կամ այլևս չկան: Կուտակային պատճառականության հայեցակարգը, ’’միգրանտի համախտանիշ’’ երևույթները խոսում են
այն մասին, որ էմիգրացիոն առաջնային արարը բերում է առաքող հասարակությունում սոցիալ-տնտեսական, մշակութային և նույնիսկ քաղաքական համատեքստի այնպիսի փոփոխությունների, որ հետագա միգրացիան առավել նախընտրելի, ավելին՝ նպատակահարմար են դառնում168:
Դրամական փոխանցումների շնորհիվ միգրանտ ունեցող ընտանիքները
հայտնվում են առավել շահեկան դրոււթյան մեջ: Հայրենիք պարբերաբար
այցելող, կամ որոշ ընդմիջումից հետո վերադարձող հաջողակ միգրանտները առաջ են բերում սպառողական նոր շրջանակներ, նոր ճաշակ՝ առաջացնելով լրացուցիչ հակվածություն դեպի միգրացիան: Սրան նպաստում
է նաև արդեն գործող, հիմնականում բարեկամներից և ընկերներից կազմավորված սոցիալական ցանցը, որն առավել կանխատեսելի և պակաս
ռիսկային է դարձնում հետագա միգրացիան:
Անդրազգային ցանցերի և համապատասխան տարածությունների
շարունակականությանը նպաստում են նաև վերջինիս տնտեսական ինչպես նաև քաղաքական անհրաժեշտությունը: Այսպես ընտանիքներին
167

Ա. Վարտիկյան, Հայկական hետցեղասպանական սփյուռքի առանձնահատկությունները, Ցեղասպանությունը հասարակական գիտությունների
կիզակետում, Հոդվածների ժողովածու, ԵՊՀ, Երևան 2015, էջեր 94-108
168
D. S. Massey, L. Goldring, J. Durand, Continuities in Transnational Migration: An Analysis
of Nineteen mexican Communities, American Journal of Sociology, 1994, Volume 99, Issue 6,
May, 1492-1533.; J. S. Reichert, 1981, The Migrant Syndrome: Seasonal US. Wage Labor and
Rural Development in Central Mexico, Human Organization, Vol. 40, No. 1, pp. 56-66.
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միտված դրամական անհատական փոխանցումները համալրվում են պետական և համայնքային մաստաբների ներդրումներով, ֆինանսատնտեսական աջակցություններվ: Բազմաթիվ հաջողակ էմիգրանտներ վերակառուցում են համայնքային, գյուղական ենթակառուցվածքները, կառուցում
դպրոցներ, մանկապարտեզներ, եկեղեցիներ և այլն: Սա վկայում է պատկանելության ինտենսիվ զգացմունք և համայնքին, գյուղին, ’’նախկին’’
բնակավայրին հավատարիմ լինելու մասին: Ասվածը հաստատվում է նաև
ներդրումների ակհայտ վիզուալիզացիայով, ինչը պետք է հասարակական
ստատուսը հայրենիքում վերարտադրելու կամ բարձրացնելու համար:
Սրանով իսկ ակհայտ է ազգակառուցման, պետության գործառնման նոր,
անդրազգային մոդելը: Ասվածը հիմանվորվում են անդրազգային քաղաքական ակտիվությունները նույնպես, որոնք կարևոր են այնքանով, որ
Հայաստանի սահմաներից դուրս բնակվող հայերի թիվը գերազանցում է
ներսում ապրողների թիվը և այս քաղաքական ինչպես նաև էլեկտորալ
ռեսուրսը պարբերաբար կիրառականության կարիք ունի:
Ամփոփելով կարող ենք ասել, որ շարունակաբար ինտենսիվացող
միգրացիոն հոսքերն ու շրջապտույտները, ավանդական սահմանների վերաիմաստավորման նախապայմաններն ու հնարավորությունները առաջ
են բերում սկզբունքորեն նոր՝ անդրազգային սոցիալական տարածություններ, համապատասխան սոցիալական հարաբերություններ և պրակտիկաներ, որոնց խորքային, տրամաբանական անհրաժեշտությունն ընկած է թե առաքող, թե ընդունեղ հասրակությունների ներքին զարգացումներում և թե ներկայիս գլոբալ, գործընթացների համատեքստում: Ակնհայտ է միգրացիոն ուսումնասիրթյունների նախկին մոտեցումների վերանայման, նորարական կեմպլեքս նորամուծությունների անհրաժեշտությունը:
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Արամ ՎԱՐՏԻԿՅԱՆ
Արդի միգրացիոն գործընթացներն ու հայկական անդրազգային
սոցիալական տարածությունների ձևավորման և գործառնման
առանձնահատկությունները
Բանալի բառեր. միջազգային միգրացիա, անդրազգային տարածություններ,
անդրազգային ցանցեր, անդր-միգրանտ

Արդի, ծայրահեղ ինտենսիվ, բարդ և բազմուղված միգրացիոն գործընթացներն տեղի ունեն երկրների և պետությունների սուվերեն սահմանների թափանցելիության բարձրացման պարագայում: Արդյունքում ձևավորվող անդÁրսահմանային տարածությունները ենթադրում են սոցիալական տարամակարդակ սուբյեկտների միաժամանակյան լինելիություն աշխարհագրորեն զատված սոցիալական ինստանցիաներում:
Aram VARTIKYAN
Modern migratory processes and the peculiarities of Armenian transnational
spaces’ formation and functioning
Key words: international migration, transnational spaces, transnational networks, trans-migrant

Modern intensive, complex and multidirectional migratory processes take place in the
context of in highly transparent sovereign borders of separate states and countries. As a
result we have new established transnational social spaces, where simultaneous existence of multilevel social subjects in separate geogtaphical areas is obvious. Qualitatively new social contexts and relations appear.
Арам ВАРТИКЯН
Современные миграционные процессы и особенности возникновения и
функционирования армянских транснациональных территории
Ключевые слова: международная миграция, транснациональные территории,
транснациональные сети, транс-мигрант

Современные интенсивные, сложные миграционные процессы происходят в условия повышения прозрачности территориальных границ. Возникающие в последствии транснациональные территории предполагают одновременное существование
социальных субъектов в географически различных социальных инстанциях.
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ՀՀ ՎԱՐՈՒՆԳԻ, ԼՈԼԻԿԻ, ՎԱՐԴԻ և ԵԼԱԿԻ ՋԵՐՄՈՑԱՅԻՆ
ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ 1 Ք/Մ-Ի ՀԱՇՎՈՎ ԱՄՍԱԿԱՆ ՄԻՋԻՆ
ԲԵՐՔԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ և ՆՐԱ ՎՐԱ ԱԶԴՈՂ ՀԻՄՆԱԿԱՆ
ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ
²ñï³Ï ²ՅԱՆՅԱՆ
ÐÐ ¶²² ïÝï»ë³·ÇïáõÃÛ³Ý ÇÝëïÇïáõïի ³ëåÇñ³Ýï
Բանալի բառեր. Գյուղատնտեսություն, ջերմոցային տնտեսություն, ջերմատուն,
ջերմոց, բերքատվություն, ռեգրեսիա, կախվածություն, կանխատեսում

Կազմակերպության ֆինանսական կայունության վրա էական ազդեցություն է ունենում արտադրական գործընթացի արդյունավետ կազմակերպումը: Գոյություն ունեն արտադրության արդյունավետությունը
բնութագրող մի շարք գիտական մոտեցումներ: Բոլոր մոտեցումներում,
սակայն արտադրության արդյունավետությունը (ԱԱ) բնութագրվում է
որպես օգտակար արդյունքի (Ա) և դրա վրա կատարված ծախսերի (Ծ)
հարաբերակցություն169`

∑

ԱԱ=∑

Ա
Ծ

(1):

Արտադրության արդյունավետության բնութագրման այսպիսի մոտեցում կարելի է տեսնել Լ. Ի. Աբալկինի170, Զ. Վ. Ատլասի, Ո. Յ. Իոնովի171, Ա.
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öá÷áË³Ï³ÝÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ

1ù/Ù-Ç ·Íáí ³Ùë³Ï³Ý ÙÇçÇÝ
µ»ñù³ïíáõÃÛáõÝ
Øß³Ï³µáõÛëÇ ï»ë³Ï
ê»ñÙ³óáõÇ ï»ë³Ï
ú·ï³·áñÍí³Í å³ñ³ñï³ÝÛáõÃÇ ï»ë³Ï
´áõÛë»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ÙÇçáóÝ»ñ
æ»ñÙ³ï³Ý µ³ñÓñáõÃÛáõÝ
Ì³ÍÏÇ ï»ë³Ï
æ»ñÙ³ï³Ý ï³ñ³Íù Ñ³
Ü»ñùÇÝ ÙÇçÇÝ ç»ñÙ³ëïÇ×³Ý
æ»ñÙ³ï³Ý û¹Ç ÙÇçÇÝ ËáÝ³íáõÃÛáõÝ
²ñ¨³ÛÇÝ ûñ»ñÇ ù³Ý³Ï

181

1ù/Ù-Ç
·Íáí
³Ùë³Ï
Øß³Ï³ ê»ñÙ³
³ÝÙÇç
µáõÛëÇ óáõÇ
ÇÝ
ï»ë³Ï ï»ë³Ï
µ»ñù³
ïíáõÃÛ
áõÝ
1.00
0.05
0.18
0.01
0.20
(0.04)
0.45
0.02
0.38
0.06
0.08

1.00
0.27
0.13
0.08
0.52
0.22
(0.56)
(0.14)
(0.16)
-

ú·ï³
·áñÍí
³Í
å³ñ³
ñï³ÝÛ
áõÃÇ
ï»ë³Ï

´áõÛë»ñ
Ç
å³ßï
å³Ýáõ
ÃÛ³Ý
ÙÇçáóÝ
»ñ

1.00
(0.11)
0.06
0.02
(0.19)
(0.05)
(0.04)
0.02

1.00
0.25
(0.09)
(0.08)
(0.05)
(0.04)
(0.08)

1.00
0.44
(0.19)
0.03
0.16
(0.42)
(0.02)
0.00
(0.04)

Ü»ñùÇ
æ»ñÙ³
æ»ñÙ³
Ý
ï³Ý Ì³ÍÏÇ ï³Ý ÙÇçÇÝ
µ³ñÓñ ï»ë³Ï ï³ñ³ ç»ñÙ³
áõÃÛáõÝ
Íù Ñ³ ëïÇ×³
Ý

1.00
(0.62)
(0.42)
(0.08)
(0.04)
-

1.00
0.23
0.10
(0.03)
-

1.00
0.10
0.12
0.00

1.00
(0.41)
0.68

Boyd S., Vandenberghe L., Vectors, matrices, and least squares, US, 2016, 337 p.
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æ»ñÙ³
ï³Ý ²ñ¨³ÛÇ
û¹Ç
Ý
ÙÇçÇÝ ûñ»ñÇ
ËáÝ³í ù³Ý³Ï
áõÃÛáõÝ

1.00
(0.63)

1.00
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Վերլուծական աշխատանքներն այնուհետ շարունակել ենք ռեգրեսիոն վերլուծության միջոցով, որի արդյունքները ներկայացված են աղյուսակ 2.1.5-ում: Հաջորդ քայլում վերցրել ենք մոդելի արդյունքում հաշվարկված մնացորդները և դրանց արտահայտել ենք կոորդինատային
հարթության մեջ (տես գրաֆիկ 2.1.1): Ինչպես տեսնում ենք գրաֆիկ
2.1.1-ից, մոդելի արդյունքում գնահատված մնացորդները նման են սինուսոիդ ֆունկցիային, այսինքն` իրենցից ներկայացնում են որոշակի տրամաբանական շարքեր: Միևնույն վերլուծությունները կատարել ենք նաև
առանձին մշակաբույսերի գծով: Բացահայտել ենք, որ բոլոր տեսակի
մշակաբույսերի բերքատվության վրա ազդող գործոնների գնահատման և
վերջինիս կանխատեսման համար ռեգրեսիոն վերլուծության կիրառումը
նպատակահարմար չէ:

Regression Statistics
Multiple R
R Square
Adjusted R Square
Standard Error
Observations

0.94882367
0.900266357
0.896665864
1.525191366
288

ANOVA
df
Regression
Residual
Total

10
277
287

SS
5816.447098
644.3598104
6460.806908

MS
581.6447098
2.326208702

-50.30455844
-8.693707173
-0.480296962
-0.164056372
-0.288211449
7.551976262
23.41363328
-0.8086554
0.128708863
0.025286257
-0.029749807

Standard Error
2.626846377
0.270296647
0.270281145
0.242659404
0.117397581
0.219972461
0.600863809
0.035685168
0.031853862
0.015365291
0.063702902

t Stat
-19.15017143
-32.16357761
-1.777027259
-0.676076711
-2.455003311
34.33146231
38.96662259
-22.66082627
4.040604695
1.645673764
-0.467008659

Coefficients
Intercept
Մշակաբույսի տեսակ
Սերմացուի տեսակ
Օգտագործված պարարտանյութի տեսակ
Բույսերի պաշտպանության միջոցներ
Ջերմատան բարձրություն
Ծածկի տեսակ
Ջերմատան տարածք, հա
Ներքին միջին ջերմաստիճան
Ջերմատան օդի միջին խոնավություն
Արևային օրերի քանակ

223

F
250.039779

P-value
1.20056E-52
1.6001E-95
0.076661081
0.499556015
0.014703311
8.4308E-102
1.9889E-114
4.96818E-65
6.9113E-05
0.100965109
0.640860806

Significance F
2.3716E-132
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Øá¹»ÉÇ ÙÇçáóáí ÝÏ³ñ³·ñí³Í Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ
ýáõÝÏóÇ³ÛÇ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÇ ³ñï³óáÉáõÙÁ
Ïááñ¹ÇÝ³ï³ÛÇÝ Ñ³ñÃáõÃÛ³Ý Ù»ç
5
4
3
2
1
0
(1) 0
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(2)
(3)
(4)
(5)

Øá¹»ÉÇ ÙÇçáóáí ÝÏ³ñ³·ñí³Í Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ ýáõÝÏóÇ³ÛÇ
ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÇ ³ñï³óáÉáõÙÁ Ïááñ¹ÇÝ³ï³ÛÇÝ Ñ³ñÃáõÃÛ³Ý Ù»ç

Արտակ ԱՅԱՆՅԱՆ
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Shumway R. H., Stoffer D. S., Time series analysis and its applications, US, 2011, 202 p.
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ՀՀ վարունգի, լոլիկի, վարդի և ելակի ջերմոցային տնտեսություններում 1
ք/մ-ի հաշվով ամսական միջին բերքատվության վերլուծությունը և նրա
վրա ազդող հիմնական գործոնները
Բանալի բառեր. գյուղատնտեսություն, ջերմոցային տնտեսություն, ջերմատուն,
ջերմոց, բերքատվություն, ռեգրեսիա, կախվածություն, կանխատեսում

Հոդվածում իրականացված հետազոտական և վերլուծական աշխատանքների արդյունքում նախ առանձնացրել ենք մեր կարծիքով այն հիմնական
գործոնները, որոնք էականորեն են ազդում ջերմատնային տնտեսություններում արտադրանքի 1 ք/մ-ի հաշվով ամսական միջին բերքատվության
վրա: Այնուհետ ռեգրեսիոն վերլուծության միջոցով կատարել ենք բերքատվության վրա նախանշված գործոնների ազդեցության գնահատում:
Բացահայտել ենք, որ ցուցանիշների միջև առկա են սեզոնային տատանումներ, ռեգրեսիոն վերլուծությամբ հնարավոր չէ իրականացնել կանխատեսումներ և վերլուծությունը հարկավոր է շարունակել էկոնոմետրիկական ժամանակային շարքերի կիրառմամբ` ժամանակային շարքերը լրացնելով:
Артак АЙАНЯН
Анализ и основные влияющие факторы на ежемесячной средней
урожайности 1 кв / м теплицы огурцов, помидоров, роз и клубники
Ключевые слова: сельское хозяйство, тепличное хозяйство, теплица, урожайность,
регрессия, зависимость, прогноз

В статье в результате исследований и аналитических работ впервую очередь
выявлены, по нашему мнению, основные факторы, которые существенно влияют
на среднемесячную урожайность на 1 кв/м парниковых хозяйств. Затем, с помощью регресионного анализа оценили влияния разных факторов на производительность. Мы обнаружили, что среди показателей существуют сезонные колебания и с помощью регресионного анализа невозможно сделать прогнозы. Анализ
необходимо продолжать используя эконометрические временные ряды, заполняя
временные ряды.
Artak AYANYAN
Analysis and main affecting factors of average monthly yield of 1sq.m cucumber,
tomato, rose and strawberry greenhouses
Key words: agriculture, industrial greenhouse, fertility, regression, dependence, forecast

In the article as a result of our research and analytical work we initially identified in our
opinion the main factors that materially affect greenhouse farms productivity from 1 m2
per month on average. Then regression analysis performed to assess the impact on the
productivity of the factors outlined. We discovered that the existing indicators have
seasonal fluctuations, regression analysis is not possible for forecasts and analysis needs
to continue using econometrical time series.
ØºÌ îìÚ²ÈÜºðÆ àÈàðîàôØ Üºð¸ðàôØÜºðÆ Æð²Î²Ü²òØ²Ü
²ð¸ÚàôÜ²ìºîàôÂÚàôÜÀ
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Ðñ³Ýï ¸²ìÂÚ²Ü
ºÎî² îÝï»ë³·ÇïáõÃÛ³Ý ¨ Ï³é³í³ñÙ³Ý
ý³ÏáõÉï»ïÇ ³ëåÇñ³Ýï
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ© Ø»Í ïíÛ³ÉÝ»ñ« Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ« ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝ« óáõó³ÝÇß«
Ù»Ãá¹

Ø»Í ïíÛ³ÉÝ»ñÇ áÉáñïÝ ûñ»óáñ ·ñ³ÝóáõÙ ¿ ³í»ÉÇ áõ ³í»ÉÇ Ù»Í ³×:
Ø»Í ïíÛ³ÉÝ»ñÇ í»ñÉáõÍ³µ³ÝÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ³Ñé»ÉÇ å³Ñ³Ýç³ñÏÝ áõ
áñ³ÏÛ³É ³ßË³ïáõÅÇ å³Ï³ëáñ¹Á ËÃ³Ý»É »Ý ³ßË³ï³í³ñÓ»ñÇ ÏïñáõÏ
³×Ý ³Û¹ áÉáñïáõÙ« áñÇ ÙÇçÇÝ óáõó³ÝÇßÝ ²ØÜ-áõÙ Ñ³ëÝáõÙ ¿ ï³ñ»Ï³Ý
115,000 ²ØÜ ¹áÉ³ñÇ (Ý»ñ³éÛ³É Ïñïë»ñ Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ ³ßË³ï³í³ñÓÁ)`
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ïÝï»ë³·Çï³Ï³Ý ýáñáõÙÇ ïíÛ³ÉÝ»ñ183:
ÜÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³Ý·ÝáõÙ »Ý Í³Ëë-»Ï³Ùáõï
»ñÏíáõÃÛ³Ý ³éç¨© ³ñ¹Ûáù ³Û¹ Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ ³ñï³¹ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ áõ
»Ï³Ùï³µ»ñáõÃÛ³Ý íñ³ áõÝ»ó³Í ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ ³ÛÝù³Ý Ù»Í ¿« áñ ³ñ¹³ñ³óÝáõÙ ¿ ÝÙ³Ý Ëáßáñ Í³Ëë»ñÁ: Ò»é³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ëáíáñ³µ³ñ ÝÙ³Ý »ñíáõÃÛáõÝÁ ÉáõÍáõÙ »Ý Ñ³ßí³ñÏ»Éáí Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý ·áñÍ³ÏÇóÁ (ROI): ÊÝ¹ÇñÝ ³ÛÝ ¿« áñ Ø»Í ïíÛ³ÉÝ»ñÇ áÉáñïáõÙ Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý Ñ³ßí³ñÏÁ ÑÝ³ñ³íáñ ã¿
Çñ³Ï³Ý³óÝ»É ¹³ë³Ï³Ý »Õ³Ý³Ïáí« ³ÛÝ ¿` Ñ³ñ³µ»ñ»Éáí Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ
³ñ-¹ÛáõÝùáõÙ ³ÏÝÏ³ÉíáÕ ß³ÑáõÛÃÝ áõ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ ¹ñ³Ù³Ï³Ý Ù»ÍáõÃÛáõÝÁ: ì»ñçÇÝë Ñ»ï¨³Ýù ¿ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ³ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÇ« áñ Ø»Í ïíÛ³ÉÝ»ñÇ
³½¹»óáõÃÛáõÝÁ Ó»éÝ³ñÏáõÃÛ³Ý ß³ÑáõÃ³µ»ñáõÃÛ³Ý íñ³ ³ÝáõÕÕ³ÏÇ ¿ ¨
ÑÝ³ñ³íáñ ã¿ Ñëï³Ï Ñ³ßí³ñÏ»É` ï³ñ³Ýç³ï»Éáí ³ÛÝ ÙÝ³óÛ³É áÉáñïÝ»ñáõÙ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇó ³é³ç³óí³Í ß³ÑáõÛÃÇó (ûñ©` Ù³ñÏ»ÃÇÝ·Ç íñ³ Ï³ï³ñíáÕ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇó): ØÇ³Å³Ù³Ý³Ï Ó»éÝ³ñÏáõÃÛ³Ý ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó
·áñÍÝ³Ï³Ýáñ»Ý Çñ³ï»ë³Ï³Ý ã¿ ½ëå»É Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÁ ³ÛÉ áÉáñïÝ»ñáõÙ«
áñå»ë½Ç ëï³Ý³É ÙÇ³ÛÝ Ø»Í ïíÛ³ÉÝ»ñÇ íñ³ Ï³ï³ñíáÕ Ý»ñ¹õáÙÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý ù³Ý³Ï³Ï³Ý ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÁ:
êáõÛÝ Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ Ùß³Ïí»É ¿ Ø»Í ïíÛ³ÉÝ»ñÇ Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý óáõó³ÝÇß« áñÁ ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë
áñáßáõÙ Ï³Û³óÝ»É ³ñ¹Ûáù ïíÛ³É Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ¿
Ý»ñ¹ñáõÙ Ï³ï³ñ»É Ø»Í ïíÛ³ÉÝ»ñÇ áÉáñïáõÙ« Ã» áã:
Ø»Í ïíÛ³ÉÝ»ñÇ Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÝ (ØîÜ²) Çñ»ÝÇó
Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ Ø»Í ïíÛ³ÉÝ»ñÇ áÉáñïáõÙ Ý»ñ¹ñáõÙ ³Ý»Éáõó Ñ»ïá ëï³óí³Í Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý ·áñÍ³ÏóÇ ¨ Ýßí³Í Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÝ
³Ý»Éáõó ³é³ç áõ»Ýó³Í Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý ·áñÍ³ÏóÇ
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ï³ñµ»ñáõÃÛ³Ý ¨ Ø»Í ïíÛ³ÉÝ»ñÇ áÉáñïáõÙ Ï³ï³ñíáÕ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ Ù»ÍáõÃÛ³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÁ©

ՄՏՆԱ

(

)

ՄՏ

, որտեղ`

ØîÜ² ” Ø»Í ïíÛ³ÉÝ»ñÇ Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝ«
” Ò»éÝ³ñÏáõÃÛ³Ý Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÁ` ³é³Ýó Ø»Í ïíÛ³ÉÝ»ñÇ áÉáñïáõÙ
Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ,
ՄՏ ” Ø»Í ïíÛ³ÉÝ»ñÇ áÉáñïáõÙ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ,
” Ü»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý óáõó³ÝÇßÁ` Ø»Í ïíÛ³ÉÝ»ñÇ
áÉáñïáõÙ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõó Ñ»ïá«
” Ü»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý óáõó³ÝÇßÁ` Ø»Í ïíÛ³ÉÝ»ñÇ
áÉáñïáõÙ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõó ³é³ç:
ROI-ÇÝ ë³ÑÙ³ÝíáõÙ ¿ áñå»ë Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ëï³óíáÕ
Ñ³í»ÉÛ³É ß³ÑáõÛÃÇ ¨ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ Ù»ÍáõÃÛ³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝ: ÆÝãå»ë
Ýßí»ó í»ñ¨áõÙ` Ø»Í ïíÛ³ÉÝ»ñÇ áÉáñïáõÙ Çñ³Ï³Ý³óíáÕ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ëï³óíáÕ Ñ³í»ÉÛ³É ß³ÑáõÛÃÇ Ñëï³Ï Ù»ÍáõÃÛáõÝÁ ÑÝ³ñ³íáñ ã¿
·Ý³Ñ³ï»É« ù³Ý½Ç ³Û¹ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÝ ³ÝáõÕÕ³ÏÇáñ»Ý »Ý ³½¹áõÙ Ó»éÝ³ñÏáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³ÝÁ: ²Û¹ ÇëÏ å³ï×³éáí ØîÜ²-Ý Ø»Í ïíÛ³ÉÝ»ñÇ
áÉáñïáõÙ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ Ñ»ï¨³Ýùáí ß³ÑáõÃ³µ»ñáõÃÛáõÃÛ³Ý ³×Á Ñ³ßí³ñÏáõÙ ¿ ³Û¹ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÇó Ñ»ïá Ó»éÝ³ñÏáõÃÛ³Ý Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÇó Ñ³Ý»Éáí ³Û¹ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõó
³é³ç Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý óáõó³ÝÇßÁ, áñï»Õ »ñÏáõ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÝ ¿É Ñ³ßí³ñÏí»É »Ý ÙÇ¨ÝáõÛÝ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ Ù»ÍáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ (µ³Ý³Ó¨áõÙ` I):
ØîÜ² óáõó³ÝÇßÁ Ñ³ßí³ñÏ»Éáõó Ñ»ïá Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÁ Ï³ñáÕ ¿
áñáßáõÙ Ï³Û³óÝ»É` Ñ³Ù»Ù³ï»Éáí ØîÜ²-Ý 0-Ç Ñ»ï©
 ºÃ» ØîÜ² > 0« ³å³ Ó»éÝ³ñÏáõÃÛ³Ý ß³ÑáõÃ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ ³×áõÙ ¿
Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ Ñ»ï¨³Ýùáí« ¨ í»ñçÇÝë ÏÏ³ï³ñÇ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ Ø»Í ïíÛ³ÉÝ»ñÇ áÉáñïáõÙ:
 ºÃ» ØîÜ² = 0 Ï³Ù ØîÜ² < 0« ³å³ Ó»éÝ³ñÏáõÃÛ³Ý ß³ÑáõÃ³µ»ñáõÃÛáõÝÁ ÙÝ³ó»É ¿ ³Ý÷á÷áË Ï³Ù Ýí³½»É ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³µ³ñ«
Ñ»ï¨³µ³ñ í»ñçÇÝë ãÇ Ï³ï³ñÇ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ Ø»Í ïíÛ³ÉÝ»ñÇ áÉáñïáõÙ::
òáõó³ÝÇßÁ Ñ³ëÏ³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ¹Çï³ñÏ»É Ñ»ï¨Û³É ûñÇÝ³ÏÁ. §¸áÙÇÝá¦ ö´À ëáõå»ñÙ³ñÏ»ïÝ»ñÇ ó³ÝóÁ ó³ÝÏ³ÝáõÙ ¿ Ý»ñ¹ñáõÙ
Ï³ï³ñ»É Ø»Í ïíÛ³ÉÝ»ñÇ áÉáñïáõÙ: ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ýå³ï³ÏÝ ¿ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ³ÝÑ³ï³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛ³Ý ÙÇçáóáí ÃÇñ³Ë³ÛÇÝ
Ù³ñÏ»ÃÇÝ·Ç Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ« áñÁ ÃáõÛ Ïï³ ß³ÑáõÃ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ ³×»óÝ»É`
ÙÇ¨ÝáõÛÝ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ: ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ ³Ù»Ý³ÙëÛ³ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÁ Ù³ñÏ»ÃÇÝ·Ç áÉáñïáõÙ Ï³½ÙáõÙ »Ý 30«000 ²ØÜ ¹áÉ³ñ (I = 30,000)
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¨« ³ÛÉ Ñ³í³ë³ñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ« ëï»ÕÍáõÙ »Ý 75«000 ²ØÜ ¹áÉ³ñ Ñ³í»ÉÛ³É
ß³ÑáõÛÃ: ²ÛÝ ¿` Ø»Í ïíÛ³ÉÝ»ñÇ áÉáñïáõÙ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ ³Ý»Éáõó ³é³ç Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý óáõó³ÝÇßÁ (
) Ñ³í³ë³ñ ¿ 100% x
75«000/30«000 = 250%-Ç:
àõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ å³ñ½áõÙ ¿« áñ
ÃÇñ³Ë³ÛÇÝ Ù³ñÏ»ÃÇÝ·Ç µ³ñ»É³íÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Çñ»Ýó ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ û·ïí»É
Ø»Í ïíÛ³ÉÝ»ñÇ í»ñÉáõÍ³µ³ÝÇ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇó« áñÇ ÙÇ³Ýí³· í×³ñÁ
Ï³½ÙáõÙ ¿ 10«000 ²ØÜ ¹áÉ³ñ ( ՄՏ = 10«000): ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ ³ÏÝÏ³ÉáõÙ ¿« áñÁ
³Û¹ Ù³ëÝ³·»ïÇ ³ßË³ï³ÝùÇó Ñ»ïá ÝáõÛÝ 30,000 ²ØÜ ¹áÉ³ñ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÁ Ù³ñÏ»ÃÇÝ·Ç áÉáñïáõÙ Ï³é³ç³óÝ»Ý 90,000 ²ØÜ ¹áÉ³ñ Ñ³í»ÉÛ³É ß³ÑáõÛÃ` µ»ñ»Éáí Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý ÙÇÝã¨ 300% ³×Ç (
=
300%): ú·ï³·áñÍ»Éáí ØîÜ² µ³Ý³Ó¨Á ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ Ï³ï³ñáõÙ ¿ Ñ»ï¨Û³É Ñ³ßí³ñÏÁ©

ՄՏՆԱ

(

)

(

)

ՄՏ

ºÉÝ»Éáí ³ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÇó« áñ ØîÜ² = 150% > 0` §¸áÙÇÝá¦ ö´À ëáõå»ñÙ³ñÏ»ïÝ»ñÇ ó³ÝóÁ ÏÏ³ï³ñÇ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ Ø»Í ïíÛ³ÉÝ»ñÇ áÉáñïáõÙ«
ù³Ý½Ç 10,000 ²ØÜ ¹áÉ³ñ ÙÇ³Ýí³· Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÁ Ïµ»ñ»Ý ³Ù»Ý³ÙëÛ³ ß³ÑáõÃ³µ»ñáõÃÛ³Ý 10,000 x 150% = 15,000 ²ØÜ ¹áÉ³ñ ³×Ç:
²ÛëåÇëáí« û·ï³·áñÍ»Éáí ØîÜ²-Ý« Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ù³Ý³Ï³å»ë ·Ý³Ñ³ï»É Ø»Í ïíÛÉÝ»ñÇ áÉáñïáõÙ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý
³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ: ì»ñçÇÝë ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ Ïï³ ×Çßï áñáßáõÙ Ï³Û³óÝ»É« ù³Ý½Ç ØîÜ² ¹ñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ ¹»åùáõÙ Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý Ù»Ï³Ý·³ÙÛ³ Ý»ñ¹ñÙ³Ý ßÝáñÑÇí µ³ñÓñ³óÝ»É »ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï ß³ÑáõÃ³µ»ñáõÃÛáõÝÁ:

Ðñ³Ýï ¸²ìÂÚ²Ü
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Ø»Í ïíÛ³ÉÝ»ñÇ áÉáñïáõÙ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý
³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ© Ø»Í ïíÛ³ÉÝ»ñ« Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ« ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝ« óáõó³ÝÇß« Ù»Ãá¹
Ø»Í ïíÛ³ÉÝ»ñÇ áÉáñïáõÙ Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý Ñ³ßí³ñÏÁ
ÑÝ³ñ³íáñ ã¿ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É ¹³ë³Ï³Ý »Õ³Ý³Ïáí« ù³ÝÇ áñ í»ñçÇÝÇë ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ Ó»éÝ³ñÏáõÃÛ³Ý ß³ÑáõÃ³µ»ñáõÃÛ³Ý íñ³ ³ÝáõÕÕ³ÏÇ ¿: êáõÛÝ
Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ Ùß³Ïí»É ¿ Ø»Í ïíÛ³ÉÝ»ñÇ Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý óáõó³ÝÇß« áñÁ ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë áñáßáõÙ Ï³Û³óÝ»É ³ñ¹Ûáù ïíÛ³É Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ¿ Ý»ñ¹ñáõÙ
Ï³ï³ñ»É Ø»Í ïíÛ³ÉÝ»ñÇ áÉáñïáõÙ« Ã» áã:
Hrant DAVTYAN
Return on investments on Big Data
Keywords: Big data, investments, return, indicator, method

Calculation of returns on investments (ROI) in the field of Big data is not possible to
conduct using the classical method, as the impact of big data on the company‘s profitability is indirect. This paper suggests a methodology to evaluate the effectiveness of the
investments using a new indicator, which allows the organization to make the decision
of whether to invest in big data or not.
Грант ДАВТЯН
Рентабельность инвестиций на больших данных
Ключевые слова: большие данные, инвестиции, доход, показатель, метод

Расчет доходности инвестиций (ROI) в области больших данных не возможно
провести с использованием классического метода, так как влияние больших данных на прибыльности компании является косвенным. Эта статья предлагает методику оценки эффективности инвестиций с использованием показателя, который
позволяет организации принять решение о том, стоит ли вкладывать средства в
области больших данных или нет.
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ԳՈՎԱԶԴԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՆ ՀԵՌՈՒՍՏԱՇՈՒԿԱՅՈՒՄ
Սաթենիկ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
ԵՊՀ Ընդհանուր հոգեբանության ամբիոնի ասպիրանտ
Բանալի բառեր: գովազդ, ներազդում, հոգեբանական հնարներ, մեթոդներ

Գովազդը համարվում է հասարակության տնտեսական համակարգի
կարևորագույն տարրեից մեկը: Այն ապրանքի առաջխաղացման կարևորագույն նախապայմաններից է, ուստի կազմակերպությունները ջանք չեն
խնայում տարատեսակ մեթոդներով ազդել սպառողի վրա: Գովազդի կառուցման և ներդրման հարցում իր ուրույն տեղն ունի հոգեբանությունը՝
որպես ներազդման տարատեսակ հնարների կառուցող և ստեղծող: Եթե
գովազդն ունակ չէ առաջացնել համապատասխան էմոցիաներ, ապա այն
արդյունավետ լինել չի կարող: Մարդու էմոցիոնալ աշխարհը շատ խոցելի
է ազդեցությունների հանդեպ՝ մարդը աուտոսուգեստիվ է: Այդ իսկ պատճառով, ճիշտ կառուցված գովազդը դրդում է մարդուն հավատալ այս կամ
այն բանի: Բացի այդ, մարդն ունի ժամանակ առ ժամանակ էմոցիոնալ
ազդեցություններին տրվելու կարիք: Նմանատիպ հոգեբանական կանոնների իմացությունը թույլ է տալիս ստեղծել մարդու պահանջմունքներին
համապատասխան գովազդային արտադրանք: Հոդվածի արդիականությունը պայմանավորող կարևորագույն գործոն է այն, որ գովազդը գնալով
ավելի մեծ տարածում է գտնում տնտեսական և հասարակական համակարգում, ուստի կարևոր է հաշվի առնել յուրաքանչյուր մանրուք ապրանքի առաջխաղացումն առավել իրական դարձնելու համար:
Գովազդը միայն վառ և վիզուալ պատկերների հավաքածու չէ, այն
առաջին հերթին համապատասխան դասի պատկանելու սոցիալական
ընդգծում է: Գովազդը միայն չի ներազդում. այն մարդու մոտ առաջացնում է մյուսներից առանձնանալու անգիտակցական պահանջմունք: Այս
առումով այն իրականացմում է ևս մեկ՝ անհատի բարձր ինքնագնահատականի պահպանման կարևոր գործառույթը:184
Մեր հետազոտության համար վերցրել ենք հայկական հեռուստաարտադրանքի արժեհամակարգին առնչվող ամենացայտուն գովազդի օրինակները մասնավորապես փրայմ-թայմի (prime-time) ժամանակահատվածում (18:00-24:00): Հայկական հեռուստաարտադրանքը բավականաչափ
ծավալուն է և առաջխաղացման միտումներով հագեցած: Գովազդային
184

А. Кармин, Психология рекламы: Реклама и психология, Санкт-Петербург, 2000г. с. 350

230

²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë

ամենանյարդայինացնող հատկանիշը, թերևս, այն է, որ դրանք ընդհատում են ֆիլմերը, սերիալներն ու հաղորդումները դրանց ամենալարված
պահերին: Հոգեբանական տեսանկյունից եթե դիտարկենք, պարզ կդառնա, որ այդ ամենն հենց այնպես չի արվում, քանի որ այդպես հոգեբանական կապը չի ընդհատվում և հեռուստադիտողը սպասում է կիսատ թողածի շարունակությանը: Իսկ եթե ընդհատումը լիներ ոչ թե կեսից, այլ,
եթադրենք, դրվագից հետո, հոգեբանական առումով կապը մեծ մասամբ
կարող էր և չպահվել: Հատկանշական է այն, որ գովազդները սերիալների
ընթացքում մեծամասամբ չեն կրկնվում: Գովազդներում հանդիպող հիմնական լեզուն հայերենն է: Տեքստերը մեծամասամբ կառուցված են գրական հայերենով:
Տվյալ հոդվածի գիտական նորույթն այն է, որ արժեհամակարգին
անդրադարձող գովազդները համարվում են ամենահաճույքով դիտվողներն ու հասարակական միջավայրում ամենաերկար քննարկվողները:
Գովազդը, առաջին հերթին մատնանշում է այս կամ այն ապրանքի
առանձնացվող հատկանիշները, այն իր նպատակն է համարում ընդգծել
ապրանքի որոշակի կողմերը, որոնք իրենցից արժեք են ներկայացնում:
Այսպիսով, գովազդը կոչված է ընդգծելու մի ապրանքի տարբերությունը
մյուսից: Մարկետինգի մասնագետներից մեկը ժամանակին ասել է §Մի՛
վախեցեք գումար ծախսել գովազդի վրա, անգամ եթե դա Ձեր ունեցած
վերջին գումարն է¦: Այժմ, երբ շուկայում առկա է բազմաթիվ և բազմատեսակ ընտրանի, անհնար է հաշվի չնստել այն տեսակետի հետ, որ գովազդը լավագույն լուծումն է ապրանքի առաջխաղացման հարցում: Գովազդ ստեղծելու համար օգտագործվում են զանազան հոգեբանական
հնարներ, ինչպիսք են ապրանքի` որպես բրենդի ճանաչումը, գունային
մարտավարությունը, շրջանառության հաճախականությունը, թիրախային
խմբի ընտրությունը, դիպուկ և տեղին կարգախոսի գործածումը և այլն185,
որոնց կանդրադառնանք տվյալ հոդվածում:

Արժեքային համակարգի կառուցումը հասարակ և ուժեղ մեթոդ է, որի
ժամանակ լսարանի հիմնական արժեքները կապվում են գովազդվող ապրանքատեսակի հետ: Օրինակ՝ §Моя семья¦(Իմ ընտանիքը), §Добрый¦
(Բարի) ապրանքատեսակի գովազդներում արժեքը դրված է հենց ապրանքի անվան մեջ: Գովազդներն իրենց տեսակով ազդեցիկ չեն՝ ամենահասարակ մեթոդներով կառուցված գովազդներ են, որոնցում դրված է արժեհամակարգի խնդիրը, իսկ նմանատիպ գովազդներն առավելապես

2.

Տե՛ս Ульяновский А. В. Мифодизайн рекламы. СПб.: Институт Личности, 1995 .
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գրավում են միջին և բարձր տարիքի ներկայացուցիչներին, քանի որ
երիտասարդության համար դրանք դեռ հետաքրքիր չեն:

Համընդհանուր համարժեքները միմյանց հետ կապակցված փաստեր
են, որոնք չունեն պատճառահետևանքային կապ, այլ շաղկապված են
տրամաբանական կապով: Օրինակ՝ §Լավ տնային տնտեսուհիները նախընտրում են §Տայդ¦¦: Ինչո՞ւ են նրանք հենց §Տայդն¦ ընտրում կամ ինչպես է դա կապված այն փաստի հետ, որ նրանք լավն են: Յուրաքանչյուրն
այս դատողությունում կգտնի իր տրամաբանությունը՝ վերջում, իհարկե,
գալով այն եզրահանգման, որ եթե դուք ընտրում եք §Տայդ¦ ուրեմն լավ
տնային տնտեսուհի եք: Հիմնականում նմանօրինակ հաղորդագրությունն
ընկալվում է անգիտակցական մակարդակում: Այս պարագայում ևս գովազդը գրավիչ է միջին և բարձր տարիքի ներկայացուցիչներին:
Գովազդի կարևոր բաղադրիչներց մեկն է հանդիսանում ճիշտ լսարանի ընտրությունը և գովազդի հաճախակի շրջանառությունը, որի միջոցով մարդուն ներշնչվում է, թե առանց տվյալ ապրանքի նրա կյանքը
լիարժեք լինել չի կարող: Գովազդվող ապրանքի հանդեպ հետաքրքրությունն ամրապնդվում է լսարանի վստահության մեթոդով, որոնցից ամենատարածվածը համարվում է հայտնի մարդկանց գովազդում ներառելը,
որոնք իրենց հերթին հաստատում են ապրանքի բարձր որակի մասին:
Հետագա քայլերն ուղղված են տվյալ ապրանքն ունենալու ցանկությունն
ուժեղացնելուն: Այս փուլում գիտակցության և էմոցիաների մանիպուլյացիայի հոգեբանական ներազդումն ավարտվում է ուղիղ(օր.՝ Համեցե՛ք մեր
խանութ: Մի՛ գրեք մեր հեռախոսահամարը, պարզապես հիշե՛ք այն) կամ
անուղղակի(օր.՝ Հաճելի է անցկացնել ժամանակը մի բաժակ այսպիսի
սուրճի հետ) գործողության կոչերով:
Մեկ այն հնարանք է տեքստի ընդգծումը: Հիմնական տեքսից առանձնացվում են որոշակի բառեր, միայն որոնք կարդալու դեպքում իմաստը
հասկանալի է դառնում, օրինակ՝ բառերը մեծացվում են կամ հաստեցվում: Այս պարագայում հիմնական տեքստը կարդալու ընթացքում երկրորդ իմաստային մակարդակը, որի բառերն ընդգծված չեն, անցնում է
անգիտակցական մակարդակ: Իր տեսակի մեջ եզակի է §Արարատ¦ բրենդը, որը մշտապես թարմեցված և կոնկրետ գաղափարներ կրող է հանդիսանում: §Արարատ¦-ի գովազդներում մշտապես շեշտվում է ընկերության, միասնականության գաղափարը, գերակշռում է խոհափիլիսոփայական միտքը: Գովազդը, որը գրավել է մեր ուշադրությունը, հետևյալն է՝
‹‹Մեկի համար բաժակը կիսով չափ լիքն է, մյուսի համար՝ կիսով չափ
լեցուն: Սակայն ընկերների հետ բարձրացված ամեն բաժակ միշտ լի է:
Նրանց համար, ովքեր մեր կյանքը լեցուն են դարձնում››: Կարգախոսը
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հետևյալն է՝ ‹‹Ի սրտե՝ Արարատ››: Կադրերն ուղեկցվում են ձայնի և էկրանին հայտնվող բառերի զուգահեռ համադրությամբ, ինչն այն ընկալելի
է դարձնում միաժամանակ և՛ աուդիալների, և՛ վիզուալների համար:
Կինեստետիկ ֆոնն էլ ապահովում են ՆՊԼ հնարարները՝ կոնյակ, որը
շարժվում է բաժակում, ունի գրավիչ և աչք ծակող փայլ: Կադրում հնչում է
տղամարդու ձայն: Իսկ ընկերության թեման իր մեջ ունի յուրօրինակ կանչ,
ստեղծում է ջերմության զգացողություն և ուժգնացնում ընկերների հետ
մի բաժակ կոնյակի շուրջ հավաքվելու ցանկությունը: Գովազդը գրավիչ է
հավասարապես տարիքային բոլոր խմբերի համար:
Եթե գովազդային ինֆորմացիան կառուցված է այնպես, որ չի
ընկալվում գիտակցության կողմից, ապա խոսքն այստեղ գնում է մանիպուլյացիայի մասին: Գովազդն, ըստ էության, համարվում է մանիպուլյացիայի միջոց, իսկ դրա արդյունքը՝ հասարակական կարծիքի ձևավորում:
Վերջերս մեծ տարածում գտավ §Acba-Credit Agricole bank¦-ի
(2015թ.) գովազդը, որը մեծ արձագանք ստացավ։ Գովազդը վերնագրված
է §Ամեն բան լավ է լինելու¦, տևողությունը 2:31 րոպե է։ Հաճախորդը
տաքսի է պատվիում օդանավակայան գնալու համար, քանի որ ցանկանում է հեռանալ երկրից։ Ճանապարհին վարորդն անընդհատ խոսում է,
հարցնում՝ ընդմի՞շտ է գնում, թե՞ ոչ: Վարորդի խոսքերին համընթաց պատվիրատուն հիշում է այն բոլոր իրողություններն ու հանդիպումները,
որոնք ունեցել է նախքան օդանավակայան մեկնելըֈ Մեքենայի մեջ ·ïÁÝíáÕ հերոսը հանկարծակի բղավում է՝ §վարպե՛տ, հետ ենք գնում¦․ վարպետը հարցնում է՝ §լու՞րջ, էդ ինչի՞¦, հնչում է պատասխանը՝ §Որովհետև
ամեն բան լավ է լինելու¦։ Գովազդի ավարտից հետո Արարատի ֆոնին
հնչում է խոսք բառերի զուգահեռ ցուցադրությամբ՝ §Մենք նույնպես
հավատում ենք, ամեն բան լավ է լինելու¦։ Գովազդում մեծապես կիրառված են հոգեբանական այնպիսի հնարներ, ինչպիսիք են՝ տեքստի
ընդգծումը և արժեքային համակարգի կառուցումը: Հասարակ և ուժեղ
մեթոդ է, որի ժամանակ լսարանի հիմնական արժեքները կապվում են
գովազդվող ապրանքատեսակի հետ: Մի քանի ամիս անց դուրս եկավ
գովազդի նոր տարբերակն արդեն բանակային զինծառայողների նամակների բովանդակային կառուցվածքով, որտեղ 6-7 զինծառայող իր հարազատին նամակ է գրել միայն լա-վատեսական բովանդակությամբ։ Գովազդի տևողությունը 2:41 րոպե է։ Գովազդի ներքո հնչող խոսքը հետևյալն է՝ §Մենք նույնպես հավատում ենք և անում ենք մեր քայլը: Սիրելի՛
պարտադիր ժամկետային զինծառայողների ընտանիքներ, մենք իջեցնում
ենք ձեր ինչպես գործող, այնպես էլ նոր տրամադրվող սպառողական
վարկերի տարեկան տոկոսադրույքը: Շնորհակալ ենք ձեր հարազատնե233
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րին ծառայության համար¦: Այստեղ ևս կիրառված են հոգեբանական
հնարներ ինչպես նախորդ գովազդի դեպքում․հաշվի է առնված և՛ խոսքի
ինտոնացիոն առանձնահատկությունները, և՛ խոսքի տոնայնությունը։
Այստեղ ևս առանձնացված են տեքստի ընդգծումը, արժեքային համակարգի կառուցումը, ինչպես նաև՝ մտքի վարակի ստեղծումը։ Մտքի վարակն ինֆորմացիա է, որը գոյություն ունի մարդկանց գիտակցության մեջ
վարակի կարգավիճակով: Խոսքն այն դեպքի մասին է, երբ որոշակի հաղորդագրություն, պահպանվելով հիշողության մեջ, կատարում է որոշակի
գործառույթ և տարածում այն մարդկանց միջև հենց տվյալ մարդկանց
ջանքերով: Տարածումն իրականացվում է մոտիվացիոն համակարգի միջոցով. որքան մեծ շահ է ստանում մարդը ինֆորմացիայի տարածումից,
այնքան ավելի ինտենսիվ է դառնում դրա տարածումը: Տվյալ դեպքում
գովազդն այնքան ազդեցիկ էր, որ մարդիկ սկսեցին միմյանց պատմել դրա
մասին, դրդել ծանոթանալու գովազդի հետ և սիրով դիտել այն նույնիսկ
օրը մի քանի անգամ: Հատկանշական է այն, որ գովազդում գլխավորը
զինվորի դերի ընդգծումն է, քանի որ զինվորի թեման միշտ ամենազգացմունքայիններից է մեր հասարակությունում։ Կարծում ենք զինվորին բերելով գովազդի կենտրոնական հատված, ցանկացել են առավել հուզական
մակարդակի վրա ներազդել, ինչը բարեհաջող ստացվել է։ Ըստ մեր
անցկացրած հետազոտության, հարցվողների մեծ մասի համար, անկախ
սեռային և տարիքային առանձնահատկություններից, ամենաազդեցիկ
գովազդները վերոնշյալ երկուսն են 2015-2016 տարվա կտրվածքով։
Գովազդն ունենում է մեկ ուղղություն` գովազդատուից դեպի ներազդման օբյեկտ: Հետադարձ կապն իրականանում է միայն տվյալ ապրանքատեսակի պոտենցյալ գնման միջոցով: Իհարկե, գովազդը պետք է
ուշադրություն գրավի, դրանում է նրա էությունը, քանի որ գովազդային
հայտարարության խնդիրը ոչ միայն նրանում է, որ այն տեսնեն, այլև` լսեն
և կարդան: Վերջինիս նպատակն է հասցնել ապրանքի, ծառայության, գաղափարի մասին տեղեկատվություն և վերաբերմունք դրանց հանդեպ այնպես, որ սպառողը գոհ մնա իր հետագա գնումից և այստեղ կարևորագույն դեր է խաղում հոգեբանությունը` որպես գիտություն մարդու վարքային մոտիվների, հիմնական ցանկությունների ու ձգտումների մասին:
Գովազդը դառնում է առավել արդյունավետ, երբ կառուցվում է նախատեսված լսարանին հասկանալի և ընդունելի լեզվով և ձևով: Մեր դիտարկած գովազդների վերլուծությունը թույլ տվեց գալ այն եզրահանգման, որ
հայկական հեռուստաշուկան սպառողին առաջարկում է կառուցվածքային
առումով այնպիսի ազդեցիկ գովազդներ, որ մարդիկ դեռ երկար ժամանակ շարունակում են մեջբերել դրանցում հնչող դատողությունները
նույնիսկ դրանց ցուցադրության ընդհատումից ամիսներ հետո:
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Սաթենիկ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
Գովազդի ձևավորման հոգեբանական առանձնահատկությունները
հայաստանյան հեռուստաշուկայում
Բանալի բառեր. գովազդ, ներազդում, հոգեբանական հնարներ, մարքեթինգ
Գովազդի կառուցման և ներդրման հարցում իր ուրույն տեղն ունի հոգեբանությունը՝ որպես ներազդման տարատեսակ հնարների կառուցող և ստեղծող: Հոգեբանական կանոնների իմացությունը թույլ է տալիս ստեղծել
մարդու պահանջմունքներին համապատասխան գովազդային արտադրանք: Գովազդն, ըստ էության, համարվում է մանիպուլյացիայի միջոց,
իսկ դրա արդյունքը՝ հասարակական կարծիքի ձևավորում, իսկ դրանք առավել արդյունավետ են դառնում, երբ կիրառվում են ոչ միայն առանձին
գովազդներում, այլև մարկետինգի համակարգում ընդհանրապես:
Сатеник Григорян
Психологические особенности формирования армянской телевизионной
рекламы
Ключевые слова: реклама, воздействие, психологические методы, маркетинг

Психология имеет свое уникальное место в строительстве и введение в рекламе
как средства влияния различных медотов. Знание психологических правил
позволяют создать соответствующие рекламные продукты для удовлетворения
потребностей человека. Реклама на самом деле считается средством манипулирования и его влияние на общественное мнение, но они наиболее эффективны,
когда применяются не только в рекламе, но и в системе маркетинга.

Satenik GRIGORYAN
The Psychological Features of TV Advertising in Armenia
Key words: advertising, affecting, psychological techniques, markeing

Psychology has its unique place in construction and investment of advertisement as the
impact of various techniques builder and creator. Knowledge of Psychological rules
allows to create the appropriate promotional products for human needs. Advertising is
actually considered to be a means of manipulation and public opinion creator, but they
are effective not only in advertisements, but also in the marketing system.

ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՊԱՇՏՊԱՆՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ` ՈՐՊԵՍ
ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՑՈՒՑԻՉ
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Սեդա ՆԱՀԱՊԵՏՅԱՆ
ԵՊՀ ՏԿ Կառավարման և գործարարության ամբիոնի ասպիրանտ
Բանալի բառեր. սեփականության իրավունքի պաշտպանություն,
սահմանադրականություն, սոցիալ-տնտեսական ցուցիչ

Համաշխարհային զարգացումների իրավական, սոցիալ-տնտեսական և քաղաքական ասպեկտներում երկրի սահմանադրականությունը
ընկալվում և ընդունվում է որպես իրավական, ժողովրդավարական պետության կառուցման, մարդու և քաղաքացու իրավունքների և ազատությունների համակարգի զարգացման, քաղաքացիական հասարակության
ինստիտուցիոնալ համակարգերի ամրապնդման առաջատար գործոն:
Զարգացման ձգտող յուրաքանչյուր հասարակության գերակա խնդիրն ու
ուղենիշը սահմանադրականության դեֆիցիտի հաղթահարումն է:
Ժամանակակից քաղաքակիրթ աշխարհում արժևորվում է պետական կառավարման այն համակարգը, որի շրջանակներում սոցիալ-քաղաքական կառուցվածքը և առավել էական հասարակական հարաբերությունները կառուցվում են սահմանադրականության տեսական մոդելին
համապատասխան: Այս մոդելը ենթադրում է սահմանադրականություն
հասկացության հետևյալ իմաստային նշանակությունները.
ա) սահմանադրականությունը դիտարկվում է որպես սահմանադրության մակարդակով ամրագրված արժեքային առանցքների միասնություն, որի ճանաչման և հարգման հետ է կապվում հասարակության գնահատումը որպես քաղաքակիրթ,
բ) սահմանադրականությունը ներկայանում է որպես`
- քաղաքական-իրավական ռեժիմ` որպես բաղադրատարր ներառելով համընդհանուր նշանակություն ունեցող կանոնները, որոնց համապատասխան ձևավորվում և գործում է պետական իշխանության ապարատը,
- իրավաբանական մեխանիզմների համախումբ, որոնց միջոցով ապահովվում է սոցիալ-քաղաքական հարաբերությունների բոլոր սուբյեկտների, այդ թվում` հենց պետական իշխանության ներկայացուցիչների
’’հնազանդեցումը’’ գործող կանոններին,
գ) և վերջապես, սահմանադրականությունը հանդես է գալիս որպես
պետության և հասարակության փոխհարաբերության իդեալական մոդել,
որի շրջանակներում ապահովվում է հանրային, մասնավոր և կորպորատիվ շահերի հավասարակշռության ձեռքբերումը և նախանշվում են սոցիալ-տնտեսական պրոգրեսիվ զարգացման ուղղությունները:
Սահմանադրականությունը ենթադրում է սահմանադրության մակարդակով ամրագրված առանցքային նորմերի (մարդու իրավունքների`
որպես բարձրագույն արժեքների) և սոցիալ-քաղաքական հարաբերու236
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թյունների բոլոր սուբյեկտների իրավական կարգավիճակը սահմանող կանոնների իրացվածության երևույթ, որի բարձր մակարդակը կանխորոշում
է պետության քաղաքակրթության բարձր աստիճանը և կանխորոշում հետագա սոցիալ-տնտեսական զարգացումը` հանդես գալով պետության
քաղաքական-իրավական ռեժիմի իդեալական մոդելի հիմք:
Սահմանադրականության հասկացությունը հանդիսանում է գիտական ակտիվ քննարկումների առարկա, այնուամենայնիվ, դեռևս տրված չէ
այս ֆենոմենի միասնական հասկացությունը: Սահմանադրության առկայությունը դեռևս բավարար չէ որոշելու հասարակության սահմանադրականության մակարդակն ու էությունը:186
Ինչպես նշում է իրավագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր Գ.Հարությունյանը հասարակական հարաբերությունների սահմանադրականացումը, ընդհանուր համաձայնությամբ համապարտադիր վարքագծի կանոնների սահմանումը նախ և առաջ ելնում է տվյալ հասարակության սոցիալմշակութային արժեքների ողջ համակարգից, սոցիումի վարքի հոգեբարոյական հիմքերից և ձևավորում է սահմանադրական մշակույթի համապատասխան մակարդակ: Յուրաքանչյուր ժողովրդի մշակույթը դա նրա գիտակցված կենցաղն է, ժամանակի մեջ նրա իմաստավորված գոյությունը:
Զարգացման որոշակի մակարդակում հենց այդ իմաստավորված գոյությունն է բերում մարդու և իշխանության սոցիալական վարքագծի սահմանադրականացմանը:187
’’Սահմանադրականությունը’’ բարդ հասարակական-քաղաքական և
պետաիրավական հասկացություն է: Այն առաջին հերթին ենթադրում է
սահմանադրական ժողովրդավարության հաստատում: Դա նպատակ է,
որին ձգտում են սոցիալական առաջադիմության ուղի ընտրած երկրները:
Սակայն այդ նպատակի իրականացումը պահանջում է, մասնավորապես,
այնպիսի պարտադիր երաշխիքներ, ինչպիսիք են սահմանադրական
նպատակների ու հիմնարար սկզբունքների ճանաչումը և երաշխավորումը պետության ու ողջ հասարակության կողմից, սահմանադրական սկÁզբունքներին համապատասխանող պետական իշխանության առկայությունը, անհրաժեշտ իրավագիտակցությունը, իրավունքի գերակայության
սկզբունքի վրա կառուցված իրավական համակարգի կայացումը, սահ-

186

Арутюнян Г.Г.,Конституционализм как фундаментальныи принцип права в правовом
государстве // Конституционное правосудие, 2012,
http://www.concourt.am/armenian/structure/president/articles/article2012.pdf էջ 7
187
Арутюнян Г.Г., конституционная экономика или антиконституционность /коррупционность/
экономики, http://www.concourt.am/armenian/structure/president/articles/article-econ2014.pdf, էջ 4
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մանադրական կարգի ու Սահմանադրության գերակայության հուսալի
պաշտպանվածությունը և այլն:188
Սահմանադրականությունը զարգացման այնպիսի մակարդակ է, երբ
սահմանափակված է պետական իշխանության կամայականության հնարավáñությունը, այն զսպվում է մարդու իրավունքներով և իշխանական
թևերի բաժանման ﬔխանիզմով, երբ պետական իշխանությունը գործում
է արդյունավետորեն՝ ծառայելով քաղաքացիների բարեկեցության անընդհատ բարձրացման վերջնանպատակին, երբ հիմնական սահմանադրական արժեքներն ապրող իրողություններ են:189 Հիմնվելով վերոնշյալ սահմանումների վրա՝ սահմանադրականության գնահատման կառուցվածքային մոդելը կարելի է ներկայացնել հետևյալ կերպ՝
Սահմանադրականության
համաթիվ

Պետական իշխանության
տարանջատման և գործունեության
արդյունավետության համաթիվ

Իշխանության
տարանջատման մակարդակ

Մարդու իրավունքների
իրացվածության համաթիվ

Պետական
իշխանության
գործունեության
արդյունավետության
ենթահամաթիվ

Քաղաքական և
քաղաքացիական
իրավունքների
իրացվածության
ենթահամաթիվ

Սոցիալական և
տնտեսական
իրավունքների
իրացվածության
ենթահամաթիվ

Սահմանադրականության համաթվի բարձր մակարդակը, որը պայմանավորված է մարդու իրավունքների իրացվածության և պետական իշխանության տարանջատման և գործունեության արդյունավետության
համաթվերի բարձր մակարդակով, ապահովում է անհատի, քաղաքացիական հասարակության և պետության իրավական-տնտեսական անվտանգության երաշխավորումը` իրենից ներկայացնելով այսօրվա սահմանադրա-դեմոկրատական աշխարհակարգում դրսևորվող միտում: Ինչ
վերաբերում է սահմանադրականության մակարդակի գնահատմանը, այն
188

Հարությունյան Գ.Գ. Սահմանադրական մշտադիտարկում, Երևան, Նժար, 2016, էջ 29:
Սահմանադրականության հարացույցը. Տնտեսագիտական առումները, գնահատման
հիմնահարցերը, Հ.Սարգսյան, Ժ.Մխիթարյան, Ս.Նահապետյան, ԵՊՀ, Բանբեր N2, էջ 43:
189
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բարդ հիմնախնդիր է, որի վերաբերյալ հետազոտություններ իրականացվում են ԵՊՀ «Սահմանադրական տնտեսագիտության գիտավերլուծական
կենտրոնում»:190
Ժամանակակից զարգացած պետությունում անձի իրավական կարգավիճակը, իրենից ներկայացնելով մարդու իրավունքների, ազատությունների և պարտականությունների միասնություն (այդ թվում տնտեսական ոլորտում), ունի կոնկրետ սահմանադրական հիմքեր: Նախ և առաջ
իրավական պետության սկզբունքը ենթադրում է այն փաստը, որ մարդը,
նրա իրավունքներն ու ազատությունները հանդիսանում են բարձրագույն
արժեքներ: Զարգացած իրավական համակարգերը ճանաչում են անձի
սահմանադրական իրավունքներից մեծամասնության բնական ծագումն
ու էությունը, քանզի այդ իրավունքները մարդուն են պատկանում ի ծնե,
իր էության և հասարակական կյանքի ուժով: Սահմանադրական իրավունքների բնական էության ճանաչման հայեցակարգից բխում է, որ պետությունը չի շնորհում այդպիսի իրավունքները, այլ միայն լրացուցիչ
հաստատում է դրանց առկայությունը և ամրագրում է դրանց պաշտպանության հատուկ անհրաժեշտությունը, ինչը հանդիսանում է իրավական
պետության գոյության հիմնական սկզբունքը: Սա իր հերթին նշանակում
է, որ ոչ մի քաղաքական համակարգ, ոչ մի պետական ռեժիմ իրավունք
չունի իրեն վեր դասել անձի բնական իրավունքներից` սահմանափակելով
դրանք հօգուտ կարճաժամկետ շահերի: Այլ կերպ ասած, քաղաքականությունը և իրավունքը պետք է ենթարկվեն համամարդկային արժեքներին և
ոչ թե հակառակը:
Բոլոր պետությունների սահմանադրություններն այս կամ այն չափով
անդրադառնում են տնտեսական-սոցիալական հիմնախնդիրներին: Սահմանադրության իրավական նորմերի և պետության տնտեսության աճի
միջև փախադարձ կապը անվիճելի է: Հետևաբար, սահմնադրությունները
կարող են ոչ միայն նպաստել տնտեսական զարգացմանը, այլև զսպել
այն: Տնտեսական ոլորտում հիմնական բնական իրավունքներ, որպես կանոն, հանդես են գալիս սեփականության և ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականցման իրավունքները: Ինչպես հայտնի է սեփականությունը առհասարակ պետության և իրավունքի որոշ հետազոտողների
կողմից ներկայացվում է որպես պետության և իրավունքի առաջացման
190

Տես, մասնավորապես, Հ. Սարգսյան, Սահմանադրական ախտորոշման գործիքակազմի ու իրականացման մեթոդների մշակման որոշ մոտեցումներ: Զեկուցում
Երևանյան միջազգային խորհրդաժողովում (20-23 հոկտեմբերի 2016թ.), Հ.
Սարգսյան, Ռ. Գևորգյան, Ժ. Մխիթարյան. Սահմանադրականության մակարդակի
գնահատման մեթոդական որոշ մոտեցումներ. Հանրային կառավարում գիտական
հանդես, 2016, N 2, էջ 103-113
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նախադրյալ, այսինքն` այս երկու կատեգորիաները առաջացել են հանուն
սեփականության` նպատակ հետապնդելով պաշտպանել այն: Հնարավոր
է սա վիճելի դրույթ է, սակայն ենթադրվում է որ այն ունի ճշմարտության
զգալի մաս: Սակայն ցանկացած դեպքում չի կարելի հերքել, որ անմիջականորեն մարդկային գոյության էությունից է բխում որևէ անձին սեփականության պատկանելիության ճանաչումը և դրանից բխող հետևանքների սահմանումը191:
Սեփականության իրավունքի պաշտպանվածությունը և երկրի տընտեսական ներուժը սերտորեն փոխկապակցված են: Սեփականության
իրավունքը հանդես է գալիս որպես յուրաքանչյուր տնտեսական ու քաղաքական համակարգի էություն, անձի իրական ազատութույունների
երաշխավորման հիմնական բնութագրիչ:
Հնագույն ժամանակներից ի վեր մարդու կենսագործունեությունն ուղեկցվում է տարատեսակ հարաբերությունների մեջ մտնելով, որոնց մեծամասնությունը կարգավորվում են իրավունքի նորմերով: Այս իրավահարաբերությունների զգալի մասը ծագում են սեփականության ստեղծման, ձեռքբերման, տնօրինման և տիրապետման կապակցությամբ:
Դեռևս Համուրապիի կառավարման ժամանակաշրջանում (մ.թ.ա 17921750) օրենքների ժողովածուներում տեղ էր գտել ոչ միայն սեփականության հասկացությունը, այլև առանձնացվում էին սեփականության տարբեր ձևերը (թագավորական, տաճարային, համայնական և մասնավոր): 12
աղյուսակների օրենքները նույնպես հիշատակում էին սեփականության
իրավունքի մասին:192 Այս համատեքստում արժանահիշատակ է միջնադարյան հումանիզմի խոշոր ներկայացուցիչ Մխիթար Գոշի գրչին պատկանող և հայ իրավաբանական մտքի մեծագույն նվաճումներից մեկը համարվող "Գիրք դատաստանի’’ աշխատությունը: Այն ընդգրկում է ֆեոդալական իրավունքի բոլոր ճյուղերն ու ինստիտուտները, հասարակական
հարաբերությունների բազմապիսի բնագավառները, որոնց թվում կարգավորում է նաև թե մասնավոր, թե կանոնիկ սեփականության շուրջ ծագող
հարաբերությունները` անդրադարձ կատարելով գրավի ինստիտուտին,
աղքատության հետևանքով սեփականության կորստին, դրա հետ գնման
իրավունքին, ժառանգման իրավունքին և այլն։ Այս օրինակը թույլ է տալիս նկատել, որ դեռևս միջնադարում հայ ժողովրդի իրավական մշակույթը
ներառել է սեփականության իրավունքի հարաբերությունների կարգավորման այնպիսի մեխանզիմներ, որոնք կոչված են եղել պաշտպանելու
մարդու հիմանական իրավունքներից մեկը հանդիսացող սեփականության
191
192

Конституционная экономика. Отв. ред. Гаджиев Г.А. М.: 2010, էջեր 108-109
Всеобщая история государства и права: Уч.. Под ред. К. И. Батыра. М., 1998. С. 56.
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իրավունքի պաշտպանությունը, որին առանձնակի նշանակություն է
տրվել: Պետությունների զարգացմանը զուգընթաց դրանց սահմանադրություններում տարանջատվեցին սեփականության մի քանի ձևեր, որոնցից
հանրաճանաչ են հանրային և մասնավոր սեփականության ձևերը, որոնք
առաջին սահմանադրություններում հստակ չէին տարանջատվում` ենթադրելով բոլոր սեփականատերերի հավասար կարգավիճակը:
Սեփականությունը հանդիսանում է յուրաքանչյուր տնտեսության
հիմքը: Սեփականության հետ կապված հարցերի սահմանադրաիրավական կարգավորման իրականացման ձևից է կախված տնտեսական համակարգի բնույթը (էությունը): Ավելին, այդպիսի կարգավորմանը ձևը էականորեն ազդում է հասարակության քաղաքական, սոցիալական, դեմոգրաֆիկ և կենսագործունեության այլ ոլորտների վրա: Կարելի է ասել, որ
սեփականության հետ կապված հարցերի սահմանադրական-տնտեսագիտական կարգավորումը հանդիսանում է առհասարակ հասարակության
կարգավորման առավել առանցքային դրույթ:193
Մեծամասնությամբ արտասահմանյան երկրների սահմանադրություններում, ճանաչվում է մասնավոր սեփականության անձեռնմխելիության սկզբունքը, սակայն այս սկզբունքը, որպես կանոն, ունի մի շարք
սահմանափակումներ կապված հանրության կարիքների համար սեփականության օտարման հետ: ՀՀ սահմանադրությամբ ամրագրվում է, որ
սեփականության իրավունքը կարող է սահմանափակվել միայն օրենքով`
հանրության շահերի կամ այլոց հիմնական իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության նպատակով, հանրության գերակա շահերի
ապահովման նպատակով սեփականության օտարումն իրականացվում է
օրենքով սահմանված բացառիկ դեպքերում և կարգով` միայն նախնական
և համարժեք փոխհատուցմամբ (հոդ. 60):
Հարկ է նշել, որ անկախ նրանից, թե ինչպիսի նորմեր կսահմանվեն
սահմանադրությամբ սեփականության իրավունքի երաշխավորման նպատակով, դրանք գործնական նշանակություն չեն ունենա առանց դրանց
համարժեք և ադեկվատ իրավակիրառման մեխանիզմի: Ժամանակակից
պետություններում սեփականության իրավունքի պաշտպանության հիմնական մեխանիզմի դերում հանդես են գալիս դատարանները: Առավել
բարդ և հակասական խնդիրները, որոնք կապված են սեփականության
իրավունքի սահմանադրական-տնտեսական կարգավորման և սեփականության իրավունքի սահմանափակման կիրառման հետ, բարձրանում են
սահմանադրական արդարադատության մարմինների առջև:
193

Конституционная экономика. Отв. ред. Гаджиев Г.А. М.: 2010, էջ 73.
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Այս առնչությամբ հատկանշական է ՀՀ սահամանադրական դատարանի կողմից, իր 18.04.2006թ. թիվ ՍԴՈ-630 որոշմամբ արտահայտած
դիրքորոշումը, որով անդրադարձ է կատարվել հասարակության և պետության կարիքների համար սեփականության օտարման ինստիտուտին:
Սահմանադրական դատարանն արձանագրել է հետևյալը, որ.
- Սահմանադրությունը նախատեսում է սեփականատիրոջ սեփականության իրավունքի սահմանափակման և սեփականության հարկադիր
օտարման հնարավորություն,
- վերջինս կարող է իրականացվել միակ նպատակի համար` երբ առկա է հասարակության և պետության կարիքը, որը պետք է լինի կոնկրետ
և հստակորեն արտահայտված որոշակի սեփականության առնչությամբ,
և որը պետությունը պարտավոր է, իր գործառույթներն իրականացնելիս,
հաշվի առնել ու բավարարել,
- սակայն հասարակության և պետության ամեն մի կարիք սեփականության օտարման հիմք չի կարող հանդիսանալ, այդ կարիքները
պետք է լինեն բացառիկ` պայմանավորված գերակա հանրային շահով,
- սեփականության օտարման կարգը պետք է սահմանված լինի
օրենքով (օրենսդրի հայեցողությանն է թողնում, թե յուրաքանչյուր կոնկրետ դեպքում որ մարմինն է իրավասու օրենքով սահմանված կարգով
որոշում ընդունել սեփականության հարկադիր օտարման մասին),
- սեփականության օտարման դեպքում պետք է երաշխավորված լինի
նախնական փոխհատուցումը,
- այդ փոխհատուցումը պետք է լինի համարժեք:
Սահմանադրական այս պահանջների մեջ բացառիկ` գերակա հանրային շահի ամրագրումը, մի կողմից սեփականության իրավունքի պաշտպանության երաշխիք է, քանի որ այլ դեպքերում սեփականության օտարումը կլինի հակասահմանադրական, մյուս կողմից` պետության համար
սահմանափակում է օտարված սեփականությունն այլ նպատակով օգտագործելու հնարավորությունը: Պետությունը պարտավոր է օրենքի միջոցով
սահմանել հասարակության և պետության կարիքների համար սեփականությունը հարկադիր օտարելու կարգը, ինչը պետք է ապահովի սեփականատիրոջ իրավունքը` նախապես իմանալու, թե ինչու է հարկադիր միջամտություն ցուցաբերվում սեփականության իր իրավունքին և ինչ
կոնկրետ կարիքների համար է սեփականությունն օտարվում: Բոլոր դեպքերում իր գույքից անարգել օգտվելու իրավունքի նկատմամբ միջամտությունը ենթադրում է արդարացի հավասարակշռություն հասարակության
գերակա շահերի և մարդու հիմնարար իրավունքների ապահովման անհրաժեշտության միջև: Սահմանադրական դատարանը գտել է, որ եթե
հանրային կարիքների համար սեփականության հարկադիր օտարում է
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տեղի ունենում` առանց օրենսդրորեն հստակ սահմանելու և գործնականում հաշվի առնելու օտարման սահմանափակումների վերաբերյալ սահմանադրական պահանջները, ապա դա կլինի անհամամասն միջամտություն սեփականության իրավունքին:
Հարկ է նշել, որ մասնավոր և հանրային շահերի միջև հավասարակշռության հարցի որոշումը հանդիսանում է իրավունքի սահմանադրական-տնտեսական մեկնաբանման առավել բարդ և պատասխանատու
դրվագներից մեկը: Հավասարակշռության խախտումը հօգուտ մասնավոր
շահերի (սեփականատերերի իրավունքների գերպաշտպանվածության
համատեքստում) կարող է հանգեցնել պետական նշանակաություն ունեցող ինֆրաստրուկտուրաների իրագործման ձախողման (ճանապարհաշինություն, ենթակառուցվածքների շինարարություն և այլն), իսկ հակառակ դեպքում, եթե թույլ տրվի հավասակշռության խախտում հօգուտ
հանրային (պետական) շահերի, իշխանությունը սեփականության հետ
կապված հարաբերություններում կարող է ձեռք բերել ռեպրեսիվ բնույթ,
ինչն էլ իր հերթին կնպաստի երկրում ներդրումների ծավալի անկման,
տնտեսությանը կհաղորդվի անկայուն բնույթ և այլն:
Անհրաժեշտ է նշել, որ պետությունը միշտ իրականացնում է տնտեսական քաղաքականություն, ինչը նշանակում է սեփականության հարցերի այս կամ այն չափով հանրային կարգավորում: Ներկայումս, երբ սեփականության բոլոր ձևերը երկրների մեծամասնությունում ճանաչվում
են իրենց կարգավիճակով հավասար194, պետության կողմից կիրառվում
են տնտեսության կառավարման պետական նոր, ժամանակակից եղանակներ` հարկային, բյուջետային, դրամավարկային: Բացի այդ հասարակական այլ ոլորտների (սոցիալական, քաղաքական) կարգավորումը էականորեն ազդում է տնտեսական հարաբերությունների վրա` դարձնելով
դրանք շատ կամ քիչ չափով քաղաքկիրթ, զարգացած և կայուն: Շարադըրվածից հետևում է, որ արդյունավետ տնտեսական քաղաքականությունը չի կարող իրականացվել միայն տնտեսական կարգավորան միջոցով: Ընդհակառակը զարգացած տնտեսական հարաբերությունները հնարավոր են միայն համալիր և կշռադատված մոտեցմամբ, որը երաշխավորում է հասարակական հարաբերությունների կայունությունը: Այսպես,
պետության կողմից իրավապահ մարմինների գործունեության թերի
կարգավորումը (քաղաքական ոլորտ) կարող է իջեցնել գոյություն ունեցող
զարգացած տնտեսական նորմերի մակարդակը, դրանով իսկ նպաստելով
ընդհանուր տնտեսության որակի իջեցմանը: Իր հերթին սեփականության
194

ՀՀ սահմանադրության 10-րդ հոդվածի համաձայն` Հայաստանում ճանաչվում
և հավասարապես պաշտպանվում են սեփականության բոլոր ձևերը:
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հարաբերությունների կայունությունը ուղղակիորեն կապված է դրա
պաշտպանության մեխանիզմների գոյությունից, ինչը հիմնավորվում է
իրավապահ մարմինների վերաբերյալ բերված օրինակով: Այս պաշտպանության հիմնարար մեխանիզմները պետք է ամրագրվեն սահմանադրական մակարդակով: Ժամանակակից սահմանադրությունները որպես կանոն հռչակում են սեփականության բոլոր ձևերի պաշտպանության հավասար հնարավորությունը: Սա նշանակում է, որ հանրային սուբյեկտները
սեփականության հարաբերություններում, հանդես գալով տնտեսական
շրջանառության մեջ, պետք է գործեն մասնավոր սուբյեկտների հետ հավասար հիմունքներով:
Տնտեսապես զարգացած պետություններում մասնավոր սեփականության պաշտպանությանն է միտված սահմանադրական իրավունքում
ամրագրվող հարկահանության համաչափության և հարկերը վճարելու
փաստացի ունակությունը հաշվի առնելու սկզբունքները: Համաչափության սկզբունքը ենթադրում է, որ պետք է լինի ողջամիտ և համաչափ
փոխհարաբերություն պետության կողմից այս կամ այն հարկը կամ հարկահանության կարգը սահմանելիս դրվող նպատակների և այդ նպատակներին հասնելուն ուղղված ճանապարհների միջև: Այս կերպ նշված սկըզբունքը պաշտապնում է հարկ վճարողներին անհամաչափ, չափից բարձր
հարկումից: Մի շարք տնտեսապես զարգացած երկրներում այս սկըզբունքը կոչվում է հարկերի տնտեսական հիմնավորվածության և դրանց
կամայական սահմանման արգելքի սկզբունք: Սակայն տնտեսական հիմնավորվածության սկզբունքի հասկացության չբացահայտումը և չամրագրումը երկրի օրենսդրության շրջանակներում դառնում է այս կարևորագույն սկզբունքի խախտման վտանգի պատճառ: Տնտեսական հիմնավորվածության հասկացությունն ունի ավելի լայն մեկնաբանություն, քան համաչափությունն է: Եթե համաչափությունը նշանակում է, որ իշխանության
կողմից ձեռնարկված միջոցները պետք է բավարար և համաչափ լինեն
արդարացնելու դրված նպատակները, ապա տնտեսական հիմնավորվածության սկզբունքը թելադրում է, որ պետությունը հարկեր սահմանելիս չի
կարող ելնել միայն ֆիսկալ գործառույթներից` նպատակ հետապնդելով
լցնել բյուջեն, այլ հարկեր սահմանելու համար պետք է հաշվի առնվեն
պետության իրավասության ներքո գտնվող սուբյեկտների շահույթ ունենալու, գույքից օգուտներ ստանալու և այլ իրավունքները: Այս սկզբունքները ելնում են այն գաղափարից, որ հարկային համակարգը պետք է լինի
սոցիալապես արդարացի: Այս սկզբունքը ամրագրված է մի շարք եվրոպական երկրների սահմանադրություններում և հաճախ այն բխեցվում է
օրենքի առջև բոլորի հավասարության սկզբունքից: Սեփականության ի-
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րավունքի պաշտպանությանն է միտված նաև սահմանադրական այն
սկզբունքի ամրագրումը ինչպիսինն է կրկնակի հարկման արգելքը:
ՀՀ սահամանադրությունը, անդրադառնալով հարկերին, տուրքերին,
պետական կամ համայնքային բյուջե մուտքագրվող պարտադիր այլ վճարումներին սեփականության իրավունքը սահմանող 60-րդ հոդվածի 8-րդ
մասում, սահմանում է, որ յուրաքանչյուր ոք պարտավոր է մուծել միայն
օրենքին համապատասխան սահմանված հարկեր, տուրքեր և այլն` չընդգըծելով հարկերի սահմանման տնտեսական հիմնավորվածության կարևորագույն սկզբունքը: Սահամանդրական մակարդակով հարկերի սահմանման տնտեսական հիմնավորվածության սկզբունքին չանդրադառնալը զգալիորեն խոցելի է դարձնում մասնավոր սեփականության պաշտպանությունը անհամաչափ հարկումից, ինչը չի կարող չազդել պետության տնտեսական աճի վրա և չխոչընդոտել պետության քաղաքացիների
սոցիալ-տնտեսական իրավունքների զարգացման առաջընթացը:
Պետությունը ապահովում է սեփականության հարաբերությունների
կայունությունը, նրա անձեռնմխելիությունը: Սեփականության անձեռընմըխելիությունը ենթադրում է ոչ միայն սեփականատիրոջ իրավունքների
ճանաչում և դրանց իրականացման համար երաշխիքների ապահովում,
այլև այդ իրավունքների հուսալի և համակողմանի պաշտպանություն
տարատեսակ խախտումներից: Սեփականության իրավունքի պաշտպանությունը Հայաստանի Հանրապետությունում ապահովվում է իրավունքի
գրեթե ողջ համակարգի միջոցով: Այս հարցում առաջնությունը պատկանում է սահմանադրական իրավունքին, որի նորմերով է երաշխավորվում սեփականության հարաբերությունների կայունությունը, ամրապընդվում սեփականության տարբեր տեսակների գոյությունը, իրավունքի սուբյեկտների վրա սահմանադրական պարտականություն է դրվում պահպանել սեփականությունը: Սահմանադրական իրավունքից զատ սեփականության իրավունքի պաշտպանության հարցերը կարգավորվում են քաղաքացիական, վարչական, հողային, աշխատանքային, քրեական և իրավունքի այլ ճյուղերով:195 ՀՀ օրենսդրությամբ ամրագրված են սեփականության իրավունքի պաշտպանության իրավունքի մի շարք երաշխիքներ
(պետական մարմինների և դրանց պաշտոնատար անձանց կողմից պատճառված վնասի հատուցման ինստիտուտը, հարկերի` միայն օրենքով
սահմանման սկզբունքը, վաթարացնող պայմանների հետադարձ ուժ չունենալու սկզբունքը, հանրության գերակա շահերի ապահովման նպատակով սեփականության օտարումն իրականացումը օրենքով սահման195

ՀՀ քաղաքացիական իրավունք: Երևանի պետ. Համալս.-Եր.: Երևանի համալս.
Հրատ., 2000, էջ 267
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ված բացառիկ դեպքերում և կարգով` միայն նախնական և համարժեք
փոխհատուցմամբ և այլն): 2002թ. մարտի 20-ին Հայաստանի Հանրապետությունը միանալով Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին 1950թ. եվրոպական կոնվենցիային
պարտավորվեց ճանաչել Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի իրավազորությունը։ Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին կոնվենցիան հանդիսանալով ՀՀ իրավական համակարգի բաղկացուցիչ մաս 1-ին հոդվածով ամրագրում է
''Յուրաքանչյուր ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձ ունի իր գույքից
անարգել օգտվելու իրավունք։ Ոչ ոքի չի կարելի զրկել նրան գույքից,
բացառությամբ ի շահ հանրության և այն պայմաններով, որոնք նախատեսված են օրենքով ու միջազգային իրավունքի ընդհանուր սկըզբունքներով։ Նախորդ դրույթները, այնուամենայնիվ, չեն խոչընդոտում
պետության՝ այնպիսի օրենքներ կիրառելու իրավունքին, որոնք նա անհրաժեշտ է համարում ընդհանուր շահերին համապատասխան, սեփականության օգտագործման նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնելու կամ հարկերի կամ մյուս գանձումների կամ տուգանքների վճարումն
ապահովելու համար''։: Վերոնշյալի կապակցու-թյամբ ուշադրության է
արժանի 2002-2015թթ. ՀՀ մասնակցությամբ ՄԻԵԴ-ում քննված գործերով
արձանագրված խախտումների վիճակագրությունը:196
Ինչպես արդեն նշեցինք սահմանադրականության համաթվի բարձր
մակարդակը պայմանավորված է մարդու իրավունքների իրացվածության
և պետական իշխանության տարանջատման և գործունեության արդյունավետության համաթվերի բարձր մակարդակով, որոնցից առաջինն էլ իր
հերթին պայմանավորվում է քաղաքական և քաղաքացիական իրավունքների իրացվածության և սոցիալ-տնտեսական իրավունքների, այդ թվում`
սեփականության իրավունքի իրացվածության ցուցիչի բարձր մակարդակով: Սեփականության իրավունքի ինդեքսը` որպես տնտեսա-կան ազատության ինդեքսի ենթացուցիչ, չափում է այն աստիճանը, որով պետության օրենքները պաշտպանում են մասնավոր սեփականությունը և այն
աստիճանը, որով կառավարությունը ապահովում է այդ օրենքների պահպանությանը:197 Գծապատկերն արտացոլում է Կոնվենցիայի խախտումներն ըստ հոդվածների, որտեղ սեփականության իրավունքի խախտումները 4-րդն են իրենց տեսակարար կշռով (12.37%):

196
197

http://agent.echr.am/statistics.html
http://www.globalpropertyguide.com/Asia/Armenia/property-rights-index
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Համաձայն ամերիկյան ''Հերիթիջ ֆաունդեյշն'' հանրային քաղաքականության ինստիտուտի և «Ուոլ Սթրիթ Ջըրնլ» թերթի 2016թ. հունվարի
27-ին հրապարակած Տնտեսական ազատությունների 2015թ. համաթվի`
Հայաստանը 67.1 միավոր արժեքով 178 երկրների շարքում զբաղեցնում է
54-րդ հորիզոնականը, դասվելով ''չափավոր ազատ'' տնտեսական ազատություն ունեցող երկրների թվին: Նախորդ տարվա համեմատ Հայաստանի համաթվի ընդհանուր արժեքը նվազել է 1.8 միավորով, արտացոլելով սեփականության իրավունքի պաշտպանություն, աշխատանքի ազատություն, դրամավարկային ազատություն ենթացուցանիշների զգալի
վատթարացում: 2015թ. համաթվում Հայաստանը ամենամեծ նահանջ արձանագրած երկրներից 8-րդ էր: Եվրոպական երկրների շարքում Հայաստանը 43-ից 23-րդն է:198 Սեփականության իրավունքի պաշտպանվածության աստիճանը տրվում է նաև սեփականության իրավունքի պաշտպանության միջազգային ինդեքսով: Սեփականության իրավունքի պաշտպանության միջազգային ինդեքսը ցուցանիշ է, որով չափվում է սեփականության պաշտպանության տեսանկյունից երկրների ձեռքբերումները: Ինդեքսը չափում է երկրի ձեռքբերումները 3 կատեգորիաներում.
1. իրավական և քաղաքական միջավայր (դատական համակարգի
198

http://www.heritage.org/index/ranking
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անկախություն և դատարանի անաչառություն, օրենքի գերակայություն,
քաղաքական կայունություն, կոռուպցիայի մակարդակ),
2. գույքային սեփականության իրավունք (գույքային սեփականության իրավունքի պաշտպանություն, սեփականության գրանցում, փոխառությունների մատչելիություն),
3. մտավոր սեփականության իրավունք (մտավոր սեփականության
իրավունքի պաշտպանություն, արտոնագրային իրավունք, մտավոր սեփականության իրավունքի խախտումների մակարդակը):
Սեփականության իրավունքի միջազգային ինդեքսում գնահատման
սանդղակը սահմանվում է 0-ից 10-ը (10 ամենաբարձր և 0 ամենացածր
ցուցանիշ): Նույն տրամաբանությունը կիրառվում է երեք բաղադրիչների և
դրանց տասը կետերի գնահատելիս, որոնց ընդհանուր կշռի միջինացված
գնահատականը կազմում է համապատասխան երկրի միավորը ինդեքսային սանդղակում: Ներքո բերվում է առաջատար պետությունների և մեր
տարծաշրջանի հարևան պետությունների ցուցանիշները:
ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՎԱՐԿԱՆԻՇԸ ԸՍՏ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ
ՊԱՇՏՊԱՆՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ199
Երկիր
Ֆինլանդիա
Նորվեգիա
Նոր Զելանդիա
Մեծ Բրիտանիա
Գերմանիա
ԱՄՆ
Հոնկ Կոնգ
ՄԱԷ
Ֆրանսիա
Թուրքիա
Ռուսաստան
Հայաստան
Վրաստան
Ադրբեջան

միավոր

աշխարհում

8.3
8.2
8.2
7.7
7.6
7.6
7.6
7.3
7.2
5.3
4.5
4.3
4.2
4.1

1-ինը 129-ից
2-րդը 129-ից
3-րդը 129-ից
13-րդը 129-ից
14-րդը 129-ից
15-րդը 129-ից
16-րդը 129-ից
21-րդը 129-ից
22-րդը 129-ից
58-րդը 129-ից
81-րդը 129-ից
94-րդը 129-ից
95-րդը 129-ից
103-րդը 129-ից

տարածաշրջա
նում
1-ինը 19-ից
2-րդը 19-ից
1-ինը 20-ից
8-րդը 19-ից
9-րդը 19-ից
2-րդը 2-ից
5-րդը 20-ից
2-րդը 20-ից
13-րդը 19-ից
9-րդը 19-ից
14-րդը 19-ից
12-րդը 20-ից
13-րդը 20-ից
15-րդը 20-ից

Հայաստանի Հանրապետությունը սեփականության իրավունքի միջազգային ինդեքսում առաջին անգամ է ներառվել 2015թ. արդյունքների
ամփոփմամբ: 4.3 միավորով այն 12-րդն է Միջին Ասիայի և Հյուսիսային
Աֆրիկայի տարածաշրջանում և 94-րդը աշխարհում: Ըստ վերոնշյալ 3
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կատեգորիաների և դրանց բաղկացուցիչ 10 կետերի Հայաստանի գնահատման սանդղակները ունեն հետևյալ պատկերը200.
ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՄԻԶԱԶԳԱՅԻՆ ԻՆԴԵՔՍ
միավոր աշխարհում
տարածաշրջանում
Ընդհանուր
4.3
94-րդը 129-ից
12-րդը 20-ից
Իրավական
4.2
72-րդը 129-ից
12-րդը 20-ից
քաղաքական
Ֆիզիկական
5.8
56-րդը 129-ից
10-րդը 20-ից
Մտավոր
2.7
120-րդը 129-ից 16-րդը 20-ից
ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐ
միավոր
աշխարհում
Տարածաշրջանում
Ընդհանուր
4.2
72-րդը 129-ից
12-րդը 20-ից
Դատական անկախություն
3.2
96-րդը 129-ից
12-րդը 20-ից
Օրենքի գերակայություն
4.4
74-րդը 129-ից
10-րդը 20-ից
Քաղաքական կայունություն
5.1
56-րդը 129-ից
16-րդը 20-ից
Կոռուպցիայի վերահսկում
4.1
81-րդը 129-ից
13-րդը 20-ից
ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ
միավոր
աշխարհում
Տարածաշրջանում
Ընդհանուր
5.8
56-րդը 129-ից
10-րդը 20-ից
Ֆիզիկական
5.3
63-րդը 129-ից
11-րդը 20-ից
սեփականության
պաշտպանություն
Սեփականության
9.8
18-րդը 129-ից
4-րդը 20-ից
Գրանցում
Վարկի մատչելիություն
2.5
89-րդը 129-ից
14-րդը 20-ից
ՄՏԱՎՈՐ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ
միավոր
Աշխարհում
Տարածաշրջանում
Ընդհանուր
2.7
120-րդը 129-ից
16-րդը 20-ից
Մտավոր սեփ.
4.1
76-րդը 129-ից
12-րդը 9-ից
իրավունքների պաշտպ.
Արտոնագրային պաշտպ.
Հեղինակային իր. պաշտպ.
1.4
98-րդը 105-ից
16-րդը 20-ից

Նշվածի լույսի ներքո ընդգծվում է սեփականության իրավունքի իրացվածության` որպես սահմանադրականության մակարդակի կարևոր
ցուցիչներից մեկի, նշանակությունը պետության իրավական-տնտեսական
զարգացվածության համատեքստում: Սեփականության իրավունքի
պաշտպանության ինստիտուտի կայունությունը հանդես է գալիս որպես
զարգացած իրավական պետության բնութագրիչ և այն երաշխիք է սոցիալ-տնտեսական համակարգի կայու-նության և զարգացման համար:
Սեդա ՆԱՀԱՊԵՏՅԱՆ
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Սեփականության իրավունքի պաշտպանվածությունը` որպես
սահմանադրականության սոցիալ-տնտեսական ցուցիչ
Բանալի բառեր. սեփականության իրավունքի պաշտպանություն,
սահմանադրականություն, սոցիալ-տնտեսական ցուցիչ

Սեփականության իրավունքի պաշտպանվածությունը և երկրի տնտեսական ներուժը սերտորեն փոխկապակցված են: Սեփականության իրավունքը հանդես է գալիս որպես յուրաքանչյուր տնտեսական ու քա-ղաքական
համակարգի էություն, անձի իրական ազատութույունների երաշխավորման հիմնական բնութագրիչ: Սեփականության իրավունքի իրացվածությունը` որպես սահմանադրականության մակարդակի կարևորագույն ցուցիչ հանդես է գալիս որպես զարգացած իրավական-տնտեսական պետության բնութագրիչ, այն երաշխիք է սոցիալ-տնտեսական հա-մակարգի կայունության և զարգացման համար:
Седа НАГАПЕТЯН
Защита прав собственности как социально-экономический показатель
конституционализма
Ключевие слова: защита прав собственности, конституционализм, социальноэкономический показатель

Защита прав собственности и экономический потенциал страны тесно связаны
между собой. Право собственности является сущностью каждой экономической и
политической системы, основным показателем гарантии реальных свабод личности. Реализованность право собственности в качестве важного показателя
уровня конституционализма выступает как показатель развитого правового-экономического государства, что есть гарантия стабильности и развития социальноэкономической системы.
Seda NAHAPETYAN
Protection of propietyary rights as a socio-economic indicators of
constitutionalism
Key words: protection of proprietary rights, socio-economic indicator, constitutionalism

The Protection of property rights and economic potential of the country are closely
connected. The right of property is the essence of every economic and political system,
main indicator of person‘s real freedom guarantees. Realisation of property rights as an
important indicator of the level of constitutionalism serves as an indicator of
development of the legal and economic state, that is a guarantee of stability and
development of the socio-economic system.
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Ðºè²Ð²Ôàð¸²ÎòàôÂÚàôÜÜºðÆ àÈàðîÆ ºÜÂ²Ð²îì²ÌÜºðÆ Øðò²Îò²ÚÆÜ
ØÆæ²ì²ÚðÆ ²è²ÜÒÜ²Ð²îÎàôÂÚàôÜÜºðÀ ºì ²ÚÜ êä²ê²ðÎàÔ
ÀÜÎºðàôÂÚàôÜÜºðÆ Ø²ðøºÂÆÜ¶²ÚÆÜ è²¼Ø²ì²ðàôÂÚàôÜÜºðÆ ´ÜàðàÞ
¶ÌºðÀ
¶ñÇß³ ²ØÆðÊ²ÜÚ²Ü
ÐäîÐ Ù³ñù»ÃÇÝ·Ç ³ÙµÇáÝÇ ³ëåÇñ³Ýï
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. Ñ»é³Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÃÛáõÝ, µçç³ÛÇÝ Ï³å, Ï³µ»É³ÛÇÝ
Ñ»éáõëï³ï»ëáõÃÛáõÝ, ÇÝï»ñÝ»ï, ýÇùëí³Í Ñ»é³Ëáë³Ï³å, ßáõÏ³, Ù³ëÝ³µ³ÅÇÝ
ÏÉ³ÝáõÙ ¨ ÙÇ³ÓáõÉáõÙ

Ð»é³Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áÉáñïÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ ÐÐ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý
§ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ¨ Ï³åÇ¦ ×ÛáõÕÇ ÑÇÙÝ³ñ³ñ Ñ³ïí³ÍÝ»ñÇó Ù»ÏÁ ¨ Çñ
Ù»ç Ý»ñ³éáõÙ ¿ 4 Ëáßáñ »ÝÃ³Ñ³ïí³ÍÝ»ñ. É³ñ³ÛÇÝ ¨ ³ÝÉ³ñ Ñ»é³Ñ³Õáñ¹³Ïó³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ, ³ñµ³ÝÛ³Ï³ÛÇÝ Ï³åÇ ¨ Ñ»é³Ñ³Õáñ¹³Ïó³Ï³Ý
Ï³åÇ ³ÛÉ ï»ë³ÏÝ»ñÇ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóáõÙÁ, áñáÝóáõÙ ËÙµ³íáñí³Í »Ý ïÝï»ë³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý 12 ³é³ÝÓÇÝ ï»ë³ÏÝ»ñ201: Ð³ïÏ³Ýß³Ï³Ý ¿, áñ áÉáñïÇ Ñ³ëáõÛÃÇ 90-95%-Á í»ñçÇÝ 10 ï³ñÇÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ
µ³ÅÇÝ ¿ ÁÝÏ»É µ³ó³é³å»ë É³ñ³ÛÇÝ, µçç³ÛÇÝ Ñ»é³Ëáë³Ï³åÇ ¨ ÇÝï»ñÝ»ï Ñ³ë³Ý»ÉÇáõÃÛ³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóÙ³ÝÁ (2015Ã µ³ßí³ÍùÁ
·Í³å³ïÏ»ñ 1-áõÙ): àÉáñïÇ Ýáñ ½³ñ·³óáÕ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ó¨»ñÇó ¿
Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ Ý³¨ Ù³ÉáõË³ÛÇÝ Ñ»éáõëï³ï»ë³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ù³ïáõóáõÙÁ: ä»ïù ¿ Ýß»É, áñ Ýßí³Í 4 ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ó¨»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ
Ó¨³íáñí³Í ßáõÏ³Ý»ñÝ ¿É ëå³ë³ñÏáõÙ »Ý ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï Ãíáí ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ, ÇÝãÁ ë³Ï³ÛÝ ãÇ Ë³Ý·³ñ»É ¹ñ³ÝóáõÙ ³éáÕç ¨ µ³í³Ï³Ý³ã³÷
ëáõñ Ùñó³ÏóáõÃÛ³Ý Ó¨³íáñÙ³ÝÁ: ´³óÇ ³Û¹ áÉáñïÁ µ³ó³éÇÏ ¿ Ýñ³Ýáí, áñ
³ÛÝ ëå³ë³ñÏáÕ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ëáõÛÃÇ ³×Á Ùßï³å»ë Ñ³Ý·»óñ»É ¿
¹ñ³Ýó ï»ËÝáÉá·Ç³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³ÝÁ: ä³ï×³éÁ Ï³ñÍáõÙ »Ýù Ï³åí³Í ¿
·Éáµ³É ×ÛáõÕáõÙ µÇ½Ý»ëÇ í³ñÙ³Ý ÷ÇÉÇëá÷³ÛáõÃÛ³Ý Ñ»ï: ÆÝãå»ë »ñ¨áõÙ ¿
·Í³å³ïÏ»ñÇó, Áëï áÉáñïÇ Ñ³ëáõÛÃáõÙ áõÝ»ó³Í ßáß³÷»ÉÇ µ³ÅÝ»Ù³ëÇ
201

Àëï 2009 Ãí³Ï³ÝÇó ÏÇñ³éíáÕ ²¶î¸-Ç` Ñ»é³Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ñ³ïí³ÍáõÙ Ý»ñ³éí³Í »Ý É³ñ³ÛÇÝ Ñ»é³Ñ³Õáñ¹³Ïó³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ (Ý»ñ³éáõÙ ¿ª Ñ»é³Ëáë³ÛÇÝ ó³ÝóÇ, Ñ»é³·ñ³Ï³Ý Ï³åÇ, É³ñ³ÛÇÝ
Ï³åÇ ÙÇçáóáí ÇÝï»ñÝ»ï Ñ³ë³Ý»ÉÇáõÃÛ³Ý ¨ ³ÛÉ É³ñ³ÛÇÝ Ñ»é³Ñ³Õáñ¹³Ïó³Ï³Ý
Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ), ³ÝÉ³ñ Ñ»é³Ñ³Õáñ¹³Ïó³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ (Ý»ñ³éáõÙ ¿ª µçç³ÛÇÝ Ñ»é³Ëáë³Ï³åÇ, é³¹Çá³ÉÇù³ÛÇÝ
(÷»ÛçÇÝ·³ÛÇÝ) Ï³åÇ, ³ÝÉ³ñ Ï³åÇ ÙÇçáóáí ÇÝï»ñÝ»ï Ñ³ë³Ý»ÉÇáõÃÛ³Ý, ß³é³íÕ³ÛÇÝ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Ï³åÇ ¨ ³ÛÉ ³ÝÉ³ñ Ñ»é³Ñ³Õáñ¹³Ïó³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ), ³ñµ³ÝÛ³Ï³ÛÇÝ Ï³åÇ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ (Ý»ñ³éáõÙ ¿ª
³ñµ³ÝÛ³Ï³ÛÇÝ Ï³åÇ ¨ ³ñµ³ÝÛ³Ï³ÛÇÝ Ï³åÇ ÙÇçáóáí ÇÝï»ñÝ»ï Ñ³ë³Ý»ÉÇáõÃÛ³Ý
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ) ¨ Ñ»é³Ñ³Õáñ¹³Ïó³Ï³Ý Ï³åÇ ³ÛÉ ï»ë³ÏÝ»ñÁ (³é³ÝÓÇÝ
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ï»ë³Ï ãÇ Ù³Ýñ³Ù³ëÝíáõÙ):
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Ï³ñáÕ »Ýù ³é³ÝÓÝ³óÝ»É µçç³ÛÇÝ Ï³åÇ, ÇÝï»ñÝ»ï Ñ³ë³Ý»ÉÇáõÃÛ³Ý,
É³ñ³ÛÇÝ Ñ»é³Ëáë³Ï³åÇ ¨ Ù³ÉáõË³ÛÇÝ Ñ»éáõëï³ï»ëáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý áõ Ù³ïáõóÙ³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: àÉáñïÇ »ÝÃ³Ñ³ïí³ÍÝ»ñáõÙ Ùñó³ÏóáõÃÛ³Ý íÇ×³ÏÇ ¨ Ý»ñ·ñ³íí³Í ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ é³½Ù³í³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áõ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ ÝÏ³ñ³·ñáõÙÁ ÏïñíÇ Ñ»Ýó ³Ûë Ñ³çáñ¹³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµª »ÉÝ»Éáí ³ÛÝ ëå³ë³ñÏáÕ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý
Ï³ñ¨áñáõÃÛáõÝÇó:
Լարային
Այլ
հեռախոսային հեռահաղորդակցա
կապի
յին
ծառայություններ, ծառայություններ,
12%, 12%
04%, 4%
Մալուխային
հեռուստատեսությ
ան համակարգերի
շահագործում, 03%,
3%

Արբանյակային
կապի
Հեռագրական
ծառայություններ,
կապի
00%, 0%
ծառայություններ,
00%, 0%

Ինտերնետ
հասանելիության
ծառայություններ,
20%, 20%

Բջջային կապի
ծառայություններ,
61%, 61%

¶Í³å³ïÏ»ñ 1. Ð»é³Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áÉáñïÇ Ñ³ëáõÛÃÇ
µ³ßËáõÙÝ Áëï ³é³ÝÓÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ó¨»ñÇ 2015 Ãí³Ï³ÝÇ
¹ñáõÃÛ³Ùµ202
´çç³ÛÇÝ Ï³åÇ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóáõÙÁ ÐÐ-áõÙ Ý»ñ¹ñí»É ¿ 1997
Ãí³Ï³ÝÇó Ð³Û³ëï³ÝáõÙ Ï³åÇ ÙÇ³Ï ûå»ñ³ïáñ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ ÑáõÝ³Ï³Ý
OTE ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ï³½ÙÇ Ù»ç ÙïÝáÕ §²ñÙ»ÝÇ³Ý Â»É»ýáÝ ÎáÙå³ÝÇ
202

²ÕµÛáõñÁ ÐÐ ²ìÌ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ëáóÇ³É-ïÝï»ë³Ï³Ý íÇ×³ÏÁ
2015 Ãí³Ï³ÝÇ ÑáõÝí³ñ-¹»Ïï»Ùµ»ñÇÝ, ¿ç 42: ê³Ï³ÛÝ Ýß»Ýù, áñ ³ÛÉ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ »Ý áÉáñïÇ Ñ³ëáõÛÃÇ µ³ßËÙ³Ý ³ÛÉ óáõó³ÝÇßÝ»ñ, áñáÝù 13%-áí ß»Õí³Í »Ý Ý»ñÏ³Û³óí³ÍÇó: úñÇÝ³Ï, Ò»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÇÝÏáõµ³ïáñ
ÑÇÙÝ³¹ñ³Ù, Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ¨ Ñ»é³Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÃÛ³Ý áÉáñïÇ
Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝ, 2015, ¿ç 19
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(³åñ³Ýù³ÝÇßÁª ²ñÙ»ÝÃ»É)¦ ö´À ÏáÕÙÇó: Ü³ËÝ³Ï³Ý ÷áõÉáõÙ µçç³ÛÇÝ
Ï³åÇÝ ½áõ·³Ñ»é ·áñÍ»É ¿ Ý³¨ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ÷áË³ÝóÙ³Ý
é³¹ÇáíáñáÝÙ³Ý (÷»ÛçÇÝ·³ÛÇÝ) Í³é³ÛáõÃÛáõÝÁ, áñÁ, ë³Ï³ÛÝ, Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
Çñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ³Û¹å»ë ¿É ã³ñÙ³ï³íáñí»ó: Ü»ñ¹ñÙ³Ý å³ÑÇó ÙÇÝã
2004 Ãí³Ï³ÝÁ Ý»ñ³éÛ³É Ï³åÇ ûå»ñ³ïáñÇ ÏáÕÙÇó ÏÇñ³éí»É ¿ §ë»ñáõóùÇ
¹³Ý¹³Õ ù³ßÙ³Ý¦ é³½Ù³í³ñáõÃÛáõÝ:
1999

2000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008
2009
2010
Բաժանորդներիքա
նակը տարեվերջին
1000 , 2014, 3459.1

2011

2012

2013

2014

Բաժանորդներիքա
նակը տարեվերջին
1000 , 2011, 3210.8

2001

Բաժանորդներիքա
նակը տարեվերջին
1000 , 2012, 3322.8

Բաժանորդներիքա
նակը տարեվերջին
1000 , 2010, 3135.7

Բաժանորդներիքա
նակը տարեվերջին
1000 , 2009, 2651.6

Բաժանորդներիքա
նակը տարեվերջին
1000 , 2013, 3346.3

Բաժանորդներիքա
նակը տարեվերջին
1000 , 2008, 2367.8
Բաժանորդներիքա
նակը տարեվերջին
1000 , 2007, 1850.4

Բաժանորդներիքա
նակը տարեվերջին
1000 , 2003, 114.4

Բաժանորդներիքա
նակը տարեվերջին
1000 , 2001, 25.2

Բաժանորդներիքա
նակը տարեվերջին
1000 , 1999, 7.9

Բաժանորդներիքա
նակը տարեվերջին
1000 , 2006, 1185.4
Բաժանորդներիքա
նակը տարեվերջին
1000 , 2005, 679.6

Բաժանորդներիքա
նակը տարեվերջին
1000 , 2000, 17.4

Բաժանորդներիքա
նակը տարեվերջին
1000 , 2004, 203.3

Բաժանորդներիքա
նակը տարեվերջին
1000 , 2002, 71.9

¶Í³å³ïÏ»ñ 2. ´çç³ÛÇÝ Ï³åÇ µ³Å³Ýáñ¹Ý»ñÇ ÃíÇ ß³ñÅÁÝÃ³óÁ
1999-2014ÃÃ203
ÆÝãå»ë »ñ¨áõÙ ¿ ·Í³å³ïÏ»ñ 2-Çó, 2004Ã ï³ñ»í»ñçÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ
µçç³ÛÇÝ Ï³åÇ µ³Å³Ýáñ¹Ý»ñÇ ÃÇíÁ Ï³½Ù»É ¿ 203.3 Ñ³½³ñ Ù³ñ¹: ÀÝ¹
áñáõÙ, ³Ûë óáõó³ÝÇßÁ 2002Ã. óáõó³ÝÇßÁ ·»ñ³½³ÝóáõÙ ¿ñ Ùáï »ñ»ù ³Ý·³Ù,
ÇÝãÁ 2003Ã.-Çó ÐÐ ï³ñ³ÍùáõÙ Ï³ÝË³í×³ñ³ÛÇÝ µçç³ÛÇÝ ù³ñï»ñÇ Ý»ñ¹ÁñÙ³Ý Ñ»ï¨³Ýù ¿ñ: 2005Ã. µçç³ÛÇÝ Ï³åÇ »ñÏñáñ¹ ûå»ñ³ïáñÇ ÙáõïùÁ
Ñ³Ý·»óñ»ó Ýñ³Ý, áñ µçç³ÛÇÝ Ï³åÇ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇó û·ïíáÕÝ»ñÇ ÃÇíÁ
»é³å³ïÏíÇ: Æ ¹»å, »ñÏñáñ¹ ûå»ñ³ïáñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý »ñÏñáñ¹ ï³ñ203

²ÕµÛáõñÁ ÐÐ ²ìÌ ìÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý ï³ñ»·Çñù, 2004Ã., 2010Ã., 2015Ã.

253

²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë

í³ í»ñçáõÙ ³Ûë óáõó³ÝÇßÝ ³ñ¹»Ý ÑÝ·³å³ïí»É, ÇëÏ 2007-2008 Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇÝ ·ñ»Ã» ï³ëÝ³å³ïÏí»É ¿ª Ï³åí³Í ³ñ¹»Ý Ï³åÇ »ññáñ¹ ûå»ñ³ïáñÇ ÙáõïùÇ Ñ»ï: 2015Ã í»ñçÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ µçç³ÛÇÝ Ï³åÇ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇó û·ïíáÕ µ³Å³Ýáñ¹Ý»ñÇ ÃÇíÁ Ï³½Ù»É ¿ 3.6 ÙÉÝ, áñÇó 2.8 ÙÇÉÇáÝÁ
Ñ³Ý¹Çë³ó»É »Ý ³ÏïÇí µ³Å³Ýáñ¹Ý»ñ, ÇëÏ ³Ûë ßáõÏ³ÛÇ Ñ³ëáõÛÃÁ Ï³½Ù»É ¿
98204.7 ÙÇÉÇáÝ ¹ñ³Ù204: 2015 Ãí³Ï³ÝÇ ÑáõÝí³ñÇ 1-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ ÐÐ µáÉáñ
ù³Õ³ù³ÛÇÝ ¨ ·ÛáõÕ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÝ ³å³Ñáíí³Í »Ý »Õ»É ³éÝí³½Ý Ù»Ï
ûå»ñ³ïáñÇ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ß³ñÅ³Ï³Ý Ï³åÇ Í³ÍÏáõÛÃáí: ÀÝ¹ áñáõÙ, Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ 4,7 ïáÏáëÝ ³å³Ñáíí³Í ¿ 1 ûå»ñ³ïáñÇ, 18,7 ïáÏáëÁª 2 ûå»ñ³ïáñÝ»ñÇ ¨ 76,6 ïáÏáëÁª 3 ûå»ñ³ïáñÝ»ñÇ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ß³ñÅ³Ï³Ý Ï³åÇ
Í³ÍÏáõÛÃáí:205
Ð³ïÏ³Ýß³Ï³Ý ¿, áñ µçç³ÛÇÝ Ï³åÇ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßáõÏ³ Ùáõïù
·áñÍ³Í »ñ»ù ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ¿É Ý»ñÏ³ÛáõÙë ã»Ý å³ïÏ³ÝáõÙ Ý³ËÏÇÝ
ë»÷³Ï³Ý³ï»ñ»ñÇÝ: ´çç³ÛÇÝ Ï³åÇ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßáõÏ³Ý Ó¨³íáñ³Í
§²ñÙ»Ýî»É¦ ö´À-Ý 2006 Ãí³Ï³ÝÇÝ
í³×³éí»É ¿ éáõë-Ýáñí»·³Ï³Ý
§ìÇÙå»ÉÎáÙ¦ ´´À-ÇÝ, 2005 Ãí³Ï³ÝÇÝ ßáõÏ³ Ý»ñÃ³÷³Ýó³Í §Ô î»É»ÏáÙ¦
ö´À-Ý 2007 Ãí³Ï³ÝÇÝ í³×³éí»É ¿ éáõë³Ï³Ý §²üÎ êÇëï»Ù³¦ ÏáÝó»éÝÇ
Ù³ë Ï³½ÙáÕ Øîê ´´À-ÇÝ, ÇëÏ 2008 Ãí³Ï³ÝÇÝ ßáõÏ³ Ùï³Í §úñ³ÝÅ
²ñÙ»ÝÇ³¦ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ 2015 Ãí³Ï³ÝÇÝ í³×³éí»É ¿ 2007 Ãí³Ï³ÝÇÝ
Ñ»é³Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßáõÏ³ Ùáõïù ·áñÍ³Í ¨ áÉáñïÇ ÙÇ ß³ñù
ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇ³ÓáõÉÙ³Ùµ Ëáßáñ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý í»ñ³Íí³Í §ÚáõùáÙ¦
(Universal Communication) ÁÝÏ»ñáõÃÛ³ÝÁ: Æ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ §Ô î»É»ÏáÙ¦ ¨
§²ñÙ»Ýî»É¦ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ §úñ³ÝÅ ²ñÙ»ÝÇ³¦ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ µçç³ÛÇÝ
Ï³åÇ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßáõÏ³ÛáõÙ Ùáõïù ·áñÍ»Éáõ å³ÑÇó ÙÇÝã í³×³éùÁ
³ßË³ï»É ¿ íÝ³ëáíª ãÏ³ñáÕ³Ý³Éáí Ñ»ï ·Ý»É Ï³ï³ñí³Í Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÁ:
ê³ Ï³åí³Í ¿ Ñ³Ù»Ù³ï³µ³ñ ÷áùñ Ù³ëÝ³µ³ÅÝÇ ¨ Ùñó³ÏÇóÝ»ñÇ
Ñ³Ù»Ù³ï Ù»Í Ù³ñù»ÃÇÝ·³ÛÇÝ Í³Ëë»ñÇ áõ ¹ÇÉ»ñÝ»ñÇÝ Ï³ï³ñíáÕ
í×³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ»ï (³ÕÛáõë³Ï 1):
²ÕÛáõë³Ï 1-áõÙ µçç³ÛÇÝ Ï³åÇ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßáõÏ³ÛÇ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇª ³Ûë Ñ³ïí³ÍÇ ï»ËÝÇÏ³ïÝï»ë³Ï³Ý íÇ×³ÏÁ µÝáñáßáÕ óáõó³ÝÇßÝ»ñáõÙ áõÝ»ó³Í µ³ÅÝ»Ù³ëÁ µÝáñáßáÕ ïíÛ³ÉÝ»ñÇó ³ÏÝÑ³Ûï ¿, áñ ìÇí³
ê»ÉÉ-Øîê ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ ßáõÏ³ÛÇ µ³ó³ñÓ³Ï ³é³ç³ï³ñÝ ¿ (60.8%), ÁÝ¹
áñáõÙ, µçç³ÛÇÝ Ï³åáí Ù³ïáõóíáÕ µáÉáñ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ »ÝÃ³Ñ³ïí³ÍÝ»ñáõÙ (Ó³ÛÝ³ÛÇÝ, SMS, MMS, µçç³ÛÇÝ Ï³åáí Ù³ïáõóíáÕ ÇÝï»ñÝ»ï ¨
ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ áõ ³ùë»ëáõ³ñÝ»ñÇ í³×³éù): ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý µ³ÅÝ»Ù³ëÁ
204

²ÕµÛáõñÁ ÐÐ ²ìÌ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ëáóÇ³É-ïÝï»ë³Ï³Ý íÇ×³ÏÁ
2015 Ãí³Ï³ÝÇ ÑáõÝí³ñ-¹»Ïï»Ùµ»ñÇÝ, ¿ç 42:
205
²ÕµÛáõñÁ ÐÎÌÐ 2015Ã ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝ:

254

²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë

÷áùñ ¿ ÙÇ³ÛÝ ß³ñÅ³Ï³Ý É³ÛÝ³ß»ñï ÇÝï»ñÝ»ï Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóÙ³Ý »ÝÃ³Ñ³ïí³ÍáõÙ, áñáõÙ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ ³é³ç³ï³ñÇÝ Ñ»ï³åÝ¹áÕÝ ¿ 32.1% Ù³ëÝ³µ³ÅÝáí:
²ÕÛáõë³Ï 1. ´çç³ÛÇÝ Ï³åÇ ûå»ñ³ïáñÝ»ñÇ Ù³ëÝ³µ³ÅÇÝÝ»ñÁ 2015
Ãí³Ï³ÝÇÝ Ñ»é³Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áÉáñïÇ µçç³ÛÇÝ Ï³åÇ
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ïí³ÍÇ ï»ËÝÇÏ³ïÝï»ë³Ï³Ý íÇ×³ÏÁ µÝáõÃ³·ñáÕ
ÑÇÙÝ³Ï³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñáõÙ206

²ÕÛáõë³ÏÇó »ñ¨áõÙ ¿, áñ ßáõÏ³ÛÇ µáÉáñ »ÝÃ³Ñ³ïí³ÍÝ»ñáõÙ ÁÝ¹·Íí³Í
Ñ»ïÝ³å³ÑÁ §úñ³ÝÅ ²ñÙ»ÝÇ³¦ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ ¿, áñÁ, Ï³ñ»ÉÇ ¿ ³ë»É ÑÇÙÝ³Ï³Ý ß»ßï³¹ñáõÙÁ Ï³ï³ñ»É ¿ñ áã Ã» µçç³ÛÇÝ Ï³åÇ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ,
³ÛÉ ß³ñÅ³Ï³Ý É³ÛÝ³ß»ñï ÇÝï»ñÝ»ïÇ Ù³ïáõóÙ³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
ë»·Ù»ÝïáõÙ ³é³ç³ï³ñ ¹Çñù»ñ ·ñ³í»Éáõ áõÕÕáõÃÛ³Ùµ, áñï»Õ í»ñçÇÝÇ
Ù³ëÝ³µ³ÅÇÝÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 59.2%207: ²ÕÛáõë³ÏÇó ³ÏÝÑ³Ûï ¿ Ý³¨, áñ ìÇí³
ê»ÉÉ-Øîê ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ ³é³ç³ï³ñ ¿ áÉáñïÇ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ñù»ÃÇÝ·³ÛÇÝ Í³Ëë»ñáõÙ ¨ ¹ÇÉ»ñ³ÛÇÝ ÙÇçÝáñ¹³í×³ñÝ»ñáõÙ, ë³Ï³ÛÝ áõÝÇ Ý³¨
206

²ÕÛáõë³ÏÁ Ï³½Ùí»É ¿ »ñ»ù ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ »é³ÙëÛ³Ï³ÛÇÝ
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³:
207
È³ÛÝ³ß»ñï ÇÝï»ñÝ»ï Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßáõÏ³ÛáõÙ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý
Ù³ëÝ³µ³ÅÇÝÝ»ñÝ ³ÛÉ »Ý: ²ÕÛáõë³Ï 1-áõÙ µ»ñí³Í »Ý ÙÇ³ÛÝ ¹Çï³ñÏíáÕ 3
ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ë³éÝ Ñ³ëáõÛÃáõÙ (³Ûë Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ù³ëáí) Ýñ³ÝóÇó
Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÇ
Ù³ëÝ³µ³ÅÝÇ
ïíÛ³ÉÝ»ñÁ:
ÆëÏ
É³ÛÝ³ß»ñï
ÇÝï»ñÝ»ï
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßáõÏ³ÛáõÙ ³Ûë ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÝ³µ³ÅÇÝÁ ÏÝ»ñÏ³Û³óÝ»Ýù,
Ñ»Ýó ³Û¹ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ë»·Ù»ÝïÇ ÝÏ³ñ³·ñáõÃÛ³Ý Ù»ç:
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µ³Å³Ýáñ¹Ý»ñÇ Ý»ñÑáëùÇ áõ ³ñï³ÑáëùÇ ³Ù»Ý³Ù»Í óáõó³ÝÇßÁ: 20082015ÃÃ. ÁÝÃ³óùáõÙ ³Ûë ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó »é³ÙëÛ³Ï³ÛÇÝ Ïïñí³Íùáí Ï³ï³ñí³Í Ù³ñù»ÃÇÝ·³ÛÇÝ Í³Ëë»ñÇó áõ ¹ÇÉ»ñ³ÛÇÝ ÙÇçÝáñ¹³í×³ñÝ»ñÇó å³Ñ³Ýç³ñÏÇ ³é³Ó·³Ï³ÝáõÃÛ³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ ÷³ëïáõÙ ¿, áñ
ìÇí³ ê»ÉÉ-Øîê ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ñ³ëáõÛÃÁ µçç³ÛÇÝ Ï³åÇ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
³é³ÝÓÇÝ ï»ë³ÏÝ»ñáí, ÇÝãå»ë Ý³¨ µ³Å³Ýáñ¹Ý»ñÇ Ý»ñÑáëùÝ áõ ³ñï³ÑáëùÁ ³é³Ó·³Ï³Ý ã»Ý Ù³ñù»ÃÇÝ·³ÛÇÝ Í³Ëë»ñÇ ¨ ¹ÇÉ»ñ³ÛÇÝ ÙÇçÝáñ¹³í×³ñÝ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ: ¸ñ³Ýó ÙÇç¨ ³éÏ³ Ï³å»ñÁ
ï³ï³Ýí»É »Ý R2 =0.16-0.29 ÙÇç³Ï³ÛùáõÙ: ´ÇÈ³ÛÝÇ å³ñ³·³ÛáõÙ ¹ñ³Ýù
¹ñë¨áñ»É »Ý ÃáõÛÉ Ï³Ù ÙÇçÇÝ Ï³Ëí³ÍáõÃÛáõÝª R2 =0.59-0.73 ÙÇç³Ï³ÛùáõÙ,
ÇëÏ úñ³ÝÅ ²ñÙ»ÝÇ³ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý å³ñ³·³ÛáõÙ µ³Å³Ýáñ¹Ý»ñÇ Ý»ñÑáëùÁ,
³ñï³ÑáëùÁ ¨ Ñ³ëáõÛÃÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ½·³ÉÇ ³é³Ó·³Ï³ÝáõÃÛáõÝ »Ý
áõÝ»ó»É ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ï³ï³ñ³Í Ù³ñù»ÃÇÝ·³ÛÇÝ Í³Ëë»ñÇó (R2=0.87-0.99
ÙÇç³Ï³ÛùáõÙ): ØÇ¨ÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï »ñ»ù ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ñ³·³ÛáõÙ ¿É
Ñ³ëáõÛÃÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÁ ½·³ÉÇ Ï³Ëí³ÍáõÃÛáõÝ ¿ áõÝ»ó»É µ³Å³Ýáñ¹Ý»ñÇ
ÃíÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇó (Ý»ñÑáëùÇó ¨ ³ñï³ÑáëùÇó): ìÇí³ ê»ÉÉ Øîê
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý å³ñ³·³ÛáõÙ ³ÛÝ Ï³½Ù»É ¿ R2 =0.88, ´ÇÉ³ÛÇÝ å³ñ³·³ÛáõÙ
Ï³½Ù»É ¿ª R2 =0.97 ¨ úñ³ÝÅ ²ñÙ»ÝÇ³ÛÇ å³ñ³·³ÛáõÙ Ï³½Ù»É ¿ R2 =0.99:
Բջջային կապի օպերատորների մասնաբաժինները ակտիվ
բաժանորդների թվաքանակում 2015թ վերջի դրությամբ
Viva Cell

BeeLine

Orange

Series1,
Orange, 15%,
15%
Series1,
BeeLine, 24%,
24%

Series1, Viva
Cell, 61%, 61%

ä»ïù ¿ Ýß»É, áñ ìÇí³ ê»ÉÉ Øîê ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý å³ñ³·³ÛáõÙ Ï³ï³ñíáÕ
·áí³½¹³ÛÇÝ Í³Ëë»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ µ³Å³Ýáñ¹Ý»ñÇ ß³ñÅÇ áã ³é³Ó·³Ï³Ý
ÉÇÝ»Éáõ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ í»ñçÇÝÇë í³ñ³Í ·Ý³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ: ²ÛÝ, µçç³ÛÇÝ Ï³åÇ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßáõÏ³ÛáõÙ áõÝ»Ý³Éáí
60% Ù³ëÝ³µ³ÅÇÝ, û·ïíáõÙ ¿ Ù³ëßï³µÇó Çñ»Ý ÁÝÓ»éÝíáÕ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÇó ¨ Ùñó³ÏÇóÝ»ñÇ Ñ³Ù»Ù³ï ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿ ßáß³÷»ÉÇ ó³Íñ ·Ý»ñ:
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²ÕÛáõë³Ï 2. ´çç³ÛÇÝ Ï³åÇ ûå»ñ³ïáñÝ»ñÇ ARPU, MOaU ¨ MObU
óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ 2015 Ãí³Ï³ÝÇÝ208
Ì³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í³×³éùÇó Ù»Ï ³ÏïÇí µ³Å³Ýáñ¹ÇÝ µ³ÅÇÝ ÁÝÏÝáÕ ÙÇçÇÝ
³Ùë³Ï³Ý Ñ³ëáõÛÃ (ARPU)
Ï³ÝË³í×³ñ³ÛÇÝ
µ³Å³Ýáñ¹Ý»ñ (ARPU)
Ñ»ïí×³ñ³ÛÇÝ µ³Å³Ýáñ¹Ý»ñ
(ARPU)
USB Ùá¹»Ùáí ÇÝï»ñÝ»ï
Í³é³-ÛáõÃÛ³Ý µ³Å³Ýáñ¹Ý»ñ
(ARPU)

Viva Cell

BeeLine

Orange

¹ñ³Ù

1507

1990

1709

¹ñ³Ù

3629

4643

4325

¹ñ³Ù

3100

1689

3272

Ø»Ï µ³Å³Ýáñ¹ÇÝ µ³ÅÇÝ ÁÝÏÝáÕ ÙÇçÇÝ ³Ùë³Ï³Ý ïñ³ýÇÏª Ý»ñ³éÛ³É
÷áËÏ³å³ÏóáõÙÁ ¨ Ùáõïù³ÛÇÝ éááõÙÇÝ·Á (MOaU MObU)
Ï³ÝË³í×³ñ³ÛÇÝ
µ³Å³Ýáñ¹Ý»ñ (MOaU MObU)
Ñ»ïí×³ñ³ÛÇÝ µ³Å³Ýáñ¹Ý»ñ
(MOaU MObU)
USB Ùá¹»Ùáí ÇÝï»ñÝ»ï
Í³é³ÛáõÃÛ³Ý µ³Å³Ýáñ¹Ý»ñ
(MOaU MObU))

Viva Cell

BeeLine

Orange

ñáå»

483

344

130

ñáå»

746

413

321

Ø´

10734

9367

15876

²ÕÛáõë³Ï 2-Çó ³ÏÝÑ³Ûï ¿, áñ Ã»¨ ßáõÏ³ÛÇ ³é³ç³ï³ñÇ µ³Å³Ýáñ¹Ý»ñÝ ³é³í»É ³ÏïÇí »Ý ëå³éáõÙ µçç³ÛÇÝ Ï³åÇ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÁ (Ï³ÝË³í×³ñ³ÛÇÝ ¨ Ñ»ïí×³ñ³ÛÇÝ µ³Å³Ýáñ¹Ý»ñÇ MOaU ¨ MObU óáõó³ÝÇßÁ), ë³Ï³ÛÝ µçç³ÛÇÝ Ï³åÇ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í³×³éùÇó Ù»Ï ³ÏïÇí µ³Å³Ýáñ¹ÇÝ
ÁÝÏÝáÕ ÙÇçÇÝ ³Ùë³Ï³Ý Ñ³ëáõÛÃÇ óáõó³ÝÇßáí (ARPU) ìÇí³ ê»ÉÉ Øîê-Á
³ÏÝÑ³Ûïáñ»Ý ½ÇçáõÙ ¿ Ùñó³ÏÇóÝ»ñÇÝ, ÇÝãÁ ã»ë ³ëÇ ß³ñÅ³Ï³Ý É³ÛÝ³ß»ñï
ÇÝï»ñÝ»ïÇ Ù³ïáõóÙ³Ý Ù³ëÇÝ, áñï»Õ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ µ³ó³Ñ³Ûï ³é³ç³ï³ñ ¹Çñù ãáõÝÇ: ØÛáõë ÏáÕÙÇó, ³ÏÝÑ³Ûï ¿, áñ ìÇÙå»É ÎáÙ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³ÝÁ
å³ïÏ³ÝáÕ ²ñÙ»ÝÃ»É ö´À-Ý (´Ç È³ÛÝ) Ùñó³ÏÇóÝ»ñÇ Ñ³Ù»Ù³ï, µáÉáñ
Í³éáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëáí ÏÇñ³éáõÙ ¿ ÁÝ¹·Íí³Í µ³ñÓñ ·Ý»ñÇ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ: ê³ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ ÙÇ ù³ÝÇ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñáí. ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ
Ù»Ý³ßÝáñÑ³ÛÇÝ ¹Çñù áõÝÇ ýÇùëí³Í Ñ»é³Ëáë³Ï³åÇ ßáõÏ³ÛáõÙ, ³é³ç³ï³ñ ¿ É³ÛÝ³ß»ñï ÇÝï»ñÝ»ïÇ Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý ßáõÏ³ÛáõÙ, µçç³ÛÇÝ Ï³åÇ
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßáõÏ³ÛáõÙ »ñÏñáñ¹ ûå»ñ³ïáñÝ ¿, ³í³Ý¹³µ³ñ áõÝÇ
µ³ñÓñ ·Ý»ñÇ ë³ÑÙ³ÝÙ³Ý Ñ³Ïí³ÍáõÃÛáõÝ, µ³óÇ ³Û¹ ³ÛÉ »ñÏñÝ»ñáõÙ ¨ë
ìÇÙå»É ÎáÙ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ áõÝÇ Ï³åÇ Ã³ÝÏ ûå»ñ³ïáñÇ Ñ³Ùµ³íª ³ÛëÇÝùÝ

208

²ÕÛáõë³ÏÁ Ï³½Ùí»É ¿ »ñ»ù ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ »é³ÙëÛ³Ï³ÛÇÝ
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³:
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Ù³ñù»ÃÇÝ·³ÛÇÝ é³½Ù³í³ñáõÃÛáõÝÁ Ï³½ÙíáõÙ ¿ µ³ñÓñ ·Ý»ñÇ ë³ÑÙ³ÝÙ³Ý
íñ³:
ØÇ¨ÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï Ùñó³ÏÇóÝ»ñÇ Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÛ³Ùµ ²ñÙ»ÝÃ»ÉÁ ÙÇ
ù³ÝÇ ³Ý·³Ù ³í»ÉÇÝ ùÇã ·áõÙ³ñ ¿ ïñ³Ù³¹ñáõÙ ·áí³½¹Ç ¨ Ù³ñù»ÃÇÝ·Ç
Í³Ëë»ñÇÝ209: ö³ëï³óÇ ëï³óíáõÙ ¿, áñ µçç³ÛÇÝ Ï³åÇ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
ßáõÏ³ÛÇ ³é³ç³ï³ñÁ, û·ïí»Éáí ßáõÏ³ÛáõÙ Ù³ëßï³µÇ ÁÝÓ»é³Í ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó í³ñáõÙ ¿ ÁÝ¹·Íí³Í ó³Íñ ·Ý»ñÇ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, ßáõÏ³ÛáõÙ Çñ µ³ÅÝ»Ù³ëáí »ñÏñáñ¹Á Ñ³Ý¹Çë³óáÕ ²ñÙ»Ý Â»É ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ,
Ñ³Ï³é³ÏÁ í³ñáõÙ ¿ µ³ñÓñ ·Ý»ñÇ ¨ ßáõÏ³ÛÇó ³ÙµáÕç³Ï³Ý û·ï³Ñ³ÝÙ³Ý
(Ýí³½³·áõÛÝ Í³Ëë»ñáí ³é³í»É³·áõÛÝ ß³ÑáõÛÃÇ ëï³óÙ³Ý) ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, ÇëÏ ßáõÏ³ÛÇ Ñ»ïÝ³å³ÑÁ ëïÇåí³Í ¿ ßáõÏ³ Ó¨³íáñ»É µ³ó³é³å»ë ³·ñ»ëÇí Ù³ñù»ÃÇÝ·³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ßÝáñÑÇí:
Ð»é³Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áÉáñïáõÙ Çñ µ³ÅÝ»Ù³ëáí Ñ³çáñ¹
ÝÏ³ï»ÉÇÝ É³ÛÝ³ß»ñï ÇÝï»ñÝ»ï Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóÙ³Ý »ÝÃ³Ñ³ïí³ÍÝ ¿: ÆÝï»ñÝ»ï Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóáõÙÁ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ëÏëí»É ¿
1990-³Ï³ÝÝ»ñÇ ëÏ½µÝ»ñÇÝ: Ð³ïÏ³Ýß³Ï³Ý ¿, áñ ÇÝãå»ë µçç³ÛÇÝ Ï³åÇ
å³ñ³·³ÛáõÙ, ÇÝï»ñÝ»ï Ñ³ë³Ý»ÉÇáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ¨ë, Ý³ËÝ³Ï³Ý
ßñç³ÝáõÙ Ù³ï³Ï³ñ³ñÇ Ù»Ý³ßÝáñÑ³ÛÇÝ, Ñ»ï³·³ÛáõÙ ·»ñÇßËáÕ ¹Çñù»ñÝ
áõ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ ¿³å»ë ËáãÁÝ¹áï»É »Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ³ÏïÇí
³×Á 1999-2008ÃÃ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ:
2008
2009
2010
Ինտերնետ
բջջային կապի
Ինտերնետ
միջոցով, 2010,
բջջային կապի
1701.6
միջոցով, 2009,
1122.8
Ինտերնետ
բջջային կապի
միջոցով, 2008,
550.9

2011

2012
2013
2014
Ինտերնետ
բջջային կապի
միջոցով, 2012,
Ինտերնետ 1471.7
Ինտերնետ
բջջային կապի
բջջային կապի
միջոցով, 2011,
միջոցով, 2014,
Ինտերնետ
1435.2
1561.8
բջջային կապի
միջոցով, 2013,
1550.1

¶Í³å³ïÏ»ñ 3. ÆÝï»ñÝ»ï Í³é³ÛáõÃÛ³Ý µ³Å³Ýáñ¹Ý»ñÇ ÃíÇ ß³ñÅÁÝÃ³óÁ
1999-2014ÃÃ210

209

2015 Ãí³Ï³ÝÇÝ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ù³ñù»ÃÇÝ·Ç ¨ ·áí³½¹Ç Í³Ëë»ñÁ Ï³½Ù»É »Ý 220
ÙÉÝ ¹ñ³Ù ìÇí³ ê»ÉÉ-Øîê ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý 925 ÙÉÝ ¹ñ³Ù ¨ úñ³ÝÅ ²ñÙ»ÝÇ³ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý
1.5 ÙÉñ¹ ¹ñ³Ù Ñ³Ù³ÝáõÝ Í³Ëë»ñÇ ¹ÇÙ³ó:
210
²ÕµÛáõñÁ ÐÐ ²ìÌ ìÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý ï³ñ»·Çñù, 2004Ã., 2010Ã., 2015Ã.
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ÆÝï»ñÝ»ï Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóÙ³Ý ßáõÏ³ÛáõÙ Çñ³íÇ×³ÏÇ
¿³Ï³Ý µ³ñ»É³íáõÙ ÝÏ³ïí»É ¿ 2008 Ãí³Ï³ÝÇó, ÇÝãÇ íñ³ ³½¹»É »Ý ÙÇ
ß³ñù ·áñÍáÝÝ»ñ: Ü³Ë 2007Ã. ÐÎÌÐ-Ý ²ñÙ»ÝÃ»É ö´À-ÇÝ ×³Ý³ã»É ¿ñ Çµñ¨
ÇÝï»ñÝ»ï Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý ßáõÏ³ÛáõÙ ·»ñÇßËáÕ ¹Çñù áõÝ»óáÕ (63%), ÇÝãÇ
³ñ¹ÛáõÝùáõÙ Ïáßï í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý ï³Ï ¿ñ í»ñóñ»É ÇÝï»ñÝ»ïÇ Ù»Í³Í³Ë Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý ë³Ï³·Ý³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ: 2008 Ãí³Ï³ÝÇ
ÐÎÌÐ ·áñÍáõÝ ÙÇç³ÙïáõÃÛ³Ùµ ÙÇç³½·³ÛÇÝ IP ï³ñ³ÝóÙ³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßáõÏ³ÛáõÙ ³éÏ³ ë³Ï³·Ý³ÛÇÝ ³ÝÑ³Ù³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ñ·³íáñ»Éáõ ÑÇÙÝ³íáñÙ³Ùµ, ²ñÙ»Ý Â»É ö´À ÏáÕÙÇó Ù³ïáõóíáÕ 1 ØµÇÃ/í ³ñ³·áõÃÛ³Ùµ ÙÇç³½·³ÛÇÝ IP ï³ñ³ÝóÙ³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ³Ùë³Ï³Ý ë³Ï³·ÇÝÁ
ßáõñç 4000 ²ØÜ ¹áÉ³ñÇÝ Ñ³Ù³ñÅ»ù ¹ñ³ÙÇó Ýí³½»óí»É ¿ ÙÇÝã¨ 1000 ²ØÜ
¹áÉ³ñÇÝ Ñ³Ù³ñÅ»ù ¹ñ³ÙÇ: ´³óÇ ³Û¹, WiMAX ï»ËÝáÉá·Ç³ÛÇ Ý»ñ¹ñÙ³Ý
ßÝáñÑÇí ÎáéÝ»ï ²Ø ö´À-Ç ¨ ²Ûù³Ý øáÙÛáõÝÇù»ÛßÝ½ ö´À-Ç ÏáÕÙÇó ÐÐ áÕç
ï³ñ³ÍùáõÙ ëÏë»É »Ý Ù³ïáõóí»É ß³ñÅ³Ï³Ý É³ÛÝ³ß»ñï ÇÝï»ñÝ»ï Ñ³ë³Ý»ÉÇáõÃÛ³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ: ÞáõÏ³ÛáõÙ Ýáñ Ë³Õ³óáÕÝ»ñÇ Ç Ñ³Ûï ·³ÉÁ
Ýå³ëï»É ¿ Ýñ³Ý, áñ IP ï³ñ³ÝóÙ³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßáõÏ³ÛáõÙ ·»ñÇßËáÕ Ñ³Ù³ñíáÕ ²ñÙ»ÝÃ»É ö´À-Ý ¨ ü³ÛµñÝ»Ã øáÙÛáõÝÇù»ÛßÝë êäÀ-Ý Çñ»Ýó
ÏáÕÙÇó Ù³ïáõóíáÕ ÇÝï»ñÝ»ï Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ù»Í³Í³Ë ·Ý»ñÝ Çç»óÝ»Ý
ÐÎÌÐ ÏáÕÙÇó å³Ñ³Ýçí³Í ë³Ï³·ÝÇó (1000 ²ØÜ ¹áÉ³ñÇÝ Ñ³Ù³ñÅ»ù
¹ñ³Ù) 2.5 ³Ý·³Ù ³í»ÉÇ ó³Íñ ÙÇç³Ï³ÛùáõÙ (Áëï ÐÎÌÐ 2009Ã ï³ñ»Ï³Ý
Ñ³ßí»ïíáõÃÛ³Ý ³ÛÝ ï³ï³Ýí»É ¿ 170.000 ¹ñ³ÙÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ): îíÛ³É
¹»åùáõÙ Ï³ñáÕ »Ýù ³ñÓ³Ý³·ñ»É, áñ ³Ûë ßáõÏ³ÛáõÙ ¨ë ·Ý³ÝÏáõÙÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ å³ÛÙ³Ý³íáñí»É ¿ Ùñó³ÏóáõÃÛ³Ý ¿³Ï³Ý ëñÙ³Ùµ: Àëï ¿áõÃÛ³Ý
2009 Ãí³Ï³ÝÇÝ, µ³óÇ ýÇùëí³Í Ñ»é³Ëáë³Ï³åáí ÇÝï»ñÝ»ïÇ Ù³ïáõóáõÙÇó ÐÐ ï³ñ³ÍùáõÙ É³ÛÝ³ß»ñï ÇÝï»ñÝ»ï Ù³ïáõóí»É ¿ Ý³¨ WiMAX ¨
UMTS/3G ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñáí, ÇÝãå»ë Ý³¨ µçç³ÛÇÝ Ï³åÇ GPRS ¨ 3G
ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñáí: Ð³ñÏ ¿ Ýß»É, áñ É³ÛÝ³ß»ñï ÇÝï»ñÝ»ï Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µ³Å³Ýáñ¹Ý»ñÇ ÃÇíÁ Ù»Í³ó»É ¿ Ý³¨ ýÇùëí³Í Ñ»é³Ëáë³Ï³åÇ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñÇ í»ñ³óÙ³Ý ßÝáñÑÇí Ù³ëÝ³íáñ³å»ë, ³ñ¹»Ý 2010 Ã í»ñçÇÝ §²ñÙ»Ýî»É¦ ö´À-Ý ºñ¨³Ý ù³Õ³ùÇ ³Ùñ³Ïóí³Í Ñ»é³Ëáë³ó³ÝóÇ Ãí³ÛÝ³óÙ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ Ñ³ëóñ»É ¿ 98%-Ç, Ù³ñ½»ñÇÝÁ` Ùáï
62 %-Ç211: §²ñÙ»Ýî»É¦ ö´À ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý í»ñ³½ÇÝÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ, 2010
Ãí³Ï³ÝÇÝ 2009-Ç Ñ³Ù»Ù³ï ßáõñç 4 ³Ý·³Ù, Ýí³½»É ¿ Ñ»é³Ëáë³ó³ÝóÇ
ÙÇçáóáí (dial-up) ÇÝï»ñÝ»ï Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇó û·ïíáÕÝ»ñÇ ÃÇíÁ: ÆëÏ
ÇÝï»ñÝ»ï Ñ³ë³Ý»ÉÇáõÃÛ³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóÙ³Ý ÙÇçÇÝ
ë³Ï³·ÇÝÁ ßáõñç 47%-áí Ýí³½»Éáí 2010 Ãí³Ï³ÝÇÝ Ï³½Ù»É ¿ Ùáï 8 Ñ³½³ñ
¹ñ³Ù: Ü»ñÏ³ÛáõÙë 4096/2048 ÎµÇÃ/íñÏ ³ñ³·áõÃÛ³Ùµ ÇÝï»ñÝ»ïÇ Ù³ï³211

îíÛ³ÉÝ»ñÁ í»ñóí³Í »Ý ÐÎÌÐ 2004-2010 ÃÃ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ï³ñ»Ï³Ý
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇó:
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Ï³ñ³ñÙ³Ý Ù³Ýñ³Í³Ë ·ÇÝÁ ï³ñµ»ñ ûå»ñ³ïáñÝ»ñÇ Ùáï ï³ï³ÝíáõÙ ¿
³Ùë³Ï³Ý 5000-8000 ¹ñ³ÙÇ ÙÇç³Ï³ÛùáõÙ:
2014 Ã. ¹ñáõÃÛ³Ùµ Ð³Û³ëï³Ý ÇÝï»ñÝ»ï Ý»ñÙáõÍáÕ Ï³åáõÕÇÝ»ñÇ
ïÇñ³å»ï»É »Ý §²ñÙ»Ýï»É¦ ö´À-Ý, §Ô-î»É»ÏáÙ¦ ö´À-Ý, §ÚáõùáÙ¦ êäÀ-Ý,
§æÇ ¾Ý êÇ-²Éý³¦ ö´À-Ý ¨ §²ñÙ»ÝÇ³Ý ¹»ÛÃ³ùáÙ ùáÙ÷³ÝÇ¦ ö´À-Ý:
Series1, Rostelecom,
5.7, 6%
Series1, Ucom, 14.4,
14%

Series1, Viva CellMTS, 18.1, 18%

0.3%
Series1, Orange, 28.6,
29%

Series1, Bee Line,
32.9, 33%

Orange

Bee Line

Viva Cell-MTS

Ucom

Rostelecom

ADC

¶Í³å³ïÏ»ñ 4. 2014 Ãí³Ï³ÝÇÝ ÐÐ Ý»ñÙáõÍí³Í ÇÝï»ñÝ»ï Í³é³ÛáõÃÛ³Ý
Í³í³ÉÝ»ñáõÙ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ý»ñÙáõÍáÕÝ»ñÇ Ù³ëÝ³µ³ÅÇÝÝ»ñÁ
Àëï ÐÎÌÐ ïñ³Ù³¹ñ³Í ÉÇó»Ý½Ç³Ý»ñÇ 2014 Ãí³Ï³ÝÇÝ ÐÐ-áõÙ ÇÝï»ñÝ»ï Ñ³ë³Ý»ÉÇáõÃÛ³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ Ù³ïáõó»É ¿ Ãíáí, 71 ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝ
áñáÝóÇó ßáõÏ³ÛáõÙ ³é³í»É Ëáßáñ Ù³ëÝ³µ³ÅÇÝÝ»ñ áõÝ»ó»É »Ý §²ñÙ»Ýï»É¦, §æÇ ¾Ý êÇ-²Éý³¦, §Ô-î»É»ÏáÙ¦, §úñ³ÝÅ ²ñÙ»ÝÇ³¦ ö´À-Ý»ñÁ
¨ §ÚáõùáÙ, §ì»µ¦, §²ñ³Ý»³¦, §ÆÝï»ñ³ÏïÇí ÂÇíÇ¦, §²ñ÷ÇÝ»ï¦ áõ
§Ø³ÛÉ³Ý¦ êäÀ-Ý»ñÁ: 2014 Ãí³Ï³ÝÇÝ µ³óÇ ß³ñÅ³Ï³Ý 3G ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ ÏÇñ³éÙ³Ùµ ÇÝï»ñÝ»ïÇó ÐÐ-áõÙ ÏÇñ³éí»É »Ý É³ÛÝ³ß»ñï ÇÝï»ñÝ»ïÇ
Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý CDMA, ADSL, WiMAX, UMTS/3G FTTx ¨ xDSL ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñ, áñáÝóÇó ³é³í»É ³ñ³·³·áñÍ xDSL ï»ËÝáÉá·Ç³Ûáí û·ïíáÕ µ³Å³Ýáñ¹Ý»ñÇ ï»ë³Ï³ñ³ñ ÏßÇéÁ É³ÛÝ³ß»ñï ÇÝï»ñÝ»ïÇó û·ïíáÕÝ»ñÇ
ÃíáõÙ 2014 Ãí³Ï³ÝÇÝ Ï³½Ù»É ¿ ßáõñç 57 ïáÏáë: Ø³Ýñ³Í³Ë ßáõÏ³ÛáõÙ
ëÏë»É »Ý ÏÇñ³éí»É Ý³¨ ³é³í»É ³ñ³·³·áñÍ ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ (FTTH) íñ³
ÑÇÙÝí³Í ÇÝï»ñÝ»ï Ñ³ë³Ý»ÉÇáõÃÛ³Ý ë³Ï³·Ý³ÛÇÝ ÷³Ã»ÃÝ»ñ, áñáÝù
ëå³éáÕÝ»ñÇÝ ³é³ç³ñÏíáõÙ »Ý ÇÝãå»ë ÇÝùÝáõñáõÛÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý, ³ÛÝå»ë
¿É §ºñ»ùÁ Ù»ÏáõÙ (Triple Play)¦ Ó¨³ã³÷áí` Ý»ñ³é»Éáí Ý³¨ §²ÚöÆ¦
Ñ»éáõëï³ï»ëáõÃÛáõÝ ¨ Ñ»é³Ëáë³Ï³å: Ø³ëÝ³íáñ³å»ë, ßáõÏ³ÛáõÙ §ºñ»ùÁ Ù»ÏáõÙ¦ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÷³Ã»Ãáí §²ÚöÆ¦ Ñ»éáõëï³ï»ëáõÃÛ³Ý ¨
Ñ»é³Ëáë³Ï³åÇ Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ ³é³ç³ñÏí»É ¿ Ýí³½³·áõÛÝÁ ÇÝï»ñÝ»ï
ÑáëùÇ 11Øµ/í ³ñ³·áõÃÛáõÝª 10000 ¹ñ³Ù ³ñÅ»ùáí: ÀÝ¹ áñáõÙ, Áëï ÐÎÌÐ
ã³÷áõÙÝ»ñÇ ßáõÏ³ÛáõÙ Ýßí³Í ï»ë³ÏÇ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍÙ³ÝÁ ½áõ·ÁÝ260
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Ã³ó Ýí³½áõÙ »Ý Ý³¨ É³ÛÝ³ß»ñï ÇÝï»ñÝ»ï Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³é³ç³ñÏíáÕ ë³Ï³·Ý»ñÁ212:
Ð»é³Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áÉáñïáõÙ Çñ µ³ÅÝ»Ù³ëáí »ññáñ¹Á
ýÇùëí³Í Ñ»é³Ëáë³Ï³åÝ ¿, áñÁ ë³Ï³ÛÝ, Ç ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ µçç³ÛÇÝ Ï³åÇ
¨ ÇÝï»ñÝ»ï Ñ³ë³Ý»ÉÇáõÃÛ³Ý, ¿³Ï³Ýáñ»Ý ½ÇçáõÙ ¿ ¹Çñù»ñÁ, ÇÝãÝ ³ñï³óáÉíáõÙ ¿ ³½¹áõÙ ¿ ÇÝãå»ë Ñ³ëáõÛÃÇ, ³ÛÝå»ë ¿É µ³Å³Ýáñ¹Ý»ñÇ ÃíÇ Ïñ×³ïÙ³Ý ï»ëùáí, ãÝ³Û³Í ³ÛÝ µ³ÝÇÝ, áñ ßáõÏ³ÛÇ ³Ûë »ÝÃ³Ñ³ïí³ÍáõÙ Ù»Ý³ßÝáñÑ³ÛÇÝ ¹Çñù áõÝ»óáÕ ²ñÙ»Ýî»É ö´À-ÇÝ Ñ³çáÕí»É ¿ ¿³Ï³Ýáñ»Ý µ³ñ»É³í»É Ï³åÇ áñ³ÏÁ: Ø³ëÝ³íáñ³å»ë, ³ñ¹»Ý 2014 Ãí³Ï³ÝÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³ÝÁ Ñ³çáÕí»É ¿ ºñ¨³Ý ù³Õ³ùáõÙ ³Ùñ³Ïóí³Í Ñ»é³Ëáë³ó³ÝóÇ
Ãí³ÛÝ³óÙ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ Ñ³ëóÝ»É 100%-Ç, ÇëÏ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ` 93,85 %-Ç213:
²ÕÛáõë³Ï 3. Î³åÇ áÉáñïÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ñ³ïí³ÍÝ»ñÇ óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ 20052014ÃÃ214

Ð»é³Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áÉáñïÇ Ñ³Ù»Ù³ï³µ³ñ Ýáñ ¨ ³ñ³·
ï»Ùå»ñáí ³×áÕ »ÝÃ³Ñ³ïí³ÍÝ»ñÇó ¿ Ù³ÉáõË³ÛÇÝ Ñ»éáõëï³ï»ë³ÛÇÝ
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóáõÙÁ: âÝ³Û³Í, Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ù³ïáõóáõÙÁ ÐÐ-áõÙ
ëÏëí»É ¿ 1990-³Ï³Ý ÃÃ., ë³Ï³ÛÝ ÙÇÝã 2010Ã. ³ÛÝ Éáõñç Ñ³çáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ ãÇ
³ñÓ³Ý³·ñ»É: Ø³ëÝ³íáñ³å»ë, 2010Ã. Ù³ÉáõË³ÛÇÝ Ñ»éáõëï³ï»ëáõÃÛ³Ý
µ³Å³Ýáñ¹Ý»ñÇ ÃÇíÁ Ï³½Ù»É ¿ ÁÝ¹³Ù»ÝÁ 12.7 Ñ³½³ñ: Ø³ÉáõË³ÛÇÝ Ñ»éáõëï³ï»ëáõÃÛ³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßáõÏ³ÛáõÙ ÙÇÝã 2008Ã. ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ·áñ212

îíÛ³ÉÝ»ñÁ í»ñóí³Í »Ý ÐÎÌÐ 2004-2010 ÃÃ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ï³ñ»Ï³Ý
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇó:
213
îíÛ³ÉÝ»ñÁ í»ñóí³Í »Ý ÐÎÌÐ 2004-2010 ÃÃ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ï³ñ»Ï³Ý
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇó:
214
²ÕµÛáõñÁ ²ìÌ íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý ï³ñ»·ñù»ñ 2009 ¨ 2015, µ³ÅÇÝ
ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ ¨ Ï³å:
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Í»É »Ý ºíñáÏ³µ»É ¨ Ø³Û ÂÇíÇ êäÀ-Ý»ñÁ, ë³Ï³ÛÝ ³Ûë ßáõÏ³ÛÇ Í³í³ÉÝ»ñÇ
³×Á ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Ï³åí³Í ¿ èáëï»É»ÏáÙ ¨ ÚáõùáÙ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ñ»ï, ÇÝãÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ³ñ¹»Ý 2014Ã. µ³Å³Ýáñ¹Ý»ñÇ ÃÇíÁ
Ñ³ë»É ¿ 86.1 Ñ³½³ñÇ: Ü»ñÏ³ÛáõÙë Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ
Ù³ÉáõË³ÛÇÝ Ñ»éáõëï³ï»ëáõÃÛáõÝ ³é³ç³ñÏáõÙ »Ý 7 ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ,
áñáÝóÇó 5-Á ºñ¨³Ý ù³Õ³ùáõÙ, ÇëÏ »ñÏáõëÁ ÐÐ ³ÛÉ ù³Õ³ùÝ»ñáõÙ
(³ÕÛáõë³Ï 4):
²ÕÛáõë³Ï 4. Ø³ÉáõË³ÛÇÝ Ñ»éáõëï³ï»ëáõÃÛ³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ
³é³ç³ñÏáÕ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÐÐ-áõÙ215
Ø³ÉáõË³ÛÇÝ
Ñ»éáõëï³ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ

Ì³ÍÏáõÛÃÁ

ÐÇÙÝ³¹ñÙ³Ý
ï³ñ»ÃÇíÁ

ÐÇÙÝ³¹ÇñÁ

Interactive TV

ºñ¨³Ý

2010

ÆÝï»ñ³ÏïÇí
ÂÇìÇ êäÀ

Ucom

ºñ¨³Ý

2007

ÚáõùáÙ êäÀ

Rostelecom

ºñ¨³Ý

2007

æÆ¾ÜêÆ²Èü² ö´À

Eurocable

ºñ¨³Ý

2005

ºíñáÏ³µ»É êäÀ

MyTv

ºñ¨³Ý

2010

Ø³ÛÂÇíÇ êäÀ

Spider System

ì³Ý³Óáñ

2010

§êä²Ú¸ºð
êÆêîºØ¦ êäÀ

Êáõëïáõ÷

Î³å³Ý

2004

Êáõëïáõ÷ ÂÇíÇ
êäÀ

Ð³ïÏ³Ýß³Ï³Ý ¿, áñ Ù³ÉáõË³ÛÇÝ Ñ»éáõëï³ï»ë³ÛÇÝ ßáõÏ³ÛáõÙ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³é³ç³ñÏÝ»ñÝ Çñ³ñÇó ¿³Ï³Ýáñ»Ý ï³ñµ»ñíáõÙ »Ý: ÚáõùáÙ
êäÀ-Ý ¨ æÆ¾ÜêÆ-²Èü² ö´À-Ý ÏÇñ³é»Éáí ³ñ³·³·áñÍ FTTH ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñ µ³Å³Ýáñ¹Ý»ñÇÝ ³é³ç³ñÏáõÙ »Ý »ñ»ùÁ Ù»ÏáõÙ (Triple Play) Ó¨³ã³÷ª
²ÚöÆ Ñ»éáõëï³ï»ëáõÃÛ³Ý Ñ»ï ³é³ç³ñÏ»Éáí Ý³¨ É³ÛÝ³ß»ñï ÇÝï»ñÝ»ïÇ áõ ýÇùëí³Í Ñ»é³Ëáë³Ï³åÇ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ (Ý³¨ ³é³ÝÓÇÝ ²ÚöÆ
Ñ»éáõëï³ï»ëáõÃÛáõÝ): ÆÝï»ñ³ÏïÇí ÂÇìÇ êäԸ-Ý ³é³ç³ñÏáõÙ ¿ ÇÝãå»ë
³é³ÝÓÇÝ ²ÚöÆ Ñ»éáõëï³ï»ëáõÃÛ³Ý, ³ÛÝå»ë ¿É »ñÏáõëÁ Ù»ÏáõÙ (Ý»ñ³éÛ³É
É³ÛÝ³ß»ñï ÇÝï»ñÝ»ïÇ Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙÁ) ÷³Ã»Ã: ÆëÏ ÙÝ³óÛ³É ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ï»ËÝÇÏ³å»ë ³ÛÝù³Ý ¿É Ñ³·»ó³Í ãÉÇÝ»Éáíª ³é³ç³ñÏáõÙ »Ý ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ÙÇ³ÛÝ Ù³ÉáõË³ÛÇÝ Ñ»éáõëï³ï»ëáõÃÛ³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ:
ä»ïù ¿ Ýß»É, áñ Ï³åÇ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ½³ñ·³óÙ³ÝÁ ½áõ·³Ñ»é ¨ Ñ³ïÏ³å»ë ûåïÇÏ³Ù³Ýñ³Ã»É³ÛÇÝ ó³ÝóÇ ½³ñ·³óÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ßáõÏ³ÛáõÙ ¿³Ï³Ý ¹»ñ³Ï³ï³ñáõÙ Ï³ñáÕ ¿ áõÝ»Ý³É Ý³¨ ²ñÙ»Ýî»É ö´À-Ý, áñÁ
ºñ¨³Ý ù³Õ³ùáõÙ ûåïÇÏ³Ù³Ýñ³Ã»É³ÛÇÝ Í³ÍÏáõÛÃÁ Ñ³ëóñ»É ¿ 100%-Ç ¨
215

î»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ Ðè²Ð ï³ñ»Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÇó:
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Ë»É³ÙÇï ·Ý³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ßÝáñÑÇí áõÝ³Ï ¿ ßáõÏ³ÛÇó ¹áõñë ÙÕ»É
µáÉáñ Ë³Õ³óáÕÝ»ñÇÝª ³é³ç³ñÏ»Éáí ³Ù»Ý³Ù³ïã»ÉÇ ·ÇÝÁ »ñ»ùÁ Ù»ÏáõÙ
(Triple Play) Ó¨³ã³÷áõÙ:
ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùµ ÐÐ Ñ»é³Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áÉáñïÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ñù»ÃÇÝ·³ÛÇÝ ÙÇç³í³ÛñÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÇó ³ÏÝÑ³Ûï ¿, áñ ³ÛÝ Ùï»É ¿ áñ³Ï³å»ë Ýáñ ÷áõÉ, »ñµ ßáõÏ³ÛÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ñ³ïí³ÍÝ»ñÇ Ñ³Ù»Ù³ï³µ³ñ Ñ³ëáõÝáõÃÛ³Ý ÷áõÉÇÝ Ñ³ëÝ»ÉáõÝ ½áõ·³Ñ»é
ÝÏ³ïíáõÙ »Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏÉ³ÝÙ³Ý áõ ÙÇ³ÓáõÉáõÙÝ»ñÇ ï»Ý¹»ÝóÝ»ñ,
ÇÝãÁ áÉáñïáõÙ ßáõÏ³Û³Ï³Ý Ù³ëÝ³µ³ÅÝÇ å³Ñå³ÝÙ³Ý ÙÇ³Ï ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï
áõÕÇÝ ¿ ¹Çï³ñÏíáõÙ ·ñ»Ã» µáÉáñ Ë³Õ³óáÕÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó, áñáÝóÇó ³Ù»Ý³³ÏïÇíÁ Ã»ñ¨ë ÚáõùáÙ êäÀ-Ý ¿: ê³Ï³ÛÝ, »Ã» ÙÇÝã 2015 Ãí³Ï³ÝÁ Ñ»é³Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áÉáñïÇ »ñÏáõ ³é³ç³ï³ñÝ»ñÁ Ô î»É»ÏáÙ ¨ ²ñÙ»Ýî»É
ö´À-Ý»ñÁ ã¿ÇÝ ³ñÓ³·³ÝùáõÙ í»ñçÇÝÇë é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý ù³ÛÉ»ñÇÝ, ³å³
2015 Ãí³Ï³ÝÇó ÚáõùáÙÇ µçç³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßáõÏ³ Ùáõïù ·áñÍ»Éáõó Ñ»ïá Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ï³ÝË³ï»ë»É, áñ Ýñ³Ýù Çñ»Ýó ¹Çñù»ñÇ å³Ñå³ÝÙ³Ý ¨
áÉáñïÇ Ñ³ëáõÛÃáõÙ Ù³ëÝ³µ³ÅÝÇ å³Ñå³ÝÙ³Ý ÝÏ³ï³éáõÙÝ»ñÇó »ÉÝ»Éáí
ÏëÏë»Ý Ñ»ï½Ñ»ï» Ùáõïù ·áñÍ»É ³ÛÝ »ÝÃ³Ñ³ïí³ÍÝ»ñ, áñáÝù Ý³ËÏÇÝáõÙ
¹Çï³ñÏ»É »Ý áã ·ñ³íÇã: ê³ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ÏÉÇÝÇ ÚáõùáÙ
êäÀ-Ç Ù³ñù»ÃÇÝ·³ÛÇÝ ¨ Ñ³ïÏ³å»ë ³Ýí³Ý³ó³ÝÏÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý é³½Ù³í³ñáõÃÛ³ÝÝ ³ñÓ³·³Ýù»Éáõ ÝÏ³ï³éÙ³Ùµ:
1999

2000

2001

2002

2003

2004

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Լայնաշերտ
ինտերնետ ֆիքսված
հեռախոսակապով
կամ շարժական
մոդեմով, 1999, 6.1
Լայնաշերտ
ինտերնետ ֆիքսված
հեռախոսակապով
կամ շարժական
մոդեմով, 2001, 6.9
Լայնաշերտ
ինտերնետ ֆիքսված
հեռախոսակապով
կամ շարժական
մոդեմով, 2002, 9.1
Լայնաշերտ
ինտերնետ ֆիքսված
հեռախոսակապով
կամ շարժական
մոդեմով, 2004, 18.1

Լայնաշերտ
ինտերնետ ֆիքսված
հեռախոսակապով
կամ շարժական
մոդեմով, 2003, 18.7

Լայնաշերտ
ինտերնետ ֆիքսված
հեռախոսակապով
կամ շարժական
մոդեմով, 2006, 20.6

Լայնաշերտ
ինտերնետ ֆիքսված
հեռախոսակապով
կամ շարժական
մոդեմով, 2000, 6.5

2005

2006

2013
2014
Լայնաշերտ
ինտերնետ ֆիքսված
հեռախոսակապով
կամ շարժական
մոդեմով, 2012, 442.4
Լայնաշերտ
ինտերնետ ֆիքսված
հեռախոսակապով
կամ շարժական
մոդեմով, 2011, 383.6

Լայնաշերտ
ինտերնետ ֆիքսված
հեռախոսակապով
կամ շարժական
Լայնաշերտ
մոդեմով, 2013, 486.2 ինտերնետ ֆիքսված
Լայնաշերտ
հեռախոսակապով
Լայնաշերտ
ինտերնետ ֆիքսված
կամ շարժական
ինտերնետ ֆիքսված
հեռախոսակապով
մոդեմով, 2009, 120.2
հեռախոսակապով
կամ շարժական
Լայնաշերտ
կամ շարժական
մոդեմով, 2005, 22.9
ինտերնետ ֆիքսված
մոդեմով, 2008, 80.4
հեռախոսակապով
Լայնաշերտ
կամ շարժական
ինտերնետ ֆիքսված
Լայնաշերտ
մոդեմով, 2007, 19.4
հեռախոսակապով
ինտերնետ ֆիքսված
կամ շարժական
հեռախոսակապով
մոդեմով, 2014, 522.4
կամ շարժական
մոդեմով, 2010, 218.4
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¶ñÇß³ ²ØÆðÊ²ÜÚ²Ü
Ð»é³Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áÉáñïÇ »ÝÃ³Ñ³ïí³ÍÝ»ñÇ Ùñó³Ïó³ÛÇÝ
ÙÇç³í³ÛñÇ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ³ÛÝ ëå³ë³ñÏáÕ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ù³ñù»ÃÇÝ·³ÛÇÝ é³½Ù³í³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µÝáñáß ·Í»ñÁ
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. Ñ»é³Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÃÛáõÝ, µçç³ÛÇÝ Ï³å, Ï³µ»É³ÛÇÝ
Ñ»éáõëï³ï»ëáõÃÛáõÝ, ÇÝï»ñÝ»ï, ýÇùëí³Í Ñ»é³Ëáë³Ï³å, ßáõÏ³, Ù³ëÝ³µ³ÅÇÝ
ÏÉ³ÝáõÙ ¨ ÙÇ³ÓáõÉáõÙ

Ð»é³Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áÉáñïÁ ÐÐ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý §ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ¨
Ï³åÇ¦ ×ÛáõÕÇ ÑÇÙÝ³ñ³ñ Ñ³ïí³ÍÝ»ñÇó Ù»ÏÝ ¿: àÉáñïÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý »ÝÃ³Ñ³ïí³ÍÝ»ñÇ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ¿ ã³÷³½³Ýó ëáõñ Ùñó³ÏóáõÃÛáõÝÁ, ÇÝãÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ëå³ë³ñÏáÕ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ß³ÑáõÛÃÇ ³×ÇÝ ½áõ·³Ñ»é Ùßï³å»ë ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ ï»ËÝáÉá·Ç³Ï³Ý ½³ñ·³óáõÙ: ²Ûëûñ, ßáõÏ³ÛÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ñ³ïí³ÍÝ»ñÇ Ñ³Ù»Ù³ï³µ³ñ Ñ³ëáõÝáõÃÛ³Ý ÷áõÉÇÝ ½áõ·ÁÝÃ³ó ÝÏ³ïíáõÙ »Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏÉ³ÝÙ³Ý ¨ ÙÇ³ÓáõÉÙ³Ý ï»Ý¹»ÝóÝ»ñ,
ÇÝãÇ í³é ³å³óáõÛóÝ ¿ §ÚáõùáÙ¦ êäÀ-Ç ÏáÕÙÇó §úñ³ÝÅ³ñÙ»ÝÇ³¦ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ·ÝáõÙÁ:
Гриша АМИРХАНЯН
Конкурентная среда в подразделах сфери телекоммуникаций и
характеристики маркетинговых стратегий компаний
Ключевые слова: телекоммуникации, мобильная связь, кабельное телевидение, интернет,
фиксированная телефонная связь, доля, рынок, слияния и поглощения

Телекоммуникационный сектор является одним из основных частей информационно-коммуникационного сектора экономики РА. Особенностью основных подотраслей сектора является слишком жесткая конкуренция, что приводит к с технологическому развитию параллельно увеличению прибыли. Сегодня, параллельно относительно зрелой стадии основных сегментов рынка виднеются тенденций
поглощения и слияния компаний , очевидным примером которого покупка компании ―Оранж Армения‖ компанией ―Юком‖.
Grisha AMIRKHANYAN
The competitive environment in telecommunications sub-sectors and
characteristics of the marketing strategies of the operating companies
Key words: telecommunications, mobile communication, cable TV, internet, fixed telephony,
market, share, merger and absorption

Telecommunications sector is one of the basic parts of the information and communication sector of the economy of RA. One of the main features of telecommunication sector parts is the too harsh competition between companies, resulting permanent investments in technological development parallel to their profit maximization. Today, parallel to relatively mature stage of the market trends of absorption and merger are becoming visible, evident fact of which is purchase of the company ―OrangeArmenia‖ by
UCOM LLC. It is predicted that K-Telecom and ArmenTel.
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Economic model
To build our model we started with basic production function. Suppose the
factors of production and the production technology determine the level of output in an
economy according to:
Y = f (K, L) where Y denotes the output level (i.e., GDP), K denotes the amount
of capital (which is measured by Gross Capital Formation (GCF) as percentage of
GDP), and L denotes the amount of labor (measured by labor force of the country).
Therefore, we have added FDI also in the production function to analysis its
impact on economic growth, also population growth (annual %), trade in services (% of
GDP), price level ratio of PPP conversion factor (GDP) to market exchange rate.
Moreover these indicators have also been included in the famous Coub-Douglas
Production Function for further observations. Trade in services is the sum of service
exports and imports divided by the value of GDP, all in current U.S. dollars. The ratio
of PPP conversion factor to market exchange rate is the result obtained by dividing the
PPP conversion factor by the market exchange rate. The ratio, also referred to as the
national price level, makes it possible to compare the cost of the bundle of goods that
make up gross domestic product (GDP) across countries. It tells how many dollars are
needed to buy a dollar's worth of goods in the country as compared to the United
States. Therefore, production function can be expanded by adding population growth
(annual %) (PG), trade in services (% of GDP) (TS), price level ratio of PPP
conversion factor, to market exchange rate (PPP) as an extra variables. The augmented
production function can be written as follows:
Y = f (GCF, LFP, FDI, PG, TS, PL)
Econometric model
Considering the above production function in context of multiple regressions, the
evaluation of the above function can be done on the basis of following equation:
Yit= β0 + β1 (Kit) + β2 (Lit) + β3 (FDIit) + β4 (Pit) + β5 (TSit) + β6 (PLit) +εit
Where Y = Economic Growth (GDP growth (annual %))
GCF = Gross Capital Formation (% GDP)
LFP= Labor force participation rate, total (% of total population ages 15+)
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FDI = Foreign direct investment, net inflows (% of GDP)
PG= Population growth (annual %),
TS= Trade in services (% of GDP)
PPP= Price level ratio of PPP conversion factor (GDP) to market exchange rate
Further β0 is the total factor productivity that explains output growth i.e. not
accounted by all the six factors and ε is the error term, i-stands for country, t for time.
Data observation
In this paper, we look the relationships between FDI and economic growth. The
data set has been collected from the databank of World Bank because this is the most
reliable source of data and is used by almost every researcher. We have 1044
observations, we have collected data for 87 countries for the time period from 2001 to
2012. Methodology of this paper is observation with the help of panel data. GDP
growth in this model is used as dependent variable whereas FDI is measured as
independent variables. First of all we get the summery statistics to show the main
characteristics of our model.
TABLE 1 Summary statistics
Obs 1044
Variable

Mean

Std. Dev.

Min

Max

GDP

8.520121

9.74267

-14.73755

63.9402

FDI

5.001862

6.551917

-32.83211

64.3841

GCF

32.90968

18.36878

3.94866

147.8791

LFP

49.93081

28.14562

-2.081305

87

PG

1.29273

1.542139

-1.91102

17.31492

PPP

22.91529

45.63943

.1388356

210.3738

TS

64.85826

46.35797

-10.00712

351.1057

As we see, we have 1044 observations. The mean for FDI is 5.001 and standard
deviation is 6.55. The max FDI % stands for Ghana for 2012 and the minimum for
Liberia for 2002.
Metodology
For examining the relationship between these variables first it is checked whether
the unique errors are correlated with the regressors or not. After running the model it
has been checked the model's specification by doing tests on cross sectional
dependence, heteroscedastisity and serial correlation. Let us list the steps for our
analyzes:
1. Hausman test
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2.
3.
4.
5.

Pesaran's test
Wald test
Lagram-Multiplier test
Robust standard error estimates

Results
The first thing that we have done is Hausman test to check whether the unique
errors are correlated with the regressors. So, results see below
TABLE 2. Fixed or Random: Hausman test
Coefficients
FDI
GCF
LFP
PG
PPP
TS

fixed
.0959522
.177384

random
.0956683
.2203523

Difference
.0002839
-.0429683

S.E.
.0042402
.013436

.0517354 -.0444905 .0962259
.0329271 .2021872
-.1692601
.0816676 .0904396
-.0087721
.0476798 .0242505
.0234293
chi2(6)=(b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) = 32.95

.0304825
.0943862
.0074112
.0051597

Prob>chi = 0.0000
Having the p-value less than 5% we reject the null hypothesis and conclude that
we should run the fixed effects model. Getting the main characteristics for our data, we
can do regression for fixed effect in order to see how the following factors affect
Economic Growth.
Empirical Analysis
TABLE 4 Estimated Regression Model Indicating the Factors that Affect
Economic Growth
Coeficient

STD.

P-Value

FDI

.0959522

.0237733

0.000

GCF

.177384

.0231239

0.000

LFP

.0517354

.0375072

0.168

PG

.0329271

.1860644

0.860

PPP

.0816676

.0124188

0.000

TS

.0476798

.0086045

0.000

Constant

-5.387091

1.988372

0.007
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According to the table 3 we can get Y= -5.38 + 0.17 (GCF) + 0.051 (LFP) +
0.095 (FDI) + 0.032 (PG) + 0.047 (TS) + 0.081(PPP) +ε
The coefficients describe the dependence of economic growth on the other
variables. The intercept estimate b1=-5.38 is the value of the dependent variable when
each of the independent, explanatory variables takes the value zero, but this is
economically impossible, because it is not realistic if the variables such as labor force
or gross capital formation and other indicators be zero. The other parameters in the
model measure the change in the value of the economic growth given a unit change in
the explanatory variable and all other variables held constant. In our example the
parameter
β1=0.17 shows that 1 unit increase of gross capital formation will lead to the
increase of economic growth by 0.17, when other variables held constant.
β2=0.051 - shows that 1 unit increase of labor force will lead to the increase of
economic growth by 0.051. This is because additional labor force make additional
product or services which is surely increase GDP.
β3=0.095- shows that the increase of FDI by 1unit will increase the economic
growth by 0.095 and the other variables held constant. That means we have positive
relation between the change of FDI and economic growth. So, the increase in FDI leads
to an increase in economic growth. Or, expressed differently, a reduction in FDI of
1unit will lead to the decrease in Economic growth by 0.095. This means a 1% increase
in FDI is a not a very large change. So the 10% increase of FDI leads to the 0.9%
increase of the economic growth, which is in sense of economic growth, is a very large
result.
β4= 0.032-if the population will increase by 1% the economic growth will
increase by 0.032. This is because of the population growth the probability of the labor
force increases, which brings to the economic growth.
In our example we also have a positive relationship between trade in services and
Price level ratio of PPP conversion factor (GDP) to market exchange rate and economic
growth. Purchasing power parity conversion factor is the number of units of a country's
currency required to buy the same amount of goods and services in the domestic
market as a U.S. dollar would buy in the United States. The ratio of PPP conversion
factor to market exchange rate is the result obtained by dividing the PPP conversion
factor by the market exchange rate. So the positive impact of this variable means, that
in average within our 87 countries there is not a real large range between currency
exchange rate of the host and other countries.
Also viewing the relationship between FDI and economic growth with the help of
graph we see that foreign direct investments show increasing nature.
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Now let‘s check the specification of the model. First let‘s check whether in our
model the residuals are correlated across countries. The results for Pesaran's test of
cross sectional independence indicates that in this case p-value = 0.0000, so we cannot
reject the null hypothesis and conclude that there is a cross sectional dependence, so
our residuals are correlated across countries.
After, we have checked for heteroscedastisity for checking whether the error
variances are all equal versus the alternative that the error variances are a multiplicative
function of one or more variables. For that reason we have done Wald test for
groupwise heteroskedasticity. The results for this test suggested:
chi2 (87) = 49295.37
Prob>chi2 = 0.0000
So P-values is less than 5% and we conclude that here we have
heteroscedastisity.
Finally we have tested for serial correlation doing Lagram-Multiplier test. The
results indicate the following:
F(1, 86) = 29.634
Prob > F = 0.0000
So, we cannot reject the null hypothesis we conclude that in our case we also
have a serial correlation. Overall, having a cross sectional dependence, heteroscedastisity and serial correlation we have produced robust standard error estimates:
TABLE 5. Estimated Regression Model (After robust)
Variables Coeficient**** Coeficient

STD.****

STD.

P-Value****

P-Value

FDI

.0959522

.0959522

.0340594

.0237733

0.017

0.000

GCF

.177384

.177384

.0652182

.0231239

0.020

0.000

LFP

.0517354

.0517354

.0064643

.0375072

0.000

0.168

PG

.0329271

.0329271

.1704237

.1860644

0.850

0.860

PPP

.0816676

.0816676

.0170749

.0124188

0.001

0.000

TS

.0476798

.0476798

.0074529

.0086045

0.000

0.000

-5.387091

-5.387091

1.853064

1.988372

0.014

0.007

Constant

As we see from the results the coefficients for the variables stay the same. But we
cannot say the same for p-values and standard errors. Standard errors and p-values have
become higher, this is because when we do not consider for correlation p-values and
standard errors, also R square can be less than after robusting them. From the results
most of the coefficients are statistically significant and model does not fit badly.
Discussions and conclusion
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FDI has long been recognized as a major source of technology and know-how to
developing countries. Indeed, it is the ability of FDI to transfer not only production
know-how but also managerial skills that distinguishes it from all other forms of
investment, including portfolio capital and aid. There are several studies done on FDI
and economic growth. Their findings vary from different methods used on their
research, some of the researchers found that FDI has a positive effect on economic
growth. In our research we have done panel-data analyzing. First of all we built our
modified growth model from basic growth model. The factors included in growth
model were Gross Capital Formation (% GDP), Labor force participation rate, total (%
of total population ages 15+), FDI = Foreign direct investment, net inflows (% of
GDP), Population growth (annual %), trade in services (% of GDP) and Price level
ratio of PPP conversion factor (GDP) to market exchange rate, among which GDP
growth was dependent variable while rest variables were independent variables. After
running Hausman test we found that we shold do fixed effects model, and further
provides an estimate that that the increase of FDI by 1unit will increase the economic
growth by 0.095 and the other variables held constant. That means we have positive
relation between the change of FDI and economic growth. So, the increase in FDI leads
to an increase in economic growth. Or, expressed differently, a reduction in FDI of
1unit will lead to the decrease in Economic growth by 0.095. This means a 1% increase
in FDI is not a relatively large change. So the 10% increase of FDI leads to the 0.9%
increase of the economic growth. We also have done different hypothesis and have
seen that our model has a proble of heteroscedastisity, serial correlation of residuals
and of cross-sectional dependency. So we have to robust in order to get robust standart
error estimates. So based on all these observations we can state on the idea that
between FDI and Economic growth there is a positive relation.
APPENDIX
Summery statistics
. sum GDP FDI GCF LFP PG PPP TS
Variable

Obs

Mean

GDP
FDI
GCF
LFP
PG

1044
1044
1044
1044
1044

PPP
TS

1044
1044

Std. Dev.

Min

Max

8.520121
5.001862
32.90968
49.93081
1.29273

9.74267 -14.73755
6.551917 -32.83211
18.36878
3.94866
28.14562 -2.081305
1.542139 -1.91102

63.9402
64.3841
147.8791
87
17.31492

22.91529
64.85826

45.63943 .1388356
46.35797 -10.00712

210.3738
351.1057
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Iceland
Iceland
Spain
Canada
Denmark
Switzerland
Kazakhstan
Germany
Brazil
Belize
Brazil
Bahamas.
Bahamas.
Israel
Germany
Costa
The
The
Rica
Bosnia
and
Italy
Herzegovina
Burundi
Congo.
France
Denmark
Haiti
Denmark
Greece
Hungary
Bahamas.
Austria
Rep.
The
Belize
Hungary
Barbados
Korea.
Finland
Germany
Comoros
Rep.
Austria
Barbados
Bulgaria
Bosnia
and
Herzegovina
Guatemala
Hungary
Ecuador
Kenya
Italy
Denmark
Iceland
Bulgaria
Haiti
Jordan
Cyprus
Germany
France
Barbados
Comoros
Japan
Italy
Barbados
Botswana
Kenya
Switzerland
Italy
Iceland
Belarus
France
Azerbaijan
Spain
Switzerland
Barbados
Germany
Cambodia
Kyrgyz
Kyrgyz
Cote
Israel
Republic
Republic
d'Ivoire
Kyrgyz
Republic
Ireland
Haiti
Dominican
Croatia
Republic
Guinea
Brazil
Ireland
Kyrgyz
Japan
Greece
Republic
Spain
Denmark
Germany
Czech
Republic
Eritrea
Croatia
Costa
Japan
Chile
Rica
Italy
Burundi
Bosnia
Bahamas.
and
Herzegovina
The
Equatorial
Guinea
Finland
Hungary
Cote
d'Ivoire
Congo.
Cote
Rep.
d'Ivoire
Croatia
Cyprus
Spain
Ethiopia
Switzerland
Croatia
Italy
Cyprus
Bahamas.
The
Honduras
Ireland
Barbados
Eritrea
Canada
Bosnia
and
Herzegovina
Iceland
France
Haiti
Spain
Austria
Bahamas.
Barbados
The
Greece
Cote
d'Ivoire
Equatorial
Guinea
Czech
Republic
Bulgaria
Denmark
Iceland
United
Arab
Emirates
Estonia
Japan
Greece
Haiti
Italy
Germany
Ireland
Greece
Hungary
Croatia
Botswana
Equatorial Guinea
Finland
Greece
Eritrea
Armenia
Estonia

-20

0

Liberia

-40

-20

0

20

40

FDI
GDP

Fitted values

Fixed-effects (within) regression
. xtreg GDP FDI GCF LFP PG PPP TS, fe
Fixed-effects (within) regression
Group variable: Country1

Number of obs
Number of groups

=
=

1044
87

R-sq: within = 0.2008
between = 0.6125
overall = 0.5138

Obs per group: min =
avg =
max =

12
12.0
12

corr(u_i, Xb) = 0.4085

F(6,951)
Prob > F

GDP

Coef.

FDI
GCF
LFP
PG
PPP
TS
_cons

.0959522
.177384
.0517354
.0329271
.0816676
.0476798
-5.387091

.0237733
.0231239
.0375072
.1860644
.0124188
.0086045
1.988372

sigma_u
sigma_e
rho

6.1106314
4.1057186
.68896792

(fraction of variance due to u_i)

F test that all u_i=0:

Std. Err.

F(86, 951) =

t

P>|t|

=
=

4.04
7.67
1.38
0.18
6.58
5.54
-2.71

0.000
0.000
0.168
0.860
0.000
0.000
0.007

39.82
0.0000

[95% Conf. Interval]
.049298
.1320043
-.021871
-.3322171
.0572962
.0307938
-9.289193

8.72

.1426064
.2227637
.1253418
.3980713
.1060389
.0645659
-1.484988

Prob > F = 0.0000

Random-effects GLS regression
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Random-effects GLS regression
Group variable: Country1

Number of obs
Number of groups

=
=

1044
87

R-sq:

Obs per group: min =
avg =
max =

12
12.0
12

within = 0.1861
between = 0.8294
overall = 0.6989

corr(u_i, X)

Wald chi2(6)
Prob > chi2

= 0 (assumed)

GDP

Coef.

Std. Err.

z

FDI
GCF
LFP
PG
PPP
TS
_cons

.0956683
.2203523
-.0444905
.2021872
.0904396
.0242505
-.8953493

.0233921
.0188198
.0218542
.1603471
.009965
.0068859
1.46799

sigma_u
sigma_e
rho

3.2568249
4.1057186
.38621368

(fraction of variance due to u_i)

4.09
11.71
-2.04
1.26
9.08
3.52
-0.61

P>|z|
0.000
0.000
0.042
0.207
0.000
0.000
0.542

FDI
GCF
LFP
PG
PPP
TS

.0959522
.177384
.0517354
.0329271
.0816676
.0476798

.0956683
.2203523
-.0444905
.2021872
.0904396
.0242505

.0498206
.1834662
-.087324
-.1120875
.0709086
.0107545
-3.772556

(b-B)
Difference

sqrt(diag(V_b-V_B))
S.E.

.0002839
-.0429683
.0962259
-.1692601
-.0087721
.0234293

.0042402
.013436
.0304825
.0943862
.0074112
.0051597

b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg
B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg
Test: Ho: difference in coefficients not systematic
chi2(6) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
=
32.95
Prob>chi2 =
0.0000

272

659.04
0.0000

[95% Conf. Interval]

Hausman test
Coefficients
(b)
(B)
fixed
random

=
=

.141516
.2572385
-.001657
.5164618
.1099706
.0377466
1.981858
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Fixed-effects (within) regression
Group variable: Country1
Fixed-effects (within) regression
Group variable: Country1

Number of obs
Number of groups

=
=

1044
87

R-sq:

Obs per group: min =
avg =
max =

12
12.0
12

within = 0.2720
between = 0.5733
overall = 0.4867

corr(u_i, Xb)

F(17,940)
Prob > F

= 0.3889

GDP

Coef.

FDI
GCF
LFP
PG
PPP
TS
_IYear_2002
_IYear_2003
_IYear_2004
_IYear_2005
_IYear_2006
_IYear_2007
_IYear_2008
_IYear_2009
_IYear_2010
_IYear_2011
_IYear_2012
_cons

.053152
.1821175
.0629097
-.0184673
.0737955
.0450101
-.1690214
.7692078
1.174421
1.229729
2.162595
.8160274
-1.953282
-1.951254
.1533002
-.9170059
.0563843
-5.581007

.0234361
.0223166
.0361017
.1803226
.0120239
.0083347
.5980708
.598904
.6003621
.6045365
.6084015
.6066797
.600891
.5990796
.6011456
.6031003
.6013116
1.938058

sigma_u
sigma_e
rho

6.4302143
3.9413922
.72689937

(fraction of variance due to u_i)

F test that all u_i=0:

Std. Err.

t

P>|t|

=
=

2.27
8.16
1.74
-0.10
6.14
5.40
-0.28
1.28
1.96
2.03
3.55
1.35
-3.25
-3.26
0.26
-1.52
0.09
-2.88

F(86, 940) =

0.024
0.000
0.082
0.918
0.000
0.000
0.778
0.199
0.051
0.042
0.000
0.179
0.001
0.001
0.799
0.129
0.925
0.004

20.66
0.0000

[95% Conf. Interval]
.0071588
.1383214
-.0079395
-.3723488
.0501987
.0286533
-1.34273
-.4061358
-.0037847
.0433318
.9686127
-.374576
-3.132525
-3.126942
-1.026443
-2.100585
-1.123684
-9.384428

9.46

.0991452
.2259136
.1337589
.3354142
.0973923
.061367
1.004687
1.944551
2.352626
2.416126
3.356578
2.006631
-.7740386
-.7755657
1.333043
.266573
1.236453
-1.777586

Prob > F = 0.0000
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40
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Heterogeneity across countries

A
B
C
D
EF
G
Country
GDP

GDP_mean
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Heterogeneity across years

2001

2002

2003

2004

2005

2006
2007
Year

GDP

2008

2009

2010

2011

GDP_mean1

Modified Wald test for group wise heteroskedasticity in fixed effect
regression model
H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i
chi2 (87) =
Prob>chi2 =

49295.37
0.0000

Pesaran’s Test
Pesaran's test of cross sectional independence =

28.231, Pr = 0.0000

Average absolute value of the off-diagonal elements =

0.322

Wooldridge test for autocorrelation in panel data
H0: no first-order autocorrelation
F( 1,
86) =
29.634
Prob > F =
0.0000

Regression with Driscoll-Kraay standard errors
Regression with Driscoll-Kraay standard errors
Method: Fixed-effects regression
Group variable (i): Country1
maximum lag: 2

GDP

Coef.

FDI
GCF
LFP
PG
PPP
TS
_cons

.0959522
.177384
.0517354
.0329271
.0816676
.0476798
-5.387091

Drisc/Kraay
Std. Err.
.0340594
.0652182
.0064643
.1704237
.0170749
.0074529
1.853064

t
2.82
2.72
8.00
0.19
4.78
6.40
-2.91

274

Number
Number
F( 6,
Prob >
within

P>|t|
0.017
0.020
0.000
0.850
0.001
0.000
0.014

of obs
of groups
11)
F
R-squared

=
=
=
=
=

1044
87
72.21
0.0000
0.2008

[95% Conf. Interval]
.0209881
.0338398
.0375074
-.342173
.0440859
.0312761
-9.465658

.1709164
.3209282
.0659633
.4080272
.1192492
.0640836
-1.308523
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Haykanush AYVAZYAN
The Impact of Foreign Direct Investments on Economic growth
Key words: FDI, economic growth, economic and econometric model, data observation,
empirical analysis, Hausman test, Pesaran's test, Wald test, Lagrange-Multiplier test

FDI refers to net inflows of investment in an economy of a country. In our research we
have done panel-data analyzing. First of all we built our modified growth model from
basic growth model. In our model we have positive relation between the change of FDI
and economic growth. So, the increase in FDI leads to an increase in economic growth.
Or, expressed differently, a reduction in FDI of 1unit will lead to the decrease in
Economic growth by 0.095.
Հայկանուշ ԱՅՎԱԶՅԱՆ
ՕՈՒՆ-երի ազդեցությունը տնտեսական աճի վրա
Բանալի բառեր. ՕՈՒՆ, տնտեսական աճ, տնտեսական և տնտեսաչափական
մոդել, վերլուծական տվյալներ, էմպիրիկ վերլուծություն, Հաուսման թեստ

ՕՈՒն դիտարկվում է որպես ներդրումների զուտ ներհոսք երկրի տնտեսություն: Մեր հետազոտությունը պանել տվյալների շարքի վերլուծություն
է: Նախևառաջ մենք ստացել ենք հիմնական աճի մոդելի վրա ձևափոխված աճի մոդել: Արդյունքում մոդելը ցույց է տվել ՕՈՒն-երի և տնտեսական
աճի միջև դրական փոխկապակցվածություն: Այսինքն, ՕՈՒՆ-ի աճը բերում
է տնտեսական աճին: Կամ, այլ կերպ, մեկ միավոր ՕՈՒՆ-ի նվազեցումը
բերում է տնտեսական աճի 0.095 միավորով նվազման:
Айкануш АЙВАЗЯН
Воздействие ПИИ на экономический рост
Ключевые слова: ПИИ, экономический рост, экономическая и эконометрическая модель,
аналитические данные, эмпирический анализ, Аусман тест, Песаран тест, Волд тест

ПИИ относится к чистому объему притока инвестиций в экономику страны. В
нашем исследовании мы сделали анализ панельных данных. Прежде всего, мы
построили нашу модифицированную модель роста на базовой модели роста. В
нашей модели мы имеем положительную связь между изменением ПИИ и
экономического роста. Таким образом, увеличение ПИИ ведет к увеличению
экономического роста. Или, говоря иначе, сокращение ПИИ на один пункт
приведет к снижению экономического роста на 0.095.
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²Ôø²îàôÂÚàôÜÀ ´ÜàôÂ²¶ðàÔ òàôò²ÜÆÞÜºðÀ ºì ºÎ²ØàôîÜºðÆ
´²ÞÊàôØÀ ÐÐ-àôØ
²Éµ»ñï Ð²Úð²äºîÚ²Ü
ÐäîÐ Ø³Ïñá¿ÏáÝáÙÇÏ³ÛÇ ³ÙµÇáÝÇ ³ëåÇñ³Ýï
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. ³Õù³ïáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³Ï, ³Õù³ïáõÃÛ³Ý ·ÇÍ, Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ù,
ëå³éáõÙ, æÇÝÇÇ ·áñÍ³ÏÇó, å³ñ»Ý³ÛÇÝ ³åñ³ÝùÝ»ñ, áã å³ñ»Ý³ÛÇÝ ³åñ³ÝùÝ»ñ

2009Ã.-ÇÝ ³Õù³ïáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ ³×Á, áñÁ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ñ
Ð³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ýÇÝ³Ýë³ïÝï»ë³Ï³Ý ×Ý³Å³ÙÇ ³½¹»óáõÃÛ³Ùµ, Ï³ñáÕ
¿ñ áñáß³ÏÇ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ÝáõÛÝ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ íñ³ å³Ñå³Ýí»լ, »Ã» ãÉÇÝ»ñ ÐÐ Î³é³í³ñáõÃÛ³Ý ÙÇç³ÙïáõÃÛáõÝÁ, ë³Ï³ÛÝ ³×Á Ï³ñáÕ ¿ñ áõÕ»Ïóí»É ïÝ³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ëå³éÙ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ ¨ »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ ³ÝÑ³í³ë³ñ³ã³փ µ³ßËÙ³Ùµ: ¸Ç³ïñÏ»Ýù ³Õù³ïáõÃÛáõÝÁ
µÝáõÃ³·ñáÕ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ ¹ÇÝ³ÙÇÏ³Ý 2005-14ÃÃ. Ä³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÇ
Ïïñí³Íùáí (·Í³å³ïÏ»ñ 1):

¶Í³å³ïÏ»ñ 1. ²Õù³ïáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ ¹ÇÝ³ÙÇÏ³Ý ÐÐ-áõÙ 20042014ÃÃ.216
¶Í³å³ïÏ»ñ 1-Çó å³ñ½ ¿ ¹³éÝáõÙ, áñ áõëáõÙÝ³ëÇñíáÕ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ ³Õù³ïáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ Ýí³½»É ¿ 23.5 ïáÏáë³ÛÇÝ
Ï»ïáí` 2014Ã.-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ Ï³½Ù»Éáí 30%: ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùµ ³Õù³ï
µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ï»ë³Ï³ñ³ñ ÏßÇéÁ ³ñÓ³Ý³·ñ»É ¿ Ýí³½Ù³Ý ÙÇïáõÙ, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ 2009Ã.-Ç, »ñµ ³Õù³ï µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ ³í»É³ó³í 6
ïáÏáë³ÛÇÝ Ï»ïáí: êáõÛÝ µ³ñÓñ³óáõÙÁ, å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ »Õ»É 2008Ã.-ÇÝ
216

ÐÐ ²ìÌ Ð³Û³ëï³ÝÇ ëáóÇ³É³Ï³Ý å³ïÏ»ñÁ ¨ ³Õù³ïáõÃÛáõÝÁ, 2015, ¿ç 42:
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íñ³ Ñ³ë³Í Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ïÝï»ë³Ï³Ý ×·Ý³Å³ÙÇ µ³ó³ë³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛ³Ùµ: ²Õù³ïáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ µ³ñÓñ³óáõÙÁ, ¹Çóáõù ß³ñáõÝ³Ïí»É ¿
ÙÇÝã¨ 2011Ã.-Á, ë³Ï³ÛÝ 2012Ã.-Çó ëÏë³Í ³ñÓ³Ý³·ñí»É ¿ ³Õù³ï µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ï»ë³Ï³ñ³ñ ÏßéÇ ³ÝÏáõÙ` ßáõñç 3 ïáÏáë³ÛÇÝ Ï»ïáí: ê³Ï³ÛÝ ³é³í»É ×ß·ñÇï ¨ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï å³ïÏ»ñ ëï³Ý³Éáõ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ³Ýí³Ý³Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ»ñÇ Ñ»ï Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÛáõÝ Ï³ï³ñ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñ »Ýù Ñ³Ù³ñáõÙ í»ñ³Ñ³ßí³ñÏ»É ³Õù³ïáõÃÛ³Ý ·Í»ñÁ 200514ÃÃ.-Ç Ñ³Ù³ñ` 2005Ã-Á ÁÝ¹áõÝ»Éáí áñå»ë µ³½Çë³ÛÇÝ ï³ñÇ (³ÕÛáõë³Ï 1):
Æ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ ³Õù³ïáõÃÛ³Ý å³ñ»Ý³ÛÇÝ ·ÍÇ ³Ýí³Ý³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ` Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÁ »Õ»É ¿ Ï³ÛáõÝ ¨ ·ñ»Ã» ãÇ »ÝÃ³ñÏí»É ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ: ²Ûëå»ë. 2014Ã.-Ç 23,384 ¹ñ³ÙÁ ·ñ»Ã» Ñ³í³ë³ñ ¿ µ³½Çë³ÛÇÝ ï³ñí³` 2005Ã.-Ç 14,290 ¹ñ³ÙÇÝ: 2005Ã.-ÇÝ ³Õù³ïáõÃÛ³Ý å³ñ»Ý³ÛÇÝ ·ÇÍÁ
Ï³½Ù»É ¿ 13.186 ¹ñ³Ù,217 ÇëÏ ¹Çï³ñÏíáÕ 10 ï³ñÇÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ í»ñçÇÝë ³í»É³ó»É ¿ ÁÝ¹³Ù»ÝÁ 1104 ¹ñ³Ùáí: Ð³ñÏ ¿ Ýß»É, áñ áõëáõÙÝ³ëÇñíáÕ
Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ å³ñ»Ý³ÛÇÝ ·ÍÇ Ñ³ßí³ñÏÙ³Ý ÑÇÙùáõÙ ÁÝÏ³Í óáõó³ÝÇßÁ` Çñ³Ï³Ý Ù»Ï ßÝãÇ Ñ³ßíáí Ï³ÉáñÇ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ³ñÅ»ùÁ (2232 ÏÏ³É)
ÙÝ³ó»É ¿ ³Ý÷á÷áË:218 ²Û¹ ÇëÏ å³ï×³éáí ³Õù³ïáõÃÛ³Ý å³ñ»Ý³ÛÇÝ ·ÇÍÁ áõëáõÙÝ³ëÇñíáÕ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ ¿³Ï³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ãÇ »ÝÃ³ñÏí»É: ØÇ¨ÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï, ³Õù³ïáõÃÛ³Ý ³Ýí³Ý³Ï³Ý ·ÍÇ 71%-³Ýáó
³×Á ·ÉË³íáñ³å»ë å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ ·Ý³×³ÛÇÝ ï³ï³ÝáõÙÝ»ñáí:

²ÕÛáõë³Ï 1. ²Õù³ïáõÃÛ³Ý ·Í»ñÇ ³Ýí³Ý³Ï³Ý ¨ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ»ñÁ (¹ñ.)219
²ÛÅÙ ¹Çï³ñÏ»Ýù, Ã» ÇÝã ÙÇïáõÙÝ»ñ ¿ ¹ñë¨áñ»É ³Õù³ïáõÃÛ³Ý ëïáñÇÝ
·ÇÍÁ: ²Õù³ïáõÃÛ³Ý ëïáñÇÝ ·ÇÍÁ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí µ³½Çë³ÛÇÝ ï³ñí³`
217

ÐÐ ²ìÌ ‚²Õù³ïáõÃÛ³Ý å³ïÏ»ñÁ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ 2008-14ÃÃ.‛, ³ÕÛáõë³Ï 3.3, ¿ç
42: Æñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ»ñÁ Ñ³ßí³ñÏí»É »Ý Ñ»ÕÇÝ³ÏÇ ÏáÕÙÇó:
218
ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 43:
219
ÜáõÛÝ ï»ÕáçÙ, ¿ç 42: Æñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ»ñÁ Ñ³ßí³ñÏí»É »Ý Ñ»ÕÇÝ³ÏÇ ÏáÕÙÇó:
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2005Ã.-Ç, Ñ³Ù»Ù³ï ³í»É³ó»É ¿ ÁÝ¹³Ù»ÝÁ 1799 ¹ñ³Ùáí: ¸Çóáõù, ³Õù³ïáõÃÛ³Ý ³Ýí³Ý³Ï³Ý ·ÍÇ ßáõñç 72%-³Ýáó ³×Á ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ ·Ý³×áí: Ð³ïÏ³Ýß³Ï³Ý ¿, áñ ²ìÌ-Ý ³Õù³ïáõÃÛ³Ý ëïáñÇÝ ·ÇÍÁ
í»ñ³Ñ³ßí³ñÏ»É ¿ 2009Ã.-Ç Ù»Ãá¹³µ³ÝáõÃÛ³Ùµ, áõëïÇ ¹Çï³ñÏíáÕ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ Ñ³Ù³ñ áã å³ñ»Ý³ÛÇÝ ³åñ³ÝùÝ»ñ ¨ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ å³ñ»Ý³ÛÇÝ ³åñ³ÝùÝ»ñ ¨ áã á·»ÉÇó ËÙÇãù 30.7/69.3 Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝÁ
ÙÝ³ó»É ¿ ³Ý÷á÷áË:220 ¸ñ³Ýáí ¿ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ³Õù³ïáõÃÛ³Ý ëïáñÇÝ
·ÍÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÁ ¹Çï³ñÏíáÕ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ ¿³Ï³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ãÇ »ÝÃ³ñÏí»É` 2014Ã.-ÇÝ 2005Ã.-Ç Ñ»ï Ñ³Ù»Ù³ï ³×»Éáí 1587
¹ñ³Ùáí:
²ÛÅÙ ï»ëÝ»Ýù, Ã» ÇÝã ÙÇïáõÙÝ»ñ ¿ ¹ñë¨áñ»É ³Õù³ïáõÃÛ³Ý í»ñÇÝ
·ÇÍÁ: ì»ñá½»ï»ÕÛ³É ³ÕÛáõë³ÏÇó å³ñ½ ¿ ¹³éÝáõÙ, áñ ¹Çï³ñÏíáÕ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ, ³Õù³ïáõÃÛ³Ý í»ñÇÝ ·ÇÍÁ, áñÁ ÁÝ¹áõÝí³Í ¿ Ñ³Ù³ñ»É
³Õù³ïáõÃÛáõÝÁ µÝáõÃ³·ñáÕ ÑÇÙÝ³Ï³Ý óáõó³ÝÇß221, Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí
³ñï³Ñ³Ûïí³Í, ãÇ »ÝÃ³ñÏí»É ¿³Ï³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ: Æ Ù³ëÝ³íáñÇ,
ï³ëÁ ï³ñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ ³Õù³ïáõÃÛ³Ý í»ñÇÝ ·ÍÇ Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÁ
÷áËí»É ¿ ÁÝ¹³Ù»ÝÁ 492 ¹ñ³Ùáí: ²ÛÉ Ï»ñå ³ë³Í 2014Ã.-Ç 40264 ¹ñ³ÙÁ
Ñ³Ù³ñÅ»ù ¿ 2005Ã.-Ç 24605 ¹ñ³ÙÇÝ: ê³Ï³ÛÝ, Ç ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý
³ñÅ»ùÇ, ³Ýí³Ý³Ï³Ý ³ñÅ»ùÁ, ·Ý³×áí å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í, ³×»É ¿ 1.6 ³Ý·³Ù Ï³Ù ßáõñç 67%-áí:
²ÛÅÙ ³Ý¹ñ³¹³éÝ³Ýù ÐÐ-áõÙ ëå³éáõÙÁ µÝáõÃ³·ñíáÕ ³é³Ýóù³ÛÇÝ
óáõó³ÝÇßÝ»ñÇÝ 2005-14ÃÃ. Ïïñí³Íùáí` ÑÇÙÝí»Éáí ÐÐ ²ìÌ ÏáÕÙÇó ³Ù»Ý
ï³ñÇ Çñ³Ï³Ý³óíáÕ ïÝ³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ
ÑÇÙ³Ý íñ³: ²ìÌ-Ý ÑÕáõÙ ³Ý»Éáí è³í³ÉÇáÝÇÝ ¨ ¸³ïÇ ÏáÕÙÇó Ùß³Ïí³Í
Ù»Ãá¹³µ³ÝáõÃÛ³ÝÁ ÝßáõÙ ¿, áñ ³Õù³ïáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÁ
å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ 2 µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÇ` ëå³éÙ³Ý ¨ í»ñçÇÝÇë µ³ßËí³ÍáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛ³Ùµ:222 î»ëÝ»Ýù, Ã» ÇÝãåÇëÇÝ ¿ »Õ»É
å³ñ»Ý³ÛÇÝ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ, áã å³ñ»Ý³ÛÇÝ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ ¨ »ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï
³ñå³ÝùÝ»ñÇ µ³ßËí³ÍáõÃÛáõÝÁ 2005-14ÃÃ.-Ý»ñÇÝ: Ø»ñ ÏáÕÙÇó Ñ³ßí³ñÏ220

Ø»Ãá¹áÉá·Ç³Ï³Ý å³ñ½³µ³ÝáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ï»ë ÐÐ ²ìÌ <<²Õù³ïáõÃÛ³Ý
Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ ·Ý³Ñ³ïáõÙÁ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ Ù»Ãá¹³µ³Ý³Ï³Ý å³ñ½³µ³ÝáõÙÝ»ñ>>, ¿ç
211 http://www.armstat.am/file/article/poverty_2011a_6.pdf:
221
ÐÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ »ñÏñÝ»ñÇ ³Õù³ïáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ Ù³ëÇÝ å³ïÏ»ñ³óáõÙ »Ý
Ï³½ÙáõÙ ³Õù³ïáõÃÛ³Ý í»ñÇÝ ·ÍÇ óáõó³ÝÇßáí: Æ Ù³ëÝ³íáñÇ, Ù³ñ¹ÇÏ Ñ³Ù³ñíáõÙ
»Ý ³Õù³ï, »Ã» Ýñ³Ýó ëå³éáõÙÁ ó³Íñ ¿ ³Õù³ïáõÃÛ³Ý í»ñÇÝ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ·ÍÇó:
Ø³Ýñ³Ù³ëÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ï»ë ÐÐ ²ìÌ §Ð³Û³ëï³ÝÇ êáóÇ³É³Ï³Ý ä³ïÏ»ñÁ ¨
²Õù³ïáõÃÛáõÝÁ¦ ¼»ÏáõÛó (2014Ã. ïÝ³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï»Ýë³å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ
³ÙµáÕç³óí³Í Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ), ¿ç 2, 2015Ã. ÝáÛ»Ùµ»ñÇ
23, ºñ¨³Ý; http://www.armstat.am/file/doc/99493318.pdf:
222
ÐÐ ²ìÌ ‚²Õù³ïáõÃÛ³Ý å³ïÏ»ñÁ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ 2008-2014ÃÃ‛Ù³ë 1-ÇÝ, ¿ç 35:
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í»É ¿ æÇÝÝÇÇ ·áñÍ³ÏÇóÁ` Áëï ¸»³ïáÝÇ ³é³ç³ñÏ³Í µ³Ý³Ó¨Ç`223 ²ìÌ
ïÝ³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³:224 Æ Ù³ëÝ³íáñÇ, ¸»³ïáÝÁ ³é³ç³ñÏ»É ¿ æÇÝÝÇÇ ·áñÍ³ÏóÇ Ñ³ßí³ñÏÙ³Ý Ñ»ï¨Û³É
µ³Ý³Ó¨Á`
G=

”2

/N(N-1)μ

àñï»Õ`
N-Á` Ñ³ñóÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³ÏÇó ïÝ³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÃÇíÝ ¿:
Pi-Ý` i-ñ¹ ïÝ³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ¹³ëÝ ¿:
Xi-Ý` i-ñ¹ ïÝ³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý »Ï³ÙïÇ/ëå³éÙ³Ý óáõó³ÝÇßÇ
Ù»ÍáõÃÛáõÝÝ ¿:
μ-Ý` ïÝ³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇçÇÝ »Ï³ÙáõïÁ/ëå³éáõÙÝ ¿:
¶Í³å³ïÏ 2-áõÙ ³ñï³óáÉí³Í ¿ æÇÝÝÇÇ ·áñÍ³ÏÇóÁ Áëï ïÝ³ÛÇÝ
ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ëå³éÙ³Ý ³é³ÝÓÇÝ µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÇ 2005-14ÃÃ. Ä³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÇ Ñ³Ù³ñ: ¶Í³å³ïÏ»ñÇó å³ñ½ ¿ ¹³éÝáõÙ, áñ »ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï û·ï³·áñÍÙ³Ý ³åñ³ÝùÝ»ñÇ µ³ßËí³ÍáõÃÛáõÝÁ »Õ»É ¿ Í³Ûñ³ëïÇ×³Ý
³ÝÑ³í³ë³ñ ¨ 2014Ã.-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ ß³ï Ùáï ¿ »Õ»É 1-Ç: ä³ïÏ»ñÁ ÇÝùÝÇÝ
½³ñÙ³Ý³ÉÇ ã¿, »Ã» Ñ³ßíÇ ³éÝ»Ýù, áñ »ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï ëå³éÙ³Ý ³åñ³ÝùÝ»ñÁ ³ÝÑ³Ù»Ù³ï ³í»ÉÇ Ã³ÝÏ »Ý ¨ ³é³çÇÝ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ã»Ý: àõëïÇ, Ñ³Ù»Ù³ï³µ³ñ ³Õù³ï ïÝ³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù Çñ»Ýó
»Ï³ÙáõïÝ»ñÇ §³éÛáõÍÇ µ³ÅÇÝÁ¦ Í³ËëáõÙ »Ý ëÝÝ¹³ÙÃ»ñù ¨ ³ÛÉ ³é³çÇÝ
³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ³åñ³ÝùÝ»ñ Ó»éù µ»ñ»Éáõ íñ³ µ³í³ñ³ñ ¹ñ³Ù³Ï³Ý
ÙÇçáóÝ»ñ ã»Ý áõÝ»ÝáõÙ »ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï ³åñ³ÝùÝ»ñ Ó»éù µ»ñ»Éáõ
Ýå³ï³Ïáí: Üß»Ýù Ý³¨ áñ áõëáõÙÝ³ëÇñíáÕ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ í»ñçáõÙ
³é³Ýó ³Û¹ ¿É Í³Ûñ³ëïÇ×³Ý µ¨»é³óí³Í µ³ßËí³ÍáõÃÛáõÝÁ ³í»ÉÇ ¿ Ëáñ³ó»É` Ù»Í³óÝ»Éáí æÇÝÇÇ ·áñÍ³ÏÇóÁ 0.004-áí: ê³Ï³ÛÝ, áõëáõÙÝ³ëÇñíáÕ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ ëÏ½µÇó ÙÇÝã¨ 2008Ã-Á ³ÛÝ ³ñÓ³Ý³·ñ»É ¿ Ýí³½Ù³Ý ÙÇïáõÙ` Çñ Ýí³½³·áõÛÝ ³ñÅ»ùÇÝ Ñ³ëÝ»Éáí 2008Ã-ÇÝ` ë³Ï³ÛÝ ×·Ý³Å³Ù³ÛÇÝ
ï³ñáõÙ ÝÏ³ï»ÉÇáñ»Ý ³×»É ¿, ÇëÏ Ñ»ï³·³ÛáõÙ »ÝÃ³ñÏí»É ³ÝÝß³Ý ï³ï³ÝáõÙÝ»ñÇ:
Æ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ »ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï û·ï³·áñÍÙ³Ý ³åñ³ÝùÝ»ñÇ`
ëÝÝ¹Ç ëå³éáõÙÁ »Õ»É ¿ ³ÝÑ³Ù»Ù³ï ³í»ÉÇ Ñ³í³ë³ñ³ã³÷: ¸Çóáõù, ¹Çï³ñÏíáÕ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ ãÇ »Õ»É ³ÛÝåÇëÇ ï³ñÇ, »ñµ æÇÝÝÇÇ
·áñÍ³ÏÇóÁ Áëï å³ñ»Ý³ÛÇÝ Í³Ëë»ñÇ ãÉÇÝÇ ó³Íñ: ¸»é ³í»ÉÇÝ, ¹Çï³ñÏ223

Deaton, Angus. The analysis of household surveys: a microeconometric approach to
development policy. World Bank Publications, 1997.
224
ÐÐ ²ìÌ, Household’s Integrated Living Conditions Survey anonymised microdata
database (by households), ï»ë http://www.armstat.am/en/?nid=271
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íáÕ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ æÇÝÝÇÇ ·áñÍ³ÏóÇ ¹ÇÝ³ÙÇÏ³Ý Áëï ëÝÝ¹³ÙÃ»ñùÇ íñ³ Ï³ï³ñí³Í Ë³Ëë»ñÇ »Õ»É ¿ Ï³ÛáõÝ` ³é³Ýó ¿³Ï³Ý ï³ï³ÝáõÙÝ»ñÇ: ê³ íÏ³ÛáõÙ ¿ ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, áñ ïÝ³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ³ÝÏ³Ë
»Ï³ÙáõïÝ»ñÇ ã³÷Çó, Ó·ïáõÙ »Ý å³Ñå³Ý»É ëÝÝ¹³ÙÃ»ñùÇ ëå³éÙ³Ý
ÏáÝÏñ»ï Ù³Ï³ñ¹³Ï` ³é³Ýó ³ÛÝ Ýí³½»óÝ»Éáõ: ºÝÃ³¹ñ³µ³ñ, ³é³í»É
í×³ñáõÝ³Ï ïÝ³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛáõÝ»ñÇ ¨ ³é³í»É ³Õù³ï ïÝ³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇç¨ »Õ³Í ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁ Áëï ëÝÝ¹³ÙÃ»ñùÇ íñ³ Ï³ï³ñí³Í
ëå³éÙ³Ý å»ïù ¿ ÉÇÝ»ñ ³é³í»É ½·³ÉÇ: ê³Ï³ÛÝ, å»ïù ¿ Ñ³ßíÇ ³éÝ»É
ë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ û·ï³Ï³ñáõÃÛ³Ý ï»ëáõÃÛáõÝÇó Ñ³ÛïÝÇ Ýí³½áÕ ë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ
û·ï³Ï³ñáõÃÛ³Ý ëÏ½µáõÝùÁ, Ñ³Ù³Ó³ÛÝ áñÇ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Éñ³óáõóÇã ÙÇ³íáñ Í³ËëÁ ÏáÝÏñ»ï µ³ñÇùÇ ·Íáí Ýí³½»óÝáõÙ ¿ ·Ýí³Í Éñ³óáõóÇã ÙÇ³íáñÇ û·ï³Ï³ñáõÃÛáõÝÁ: êÝÝ¹³ÙÃ»ñùÁ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ Ï³ñ×³Å³ÙÏ»ï
ëå³éÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ¨ ëÝÝ¹³ÙÃ»ñùÇ å³Ñ³ÝçÙáõÝùÁ µ³í³ñ³ñ»ÉáõÝ å»ë ³é³í»É í×³ñáõÝ³Ï ïÝ³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ó»éÝ³ÙáõË »Ý ÉÇÝáõÙ µ³í³ñ³ñ»É ÙÝ³óÛ³É å³Ñ³ÝçÙáõÝùÝ»ñÁ` Áëï Ø³ëÉáõÇ µáõñ·áõÙ225 ë³ÑÙ³Ýí³Í
Ñ³çáñ¹³Ï³ÝáõÃÛ³Ý: Æ ÉñáõÙÝ, å»ïù ¿ ÑÇß»É ù»ÛÝë³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ³ÛÝ ¹ñáõÛÃÁ,
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ áñÇ »Ï³ÙïÇ ³í»É³óÙ³ÝÁ ½áõ·ÁÝÃ³ó Ù³ñ¹ÇÏ Ýí³½»óÝáõÙ »Ý
ëå³éÙ³Ý Ñ³ÏáõÙÁ` ³í»É³óÝ»Éáí ËÝ³ÛáÕáõÃÛ³Ý Ñ³ÏáõÙÁ:226
Ü³Ë ¨ ³é³ç, ÁÝ¹·Í»Ýù, áñ Ñ³Û³ëï³Ý³µÝ³Ï ïÝ³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ³ÝÏ³Ë ï³ñáõó ¨ µÝ³Ï³í³ÛñÇó, ÙÇçÇÝáõÙ áõÝ»ó»É »Ý ³é³í»É
ß³ï ³Ýí³Ý³Ï³Ý »Ï³Ùáõï ¨ ëå³éáõÙ, ù³Ý Çñ³Ï³Ý: ²í»ÉÇÝ, »Õ»É »Ý
¹»åù»ñ »ñµ ·Ý³×Ç ·»ñ³½³ÝóáõÙÁ Çñ³Ï³Ý »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ óáõÛó ¿ ïí»É, áñ
³Õù³ï ïÝ³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Íáí ïÝï»ë³Ï³Ý Çñ³íÇ×³ÏÇ µ³ñ»É³íáõÙÁ Ãí³óÛ³É ¿: ´³óÇ ³Û¹ å³ñ½ ¿ ¹³éÝáõÙ, áñ Ñ³Û³ëï³Ý³µÝ³Ï ïÝ³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Çñ»Ýó Í³Ëë»ñÁ Ï³ï³ñáõÙ »Ý Áëï ³é³çÝ³Ñ»ñÃáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ëÏ½µáõÝùÇ, áñÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Ñ³ÙÁÝÏÝáõÙ ¿ Ø³ëÉáõáÇ µáõñ·áõÙ å³Ñ³ÝçÙáõÝùÝ»ñÇ ³ëïÇ×³Ý³Ï³ñ·Ù³Ý Ñ»ï: Ð»Ýó ¹ñ³Ýáí ¿ µ³ó³ïñíáõÙ ³ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ, áñ ïÝ³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Çñ»Ýó »Ï³ÙïÇ
Ù³ñ·ÇÝ³É Ñ³ïí³ÍÝ »Ý ïñ³Ù³¹ñ»É »ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï ³åñ³ÝùÝ»ñÇ û·ï³·áñÍÙ³Ý ·ÝÙ³ÝÁ:

225

Ø³ëÉááõÇ µáõñ·Ç Ù³ëÇÝ ï»ë Gawel, Joseph E. "Herzberg's Theory of Motivation
and Maslow's Hierarchy of Needs. ERIC/AE Digest." (1997).
226
Keynes, John Maynard. General theory of employment, interest and money . Atlantic
Publishers & Dist, New Delhi, India, 2007, pp. 22-66
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¶Í³å³ïÏ»ñ 2. æÇÝÇÇ ·áñÍ³ÏÇóÁ Áëï å³ñ»Ý³ÛÇÝ, áã å³ñ»Ý³ÛÇÝ ¨
»ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï ³åñ³ÝùÝ»ñÇ ëå³éÙ³Ý` Ñ³ßí³ñÏí³Í Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ
ï³ñí³ Ïïñí³Íùáí` 2005-14 Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ Ñ³Ù³ñ227
àõëáõÙÝ³ëÇñíáÕ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ³Õù³ïáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÁ áõÕ»Ïóí»É ¿É ³é³Ýó ³Û¹ ¿É Í³Ûñ³ëïÇ×³Ý µ¨»é³óí³Í »ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï û·ï³·áñÍÙ³Ý ³åñ³ÝùÝ»ñÇ µ³ßËí³ÍáõÃÛ³Ý ³í»ÉÇ Ëáñ³óÙ³Ùµ, ÙÇÝã¹»é ëÝÝ¹Ç ëå³éáõÙÁ »Õ»É ¿ ³ÝÑ³Ù»Ù³ï ³í»ÉÇ Ñ³í³ë³ñ³ã³÷

227

îÝ³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï»Ýë³Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ (Ï»Ýë³å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ)
³ÙµáÕç³óí³Í Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ý ³Ýí³Ý³½»ñÍí³Í ÙÇÏñáïíÛ³ÉÝ»ñÇ 2005-2014ÃÃ.
µ³½³Ý»ñ (Áëï ïÝ³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ), http://www.armstat.am/en/?nid=271:
Ð³ßí³ñÏÝ»ñÁ Çñ³Ï³Ý³óí»É »Ý Ñ»ÕÇÝ³ÏÇ ÏáÕÙÇó:

281

²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë

²Éµ»ñï Ð²Úð²äºîÚ²Ü
²Õù³ïáõÃÛáõÝÁ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ ¨ ëå³éáÕ³Ï³Ý ³åñ³ÝùÝ»ñÇ
µ³ßËí³ÍáõÃÛáõÝÁ ÐÐ-áõÙ
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. ³Õù³ïáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³Ï, ³Õù³ïáõÃÛ³Ý ·ÇÍ, Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ù,
ëå³éáõÙ, æÇÝÇÇ ·áñÍ³ÏÇó, å³ñ»Ý³ÛÇÝ ³åñ³ÝùÝ»ñ, áã å³ñ»Ý³ÛÇÝ ³åñ³ÝùÝ»ñ

êáõÛÝ Ñá¹í³ÍáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ ³Õù³ïáõÃÛáõÝÁ µÝáõÃ³·ñáÕ óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ ¨ í»ñçÇÝÝ»ñÇë ¹ÇÝ³ÙÇÏ³Ý ÐÐ-áõÙ 2005-14ÃÃ.-Ý»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ: Ð³Ù³¹ñ»ÉÇáõÃÛáõÝÁ å³Ñå³Ý»Éáõ Ýå³ï³Ïáí Ù»Ýù ³Ýí³Ý³Ï³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ
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The article discusses the coefficients that reflect the poverty level in Armenia for 20052014 time span. To preserve the consistency the analysis was done based upon the real
values, i.e. the nominal values were turned into real values. In consideration of the fact
that the National Statistical Service of the RA considers poverty as a function from
consumption and its distribution, the Gini coefficient was calculated to illustrate the
concentration lelev of consumption of food, non-food goods and durables.
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Статья рассматривает коэффиценты, которые отражают уровень бедности в Армении в период с 2005 по 2014гг. С целью соблюдения сопоставимости, анализ был
осуществлен на основании реальных значений, превратив номинальные значения
в реальные. С учетом того факта, что Национальная статистическая служба Армении рассматривает бедность как функцию от потребления и его распределения,
коэффициент Джини был рассчитан с целью демонстрации уровеня концентрации
потребления продуктов питания, непродовольственных товаров и товаров длительного пользования.
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ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԵՎ ՈՉ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ
Տիգրան ԱՅՎԱԶՅԱՆ
ՀՊՏՀ Միջ. տնտ.հար. ամբիոնի հայցորդ
Բանալի բառեր. արտահանում, արտահանման սահմանափակումներ, մաքսային
ձևակերպումներ, ոչ մաքսային ընթացակարգեր, լիցենզավորում

Արտահանման գործընթացը ՀՀ-ում ուղեկցվում է մաքսային և ոչ
մաքսային ընթացակարգերով: Ու թեև արտահանումը ՀՀ-ում ազատված է
մաքսատուրքերից և անուղղակի հարկերից, արտահանողներն անպայմանորեն առնչվում են մի շարք ժամանակատար և ծախսատար գործընթացների, որոնք որոշակի ներդրում են ունենում արտահանման սահմանափակման և արտահանման գների բարձրացման գործում: Արտահանման
մաքսային ընթացակարգերը պայմանականորեն կարելի է դասակարգել՝
ըստ դրանց իրականացման վայրի (տե՛ս Գծապատկեր 1․):

Գծապատկեր 1․ Արտահանման մաքսային ընթացակարգերի քարտեզ
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Այսպես.
1) Արտահանողի տարածքում իրականացվող մաքսային ընթացակարգեր, որոնք ենթադրում են արտահանման երկրում ներմուծողի հետ
պայմանագրի կնքում, արտահանելի ապրանքների նախապատրաստում
արտահանմանը (կշռում, փաթեթավորում, պիտակավորում, պահեստավորում և այլն), արտահանման փաստաթղթերի (հաշիվ-ապրանքագիր,
ապրանքատրանսպորտային բեռնագիր, արտահանվող ապրանքների
ծագման երկրի հավաստագիր, բեռնատարի կշռման կտրոն) նախապատրաստում, փոխադրող ընկերության հետ տրանսպորտային միջոցի տրամադրման և բեռների տեղափոխման վերաբերյալ պայմանավորվածության ձեռքբերում:
2) Մաքսային պահեստում իրականացվող ընթացակարգեր. Արտահանողն, ըստ նպատակահարմարության, կարող է ապրանքներն արտահանմանը պատրաստել իր տարածքում կամ հատուկ մասնագիտացված
մաքսային պահեստում (այդպիսիք սովորաբար գործում են տրանսպորտային տերմինալներին կից, որտեղից էլ բեռնվում են արտահանման
տրանսպորտային միջոցի վրա)։ Երկու դեպքում էլ ընթացակարգերը
նույնն են, սակայն արտահանողի տարածքում մաքսային ծառայողի կողմից արտահանվող ապրանքների զննման և բեռնատարի կնքման համար
պահանջվող մաքսավճարները կրկնակի բարձրեն։ Արտահանման ենթակա բեռի կշռի որոշման կամ ստուգման հետ կապված զուտ տեխնիկական
խնդիրների ծագման դեպքում բեռի կշիռը հստակեցնելու նպատակով
տրանսպորտային միջոցը մաքսային պահեստում կշռվում է դատարկ ու
բարձված վիճակում, որից հետո տրամադրվում է կշռման կտրոն։
3) Մաքսային ձևակերպում մաքսատանը. Եթե արտահանվող բեռը չի
պարունակում տեխնիկական հսկողության ենթակա պրանքներ, վերոնշյալ գործընթացներից հետո իրականացվում է արտահանման բեռնամաքսային հայտարարագրում, ընդ որում, պարտադիր չէ մաքսային հայտարարագիրը լրացնել մաքսատանը: Այն հնարավոր է լրացնել արտահանողների (մաքսային բրոքերների) գրասենյակներում՝ համակարգչային
TWM համակարգին միացված համակարգիչների միջոցով: Հայտարարագրումն ավարտելուց հետո արտահանման փաստաթղթերի փաթեթին
կցվում են մաքսային հայտարարագիրն ու մաքսային վճարների և մաքսային տուրքերի վճարումը հաստատող վճարումների անդորագիրը: Մաքսային մարմնի կողմից հաստատվելուց և ընդունվելուց հետո, մաքսային
հայտարարագիրը դառնում է մաքսազերծման ընթացակարգերի համար
հիմնական իրավական փաստաթուղթը:
4) Մաքսային սահմանին իրականացվող արտահանման ընթացակարգեր: Արտահանող երկրի մաքսային սահմանը հատելուց առաջ մաք284
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սային մարմինների կողմից մաքսային սահմանին իրականացվում է բեռի
փաստաթղթերի և բեռի զննում, բեռի կշռում, տրանսպորտային միջոցի
սահազննում (սկանավորում), վարորդի և բեռնատարի ստուգում ռադիոակտիվության որոշման սարքով: Ակնհայտ թերությունների բացակայության դեպքում բեռի փաստաթղթերը կնքվում են մաքսային մարմինների կողմից և տրանսպորտային միջոցին թույլատրվում է հատել սահմանը։
Բացի վերոնշյալ մաքսային ընթացակարգերից, արտահանվող որոշ
ապրանքատեսակների նկատմամբ կիրառվում են նաև արտահանման ոչ
մաքսային ընթացակարգեր (տե՛ս Գծապատկեր 2.):
Եթե արտահանվող խմբաքանակում առկա են ՀՀ-ում տեխնիկական
հսկողության ենթակաապրանքներ, ինչպիսիք են՝ կենդանական կամ բուսակա նծագման ապրանքները, երկակի նշանակության ապրանքները,
սննդամթերքը, դեղերը և այլն, ապա նախքան արտահանման մաքսային
ձևակերպումը, ավելի ստույգ՝ մինչ ապրանքների մաքսային արժեքի
որոշումն անհրաժեշտ է ձեռքբերել տեխնիկական (ոչ սակագնային) հսկողության համար պահանջվող բոլոր լրացուցիչ փաստաթղթերը՝ հավաստագրեր, թույլտվություններ:

Գծապատկեր 2․ Արտահանման ոչ մաքսային ընթացակարգերի քարտեզ
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Տարբերում ենք արտահանման հետևյալ ոչ մաքսային ընթացակարգերը.
 Երկակի նշանակության ապրանքներ և տեխնոլոգիաներ. սրանք
այնպիսի ապրանքներ կամ տեխնոլոգիաներ են, որոնք միաժամանակ
կարող են օգտագործվել ինչպես քաղաքացիական նպատակներով, այնպես էլ ռազմական նպատակներով, ներառյալ՝ զանգվածային ոչնչացման
զենքի և դրա փոխադրման միջոցների արտադրության համար228։
Համաձայն ՀՀ Կառավարության՝ 2010 թ. հուլիսի 1-ի թիվ 924-Ն որոշման՝
երկակի նշանակության ապրանքի արտահանման թույլտվությունը տալիս
է ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարությունը՝ փորձագիտական եզրակացության
հիման վրա՝ լիազորված կազմակերպության, մասնավորապես՝ Էն Փի Սի
ՍՊԸ միջնորդությամբ։ Ընդ որում, փորձագիտական եզրակացությունը
տրվում է 7-30 օրվա ընթացքում ու եթե փորձագետների գնահատմամբ՝
արտահանման ենթակա ապրանքը երկակի նշանակության է, դրա արտահանումը թույլատրելու կամ արգելելու վերաբերյալ որոշումը կայացնում է
ՀՀ կառավարությանը կից հանձնաժողովը՝ արտահանելի ապրանքի երկակի նշանակության վերաբերյալ փորձագիտական եզրակացության և
վերջնական օգտագործողի հավաստագրի229 հիման վրա՝ 45 օրվա ընթացքում։
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Երկակի նշանակության ապրանքների ցանկը ներկայացված է ՀՀ
կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 15-ի N 1785-Ն որոշման
հավելվածում230 և ընդգրկում է Արտաքին տնտեսական գործունեության
ապրանքային անվանացանկի (ԱՏԳ ԱԱ) շուրջ 565 անվանում կամ սակագնային դիրք։ Երկակի նշանակության ապրանքների ցանկում ընդգրկված
են այնպիսի ապրանքներ, ինչպիսիք են՝ բարձր միասեռությամբ ապակիներ և ապակյա մանրաթելեր, հայելիներ, օրգանամետաղական միացություններ և համաձուլվածքներ, էլեկտրամագնիսական և էլեկտրաօպտիկական սարքեր, հարմարանքներ, պոմպեր, պոլիմերային նյութեր, համակարգչային տեխնիկա, համակարգչային ծրագրեր, հաստոցներ, ռենտգենային սարքավորումներ, պաշտպանական նշանակության հագուստ և կոշիկներ և այլն։
 Անասնաբուժական հսկողություն. Եթե արտահանվող խմբաքանակը պարունակում է անասնաբուժական հսկողության ենթակա ապրանքներ, ապա ի լրումն մաքսային փաստաթղթերի՝ պահանջվում է ներկայացնել նաև անասնաբուժական վկայական կամ տեղեկանք231։ Վերջինս
տրամադրվում է Անասնաբուժական ծառայության կողմից արտահանողի
դիմումի և լաբորատոր փորձաքննության եզրակացության հիման վրա:
 Բուսասանիտարական հսկողության ենթակա ապրանքները ՀՀ
տարածքից արտահանելու դեպքում արտահանողից պահանջվում է ներկայացնել բուսասանիտարական հավաստագիր232, որը Բուսասանիտա-
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րական տեսչության կողմից տրամադրվում է արտահանելի ապրանքների
նմուշների լաբորատոր փորձաքննության դրական արդյունքի դեպքում՝
բուսասանիտարական հավաստագրի ձեռքբերման դիմումը ներկայացնելուց հետո երեք օրվա ընթացքում:
 Սննդամթերքի անվտանգության հավաստում. Սննդամթերքի արտահանման դեպքում, ի լրումն մաքսային փաստաթղթերի, պահանջվում է
նաև սննդամթերիքի անվտանգության հավաստագիր233, որը տրամադրում է ՀՀ ԳՆ Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությունը: Ընդ որում, անվտանգության հավաստագիր է պահանջվում նաև
սննդամթերքի հետ շփվող նյութերի արտահանման դեպքում: ՀՀ ԳՆ
սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության կողմից տրվող
ներմուծման կամ արտահանման անասնաբուժական վկայականները, անվտանգության սերտիֆիկատները, բուսասանիտարական հավաստագրերը տրամադրվում են անվճար:
 Ծագման հավաստագրում․ Արտահանողին ծագման երկրի հավաստագրերը տրվում են ՀՀ առևտրաարդյունաբերական պալատի կողմից`
ներկայացված փաստաթղթերի և փորձաքննության հիման վրա՝ համաձայն ՀՀ կառավարության 2010 թ. դեկտեմբերի 30-ի N 1772-Ն որոշման:
Ընդ որում, ԵՄ արտահանման համար տրվում է Ա տեսակի հավաստագիր, ԵԱՏՄ արտահանման համար տրվում է ՍՏ-1 տեսակի հավաստագիր,
իսկ մնացած երկրներ արտահանման համար՝ ընդհանուր տիպի հավաստագիր: Արտահանողը ծագման հավաստագրերի համար դիմում-հայտարարագիր է ներկայացնում առևտրաարդյունաբերական պալատ և Արմեքսպերտիզա ՍՊԸ:
Առաջին անգամ արտահանվող ապրանքի համար կատարվում է ամբողջական փորձաքննություն և ներկայացվում է լրացուցիչ տեղեկատվություն, մասնավորապես՝ տվյալներ հումքի ձեռքբերման և ծագման երկրի
վերաբերյալ, ինչպես նաև այլ փաստաթղթեր, որոնք հավաստում են արտահանվող ապրանքի՝ հայկական ձեռնարկությունում արտադրվելու մասին։ Նախկինում հավաստագիր ստացած և փորձաքննություն չպահանջող արտահանվող ապրանքի համար գործում է պարզեցված ընթացա233
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կարգ․ լրացուցիչ ներկայացվում է փորձաքննության մասին ակտը: Փորձաքննություն պահանջող ծագման հավաստագիրը տրվում է 3 օրվա
ընթացքում, իսկ առանց փորձաքննության հավաստագիրը՝ մեկ օրվա
ընթացքում: Փորձաքննության արդյունքում տրվող ծագման հավաստագրի արժեքը կազմում է 30․000 ՀՀ դրամ, մինչդեռ առանց փորձաքննության՝ հավաստագրի արժեքը 10․000 ՀՀ դրամ է234։ Հայաստանում արտադրված մինչև 2,5 տոննա գյուղատնտեսական ապրանքների համար հավաստագրի արժեքը կազմում է 2․000 դրամ, ուղղակի այս դեպքում
արտահանողից պահանջվում է լրացուցիչ ներկայացնել գյուղատնտեսական ապրանքի արտադրության կամ գնման մասին հայտարարագիր և
տեղեկատվություն ներմուծողի մասին (երկիրը և ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձի անվանումը)։ Արտահանողը կարող է նաև ինքնուրույն
հայտարարագրել իր ապրանքի հայկական ծագումը․ այս դեպքում
առևտրաարդյունաբերական պալատը սոսկ գրանցում ու վավերացնում է
հայտարարագիրը: Ծագման հավաստագիրը տրման օրվանից ուժի մեջ է
մինչև 12 ամիս:
 Տեղեկատվության գաղտնի փոխանցման տեխնիկական միջոցների
հսկողություն․ Եվրասիական տնտեսական ընկերակցության շրջանակներում երրորդ երկրների հետ առևտրում տեղեկատվության գաղտնի ստացման համար նախատեսված հատուկ տեխնիկական միջոցների ներկրման
և արտահանման նկատմամբ Հայաստանի Հանրապետության (և Եվրասիական տնտեսական միության անդամ մյուս երկրների) կողմից
կիրառվում են որոշակի արգելքներ և սահմանափակումներ235։ Տեղեկատվության գաղտնի ստացման համար նախատեսված հատուկ տեխնիկական միջոցների ցանկում236 ընդգրկված ապրանքների (օր․ տեսախցիկներ,
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լուսանկարչական խցիկներ, շարժական ռենտգենոսկոպիկ սարքավորումներ, փականների բացման միջոցներ, այլ տեխնիկա և պարագաներ) արտահանումը (ներմուծումն) իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության (ՀՀ ԱԱԾ) կողմից տրվող
մեկանգամյա լիցենզիայի հիման վրա։ Ընդ որում, լիցենզիայի տրամադրման համար անհրաժեշտ է նախապես ստանալ լիազոր մարմնի՝ ՀՀ
ԱԱԾ-ի եզրակացությունը հատուկ տեխնիկական միջոցների ներմուծման
կամ արտահանման հնարավորության մասին։ Հատուկ տեխնիկական
միջոցների ժամանակավոր ներմուծման կամ արտահանման դեպքում
լիցենզիա չի պահանջվում։ Ծառայության դիմաց նախատեսված է պետական տուրք՝ բազային տուրքի չափով։ Արտահանումը կամ ներմուծումը
սահմանափակված (լիցենզավորման ենթակա)237 և արգելված238 ապրանքների ցանկերը ներկայացված են ըստ Մաքսային միության արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկի (ՄՄ
ԱՏԳ ԱԱ) ծածկագրերի։
 Ծածկագրային (կրիպտոգրաֆիկական) միջոցների հսկողություն․
Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում երրորդ երկրների
հետ առևտրում ծածկագրային (կրիպտոգրաֆիկական) միջոցների արտահանման և ներմուծման նկատմամբ գործում են արգելքներ և սահմանա-
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փակումներ, ինչը պայմանավորված է ՀՀ կառավարության 2014 թվականի
դեկտեմբերի 25-ի N 1524-Ն որոշմամբ239 և Եվրասիական տնտեսական
հանձնաժողովի Կոլեգիայի 21․04․2015թ․ N 30 որոշման N 9 հավելվածով
(Ծածկագրային (կրիպտոգրաֆիկական) միջոցների Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքից արտահանման կանոնակարգ)
սահմանված դրույթներից։ Ծածկագրային միջոցների ներմուծման և
արտահանման, ինչպես նաև ծածկագրային միջոցներ պարունակող ապրանքների բնութագրերի ծանուցման կանոնակարգերը, մեթոդական ցուցումները և ծածկագրային միջոցների ցանկերը սահմանված են ՀՀ ԱԱԾ
տնօրենի 30․11․2015թ․ N 8-Ն հրամանով240։ Նման սահմանափակումները
տարածվում են ծածկագրման, նմանակումից պաշտպանող, էլեկտրոնային թվային ստորագրության, տեղեկատվության կրիպտոգրաֆիկական
փոխակերպման ալգորիթմներ իրականացնող ապարատային կամ ծրագրային միջոցների, համակարգերի և համալիրների վրա, օր․՝ ծածկագրման (կրիպտոգրաֆիկական) գործառույթներ ունեցող տպիչներ, պատճենահանող և ֆաքսիմիլային սարքեր և դրանց էլեկտրոնային մոդուլներ,
ձայնագրման, վերարտադրման և տվյալների տեսողական ներկայացման
գրպանի սարքեր, գրպանի համակարգիչներ, հաշվիչ մեքենաներ և դրանց
մասեր, կապի բաժանորդային սարքեր, բազային կայաններ, հեռահաղորդակցության սարքավորումներ և դրանց մասեր, ծրագրային ծածկա239
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գրային միջոցներ՝ անկախ դրանց կրիչից, հեռուսստատեսության կամ ռադիոհեռարձակման սարքավորումներ և դրանց մասեր, ռադիոնավիգացիոն ընդունիչներ, հեռակառավարման և ինտերնետ ցանցի մուտքի սարքավորումներ և այլն241։
Այսպիսով, ԵԱՏՄ անդամ երկրներում ծածկագրային (կրիպտոգրաֆիկական) միջոցների արտահանման կամ ներմուծման մաքսային ձևակերպումներն իրականացվում են ՀՀ ԱԱԾ կողմից տրամադրված լիցենզիայի, եզրակացության (թույլատրման փաստաթղթի) կամ ծանուցման
մասին տեղեկությունը մաքսային մարմին ներկայացնելու դեպքում։ Լիցենզիան և եզրակացությունը (թույլատրման փաստաթուղթ) տրամադրվում են հայտատուի փաստաթղթերը ՀՀ ԱԱԾ մուտքագրվելուց հետո 20
օրվա ընթացքում, իսկ գիտատեխնիկական փորձաքննություն պահանջելու դեպքում՝ 85 օրվա ընթացքում242։ ՀՀ ԱԱԾ տրամադրում է եզրակացություն (թույլատրման փաստաթուղթ), երբ ծածկագրային միջոցները
ներկրվում կամ արտահանվում են սեփական կարիքների ապահովման
նպատակով՝ առանց դրանք տարածելու և ծածկագրային ոլորտում երրորդ անձանց ծառայություններ մատուցելու իրավունքի։ Ժամանակավոր
արտահանման կամ ներմուծման, վերամշակման նպատակով ժամանակավոր ներմուծման կամ արտահանման, ներմուծում ազատ մաքսային
գոտի և մաքսային պահեստ մաքային ընթացակարգերով մաքսային ձևակերպումներն իրականացում են մաքսային մարմնին եզրակացության
(թույլատրման փաստաթուղթ) կամ ծանուցման մասին տեղեկության ներկայացմամբ։ Նույն եզրակացությունը տրամադրվում է նաև ժամանակավորապես ներմուծված կամ արտահանված ապրանաքների վերաարտահանման կամ վերաներմուծման ժամանակ։ Ապրանքն արտադրողի
կամ վերջինիս կողմից լիազորված անձի կողմից կազմվում և ԵԱՏՄ
անդամ պետությունների համաձայնեցնող մարմիններին (ՀՀ-ում՝ ՀՀ ԱԱԾին) է ներկայացվում ծածկագրային (կրիպտոգրաֆիկական) միջոցների
տեխնիկական և կրիպտոգրաֆիկական բնութագրերի վերաբերյալ ծանուցումներ (նոտիֆիկացիաներ), որոնց վերաբերյալ համապատասխան գրառում է կատարվում Եվրոպական տնտեսական հանձնաժողովի (ԵՏՀ)
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պաշտոնական կայքի ծանուցումների միասնական ռեեստրում243։ Ընդ
որում, նմանատիպ ապրանքների արտահանման կամ ներմուծման մաքսային ձևակերպումները հնարավոր է իրականացնել միայն ԵՏՀ ծանուցումների միասնական ռեեստրում դրանց գրանցման փաստի առկայությամբ։ Ծանուցումը ձևակերպվում է մեկ անգամ։ Համաձայն ծանուցման կանոնակարգի244՝ ծանուցումների միասնական ռեեստրում ծանուցման գրանցման մասին տեղեկատվության մուտքագրման ժամկետը
չպետք է գերազանցի 10 աշխատանքային օրը՝ այն ՀՀ ԱԱԾ գրանցման
ներկայացնելու օրվանից։ Եթե ծածկագրային (կրիպտոգրաֆիկական) միջոցներն իրենց կազմում ունեն տեղեկատվության գաղտի ստացման համար նախատեսված հատուկ տեխնիկական միջոցներ, ապա արտահանվող կամ ներմուծվող ապրանքների նկատմամբ կիրառվող կանոնակարգի
ընտրության վերաբարյալ որոշումը վերապահվում է ՀՀ ԱԱԾ հայեցողությանը։ Արտահանման ընթացակարգերի քարտեզում արտահանման
մաքսային ընթացակարգերը կիրավում են անխտիր կերպով և բերված
հաջորդականությամբ, մինչդեռ ոչ մաքսային ընթացակարգերի անհրաժեշտությունը պայմանավորված է արտահանվող բեռի տեսակով, բնույթով և արտահանման աշխարհագրությամբ: Ընդ որում, միևնույն բեռի
համար կարող է կիրառվել մեկ կամ մի քանի ոչ մաքսային ընթացակարգ:
Ոչ սակագնային կարգավորման լրացուցիչ հավաստագրերի եւ տեղեկանքների համար պահանջվող ժամանակը տարբեր է. կարող է տևել մի
քանի ժամից մի քանի օր (որոշ դեպքերում՝ նույնիսկ 15-85 օր)՝ կախված
տվյալ ապրանքի տեսակից ու դրա նկատմամբ գործող պահանջներից:
Փաստորեն, կարելի է փաստել, որ ՀՀ-ում կիրառվող արտահանման
առավել ծախսատար և ժամանակատար գործընթացները կապված են ոչ
մաքսային ընթացակարգերի հետ, որոնց վերաբերյալ պահանջները զգալիորեն ընդլայնվել են ԵԱՏՄ անդամակցության շրջանակներում, ինչը
որոշակիորեն խոչընդոտում է արտահանման ընդլայնմանը։
Տիգրան ԱՅՎԱԶՅԱՆ
Արտահանման մաքսային և ոչ մաքսային ընթացակարգերը ՀՀ-ում
Բանալի բառեր. արտահանում, արտահանման սահմանափակումներ, մաքսային
ձևակերպումներ, ոչ մաքսային ընթացակարգեր, լիցենզավորում
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Արտահանման գործընթացը ՀՀ-ում ուղեկցվում է մաքսային և ոչ մաքսային ընթացակարգերով: Ու թեև արտահանումը ՀՀ-ում ազատված է մաքսատուրքերից և անուղղակի հարկերից, արտահանողներն անպայմանորեն առնչվում են մի շարք ժամանակատար և ծախսատար գործընթացների, որոնք որոշակի ներդրում են ունենում արտահանման սահմանափակման և արտահանման գների բարձրացման գործում: Արտահանման
մաքսային ընթացակարգերը պայմանականորեն կարելի է դասակարգել՝
ըստ դրանց իրականացման վայրի:
Тигран АЙВАЗЯН
Таможенные и не таможенные процедуры экспортс в РА
Ключевые слова: экспорт, экспортные ограничения, не таможенные процедуры

В ходе исследования таможенных и нетаможенных процедур экспорта в Республики Армения можно констатировать, что наиболее дорогостоящие и трудоемкие процессы, используемые в экспорте связанны с нетаможенными процедурами, требования которых значительно расширились в рамках Евразийского
экономического союза. Это некоторым образом препятствует расширению экспорта.
Tigran AYVAZYAN
Customs and non-customs export procedures in the RA
Key words: export, export restrictions, customs clearing, non-customs procedures

In the course of the study of customs and non-customs export procedures in the
Republic of Armenia it can be stated that the most expensive and labor-intensive
processes used in exports are associated with non-customs procedures, which increased
significantly in the framework of the Eurasian Economic Union. This somehow
impedes export expansion.

ՀԱՅ-ԻՐԱՆԱԿԱՆ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
Մոհսեն ՀԵՅԴԱՐԻ
ԵՊՀ ՏԿ ֆակուլտետի ասպիրանտ
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Բանալի բառեր. ՕՈՒՆ, կառուցվածք, դինամիկա, ոլորտային բաշխվածություն,
ռեգրեսիոն վերլուծություն

Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը առաջիններից էր աշխարհում, որ ընդունեց ՀՀ անկախությունը (1991թ.) և հաստատեց դիվանագիտական հարաբերություններ: Հասկանալի է, որ 1990-ականներին, երբ ՀՀն հարևան 4 պետություններից 2-ի՝ Թուրքիայի և Ադրբեջանի հետ գտընվում էր ոչ բարիդրացիական հարաբերություններում, շատ կարևոր էր
մյուս երկու հարևանների՝ Իրանի և Վրաստանի հետ լավ հարաբերությունների հաստատումը: Ուստի Իրանի Իսլամական Հանրապետության
հետ ի սկզբանե լավ հարաբերությունների հաստատումը քայլ առաջ էր ՀՀ
տնտեսության զարգացման տեսանկյունից:
Ներկայումս առկա վիճակագրական տվյալները, սակայն, ամենևին էլ
չեն փաստում, որ ԻԻՀ-ն և ՀՀ-ն հանդիսանում են խոշոր առևտրային կամ
ներդրումային գործընկերներ: Սույն ատենախոսության շրջանակներում
մենք կանդրադառնանք ներդրումային համագործակցության անբավարար մակարդակին, այն ծնող պատճառներին և կփորձենք գտնել համարժեք լուծումներ:
1991թ. մինչ օրս Հայաստանի և Իրանի միջև կնքվել են փոխադարձ
առևտրա-տնտեսական հարաբերությունների բարելավմանն ուղղված
բազմաթիվ փաստաթղթեր245: Որպես այդպիսիք նշենք` 1994թ. կնքված
''ՀՀ Մեղրու շրջանի և ԻԻՀ Մարանդի գավառի միջև սահմանային առևտրի
վերաբերյալ'' համաձայնագիրը, 1995թ.` ''ՀՀ եւ ԻԻՀ միջև գյուղատնտեսության ոլորտում համագործակցության վերաբերյալ'' փոխըմբռնման
հուշագիրը, ''ՀՀ կառավարության և ԻԻՀ կառավարության միջև միջազգային տրանսպորտային բեռնափոխադրումների վերաբերյալ'' համաձայնագիրը, ''Իրան-Հայաստան գազատարի կառուցման վերաբերյալ'', ''Արաքս գետի վրա համատեղ ՀԷԿ-ի կառուցման վերաբերյալ'', ''Իրան-Հայաստան բարձրավոլտ էլեկտրահաղորդման գծի կառուցման վերաբերյալ'', ''ՀՀ կառավարության և ԻԻՀ կառավարության միջև ներդրումների
խրախուսման և փոխադարձ պաշտպանության մասին'' համաձայնագրերը, 1996թ.` ''ՀՀ մաքսային վարչության եւ ԻԻՀ մաքսային ծառայության
միջեւ համագործակցության վերաբերյալ'' փոխըմբռնման հուշագիրը,
2001թ.` ''Մեղրի - Քաջարան ավտոմոբիլային թունելի վերաբերյալ'', ''Սերտիֆիկացման եւ ստանդարտացման բնագավառում համագործակցության վերաբերյալ'', ''Քվոտաների եւ արտոնությունների վերաբերյալ'' հա245

http://mfa.am/hy/country-by-country/ir/, http://www.parliament.am/library.php?page=doc
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մաձայնագրերը, 2004թ.` ''Իրան-Հայաստան գազատարի կառուցման''
պայմանագիրը, 2009թ.` ''Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի
եւ կապի նախարարության ու Իրանի Իսլամական Հանրապետության
ճանապարհների եւ հաղորդակցության նախարարության միջեւ երկաթուղային համագործակցության եւ Հայաստանի Հանրապետության եւ
Իրանի Իսլամական Հանրապետության միջեւ ուղիղ կապով երկաթգիծ
կառուցելու վերաբերյալ'' փոխըմբռնման հուշագիրը, ''Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարության եւ Իրանի Իսլամական
Հանրապետության առեւտրի նախարարության միջեւ ազատ առեւտրի
ռեժիմի սահմանման մասին'' փոխըմբռնման հուշագիրը, 2010թ.` ''ՀՀ
էներգետիկայի եւ ԻԻՀ էներգետիկայի նախարարությունների միջեւ
Մեղրիի ՀԷԿ-ի կառուցման թույլտվության'' պայմանագիրը, 2012թ.` ''Իրանից Հայաստան նավթամթերատարի կառուցման'' փոխըմբռնման
հուշագիրը և այլն: Այս ամենով հանդերձ 2015թ. վերջի դրությամբ ՀՀ-ից
ԻԻՀ արտահանումը կազմել է ՀՀ ընդհանուր արտահանման 5.2%-ը, իսկ
ԻԻՀ-ից ՀՀ ներմուծումը` ՀՀ ընդհանուր ներմուծման 6.1%-ը246, ավելի ցածր
տեսակարար կշիռների հետ գործ ունենք ներդրումների պարագայում:
Ներկայացնենք ՀՀ-ում ԻԻՀ կողմից կատարված ներդրումների
առավել հանգամանալից վերլուծություն՝ ըստ ոլորտային բաշխվածության՝ աղյուսակ 1: Աղյուսակ 1-ից երևում է, որ ՀՀ-ում ԻԻՀ կողմից կատարված ներդրումները հիմնականում ունեն պատահական բնույթ և չեն
ենթարկվում որևէ օրինաչափության: Այդուհանդերձ, չնայած այն հանգամանքին, որ ՀՀ-ում իրականացված օտարերկրյա ներդրումներում ԻԻՀ տեսակարար կշիռը միջին հաշվով բավական փոքր է, սակայն այլ է պատկերը առանձին ոլորտներում իրականացված օտարերկրյա ներդրումները
վերլուծելիս: Աղյուսակում ներկայացված է ՀՀ յուրաքանչյուր ոլորտում247
իրականացված օտարերկրյա ներդրումների և օտարերկրյա ուղղակի
ներդրումների մեջ ԻԻՀ տեսակարար կշիռը` ըստ տարիների248: Վերլուծելով աղյուսակը` կարող ենք փաստել, որ 2002թ. ՀՀ գյուղատնտեսության
ոլորտում իրականացված ՕՈՒՆ-ի ընդհանուր ծավալում ԻԻՀ կողմից իրականացված ՕՈՒՆ-ը կազմել է 12%, մեծածախ առևտրի ոլորտում` 15%:

246

ՀՀ ԱՎԾ, Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսականվիճակը 2015թ.
հունվար-դեկտեմբերին, էջ 118
247
Աղյուսակում ներառված են միայն այն ոլորտները, որտեղ ԻԻՀ կողմից որևէ
տարում իրականացվել են ներդրումներ
248
Աղյուսակում ներառված են միայն այն տարեթվերը, երբ ԻԻՀ կողմից ՀՀ որևէ
ոլորտում իրականացվել է ներդրում:
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Աղյուսակ 1. ՀՀ-ում ԻԻՀ կողմից իրականացված ներդրումներն՝ ըստ
տարիների և ոլորտների249

Առավել հետաքրքրական է պատկերը քիմիական արդյունաբերության ոլորտում. 2004թ., 2006թ. և 2007թ. տվյալ ժամանակահատվածում
ՀՀ քիմիական արդյունաբերության ոլորտում իրականացված ՕՈՒՆ-երի
համապատասխանաբար 35.7%, 62.6%, 78.4%-ն ապահովվել է ԻԻՀ կողմից իրականացված ՕՈՒՆ-ի միջոցով: Ընդ որում, ՀՀ քիմիական արդյունաբերության ոլորտում ԻԻՀ կողմից ՕՈՒՆ իրականացվել են ավելի հաճախ,
քան որևէ այլ ոլորտում: Սակայն, հարկ է նշել, որ այդուհանդերձ 20022015թթ. Ժամանակահատվածում ԻԻՀ կողմից իրականացված ՕՈՒՆ-ի
249

http://armstat.am/file/article/sv-02-04a-iii_4_1.pdf,
http://armstat.am/file/article/sv_02_05a_41.pdf, http://armstat.am/file/article/sv_02_07a_42.pdf,
http://armstat.am/file/article/sv_02_09a_42.pdf ,
http://armstat.am/file/article/sv_02_13a_420.pdf,
http://armstat.am/file/article/sv_02_14a_420.pdf,
http://armstat.am/file/article/sv_02_15a_420.pdf
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ծավալում առաջին տեղում է գտնվում մեծածախ առևտրի ոլորտը, 2-րդ
տեղում` գյուղատնտեսությունը, 3-ում` միայն քիմիական արդյունաբերությունը, իսկ տրանսպորտի և պահեստավորման, շինարարության և մանրածախ առևտրի ոլորտներում իրականացված ՕՈՒՆ-երը բավական փոքր
ծավալների են` աղյուսակ 2:
Աղյուսակ 2. 2002-2015թթ. ՀՀ տնտեսության առանձին ոլորտներում
ԻԻՀ կողմից իրականացված ՕՈՒՆ, գումարային մեծություն250
ՏրանսպորտՔիմիական
Գյուղատըն- Շինարա- Մեծածախ Մանրածախև պահեստա-արդյուտեսություն րություն առևտուր առևտուր վորում
նաբերություն
ԻԻՀ
կողմից
իրականաց
ված ՕՈՒՆ
գումարը
20022015թթ.

414
2,2
1629,7
8
46,1
382,8
Այսպիսով, առկա սուղ վիճակագրական տվյալների հիման վրա մենք
հնարավորինս հանգամանալից վերլուծեցինք ՀՀ-ում իրականացված իրանական ներդրումները: Այդուհանդերձ, անդրադառնանք նաև այն հարցին,
թե ՀՀ-ում ներդրումային ոլորտի կարգավորմանն ուղված այս կամ այն
համաձայնագիրը, փոխըմբռնման հուշագիրը կամ պայմանագիրը, օրենքները և իրավական ակտենը որքանով են նպաստում ՀՀ ՕՈՒՆ ներհոսքին:
Հասկանալի է, որ հայ-իրանական ներդրումների առկա տվյալների
պարագայում մենք հնարավորություն չունենք այդ վերլուծությունն իրականացնել միայն ՀՀ-ում իրանական ՕՈՒՆ-ի ներհոսքի տեսանկյունից,
ուստի մենք կդիտարկենք այս կամ այն բարեփոխման ազդեցությունը ՀՀ
ընդհանուր ՕՈՒՆ ներհոքի վրա` հասկանալով, որ երբ խոսքը վերաբերում
է հայ-իրանական որևէ համաձայնագրի կնքմանը, դա առավելապես
կնպաստի ԻԻՀ-ից ՕՈՒՆ ներհոսքին, իսկ ընդհանուր ներդրումային պայմանների բարելավման պարագայում` ընդհանուր ներդրումների, այդ
թվում և` իրանական ներդրումների ներհոսքի աճին:
Մոդելի կառուցման նպատակով մենք կօգտագործենք ՀՀ վիճակագրական ծառայության կողմից հրապարակվող ՀՆԱ-ի, ՕՈՒՆ 1998-2014թթ.
եռամսյակային տվյալները՝ արտահայտված ԱՄՆ դոլարով, կեղծ փոփո250

ՀՀ ԱՎԾ վիճակագրական տվյալներ.
հունվար-փետրվարին (էջ 66-69), 2005թ.
հունվար-փետրվարին (էջ 78-81), 2009թ.
հունվար-փետրվարին (էջ 86-90), 2014թ.
հունվար-փետրվարին (էջ 85-90)

ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը`
հունվար-փետրվարին (էջ 67-69),
հունվար-փետրվարին (էջ 73-75),
հունվար-փետրվարին (էջ 80-84),
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խական՝ X1, որը ցույց է տալիս ընդունված ներդրումային միջավայրի
բարելավմանն ուղղված այս կամ այն օրենքի, իրավական ակտի251,
կնքված միջազգային պայմանագրի առկայությունը252՝ X1=1 (կամ բացակայությունը՝ X1=0): Դիտարկումների քանակը կկազմի 68: Վերլուծությունը կկատարենք EViews 7 ծրագրային փաթեթով` փոքրագույն քառակուսիների եղանակով գնահատելով ՕՈՒՆ-ի կախվածությունը ՀՆԱ-ից և
ընդունված օրենքներից ցույց տվող գծային մոդելը: Ինչպես արդեն
նշեցինք, ռեգրեսիոն հավասարման ճշգրտության համար անհրաժեշտ
պայմաններից մեկը կիրառվող փոփոխականների ստացիոնարությունն
է253: Ստուգենք ՕՈՒՆ և ՀՆԱ-ի ժամանակային շարքերի ստացիոնարությունը՝ կիրառելով Դիկկի-Ֆուլլերի` ընդլայնված Միավոր արմատ թեստը:
Համաձայն թեստի արդյունքների՝ ՀՀ-ի համար ևս ոչ ՀՆԱ-ի և ոչ
ՕՈՒՆ-ի ժամանակային շարքերը ստացիոնար չեն, ուստի ռեգրեսիոն հավասարման կազմման համար դրանց կիրառությունը նպատակահարմար
չէ: Այդ պատճառով մենք կկիրառենք ՀՆԱ-ի և ՕՈՒՆ-ի աճի ժամանակային
շարքերը: Աղյուսակ 3-ում ներկայացված է ՀՀ ՕՈՒՆ-ի աճը ՀՆԱ-ի աճից և
ներդրումային դաշտի ձևավորման վրա ազդող օրենքներից և պայմանագրերից ցույց տվող էկոնոմետրիկ մոդելը: Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ իրականացված բարեփոխումների ազդեցությունը նույն եռամսյակում հնարավոր է, որ լավ չարտահայտվի՝ մենք դիտարկել ենք տվյալ
ժամանակահատվածի ՕՈՒՆ աճի վրա ընդհուպ մինչև նախորդ 4 եռամսյակներում ընդունված օրենքների և իրավական ակտերի ազդեցությունը:
Այսպիսով, մոդելում X1-ը ցույց է տալիս նույն ժամանակահատվածում ընդունված օրենքի ազեդցությունը, X1(-1)-ը՝ նախորդ եռամսյակում ընդունված օրենքի, x1(-2)-ը՝ երկու եռամսյակ առաջ ընդունված օրենքի, X1(-3)-ը՝
երեք եռամսյակ առաջ ընդունված օրենքի, X1(-4)-ը՝ 4 եռամսյակ, կամ 1
տարի առաջ ընդունված օրենքի ազեդցությունը:
Աղյուսակ 3. ՕՈՒՆ-ի փոփոխությունը ՀՆԱ-ի աճից և ներդրումային դաշտը
ձևավորող օրենքներից և պայմանագրերից բնութագրող մոդելը

251

Հիմք ենք ընդունել http://mineconomy.am/arm/505/free.html,
http://mineconomy.am/arm/34/gortsaruyt.html, առկա տեղեկատվությունը՝ ուժի մեջ
մտնելու ամսաթվով:
252
Երկկողմ ներդրումային պաշտպանության մասին համաձայնագրերի համար հիմք
է հանդիսացել http://mineconomy.am/arm/34/gortsaruyt.pastatuxt.html կայքում առկա
տեղեկատվությունը՝ մոդելում համաձայնագրերը ներկայացված են ուժի մեջ մտնելու
ամսաթվով:
253
Gujarati ―Basic econometrics‖ Fourth edition, p.58-65
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Կախյալ փոփոխական՝ ՕՈՒՆ աճ
Վերլուծության եղանակ՝ ՓՔԵ
Ընտրանքը՝ 1998:1 2014:4
Ճշգրտումից հետո դիտարկուների քանակը՝ 63
Փոփոխականներ
Գործակից Ստանդարտ t-վիճակագրական
սխալ
C/հաստատուն/
11.23
2.11
5.32
ՀՆԱ աճ
1.19
0.48
2.47
X1
0.60
0.23
2.59
X1(-1)
0.55
0.15
3.65
X1(-2)
0.43
0.20
2.14
X1(-3)
0.77
0.12
6.42
X1(-4)
0.94
0.29
3.24
R-քառակուսի
Դարբին-Ուոթսոնի 2.31
Հավանականություն(F-վիճ.)
վիճակագրական

Հավանականություն
0.01
0.02
0.03
0.02
0.00
0.04
0.01
0.36
0.00

R-քառակուսի=0.36, այսինքն` անկախ փոփոխականները 36%-ով են
բացատրում ՕՈՒՆ աճի փոփոխությունը: Ինչպես և նախորդ մոդելում, սա
ևս լավագույն արդյունք չէ, որը կրկին հետևանք է այն բանի, որ ՀՀ ՕՈՒՆ
փոփոխությունը կախված է նաև այլ գործոններից՝ փոխարժեք, արտահանում, ներմուծում, ռազմաքաղաքական իրավիճակ և այլն, ոնոք մենք
մոդելում չենք դիտարկել: Սակայն մեր կողմից մշակված մոդելն, այդուհանդերձ, ցույց է տալիս ՕՈՒՆ ներդրումային դաշտի վրա ազդող օրենքների ազդեցությունը ՕՈՒՆ ներգրավման վրա, որը և հանդիսանում է տըվյալ մոդելի մշակման հիմնական նպատակը: Ինչպես և նախորդ մոդելում,
այստեղ ևս մենք քայլ առ քայլ կիրականացնենք մոդելի ստուգման բոլոր
անհրաժեշտ քայլերը: Դիտարկվող բոլոր փոփոխականների համար tվիճակագրականը` բացարձակ արժեքով > 2 և դրա հավանականությունը
< 0.05, ուստի` մոդելը թույլատրելի է և բոլոր դիտարկվող փոփոխականների ազդեցության գործակիցներն էլ վիճակագրորեն նշանակալի են:
Դարբին-Ուոթսոնի վիճակագրականը=2.31-ը, որը պատկանում է
(1.46,2.53(=4-1.46)) միջակայքին: Այսինքն՝ սխալների միջև ավտոկոռելացիա չկա254: Ուայթի հետերոսկեդաստիկության թեստի միջոցով ստուգենք
սխալների միջև հոմոսկեդաստիկության կամ հետերոսկեդաստիկության
առկայությունը:

Աղյուսակ 4. Սխալների միջև հոմոսկեդաստիկության առյակության թեստի
արդյունքները

254

Gujarati, Basic econometrics, Fourth edition, p.467-472.
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F-վիճ.

2.25

Հավանականություն 0.12

Դիտ*R-քառակուսի

3.25

Հավանականություն 0.15

Հոմոսկեդաստիկության վարկածը կմերժվեր, եթե Դիտ*R-քառակուսու Հավանականությունը <0.05255: Այսպիսով, հոմոսկեդաստիկության
վարկածը չի մերժվում: Ուստիև՝ մոդելը վիճակագրորեն նշանակալի է:
Ամփոփենք մոդելի արդյունքում գնահատված գործծակիցները`
ՕՈՒՆ_ԱՃ=11.23+1.19*ՀՆԱ_ԱՃ+0.6*X1+0.55*X1(-1)+0.43*X1(-2)+0.77*X1(3)+0.94*X1(-4)
Փաստորեն, համաձայն մեր կողմից ստացված արդյունքների` ՀՆԱ
աճի 1 միավոր փոփոխության արդյունքում ՕՈՒՆ աճը փոփոխվում է 1.19
միավորով, նույն ժամանակահատվածում ներդրումային դաշտի կարգավորմանն ուղղված օրենքի ընդունման արդյունքում ՕՈՒՆ աճը մեծանում է
0.6 միավորով, նախորդ եռամսյակում ընդունված օրենքների արդյունքում`
0.55 միավորով, երկու եռամսյակ առաջ ընդունված օրենքների արդյունքում` 0.43 միավորով, երեք եռամսյակ առաջ ընդունված օրենքների արդյունքում` 0.77, իսկ չորս եռամսյակ առաջ ընդունված օրենքների արդյունքում` 0.94 միավորով: Այսինքն` ՀՀ-ում ներդրումային դաշտը կարգավորող օրենքների և իրավական ակտերի ընդունումը ՕՈՒՆ ներգրավման
վրա ամենամեծ դրական ազդեցությունն ունենում է 1 տարի կամ 4
եռամսյակ անց (երբ գործակիցը 0.94 է): Այս հանգամանքն էլ հաշվի առնելով՝ անհրաժեշտ է համապատասխան օրենսդրական բարեփոխումներ
իրականացնել ԻԻՀ կողմից ներդրումների ներհոսք ապահովելու համար:

Մոհսեն ՀԵՅԴԱՐԻ
Հայ-իրանական ներդրումային համագործակցությունը

255

Gujarati, Basic econometrics, Fourth edition, p.413-415.
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Բանալի բառեր. ՕՈՒՆ, կառուցվածք, դինամիկա, ոլորտային բաշխվածություն,
ռեգրեսիոն վերլուծություն

ՕՈՒՆ շատ կարևոր տարր է յուրաքանչյուր երկրի զարգացման համար,
հատկապես, երբ խոսքը վերաբերում է զարգացող երկրներին, ինչպիսիք
են Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը և Հայաստանի
Հանրապետությունը, որոնք հնարավորություն չունեն մեծ ծավալով նոր
տեխնոլոգիաների ներդրման: Հոդվածում ուսումնասիրվել է հայիրանական ՕՈՒՆ դինամիկան և կառուցվածքը՝ ըստ ոլորտների, ինչպես
նաև վերլուծվել է ՀՀ ներդրումային դաշտի կարգավորման ազդեցությունը
ՕՈՒՆ ներգրավման վրա:
Могсен ГЕЙДАРИ
Армяно-иранское инвестиционное сотрудничество
Ключевые слова: ПИИ, структура, динамика, секторное распределение, регрессионный
анализ.

ПИИ является очень важным элементом для развития страны, особенно это
касается развивающихся стран, вроде Ирана и Армении, которые не имеют
возможности инвестирования крупных новейших технологии. В статье
рассматриваются динамика и структура армяно-иранских ПИИ по секторам, а
также анализируются влияние регулирования инвестиционной среды на
привлечение ПИИ в РА.
Mohsen HEYDARI
Armenian-Iranian investment cooperation
Keywords: FDI , structure, dynamic, sectoral distribution, regression analysis

FDI is a very important element for development of each country, especially for
developing countries, as Iran and Armenia, which donʼt have a possibility to invest in
large high tecnologieʼs project. The article reviewed the dynamic and the structure of
Armenian-iranian FDI by sectors, and analyzed the impact of regulation on investment
environment to attract FDI in the Republic of Armenia

Æð²ÜÆ ¶ÚàôÔ²Î²Ü ´Ü²Î²ì²ÚðºðÆ ¼²ð¶²òØ²Ü Ðºè²ÜÎ²ðÜºðÀ
îºÔºÎ²îì²Î²Ü îºÊÜàÈà¶Æ²ÜºðÆ ØÆæàòàì
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²ÉÇÑáë»ÛÝ ØàºÜ ÜºØ²ÂÆ
ºíñáå³Ï³Ý ÏñÃ³Ï³Ý ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ ³Ï³¹»ÙÇ³ÛÇ ³ëåÇñ³Ýï
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñ, ·ÛáõÕ³Ï³Ý µÝ³Ï³í³Ûñ,
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ, Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñ

Ü»ñÏ³ÛáõÙë ³ßË³ñÑÇ ß³ï »ñÏñÝ»ñ Éáõñç ç³Ýù»ñ »Ý ·áñÍ³¹ñáõÙ
ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÁ ·ÛáõÕ³Ï³Ý ï³ñ³Í³ßñç³ÝÝ»ñÇ Ñ³ÝñáõÃÛ³ÝÁ Ñ³ë³Ý»ÉÇ ¹³ñÓÝ»Éáõ áõÕÕáõÃÛ³Ùµ, ¨ ³Û¹ Ýå³ï³ÏÇ Çñ³·áñÍÙ³Ý
Ñ³Ù³ñ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ »ñÏÇñ áñ¹»·ñ»É ¿ áñáß³ÏÇ é³½Ù³í³ñáõÃÛáõÝ (¾ýï»Ë³ñÇ, 2009): ²Û¹áõÑ³Ý¹»ñÓ, µáÉáñ é³½Ù³í³ñáõ-ÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³Ï³Ý ¿ ³ÛÝ Ùáï»óáõÙÁ, áñ ·ÛáõÕ³Ï³Ý µÝ³Ï³í³Ûñ»ñáõÙ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ¨ ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ë³Ý»ÉÇáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý ·ÉË³íáñ ÙÇçáóÁ ÐÐ Ï³Ù îî Ï»ÝïñáÝÝ»ñÇ ëï»ÕÍáõÙÝ ¿: Ø³ëÝ³íáñ³å»ë, Ï³ñ¨áñíáõÙ ¿ §¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ·ÛáõÕÇ¦ µÝáõÃ³·ÇñÁ: ì»ñçÇÝë ³ÛÝåÇëÇ ·ÛáõÕ³Ï³Ý µÝ³Ï³í³Ûñ ¿, áñÇ Ï»ñå³ñÝ Çñ³å»ë ÷áËíáõÙ ¿ îî ¨ ÐÐ
ß³ñÅ³Ï³½Ù»ñÇ Ý»ñ³½¹»óáõÃÛ³Ùµ, ÇëÏ ·ÛáõÕ³µÝ³ÏÝ»ñÇ Ï»Ýë³·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ù»ç ÑÇÙÝ³íáñ ¹»ñ³Ï³ï³ñáõÙ »Ý Ó»éù µ»ñáõÙ ï³ñ³µÝáõÛÃ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóÙ³Ý ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ÙÇçáóÝ»ñÝ áõ ÉÍ³ÏÝ»ñÁ: ²Û¹ ·ÛáõÕ»ñÇ µÝ³ÏÇãÝ»ñÇÝ Ñ³ë³Ý»ÉÇ »Ý îî ³ÛÝåÇëÇ ·áñÍÇùÝ»ñ, ÇÝãåÇëÇù »Ýª ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÁ, ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ³é¨ïáõñÁ, ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ
áõëáõóáõÙÁ, ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ÷áëïÁ, ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý, ë³ÝÇï³ñ³ÑÇ·Ç»ÝÇÏ ËáñÑñ¹³ïíáõÃÛáõÝÁ ¨ ³ÛÉÝ: àõëïÇ Ýñ³Ýù ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý ÇÝãå»ë ÑáÕ³·áñÍáõÃÛ³Ý, ³Ý³ëÝ³å³ÑáõÃÛ³Ý ¨ ³é¨ïñÇ µÝ³·³í³éÝ»ñáõÙ, ³ÛÝå»ë ¿Éª ëáóÇ³É³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÇ ³ÛÉ ÷áË³éÝãáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ
Çñ»Ýó ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É ³ñ¹Ç³Ï³Ý »Õ³Ý³ÏÝ»ñáíª ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ ÙÇçáóáí:
²é³ÝÓÝ³Ñ³ïáõÏ Ï³ñ¨áñíáõÙ »Ý ·ÛáõÕ³Ï³Ý µÝ³Ï³í³Ûñ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ (³ÛëáõÑ»ïª îÐî) ¹»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É îî ÷áñÓ³·»ïÝ»ñÇ, Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ
Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ ¨ ÆëÉ³Ù³Ï³Ý ËáñÑáõ¹Ý»ñÇ Ï³ñÍÇùÝ»ñÝ áõ Ùáï»óáõÙÝ»ñÁ,
áñáÝù Ñ³ßíÇ »Ý ³éÝí»É, í»ñÉáõÍí»É, ËÙµ³íáñí»É ¨ Ý»ñÏ³Û³óí»É ëïáñ¨
µ»ñí³Í ³ÕÛáõë³ÏÇ ï»ëùáí.

²ÕÛáõë³Ï 1. ¶ÛáõÕ³Ï³Ý µÝ³Ï³í³Ûñ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý µÝáõÃ³·ÇñÝ áõ ³ñ¹Ç
·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÁª å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í îÐî-Ç ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ùµ ¨ ³½¹»óáõÃÛ³Ùµ
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Î³é³í³ñÙ³Ý Î³é³í³ñÙ³Ý µÝáõÃ³·ÇñÁ
Î³é³í³ñÙ³Ý ³ñ¹Ç
µÝáõÃ³·ÇñÁ îÐî
îÐî ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý
·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÁ îÐî áõÕÕ³ÏÇ Ï³Ù
µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý
å³ñ³·³ÛáõÙ
³ÝáõÕÕ³ÏÇ ³½¹»óáõÃÛ³Ý
å³ñ³·³ÛáõÙ
³ñ¹ÛáõÝùáõÙ
ÐÇÝ ¨ ³í³Ý¹³Ï³Ý

²é³í»É ³ñ³· ¨
Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ
²ñ³·ª Ñ³·»ó³Í
Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó
ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñáí
¶Çï³Ï³Ýª ³é³í»É ³ñ³·

Üáñ³ÙáõÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý»ñ¹ÝáõÙ

ÐÇÝ Ù»Ãá¹Ý»ñáí ¨
µ³ñÓñ Í³Ëù»ñáí

´³ñÓñ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïª
³ñ³· ¨ ó³Íñ Í³Ëù»ñáí

²ßË³ïáõÅÇ í»ñ³å³ïñ³ëïáõÙ ¨
³é³ç³ñÏÇ Ù»Í³óáõÙ

ÐÇÝ ¨ ¹³Ý¹³Õ

¶Çï³Ï³Ý ¨ ³ñ³·

ÐÇÝ ¨ ³í³Ý¹³Ï³Ý
ÐÇÝ ¨ ³í³Ý¹³Ï³Ý

²ñ¹Ç³Ï³Ý ¨ ³½¹»óÇÏ
²ÝëË³É ¨ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï

¼³ñ·³óÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí
å³Ñ³ÝçíáÕ é»ëáõñëÝ»ñÇ
µ³ó³Ñ³ÛïáõÙ
¶Ý³Ñ³ïáõÙ ¨ í»ñ³ÑëÏáõÙ
ÊÃ³ÝÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ Ý»ñ¹ÝáõÙ

ÐÇÝ ¨ ¹³Ý¹³Õ
²í³Ý¹³Ï³Ý ¨
¹³Ý¹³Õ

Üå³ï³ÏÝ»ñÇ Ù»Ïï»ÕáõÙ ¨
ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ ½³ñ·³óáõÙ
î»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ ÷áË³ÝóáõÙ

¶ÛáõÕ³Ï³Ý µÝ³Ï³í³Ûñ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý áÉáñïáõÙ îÐî-Ç ¹»ñÝ ³é³í»É ³ÏÝ³éáõ ¨ ³ÙµáÕç³Ï³Ý ¿ ¹³éÝáõÙ, »ñµ ³ÛÝ Ñëï³Ï»óíáõÙ áõ ÏáÝÏñ»ï³óíáõÙ ¿ Áëï ¹ñ³Ýó ÏÇñ³éÙ³Ý ³é³ÝÓÇÝ µÝ³·³í³éÝ»ñÇ, ÇÝãåÇëÇù
Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ »Ý`
- Ð³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Ï³é³í³ñáõÙÁ,
- ¶ÛáõÕ³Ï³Ý ½µáë³ßñçáõÃÛáõÝÁ,
- ÐáÕ³·áñÍáõÃÛáõÝÁ, ³Ý³ëÝ³å³ÑáõÃÛáõÝÝ áõ ³é¨ïáõñÁ,
- ¶ÛáõÕ³Ï³Ý ³ñÑ»ëï³·áñÍáõÃÛáõÝÁ,
- ¾É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÁ,
- ¾É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ³éáÕç³å³ÑáõÃÛáõÝÝ áõ ÑÇ·Ç»Ý³Ý,
- ¾É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ áõëáõóáõÙÁ ¨ áõëáõÙÝ³éáõÃÛáõÝÁ,
- ¾É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ³å³Ñáí³·ñáõÃÛáõÝÁ,
- â³÷³·ñÙ³Ý ¨ Ï³¹³ëïñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ,
- êáóÇ³É³Ï³Ý ³å³Ñáí³·ñáõÃÛáõÝÁ,
- Æñ³ÝÇ ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý Ïááå»ñ³ïÇíÝ»ñÇ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ñ»ï ÷áËÑ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á:
Ä³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ³ßË³ñÑáõÙ ÇÝãå»ë ½³ñ·³ó³Í, ³ÛÝå»ë ¿É ½³ñ·³óáÕ
»ñÏñÝ»ñáõÙ ·Ý³Éáí Ù»Í³ÝáõÙ ¿ ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ·ÛáõÕ³Ï³Ý µÝ³Ï³í³Ûñ»ñÇ áõ ¹ñ³Ýó µÝ³ÏÇãÝ»ñÇ ïÝï»ë³Ï³Ý, ëáóÇ³É³Ï³Ý áõ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ÏÛ³ÝùÇ íñ³: àñå»ë ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïáõÏ Ï³ñ¨áñáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ñ³ñó, å»ïù ¿ Ý³¨ ¹Çï³ñÏ»É Ý³¨ ·ÛáõÕ³Ï³Ý µÝ³Ï³í³Ûñ»ñÇ ½³ñ·³óÙ³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ` Ï³åí³Í Ñ³ïÏ³å»ë ·Çï³Ï³Ý Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µÝ³·³í³éáõÙ îî ÁÝÓ»é³Í ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï: Ð»304
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ï¨³µ³ñ, ³Û¹ Ýå³ï³Ïáí å»ïù ¿ ·Ý³Ñ³ï»É Æñ³ÝÇ ³é³çÇÝ ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ Ñ³Ù³ÛÝùáõÙ` ¶ÛáõÉÇëï³ÝÇ Ù³ñ½Ç Þ³ÑÏáõÑ ·ÛáõÕáõÙ, åÇÉáï³ÛÇÝ Íñ³·ñáí ëï»ÕÍí³Í îî ¨ ÐÐ Ñ³Ù³ÉÇñ Ï»ÝïñáÝÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ: ²ÝÑñ³Å»ßï ¿ ÝÏ³ïÇ ³éÝ»É, áñ ³Û¹ Íñ³·ñÇ Ùß³ÏáõÙÝ áõ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ Ñ³çáÕí³Í áã ÙÇ³ÛÝ ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ, ³ÛÉ¨` ³ÙµáÕç
»ñÏñÇ ¨ ÝáõÛÝÇëÏ` Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ù³ëßï³µáí, ÇÝãÝ ¿É
Ï³ñ¨áñáõÙ ¿ Ó»éù µ»ñí³Í ÷áñÓÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÝ áõ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³óáõÙÁ:
ì»ñáÝßÛ³É Íñ³·ñÇ Çñ³·áñÍÙ³Ý áõÕÕáõÃÛ³Ùµ ³é³çÇÝ ù³ÛÉÝ ³ñí»É ¿
2000Ã. ³Ùé³ÝÁ, »ñµ Þ³ÑÏáõÑ ·ÛáõÕÁ ÙÇ³óí»É ¿ Ñ³Ù³ó³ÝóÇÝ: 2004Ã. ·ÛáõÕ³µÝ³ÏÝ»ñÇ ·áñÍáõÝ ³ç³ÏóáõÃÛ³Ý, Ù³ëÝ³íáñ Ñ³ïí³ÍÇ, ÇÝãå»ë¨` å»ï³Ï³Ý Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ ßÝáñÑÇí ·ÛáõÕáõÙ ÑÇÙÝ³¹ñí»É ¿ îî ¨ ÐÐ Ñ³Ù³ÉÇñ
Ï»ÝïñáÝ: ¸³ Ó¨³íáñ»É ¿ ÙÇ³Ý·³Ù³ÛÝ Ýáñ áõ µ³ñ»Ýå³ëï ÙÇç³í³Ûñ, áñÝ
³ñ¹»Ý Çñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ¿ ¹³ñÓñ»É áã ÙÇ³ÛÝ áñáß³ÏÇ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
(Ñ³Ù³ó³Ýó³ÛÇÝ Ï³å, ÷áëï³ÛÇÝ áõ µ³ÝÏ³ÛÇÝ ëå³ë³ñÏáõÙ, ëáóÇ³É³Ï³Ý
ïñ³Ýëý»ñïÝ»ñ) Ù³ïáõóáõÙÁ îî ·áñÍÇù³Ï³½Ùáí, ³ÛÉ¨ ëï»ÕÍ»É ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ` ÁÝ¹·ñÏí»Éáõ Ñ»é³Ñ³ñ áõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý
Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ, Ó»éù µ»ñ»Éáõ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ·Çï»ÉÇùÝ»ñ áõ ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñ, ½µ³Õí»Éáõ ·Çï³Ñ»ï³½áï³Ï³Ý ³ßË³ï³Ýùáí, ëï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ùµ ¨ ³ÛÉÝ: àõëïÇ, ·Çï³Ñ»ï³½áï³Ï³Ý áÉáñïáõÙ îî ÏÇñ³éÙ³Ý ßñç³Ý³ÏÁ ¨ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ å³ñ½áñáß»Éáõó Ñ»ïá, Ï³ñ¨áñ
¿ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É Ý³¨ îî ¨ ÐÐ Ï»ÝïñáÝÝ»ñÇ ³é³í»É ÁÝ¹Ñ³Ýñ³Ï³Ýª ïÇå³ÛÇÝ ï³ñ³ï»ë³ÏÝ»ñÁ:
¶áñÍÝ³Ï³Ý ³éáõÙáí Ï³ñ¨áñ ¿, áñ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ Ñ³í³ù³·ñÙ³Ý, Ùß³ÏÙ³Ý ¨ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÁ ÏÇñ³é»É ÏáÝÏñ»ï ÝÛáõÃÇ í»ñ³µ»ñÛ³É, áñå»ë½Ç Ý³Ë ¨ ³é³ç Ñëï³Ï»óíÇ, Ã» ·áñÍÝ³Ï³ÝáõÙ ·ÛáõÕ³Ï³Ý µÝ³Ï³í³Ûñ»ñáõÙ îî ÏÇñ³é»ÉÇáõÃÛáõÝÁ ÇÝãåÇëÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ íñ³ ¿ ·ïÝíáõÙ: ²Û¹ ÑÇÙ³Ý íñ³ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ ¿ Ý³¨ ·ÛáõÕ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñáõÙ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ
Ù³ïáõóáÕ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ îî ÏÇñ³éÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ
¨ ·ÛáõÕ³µÝ³ÏÝ»ñÇÝ Ù³ïáõóíáÕ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áñ³ÏÁ:
î»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý Ñ³í³ù³·ñáõÙÝ Çñ³Ï³Ý³óí»É ¿ ³½·³ÛÇÝ ¨ ÙÇç³½·³ÛÇÝ å³ßïáÝ³Ï³Ý íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý ÅáÕáí³ÍáõÝ»ñáõÙ, ½»ÏáõÛóÝ»ñáõÙ ¨ ³ÛÉ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáõÙ ³éÏ³, ÇÝãå»ë Ý³¨ ë»÷³Ï³Ý áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ Ó»éù µ»ñí³Í ïíÛ³ÉÝ»ñÇ Ùß³ÏÙ³Ý »Õ³Ý³Ïáí:
²é³í»É Ñ³í³ëïÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñ ëï³Ý³Éáõ ÝÏ³ï³éáõÙáí ½áõ·³Ñ»é³µ³ñ
ÏÇñ³éí»É »Ý ÇÝãå»ë ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ÷³ëï³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý, ³Û¹å»ë ¿É` ¹³ßï³ÛÇÝ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»Ãá¹Ý»ñÁ:
îíÛ³ÉÝ»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ û·ï³·áñÍí»É »Ý Ã»° ÝÏ³ñ³·ñ³Ï³Ý, Ã»° ïñ³Ù³µ³Ý³Ï³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñ: ÜÏ³ñ³·ñ³Ï³Ý íÇ×³Ï³·ñáõÃÛ³Ý
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Ù»Ãá¹áí Ï³½Ùí»É »Ý ïáÏáë³ÛÇÝ Ñ³×³Ë³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ÙÇçÇÝ Ù»ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ÕÛáõë³ÏÝ»ñÁ, ÇëÏ Ùï³Ñ³Ý·áÕ³Ï³Ý íÇ×³Ï³·ñáõÃÛ³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÁ`
üñÇ¹Ù³ÝÇ Ã»ëïÁ, Ïáñ»ÉÛ³óÇ³ÛÇ ·áñÍ³ÏÇóÝ»ñÁ, ·Í³ÛÇÝ é»·ñ»ëÇ³ÛÇ, ÙÇ³Ý·³ÙÛ³ ÁÝïñ³ÝùÇ ¨ ³ÝÏ³Ë Ã»ëï»ñÝ û·ï³·áñÍí»É »Ý ÇÝãå»ë îî Ï»ÝïñáÝÝ»ñÇ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ, ³ÛÝå»ë ¿É` ·ÛáõÕ³µÝ³ÏÝ»ñÇ Ï³ñÍÇùÝ»ñÇ ÙÇç¨ ï»Õ ·ï³Í ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáõ ¨ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ìÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÝ Çñ³Ï³Ý³óí»É ¿
SPSS 17 Íñ³·ñ³ÛÇÝ ³å³ÑáíÙ³Ý ÷³Ã»Ãáí:
Ð»ï³½áïáõÃÛ³Ý ÃÇñ³Ë Í³é³ÛáÕ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý ÁÝïñ³ÝùÁ µ³ÕÏ³ó³Í ¿ Æñ³ÝÇ ¶ÛáõÉÇëï³ÝÇ Ù³ñ½Ç îî Ï»ÝïñáÝÝ»ñ áõÝ»óáÕ
·ÛáõÕ»ñÇ ï»Õ³µÝ³ÏÝ»ñÇó ¨ ³Û¹åÇëÇ Ï»ÝïñáÝÝ»ñÇ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇó,
áñáÝù ÁÝïñí³Í »Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùµ Ãíáí 649915 µÝ³ÏÇãÝ»ñÇó:
Ð»ï³½áïáõÃÛ³Ý Ù»ç û·ï³·áñÍí³Í ÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝ Ù»Ãá¹Ý Çñ»ÝÇó
Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ µ³½Ù³ëïÇ×³Ý ÏÉ³ëï»ñÇ ¨ »½³ÏÇ å³ï³Ñ³Ï³Ý ÁÝïñ³ÝùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ÏóáõÃÛáõÝ: ²Û¹ Ñ³Ù³ÏóáõÃÛáõÝÁ Ó¨³íáñí»É ¿ ¶ÛáõÉÇëï³ÝÇ
áõÃ ï³ñ³Í³ßñç³ÝÝ»ñÇó Ý³Ë³å»ë ³é³ÝÓÝ³óÝ»Éáí áñáß³ÏÇ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñáÕ 50 ·ÛáõÕ, ³ÛÝáõÑ»ï¨ ÁÝïñ³ÝùáõÙ Ý»ñ³éí»É »Ý ³Û¹ ·ÛáõÕ»ñáõÙ ·áñÍáÕ îî Ï»ÝïñáÝÝ»ñÇ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ Ï³½ÙÇó ÁÝïñí³Í ³ÝÓÇÝù, ÇÝãå»ë Ý³¨` îî Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇó û·ïíáÕ ·ÛáõÕ³µÝ³ÏÝ»ñÁ: Ü»ñÏ³Û³óáõóã³Ï³Ý ÁÝïñ³ÝùÇ Í³í³ÉÁ Ï³½Ù»É ¿ 250 ³ÝÓ, áíù»ñ ³é³ÝÓÝ³óí»É »Ý øáãñ³ÝÇ µ³Ý³Ó¨Ç Ñ³Ù³Ó³ÛÝ: ²ÛÝ Ý»ñ³é»É ¿ îî áÉáñïÇ 50 Ù³ëÝ³·»ï ¨ 200 ·ÛáõÕ³µÝ³Ï, áñáÝóÇó ëï³óí³Í ëÏ½µÝ³Ï³Ý ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ÙÇçáóáí Ó»éù »Ý µ»ñí»É ·áñÍÝ³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ
áõÝ»óáÕ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñ: Ò»éù µ»ñí³Í ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ñ³í³ëïÇáõÃÛáõÝÁ Ù»Í³å»ë å³ÛÙ³Ý³íáñí»É ¿ Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ý ·áñÍÇùáí` Ñ»ÕÇÝ³ÏÇ ÏáÕÙÇó
Ï³½Ùí³Í Ñ³ñó³ß³ñáí: Ð³ñó»ñÁ Ó¨³Ï»ñåí»É »Ý ³ÛÝå»ë, áñ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ áù Ï³ñáÕ³Ý³ ¹ñ³Ýó å³ï³ëË³Ý»É: ²ÝóÏ³óí³Í Ñ³ñóáõÙÝ»ñÁ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ »Ý ÁÝÓ»é»É Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ý ³é³ñÏ³ÛÇÝ ³éÝãíáÕ ïíÛ³ÉÝ»ñÁ
Ý»ñÏ³Û³óÝ»É »ñÏáõ Ïïñí³Íùáíª
1. ÀÝïñ³ÝùÇ Ï³½ÙÁ µÝáõÃ³·ñáÕ ïíÛ³ÉÝ»ñáí,
2. Ð»ï³½áïáõÃÛ³Ý ÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñÁ µÝáõÃ³·ñáÕ ïíÛ³ÉÝ»ñáí:
Ð³ñÏ ¿ ÝÏ³ï»É, áñ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ ë»ñï Ï³å ÙÇ ÏáÕÙÇóª ·ÛáõÕ³Ï³Ý
µÝ³Ï³í³Ûñ»ñáõÙ îî Ý»ñ¹ñÙ³Ý ¨, ÙÛáõë ÏáÕÙÇóª Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áñ³ÏÇ µ³ñ»É³íÙ³Ý, Ñ»ï¨³µ³ñ ¨ª ¹ñ³Ýó
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý ÙÇç¨: Æ Ñ³í»ÉáõÙ ¹ñ³Ý, Ï³ñ¨áñ ¿ ³é³ç ù³ß»É Ý³¨ Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ý ³é³ñÏ³ÛÇÝ ³éãíáÕ Ñ»ï¨Û³É í³ñÏ³ÍÝ»ñÁ.
1. îî ÏÇñ³éáõÙÁ Ñ³Ý·»óÝáõÙ ¿ ³ñï³¹ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ³×Ç,
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2. îî ÏÇñ³éáõÙÁ Ýå³ëïáõÙ ¿ ½µáë³ßñçáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³ÝÁ,
3. îî ÏÇñ³éÙ³Ùµ ËÃ³ÝíáõÙ ¿ Ï³½Ù³Ï»ñå³Ï³Ý ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ ÷áË³ÝóáõÙÁ,
4. îî ÏÇñ³éÙ³Ùµ ³í³Ý¹³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝÁ ÷áË³Ï»ñåíáõÙ ¿
Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý,
5. îî ÏÇñ³éÙ³Ý ßÝáñÑÇí Ù»Í³å»ë ³×áõÙ ¿ ·ÛáõÕ³µÝ³ÏÝ»ñÇ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÁ áñáßáõÙÝ»ñÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ,
6. îî ÏÇñ³éáõÙÁ Ýå³ëïáõÙ ¿ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ³å³Ï»ÝïñáÝ³óÙ³ÝÁ:
ì³ñÏ³ÍÝ»ñÇ ÇëÏáõÃÛáõÝÝ ëïáõ·í»É ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñÇ ÷áË³éÝãáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óÝáÕ ³ÕÛáõë³ÏÝ»ñÇ áõ ·Í³å³ïÏ»ñÝ»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ¨ ³Û¹ ÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñÇ ·Í³ÛÇÝ Ï³Ëí³ÍáõÃÛ³Ý Ïáñ»ÉÛ³óÇ³ÛÇ ·áñÍ³ÏÇóÝ»ñÇ Ñ³ßí³ñÏÙ³Ý »Õ³Ý³ÏÝ»ñáí:
ì»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ Ñ³çáÕí»É ¿ Ùß³Ï»É Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ý ³é³ñÏ³ÛÇ
µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÝ ³ñï³óáÉáÕ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ñ³Û»ó³Ï³ñ·³ÛÇÝ Ùá¹»É, áñÁ Ý»ñÏ³Û³óí»É ¿ ·Í³å³ïÏ»ñÇ ï»ëùáí, áñÝ ³ñï³óáÉáõÙ ¿ áñáß³ÏÇ
·áñÍáÝÝ»ñÇ å³ï×³é³Ñ»ï¨³Ýù³ÛÇÝ ÷áËÏ³å³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ·áñÍáÝÝ»ñ, áñáÝù Ï³ñáÕ »Ý Ý»ñ³½¹»É ³éÏ³ Çñ³íÇ×³ÏÇ íñ³ ¨ Ñ³Ý·»óÝ»É ÃÇñ³Ë³ÛÇÝ ó³ÝÏ³ÉÇ Ý³Ë³å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ Ó¨³íáñÙ³ÝÁ: êïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿
Ùá¹»ÉÇ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³Ï³Ý Ó¨³ã³÷Á:
¶Í³å³ïÏ»ñ 1. Ð³Û»ó³Ï³ñ·³ÛÇÝ Ùá¹»ÉÇ Ó¨³ã³÷ (²ëÃÇÝëÇ ÜØ² Ùá¹»É)

Միջավայր

Ներդրանք

Արդյունք

²ÛëûñÇÝ³Ï Ó¨³ã³÷áõÙ Ý»ñ¹ñ³ÝùÇ ¹»ñáõÙ Ñ³Ý¹»ë »Ý ·³ÉÇë ³ÝÏ³Ë
÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñÁ, ÇëÏ ³ñ¹ÛáõÝùÇ ¹»ñáõÙª Ï³ËÛ³É ÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñÁ: ÆÝãå»ë å³ñ½í»É ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó, ËÝ¹ñá ³é³ñÏ³ÛÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ·áÛáõÃÛáõÝ ãáõÝÇ áñ¨¿ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï Ùá¹»É: ²Û¹ ÝÏ³ï³éáõÙÇó »ÉÝ»Éáí, ³é³ç³ñÏíáõÙ ¿ Ñ³Ù³ÉÇñ Ñ³Û»ó³Ï³ñ·³ÛÇÝ Ùá¹»É, áñÁ
Ý»ñ³éáõÙ ¿ ï³ñ³µÝáõÛÃ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ, Ï³é³í³ñã³Ï³Ý, ïÝï»ë³Ï³Ý ¨
ëáóÇ³É³Ï³Ý µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñ, áñáÝù ³ÝÑñ³Å»ßï³µ³ñ å»ïù ¿ Ñ³ßíÇ ³éÝí»Ý ·ÛáõÕ³Ï³Ý ï³ñ³Í³ßñç³ÝÝ»ñáõÙ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï îî Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñ ÑÇÙ307
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Ý»ÉÇë: Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ µ³Õ³¹ñÇãÇ ·Íáí Ùá¹»ÉáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý å³ïß³×áñ»Ý ÝÏ³ñ³·ñí³Í ÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñ: ²é³ç³ñÏí³Í Ùá¹»ÉÇ ·Í³å³ïÏ»ñ³ÛÇÝ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ áõÝÇ Ñ»ï¨Û³É ï»ëùÁ.
¶Í³å³ïÏ»ñ 2. Ð³Û»ó³Ï³ñ·³ÛÇÝ Ùá¹»Éª ã³÷áõÙÝ»ñÇ Ýß³ÓáÕ»ñÁ

Միջավայրը


Սոցիալական



Մշակութային



Տնտեսական

Ներդրանքները
 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ (համակարգչային
հենքով տե-ղեկատվական
համա-կարգերի ուսումնասիրում, մշակում, զարգա-ցում,
կիրառում և աջակցում)

Արդյունքները
 Արտադրողականություն
 Կազմակերպական գիտելիքների փոխանցում
 Զբոսաշրջություն
 Ապակենտրոնացում
 Ավանդական հասարակության
փոխակերպում արդիական հասարակության
 Գյուղաբնակների É³ÛÝ³Ù³ëßï³µ
մասնակցություն որոշումների ընդունման
գործընթացում

ì»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý »ÝÃ³ñÏ»Éáí Ùá¹»ÉÇ ã³÷áõÙÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É Ñ³í³ù³·ñí³Í íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý áõ ÷³ëï³·ñ³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÁ, ÑÇÙÝ³íáñí»É ¿, áñ
·áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ ¹ñ³Ï³Ý ¨ ¿³Ï³Ý Ï³ËáõÙ ·ÛáõÕ»ñáõÙ îî ÏÇñ³éÙ³Ý ¨ Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ý í³ñÏ³ÍÝ»ñÇ ÃÇñ³Ë³ÛÇÝ ÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñÇ (³ñï³¹ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ³×, ½µáë³ßñçáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óáõÙ, Ï³½Ù³Ï»ñå³Ï³Ý ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ ÷áË³ÝóáõÙ, ³í³Ý¹³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ÷áË³Ï»ñåáõÙ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý, áñáßáõÙÝ»ñÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý ¨ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ÏÛ³ÝùÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñáõÙ ·ÛáõÕ³µÝ³ÏÝ»ñÇ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý ³×) ÙÇç»õ:
²é³ÝÓÇÝ í³ñÏ³ÍÝ»ñÇ Çñ³ï»ë³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ÑÇÙÝ³íáñ»ÉÇë µ³ó³Ñ³Ûïí»É
»Ý Ñ»ï¨Û³É ÷áË³éÝãáõÃÛáõÝÝ»ñÁ.
1. ÀÝïñ³Ýù³ÛÇÝ Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý
í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ùµ å³ñ½áñáßí»É ¿, áñ îî-Ç ¨ ³ñï³¹ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÙÇç¨
·áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ ¹ñ³Ï³Ý ¿³Ï³Ý Ï³å, ³ÛëÇÝùÝ` îî-Ç ÏÇñ³éáõÙÝ ³Ýí»ñ³å³Ñáñ»Ý Ñ³Ý·»óÝáõÙ ¿ ³ñï³¹ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ßáß³÷»ÉÇ ³×Ç: ²Ûë
Ñ³ñóÇ Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ Ù³ñ½Ç îÐî áÉáñïÇ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ ¨ ·ÛáõÕ³µÝ³ÏÝ»ñÇ Ùáï»óáõÙÝ»ñÁ áñáß³ÏÇáñ»Ý ï³ñµ»ñíáõÙ »Ý:
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2. àõáõÙÝ³ëÇñáõÃÛ³Ý »ÝÃ³Ï³ ÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñÇ ÙÇç¨ Ïáñ»ÉÛ³óÇáÝ
Ï³ËáõÙÝ»ñÇ í»ñÑ³ÝÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ å³ñ½áñáßí»É ¿, áñ îî-Ý áõÕÕ³ÏÇ
³½¹»óáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý ·ÛáõÕ³Ï³Ý ½µáë³ßñçáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý íñ³: Î³ï³ñí³Í í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ»ñÁ ÷³ëïáõÙ »Ý, áñ ½µáë³ßñçáõÃÛ³Ý áÉáñïÝ
3. Ð³ßí³ñÏÝ»ñÁ íÏ³ÛáõÙ »Ý, áñ îî ÏÇñ³éáõÙÝ áõÕÕ³ÏÇáñ»Ý ³½¹áõÙ ¿
Ï³½Ù³Ï»ñå³Ï³Ý ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ ½³ñ·³óÙ³Ý áõ ï³ñ³ÍÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ íñ³` ³ñ³·³óÝ»Éáí ¹ñ³Ýó ÷áË³ÝóáõÙÁ: ²ñ¹ÛáõÝùáõÙ` áã ÙÇ³ÛÝ ³×áõÙ ¿ ·ÛáõÕ³µÝ³ÏÝ»ñÇ ·Çï»ÉÇù³½ÇÝí³ÍáõÃÛáõÝÁ (ÇÝãÝ ÇÝùÝ³Ýå³ï³Ï
ã¿), ³ÛÉ¨ª Ýñ³Ýó ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ïÝï»ë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ:
4. Æñ³Ï³Ý³óí³Í Ñ³ñóáõÙÝ»ñÁ íÏ³ÛáõÙ »Ý, áñ îî-Ý áõÕÕ³ÏÇ ¹»ñ³Ï³ï³ñáõÙ áõÝ»Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ÷áË³Ï»ñåÙ³Ý ·áñÍáõÙ. îî Ñ³ë³Ý»ÉÇáõÃÛ³Ý ¨ ÏÇñ³éÙ³Ý ßÝáñÑÇí ·ÛáõÕ³µÝ³ÏÝ»ñÇ ³í³Ý¹³Ï³Ý Ï»Ýë³Ï»ñåÁ
í»ñ³÷áËíáõÙ ¿ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó Ï»Ýë³Ï»ñåÇ::
5. Ð³ñóÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ùµ ÑÇÙÝ³íáñí»É ¿ ³ÛÝ Ï³ÝË³¹ñáõÛÃÁ, áñ îî ÏÇñ³éáõÙÝ áõÕÕ³ÏÇáñ»Ý ³½¹áõÙ ¿ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ï»ÝïñáÝ³óÙ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ Ýí³½»óÙ³Ý áõÕÕáõÃÛ³Ùµ: êï³óí³Í ïíÛ³ÉÝ»ñÁ ÷³ëïáõÙ »Ý, áñ ՏՏ Ï»ÝïñáÝÝ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ µáÉáñ ·ÛáõÕ»ñáõÙ ¿É Ï³ÝËáõÙ ¿ ·»ñÏ»ÝïñáÝ³óí³ÍáõÃÛáõÝÁ, ¨ »Ã» ¹ñ³Ýù Ñ³ë³Ý»ÉÇ »Ý
·ÛáõÕ³µÝ³ÏÝ»ñÇÝ, ³å³ Ýñ³Ýó ïÝï»ë³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ ÝáõÛÝå»ë µ³ñÓñ³ÝáõÙ ¿:
6. êï³óí³Í ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ ÷³ëïáõÙ »Ý, áñ ·ÛáõÕ³Ï³Ý ï³ñ³Í³ßñç³ÝÝ»ñáõÙ îî ÏÇñ³éáõÙÝ ³ÝÙÇç³Ï³Ýáñ»Ý Ýå³ëïáõÙ ¿ áñáßáõÙÝ»ñÇ
ÁÝ¹áõÝÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ ¨ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ·ÛáõÕ³µÝ³ÏÝ»ñÇ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý ³×ÇÝ: Ð³Ù³ÝÙ³Ý »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ »Ý
Ñ³Ý·»É Ý³¨ Þ³Û³ÝÁ (2009) ¨ Ú³ùáõµÇÝ (2009), áíù»ñ ³ñÓ³Ý³·ñáõÙ »Ý, áñ
¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ áõëáõÙÝ³éáõÃÛáõÝÁ Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ ¹»ñ³Ï³ï³ñáõÃÛáõÝ áõÝÇ
Ù³ñ¹Ï³Ýó ÙÇç¨ ÷áËÑ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ýáñ Ó¨»ñÇ Ñ³ëï³ïÙ³Ý ¨ ·ÛáõÕ³µÝ³ÏÝ»ñÇ ÏñÃí³ÍáõÃÛ³Ý ¨ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ µ³ñÓñ³óÙ³Ý
·áñÍáõÙ:

²ÉÇÑáë»ÛÝ ØàºÜ ÜºØ²ÂÆ
Æñ³ÝÇ ·ÛáõÕ³Ï³Ý µÝ³Ï³í³Ûñ»ñÇ ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ»é³ÝÏ³ñÝ»ñÁ
ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ ÙÇçáóáí
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´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñ, ·ÛáõÕ³Ï³Ý µÝ³Ï³í³Ûñ,
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ, Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñ

²é³ÝÓÝ³Ñ³ïáõÏ Ï³ñ¨áñíáõÙ »Ý ·ÛáõÕ³Ï³Ý µÝ³Ï³í³Ûñ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý
Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ (³ÛëáõÑ»ïª îÐî) ¹»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É îî ÷áñÓ³·»ïÝ»ñÇ, Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ ¨ ÆëÉ³Ù³Ï³Ý ËáñÑáõ¹Ý»ñÇ Ï³ñÍÇùÝ»ñÝ áõ Ùáï»óáõÙÝ»ñÁ, áñáÝù Ñ³ßíÇ »Ý ³éÝí»É, í»ñÉáõÍí»É, ËÙµ³íáñí»É ¨ Ý»ñÏ³Û³óí»É »Ý ïíÛ³É Ñá¹í³ÍáõÙ: ²éÏ³ »Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ ÇÝãå»ë ÑáÕ³·áñÍáõÃÛ³Ý, ³Ý³ëÝ³å³ÑáõÃÛ³Ý ¨ ³é¨ïñÇ µÝ³·³í³éÝ»ñáõÙ, ³ÛÝå»ë ¿Éª ëáóÇ³É³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÇ
³ÛÉ ÷áË³éÝãáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ ³ñ¹Ç³Ï³Ý
»Õ³Ý³ÏÝ»ñáíª ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ ÙÇçáóáí:
Alihossein MOEIN NEMATI
Prospects of Iran’s rural areas development through the use of information
technologies
Key words: information technologies, rural areas, services, organizations

This article is directly related to the significance of application of Information
Technology in villages of Iran; particularly in the village organizations provided the
local services. Information and its applications are among the most significant strategic
instruments of management and the proper handling of economic, social, cultural and
political units. This article tries to explain and look into the effectiveness of the
application of information technology in presenting services in the rural regions.
Алиосейн Моейн НЕМАТИ
Перспективы развития сельских местностей Ирана с помощью
информационных технологий
Ключевые слова: информационные технологии, сельские районы, услуги,
организации

Основная цель статьи заключается в разработке комплексной концептуальной модели для анализа влияния применения информационных технологий сельскими организациями в целях обеспечения качественных услуг в сельских жителей. Разработанная модель включает в себя различные
культурные, управленческие, экономические и социальные компоненты,
которые должны быть приняты во внимание для создания эффективной
системы информационной технологии в сельской местности.

ԽՈՇՈՐ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐՈՒՄ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ
ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
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Մասուդ Էնթեզարի ՅԱԶԴԻ
ԵՊՀ ՏԿ ֆակուլտետի ասպիրանտ
Բանալի բառեր. տեղական ինքնակառավարում, տեղական կառավարում,
արդյունավետութուն, խոշոր քաղաքային տնտեսություն, ՏԻՄ լիազորություններ,
բյուջեի ձևավորում:

Համաձայն միջազգային դասակարգման աշխարհի խոշորագույն
քաղաքներից մեկը Թեհրանն է256, որի տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործունեությանն ու դրանց արդյունավետության բարձրացման
հիմնախնդիրներին անդրադառնալու համար անհրաժեշտ է ուսումնասիրել
այլ խոշոր քաղաքների ՏԻՄ համակարգերի հետ նրա նմանություններն ու
տարբերությունները կառավարման, բյուջեի ձևավորման և այլ տեսանկյուններից։ Ամփոփելով տնտեսագիտական գրականությունում257 առկա վերլուծությունները` ներկայացնենք տեղական բյուջեի ձևավորման հիմնական
աղբյուրները և օգտագործման ուղղությունները` անկախ ՏԻՄ մոդելից։

Գծապատկեր 1. ՏԻՄ բյուջեի ձևավորման և տնօրինման ուղղությունները

256

Demographia World Urban Areas, 11th Annual Edition:2015:01, p.22 /all135pp/
Balancing protection and opportunity. A strategy for social protection in transition economics.
WB. 2000,
Chapman K. 1995 Canadian Regionalism and Provincialism: An Evaluation of the SocioEconomic Well-Being of Canada, Geography Department thesis, Wilfrid Laurier University
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Համաձայն գծապատկեր 1-ի` համայնքի բյուջեի եկամտային մասը
ձևավորվում է համայնքների բյուջեներին՝ օրենքով և իրավական այլ ակտերով ամրագրվող եկամուտներից, որոնք ներկայացված են ստորև։
1. Հարկային եկամուտներ՝ հողի հարկը վճարվում է համայնքի վարչական տարածքում գտնվող հողի համար, գույքահարկ՝ համայնքի վարչական տարածքում գտնվող գույքի համար, եկամտահարկից մասհանումներ, շահութահարկից մասհանումներ, բնապահպանական վճարներից
մասհանումներ։
2. Ոչ հարկային եկամուտներ՝ պետական տուրքեր, տեղական տուրքեր, համայնքի սեփականություն համարվող հողերի, ինչպես նաև համայնքի վարչական տարածքում գտնվող պետական պահուստի հողերի
վարձակալության և օգտագործմանդիմաց գանձվող վարձավճարներ,
համայնքի սեփականություն համարվող հիմնարկների հաշվեկշիռներում
հաշվառվող գույքի վարձակալությունից առաջացած եկամուտներ, վարչական իրավախախտումների համար տեղական ինքնակառավարման
մարմինների կիրառած պատժամիջոցներից առաջացած եկամուտներ,
համայնքի սեփականություն համարվող ընկերությունների տրամադրության տակ մնացած շահույթից համայնքի ավագանու որոշումներով կատարվող մասհանումներ,տեղական վճարներ, տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից օրենքով գանձվող և համայնքների բյուջեների
եկամուտներին հաշվանցման ենթակա այլ տեղական վճարներ, համայնքային սեփականություն համարվող, այդ թվում՝ տիրազուրկ, ժառանգության իրավունքով կամ նվիրատվության ձեւով համայնքի տնօրինմանն
անցած գույքի օտարումիցառաջացած եկամուտներ, պետության կողմից
տեղական ինքնակառավարման մարմինների պատվիրակած լիազորությունների իրականացման համար համայնքների բյուջեներից՝ ծախսերի
ֆինանսավորման նպատակով պետական բյուջեից տրամադրվող հատկացումներ։
Որպես կանոն, աշխարհի խոշոր քաղաքների մեծ մասում ՏԻՄ բյուջեի
ձևավորման հիմնական աղբյուրը հանդիսանում են հարկերն ու ոչ հարկային
եկամուտները։ Մասնավորապես`
 եկամտահարկը կամ դրա մի մասը վճարվում է տեղական բյուջե ԱՄՆի, Գերմանիայի, Ֆրանսիայի խոշոր քաղաքներում և քաղաքային ագլոմերացիաներում,
 անշարժ գույքի հարկը` ԱՄՆ-ի, Ճապոնիայի խոշոր քաղաքներում,
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 հողի հարկը` Գերմանիայի, Ֆրանսիայի խոշոր քաղաքներում և
այլուր258
 առևտրային գործունեությունից ստացվող հարկ գանձվում է ԱՄՆ-ի
խոշոր քաղաքներում,
 ԱԱՀ` Գերմանիայի և Ֆրանսիայի քաղաքներում և այլն։
Ընդհանուր առմամբ, հարկերի և ոչ հարկային եկամուտների մեջ կայուն տեղ ունի անշարժ գույքի հարկը, քանի որ գույքի արժեքի վերագնահատում տարբեր երկրներում և քաղաքներում տեղի է ունենում միջին հաշվով` 10 տարին 1 անգամ259, ուստի դրանից ստացվող եկամուտը փոփոխվում է ավելի դանդաղ, քան այլ հարկատեսակները։ Հարկադրույքներ սահմանելու տեսանկյունից իրենց ՏԻՄ-երին զգալի ազատություն են տալիս
ԱՄՆ-ի խոշոր քաղաքները260։

3. Պետական լրավճարներ՝ պետական բյուջեից կապիտալ ծախսերի
ֆինանսավորման նպատակային լրավճարներ, պետական բյուջեից ֆինանսական համահարթեցման սկզբունքով տրամադրվող ոչ նպատակային լրավճարներ։ Նպատակային լրավճարը պետական բյուջեից տեղականին տրվում է կոնկրետ նպատակային ծրագիր իրականացնելու համար։
Օրինակ` Շվեդիայի և Նորվեգիայի խոշոր քաղաքներում որպես կանոն
այն տրամադրվում է կրթության և առողջապահության բնագավառի
ծրագրերն իրականացնելու համար, ԱՄՆ-ի խոշոր քաղաքներում` ոստիկանության, ուղղիչ հիմնարկների, տնտեսական և սոցիալական բնագավառի ենթակառուցվածքները ֆինանսավորելու համար և այլն։ Ոչ նպատակային լրավճարը պետության կողմից տրամադրվում է ՏԻՄ-ին
համայնքը զարգացնելու համար` առանց հստակ նպատակի ձևակերպման ։ Սրա հիմնական նպատակը երկրում առկա համայնքների միջև զարգացման մակարդակների համահարթեցումն է ։
4. Վարկերի և փոխառությունների ձևով ներգրավված միջոցներ, այդ
թվում՝ տեղական ինքնակառավարման մարմինների թողարկած պարտատոմսերի տեղաբաշխումից ստացված միջոցներ261։

5. Տնտեսական գործունեությունից եկամուտ, ծառայությունների
վարձավճար` տեղական ինքնակառավարման մարմիններին ենթակա
258

WB, Edited by Anwar Shah, Local Budgeting, p. 220-280,
Barry Wood, Annual Adjustments & Cyclical Reassessment, Department of Local
Government Finance, July 2014, p. 4
260
Lcibfritz W., Thornton Y., Bibbee A. Taxation and Economic Performance // OECD Economics
Department Working Paper, 1997, N 176, p. 16
261
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/UNTC/UNPAN013816.pdf
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ծառայությունների տրամադրության տակ մնացած շահույթներից համայնքի ավագանու որոշումներով կատարվող մասհանումները, համայնքային սեփականություն համարվող, այդ թվում տիրազուրկ, ժառանգության իրավունքով կամ նվիրատվության ձևով տեղական ինքնակառավարման մարմնի, վերջինիս ենթակա բյուջետային հիմնարկության տնօրինմանն անցած գույքի օտարումից մուտքերը։
Գծապատկեր 1-ի ստորին հատվածում ներկայացված են արդեն
ձևավորված տեղական բյուջեի օգտագործման ուղղությունները։ Ինչպես
ցույց է տալիս համաշխարհային փորձը` ՏԻՄ բյուջեների ծախսերում զգալի
տեղ են զբաղեցնում սոցիալական ապահովության և բժշկական ծառայությունների ծախսերը` միջին հաշվով այն տատանվում է 20-60% միջակայքում262։
Յուրաքանչյուր երկիր յուրովի է սահմանում տեղական բյուջեի ձևավորման և օգտագործման թույլտվությանն առնչվող նորմերը։ Բնական է,
որ տեղական բյուջեի ծախսային հոդվածներն ավելի մեծ են զարգացած
երկրներում, քանզի այստեղ մեծ են նաև եկամտային հոդվածները։ Աղյուսակ 1-ում ներկայացված են մի քանի երկրների տեղական ինքնակառավարման և տարածքային կառավարման մարմինների լիազորությունները։
Ինչպես տեսնում ենք, Իրանում դեռևս ՏԻՄ-երն օժտված են բավական փոքր լիազորություններով. նրանց չեն վերապահվում այնպիսի կարևոր լիազորություններ, ինչպիսիք են նախադպրոցական և դպրոցական
կրթությունը, սոցիալական ապահովությունը, կոմունալ ծառայությունները և այլն, ինչի արդյունքում էլ ներկայումս արդեն իսկ քննարկվում է ՏԻՄ
գործունեության արդյունավետության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների նոր փուլի իրագործման անհրաժեշտությունը։

262

JRF, THE COST OF THE CUTS: THE IMPACT ON LOCAL GOVERNMENT AND
POORER COMMUNITIES, p.6-10,
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Մասուդ Էնթեզարի Յազդի
Խոշոր քաղաքային համայնքներում տեղական ինքնակառավարման
համակարգերի համեմատական վերլուծություն
Բանալի բառեր. տեղական ինքնակառավարում, տեղական կառավարում,
արդյունավետութուն, խոշոր քաղաքային տնտեսություն, ՏԻՄ լիազորություններ,

Տեղական ինքնակառավարման արդյունավետ կազմակերպումը շատ
կարևոր է երկրի ողջ տարածքի, և հատկապես` խոշոր քաղաքային
տնտեսությունների զարգացման համար: Հոդվածում համեմատական
վերլուծության է ենթարկվում Թեհրանի և այլ խոշոր քաղաքների
տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործունեությունը: Հոդվածի
համար տեղեկատվական հիմք են հանդիսանում մասնագիտական
գրականությունում առկա տեսա-մեթոդական վերլուծությունները, ինչպես
նաև տարբեր խոշոր քաղաքների տեղական ինքնակառավարման
մարմինների պաշտոնական կայքի տվյալները:
Масуд ЯЗДЫ
Сравнительный анализ систем местного самоуправления в больших
городских экономиках
Ключевые слова: местное самоуправление, Местное управление, эффективность, Большие
городские экономики, права органов местного самоуправления. Формирование бюджета.

Эффективная организация местного самоуправления очень важно как для страны
в целом, так и для крупных городских экономиках. В статье проводится сравнительный анализ деяательности местного самоуправления Тегерана и других
больших городов. Информационной базой для статьи служили теоретическометодические анализи существующие в экономическом литиратуре, а также
данные официальных сайтов местных самоуправлений разных больших городов.
Masud YAZDI
Comparative analysis of local self-government systems in large urban economies
Key words: local government, local administration, efficiency, large urban economies, the right
of local governments, budgeting

Effective organization of local self-government is very important for the country as a
whole, and for large urban economies. This article discusses comparative analysis local
government in Tehran and other large urban economies. The information base for the
article provides a theoretical and methodological analysis existing in the economic
literature, and also the official pageʼs data of different large urban economiesʼ local
governments.
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IRAN AND ARMENIA: POSSIBLE POTENTIAL OF ECONOMIC
COOPERATION
Toros TOROSYAN
Doctor of Science in Economics, Professor

Mehdi Hosseiny NAVEH
Ph.D. Student at Yerevan State University
Key words: Iran, Armenia, foreign trade, economic cooperation, comparative advantage

There are great potential of economic cooperation between Armenia and Iran
taking into consideration the political and economic interests of both countries: Iran is
seeking to become an economic leader in the region without violating the rights of
Russia, while Armenia is looking for alternatives of economic partners, again without
violating the rights of Russia. Currently, Iran and Armenia are strategic partners in the
region. Moreover, Armenia will never turn into economic rival for Iran by its
production capacity, at least not in the near future.
On July 14, 2015, the sanction against Iran came into the end based on the agreement between Tehran and the P5+1 (China, France, Russia, the United Kingdom, and
the United States; plus Germany) which made many economists to become confident
that Iran is going to turn into the 5th pillar of the world economy after USA, Russia,
EU and China based on the huge economic potential and natural and human abandoned
resources of Iran. Moreover, sanction lifting against Iran opened long-term
opportunities for Iran to become one of the world‘s top gas exporters. Currently, Iran
has approximately 18 percent of all gas of the world273, while this country exports only
to Turkey, Armenia and Azerbaijan never being historically among major gas exporters
in the world market.
Thus, Iran has huge potential to become an alternative power in the region. For
Iran it would be much effective to take leading role in the region, otherwise Turkey is
ready and doing everything to take this role in case of weakening interests of Russia in
the region. The case here is, that even with the presence of Russia in the region, Iran,
with well-developed strategy, could take leading role in economy of its neighboring
countries without violation of Russian political presence in the region for the near
future.
Despite religious and ideological differences, relations between Armenia and the
Islamic Republic of Iran remain warm. Armenia and Iran are strategic partners in the
region since the independence of Armenia, although they are sharing similar history
and culture for thousands of years. There are no border disputes between these
273

www.fitchratings.com/site/fitch-home/pressrelease?id=987711

317

²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë

countries and the Christian Armenian minority of Iran enjoys official recognition in
Iran. In case of strong willingness of the Government of Armenia, it has a great chance
to become a transit country for Iranian gas to be exported to Europe. As Stepan
Safarian wrote "Given this geopolitical environment, Armenia has the legitimate right
to cooperate with Iran for ensuring its security...Besides, Armenia has an energy
surplus and its only major export market at present is Iran...So there is also a lot of
economic interest involved."274
There are several agreements signed between Governments of Iran and Armenia
in the field of political and economic cooperation, although without any strong impacts
in the field of investments and foreign trade. Among these agreements are:
 Agreement on Trade and Economic, Scientific and Technical Cooperation
between the Republic of Armenia and the Islamic Republic of Iran
 Joint Declaration on Cooperation and Good-neighborhood between the
Republic of Armenia and the Islamic Republic of Iran
 Agreement between the Government of the Republic of Armenia and the
Government of the Islamic Republic of Iran on International Transportation of Goods
 Agreement on Construction of Iran-Armenia Gas Pipeline
 Agreement on Construction of Iran-Armenia High Voltage Transmission Line
 Agreement on Meghri-Kajaran automobile tunnel
 Agreement on Cooperation in the Area of Certification and Standardization
 Agreement on Quotas and Privileges
 Agreement between the Government of the Republic of Armenia and the
Government of the Islamic Republic of Iran on Cooperation in Construction and
Operation of Run-of-River Power Plants on Araks River
 Memorandum of Understanding between the Ministry of Transport and Communication of the Republic of Armenia and the Ministry of Roads and Transportation
of the Islamic Republic of Iran on Railway Cooperation and on Building a Direct
Railway between the Republic of Armenia and the Islamic Republic of Iran
 Memorandum of Understanding between the Ministry of Economy of the
Republic of Armenia and the Ministry of Trade of the Islamic Republic of Iran on
Regime Definition of Free Trade.

274

http://research.omicsgroup.org/index.php/Armenia%E2%80%93Iran_relations
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Iran has more than 78,300,100 populations populated 1,648,195 km2 area riched
in petroleum, natural gas, coal, chromium, copper, iron ore, lead, manganese, zinc and
sulfur. Armenia is a small country with almost 3 million populations having limited
quantity of natural resources. Iran is the second largest economy and largest populated
country in the Middle East and North Africa after Saudi Arabia and Egypt
correspondingly. The main sector of economy is a hydrocarbon sector. The State is the
major shareholder of manu-facturing and financial services in the economy (almost 60
percent of the economy is public). Iran is on 2nd place in the world with its natural gas
and 4th with its crude oil reserves. The composition of GDP of Iran in 2013 was:
 agriculture: 10.6%
 industry: 44.9%
 services: 44.5%275.
The leading sectors of the industry are: petroleum and petrochemicals; fertilizers
and caustic soda; textiles; cement and other construction materials; food processing
(particularly sugar refining and vegetable oil production); ferrous and non-ferrous
metal fabrication. After sanction lifting, Iran is working on plans to build pipelines for
export of gas to Europe through Turkey. Two other pipelines of delivering gas to
Europe are Trans-Anatolian Ira-Natural Gas Pipeline (Azeri gas via Turkey and Greece
to Italy) and Trans Adriatic Pipeline. It is strongly advisable for Iran to join to these
projects. Today, many economists and politicians state that the economy of Iran enters
into the new stage of development, because of the agreement between Iran and P5+1
signed in 2015, which lifted sanctions against Iran by the West. It has already
forwarded Chinese and Russian capitals into the economy of Iran, particularly in the
natural gas sector. In 2013, the major exported products of Iran were crude petroleum
(72%), petroleum gas (3.4%), refined petroleum (3.4%), ethylene polymers (3.3%) and
iron ore (2.5%), while imported (19%), South Korea (12%) and Italy (4.1%), while the
major import products of Iran were: gold (13%), wheat (3.3%), semi-finished iron
(2.6%), corn (2.4%) and rice (1.9%). The major export-partners of Iran were: China
(35%), India, while Chine (21%), Turkey (19%), South Korea (12%), Germany (6.2%)
and India (5%) were the major import partners of Iran. Coming to the exports/imports
of Iran with Armenia, it could be stated that in 2014 Iran‘s exports to Armenia mainly
constituted minerals, plastics, fuels, metals, vegetables, animals and stone glasses. The
major imported products from Armenia to Iran were fuels, animals, wood, machines
and skins. Exports from Armenia to Iran in 2013 constituted 6.4 percent of total
country‘s exports, while in 2014 it decreased by 0.8 percent. For the same period, the
imports with Iran constituted 4.5 and 4.7 of total country‘s imports respectively (for
details see table 1).
275 source: CIA Factbook
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Table 1. Imports/exports of Armenia with Iran in 2014 (in thousands USD)276
HS Code / Product
86-89 Transportation
84-85 Machinery and
Electronics
72-83 Metals
68-71 Stone and Glass
64-67 Footwear
50-63 Textile and
Clothing
44-49 Wood
41-43 Hides and Skin
39-40 Plastic and
Rubbery
28-38 Chemicals
27-27 Fuels
25-26_Minerals
16-24_FoodProd
06-15_Vegetable
01-05_Animal
Total

Imports
Value
178.319

% in Total
Imports
0.15%

Exports
Value
0.000

% in Total
Exports
0

3077.694
16573.568
9227.438
75.254

0.53%
5.05%
2.33%
0.24%

328.891
2219.537
88.892
2.000

2.70%
0.70%
0.05%
0.21%

1313.162
1788.957
63.561

0.77%
1.10%
0.47%

0.000
59.595
44.032

0
4.74%
2.20%

25109.540
20291.543
102337.037
9200.391
3125.744
8881.201
4196.408
206369.16

13.75%
5.76%
12.57%
58.46%
0.85%
3.08%
2.86%
4.97%

5.700
32.786
75292.954
165.009
120.595
27.347
1603.530
80001.263

0.05%
0.28%
92.45%
0.20%
0.04%
0
3.61%
5.84%

The trends of imports of exports between these countries could not be characterized by stability taking into consideration the statistics presented in the Graph 1. In
2014 exports from Armenia to Iran decreased by 3.6 percent, while the imports from
Iran to Armenia registered 10 percent increase compared to the statistics of 2013. The
reasons are quite different including subjective and objective as well as internal and
external starting from global economic crises and ending with the war in Syria. Despite
the fact of being small country, Armenia is the only country in the region, the economic
and political interests of which dose not contradict with the interests of Iran in the
region. Moreover, even with full use of industry capacities of the country, Armenia
could not be the rival producing country for the Iranian production sector, which is not
the case for Turkey, Azerbaijan and others. Production sector of Armenia could be
supplement one for the Iranian producers. Moving into the topic of role in the region,
both Iran and Turkey wants to become a leader here, which makes them politically
rivals in the region, while pushing Armenia and Iran to become politically closer. The
276

Source: the calculations have been done by the author based on the statistics for Armenia
taken from UN COMTRADE
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case with Russia is different as political situation forced Russia and Iran to act as allies,
although gas and oil interests of Iran and Russian contradict to each other in the region,
especially in Armenia as Iran would like to see Armenia as a country of transition of
gas to Europe, while Russia wants to be sole supplier of gas into Europe.
250
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Graph 1. Trends of Exports/Imports of Armenia with Iran 2008-2014277
It is strongly advisable to the Governments both countries to work on creating
better and closer economic cooperation in the other sectors of economy, which will
indirectly push Iran to become a leader in the region. Armenia and Iran had to be
economically mutually dependent. It is coming from the political interests of Iran and
economic interests of Armenia too. Currently, the GDP of Armenia has the following
structure:
 agriculture: 21.9%
 industry: 31.5%
 services: 46.6%278.
Since independence, the major sectors of the industry are diamond processing,
metal-cutting machine tools, forging and pressing machines, electric motors, tires,
knitted wear, hosiery, shoes, silk fabric, chemicals, trucks, instruments, microelectronics, jewelry, software, food processing, brandy and mining. The major export
products of Armenia are pig iron, unwrought copper, nonferrous metals, diamonds,
mineral products, foodstuffs and energy with the following destination countries:
Russia (22.6%), Bulgaria (10.3%), Belgium (8.9%), Iran (6.5%), US (6%), Canada
277

Source: the calculations have been done by the author based on the statistics for Armenia
taken from UN COMTRADE.
278
source: CIA Factbook

321

²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë

(5.9%), Georgia (5.8%), Germany (5.8%), China (4.7%), Netherlands (4.5%). The
major import products are natural gas, petroleum, tobacco products, foodstuffs,
diamond, while the following import partners: Russia (24.8%), China (8.6%), Germany
(6.3%), Ukraine (5.1%), Turkey (4.7%) and Iran (4.4%). For realistic assessment of
economic cooperation of Armenia and Iran, it is worthy to assess the Revealed
Comparative Advantages of both countries, which is calculated as (Xcg/Xc) /
(Xwg/Xw), where Xcg is exports of good g by country c, Xc is total exports of country
c, Xwg is world exports of good g and Xw is total world exports. Table 2 present, RCA
of Iran and Armenia. RCA of Iran is mainly in fuels. There was a decrease of RCA in
vegetable and fuels product groups, while there was an increase of RCA in several
product groups as well among which are minerals and plastic and rubber compared
2005 with 2011.After sanctions it is expected that Iran will increase its RCA in
chemicals, vegetables and transportation, based on the announcements that the foreign
companies expressed their interests to make investments in the economy of Iran and
exports their products in the neighboring countries. Moreover, the exports share of Iran
in the world economy was small because of sanction, which has huge capacity of
having tangible share.
Table 2. Revealed Comparative Advantages of Iran and Armenia279
HS Code – Product
01-05 - Animal
06-15 – Vegetable
16-24 – Food Products
25-26 – Minerals
27-27 – Fuels
28-38- Chemicals
39-40 – Plastic and Rubbery
41-43 – Hides and Skin
44-49 – Wood
50-63 – Textile & Clothing
64-67- Footwear
68-71 – Stone & Glasses
72-83 – Metals
84-85 – Machinery & Electronics
86-89 – Transport
90-99 – Miscellaneous

RCA 2011 RCA 2005 RCA 2014
Iran
Iran
Armenia
0.29
0.25
1.13
0.79
1.15
0.55
0.29
0.20
6.16
0.87
0.58
8.89
4.42
7.15
0.58
0.55
0.26
0.10
0.56
0.17
0.18
0.21
0.23
0.19
0.02
0.03
0.06
0.20
0.32
0.95
0.15
0.15
0.19
0.23
0.23
3.27
0.32
0.36
2.89
0.03
0.02
0.07
0.03
0.03
0.02
1.26
0.01
0.21

279

RCA 2010
Armenia
0.58
0.51
4.45
15.78
0.28
0.10
0.35
0.24
0.06
0.15
0.19
3.92
4.51
0.12
0.03
0.29

Source: the calculations have been done by the author based on the statistics for Iran taken
from UN COMTRADE
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Coming to the RCA of Armenia, it has strong advantage in food, metal, stone and
glasses, animal and mineral productions. At the same time, it has potential in clothing
as well. There was not calculation for the sub-sectors of services, otherwise Iran would
have strong potential for tourism and banking sectors, while Armenia in tourism and in
software development. Since independence of Armenia, the major stress in relation
with Iran continues to be on the energy security. In addition to a pipeline construction
of Iranian gas in Armenia, there are also two hydroelectric plans on the Araks River
and a third high-voltage transmission line to link power grids and dams. Moreover, in
2007, a memorandum was signed to conduct feasibility studies on building an
Armenian-Iranian railway and for processing a Russian-owned oil refinery Iranian
crude. This is still on the process. Based and information presented above it could be
assumed that there had to be close economic relations between Iran and Armenia, but
in fact, it is not on satisfaction level. Iranian market is still closed for Armenian
producers as Iran conducts proactive protection policy for its domestic producers with
100 percent of import tariff for major goods of imports, which makes ―Made in
Armenia‖ products to be non-competitive in the Iranian market because of high prices.
Although Armenian products could not be the rival one for Iranian producers as the
volume of Armenian products is comparatively small for the Iranian markets to be
threat for domestic production, still Iranian market is closed for them. With targeted
policy conducted by the Government of Iran and Armenia, Armenian products could be
supplement for the Iranian market. The Iranian investments in the economy of Armenia
are small too, although ―Made in Armenia‖ products have free access to the market of
the Eurasian Economic Union. At the same time, business style of Armenia is more
inclined to the Western style, while Iranian business is very different from it. Here,
Armenia also could act as intermediary between Iran and Western countries in the
sectors of consumer products leaving energy sector as it is ―monopolistic‖ in the global
market. It could be explained for some part because of lack of information about
Armenian business environment within Iranian Investors, as well as by the fact that the
Government of Armenia dose not consider Iran as a targeted country for foreign direct
investments generation stressing EU countries and USA, while Iran is close to Armenia
and historically are interested to lead economically and politically in this region. Thus,
although there are great potential of economic cooperation between Armenia and Iran
taking into consideration the political and economic interests of both countries, it is still
on unsatisfactory level because of objective and subjective reasons existing internally
and globally. It would be much easier for Iran to become a leader in the region starting
from strong economic presence, which dose not include only in energetic sectors,
rather it is preferable in other sectors of economy, which will currently not contradict
the interests of strategic partner of Iran and Armenia (Russia) with major stress on
consumption products.
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Թորոս ԹՈՐՈՍՅԱՆ, Մեհդի Հոսեյնին ՆԱՎԵՀ
Իրանն ու Հայաստանը. տնտեսական համագործակցության հնարավոր
ներուժը
Բանալի բառեր. Իրան, Հայաստան, արտաքին առևտուր, տնտեսական
համագործակցություն, համեմատական առավելություն

Հայաստանը և Իրանն ունեն մեծ ներուժ տնտեսական համագործակցության ընդլայնման համար հիմք ընդունելով Իրանի նշանակալի վառելիքաէներգետին ռեսուրսները առկայությունը, ու Հայաստանում վառելիքաէներգետիկ ռեսուրսի բացակայությունը, որակյալ աշխատուժի առկայությունը, արևմուտքի հետ բիզնես վարելու ունակությունը, ինչպես նաև Եվրասիական միության անդամակցությունը:
Торос ТОРОСЯН, Мехди Хоссейни НАВЕХ
Иран и Армения: возможный потенциал экономического сотрудничества
Ключевые слова: Иран, Армения, внешняя торговля, экономическое
сотрудничество, сравнительное преимущество
Существует огромный потенциал экономического сотрудничества между
Арменией и Ираном, основыванный на таких фактах, как наличие болших запасов
нефти и газа в Иране, с одной стороны и отсутствие этих ресурсов в Армении,
наличие квалифицированных трудових ресурсов, навыков ведения бизнеса с
западными странами, а также членство в Евразийском экономическом союзе.
Toros TOROSYAN, Mehdi Hosseiny NAVEH
Iran and Armenia: Possible potential of Economic Cooperation
Key words: Iran, Armenia, foreign trade, economic cooperation, comparative advantage

There is a huge potential of economic cooperation between Armenia and Iran based on
the facts such as existence of huge pool of oil and Gas in Iran and absence of these
resources in Armenia, existence of qualified resources, skills of doing business with
western countries as well as membership Eurasian Economic Union.
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ASYMMETRIC COST BEHAVIOR IN FORECASTING
COMPANIES’ PROFIT
Mojtaba HAGHIGHATJUE
Post graduate student at National Agrarian University of Armenia
Key words: cost behavior, cost stickiness and target profit

In the age of information and technology which has led to close competition,
planning the expected profit specially for the companies listed in securities and
exchange organization has a significant role for capital market players (managerial
accounting) and decision makers of a company (financial accounting) and cost behavior plays a determinant role for both managers and stakeholders. To evaluate the
performance of a company, profit is one of the most important index and profit forecast is a source of information for creditors ,financial institution ,investors and other
stakeholders meanwhile stockholders in addition to current profit consider future profit
as well (aghai,1984) Recognition of cost behavior is one of the most important factor
for analyzing profit for managers and focusing on cost, volume and profit(CVP)
analyses which is a matter of discussion in accounting books is traditional model that
categorized cost to fixed and variable. Anderson et al,2003were the first ones who
studied the asymmetric of cost behavior and named this phenomenon as cost behavior
that is stickiness of cost. According to their findings the amount of increase in expenses
when level of activities increased is more than decrease in expense when level of
activities decreased.In cost accounting literature there is a symmetric relationship
between cost and activities volume that is, they decrease less when sales fall than they
increase when sales rise,.(john Sorros 2013)this asymmetric behavior is called cost
stickiness (Bankers et al 2011).In 2006 Kalja and his colleagues have done a research
by using some samples from American, English, French and German companies.
According to this research the operational cost of companies in above countries sticks
to changes in sales, but the cost stickiness of the French and German companies which
have traditional or common corporate governance systems is more than. Cost stickiness
of American and English companies.In late 1960‘s and beginning of 1970‘s Solomon
stabomen for the first time pointed out the relationship between activities level and
cost and in 1980‘s this subject drew the attention of many researchers of accounting
Anderson and others in 2007 have studied thesubject of recognition of SG&A
stickiness by capital market and the possibility of earning more rate of return using
stickiness model. The study is based on the assumption of cost behavior as they
believed in the fact that cost is sticky. Anderson and others in 2003 tested the
hypothesis of stickiness of cost and determined a model with SG&A as a function of
sales revenue .He confirmed that costs are increased %0.55 responding to %1 increase
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in net sale revenue, but just %0.35 decrease is responding %1 decrease in sales
revenue.Due to lack of general data concerning costs and related stimulant, SG&A data
and net sales revenue to analyze the stickiness of cost have been used.Cost behavior of
SG&A can be analyzed in terms of net sale revenue, because the sale volume
stimulates many parts of SG&A.
Don Weiss in 2010, in a research titled cost behavior and profit forecast by
financial analysts has studied the accuracy of agreed profit forecast by financial
analysts, and showed that the forecast of profit ability by financial analysts in the firms
which have more cost stickiness behavior is less, in other words findings showed that
investors apparently pay more attention to cost stickiness behavior when evaluating a
firm. Chen et al in2006 in a research, titled profit forecast using a model based on
changes in costs and their stickiness considering the characteristics of stickiness of
cost, have designed and tested a model for profit forecast, in this model sale has been
considered as a principal stimulant in profit changes. The main aim of his research was
evaluation of efficiency of the model in comparison with other models of profit
forecast. The population of research includes 4348 firms in the periods from 1992 to
2002 and the result implied that involving unsymmetrical of cost in profit forecast lead
to increase in profit forecast accuracy comparing with other models of profit forecast.
Namazi.M and Davani. A in 2010, in a research titled the empirical study of cost
stickiness in Tehran Stock Exchange for a period of 10 years from 1997 to 2007
showed that 1% increase in sale level, caused % 0.65 increase in SG&A expenses
meanwhile 1% decrease in sale level, caused % 0.41 decrease in SG&A expenses. The
sample consists of some 50 companies active in Tehran Stock Exchange for different
industries. In this study, how changes in cost stickiness intensity in different time
periods and different companies have been investigated as well. The results showed
that cost stickiness intensity in periods in which income decreased was lower and that
cost stickiness is more for those companies which had a greater assets to sale ratio.
Khaleghi moghadam& Karami in 2008, in a research titled profit forecast using a
model based on changes and cost stickiness focused on profit forecast model strength
based on changes and cost stickiness in comparison with other profit forecast models.
In this model, they have a sample of 85 companies listed in Tehran Stock Exchange for
a period of 10 years ended to 2003 and the results showed that the strength of profit
forecast model based on expense changeability and cost stickiness is more than other
models meaningfully.
One of the important aspects of profit analysis for directors is understanding
cost behavior. To focus on cost, volume and profit analysis (C.V.P) which were
discussed in many accounting books , is traditional fixed and variable costs (Rajabi
2001). In cost accounting however it is assumed that the relationship between cost and
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volume to increase or decrease the volume is symmetric and , in brief a linear
relationship between expenses and activities is considered and total expenses so, are
equal to fixed expenses plus variable expenses (total expenses = fixed expenses +
variable expenses). In this study, a substitute model is examined in which cost increase
due to increase in activities is more than cost decrease due to decrease in activities to
the same degree.
Cost behavior
Cost behavior is associated with learning how costs change when there is a
change in an organization's level of activity. The costs which vary proportionately with
the changes in the level of activity are referred to as variable costs. The costs that are
unaffected by changes in the level of activity are classified as fixed costs
Cost behavior is not required for external reporting however, the understanding of cost
behavior is very important for management's efforts to plan and control its
organization's costs. Budget and variance reports are more effective when they reflect
cost behavior patterns.The understanding of cost behavior is also necessary for
calculating a company's break –even- points and for any other cost-volume-profit (cvp)
analysis.
Cost behavior is a manner in which expenses are influenced by changes in
business activity. A business manager should be aware of cost behavior when constructing the annual budget, to anticipate whether any cost will increase or decrease. For
example, if the usage of a production line is approaching its maximum capacity, the
relevant cost behavior would be to expect a large cost increase (to pay for an equipment
expansion) if the incremental demand level increases by a small additional amount.
Stickiness of costs
One of the primary assumption in managerial accounting is that changes in
expenses have a proportional relationship with increase and decrease of activities‘
level, but recently raising cost stickiness has been discussed by Anderson, Banker and
Janakiraman. In their opinion the amount of increase in expenses by increasing the
level of activities is more than decrease in expenses in return of decrease in activities
level.In traditional model of cost behavior in managerial accounting, the cost varies
depend upon changes in activity level. In other words, the size of changes in expenses
just depend on changes in activity level and the direction of changes (increase or
decrease) in activities volume have no impacts on the size of changes in expenses
(Homgren, foster, Hilton). In recent years however , the result of some researches
revealed that the amount of increase in expenses when activity level increased , is more
than the situation in which the amount of decrease in expenses because of decrease in
volume of activities.Such an asymmetric behavior of expenses are known as "cost
stickiness" in traditional model of cost behavior , costs are changed with cost stimuli
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proportionately, that is the amount of changes in expenses depend upon the amount of
charges in activities ' level but not on the direction of change. (Neen) .When directors
of a company are faced with sale decline, they might assume that the situation is
temporary and they expect everything go back to prior situation therefore some of the
directors in the period in which sale declines, don't reduce necessary resources for
operational activities. This behavior is justified because resources retaining, cause cost
reduction in long-run, the reason behind , is that when resources reduced in response to
sale decline , in case of increase in sale in future periods , some expenses should be
incurred to re - obtain the same resources .So in order to cut the expenses and increase
profit in long–run , the directors of companies try to retain resources. (Kordestani &
Mortazavi, 2012). Due to retaining of the useless resources when sale declines, cost
stickiness, cause increase in expenses and hence further reduction in profit. The
analysts, then, in the periods faced with increase in activity level, profit forecast of the
company, the cost of which is sticky less than it should be traditional model of cost
behavior regardless to directors role in the process of resource adjustment relate
expenses to activity level and because of erratic behavior of some expenses, directors
make individual decision for change in related resources. Disorder of expenses may
lead to additional or insufficient capacity, but don't cause cost stickiness. When
demand goes up or down, directors increase the resources sufficiently in order to record
a higher volume of sale, but when demand decline, some of the resources practically
are not useable and since, the demand fluctuation is temporary and accidental, directors
should evaluate the possibility of the demand to be temporary (Dechow , lsoan , 1991)
.The stickiness of cost occurs when demand falls , company directors decide to retain
the useless resources to prevent incurring adjustment costs.
Target profit
Profit is considered one of the important index to measure the level of Activity
of a company, Management usually has to forecast the future years profit not only for
the stockholders which is used for determination of market price of stocks but for other
stakeholders as well and this profit is commonly known as target profit. In accounting
terminology, break- even -point is where at which a company can cover its expenses
with that of total revenue, in other word there is no profit or loss at this point but this is
not the end ,board members and policy makers of the company target a certain amount
of profit in a given periods which is known as target profit. Target profit then, is the
expected amount of profit that the directors of accompany expect to achieve during a
certain financial period. It is derived from company‘s budget. Target Profit can be
expressed as dollar amounts or as a percentage (Investopedia).To find out the amount
of target profit, directors usually are interested in determining the sale volume, because
if sale volume is forecasted, it will be multiplied by the unit numbers of products and
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sale revenue is determined .The following equation can be used to estimate target
profit;
SP * Q=Ve * Q+ Fe + TP
Where;
sp=sales price per unit
Q=number of units manufactured and sold
ve=unit variable expenses
Fe=total fixed expenses
Tp=target profit
= numbers of units to be sold to earn target profit
Target profit is a useful tool for cash flow planning as well as for planning resultsbased bonuses and for revealing the expected results to owners, investors, lenders and
other stakeholders. Target profit is usually compared with actual profit.
Basically Profit is one of the paramount indexes for measuring activities of an
enterprise and actual and potential economic decision makers. There are many
definitions for profit (Peterson, 2009). Net accounting profit or loss is changes in
shareholders' equity that is, change in net assets of a business entity for a given period
which is made out of profitable and ongoing activities, non-operation activities,
accidental events and activities other than shareholders resource due to their
investments. Other definition of profit (loss) is surplus (deficit) of revenue to expenses
for a given accounting period which shows net increase or decrease in shareholders'
equity and is recognized and measured in accordance with Generally Accepted
Accounting Principles (GAAP). (Saghfi and kordestani,2005). According to
Durtschi&Easton in2005 , profit can be defined as follows: when shareholders‘ equity
is expressed in terms of value and in a given scale, profit is a change in capital (equity)
of a profitable entity between two periods.
Material and Method
To study the theatrical basis and research background, in this research, the
method of library using books and expertise articles and theses were utilized. Since the
information relating to variable of this research consists of many accounting items in
audited financial statements of firms, necessary data of existing financial statements
which have been reflected in www.rdis.ir and codal network, addressed www.codal.ir
and Iran financial information processing addressed www.fipiran.com have been used.
Due to the importance of cost behavior and stickiness of cost on company‘s
performance and hence target profit, the present article was prepared. Despite many
empirical and scientific researches that have been done before in other countries
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including United States, Europe and other developed countries it seemed necessary to
research the matter in Iran to furnish the directors and decision makers of
organizations with the behavior of cost responding revenue when forecasting future
period profit.
The style of research reasoning is a kind of inductive – deductive ones.
In this research we consider a hypothesis in which the relationship between target
profit and stickiness of cost has been reviewed. And its statistical assumption is
expressed as:
There is no meaningful relationship between target profit and stickiness of
cost of a company
there is a meaningful relationship between target profit and stickiness of cost
of a company
If the hypothesis is in 95% confidence level meaningful, it will be confirmed
This hypothesis given within panel data using model (1) and
coefficient is
meaningful at% 95.confidence level will be confirmed.
(1)
=0
0
Research variables descriptive statistics.

In the above table, the average of cost stickiness is equal to 296.76, the mean
value is equal to19.36 and the least and the most amount of which is respectively
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0.0002 and 2.7702.The skewness and kurtosis of this variable which should be between
0 and 3 to have normal distribution, shows that this variable has no normal distribution.
In order to determine the efficiency of using panel data method in expected model
estimation, the chow test is used and in Hausman test is used. The results of these tests
are given in table2. In order to determine which method (fixed effects or random
effects) is suitable.
Table 2. Chaw and Hausman test
Test

Number

Statistics

Chaw
Hausman

954
954

F

Statistics
Amount
1.37
0.0000

Freedom degree

P- value

(104,790)
5

0.01
1.0000

Based on chaw test and its P-value (0.01), the hypothesis
with 95%
confidence level is rejected that implies the panel data method (fixed effects) can be
used, also regarding the results of Hausman test and its p-value (1/0000) which is less
than 0.05 the
hypothesis with 95% confidence level is rejected and
hypothesis is
approved so it is necessary to estimate the model using fixed effects method.
Table 3. Tests results of model statistics assumption
Jarque – Bera

Durbin –
Breusch-pagan
Ramsey statistics
Watson
P – Value
D
p- value F
F
P – Value
2.6676
0.2634
1119
0.003 18.8479
19.6876
0.1224
Another criterion is usually used for the similar case in which the model is
estimated using random effects and then the ability degree of random effects to explain
the relationship between model variables.
F statistic probability is (0.003) and smaller than 0.05, so the meaningfulness of
the model is confirmed with 95% confidence level. Model determining coefficient
implies that %16 of cost stickiness is explained by the variables inserted in the
model.To study the meaningfulness of coefficients , regarding the results given in table
3-8 since the value of t statistics for target profit variable coefficient is (0.003) and
smaller than 0.05, so the meaningfulness relationship between target profit and cost
stickiness is confirmed at 95% confidence level. It can be stated that there is a
meaningful relationship between target profit and cost stickiness. Negative coefficient
of this variable which is -115.2, shows that there is a direct reverse relationship
between target profit and cost stickiness so that by increasing 1 unit to target profit the
cost stickiness is decreased-115.2 unit. So regarding the analyses made in connection
with the first back up hypothesis it can be concluded that there is a direct reverse
meaningful relationship between target profit and cost stickiness.
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Test results of hypothesis
Table 4. Hypothesis test results using fixed effects method

Variable

Dependent variable cost stickiness
number of observations 954
Coefficient Standard Statistics P – Value relationship
deviation
T
-7027.42
4108.7
-1.71
0.08 meaningless
-115.29
33.40
-3.45
0.00
negative
-3.17
1.89
-1.67
0.09 meaningless
355.02
-454.24
1.27
0.20 meaningless

Fixed component
Target profit
Sales revenue growth rate
Declining revenue dummy
variable
Logarithm of total assets to
712.86
-1200.14
sale revenue ratio
Logarithm of total number of
533.2
-925.17
personnel to sale revenue ratio
Model determination coefficient
F statistics
P – Value

1.68

0.09

meaningless

-1.73

0.08

Meaningless
0.16
1.44
(0.003)
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ASYMMETRIC COST BEHAVIOR IN FORECASTING
PROFIT

COMPANIES’
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The purpose of this research was to study the asymmetric cost behavior in forecasting
profit. Asymmetric cost behavior relates to changes in cost when sale revenue increases
or decreases In order to study the above mentioned phenomenon, the financial statements of106 companies listed in Securities and Stock Organization / Tehran Stock
Exchange for a period of 9 years from March the 20 of 2008 to March the 20 of 2016
have been selected and analyzed using panel data and classical regression method.
Մոջթաբա ՀԱՂԻՂԱԹՋՈՒ
ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՇԱՀՈՒՅԹԻ ԿԱՆԽԱՏԵՍՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒՆ
ԾԱԽՍԵՐԻ ՎԱՐՔԱԳԻԾԸ
Բանալի բառեր. ծախսերի վարքագիծ, ծախսերի փոփոխություն և
նպատակային շահույթ, կանխատեսում, բաժնետոմս

Սույն հետազոտության նպատակն է եղել ուսումնասիրել փոփոխուն
ծախսերի վարքագիծը շահույթի կանխատեսումների ընթացքում՝ պայմանավորված իրացումից հասույթի նվազումով կամ ավելացումով: Նշված
նպատակին հասնելու համար Իրանի Իսլամական հանրապետության
Թեհրանի ֆոնդային բորսայում գրանցված 106 ընկերությունների ֆինանսական հաշվետվությունների ելակետային տվյալների հիման վրա 2008
թ.-ի մարտի 20-ից մինչև 2016թ. մարտի 20-ը ընկած ժամանակահատվածի կտրվածքով կատարվել են վերլուծություններ օգտագործելով վիճակագրությունից մեզ հայտնի ռեգրեսիոն մեթոդներ::
Моджтаба АГИГАТДЖУ
Поведение переменных затрат во время прогноза прибыли компании
Ключевые слова: поведение затрат, изменение расходов и целевая прибыль, прогнозы,
акции.

Цель данного исследования состояла в том, чтобы исследовать поведение переменных затрат в течение прогноза прибыли, за счет пробега
или увеличения выручки от продаж. Для достижения указанной цели на
фондовой бирже Тегерана Исламской Республике Иран на основе
базовых финансовых отчетах 106 компаний в период времени с 20-ого
марта 2008 года по 20 марта 2016 года были проведены анализы с
использованием известных нам из статистики регрессивных методов.
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ
ՆԵՐՔԻՆ ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐԸ
Թաթուլ ՄԱՆԱՍԵՐՅԱՆ
Տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր

Կարո ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ
ԵՊՀ տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետի հայցորդ
Բանալի բառեր. տնտեսական անվտանգություն, տնտեսական սպառնալիքներ,
արտաքին պարտք, համախառն ներքին արդյունք, ազգային տնտեսություն

Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացվող տնտեսական
բարեփոխումներում առանձնահատուկ տեղ է զբաղեցնում տնտեսական
անվտանգության մակարդակի բարձրացման հարցը:280 Տնտեսական անվտանգության հնարավոր սպառնալիքների բացահայտումը, դրանց վնասազերծման ուղղությամբ անհրաժեշտ միջոցառումների մշակումն ու իրականացումն առաջնահերթ նշանակություն ունեն երկրի տնտեսական անվտանգության ապահովման համար:
Տնտեսական անվտանգությանը սպառնացող վտանգներն իրենց
բնույթով կարող են լինել ներքին և արտաքին: Հայաստանի տնտեսությունում բարեփոխումների փուլում առաջացած և տնտեսական անվտանգությանն սպառնացող ներքին հիմնական սպառանալիքներն են՝
 տնտեսության կառուցվածքային ձևախախտման ուժեղացումը,
 հայրենական արտադրանքի մրցունակության ցածր մակարդակը,
 ընդլայնված վերարտադրության ապահովման սկզբունքների
անտեսումը,
 սպառման և արտադրության միջև անհավասարակշռությունը,
 ներդրումային և նորարական գործունեության արգելակումը,
 գիտատեխնիկական կարողության քայքայումը,
 տնտեսության տարբեր ճյուղերում մենաշնորհների առկայությունը,
 արտադրության արդիական մեխանիզմների բացակայությունը,
 ներքին պարտքի աճը,
 սղաճի բարձր տեմպերը,
 ֆինանսական համակարգի անկայունությունը,
 երկրի վճարունակության անկումը,
 մարզերի զարգացման անհամաչափությունների խորացումը,
 հասարակության գույքային անհավասարության և շերտավորման
ուժեղացումը,
280

ՀՀ կառավարության ծրագիր, Երևան, 2016 թ. Հավելված ՀՀ կառավարության
2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060 - Ա որոշման, էջ 3-19,
http://www.gov.am/files/docs/1950.pdf:
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տնտեսության քրեականացումը,
պետական վերահսկողության համակարգի անկատարությունը և
այլն:

Արտաքին սպառնալիքների թվին են պատկանում՝
 հանրապետության վերածումն այս կամ այն երկրի կցորդի,
 արտաքին առևտրում խտրական մոտեցումների կիրառումը,
 ներմուծումից կախվածության ուժեղացումը,
 արտաքին պարտքի ավելացումը,
 երկրից արտարժույթի արտահոսքը,
 տնտեսության դոլարիզացման բարձր մակարդակը,
 արտարժույթի նկատմամբ ազգային արժույթի անկայունությունը և
այլն:
Ներքին և արտաքին սպառնալիքների համադրումը վկայում է, որ
հանրապետության համար առավել վտանգավոր են ներքին սպառնալիքները: Արտաքին մի շարք սպառնալիքներ, ինչպիսիք են արտաքին
պարտքի ավելացումը, մերձավոր երկրների հետ առևտրի շրջանառության սահմանափակ ծավալները և այլն, բխում են հանրապետության
տնտեսության ցածր արդյունավետությունից, վերամշակող ճյուղերի մըրցունակության ոչ բարձր մակարդակից և բազմաթիվ այլ գործոններից:
Շուկայական հարաբերությունների ձևավորման անցած ժամանակահատվածի վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ ՀՀ տնտեսական անվտանգության համար առավել մեծ սպառնալիքներ են դարձել հասարակության
գույքային անհավասարության և շերտավորման ուժեղացումը, սոցիալական անդորրի և ազգային համաձայնության հիմքերի խարխլումը, տնտեսության կառուցվածքի ձևախախտվածությունը, մարզերի սոցիալ-տնտեսական անհամաչափությունների խորացումը, հասարակության և տնտեսական գործունեության քրեականացումը և այլն:
Գույքային անհավասարության և ազգային համաձայնության հիմքերի խաթարման արդյունքում հասարակությունը բաժանվել է փոքր
խումբ հարուստների և աղքատների գերակշռող զանգվածի: Դա ստեղծում է սոցիալական տարբեր հակամարտություններ, որն իր հերթին հանգեցնում է գործազրկության և արտագաղթի: Այդպիսի իրավիճակը պայմանավորված է նաև ձեռնարկությունների ֆինանսական ծանր դրությամբ, ինչը դրսևորվում է վարձատրության շարունակական ուշացումներով, իսկ որոշ դեպքերում նաև դրանց գործունեության դադարեցմամբ:
Հայաստանի տնտեսության ոչ արդյունավետ կառուցվածքի պայմաններում տեղի է ունենում երկրի արդյունաբերական կարողությունների
աստիճանական փոշիացում և ավանդական մասնագիտացման ճյուղերի
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կազմալուծում: Դրան մեծապես նպաստում են հայրենական արտադրության ապրանքների մրցունակության ցածր մակարդակը, արտաքին և
ներքին շուկաներից դրանց դուրս մղումը, ներքին շուկայի թույլ պաշտպանվածությունը, գիտական հետազոտությունների և դրա հիման վրա
գիտատեխնիկական հնարավորությունների նեղացումը, վերամշակող արդյունաբերության ճյուղերի տեխնիկական հագեցվածության բարձրացման անհրաժեշտությունը, հանքարդյունաբերության արտադրանքի ոչ
ռացիոնալ օգտագործումը, ինչպես նաև արտաքին պարտքի ծավալների
շարունական մեծացումը:
Հայաստանի Հանրապետության մարզերի սոցիալ-տնտեսական
զարգացման անհամաչափությանները պայմանավորված են դրանցում
առկա տարբերություններով, ինչպես նաև արդյունաբերական արտադրության մեջ կառուցվածքային տեղաշարժեր և արդյունահանող-վերամշակող ճյուղերում նկատելի առաջընթաց արձանագրած տարածաշրջանների համեմատ տնտեսական առումով հետամնաց և ճգնաժամային
վիճակում հայտնված բնակավայրերի փաստացի անկարողություններով:
Անհամաչափությունների հիմքում ընկած են նաև հանրապետության
տարբեր մարզերի միջև բնակչության մեկ շնչին ընկնող համախառն ներքին արդյունքի տարբերությունները, ինչպես նաև մարզերում և բնակավայրերում գործող ձեռնարկությունների արտադրատեխնոլոգիական
կապերի բացակայությունը:
Տնտեսական անվտանգության առումով, հասարակության և տնտեսական գործունեության քրեականացումը պայմանավորված է գործազրկության աճով, կազմակերպված հանցագործության հետ պետական
պաշտոնյաների որոշ մասի սերտ կապերով, արտադրական կարողությունների կառավարմանը ոչ օրինական սուբյեկտների մասնակցությամբ, ղեկավար կառույցներ քրեական անցյալ ունեցող անձանց ներթափանցմամբ, արտահանման և ներմուծման գործարքներում կասկածելի տարրերի և կառույցների ներգրավմամբ պետական վերահսկողության համակարգի թուլությամբ և այլն:
Հարկ է նշել, որ այսօր Հայաստանի տնտեսական անվտանգության
սպառնալիքների հիմնական պատճառներ են դարձել գործող ձեռնարկությունների խոցելի ֆինանսական վիճակը, ինչպես նաև ընդհանուր
տնտեսական և հատկապես ներդրումային և հարկաբյուջետային քաղաքականությունների արդյունավետության ցածր մակարդակը: Ստեղծված
իրավիճակը հիմնականում արդյունք է կենտրոնացված կառավարման
համակարգից շուկայական հարաբերություններին անցմամբ, որի ժամանակ առաջնահերթ էր համարվում վառելիքա-էներգետիկ համակարգի,
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ռազմա-արդյունաբերական համալիրի և ծանր արդյունաբերության մի
շարք ճյուղերի արագընթաց զարգացումը, իսկ մարդկանց կենսամակարդի բարձրացմանն ուղղված արտադրություններն արժանանում էին
մնացորդային ուշադրության: Նման ժառանգությունն այսօր էլ թույլ չի
տալիս ձևավորել ամուր հիմքեր թեթև, սննդի արդյունաբերության և փոքր
ու միջին ձեռնարկատիրության արտադրությունների, ինչպես նաև ծառայությունների ոլորտի զարգացման համար: Այլ խոսքով, նախկին համակարգի պայմաններում կառավարման լծակները հիմնականում ուղղված
էին ծանր արդյունաբերության ճյուղերի զարգացման ապահովմանն՝ անտեսելով նման մոտեցման կապը հասարակության շարունակաբար փոփոխվող պահանջմունքների բավարարման հետ:
Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական անվտանգությանը
սպառնացող մարտահրավերներին դիմակայելու համար, առաջին հերթին,
անհրաժեշտ է ապահովել տնտեսական աճի կայուն և բարձր տեմպեր:
Ընդ որում, դա պետք է զուգորդել ժամանակակից կառուցվածքային փոփոխությունների հետ՝ հետապնդելով արտադրության կառուցվածքի հետ
շուկայական պահանջարկի կապի ապահովման նպատակ: Այդպիսի մոտեցման պամաններում միայն կարող է մեղմվել, իսկ այնուհետև նաև
չեզոքանալ բնակչության կողմից սպառումների և ապրանքների արտադրության միջև առկա հսկայական անհավասարակշռությունը, որն, ինչպես հայտնի է, փորձ է արվում վերացնել հանրապետության արտաքին
պարտքը ծանրաբեռնող ներմուծման հաշվին: Այլ խոսքով, տնտեսության
կառուցվածքի արդիականացման և այդ ուղղությամբ փոփոխությունների
իրականացման խնդիրը դարձել է հանրապետության տնտեսական անվտանգության ապահովման առաջնահերթ և կարևորագույն հարցը:
Տնտեսության կառուցվածքային փոփոխությունները, որպես կանոն,
կրում են պասիվ և ակտիվ բնույթ: Առաջին դեպքում տեղի է ունենում շուկայի կողմից պահանջարկ չունեցող ապրանքների և ծառայությունների
արտադրական և այլ հզորությունների դուրս մղում, իսկ երկրորդ դեպքում՝ նախկինում արտադրվող ապրանքների մրցունակության բարձրացման և նոր ապրանքների արտադրության կազմակերպման նպատակով իրականացվում են համապատասխան կառուցվածքային փոփոխություններ, որի համար անհրաժեշտ է իրականացնել.
 տնտեսավարման ներկա համակարգում գործող ձեռնարկությունների պահպանման նպատակահարմարության հիմնավորում,
 տնտեսական գործունեությամբ զբաղվող սուբյեկտներից պաշտպանական համալիրի մաս կազմող ձեռնարկությունների տարանջատում,
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 կառավարման վերահսկիչ փաթեթը պետության կողմից տնօրինվող
ձեռնարկությունների առանձնացում,
 կառուցվածքային արդյունավետ տեղաշարժեր ապահովող արտադրություններում պետական աջակցությամբ ներդրումների ներգրավում,
 տնտեսության արդյունավետ կառուցվածքի ձևավորման նպատակով հարաբերությունների կարգավորման իրավական անհրաժեշտ հիմքերի ստեղծում և այլն:
Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական անվտանգության վրա
խիստ բացասաբար ազդող գործոններից է ներդրումային և նորարարական գործունեության ներկա վիճակը և գիտատեխնիկական պոտենցիալի ոչ արդյունավետ օգտագործումը: Ակնհայտ է, որ տնտեսության
ռազմավարական ճյուղերում առանց լուրջ ներդրումների անհնար է ապահովել հանրապետության սոցիալ-տնտեսական համալիր զարգացումը: Ստեղծված իրավիճակի բացասական կողմերից մեկն այն է, որ
արտաքինը զգալիորեն գերազանցում է ներքին ներդրումներին: Այս հանգամանքն, անշուշտ, պայմանավորված է տնտեսության ներսում տիրող
անվստահության մթնոլորտի առկայությամբ, որը լուրջ խոչընդոտ է ընդհանրապես տնտեսական որևէ ծանրակշիռ գործունեության համար:
Հանրապետությունում իրականացվող տնտեսական քաղաքականության
արդյունավետությունը մեծապես կախված է ներդրումային գործունեությունից: Այդ ուղղությամբ հնարավորությունների կենտրոնացմանը և ներդրումային գրավիչ պայմանների ձևավորմանը զգալիորեն խոչընդոտում
են.
 կապիտալ շինարարության ծավալների կտրուկ նվազումը,
 շինարարության ենթահամակարգերի միջև տնտեսական կապերի
քայքայումը (հումքային, տեխնիկական և տեխնոլոգիական ապահովում,
կադրային և գիտական բազա),
 ներդրումային քաղաքականության ռազմավարական նպատակների բացակայությունը,
 ներդրումային գործընթացում ռազմավարականի նկատմամբ մարտավարական սկզբունքների գերակայությունը (բնակարանային թանկարժեք շինարարություն, հումքային ուղղվածության արտահանում),
 չկանոնակարգված և առաջին անհրաժեշտության ցածրորակ ապրանքների ներմուծումը:
Ներդրումային առումով մինչև վերջին ֆինանսատնտեսական ճգնաժամն աշխարհում գրանցվել է տնտեսության իրական հատվածում ներ-
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դրումների ծավալների համեմատական աճ,281 սակայն արտադրական
ուղղվածության ներդրումներում գյուղատնտեսական արտադրության
ոլորտում կատարվող ներդրումների տեսակարար կշիռը եղել է փոքր: Այս
միտումը բնորոշ է եղել նաև Հայաստանին, միայն այն տարբերությամբ,
որ 2010 թվականին հանրապետության գյուղատնտեսությունում գրանցվեց երկնիշ թվով անկում:282 Այդ ժամանահատվածում համեմատաբար
մեծ էր ներդրումների ծավալը ոսկու արդյունահանման և վերամշակման,
ոսկերչության և ադամանդագործության, լեռնամետալուրգիական և հատկապես սննդի արդյունաբերության ձեռնարկություններում:
Ներկայումս հանրապետությունում ներդրումային աշխուժությունը
զգալիորեն նվազել է: Հատկանշական է, որ այս հանգամանքն իր հերթին
արագացնում է երկրի արտադրական կարողությունների արժեզրկման
միտումները: Վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ առաջիկա տարիներին դրանցում էական փոփոխություններ չեն նկատվի: Միևնույն ժամանակ, ֆիզիկական և բարոյական մաշվածության ենթարկված արտադրության հիմնական միջոցների զանգավածային արտանետումներ դեռևս
չեն նկատվում: Այդուհանդերձ, տեղի է ունենում հիմնական միջոցների՝
մեքենաների և սարքավորումների, հետագա արժեզրկում: Դրա վկայություն պետք է համարել արտադրական ապարատի տեխնիկական մակարդակի աստիճանական անկման մասին տվյալները, որոնց համաձայն
անկախացման նախորդող շրջանի համեմատ արտադրական սարքավորումների բազայի նորացման գործակիցը նվազել է գրեթե տասն անգամ:
Տնտեսական անվտանգության հատկանշական սպառնալիքներից է
սպառողական ապրանքների և հատկապես սննդի գծով ներմուծումից
կախվածության ուժեղացումը: Այն հղի է արտասահմանյան ընկերությունների կողմից ներքին շուկայի գրավման վտանգով: Այդ առումով, անշուշտ,
անհրաժեշտություն է առաջանում միջոցներ ձեռնարկել թուլացնելու նման
կախվածությունը: Միևնույն ժամանակ, ակնհայտ է, որ հնարավոր չէ հրաժարվել ներմուծումից, քանի որ դա կհակասի համեմատական և բացարձակ առավելությունների գործնական կիրառությանն ու արդյունավետ
օգտագործմանը, կհանգեցնի տնտեսական օգուտների կորստի, տեղական ձեռնարկատերերի կողմից թողարկվող ապրանքների մրցունակության անկման, ինչպես նաև մրցակցության թուլացման և տվյալ բնագավառներում մենաշնորհների ձևավորման: Համաշխարհային փորձը վկայում է, որ երկիրը կարող է պահպանել իր անկախությունն, եթե ներքին
281

î»ëª Глазев С.Ю., Геноцид в России и новый миропорядок. Экономическая стратегия
на пороге XXI века: -М., 1997, с. 164-165.
282
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սպառման համեմատ ներմուծման տեսակարար կշիռը տատանվում է 2025 տոկոսի սահմաններում:283
ՀՀ տնտեսական անվտանգության խոցելի կողմերից մեկն այն է, որ
շուկայական հարաբերությունների ձևավորման անցած ամբողջ ժամանակահատվածում հանրապետությունում ներմուծումը գրեթե 3-4 անգամ
գերազանցել է արտահանմանը, մասնավորապես 2015 թվականին արտահանումը կազմել է 160, իսկ ներմուծումը՝ 479 մլրդ դրամ, այդ թվում
սննդմաթերքի գծով տվյալները ներկայացված են աղյուսակ 1-ում:284
Աղյուսակ 1. ՀՀ արտաքին առևտրի ապրանքային կառուցվածքը 2015թ.,
ըստ սննդամթերք ապրանքախմբի
Արտահանում
Արժեքը
Ապրանքախմբեր
Կենդանի կենդանիներ և
կենդանական ծագման
արտադրանք
Բուսական ծագման
արտադրանք
Կենդանական և
բուսական յուղեր և
ճարպեր
Պատրաստի սննդի
արտադրանք

Ներմուծում
Արժեքը
Հաշվեկշիռը
Հազար (հազ. ԱՄՆ
Հազար ԱՄՆ մլն
դոլար)
մլն դրամ
ԱՄՆ
դոլար
դրամ
դոլար
374

689

18149 33575

32886

912

1682

53243 98498

96816

0.2

0.3

9215

17083

17083

14834

27337

37615 69536

42199

Ներկայացված ցուցանիշները հանրապետության տարբեր մարզերում տատանվում են՝ ելնելով տվյալ բնակավայրերում սննդամթերքի այս
կամ այն տեսակի արտադրությունների առկայությունից: Այստեղ պետք է
հաշվի առնել նաև մաքսակետերում չգրանցված, մաքսանենգ ճանապարհով հանրապետություն ներկրված ապրանքների ծավալները, որոնք պաշտոնական վիճակագրության տվյալների հետ միասին հիմք են տալիս
եզրակացնելու, որ սննդամթերքի և լայն սպառման առարկաների որոշ
տեսակների գծով ներմուծումից կախվածության թույլատրելի սահմանն
երկրում վաղուց խախտվել է: Հանրապետության տնտեսական անվտանգության ապահովման առումով՝ ներմուծման կախվածության թույլատրելի սահմանից անցումը կարող է հանգեցնել գների սուբյեկտիվ մակարդակների սահմանման, տեղական արդյունաբերության քայքայման, ներ283

Ñåí÷àãîâ Â. Ýêîíîìè÷åñêàÿ áåçîïàñíîñòü. Ïðîèçâîäñòâî. Âèíàíñû. Áàíêè. Ì., 1998, ñ.36.
Ավելի մանրամասն՝ տես ՀՀ ԱՎԾ տեղեկատվական-վերլուծական ամենամյա
զեկույցում բերված տվյալները:
284
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քին շուկայի հնարավորությունների սահմանափակման և, վերջապես,
դրա զավթման:
Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական անվտանգության, ինչպես նաև երկրի վարկանիշի համար լուրջ վտանգ կարող է ստեղծել
արտաքին պարտքի ծավալը, որի մարման համար պետությունը պետք է
կատարի բյուջետային միջոցների զգալի հատկացումներ, իսկ երբեմն
կարող է կորցնել տնտեսական ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու հնարավորությունները՝ դրանցից բխող բոլոր սոցիալ-քաղաքական հետևանքներով: Միջազգային տնտեսական հարաբերություններում մի պետության
պարտքը մյուսին, ընդհանուր առմամբ, համարվում է բնական երևույթ,
սակայն այդ ուղղությամբ մտահոգությունները ծագում են` կապված
պարտքի մեծության հետ: Համաշխարհային պրակտիկայում ընդունված
կարգի համաձայն, արտաքին պարտքի մակարդակի չափանիշ է հանդիսանում արտարժույթով արտահայտված գումարը, որը տրամադրվում է
արտաքին պարտքի սպասարկման համար (պարտքի մարում, պարտքի
տոկոսներ, ուշացման տուգանքներ և այլն): Արտաքին պարտքի անվտանգ չափ է համարվում դրա այն մակարդակը, որի սպասարկման
համար հատկացումները կազմում են երկրի արտարժույթային մուտքերի
25 տոկոսից ոչ ավելին: Այս առումով ևս հանրապետության տնտեսական
անվտանգության ապահովման առջև լուրջ խնդիրներ են դրված: 20172018 թվականներին, ինչպես նաև հաջորդող տարիներին մի շարք
վարկերի սպասարկման գծով հանրապետության պետական բյուջեից
կպահանջվեն արտարժույթային մուտքերի կեսից ավելին:
Հայաստանի Հանրապետության արտաքին պարտքը բացարձակ
մեծությամբ 2008-2015 թվականներին ավելացել է ավելի քան 4 անգամ՝
585 մլրդ դրամից հասնելով 2456-ի, իսկ հարաբերական մեծությամբ
գրեթե եռապատկվել է՝ ՀՆԱ-ի 16.4 տոկոսից հասնելով 48.8-ի:285 Տնտեսական անվտանգության իրական վիճակը գնահատելու նպատակով անհրաժեշտ է պետական պարտքի ցուցանիշը համեմատել արտարժույթային ներհոսքի և այլ պետությունների կողմից հանրապետությանը տրամադրված պարտքի ծավալների, ինչպես նաև դրանց կառուցվածքի ցուցանիշների հետ:
Տնտեսական անվտանգության տեսանկյունից առանցքային է սոցիալական ոլորտի դերը, քանի որ դրա զարգացման աստիճանից է մեծապես կախված ազգային անվտանգության ապահովումը: Այդ իսկ պատճառով տվյալ ոլորտը պետք է ներառի անհատի, ընտանիքի, հասարա285
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կության, դրա առանձին շերտերի, սոցիալական խմբերի և պետության
կենսական շահերի ողջ համակարգը: Այդ առումով, հանրապետության
համար լուրջ սպառնալիք պետք է համարել երկրում եկամուտների խիստ
անհամաչափ բաշխումը և աղքատության խորացումը: Նշված միտումներն, ինչպես նաև զբաղվածության, գործազրկության, կրթության, առողջապահության, ծնելիության, մահացության և սոցիալական այլ ցուցանիշների ոչ ցանկալի մակարդակները հանգեցնում են երկրում կյանքի ընդհանուր որակի անկման և արտագաղթի տեմպերի արագացման: Հանրապետության բնակչության կենսամակարդակի մասին մոտավոր դատողություններ կարելի է անել բնակչության մեկ շնչին ընկնող համախառն ներքին արդյունքի ցուցանիշի միջոցով, որի բացարձակ մեծությունը 2015
թվականին կազմել է 10,56 մլրդ ԱՄՆ դոլար՝ շարունակելով զիջել 2008
թվականի մակարդակը:286
Տնտեսական անվտանգության ապահովման կարևոր գործոններից է
գիտատեխնիկական կարողությունների արդյունավետ օգտագործումը:
Առանց դրա ապահովման և հետևողական զարգացման անհնար է երկրի
պաշտպանունակության բարձրացումը, տնտեսության առանցքային ճյուղերի արտադրությունների նորացումն ու զարգացումն, ինչպես նաև
ամբողջ տնտեսության կառուցվածքի արդիականացումը: Ներկայումս
հան-րապետությունում գիտատեխնիկական բնագավառը գտնվում է
խորը ճգնաժամի մեջ: Ձեռնարկությունների վճարունակության կտրուկ
նվազումը հանգեցրել է գիտատեխնիկական նոր մշակումների հանդեպ
պահանջարկի անկման: Տեխնիկայի և տեխնոլոգիաների մի շարք նորագույն տեսակների բյուջետային ֆինանսավորման բացարձակ և հարաբերական մակարդակների անկումը հանգեցրել է գիտական հետազոտությունների ծավալների կրճատման: Տեղի է ունենում գիտական կադրերի և մասնագետների զանգվածային հեռացում, փոշիացվում է գիտական հիմնարկների կարողությունը, կրճատվում է հիմնարար գիտության
վերարտադրությունը:
Տնտեսական անվտանգության սպառնալիքները ներթափանցել են
տնտեսության գրեթե բոլոր բնագավառները՝ խիստ բացասաբար ազդելով մարդու կենսագործունեության տարբեր ոլորտների վրա: Իրականացվող տնտեսական քաղաքականության արդյունավետության ցածր
մակարդակը և կառուցվածքային անհրաժեշտ տեղաշարժերի բացակայությունը խոչընդոտում են սոցիալ-տնտեսական բնականոն զարգացմանը
և քայքայում ազգային անվտանգության հիմքերը:
286

Աղբյուրը՝ Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը
2015թ., ՀՀ ԱՎԾ տեղեկատվական-վերլուծական զեկույց, 2016թ., էջ10:
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Ամփոփելով ներկայացված վերլուծության արդյունքները, հարկ է
նշել, որ Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական անվտանգությունն
էականորեն կախված է երկրի արտաքին տնտեսական գործունեությունից: Այդ առումով, տվյալ ասպարեզում անցման շրջանի տնտեսական
անվտանգության ապահովմանն առնչվող կարևորագույն խնդիրներ
պետք է համարել արտաքին առևտրի կարգավորումը և զարգացումը, համաշխարհային տնտեսությանն ազգային տնտեսության ինտեգրացման
գործընթացների արագացումն, ինչպես նաև արտաքին տնտեսական
գործունեության արդյունավետության բարձրացումը: Այդ նպատակների
իրագործումն ենթադրում է երկրի արտահանման կարողությունների
ընդլայնում, ներմուծման փոխարինման քաղաքականության իրականացում, ժամանակակից տեխնոլոգիաների զարգացում, արտաքին շուկաներում հայրենական ապրանքարտադրող տնտեսավարող սուբյեկտների շահերի պաշտպանում, արտաքին պարտքի վերակառուցում և դրանով պայմանավորված բեռի թեթևացում, ինչպես նաև ազգային արժույթի փոխարժեքի կայունության ապահովում: Արդյունքում արտաքին տնտեսական
քաղաքականությունը կարող է ոչ միայն ուղղակիորեն հակադրվել տնտեսական սպառնալիքներին, այլև ինքնուրույն դեր խաղալ միջազգային ինտեգրացիոն գործընթացների մասնակիցների տնտեսական կարողությունների հաշվեկշռի փոփոխության գործում:
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Թաթուլ ՄԱՆԱՍԵՐՅԱՆ, Կարո ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ
Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական անվտանգության ներքին և
արտաքին մարտահրավերները
Բանալի բառեր. տնտեսական անվտանգություն, տնտեսական սպառնալիքներ,
արտաքին պարտք, համախառն ներքին արդյունք, ազգային տնտեսություն

Հոդվածը նվիրված է Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական
անվտանգության
մակարդակի
բարձրացման
հիմնահարցերի
ուսումնասիրությանը: Հոդվածում բացահայտվել են հանրապետությունում
սոցիալ-տնտեսական
զարգացմանը
խոչընդոտող
գործոնները
և
տնտեսական անվտանգության հնարավոր սպառնալիքներն, ինչպես նաև
առաջարկվել
են
դրանց
հաղթահարմանն
ու
սպառնալիքների
վնասազերծմանն ուղղված միջոցառումների մշակման և իրականացման
ուղիներ:
Татул МАНАСЕРЯН, Каро АВЕТИСЯН
Внутренние и внешние вызовы экономической безопасности Республики
Армения
Ключевые слова: экономическая безопасность, экономические угрозы, внешний долг,
валовой внутренний продукт, национальная экономика

Статья посвящена изучению фундаментальных вопросов повышения уровня
экономической безопасности Республики Армения. В статье раскрылись факторы,
препятствующие социально- экономическому развитию в республике Армения и
возможные угрозы экономической безопасности, а также предложены пути
обработки и реализации мероприятий, направленных на их преодаления и
предотвращения угроз.
Tatul MANASERYAN, Karo AVETISYAN
Internal and external challenges of economic safety of Republic of Armenia
Key words: economic safety, economic threats, external debt, gross domestic product, national
economy

This article focuses on the study of the problems of enhancement of economic safety
level of the Republic of Armenia. The factors preventing the social-economic
development in the Republic and potential economic safety threats are revealed, as well
as the ways for overcoming and development of measures aimed at neutralization of
threats and realization of considering ways are proposed.

344

²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë

ø²Ô²ø²Î²Ü ÎàÜüÈÆÎîÆ Î²è²ì²ðØ²Ý îºê²-ØºÂà¸²´²Ü²Î²Ü
Ð²ðòºðÆ Þàôðæ
êáýÛ³ ¶ðÆ¶àðÚ²Ü
ÐÐÎ Ü³Ë³·³ÑÇ ï»Õ³Ï³ÉÇ û·Ý³Ï³Ý
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. ù³Õ³ù³Ï³Ý ÏáÝýÉÇÏï, ÇßË³ÝáõÃÛáõÝ, Ï³é³í³ñáõÙ,
µ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñ, ·Éáµ³É³óáõÙ

ø³Õ³ù³Ï³Ý ÏáÝýÉÇÏïÁ Ñ³ÝáõÝ ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý
ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÇ ï»ë³Ï³Ý áõ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³Ûù³ñÝ ¿` ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ
ëáóÇ³É-ù³Õ³ù³Ï³Ý Ï³ñ·Ç ïñ³ÝëýáñÙ³óÇ³ÛÇ Ï³Ù å³Ñå³ÝÙ³Ý Ñ³Ù³ñ,
å»ï³Ï³Ý-ù³Õ³ù³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý ïÇñ³å»ïÙ³Ý, µ³ßËÙ³Ý áõ í»ñ³µ³ßËÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí:
ÎáÝýÉÇÏïÝ ³ÝÑ³ïÇ, ëáóÇ³É³Ï³Ý ËÙµ»ñÇ, Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý, Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý-ù³Õ³ù³Ï³Ý ÙÇ³íáñÝ»ñÇ, å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ùßï³Ï³Ý áõÕ»ÏÇóÝ
¿: ºí ³Ûë ³éáõÙáí ÙÇ³Ý·³Ù³ÛÝ ûñÇÝ³ã³÷ ¿, áñ ³ñ¹»Ý 20-ñ¹ ¹³ñÇ Ï»ëÇó
ù³Õ³ù³·ÇïáõÃÛ³Ý Ù»ç áñå»ë ³é³ÝÓÇÝ ×ÛáõÕ ³é³ç ù³ßí»ó áõ ëÏë»ó
½³ñ·³Ý³É ÏáÝýÉÇÏï³µ³ÝáõÃÛáõÝÁ287:
ÎáÝýÉÇÏïÝ»ñÇ ¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ý Ù»ç ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïáõÏ ¹Çñù áõÝÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý ÏáÝýÉÇÏïÁ, áñáíÑ»ï¨ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÇ ÙÛáõë ³ëå³ñ»½Ý»ñÇ Ñ»ï Ñ³Ù»Ù³ï` ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ ûµÛ»ÏïÇíáñ»Ý áã ÙÇ³ÛÝ
Ùßï³Ï³Ý, ³ÛÉ¨` µ³ñÓñ ÏáÝýÉÇÏï³ÛÝáõÃÛ³Ý áÉáñï ¿: Ð³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ï»Ýë³·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³Ï³Ý áÉáñïÝ ¿ å³ïÙáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ïí»É
³Ù»ÝÇó Ù»Í³ù³Ý³Ï ÏáÝýÉÇÏïÝ»ñ288:
âÝ³Û³Í ³ñ¹Ç Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ ·Éáµ³É ³ßË³ñ³Ñ³ù³Õ³ù³Ï³Ý
Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃÛ³Ý ¨ Ý»ñÑ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ï³ñ³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»ÕÙ³óÙ³Ý ó³ÝÏáõÃÛ³ÝÁ, Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ¨ ïÝï»ë³Ï³Ý ÇÝï»·ñ³óÙ³Ý ï³ñ³µÝáõÛÃ Ý³Ë³·Í»ñÇÝ, ³Û¹áõÑ³Ý¹»ñÓ ù³Õ³ù³Ï³Ý ÏáÝýÉÇÏïÝ»ñÁ ß³ñáõÝ³ÏáõÙ »Ý Ý»ñå»ï³Ï³Ý Çñ³íÇ×³ÏÇ áõ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
³Ýµ³Å³Ý Ù³ëÁ ÙÝ³É: ²Ý·³Ù, »ñµ ù³Õ³ù³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñáõÙ ³éÏ³
Ñ³Ï³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý` ÙÇç³½·³ÛÇÝ Çñ³íáõÝùÇ ¨ Ï³é³í³ñÙ³Ý ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñÇ íñ³ ÑÇÙÝí³Í ù³Õ³ù³ÏÇñÃ Ù»Ãá¹-

287

î»°ë ºÝ·áÛ³Ý ²., ø³Õ³ù³Ï³Ý ÏáÝýÉÇÏïÝ»ñ, º., 2003: Анцупов А., Шипилов А.,
Конфликтология. М., 2000. Дружинин В., Конторов Д., Конторов М., Введение в
теорию конфликта. М., 1989. Dahrendorf R., The Modern Social Conflict. L., 1988.
Schellenberg J., Science of Conflict. NY, 1982.
288
î»°ë Глухова А., Политические конфликты. М., 2000. Рыжов О., Политические
конфликты. М., 1997.
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Ý»ñáí ó³ÝÏáõÃÛ³ÝÁ, Ý³ËÏÇÝÇ å»ë ½·³ÉÇ ¹»ñ³Ï³ï³ñáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý ëáõñ
Ñ³Ï³Ù³ñï Ù»Ãá¹Ý»ñÁ, ³Û¹ ÃíáõÙ` é³½Ù³Ï³Ý:
ÎáÝýÉÇÏï³µ³ÝáõÃÛ³Ý ³é³çÝ³Ñ»ñÃ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇó ¿ ù³Õ³ù³Ï³Ý ÏáÝýÉÇÏïÝ»ñÇ Í³·Ù³Ý, ½³ñ·³óÙ³Ý ¨ Ï³é³í³ñÙ³Ý ûñÇÝ³ã³÷áõÃÛáõÝÝ»ñÇ
áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÁ, ¹ñ³Ýó µ³ó³ë³Ï³Ý Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÇ ÑÝ³ñ³íáñÇÝë
³é³í»É Ù»ÕÙ³óÙ³Ý áõÕÇÝ»ñÇ ÷ÝïñïáõùÁ: Ð³ßíÇ ³éÝ»Éáí Ñ³ÝñáõÃÛ³Ý
ÏÛ³ÝùáõÙ ù³Õ³ù³Ï³Ý ÏáÝýÉÇÏïÝ»ñÇ Ññ³ï³åáõÃÛáõÝÝ áõ ³ñ¹Ç³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ` Ñ³ïáõÏ Ï³ñ¨áñáõÃÛáõÝ ¿ ëï³ÝáõÙ ù³Õ³ù³Ï³Ý ÏáÝýÉÇÏï³µ³ÝáõÃÛáõÝÁ289: Ð³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ùßï³Ï³Ý í»ñ³÷áËáõÙÝ»ñÁ Ý³Ë³ï»ëáõÙ »Ý
ù³Õ³ù³Ï³Ý Ýáñ Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Í³·Ù³Ý áõ ½³ñ·³óÙ³Ý µÝáõÛÃÇ
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ, ÏÇñ³éíáÕ Ù»Ãá¹Ý»ñÇ áõ ÙÇçáóÝ»ñÇ ¿íáÉÛáõóÇ³: àñå»ë
³Ûë ³Ù»ÝÇ ³ñ¹ÛáõÝù` ³×áõÙ ¿ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó å³ïÙ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñáõÙ ù³Õ³ù³Ï³Ý ÏáÝýÉÇÏïÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ù³Õ³ù³·Çï³Ï³Ý í»ñ³ñÅ»ù³íáñÙ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ: ²Ûë ³éáõÙáí ¹ÇåáõÏ ¿ ³Ýí³ÝÇ ÏáÝýÉÇÏï³µ³Ý è. ¸³ñ»Ý¹áñýÇ Ñ»ï¨Û³É ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÁ. §àí áõÝ³Ï ¿ Ñ³ÕÃ³Ñ³ñ»É ÏáÝýÉÇÏïÝ»ñÁ` ÁÝ¹áõÝ»Éáí ¹ñ³Ýó ·áÛáõÃÛáõÝÁ ¨ Ï³ñ·³íáñ»Éáí
¹ñ³Ýù, Ý³ Ï³é³í³ñáõÙ ¿ å³ïÙáõÃÛ³Ý éÇÃÙÁ: àí µ³ó ¿ ÃáÕÝáõÙ ³Û¹
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÁ, å³ïÙáõÃÛ³Ý éÇÃÙÁ ¹³ñÓÝáõÙ ¿ Çñ Ñ³Ï³é³Ïáñ¹Á¦290:
Ð³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µáÉáñ áÉáñïÝ»ñÇ ûµÛ»ÏïÇí
Ñ³Ï³ë³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ï»Ýë³·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ù»ç ÏáÝýÉÇÏïÝ»ñÇ ³ÝËáõë³÷»ÉÇáõÃÛáõÝÝ ³é³ç³¹ñ»É ¿ ¹ñ³Ýó Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÇ Ñ»ï³·³ Ùß³ÏÙ³Ý å³Ñ³Ýç: ÎáÝýÉÇÏïÝ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù»Ãá¹³µ³ÝáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³íáñáõÙÁ ù³Õ³ù³Ï³Ý ·áñÍÇãÝ»ñÇÝ
åñ³ÏïÇÏ û·ÝáõÃÛáõÝ Ïóáõó³µ»ñÇ ÏáÝýÉÇÏïÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ë³Õ³Õ ÙÇçáóÝ»ñÇ ÷ÝïñïáõùáõÙ, ÇÝãÝ ³é³í»É Ññ³ï³å ¿ ¹³éÝáõÙ Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÝÏ³ï»ÉÇ ëñ³óÙ³Ý Ñ³Ù³å³ïÏ»ñáõÙ: ÎáÝýÉÇÏïÝ»ñÇ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý
³é³í»É ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ù»Ãá¹Ý»ñÇ Ùß³ÏÙ³ÝÁ ½áõ·³Ñ»é Ùßï³å»ë Ññ³ï³å
¿ ÙÝáõÙ ¹ñ³Ýó Ï³ÝË³ñ·»ÉÙ³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ÉáõÍáõÙÁ` Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝÝ
³å³Ï³ÛáõÝ³óÝáÕ Çñ³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÷áõÉÇ ãÑ³ëóÙ³Ý ³ÝÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇáõÃÛáõÝÁ: ²Û¹ Ýå³ï³Ïáí ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ùßï³å»ë í»ñÉáõÍ»É
ÁÝÃ³óÇÏ ³ÛÝ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý-ù³Õ³ù³Ï³Ý í»ñ³÷áËáõÙÝ»ñÁ, ½³ñ·³óáõÙÝ»ñÁ, áñáÝù Ï³ñáÕ »Ý Ñ³Ý·»óÝ»É ëáóÇ³É-ù³Õ³ù³Ï³Ý Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃÛ³Ý291: ø³Õ³ù³Ï³Ý ÏáÝýÉÇÏïÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ëÇÝ Ñ³ñó³¹ñáõÙÁ

î»°ë Коваленко Б., Пирогов О., Рыжов О., Политическая конфликтология. М., 2002.
Козырев Г., Политическая конфликтология. М., 2008.
290
Darendorf R., Society and Democracy in Germany. NY, 1969, p. 140.
291
î»°ë Анцупов А., Шипилов А., Конфликтология: новые способы и приемы
профилактики и разрешения конфликтов. М., 2011.
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Ñ³Û»ó³Ï³ñ·³ÛÇÝ ¿ ¨ ³ÛÝ µËáõÙ ¿ ÏáÝýÉÇÏïÇ` áñå»ë Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ýù³Õ³ù³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ ³Ýµ³Å³Ý Ù³ë ÉÇÝ»Éáõ ÁÝÏ³ÉáõÙÇó, áñå»ë
¹ñ³Ýó ³ÕµÛáõñ ¨ ß³ñÅÇã áõÅ, µ³Ûó ¨ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï` áñå»ë ½³ñ·³óÙ³Ý
ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ¨ ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹»ï»ñÙÇÝ³Ýï292: àñå»ë ëáóÇ³É³Ï³Ý
»ñ¨áõÛÃ ù³Õ³ù³Ï³Ý ÏáÝýÉÇÏïÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÁ, Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý
½³ñ·³óÙ³Ý Ù»ç ³é³ç³óÙ³Ý áõ ·áñÍ³éáõÛÃ³óÙ³Ý ¹ÇÝ³ÙÇÏ³ÛÇ293 ï»ÕÇ ¨
¹»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ, ³ñ¹Ç å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇïáõÙÝ»ñÇ
áõ µÝáõÛÃÇ, Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÇ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ Ù»Ãá¹Ý»ñÇ µÝáñáßáõÙÁ Ñ³Ý·»óÝáõÙ ¿ Ñ»ï¨Û³É »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ.
1. Ä³Ù³Ý³Ï³ÏÇó Ùßï³÷á÷áË ¨ Ñ³Ï³ë³Ï³Ý å³ïÙ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñáõÙ Ï³ñ¨áñ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ù³Õ³ù³Ï³Ý ÏáÝýÉÇÏïÇ
ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ ¹³ñÓ»É »Ý Ñ³Ù³ÛÝ Ù³ñ¹ÏáõÃÛ³Ý, µáÉáñ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ï»Ýë³Ï³Ý ß³Ñ»ñÝ ßáß³÷áË ·ÉË³íáñ ·áñÍáÝÝ»ñÇó Ù»ÏÁ: ²Û¹ ÑÇÙÝ³ËÝ¹ñÇ
³½¹»óáõÃÛáõÝÁ Ùßï³å»ë ³×áõÙ ¿, ÇÝãÁ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ ëáóÇ³É-ù³Õ³ù³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÇ ûµÛ»ÏïÇí Í³·áÕ Ñ³Ï³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï é³½Ù³Ï³Ý áõÅÇ ÏÇñ³éÙ³Ý Ñ³ñ³×áõÝ û·ï³·áñÍÙ³Ùµ:
2. ä³ïÙ³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ ³ñ¹Ç ÷áõÉáõÙ Ï³ñ¨áñ ¿
ç³Ýù»ñÁ Ï»ÝïñáÝ³óÝ»É ÏáÝýÉÇÏïÇ ·áñÍ³éáõÛÃ³óÙ³Ý µÝáõÛÃÇ ¿íáÉÛáõóÇ³ÛÇ ½³ñ·³óÙ³ÝÁ, Ï³é³í³ñÙ³ÝÁ294, Ï³ÝË³ñ·»ÉÙ³ÝÁ295 áõ Ï³ñ·³íáñÙ³ÝÁ296 áõÕÕí³Í ·áñÍÝ³Ï³Ý áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ Ù»Ãá¹Ý»ñÇ Ùß³ÏÙ³ÝÁ:
3. ÎáÝýÉÇÏïÇ å³ïÙ³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë, áñ ÏÛ³ÝùÇ ³Û¹ »ñ¨áõÛÃÁ ËÝ¹ñ³Ñ³ñáõÛó է ÇÝãå»ë ·áñÍÝ³Ï³Ý Ñ³ÕÃ³Ñ³ñÙ³Ý, ³ÛÝå»ë ¿É` ï»ë³Ï³Ý ÑÇÙÝ³íáñÙ³Ý ï»ë³ÝÏÛáõÝÝ»ñÇó:
4. ÎáÝýÉÇÏïÇ ï»ëáõÃÛáõÝÁ ½³ñ·³Ý³Éáí` 20-ñ¹ ¹³ñáõÙ ÑÇÙÝ³ñ³ñ
Ó¨³Ï»ñåáõÙ ¨ ÑÇÙÝ³íáñáõÙ ëï³ó³í, ³ÛÝ ¹Çï³ñÏí»ó áã ÙÇ³ÛÝ ¹ñ³ Í³·Ù³Ý, ·áñÍ³éáõÛÃ³óÙ³Ý ÝáñÙ»ñÇ áõ ÉáõÍÙ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³íáñÙ³Ý, ³ÛÉ¨ ¹ñ³ ½³ñ·³óÙ³Ý µáí³Ý¹³Ï³ÛÇÝ ÑÇÙÝ³íáñáõÙÝ»ñÇ, Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÇ áõ ÙÇçáóÝ»ñÇ ³éáõÙáí:
²é³í»É Ýß³Ý³Ï³ÉÇó ¿ ¹³ñÓ»É ù³Õ³ù³Ï³Ý ÏáÝýÉÇÏïÇ ¨ Ñ³ïÏ³å»ë
¹ñ³ Ï³é³í³ñÙ³Ý ï»ëáõÃÛáõÝÁ, áñÇ ·áñÍ³éáõÛÃ³óÙ³Ý ¨ ÉáõÍÙ³Ý ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ ³é³í»É ³ñ¹Ç³Ï³Ý ¹³ñÓ³í` ëï³Ý³Éáí ·Éáµ³É Ï³ñ·³íÇ×³Ï297:
²ÝÑñ³Å»ßï ¿ áõëáõÙÝ³ëÇñ»É ÏáÝýÉÇÏïÝ»ñÇ ³é³ç³óÙ³Ý ûµÛ»ÏïÇí ·áñ292

Титова Л., Институционализация как фактор предупреждения и разрешения
конфликтов, //Конфликтология, 2008, № 3, сс. 110-127.
293
Анцупов А., Шипилов А., Конфликтология. М., 2000, сс. 262-272.
294
Лукин Ю., Конфликтология: управление конфликтами. М., 2007.
295
Анцупов А., Шипилов А., Конфликтология. М., 2000, сс. 398-446.
296
Лебедева М., Политическое урегулирование конфликтов. М., 1997.
297
Глухова А., Политическая конфликтология перед вызовами глобализации,
//Социологические исследования, 2005, № 8, сс. 100-106.
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ÍáÝÝ»ñÁ, Ï³½Ù³Ï»ñåã³Ï³Ý-Ï³é³í³ñã³Ï³Ý, ëáóÇ³É-Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý áõ
³ÝÓÝ³ÛÇÝ µáÉáñ å³ï×³éÝ»ñÁ ¨ ¹Çï³ñÏ»É Áëï ÏáÝÏñ»ï Çñ³¹ñáõÃÛ³Ý
ûµÛ»ÏïÇí áõ ëáõµÛ»ÏïÇí Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇ298: ø³Õ³ù³Ï³Ý ÏáÝýÉÇÏïÇ
í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ µ³ó³Ñ³ÛïáõÙ ¿ Ñ»ï¨Û³É Ù»Ãá¹³Ï³Ý ÑÇÙù»ñÁ, áñáÝù
Ï³ñáÕ »Ý û·ï³·áñÍí»É Ñ»ï³·³ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ.
1. ÎáÝýÉÇÏïÁ ëáóÇ³É-Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÇ ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÇ ÙÇç¨
Ûáõñ³Ñ³ïáõÏ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ýñ³·áõÙ³ñÝ ¿, áñ Ñ³Ý·»óíáõÙ ¿ ÙÇÙÛ³Ýó µ³ó³éáÕ Ï»Ýë³Ï³Ý ß³Ñ»ñÇ Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃÛ³Ý ³éÃÇí: ø³Õ³ù³Ï³Ý
ÏáÝýÉÇÏïÁ Ñ³Ï³¹Çñ ëáóÇ³É³Ï³Ý áõÅ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³ñáõÙ-Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃÛáõÝ ¿
Ñ³Ï³ë³Ï³Ý Ý»ñù³Õ³ù³Ï³Ý-³ßË³ñÑ³ù³Õ³ù³Ï³Ý ß³Ñ»ñÇ áõ Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ ³éÃÇí, áñáÝù Í³·áõÙ »Ý ù³Õ³ù³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý Ýí³×Ù³Ý, å³Ñå³ÝÙ³Ý áõ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³éÃÇí:
2. ÎáÝýÉÇÏïÁ Í³·»Éáí ¨ ·áñÍ³éáõÛÃ³Ý³Éáí ù³Õ³ù³Ï³Ý áÉáñïáõÙ,
Ï³Ëí³Í ¿ նաև Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÇ ³ÛÉ áÉáñïÝ»ñÇó áõ Ï³å³Ïóí³Í ¿:
Üñ³ ÇÙ³ëïÁ Ñ³Ý·áõÙ ¿ ù³Õ³ù³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÇ ½³ñ·³óÙ³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, ÇßË³Ý³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ûáõñ³Ñ³ïÏáõÃÛ³ÝÁ:
3. ÎáÝýÉÇÏïÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÁ Ñ³Ý·áõÙ ¿ ¹ñ³ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·³ÛÇÝ í»ñÉáõÍáõÃÛ³ÝÁ` ÁÝ¹Ñ³ñÙ³Ý-Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃÛ³Ý Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÇ Ù»Ãá¹Ý»ñÇ áõ
ÙÇçáóÝ»ñÇ ¹Ç³É»ÏïÇÏ³Ï³Ý ÷áËÏ³åí³ÍáõÃÛ³Ý Ù»ç` ¹ñ³Ýó Ï»Ýë³Ï³Ý
ëáóÇ³É-ù³Õ³ù³Ï³Ý ß³Ñ»ñÇ áõ Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ Ñ³Ï³ë³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ý»ñ³éÙ³Ùµ: Øßï³å»ë ½³ñ·³óáÕ, ëáóÇ³É³å»ë µ³Å³Ýí³Í ¨ Ñ³Ï³ë³Ï³Ý ³ßË³ñÑÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ù³Õ³ù³Ï³Ý ÏáÝýÉÇÏïÁ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÇ
³ÝËáõë³÷»ÉÇ ¨ ÝáñÙ³É »ñ¨áõÛÃ ¿: ÆëÏ ÉáõÍí³Í ÏáÝýÉÇÏïÁ Ýå³ëïáõÙ ¿
Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ï³ÛáõÝ³óÙ³ÝÁ áõ Ñ»ï³·³ ½³ñ·³óÙ³ÝÁ:
4. ø³Õ³ù³Ï³Ý ·áñÍÇãÝ»ñÇ ¨ ù³Õ³ù³·»ïÝ»ñÇ ËÝ¹ÇñÝ ¿ Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃÛ³Ý µáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ý Ñ³Ý·³Ù³Ý³ÉÇó í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ÑÇÙ³Ý íñ³ óáõÛó
ï³É ÏáÝýÉÇÏïÇ ÁÝÃ³óùÇ áõ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý áõÕÇÝ»ñÁ` ³ÝËáõë³÷»ÉÇ ÁÝ¹Ñ³ñÙ³Ý ù³Ûù³ÛÇã Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÁ Ù»ÕÙ³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:
Ð³ñÏ ¿ Ñëï³Ï áñáß»É ù³Õ³ù³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñáõÙ ÏáÝýÉÇÏïÝ»ñÇ
ï»ÕÝ áõ ¹»ñÁ, Ó¨³Ï»ñå»É Ï³é³í³ñÙ³Ý ï»ë³-Ù»Ãá¹³Ï³Ý ¹ñáõÛÃÝ»ñÁ,
¹Çï³ñÏ»É Ï³ÝË³ñ·»ÉÙ³Ý ¨ Ï³ÝË³·áõß³ÏÙ³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÁ, Ùß³Ï»É
¨ ÝÏ³ñ³·ñ»É ÉáõÍÙ³Ý ù³Õ³ù³ÏÇñÃ Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÁ, ÝÏ³ñ³·ñ»É Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý-ù³Õ³ù³Ï³Ý ÇÝëïÇïáõïÝ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ Ï³ñ-·³íáñÙ³Ý
·áñÍáõÙ ¨ µ³ó³Ñ³Ûï»É ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý ï³ñµ»ñ ×ÛáõÕ»ñÇ ÷áË·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝÁ Ï³ÝË³ñ·»ÉÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ, í»ñÉáõÍ»É áõ ÑÇÙÝ³íáñ»É ù³Õ³ù³ÏÇñÃ áõ Çñ³í³Ï³Ý »Õ³-Ý³ÏÝ»ñÇ ÏÇñ³éÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ
298
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ÏáÝýÉÇÏïÝ»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý ·áñÍáõÙ: ÎáÝýÉÇÏïÁ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý-ù³Õ³ù³Ï³Ý
ÏÛ³ÝùÇ ÙáïÇí³óÇáÝ ÑÇÙùÝ ¿ áõ ëáóÇ³É-ù³Õ³ù³Ï³Ý í»ñ³÷áËáõÙÝ»ñÇ
ß³ñÅÇã áõÅÁ, ë³Ï³ÛÝ ãå»ïù ¿ Ï³ñ·³íáñíÇ µéÝáõÃÛ³Ý ÙÇçáóáí: ²Ûë ³éáõÙáí, µ³Ý³Ï³Ý áõ Çñ³í³Ï³Ý ÉáõÍáõÙÁ ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý ·»ñ³Ï³ ËÝ¹ÇñÝ ¿:
ÎáÝýÉÇÏïÝ»ñÇ Ï³ÝË³ñ·»ÉÙ³Ý áõ Ï³é³í³ñÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ Ï³ñ¨áñ
¹»ñ áõÝ»Ý ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÁ: ÄáÕáíñ¹³í³ñ³óÙ³Ý ³Ùñ³åÝ¹Ù³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ Ñ»Ýó ûñ»Ýë¹ñáõÃÛáõÝÝ ¿ ¹³éÝáõÙ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý
ÏÛ³ÝùÇ Ï³ÛáõÝ³óÝáÕ ·áñÍáÝ, Ù³Ý³í³Ý¹ »ñµ ³ÛÝ ÑÇÙÝíáõÙ ¿ ÏáÝýÉÇÏï³ÛÇÝ Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñÇ Çñ³í³Ï³Ý Ï³ÝË³·áõß³ÏÙ³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛ³Ý íñ³: ÎáÝýÉÇÏïÝ»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý ³é³í»É ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ÑÇÙùÁ Çñ³í³Ï³ÝÝ ¿, áñáíÑ»ï¨ ³ÛÝ Ýå³ëïáõÙ ¿ Ñ³Ï³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ûñÇÝ³Ï³Ý Ñ³ÕÃ³Ñ³ñÙ³ÝÁ, Ï³ÛáõÝ³óÝáõÙ Ý»ñù³Õ³ù³Ï³Ý Çñ³¹ñáõÃÛáõÝÁ, ÍÝáõÙ Çñ³í³ù³Õ³ù³Ï³Ý áõ ëáóÇ³É-ïÝï»ë³Ï³Ý Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñ ¨ »ñ³ßË³íáñáõÙ
ÁÝ¹áõÝí³Í áñáßáõÙÝ»ñÁ å»ï³Ï³Ý Ñ»ÕÇÝ³ÏáõÃÛ³Ùµ:
ÎáÝýÉÇÏïÝ»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý áõ Ï³é³í³ñÙ³Ý ·áñÍáõÙ ³ÛÉ »Õ³Ý³ÏÝ»ñÇ Ù»ç
Ï³ñ¨áñ ¹»ñ áõÝÇ µ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áñÍáÝÁ299, ÇÝãÁ ÏáÕÙ»ñÇÝ ÃáõÛÉ ¿
ï³ÉÇë Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÇÝ µ³í³ñ³ñáÕ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ý·»É, û·ÝáõÙ
½»ñÍ ÙÝ³É »ñÏ³ñ³ï¨ Çñ³í³-ù³Õ³ù³Ï³Ý Ñ³Ï³Ù³ñïáõ-ÃÛáõÝÇó, ¨
³ñ¹ÛáõÝùáõÙ` ýÇÝ³Ýë³-ÝÛáõÃ³Ï³Ý ÏáñáõëïÇó áõ å³ñïáõÃÛ³Ý éÇëÏÇó:
´³Ý³Ïóáõ-ÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áñÍÁÝÃ³óÇ ûåïÇÙ³É³óÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí ¨
÷áËÁÝ¹áõÝ»ÉÇ áñáßÙ³Ý ÷Ýïñïáõùáí ÏÇñ³é»ÉÇ ¿ Ý³¨ »ññáñ¹` ã»½áù ÏáÕÙÇ
Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÁ300: ÜÙ³Ý ÙÇçÝáñ¹ Ï³ñáÕ ¿ ÉÇÝ»É ³é³í»É ù³Õ³ù³Ï³Ý
³½¹»óáõÃÛáõÝ ¨ Çñ³Ï³Ý ÉÍ³ÏÝ»ñ áõÝ»óáÕ Ñ»ÕÇÝ³Ï³íáñ ÏáÕÙÁ, áõÙ ¹»ñ³Ï³ï³ñáõÃÛáõÝÝ ³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ µ³ñáÛ³Ï³Ý µÝáõÛÃ áõÝÇ: ì»ñçÇÝ
ï³ñÇÝ»ñÇÝ Ï³ñ¨áñíáõÙ ¿ Ï³ÝË³ï»ëÙ³Ý ·áñÍáÝÁ:
ø³Õ³ù³Ï³Ý ÏáÝýÉÇÏïÇ Ï³ÝË³ñ·»ÉÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ó¨Á å³ï×³éÝ»ñÇ í»ñ³óáõÙÝ ¿: ²Û¹ »ÝÃ³ï»ùëïáõÙ å»ïù ¿ Ï³ñ¨áñ»É Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÝ ³å³Ï³ÛáõÝ³óÝáÕ ù³Õ³ù³Ï³Ý, ëáóÇ³É-ïÝï»ë³Ï³Ý
·áñÍáÝÝ»ñÇ µ³ó³Ñ³ÛïáõÙÁ ¨ ã»½áù³óáõÙÁ: ¸ñ³Ýó Ñ³ÕÃ³Ñ³ñÙ³Ý áõ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ »Õ³Ý³Ï Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñ áõ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ¿
ÏÇñ³é»É ÏáÝÏñ»ï Çñ³¹ñáõÃÛáõÝÇó »ÉÝ»Éáí, ¨ áã µáÉáñ Ó¨»ñÝ »Ý, áñ Ï³ñáÕ
»Ý û·ï³·áñÍí»É ÙÇ³Å³Ù³Ý³ÏÛ³: ÊÝ¹ÇñÁ ÏáÝýÉÇÏïÇ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ·áñÍáõÙ ³é³í»É ³¹»Ïí³ï »Õ³Ý³ÏÇ ÑÙáõï ÏÇñ³éÙ³Ý Ù»ç ¿: 21-ñ¹ ¹³ñáõÙ
Ù³ñ¹ÏáõÃÛáõÝÁ µ³Ëí»ó ·Éáµ³É ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ, áñáÝó ÃíáõÙ ù³Õ³ù³Ï³Ý ÏáÝýÉÇÏïÝ»ñÁ ¹³ñÓ»É »Ý Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ½³ñ·³óáõÙÝ»ñÇ ·áñÍ299

Анцупов А., Баклановский С., Конфликтология в схемах и комментариях. СПб., 2009,
сс. 272-297.
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ÁÝÃ³óÝ»ñÇ Ýáñ ÷áõÉ: ä»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áõ ï³ñ³Í³ßñç³ÝÝ»ñÇ Ñ³ñ³×áõÝ
÷áËÏ³åí³ÍáõÃÛáõÝÁ ¨ ÷áËÏ³Ëí³ÍáõÃÛáõÝÁ Ñ³ëï³ïáõÙ »Ý Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ·Éáµ³É³óÙ³Ý É³ÛÝ³Ù³ëßï³µ ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ ¹ÇÝ³ÙÇÏ³Ý`
³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ·Éáµ³É ÏáÝýÉÇÏï³ÛÇÝ ÷áË·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý Ù»ç: ²ñ¹Ç ù³Õ³ù³ÏñÃ³Ï³Ý ·Éáµ³É ÏáÝýÉÇÏï³ÛÇÝ ×·Ý³Å³ÙÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë, áñ ¹ñ³ Ñ³ÕÃ³Ñ³ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿
Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É Ýáñ å³ïÏ»ñ³óáõÙÝ»ñ ¨ Ùáï»óáõÙÝ»ñ
Ó¨³íáñ»É: ²Û¹ ³Ù»ÝÁ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ÏÁÝÓ»éÝÇ ³¹»Ïí³ï ·Çï³Ïó»É
ï»ÕÇ áõÝ»óáÕ ÏáÝýÉÇÏï³ÛÇÝ ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ å³ï×³éÝ»ñÁ: Ä³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ù³Õ³ù³Ï³Ý ÏáÝýÉÇÏïÝ»ñÇ Ù»Í Ù³ëÁ Ñ³Ý¹»ë ¿ ·³ÉÇë áñå»ë Ý»ñå»ï³Ï³Ý ¨ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·³Ó¨³íáñáÕ
·áñÍáÝ ·Éáµ³É³óÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñáõÙ: ¶Éáµ³É ù³Õ³ù³Ï³Ý ÏáÝýÉÇÏïÝ»ñÁ í»ñ³óÝ»Éáí ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ` ÙÇ³íáñáõÙ áõ ï³ñ³Ýç³ïáõÙ ¿ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇÝ, ÃáõÉ³óÝáõÙ ³½·³ÛÇÝ å»ï³Ï³Ý Ï³½Ù³íáñáõÙÝ»ñÁ, å³ñï³¹ñ»Éáí
ÁÝ¹áõÝ»É Ý»ñùÇÝ ³å³Ï³ÛáõÝ³óÝáÕ áñáßáõÙÝ»ñ301:
ø³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ÏáÝýÉÇÏï³ÛÇÝ Í³Ûñ³Ñ»Õ³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ å»ïù
¿ Ñ³Ï³¹ñ»É ·³Õ³÷³ñ³Ï³Ý ³ÛÝ ÙÇïáõÙÁ, áñÇ ÑÇÙùáõÙ áã Ã» ÁÝïñáõÃÛáõÝÁ
Ï³Ù é¨³ÝßÝ ¿, ³ÛÉ ù³Õ³ù³Ï³Ý ÷áË·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ ß³Ñ»ñÇ Ñ³ßí³éáõÙÁ ¨ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óáõÙÁ, ·³Õ³÷³ñ³ËáëáõÃÛ³Ý` ³½·³ÛÇÝå»ï³Ï³Ý ß³Ñ»ñÇÝ å³ïß³× Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»óáõÙÁ, ÇÝãÝ ûµÛ»ÏïÇíáñ»Ý ÏÝå³ëïÇ ÏáÝýÉÇÏïÝ»ñÇ Ï³ñ·³íáñÙ³ÝÁ302:
ÐÐ-áõÙ ù³Õ³ù³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ó¨³íáñÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ Ñ³Ù»Ù³ï³µ³ñ Ï³Û³óÙ³Ý, ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý ¹³ßïÇ ·ñ»Ã» ³í³ñïÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ
ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÁ áñå»ë Ï³ÝáÝ (µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ Ý»ñù³Õ³ù³Ï³Ý Çñ³¹ñáõÃÛ³Ý ÍÝáõÝ¹ ãÑ³Ý¹Çë³óáÕ »½³ÏÇ ¹»åù»ñÇ) Í³·³Í ù³Õ³ù³Ï³Ý ÏáÝýÉÇÏïÝ»ñÁ Ï³é³í³ñáõÙ ¿ Çñ³í³Ï³Ý »Õ³Ý³ÏÝ»ñáí, É³ÛÝáñ»Ý û·ï³·áñÍ»Éáí Ù³ëÝ³íáñ³å»ë µ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»Ãá¹Á:
ÐÐ-áõÙ ³é³í»É áõß³¹ñáõÃÛáõÝ å»ïù ¿ ¹³ñÓÝ»É ù³Õ³ù³Ï³Ý ÏáÝýÉÇÏïÝ»ñÇ Ý³Ë³½·áõß³óÙ³ÝÁ, Ï³ÝË³ñ·»ÉÙ³ÝÁ` Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí ¹ñ³Ýó
áõÝ»Ý³ÉÇù ÑÝ³ñ³íáñ µ³ó³ë³Ï³Ý Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÁ Ý»ñù³Õ³ù³Ï³Ý ¨ ³ñï³ùÇÝ ù³Õ³ù³Ï³Ý ³éáõÙÝ»ñáí: ²ÛëÇÝùÝ, ÐÐ-áõÙ ù³Õ³ù³Ï³Ý ÏáÝýÉÇÏïÝ»ñÇ, ¹ñ³Ýó ïÇå³µ³ÝáõÃÛ³Ý ¨ Ï³é³í³ñÙ³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÝ ³é³í»É
³ñ¹Ç³Ï³Ý ù³Õ³ù³·Çï³Ï³Ý ÑÇÙÝ³ËÝ¹Çñ ¿ ¹³éÝáõÙ:
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Василенко И., Политическая глобалистика. М., 2003. Cтепанов Е., Современная
глобализация с позиции конфликтологии, //Конфликтология, 2010, № 4, сс. 16-31.
302
È³É³Û³Ý Ø., ²½·³ÛÇÝ ·³Õ³÷³ñ³ËáëáõÃÛ³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ßáõñç: º., 2008:
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êáýÛ³ ¶ðÆ¶àðÚ²Ü
ø³Õ³ù³Ï³Ý ÏáÝýÉÇÏïÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ï»ë³-Ù»Ãá¹³µ³Ý³Ï³Ý Ñ³ñó»ñÇ
ßáõñç
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. ù³Õ³ù³Ï³Ý ÏáÝýÉÇÏï, ÇßË³ÝáõÃÛáõÝ, Ï³é³í³ñáõÙ,
µ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñ, ·Éáµ³É³óáõÙ
ÎáÝýÉÇÏïÝ»ñÇ ¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ý Ù»ç ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïáõÏ ¹Çñù áõÝ»Ý
ù³Õ³ù³Ï³Ý ÏáÝýÉÇÏïÝ»ñÁ: Ð³ïáõÏ áõß³¹ñáõÃÛáõÝ å»ïù ¿ ¹³ñÓÝ»É
ÏáÝýÉÇÏïÝ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý, Ï³ÝË³ñ·»ÉÙ³Ý áõ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý Ñ³ñó»ñÇÝ,
ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÇÝ, Ï³ñ¨áñ»É µ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áñÍáÝÁ,
·Éáµ³É³óÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÁ, ·³Õ³÷³ñ³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÛáõÝÁ: ÐÐ-áõÙ
³é³í»É áõß³¹ñáõÃÛáõÝ å»ïù ¿ ¹³ñÓÝ»É ù³Õ³ù³Ï³Ý ÏáÝýÉÇÏïÝ»ñÇ
Ý³Ë³½·áõß³óÙ³ÝÁ, Ï³ÝË³ñ·»ÉÙ³ÝÁ` Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí ¹ñ³Ýó áõÝ»Ý³ÉÇù
ÑÝ³ñ³íáñ µ³ó³ë³Ï³Ý Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÁ Ý»ñù³Õ³ù³Ï³Ý ¨ ³ñï³ùÇÝ
ù³Õ³ù³Ï³Ý ³éáõÙÝ»ñáí: Ð»ï¨³µ³ñ, ÐÐ-áõÙ ù³Õ³ù³Ï³Ý ÏáÝýÉÇÏïÝ»ñÇ
Ï³é³í³ñÙ³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÝ ³é³í»É ³ñ¹Ç³Ï³Ý ù³Õ³ù³·Çï³Ï³Ý ¨
·áñÍÝ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³ËÝ¹Çñ ¿ ¹³éÝáõÙ:
Ñофья ÃÐÈÃÎÐßÍ
О теоретико-методологических вопросах управления политического
конфликта
Ключевые слова: политический конфликт, власть, управление, переговоры, глобализация

В классификации конфликтов особенную роль имеють политические конфликты.
Специальное внимание надо уделять вопросам управления, предупреждения и
регулированию конфликтов, законодательным механизмам, придать важность
фактору переговоров, глобальизационным процессам, идеологическому выбору.
В РА более внимательным надо быть к предупреждению и предотвращению
политических конфликтов, учитывая возможные отрицательные последствия,
которые могут имет конфликты внутриполитических и внешнеполитических
аспектах. Соответсвенно, в РА анализ управления политических конфликтов
становится более актуальной политологической и практической проблемой.
Sofya GRIGORYAN
Theoretical-methodological issue on management of political conflict
Key words: political conflict, power, management, negotiations, globalization

Political conflicts have a special position in the classification of conflicts. Special
attention should be paid to conflict management, prevention and resolution, legal
mechanisms as well as it is necessary to give importance to the factor of negotiations,
processes of globalization and ideological choice. In RA more attention should be paid
to the warning and prevention of political conflicts taking into account their negative
effects on domestic and foreign policy aspects. Therefore, in RA political conflict
management analysis becomes more actual political and practical problem.
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ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՇՈՒԿԱՅԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ
ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
Սոսե ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ
ԵՊՀ ՏԿ ֆակուլտետի ասպիրանտ
Բանալի բառեր. արժեթղթերի շուկա, ավանդային շուկայի այլընտրանք,
արժեթղթերի շուկայի բազմամակարդակ կարգավորում

Տնտեսական համակարգի արդյունավետության ապահովման գործում էական է դրա գործունեության կարգավորման և վերահսկման դերը:
Վերջիններս, իրենց հերթին, մեծապես կախված են տվյալ երկրի ֆինանսական համակարգից և դրա կայունության մակարդակից: Շուկայական
հարաբերությունների անցման գործընթացում հանրապետության ֆինանսական համակարգի ձևավորման առումով ի սկզբանե կարևորվեց բանկային համակարգի դերը, որի գործունեության կարգավորող և վերահսկող մարմինը դարձավ ՀՀ Կենտրոնական բանկը: Նշված ուղղություններով սահմանված իրավասությունից բացի, ֆինանսական շուկայում ԿԲին ՀՀ օրենսդրությամբ վերապահված է նաև այլ գործառույթներ: Մասնավորապես, ’’Արժեթղթերի շուկայի մասին’’ ՀՀ օրենքով303 Կենտրոնական
բանկն իրականացնում է վերահսկողություն հանրապետության տարածքում ներդրումային ծառայություններ մատուցող, արժեթղթերի հրապարակային առաջարկով հանդես եկող, հաշվետու թողարկողներ համարվող,
ֆինանսական շուկայի օպերատոր հանդիսացող, նրանց անունից գործող, ինչպես նաև արժեթղթերի շուկայում կատարվող խոշոր գործարքներում ուղղակիորեն եւ անուղղակիորեն ներգրավված անձանց նկատմամբ: Ֆինանսական համակարգի գործունեության կարգավորման առումով ԿԲ-ին վերապահված իրավասությունն ամրագրված է ՀՀ Սահմանադրությամբ, համաձայն որի նրա հիմնական նպատակներն են գների և
ֆինանսական կայունության ապահովումը304: Այս հանգամանքն, անշուշտ
էապես մեծացնում է ԿԲ-ի դերակատարությունն ինչպես ֆինանսական
շուկաներում, այնպես էլ տնտեսական հարաբերությունների կարգավորման գործում:
Հարկ է նշել, որ ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից հանրապետության
ֆինանսական համակարգում իրականացվող վերահսկողությունն, ընդհանուր առմամբ, ունի արդյունավետության բավականաչափ բարձր մակարդակ: Դա, ամենայն հավանականությամբ, պայմանավորված է այն հան303
304

Տես «Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքը, ընդունվել է 11.10.2007թ.:
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն, 06.12.2016թ.:
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գամանքով, որ այսօր ֆինանսական ակտիվների գրեթե 90 տոկոսը գտընվում է բանկային համակարգում, ինչը, բնականաբար, խոսում է տնտեսության կարգավորման գործում պետական այդ կառույցի կարևորության
մասին: ՀՀ Կենտրոնական բանկն ունի խիստ մասնագիտացված ստորաբաժանումներ ու գիտափորձնական անհրաժեշտ ներուժ, որոնք արժեթղթերի շուկայի կարգավորման գործում, անշուշտ, կարող են ունենալ
որոշակի դեր: Սակայն, ի տարբերություն բանկային համակարգի՝ արժեթղթերի շուկայի համար կենսական նշանակություն ունի մասնակիցների,
թողարկողների և այլ ներգրավված անձանց քանակը: Միևնույն ժամանակ, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ֆինանսական համակարգին
սպասարկող ռեսուրսները սահմանափակ են, մեծանում է բանկային համակարգին ՀՀ ԿԲ-ի կողմից առաջնային ուշադրություն դարձնելու հավանականությունը: Հետևաբար արժեթղթերի շուկայի զարգացումը հանրապետությունում դառնում է ածանցյալ խնդիր, որի լուծումը ենթադրում է
զարգացման տար-բեր մակարդակ ունեցող երկրների արժեթղթերի
շուկաների կարգավորման և վերահսկողության փորձի համակողմանի
ուսումնասիրություն և ՀՀ-ում դրա տեղայնացման հնարավորությունների
բացահայտում: Այդ առումով, հետխորհրդային երկրներից առավել ուշագրավ են Ռուսաստանի Դաշնությունում իրականացված բարեփոխումները, որտեղ արժեթղթերի շուկայի պետական կարգավորումը հիմնված է
հետևյալ տրամաբանության վրա305.
 ՌԴ նախագահի աշխատակազմն իրականացնում է արժեթղթերի
շուկայի և մասնավորեցման վերաբերյալ նախագահի հրամանների
կրկնակի վերահսկողություն,
 ՌԴ Կառավարությունը դաշնությունների միջոցով խթանում է արժեթղթերի շուկայի զարգացումն, իրականացնում օրենսդրական նախագծերի մշակման գործունեություն, նախագահի հրամանների նախագծերի պատրաստում և այլն,
 ֆինանսական շուկաների դաշնային ծառայությունն ընդունում է
որոշումներ մասնագիտացված մասնակիցների լիցենզիաների տրամադրման, ընդհատման և կասեցման վերաբերյալ,
 Կենտրոնական բանկը կարգավորում է վարկային կազմակերպությունների կողմից արժեթղթերի թողարկումն, իրականացնում է գործունեություն արժեթղթերի բաց շուկայում և կարգավորում է դրանում վարկային կազմակերպությունների կողմից իրականացվող գործունեությունը,
ձևավորում և կարգավորում է արժեթղթերի շուկայի հակամենաշնորհային պահանջները,
305
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 ֆինանսների նախարարությունը գրանցում է կորպորացիաների,
դաշնային սուբյեկտների և ինքնակառավարման մարմինների կողմից արժեթղթերը, լիցենզավորում է ֆոնդային բորսաները, ներդրումային ընկերություններն ու ֆոնդերը, իրականացնում է պետական արժեթղթերի թողարկումն ու շրջանառությունը:
Վրաստանում արժեթղթերի շուկայի հիմնական կարգավորողը հանդիսանում է Վրաստանի Ազգային բանկը, որն իրականացնում է ազդագրերի հաստատում, լիցենզիաների տրամադրում և դրանցից զրկում:
Բելառուսի Հանրապետության Արժեթղթերի մասին օրենքի համաձայն՝ արժեթղթերի շուկայի կարգավորմանը մասնակցում է հանրապետության նախագահը, Բելառուսի նախարարների խորհուրդը, Ազգային
բանկը, Արժեթղթերի կարգավորման հանրապետական մարմինը, որոնցից
յուրաքանչյուրի կողմից իրականացվում է համապատասխան գործառույթներ: Մասնավորապես՝
 հանրապետության նախագահը որոշում է այն մարմինը, որը պետք
է զբաղվի դեպոզիտարիայով, ինչպես նաև ստորագրում է պարտատոմսերի հետ գործարքների վերաբերյալ հրամաններ,
 նախարարների խորհուրդը հաստատում է արժեթղթերի շուկայի
զարգացման հիմնական ուղղությունները, որոշում է էմիսիայի կարգը, արժեթղթերի թողարկումը և մարումը (բացառությամբ պետական արժեթղթերի), հաստատում է ազդագրերի հրապարակումը և այլն,
 պետական կառավարման մարմինների հետ համաձայնեցված, Ազգային բանկն իրականացնում է արժեթղթերի շուկայի պետական կարգավորումը, ինչպես նաև իր կողմից թողարկված արժեթղթերի էմիսիան և
մարումը,
 արժեթղթերի շուկայի պետական կառավարման մարմինը կարգավորում է արժեթղթերի շուկան, հաստատում է թողարկման ազդագրերի
նկատմամբ պահանջները, համակարգում է ոչ ռեզիդենտ թողարկողների
գործունեությունը, հաստատում է արժեթղթերի դեպոզիտարիայում
գրանցման կարգերը և իրականացնում է օրենքներով իրեն վերապահված
այլ գործառույթներ:
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն, ի տարբերություն դիտարկված
երկրների, ունի արժեթղթերի և դրանց շուկաների կարգավորման առավել լայն օրենսդրական դաշտ, որում իրավական կարգավորումները հիմնականում իրականացվում են Securities Act of 1933, Securities Exchange
Act of 1934, Trust Indenture Act of 1939, Investment Company Act of 1940,
Investment Advisers Act of 1940, Sarbanes-Oxley Act of 2002, Dodd-Frank
Wall Street Reform and Consumer Protection Act of 2010, Jumpstart Our
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Business Startups Act of 2012306 ակտերով: Մասնավորապես, դրանցով
նախատեսվում է, որ հանրային վաճառքի հանված արժեթղթերի եկամտաբերության և կարևոր այլ ցուցանիշների վերաբերյալ տեղեկատվությունը պետք է լինի հրապարակային, արգելում է արժեթղթերի վաճառքի
ժամանակ որևէ տեսակի խաբեություն և խեղաթյուրումներ, դրանց համար կիրառվում են համարժեք պատժամիջոցներ և այլն: Օրենսդրությամբ
Արժեթղթերի և բորսայական հանձնաժողովը (Securities and Exchange
Commission) օժտված է արժեթղթերի շուկայի հետ կապված լայն գործառույթներով՝ արժեթղթերի բրոկերային կազմակերպությունների, քլիլինգային ծառայությունների և ինքնակարգավորվող ձեռնարկությունների
գրանցում, դրանց գործունեության կարգավորում և վերահսկում:307 Հատկանշական է, որ ինքնակարգավորվող ձեռնարկությունների թվին են
դասվում այնպիսի կառույցներ, ինչպիսիք են Նյու Յորքի արժեթղթերի
բորսան, ՆԱՍԴԱՔ շուկան, Չիկագոյի օպցիոնների հարթակը և Ֆինանսական համակարգի կարգավորողը308: Նշված ակտերով կարգավորված
են պարտատոմսերի, հանձնառությունների և այլ պարտքային արժեթղթերի հետ գործարքները, լուծված են առևտրի սահմանափակումներին
և ներդրողների իրավունքների պաշտպանությանն առնչվող հարցերը:
ԱՄՆ կառավարման համակարգում և հատկապես արժեթղթերի շուկայում
էական է հասարակական կազմակերպությունների և ասոցիացիաների
դերը: Այստեղ Ֆինանսական համակարգի կարգավորողից բացի, գործում
է նաև Ֆյուչերսների ազգային ասոցիացիան309, որը կարգավորում է
ժամկետային գործարքների ընթացքը, ուսումնասիրում և առաջարկում՝
կառավարման և վերահսկողության անհրաժեշտ կանոններ: Բազմաթիվ
են օրինակները, երբ արժեթղթերի կարգավորումը և վերահսկողությունն
իրականացվում է առանձին, մասնագիտացված կառույցների միջոցով,
ինչն, անշուշտ, նպաստում է ոլորտի զարգացման հնարավորությունների
ընդլայնմանը շուկայական տնտեսության պայմաններում: Ընդհանուր
առմամբ, ակնհայտ է, որ ԱՄՆ-ում արժեթղթերի շուկան կառավարվում է
բազմաբևեռ և ինքնակարգավորվող համակարգերի միջոցով, ինչը թույլ է
տալիս էականորեն բարձրացնել ֆինանսական շուկաների արդյունավետությունը և ապահովել դրանցում ներդրումների ներգրավման շարունակական և կայուն գործընթաց: Արժեթղթերի շուկայի ներկայացված վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ այդ ուղղությամբ զարգացածության առումով
հետխորհրդային երկրներից թերևս առանձնանում են ՌԴ-ը և Բելառուսն,
306

Տես http://www.gpo.gov :
SRO-Self Regulatory Organizations,
308
FINRA-Financial Industry Regulatory Authority,
309
NFA-National Futures Association:
307
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իսկ Հայաստանն ու Վրաստանն ունեն արժեթղթերի շուկայի միաբևեռ
կարգավորման ձևաչափ, ինչն էականորեն փոքրացնում է դրա զարգացման հնարավորությունները: ՀՀ բանկային համակարգում և արժեթղթերի
շուկայում ներկայումս գործող ֆինանսական հարաբերությունների արդյունավետությունը գնահատելու համար իրականացվել է դրանցում կիրառվող ֆինանսական գործիքների և եկամտաբերության համեմատական վերլուծություն: Բնականաբար, յուրաքանչյուր ներդրող փնտրում է
բարձր եկա-մտաբերություն՝ ընդունելի ռիսկով, հետևաբար արժեթղթերի
շուկայում առաջարկվող գործիքների հիմնական այլընտրանք կարող է
լինել առև-տրային բանկերի կողմից ներգրավված ավանդների ծավալը,
որոնցում եկամտաբերությունը ներկայացված է աղյուսակ 1-ում:
Աղյուսակ 1. ՀՀ առևտրային բանկերի կողմից ներգրավված ժամկետային
ավանդների եկամտաբերությունը310
Ավանդների տոկոսադրույք
Ավանդների միջին
տոկոսադրույք (մինչեւ
1 տարի ժամկետով՝
մինչև 15 օր
բացառու-թյամբ
ցպահանջի)

2016թ.
Հունվար
Փետրվար
Մարտ
Ապրիլ
Մայիս
Հունիս

16-ից 30 օր

դրամ

դոլար

դրամ

դոլար դրամ

13.35
11.44
11.45
10.77
12.20
12.81

6.17
5.94
5.91
5.27
5.31
5.20

9.03
12.05
10.96
4.78
8.94
6.92

6.00
12.52
5.68
3.10
6.84
6.60

61-ից 90 օր
դրամով
2016թ.
Հունվար 13.72
Փետրվար 13.52
Մարտ
12.75
Ապրիլ
10.70
Մայիս
7.27
Հունիս
10.25

դոլար
4.90
3.92
5.51
5.16
2.93
4.59

31-ից 60 օր

դոլար դրամ Դոլար

14.01
10.22
11.22
2.11
12.26
3.85
9.88
2.74
8.33
4.62
8.74
2.51
181 օրից 1 տարի
91-ից 180 օր
դրամ
դոլար դրամ
դոլար
15.09
5.27
15.24
6.87
15.27
4.83
10.34
7.16
14.50
4.78
10.33
7.20
12.82
4.72
11.75
6.02
13.65
5.08
13.92
6.59
12.97
4.98
14.12
6.42

11.93
12.78
11.29
9.76
10.01
9.51

3.15
4.18
2.84
4.48
2.49
3.46

1 տարուց ավելի
դրամ
14.61
14.12
14.17
13.73
13.24
14.39

Դոլար
7.16
7.50
7.19
7.70
6.48
6.53

Հանրապետության բանկային ավանդների վրա հաշվեգրված տոկոսագումարներն, ինչպես հայտնի է, ենթակա են հարկման: Ընդ որում ֆիզիկական անձինք վճարում են տասը տոկոս եկամտահարկ, իսկ իրավաբանական անձինք՝ ՀՀ հարկային օրենսդրությամբ նախատեսված հարկե310

Տես www.cba.am ՀՀ ԿԲ կայքը:
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րը: Համեմատական վերլուծության համար, անշուշտ, անհրաժեշտ է բանկային ավանդների և արժեթղթերի շուկայում առկա ներդրումային գործիքների եկամտաբերության մակարդակների հարաբերակցության գնահատում: Այդ նպատակով ուսումնասիրվել է ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիա
ֆոնդային բորսայում ցուցակված բաժնետոմսերի և պարտատոմսերի
եկամտաբերությունը: Նշված արժեթղթերի համար գոյություն ունեն հիմնական (A) և երկրորդային (B) ցուցակներ: Բորսայի կորպորատիվ բաժնետոսմերի հիմնական ցուցակում որևէ բաժնետոմս ներառված չէ, իսկ
երկրորդային ցուցակում ներկայացված են չորս կազմակերպությունների
հասարակ անվանական բաժնետոմսեր:
Երկրորդային ցուցակում բաժնետոմսերի ներկայացման համար
սահմանված են հետևյալ պահանջները՝
 սեփական կապիտալի նվազագույն մեծությունը` 500 մլն ՀՀ դրամ,
 թողարկողի կողմից իրականացվող գործունեության նվազագույն
ժամկետը` 3 տարի,
 թողարկողի գործունեության վերջին 3 տարիների ֆինանսական
հաշվետվություններն անկախ աուդիտորի կողմից հաստատված լինելու
պայաման,
 բաժնետոմսերի ազատ շրջանառող մասը` նվազագույնը 10 տոկոս:
ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիա ֆոնդային բորսայի (B) ցուցակում ներառված կազմակերպությունների բաժնետոսմերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը ներկայացված է աղյուսակ 2-ում:
Նշված բաժնետոմսերի եկամտաբերությունը գնահատելու համար
դիտարկվել են բաժնետոմսերի շուկայական գների և դիվիդենտների մեծության փոփոխությունները: Քանի որ ներկայացված արժեթղթերի հետ
գործարքները չեն կրել պարբերական բնույթ և համադրելի չեն, ապա
դրանց վերաբերյալ տվյալները դիտարվել են առանձինառանձին:
’’ԱՐՑԱԽ ՀԷԿ’’ ԲԲ ընկերության հասարակ անվանական բաժնետոմսի միջին շուկայական գինը 2014 թվականի ընթացքում եղել է 1,100.41 ՀՀ
դրամ, 2015 թվականին՝ 1,046.61 ՀՀ դրամ, 2016 թվականի առաջին ութ
ամիսների ընթացքում՝ 981.41 ՀՀ դրամ: Ըստ ընկերության 2015 թ. տարեկան հաշվետվության՝ զուտ շահույթը մեկ բաժնետոմսի հաշվով (EPS)
կազմել է 88.33 ՀՀ դրամ, որը բաժնետոմսի անվանական արժեքի 8.833,
իսկ շուկայական արժեքի՝ 8.43 տոկոսն է: 2016թ. երկրորդ եռամսյակի
համար զուտ շահույթը մեկ բաժնետոմսի հաշվով կազմել է 130.41 ՀՀ
դրամ, որը բաժնետոմսի անվանական արժեքի և շուկայական արժեքների
համապատասխանաբար 13.041 և 13.3 տոկոսն է: Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի որոշումամբ՝ 2015թ. գործունեության արդյունքում տրամադրվել է 852 միլիոն ՀՀ դրամ շահաբաժին: Հաշվի առնելով
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այն հանգամանքը, որ կազմակերպության բաժնետոմսի արժեքն անվանական արժեքի նկատմամբ անկում է ապրել 6.52 տոկոսով, իսկ շահաբաժինը կազմել է 8 տոկոս, ապա բաժնետիրոջ զուտ եկամտաբերությունը
հավասար է եղել 1.48-ի:
Աղյուսակ 2. ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիա ֆոնդային բորսայում
կորպորատիվ բաժնետոսմերի Երկրորդային ցուցակում ներառված
արժեթղթերի տվյալները 18.08.2016թ. դրությամբ311.
Թողարկման
Թողարկողը

Հապավումը

թուլտվության
ամսաթիվը

«ԱՐՑԱԽ ՀԷԿ»
ԲԲԸ
«Արփա-Սևան»
ԲԲԸ

Բաժնետոմսի
անվանակա

թողարկված

ն արժեքը (ՀՀ

քանակը

դրամ)

(հատ)

AHEK

29.10.2009

1 000

10 650 000

ASEV

07.07.2001

2 500

20 452

HEZB

30.05.2002

2 500

1 266 809

UNIB

10.02.2016

100

132 373 818

«Հայաստանի
էկոնոմիկայի
զարգացման
բանկ» ԲԲԸ
«ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ»
ԲԲԸ

’’Արփա-Սևան’’ ԲԲ ընկերության հասարակ անվանական բաժնետոմսերը վերջին երկու տարիների ընթացքում առքուվաճառքի չեն ենթարկվել,
ինչով պայմանավորված կազմակերպության եկամտաբերության հաշվարկը կատարվել է միայն տրամադրված շահաբաժինների տոկոսի հիման վրա: Ըստ կազմակերպության ամփոփ հաշվետվության 2015 թ. Արդյունքներով պետք է վճարվի 51 միլիոն ՀՀ դրամ շահաբաժին, որը կազմում է 250.83 ՀՀ դրամ մեկ բաժնետոմսի հաշվով (անվանական արժեքի
10 տոկոսը):
’’Հայաստանի էկոնոմիկայի զարգացման բանկ’’ ԲԲ ընկերության
հասարակ անվանական բաժնետոմսի միջին շուկայական գինը 2014
թվականին եղել է 3,724.73 ՀՀ դրամ, իսկ 2015թ.՝ 5,320.31 ՀՀ դրամ: 2016թ.
առաջին ութ ամիսներին միջին շուկայական գինը կազմել է 5,462.90 ՀՀ
դրամ՝ նախորդ ժամանակահատվածի և անվանական արժեքի նկատ311

Արժեթղթերի հետ առևտրի տվյալները վերցված են https://www.nasdaqomx.am
ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիա ֆոնդային բորսայի կայքից:
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մամբ գրանցելով համապատասխանաբար 2.7 և 5.7 տոկոս աճ: Ըստ ընկերության 2015թ. տարեկան հաշվետվության՝ մեկ բաժնետոմսի հաշվով
հայտարարված շահաբաժինը կազմել է 129 ՀՀ դրամ, որն այդ տարվա
միջին շուկայական գնի և անվանական արժեքի համապատասխանաբար
2.4 և 5.2 տոկոսն է: ’’Յունիբանկ’’ ԲԲ ընկերությունը հասարակ բաժնետոմսերը սկսել է թողարկել 2016 թվականից, հետևաբար շահաբաժինների մասին կարելի է խոսել միայն տարին ավարտվելուց հետո, երբ
հստակ կլինի ընկերության գործունեության ֆինանսական արդյունքերը:
Այս դեպքում կազմակերպության եկամտաբերությունը կարելի է գնահատել 2015 թվականի ֆինանսական արդյունքների մասին համապարփակ հաշվետվությունից, հիմնվելով տարվա շահույթի (359 միլիոն ՀՀ
դրամ) և ընդհանուր կապիտալի (23 միլիարդ ՀՀ դրամ) հարաբերության
վրա: Այդ դեպքում բանկի շահութաբերությունը կկազմի 1,6 տոկոս, սակայն հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ կազմակերպությունները, որպես կանոն, իրենց ամբողջ շահույթը չեն բաշխում բաժնետերերին, ապա
եկամտաբերության այդ մակարդակը տվյալ տարվա կտրվածքով կարող է
լինել առավելագույնը բանկի բաժնետերի համար:
ՀՀ բանկային համակարգում և արժեթղթերի շուկայում ֆինանսական հարաբերությունների արդյունավետության գնահատման համար չափազանց կարևոր է կորպորատիվ պարտատոմսերի եկամտաբերության
ուսումնասիրությունը, քանի որ դրանք հանդիսանում են բանկային ավանդներին այլընտրանք: Ի տարբերություն բաժնետոմսերի, կորպորատիվ պարտատոմսերի համար սահմանված են հետևյալ պահանջները՝
 սեփական կապիտալի նվազագույն մեծությունը` 1 մլրդ ՀՀ դրամ,
 թողարկողի կողմից իրականացվող գործունեության նվազագույն
ժամկետը` 3 տարի,
 թողարկողի գործունեության վերջին 3 տարվա ֆինանսական հաշվետվություններն անկախ աուդիտորի հաստատված լինելու պայման,
 գործունեության վերջին 3 տարիներին առկա են եղել զուտ շահույթի դրական մեծություն,
 գրանցված սեփականատերերի թիվը` ոչ պակաս քան 100,
 բաժնետոմսերի ազատ շրջանառող մասը` նվազագույնը 15 տոկոս:
ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիա ֆոնդային բորսայի (A) ցուցակում
ներառված կորպորատիվ պարտատոմսերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը ներկայացված է աղյուսակներ 3 և 4-ում: Այստեղ ներառված են
նաև պարտատոմսերի արժեկտրոնային եկամտաբերությունները:
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Աղյուսակ 3. ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիա ֆոնդային բորսայում
կորպորատիվ պարտատոմսերի Հիմնական ցուցակում ներառված
արժեթղթերի տվյալները 18.08.2016թ. դրությամբ:

Աղյուսակ 4. ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիա ֆոնդային բորսայում
կորպորատիվ պարտատոմսերի Երկրորդային ցուցակում ներառված
արժեթղթերի տվյալները 18.08.2016թ. դրությամբ:

Իրականացված վերլուծության արդյունքում ակնհայտ է հանրապետության կորպորատիվ բաժնետոմսերի շուկան չի կարող լինել հետաքրքիր ներդրողների համար, քանի որ դրանց փաստացի եկամտաբե360
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րությունն էապես զիջում է բանկերում ավանդային խնայողությունների
համանման ցուցանիշի: Այլ խոսքով, ստացվում է, որ բարձր ռիսկով ակտիվներն ունեն ավելի ցածր եկամտաբերություն: Մյուս կողմից, պարտատոմսերի շուկայում ներկայացված ինը թողարկողներից չորսը ՀՀ-ում գործող բանկեր են, որոնց արժեթղթերի եկամտաբերությունը չի կարելի համեմատել ավանդների եկամտաբերության հետ, քանի որ դրանք, ըստ էության, չեն տարբերվում ավանդներից, պայմանավորված այն հանգամանքով, այստեղ գործում է ավանդների երաշխավորման պետական համակարգը: Ամփոփելով, հարկ է նշել, որ ի տարբերություն ՀՀ արժեթղթերի
կարգավորման և վերահսկողության միաբևեռ մոդելին, զարգացած և
զարգացող արժեթղթերի շուկա ունեցող երկրներում կիրառվում է բազմամակարդակ և դիվերսիֆիկացված մոտեցում, որը թույլ է տալիս արժեթղթերի շուկայում իրականացնել ազատ տնտեսության համար չափազանց կարևոր ռիսկային ֆինանսավորման գործառույթ: Կարգավորման
գործող մեխանիզմը ՀՀ արժեթղթերի շուկան, ըստ էության, դարձնում է
բանկային համակարգի կցորդ կամ դրա ֆինանսավորման երկրոդային
աղբյուր: Այդ իսկ պատճառով, հանրապետությունում արժեթղթերի շուկայի կարգավորումը և վերահսկումը, մեր կարծիքով, պետք է իրականացվի անկախ պետական այլ մարմնի, ինչպես նաև հասարակական
կառույցների կողմից, ինչը թույլ կտա ձևավորել բանկային համակարգի
հետ մրցակցող արժեթղթերի արդյունավետ շուկա:
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Սոսե ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ
Արժեթղթերի շուկայի կարգավորման և վերահսկողության
հիմնախնդիրները
Բանալի բառեր. արժեթղթերի շուկա, ավանդային շուկայի այլընտրանք,
արժեթղթերի շուկայի բազմամակարդակ կարգավորում

Աշխատանքում ուսումնասիրվել է Հայաստանի Հանրապետության
արժեթղթերի շուկայի կարգավորման և վերահսկողության ներկայիս
մոդելը, վերլուծվել են դրանում ձևավորված շուկայական գործիքների
եկամտաբերությունը: Դիտարկվել են զարգացած և զարգացող
արժեթղթերի շուկաների կառավարման մոդելներն, առաջարկվել են
Հայաստանում դրանց տեղայնացման մոտեցումներ:
Сосе ТАТЕВОСЯН
Основные проблемы регулирования и надзора рынка ценных бумаг в РА
Ключевые слова: рынок ценных бумаг, альтернатива рынку депозитов, многоуровневое
регулирование рынка ценных бумаг

В статье рассмотрен модель регулирования и надзора рынка ценных бумаг в
Армении, проанализированы показатели доходности рыночных инструментов на
рынке ценных бумаг. Исследовались модели управления развитых и
развивающихся рынков ценных бумаг.
Sose TADEVOSYAN
Securities market regulation and supervision issues
Key words: securities market, alternative to the deposit market, multi-level regulation of the
securities market

The article examines regulatory and supervisory model of the RA‘s securities market,
the rates of return of market instruments in the securities market. In addition, the article
observes management models of developed and developing securities markets.
Suggested new approaches to implement in Armenia.
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364

²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë
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ýÛáõã»ñëÝ»ñÇ ïáÏáë³ÛÇÝ »Ï³ÙáõïÁ‛319, Ý»ñÏ³Û³óí»É ¿ ·»ñÙ³Ý³Ï³Ý å»316

―Bond strategies: Behind or in front of the curve‖, Hans-Jorg Naumer, Ann-Katrin Petersen,
Stefan Scheurer, Gregor Krings, Allianz Global Investors GmbH, Frankfurt am Main, 2013
317
Սույն հոդվածում պարտատոմսի տոկոսադրույք հասկացության տակ
կհասկանանք պարտատոմսի մինչև մարում եկամտաբերությունը:
318
2, 5 և 10 տարի ժամկետայնությունը ընտրվել է այն պատճառով, որ այս
ժամկետայնությունների համար ցուցակված եմ գերմանական պեպտական
պարատտոմսի ֆյուչերսներ:
319
―Պետական պարտատոմսերի ֆյուչերսների տոկոսային եկամուտը‖, Գիտելիք,
Նորաստեղծություն և զարգացում ՀՊՏՀ 25-ճրդ գիտաժողովի նյութեր, ՀՊՏՀ, Երևան,
Տնտեսագետ, 2015, էջ 46-54
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ï³Ï³Ý å³ñï³ïáÙëÇ ïáÏáë³ÛÇÝ »Ï³ÙáõïÁ ¨, Ñ»ï¨³µ³ñ ³Ûë Ñá¹í³ÍáõÙ
ã»Ýù ³Ý¹ñ³¹³éÝ³ ³Û¹ ïáÏáë³ÛÇÝ »Ï³ÙïÇ ¿áõÃÛ³Ý µ³ó³Ñ³ÛïÙ³ÝÁ, ³ÛÉ
ÏÝ»ñÏ³Û³óÝ»Ýù ÏÇñ³éí³Í Ù³ñï³í³ñáõÃÛ³Ý ïáÏáë³ÛÇÝ »Ï³ÙáõïÁ: ¸Çóáõù`
1. ¶Ýí»É ¿ XYZ 5320 ï³ñÇ Å³ÙÏ»ï³ÛÝáõÃÛ³Ùµ å³ñï³ïáÙë x%-ÙÇÝã¨
Ù³ñáõÙ »Ï³Ùï³µ»ñáõÃÛ³Ùµ
2. ì³×³éí»É ¿ 5 ï³ñÇ Å³ÙÏ»ï³ÛÝáõÃÛ³Ùµ ·»ñÙ³Ý³Ï³Ý å»ï³Ï³Ý
å³ñï³ïáÙëÇ ýÛáõã»ñë, ýÛáõã»ñëÇ ÑÇÙùáõÙ ÁÝÏ³Í å³ñï³ïáÙëÇ` CTD321-Ç
ÙÇÝã¨ Ù³ñáõÙ »Ï³Ùï³µ»ñáõÃÛáõÝÁ í³×³éùÇ å³ÑÇÝ Ï³½Ù»É ¿` y%
3. è»åá ïáÏáë³¹ñáõÛùÁ ·áñÍ³ñùÇ ÏÝùÙ³Ý å³ÑÇó ÙÇÝã ýÛáõã»ñëÇ
Ù³ñÙ³Ý ûñÁ` z%
4. Ü»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ÑáñÇ½áÝÁ ûñ»ñáí` t, å³ñï³ïáÙëÇ ïáÏáë³·áõÙ³ñÇ
Ïáõï³ÏÙ³Ý ÑÇÙùÁ` ACT/365322, ÇëÏ é»åá ïáÏáë³¹ñáõÛùÇÝÁ` ACT/360
5. Ü»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ÑáñÇ½áÝÇ í»ñçáõÙ å³ñï³ïáÙëÇ ¹Ûáõñ³óÇ³` d
6. öáË³ñÏÙ³Ý ·áñÍ³ÏÇó (conversion factor) ` f323
ÆÝãå»ë ³ñ¹»Ý Ý»ñÏ³Û³óí»É ¿ ‚ä»ï³Ï³Ý å³ñï³ïáÙë»ñÇ ýÛáõã»ñëÝ»ñÇ ïáÏáë³ÛÇÝ »Ï³ÙáõïÁ‛ Ñá¹í³ÍáõÙ, ·»ñÙ³Ý³Ï³Ý å»ï³Ï³Ý å³ñï³ïáÙëÇ 1 ýÛáõã»ñë³ÛÇÝ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ïáÏáë³ÛÇÝ »Ï³ÙáõïÁ %-áí Ñ³í³ë³ñ
¿`
(üÛáõã»ñëÇ ÑÇÙùáõÙ ÁÝÏ³Í å³ñï³ïáÙëÇ` CTD-Ç »Ï³Ùï³µ»ñáõÃÛáõÝ *
Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ÑáñÇ½áÝ/365 – è»åá ïáÏáë³¹ñáõÛù * Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ
ÑáñÇ½áÝ/360) / Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ÑáñÇ½áÝÇ í»ñçáõÙ CTD-Ç ¹Ûáõñ³óÇ³ /
öáË³ñÏÙ³Ý ·áñÍ³ÏÇó324 ------------´³Ý³Ó¨ 1
Î³Ù áñ ÝáõÛÝÝ ¿ (y% * t/365 – z% * t/360) / (d * f325) ---------- ´³Ý³Ó¨ 2
320

Սկզբունքը չի փոխվում վերոնշյալ ժամկետայնությամբ պարտատոմսերից
յուրաքանչյուրի ընտրության պարագայում:
321
―The Handbook of Fixed Income Securities‖, Frank J. Fabozzi, McGraw-Hill, New-York, 7th
Edition, էջ 1204
322
Կարող է լինել տոկոսագումարի հաշվեգրման ցանկացած հիմք` կախված
ֆյուչերսային պայմանագրի տեսակից, այս հիմքը ընտրվել է որպես օրինակ:
323
Ավելի մանրամասն` ―The Handbook of Fixed Income Securities‖, Frank J. Fabozzi,
McGraw-Hill, New-York, 7th Edition, էջ 1202
324
―Պետական պարտատոմսերի ֆյուչերսների տոկոսային եկամուտը‖, Գիտելիք,
Նորաստեղծություն և զարգացում ՀՊՏՀ 25-ճրդ գիտաժողովի նյութեր, ՀՊՏՀ, Երևան,
Տնտեսագետ, 2015, էջ 50
325
f-ը այս բանաձևում ներառված է, քանի որ այն արտահայտում է, որ 1 ֆյուչերսային
պայմանագրին համարժեք է ֆյուչերսի անվանական արժեք * f անվանական
արժեքով CTD պարտատոմս:
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ØÇ¨ÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ·Ýí³Í å³ñï³ïáÙëÇ ïáÏáë³ÛÇÝ
»Ï³ÙáõïÁ, »Ã» Ñ³Ù³ñ»Ýù, áñ »íñáÛáí ÙÇçáóÝ»ñÁ ³éÏ³ »Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ
å³ÑáõëïÝ»ñÇ Ï³½ÙáõÙ ¨ å»ïù ¿ Ý»ñ¹ñí»Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñáõÙ, Ñ»ï¨³µ³ñ ¨ »íñáÛáí ÙÇçáóÝ»ñÇ ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý
³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝ ãÏ³, Ñ³í³ë³ñ ¿ `
¶Ýí³Í
å³ñï³ïáÙëÇ
»Ï³Ùï³µ»ñáõÃÛáõÝ
*
Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ
ÑáñÇ½áÝ/365 / Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ÑáñÇ½áÝÇ í»ñçáõÙ ·Ýí³Í å³ñï³ïáÙëÇ
¹Ûáõñ³óÇ³---------- ´³Ý³Ó¨ 3
Ð³ßí³ñÏÝ»ñÁ å³ñ½»óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ »ÝÃ³¹ñ»Ýù, áñ ·Ýí³Í å³ñï³ïáÙëÇ ¹Ûáõñ³óÇ³Ý Ñ³í³ë³ñ ¿ CTD å³ñï³ïáÙëÇ ¹Ûáõñ³óÇ³ÛÇÝ` d326.
²ÛëÇÝùÝ` å³ñï³ïáÙëÇ ³éùÇó ëï³óí³Í ïáÏáë³ÛÇÝ »Ï³ÙáõïÁ
Ñ³í³ë³ñ ¿ ` x% * t/365 / d ------- ´³Ý³Ó¨ 5
ø³ÝÇ áñ ýÛáõã»ñë³ÛÇÝ å³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ í³×³éíáõÙ ¿, ³å³ Ýñ³ ïáÏáë³ÛÇÝ »Ï³ÙáõïÁ Ù³ñï³í³ñáõÃÛáõÝÁ Çñ³Ï³Ý³óÝ»ÉÇë Çñ³Ï³ÝáõÙ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ ïáÏáë³ÛÇÝ Ïáñáõëï, ù³ÝÇ áñ å³ñï³ïáÙëÇ Ï³Ù ³ÛÉ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÇ ÙÇçáóáí Ï³ñ× ¹Çñù ·ñ³í»Éáí Ýñ³ ïáÏáë³ÛÇÝ »Ï³ÙáõïÁ
í×³ñíáõÙ ¿:
Ø³ñï³í³ñáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ³é³çÝ³ÛÇÝ ¿ ¹³éÝáõÙ
Ù³ñï³í³ñáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ëï³óí³Í ïáÏáë³ÛÇÝ »Ï³ÙáõïÁ` ½áõï
ïáÏáë³ÛÇÝ »Ï³ÙáõïÁ, ³ÛÉ áã Ã» Ù³ñï³í³ñáõÃÛ³Ý ³é³ÝÓÇÝ µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÇ ïáÏáë³ÛÇÝ »Ï³ÙáõïÁ: îíÛ³É ¹»åùáõÙ`
¶Ýí³Í å³ñï³ïáÙëÇ ïáÏáë³ÛÇÝ »Ï³Ùáõï – í³×³éí³Í ýÛáõã»ñëÇ
ïáÏáë³ÛÇÝ »Ï³Ùáõï, Ï³Ù = ¼áõï ïáÏáë³ÛÇÝ »Ï³Ùáõï (nc)
(y% * t/365 – z% * t/360) / (d * f) - x% * t/365 / d = nc ------- ´³Ý³Ó¨ 6
êáõÛÝ Ñá¹í³ÍÇ Ýå³ï³ÏÝ»ñÇó »Ý`
1. òáõÛó ï³É, áñ ³Ý·³Ù µ³ó³ë³Ï³Ý ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÇ å³ñ³·³ÛáõÙ ÑÝ³ñ³íáñ ¿ ¹ñ³Ï³Ý ïáÏáë³ÛÇÝ »Ï³Ùáõï ³å³Ñáí»É Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÇ
ÏáÕÙÇó ³é³ç³ñÏí³Í Ù³ñï³í³ñáõÃÛ³Ý ÏÇñ³éÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ,
2. òáõÛó ï³É, áñ áñáß å³ñ³·³Ý»ñáõÙ ³Ûë Ù³ñï³í³ñáõÃÛ³Ý ÏÇñ³éáõÙÇó ëï³óí³Í ïáÏáë³ÛÇÝ »Ï³ÙáõïÁ Ï·»ñ³½³ÝóÇ å³ñï³ïáÙëÇ ³éùÇó ëï³óí³Í ïáÏáë³ÛÇÝ »Ï³ÙïÇÝ:
²é³çÇÝ: àñå»ë½Ç Ù³ñï³í³ñáõÃÛ³Ý ïáÏáë³ÛÇÝ »Ï³ÙáõïÁ ÉÇÝÇ
¹ñ³Ï³Ý ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ¨ µ³í³ñ³ñ, áñ
(y% * t/365 – z% * t/360) / (d * f) - x% * t/365 / d > 0 ---------´³Ý³Ó¨ 7, áñÇó (y% * t/365 – z% * t/360) / f > x% * t/365 ,

326

Այս ենթադրությունից առաջարկած մոտեցման էությունը չի փոխվում:
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ºÃ» »ÝÃ³¹ñ»Ýù, áñ f-Á Ñ³×³Ë ß³ï Ùáï ¿ 1327-Ç, ³å³ í»ñáÝßÛ³É
å³ÛÙ³ÝÁ Ïí»ñ³ÍíÇ (y% * t/365 – z% * t/360) > x% * t/365, áñï»ÕÇó
(y% * t/365 – x% * t/365) > z% * t/360,
Ð³ßíÇ ³éÝ»Éáí, áñ t/365 ≈ t/360, ³å³ ëï³óíáõÙ ¿, áñ »Ã»
y% - x% > z%, áõñ»ÙÝ nc>0 ³ÝÏ³Ë ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇó`
µ³ó³ë³Ï³Ý Ã» ¹ñ³Ï³Ý
ºñÏñáñ¹: àñå»ë½Ç Ù³ñï³í³ñáõÃÛ³Ý ïáÏáë³ÛÇÝ »Ï³ÙáõïÁ ÉÇÝÇ
³í»ÉÇ µ³ñÓñ, ù³Ý å³ñï³ïáÙëÇ ³éùÇó ëï³óí³Í ïáÏáë³ÛÇÝ »Ï³ÙáõïÁ
³ÝÑñ³Å»ßï ¨ µ³í³ñ³ñ ¿, áñå»ë½Ç`
(y% * t/365 – z% * t/360) / (d * f) - x% * t/365 / d > x% * t/365 / d - - - - - ´³Ý³Ó¨ 8, (y% * t/365 – z% * t/360) / (d * f) > 2 * x% * t/365 / d,
ä³Ñå³Ý»Éáí Ý³Ëáñ¹ Ï»ïÇ Ùáï³ñÏáõÙÝ»ñÁ, (y% - z%) > x%/2
²ñ¹ÛáõÝùáõÙ, ·Ý»Éáí ³ÛÝåÇëÇ å³ñï³ïáÙë»ñ, áñáÝó Ñ³Ù³ñ
å³Ñå³ÝíáõÙ »Ý í»ñáÝßÛ³É ëÏ½µáõÝùÝ»ñÁ, ÑÝ³ñ³íáñ ¿
1) ²é³çÇÝ ¹»åùáõÙ ³Ý·³Ù µ³ó³ë³Ï³Ý ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÇ å³ñ³·³ÛáõÙ ·Ý»É µ³ó³ë³Ï³Ý ïáÏáë³ÛÇÝ »Ï³Ùáõï áõÝ»óáÕ å³ñï³ïáÙë ¨
í»ñ³Í»É ³ÛÝ ¹ñ³Ï³Ý ïáÏáë³ÛÇÝ »Ï³Ùáõï ³å³ÑáíáÕ å³ñï³ïáÙëÇ,
2) ºñÏñáñ¹ ¹»åùáõÙ Ïñ×³ï»É ·Ýí³Í µ³ó³ë³Ï³Ý ïáÏáë³¹ñáõÛùáí
å³ñï³ïáÙëÇ µ³ó³ë³Ï³Ý ïáÏáë³ÛÇÝ »Ï³ÙïÇ Ù»ÍáõÃÛáõÝÁ,
Ð³í»É»Ýù, áñ ïíÛ³É Ù³ñï³í³ñáõÃÛáõÝÁ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ÏÇñ³é»É ÙÇÙÇ³ÛÝ Ã»ñ³·Ý³Ñ³ïí³Í328 å³ñï³ïáÙë»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ, ù³ÝÇ áñ Ù³ñï³í³ñáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ³éÏ³ ¿ Ñ»ï¨Û³É éÇëÏÁ: ¶Ýí³Í
å³ñï³ïáÙëÇ ¨ CTD å³ñï³ïáÙëÇ »Ï³Ùï³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ñï³í³ñáõÃÛ³Ý ÏÇñ³éáõÙÇó Ñ»ïá Ï³ñáÕ ¿ ³×»É` ³é³ç³óÝ»Éáí áñáß³ÏÇ Ïáñáõëï`
Ï³åÇï³ÉÇ Ïáñáõëï329:

Ð³ñáõÃÛáõÝ ²ì²¶Ú²Ü
´³ó³ë³Ï³Ý ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÇ å³ñ³·³ÛáõÙ µ³ó³ë³Ï³Ý ïáÏáë³ÛÇÝ
»Ï³ÙïÇ Ýí³½»óÙ³Ý ¨/Ï³Ù ¹ñ³Ï³Ý ïáÏáë³ÛÇÝ »Ï³ÙïÇ í»ñ³÷áËÙ³Ý
Ù³ñï³í³ñáõÃÛáõÝ

327

Bloomberg տեղեկատվական համակարգ:
Թերագնահատված է այն պարտատոմսը, որը համանման բնութագրիչներ ունեցող
այլ պարտատոմսերի համեմատ ապահովում է ավելի բարձր եկամուտ:
329
―Պետական պարտատոմսերի ֆյուչերսների տոկոսային եկամուտը‖, Գիտելիք,
Նորաստեղծություն և զարգացում , ՀՊՏՀ, Երևան, Տնտեսագետ, 2015, էջ 48
328
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´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. ïáÏáë³ÛÇÝ »Ï³Ùáõï, µ³ó³ë³Ï³Ý »Ï³Ùï³µ»ñáõÃÛáõÝ,
Ù³ñï³í³ñáõÃÛáõÝ, å³ñï³ïáÙë, ýÛáõã»ñë, ¹ñ³Ù³í³ñÏ³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ

Ðá¹í³ÍáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ ÙÇç³½·³ÛÇÝ å³ÑáõëïÝ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý
Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ ³é³ç Í³é³ó³Í ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÇó Ù»ÏÇ ÉáõÍÙ³Ý Ýáñ
ï³ñµ»ñ³Ï: ì»ñçÇÝë Çñ»ÝÇó »ÝÃ³¹ñáõÙ ¿ ÙÇ Ù³ñï³í³ñáõÃÛ³Ý ÏÇñ³éáõÙ,
áñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ÑÝ³ñ³íáñ ¿ Ýí³½»óÝ»É µ³ó³ë³Ï³Ý »Ï³Ùï³µ»ñáõÃÛ³Ùµ
å³ñï³ïáÙëÇ µ³ó³ë³Ï³Ý ïáÏáë³ÛÇÝ »Ï³ÙáõïÁ, ÇëÏ »ñµ»ÙÝ ¿É í»ñ³Í»É
³ÛÝ ¹ñ³Ï³ÝÇ: Ðá¹í³ÍáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ µ³ó³ë³Ï³Ý ïáÏáë³ÛÇÝ
»Ï³ÙïÇ Ýí³½»óÙ³Ý ¨ ¹ñ³Ï³ÝÇ í»ñ³÷áËÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¨
µ³í³ñ³ñ å³ÛÙ³ÝÁ: îíÛ³É ÑÇÙÝ³ËÝ¹ñÇ å³ï×³é ¿ Ù³ëÝ³íáñ³å»ë
ºíñáå³Ï³Ý Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý µ³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó Çñ³Ï³Ý³óñ³Í ¹ñ³Ù³í³ñÏ³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ:
Арутюн АВАГЯН
Стратегия, направленная на уменьшение негативного процентного дохода
и/или трансформацию последнего в положительный, в условиях
негативных процентных ставок
Ключевые слова: процентный доход, отрицательная доходность, стратегия, облигация,
фьючерс, кредитно-денежная политика, евро

В статье представлен новый подход к решению одной из задач, представших
перед специалистами по управлению международными резервами. Данный
подход предусматривает реализацию стратегии, в результате которой возможно
уменьшение негативного процентного дохода или трансформацию его в
положительный для облигаций с негативной доходностью до погашения. В
статье представлены необходимые и достаточные условия для выше
поставленной задачи. Данная проблема возникла в результате кредитноденежной политики Европейского Центрального Банка.
Harutyun AVAGYAN
Strategy to decrease or transform into positive the negative cost of carry of
negative yielding bonds
Key words: carry, negative yield, strategy, bond, futures, monetary policy, euro

The article presents new way of solving the recent issue that emerged for foreign
reserves management specialist. The new way is a strategy that enables to decrease or,
in some cases, transform the negative carry of negative yielding bonds into positive
carry. The author of article presents the necessary and sufficient conditions to have
lower negative or positive carry income for the bonds, whose yield to maturity is
negative. The negative yielding high rated euro denominated bonds have become
widespread as a result of European Central Bank monetary policy.
¶ð²¸²ð²Ü²ÚÆÜ-Ø²îºÜ²¶Æî²Î²Ü ¶àðÌÆ Î²è²ì²ðàôØÜ àô
¼²ð¶²òàôØÀ Ð²Ú²êî²ÜàôØ 1981-1990ÃÃ
Ü³ñÇÝ» ¸²ÜÆºÈÚ²Ü
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ÐäØÐ ³ëåÇñ³Ýï
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. ·ñ³¹³ñ³Ý³ÛÇÝ ” Ù³ï»Ý³·Çï³Ï³Ý ·áñÍÇ Ï³é³í³ñáõÙ,
·ñ³¹³ñ³Ý, ·ñ³¹³ñ³Ý³í³ñ, ·ñù³ÛÇÝ ýáÝ¹»ñ, ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ýáÝ¹»ñ

ÆÝãå»ë ïÝï»ëáõÃÛ³Ý, ³ÛÝå»ë ¿É Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ÏÛ³ÝùÇ ï³ñµ»ñ áÉáñïÝ»ñÇÝ ³éÝãíáÕ ·Çï³Ï³Ý áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³ÝÑñ³Å»ßï³µ³ñ »ÝÃ³¹ñáõÙ »Ý Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý, ïå³·Çñ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý
Ù³ïã»ÉÇáõÃÛáõÝ: ì»ñçÇÝë, Çñ Ñ»ñÃÇÝ, å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ Ñ³Ù³ó³ÝóÇ ¨
·ñ³¹³ñ³Ý³Ý³ÛÇÝ ·ñ³¹³ñ³Ý³ÛÇÝ”Ù³ï»Ý³·Çï³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý,
·ñù³ÛÇÝ ¨ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ýáÝ¹»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÇó ¿ Ï³Ëí³Í Ý³¨ ·Çï³Ï³Ý ï³ñµ»ñ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ:
ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ å»ï³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ Ù»Í
áõß³¹ñáõÃÛáõÝ ¿ñ Ñ³ïÏ³óíáõÙ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ, ³Û¹ ÃíáõÙ Ý³¨ ·ñ³¹³ñ³Ý³ÛÇÝ-Ù³ï»Ý³·Çï³Ï³Ý ·áñÍÇ Ï³é³í³ñÙ³ÝÁ, áñÇó ³ÝÙ³ëÝ ã¿ñ ÙÝ³ó»É
Ý³¨ Ð³Û³ëï³ÝÁ: àõëáõÙÝ³ëÇñíáÕ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ ·ñ³¹³ñ³Ý³ÛÇÝÙ³ï»Ý³·Çï³Ï³Ý ·áñÍÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ·áñÍáõÙ ëÏ½µáõÝù³ÛÇÝ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ »Ý áõÝ»ó»É ·ñùÇ, Ñ³ïÏ³å»ë Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ¨ ·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý
·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ×³Ý³ãáÕ³Ï³Ý áõ ÁÝÃ»ñó³ÝáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÙÁ ¨ ³Û¹ áõÕÕáõÃÛ³Ùµ Ñ»ï³½áï³Ï³Ý
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙÝ áõ Í³í³ÉáõÙÁ: Ð»ï³½áïáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñáí µ³ó³Ñ³ÛïíáõÙ ¿ÇÝ ï³ñµ»ñ ï³ñÇùÇ áõ ë»éÇ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñÇ,
Ýñ³Ýó å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ áõ ×³ß³ÏÇ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ·ñ³¹³ñ³Ý³í³ñ-Ù³ï»Ý³·»ïÇ ³Ý»ÉÇùÝ»ñÁ, ïíÛ³É ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ¨
½³ñ·³óÙ³Ý Ù»ç Ýñ³ Ù³ÝÏ³í³ñÅ³-Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý »½ñ³Ñ³Ý·áõÙÝ»ñÁ330:
¶Çï³Ï³Ý Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÁ, áñå»ë ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý µÝ³·³í³é,
Ùßï³å»ë ·ïÝí»É ¿ Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ áõß³¹ñáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝáõÙ: ²ÛÝ É³ÛÝ
ï³ñ³ÍáõÙ ¿ ëï³ó»É Ý³¨ ·ñ³¹³ñ³Ý³ÛÇÝ-Ù³ï»Ý³·Çï³Ï³Ý ·áñÍáõÙ`
Ñ»ï³½áï»Éáõ, í»ñ Ñ³Ý»Éáõ ³Ûë Ï³Ù ³ÛÝ ËÝ¹ñÇ (Ã»Ù³ÛÇ) ³é³í»ÉáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ»é³ÝÏ³ñÝ»ñÁ ¨ ³ÛÉÝ: àõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÁ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë, áñ 1981-1985 ÃÃ. ¨ ÙÇÝã¨ 1990 Ãí³Ï³ÝÝ ÁÝÏ³Í
Å³Ù³Ý³Ï³ÙÇçáóáõÙ »ñÏñáõÙ ·ñ³¹³ñ³Ý³ÛÇÝ ·áñÍÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ¨
½³ñ·³óÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ÊêÐØ Ùß³ÏáõÛÃÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³ÝÁ ÏÇó ·ñ³¹³ñ³Ý³ÛÇÝ å»ï³Ï³Ý ÙÇç·»ñ³ï»ëã³Ï³Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ Ñ³ëï³ï³Í áñáßÙ³Ý Ù»ç Ó¨³Ï»ñåí³Í »Ý ³Û¹ µÝ³-·³í³éáõÙ
Ñ»ï³½áï³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÇ ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ: ¸ñ³Ýù »Ý. ·Çï³ï»ËØÇïñáý³Ýáí³ ê., Î»ÝïñáÝ³óáõÙÁ áå»ë ·ñ³¹³ñ³Ý³ÛÇÝ ·áñÍÇ ½³ñ·³óÙ³Ý Ýáñ ÷áõÉ, ÎáõÉïáõñ-Éáõë³íáñ³Ï³Ý ³ßË³ï³Ýù: 1976 N 5, ¿ç 26:
330
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ÝÇÏ³Ï³Ý ³é³çÁÝÃ³óÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ·ñ³¹³ñ³ÝÝ»ñÇ` Çµñ¨ ·³Õ³÷³ñ³Ï³Ý ¨ ·Çï³ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý
Ï³ï³ñ»É³·áñÍáõÙÁ, ·ñ³¹³ñ³ÝÝ»ñÇ ³ßË³ï³ÝùÇ áñ³ÏÇ ¨ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý ã³÷³ÝÇßÁ, ½³ñ·³ó³Í Ñ³ë³ñ³Ï³ñ·áõÙ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ÁÝÃ»ñó³ÝáõÃÛ³Ý ¹ÇÝ³ÙÇÏ³Ý, ·ñùÇ ¨ ÁÝÃ»ñó³ÝáõÃÛ³Ý ¹»ñÁ »ñ»Ë³Ý»ñÇ ¨
å³ï³ÝÇÝ»ñÇ ÏÛ³ÝùáõÙ, ï³ñµ»ñ µÝáõÛÃÇ ¨ ï»ë³ÏÇ ·ñ³¹³ñ³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝÁ, ·ñ³¹³ñ³Ý³ÛÇÝ é»ëáõñëÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ï»Õ³¹ñáõÙÝ áõ û·ï³·áñÍáõÙÁ, ·ñ³¹³ñ³Ý³ÛÇÝ ·áñÍÇ Õ»Ï³í³ñÙ³Ý Ï³ï³ñ»É³·áñÍáõÙÁ: ²Ûë ³Ù»ÝÁ, Ù»ñ Ï³ñÍÇùáí, ³ÝÑñ³Å»ßï »Ý ¨ Ý»ñÏ³ ·ñ³¹³ñ³Ý³ÛÇÝ ³ßË³ïáÕÝ»ñÇÝ ¨ ³å³·³ Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇÝ` Ñ³Õáñ¹³ÏÇó ¹³ñÓÝ»Éáõ ·Çï³Ñ»ï³½áï³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÇ ÑÇÙáõÝùÝ»ñÇÝ: ²Û¹ ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó
³Ý·Ý³Ñ³ï»ÉÇ ¿ 1983 Ã. ÉáõÛë ï»ë³Í ì. ê. Îñ»Û¹»ÝÏáÛÇ §¶ñ³¹³ñ³Ý³ÛÇÝ
Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñ ·Çï³Ï³Ý ÑÇÙáõÝùÝ»ñ¦ Ó»éÝ³ñÏÁ331, áñÁ ÙÇÝã¨ ³Ûëûñ
¿É ãÇ Ïáñóñ»É Çñ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ ²äÐ »ñÏñÝ»ñáõÙ: Ð»ÕÇÝ³ÏÝ Çñ ³éç¨
ËÝ¹Çñ ¿ ¹ñ»É Í³ÝáÃ³óÝ»É ·Çï³Ñ»ï³½áï³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÇ ÑÇÙáõÝùÝ»ñÇÝ, ¹ñ³ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý áõÕÇÝ»ñÇÝ: ¶ñùáõÙ µ³ó³Ñ³ÛïíáõÙ »Ý ·ñ³¹³ñ³Ý³ÛÇÝ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»Ãá¹Ý»ñÁ, ïñíáõÙ ¿ ¹ñ³Ýó ¹³ë³Ï³ñ·áõÙÁ, í»ñÉáõÍíáõÙ ³Û¹ Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùÁ, ¹ñ³Ýó ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ
åñ³ÏïÇÏ³ÛáõÙ Ý»ñ¹Ý»Éáõ Ó¨»ñÝ áõ Ù»Ãá¹Ý»ñÁ:
Ð³ÛïÝÇ ¿, áñ ·ñ³¹³ñ³Ý³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ½³Ý³½³Ý ÏáÕÙ»ñÁ
áõëáõÙÝ³ëÇñíáõÙ »Ý ï³ñµ»ñ ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ` ·ñù³·ÇïáõÃÛ³Ý, ·ñ³¹³ñ³Ý³·ÇïáõÃÛ³Ý, Ù³ï»Ý³·ÇïáõÃÛ³Ý ¨ ëáóÇáÉá·Ç³ÛÇ ÏáÕÙÇó: ²Ûë ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÝ áõÝÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛ³Ý áõ ÏáÝÏñ»ï ³é³ñÏ³Ý`
·ñù³ÛÇÝ ·áñÍ, ·ñ³¹³ñ³Ý³ÛÇÝ ·áñÍ, ëáóÇ³É³Ï³Ý áÉáñï (ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñ),
Ù³ï»Ý³·ÇïáõÃÛáõÝ ¨ ·Çï³ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ: ´³Ûó ëñ³Ýù
áõÝ»Ý Ý³¨ ÙÇ Ï³ñ¨áñ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ñ³ïÏ³ÝÇß` ¹ñ³Ýù µáÉáñÝ ¿É ³Ûë Ï³Ù ³ÛÝ
ã³÷áí ³éÝãíáõÙ »Ý ·ñ³¹³ñ³Ý³ÛÇÝ åñ³ÏïÇÏ³ÛÇÝ, áõëïÇ ¨ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝ ¿ ³é³ç³ó»É ³Û¹ ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ Ï³ï³ñíáÕ
áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇ Ù³ëÁ ÙÇ³íáñ»É ·ñ³¹³ñ³Ý³ÛÇÝ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñ Ñ³ëÏ³óáõÃÛ³Ý Ù»ç: Ø³Ý³í³Ý¹, áñ Çñ³Ï³ÝáõÙ »ñµ»ÙÝ ³ÝÑÝ³ñÇÝ
¿ ÉÇÝáõÙ áñáß»É, Ã» áñï»Õ ¿ í»ñç³ÝáõÙ ·ñ³¹³ñ³Ý³·Çï³Ï³ÝÁ ¨ ëÏëíáõÙ
Ù³ï»Ý³·Çï³Ï³ÝÁ Ï³Ù ·ñù³·Çï³Ï³ÝÁ: ²Ûë ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë, ûñÇÝ³ã³÷ ¿, áñ Ó»éÝ³ñÏáõÙ µ»ñí³Í µáÉáñ ûñÇÝ³ÏÝ»ñÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ í»ñ³µ»ñáõÙ »Ý ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñÇ ¨ ÁÝÃ»ñó³ÝáõÃÛ³Ý áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ:Ø»ñ Ï³ñÍÇùáí Ñ»Ýó ³Ûë µÝ³·³í³éÝ ¿, áñ ÙÇ³íáñáõÙ ¿
·ñù³·ÇïáõÃÛáõÝÁ, ·ñ³¹³ñ³Ý³·ÇïáõÃÛáõÝÁ, Ù³ï»Ý³·ÇïáõÃÛáõÝÁ ¨ í»ñ
Ñ³ÝáõÙ ëñ³Ýó ³Õ»ñëÝ»ñÁ ³ÛÉ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï:
331
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ÆÝãå»ë Ñ³ÛïÝÇ ¿, Ñ»ï³½áï³Ï³Ý µáÉáñ Ù»Ãá¹Ý»ñÁ µ³Å³ÝíáõÙ »Ý »ñÏáõ
Ù»Í ËÙµÇ` ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý Ñ³í³ùÙ³Ý ¨ ¹ñ³Ýó Ùß³ÏÙ³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñ:
ì»ñÉáõÍÛ³É Ó»éÝ³ñÏáõÙ µ³ó³Ñ³ÛïíáõÙ »Ý ÷³ëï³Ï³Ý ÝÛáõÃ»ñÇ Ñ³í³ùÙ³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÁ, áñáÝó ÙÇçáóáí ¿É í»ñ »Ý Ñ³ÝíáõÙ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å»ë
·ñ³¹³ñ³Ý³ÛÇÝ Çñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÷³ëï»ñÁ, ÑÇÙù ¿ ëï»ÕÍíáõÙ ³é³ç ù³ßí³Í ÑÇåáÃ»½Ý»ñÇ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ëïáõ·»Éáõ ¨ Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ý
Ýå³ï³ÏÝ»ñÁ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: Ò»éÝ³ñÏÁ µ³ÕÏ³ó³Í ¿ 9 ·ÉáõËÝ»ñÇó, áñáÝóáõÙ Éáõë³µ³ÝíáõÙ »Ý Ñ»ï¨Û³É 4 ÑÇÙÝ³Ñ³ñó»ñÁ. Ñ»ï³½áï³Ï³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÇ ï»ëáõÃÛáõÝÁ, ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÇ Ñ³í³ùÙ³Ý µÝáõÃ³·ñáõÃÛáõÝÁ, Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ý ÷áõÉ»ñÇ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ý Íñ³·ñÇ Ùß³ÏáõÙÁ: Ð»ÕÇÝ³ÏÁ Çñ³í³óÇáñ»Ý ÝßáõÙ
¿, áñ ·Çï³Ñ»ï³½áï³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ ¨ áñ³ÏÁ
Ù»Í³å»ë å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í »Ý ·ñ³¹³ñ³Ý³ÛÇÝ-Ù³ï»Ý³·Çï³Ï³Ý ·áñÍáõÙ
·Çï³Ï³Ý ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý Ù³Ï³ñ¹³Ïáí ¨
³ÛÝ Ï³ñ¨áñ Ñ³Ý·³Ù³Ýùáí, Ã» Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÁ áñù³Ýáí ·Çï»Ý ¨ Ï³ñáÕ
»Ý û·ïí»É ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ï³ñµ»ñ ÙÇçáóÝ»ñÇó: ì. ê. Îñ»Û¹»ÝÏáÛÇ
§¶ñ³¹³ñ³Ý³ÛÇÝ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñ ¦ Ó»éÝ³ñÏÁ ËÝ¹ñá ÝÛáõÃÇ Ñ³ñó³¹ñÙ³ÝÁ ³éÝãíáÕ ³é³çÇÝ áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛáõÝÝ ¿ñ: ºí µÝ³Ï³Ý
¿, áñ ÇÝãå»ë Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³é³çÇÝ ÷áñÓ, Ýñ³ÝáõÙ ÝáõÛÝå»ë Ï³Ý µ³óÃáÕáõÙÝ»ñ, Ñ³í»ÉáõÙÝ»ñ, ÏñÏÝáõÃÛáõÝÝ»ñ: Ø³ëÝ³íáñ³å»ë, Ù»ñ Ï³ñÍÇùáí,
·ñùáõÙ ï»Õ »Ý ·ï»É ·ñ³¹³ñ³Ý³·ÇïáõÃÛ³Ý µÝ³·³í³éáõÙ Ï³ï³ñí³Í
Ñ»ï³½áï³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÇÝ ³éÝãíáÕ áã µáÉáñ Ñ³ñó»ñÝ áõ ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ:
ºí áñ Ï³ñ¨áñÝ ¿, Ýñ³ÝóÇó µáÉáñÁ ã¿, áñ µ³ó³Ñ³Ûïí³Í »Ý Ñ³í³ë³ñ³å»ë
ËáñÁ ¨ Ñ»ï¨áÕ³Ï³Ýáñ»Ý: ²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, Ñ»ÕÇÝ³ÏÁ Ù»Í ¨ Éáõñç
³ßË³ï³Ýù ¿ Ï³ï³ñ»É: Î³ñ»ÉÇ ¿ Ñ³Ùá½í³Í Ýß»É, áñ ¹³ Ýñ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Ñ³çáÕí»É ¿: Ò»éÝ³ñÏÇ í»ñçáõÙ ½»ï»Õí³Í »Ý ·ñ³¹³ñ³Ý³·ÇïáõÃÛ³Ý,
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ·Çï³Ï³Ý ¨ ëáóÇáÉá·Ç³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý, áñáÝù ³ÝÏ³ëÏ³Í,
Ù»Í û·ÝáõÃÛáõÝ »Ý Ñ»ï³½áïáÕÝ»ñÇÝ: àõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÁ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë
Ý³¨, áñ Å³Ù³Ý³ÏÇÝ Ñ³ïáõÏ áõß³¹ñáõÃÛáõÝ ¿ ¹³ñÓí»É ³Ûëå»ë Ïáãí³Í
ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñÇ ß»ñï³íáñí³Í ëå³ë³ñÏÙ³ÝÁ: ²Ý¹ñ³¹³éÝ³Éáí ³Ûë
Ñ³ñóÇÝ` Ñ³ïÏ³å»ë µáõÑ³Ï³Ý ·ñ³¹³ñ³ÝÝ»ñáõÙ, è. âÇÉÇÝ·³ñÛ³ÝÁ Ýß»É ¿
ëå³ë³ñÏÙ³Ý »ñ»ù ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñ` Áëï ËÙµ»ñÇ, Áëï ·ÇïáõÃÛ³Ý ×ÛáõÕ»ñÇ
¨ Áëï ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ï»ë³ÏÇ332: ²ÛÝ ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ ¿ Ý³¨ ³Ûëûñ: Ð»ÕÇÝ³ÏÇ
ï»ë³Ï»ïÇ ×ßÙ³ñï³óÇáõÃÛáõÝÁ Ñ³ëï³ïíáõÙ ¿ Ýñ³Ýáí, áñ
³) Áëï ·ÇïáõÃÛ³Ý ×ÛáõÕ»ñÇ (Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý) ëå³ë³ñÏáõÙÁ ³Ù»Ý³ïÇå³Ï³ÝÝ áõ ï³ñ³Íí³ÍÝ ¿ »Õ»É Ð³Û³ëï³ÝÇ µ³ñÓñ³·áõÛÝ ¨ ÙÇçÝ³Ï³ñ·
Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·ñ³¹³ñ³ÝÝ»ñáõÙ
âÇÉÇÝ·³ñÛ³Ý è. ÀÝÃ»ñóáÕÝ»ñÇ ß»ñï³íáñí³Í ëå³ë³ñÏáõÙÁ µáõÑ³Ï³Ý
·ñ³¹³ñ³ÝÝ»ñáõÙ // ÎáõÉïáõñ-Éáõë³íáñ³Ï³Ý ³ßË³ï³Ýù: 1982, ÃÇí 8, ¿ç 14-17:
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¥ºñ¨³ÝÇ å»ï³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝáõÙ, Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý, ÅáÕáíÁñ¹³Ï³Ý ïÝï»ëáõÃÛ³Ý, ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ¨ ³ÛÉ ÇÝëïÇïáõïÝ»ñáõÙ),
áñáÝù áõÝ»ó»É »Ý Ù³ëÝ³·Çï³óí³Í ÁÝÃ»ñó³ëñ³ÑÝ»ñ, Ï³µÇÝ»ïÝ»ñ` Çñ»Ýó
Ñ³ñáõëï ³éÓ»éÝ ýáÝ¹»ñáí: ¶ñ³¹³ñ³Ý³ÛÇÝ-Ù³ï»Ý³·Çï³Ï³Ý ëå³ë³ñÏÙ³Ý ÝÙ³Ý Ó¨Á ß»ñï³íáñí³Í ëå³ë³ñÏÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ÙÇçáóÝ»ñÇó ¿ ¨ ÃáõÛÉ ¿ ïí»É ³ñ³· ëå³ë³ñÏ»É ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ: ²Û¹áõÑ³Ý¹»ñÓ,
ß»ñï³íáñí³Í ëå³ë³ñÏáõÙÁ »ÝÃ³¹ñáõÙ ¿ Áëï ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ï»ë³ÏÇ
¥·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý, å³ïÙ³Ï³Ý ¨ ³ÛÉ) ¨ Áëï ËÙµ»ñÇ ëå³ë³ñÏáõÙ:
µ) Àëï ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ï»ë³ÏÇ (áõëáõÙÝ³Ï³Ý, ·Çï³Ï³Ý ¨ ³ÛÉÝ)
ëå³ë³ñÏáõÙÁ µáõÑ³Ï³Ý ·ñ³¹³ñ³ÝÝ»ñÇ ·»ñÇßËáÕ Ù³ëáõÙ (ºñ¨³ÝÇ åáÉÇï»ËÝÇÏ³Ï³Ý, Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý, éáõë³ó ¨ ûï³ñ É»½áõÝ»ñÇ,
µÅßÏ³Ï³Ý, ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý, ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ÏáõÉïáõñ³ÛÇ, ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý
ïÝï»ëáõÃÛ³Ý, ·»Õ³ñí»ëï³Ã³ï»ñ³Ï³Ý ÇÝëïÇïáõïÝ»ñáõÙ)
Ï³½Ù³Ï»ñåí³Í ¿ »Õ»É µ³í³ñ³ñ ã³÷áí: ²ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ù»Ãá¹Á, ë³Ï³ÛÝ, ï³ñ³Íí³Í ã¿ñ Ý³¨ ÙÛáõë áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·ñ³¹³ñ³ÝÝ»ñáõÙ:
·) Àëï ÁÝÃ»ñóáÕ³Ï³Ý ËÙµ»ñÇ, ß»ñï³íáñí³Í ëå³ë³ñÏáõÙ. ³Ûë
Ï³ñ·Á µáõÑ³Ï³Ý ·ñ³¹³ñ³ÝÝ»ñáõÙ ëÏëí»É ¿ ³ñÙ³ï³íáñí»É ¹»é 1979Ã.:
²ÛÝ Ï³ï³ñ»É³·áñÍÙ³Ý Ùßï³Ï³Ý Ï³ñÇù áõÝ»ñ, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë, »ñµ ËáëùÁ í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ³é³çÇÝ Ïáõñë»óÇÝ»ñÇ ëå³ë³ñÏÙ³ÝÁ:
²Ý¹ñ³¹³éÝ³Éáí ·ñ³¹³ñ³Ý³ÛÇÝ ëå³ë³ñÏÙ³Ý ³Û¹ Ï³ñ¨áñ ËÝ¹ñÇÝ,
Ï³ñ»ÉÇ ¿ »Õñ³Ï³óÝ»É, áñ ³ÛÝ ·ÉË³íáñ³å»ë Ï³Ëí³Í ¿ ïíÛ³É ·ñ³¹³ñ³ÝÇ Ï³Ù ÷³ëï³ÃÕÃ³-ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ýáÝ¹»ñÇ ÉñÇíáõÃÛáõÝÇó, ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ ¨ Ù³ï»Ý³·Çï³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏÝ»ñÇ
Ï³½Ù³Ï»ñåí³ÍáõÃÛáõÝÇó: êå³ë³ñÏÙ³Ý Ñ³çáÕáõÃÛáõÝÁ Ï³Ëí³Í ¿ áã
ÙÇ³ÛÝ ·ñ³¹³ñ³Ý³í³ñ-Ù³ï»Ý³·»ïÇó, ³ÛÉ¨ É³í Ó¨³íáñí³Í ù³ñï³ñ³Ý³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Çó áõ ·ñ³óáõó³Ï»ñÇó: ÆÝãå»ë Ñ³ÛïÝÇ ¿, ù³ñï³ñ³ÝÝ»ñÁ (³Ûµµ»Ý³Ï³Ý, ³é³ñÏ³Û³Ï³Ý) Ï³ñáÕ »Ý ÷áË³ñÇÝ»É ¹»é ãÑñ³ï³ñ³Ïí³Í áñ¨¿ Ó»éÝ³ñÏÇ, áñáÝù Ï³Ý µáÉáñ ·ñ³¹³ñ³ÝÝ»ñáõÙ: ä»ïù ¿
Ýß»É Ý³¨, áñ ·ñ³¹³ñ³Ý³ÛÇÝ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñ Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ¹ÇïíáõÙ ¨ ·áñÍ³ÍíáõÙ ¿ áñå»ë ·Çï³Ñ»ï³½áï³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ÉÇñ, ³ÛÉ Ëáëùáí` Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝ, áñÇÝ Ù³ëÝ³ÏóáõÙ »Ý ï³ñµ»ñ Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñ` ·ñù³·»ïÝ»ñ, ·ñ³¹³ñ³Ý³í³ñÝ»ñ, Ù³ï»Ý³·»ïÝ»ñ ¨
³ÛÉáù, áñáÝù »Ý ÉáõÍáõÙ Ñ³ñ³ÏÇó, ÙÇç·Çï³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñ:

Ü³ñÇÝ» ¸²ÜÆºÈÚ²Ü
¶ñ³¹³ñ³Ý³ÛÇÝ-Ù³ï»Ý³·Çï³Ï³Ý ·áñÍÇ Ï³é³í³ñáõÙÝ áõ ½³ñ·³óáõÙÁ
Ð³Û³ëï³ÝáõÙ 1981-1990ÃÃ
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. ·ñ³¹³ñ³Ý³ÛÇÝ ” Ù³ï»Ý³·Çï³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ, ·ñ³¹³ñ³Ý, ·ñ³¹³ñ³Ý³í³ñ, ·ñù³ÛÇÝ ýáÝ¹»ñ, ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ýáÝ¹»ñ
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Ðá¹í³ÍáõÙ óáõÛó »Ý ïñí³Í ·ñ³¹³ñ³Ý³ÛÇÝ ” Ù³ï»Ý³·Çï³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ÁÝÃ³óùÁ ¨ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ûñÇÝ³ã³÷áõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ: ¶ñ³¹³ñ³Ý³ÛÇÝ ó³ÝóÇ ½³ñ·³óÙ³Ý å³ïÙáõÃÛ³Ý áõëáõÙÝ³ëÇñáõÙÁ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë, áñ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ·ñ³¹³ñ³Ý³ÛÇÝ
ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ùÝÝ³ñÏÙ³Ý ¨ ·ñ³¹³ñ³ÝÝ»ñÇ ¹»ñÇ ÁÝ¹É³ÛÝÙ³Ý áõÕÕáõÃÛ³Ùµ Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñ³Ï³ÝÝ»ñÇ Ùß³ÏÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ëï»ÕÍí»É áõ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ ¿ Í³í³Éí»É:
Нарине ДАНИЕЛЯН
Развитие и организация библиотечно-библиографической деятельности в
Армении в 1981-1990 годы
Ключевые слова: библиотечно-библиографическая деятельность литература, читатель,
библиотека, библиотекарь, библиограф, информационные фонды, книжные фонды

В статье приведены общие закономерности и процесс развития библиотечнобиблиографической деятельности в Армении. Изучение развития истории
библиотечной сети показывает, что для обсуждения важнейших проблем
библиотечного строительства и разработки рекомендаций для расширения роли
библиотек в республике развернулась
плодотворная деятельность В
рассматриваемом периоде большое внимание было уделено научноисследовательской работе в библиотеках, которое, с точки зрения библиотечнобиблиографической деятельности, имело актуальное значение.
Narine DANIELYAN
The organizaition and the developmend of the library-bibliographic work in
Armenia during the period from 1981 to 1990s
Key words: library-bibliographic activities, literature, reader, library, librarian, bibliographer, the
book fund, information funds, development

The article is devoted to the process of the library-bibliographic activity development
and the general peculiarities in Armenia. The study of the library net development
history shows that in the Republic of Armenia some effective activity was done
for working out some assignments in order to enlarge the role of the libraries and
discuss some important problems about the library projects in the Republic of Armenia.
During the above mentioned period the scientific studies on library activities were in
focus which have modern importance from a library and bibliographic point of view.
ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԲԵՐ ԽՄԲԵՐԻՆ ՀԱՆՐՕԳՈՒՏ ԱՇԽԱՏԱՆՔՈՒՄ
ԻՆՏԵԳՐԵԼՈՒ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ԱՈՒՏԻԶՄԻ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄ
ՈՒՆԵՑՈՂ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԻՆՔՆԱԳԻՏԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ
ՕՐԻՆԱԿՈՎ
Կարինե ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
ԵՊՀ Անձի հոգեբանության ամբիոնի ասպիրանտ
Բանալի բառեր. ավազաթերապիա, ավազով աշխատանք, աուտիզմ, աուտիկ
տիրույթի խանգարում, ինքնաընկալում, ինքնագիտակցություն, ''Ես կոնցեպցիա''
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Երկրի սոցիալ-տնտեսական զարգացման կարևորագույն պայմաններից մեկն առողջ հասարակության առկայությունն է: Այն նաև զարգացած տնտեսության գրավականներից է: Ակնհայտ է նաև, որ վերջինս
պետությունից, պետական կառավարման համակարգից պահանջում է
շարունակական ուշադրություն և աշխատանք, սոցիալական պաշտպանություն և հոգատարություն հասարակության բոլոր շերտերի, հատկապես` երեխաների հանդեպ: Վաղ տարիքում ի հայտ եկած բազմաթիվ հիվանդությունների հանդեպ անտարբերությունը կարող է հանգեցնել հասարակությունից երեխաների ինքնամեկուսացման անցանկալի երևույթի:
Գիտնականները մշակել են բազմաթիվ արդյունավետ մեթոդներ,
որոնցից շատերը պահանջում են հոգեբանների հետևողական աշխատանք: Ավազաթերապիան համամեմատաբար նոր առաջացած թերապևտիկ ուղղություններից մեկն է, որը լայն կիրառում է գտել ողջ աշխարհում:
Այն հիմնվել և զարգացել է յունգյան հոգեբանական դպրոցի տեսամեթոդաբանական հիմքի շրջանակներում: Ի սկզբանե ավազե սկուտեղը օգտագործվում էր որպես հոգեթերապևտկ գործընթացը խթանող լրացուցիչ
միջոց, սակայն ժամանակի ընթացքում ավազաթերապիան դարձավ արտթերապիայի հիմնական և առանձին ուղղություններից մեկը: Երեխաների
ավազի հետ խաղը դեռևս 1929թ. սկսել է ուսումնասիրել հոգեբան Մարգարետ Լովենֆելդը, ով, բացահայտելով ավազի մի շարք դրական գործառույթներ և կարևորելով տակտիլ շփումը այդ նյութի հետ, սկսեց կիրառել
ավազը (խաղալիք կերպարների հավաքածուի համադրությամբ) երեխաների հետ աշխատանքում: Նա հանգեց այն եզրակացության, որ ավազը
հիանալի հնարավորություն է ընձեռում երեխաներին կառուցելու իրենց
աշխարհը ավազի հարթության վրա՝ վերարտադրելով այն բոլոր ապրումները, խնդիրներն ու դժվարությունները, որոնք առաջանում են իր հոգեկանում [4]: Հետագայում ավազի հետ աշխատանքը ուսումնասիրվեց Կ.Յունգի աշակերտ Դոռա Կալֆի և այլոց կողմից: Դ.Կալֆի ավազաթերապիան
հիմնվում է այն գաղափարի վրա, որ ավազի միջոցով երեխան ոչ միայն
կարողանում է ինքնարտահայտվել, արտացոլել իր ներաշխարհը, այլև
աշխատանքի արդյունքում յուրահատուկ կապ է ստեղծվում երեխայի
ապրումների, պատկերացումների և առօրյա կյանքի միջև: Այսինքն, ավազի օգնությամբ սիմվոլիկ խաղը յուրօրինակ կամուրջ է հանդիսանում
անգիտակցական և գիտակցական ոլորտների միջև. ենթագիտակցական
կոնֆլիկտը դուրս է բերվում ավազի հարթություն, խաղարկվում և ապըրվում է այցելուի կողմից՝ ստանալով հանգուցալուծում [2]: Ավազով աշխատանքի հիմքում ընկած է ոչ խոսքային հաղորդակցման միջոցով տեսողական պատկերների ստեղծման գործընթացը. վերջինս առավել արդյու375
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նավետ է դարձնում այն անձանց հետ աշխատանքը, ովքեր դժվարանում
են խոսքով արտահայտել իրենց ներաշխարհը /ենթարկվել են բռնության,
ունեն տագնապ, զարգացման և հաղորդակցման խնդիրներ/:
Ավազով աշխատանքը կիրառվում է թե՛ մեծերի, թե՛ երեխաների
հետ՝ խմբային կամ անհատական ձևաչափով՝ ելնելով խնդրի նպատակից: Բացի թերապևտիկ նշանակությունից ավազը լայն տարածում է
գտել ախտորոշման, զարգացնող և շտկողական աշխատանքների կազմակերպման շրջանակներում: Զարգացման խնդիրներ ունեցող երեխաների հետ ավազով աշխատանքը նպաստում է մանր մոտորիկայի, ինքնակառավարման, ուշադրության, խոսքի զարգացմանը, ինչպես նաև խթանում է հուզական-դրդապատճառային և հաղորդակցման ոլորտների զարգացումը. այն հնարավորություն է տալիս տեղափոխել ձեռքբերված կարողություններն առօրյա կյանք՝ ճանապարհ հարթելով երեխայի ինքնուրույնության զարգացման և սոցիալական ինտեգրման համար [1]:
Ավազով աշխատանքը անփոխարինելի է նաև անհատական թերապևտիկ աշխատանքում: Այն հնարավոր է իրականացնել երեխաների հետ
սկսած 4 տարեկանից, քանի որ համարվում է, որ մինչ այդ երեխայի ինքնագիտակցությունը բավարար զարգացած չէ, հետևաբար երեխայի բոլոր
խնդիրները կապված են ծնողի հետ: Ինչպես նկարագրված է Ռ.Միտչելի և
Խ.Ֆրիդմանի՝ ''Ներկա, անցյալ և ապագա'' գրքում տեղ գտած Ջոնսի հետազոտություններում՝ մինչև 4 տարեկան երեխաները ավազով աշխատանքի ժամանակ հիմնականում թաքցնում էին առարկաները ավազի
մեջ, ապա գտնում դրանք. սա փաստում է այն, որ այս տարիքի երեխաների ''Ես''-ը դեռևս զարգացած չէ, և նրանք չեն կարող ավազի հարթություն տեղափոխել իրենց ''Ես''-ի չգիտակցված պատկերները: Մինչդեռ
5-7 տարեկան երեխան արդեն ընդունակ է ավազի միջոցով կառուցել
հստակ պատկերներ, ներկայացնել դրանց իմաստն ու նշանակությունը[3]:
Այնուամենայնիվ, մեր կարծիքով, ավազով աշխատանքը կարող է լինել
արդյունավետ կրտսեր և միջին նախադպրոցական տարիքի երեխաների
հետ, մասնավորապես զարգացնող, շտկողական աշխատանքի շրջանակներում: Նման աշխատանքը թույլ է տալիս հետազոտել երեխայի խնդիրը,
նվազեցնել հուզական լարվածությունը, զարգացնել ճանաչողական ոլորտը, բարելավել շփումը և հաղորդակցումը: Ավազով աշխատանքը կիրառելի է նաև աուտիկ տիրույթի խանգարումների դեպքում: Աուտիստները,
ինչպես և զարգացման այլ խնդիրներ ունեցող երեխաներ, հաճախ դժվարանում են ավազի միջոցով կառուցել աշխարհներ և ստեղծել այնպիսի
սյուժեներ, ինչպիսին բնականոն զարգացում ունեցող երեխաները, սակայն ավազի դաշտն ինքնին խորհրդանիշ է. այն ենթագիտակցության
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փոխակերպումն է, որի շնորհիվ արտաքին աշխարհ է դուրս բերվում անձի
ենթագիտակցության բովանդակությունը տարբեր պատկերների, խորհըրդանիշների տեսքով: Անգամ առանց դասական կերպարների, խաղալիքների, որոնք ավազաթերապիայի կարևոր բաղադրիչ են, ավազով խաղի
ընթացքում նյութի վրա ցանկացած ազդեցություն, գոգավորության և ուրվագծի փոփոխություն արդեն պարունակում է տեղեկատվություն [5]:
Ուսումնասիրելով ավազով աշխատանքի մի շարք առանձնահատկություններ՝ ինքնաընկալման զարգացման խթանումը, նոր հմտությունների ձեռքբերումը և անձի դրական պոտենցիալի ակտիվացումը, որոշեցինք իրականացնել մեր հետազոտությունը. ավազի օգնությամբ ուսումնասիրել բնականոն զարգացում ունեցող և աուտիզմի համախտանիշ
ունեցող երեխաների ինքնաընկալման տարբերությունները: Ինքնաընկալման և ''Ես կոնցեպցիայի'' ուսումնասիրությունը աուտիզմի պարագայում
բարդ գործընթաց է, ինչը պայմանավորված է մի քանի գործոններով,
մասնավորապես՝ լեզվաբանական և սոցիալական խոչընդոտներով: Աուտիզմ ունեցող երեխաների մեծ մասը ունի հաղորդակցման և խոսքի զարգացման դժվարություններ, շատերի մոտ այն աղքատ է զարգանում և
մնում է սահմանափակ ողջ կյանքի ընթացքում. նրանք դժվարանում են
մտնել երկխոսության մեջ, խոսքի շեշտադրման և առոգանության դժվարություններ ունեն, հաճախ շփոթում են դերանունները:
Հիմք ընդունելով վերոնշյալ գիտելիքները նախադպրոցական տարիքի և աուտիզմի համախտանիշ ունեցող երեխաների մասին՝ մեր կողմից
իրականացվել է հետազոտություն, որի նպատակն է ուսումնասիրել բնականոն զարգացում ունեցող և աուտիզմի համախտանիշ ունեցող նախադպրոցական տարիքի երեխաների ինքնագիտակցության խորհրդանշանային արտահայտումների տարբերությունները ավազի հարթության վրա
պատկերներ ստանալու միջոցով (կոլաժ պատրաստելու միջոցով): Մեր
կողմից կատարված հետազոտությունը իրականացվել է անհատական
հանդիպման ձևաչափով, որի ընթացքում աուտիզմի ախտորոշում ունեցող երեխաներին տրվել է ''պատկերի'ր ինքդ քեզ'' կամ ''կառուցի'ր ինքդ
քեզ'' հրահանգը՝ պատասխանելով ''ո՞վ եմ ես'' հարցին /ցանկության
դեպքում օգտագործելով խաղասենյակում առկա խաղալիքներն ու նյութերը/: Հետազոտությանը մասնակցել է 2 խումբ: Առաջին խմբում ընդգըրկվել են 3-7 տարեկան աուտիզմի համախտանիշ կամ աուտիկ տիրույթի խանգարում ունեցող երեխաներ (զարգացած խոսքային հմտություններ ունեցող): Այս խումբը մեր կողմից պայմանականորեն նշվել է որպես Ա
խումբ (53 երեխա): Երկրորդ խումբը կազմված է եղել 3-7 տարեկան
երեխաներից, ովքեր չեն ունեցել որևէ ախտորոշում. այս խումբը պայմա377
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նականորեն նշվել է որպես Բ խումբ (100 երեխա): Հետազոտությունը
իրականացվել է 2011թ. հոկտեմբերից մինչև 2016թ. փետրվար ամիսը:
Առաջադրված վարկածի համաձայն՝ աուտիզմի խանգարում ունեցող
երեխաների ինքնագիտակցության խորհրդանշանային արտահայտումները տարբերվում են բնականոն զարգացում ունեցող երեխաների խորհըրդանիշներից և ունեն մի շարք առանձնահատկություններ:
Ա խմբի երեխաներն իրականացնում էին որոշակի գործողություններ
ավազի մակերևույթի վրա. հրահանգը լսելուց անմիջապես հետո նրանք
սկսում էին հարթեցնել ավազի մակերեսը: Աուտիզմի խանգարում ունեցող
երեխաները այդ գործողությունը կատարում էին ընդգծված եռանդով՝ մի
քանի անգամ սահեցնելով ձեռքը ավազի վրա, հավասարեցնելով այն,
ապա թեթևակի հարվածելով՝ ասես վստահ լինելու համար, որ ավազի
յուրաքանչյուր մասնիկ իր տեղում է: Այդ շարժումներով երեխան ապահովում էր ավազի մակերեսի ամրությունը: Ավազի հարթեցումը, անթափանց շերտի ստեղծումը պաշտպանական գործառույթ է կատարում
երեխայի հոգեկանի համար, քանի որ յուրահատուկ սահման է հանդիսանում երեխայի հոգեկանի և արտաքին աշխարհի միջև: Մեր կողմից
կատարված վերլուծության համաձայն՝ աուտիզմ ունեցող երեխան նման
գործողություններով ձգտում է պաշտպանել իր ներքին աշխարհը, իր
''Ես''-ը արտաքին միջամտությունից՝ ելնելով տագնապի և անորոշության
զգացումից:
Բ խմբի երեխաները հիմնականում պատրաստում են ավազից կարկանդակներ, սարեր, որոնք խորհրդանշում են աշխարհի կենտրոնը՝ երկրի
և երկնքի միացման կետը: Որպես երկրի մակերևույթի ամենաբարձր կետ՝
սարը խորհրդանշում է հավերժություն, կայունություն: Ինչպես նաև սարը
կարող է խորհրդանշել օդի, մարմնի և հոգու միասնություն [4]: Այսպիսով,
բնականոն զարգացում ունեցող երեխաների մոտ նկատվում է զարգացման, կայունության ձեռքբերման միտում:
Ա խմբի երեխաները նույն հրահանգից հետո նկարում էին գծեր, աստիճան, գնացքի ռելսեր, անիվ, պարուրաձև շրջաններ, մեխանիզմներ՝
նման ԴՆԹ-ի շղթային: Հիմնականում գծերը, շրջանները, շրջանաձև
պարույրները խորհրդանշում են տարածքի սահմաններ կամ ճանապարհ:
Ուղիղ գիծը խորհրդանշում է ուղղորդված, որոշակի նպատակ հետապընդող ճանապարհ, մինչդեռ գծերի պատկերումը արտահայտում է այնպիսի ոլորտների միջև առկա կապ, որոնք երբևէ իրարից հեռացված են
եղել: Աստիճանը խորհրդանշում է ճանապարհ դեպի դատարկություն, անորոշություն, անկում: Պարույրը խորհրդանշում է գերբնականի և առօրեականի կապը, կյանքի էներգիայի բաշխումը բնության մեջ, հոգու
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որոնումը և վերջնական վերադարձը դեպի առանցք (Կուպեր 1978):
Պարույրը որպես խորհրդանիշ կարող է հանդիպել նաև օձի կամ ավազի
օձաձև գոգավորության տեսքով, որը խորհրդանշում է կյանքի երկբևեռությունը՝ ծնունդը, կյանքը և մահը, վերին աշխարհը և ստորին աշխարհը, արևի շարժումը և տիեզերական անվերջությունը: Ամենայն հավանականությամբ աուտիզմի խանգարում ունեցող երեխաների ինքնագիտակցության այս խորհրդանիշներն արտահայտում են երեխայի կողմից
փնտրելու և ներքին ուղին հարթելու գործընթացը, որը հնարավորություն
կտա կապ հաստատել արտաքին իրականության հետ:
Բ խմբի երեխաները ավազի վրա նկարում էին իրենց գծային
պատկերը ՝ գլուխ, ձեռքեր, իրան, ոտքեր, և զարդարում էին իրենց պատկերները որոշ տարրերով: Օրինակ, տղաները հիմնականում նկարում էին
իրենց՝ ձեռքում բռնած զենքով, ավտոմեքենա էին դնում գծապատկերի
կողքին, նշում, որ դա հենց իրենց մեքենան է կամ վայրի գիշատիչ
կենդանի էին դնում և նշում, որ դա իրենց ընկերն է: Աղջիկները
զարդարում էին իրենց կերպարը գունավոր բյուրեղներով, դետալներով,
որպես ընկեր ընտրում էին որևէ ընտանի կենդանի կամ նկարում էին
իրենց սոցիալական շրջապատը՝ ավելացնելով հասակակիցների կամ
նշանակալի մեծահասակի կերպարներ:
Ա խմբի երեխաներն ընտրում էին մոնոտոն շարժում կատարող
խաղալիքներ՝ ճոճանակ, կարուսել, զանգ, ավազով ժամացույց և այլն: Այս
առարակաների ընտրությունը բնութագրում է այն, որ աուտիզմի խանգարում ունեցող երեխաները կատարում են կրկնվող, միօրինակ գործողություններ, շարժումներ: Գուցե նմանօրինակ ընտրությունը արտահայտում է իրենց ինքնագիտակցության կենտրոնում գտնվող խնդիրը՝ 2 տարբեր իրականությունների միջև գտնվելու կոնֆլիկտը /խոսքը գնում է աուտիզմ ունեցող երեխայի ներքին և արտաքին աշխարհների բախման
մասին/:
Բ խմբի երեխաներն ընտրում էին բնության տարրեր, երևույթներ.
օրինակ ''ես արև եմ, փոթորիկ եմ, անձրև եմ, անտառ եմ, ծառ եմ, գետ եմ,
հրաբուխ եմ'': Ինչպես նաև երեխաները ներկայացնում էին այն հիմնական հատկությունները, որոնցով օժտված էին այդ երևույթները: Այս
ամենի հիմքում ընկած է երեխաների նույնականացման մեխանիզմը, քանի որ նախադպրոցական տարիքի երեխան, բացահայտելով արտաքին
աշխարհը, նույնականանում է նաև բնության երևույթների հետ. այդ
երևույթների ներքնայնացման արդյունքում առավել ընդգծվում է երեխայի
''Ես''-ի զարգացումը և ինքնատիպությունը:
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Ա և Բ խմբերի երեխաների ինքնըկալման ուսումնասիրության արդյունքում դուրս է բերվել ևս մեկ տարբերություն. աուտիզմի խանգարում
ունեցող երեխաներն ընտրում են ավազե արկղի այն հատվածը, որտեղ
ավազը չոր է, նրանք խուսափում են այն թրջելուց, չնայած ջրով դույլը
միշտ նկատելի դրված է ավազե արկղի մոտ: Միևնույն ժամանակ
բնականոն զարգացում ունեցող երեխաներն իրենց ինքնագիտակցությունը արտահայտող խորհրդանիշների կառուցման նպատակով անպայման
օգտագործում են ջուր, կամ աշխատում են ավազե արկղի այն հատվածի
հետ, որտեղ ավազն արդեն խոնավ է: Ջուրը հանդիսանում է հուզականության խորհրդանիշ, իսկ աուտիզմ ունեցող անձանց մոտ հիմնականում ախտահարված է հուզական ոլորտը, հետևաբար նրանք խուսափում են օգտագործել ջուրն ավազով խաղի ընթացքում: Մեր կողմից իրականացված հետազոտության արդյունքում դուրս է բերվել 2 խմբերի միջև
առկա ևս մեկ տարբերություն. բնականոն զարգացում ունեցող երեխաները ներկայացնում են իրենց կառուցածը, պատմություն են հորինում
դրա շուրջ, մինչդեռ աուտիզմ ունեցող երեխաները պարզապես լռում են
կամ բարձրաձայն ասում այն խորհրդանիշների և երևույթների անունները, որ կառուցել են: Այսինքն, նրանց խոսքը սահմանափակվում է միայն
նկարագրական տվյալներով:
Այսպիսով, աուտիզմի խանգարում ունեցող և բնականոն զարգացում
ունեցող երեխաների ինքնագիտակցության արտահայտման ձևերի, խորհըրդանիշների և առանձնահատկությունների միջև գոյություն ունեն մի
շարք տարբերություններ, որոնց ուսումնասիրումը կարող է տեղեկատվություն հանդիսանալ աուտիզմ ունեցող երեխայի ներաշխարհը հասկանալու և երեխային օգնելու համար: Հաշվի առնելով վերջին տարիներին
Հայաստանի Հանրապետությունում աուտիզմի խանգարման ախտորոշմամբ երեխաների թվի աճը և նրանց հետ հետագա իրականացվող
շտկողական հոգեբանամանկավարժական աշխատանքի նշանակալիությունը՝ առավել կարևորվում է մեր կողմից իրականացված հետազոտությունը. եթե մինչ այս աուտիզմ ունեցող երեխաների հետ աշխատանքի հիմնական շեշտը դրվում է վարքի ձևերի յուրացման և խոսքի բարելավման վրա, ապա մեր կարծիքով, աուտիզմի խանգարում ունեցող
երեխայի ինքնագիտակցության ուսումնասիրությունը թույլ է տալիս հասկանալ յուրաքանչյուր երեխայի ինքնաընկալման առանձնահատկությունները, դրա հիման վրա մշակել համալիր աշխատանքի ծրագիր՝ կիրառելով անահատկան մոտեցում. վերջինս կարող է դառնալ տվյալ երեխայի սոցիալական ինտեգրման գրավականը:
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Հետազոտության արդյունքում դուրս են բերվել հետևյալ եզրակացությունները: Աուտիզմ ունեցող երեխաներն ունեն ''Ես կոնցեպցիայի''
ինքնատիպ ընկալում, որը տարբերվում է բնականոն զարգացում ունեցող
երեխաների ինքնաընկալումից: Այդ տարբերությունն ակնհայտ երևում է
ավազի մակերևույթի վրա արված պատկերներում. եթե աուտիզմ ունեցող երեխան ''Ես''-ը պատկերում է հարթ մակերևույթի, շրջանի, պարույրի
կամ աստիճանի տեսքով, ապա բնականոն զարգացում ունեցող երեխայի
ինքնաընկալման պատկերները հիմնականում կեդնանակերպ կամ առարկայակերպ են: Աուտիկ տիրույթի երեխաների ինքնաընկալման պատկերներն ունեն մի շարք ընդհանրություններ և նմանություններ (հիմնականում
հանդիպում են նույն խորհրդանիշները), որոնք չեն փոփոխվում նախադպրոցական շրջանի զարգացմանը զուգընթաց: Մինչդեռ, բնականոն
զարգացում ունեցող երեխաների մոտ ինքնաընկալման պատկերները
կրտսեր նախադպրոցական շրջանում առարկայակերպ և կենդանակերպ
են, իսկ ավելի ուշ փուլում դրանք մարդակերպ են, անձնավորված՝
օժտված այն հոգեբանական և ֆիզիկական հատկանիշներով, որոնք
բնորոշ էին հենց իրենց՝ օրինակ երկար մազեր, դարչնագույն աչքեր և
այլն: Հաճախ պատկերվում են սոցիալական միջավայրում կամ առօրյա
գործունեության մեջ: Ի տարբերություն բնականոն զարգացում ունեցող
երեխաների, ովքեր ավազի հարթության վրա ինքնաընկալման պատկերները ստանում են խաղասենյակում առկա խաղալիքներով, ապա
աուտիզմի խանգարում ունեցող երեխաները խուսափում են խաղալիք
կամ պատրաստի կերպար օգտագործելուց՝ նախընտրելով կառուցել
իրենց ''Ես''-ի խորհրդանիշները հենց ավազի նյութի միջոցով:
Գրականություն
1.
2.
3.
4.

Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Как помочь «особому» ребѐнку. СПб., 2001. 128 с.
Сакович Н. А., Технология игры в песок . Игры на мосту. СПб.: Речь 2008. 176с.
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Կարինե ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
Աուտիզմի խանգարում ունեցող երեխաների ինքնագիտակցության
խորհրդանշային դրսեվորումները
Բանալի բառեր: ավազաթերապիա, ավազով աշխատանք, աուտիզմ, աուտիկ
տիրույթի խանգարում, ինքնաընկալում, ինքնագիտակցություն, ''Ես կոնցեպցիա''
Տվյալ հոդվածում ուսումնասիրվում են ավազաթերապիա մեթոդի
հիմնական առանձնահատկությունները, ինչպես նաև ավազով
աշխատանքի կիրառումը աուտիզմի խանգարում ունեցող երեխաների
հետ: Տվյալ հոդվածը ներկայացվում է հետազոտություն, որն
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ուսումնասիրում է բնականոն զարգացում ունեցող և աուտիզմի
համախտանիշ ունեցող երեխաների ինքնաընկալման տարբերությունները,
որոնք արտահայտվում են ավազի հարթության վրա ստացված
պատկերներում և խորհրդանիշներում: Համեմատական զուգահեռների
միջոցով վերլուծվում են հետազոտության արդյունքները և դուրս են
բերվում համապատասխան եզրակացություններ:
Karine HARUTYUNYAN
The symbolic expression of self-consciousness in children with autism disorder
Key words: Sand therapy, work with sand, autism, autism spectrum disorder, self-consciousness,
self-perception, self-concept, symbolic expression

This article discusses the main features of Sand therapy as well as the use of sand in
work with autistic children. This article studies the differences of self-perception of the
children with normal development and the children with autism disorder, expressed in
images and symbols on the sand surface. It also presents research data with the help of
comparative analyzes and identify appropriate conclusions.
Карине АРУТЮНЯН
Символические проявления самосознания детей с аутистическим
расстройством
Ключевые слова: песочная терапия, работа с песком, аутизм, расстройство аутистического
спектра, самовосприятие, самосознание, «Я концепция», символическое проявление

В данной статье рассматриваются основные особенности метода песочной
терапии, а так же использование песка для работы с аутистичными детьми.
Данная статья представляет исследование в котором изучаются различия
самовосприятия детей с нормальным развитием и с расстройством аутизма,
выраженные в образах и символах в рамках работы с песком. Проводя
сравнительные параллели анализируются результаты исследования и
предъявляются соответстветствующие заключения.

ä²î²êÊ²Ü²îìàôÂÚ²Ü ²ä²Ðàì²¶ðàôÂÚ²Ü ²ð¸Æ ìÆÖ²ÎÀ ÐÐ-àôØ
Ð³ñáõÃÛáõÝ ¶ºìàð¶Ú²Ü
ÐäîÐ ³ëåÇñ³Ýï
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ© ³å³Ñáí³·ñáõÃÛáõÝ, å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý ³å³Ñáí³·ñáõÃÛáõÝ,
²ää², ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ßáõÏ³

ä³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý ³å³Ñáí³·ñáõÃÛáõÝÁ áõÕÕ³ÏÇáñ»Ý Ï³åí³Í
¿ §Çñ³í³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ¦ ¥Legal liabilty¤ Ñ³ëÏ³óáõÃÛ³Ý Ñ»ï:
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ì»ñçÇÝë µËáõÙ ¿ ³ñ¹³ñáõÃÛ³Ý Ñ³ÙÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ëÏ½µáõÝùÇó, áñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝª
å³Ñ³ÝçíáõÙ ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ¹ñ³Ýó ëáóÇ³É³Ï³Ý Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÇ ÙÇç¨, ÇÝãå»ë ûñÇÝ³Ïª íÝ³ëÇ å³ï×³éÙ³Ý ¨ ¹ñ³
Ñ³ïáõóÙ³Ý: ´³½Ù³ÃÇí »ñÏñÝ»ñÇ, ³Û¹ ÃíáõÙ Ý³¨ª Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝª ù³Õ³ù³óáõ ³ÝÓÇÝ Ï³Ù ·áõÛùÇÝ, ÇÝãå»ë Ý³¨ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇ ·áõÛùÇÝ å³ï×³éí³Í
íÝ³ëÁ ÉñÇí Í³í³Éáí »ÝÃ³Ï³ ¿ Ñ³ïáõóÙ³Ý ³ÛÝ å³ï×³é³Í ³ÝÓÇ ÏáÕÙÇó333: ä³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ ëï³ÝÓÝáõÙ ¿ ³å³Ñáí³¹ñÇª íÝ³ëÇ ÷áËÑ³ïáõóÙ³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÁ, ³ÛëÇÝùÝª å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý ûµÛ»Ïï »Ý Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ³å³Ñáí³¹ñÇ ·áõÛù³ÛÇÝ ß³Ñ»ñÁª
Ï³åí³Í í»ñçÇÝÇë ÏáÕÙÇó »ññáñ¹ ³ÝÓ³Ýó å³ï×³éí³Í íÝ³ëÇ Ñ³ïáõóÙ³Ý Ñ»ï: ²Ûëï»Õ ³å³Ñáí³·ñáÕÇ ¨ ³å³Ñáí³¹ñÇ Ñ»ï Ù»Ïï»Õ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙ »Ý Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñÇ
ÏÝùÙ³Ý å³ÑÇÝ ãÏ³ÝËáñáßí³Í »ññáñ¹ ³ÝÓÇÝù, áõÙ íÝ³ë Ï³ñáÕ ¿ Ñ³ëóí»É
³å³Ñáí³¹ñÇ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï¨³Ýùáí: ²ÛëåÇëáí, å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý ³å³Ñáí³·ñáõÃÛáõÝÁ å³ßïå³ÝáõÙ ¿ ÇÝãå»ë ³å³Ñáí³¹ñÇ ß³Ñ»ñÁ »ññáñ¹ ³ÝÓ³Ýó ÏáÕÙÇó Ý»ñÏ³Û³óí³Í å³Ñ³ÝçÝ»ñÇó, ³ÛÝå»ë ¿É
³å³Ñáí³¹ñÇ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï¨³Ýùáí íÝ³ëÝ»ñ Ïñ³Í »ññáñ¹ ³ÝÓ³Ýó ß³Ñ»ñÁ, ù³ÝÇ áñ í»ñçÇÝÝ»ñÇë Ñ³Ù³ñ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ ÉñÇí Í³í³Éáí
÷áËÑ³ïáõóáõÙÁ ëï³Ý³Éáõ »ñ³ßËÇùª ³ÝÏ³Ë ³å³Ñáí³¹ñÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó:
ì»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í Ï³ñ¨áñ Ñ³ïÏ³ÝÇßáí ¿É å³ÛÙ³Ý³íáñí³Íª ½³ñ·³ó³Í ßáõÏ³Û³Ï³Ý ïÝï»ëáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ µ³½Ù³ÃÇí »ñÏñÝ»ñáõÙ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý ÙÇ ß³ñù ï»ë³ÏÝ»ñ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ ³Ùñ³·ñí³Í »Ý áñå»ë å³ñï³¹Çñ: ä³ñï³¹Çñ ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý
³Ù»Ý³ï³ñ³Íí³Í ï³ñ³ï»ë³ÏÝ»ñÇó ¿ »ññáñ¹ ³ÝÓ³Ýó Ñ³Ý¹»å ³íïáïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ ÙÇçáóÇ ë»÷³Ï³Ý³ïÇñáç ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý ³å³Ñáí³·ñáõÃÛáõÝÁ: ÐÐ-áõÙ ïíÛ³É ï»ë³ÏÇ å³ñï³¹Çñ ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ûñ»ÝùÇ Ý³Ë³·ÇÍÝ ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáí ¿ Ý»ñÏ³Û³óí»É ¹»é¨ë 1998-1999ÃÃ©, ë³Ï³ÛÝ §²íïáïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ ÙÇçáóÝ»ñÇ û·ï³·áñÍáõÙÇó µËáÕ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý å³ñï³¹Çñ ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»ÝùÝ ÁÝ¹áõÝí»É ¿ ÙÇ³ÛÝ 2010 Ãí³Ï³ÝÇÝ, ÇÝãÝ, ³ÝÏ³ëÏ³Í, µ³í³Ï³ÝÇÝ Éáõñç ù³ÛÉ ¿ñ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý ¨ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å»ë ÐÐ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ßáõÏ³ÛÇ ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ:

²ÕµÛáõñÁ ï»°ë Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ûñ»Ýë·Çñù, ÁÝ¹áõÝí³Í
1998Ã. Ù³ÛÇëÇ 5, Ñá¹í³Í 1058
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Üßí³Í »½ñ³Ñ³Ý·Ù³Ý ÑÇÙÝ³íáñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ µ³í³Ï³Ý ¿ ÙÇ³ÛÝ Ñ³Ù»Ù³ï»É
ÐÐ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ßáõÏ³ÛáõÙ Ñ³í³ù³·ñí³Í ³å³Ñáí³·ñ³í×³ñÝ»ñÇ
Í³í³ÉÝ»ñÁ 31©12©2010Ã© ¹ñáõÃÛ³Ùµª ÙÇÝã å³ñï³¹Çñ ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý
Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý ëÏÇ½µÁ ¨ 31©12©2011Ã©-ÇÝª ²ää²-Ç Ý»ñ¹ñÙ³Ý
1-ÇÝ ï³ñí³ ³í³ñïÇÝ ¥ï»°ë ·Í³å³ïÏ»ñ 1¤:
25,000,000,000

22,382,444,000
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14,870,402,100

15,000,000,000
10,000,000,000

8,074,951,000

5,000,000,000
ÐÐ ¹ñ³Ù

2010

2011

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Ñ³í³ù³·ñí³Í ³å³Ñáí³·ñ³í×³ñÝ»ñ

²ää²-Ç ·Íáí Ñ³í³ù³·ñí³Í

¶Í³å³ïÏ»ñ 1. ÐÐ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ßáõÏ³ÛáõÙ Ñ³í³ù³·ñí³Í
³å³Ñáí³·ñ³-í×³ñÝ»ñÇ Í³í³ÉÝ»ñÁ 2010-2011ÃÃ.334
²ÛåÇëáí ²ää² Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ý»ñ¹ñÙ³Ý ßÝáñÑÇí ÐÐ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
ßáõÏ³Ý 1 ï³ñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ ³×»ó ³í»ÉÇ ù³Ý 177%-áí, ÁÝ¹ áñáõÙ
2011Ã©-ÇÝ ÙÇ³ÛÝ ²ää²-Ç ·Íáí Ñ³í³ù³·ñ³Í ³å³Ñáí³·ñ³í×³ñÝ»ñÇ Í³í³ÉÁ 84%-áí ³í»ÉÇÝ ¿ñ Ý³Ëáñ¹ ï³ñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ Ñ³í³ù³·ñí³Í ³å³Ñáí³·ñ³í×³ñÝ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Í³í³ÉÇó:
Ð³í³ù³·ñ³Í ³å³Ñáí³·ñ³í×³ñÝ»ñÇ Í³í³Éáí ²ää²-Ý Çñ ¹Çñù»ñÁ
å³Ñå³ÝáõÙ ¿ Ý³¨ ³é ³Ûëûñª Ï³½Ù»Éáí ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³å³Ñáí³·ñ³í×³ñÝ»ñÇ 50%-Çó ³í»ÉÇÝ ¥31©12©2015Ã© ¹ñáõÃÛ³Ùµª 56©1%335¤: Î³ñ× Å³Ù³Ý³ÏáõÙ
²ää²-Ý ¹³ñÓ³í ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý ³Ù»Ý³ï³ñ³Íí³Í ï»ë³ÏÁ ÐÐ-áõÙª
ß³ï ¹»åù»ñáõÙ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý É³ÛÝ ßñç³Ý³ÏÝ»ñÇ Ùáï ÝáõÛÝ³óí»Éáí
ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å»ë ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý Ñ»ï, ÇÝãÁ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ Ý³¨ ³ÛÝ
Ñ³Ý·³Ù³Ýùáí, áñ ²ää²-Ç Ý»ñ¹ñÙ³Ý ßÝáñÑÇí 450,000-Çó336 ³í»É ³íïáë»÷³Ï³Ý³ï»ñ»ñ, áñáÝó Ù»Í Ù³ëÁ Ý³ËÏÇÝáõÙ ã¿ñ ³éÝãí»É ³å³Ñáí³334

Î³½Ùí»É ¿ §²ñÙÇÝýá¦ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ·áñÍ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý §Ð³Û³ëï³ÝÇ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í³ñÏ³Ýß³íáñáõÙ ³é 31.12.2010¦, #25 ¨ Ð³Û³ëï³ÝÇ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í³ñÏ³Ýß³íáñáõÙ ³é 31.12.2011¦, #28 ï»Õ»Ï³·ñ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³
335
²ÕµÛáõñÁ ï»°ë §²ñÙÇÝýá¦ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ·áñÍ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ, §Ð³Û³ëï³ÝÇ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í³ñÏ³Ýß³íáñáõÙ ³é 31.12.2015¦, #44
336
²ÕµÛáõñÁª http://paap©am/datas/zlawdocs/445468d9d6bc4d4ba61414a62205b79b©pdf
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·ñ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·ÇÝ, ÏÝùáõÙ »Ý å³ñï³¹Çñ ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñ, ÇëÏ ß³ï ³í»ÉÇ Ù»Í Ãíáí ù³Õ³ù³óÇÝ»ñ ³ñ¹»Ý ³éÝãíáõÙ »Ý
²ää² áÉáñïÇÝ ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ ÙÇçáóÇ í³ñáñ¹Ç, ïáõÅáÕÇ, ÇÝãå»ë Ý³¨
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ·áñÍ³Ï³ÉÇ Ï³ñ·³íÇ×³Ïáí: Ð³ñÏ ¿ Ýß»É, áñ ÐÐ-áõÙ
·áñÍáÕ 7 ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó 6-Á337 áõÝ»Ý ó³Ù³ù³ÛÇÝ
³íïáïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ ÙÇçáóÝ»ñÇ û·ï³·áñÍáõÙÇó µËáÕ å³ï³ëË³Ý³ïÁíáõÃÛ³Ý ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý ¹³ëáí ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ
ÉÇó»Ý½Ç³ ¨ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï Ñ³Ý¹Çë³Ý³Éáí §Ð³Û³ëï³ÝÇ ³íïá³å³Ñáí³·ñáÕÝ»ñÇ µÛáõñá¦ Æ²Ø ÑÇÙ-Ý³¹Çñ ³Ý¹³ÙÝ»ñª Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ »Ý ²ää²:
ÆÝã í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý ÙÛáõë
¹³ë»ñÇÝ, ³å³ §²å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý ¨ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý
Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»Ýùáí å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý ³å³Ñáí³·ñáõÃÛáõÝÁ Ý»ñ³éí³Í ¿ áã ÏÛ³ÝùÇ ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý ï»ë³ÏÇ Ù»ç, ¨ ³é³ÝÓÝ³óí³Í »Ý ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý Ñ»ï¨Û³É ¹³ë»ñÁ338©
 ó³Ù³ù³ÛÇÝ ³íïáïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ ÙÇçáóÝ»ñÇ ¥Ý³¨` µ»éÝ³÷áË³¹ñáÕ¤ û·ï³·áñÍáõÙÇó µËáÕ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý ³å³Ñáí³·ñáõÃÛáõÝ,
 û¹³Ý³í»ñÇ ¥Ý³¨` µ»éÝ³÷áË³¹ñáÕ¤ û·ï³·áñÍáõÙÇó µËáÕ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý ³å³Ñáí³·ñáõÃÛáõÝ,
 çñ³ÛÇÝ ÷áË³¹ñ³ÙÇçáóÝ»ñÇ ¥Ý³¨` µ»éÝ³÷áË³¹ñáÕ¤ û·ï³·áñÍáõÙÇó µËáÕ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý ³å³Ñáí³·ñáõÃÛáõÝ©
 ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý ³å³Ñáí³·ñáõÃÛáõÝ ¥å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý µáÉáñ ³ÛÝ ï»ë³ÏÝ»ñÁ, áñáÝù Ý»ñ³éí³Í ã»Ý í»ñÁ Ýßí³Í
Ï»ï»ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ¹³ë»ñáõÙ¤:
ºÉÝ»Éáí å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇóª ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ÐÐ Î´ ÏáÕÙÇó
ë³ÑÙ³Ýí³Í ÑÇÙÝ³Ï³Ý ïÝï»-ë³Ï³Ý ÝáñÙ³ïÇíÝ»ñÇ339 Ñ³Ù³Ó³ÛÝª å³Ñ³ÝçíáõÙ ¿ Ó¨³íáñ»É Ýí³½³·áõÛÝÁ 1,500,000,000 ÐÐ ¹ñ³ÙÇ ã³÷áí ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ï³åÇï³É, »Ã» ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ áõÝÇ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý áñ¨¿ ¹³ëáí ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ÉÇó»Ý½Ç³: êïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ »Ý ÐÐ-áõÙ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý áñ¨¿ ¹³ëáí ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ
Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ ÉÇó»Ý½Ç³ áõÝ»óáÕ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:
337

ÐÐ-áõÙ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý áñ¨¿ ¹³ëáí ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ ÉÇó»Ý½Ç³ ãáõÝÇ ÙÇ³ÛÝ §Ð³Û³ëï³ÝÇ ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ·áñÍ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ¦ ²ö´À-Ý, áñÝ áõÝÇ ÙÇ³ÛÝ í³ñÏÇ ³å³Ñáí³·ñáõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ ÉÇó»Ý½Ç³:
338
§²å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý ¨ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝե áõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñե Ýù, ÁÝ¹áõÝí³Í
09.04.2007, Ñá¹í³Í 7, Ù³ë 2
339
ÐÐ Î´ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ· 3/02ª §²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ïÝï»ë³Ï³Ý
ÝáñÙ³ïÇíÝ»ñÇ ã³÷Á, Ó¨³íáñÙ³Ý ¨ Ñ³ßí³ñÏÙ³Ý Ï³ñ·Á¦` ÁÝ¹áõÝí³Í ÐÐ Î´ ËáñÑñ¹Ç
ÏáÕÙÇó 02.10.2007թ .
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ò³Ù³ù³ÛÇÝ ³íïáïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ
ÙÇçáóÝ»ñÇ û·ï³·áñÍáõÙÇó µËáÕ
å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý
³å³Ñáí³·ñáõÃÛáõÝ
ú¹³Ý³í»ñÇ û·ï³·áñÍáõÙÇó µËáÕ
å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý
³å³Ñáí³·ñáõÃÛáõÝ
æñ³ÛÇÝ ÷áË³¹ñ³ÙÇçáóÝ»ñÇ û·ï³·áñÍáõÙÇó µËáÕ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý ³å³Ñáí³·ñáõÃÛáõÝ
ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý
³å³Ñáí³·ñáõÃÛáõÝ

§è»ëá¦ ²ö´À

§èáë·áëëïñ³Ë-²ñÙ»ÝÇ³¦
²ö´À

§²ñÙ»ÝÇ³ ÆÝßáõñ³Ýë¦ ²êäÀ

§êÇÉ ÆÝßáõñ³Ýë¦ ²ö´À

²å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý ¹³ë

§ÆÜ¶à ²ðØºÜÆ²¦ ²ö´À

§Ü³ÇñÇ ÆÝßáõñ³Ýë¦ ²êäÀ

²ÕÛáõë³Ï 1. ÐÐ-áõÙ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý áñ¨¿ ¹³ëáí ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ ÉÇó»Ý½Ç³ áõÝ»óáÕ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ

+

+

+

+

+

+

-

+

-

-

+

-

-

+

-

-

-

-

+

+

+

+

+

+

ò³íáù, å»ïù ¿ ÷³ëï»Ýù, áñ Ç ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ ²ää²-Ç, Ñ³Ûñ»Ý³Ï³Ý
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ßáõÏ³ÛáõÙ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý
ÙÛáõë ¹³ë»ñÇ ½³ñ·³óÙ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ ó³Íñ ¿ ¨ ¹ñ³Ýù ³ÝÝß³Ý ï»Õ »Ý
½µ³Õ»óÝáõÙ Ñ³í³ù³·ñí³Í ³å³Ñáí³·ñ³í×³ñÝ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Í³í³ÉáõÙ: ²Ûëå»ëª 2015Ã© ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñáí ó³Ù³ù³ÛÇÝ ³íïáïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ
ÙÇçáóÝ»ñÇ û·ï³·áñÍáõÙÇó µËáÕ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý ³å³-Ñáí³·ñáõÃÛ³ÝÁ µ³ÅÇÝ ¿ ÁÝÏÝáõÙ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³å³Ñáí³·ñ³í×³ñÝ»ñÇ 0©45%-Á,
û¹³Ý³í»ñÇ û·ï³·áñÍáõÙÇó µËáÕ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³ÝÁª 0©11%-Á, ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³ÝÁª 2©1%-Á, ÇëÏ çñ³ÛÇÝ ÷áË³¹ñ³ÙÇçáóÝ»ñÇ û·ï³·áñÍáõÙÇó µËáÕ
å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý ·Íáí å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñ ã»Ý ÏÁÝùí»É: ²Ù÷á÷»Éáíª Ï³ñáÕ »Ýù, ³ë»É, áñ ²ää²-Çó µ³óÇ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý ÙÛáõë ¹³ë»ñáí Ñ³í³ù³·ñ³Í ³å³Ñáí³·ñ³í×³ñÝ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ µ³ÅÇÝÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ ÁÝ¹³Ù»ÝÁ 2©66%: ÂíáõÙ ¿ñ, Ã»
å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³ÝÁ Ù»Í³å»ë Ï³ñáÕ ¿ Ýå³ëï»É å³ñï³¹Çñ ³å³Ñáí³·ñ³ï»ë³ÏÇ Ý»ñ¹ñáõÙÁ ÐÐ-áõÙ,
ë³Ï³ÛÝ Ý³Ëáñ¹ ï³ñÇÝ»ñÇ íÇ×³Ï³·ñáõÃÛáõÝÁ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë, áñ ÙÇ³ÛÝ
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Ýßí³Í ù³ÛÉÁ µ³í³ñ³ñ ã¿ñ áÉáñïÁ ËÃ³Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ºÃ» ûñÇÝ³Ï çñ³ÛÇÝ ¨
û¹³ÛÇÝ ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ ÙÇçáóÝ»ñÇ û·ï³·áñÍáõÙÇó µËáÕ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý ·Íáí ³ñÓ³Ý³·ñí³Í óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ ÙÇ³Ý·³Ù³ÛÝ µÝ³Ï³Ý »Ý ¨ Ï³åí³Í ¿ÇÝ ³½·³ÛÇÝ ³íÇ³÷áË³¹ñáÕÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý ¨ »ñÏñÇ ³ßË³ñÑ³·ñ³Ï³Ý ¹ÇñùÇ ûµÛ»ÏïÇí å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ Ñ»ï,
³å³ Ùï³Ñá·Çã ¿ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý
·Íáí ³ñÓ³Ý³·ñí³Í óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ ¹ÇÝ³ÙÇÏ³Ý: ì»ñçÇÝ 6 ï³ñÇÝ»ñÇÝ ÐÐ
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ßáõÏ³ÛáõÙ 2010-2015ÃÃ© ³ñÓ³Ý³·ñí³Í óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ
í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë, áñ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý
³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý ³×Ç ï»ÙåÁ Ñ»ï ¿ ÙÝáõÙ Ï³Ù³íáñ ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý
ßáõÏ³ÛÇ ³×Ç ï»Ùå»ñÇó: êïáñ¨ ·Í³å³ï-Ï»ñáõÙ Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ »Ý
Ï³Ù³íáñ ¨ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý ·Íáí
Ñ³í³ù³·ñí³Í ³å³Ñáí³·ñ³í×³ñÝ»ñÇ Í³í³É-Ý»ñÁ 2010Ã© ¨ 2015Ã©:
²ÛëåÇëáí 2010-2015ÃÃ© ÁÝÏ³Í Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ Ï³Ù³íáñ
³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý ·Íáí Ñ³í³ù³·ñí³Í ³å³Ñáí³·ñ³í×³ñÝ»ñÝ ³×»É »Ý
66©6%-áí, ÇëÏ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý
·Íáí Ñ³í³ù³·ñí³Í ³å³Ñáí³·ñ³í×³ñÝ»ñÁª 26©6%-áí: ÜÙ³Ý ó³Íñ ³×Ç
ï»ÙåÁ ³í»ÉÇ Ùï³Ñá·Çã ¿ Ñ³ïÏ³å»ë ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý
³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý ·Íáí Ñ³í³ù³·ñ³Í ³å³Ñáí³·ñ³í×³ñÝ»ñÇª µ³ó³ñÓ³Ï ³ñÅ»ùáí ó³Íñ ÉÇÝ»Éáõ ýáÝÇÝ:

¶Í³å³ïÏ»ñ 2. ÐÐ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ßáõÏ³ÛáõÙ Ñ³í³ù³·ñí³Í
³å³Ñáí³·ñ³í×³ñÝ»ñÇ Í³í³ÉÝ»ñÁ 2010Ã. ¨ 2015Ã.340

340

Î³½Ùí»É ¿ §²ñÙÇÝýá¦ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ·áñÍ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý §Ð³Û³ëï³ÝÇ
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í³ñÏ³Ýß³íáñáõÙ ³é 31.12.2010¦, #25 ¨ ÐÐ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í³ñÏ³Ýß³íáñáõÙ ³é 31.12.2015¦, #44 ï»Õ»Ï³·ñ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³
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Üßí³Í óáõó³ÝÇßÁ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ ÙÇ ß³ñù ·áñÍáÝÝ»ñáí, ³Û¹
ÃíáõÙª ÐÐ-áõÙ ½³ñ·³ó³Í »ñÏñÝ»ñáõÙ ³ñ¹»Ý ³í³Ý¹³Ï³Ý ¹³ñÓ³Í å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý å³ñï³¹Çñ ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý ÙÇ ß³ñù ï»ë³ÏÝ»ñÇ
µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ùµ, Çñ³í³·Çï³ÏóáõÃÛ³Ý, ¹³ï³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ÝÏ³ïÙ³Ùµ íëï³ÑáõÃÛ³Ý ó³Íñ Ù³Ï³ñ¹³Ïáí, ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ó³Íñ Çñ³½»Ïí³ÍáõÃÛ³Ùµ, ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó Ñ³Ù³ñ Ùß³Ïí³Í ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý Ù³ïã»ÉÇ åñá¹áõÏïÝ»ñÇ ë³Ï³íáõÃÛ³Ùµ:
²Ù÷á÷»Éáí Ï³ñáÕ »Ýù Ýß»É, áñ ÐÐ-áõÙ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý ³å³Ñáí³·ñáõÃÛáõÝÁ ß³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ ÙÝ³É ³Ù»Ý³ÃáõÛÉ ½³ñ·³ó³Í ï»ë³ÏÝ»ñÇó Ù»ÏÁ, ¨ áñå»ë ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý ³é³ÝÓÇÝ ÇÝëïÇïáõïª Ù»ñ Ý»ñ¹ñí³Í ¨ Ï³Û³ó³Í ã¿: ØÇ³Å³Ù³Ý³Ï í»ñçÇÝ ßñç³ÝáõÙ ÝÏ³ïíáÕ ½³ñ·³óáõÙÝ»ñÁª ÐÐ-áõÙ ²ää²-Ç Ý»ñ¹ñáõÙÁ, Ý³Ë³¹ñ³ÛÉÝ»ñ ¿ ëï»ÕÍ»É å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý ÇÝëïÇïáõïÇ Ý»ñ¹ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ, ¨
áÉáñïáõÙ ³éÏ³ ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³ÕÃ³Ñ³ñÙ³Ý áõÕÇÝ»ñÇ µ³ó³Ñ³ÛïáõÙÁ ÙÕíáõÙ ¿ ³é³çÇÝ åÉ³Ý ¨ Ó»éù ¿ µ»ñáõÙ Ï³ñ¨áñ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ:

Ð³ñáõÃÛáõÝ ¶ºìàð¶Ú²Ü
ä³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý ³ñ¹Ç íÇ×³ÏÁ ÐÐ-áõÙ
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ© ³å³Ñáí³·ñáõÃÛáõÝ, å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý ³å³Ñáí³·ñáõÃÛáõÝ,
²ää², ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ßáõÏ³

ä³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý ³å³Ñáí³·ñáõÃÛáõÝÁ Ï³ñ¨áñ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝÇ
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: âÝ³Û³Í ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³ÝÁ Ý»ñ¹ñí³Í ç³Ýù»ñÇÝª í»ñçÇÝ ßñç³ÝáõÙ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ßáõÏ³ÛÇ ³ñÓ³Ý³·ñ³Í óáõó³-ÝÇßÝ»ñÁ ÷³ëïáõÙ »Ý, áñ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý ³å³Ñáí³·ñáõÃÛáõÝÁ Ù»ñ »ñÏñáõÙ ß³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ ÙÝ³É ³Ù»Ý³ÃáõÛÉ ½³ñ·³ó³Í ³å³Ñáí³·ñ³ï»ë³ÏÝ»ñÇó Ù»ÏÁ, ¨ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý ³å³Ñáí³·ñáõÃÛáõÝÁ ÐÐ-áõÙª áñå»ë ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý ³é³ÝÓÇÝ ÇÝëïÇïáõï, Ý»ñ¹ñí³Í ¨ Ï³Û³ó³Í Ñ³Ù³ñ»É ãÇ Ï³ñ»ÉÇ:
Арутюн ГЕВОРГЯН
Современное состояние страхования ответственности в РА
Ключевые слова: страхование; страхование ответственности; ОСАГО; рынок страхования

Страхование ответственности играет важную роль для развития страховой
системы. Несмотря на усилия направленные на развитие страхования, недавние
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показатели страхового рынка зарегистрированные за последний период свидетельствуют, о том что страхование ответственности в нашей стране продолжает оставаться одним из самых слабо развитых видов страхования, и нельзя
рассматривать страхование ответственности как внедренный и состоявшийся
отдельный института.

Harutyun GEVORGYAN
Current state of liability insurance in RA
Key words: insurance; liability insurance; CMTPL; Insurance Market

The liability insurance has significant role for the development of insurance system.
Despite the tangible efforts aimed to promote the development of insurance, recently
recorded indicators of the insurance market show that the liability insurance in our
country still remains as one of the most poorly developed insurance types. Moreover, it
would not be proper to consider the liability insurance in Armenia as embedded and
sustained distinct institute.

Ø²êÜ²¶Æî²Î²Ü ä²î²êÊ²Ü²îìàôÂÚ²Ü ²ä²Ðàì²¶ðàôÂÚ²Ü
¼²ð¶²òØ²Ü ÊàâÀÜ¸àîÜºðÀ ÐÐ-àôØ
Ð³ñáõÃÛáõÝ ¶ºìàð¶Ú²Ü
ÐäîÐ ³ëåÇñ³Ýï
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ© Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý ³å³Ñáí³·ñáõÃÛáõÝ,
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ßáõÏ³, ½³ñ·³óÙ³Ý ËáãÁÝ¹áïÝ»ñ

¸ñ³Ï³Ý Ñ³Ù³ñ»Éáí ¨ µ³ñÓñ ·Ý³Ñ³ï»Éáí ³íïáïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ
ÙÇçáóÝ»ñÇ û·ï³·áñÍáõÙÇó µËáÕ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý å³ñï³¹Çñ
³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ý»ñ¹ñáõÙÁ ÐÐ-áõÙª ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí å»ïù
¿ ÷³ëï»Ýù, áñ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý ³å³Ñáí³·ñáõÃÛáõÝÁ Ù»ñ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ßáõÏ³ÛáõÙ ³í³Ý¹³Ï³Ý ³å³Ñáí³·ñ³ï»ë³ÏÝ»ñÇó ã¿ ¨
Ã»ñ¨ë ³Ù»Ý³ÃáõÛÉ ½³ñ·³óÙ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ íñ³ ·ïÝíáÕÝ»ñÇó Ù»ÏÝ ¿:
2015Ã© ÐÐ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Ñ³í³ù³·ñí³Í ³å³Ñáí³·ñ³í×³ñÝ»ñÇ Í³í³ÉÁ Ï³½Ù»É ¿ 31,3 ÙÉñ¹ ÐÐ ¹ñ³Ù, áñÇó ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý ¹³ëáí Ñ³í³ù³·ñ³Í
³å³Ñáí³·ñ³í×³ñÝ»ñÁ Ï³½Ù»É »Ý 658,8 ÙÉÝ ÐÐ ¹ñ³Ù, ³ÛëÇÝùÝª ÁÝ¹Ñ³389
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Ýáõñ ³å³Ñáí³·ñ³í×³ñÝ»ñÇ ÁÝ¹³Ù»ÝÁ 2©1%-Á341: ²é³í»É ó³Íñ ¿ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ© ï³ñµ»ñ ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÝ»ñáí Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý ³å³Ñáí³·ñ³í×³ñÝ»ñÇ µ³ÅÇÝÁ ãÇ ·»ñ³½³ÝóáõÙ í»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í óáõó³ÝÇßÇ 15%-Á: ÜßíáõÙ ¿ ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÝ»ñáí, ù³ÝÇ áñ ÐÐ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý ¹³ëÇ Ý»ñùá342, Ñ»ï¨³µ³ñ ÐÐ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Ññ³å³ñ³ÏíáÕ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ¨ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
áÉáñïÇ í»ñÉáõÍ³Ï³Ý ï»Õ»Ï³·ñ»ñáõÙ ³éÏ³ »Ý ïíÛ³ÉÝ»ñ ÙÇ³ÛÝ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É: ²ÛëåÇëáí
Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É ³é³ÝÓÇÝ Ñ³ßí³éáõÙ ¨ íÇ×³Ï³·ñáõÃÛáõÝ ãÇ í³ñíáõÙ, ÇÝãáí ¿É å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í áñ¨¿ ³ÕµÛáõñÇó ÑÝ³ñ³íáñ ã¿ñ ëï³Ý³É ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, Ã» áñù³Ý ¿
Ï³½ÙáõÙ ³Û¹ óáõó³ÝÇßÁ:
¶³ÕïÝÇù ã¿, áñ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óáõÙÝ ³é³í»É³å»ë å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ å³ñï³¹Çñ ³å³Ñáí³·ñ³ï»ë³ÏÝ»ñÇ Ý»ñ¹ñÙ³Ùµ ¨ ¹ñ³Ýó Ãí³ù³Ý³ÏÇ ³í»É³óÙ³Ùµ, ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý, ¹³ï³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ï³ï³ñ»É³·áñÍÙ³Ùµ, Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Çñ³í³·Çï³ÏóáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ µ³ñÓñ³óÙ³Ùµ: ²é³çÇÝ Ñ³Û³óùÇó ÃíáõÙ ¿, Ã»
Ù»ñ »ñÏñáõÙ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý
½³ñ·³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ áñáß³ÏÇ ù³ÛÉ»ñ ³ñí³Í »Ý, Ù³ëÝ³íáñ³å»ëª ÐÐ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ áñáß³ÏÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ï»ë³ÏÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ë³ÑÙ³Ýí»É ¿ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ÏÝùÙ³Ý å³ñï³¹Çñ å³Ñ³Ýç: ÜÙ³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñ
ë³ÑÙ³Ýí³Í »Ý ûñÇÝ³Ï §Üáï³ñÇ³ïÇ Ù³ëÇÝ¦, §êÝ³ÝÏáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ
ûñ»ÝùÝ»ñáíª Ýáï³ñÝ»ñÇ ¨ ëÝ³ÝÏáõÃÛ³Ý ·áñÍ»ñáí Ï³é³í³ñÇãÝ»ñÇ, ÇëÏ
Ù³ùë³ÛÇÝ ûñ»Ýë·ñùáíª Ý³¨ Ù³ùë³ÛÇÝ ÙÇçÝáñ¹Ý»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ¨ ³ÛÉÝ: ²Ûëï»Õ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ýß»É, áñ ÝÙ³Ý Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñáí ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ
Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ å³Ñ³ÝçíáÕ ³å³Ñáí³·ñáõÃÛáõÝÁ ãÇ Ï³ñ»ÉÇ Ñ³Ù³ñ å³ñï³¹Çñ ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý ï»ë³Ï, ù³ÝÇ áñ ÐÐ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý
ûñ»Ýë·ñùÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝª å³ñï³¹Çñ ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ, Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ï³ñ·Á å»ïù ¿ ë³ÑÙ³Ýí³Í ÉÇÝ»Ý å³ñï³¹Çñ ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ûñ»ÝùÝ»ñáí:
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²ÕµÛáõñÁ ï»°ë §²ñÙÇÝýá¦ ï»ÕÏ³ïí³Ï³Ý ·áñÍ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ, §Ð³Û³ëï³ÝÇ
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í³ñÏ³Ýß³íáñáõÙ ³é 31.12.2015¦, #44
342
²ÕµÛáõñÁ ï»°ë §²å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý ¨ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ
ûñ»Ýù, ÁÝ¹áõÝí³Í 2007Ã. ³åñÇÉÇ 9, Ñá¹í³Í 7
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ì»ñÁ Ãí³ñÏí³Í Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñáí Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ó»éù µ»ñÙ³Ý å³Ñ³ÝçÇ
ë³ÑÙ³ÝÙ³Ý ³é³çÝ³ÛÇÝ Ýå³ï³ÏÝ »Õ»É ¿ Ýßí³Í ³ÝÓ³Ýó Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí íÝ³ëÝ»ñ Ïñ³Í ³ÝÓ³Ýó ß³Ñ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý »ñ³ßËÇùÝ»ñÇ ëï»ÕÍáõÙÁ,
ÇÝãå»ë Ý³¨ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Çñ»Ýó ÏáÕÙÇó
å³ï×³éí³Í íÝ³ëÝ»ñÇ Ñ³ïáõóÙ³Ý áñáß³ÏÇ Ù»Ë³ÝÇ½ÙÇ ïñ³Ù³¹ñáõÙÁ:
ØÛáõë ÏáÕÙÇó ÝÙ³Ý å³Ñ³ÝçÇ ë³ÑÙ³ÝáõÙÝ »ÝÃ³¹ñáõÙ ¿ñ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý
å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ
å³Ñ³Ýç³ñÏÇ ³í»É³óáõÙ, ÇÝãÝ Çñ Ñ»ñÃÇÝ å»ïù ¿ Ýå³ëï»ñ Ý³¨ ïíÛ³É ³å³Ñáí³·ñ³ï»ë³ÏÝ»ñÇ ½³ñ·³óÙ³ÝÁ ¨ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý Ùß³ÏáõÛÃÇ Ó¨³íáñÙ³ÝÁ:
Î³ñÍáõÙ »Ýù, Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý µáÉáñ ï»ë³ÏÝ»ñÇ ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ½ëåáÕ ·áñÍáÝÝ»ñÇó Ù»ÏÁ
Ù³Ýñ³ÏñÏÇï Ùßí³Ïí³Í ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý µ³½³ÛÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÝ ¿ ÐÐ-áõÙ:
ÜÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ Ý»ñÏ³ÛáõÙë ëï»ÕÍí»É ¿ ÙÇ Çñ³íÇ×³Ï, »ñµ ·áñÍáÕ Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñáí ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý Ó»éù µ»ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ë³ÑÙ³Ýí³Í
å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ ã»Ý Í³é³ÛáõÙ á°ã ÑÇÙÝ³Ï³Ý, á°ã »ñÏñáñ¹³ÛÇÝ Ýå³ï³ÏÝ»ñÇÝ,
ù³ÝÇ áñ ³éÏ³ »Ý ÙÇ ß³ñù Çñ³í³Ï³Ý µÝáõÛÃÇ Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ µ³óÃáÕáõÙÝ»ñ: Ø³ëÝ³íáñ³å»ë §êÝ³ÝÏáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦, §Üáï³ñÇ³ïÇ Ù³ëÇÝ¦
ÐÐ ûñ»ÝùÝ»ñáí, Ù³ùë³ÛÇÝ ûñ»Ýë·ñùáí Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³µ³ñ ëÝ³ÝÏáõÃÛ³Ý ·áñÍ»ñáí Ï³é³í³ñÇãÝ»ñÇ, Ýáï³ñÝ»ñÇ, Ù³ùë³ÛÇÝ ÙÇçÝáñ¹Ý»ñÇ
Ñ³Ù³ñ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ Ó»éù µ»ñÙ³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùµ å³Ñ³ÝçÇ ë³ÑÙ³ÝáõÙÁ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏíáõÙ ¿ ÁÝ¹³Ù»ÝÁ Ù»Ï Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ùµ ¨ ÙÇ³ÛÝ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
·áõÙ³ñÇ Ù»ÍáõÃÛ³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ýí³½³·áõÛÝ å³Ñ³ÝçÇ Ù³ïÝ³ÝßáõÙáí: úñÇÝ³Ïª §Üáï³ñÇ³ïÇ Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»Ýùáí Ýáï³ñÁ å³ñï³íáñ ¿ ûñ»Ýùáí
ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí ³å³Ñáí³·ñ»É Çñ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý éÇëÏÁ, áñÇ
ã³÷Á ãå»ïù ¿ å³Ï³ë ÉÇÝÇ Ýí³½³·áõÛÝ ³ßË³ï³í³ñÓÇ »ñ»ùÑ³½³ñ³å³ïÇÏÇó343:
²ÏÝÑ³Ûï ¿, áñ Ýßí³Í Ó¨³Ï»ñåáõÙÁ ãÇ Ï³ñáÕ ÉÇ³ñÅ»ù Ñ³Ù³ñí»É,
ù³ÝÇ áñ µ³óÇ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ·áõÙ³ñÇ Ù»ÍáõÃÛáõÝÇó Ý»ñÏ³Û³óí³Í ã»Ý
áñ¨¿ å³Ñ³ÝçÝ»ñ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý Í³ÍÏáõÛÃÇ, ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùÇ, Å³ÙÏ»ïÇ, ãÑ³ïáõóíáÕ ·áõÙ³ñÇ ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ Ù»ÍáõÃÛ³Ý, µ³ó³éáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëáí: ²å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý ÝÙ³Ý å³Ñ³ÝçÇ Ó¨³Ï»ñåáõÙÁ ÃáõÛÉ ¿
ï³ÉÇë ³å³Ñáí³·ñ³í×³ñÇ Ù»ÍáõÃÛáõÝÁ ÑÝ³ñ³íáñÇÝë Ýí³½»óÝ»Éáõ Ýå³343

²ÕµÛáõñÁ ï»°ë §Üáï³ñÇ³ïÇ Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»Ýù, ÁÝ¹áõÝí³Í 2001Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 4, Ñá¹í³Í
27, Ù³ë 2
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ï³Ïáí ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñáí ÏÇñ³é»É Ñ³ïáõóÙ³Ý »ÝÃ³ë³ÑÙ³Ý³ã³÷»ñ Ù»Ï ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý å³ï³Ñ³ñÇ Ï³Ù ïáõÅáÕÇ ·Íáí, ÇÝãå»ë Ý³¨ ë³ÑÙ³Ý»É ÙÇ ß³ñù Ñ³ïáõÏ ¹ñáõÛÃÝ»ñ áõ å³ÛÙ³ÝÝ»ñ, áñáÝù ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñáí Ñ³ïáõóíáÕ ¹»åù»ñÇ ù³Ý³ÏÁ ·áñÍÝ³Ï³ÝáõÙ ÏÙáï»óÝ»Ý ½ñáÛÇ: ÜÙ³Ý µ³óÃáÕÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ûñ»Ýùáí ë³ÑÙ³Ýí³Í ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ó»éùµ»ñÙ³Ý å³Ñ³ÝçÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ µ³í³Ï³ÝÇÝ ýáñÙ³É© å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÁ ÏÝùíáõÙ »Ý ûñ»Ýùáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ýí³½³·áõÛÝ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ·áõÙ³ñÝ»ñáí, Ñ³ïáõóÙ³Ý µ³ó³éáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»Í ó³ÝÏáí, µ³ñÓñ ãÑ³ïáõóíáÕ ·áõÙ³ñÝ»ñáí, Ñ³ïáõóÙ³Ý
ëï³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ÇÝã-áñ ³éáõÙáí ³ÝÇñ³·áñÍ»ÉÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáí, ÇÝãÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ å³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ í»ñ³ÍíáõÙ ¿ §ÃÕÃÇ¦, ÇëÏ í×³ñí³Í ³å³Ñáí³·ñ³í×³ñÝ»ñÁ ³å³Ñáí³¹ÇñÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ¹Çï³ñÏíáõÙ »Ý áñå»ë §ïáõñù¦
Ï³Ù §Ñ³ñÏ¦, ù³ÝÇ áñ Çñ³Ï³ÝáõÙ í×³ñáõÙÝ»ñÁ Ýå³ï³ÏÇÝ ã»Ý Í³é³ÛáõÙ:
àñáß³ÏÇ Ñ³ñó»ñÇ áõ Ùï³Ñá·áõÃÛáõÝÝ»ñÇ ï»ÕÇù ¿ ï³ÉÇë Ý³¨ ûñ»Ýùáí ë³ÑÙ³Ýí³Í ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ·áõÙ³ñÇ å³Ñ³ÝçíáÕ Ýí³½³·áõÛÝ
Ù»ÍáõÃÛáõÝÁ, áñÁ ÷³ëï³óÇ Ï³½ÙáõÙ ¿ ÁÝ¹³Ù»ÝÁ 3 ÙÉÝ ÐÐ ¹ñ³Ù: ä³ñ½ ã¿,
Ã» ÇÝã ã³÷áñáßÇãÝ»ñÇó »ÉÝ»Éáí ¨ ÇÝã íÇ×³Ï³·ñáõÃÛ³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý
ÑÇÙ³Ý íñ³ ¿ ÁÝïñí»É ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ·áõÙ³ñÇ ÝÙ³Ý ã³÷Ç ë³ÑÙ³ÝáõÙÁ, ù³ÝÇ áñ ³ÏÝÑ³Ûï ¿, áñ ûñÇÝ³Ï ³Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ ·áñÍ³ñùÝ»ñÇ Ñ»ï
Ï³åí³Í ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ Ýáï³ñÇ ÏáÕÙÇó å³ï×³éíáÕ
ÑÝ³ñ³íáñ íÝ³ëÁ Ï³ñáÕ ¿ ÙÇ ù³ÝÇ ³Ý·³Ù Ù»Í ÉÇÝ»É ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý
·áõÙ³ñÇó: ²ÛëåÇëáí ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ·áõÙ³ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ÝÙ³Ý ó³Íñ
å³Ñ³ÝçÇ ë³ÑÙ³ÝáõÙÁ ¨ë ãÇ µËáõÙ Ýáï³ñÇ Í³é³Ûáõ-ÃÛáõÝÝ»ñÇó û·ïíáÕ
ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ ß³Ñ»ñÇó, ù³ÝÇ áñ í»ñçÇÝÝ»ñë ãáõÝ»Ý áñ¨¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
»ñ³ßËÇù, áñ Ýáï³ñÁ Ç íÇ×³ÏÇ ÏÉÇÝÇ ë»÷³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñ³ßíÇÝ Ñ³ïáõó»É 3 ÙÉÝ ÐÐ ¹ñ³ÙÁ ·»ñ³½³ÝóáÕ íÝ³ëÝ»ñÁ: Ð³Ù³ÝÙ³Ý ËÝ¹Çñ ³éÏ³ ¿
Ý³¨ §êÝ³ÝÏáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ÐÐ ûñ»ÝùáõÙ, áñáí ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ·áõÙ³ñÇ
Ýí³½³·áõÛÝ ß»ÙÁ ë³ÑÙ³Ýí³Í ¿ 5 ÙÉÝ ÐÐ ¹ñ³Ù:
´³óÇ Ãí³ñÏí³Í ËÝ¹ÇñÝ»ñÇó í»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í ã»Ý áñ¨¿ Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñ ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý å³Ñ³ÝçÇ
Ï³ï³ñÙ³Ý ³ÝÁÝ¹Ñ³ïáõÃÛ³Ý í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ, ÇÝãå»ë Ý³¨ å³Ñ³ÝçÇ ãÏ³ï³ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ: ²Ûë ¹»åùáõÙ ëÝ³ÝÏáõÃÛ³Ý ·áñÍ»ñáí Ï³é³í³ñÇãÁ, Ýáï³ñÁ Ï³Ù Ù³ùë³ÛÇÝ ÙÇçÝáñ¹Á ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ áõÝ»ÝáõÙ ûñ»Ýùáí ë³ÑÙ³Ýí³Í å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÏÝù»É ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ, Ý»ñÏ³Û³óÝ»É
³ÛÝ ·áñÍÁÝÃ³óÁ í»ñ³ÑëÏáÕ Çñ³í³ëáõ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇÝ ¥ëÝ³ÝÏáõÃÛ³Ý ·áñÍ»ñáí Ï³é³í³ñÇãÝ»ñÇ ÇÝùÝ³Ï³ñ·³íáñíáÕ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ, Ýáï³ñ³Ï³Ý å³É³ï ¨ ³ÛÉÝ¤ª Ï³ï³ñ»Éáí å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÁ ëï³Ý³É ·áñÍáõÝ»áõ392
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ÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Çñ³íáõÝù, ³ÛÝáõÑ»ï¨ û·ïí»Éáí ÐÐ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý
ûñ»Ýë·ñùáí ³å³Ñáí³¹ñÇ Ñ³Ù³ñ í»ñ³å³Ñí³Í Çñ³íáõÝùÇó344ª ²å³Ñáí³·ñáÕÇÝ Í³Ýáõó»Éáí ÙÇ³ÏáÕÙ³ÝÇ ¹³¹³ñ»óÝ»É ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ ¨ Ñ»ï ëï³Ý³É å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ãÉñ³ó³Í Å³ÙÏ»ïÇ Ñ³Ù³ñ í×³ñí³Í ³å³Ñáí³·ñ³í×³ñÝ»ñÁ: ÀÝ¹ áñáõÙ Ãí³ñÏí³Í ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÝ
³å³Ñáí³¹ÇñÁ Ï³ñáÕ ¿ Ï³ï³ñ»É ³é³Ýó í»ñ³ÑëÏáÕ Ù³ñÙÝÇÝ ï»Õ»Ï³óÝ»Éáõ ¨ ß³ñáõÝ³Ï»É Çñ³Ï³Ý³óÝ»É Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ:
Î³ñÍáõÙ »Ýù ËÝ¹ñ³Ñ³ñáõÛó ¿ Ý³¨ Ýáï³ñÝ»ñÇ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝուÙÝÝ»ñÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ ¹ñáõÛÃÁ345, áñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝª Ýáï³ñÁ
ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùáí ë³ÑÙ³Ýí³Í ·áõÛù³ÛÇÝ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ ¿ ÏñáõÙ ÙÇ³ÛÝ Çñ ÏáÕÙÇó ¹Çï³íáñáõÃÛ³Ùµ ÃáõÛÉ ïñí³Í Ë³ËïáõÙÝ»ñÇ Ñ»ï¨³Ýùáí Ýáï³ñ³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ¹ÇÙ³Í ³ÝÓ³Ýó
å³ï×³éí³Í íÝ³ëÇ Ñ³Ù³ñ: ²Ûë Çñ³í³Ï³ñ·³íáñÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ
Ýáï³ñÇ ÏáÕÙÇó ³é³Ýó ¹Çï³íáñáõÃÛ³Ý Ï³ï³ñí³Í Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý
ëË³ÉÝ»ñÇ, µ³óÃáÕáõÙÝ»ñÇ Ñ»ï¨³Ýùáí íÝ³ëÝ»ñ Ïñ³Í ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÁ
½ñÏíáõÙ »Ý Çñ»Ýó å³ï×³éí³Í íÝ³ëÇ Ñ³ïáõóáõÙÇó: ê³ Ñ³Ý·»óÝáõÙ ¿
Ý³¨ Ýñ³Ý, áñ Ýáï³ñÇ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï¨³Ýùáí íÝ³ëÝ»ñ Ïñ³Í
ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÁ Çñ»Ýó Ë³Ëïí³Í Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ å³ßïå³Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñ
ëïÇåí³Í »Ý ¹ÇÙ»É ¹³ï³ñ³Ý ¨ ³å³óáõó»É Ï³ï³ñ³Í ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ¹Çï³íáñáõÃÛ³Ý ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ, ÇÝãÁ ·áñÍÝ³Ï³ÝáõÙ µ³í³Ï³ÝÇÝ
µ³ñ¹ ¿:
âÝ³Û³Í Ýáï³ñÝ»ñÇ, ëÝ³ÝÏáõÃÛ³Ý ·áñÍ»ñáí Ï³é³í³ñÇãÝ»ñÇ, Ù³ùë³ÛÇÝ ÙÇçÝáñ¹Ý»ñÇ ¨ ³ÛÉ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ Ù³ïáõóáÕ
³ÝÓ³Ýó ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ïáõÅ³Í ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ ÃÇíÁ ¨ ¹Å·áÑáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ ùÇã ã¿, ³Û¹áõÑ³Ý¹»ñÓ, Ù»ñ Ï³ñÍÇùáí, í»ñçÇÝÝ»ñÇë ß³Ñ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ µ³í³ñ³ñ Ù»Ë³ÝÇ½Ù»ñ ³éÏ³ ã»Ý: Ð³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Çñ³í³·Çï³ÏóáõÃÛ³Ý ó³Íñ Ù³Ï³ñ¹³Ïáí, ¹³ï³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ÝÏ³ïÙ³Ùµ ³Ýíëï³ÑáõÃÛ³Ùµ, Ñ³Ù»Ù³ï³µ³ñ ÷áùñ íÝ³ëÝ»ñÇ
Ñ³ïáõóÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ¹³ï³ñ³Ý ¹ÇÙ»Éáõó Ëáõë³÷»Éáõ í³ñù³·Íáí å³ÛÙ³Ý³íáñí³Íª ß³ï Ñ³×³Ë ù³Õ³ù³óÇÝ ãÇ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¹³ï³Ï³Ý Ñ³Ûó»ñ
Çñ Ïñ³Í íÝ³ëÝ»ñÇ ÷áËÑ³ïáõóÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí: ê³ Ñ³Ý·»óÝáõÙ ¿ Ýñ³Ý,
áñ í»ñÁ Ýßí³Í Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ Ù³ïáõóáÕ ³ÝÓ³Ýó ßÁñç³ÝáõÙ Çñ»Ýó ÏáÕÙÇó Ù³ïáõó³Í Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï¨³Ýùáí Ñ³ëóí³Í
íÝ³ëÇ Ñ³ïáõóÙ³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÇó å³ßïå³Ýí»Éáõ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ ¨
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Ñ»ï¨³µ³ñ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý
Ó»éùµ»ñÙ³Ý Çñ³Ï³Ý ß³ñÅ³éÇÃÝ áõ å³Ñ³ÝçÁ µ³ó³Ï³ÛáõÙ ¿:
²Ù÷á÷»Éáí Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý áÉáñïÇ ½³ñ·³óÙ³Ý ËáãÁÝ¹áïÝ»ñÁª Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ »Ý Ý³¨ ³ÛÝ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ, áñáÝù, Ù»ñ Ï³ñÍÇùáí, Ï³ñáÕ »Ý ¿³Ï³Ýáñ»Ý µ³ñ»É³í»É ³éÏ³
íÇ×³ÏÁ ¨ ËÃ³Ý»É Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý ³å³Ñáí³·ñáõÃÛáõÝÁ ÐÐ-áõÙ©
 û·ïí»Éáí ½³ñ·³ó³Í »ñÏñÝ»ñáõÙ Ý»ñ¹ñí³Í ¨ ÏÇñ³éíáÕ ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý ÷áñÓÇóª ³é³ç³ñÏáõÙ »Ýù ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³ï³ñ»É å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý å³ñï³¹Çñ ³å³Ñáí³·ñÙ³Ý å³Ñ³Ýç ë³ÑÙ³ÝáÕ
Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñáõÙ, Ù³ëÝ³íáñ³å»ëª ûñ»ÝùÝ»ñáõÙ ë³ÑÙ³Ý»É å³ñï³¹Çñ ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÝ áõ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ, ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙª ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñÇÝ Ý»ñÏ³Û³óíáÕ ûñÇÝ³Ï»ÉÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ, »ÝÃ³ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý ³Ïï»ñáí ë³ÑÙ³Ý»É ³ÛÉ Ï³ñ·³íáñÇã ¹ñáõÛÃÝ»ñ, Ï³Ù ³éÝí³½Ý ë³ÑÙ³Ý»É Ýí³½³·áõÛÝ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý Í³ÍÏáõÛÃÇ Ù³Ýñ³ÏñÏÇï å³Ñ³ÝçÝ»ñ, áñáÝó ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý å³ñ³·³ÛáõÙ ÙÇ³ÛÝ ÑÝ³ñ³íáñ ÏÉÇÝÇ ÏÇñ³ñÏ»ÉÇ ¨ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ¹³ñÓÝ»É Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý áÉáñïÝ»ñáõÙ ûñ»Ýùáí å³Ñ³ÝçíáÕ å³ñï³¹Çñ ³å³Ñáí³·ñÙ³Ý
ÇÝëïÇïáõïÁ,
 ³é³ç³ñÏáõÙ »Ýù Ý»ñ¹Ý»É Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÇó µËáÕ í»×»ñÇ ùÝÝÙ³Ý ³ñï³¹³ï³Ï³Ý ³ÝÏ³Ë ÇÝëïÇïáõï, áñÁ
ÏýÇÝ³Ýë³íáñíÇ ïíÛ³É Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ù³ïáõóáÕ
³ÝÓ³Ýó ¥ûñÇÝ³Ïª Ýáï³ñÝ»ñÇ, ëÝ³ÝÏáõÃÛ³Ý ·áñÍ»ñáí Ï³é³í³ñÇãÝ»ñÇ,
Ù³ùë³ÛÇÝ µñáù»ñÝ»ñÇ ¨ ³ÛÉÝ¤ ÏáÕÙÇó ³Û¹åÇëÇ Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇÝ ÙÇ³íáñáÕª ûñ»Ýùáí ëï»ÕÍí³Í ÙÇ³íáñáõÙÝ»ñÇÝ í×³ñíáÕ ³Ý¹³Ù³í×³ñÝ»ñÇ
Ñ³ßíÇÝ Ï³Ù Ýñ³Ýó ÏáÕÙÇó Ï³ï³ñí³Í ·áñÍ³ñùÝ»ñÇó áñáß³ÏÇ ïáÏáë
·³ÝÓ»Éáõ ÙÇçáóáí ¨ ÏùÝÝÇ áñáß³ÏÇ ·áõÙ³ñÝ»ñÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ í»ñçÇÝÝ»ñÇë ¹»Ù Ý»ñÏ³Û³óí³Í íÝ³ëÝ»ñÇ Ñ³ïáõóÙ³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ: àñå»ë ÝÙ³Ý³ïÇå ûñÇÝ³Ï Ï³ñ»ÉÇ ¿ ¹Çï³ñÏ»É üÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ñ³ßï³ñ³ñÇ ÇÝëïÇïáõïÁ: ²Ûë ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ ßÝáñÑÇí ÷áùñ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ
ùÝÝáõÙÁ Ï¹³éÝ³ ³í»ÉÇ Ñ³ë³Ý»ÉÇ, ¹ÛáõñÇÝ ¨ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï, Ï³é³ç³Ý³Ý
Ý³Ë³¹»å»ñ, Ïµ³ñÓñ³Ý³ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Çñ³í³·Çï³ÏóáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ, ûµÛ»ÏïÇíáñ»Ý Ï³×Ç å³ï×³éí³Í íÝ³ëÝ»ñÇ Ñ³ïáõóÙ³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ, Ñ»ï¨³µ³ñ Ý³¨ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ Ù³ïáõóáÕ ³ÝÓ³Ýó ßñç³ÝáõÙª Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÝ ³å³Ñáí³·ñ»Éáõ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ,
 ûñ»Ýùáí Ý³Ë³ï»ëí³Í áñáß Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý å³ñï³¹Çñ ³å³Ñáí³·ñÙ³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ Ó¨³Ï³Ý µÝáõÛÃÇó ÏÇñ³394
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é»ÉÇ ¹³ñÓÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí ³é³ç³ñÏáõÙ »Ýù ë³ÑÙ³Ý»É ³Û¹ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ
Ï³ï³ñÙ³Ý ³ÝÁÝ¹Ñ³ïáõÃÛ³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùµ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñ ¨ ¹ñ³Ýó ãÏ³ï³ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý ÙÇçáóÝ»ñ, áñáÝù
³Ûëûñ µ³ó³Ï³ÛáõÙ »Ý: Î³ñÍáõÙ »Ýù, ·áñÍÁÝÃ³óÇ í»ñ³ÑëÏÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí Ï³ñ»ÉÇ ¿ û·ïí»É ²ää² áÉáñïáõÙ ÏÇñ³éíáÕ Ùáï»óáõÙÝ»ñÇó ¨ ³å³Ñáí³·ñáÕÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ïñ³Ù³¹ñí³Í ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ ëï»ÕÍ»É ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý µ³½³, ÇÝãÁ
ÃáõÛÉ Ïï³ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É å³ñï³¹Çñ
³å³Ñáí³·ñÙ³Ý å³Ñ³ÝçÇ å³Ñå³ÝÙ³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùµ:

Ð³ñáõÃÛáõÝ ¶ºìàð¶Ú²Ü
Ø³ëÝ³·Çï³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý
½³ñ·³óÙ³Ý ËáãÁÝ¹áïÝ»ñÁ ÐÐ-áõÙ
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ© Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý ³å³Ñáí³·ñáõÃÛáõÝ,
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ßáõÏ³, ½³ñ·³óÙ³Ý ËáãÁÝ¹áïÝ»ñ

êáõÛÝ Ñá¹í³ÍáõÙ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý
áÉáñïáõÙ ³éÏ³ ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ, áñáÝó ½·³ÉÇ Ù³ëÁ Ñ»ÕÇÝ³ÏÇ Ï³ñÍÇùáí
å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ ÙÇ ß³ñù Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñáõÙ ï»Õ ·ï³Í Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñáí: àõëáõÙÝ³ëÇñí³Í áÉáñïáõÙ µ³ó³Ñ³Ûïí³Í ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ Ñ»ï Ï³åí³Í
Ý»ñÏ³Û³óí»É »Ý Ý³¨ ³ÛÝ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ, áñáÝó Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ Ïï³ ÉáõÍ»É ¹ñ³Ýù ¨ ÏÝå³ëïÇ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³ÝÁ:
Арутюн ГЕВОРГЯН
Препятствия на пути развития страхования профессиональной
ответственности в РА
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препятствия на пути развития

В данной статье детально представлены сведения о существующих проблемах в
области страхования профессиональной ответственности в Республике Армения,
большинство из которых, по мнению автора, связаны с рядом недостатков,
имеющих место в многочисленных правовых актах. Здесь также введены те меры,
связанные с выявленными проблемами в исследованной области, реализация
которых позволит решить эти проблемы и будет способствовать развитию
страхования профессиональной ответственности.

Harutyun GEVORGYAN
Development constraints of professional liability insurance in RA
Key words: professional liability insurance; insurance market; development constraints

This article presents the details of existing problems in the field of professional liability
insurance in Republic of Armenia, majority of which, as per author‘s opinion, are due to
the number of deficiencies, which have taken place in numerous legal acts. Herein are
also presented those measures associated with the identified constraints in the examined
area, implementation of which will enable to solve these problems and will contribute to
the development of professional liability insurance.

ՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԾԱԽՍԵՐԻ
ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
Տիգրան ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ
ՀՊՏՀ ասպիրանտ
Բանալի բառեր. առողջապահության պլանավորում, սոցիալական արդարություն
և մատչելիություն, պետության սոցիալական երաշխիքներ, կյանքի որակ:

Ժամանակակից առողջապահական համակարգերի գլխավոր խնդիրը բժշկական օգնության պլանավորումն է, ինչը ենթադրում է.
- առողջապահության ուղղվածությունը դեպի ազգային ռազմավարություններում առաջադրված նպատակների իրականացումը,
- բնակչությանը տրված պետության սոցիալական երաշխիքների և
առողջապահության ֆինանսական ռեսուրսների համարժեքությունը,
- սոցիալական արդարությունը և մատչելիությունը բնակչությանը
բժշկական ծառայություններ մատուցելիս կամ սոցիալական երաշխիքնե396
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րը իրականացնելիս՝ անկախ բնակչության սոցիալական կարգավիճակից,
եկամտի մակարդակից և բնակության վայրից,
- ռեսուրսների օգտագործման բարձր արդյունավետությունը,
- նոր տեխնոլոգիաների ներդրումն ու համակարգի շարունակական
զարգացումը և այլն:346
Բնականաբար, առողջապահական համակարգի պլանավորումն ուղղակի կախվածություն ունի համակարգի մասնակիցների գործունեությունից, առկա ռեսուրսներից, ծախսերից, եկամուտներից ու դրանց բաշխման
մեխանիզներից և այլն: Մարդկանց առողջության պահպանումն ու բարելավումը ենթադրում է ոչ միայն բժշկական, այլ նաև սոցիալ-տնտեսական զգալի ծախսեր, որոնք արվում են և՛ առողջապահական համակարգում, և՛ հանրային կյանքի այլ ոլորտներում:347
Բոլոր այդ ծախսերի համալիրը միով բանիվ պայմանավորում է
բնակչության կյանքի որակը: Առողջապահության համակարգի գործառնության արդյունավետության կարևորագույն բաղադրիչներից է ֆինանսական հոսքերի մեխանիզմը, որն սկսվում է ֆինանսավորման աղբյուրներից և փոխանցվում ֆինանսական գործակալներին: Հետևաբար համակարգի գործունեության վերաբերյալ ցանկացած քննարկում հարկ է սկսել
հետևյալ հարցից՝ ովքե՞ր և որքա՞ն են վճարում բժշկական սպասարկման
դիմաց: Տեղեկությունն առ այն, թե ով է (որ գործակալը) ֆինանսավորում
առողջապահությունը և ինչպիսին է հարաբերակցությունը ֆինանսական
բեռի և առկա միջոցների միջև, արտացոլում է առողջապահության համակարգի ֆինանսական պաշտպանվածության բնույթն ու շուկայի մասնակիցների համար ֆինանսական ծանրաբեռնվածության աստիճանը: Առողջապահական համակարգը ֆինանսավորողների վերաբերյալ տեղեկատվությունն առավել քան կարևոր է առողջապահության բնագավառի քաղաքականություն և ծրագրեր մշակելիս: Այս և բազմաթիվ այլ հարցերի
պատասխանները գտնելու և դրանց հիման վրա անհրաժեշտ վերլուծություններ կատարելու և քաղաքականություններ մշակելու ու որոշումներ
կայացնելու համար երկրները մշակում են առողջապահության հաշիվներ:
Առողջապահության հաշիվները ցուցանում են, թե ֆինանսավորման կիրառվող միջոցառումները որքան արդյունավետ և արդարացի կերպով են

346

Общественное здоровье и здравоохранение, под. Ред. В. Миняева, М. 2003, ст. 427.
David McDaid, Michael Drummond и Marc Suhrcke, Как могут европейские системы
здравоохранения помочь в инвестировании в стратегии охраны и укрепления здоровья
населения и в их реализации? Под ред. Европейского регионального бюро ВОЗ и
Европейской обсерватории по системам и политике здравоохранения, ст. 6.
347

397

²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë

բնակչության տարբեր խմբերի միջև բաշխում առողջապահական ծառայությունների դիմաց վճարելու ռիսկը:
Ցանկացած կայուն առողջապահական համակարգի հիմքում ընկած
է բոլոր տեսակի ռեսուրսների երաշխավորված մատչելիությունը, ինչը
հնարավոր է անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների առկայության դեպքում:348 Սակայն, ինչպես զարգացող երկրների, այնպես էլ Հայաստանի
առողջապահական համակարգերի գործառնության և հիվանդացության
ու կյանքի որակի մակարդակի փոփոխությունների անցած տարիների
փորձը ցույց տվեց, որ բնակչության առողջության ապահովմանն ուղղված
միջոցները դեռևս խիստ անբավարար են: Օրակարգային խնդիր է շարունակում մնալ տրամադրվող ռեսուրսների ծավալների մեծացումն ու
դրանց օգտագործման արդյունավետության բարձրացումը: Պետության
միջամտության նվազեցումը, մասնավոր հատ-վածի ընդլայնումը, տարբեր աղբյուրների կողմից իրականացվող ֆինանսավորման ծավալների
միջև անհամամասնությունների խորացումը, բնակչության սոցիալ-տնտեսական վիճակի վատթարացումն ու բարեկեցության կրճատումը 20-րդ
դարի վերջերին հանգեցրին մի վիճակի, երբ բժշկա-կան ծառայությունների զգալի մասը դարձավ ոչ մատչելի բնակչության շատ խավերի համար: Անգամ այն դեպքերում, երբ բնակչության խոցելի խմբերին ուղղված
պետական ֆինանսավորման ծավալները (ծախսերը) աճում են, միևնույնն
է, համարժեք դրական փոփոխություն չի նկատվում բնակչության առողջության բարելավման ոլորտում: Բժշկական ծառայությունների մատչելիության դժվարությունները որոշակիորեն պայմանավորված են ոչ միայն
’’գրպանից դուրս’’, այլ նաև՝ ոչ պաշտոնական վճարումների աճով, ինչÁ,
սակայն, միայն մասնակիորեն է բացատրում հիմնախնդիրը: Ընդհանուր
ծախսերից զատ, անհրաժեշտ է ուսումնասիրել բնակչության տարբեր
խմբերում տնային տնտեսությունների ծախսերի կառուցվածքում բժշկական ծառայությունների դիմաց վճարումների տեսակարար կշիռը, որի ծավալային աճը հաճախ աղքատության խորացման գործոն է դառնում:349
Հետևաբար, առողջապահական համակարգի գործունեության մասին առավել ամբողջական գնահատական ստանալու համար հարկ է որոշակի պատկերացում ունենալ բժշկական ծառայությունների շուկայի եր348

Финансирование здравоохранения: альтернативы для Европы, под. ред. Элайаса
Моссиалоса, Анны Диксон и др., ВОЗ 2002, ст. 20.
349 Инвестиции в здоровье: ключевое условие успешного экономического развития
стран Восточной Европы и Центральной Азии, Marc Suhrcke, Martin McKee, Lorenzo
Rocco, Всемирная организация здравоохранения 2008 г., от имени Европейской
обсерватории по системам и политике здравоохранения.
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կու մասնակիցների՝ տնային տնտեսությունների և առողջապահական
կազմակերպությունների, սոցիալ-տնտեսական վիճակի, եկամուտների ու
ծախսերի և այլ ֆինանսական ցուցանիշների վերաբերյալ:
Տնային տնտեսությունների առողջապահական ծախսերի վերաբերյալ տեղեկատվություն ներկայացնում է յուրաքանչյուր տարի ՀՀ ազգային
վիճակագրական ծառայության (ՀՀ ԱՎԾ) կողմից իրականացվող տնային
տնտեսությունների կենսամակարդակի ամբողջացված հետազոտությունը: Տնային տնտեսությունների նյութական վիճակը բնութագրող կարևոր
ցուցանիշը տնային տնտեսության ամբողջական սպառողական ծախսերն
են: Համաձայն հետազոտության մեթոդաբանության, տնային տնտեսության ամբողջական սպառողական ծախսերի ներքո հասկացվում են դրամական և ոչ դրամական սպառողական ծախսերը: Տնային տնտեսությունների ամբողջական սպառողական ծախսերը ներառում են տնային տնտեսությունների կողմից հաշվետու ժամանակահատվածում ձեռք բերված
պարենային (ներառյալ տնից դուրս սպառված սննդամթերքի վրա կատարված ծախսերն ու տնային տնտեսության կողմից սպառվող (օգտագործվող) սեփական տնտեսությունից ստացված, ինչպես նաև բարեկամներից կամ այլ անձանցից անվճար ստացված սննդամթերքը` դրամով
արտահայտված) և ոչ պարենային (ներառյալ երկարաժամկետ օգտագործման ապրանքների վրա կատարված ծախսերը) ապրանքների ու ծառայությունների դիմաց կատարված վճարումները, ինչպես նաև բարեկամներից կամ այլ անձանցից անվճար ստացված ոչ պարենային ապրանքները և ծառայությունները` դրամով արտահայտված:350
2012 թվականից սկսած տնային տնտեսությունների սպառողական
ծախսերը ՀՀ ԱՎԾ-ն ներկայացնում է երկու դասակարգիչներով՝ ’’Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական գործունեության տեսակները’’
(NACE) և ’’Ըստ նպատակների անհատական սպառման դասակարգում’’
(COICOP), որոնք երևան են հանում որոշակի տարբերություններ կախած
նրանից առողջապահության վրա կատարված ծախսերը դիտարկվում են
որպես տնտեսական գործունեության դիմաց վճարումներ, թե ըստ անհատական սպառման բովանդակության: Օրինակ, դեղերի առևտուրը, ըստ
տնտեսական գործունեության տեսակների դասակարչի, չի ներառվում առողջապահությունում, սակայն սպառողական նպատակներով դեղերի դիմաց վճարումները բնակչության կողմից համարվում է առողջապահական
ծախս: Վերջին երեք տարիների տվյալները ցույց են տալիս, որ երկու
տարբեր դասակարգիչներով հաշվարկված բնակչության կողմից առող350

Տնային տնտեսությունների կենսամակարդակի ամբողջացված հետազոտություն,
վիճակագրական ժողովածու, ՀՀ ԱՎԾ, Ե. 2015, էջ 114:
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ջապահության դիմաց կատարված ծախսերի միջև առկա է երկու անգամից ավելի տարբերություն:
Աղյուսակ 1. Տնային տնտեսությունների անվանական սպառողական
ծախսերում առողջապահության վրա կատարված ծախսը, մեկ շնչի
հաշվով միջին ամսական, ըստ համապատասխան դասակարգիչների
խմբավորված, 2013-2014թթ.351
Ծախսերի հոդվածները

Ընդամենը
հանրապետությունում
դրամ
%
2013
2014
2013
36 787 40 770 100
11 073 13 045 30.1
2 876
2 666
7.8

Սպառողական ծախսեր, ընդամենը, որից
Ծառայություններ, ընդամենը, այդ թվում
Առողջապահության ծախսն ’’Ըստ նպատակների անհատական սպառման դասակարգչի’’
Առողջապահության ծախսն ըստ տնտեսական 1 407
գործունեության տեսակների դասակարգչի

1 035

3.8

2014
100
32.0
6.5
2.5

Աղբյուրը. ՏՏԿԱՀ 2013 և 2014թթ.

Ինչպես երևում է աղյուսակի տվյալներից, տնային տնտեսությունների սպառողական ծախսերում որոշակիորեն նվազել են առողջապահության ծառայությունների վրա կատարված ծախսերը, ինչը նպաստել է
նաև ծախսերի կառուցվածքում դրանց տեսակարար կշիռների նվազմանը: Փաստորեն, տնային տնտեսությունների անհատական սպառողական ծախսերի մակարդակում ևս կրկնվում է բժշկական ծառայությունների իրական ծավալների կրճատման միտումը և հաստատվում է մեր նախորդ հոդվածում բերված այն եզրակացությունը, որ բնակչության զգալի
մասն արդեն ի վիճակի չէ վճարել բժշկական օգնության դիմաց և լավագույն դեպքում, որպես կանոն, սահմանափակվում է ինքնաբուժման մեթոդներին դիմելով: Այս ենթադրությունը հաստատվում է նաև բնակչության կողմից այլընտրանքային կամ ավանդական բուժօգնության դիմաց
կա-տարած վճարումների ծավալներով:
Մյուս կողմից, այս ենթադրությունը հաստատվում է երկու անուղղակի փաստով ևս. Նախ, ըստ բնակության վայրի տնային տնտեսությունների առողջապահական ծախսերը դիտարկելիս, տեսնում ենք զգալի
տարբերություններ մի կողմից քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի
միջև, մյուս կողմից տարբերությունների փոփոխություն ըստ ծախսերի
կառուցվածքի ու բովանդակության: Այսպես, տնտեսական գործունեության տեսակների դասակարգչի պարագայում քաղաքային և գյուղական
351

Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, վիճակագրականվերլուծական զեկույց, ՀՀ ԱՎԾ, Ե. 2015, ՀՀ ԱՎԾ, էջ 105-128:
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բնակավայրերի միջև տարբերությունը կազմում է մոտ երեք անգամ, ընդ
որում վերջին ցուցանիշը երկու անգամ և ավելի պակաս է միջին հանրապետական ցուցանիշից: Այս փաստը վկայում է գյուղական բնակչության
կողմից առողջապահական կազմակերպությունների ծառայություններից
օգտվելու խիստ ցածր մակարդակի և ինքնաբուժության պրակտիկայի
տարածվածության մասին, ինչն արտահայտվում է ըստ սպառողական
նպատակների դասակարգչով ծախսերի համեմատաբար ավելի փոքր
տարբերությամբ: Ի հավելումն դրա, հարկ է փաստել, որ հետազոտված
տնային տնտեսությունների ծախսերի մեջ դեղորայքի ձեռք բերման համար կատարված ծախսերը կազմել են 4.0%: Դեղորայքի ձեռք բերման համար կատարած ամսական ծախսերը մեկ շնչի հաշվով կազմել են ընդամենը 1 620 դրամ, ընդ որում, ոչ աղքատներինը` 2 005 դրամ, աղքատներինը` 752 դրամ և ծայրահեղ աղքատներինը` 320 դրամ: Ոչ աղքատ
բնակչության դեղորայքի ձեռք բերման համար կատարված ամսական
ծախսերը մեկ շնչի հաշվով մոտ 3 անգամ գերազանցում են աղքատների
նույնանման ծախսերին, իսկ ծայրահեղ աղքատների նկատմամբ` 6 անգամ:352 Հիմնախնդրի վերաբերյալ որոշակի պատկերացում կարող է տալ
նաև տնային տնտեսությունների կողմից կատարվող ֆորմալ և ոչ ֆորմալ
վճարումների բնույթն ու կառուցվածքը: Այսպես, պոլիկլինիկական բուժհիմնարկների մասնագետների օգնությանը դիմած բնակչությունը, միջինում իր ծախսերի 73.3%-ը վճարել է անձնակազմից որևէ մեկին գնացուցակով, միայն 1%-ը` նվերների տեսքով, իսկ 25.7%-ը` գործիքային և լաբորատոր հետազոտության համար: Վճարումների չափը տարբերվում է
ըստ աղքատության մակարդակի: Ոչ աղքատների կողմից պոլիկլինիկական բուժհիմնարկներում անձնակազմից որևէ մեկին գնացուցակով կատարած վճարման միջին չափը 4.0 անգամ ավելին է, քան աղքատներինը:
Ոչ աղքատների կողմից խորհրդատվության հետ կապված վճարումները
(ռենտգեն/ լաբորատոր հետազոտություն) 1.7 անգամ գերազանցել են աղքատների կողմից կատարված վճարումներին:
Աղյուսակ 2. Տնային տնտեսությունների անվանական սպառողական
ծախսերում առողջապահության վրա կատարված ծախսը, մեկ շնչի
հաշվով միջին ամսական, ըստ քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի
և համապատասխան դասակարգիչների խմբավորված, 2013-2014թթ. 353
Ծախսերի հոդվածները

Ընդամենը

352

այդ թվում`

Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, վիճակագրականվերլուծական զեկույց, ՀՀ ԱՎԾ, Ե. 2015, ՀՀ ԱՎԾ, էջ 145:
353 Նույն տեղում, էջ 105-128: Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը,
վիճակագրական-վերլուծական զեկույց, ՀՀ ԱՎԾ, Ե. 2014, ՀՀ ԱՎԾ,, էջ 114:
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հանրապետություն
2013 2014
36 787 40 770

Սպառողական ծախսեր, որից՝
Առողջապահության վրա ծախսը
ըստ «Տնտեսական
1 407
գործունեության տեսակների
դասակարգչի»
Առողջապահության ծախսը
«Ըստ նպատակների
2 876
անհատական սպառման
դասակարգչի»

քաղաքային
բնակավայր
2013
2014
38 541 44708

գյուղական
բնակավայր
2013 2014
33 747 33885

1 035

1 825

1 357

682

473

2 666

3 571

3 355

1 668

1 461

Աղբյուրը. ՏՏԿԱՀ 2013 և 2014թթ.

Համաձայն վերը նշված հետազոտության արդյունքների, 2014թ. հիվանդանոց դիմած տնային տնտեսությունների կողմից վերջին այցի ժամանակ կատարված ուղղակի վճարումների 92.9 տոկոսը անմիջապես
վճարվել է հիվանդանոցի գանձապահին, ոչ ֆորմալ վճարումների տեսակարար կշիռը կազմել է 7.1 տոկոս, որից 6.4 տոկոսը վճարվել է բուժանձնակազմից որևէ մեկին, իսկ 0.7 տոկոսը վճարվել է նվերի կամ մատուցված ծառայության տեսքով:
Պոլիկլինիկա դիմած բնակիչներից ստացվել է տեղեկատվություն պոլիկլինիկա վերջին այցի ժամանակ կատարված վճարումների մասին, որը
տրվել է անմիջապես կանխիկ դրամի տեսքով բուժանձնակազմից որևէ
մեկին, կամ տրվել է նվերի և մատուցված ծառայության տեսքով (Գծապատկեր 25): Պոլիկլինիկաներում ևս տնային տնտեսությունների կողմից
կատարված ուղղակի վճարումների գերակշիռ մասը (99%) բուժանձնակազմից որևէ մեկին տրվել է կանխիկ դրամի տեսքով և միայն 1 տոկոսը՝
նվերի կամ մատուցված ծառայության տեսքով:
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Վճարվել է
նվերի կամ
մատուցված
ծառայության
տեսքով; 0.9%

Վճարվել է
անմիջապես
բուժանձնակա
զմին; 6.4%

Վճարվել է
հիվանդանոցի
գանձապահին;
92.9%

Գծապատկեր 1. 2014 թվականին հիվանդանոց դիմած անձանց կողմից
վերջին այցի ընթացքում կատարված ուղղակի վճարումների
կառուցվածքը, տոկոս
Ըստ բնակության վայրի, հետազոտված բնակչությունը, որպես բժÁշկական խորհրդատվության կամ բուժման չդիմելու հիմնական պատճառ,
նշել է ինքնաբուժումը (երևանաբնակ-ներ`60%, այլ քաղաքների բնակչություն` 47.9% և գյուղական բնակչություն` 55%), ֆինանսականը (գյուղական բնակչություն` 17.4%, այլ քաղաքների բնակչություն` 24.5%, երևանաբնակներ` 14%): Ֆինանսական պատճառը բնակության բոլոր վայրերում
նշվել է որպես երկրորդ կարևոր պատճառ: Ըստ 2014 թվականի ՏՏԿԱՀ
ստացված տվյալների` բժշկական ծառայությունների համար կատարված
ծախսերը կազմել են տնային տնտեսությունների սպառողական ծախսերի
մոտ 1.8%-ը, աղքատների (առանց ծայրահեղ աղքատների)` 0.8 %-ը, ոչ
աղքատների` 1.9 %-ը, իսկ ծայրահեղ աղքատներինը` 0.4%-ը: Բժշկական
ծառայությունների համար կատարված ծախսերը կազմել են տնային տÁնտեսությունների ամբողջ ծառայությունների վրա կատարված ծախսերի
7.9%-ը354, ինչն արդեն իսկ մոտենում է Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կողմից սահմանված վտանգավոր շեմին:
Գծապատկեր 2. 2014 թվականին պոլիկլինիկա դիմած անձանց կողմից
վերջին այցի ընթացքում կատարված ուղղակի վճարումների
կառուցվածքը, տոկոս
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Նույն տեղում, էջ 143-144:
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Վճարվել է
նվեր կամ
մատուցվել է
ծառայություն
անձնակազմից
որևէ մեկին
1%

Վճարվել է
անմիջապես
բուժանձնակա
զմին
99%

Երկրորդ հանգամանքը, դա բնակչության ըստ քվինտիլային խմբերի
առողջապահական ծախսերի միջև եղած բազմակի տարբերություններն
են: Ստորև բերած գծապատկերում ներկայացված է ընդհանուր սպառման
մեջ առողջապահությանն ուղղված ծախսերի բաշխումն` ըստ քվինտիլային խմբերի: Առողջապահության ծառայությունների վրա ծախսերի տեսակարար կշռի տարբերությունը բնակչության ընդհանուր սպառման ագրեգատի նկատմամբ ամենահարուստ և ամենաաղքատ քվինտիլային խմբերի միջև կազմում է երկու անգամից ավելին՝ 8.2%-ը` 2.9%-ի դիմաց, միաժամանակ, հարկ է նշել, որ եթե ամենաաղքատ քվինտիլում առողջապահության ծառայությունների վրա ծախսերը զիջում են այդ ծառայությունների վրա միջին ծախսի ցուցանիշին 3.7 անգամ, ապա ամենավերին
քվինտիլի բնակչության առողջապահության ծառայությունների վրա կատարված ծախսերը 2.9 անգամ գերազանցում են այդ ծառայությունների
վրա միջին ծախսին:355 Ուշադրության է արժանի երկու կարևոր փոփոխություն. 2014 թվականին արձանագրվել է տնային տնտեսությունների
բոլոր քվինտիլային խմբերի կողմից սպառողական ծախսերի կառուցվածքում առողջապահության վրա կատարված ծախսերի տեսակարար
կշիռների աճ նախորդ տարվա նույն ցուցանիշի համեմատ, ինչÝ
ուղեկցվել է քվինտիլային խմբերի միջև տարբերությունների ³×ով:
Գծապատկեր 3. Առողջապահության ծառայությունների վրա ծախսերի
մասնաբաժինը բնակչության ընդհանուր սպառման ագրեգատի
նկատմամբ, ըստ քվինտիլային խմբերի, 2014թ. (տոկոսներով)
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Նույն տեղում, էջ 145-146:
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2-րդ քվինտիլ

4.1

3.7

1.3

1
3-րդ քվինտիլ
2013

3.8

4-րդ քվինտիլ

5-րդ քվինտիլ

2014

Աղբյուրը. ՏՏԿԱՀ 2013 և 2014թթ.

Այս փոփոխությունները լրացուցիչ ուսումնասիրության կարիք ունեն,
քանզի, ինչպես նշվել է, 2014 թվականին, համաձայն ծառայությունների
վիճակագրության, արձանագրվել է բժշկական ծառայությունների իրական ծավալների կրճատում նախորդ տարվա ցուցանիշի համեմատ, թեև,
մյուս կողմից դրանք կարող են պայմանավորված լինել նաև այս հետազոտության երկու տարիների ընտրանքների առանձնահատկություններով և
դրանցում ներառված տնային տնտեսությունների բնութագրիչներով: Ըստ
բուժծառայությունների մատակարարների և առողջապահական գործառույթների տնային տնտեսությունների առողջապահական ծախսերի վերաբերյալ ամբողջական պատկերացում կարելի է կազմել՝ ուսումնասիրելով Հայաստանի առողջապահության ազգային հաշիվները (ԱԱՀ):
Համաձայն ԱԱՀ սահմանման` առողջապահության ազգային ծախսերը բոլոր այն ծախսերն են, որոնք առնչվում են տնտեսական գործունեության հետ և ուղղված են առողջության պահպանմանն, վերականգÁնմանն ու բարելավմանը, կենսագործունեության համակարգերի փոփոխությանը կամ այդպիսի գործունեությունների ֆինանսավորմանը: Ըստ ֆինանսավորման աղբյուրների/գործակալների 2013-2014ÃÃ. Առողջապահության ազգային հաշիվներն ունեն հետևյալ տեսքը.

Աղյուսակ 3. Հայաստանի առողջապահության ֆինանսավորման ծավալն
ու կառուցվածքը ֆինանսավորման աղբյուրների
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Աղբյուրը՝ Հայաստանի առողջպահության ազգային հաշիվներ 2015

Ինչպես երևում է բերված աղյուսակից՝ գումարային արտահայտությամբ ֆինանսավորման բոլոր գործակալների մասով 2014 թվականին
արձանագրվել է ֆինանսավորման ծավալների նախորդ տարվա համեմատ, իսկ աճի տեմպերի առումով ավելի արագ են աճել պետական
աղբյուրներից կատարված ծախսերը (19.8 տոկոսով): Ընդհանուր առմամբ՝ առողջապահության ոլորտի ընդհանուր ծախսերը աճել են 12.2 տոկոսով: Առողջապահության ոլորտում իրականացվող պետական քաղաքականության արդյունավետությունը շարունակաբար աճում է: Մասնավորապես, պետական հատվածի ֆինանսավորման տեսակարար կշիռը
ընդամենը առողջապահական ծախսերում 2005 թվականի 32.8 տոկոսից
2014 թվականին հասել է 39.3 տոկոսի, որի արդյունքում, նվազել է տնային
տնտեսությունների ծախսերի մասնաբաժինը, թեև բացարձակ արտահայտությամբ այդ ծախսերը ևս շարունակել են աճել:
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Մեկ շնչի հաշվով
առողջապահական ծախսը,
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56.5

63.5

1103.3

968.5
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Գծապատկեր 4. Մեկ շնչի առողջապահական ծախսերի և մեկ շնչի ՀՆԱ-ի
դինամիկան, հազ դրամ /ըստ ÐÐ առողջապահ.ազգային հաշիվներÇ` 2015Ã./
Ուշաñժան է այն փաստը, որ բնակչության կողմից կատարվող առողջապահական ծախսերի աճի դինամիկան որոշակի կորելյացիոն կապ ունի
երկրում եկամուտների ընդհանուր մակարդակի փոփոխության հետ:
ՉÝայած երկրում դեռևս բարձր է եկամուտների բաշխման անհավասա406
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րության գործակիցը, այնուհանդերձ մեկ շնչի հաշվով հաշվարկված ՀՆԱի աճը, ըստ էության, նպաստել է նաև տնային տնտեսությունների կողմից
կատարվող առողջապահական ծախսերի աճին:
Աղյուսակ 4. Տնային տնտեսությունների առողջապահական ծախսերն
ըստ բուժծառայություններ մատակարարողների356
Տնային
տնտեսությունների
ուղղակի վճարումներ

Մատակարարներ

2012

2013

2014

Ծավալը, միլիոն դրամ
Ընդամենը. այդ թվում

94 463.6 89 791.3 96 655.0

HP.1 Հիվանդանոցներ

27 557.3 26 798.4 25 623.5

HP.2 Բուժքույրական և ըստ բնակության վայրի
խնամքի կազմակերպություններ

0.0

HP.3 Ամբուլատոր բժշկական ծառայություններ
մատակարարողներ

25 558.2 21 873.8 17 011.3

HP.4 Դեղագործական և բժշկական նշանակության
ապրանքների մանրածախ մատակարարներ

41 348.1 41 119.1 54 020.2

0.0

0.0

Կառուցվածքը, տոկոս
Ընդամենը. այդ թվում

100

100

100

HP.1 Հիվանդանոցներ

29.2

29.8

26.5

HP.2 Բուժքույրական և ըստ բնակության վայրի
խնամքի կազմակերպություններ

0.0

0.0

0.0

HP.3 Ամբուլատոր բժշկական ծառայություններ
մատակարարողներ

27.1

24.4

17.6

HP.4 Դեղագործական և բժշկական նշանակության
ապրանքների մանրածախ մատակարարներ

43.8

45.8

55.9

Աղբյուրը՝ Հայաստանի առողջապահության ազգային հաշիվներ 2015

Տնային տնտեսությունների կողմից կատարված առողջապահական
ծախսերը ըստ բուժծառայությունների մատակարարների և առողջապահական գործառույթների դիտարկելու պարագայում ինչ որ տեղ հիմնա-

356

Հայաստանի առողջապահության ազգային հաշիվներ 2015, ՀՀ ԱՆ Ս.
Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտ, Ե. 2016, էջ 42-86:
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վորվում են վերևում բերված մեր ենթադրություններն այն մասին, որ առողջապահական ծառայությունների ոչ բավարար մատչելիությունը
բնակչությանը ստիպում են դիմել կամ այլընտրանքային բուժգնությանը
կամ ինքնաբուժման մեթոդներին: Դրա վկայությունն է վերջին տարիներին հիվանդանոցների կողմից մատուցված ծառայությունների ծավալների
կրճատումը և դեղերի ու բժշկական նշանակության ապրանքների վրա
կատարվող ծախսերի աճը: Մյուս կողմից, սակայն, ոլորտում պետական
քաղաքականության արդյունքում աստիճանաբար կրճատվում են ամբուլատոր պոլիկլինիկական ծառայությունների դիմաց վճարումների ծավալներ: Հիվանդանոցների ծառայությունների դիմաց վճարումների ծավալների կրճատումը կարող է պայմանավորված լինել պետական ֆինանսավորման ծավալների շարու,նակական աճով:
Հատկանշական է, որ բնակչության ծախսերի ծավալների ոչ դինամիկ փոփոխությունը ավելի շատ պայմանավորված է դեղերի դիմաց կատարվող վճարումների փոփոխությամբ, ինչը 2014 թվականի դրությամբ
ծախսերի ընդհանուր կառուցվածքում: արդեն արդեն գերազանցել է 50
տոկոսի սահամանգիծը: Ըստ առողջապահության գործառույթների տնային տնտեսությունների ծախսերը դիտարկելիս, նկատում ենք նույն միտումները: 2012-2014ÃÃ. շարունակաբար կրճատվել են բժշկական օգնության, վերականգնողական բուժօգնության և օժանդակ ծառայությունների
դիմաց վճարումների ծավալները և դրա փոխարեն ավելացել են ամբուլատոր պացիենտներին ïñվող դեղերի, բժշկական ապրանքների ծախսերը:
Բնակչությանը որակյալ և մատչելի բոժօգնության ծառայություններ
մատուցելու, նրանց ծախսերի բեռը թեթևացնելու և այդ ճանապարհին
առկա խնդիրները լուծելու ու հնարավոր մարտահրավերներին դիմակայելու կարևոր նախապայմանը բժշկական ծառայությունների շուկայի և
առողջապահական կազմակերպություների արդյունավետ գործառնությունն է, ինչը պետք է հնարավորություն տա մասնակիցներին ամբողջական և լիարժեք իրացնելու իրենց հնարավորությունները, իսկ հասարակությանն ընդհանրության մեջ՝ բավարարել առողջապահական կարիքները:

Աղյուսակ 5. Տնային տնտեսությունների ծախսերն ըստ
առողջապահական գործառույթների357

357

Նույն տեղում:
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Տնային տնտեսությունների ուղղակի
վճարումներ

Գործառույթներ

2012
2013
Ծավալը, միլիոն դրամ

Ընդամենը
HC.1 Բժշկական օգնության
ծառայություններ
HC.2 Վերականգնողական
բուժօգնության ժառայություններ
HC.3 Բուժքույրական երկարաժամկետ
խնամքի ծառայություններ
HC.4 Բուժօգնության օժանդակ
ծառայություններ
HC.5 Ամբուլատոր պացիենտներին
բաշխվող բժշկական ապրանքներ
HC.6 Հիվանդությունների
կանխարգելում և հասարակական
առողջապահության ծառայություններ

2014

94 463.6

89 791.3

96 655.0

44 906.8

39 175.7

34 880.2

1 277.4

1 093.2

1 053.6

0.0

0.0

0.0

5 689.2

7 340.3

5 248.1

41 348.1

41 119.1

54 020.2

1 242.1

1 063.0

1 452.9

Կառուցվածքը, տոկոս
Ընդամենը
100.0
100.0
HC.1 Բժշկական օգնության ծառայություններ
47.5
43.6
HC.2 Վերականգնողական բուժօգնության
ժառայություններ
1.4
1.2
HC.3 Բուժքույրական երկարաժամկետ
խնամքի ծառայություններ
0.0
0.0
HC.4 Բոուժօգնության օժանդակ
ծառայություններ
6.0
8.2

100.0
36.1
1.1
0.0
5.4

HC.5 Ամբուլատոր պացիենտներին
բաշխվող բժշկական ապրանքներ
43.8
45.8
55.9
HC.6 Հիվանդությունների կանխարգելում
և հասարակական առողջապահության
ծառայություններ
1.3
1.2
1.5
Աղբյուրը՝ Հայաստանի առողջապահության ազգային հաշիվներ 2015
Առողջապահության համակարգում շուկայական հարաբերությունների ձևավորման և բժշկական ծառայությունների շուկայի վերափոխումների վերջնարդյունքը պետք է լինի ’’գնորդի շուկան’’, երբ հիմնական դերակատար կհանդիսանա հիվանդը, իսկ բուժհաստատությունների նպատակն ու առաքելությունը կլինի բնակչության կարիքների ու պահանջմունքների բավարարումը:
Տիգրան ¶ºìàð¶Ú²Ü
ՏÝ³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý Í³»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ
Բանալի բառեր. առողջապահության պլանավորում, սոցիալական արդարություն
և մատչելիություն, պետության սոցիալական երաշխիքներ, կյանքի որակ
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Հոդվածում քննարկվում են մի քանի առանցքային հարցեր, որոնք բխում
այն պարզ իրողությունից, առողջապահական համակարգի պլանավորումն ուղղակի կախվածություն ունի համակարգի մասնակիցների գործունեությունից, առկա ռեսուրսներից, ծախսերից, եկամուտներից ու
դրանց բաշխման մեխանիզներից և այլն: Առաջին կարևոր հարցը վերաբերում է առողջապահական համակարգին անհրաժեշտ բոլոր տեսակի
ռեսուրսների երաշխավորված մատչելիությանը, ինչը հնարավոր է անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների առկայության դեպքում: Դրա հիման
վրա ուսումնասիրվել են բժշկական ծառայությունների շուկայի հիմնական
մասնակիցներից մեկի՝ գնորդների (տնային տնտեսություններ) ծախսերը
բնութագրող ցուցանիշները:
Тигран ГЕВОРКЯН
Анализ расходов на здравоохранение домашних хозяйств
Ключевые слова: планирование здравоохранения, социальная доступность и
справедливость, государственные социальные гарантии, качество жизни

В статье рассматриваются некоторые из ключевых вопросов, которые вытекают
из того простого факта, что планирование системы здравоохранения непосредсрвенно зависит от деятельности участников системы, имеющихся ресурсов,
затрат, доходов и неханизмов их распределения и т.д. Первый главный вопрос
относится к гарантированной доступности всех необходимых видов ресурсов
системы здравоохранения, что возможно только при наличии необходимых
финансовых ресурсов. Для этого были изучены стоимостные показатели
покупателей (домашних хозяйств), являющихся одними из основных участников
рынка медицинских услуг.
Tigran GEVORGYAN
Health expenses analyzes in households
Keywords: health planning, social justice and availability, state social guarantee, financial
adequacy, public health and quality of life

Some key issues have been discussed in the article, which suffuse from the simple fact,
health system planning is just depend on participants activity of the system, available
resources, expenditures, income and its distribution mechanism, etc.. The first important
issue concerning to all kind of guaranteed accessibility of resources needed in health
system, which is possible in case of having needed financial availability. Based on this
had been studied one of the main health services participants of the market buyers‘
(households) expenditures characterizing indices.
Ø²ðÎºîÆÜ¶À ²èàÔæ²ä²Ð²Î²Ü Î²¼Ø²ÎºðäàôÂÚàôÜÜºðàôØ
îÇ·ñ³Ý ¶ºìàð¶Ú²Ü
ÐäîÐ ³ëåÇñ³Ýï
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´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. Ù³ñÏ»ïÇÝ·, ³éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý åÉ³Ý³íáñáõÙ, ³ñï³¹ñ³ÝùÇ
Ùß³ÏáõÙ, ³é³çË³Õ³óáõÙ ëáóÇ³É³Ï³Ý Ù³ñÏ»ïÇÝ·

´ÅßÏ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ¹»Õ»ñÇ ¨ µÅßÏ³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³Ý
³åñ³ÝùÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ å³Ñ³Ýç³ñÏÁ ÇÝãå»ë áÕç ³ßË³ñÑáõÙ, ³ÛÝå»ë ¿É
Ð³Û³ëï³ÝáõÙ í»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ ¹ñë¨áñáõÙ ¿ Ï³ÛáõÝ ³×Ç ÙÇïáõÙ, ÇÝãÁ
å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ ÙÇ ÏáÕÙÇó µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ÑÇí³Ý¹³óáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ
ß³ñáõÝ³ÏíáÕ ³×áí, ÙÛáõë ÏáÕÙÇó՝ µáõÅÙ³Ý Ýáñ Ù»Ãá¹Ý»ñÇ Ç Ñ³Ûï ·³Éáí ¨
µÅßÏ³·ÇïáõÃÛ³Ý Ýáñ³Ýáñ Ýí³×áõÙÝ»ñáí áõ ¹ñ³Ýó Ý»ñ¹ñÙ³Ùµ: ²éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç áã µ³í³ñ³ñ ³å³Ñáíí³ÍáõÃÛáõÝÁ ³ÝÑñ³Å»ßï
é»ëáõñëÝ»ñáí, áÉáñïÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ó³Íñ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÝ áõ ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý ³ÝÏ³ï³ñ Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÁ µ³ñ»Ýå³ëï å³ÛÙ³ÝÝ»ñ »Ý
ëï»ÕÍáõÙ ³ÝóáõÙ³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛ³Ùµ »ñÏñÝ»ñáõÙ µáõÅû·ÝáõÃÛ³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý µ»éÁ ïÝ³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ íñ³ ¹Ý»Éáõ
¨ ßáõÏ³Û³í³ñÙ³Ý å³Ñ³ÝçíáÕ Ó¨³ã³÷»ñÁ ßñç³Ýó»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ²éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÝ³íáñ»óáõÙÁ, ³é³ÝÓÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëáí Ù»Ý³ßÝáñÑ íÇ×³ÏÝ áõ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý áã µ³í³ñ³ñ Çñ³½»Ïí³ÍáõÃÛáõÝÝ áõ ³ÝÑñ³Å»ßï å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý ¨ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ
å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ Ñ³×³Ë Ýå³ëïáõÙ »Ý ‘’í³×³éáÕÇ ßáõÏ³ÛÇ‘’ Ó¨³íáñÙ³ÝÁ: ´³Ûó áñù³Ý ¿É µÅßÏ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ Ù³ïáõóáÕ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ ¹»Õ»ñÇ Ù³Ýñ³Í³Ë í³×³éùáí ½µ³ÕíáÕ ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÁ Ñ³Ý¹»ë ·³Ý Çñ»Ýó Ñ³Ù³ñ ß³Ñ»Ï³Ý ¨ ëå³éáÕÇ Ñ³Ý¹»å Ã»É³¹ñáÕ ¹Çñù»ñÇó, Ç í»ñçá, ÝÙ³Ý í³ñùÁ ßñçí»Éáõ ¿ Ñ»Ýó Çñ»Ýó ¹»Ù, ù³Ý½Ç áã
³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ßáõÏ³Û³í³ñáõÙÝ áõ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Ý»ñÇ ãÑÇÙÝ³íáñí³Í
³×Á í»ñçÝ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ µ³Ëí»Éáõ ¿ å³Ñ³Ýç³ñÏÇ Ýí³½Ù³ÝÁ: ÜÙ³Ý Çñ³íÇ×³Ï í»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ ³ñ¹»Ý ÇëÏ ÝÏ³ï»ÉÇ ¿ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ, »ñµ ·Ý»ñÇ
³×Ç ßÝáñÑÇí ³ñÓ³Ý³·ñíáÕ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Í³í³ÉÝ»ñÇ ³Ýí³Ý³Ï³Ý
³×Á Çñ³Ï³ÝáõÙ ùáÕ³ñÏáõÙ ¿ µ³í³Ï³ÝÇÝ áã Ñáõë³¹ñáÕ ÇñáÕáõÃÛáõÝ՝ ï³ñ»óï³ñÇ »ñÏñáõÙ ³ñÓ³Ý³·ñíáõÙ ¿ µáõÅÍ³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïã»ÉÇáõÃÛ³Ý
áõ áñ³ÏÇ ³ÝÏáõÙ ¨ ëå³éÙ³Ý Çñ³Ï³Ý Í³í³ÉÝ»ñÇ Ïñ×³ïáõÙ:
¸ñ³ Ñ»ï Ù»Ïï»Õ Ùßï³å»ë ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ÝÏ³ïÇ áõÝ»Ý³É, áñ
µÅßÏ³Ï³Ý û·ÝáõÃÛáõÝÁ ëáóÇ³É³Ï³Ý ³åñ³Ýù ¿, ¨ ¹ñ³ å³Ñ³Ýç³ñÏÇ ÉÇ³ñÅ»ù µ³í³ñ³ñáõÙÁ, Ý»ñ³éÛ³É Ñ³í³ë³ñáõÃÛ³Ý ¨ Ù³ïã»ÉÇáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíáõÙÁ µËáõÙ ¿ ÇÝãå»ë Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý, ³ÛÝå»ë ¿É å»ïáõÃÛ³Ý ¨ Ñ»Ýó Çñ»Ýó՝ µáõÅÍ³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ Ù³ï³Ï³ñ³ñáÕÝ»ñÇ ß³Ñ»ñÇó: ê³ ¿ å³ï×³éÁ, áñ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ÙµáÕç³Ï³Ý ¨ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙÁ ãÇ Ï³ñáÕ »ñ³ßË³íáñí»É ÙÇ³ÛÝ ßáõÏ³Û³Ï³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ÙÇçáóáí:
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²Û¹ ³éáõÙáí Ñ³ïáõÏ Ýß³Ý³-ÏáõÃÛáõÝ ¿ Ó»éù µ»ñáõÙ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ (å»ï³Ï³Ý)
Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ÉÍ³ÏÝ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ ¨ ¹ñ³Ýó ×Çßï Ñ³í³ë³ñ³ÏßéáõÙÁ
ßáõÏ³Û³Ï³Ý Ùñó³Ïó³ÛÇÝ Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ Ñ»ï:
Úáõñ³Å³Ù³Ý³Ï ¨ áñ³ÏÛ³É µÅßÏ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïã»ÉÇáõÃÛáõÝÁ ¨ Ñ»ï¨³µ³ñ Ó¨³íáñíáÕ å³Ñ³Ýç³ñÏÁ µËáõÙ ¿ ³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇó û·ïí»Éáõ Ù³ñ¹áõ ³ÝËáõë³÷»ÉÇ µÝ³Ï³Ý Ï³ñÇùÇó, ÇÝãÁ, áñå»ë Ï³ÝáÝ, ÑÝ³ñ³íáñ ã¿ Ý³Ë³å»ë Ï³ÝË³ï»ë»É Ï³Ù åÉ³Ý³íáñ»É:
²Û¹ Ï³ñÇùÁ ³Ýï»ë»ÉÁ Ï³Ù Å³Ù³Ý³ÏÇÝ ãµ³í³ñ³ñ»ÉÁ Ñ»ï³·³ÛáõÙ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý áõ å»ïáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ÑÕÇ ¿ ³é³í»É Ù»Í ëáóÇ³É³Ï³Ý, ÅáÕáíñ¹³·ñ³Ï³Ý áõ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ù³ñï³Ññ³í»ñÝ»ñáí:
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ³éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý áÉáñïÇ µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÁ ëÏÇ½µ ³é³Ý 1990-³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇ Ï»ë»ñÇÝ: êÏ½µÝ³Ï³Ý
ßñç³ÝáõÙ ¹ñ³Ýù ÑÇÙÝ³Ï³-ÝáõÙ áõÕÕí³Í ¿ÇÝ µÅßÏ³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ïÝï»ë³Ï³Ý ÇÝùÝáõñáõÛÝáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³óÙ³ÝÁ՝ Ýñ³Ýó Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý Ï³ñ·³íÇ×³ÏÇ ÷á÷áËÙ³Ý ÙÇçáóáí, ÇÝãÁ ÃáõÛÉ ïí»ó ³ëïÇ×³Ý³µ³ñ Ý»ñ¹Ý»É í×³ñáíÇ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ ëï»ÕÍ»É ßáõÏ³Û³Ï³Ý Ùñó³ÏóáõÃÛ³Ý áñáß³ÏÇ, Ã»Ïáõ½ ¨ ËÇëï ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï, ¹³ßï: Ð»ï³·³ÛáõÙ, µÝ³Ï³Ý³µ³ñ, Ù³ëÝ³íáñ Ñ³ïí³ÍÇ ÁÝ¹É³ÛÝÙ³ÝÁ ½áõ·³Ñ»é ß³ñáõÝ³Ï³µ³ñ
³í»É³ó³Ý Ã»՛ í×³ñáíÇ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Í³í³ÉÝ»ñÁ, Ã»՛ Ùñó³ÏóáõÃÛáõÝÁ, ÇÝãÁ ß³ñáõÝ³Ï³µ³ñ ëñí»Éáõ ¿ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý í×³ñáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý ³ÝÏáõÙáí å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í å³Ñ³Ýç³ñÏÇ Ïñ×³ïáõÙáí:
Îñ×³ïíáÕ å³Ñ³Ýç³ñÏÇ ³é³çÇÝ å³ï³ëË³Ý ù³ÛÉÁ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Ý»ñÇ µ³ñÓñ³óáõÙÝ ¿, ÇÝãÝ ³Ýí»ñç
ß³ñáõÝ³Ïí»É ãÇ Ï³ñáÕ, Ñ»ï¨³µ³ñ, Ýñ³Ýó ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ùï³Í»É Çñ³óÙ³Ý
Ýáñ Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ¨ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ: ²Ûë ¨ µ³½Ù³ÃÇí ³ÛÉ
Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñ, ÇÝãå»ë ûñÇÝ³Ï՝ Ñ³ñ¨³Ý »ñÏñÝ»ñáõÙ ³í»ÉÇ Ù³ïã»ÉÇ
µáõÅÍ³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ë³Ý»ÉÇáõÃÛáõÝÁ, ËÃ³Ý Ï³ñáÕ »Ý Ñ³Ý¹Çë³Ý³É
³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ñÏ»ïÇÝ·³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ Í³í³É»Éáõ ¨ Çñ³å»ë ßáõÏ³Û³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ
Ó¨³íáñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: Ø³ñÏ»ïÇÝ·Á, ÁÝ¹Ñ³Ýñ³Ï³Ý Ó¨³Ï»ñåÙ³Ùµ, ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ï»ë³Ï ¿, áñÝ áõÕÕí³Í ¿ Ù³ñ¹Ï³Ýó Ï³ñÇùÝ»ñÇ áõ å³Ñ³ÝçÙáõÝùÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñÙ³ÝÁ: àñå»ë Ï³ÝáÝ, Ù³ñÏ»ïÇÝ·Á ¹Çï³ñÏíáõÙ ¿
áñå»ë Ó»éÝ³ñÏ³ïÇñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ¨ Çñ³óÙ³Ý
áÉáñïáõÙ, Ã»¨ ³ñ¹Ç ÁÝÏ³ÉÙ³Ùµ, Ù³ñÏ»ïÇÝ·Á áñå»ë ·áñÍáÝ»áõÃÛáõÝ Ý»ñ³éáõÙ ¿ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ áõ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÷áË³Ý³ÏÙ³Ý ÙÇçáóáí
³é³ÝÓÇÝ ³ÝÑ³ïÝ»ñÇ áõ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³Ñ³ÝçÙáõÝùÝ»ñÇ
µ³í³ñ³ñÙ³ÝÁ ÙÇïí³Í Ýå³ï³Ï³¹ñÙ³Ý, åÉ³Ý³íáñÙ³Ý, ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý, ·Ý³·áÛ³óÙ³Ý, ³é³çË³Õ³óÙ³Ý ¨ ·³Õ³÷³ñÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý
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·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ Ñ³Ù³ÉÇñ: ÞáõÏ³ÛÇ åÉ³Ý³íáñáõÙÝ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùµ
Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ ³ÛÝåÇëÇ Ù³ñÏ»ïÇÝ·³ÛÇÝ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ,
áñáÝù Í³é³ÛáõÙ »Ý Ñ»ï³·³ Ù³ñÏ»ïÇÝ·³ÛÇÝ Ýå³ï³ÏÝ»ñÇÝ Ñ³ëÝ»Éáõ
Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ùß³ÏÙ³ÝÁ, Çñ³Ï³Ý³óÙ³ÝÁ ¨ ½³ñ·³óÙ³ÝÁ: ´ÅßÏ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßáõÏ³ÛÇ åÉ³Ý³íáñÙ³Ý ³éáõÙáí
³í³Ý¹³µ³ñ å»ïù ¿ Ñ³ßíÇ ³éÝ»É ÙÇ ß³ñù ·áñÍáÝÝ»ñ ¨ Ï³½Ù³Ï»ñåã³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñ: Ø³ëÝ³íáñ³å»ë, ßáõÏ³ÛÇ åáï»ÝóÇ³ÉÇ Ù³ëÇÝ å³ïÏ»ñ³óáõÙ Ï³½Ù»Éáõ ¨ ½³ñ·³óÙ³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ·Ý³Ñ³ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ÑÝ³ñ³íáñÇÝë ³ÙµáÕç³Ï³Ý ¨ ³ñÅ³Ý³Ñ³í³ï ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý Ãí³ù³Ý³ÏÇ, ë»é³ï³ñÇù³ÛÇÝ Ï³éáõóí³ÍùÇ ¨ ëáóÇ³É³Ï³Ý Ï³½ÙÇ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ßáõÏ³ÛáõÙ ³é³ç³ñÏíáÕ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
ï»ë³ÏÝ»ñÇ ¨ µÅßÏ³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Ý³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É: ØÛáõë ÏáÕÙÇó, å»ïù ¿ ë³ÑÙ³Ý»É Ñëï³Ï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
ã³÷áñáßÇãÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·, áñÇ û·ÝáõÃÛ³Ùµ Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ùßï³¹Çï³ñÏ»É ¨
·Ý³Ñ³ï»É ÃÇñ³Ë³ÛÇÝ Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ Çñ³ï»ë³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ, Ù³ïã»ÉÇáõÃÛáõÝÁ, Ñ³ë³Ý»ÉÇáõÃÛáõÝÁ ¨ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ:
öáË³Ý³ÏÙ³Ý Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ å»ïù ¿ Ù³Ýñ³ÏñÏÇï
í»ñÉáõÍ»É ¨ ³å³Ñáí»É Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ÏáÕÙÇ Ñ³Ù³ñ ³é³í»É³·áõÛÝ µ³í³ñ³ñí³ÍáõÃÛáõÝ: ÆÝï»·ñí³Í Ù³ñÏ»ïÇÝ·Á ëáíáñ³µ³ñ û·ï³·áñÍíáõÙ ¿
ÝÏ³ñ³·ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ù³ñÏ»ïÇÝ·³ÛÇÝ Ñ³Û»ó³Ï³ñ·Ç ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåã³Ï³Ý Ù³ñï³Ññ³í»ñÁ, áñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³Ý¹³Ù՝
ëÏë³Í ·áñÍ³¹Çñ ïÝûñ»ÝÇó ÙÇÝã ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ³ßË³ï³ÏÇó, å»ïù ¿
ÉÇÝÇ ÉÇ³½áñí³Í ¨ Ýñ³ÝóÇó å»ïù ¿ ³ÏÝÏ³ÉíÇ ³é³í»É³·áõÛÝ µ³í³ñ³ñí³ÍáõÃÛáõÝ՝ Ñ³ïáõÏ Ï³ñÇùÝ»ñÁ ×Çßï Ó¨áí, ×Çßï ·Ýáí, ×Çßï í³ÛñáõÙ
Ñá·³Éáõ Ñ³Ù³ñ: àñï»Õ ¨ »ñµ ³é³ç³ÝáõÙ ¿ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³é³ù»ÉáõÃÛ³ÝÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ï³ñÇù, Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ å³ïñ³ëï ÉÇÝÇ ¨ Ñ³·»ó³Í ÉÇÝÇ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñáí, áñå»ë½Ç ãµ³í³ñ³ñí³Í
Ï³ñÇùÁ í»ñ³ÍíÇ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ³ñÅ»ùÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñáÕ ÷áË³Ý³ÏÙ³Ý,
¨ ³Û¹åÇëáí Çñ³Ï³Ý³óÝÇ ë»÷³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåã³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñÁ358:
Ð³Ù³Ó³ÛÝ ü. ÎáïÉ»ñÇ ë³ÑÙ³ÝÙ³Ý, Ù³ñÏ»ïÇÝ·Á Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ï»ë³Ï ¿, áñÝ áõÕÕí³Í ¿ Ï³ñÇùÝ»ñÇ áõ å³Ñ³ÝçÙáõÝùÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñÙ³ÝÁ ÷áË³Ý³ÏÙ³Ý ÙÇçáóáí: ÎáïÉ»ñÁ ·ïÝáõÙ ¿ñ, Ù³ñÏ»ïÇÝ·Ç
Ñ³Û»ó³Ï³ñ·Á å»ïù ¿ ß»ßï³¹ñÇ ³ÛÝ Ï³ñ¨áñ ÇñáÕáõÃÛáõÝÁ, áñ Ùñó³Ïó³ÛÇÝ
ÙÇç³í³ÛñáõÙ ïÝï»ëí³ñáÕ ëáõµÛ»ÏïÁ Çñ Ýå³ï³ÏÝ»ñÇÝ Ï³ñáÕ ¿ Ñ³ëÝ»É
ëå³éáÕÝ»ñÇ å³Ñ³ÝçÙáõÝùÝ»ñÇ ³é³í»É³·áõÛÝ µ³í³ñ³ñÙ³Ý, ³ÛÉ áã Ã»

358

Thulasiraj, R.D., ‚Social Marketing for Effective Eye Care Delivery ‛ WHO Vision
2020 Action Plan. Accessed on 29 July 2010.
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ëå³éÙ³Ý ÑÝ³ñ³íáñ ³é³í»É³·áõÛÝ Ù³Ï³ñ¹³Ï ³å³Ñáí»Éáõ ÙÇçáóáí:
Ð»ï¨³µ³ñ, Ù³ñÏ»ïÇÝ·Á ³éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ÏÇñ³é»ÉÇ ¿
³ÛÝù³Ýáí, áñù³Ýáí ³éÏ³ »Ý ßáõÏ³Û³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ, ³ÛëÇÝùÝ՝
³éÏ³ ¿ µÅßÏ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ¹»Õ»ñÇ áõ µÅßÏ³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³Ý
³åñ³ÝùÝ»ñÇ ³éù áõ í³×³éù, ÇÝãÝ ¿É í×³ñáíÇ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áÉáñïÝ ¿
Áëï ¿áõÃÛ³Ý:
Ð³Ù³Ó³ÛÝ ü. ÎáïÉ»ñÇ ë³ÑÙ³ÝÙ³Ý, Ù³ñÏ»ïÇÝ·Á Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ï»ë³Ï ¿, áñÝ áõÕÕí³Í ¿ Ï³ñÇùÝ»ñÇ áõ å³Ñ³ÝçÙáõÝùÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñÙ³ÝÁ ÷áË³Ý³ÏÙ³Ý ÙÇçáóáí359: ÎáïÉ»ñÁ ·ïÝáõÙ ¿ñ, Ù³ñÏ»ïÇÝ·Ç
Ñ³Û»ó³Ï³ñ·Á å»ïù ¿ ß»ßï³¹ñÇ ³ÛÝ Ï³ñ¨áñ ÇñáÕáõÃÛáõÝÁ, áñ Ùñó³Ïó³ÛÇÝ ÙÇç³í³ÛñáõÙ ïÝï»ëí³ñáÕ ëáõµÛ»ÏïÁ Çñ Ýå³ï³ÏÝ»ñÇÝ Ï³ñáÕ ¿
Ñ³ëÝ»É ëå³éáÕÝ»ñÇ å³Ñ³ÝçÙáõÝùÝ»ñÇ ³é³í»É³·áõÛÝ µ³í³ñ³ñÙ³Ý, ³ÛÉ
áã Ã» ëå³éÙ³Ý ÑÝ³ñ³íáñ ³é³í»É³·áõÛÝ Ù³Ï³ñ¹³Ï ³å³Ñáí»Éáõ ÙÇçáóáí: Ð»ï¨³µ³ñ, Ù³ñÏ»ïÇÝ·Á ³éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ÏÇñ³é»ÉÇ
¿ ³ÛÝù³Ýáí, áñù³Ýáí ³éÏ³ »Ý ßáõÏ³Û³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ, ³ÛëÇÝùÝ՝
³éÏ³ ¿ µÅßÏ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ¹»Õ»ñÇ áõ µÅßÏ³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³Ý
³åñ³ÝùÝ»ñÇ ³éù áõ í³×³éù, ÇÝãÝ ¿É í×³ñáíÇ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áÉáñïÝ ¿
Áëï ¿áõÃÛ³Ý360:
´áõÅû·ÝáõÃÛ³Ý µÝ³·³í³éáõÙ Ù³ñÏ»ïÇÝ·³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É Ñ»ï¨Û³É Ï»ñå.
“ ´ÅßÏ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ñÏ»ïÇÝ·, ³ÛëÇÝùÝ՝ µáõÅû·ÝáõÃÛ³Ý
áñáß³ÏÇ ï»ë³ÏÝ»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óáõÙ,
“ Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ù³ñÏ»ïÇÝ·, ³ÛëÇÝùÝ՝ ³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõÙ,
“ ²é³ÝÓÇÝ Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ Ù³ñÏ»ïÇÝ·, ³ÛëÇÝùÝ՝ ³ÝÓÝ³Ï³½ÙÇ ¨
Ñ³ïÏ³å»ë ³é³ç³ï³ñ µÅÇßÏÝ»ñÇ Ñ³Ýñ³ÛÝ³óáõÙ,
“ ¶³Õ³÷³ñÝ»ñÇ Ù³ñÏ»ïÇÝ·, ³ÛëÇÝùÝ՝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ëáóÇ³É³Ï³Ý ³é³ù»ÉáõÃÛ³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõÙ,
“ Î³é³í³ñã³Ï³Ý áñáßáõÙÝ»ñÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý é³½Ù³í³ñáõÃÛ³Ý Ù³ñÏ»ïÇÝ·, ³ÛëÇÝùÝ՝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÷ÇÉÇëá÷³ÛáõÃÛáõÝÁ,

359

Ф. Котлер Основы маркетинга Пер. с англ. В.Б. Бобровой Общая редакция Е.М.
Пеньковой. М.: изд-во Прогресс 1990г. – 736с.
360
А.П. Николаев д.м.н., Г.Н. Моргунов к.э.н., Маркетинг в здравоохранении (Маркетинг
или качество услуг?), журнал «Биомедицинская радиоэлектроникаգ Биомедицинские
технологии и радиоэлектроника» №10, 2011
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“ ²ñï³¹ñáõÃÛ³Ý Í³í³ÉÝ»ñÇ Ù»Í³óÙ³Ùµ ß³ÑáõÛÃÁ ³é³í»É³·áõÛÝÇ
Ñ³ëóÝ»Éáõ Ù³ñÏ»ïÇÝ·, ÇÝãÁ Ý»ñÏ³Û³ÝáõÙ ¿ áñå»ë Ï³é³í³ñÙ³Ý ¨ Ù³ñÏ»ïÇÝ·Ç ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ Ñëï³Ï»óáõÙ: àñå»ë Ï³ÝáÝ, ³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝáõÙ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ýå³ï³ÏÁ Ù³ñ¹Ï³Ýó å³Ñ³ÝçÙáõÝùÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñáõÙÝ ¿, ÇëÏ Ù³ñÏ»ïÇÝ·Ç Ýå³ï³ÏÁ ³é³í»É³·áõÛÝ ß³ÑáõÛÃÇ ëï³óáõÙÁ361:
Àëï ³Û¹Ù ¿É, Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí µáõÅÑ³ëï³ïáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý,
Ï³é³í³ñÙ³Ý ¨ Ù³ïáõóíáÕ ³ñ¹ÛáõÝùÇ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, Ï³ñ»ÉÇ
¿ Ñëï³Ï»óÝ»É Ù³ñÏ»ïÇÝ·³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ï»ë³Ï³Ý ÑÇÙù»ñÁ Ï³Ù
Ñ³Û»ó³Ï³ñ·³ÛÇÝ ÑÇÙÝ³¹ñáõÛÃÝ»ñÁ ³éáÕç³å³-ÑáõÃÛ³Ý áÉáñïáõÙ: ÐÇÙù
ÁÝ¹áõÝ»Éáí Ù³ñÏ»ïÇÝ·Ç ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ï»ëáõÃÛáõÝÁ, ³é³ÝÓÝ³óÝáõÙ »Ý Ù³ñÏ»ïÇÝ·³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ñ»ï¨Û³É Ñ³Û»ó³Ï³ñ·³ÛÇÝ Ùáï»óáõÙÝ»ñÁ.
“ ²ñï³¹ñáõÃÛ³Ý Ï³Ù Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóÙ³Ý Ï³ï³ñ»É³·áñÍÙ³Ý Ñ³Û»ó³Ï³ñ·, ÇÝãÁ »ÝÃ³¹ñáõÙ ¿, áñ ëå³éáÕÝ»ñÁ å³ïñ³ëï »Ý Ó»éù
µ»ñ»É ³ÛÝ ³ñï³¹ñ³ÝùÁ Ï³Ù Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù Ñ³ë³Ý»ÉÇ »Ý ¨ ýÇÝ³Ýë³å»ë Ù³ïã»ÉÇ: ²Ûë Ñ³Û»ó³Ï³ñ·Ç Ý»ñ¹ñáõÙÁ Ï³ñ¨áñ ¿ »ñÏáõ å³ï×³éáí. Ü³Ë µÅßÏ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ å³Ñ³Ýç³ñÏÁ
Ùßï³å»ë ·»ñ³½³ÝóáõÙ ¿ ³é³ç³ñÏÁ ¨ ß³ï Ï³ñ¨áñ ¿ Ùßï³å»ë Ï³ñáÕ³Ý³É ·ïÝ»É ÙÇçáóÝ»ñ ¨ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý Í³í³ÉÝ»ñÁ
Ù»Í³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ºñÏñáñ¹, ³ñ¹Ç³Ï³Ý³óÙ³Ý, Ï³ï³ñ»É³·áñÍÙ³Ý ¨
Ù³ëÝ³·Çï³óÙ³Ý ßÝáñÑÇí ÑÝ³ñ³íáñ ¿ Çç»óÝ»É ³åñ³ÝùÝ»ñÇ ¨ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÇÝùÝ³ñÅ»ùÁ, ÇÝãÁ ¹ñ³Ýù ³é³í»É Ù³ïã»ÉÇ Ï¹³ñÓÝÇ ëå³éáÕÝ»ñÇ ³í»ÉÇ Ù»Í ßñç³Ý³ÏÇ Ï³Ù »Ï³ÙïÇ ï³ñµ»ñ Ù³Ï³ñ¹³Ï áõÝ»óáÕ
ëáóÇ³É³Ï³Ý Ë³í»ñÇ Ñ³Ù³ñ (ûñÇÝ³Ï՝ ³ï³ÙÝ³µáõÅ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ, ³ÝåïÕáõÃÛ³Ý µáõÅÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó Ù»Ãá¹Ý»ñ, ¹»Õáñ³ÛùÇ ³é³ÝÓÇÝ ï»ë³ÏÝ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ ¨ ³ÛÉÝ):
“ ¶áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³é¨ïñ³ÛÝ³óÙ³Ý Ñ³Û»ó³Ï³ñ·, ÇÝãÁ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿,
áñ µáõÅÑ³ëï³ïáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ Éñ³óáõóÇã ç³Ýù»ñ Ý»ñ¹ÝÇ ßáõÏ³ÛáõÙ Çñ
³ñï³¹ñ³ÝùÇ Ï³Ù Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Çñ³óÙ³Ý Í³í³ÉÝ»ñÇ Ù»Í³óÙ³Ý
Ñ³Ù³ñ: Ð³ßíÇ ³éÝ»Éáí µáõÅÍ³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïáõÏ µÝáõÛÃÁ,
Ñ³ñÏ ¿ ÷³ëï»É, áñ ëå³éáÕÝ»ñÇ ·»ñ³ÏßÇé Ù³ëÇ Ñ³Ù³ñ ã³÷³½³Ýó ¹ÁÅí³ñ ¿ Ý³Ë³å»ë å³ïÏ»ñ³óáõÙ Ï³½Ù»É ÏáÝÏñ»ï Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó Ù³ïáõóíáÕ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áñ³ÏÇ, ·ÝÇ ¨ ³ÛÉ Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É: àõëïÇ ³Ûë Ñ³Û»ó³Ï³ñ·Ç ÏÇñ³éáõÙÁ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ ï³ÉÇë
·áí³½¹³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÙÇçáóáí áã ÙÇ³ÛÝ Ñ³Ýñ³ÛÝ³óÝ»É ë»÷³Ï³Ý
·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÝ áõ ³ñï³¹ñ³ÝùÁ, ³ÛÉ¨ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É åáï»ÝóÇ³É ëå³361
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éáÕÝ»ñÇ ³ÏïÇí ÷Ýïñïáõù, ûñÇÝ³Ï Ï³Ù³íáñ µÅßÏ³Ï³Ý ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ÙÇçáóáí:
“ êáóÇ³É³Ï³Ý-¿ÃÇÏ³Ï³Ý Ù³ñÏ»ïÇÝ·Ç Ñ³Û»ó³Ï³ñ·: ²Ûë Ñ³Û»ó³Ï³ñ·Á å»ïù ¿ ïÇñ³å»ïáÕ ÉÇÝÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝáõÙ,
ù³Ý½Ç µÅßÏ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ í»ñ³µ»ñáõÙ »Ý Ù³ñ¹Ï³Ýó Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ å³Ñ³ÝçÙáõÝùÇ µ³í³ñÙ³ÝÁ՝ ³éáÕçáõÃÛ³Ý å³Ñå³ÝáõÙ ¨ í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙ: àõëïÇ Ï³ñ»Ïó³ÝùÝ áõ ëñï³ó³íáõÃÛáõÝÁ, Ñá·³ï³ñáõÃÛáõÝÝ áõ µ³ñáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ ïÇñ³å»ïáÕ ÉÇÝ»Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³éûñÛ³ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝáõÙ: ¸ñ³Ýù ß³ï ³í»ÉÇ Ï³ñ¨áñ »Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ,
ù³Ý ³é¨ïñ³ÛÇÝ ß³ÑÝ áõ Ùñó³Ïó³ÛÇÝ ³é³í»ÉáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ßáõÏ³ÛáõÙ: ¾ÃÇÏ³Ý Ù³ñÏ»ïÇÝ·³ÛÇÝ ³Ûë Ñ³Û»ó³Ï³ñ·Ç áã å³Ï³ë Ï³ñ¨áñ µ³Õ³¹ñÇãÝ ¿,
³ÛÝ »ÝÃ³¹ñáõÙ ¿ ·áí³½¹Ç ×ßÙ³ñï³óÇáõÃÛáõÝ, ³½ÝÇí Ùñó³ÏáõÃÛáõÝ, ³ñ¹³ñ³óÇ ·Ý³·áÛ³óáõÙ, ³ÝÓÝ³Ï³Ý ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ·³ÕïÝÇáõÃÛáõÝ, ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ¨ ³å³ÑáíáõÃÛ³Ý »ñ³ßËÇùÝ»ñ, íëï³ÑáõÃÛ³Ý íñ³ ÑÇÙÝí³Í
Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ ¨ ·áñÍÁÝÏ»ñÝ»ñÇ Ñ»ï ¨ ³ÛÉÝ:
“ öáË·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý Ù³ñÏ»ïÇÝ·Ç Ñ³Û»ó³Ï³ñ·Á »ÝÃ³¹ñáõÙ ¿ Ñ³Ù»ñ³ßË ßáõÏ³Û³Ï³Ý Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝ ·áñÍÁÝÏ»ñÝ»ñÇ Ñ»ï, ÇÝãÁ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ Ïï³ ßáõÏ³ÛÇ µáÉáñ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É ë»÷³Ï³Ý
Ýå³ï³ÏÝ»ñÝ áõ Ý»ñáõÅÝ Ç Ýå³ëï Ñ³Ýñ³ÛÇÝ µ³ñ»Ï»óáõÃÛ³Ý Ñ»ï³·³
µ³ñÓñ³óÙ³Ý: ÎÇñ³é³Ï³Ý ¹³ßïáõÙ Ù³ñÏ»ïÇÝ·Ç Ñ³Û»ó³Ï³ñ·³ÛÇÝ
Ùáï»óáõÙÝ»ñÁ Ñ³Ý¹»ë »Ý ·³ÉÇë Ñ»ï¨Û³É ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÇ ï»ëùáí.
“ ´ÅßÏ³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³Ý ³åñ³ÝùÝ»ñÇ ¨ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßáõÏ³ÛÇ
Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝ,
“ Üáñ µÅßÏ³Ï³Ý ³åñ³ÝùÝ»ñÇ Ï³Ù Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ,
“ ´ÅßÏ³Ï³Ý ³åñ³ÝùÝ»ñÇ ¨ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Çñ³óáõÙ:
ÞáõÏ³ÛÇ Ù³ñÏ»ïÇÝ·³ÛÇÝ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·ÉË³íáñ ûµÛ»ÏïÁ ³ÛÝ
ÙÇç³í³ÛñÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÝ ¿, áñáõÙ ·áñÍáõÙ ¿ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ:
²Û¹ ÙÇç³í³ÛñÁ Ó¨³íáñíáõÙ ¿ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ý»ñùÇÝ ¨ ³ñï³ùÇÝ
ÙÇç³í³Ûñ»ñÇó: ÞáõÏ³ÛÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÁ ÑÝ³ñ³íáñ ëå³éáÕÝ»ñÇó,
·áñÍÁÝÏ»ñÝ»ñÇó, Ù³ï³Ï³ñ³ñÝ»ñÇó, ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇó ¨ ³éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý Ñ»ï Ï³å áõÝ»óáÕ ³ÛÉ ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÇó ïíÛ³ÉÝ»ñÇ Ñ³í³ù³·ñáõÙÝ ¿,
Ùß³ÏáõÙÁ ¨ ³ÝÑñ³Å»ßï ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý Ó¨³íáñáõÙÁ ÁÝÃ³óÇÏ ¨ é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý áñáßáõÙÝ»ñÇ Ï³Û³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: ÞáõÏ³Û³Ï³Ý Ùñó³ÏóáõÃÛ³Ý
å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ·áñÍÁÝÏ»ñÝ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÁ ³ñ¹Ç
Ù³ñÏ»ïÇÝ·áõÙ ÏáãíáõÙ ¿ µ»ÝãÙ³ñÏÇÝ·, áñÇ ßÝáñÑÇí µ³ó³Ñ³ÛïíáõÙ »Ý
Ùñó³ÏÇóÝ»ñÇ µáÉáñ ÑÝ³ñ³íáñ ³é³í»ÉáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áõëáõÙÝ³ëÇñíáõÙ ¨
Ý»ñ¹ñíáõÙ ë»÷³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝáõÙ: Ø³ñÏ»ïÇÝ·³ÛÇÝ áõëáõÙÝ³416
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ëÇñáõÃÛ³Ý ÙÛáõë Ï³ñ¨áñ ËÝ¹ÇñÁ ‘’ßáõÏ³ÛÇ ë»·Ù»Ýï³íáñáõÙÝ ¿ ‘’՝ ëå³éáÕÝ»ñÇ ³ÛÝ ËÙµ»ñÇ µ³ó³Ñ³ÛïáõÙÁ, áñáÝó å³Ñ³ÝçÙáõÝùÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñÙ³ÝÝ
¿ áõÕÕí»Éáõ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ: ÞáõÏ³ÛÇ Ñ³ïí³Í³íáñÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï Ñ³ßíÇ »Ý ³éÝíáõÙ µÅßÏ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Í³í³ÉÝ áõ
ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ Ãí³ù³Ý³ÏÁ, ëå³éáÕÝ»ñÇ ÅáÕáíñ¹³·ñ³Ï³Ý µÝáõÃ³·ñÇãÝ»ñÁ, ëáóÇ³É³Ï³Ý Ï³ñ·³íÇ×³ÏÁ, »Ï³ÙïÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ ¨ ³ÛÉÝ:
Ø³ï³Ï³ñ³ñÝ»ñÇ, ³å³·³ ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ¨ í³ñùÇ
áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÁ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ ï³ÉÇë Ñëï³Ï»óÝ»É ³ÛÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßñç³Ý³ÏÁ, áñÝ ³å³·³ÛáõÙ å³Ñ³Ýç³ñÏ ¿ áõÝ»Ý³Éáõ, ÇÝãå»ë
Ý³¨ ³ÛÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ, áñáÝù ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ »Ý ï³Éáõ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É
³åñ³ÝùÝ»ñÇ ¨ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ÝË³÷³Ý ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝÁ: Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ù³ñÏ»ïÇÝ·³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇó ¿
³ñï³¹ñ³ÝùÇ Ï³Ù Í³é³³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·ÝÇ ë³ÑÙ³ÝáõÙÁ, áñÁ, ÙÇ ÏáÕÙÇó,
Ï³ñ¨áñ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ ¿ ëå³éáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ï³Ï³ñ³ñÇ ÁÝïñáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï, ÙÛáõë ÏáÕÙÇó՝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ³éÏ³ å³Ñ³Ýç³ñÏÁ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï µ³í³ñ³ñ»Éáõ ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó: Ø»ñ ûñ»ñáõÙ ëáóÇ³É³Ï³Ý ó³Ýó»ñÇ ï³ñ³Íí³ÍáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ËÇëï û·ï³Ï³ñ ¿ ëáóÇ³É³Ï³Ýó³Ýó³ÛÇÝ Ù³ñÏ»ïÇÝ·Á` û·ï³·áñÍ»Éáí ëáóÇ³É³Ï³Ý Ù»¹Ç³ ï³ñ³ÍùÁ
ÇÝãå»ë ³ÝÑñ³Å»ßï ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ¨ ÑÝ³ñ³íáñ ëå³éáÕÝ»ñÇ å³Ñ³ÝçÙáõÝùÝ»ñÁ, Ï³ñÍÇùÝ»ñÁ áõëáõÙÝ³ëÇñ»Éáõ ¨ Ýñ³Ýó áõÕÕáñ¹»Éáõ ³éáõÙáí:
Ø³ñÏ»ïÇÝ·³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ ³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ áõÝÇ »ñÏ³ÏÇ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ, áñÁ Ý³Ë áõÕÕáñ¹í³Í ¿ ¹»åÇ
µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý Çñ³½»Ïí³ÍáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³óÙ³ÝÝ Çñ»Ýó ³éáÕç³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ
¨ ëå³éÝ³óáÕ éÇëÏ»ñÇ Ù³ëÇÝ, ¨, »ñÏñáñ¹, ÙÇïí³Í ¿ ³éÏ³ ¨ ³å³·³ å³Ñ³Ýç³ñÏÇ µ³í³ñ³ñÙ³Ý ³éáõÙáí µÅßÏ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßñç³Ý³ÏÇ
ÁÝ¹É³ÛÝÙ³ÝÝ áõ Ù³ïã»ÉÇáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³óÙ³ÝÁ: êáóÇ³É³Ï³Ý Ù³ñÏ»ïÇÝ·Ç
Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ï³ñ»ÉÇ ¿ û·ïí»É ²éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý »ñ³ßË³íáñáõÃÛáõÝÇó, ÇÝãå»ë ûñÇÝ³Ï.
- ê³ÑÙ³Ý»É Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³é³çÝ³Ñ»ñÃáõÃÛáõÝÝ»ñÁ (áÉáñïÝ»ñÁ, ³ïñï³¹ñ³ÝùÁ Ï³Ù Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ),
- ÀÝïñ»É µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ÃÇñ³Ë³ÛÇÝ ËÙµ»ñÇÝ,
- Ðëï³Ï»óÝ»É ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³ßË³ñÑ³·ñ³Ï³Ý ßñç³Ý³ÏÁ՝ ï»Õ³Ï³Ý, ï³ñ³Í³ßñ³ç³Ý³ÛÇÝ, ÙÇç³½·³ÛÇÝ,
- êï»ÕÍ»É ¨ Ñ³Ýñ³ÛÝ³óÝ»É Ñ³çáÕí³Í Ý³Ë³¹»å»ñÁ
- Æñ³Ï³Ý³óÝ»É ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ù³ñá½³ñß³í áõÕÕ³ÏÇ ¨ ÙÇçÝáñ¹³íáñí³Í »Õ³Ý³ÏÝ»ñáí,
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- ä³ñµ»ñ³µ³ñ ëïáõ·»É ¨ ·Ý³Ñ³ï»É ÇÝãå»ë Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
áñ³ÏÁ, ³ÛÝå»ë ¿É ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ µ³í³ñ³ñí³ÍáõÃÛ³Ý ³ëïÇ×³ÝÁ ¨ ³ÛÉÝ:
Ø³ñÏ»ïÇÝ·Á áñå»ë Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÷ÇÉÇëá÷³ÛáõÃÛáõÝ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý µáÉáñ áÉáñïÝ»ñáõÙ,
ë³Ï³ÛÝ ³éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý µÝ³·³í³éáõÙ ³ÛÝ ¹»é¨ë ¹ñë¨áñíáõÙ ¿ µ³ó³éáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ù³Ý ûñÇÝ³ã³÷áõÃÛ³Ý ï»ëùáí ¨ ãÇ ³ñÅ³Ý³ÝáõÙ ³ÝÑñ³Å»ßï áõß³¹ñáõÃÛ³Ý: ¸³ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ å³Ñ³Ýç³ñÏÇ ³í»ÉóáõÏáí,
ÇÝãÝ ¿É ¿³å»ë ËáãÁÝ¹áïáõÙ ¿ µáõÅÑ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ¨ Ù³ïã»ÉÇ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóÙ³ÝÁ: Æñ³Ï³ÝáõÙ, Ù³ñÏ»ïÇÝ·Á ³éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý µÝ³·³í³éáõÙ Ñ³Ý¹»ë ¿ ·³ÉÇë ëÏ½µáõÝùÝ»ñÇ,
Ù»Ãá¹Ý»ñÇ ¨ ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñ³Ù³ÉÇñÇ ï»ëùáí, áñÝ áõÕÕí³Í ¿ Ã»Ïáõ½¨ ³í»ÉóáõÏ³ÛÇÝ å³Ñ³Ýç³ñÏÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛ³ÝÁ ¨ ÑÇÙù ¿ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ µÅßÏ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ýå³ï³Ï³áõÕÕí³Í ³é³ç³ñÏÇ Ó¨³íáñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ:
Ø³ñÏ»ïÇÝ·Ç ³ÛëåÇëÇ ÁÝÏ³ÉáõÙÁ ³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý
å³ëÇí ¨ ëå³ëáÕ³Ï³Ý í³ñùÁ í»ñ³÷áËáõÙ ¿ ³ÏïÇí ¨ Ýå³ï³Ï³¹ñí³Í
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý, áñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÁ »ñÏñÇ µÝ³ÏãÝ»ñÇ ³éáÕçáõÃÛ³Ý å³Ñå³ÝáõÙÁ, í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙÁ ¨ µ³ñ»É³íáõÙÝ ¿: ²ÝóáõÙ³ÛÇÝ ßñç³ÝÇ ïÝï»ë³Ï³Ý,
ëáóÇ³É³Ï³Ý ¨ ÅáÕáíñ¹³·ñ³Ï³Ý ³ÝÏáõÙ³ÛÇÝ ÙÇïáõÙÝ»ñÁ ëï»ÕÍ»É »Ý
³ÝÑáõëáõÃÛ³Ý, í³ËÇ ¨ ³Ý»É³Ý»ÉÇáõÃÛ³Ý ÙÃÝáÉáñï áõ ÙÇç³í³Ûñ ¨ ½·³óáõÙ
áñ¨¿ ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý ÑÝ³ñ³íáñ µ³ó³Ñ³ÛïÙ³Ý ¹»åùáõÙ: ¸ñ³ Ñ»ï¨³ÝùÝ ¿
Ý³¨ ³ÛÝ ÇñáÕáõÃÛáõÝÁ, áñ Ã» µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý í³ñùÁ, ¨ Ã» µáõÅÑ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ áõÕÕáñ¹í³Í »Ý ¹»åÇ ³éáÕçáõÃÛ³Ý í³ïÃ³ñ³óÙ³Ý Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÇ í»ñ³óáõÙÁ Ï³Ù ³éáÕçáõÃÛ³Ý í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙÁ,
³ÛÝÇÝã ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ù³ñÏ»ïÇÝ·³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ ÏÏ³ñáÕ³Ý³ñ
³é³í»É Ýå³ëï³íáñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñ ëï»ÕÍ»É ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ í³Õ Ñ³ÛïÝ³µ»ñÙ³Ý ¨ Ï³ÝË³ñ·»ÉÇã ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: ²ÛëåÇëÇ åñ³ÏïÇÏ³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ Ïï³ñ áã ÙÇ³ÛÝ ¿³Ï³Ýáñ»Ý Ïñ×³ï»É
ÑÇí³Ý¹³óáõÃÛ³Ý éÇëÏÁ, ³ÛÉ¨ Ï÷áË»ñ ³éáÕç³å³ÑáõÃÛ³³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùµ
µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÙáõÝùÝ áõ í³ñùÁ:

îÇ·ñ³Ý ¶ºìàð¶Ú²Ü
Ø³ñÏ»ïÇÝ·Á ³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ
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´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. Ù³ñÏ»ïÇÝ·, ³éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý åÉ³Ý³íáñáõÙ, ³ñï³¹ñ³ÝùÇ
Ùß³ÏáõÙ, ³é³çË³Õ³óáõÙ, ëáóÇ³É³Ï³Ý Ù³ñÏ»ïÇÝ·

Ðá¹í³ÍáõÙ ùÝÝ³ñÏíáõÙ »Ý Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝáõÙ Ù³ñÏ»ïÇÝ·³ÛÇÝ µ³Õ³¹ñÇãÇ Ï³ñ¨áñáõÃÛ³Ý ¨ í»ñçÇÝÇë ÏÇñ³éÙ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í ËÝ¹ÇñÝ»ñ: ºñÏñÇ ëáóÇ³É-ïÝï»ë³Ï³Ý ¨ ÅáÕáíñ¹³·ñ³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ³ñ¹Ç ÙÇïáõÙÝ»ñÁ, µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý
ÑÇí³Ý¹³óáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ ¹ÇÝ³ÙÇÏ³Ý, µáõÅÍ³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áÉáñïáõÙ ßáõÏ³Û³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ó¨³íáñÙ³Ý Ý»ñÏ³ íÇ×³ÏÝ áõ
¹»é¨ë ³éÏ³ ³í»ÉóáõÏ³ÛÇÝ å³Ñ³Ýç³ñÏÁ ³ñï³ùáõëï ïå³íáñáõÃÛáõÝ »Ý
ëï»ÕÍáõÙ, Ã» ¹»é¨ë Å³Ù³Ý³Ï³íñ»å ¿ ùÝÝ³ñÏ»É Ù³ñÏ»ïÇÝ·Ç Ï³ñ¨áñáõÃÛáõÝÁ µáõÅû·ÝáõÃÛ³Ý áÉáñïáõÙ, ³ÛÝáõÑ³Ý¹»ñÓ Çñ³íÇ×³ÏÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ
¨ Ù³ñÏ»ïÇÝ·Ç ÷ÇÉÇëá÷³ÛáõÃÛáõÝÁ µ³í³ñ³ñ »Ý åÝ¹»Éáõ, áñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ËÇëï û·ï³Ï³ñ Ù³ñÏ»ïÇÝ·Ç ÏÇñ³éáõÙÁ:
Тигран ГЕВОРКЯН
Маркетинг в организациях здравоохранения
Ключевые слова: маркетинг, планирование здравоохранения, обработка продукта,
прогресс, изучение и секторизация рынка, социальный маркетинг

В статье рассматриваются важность маркетинговой составляющей и связанные с
ней вопросы применения в деятельности современных организаций здравоохранения. Современные тенденции социально - экономического и демографического развития, динамика уровня заболеваемости населения, сегодняшнее состояние формирования рыночных отношений и наличие до сих пор существующего избыточного спроса в области здравоохранения внешне создают впечатление,
что пока преждевременно обсуждение маркетинга в сфере медицинской помощи,
тем не менее анализ ситуации и философия маркетинга достаточны для утверждения того, что для организаций актуально и полезно использование маркетинга.
Tigran GEVORGYAN
Marketing in health facilities
Key words: marketing, health planning, product development, progress, market research and
segmemtation, demand research and availability of services, social marketing

The article discusses the importance of marketing component in the activities of
contemporary health organizations and the problems connected with its realization.
Current trends of socio-economic and demographic development of the country, the
dynamics of the population morbidity level, the present condition and the existing
excess demand for the formation of market relations in the sphere of health services
create the impression that it is still too soon to discuss the importance of marketing in
the sphere of healthcare, neverthless, the situation analysis and marketing philosophy
are enogh to insist that the use of marketing is actual and very important.
ԱՆՈՐՈՇՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ
ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՆԱՍԻՐՈՒՄ
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Մարատ ԴՈՒՐՅԱՆ
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի ասպիրանտ
Բանալի բառեր. որոշման ընդունում, անորոշություն, մասնագիտություն,
գործունեություն, թեստավորում

Բացի ընդհանուր հոգեբանությունից որոշման ընդունման հիմնահարցը հարում է` կառավարման հոգեբանությանը, սոցիալական հոգեբանության, հոգեֆիզիոլոգիային և այլ գիտության ճյուղերի, որտեղ որոշման
ընդունման գործընթացը համարվում է գլխավոր խնդիրը և գնահատվում
է տարբեր չափանիշներով: Որոշումը մասնագիտական գործունեության
գործընթացի հիմնական պահերից մեկն է, որը պայմանավորում է վերջնական արդյունքը: Կարելի է ասել, որ կառավարչի, իրավաբանի, օդաչուի, փրկարարի մասնագիտության բուն էությունը որոշման ընդունումն է:
Նման ոլորտներում և մասնավորապես, կառավարչական որոշումների ընդոõÝման տեխնոլոգիաների կառավարումն ունի հետևյալ մեխանիզմները`
որոշման ընդունման ընդհանուր կառավարում, որոշման ընդունման կանոններ, միևնույն մակարդակում գտնվող երկու ղեկավարների անհատական փոխազդեցության հիման վրա երկկողմանի որոշման ընդունում,
նպատակային խմբեր և նրանց դերը որոշման ընդունման գործում, փոխազդեցության մատրիցային տիպ362:
Որոշման իրականացման վրա ազդող անձնային գործոններն են`
որակավորման անհրաժեշտ մակարդակը, աշխատակիցների գիտելիքները և փորձը, նրանց ընկալման և հասկացման մակարդակները, որը
պայմանավորում է վերջնական արդյունքը և աշխատակազմի բարոյահոգեբանական մթնոլորտը: Որոշման ընդունման հիմնահարցը ներկայումս
լուրջ ուսումնասիրության է ենթարկվում հոգեբանական բնագավառում:
Նրանում առկա հոգեբանական եր»õույթների և առանձնահատկությունների հետազոտումը նպաստում է բազմաթիվ բնագավառների զարգացմանը: Հոգեբանության մեջ կարևորվում են որոշման ընդունման հետազոտման երեք հիմնական մեթոդներ, որոնք սերտորեն կապված են
միմյանց հետ 363:
 Առաջին մեթոդը` գիտափորձն է: Այն թույլ է տալիս խիստ կառավարել անկախ փոփոխականները և ճիշտ չափել կախյալ փոփոխականները: Կառավարչի վարքը գնահատվում է գիտափորձի միջոցով:
362

Герчикова И. Н. Менеджмент: Учебник. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995., - С. 43.
Deutsch J. A., Deutsch D. Attention: Some Theoretical Considerations. Psychological Review,
70, 1963, pp. 80–90.
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 Հաջորդ մեթոդը, որը լայնորեն կիրառվում է որոշման ընդունման
գործընթացի ուսումնասիրման մեջ, ֆորմալիզացիան է: Այն թույլ է տալիս
գնահատել ռիսկերը և ժամանակի կառավարումը:
 Երրորդ մեթոդը իրականացվում է որոշման ընդնունման մոդելավորման միջոցով:
Այս մեթոդների կիրառումը թույլ է տալիս վեր հանել տարիքային, սեռային, մասնագիտական և անձնային առանձնահատկություններ, ինչպես
նաև` պայմաններ, որոնք կնպաստեն համապատասխան ոլորտներում
որոշման ընդունման արդյունավետությանը:
Հետազոտության նպատակը և մեթոդները: Նպատակը ենթադրում
էր հետազոտել գործունեության անորոշության պայմաններում որոշումների ընդունման արդյունավետությունը պայմանավորող մասնագիտական առանձնահատկությունների և իրավիճակային չափանիշների դրս»íորման յուրահատկությունները: Փորձարարական հետազոտության
նախնական փուլում իրականացվել է Որոշումների ընդունման մելբուրնյան հարցարան (MDMQ) -ի փորձարկում և այլ հեղինակների հետազոտական արդյունքների հետ համադրում: Աշխատանքի նպատակից բխող
հետազոտության մասնակիցների խմբավորում՝ 1) ուսանող իրավաբաններ, 2) աշխատող իրավաբաններ-քննիչներ և 3) հումանիտար մասնագիտութÛունների դասախոսներ (վերահսկիչ խումբ):
Հիմնական փորձարարական փուլ՝ Որոշումների ընդունման մելբուրնյան հարցարան»րով, Ռավենի իտելեկտի մեթոդիկայով և Շուբերտի
համարձակության թեստով գնահատվող անհատական ու խմբային որակների արձանագրում: Որոշման ընդունման և ընկալման հատկանիշի (պատրանքային տարբեր երկրաչափական օբյեկտների ընկալում) դրսևորման
առանձնահատկության գնահատում:
Տեսական նյութի վերլուծության արդյունքում մշակվեց հետազոտության ռազմավարությունը, որում ներառվեցին հետևյալ մեթոդիկաները՝
ՈԸՄՀ (որոշումների ընդունման մելբուռնյան հարցարան), Շուբերտի ռիսկի գնահատման հարցարան, փորձագիտական գնահատման մեթոդ՝ հատուկ մշակված հարցարանի միջոցով, որոշումների ընդունման ընթացքում պատրանքների ազդեցության գնահատման ձևափոխված մեթոդիկան:

Փորձարարական փուլի արդյունքները և վերլուծությունը:
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Հետազոտության հիմնական փուլում իրականացվեց փորձարարական ծրագիր, որը ենթադրում էր ռիսկի թեստավորում՝ ըստ Շուբերտի մեթոդիկայի և որոշումների ընդունման գնահատում՝ ‘’’պատրանքային
նկարներ’’ խթանային նյութի ներկայացմամբ (Վ. Կարպինսկայայի ձևափոխած տարբերակը)364:
Հիմնվելով հոգեֆիզիկական մեթոդաբանության վրա՝ հեղինակը
նշում է, որ գիտակցության մեխանիզմը ստիպված է ընդունել հատուկ
որոշում այն մասին, թե ինչպես գիտակցի երկակի պատկերներն ընկալելիս անմիջականորեն դրսևորվող զգայական տեղեկատվությունը: Չէ որ
պատկերն ինքնին մնում է անփոփոխ, փոխվում է միայն այն գիտակցելու
ձևը: Պատրանքային պատկերներն ընկալելիս գիտակցվող տեղեկատվությունը հենց գիտակցության մեխանիզմի աշխատանք պատճառով է
խեղաթյուրվում: Եթե խթանի՝ գիտակցության մեջ տեղի ունեցող պատրանքային փոփոխությունում կամ գիտակցման ձևը փոփոխելիս երկակի
պատկերում փոխվեն դրա հայտնաբերման շեմերը, ապա դա կարող է
ծառայել որպես եկող ազդանշանի գտակցման վերաբերյալ որոշում
կայացնող հատուկ մեխանիզմի գոյության փաստարկ (հաստատում):
Փորձարարական հատվածամասի երկու շարք հետազոտություններից
յուրաքանչյուրում առաջադրվել են 15 անշարժ սլայդներից (պատրանքային նկարներից) կազմված հաջորդականություններ, յուրաքանչյուր
սլայդի ներկայացման ժամանակը կազմել է 3 վայրկյան: Իսկ ստուգողական շարքն իրենից ներկայացրել է պարզապես պատահական քանակությամբ պատահական պատկերներ:
Ներկայացված խթանային նյութով (պատրանքային տարբեր օբյեկտներ) անցկացված փորձարարական հետազոտության եզրակացությունները հիմնվել են Վ. Մ. Ալախվերդովի հայեցակարգի վրա: Արդյունքում
հաստատվել է վարկածն այն մասին, որ խթանը հայտնաբերելիս որոշիչ
դեր են խաղացել ոչ այնքան զգայական համակարգի աշխատանքը կամ
ազդանշանի ֆիզիկական բնութագրերը, որքան ներկայացման (առաջադրման) պայմանները: Ինչպես նաև ստացվել է եզրակացություն այն
մասին, որ գոյություն ունի մեխանիզմ, որն ընդունում է որոշում այն մասին, թե եկող ազդանշաններից որը կգիտակցվի, որը՝ ոչ: Այսպիսով, բացահայտվել է, որ հայտնաբերման գործընթացում տեղի է ունենում ազդանշանի գիտակցման կամ չգիտակցման վերաբերյալ որոշման ընդունում, և այդ որոշումը որոշարկվում է ոչ միայն ազդանշանի ինտեն364

Карпинская В. Ю. Принятие решения об осознании стимула как этап процесса
обнаружения // Экспериментальная психология познания: когнитивная логика
сознательного и бессознательного. - СПб., 2006. - С. 87-97, c. 91.
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սիվությամբ կամ նմանատիպ այլ բանով, այլև գիտակցման մեխանիզմի
աշխատանքով365:
Մեկ այլ հետազոտողի կողմից ևս մշակվել է նմանատիպ փորձարարական ընթացակարգ, որի ընթացքում փոփոխարկվել են ներկայացվող խնդիրների բարդության աստիճանը և դրանց՝ առաջին ու երկրորդ
անգամ առաջադրելու միջև ընկած ժամանակային միջակայքը: Որպես
հիմնական հավաստանշվող ցուցանիշներ օգտագործվել են ճիշտ և սխալ
պատասխանների կրկնվող ընտրության հաճախությունն ու հակազդման
ժամանակը: Ի տարբերություն հիշյալ հետազոտությունների՝ մեր աշխատանքի համատեքստում առաջ եկավ տարբեր պարամետրերի (ըստ տարիքի, մասնագիտությամբ և ստաժով), ինչպես նաև այլ մեթոդիկաներով
(Ռավեն և ՈԿՄՀ) թեստավորման արդյունքների հետ համեմատման անհրաժեշտություն:
Մեր հետազոտությունում գիտափորձի ալգորիթմը որոշակի ձևափոխվել էր և բաղկացած էր ընդամենը մի շարքից, որի համար ընտրվել էր
20 նկար: Դրանք հանրահայտ են ընկալման հոգեբանությունում և բովանդակում են տեսողական ըմբռնման տարբեր պատրանքներ (Նեքքերի
խորանարդը, Մյուլեր-Լայերի, Ծոլների, Բոլդուինի, Դելբեֆի, Էբինհաուզի,
Ու. Էրենշտեյնի, Ռ. Գրեգորու, Շրեդերի աստիճանը և այլն): Հիշյալ նկարներն ընտրազատվել են ընկալման հոգեբանության հիմնախնդրի վերաբերյալ գիտաուսումնական գրականությունից366: Համակարգչային տարբերակում չեզոք հիմնագույնի վրա նկարներից յուրաքանչյուրը պատահական հաջորդականությամբ ներկայացվել է երեք վայրկյանի ընթացքում:
Երկու խմբերի հետազոտվողների պատասխանները գրանցվել են հատուկ
բլանկի վրա:
Գիտափորձի այս փուլում գնահատվում էր պատրանքային տարբեր
երկրաչափական օբյեկտների ընկալման անհատական առանձնահատկությունները, որոնք արձանագրվում էին երեք չափանիշներով՝ լուծման
ուշացում, սխալ և դրական լուծում:
365

Аллахвердов В. М. Сознание как парадокс. Экспериментальная психологика. Т. 1. / В.
М. Аллахвердов. - СПб.: ДНК, 2000. - 528 с., էջ 90-91
365
Науменко О. В. Проявление когнитивного бессознательного при решении вычислительных задач / Автореф. диссертация канд. психол. наук, СПб, 2010
366
Հարությունյան Ն. Ա. Պերցեպտիվ գործընթացների հոգեբանություն (զգայություն,
ընկալում, ուշադրություն) Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, ԵՊՀ, Եր., 2015. -106 էջ:
Հովհաննիսյան Ս. Վ., Ասրիյան Է. Վ., Հայրապետյան Դ. Ռ. և համահեղ.. Պերցեպտիվ
գործընթացների հոգեբանության պրակտիկում, Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2012. -138 էջ:
366
Генералова А. В., Гроголева О. Ю. Психологический практикум. Ощущение.
Восприятие. Представление: Учебно-методическое пособие. Омск. гос. ун-т, 2004. - 68 с.
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Աղյուսակ 1. Պատրանքների ընկալման ցուցանիշների արձանագրություն
Մասնակից
n1= 40
n2= 56
M1

Լուծման
ուշացում

Լուծնամ
Դրական
սխալները լուծումներ

Նկարի բնույթը
ճափ

Տարբեր. Խորություն

1.25

1.75

17.1

41%

24.5%

34.5%

M2

1.36

1.32

19.2

41%

24.5%

34.5%

Փորձարարական աշխատանքի այս փուլում արձանագրվեցին
հետևյալ ցուցանիշները. տեսողական պատրանքների օրինակները դիտելու գործընթացում ուսանողների մոտ՝ ուշացում ցուցաբերեցին M1 =
1.25, սխալները առկա էին M1 = 1.75, համապատասխան դրական լուծում
դրսևորեցին M1 = 17.1 և քննիրների մոտ՝ ուշացում ցուցաբերեցին M2 =
1.36, սխալները առկա էին M2 = 1.32, համապատասխան դրական լուծում
դրսևորեցին M2 = 19.2:
Տարբեր բնույթի (չափս, երկակիություն, խորություն, քանակություն
և այլն) երկրաչափական պատրանքների համատեքստում հայտնաբերման և տարբերակման գործընթացների հետազոտություններում պատասխանների մեծամասնությունը համապատասխանել են պատրանքային
ընկալմանը, բայց տարբերվել են ըստ պատասխանի ժամանակի: Ինչպես
և ենթադրվում էր՝ հայտնաբերման, տարբերակման և որոշման ընդունման շեմերի վրա ազդել են ոչ այնքան դիտողի զգայական ընդունակություններն ու օբյեկտների ֆիզիկական չափերը, որքան պատրանքային
բովանդակության հետևանքով առաջացած փոփոխված ընկալումը: Այս
օրինաչափություննները համաձայնեցվում են ավելի վաղ անցկացված հետազոտությունների հետ, որոնցում նշվում են, որ ընկալման պատրանքները կարելի է դիտարկել որպես յուրահատուկ պերցեպտիվ համատեքստ,
որը ի ցույց է դնում որոշման ընդունման անհրաժեշտությունը կապված
այն բանի հետ, թե ինչպես կգիտակցվի առաջ եկող զգայական տեղեկատվությունը367:
Մասնագիտական գործունեության և աշխատանքային փորձի ազդեցության առանձնահատկությունները պարզաբանելու նպատակով անհրաժեշտ եղավ համեմատել երկու խմբերի թեստային արդյունքների միջին ցուցանիշները (ըստ որոշման ընդունման ռազմավարության տեսակների, ինտելեկտի տրամաբանական բաղադրիչի և համարձակության):
Ստացված արդյունքների ամփոփումը ցույց տվեց, որ, ուսանողների ցուցանիշները գիտափորձում ունեցել են հետևյալ պատկերը. զգոնություն՝
367
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11.05, խուսափում՝ 9.16, հետաձգում՝ 11.01, գերզգոնություն՝ 5.67,
ընկալում՝ 18.14, իսկ ինտելեկտի և համարձակության արտահայտվածությունը՝ համապատասխանաբար եղել են՝ 102.87 և 33.36: Քննիչների
մոտ թեստային միջին ցուցանիշներն ուսանողների համեմա-տությամբ գերազանցել են զգոնության՝ 15.25, խուսափման՝ 9.35, գերզգոնության
7.15, ինտելեկտի՝ 108.97 առումով, իսկ հետաձգումը՝ 7.47, ընկալումը՝
17.1 և համարձակությունը՝ 27.47 եղել են ավելի ցածր, քան ուսանողներինը: Գիտափորձի ընթացքում երկու (ուսանողներ և քննիչներ) խմբերից
ստացված ցուցանիշները պատկերավոր տեքսով ներկայացված են նկար
1-ում:

Նկար 1. Գիտափորձի համեմատական ցուցանիշները (n1=40, n2=56)
Ինչպես երևում է նկար 1-ում ներկայացված գրաֆիկից, խուսափում
գործոնի դրսևորումը գրեթե միևնույնն է երկու խմբերի համար, աննշան
տարբերություններ են ստացվել ընկալում և գերզգոնություն գործոններից
և բավականին արտահայտիչ տարբերություններ գրանցվել են զգոնության, համարձակության և ինտելեկտի տրամաբանական բաղադրիչի
հետ կապված:
Մարատ ԴՈՒՐՅԱՆ
ԱÝáñáßáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ áñáßáõÙÝ»ñÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý
³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÙ
Բանալի բառեր. որոշման ընդունում, անորոշություն, մասնագիտություն,
գործունեություն, թեստավորում
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ԱնորոշáõÃÛáõÝÝ»ñ կան բարդ իրավիճակներում օպերատիվ որոշումների
ընդունման հոգեբանական առանձնահատկությունների ուսումնասիրման
համար ընտրված հոգեդիագնոստիկ գործիքակազմը՝ ՈԸՄՀ, Շուբերտի
համարձակության թեստը, Ռավենի սանդղակները, և մշակված փորձարարական ծրագիրը բացահայտեցին որոշումների ընդունման անհատական
և խմբային ռազմավարությունների (զգոնություն, խուսափում, հետաձգում, գերզգոնություն) օրինաչափ կապերը համարձակության և տրամաբանական մտածողության ցուցանիշների հետ:
Марат ДУРЯН
Исследование профессиональных особенностей принятия решений в
условиях неопределенности
Ключевые слова: принятия решений, неопределѐнность, профессия, деятельность,
тестирование

Цель экспериментальной работы заключалась в изучении профессиональных особенностей принятия решений в условиях неопределѐнности и специфики проявления ситуативных параметров. В процессе исследования применялись следующие методики: Мельбурнский вопросник принятия решений, тест Шуберта по
оценки риска, интеллектуальные матрицы Равена и модифицированная методика
оценки влияния иллюзий на процесс принятия решения.
Marat DURYAN
Study of professional features of the decision-making in an uncertain environment
Key words: decision-making, uncertainty, profession, activity, tests

The aim of the experimental work was to study the professional features of the
decision-making under uncertainty and the specific manifestations of the situational
parameters decisions. The study used the following methods: Melbourne questionnaire
decision making, Schubert's risk assessment test, Raven intelligent matrix and a
modified method of estimating illusions influence on the decision making

îÜîºê²Î²Ü ¶àðÌÀÜÂ²òÜºðÆ Ð²Ø²Î²ð¶²ÚÆÜ Ð²îÎàôÂÚàôÜÜºðÀ
ÐÐ ²ðî²Ð²ÜàÔ ÀÜîðì²Ì àÈàðîÜºðÆ úðÆÜ²Îàì
Ø³ñÇ³ÝÝ³ ²ð¼²Ü¶àôÈÚ²Ü
ºñ¨³ÝÇ å»ï³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ Ñ³Ûóáñ¹
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´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. µ³ñ¹ Ñ³ñÙ³ñíáÕ Ñ³Ù³Ï³ñ·, ÇÝùÝ³Ï³½Ù³Ï»ñåí³Í
ÏñÇïÇÏ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, ³ñï³Ñ³ÝáõÙ

îÝï»ëáõÃÛ³Ý áñå»ë µ³ñ¹ Ñ³ñÙ³ñíáÕ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ¹Çï³ñÏáõÙÁ
·ÇïáõÃÛ³Ý Ù»ç ½³ñ·³ÝáõÙ ¿ ³éÝí³½Ý í»ñçÇÝ »ñÏáõ ï³ëÝ³ÙÛ³ÏÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ: ²Û¹ ï»ë³ÏÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÁ ÏÉ³ÝáõÙ »Ý ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ Çñ»Ýó
ÙÇç³í³ÛñÇó ¨ Ó¨³íáñáõÙ ·Çï»ÉÇùÇ å³ß³ñÝ»ñ, áñáÝù Ï³ñáÕ »Ý û·ï³Ï³ñ
ÉÇÝ»É ·áñÍ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ¨ óáõó³µ»ñáõÙ Ñ»ï¨Û³É Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ¸ñ³Ýù
¹ÇëÇå³ïÇí Ï³éáõÛóÝ»ñ »Ý, áñ í»ñ³÷áËáõÙ »Ý ¿Ý»ñ·Ç³Ý ³ßË³ï³ÝùÇ ¨
ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÁª ·Çï»ÉÇùÇ, ³ÛëåÇëáí ëï»ÕÍ»Éáí, å³Ñå³Ý»Éáí ¨ ÁÝ¹³ñÓ³Ï»Éáí Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ï³½Ù³Ï»ñå µ³ñ¹áõÃÛáõÝÁ: ì»ñçÇÝë ·áÛ³ÝáõÙ ¿
³í»ÉÇ ó³Íñ Ï³ñ·Ç Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ ÙÇç¨ Ï³åí³ÍáõÃÛ³Ý Ó¨³íáñÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ: ²Û¹ å³ï×³éáí ³Û¹åÇëÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ Ï³éáõóí³ÍùÁ ëïáñ³¹³ë³Ï³Ý ¿ ¨ áñáß³ÏÇáñ»Ý Ï³ñÍñª å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÇ
÷áË·áñÍáÕáõÃÛáõÝÁ ë³ÑÙ³ÝáÕ Ï³å»ñÇ Ï³ñ¨áñáõÃÛ³Ùµ: ¸ñ³Ýó ½³ñ·³óáõÙÁ ËÇëï å³ïÙ³Ï³Ý µÝáõÛÃ ¿ ÏñáõÙ, Ý»ñ³é»Éáí ³é³ç³óÙ³Ý, ³×Ç,
Ï³Û³óÙ³Ý ¨ Ï³éáõó³÷áËÙ³Ý ÷áõÉ»ñÁ, áñáÝó Å³Ù³Ý³Ï³ÛÇÝ Ñ³Ù³ï»ùëïÁ ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë »½ñ³Ï³óÝ»É ¹ñ³ÝóáõÙ µ³½Ù³½³ÝáõÃÛ³Ý Ó¨³íáñÙ³Ý,
ï»Õ»ÏáõÃÛ³Ý Ý»ñÃ³÷³ÝóÙ³Ý, µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÇ ÁÝïñáõÃÛ³Ý ¨ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç
å³Ñå³ÝÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É368:
Ü»ñÏ³Û³óí³ÍÁ ï»ëáõÃÛ³Ý Ù»ç Ó¨³Ï»ñåí»ó áñå»ë Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç
·áÛ³óÝáÕ (emergent) Ñ³ïÏáõÃÛáõÝ, áñÇ ïÝï»ë³Ï³Ý ûñÇÝ³ÏÁ ßáõÏ³Û³Ï³Ý
÷áË·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ Ùñó³ÏóáõÃÛáõÝÝ ¿: ²Û¹ Ñ³ïÏáõÃÛ³Ý ¨ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á ÇÝùÝ³Ï³½Ù³Ï»ñåí³Í ÏñÇïÇÏ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý (self-organized criticality)
Çñ³íÇ×³ÏÇÝ Ñ³ëóÝ»Éáõ áõÝ³ÏáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ïóí³Í ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ µ³ó
Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÁ ¹³ñÓÝáõÙ ¿ µ³ñ¹: ²Û¹ Ñ³ïÏáõÃÛ³Ý ·áñÍ³ÍáõÙáí ÑÝ³ñ³íáñ
¿ µ³ó³ïñ»É ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ï³ñµ»ñ áÉáñïÝ»ñáõÙ ï³ï³ÝáõÙÝ»ñÁ ¨
óÇÏÉ»ñÁ: ØÇÝã¹»é Ñ³Ù³Ï³ñ·Á µÝáñáßáÕ Ñ³ñ³ã³÷»ñÇ ß»Ù³ÛÇÝ Ù»ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Ý³Ñ³ïáõÙÁ ¨ Å³Ù³Ý³ÏÇ Ù»ç Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Çñ³íÇ×³ÏÇ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý Ï³ÝË³ï»ëáõÙÁ Ù³Ã»Ù³ïÇÏáñ»Ý ËÇëï µ³ñ¹ ¨ Í³Ëë³ï³ñ »Ý,
Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç áõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ ÇÝùÝ³Ï³½Ù³Ï»ñåí³Í ÏñÇïÇÏ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ
óáõó³µ»ñ»ÉáõÝ í»ñ³·ñíáõÙ ¿ µ³ñÓñ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ÙÇ ß³ñù å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ. Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÝ Ç ³ñÓ³·³Ýù

368

Foster, John, ―From simplistic to complex systems in economics‖, Cambridge Journal of
Economics, 2005, no. 29, pp. 873–892

427

²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë

í»ñáÝßÛ³É ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áõÝ»Ý óáõóã³ÛÇÝ µ³ßËáõÙ369, ÏñÇïÇÏ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¹Çï³ñÏ»ÉÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ áõ ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ ßñç³Ý³ÏÁ
Ñ³ÛïÝÇ ¿, Ñ³Ù³Ï³ñ·Á Ï³ñáÕ ¿ µÝáñáßí»É áñå»ë §¹³Ý¹³Õ ÁÝÃ³óáÕ,
÷áË·áñÍáÕáõÃÛ³Ùµ áñáßíáÕ, ß»Ù³ÛÇÝ¦:
îÝï»ë³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÝ Áëï Çñ»Ýó ¿áõÃÛ³Ý µ³í³ñ³ñáõÙ »Ý
í»ñçÇÝ »ñÏáõ Ýßí³Í å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇÝ: ²Ûëå»ë, ¹ñ³Ýù ß³ñáõÝ³Ï³µ³ñ »ÝÃ³ñÏíáõÙ »Ý Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ³åñáõÙ »Ý ·áñÍ³ñ³ñ
³ÏïÇíáõÃÛ³Ý í»ñ»ÉùÝ»ñ ¨ ³ÝÏáõÙÝ»ñ, ·áñÍ³ÍáõÙ »Ý ß»Ù³ÛÇÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñ,
ÇÝãåÇëÇÝ ¿ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ ß³ÑáõÃ³µ»ñáõÃÛáõÝÁ: ´³óÇ ¹³, ¹ñ³Ýó ÁÝÃ³óùÝ,
³Ýßáõßï, áñáßíáõÙ ¿ ÷áË·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñáí ¨ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ³ÛÝåÇëÇ
³ñ³·áõÃÛ³Ùµ, áñÁ ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë å³ï×³éÝ»ñÇ ¨ Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï³ÛÇÝ ë³Ý¹Õ³ÏÝ»ñÇ ³é³ÝÓÝ³óáõÙ: ê³ ³é³í»É ¨ë µÝáñáßáõÙ ¿ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ³ñï³Ñ³ÝáÕ Ñ³ïí³ÍÇÝ, áñÁ å»ïù ¿ ÉÇÝÇ Ñ³ñÙ³ñíáÕ, ÷áË·áñÍáÕ,
å»ï³Ï³Ý Ï³ñ·³íáñÙ³Ý, ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ïí³ÍÇ ¨ ³é¨ïñÇ ß»Ù³ÛÇÝ
å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ Ñ³ßíÇ ³éÝáÕ: ÆÝã í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ³é³çÇÝ å³ÛÙ³ÝÇÝ, ¹ñ³
Çñ³í³óÇáõÃÛáõÝÁ íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñáí ÑÇÙÝ³íáñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ í»ñçÇÝ ï³ëÝ³ÙÛ³ÏáõÙ Ùß³Ïí»ó ¨ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç Ý»ñÏ³Û³óí»ó Ùáï»óáõÙ,
áñÝ û·ï³·áñÍáõÙ ¿ Å³Ù³Ý³Ï³ÛÇÝ ß³ñù»ñª Ñ³Ù³Ï³ñ·Á µÝáñáßáÕ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ ï³ï³ÝáõÙÝ»ñÇ óáõóã³ÛÇÝ µ³ßËáõÙÝ Ç Ñ³Ûï µ»ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:
òáõóã³ÛÇÝ µ³ßËáõÙÝ»ñÁ ÑÝ³ñ³íáñ ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É áñå»ë ·Í³ÛÇÝ
ýáõÝÏóÇ³Ý»ñ, ï»Õ³íáñ»Éáí µ³ó³ë³Ï³Ý Ã»ùáõÃÛ³Ùµ áõÕÇÕ ·ÇÍ Å³Ù³Ý³Ï³ÛÇÝ ß³ñù»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ Ï³éáõóí³Í Ñ³ñ³µ»ñ³Ï³Ý ÷á÷áË³Ï³ÝÇ ÙÇçÇÝ Ù»ÍáõÃÛ³Ý ¨ ³Û¹ ÷á÷áË³Ï³ÝÇ ³ñÅ»ùÝ»ñÇ Ñ³×³ËáõÃÛ³Ý Éá·³ñÇÃÙÝ»ñáí áñáßíáÕ Ñ³ñÃáõÃÛ³Ý Ù»ç370: Ð»ï¨³µ³ñ, ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý µ³ßËí³ÍáõÃÛ³Ý ÑÇëïá·ñ³ÙÇ Ïááñ¹ÇÝ³ïÝ»ñÇ Ï»ï»ñáí Ñ³ßí³ñÏí³Í Ñ³ë³ñ³Ï ·Í³ÛÇÝ é»·ñ»ëÇ³ÛÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ëï³óí³Í ¹»ï»ñÙÇÝ³óÇ³ÛÇ ·áñÍ³ÏóÇ Ù»ÍáõÃÛáõÝÁ Ï³ñáÕ ¿ ¹ñí»É ÇÝùÝ³Ï³½Ù³Ï»ñåí³Í ÏñÇïÇÏ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý í»ñáÝßÛ³É ³é³çÇÝ å³ÛÙ³ÝÇ ëïáõ·Ù³Ý ÑÇÙùáõÙ:
Ð³ßíÇ ³éÝ»Éáí ÙÇç³½·³ÛÇÝ ³é¨ïñÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ, Ùñó³ÏóáõÃÛ³Ý
³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñáí ¨ å»ï³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý Ñ³Ù³Ë³éÝ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ íñ³, ³ñï»ñÏñáõÙ í³×³éùÇ ÁÝ¹É³ÛÝÙ³ÝÝ áõÕÕí³Í ÷áË·áñØ³Ã»Ù³ïÇÏ³Ï³Ý ÑÇÙáõÝùÝ»ñÁ ï»ë ³Ûëï»Õ. Jensen, H.J. ―Self-Organized Criticality
– Emergent Complex Behavior in Physical and Biological Systems‖, Cambridge University
Press, 1998, 153p., pp.7-11
370
Ð³ßí³ñÏÁ Ï³ï³ñí³Í ¿ Áëï Noell, Ch. ―A look into the nature of complex systems and
beyond ―Stonehedge‖ economics: coping with complexity or ignoring it in applied economics?‖,
2007, Agricultural Economics, # 37, pp.219-235
369
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ÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ó³Ýó³ÛÇÝ µÝáõÛÃÁ, ¨ ÇÝùÝ³Ï³½Ù³Ï»ñåí³Í ÏñÇïÇÏ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý »ñ¨áõÛÃÇ ÁÝ¹·ñÏáõÝáõÃÛáõÝÁª Ñ³ßí³ñÏáõÙ û·ï³·áñÍíáõÙ »Ý ÐÐ
ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ÁÝïñí³Í áÉáñïÝ»ñÇ ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý Í³í³É³ÛÇÝ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ Ù»ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:
´³ó³ñÓ³Ï ïíÛ³ÉÝ»ñÁ í»ñ³÷áËí»É »Ý Ñ³ñ³µ»ñ³Ï³Ý Ù»ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áñå»ë ÝáõÛÝ ï³ñí³ Ý³Ëáñ¹ ³Ùëí³ Ñ»ï ÝáñÙ³íáñí³Í ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µ³ó³ñÓ³Ï Ù»ÍáõÃÛáõÝÝ»ñ: ê»½áÝ³ÛÝáõÃÛ³Ý ³ñï³Ñ³ÛïáõÙÝ»ñÁ ¨
÷á÷áË³ÏÙ³Ý Í³Ûñ³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÝ»ñÁ Ù»ÕÙáÕ ëïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ³Ý³ÉÇïÇÏ Ó¨³Ï»ñåÙ³Ý Ù»ç PtYt -Ý ³Ùë³Ï³Ý Í³í³É³ÛÇÝ óáõó³ÝÇß ¿ t Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ Ñ³½³ñ ²ØÜ ¹áÉ³ñáí 2007-Ç ÑáõÝí³ñÇó 2016-Ç ÑáõÉÇëÁ371: ì»ñ³÷áËÙ³Ý Ýå³ï³ÏÁ Ñ³ßí³ñÏ³ÛÇÝ Å³Ù³Ý³Ï³ÛÇÝ ß³ñù»ñÇ
ïíÛ³ÉÝ»ñÇ Ù»ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÑÝ³ñ³íáñ ß»ÕáõÙÝ»ñÁ ã»½áù³óÝ»ÉÝ ¿ µ³ßËí³ÍáõÃÛ³Ý ¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ:



⁄
∑

¸ÇëÏñ»ï Ñ³×³ËáõÃÛ³Ý µ³ßËáõÙÁ Ï³½Ù»Éáõ Ýå³ï³Ïáí »É³Ï»ï³ÛÇÝ
ïíÛ³ÉÝ»ñÇ ¹³ëÇ É³ÛÝáõÃÛáõÝÁ Ñ³ßí³ñÏí»É ¿ áã Ã» íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý ÷³Ã»Ã⁄
Ý»ñáõÙ ÁÝ¹áõÝí³Í, ³ÛÉ ³ÛÉÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝ »Õ³Ý³Ïáí.
, áñï»Õ
Ý
s-Á ÷á÷áË³ÏաÝ ÙÇçÇÝ ù³é³ÏáõëÛÇÝ ß»ÕáõÙ ¿: âÝ³Û³Í »Õ³Ý³ÏÝ»ñÇ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ ³é³í»É³å»ë Ñëï³Ï ¿ ¹ñë¨áñíáõÙ ¹Çï³ñÏáõÙÝ»ñÇ Ù»Í ù³Ý³ÏÇ ¹»åùáõÙ, ÇëÏ ³éÏ³ Ñ³ßí³ñÏ³ÛÇÝ ¹Çï³ñÏáõÙÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ 102 ¿, ¹ñ³
ÏÇñ³éáõÙÁ Ñ³Ù³ñáõÙ »Ýù Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñ, ù³ÝÇ áñ íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý
Ñ³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ Íñ³·ñ»ñáõÙ Éé»ÉÛ³ÛÝ ÏÇñ³éíáÕ »Õ³Ý³ÏÁ Ñ³ÛïÝÇ ¿ ³ñÑ»ëï³Ï³Ýáñ»Ý Ñ³ñÃ»óí³Í ÑÇëïá·ñ³ÙÝ»ñáí ¨ ÝáñÙ³ÉáõÃÛ³Ý ËÇëï å³ÛÙ³Ýáí: Ð³ßí³ñÏÇ Ñ³Ù³ñ ÁÝïñí»É »Ý ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý Ï³½ÙáõÙ Ùßï³å»ë
³éÏ³ ï³ñ³µÝáõÛÃ ³åñ³Ýù³ó³ÝÏ»ñª ÓÏÝ³ÙÃ»ñù (ТНВД 03 Ïá¹), Ñ³Ýù³ù³ñ»ñ (ТНВД 2601-2617 Ïá¹) ¨ ï»ùëïÇÉ áõ Ñ³·áõëï (ТНВД 50-63 Ïá¹»ñ):
¸ñ³Ýó ¹»ï»ñÙÇÝ³óÇ³ÛÇ ·áñÍ³ÏÇóÝ»ñÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³µ³ñ 0.93,
0.71 ¨ 0.89 »Ý, ÇÝãÁ Ù³ïÝ³ÝßáõÙ ¿ ·ñ»Ã» ýáõÝÏóÇáÝ³É Ï³å ¨ ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë
ãÑ»ñù»É ÇÝùÝ³Ï³½Ù³Ï»ñåí³Í ÏñÇïÇÏ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É í³ñÏ³ÍÁ:
àñù³Ý Çñ µÝáõÛÃáí ï³ñµ»ñ ¨ Å³Ù³Ý³ÏÇ Ù»ç Ù³ëÝ³ïí³Í ¿ áÉáñïÇ Ý»ñëáõÙ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ, ³Û¹ù³Ý ó³Íñ »Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·³ÛÇÝ Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ: úñÇÝ³Ï, Ñ³ßí³ñÏáõÙ í»ñáÝßÛ³É ТНВД 26 Ïá¹Ý ÁÝ¹·ñÏ»Éáí
³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµª Ë³ñ³ÙÁ ¨ ÙáËÇñÁ Ý»ñ³éÛ³É, ¹»ï»ñÙÇÝ³óÇ³ÛÇ ·áñÍ³ÏÇóÝ ¿³å»ë ãÇ ÷áËíáõÙ:
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Àëï ÐÐ ²ìÌ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ ³éó³Ýó ßï»Ù³ñ³ÝÇ, www.armstat.am/am/?nid=379
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ln(Zt Ñ³×³ËáõÃÛáõÝÁ)

ä³ïÏ»ñ 1. î»ë³Ï³Ý Ùáï»óáõÙ óáõóã³ÛÇÝ µ³ßËÙ³Ý
Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÛ³ÝÁ

ln(Zt ï³ï³ÝáõÙÝ»ñÇ ÙÇçÇÝÁ)

ÜßáõÙª ³. ¹»ï»ñÙÇÝÇëï³Ï³Ý, µ. ÉÇáíÇÝ ÇÝùÝ³Ï³½Ù³Ï»ñåí³Í, ·. ù³áïÇÏ
Ñ³Ù³Ï³ñ·, µ1-Çó µ2 Ñ³ïí³ÍáõÙ ÇÝùÝ³Ï³½Ù³Ï»ñåí³Í ÏñÇïÇÏ³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ
Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñ: ²ÕµÛáõñÁª Noell, Ch. ‚A look into the nature of complex systems and
beyond ‚Stonehedge‛ economics: coping with complexity or ignoring it in applied
economics?‛, 2007, Agricultural Economics, # 37, pp.219-235, p228, figure 5

ì»ñÁ ÝÏ³ñ³·ñí³Í Ñ³ßí³ñÏÁ ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë Ý³¨ ¹³ë³Ï³ñ·»É Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÁ áñå»ë ¹»ï»ñÙÇÝÇëïÇÏ ¨ ù³áïÇÏ Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñ óáõó³µ»ñáÕ, û·ï³·áñÍ»Éáí í»ñáÝßÛ³É é»·ñ»ëÇáÝ Ñ³ßí³ñÏáõÙ Ñ³í³ë³ñÙ³Ý ³ç
ÏáÕÙÇ ÷á÷áË³Ï³ÝÇª ¹³ëÇ ÙÇçÇÝÇ, ·áñÍ³ÏóÇ Ñ³ßí³ñÏ³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÁ
(å³ïÏ»ñ 1): ²Ûëå»ë, »Ã» Ñ³Ýù³ù³ñ»ñÇ ³ñï³Ñ³ÝáõÙÁ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë 1.00, ï»ùëïÇÉÇ ¨ Ñ³·áõëïÇª -1.28, ³å³ ÓÏÝ³ÙÃ»ñùÇÝÁª -1.45 Ã»ùáõÃÛáõÝ,
ÇÝãÝ Áëï ëÏ½µÝ³ÕµÛáõñÇ µÝáñáßáõÙ ¿ ³Û¹ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÁ áñå»ë Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³µ³ñ ÉÇáíÇÝ ¨ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï ÇÝùÝ³Ï³½Ù³Ï»ñåíáÕ ¨ ¹»åÇ
¹»ï»ñÙÇÝÇëïÇÏ Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ÏáõÙ áõÝ»óáÕª ù³áïÇÏ Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ½»ñÍ (Ñ³Ï³é³Ï ¹»åùáõÙ Ã»ùáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µ³ó³ñÓ³Ï ³ñÅ»ùÁ ÏÉÇÝ»ñ
Ù»ÏÇó ÷áùñ): Æñáù, è¸ ÏáÕÙÇó Çñ ï³ñ³ÍùáõÙ ÐÐ ÓÏÝ³ÙÃ»ñùÇ í³×³éùÇ
ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñ å³ñµ»ñ³µ³ñ ï»ÕÇ »Ý áõÝ»ÝáõÙ372, ÇÝãÁ å³ÛÙ³Ý³íáñáõÙ ¿ ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý Í³í³ÉÁ ¨, Ç ÉñáõÙ ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ËÇëï å³ñµ»ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý, Ý³Ë³ÝßáõÙ ¿ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý Ñ½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ û·ï³·áñÍáõÙÁ: ØÛáõë ÏáÕÙÇó, Ñ³Ýù³ù³ñÇ ¹»åÇ
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úñÇÝ³Ïª сайт ―Россельхознадзора‖, федеральной службы РФ по ветеринарному и
фитосанитарному надзору, www.fsvps.ru/fsvps/news/details.jsp?id=1426
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³ñï»ñÏÇñ í³×³éùÁ 2015-ÇÝ ³×»ó373 ³í»ÉÇ ù³Ý »ñ»ù ³Ý·³Ù 2009-Ç
Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ¨ Ï³½Ù»ó Ùáï 366 ÙÉÝ ²ØÜ ¹áÉ³ñ, ÁÝ¹ áñáõÙ ¹»åÇ
ï³ñµ»ñ áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñ, ÇÝãÁ »ÝÃ³¹ñáõÙ ¿ ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý ó³ÝóÇ ÁÝ¹É³ÛÝáõÙ ¨ ï»Õ»ÏáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍÙ³Ý ³ñï³ùÇÝ ¿ý»ÏïÇ ·áñÍ³ÍáõÙ: Æñ Ñ»ñÃÇÝ,
ï»ùëïÇÉÇ ¨ Ñ³·áõëïÇ »ñÏñÇ Ý»ñëáõÙ Ï³Û³óáõÙÁ Ýå³ëï»ó ¹»åÇ ³ñï»ñÏÇñ ¹ñ³ ÁÝ¹É³ÛÝÙ³ÝÁ, ÁÝ¹ áñáõÙ 2015-ÇÝ ³Û¹ áÉáñïÇó ³ñï³Ñ³ÝáõÙÁ
ÙÇÝã¨ 2008-Ç Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ×·Ý³Å³ÙÝ Çñ ã³÷Ç ·ñ»Ã» »é³ÏÇ ¿ñ, ÇëÏ
2009-Á Ñ³Ù»Ù³ïª Ï³ñ·áí µ³ñÓñ, Ï³½Ù»Éáí ³í»ÉÇ ù³Ý 61 ÙÉÝ ²ØÜ ¹áÉ³ñ:
ø³áïÇÏ ¨ ¹»ï»ñÙÇÝÇëïÇÏ Çñ³íÇ×³ÏáõÙ µ³ó³Ï³ÛáõÙ ¿ ïÝï»ë³Ï³Ý
½³ñ·³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï Ï³ÛáõÝ ÷áË·áñÍáÕáõÃÛáõÝÁ, ¨ ¹ñ³Ýó
·áÛáõÃÛáõÝÁ íÏ³ÛáõÙ ¿ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ³ÝóáõÙ³ÛÇÝ ÁÝÃ³óùÇ Ù³ëÇÝ, ÙÇÝã¹»é
ÇÝùÝ³Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñ áõÝ»óáÕ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý
óáõó³µ»ñ»É Ï³ÛáõÝ ³×: ²ÛëåÇëáí, Ý»ñÏ³Û³óí³Í Ñ³ßí³ñÏÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÝ
³ñï³óáÉáõÙ »Ý ÁÝïñí³Í áÉáñïÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·³ÛÇÝ µ³ñ¹áõÃÛáõÝÁ, ³ÛÝ ¿ª
¹ñ³Ýó ¹ÇÝ³ÙÇÏ Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý »ñ³ßËÇùÁ, ¨ ïñ³Ù³¹ñáõÙ »Ý å»ï³Ï³Ý
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝ Ûáõñ³Ñ³ïáõÏ ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó, ³ÛÝ
¿ª Ç Ñ³Ûï µ»ñáõÙ ÇÝùÝ³Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý Ý»ñáõÅÇ ßáõñç Ýå³ï³Ï³¹ñáõÙÁ
Ï³éáõó»Éáõ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ:
¶ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ
1. ÐÐ ²ìÌ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ ³éó³Ýó ßï»Ù³ñ³Ý, www.armstat.am/am/?nid=379 ¨
www.armstatbank.am
2. Boulding, K.E., ―General systems theory – the skeleton on science‖, Management Science,
1956, vol.2, no.3, pp.197-208
3. Foster, John, ―From simplistic to complex systems in economics‖, Cambridge Journal of
Economics, 2005, no. 29, pp. 873–892
4. Hyndman,R.J. ―The problem with Sturges‘ rule for constructing histograms‖, July 1995,
www.robjhyndman.com/working-papers/sturges/
5. Jensen, H.J. ―Self-Organized Criticality – Emergent Complex Behavior in Physical and
Biological Systems‖, Cambridge University Press, 1998, 153p., pp.7-11
6. Nicolaides, Ch., Juanes, R. and Cueto-Felgueroso, L. ―Self-organization of network
dynamics into local quantized states‖, February 2016, Scientific Reports, 6:21360, open source,
DOI: 10.1038/srep21360
7. Noell, Ch. ―A look into the nature of complex systems and beyond ―Stonehedge‖ economics:
coping with complexity or ignoring it in applied economics?‖, 2007, Agricultural Economics, #
37, pp.219-235
8. Stahel, Andri W., ―Value from a complex dynamic system‘s perspective‖, Ecological
Economics, vol. 54, iss. 4, September 2005, pp.370–381
9. Сайт ―Россельхознадзора‖, федеральной службы РФ по ветеринарному и фитосанитарному надзору, www.fsvps.ru/fsvps/news/details.jsp?id=1426
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îÝï»ë³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·³ÛÇÝ Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÐÐ ³ñï³Ñ³ÝáÕ ÁÝïñí³Í áÉáñïÝ»ñÇ ûñÇÝ³Ïáí
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. µ³ñ¹ Ñ³ñÙ³ñíáÕ Ñ³Ù³Ï³ñ·, ÇÝùÝ³Ï³½Ù³Ï»ñåí³Í
ÏñÇïÇÏ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, ³ñï³Ñ³ÝáõÙ

ÐÇÙÝ³íáñíáõÙ ¿ ÐÐ ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý ÁÝïñí³Í áÉáñïÝ»ñÁ áñå»ë µ³ñ¹ Ñ³ñÙ³ñíáÕ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óáõÙÁ, ïÝï»ë³ã³÷³Ï³Ý »Õ³Ý³Ïáí ¨ ï»ë³Ï³Ý Ýáñ³ñ³ñ³Ï³Ý Ùáï»óÙ³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ùÝÝ³ñÏíáõÙ ¿ ¹ñ³Ýó
ï»ÕÁ ÇÝùÝ³Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý Ñ³ïÏáõÃÛ³Ý ë³Ý¹Õ³ÏÇÝ, ³ÛëåÇëáí ÑÇÙÝ³íáñíáõÙ ¿ ¹ñ³Ýó ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ñ³Ù³Ï³ñ·³ÛÇÝ »Õ³Ý³ÏÝ»ñÇ ÏÇñ³éÙ³Ý ³ñ¹Ç³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ¨ Ñ»é³ÝÏ³ñÝ»ñÁ:
Марианна АРЗАНГУЛЯН
Системные свойства экономических процессов на примере избранных
экспортных секторов Армении
Ключевые слова: сложная адаптивная система, самоорганизованная критичность, экспорт

Приведены обоснования представления избранных секторов экспорта из Армении
в качестве сложных адаптивных систем, с помощью эконометрического метода и
в рамках новаторского теоретического подхода обсуждено их место на шкале
самоорганизованной критичности, таким образом обоснована актуальность и
перспективы применения к ним системного подхода.
Marianna ARZANGULYAN
Systemic properties of economic processes as per the selected exporting sectors of
Armenia
Key words: complex adaptive system, self-organized criticality, export

Presentation of selected export sectors of Armenia as complex adaptive systems is
substantiated, locating them on self-organized criticality scale is discussed via application of an econometric technique and in the frames of a novel theoretical approach,
thus forming a rationale for and perspective of applying a system approach to them.
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ÐÐ ÒºèÜºðºòÜºðÆ ÎàÔØÆò ²ðî²Ð²ÜºÈàô ºì ²ðî²Ð²ÜºÈ Þ²ðàôÜ²ÎºÈàô
ìºð²´ºðÚ²È àðàÞàôØÜºð Î²Ú²òÜºÈàô ¶àðÌàÜÜºðÀ
Ø³ñÇ³ÝÝ³ ²ð¼²Ü¶àôÈÚ²Ü
ºñ¨³ÝÇ å»ï³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ Ñ³Ûóáñ¹
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. ³Ýí»ñ³Ï³Ý·Ý»ÉÇ Í³Ëë»ñ, ³ñï³ùÇÝ ¿ý»Ïï, Ý»ñ·áñÍáõÃÛ³Ý
Ñ³å³ÕáõÙ, ³ñï³Ñ³Ý»Éáõ ÇÝùÝÁÝïñáõÙ

ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ³ñï³Ñ³Ý»Éáõ í»ñ³µ»ñÛ³É áñáßáõÙ Ï³Û³óÝ»Éáõ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ áõëáõÙÝ³ëÇñí³Í »Ý Ù³Ýñ³Ù³ëÝáñ»Ý ÇÝãå»ë ³é³ÝÓÇÝ
Ï»ñÏñÝ»ñÇ, ³ÛÝå»ë ¿É ÙÇ ß³ñù »ñÏñÝ»ñÇ Ñ³Ù³ï»Õí³Í É³ÛÝ³Ï³Ý ïíÛ³É³ß³ñ»ñáí, ¨ Ùß³Ïí³Í ¿ Í³í³ÉáõÝ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, áñÁ ÏÇñ³éáõÙ ¿ ÙÇ ß³ñù
ïÝï»ë³ã³÷³Ï³Ý µ³ñ¹ »Õ³Ý³ÏÝ»ñ »ñÏ³ÛÝ³Ï³Ý Ñ³ñáõëï íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý ïíÛ³É³ß³ñ»ñáí: ²Ý¹ñ³¹³éÝ³Éáí Ýßí³Í ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ÁÝ¹Ñ³Ýñ³óáõÙ ÃáõÛÉ ïíáÕ »½ñ³Ñ³Ý·áõÙÝ»ñÇÝ, Ýß»Ýù ¹ñ³ÝáõÙ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
ûï³ñ»ñÏñÛ³ ßáõÏ³Ý»ñ Ùáõïù ·áñÍ»Éáõ Ï³Ù Éù»Éáõ ÙÇ³Ýí³·ª ³Ýí»ñ³Ï³Ý·Ý»ÉÇ Í³Ëë»ñÇ (sunk costs) Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÇó ëÏÇ½µ ³éÝ»ÉÁ, áñáÝù
Ù»ÕÙíáõÙ ¨ Ýí³½»óíáõÙ »Ý ³ñï»ñÏñÇ ßáõÏ³Ý»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ·Çï»ÉÇùÇ
÷áË³ÝóÙ³Ý ¨ ï³ñ³ÍÙ³Ý ³ñï³ùÇÝ ¿ý»Ïïáí (spillovers): ²é¨ïñÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ³Û¹ Í³Ëë»ñÁ áÉáñïÇ
óÝóáõÙÝ»ñÇ Ý»ñ·áñÍáõÃÛ³Ý Ñ³å³ÕÙ³Ý (hysteresis) å³ï×³éÝ»ñÇó »Ý: ÀÝ¹
áñáõÙ ÙáõïùÇ ¨ »ÉùÇ µ³ñÓñ Í³Ëë»ñáí å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇª Áëï ³ñï³¹ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÇÝùÝÁÝïñáõÙÁ (self-selection) ³ñï³Ñ³ÝáÕÝ»ñÇ ß³ñù»ñ, å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ Ñ»ï³·³ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý ó³Íñ ³½¹»óáõÃÛ³Ùµ, ÇÝãÁ ÝáõÛÝå»ë Ù»ÕÙíáõÙ ¿ ï»Õ»ÏáõÃÛ³Ý ÷áË³¹³ñÓ ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý
³ñï³ùÇÝ ¿ý»Ïïáí: Üßí³Í Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ »½ñ³Ñ³Ý·áõÙÝ»ñÁ ï³ñµ»ñíáõÙ »Ý ½³ñ·³óáÕ ¨ ½³ñ·³ó³Í »ñÏñÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ³Ýí»ñ³Ï³Ý·Ý»ÉÇ Í³Ëë»ñ ÃáõÛÉ ï³Éáõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛ³Ý ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÇó »ÉÝ»Éáí: ²ñ¹ÛáõÝùáõÙ ó³Íñ »Ï³Ùïáí »ñÏñÝ»ñÇ ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý Í³í³ÉÝ»ñÁ óáõó³µ»ñáõÙ »Ý ó³Íñ ³é³Ó·³Ï³ÝáõÃÛáõÝª Ýí³½ ½·³ÛáõÝ »Ý, áã ÙÇ³ÛÝ ÷áË³ñÅ»ùÇ ï³ï³ÝáõÙÝ»ñÇ, ³ÛÉ¨ ÃÇñ³Ë³ÛÇÝ »ñÏñÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ÇÝëïÇïáõóÇáÝ³É
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ: ²ñï³Ñ³ÝáÕ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ï³åÇï³ÉáõÙ
ûï³ñ»ñÏñÛ³ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ¹ñ³Ï³Ý ¿ Ñ³ïÏ³å»ë ó³Íñ
ÏñÃáõÃÛ³Ùµ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñ í³ñÓáÕ ÷áùñ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, ¨
ËáãÁÝ¹áïáõÙ ¿ Éù»Éáõ áñáßÙ³ÝÁ, Ñ³ïÏ³å»ë Ëáßáñ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ:
ê³ í»ñ³·ñíáõÙ ¿ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ³é¨ïñÇ Ù»ç ÷áñÓ³éáõ Ý»ñ¹ñáÕÇ ÏáÕÙÇó
é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý áõÕÇÝ»ñÇ, Ý»ñ³éÛ³É Ù³ñÏ»ïÇÝ·Á ¨ í³×³éùÁ, ¨ Ï³é³í³ñã³Ï³Ý Ùáï»óáõÙÝ»ñÇ å³ïß³× Ñ³ïÏáñáßÙ³ÝÁ, Ý»ñ³éÛ³É é»ëáõñëÝ»ñÇ
Ó¨³íáñÙ³Ý ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñÁ, ÇÝëïÇïáõïÇáÝ³É ³ÝáñáßáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»433
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ñáõÙ:ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùµ, ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³ßË³ïáõÙ »Ý ³ñï³Ñ³Ý»É
¹»åÇ í³×³éùáõÙ ûï³ñ»ñÏñÛ³ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ßáõÏ³Ý»ñ, ÁÝ¹
áñáõÙ ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý Í³í³É³ÛÇÝ ³×Á å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿, Ù»Ï ÏáÕÙÇóª
ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ³ñ¹»Ý ÇëÏ Ûáõñ³óñ³Í ¨ ß³ï ³í»ÉÇ Ñ³Ù»ëï µ³ÅÝáíª Ýáñ
ßáõÏ³Ý»ñáõÙ í³×³éùÇ ³×Ç Ñ³ßíÇÝ, ÙÛáõë ÏáÕÙÇóª Ù»Í³Ù³ë³Ùµ ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý ÷áñÓ áõÝ»óáÕ ¨ ³í»ÉÇ ÷áùñ Í³í³Éáíª ûï³ñ»ñÏñÛ³ ßáõÏ³Ý»ñ Ýáñ
Ùáõïù ·áñÍáÕ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ßíÇÝ: ê³ Ýáñ ÇÙ³ëï ¿ Ñ³Õáñ¹áõÙ
Ý»ñ·áñÍáõÃÛ³Ý Ñ³å³ÕÙ³Ý »ñ¨áõÛÃÇÝ, å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ÉÇÝ»Éáí ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ ¹ÇÝ³ÙÇÏ µÝáõÛÃáí ¨ ³ñï»ñÏñáõÙ í³×³éíáÕ ³åñ³Ýù³ó³ÝÏÇ ÷á÷áËíáÕ Ï³½Ùáí: öáùñ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ½³ñ·³ó³Í
»ñÏñÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ß³Ñ»Ï³Ý »Ý Ý»ñáÉáñï³ÛÇÝ, ÇëÏ Ëáßáñ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
¨ ¹»åÇ ó³Íñ »Ï³Ùáõïáí »ñÏñÝ»ñ ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý Ñ³Ù³ñª ÙÇçáÉáñï³ÛÇÝ
Ï³å»ñÁ: ÀÝïñí³Í áÉáñïáõÙ ¨ ï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ ·áñÍáÕ áñ¨¿ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ³ñï³Ñ³Ý»ÉÁ µ³ñÓñ³óÝáõÙ ¿ ³Û¹ áÉáñïÇ ÙÛáõë Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ ³ñï³Ñ³Ý»Éáõ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ, ÁÝ¹ áñáõÙ Ý»ñáÉáñï³ÛÇÝ Ï³å»ñÁ Ñ³Ù»Ù³ï³µ³ñ ÷áùñ ³½¹»óáõÃÛ³Ùµ »Ý ¨ û·ï³Ï³ñ »Ý ³ßË³ñÑ³·ñ³Ï³Ý ÝáõÛÝ
ï³ñ³ÍáõÃÛ³Ý Ù»ç ·ïÝíáÕ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, ÇëÏ ÙÇçáÉáñï³ÛÇÝÝ»ñÝ ³é³í»É É³ÛÝ »Ý Ý»ñ·áñÍáõÙ ¨ ÁÝ¹³ñÓ³Ï ï³ñ³ÍíáõÙ: ÎáÝÏñ»ï
ßáõÏ³ÛÇ Ù³ëÇÝ ·Çï»ÉÇùáí ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñ í³ñÓ»ÉÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý áñ³Ï³íáñÙ³Ý µ³ñÓñ³óáõÙÁ ¹»åÇ ½³ñ·³ó³Í »ñÏñÝ»ñ ³ñï³Ñ³Ý»Éáõ ßÝáñÑÇí Ýå³ëïáõÙ »Ý ¹»åÇ ³Û¹ ßáõÏ³ ³ñï³Ñ³Ý»Éáõ áñáßáõÙÁ Ï³Û³óÝ»ÉáõÝª ï»Õ»ÏáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍÙ³Ý ³ñï³ùÇÝ ¿ý»ÏïÇ ßÝáñÑÇí: Øß³ÏáÕ ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛ³Ý ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³é³í»É Ëáßáñ ¨ »ñÇï³ë³ñ¹ Ù³ëÁ, áñáÝù ·áñÍáõÙ »Ý µ³ñÓñ ³ñï³¹ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ
Ï³åÇï³É³ï³ñ áÉáñïÝ»ñáõÙ, ³é³í»É Ñ³Ïí³Í »Ý ûï³ñ»ñÏñÛ³ ßáõÏ³Ý»ñ
Ùáõïù ·áñÍ»Éáõ ¨ Ýí³½ Ñ³Ïí³Íª ¹ñ³Ýù Éù»Éáõ: ´³óÇ ¹³, ³ñï³Ñ³Ý»É
ëÏëáÕ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ßË³ï³Ï³½ÙÝ ³é³í»É ÏñÃí³Í ¿, ë³Ï³ÛÝ
Ýí³½ ÷áñÓ³éáõ, Ç ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ ûï³ñ»ñÏÛ³ ßáõÏ³Ý»ñ ÉùáÕÝ»ñÇ, áñáÝó
³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÝ áõÝ»Ý ³í»ÉÇ Ù»Í ï³ñÇù ¨ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý µ³ñÓñ
ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñ: ì»ñçÇÝÁ Ï³ñáÕ »Ýù Ù»ÏÝ³µ³Ý»É áñå»ë Ù³ñÏ»ïÇÝ·Ç áõÕÕáõÃÛ³Ùµ ç³Ýù»ñÇ å³Ï³ëÇ ³ñ¹ÛáõÝù: ´³óÇ ¹³, ·Çï»ÉÇùÇ ÷áË³ÝóÙ³Ý ¨
ï³ñ³ÍÙ³Ý ³ñï³ùÇÝ ¿ý»ÏïÁ ³½¹»óÇÏ ¿ ûï³ñ»ñÏñÛ³ ßáõÏ³ Ùáõïù ·áñÍ»É áñáß»Éáõ Å³Ù³Ý³Ï ¨ Çñ Ï³ñ¨áñáõÃÛáõÝÁ ÏáñóÝáõÙ ¿ ³Û¹ ßáõÏ³ÛáõÙ
ÙÝ³Éáõ í»ñ³µ»ñÛ³É áñáß»ÉÇë:
ÆÝùÝÁÝïñÙ³Ý å³ÛÙ³Ýª ³ñï³Ñ³ÝáÕ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ³ñï³Ñ³ÝáõÙ ãÇñ³Ï³Ý³óÝáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù»Ù³ï ³ßË³ï³í³ñÓÇ ³í»ÉóáõÏÇ ·áÛ³óáõÙÁ Ý³Ëáñ¹áõÙ ¿ ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É áñáßÙ³Ý Ï³Û³óÙ³ÝÁ, ÁÝ¹
áñáõÙ ³Û¹ ³í»ÉóáõÏÁ ãÇ ³×áõÙ ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ,
ãÇ ³×áõÙ Ý³¨ ³ñï³¹ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ: È³ÛÝ ÇÙ³ëïáí, ³ñï»ñÏñÇ ßáõÏ³434
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Ý»ñáõÙ Ý»ñ·ñ³íÙ³Ý ÇÝùÝÁÝïñÙ³Ý ³Ûë ·áñÍáÝÝ»ñÇ ³×Á Ý³Ëáñ¹áõÙ ¿
ÙÇç³½·³ÛÝ³óÙ³Ý áõÕáõ ÁÝïñáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É áñáßÙ³Ý Ï³Û³óÙ³ÝÁ,
³ÛëÇÝùÝª ûï³ñ»ñÏñÛ³ áõÕÕ³ÏÇ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ (úàõÜ) ¨ ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý ÙÇç¨
ÁÝïñ»ÉáõÝ: Øß³ÏáÕ ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛ³Ý ÷áùñ ¨ ÙÇçÇÝ Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
³ñï³¹ñ³ÝùÇ Ý»ñùÇÝ ëå³éáÕÇ Ý³ËÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Ýáñ³ñ³ñáõÃÛáõÝ Ùß³Ï»ÉÝ áõ ÷áñÓ³ñÏ»ÉÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ³ñï»ñÏñÇó ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ·áñÍáÝÝ»ñ Ý»ñÏñ»ÉÁ ¨ ³ñï³¹ñ³ÝùÇ áñ³ÏÇ µ³ñ»É³íáõÙÁ Ýå³ëïáõÙ
»Ý ³ñï³Ñ³Ý»É áñáß»ÉáõÝ: ²é³ÝÓÇÝ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ íñ³ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ½·³ÉÇ
Ï»ÝïñáÝ³óáõÙÁª ½³ñ·³óáõÙÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ áõß³¹ñáõÃÛáõÝÁ ¨ é»ëáõñëÝ»ñÇ Ý»ñ¹ñáõÙÁ, ¨ ·Ýáñ¹ áÉáñïÇ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñï³Ñ³ÝáÕÇ Ï³ñ·³íÇ×³ÏÁ ¹ñ³Ï³Ý »Ý ³Ý¹ñ³¹³éÝáõÙ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ³ñï³Ñ³Ý»Éáõ
íñ³: ê³ í»ñ³·ñíáõÙ ¿ ³ÝÙÇç³Ï³Ý ¨ ³ñï³ùÇÝ ßáõÏ³Ý»ñÇ Ñ³Ù»Ù³ï ³í»ÉÇ ³ÏïÇí Ñ³Ï³¹³ñÓ Ï³åÇ ·áñÍ³ÍÙ³ÝÁ, ÇÝãÁ Ýå³ëïáõÙ ¿ Ñ³Ï³¹³ñÓ
áõÕÕáõÃÛ³Ùµ ï»Õ»ÏáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍÙ³Ý ³ñï³ùÇÝ ¿ý»ÏïÇ ³½¹»óáõÃÛ³ÝÁ ¨
ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë Ý³Ë³Ýß»É Ï³é³í³ñã³Ï³Ý Ùáï»óáõÙÝ»ñÁ áñå»ë ÙÇç³½·³ÛÝ³óÙ³Ý áõÕÇ ³ñï³Ñ³ÝáõÙÝ ÁÝïñ³Í ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ:
Ì³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóÙ³Ý áÉáñïÇ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñï³Ñ³ÝáõÙÁ ËÇëï Ï³åí³Í ¿ ù³Õ³ù³ÛÇÝ ÙÇç³í³Ûñ»ñáõÙ ³·ÉáÙ»ñ³óÇ³ÛÇ ¿ý»ÏïÇ Ñ»ï, »ñµ Ëáßáñ ù³Õ³ù³ÛÇÝ Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇó ¹áõñë ·áñÍáÕ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³Ýí»ñ³Ï³Ý·Ý»ÉÇ Í³Ëë»ñÇ µ³Õ³¹ñÇãÁª ³ñï³¹ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ Ç ëÏ½µ³Ý» ³í»ÉÇ ó³Íñ ¿: àÉáñïÇ Ñ³Ù»Ù³ï³Ï³Ý Ñ³Ù³ë»éáõÃÛ³Ý
¹»åùáõÙ ³ñï³¹ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ÇÝùÝÁÝïñáõÙÝ ³í»ÉÇ
ËÇëï ¿, ù³Ý áã Ñ³Ù³ë»éÝ»ñáõÙ, ÇÝãÁ í»ñ³·ñíáõÙ ¿ Ù»Ý³ßÝáñÑ³ÛÇÝ Ùñó³ÏóáõÃÛ³Ý ßáõÏ³Ý»ñáõÙ ·áñÍ»ÉáõÝ: ÀÝ¹ áñáõÙ, ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý Ñ³Ù»Ù³ï ³í»ÉÇ ËÇëï å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ »ÝÃ³¹ñáÕ ÙÇç³½·³ÛÝ³óÙ³Ý áõÕáõ ÁÝïñáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ, ÇÝãåÇëÇÝ »Ý úàõÜ, ï»Õ»ÏáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍÙ³Ý ³ñï³ùÇÝ
¿ý»ÏïÝ ³é³í»É ³½¹»óÇÏ ¿: ²ñï³Ñ³ÝÙ³Ý Ù»ç Ý»ñ·ñ³íáõÙÇó ³ÝÏ³Ëª ³ñï³¹ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³óÙ³ÝÁ Ýå³ëïáõÙ »Ý ³ÛÝ ³Ý¹ñ³½·³ÛÇÝ Ïáñåáñ³óÇ³Ý»ñÁ, áñáÝó ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÁ ÏáÕÙÝáñáßí³Í »Ý ï»Õ³Ï³Ý ßáõÏ³:
¼³ñ·³óáÕ »ñÏñÝ»ñÇ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ³ñï³ùÇÝ ßáõÏ³Ý»ñ
Éù»Éáõ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ ³í»ÉÇ µ³ñÓñ ¿ ³é¨ïñ³ÛÇÝ Ñáëù»ñÇ Ç ëÏ½µ³Ý»
÷áùñ ã³÷»ñÇ ¹»åùáõÙ ¨ Ù»Í Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ Ñ³ÕÃ³Ñ³ñ»Éáõ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý å³ñ³·³ÛáõÙ, å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Í³Ëë»ñÇ
³×áí, ï³ñµ»ñ É»½áõÝ»ñáí, ·³ÕáõÃÇ Ý³ËÏÇÝ Ï³ñ·³íÇ×³Ïáí ¨ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ
ë³ÑÙ³ÝÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ùµ, ÁÝ¹ áñáõÙ ³Û¹ ·áñÍáÝÝ»ñÇ ³é³í»É ËÇëï ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ÏñáõÙ »Ý ï³ñµ»ñ³Ïí³Í ³åñ³Ýù³ï»ë³ÏÝ»ñ: ²ñï³ùÇÝ ³é¨ïáõñÁ ãÉù»Éáõ íñ³ ¹ñ³Ï³Ý ¿ ³Ý¹ñ³¹³éÝáõÙ Ý³ËÏÇÝáõÙ ³ñï³Ñ³Ý»Éáõ
÷áñÓ áõÝ»Ý³ÉÁ, ÃÇñ³Ë³ÛÇÝ ßáõÏ³Ý»ñÇ Ù»Í ã³÷Á ¨ ÝáõÛÝ ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇó
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¹ñ³Ýù ÁÝïñ»ÉÁ, áñáÝù µ³ñÓñ³óÝáõÙ »Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ·áñÍÁÝÏ»ñ ·ïÝ»Éáõ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ: ²ñï»ñÏñÛ³ ßáõÏ³Ý»ñ ãÉù»ÉáõÝ Ýå³ëïáõÙ »Ý Ý³¨ Ý³Ë³å»ë ÏÝùí³Í ³ñïáÝÛ³É å³ÛÙ³ÝÝ»ñáí Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñ»ñÁ, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ½³ñ·³óáÕ »ñÏñÝ»ñÇ ÙÇç¨ ³é¨ïñÇ, áñáÝó Ñ³Ù³ñ
¹»åÇ ÁÝïñí³Í ï³ñ³Í³ßñç³Ý ³ñï³Ñ³Ý»Éáõ ÷áñÓÁ ¨ ³ñï»ñÏñáõÙ ³é¨ïñ³ÛÇÝ ·áñÍÁÝÏ»ñ áõÝ»Ý³ÉÝ ³é³í»É Ï³ñ¨áñ »Ý, ÇëÏ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ë³ÑÙ³ÝÁ
¹ñ³Ï³Ý ÷áùñ ³½¹»óáõÃÛáõÝ áõÝÇ ½³ñ·³óáÕ »ñÏñÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: ì»ñçÇÝÁ
Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿, áñ ó³Íñ »Ï³Ùïáí »ñÏñÝ»ñÁ ÉÇáíÇÝ ã»Ý û·ï³·áñÍáõÙ Ñ³ñ»í³ÝÝ»ñÇ Ñ»ï ³é¨ïáõñ Ï³½Ù³Ï»ñå»Éáõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ
³éÙ³Ùµ, ÝáõÛÝ ³åñ³ÝùÁ ³ñï³ùÇÝ ï³ñµ»ñ ßáõÏ³Ý»ñáõÙ Ï³Ù ï³ñµ»ñ
³åñ³ÝùÝ»ñ ³ñï³ùÇÝ ÝáõÛÝ ßáõÏ³ÛáõÙ í³×³é»Éáõ ÷áñÓÝ ³é³í»É³å»ë ¿
Ýå³ëïáõÙ ¿ ³ñï³Ñ³Ý»ÉÁ ß³ñáõÝ³Ï»ÉáõÝ: ²½³ï ³é¨ïñÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ
³ñï³ùÇÝ ßáõÏ³Ý»ñ Éù»Éáõ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ³í»ÉÇ µ³ñÓñ ¿ ¹»åÇ ³ñï³Ñ³ÝáõÙ ÏáÕÙÝáñáßí³Í ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, ù³Ý Ý»ñÏñíáÕ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ Ñ»ï Ùñó³ÏóáÕ ¨ Ý»ñùÇÝ ëå³éÙ³ÝÝ áõÕÕí³Í ³ñï³¹ñáÕÝ»ñÇ
Ñ³Ù³ñ:
ÐÐ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ ë³Ï³íáõÃÛáõÝÁ µ³ñ¹³óÝáõÙ ¿ ÝÙ³Ý Ý»ñÃ³÷³ÝóÙ³Ý
³å³ÑáíáõÙÁ, Ñ»ï³½áïáÕÇÝ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï»Éáí É³ÛÝ³Ï³Ý Ñ³ïáõÛÃáí
ïíÛ³É³ß³ñ»ñáí, áñáÝó ÑÇÙ³Ý íñ³ Ï³ï³ñíáÕ »½ñ³Ñ³Ý·áõÙÝ»ñÁ, Ç ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ »ñÏ³ÛÝ³Ï³Ý ïíÛ³É³ß³ñ»ñÇ, ÙÇ³ÛÝ Ù³-ë³Ùµ Ï³ñáÕ »Ý Éáõë³µ³Ý»É å³ï³ëË³Ý å³Ñ³ÝçáÕ Ñ³ñó»ñÁ, Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ý ßñç³Ý³Ï-Ý»ñÇó
¹áõñë ÃáÕÝ»Éáí, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë, ³ñï³Ñ³Ý»É ß³ñáõÝ³Ï»Éáõ áñáßÙ³Ý ·áñÍáÝÝ»ñÇ Éáõë³µ³ÝáõÙÁ: ²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí Ùß³Ïí»É ¿ ³ñï³Ñ³Ý»Éáõ í»ñ³µ»ñÛ³É áñáßáõÙ Ï³Û³óÝ»Éáõ ·áñÍáÝÝ»ñÁ ·Ý³Ñ³ïáÕ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝ ,
áñÇ ïÝï»ë³ã³÷³Ï³Ý Ñ³ßí³ñÏÇ Ã³ñÙ³óí³Í ï³ñµ»ñ³ÏÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í
¿ ëïáñ¨ (³ÕÛáõë³Ï 1): àõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÁ Ñ»ÝíáõÙ ¿ ì¼º´ §¶áñÍ³ñ³ñ
ÙÇç³í³ÛñÇ ¨ Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý Ñ³ñóÙ³Ý¦ »ññáñ¹,
ÇëÏ Ã³ñÙ³óáõÙÁª ÑÇÝ·»ñáñ¹ ÷áõÉÇ ïíÛ³É³ß³ñÇ íñ³ : àõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñÇó ¿ ì¼º´ ïíÛ³É³ß³ñÇ áõÕÕí³ÍáõÃÛáõÝÁ ÙÇç³í³ÛñÇÝ ¨ ÇÝëïÇïáõóÇáÝ³É Ñ³ñó»ñÇÝ, ù³ÝÇ áñ ³Û¹ Ýå³ï³Ï³¹ñáõÙáí
µáõÝ ïÝï»ë³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ Ñ³ñóÙ³Ý ÃÇñ³ËÁ ã¿: î»ËÝÇÏ³Ï³Ý
ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÝ ¿ »ñÏ³ÏÇ (binary) ÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñÇ ·»ñ³Ï³ÛáõÙÝ ¿:
Ð³Ù»Ý³ÛÝ¹»åë, ³Û¹ Ñ»ï¨áÕ³Ï³Ý ¿ å³ßï³× Ù»Ãá¹³µ³ÝáõÃÛ³Ý ÏÇñ³é374
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Ù³Ý Ù»ç ¨ ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë Ý»ñÏ³Û³óÝ»É ÙÇÝã¨ 2008-Ç Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ×·Ý³Å³ÙÇ Ñ³ñí³ÍÁª 2004-ÇÝ ¨ ¹ñ³ÝÇó Ñ»ïáª 2012-2013-ÇÝ, ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É áñáßáõÙ Ï³Û³óÝ»ÉÇë Ó»éÝ»ñ»óÝ»ñÇ íñ³ ³½¹áÕ ·áñÍáÝÝ»ñÁ: ²Ý÷á÷áË ¿ ÙÝáõÙ ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý áÉáñïÇ ÁÝïñáõÃÛ³Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ßñç³Ý³ÏÁ,
³ÛÝ ¿ª ³Ýí»ñ³Ï³Ý·Ý»ÉÇ Í³Ëë»ñÇ áñáß³ÏÇ µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÇó Ëáõë³÷»ÉÁ:
êñ³Ýáí ÑÝ³ñ³íáñ ¿ µ³ó³ïñ»É 2008-Çó Ñ»ïá ÙÇç³ÝÏÛ³É ³åñ³ÝùÝ»ñÇ
³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý ÏïñáõÏ Ýí³½áõÙÁ ¨ ¹³Ý¹³Õ í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙÁ, ù³ÝÇ áñ áñù³Ý Ù»Í ¿ ßáõÏ³ÛÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛ³Ý, Ù³ñÏ»ïÇÝ·Ç ¨ ·áí³½¹Ç, ³åñ³ÝùÇ
áñ³ÏÇ µ³ñ»É³íÙ³Ý, ³ñï»ñÏñÇ ßáõÏ³Ý»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ï»Õ»ÏáõÃÛ³Ý Ñ³ÛÃ³ÛÃÙ³Ý µ³ÅÇÝÁ ûï³ñ»ñÏñÛ³ ßáõÏ³ Ùáõïù ·áñÍ»Éáõ ÙÇ³Ýí³· Í³Ëë»ñÇ
Ù»ç, ³Û¹ù³Ý µ³ñ¹ ¨ Ã³ÝÏ ¿ Ý³Ë³å³ïñ³ëï»É ³Û¹ï»Õ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ
í³×³éùÁ: ê³ Éñ³óíáõÙ ¿ í»ñçÝ³Ï³Ý ëå³éÙ³Ý ³åñ³ÝùÝ»ñÇ ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý Ù»ç ëÝÝ¹³ÙÃ»ñùÇ ½·³ÉÇ µ³ÅÝáí, áñÁ 2012-Çó 2014-Á ·»ñ³½³Ýó»É ¿
60%-Á, ÇëÏ 2000-Çó ³é³Ñ³ë³ñ³Ïª 45%-Á, ÇÝãÁ Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÙ »Ýù áñå»ë
ûï³ñ»ñÏñÛ³ Ù»Ý³ßÝáñÑ³ÛÇÝ Ùñó³ÏóáõÃÛ³Ý ßáõÏ³ÛáõÙ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ
Éñ³óáõóÇã ÁÝïñáõÃÛ³Ùµ ³å³Ñáí»Éáõ Ñ»ï¨³Ýù, ù³ÝÇ áñ ëÝÝ¹³ÙÃ»ñùÇ
³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý Í³í³ÉÝ»ñÁ í»ñ³Ï³Ý·Ýí»óÇÝ 2008-Ç Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ
×·Ý³Å³ÙÇ Ñ³ñí³ÍÇó Ñ»ïá ¨ Ùáï 40%-áí í»ñ³×»óÇÝ Ý³ËÏÇÝ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ : Ü³Ëáñ¹ Ñ³ßí³ñÏÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ñ»ï Ï³ñ¨áñ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ¿ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ýª Ùß³ÏáÕ ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛ³Ý áÉáñïáõÙ ·áñÍ»Éáõ ¹»åùáõÙ ³ñï³Ñ³ÝáÕ ¹³éÝ³Éáõ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÷á÷áËáõÃÛ³Ý µ³ó³ë³Ï³Ý Ýß³ÝÁ, ÇÝãÝ ³ñï³óáÉáõÙ ¿ ³Û¹ áÉáïáõÙ 2008-Çó Ñ»ïá ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í
³ÝÏáõÙÁ ¨ ¹³Ý¹³Õ í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙÁ, ÁÝ¹ áñáõÙ ÁÝïñ³ÝùáõÙ ³Û¹ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÃÇíÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 350-Çó 150-Áª Ñ³ñóÙ³Ý »ññáñ¹ ¨ 360-Çó 111-Áª
ÑÇÝ·»ñáñ¹ ÷áõÉÇ Ñ³Ù³ñ: Àëï í»ñçÇÝÇë Ï³éáõóÙ³Ý, ÁÝïñ³ÝùÁ Ý»ñ³éáõÙ ¿
Ý³¨ 128 ¹Çï³ñÏáõÙÝ»ñ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý, Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ÷áË³¹ñÙ³Ý,
å³Ñ»ëï³ÛÇÝ ¨ Ñ»é³Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÃÛ³Ý áÉáñïÝ»ñÇó, 121ª Ù³Ýñ³Í³Ë ³é¨ïñÇó ¨ ãÇ Ý»ñ³éáõÙ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ÙÇçÝáñ¹áõÃÛáõÝ, ³Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ ·áñÍ³ñùÝ»ñ, ÏáÙáõÝ³É Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ å»ï³Ï³Ý Ñ³ïí³ÍÁ:

376

Ð³ßí³ñÏí³Í ¿ Áëï Ð´ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ ³éó³Ýó ßï»Ù³ñ³ÝÇ, www.wits.worldbank.org
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²ÕÛáõë³Ï 1. ²ñï³Ñ³ÝÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É áñáßáõÙ Ï³Û³óÝ»Éáõ íñ³ ÁÝïñí³Í
·áñÍáÝÝ»ñÇ ³½¹»óáõÃÛ³Ý é»·ñ»ëÇáÝ Ñ³ßí³ñÏÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ
²ñï³Ñ³ÝáÕ
(»ñÏ³ÏÇ)

Ð³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝ

(ÁÝ¹·ñÏáõÝ ÙÇçÇÝ ù³é³Ïáõë³ÛÇÝ ëË³É)
î³ñµ»ñ³Ï 1
-0.0043261
(0.0052813)***
----0.0016948
(0.0019593)*
-0.000269
(0.0003329)***
-0.0154238
(0.0140882)**

öáùñ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝ (»ñÏ³ÏÇ)
Ð³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ ï»ËÝáÉá·Ç³ÛÇ
·ÝáõÙ ³ñï»ñÏÇó (»ñÏ³ÏÇ)
²ñï³Ñ³ÝÙ³Ý ÷áñÓ (ï³ñÇ)
ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ï³ñÇù (ï³ñÇ)
¶áñÍáõÝ»ñáõÃÛáõÝ Í³í³É»Éáõ í³Ûñ
(»ñÏ³ÏÇ, §1¦ª ÐÐ Ù³ñ½»ñ)
²ßË³ï³í³ñÓÇ µ³ÅÇÝÁ ÁÝ¹³Ù»ÝÁ
í³×³éùÇ Ù»ç (%)

î³ñµ»ñ³Ï 2
-----0.0068723
(0.009824)**
0.0011748
(0.0017006)*
-0.0001844
(0.0002809)**
-0.0097759
(0.011752)**

ãÝãÇÝ ¹ñ³Ï³Ý Ù»ÍáõÃÛáõÝ**

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ï³ñ»Ï³Ý í³×³éù,
í»ñçÇÝ Ñ³ßí»ïáõ ï³ñÇ (·áõÙ³ñÇ
Éá·³ñÇÃÙ)
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ï³ñ»Ï³Ý í³×³éù,
»ñ»ù ï³ñÇ ³é³ç (·áõÙ³ñÇ
Éá·³ñÇÃÙ)
Øñó³ÏÇóÝ»ñÇ ù³Ý³Ï (ÙÇ³íáñ)
Üáñ ë³ñù³íáñÙ³Ý Ó»éùµ»ñáõÙ
(»ñÏ³ÏÇ)
Øß³ÏáÕ ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ
(»ñÏ³ÏÇ)
ÐáõÙùÇ Ý»ñÏñáõÙ (»ñÏ³ÏÇ)
²ßË³ï³Ï³½ÙÇ ³Ýµ³í³ñ³ñ
ÏñÃáõÃÛáõÝ (»ñÏ³ÏÇ)
Ð³ëï³ïáõÝ
¸Çï³ñÏáõÙÝ»ñÇ ù³Ý³Ï
äë¨¹á ¹»ï»ñÙÇÝ³óÇ³ÛÇ
·áñÍ³ÏÇó

0.0031818

0.0021809

(0.003603)*

(0.0031283)*

-0.0011416

-0.000801

(0.0011685)**

(0.0010581)**

-0.0010373
(0.000965)**
0.0344533
(0.0399908)*
-0.012212
(0.0141474)***
0.0001266
(0.000157)***
0.0022015
(0.0023045)**
-0.0456208
(0.0572984)**
197

-0.000622
(0.000775)**
0.02694
(0.0378317)*
-0.0080902
(0.0111243)**
0.0001113
(0.0001601)**
0.0016616
(0.0023833)*
-0.0311888
(0.0482203)*
197

0.5816

0.6201

ÜßáõÙª * íÇ×³Ï³·ñáñ»Ý Ýß³Ý³Ï³ÉÇó ¿ 0.01, **ª 0.05 ¨ ***ª 0.10 ¹»åùáõÙ
²ÕµÛáõñÁª Ñ³ßí³ñÏí³Í ¿ STATA ïÝï»ë³ã³÷³Ï³Ý Íñ³·ñÇ dprobit ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·áí Áëï
ì¼º´ §¶áñÍ³ñ³ñ ÙÇç³í³ÛñÇ ¨ Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý Ñ³ñóÙ³Ý¦
ÑÇÝ·»ñáñ¹ ÷áõÉÇ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ, www.ebrd-beeps.com
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í³ñÏ³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÁ µ³ó³ë³Ï³Ý ¿: ºÃ» Ñ³ñóÙ³Ý »ññáñ¹ ÷áõÉÇ ïíÛ³ÉÝ»ñáí
³Û¹ ·áñÍáÝÁ, ³ÝÏ³Ë Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÷á÷áË³Ï³ÝÇ Ï³éáõóÙ³Ý Ó¨Çó,
ã¿ñ ³½¹áõÙ ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É áñáßáõÙ Ï³Û³óÝ»Éáõ íñ³, ³å³
ÑÇÝ·»ñáñ¹Ç óáõó³ÝÇßÝ»ñáí ³½¹áõÙ ¿ª ¹»åÇ Ýí³½áõÙ: ºÃ» ³é³çÇÝ ¹»åùÁ
µ³ó³ïñ»ÉÇ ¿ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ ÏïñáõÏ ß³ñáõÝ³Ï³Ï³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ñ³·³ÛáõÙ ï³ñÇùÇ ¨ ³ñ-ï³Ñ³ÝÙ³Ý ÷³ëïÇ ³ÝÏ³ÛáõÝ
Ï³åáí, ³å³ í»ñçÇÝÝ ³ñï³óáÉáõÙ ¿ ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í ³ÝáñáßáõÃÛ³Ý ¨ Ï³½Ù³Ï»ñå³Ï³Ý ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ, áñáÝó
³ñ¹ÛáõÝùáõÙ »ñÏñÇ Ý»ñëáõÙ Ï³Û³ó³Í ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ ãÇ ¹Çï³ñÏáõÙ ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÁ áñå»ë Çñ ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÇ ÁÝ¹É³ÛÝÙ³Ý ï³ñµ»ñ³Ï: ÜáõÛÝ ÑáõÝáí ¿ µ³ó³ïñ»ÉÇ »ñ»ù ï³ñÇ ³é³ç ÁÝ¹³Ù»ÝÁ ï³ñ»Ï³Ý
í³×³éùÇ ïáÏáë³ÛÇÝ ³×Ç µ³ó³ë³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ ³ñï³Ñ³Ý»É áñáß»Éáõ íñ³. Ý»ñùÇÝ ßáõÏ³ÛáõÙ Ñ³çáÕáõÃÛáõÝÝ ÇÝùÝÁëïÇÝùÛ³Ý ãÇ µ»ñáõÙ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ¹»åÇ ³ñï³ùÇÝ ßáõÏ³ ÁÝ¹É³ÛÝí»ÉáõÝ: ØÇ¨ÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï, íÇ×³Ï³·ñáñ»Ý Ï³ñ¨áñ ¨ ¹ñ³Ï³Ý Ýß³Ýáí »Ý Ç Ñ³Ûï ·³ÉÇë ÇÝãå»ë ÁÝÃ³óÇÏ
ï³ñ»Ï³Ý í³×³éùÇ ïáÏáë³ÛÇÝ ³×Ç, ³Û¹å»ë ¿É ûï³ñ»ñÏñÛ³ ßáõÏ³Ý»ñáõÙ
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ý»ñ·ñ³íí³ÍáõÃÛ³Ý ÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñÁ, ÇÝãÁ Ñ³Ù³ÑáõÝã ¿ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ÷áñÓÇÝ ¨ û·ï³·áñÍí³Í ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç Ý»ñÏ³Û³óí³Í
³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇÝ:
Ð³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ ï»ËÝáÉá·Ç³ÛÇ ³ñï»ñÏñÇó ·ÝáõÙÁ ãÇ Ýå³ëïáõÙ
³ñï³Ñ³Ý»É áñáß»ÉáõÝ, ÇÝãÁ Ï³ñáÕ ¿ ¹Çï³ñÏí»É áñå»ë ¹ñ³Ï³Ý »ñ¨áõÛÃ
·áñÍ»Éáõ ³ñ¹Ç »Õ³Ý³ÏÝ»ñÇª Ñ³Ûñ»Ý³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³éûñÛ³ Ý»ñÃ³÷³ÝóÙ³Ý ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó, ë³Ï³ÛÝ µ³ó³ë³Ï³Ýª ³ñï³Ñ³ÝíáÕ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ Ï³½ÙáõÙ ³Û¹åÇëÇ Ý»ñ¹ñáõÙ å³Ñ³ÝçáÕ ï»ë³ÏÝ»ñÇ ë³Ï³íáõÃÛ³Ý ³éáõÙáí: ÜÏ³ï»Ýù, áñ Ý»ñÏ³Û³óí³Í Ñ³ßí³ñÏÇ »ñÏñáñ¹ ï³ñµ»ñ³ÏáõÙ
·áñÍ³ÏÇóÝ»ñÇ Ù»ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ íÇ×³Ï³·ñáñ»Ý ³í»ÉÇ Ýß³Ý³Ï³ÉÇó »Ý, ÇÝãÁ
µ³ó³ïñ»ÉÇ ¿ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ã³÷Ç ÷áË³ñ»Ý û·ï³·áñÍ³Íª ï»ËÝáÉá·Ç³ÛÇ
³ñï»ñÏñÇó ·ÝáõÙÁ Ý»ñÏ³Û³óÝáÕ ÷á÷áË³Ï³ÝÇ áÉáñïáõÙ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý
·áñÍ»É³á×Ç Ñ»ï ³í»ÉÇ ë»ñï Ï³åáí, ÁÝ¹ áñáõÙ ÁÝïñ³ÝùÇ 167 ÷áùñ
ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ³Û¹åÇëÇ ·ÝáõÙ Ï³ï³ñ»É »Ý 29-Á, ÇëÏ 18 ËáßáñÝ»ñÇó
³ñï³Ñ³Ý»É »Ý 9-Á: ´³ó³ë³Ï³Ý ¿ ºñ¨³ÝÇó ¹áõñëª ÐÐ Ù³ñ½»ñáõÙ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ Í³í³É»Éáõ ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ ³ñï³Ñ³ÝáÕ ¹³éÝ³Éáõ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ý íñ³, ÇÝãÁ ËáëáõÙ ¿ ³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ ï»Õ»ÏáõÃÛ³Ý ³Ýµ³í³ñ³ñ
Ñ³ë³Ý»ÉÇáõÃÛ³Ý ¨ ³ñï³Ñ³ÝáõÙÁ Ï³½Ù³Ï»ñå»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ºñ¨³ÝÇó ¹áõñë Ó»éùµ»ñÙ³Ý Ù³ëÇÝ, ÇÝãå»ë Ý³¨ í»ñÁ
ÑÇß³ï³Ïí³Íª ³·ÉáÙ»ñ³óÇ³ÛÇ ¿ý»ÏïÇ ·áñÍ³ÍÙ³Ý Ù³ëÇÝ, »ñµ Ëáßáñ ù³Õ³ù³ÛÇÝ Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñáõÙ ·áñÍáÕ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñï³¹ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ Ç ëÏ½µ³Ý» ³í»ÉÇ µ³ñÓñ ¿: ÀÝïñ³ÝùáõÙ µ³ó³Ï³ÛáõÙ »Ý Ï³åÇï³ÉáõÙ å»ïáõÃÛ³Ý Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ùµ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ, ÇÝãÁ ÃáõÛÉ ãïí»ó ëïáõ439
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·»É ¹ñ³ ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ ³ñï³Ñ³Ý»É áñáß»Éáõ íñ³ ¨ Ñ³Ù³¹ñ»É Ñ³ñóÙ³Ý
»ññáñ¹ ÷áõÉÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ Ï³ï³ñí³Í Ñ³ßí³ñÏÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ñ»ï, »ñµ
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÷á÷áË³Ï³ÝÁ íÇ×³Ï³·ñáñ»Ý Ýß³Ý³Ï³ÉÇó ã¿ñ: ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùµ, ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ë»÷³Ï³Ý³ï»ñ»ñÇÝ Ñ³ïÏ³ÝßáÕ ÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñÁ óáõÛó ãïí»óÇÝ µ³ó³ïñíáÕ ÷á÷áË³Ï³ÝÇ íñ³ ³½¹»óáõÃÛáõÝ:
Ð³Ï³é³Ï ëå³ëí³ÍÇ ¨ Ý³Ëáñ¹ Ñ³ßí³ñÏÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ, µ³ÝÏ»ñÇ
í³ñÏ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇó û·ïíáÕ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ß³ÑáõÛÃÇó Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ
Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³í»ÉÇ Ñ³Ïí³Í ã»Ý ³ñï³Ñ³Ý»Éáõ: ì»ñçÇÝë ÑÝ³ñ³íáñ ÏÉÇÝ»ñ ëïáõ·»É »ñÏ³ÛÝ³Ï³Ý ïíÛ³É³ß³ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý
¹»åùáõÙ, áñÁ ÃáõÛÉ Ïï³ñ Ñ³ßí³ñÏáõÙ ÁÝ¹·ñÏ»É Ñ³å³ÕáõÙáí ÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñ: ê³ û·ï³Ï³ñ ÏÉÇÝ»ñ Ý³¨ Ýáñ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ Ó»éùµ»ñÙ³Ý
·áñÍáÝÇ Ñ³Ù³ñ, áñÁ, ë³Ï³ÛÝ, Ý³Ëáñ¹ Ñ³ßí³ñÏÇó å³Ñå³ÝáõÙ ¿ Çñ
íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý Ýß³Ý³Ï³ÉÇáõÃÛáõÝÁ ¨ ¹ñ³Ï³Ý Ýß³ÝÁ, ³ÛÝ ¿ª Ýå³ëïáõÙ ¿
³ñï³Ñ³ÝÙ³ÝÁ: ¸ñ³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ å³Ñå³Ý»ó Ý³¨ ÑáõÙùÇ Ý»ñÙáõÍáõÙÁ, ÇÝãÁ Ù³ë³Ùµ ³ñï³óáÉáõÙ ¿ ³ñï»ñÏñáõÙ í³×³é»Éáõ í»ñ³µ»ñÛ³É
ï»Õ»ÏáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍÙ³Ý ³ñï³ùÇÝ ¿ý»ÏïÇ Ý»ñ·áñÍáõÃÛáõÝÁ: Àëï ëå³ëí³ÍÇ, Çñ Ýß³ÝÁ å³Ñå³ÝáõÙ ¿ Ý³¨ ÃÇñ³Ë³ÛÇÝ ßáõÏ³ÛáõÙ Ùñó³ÏÇóÝ»ñÇ
ÃÇíÁ, áñÇ ³½¹»óáõÃÛ³Ý ï³Ï Ýí³½áõÙ ¿ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ³ñï³Ñ³ÝáÕ ¹³éÝ³Éáõ Ñ³ÏáõÙÁ: êïáõ·áõÙÝ»ñÇ »ÝÃ³ñÏí³Í ÉÇÝ»Éáõ, Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ù³Õ³ù³Ï³Ý éÇëÏ»ñÇ ÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñÁ íÇ×³Ï³·ñáñ»Ý
Ýß³Ý³Ï³ÉÇó ã»Ý, ¨ »Ã» ³é³çÇÝÁ ÑÝ³ñ³íáñ ¿ í»ñ³·ñ»É ¹³ßïÇ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ³é³çÁÝÃ³óÇÝ, ³å³ ÙÛáõë »ñÏáõ ·áñÍáÝÝ»ñÇ í³ñù³·ÇÍÝ ³ñï³óáÉáõÙ ¿ ³ñï³Ñ³ÝáÕ áÉáñïÝ»ñÇ Ï³½ÙáõÙ µ³ñÓñ ³í»É³óí³Í ³ñÅ»ùáí
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Ø³ñÇ³ÝÝ³ ²ð¼²Ü¶àôÈÚ²Ü
ÐÐ Ó»éÝ»ñ»óÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ³ñï³Ñ³Ý»Éáõ ¨ ³ñï³Ñ³Ý»É ß³ñáõÝ³Ï»Éáõ
í»ñ³µ»ñÛ³É áñáßáõÙÝ»ñÇ Ï³Û³óÙ³Ý ·áñÍáÝÝ»ñÁ
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. ³Ýí»ñ³Ï³Ý·Ý»ÉÇ Í³Ëë»ñ, ³ñï³ùÇÝ ¿ý»Ïï, Ý»ñ·áñÍáõÃÛ³Ý
Ñ³å³ÕáõÙ, ³ñï³Ñ³Ý»Éáõ ÇÝùÝÁÝïñáõÙ

øÝÝ³ñÏíáõÙ ¿ ³ñ¹Ç ·ÇïáõÃÛ³Ýª Ó»éÝ»ñ»ó³Ï³Ý áñáßáõÙÝ»ñÇ Ï³Û³óÙ³Ý
·áñÍÁÝÃ³óÇ µÝáñáßÙ³Ý áõÕÕáõÃÛáõÝÝ ³ñï»ñÏñÛ³ ßáõÏ³Ý»ñ Ùáõïù ·áñÍ»Éáõ
¨ ³ñï³Ñ³Ý»É ß³ñáõÝ³Ï»Éáõ ËÝ¹ñÇ ûñÇÝ³Ïáí: îÝï»ë³ã³÷³Ï³Ý Ñ³ßí³ñÏÇ ÙÇçáóáí Ç Ñ³Ûï »Ý µ»ñíáõÙ ÐÐ ¹»åùáõÙ áñáßÙ³Ý íñ³ ³½¹áÕ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ·áñÍáÝÝ»ñÁ: Ü»ñÏ³Û³óíáõÙ ¿ Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñÇ Ñ³Ù»Ù³ï³Ï³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ×·Ý³Å³ÙÇó ³é³ç ¨ Ñ»ïá, ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý
Ï³½ÙÇ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý ß»ßï³¹ñáõÙáí:
Марианна АРЗАНГУЛЯН
Факторы принятие решений предпринимателями Армении об экспорте и его
продолжении
Ключевые слова: невозвратные издержки, эффект перелива, запаздывание воздействия,
самоотбор на экспорт

Обсуждаются усилия современной науки, имеющие целью охарактеризовать
принятие предпринимателями решения войти на иностранные рынки и продолжать экспортировать. С помощью эконометрической модели выявлены основные факторы, воздействующие на такое решение в условиях Армении. Представлен сравнительный анализ ситуации до и после мирового кризиса с акцентом
на изменения статей экспорта.
Marianna ARZANGULYAN
Decision-making factors of Armenian entrepreneurs to export and to continue
exporting
Key words: sunk costs, spillovers, impact hysteresis, self-selection to export

Attempt by contemporary science to elicit essentials of entrepreneurial decision-making
is discussed as applied to entering foreign markets and to continue exporting. Main
factors affecting that decision in Armenian circumstances are brought to light via an
econometric estimation. Comparative analysis of the situation before and after the
global crisis is presented stressing the shifts in the categories of export.
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´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. ÇÝï»·ñÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³ó, ³é¨ïñ³ïÝï»ë³Ï³Ý
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ÆÝï»·ñ³óÇáÝ ·áñÍÁÝ³óÝ»ñÇ ïÝï»ë³Ï³Ý Ñ³çáÕáõÃÛáõÝÁ Ï³Ëí³Í ¿
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³Ù»Ý³Ï³ñ¨áñÝ ¿, µ³½Ù³ÃÇí å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Çñ³Ï³Ý³óíáÕ
é»ëáõñë³ËÝ³ÛáÕáõÃÛ³ÝÝ áõ ³ÛÉÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝ ¿Ý»ñ·»ïÇÏ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ½³ñ·³óÙ³ÝÝ áõÕÕí³Í ³ÏïÇí ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÇó: ¸³ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿, áñ
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µ³ñÓñ³óÙ³ÝÁ¦378:
âÝ³Û³Í Ýñ³Ý, áñ Áëï ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ ïÝï»ë³Ï³Ý ÇÝï»·ñÙ³Ý
½³ñ·³óÙ³Ý ¹³ë³Ï³Ý ÷áõÉ»ñÇ` º²îØ-Ý ÇÝï»·ñÙ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñáí ·»ñ³½³ÝóáõÙ ½áõ·³ÏóíáõÙ ¨ ÝáõÛÝÇëÏ ·»ñ³½³ÝóáõÙ ¿ ³ÛÝåÇëÇ ÇÝï»·ñ³óÇáÝ ËÙµ³íáñáõÙÝ»ñÇÝ, ÇÝãåÇëÇù »Ý Ð³ñ³í-³ñ¨»ÉÛ³Ý ²ëÇ³ÛÇ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ëáóÇ³óÇ³Ý (ASEAN), Ð³ñ³í³Ù»ñÇÏÛ³Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ßáõÏ³Ý
(MERCOSUR), ºíñáå³Ï³Ý ïÝï»ë³Ï³Ý ·áïÇÝ (EEA), ²½³ï ³é¨ïñÇ
ÑÛáõëÇë-³Ù»ñÇÏÛ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ÇñÁ (NAFTA) ¨ ³ÛÉÝ` ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí,
Ñ³ñÏ ¿ Ýß»É, áñ Çñ áñ³Ï³Ï³Ý Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñáí º²îØ-Ý ãÇ Ï³ñáÕ Ñ³Ù»Ù³ïí»É ³Ý·³Ù MERCOSUR-Ç Ñ»ï, ù³ÝÇ áñ í»ñçÇÝÇë ³Ý¹³Ù »ñÏñÝ»ñÁ
378

Вардомский Л.Б. «О проблемах и перспективах формирования Евразийского центра
мировой экономики» // Евразийская интеграция в XXI веке. Ред. группа: А.А. Климов,
В.Н. Лексин, А.Н. Швецов. М.: ЛЕНАНД, 2012, с. 86-87
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¹³ëíáõÙ »Ý Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ï»ËÝáÉá·Ç³Ï³Ý ³é³ç³ï³ñÝ»ñÇ ß³ñùÁ, ÇÝãÝ ¿É Çñ ³Ý¹³Ù »ñÏñÝ»ñÇÝ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ ÁÝÓ»éáõÙ
Ýå³ëï»É Ï³éáõÛóÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ÇÝï»·ñ³óÇáÝ ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³ÝÁ:
º²îØ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ³Ý¹³Ù »ñÏñÝ»ñÇ ÙÇç¨ ³é¨ïñ³ïÝï»ë³Ï³Ý
÷áËÑ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ µ³ñÓñ³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ûñ³Ï³ñ·³ÛÇÝ ËÝ¹Çñ ¿ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ ¨ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÷áË³¹³ñÓ ³é¨ïñáõÙ áã
ë³Ï³·Ý³ÛÇÝ ³ñ·»ÉùÝ»ñÇ í»ñ³óáõÙÝ áõ ÝáõÛÝ³Ï³Ý³óáõÙÁ, áñáÝù ¿³å»ë
ËáãÁÝ¹áïáõÙ »Ý º²îØ »ñÏñÝ»ñÇ ÙÇç¨ ³é¨ïñÇ Í³í³ÉÝ»ñÇ ³×ÇÝ` Ýí³½»óÝ»Éáí ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ßáõÏ³ÛÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ: ¸ñ³Ýù Ñ³ïÏ³å»ë Ù»Í
íÝ³ë »Ý Ñ³ëóÝáõÙ ï»ËÝáÉá·Ç³Ï³Ý áÉáñïÇ ½³ñ·³óÙ³ÝÝ áõ Ïááå»ñ³óÙ³ÝÁ: º²îØ ÆÝï»·ñ³óÇáÝ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï»ÝïñáÝÁ É³ÛÝ³Ù³ëßï³µ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ Ý»ñÏ³Û³óñ»É ¿ º²îØ ÷áË³¹³ñÓ ³é¨ïñÇ íñ³ áã ë³Ï³·Ý³ÛÇÝ ³ñ·»ÉùÝ»ñÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ: Àëï ³Û¹
Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ` áã ë³Ï³·Ý³ÛÇÝ ³ñ·»ÉùÝ»ñÁ §·áÕ³ÝáõÙ¦ »Ý ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý ³ñÅ»ùÇ 15-30%-Á, ³ÛÉ Ï»ñå ³ë³Í` º²îØ ³Ý¹³Ù
»ñÏñÝ»ñÇ ÙÇç¨ ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ù»Ï ¹áÉ³ñÇ Ùáï 15-30%-Á
Ï³½ÙáõÙ »Ý ³Û¹ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñÇ Ñ»ï Ï³åí³Í Í³Ëë»ñÁ: ²Û¹ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ µ³Å³Ý»É »ñÏáõ ËÙµÇ. ³é³çÇÝ ËÙµÇ Ù»ç ÙÁïÝáõÙ »Ý ³ÛÝåÇëÇ áã ë³Ï³·Ý³ÛÇÝ ³ñ·»ÉùÝ»ñ, ÇÝãåÇëÇù »Ý ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý
¨ µáõë³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ, ³é¨ïñÇ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ³ñ·»ÉùÝ»ñÁ, ùíáï³Ý»ñÁ ¨ ù³Ý³Ï³Ï³Ý í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ, ÇëÏ
»ñÏñáñ¹ ËÙµÇ Ù»ç` ·Ý³ÛÇÝ í»ñ³ÑëáÕáõÃÛ³Ý ¨ Ùñó³ÏóáõÃÛ³Ý íñ³ ³½¹áÕ
ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ (Ñ³ïáõÏ Ý»ñÙáõÍáÕÝ»ñÇ ÇÝëïÇïáõïÁ, í³×³éùÇ ¨ å»ï³Ï³Ý ·ÝáõÙÝ»ñÇ áÉáñïáõÙ ³éÏ³ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñÁ, ëáõµëÇ¹Ç³Ý»ñÁ):
Àëï ÷áñÓ³·»ïÝ»ñÇ` ³é¨ïñÇ íñ³ µ³ó³ë³µ³ñ »Ý ³½¹áõÙ Ñ³ïÏ³å»ë
»ñÏñáñ¹ ËÙµÇ Ù»ç ÙïÝáÕ áã ë³Ï³·Ý³ÛÇÝ ³ñ·»ÉùÝ»ñÁ, Ñ»ï¨³µ³ñ å»ïù ¿
µáÉáñ ç³Ýù»ñÁ ·áñÍ³¹ñ»É í»ñ³óÝ»Éáõ, ³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ, Ñ»Ýó ³Û¹ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñÁ: Ð³Ù³Ó³ÛÝ Ï³ï³ñí³Í Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÇ` áã
ë³Ï³·Ý³ÛÇÝ ³ñ·»ÉùÝ»ñÇ Ýí³½»óÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ÙÇçÝ³Å³ÙÏ»ï Ñ»é³ÝÏ³ñáõÙ ³Ù»Ý³ß³ïÁ Ïß³ÑÇ ´»É³éáõëÇ ïÝï»ëáõÃÛáõÝÁ, áñÇ Çñ³Ï³Ý ÐÜ²-Ý
Ï³×Ç Ùáï 2.8%-áí, ÇëÏ ³Ù»Ý³ùÇãÁ` èáõë³ëï³ÝÁ, áñï»Õ Çñ³Ï³Ý ÐÜ²-Ç
íñ³ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ÏÏ³½ÙÇ ÁÝ¹³Ù»ÝÁ 0.2%: ¸³ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ ³ÛÝ
Ñ³Ý·³Ù³Ýùáí, áñ »ñÏñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³ñï³ùÇÝ ³é¨ïñÇ Í³í³ÉÇ Ù»ç º²îØ
Ñ»ï ³é¨ïñÇ ³Ù»Ý³Ù»Í ï»ë³Ï³ñ³ñ ÏßÇéÝ áõÝÇ ´»É³éáõëÁ, ÇëÏ ³Ù»Ý³÷áùñÁ` èáõë³ëï³ÝÁ: Ð³ßí³ñÏí³Í ¿ Ý³¨, áñ Ýßí³Í ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñÇ
Ýí³½»óáõÙÇó ¿³å»ë Ïß³Ñ»Ý Ù»ù»Ý³Ý»ñÇ ¨ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝÁ, ù³ÝÇ áñ Ñ»Ýó ³Û¹ áÉáñïáõÙ »Ý Ù»Í áã ë³Ï³·Ý³ÛÇÝ ³ñ·»ÉùÝ»ñÇ Ñ»ï
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Ï³åí³Í Í³Ëë»ñÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ëÝÝ¹Ç ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝÁ, Ï³ßíÇ,
ÏáßÇÏÇ, é»ïÇÝ» ¨ åÉ³ëïÙ³Ýë» Çñ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝÁ379:
ÀÝ¹Ñ³Ýñ³å»ë, ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ ÇÝï»·ñ³óÇáÝ ËÙµ³íáñÙ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ñ³çáÕáõÃÛáõÝÁ Ï³Ëí³Í ¿ Ýñ³ÝÇó, áñ ³ÛÝ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ
ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ³é³ç³ï³ñ Ï»ÝïñáÝÝ»ñÇó Ù»ÏÁ ¹³éÝ³Éáõó µ³óÇ å»ïù ¿
í»ñ³ÍíÇ Ý³¨ Ñ³Ù³Ï³ñ·³ëï»ÕÍ ûÕ³ÏÇ: Ð³Ù³Ï³ñ·³ëï»ÕÍ ¿ ÏáãíáõÙ ³ÛÝ
ï³ñ³ÍùÁ, áñÝ Ç íÇ×³ÏÇ ¿ Ñ³ÕÃ³Ñ³ñ»É ÇÝï»·ñÙ³Ý ß»ÙÁ, Ýå³ëï»É ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ ÇÝï»·ñÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇÝ ¨ ³Ùñ³åÝ¹»É ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ ¹Çñù»ñÁ ³ßË³ï³ÝùÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ µ³Å³ÝÙ³Ý Ù»ç: ÆÝï»·ñÙ³Ý
ß»ÙÁ Ñ³ÕÃ³Ñ³ñí³Í ¿ Ñ³Ù³ñíáõÙ, »Ã» ÇÝï»·ñ³óÇáÝ ËÙµ³íáñÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏÇó »ñÏñÝ»ñÇ ÙÇç¨ ïÝï»ë³Ï³Ý Ï³å³Ïóí³ÍáõÃÛáõÝÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ í»ñçÇÝÝ»ñÇë ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý (³åñ³Ýù³ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý) ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Í³í³ÉÇ
Ýí³½³·áõÛÝÁ 25%-Á: ²Û¹ Ùáï»óÙ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ` ÇÝï»·ñÙ³Ý ß»ÙÁ å»ïù ¿
Ï³½ÙÇ Ýí³½³·áõÛÝÁ 0.33 (25:75): îÝï»ë³·Çï³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç
ÁÝ¹áõÝí³Í ¿, áñ Ï³å³Ïóí³ÍáõÃÛ³Ý ÝÙ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ ³é³ç ¿ µ»ñáõÙ Ï³ÛáõÝ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³Ñå³Ý-Ù³Ý ¨ ½³ñ·³óÙ³Ý ÷áË³¹³ñÓ Ñ»ï³ùÁñùñí³ÍáõÃÛáõÝ380: Ð»ï¨³µ³ñ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·³ëï»ÕÍ ûÕ³Ï ¹³éÝ³Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿, áñ ï³ñ³Í³ßñç³ÝÝ áõÝ»Ý³ ³ñ¹Ç ¨ ÙñóáõÝ³Ï »ÝÃ³Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñ, í³ñÇ µ³½Ù³ÏáÕÙ³ÝÇ ½³ñ·³óÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, ÇëÏ ¹ñ³ÝáõÙ ÁÝ¹·ñÏí³Í »ñÏñÝ»ñÝ áõÝ»Ý³Ý
ïÝï»ë³Ï³Ý ÷áËÏ³å³Ïóí³ÍáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ Ù³Ï³ñ¹³Ï` Ñ³ÕÃ³Ñ³ñ»Éáí
ÇÝï»·ñÙ³Ý Ýí³½³·áõÛÝ ß»ÙÁ:
º²îØ ÇÝï»·ñÙ³Ý ß»ÙÁ Ñ³ßí³ñÏ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Ýù í»ñçÇÝÇë
Ý»ñï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ ¨ ¹»åÇ »ññáñ¹ »ñÏñÝ»ñ ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý Í³í³ÉÝ»Á:
ÆÝãå»ë »ñ¨áõÙ ¿ ³ÕÛáõë³Ï 1-Çó, ¨ º²îØ-Ç, ¨ Ýñ³ µáÉáñ ³Ý¹³Ù »ñÏñÝ»ñÇ
³ñï³ùÇÝ ³é¨ïñÇ Ù»ç ¹»åÇ »ññáñ¹ »ñÏñÝ»ñ (³ñï³ùÇÝ) ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý
Í³í³ÉÝ»ñÁ ·»ñ³½³ÝóáõÙ »Ý Ý»ñï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ (÷áË³¹³ñÓ) ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý Í³í³ÉÝ»ñÁ, ÇÝãÝ ³ñ¹»Ý ÇëÏ íÏ³ÛáõÙ ¿ Ù³ëÝ³ÏÇó »ñÏñÝ»ñÇ ÙÇç¨
ïÝï»ë³Ï³Ý Ï³å³Ïóí³ÍáõÃÛ³Ý áã µ³ñÓñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ Ù³ëÇÝ:
ºÉÝ»Éáí ³ÕÛáõë³Ï 1-Ç ïíÛ³ÉÝ»ñÇó` Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ñ³ßí³ñÏ»É ÇÝï»·ñÙ³Ý
ß»ÙÁ º²îØ-Ç ¨ Ýñ³ µáÉáñ ³Ý¹³Ù »ñÏñÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: ²ÕÛáõë³Ï 2-Çó ³ÏÁÝÑ³Ûï ¿, áñ ¹»é¨ë º²îØ Ó¨³íáñÙ³Ý í³Õ ÷áõÉ»ñáõÙ` ëÏë³Í Ø³ùë³ÛÇÝ
379

Винокуров Е.Ю., Цукарев Т.В. «Экономика ЕАЭС: Повестка дня» // Научноаналитический журнал «Евразийская экономическая интеграция». № 4 (29) ноябрь ‘15.
Евразийский банк развития, 2015, с. 12-13.
380
Зевин Л.З. О некоторых пороблемах экономического пространства Ервазии XXI века:
Научный доклад. М.: Институт кономики РАН, 2015, с. 19, [¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ é»ëáõñë]`
http://www.imepi-eurasia.ru/baner/Zevin_paper_20151105.pdf
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ÙÇáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇó, »ñµ ÙÇáõÃÛ³ÝÁ ³Ý¹³Ù³ÏóáõÙ ¿ñ Ãíáí 3 »ñÏÇñ (´»É³éáõë, Ô³½³Ëëï³Ý ¨ èáõë³ëï³Ý), ÇÝï»·ñÙ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ Ùßï³å»ë »Õ»É ¿ 0.11, áñÁ 3 ³Ý·³Ù ½ÇçáõÙ ¿ ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ
Ýí³½³·áõÛÝ ß»ÙÇÝ: âÝ³Û³Í ³Û¹ ß»ÙÁ Ñ»ï³·³ÛáõÙ` º²îØ Ó¨³íáñÙ³Ý ¨ Ï³éáõÛóÇÝ Ýáñ »ñÏñÝ»ñÇ (Ð³Û³ëï³Ý, ÔñÕ½ëï³Ý) ³Ý¹³Ù³ÏóáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ÙÇ ÷áùñ µ³ñ»É³íí»É ¿` 2016Ã. ÑáõÝÇëÇ í»ñçÇÝ Ñ³ëÝ»Éáí 0.14-Ç, ÙÇ¨ÝáõÛÝ ¿, ³ÛÝ ¹»é¨ë µ³í³Ï³ÝÇÝ Ñ»éáõ ¿ Ýí³½³·áõÛÝ ß»ÙÇÝ Ñ³ëÝ»Éáõ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇó:
²ÕÛáõë³Ï 1. º²îØ ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý Í³í³ÉÝ»ñÁ 2010-2016ÃÃ. ÁÝÃ³óùáõÙ381
ÙÉÝ ²ØÜ ¹áÉ³ñ

ÆÝã í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ º²îØ ³é³ÝÓÇÝ Ù³ëÝ³ÏÇó »ñÏñÝ»ñÇ ÇÝï»·ñÙ³Ý
Ù³Ï³ñ¹³ÏÇÝ, ³å³ Ýß»Ýù, áñ µáÉáñ »ñÏñÝ»ñÁ, µ³óÇ ´»É³éáõëÇó, Ùßï³å»ë
áõÝ»ó»É »Ý ÇÝï»·ñÙ³Ý ó³Íñ ß»Ù, ÁÝ¹ áñáõÙ` ÇÝï»·ñÙ³Ý ³Ù»Ý³ó³Íñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ áõÝÇ èáõë³ëï³ÝÁ (0.10)` ãÝ³Û³Í í»ñçÇÝÇë` ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Í³í³ÉáõÙ áõÝ»ó³Í ³Ù»Ý³Ù»Í ï»ë³Ï³ñ³ñ ÏßéÇÝ: ºí ÙÇ³ÛÝ ´»É³éáõëÝ ¿, áñÇ ÇÝï»·ñÙ³Ý ß»ÙÁ áõÝÇ µ³í³ñ³ñ Ù³Ï³ñ¹³Ï: Æ ¹»å, º²îØ
ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ´»É³éáõëÇ ïÝï»ë³Ï³Ý ÇÝï»·ñÙ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ 20102016ÃÃ. ÁÝÃ³óùáõÙ ³ÝÁÝ¹Ù»ç »Õ»É ¿ µ³í³Ï³ÝÇÝ µ³ñÓñ` 2013Ã. Ñ³ëÝ»Éáí
ÁÝ¹Ñáõå ÙÇÝã¨ 0.91-Ç, ÇÝãÁ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ èáõë³ëï³ÝÇ Ñ»ï ³ñï³ùÇÝ ³é¨ïñ³ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý Ù»Í Í³í³ÉÝ»ñáí:
381

²ÕµÛáõñÁ` ºíñ³ëÇ³Ï³Ý ïÝï»ë³Ï³Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ å³ßïáÝ³Ï³Ý Ï³Ûù.
http://eec.eaeunion.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/time_series/Pages/default.aspx
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²ÕÛáõë³Ï 2. º²îØ ÇÝï»·ñÙ³Ý ß»ÙÁ 2010-2016ÃÃ. ÁÝÃ³óùáõÙ382

º²îØ, ³Û¹ ÃíáõÙ
Ð³Û³ëï³Ý
´»É³éáõë
Ô³½³Ëëï³Ý
ÔñÕ½ëï³Ý
èáõë³ëï³Ý

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016
ÑáõÝí³ñÑáõÝÇë

0.11
0.70
0.11
0.08

0.11
0.58
0.09
0.09

0.11
0.59
0.08
0.09

0.11
0.91
0.08
0.08

0.11
0.80
0.09
0.08

0.12
0.21
0.70
0.13
0.45
0.09

0.14
0.27
0.81
0.12
0.26
0.10

²ÛëåÇëáí, ¹³ï»Éáí ³ÕÛáõë³Ï 2-Ç ïíÛ³ÉÝ»ñÇó` Ñëï³Ïáñ»Ý Ï³ñ»ÉÇ ¿
÷³ëï»É, áñ º²îØ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ïÝï»ë³Ï³Ý ÇÝï»·ñÙ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ
·ïÝíáõÙ ¿ ËÇëï ó³Íñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ íñ³, ÇÝãÁ ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë »½ñ³Ï³óÝ»Éáõ,
áñ ³ßË³ñÑ³ù³Õ³ù³Ï³Ý ¨ ³ßË³ñÑ³ïÝï»ë³Ï³Ý Ý»ñÏ³ÛÇë Çñ³íÇ×³ÏáõÙ ÇÝï»·ñ³óÇáÝ ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ Ñ»ï³·³ ½³ñ·³óÙ³Ý ¨ ï³ñ³Í³ßÁñç³Ý³ÛÇÝ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý ÁÝ¹É³ÛÝÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ññ³ï³å ¿, ³é³çÇÝ
Ñ»ñÃÇÝ, º²îØ Ý»ñï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ ³é¨ïñÇ Í³í³ÉÝ»ñÇ Ñ³Ù³ã³÷ ÁÝ¹É³ÛÝáõÙÁ, ³ÛÝáõÑ»ï¨` ³ñï³ùÇÝ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ ËÃ³ÝáõÙÁ ¨ Ïááå»ñ³óÙ³Ý
Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ Ù»Í³óáõÙÁ: Ð»ï¨³µ³ñ Ï³ñÍáõÙ »Ýù, áñ Ï³éáõÛóÁ ¹»é¨ë
·ïÝíáõÙ ¿ Ï³½Ù³íáñÙ³Ý ÷áõÉáõÙ, ÇëÏ í»ñçÇÝÇë ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý
Ù³ëÇÝ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ÷³ëï»É ·áÝ» ÇÝï»·ñÙ³Ý ß»ÙÁ Ñ³ÕÃ³Ñ³ñ»Éáõ ¹»åùáõÙ,
ÇÝãÇó Ñ»ïá ÙÇ³ÛÝ ÑÝ³ñ³íáñ ¿ Ù³ïÝ³Ýß»É ¨ ³Ùñ³·ñ»É ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ ÇÝï»·ñÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ Ñ»ï³·³ Ëáñ³óÙ³ÝÝ áõÕÕí³Í ¨ ³é³í»É
Ñ»éáõÝ ï³ÝáÕ ù³ÛÉ»ñÇ Ñ³çáñ¹³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ: ÆëÏ ÙÇÝã ³Û¹ º²îØ-Ý Ïß³ñáõÝ³ÏÇ Ñ³Ý¹Çë³Ý³É áã ³ÛÝù³Ý ïÝï»ë³Ï³Ý, áñù³Ý ³ßË³ñÑ³ù³Õ³ù³Ï³Ý
¨ ³ßË³ñÑ³ïÝï»ë³Ï³Ý Ý³Ë³·ÇÍ:
²ÛëåÇëáí, º²îØ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ³Ý¹³Ù »ñÏñÝ»ñÇ ÇÝï»·ñÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³óÙ³Ý ¨ ïÝï»ë³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ï³ñ¨áñáõÙ »Ýù Ñ»ï¨Û³É ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ÉáõÍáõÙÁ.
 Ù³ÏñáïÝï»ë³Ï³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óí³Í ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÉÇ³ñÅ»ù
Çñ³Ï³Ý³óáõÙ` Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí ïÝï»ë³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝÝ
³å³ÑáíáÕ ù³Ý³Ï³Ï³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ ³å³ÑáíáõÙÁ, Áëï áñÇ` å»ï³Ï³Ý
µÛáõç»Ç å³Ï³ëáõñ¹Á ãå»ïù ¿ ·»ñ³½³ÝóÇ ÐÜ²-Ç 3%-Á, å»ï³Ï³Ý å³ñïùÁ` ÐÜ²-Ç 50%-Á, ÇëÏ ·Ý³×Ç Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ` ³Ù»Ý³ó³Íñ ·Ý³× áõÝ»óáÕ ³Ý¹³Ù »ñÏñÇ ·Ý³×Ç Ù³Ï³ñ¹³ÏÇó 5 ïáÏáë³ÛÇÝ Ï»ïáí,
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 ³ÛÉ »ñÏñÝ»ñÇ áõ ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ ÙÇ³íáñáõÙÝ»ñÇ Ñ»ï µ³ñ»Ýå³ëï ³é¨ïñ³ÛÇÝ é»ÅÇÙÇ Ó¨³íáñáõÙÁ Ñ³ïáõÏ ³é¨ïñ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñ»ñÇ ÏÝùÙ³Ùµ, áñáÝù å»ïù ¿ Ý»ñ³é»Ý µ³½Ù³ÏáÕÙ³ÝÇ (³åñ³ÝùÝ»ñÇ ¨ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ï¨ïáõñ, Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ, ïñ³Ýëåáñï ¨ ³ÛÉÝ)
Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý ¹ñáõÛÃÝ»ñ (Ý»ñÏ³ÛáõÙë º²îØ-Ý áõÝÇ ³½³ï ³é¨ïñÇ
·áïáõ ëï»ÕÍÙ³Ý Ù³ëÇÝ å³ÛÙ³Ý³·Çñ ÙÇ³ÛÝ ìÇ»ïÝ³ÙÇ Ñ»ï, áñÁ ëïáñ³·ñí»É ¿ 29.05.2015Ã., ÇëÏ ³Û¹ áõÕÕáõÃÛ³Ùµ ÁÝÃ³ÝáõÙ »Ý µ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñ º·ÇåïáëÇ, âÇÝ³ëï³ÝÇ, ØáÝÕáÉÇ³ÛÇ, Â³ÇÉ³Ý¹Ç, ÐÝ¹Ï³ëï³ÝÇ,
Æëñ³Û»ÉÇ ¨ ³ÛÉ »ñÏñÝ»ñÇ Ñ»ï),
 ³ñÅáõÃ³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ïááñ¹ÇÝ³óáõÙÁ ¨ ³Ý¹³Ù »ñÏñÝ»ñÇ
³ñÅáõÃ³ÛÇÝ ÷áË³ñÅ»ùÝ»ñÇ Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíáõÙÁ, áñÁ ÏÝå³ëïÇ
ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý ïÝï»ë³Ï³Ý ï³ñ³ÍùÇ Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý å³Ñå³ÝÙ³ÝÁ, ÷áË³¹³ñÓ ³é¨ïñÇ ÁÝ¹É³ÛÝÙ³ÝÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ³ñï³ë³ÑÙ³ÝÛ³Ý Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ
Ý»ñ·ñ³íÙ³ÝÁ:
 Ù³ÏñáïÝï»ë³Ï³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óí³Í ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÉÇ³ñÅ»ù
Çñ³Ï³Ý³óáõÙ` Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí ïÝï»ë³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝÝ
³å³ÑáíáÕ ù³Ý³Ï³Ï³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ ³å³ÑáíáõÙÁ, Áëï áñÇ` å»ï³Ï³Ý
µÛáõç»Ç å³Ï³ëáõñ¹Á ãå»ïù ¿ ·»ñ³½³ÝóÇ ÐÜ²-Ç 3%-Á, å»ï³Ï³Ý å³ñïùÁ` ÐÜ²-Ç 50%-Á, ÇëÏ ·Ý³×Ç Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ` ³Ù»Ý³ó³Íñ ·Ý³× áõÝ»óáÕ ³Ý¹³Ù »ñÏñÇ ·Ý³×Ç Ù³Ï³ñ¹³ÏÇó 5 ïáÏáë³ÛÇÝ Ï»ïáí,
 ³ÛÉ »ñÏñÝ»ñÇ áõ ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ ÙÇ³íáñáõÙÝ»ñÇ Ñ»ï µ³ñ»Ýå³ëï ³é¨ïñ³ÛÇÝ é»ÅÇÙÇ Ó¨³íáñáõÙÁ Ñ³ïáõÏ ³é¨ïñ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñ»ñÇ ÏÝùÙ³Ùµ, áñáÝù å»ïù ¿ Ý»ñ³é»Ý µ³½Ù³ÏáÕÙ³ÝÇ (³åñ³ÝùÝ»ñÇ
¨ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ï¨ïáõñ, Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ, ïñ³Ýëåáñï ¨ ³ÛÉÝ) Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý ¹ñáõÛÃÝ»ñ (Ý»ñÏ³ÛáõÙë º²îØ-Ý áõÝÇ ³½³ï ³é¨ïñÇ ·áïáõ
ëï»ÕÍÙ³Ý Ù³ëÇÝ å³ÛÙ³Ý³·Çñ ÙÇ³ÛÝ ìÇ»ïÝ³ÙÇ Ñ»ï, áñÁ ëïáñ³·ñí»É ¿
29.05.2015Ã., ÇëÏ ³Û¹ áõÕÕáõÃÛ³Ùµ ÁÝÃ³ÝáõÙ »Ý µ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñ º·ÇåïáëÇ, âÇÝ³ëï³ÝÇ, ØáÝÕáÉÇ³ÛÇ, Â³ÇÉ³Ý¹Ç, ÐÝ¹Ï³ëï³ÝÇ, Æëñ³Û»ÉÇ ¨ ³ÛÉ
»ñÏñÝ»ñÇ Ñ»ï),
 ³ñÅáõÃ³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ïááñ¹ÇÝ³óáõÙÁ ¨ ³Ý¹³Ù »ñÏñÝ»ñÇ
³ñÅáõÃ³ÛÇÝ ÷áË³ñÅ»ùÝ»ñÇ Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíáõÙÁ, áñÁ ÏÝå³ëïÇ
ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý ïÝï»ë³Ï³Ý ï³ñ³ÍùÇ Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý å³Ñå³ÝÙ³ÝÁ, ÷áË³¹³ñÓ ³é¨ïñÇ ÁÝ¹É³ÛÝÙ³ÝÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ³ñï³ë³ÑÙ³ÝÛ³Ý Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ
Ý»ñ·ñ³íÙ³ÝÁ:

ØÇë³Ï ²ì²¶Ú²Ü
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ºíñ³ëÇ³Ï³Ý ïÝï»ë³Ï³Ý ÙÇáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý
·Ý³Ñ³ïáõÙÁ
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. ÇÝï»·ñÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³ó, ³é¨ïñ³ïÝï»ë³Ï³Ý
Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝ, ÇÝï»·ñÙ³Ý ß»Ù, ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ßáõÏ³, ÷áË³¹³ñÓ ³é¨ïáõñ
Ð»ïËáñÑñ¹³ÛÇÝ ï³ñ³ÍùáõÙ ïÝï»ë³Ï³Ý ÇÝï»·ñÙ³Ý ËÃ³Ý Ñ³Ý¹Çë³ó³í
Ñ³ïÏ³å»ë 2008 Ãí³Ï³ÝÇÝ ëÏëí³Í Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ýÇÝ³Ýë³ïÝï»ë³Ï³Ý ×·Ý³Å³ÙÁ, ÇÝãÁ ëïÇå»ó Ø³ùë³ÛÇÝ ÙÇáõÃÛ³Ý ³Ý¹³Ù »ñÏñÝ»ñÇÝ
÷Ýïñ»É Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý ³é³í»É ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ó¨³ã³÷»ñ: àõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ óáõÛó »Ý ï³ÉÇë, áñ º²îØ ³Ý¹³Ù »ñÏñÝ»ñÇ ÙÇç¨ ¹»é¨ë
Ñ³ÕÃ³Ñ³ñí³Í ã¿ ÇÝï»·ñÙ³Ý Ýí³½³·áõÛÝ ß»ÙÁ, ÇÝãÁ íÏ³ÛáõÙ ¿ ³ÛÝ Ù³ëÇÝ,
áñ Ï³éáõÛóÁ ß³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ Ñ³Ý¹Çë³Ý³É áã ³ÛÝù³Ý ïÝï»ë³Ï³Ý, áñù³Ý
³ßË³ñÑ³ù³Õ³ù³Ï³Ý ¨ ³ßË³ñÑ³ïÝï»ë³Ï³Ý Ý³Ë³·ÇÍ:
Мисак АВАГЯН
Оценка эффективности развития Евразийского Экономического Союза
Ключевые слова: Интеграционный процесс, торгово-экономическое сотрудничество,
порог интеграции, общий рынок, взаимная торговля

Финансовый кризис, который начался в 2008 году, стал стимулом для экономической интеграции на постсоветском пространстве. Страны-члены Таможного союза были вынуждены искать более эффективный формат сотрудничества
Исследования показывают, что до сих пор не преодолен минимальный порог
интеграции между странами-членами ЕАЭС, что свидетельствует о том, что эта
структура не столько экономический, сколько геополитический и геоэкономический проект.
Misak AVAGYAN
The efficiency assessment of the Eurasian Economic Union development
Key words: Integration process, trade and economic cooperation, integration threshold,
common market, mutual trade

The financial crisis beginning in 2008, was the impetus for the economic integration of
the post-Soviet space. The member states of the Customs Union were forced to seek a
more effective format of cooperation Studies show that there has not been overcome the
minimum integration threshold between the member states of EAEU yet, which reflects
the fact that this structure is not so much economic as geopolitical and geo-economic
project.
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üÆÜ²Üê²Î²Ü ²ð¸ÚàôÜøÆ Ò¨²ìàðØ²Ü ØàîºòàôØÜºðÀ º²îØ
Þðæ²Ü²ÎàôØ
ä»ïñáë Ø²ðîÆðàêÚ²Ü
ÐäîÐ üÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý ³ÙµÇáÝÇ ³ëåÇñ³Ýï
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÇ Ó¨³íáñáõÙ, Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éáõÙ
ïÝï»ëáõÃÛáõÝ, ûñ»Ýë¹ñáõÃÛáõÝ

Ð³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ÷áõÉ»ñÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÁ ³Ûë Ï³Ù ³ÛÝ »ñÏñáõÙ ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë »½ñ³Ï³óÝ»É, áñ Ñ³ßí³éÙ³Ý Ù»ç
ëÏ½µáõÝùÝ»ñÁ Ç Ñ³Ûï »Ý ·³ÉÇë ïíÛ³É »ñÏñáõÙ ëáóÇ³É-ïÝï»ë³Ï³Ý ½³ñ·³óáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³ï»ùëïáõÙ ¨ ¹ñ³Ýù áõÕÕ³ÏÇ Ï³åÇ Ù»ç »Ý383: îÝï»ë³·»ïÝ»ñ Ø.ä. Ø»ÃÛáõëÁ ¨ Ø.Ê.´. ä»ñ»ñ³Ý ·ïÝáõÙ »Ý, áñ Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý
Ñ³ßí³éÙ³Ý Ùá¹»ÉÝ»ñÇ Ñ³Ù»Ù³ï³Ï³Ý áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÁ ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë
³í»ÉÇ É³í Ñ³ëÏ³Ý³É Ñ³ßí³éÙ³Ý ïÇå³ÛÇÝ Ùá¹»ÉÝ»ñÁ, ÇÝãÇ ßÝáñÑÇí
ÑÝ³ñ³íáñ ¿ ¹³éÝáõÙ Ñ³ëÏ³Ý³É ³Û¹ Ùá¹»ÉÇ íñ³ ³ñï³-ùÇÝ ·áñÍáÝÝ»ñÇ
³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ¨ Ýñ³ ÑÝ³ñ³íáñ ½³ñ·³óÙ³Ý áõÕÇÝ»ñÁ384:
Ð³ßíÇ ³éÝ»Éáí Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý՝ ºíñ³ëÇ³Ï³Ý ïÝï»ë³Ï³Ý ÙÇáõÃÛ³Ý ³Ý¹³Ù³ÏóáõÃÛ³Ý ÇñáÕáõÃÛáõÝÁ՝ Ññ³ï³å ¿ ¹³éÝáõÙ ÙÇáõÃÛ³Ý ³Ý¹³Ù ÙÛáõë »ñÏñÝ»ñáõÙ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÇ Ó¨³íáñÙ³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÁ ¨ Ñ³Ù»Ù³ï³Ï³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ: Â»՛ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝÁ, Ã»՛ èáõë³ëï³ÝÇ ¸³ßÝáõÃÛáõÝÁ, Ã»՛ Ô³½³Ëëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝÁ ¨ Ã»՛ ´»É³éáõëÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝÁ ÏÇñ³éáõÙ »Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý »íñáå³Ï³Ý Ùá¹»ÉÁ: Üßí³ÍÇó Ñ»ï¨áõÙ ¿, áñ Ãí³ñÏí³Í »ñÏñÝ»ñáõÙ å»ïáõÃÛáõÝÁ ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿ Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý í³ñÙ³Ý Ñëï³Ï Ï³ÝáÝÝ»ñ ¨ ³Ûëï»ÕÇó ¿É Ý³Ë³ÝßíáõÙ
¿ ³ÛÝ, áñ º²îØ »ñÏñÝ»ñáõÙ Ñ³ßí³éÙ³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñÁ, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë՝
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÁ å»ïù ¿ ëÏë»É áõëáõÙÝ³ëÇñ»É
ûñ»ëÝ¹ñ³Çñ³í³Ï³Ý Ï³ñ·³íáñÙ³Ý Ñ³Ù³ï»ùëïáõÙ:
èáõë³ëï³ÝÇ ¸³ßÝáõÃÛáõÝáõÙ ‚Ð³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý Ù³ëÇÝ‛
¸³ßÝ³ÛÇÝ ûñ»ÝùÇ 21-ñ¹՝ ‚Ð³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý áÉáñïÇ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ‛, Ñá¹í³ÍÇ 1-ÇÝ Ï»ïÇ ³é³çÇÝ ¨ »ñÏñáñ¹ Ù³ë»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ` Ñ³ß383

Евстафьева Е.М. Зарубежная практика формирования учетно-аналитического
обеспечения управления собственным капиталом коммерческой организаций,
мецдународный бухгалтерский учет, N37, 2011, с. 58.
384
M.P. Мэтьюс Теория Бухгалтерского учета, учебник пер. с англ под ред Я.В. Соколова,
И.А.Смирновой, Москва, ЮНИТИ, 1999, с. 134.
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í³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇÝ »Ý ¹³ëíáõÙ
¹³ßÝ³ÛÇÝ ¨ ×ÛáõÕ³ÛÇÝ ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÁ, áñáÝù ÝáõÛÝ ûñ»ÝùÇ ¨ ÝáõÛÝ Ñá¹í³ÍÇ 2-ñ¹ Ù³ëáí å³ñï³¹Çñ »Ý ÏÇñ³éáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ, »Ã» ³ÛÉ µ³Ý Ý³Ë³ï»ëí³Í ã¿ ³Û¹ ëï³Ý¹³ñïÝ»ñáí385: ÀÝ¹ áñáõÙ, í»ñáÝßÛ³É ûñ»ÝùÇ 21-ñ¹
Ñá¹í³ÍÇ 5-ñ¹ Ï»ïáí ë³ÑÙ³ÝíáõÙ ¿, áñ ×ÛáõÕ³ÛÇÝ ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ý ¹³ßÝ³ÛÇÝ ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÇ ³é³ÝÓÇÝ ×ÛáõÕ»ñáõÙ ÏÇñ³éÙ³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñ386:
è¸ ¹³ßÝ³ÛÇÝ ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÇ Ùß³ÏÙ³ÝÁ Ï³ñáÕ ¿ Ù³ëÝ³Ïó»É Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ó³ÝÏ³ó³Í áã ³é¨ïñ³ÛÇÝ ëáõµÛ»Ïï387: ê³Ï³ÛÝ 2011 Ãí³Ï³ÝÇó Ç í»ñ ³Û¹ ·áñÍÁ ½·³ÉÇ ³é³ç ãÇ ß³ñÅí»É
¨ 2016 Ãí³Ï³ÝÇÝ è¸ üÇÝ³ÝëÝ»ñÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ áñáßáõÙ ¿ ÁÝ¹áõÝ»É,
áñáí Ñ³ëï³ï»É ¿ ¹³ßÝ³ÛÇÝ ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÇ Ùß³ÏÙ³Ý Íñ³·ÇñÁ, Áëï áñÇ
å»ïù ¿ Ùß³Ïí»Ý 14 Ýáñ ëï³Ý¹³ñï ¨ Ï³ï³ñí»Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ ·áñÍáÕ 6 ëï³Ý¹³ñïÝ»ñáõÙ: ²Û¹ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ áõÅÇ Ù»ç ÏÙïÝ»Ý 20182020 Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇÝ388:
2010 Ãí³Ï³ÝÇÝ ÁÝ¹áõÝí³Í N 208-Ф3 ‚üÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ËÙµÙ³Ý Ù³ëÇÝ‛ ¹³ßÝ³ÛÇÝ ûñ»ÝùÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ՝ üÇÝ³Ýë³Ï³Ý
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÁ å³ñï³¹Çñ »Ý µáÉáñ
Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ËÙµÙ³Ý ¹»åùáõÙ389: ºÝÃ³¹ñíáõÙ ¿, áñ üÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÁ ÏÇñ³éÙ³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É ³é³ÝÓÇÝ ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛáõÝ å»ïù ¿ ³ÝóÝ»Ý è¸-áõÙ: üÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÇ ÏÇñ³éáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É áñáßáõÙ
å»ïù ¿ ÁÝ¹áõÝÇ è¸ ýÇÝ³ÝëÝ»ñÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ, ë³Ï³ÛÝ è¸-Ý Ï³ñÍ»ë
Ã» ãÇ å³ïñ³ëïíáõÙ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ Ññ³Å³ñí»É Ð³ß³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý éáõë³Ï³Ý ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÇó, ³í»ÉÇÝ՝ ÇÝãå»ë í»ñ¨áõÙ Ýß»É »Ýù Ùß³ÏáõÙ ¿ ë»÷³Ï³Ý ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÁ՝ ÑÇÙù ÁÝ¹áõÝ»Éáí ÙÇç³½·³ÛÇÝÁ:
è¸-áõÙ Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý Ù»ç »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ ¨ Í³Ëë»ñÇ
×³Ý³ãáõÙÁ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ è¸ ýÇÝ³ÝëÝ»ñÇ Ý³Ë³ñ³ñÇ 06.05.1999Ã. 32Ý
¨ 33Ý Ññ³Ù³ÝÝ»ñáí: àõëáõÙÝ³ëÇñ»Ýù՝ ÇÝã ëÏ½µáõÝùÝ»ñ »Ý ³é³ç³¹ñí³Í
»Ï³ÙáõïÝ»ñÇ ¨ Í³Ëë»ñÇ ×³Ý³ãÙ³ÝÁ. »Ï³Ùáõï ¿ Ñ³Ù³ñíáõÙ ïÝï»ë³Ï³Ý
385

Федеральнй закон РФ ''О бухгалтерском учете'', Н 402-Ф3 от 06.12.2011, статья 21.
Федеральнй закон РФ ''О бухгалтерском учете'', Н 402-Ф3 от 06.12.2011, статья 21.
387
Федеральнй закон РФ ''О бухгалтерском учете'', Н 402-Ф3 от 06.12.2011, статья 26.
388
Приказ Минфин РФ ―Об утверждении программы разработки федеральных стандартов
бухгалтерского учета на 2016-2018г.г.‖70н от 23 мая 2016.
389
Федеральный закон № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности»
27 июля 2010г.
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³ñ¹ÛáõÝùÇ ³×Á, áñÁ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ ³ÏïÇíÝ»ñÇ ÙáõïùÇ Ñ³ßíÇÝ (¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ, ³ÛÉ ï»ëùáí) ¨/Ï³Ù å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ñáõÙÁ, áñÁ
µ»ñáõÙ ¿ ïíÛ³É Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ï³åÇï³ÉÇ ³í»É³óÙ³ÝÁ՝ µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ390:
ºÏ³ÙáõïÝ»ñÁ ëïáñ³µ³Å³ÝíáõÙ »Ý391.
1. êáíáñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó »Ï³ÙáõïÝ»ñ,
2. ²ÛÉ »Ï³ÙáõïÝ»ñ:
ì»ñáÝßÛ³É ÷³ëï³ÃÕÃáõÙ ë³ÑÙ³ÝíáõÙ »Ý ëáíáñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó ¨ ³ÛÉ »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ ×³Ý³ãÙ³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñÁ:
Ì³Ëë ¿ ×³Ý³ãíáõÙ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ïÝï»ë³Ï³Ý û·áõïÝ»ñÇ Ýí³½áõÙÁ
³ÏïÇíÝ»ñÇ ³ñï³ÑáëùÇ (¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ, ³ÛÉ ï»ëùáí) ¨/Ï³Ù å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³é³ç³óáõÙ, áñÁ ï³ÝáõÙ ¿ ³Û¹ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ï³åÇï³ÉÇ
Ýí³½Ù³ÝÁ՝ µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ Ýí³½áõÙÁ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ áñáßÙ³Ùµ392:
Ì³Ëë»ñÁ ëïáñ³µ³Å³ÝíáõÙ »Ý393.
1. êáíáñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Í³Ëë»ñ
2. ²ÛÉ Í³Ëë»ñ
ÜáõÛÝ ÷³ëï³ÃÕÃáí ë³ÑÙ³ÝíáõÙ ¿ Ý³¨ ëáíáñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó ¨ ³ÛÉ Í³Ëë»ñÇ Ñ³ßí³éÙ³Ý Ù»ç ×³Ý³ãÙ³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñÁ:
Þ³ÑáõÃ³Ñ³ñÏÇ Ñ³ßí³ñÏÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý ÑÇÙùÁ è¸ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ûñ»Ýë·ÇñùÝ ¿ (ÁÝ¹áõÝí³Í 05.08.2000Ã. N 117-Ф3), áñï»Õ ë³ÑÙ³ÝíáõÙ
»Ý Ñ³ñÏÙ³Ý ûµÛ»ÏïÁ, Ñ³Ù³Ë³éÝ »Ï³ÙïáõÙ Ñ³ßíÇ ³éÝíáÕ »Ï³ÙáõïÝ»ñÁ, ¹ñ³ÝÇó Ýí³½»óíáÕ Í³Ëë»ñÁ, Ñ³Ù³Ë³éÝ »Ï³ÙïáõÙ ãÝ»ñ³éíáÕ
»Ï³ÙáõïÝ»ñÁ ¨ Ñ³Ù³Ë³éÝ »Ï³ÙïÇó ãÝí³½»óíáÕ Í³Ëë»ñÁ ë³ÑÙ³ÝíáõÙ
»Ý ûñ»Ýë·ñùÇ 2-ñ¹ µ³ÅÝÇ 25-ñ¹ ·ÉËáí: ²Ûëï»Õ ³Ùñ³·ñí³Í »Ý ÙÇ ß³ñù
ëÏ½µáõÝùÝ»ñ՝ »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ ¨ Í³Ëë»ñÇ Ñ³ßí³éÙ³Ý Ñ³Ù³ñ, ¨ ³é³ÝÓÇÝ³é³ÝÓÇÝ ¹Çï³ñÏíáõÙ ¿ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Í³Ëë ¨ »Ï³Ùáõï, áñÁ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý áõÝ»Ý³É: ²ÛëåÇëáí, ÇÝãå»ë ÐÐ-áõÙ, è¸-áõÙ ¨ë ûñ»Ýë¹ñ³Çñ³í³Ï³Ý ¹³ßïáõÙ ë³ÑÙ³ÝíáõÙ »Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý ï»ë³Ï»ïÇó
390

Приказ Минфина России № 32н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету
"Доходы организации" ПБУ 9/99", пункт 2, от 06.05.99.
391
Приказ Минфина России № 32н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету
"Доходы организации" ПБУ 9/99", пункт 4, от 06.05.99.
392
Приказ Минфина России № 33н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету
"Расходы организации" ПБУ 10/99", пункт 2, от 06.05.99 .
393
Приказ Минфина России № 33н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету
"Расходы организации" ПБУ 10/99", пункт 4, от 06.05.99 .
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Í³Ëë»ñÇ ¨ »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ ×³Ý³ãÙ³Ý Ùáï»óáõÙÝ»ñÁ, ë³Ï³ÛÝ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ
Ñ³ßí³éÙ³Ý ï»ë³Ï»ïÇó ß³ÑáõÃ³Ñ³ñÏÇ Ñ³ñÏÙ³Ý µ³½³Ý áñáß»Éáõ Ýå³ï³Ïáí è¸ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ûñ»Ýë·ÇñùÝ ¿ ë³Ñ³Ù³ÝáõÙ Ùáï»óáõÙÝ»ñÁ394:
Ô³½³Ëëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ‚Ð³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý
¨ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ‛ ûñ»ÝùÇ (ÁÝ¹áõÝí³Í
28.02.2007Ã.) 20-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ՝ ‚Ð³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý ¨ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å»ï³Ï³Ý Ï³ñ·³íáñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á‛, 5-ñ¹
Ï»ïÇ 4-ñ¹ »ÝÃ³Ï»ïáí ë³ÑÙ³ÝíáõÙ ¿, áñ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ÉÇ³½áñ³Í Ù³ñÙÇÝÁ Ùß³ÏáõÙ ¨ Ñ³ëï³ïáõÙ ¿ ³½·³ÛÇÝ ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÁ ¨
¹ñ³Ýó áõÕ»óáõÛóÝ»ñÁ395: Î³ï³ñ»Éáí í»ñáÝßÛ³É ûñ»ÝùÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ՝ Ô³½³Ëëï³ÝÇ ÐÝ³ñ³å»ïáõÃÛ³Ý ýÇÝ³ÝëÝ»ñÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ 31.01.2013
Ãí³Ï³ÝÇ N50 Ññ³Ù³Ýáí Ñ³ëï³ï»É ¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝ-Ý»ñÇ
³½·³ÛÇÝ ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÁ396: ì»ñáÝßÛ³É Ññ³Ù³ÝÇ 7-ñ¹ å³ñ³·ñ³ýáõÙ
Ý»ñÏ³Ûóí³Í »Ý »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ ¨ Í³Ëë»ñÇ ë³Ñ-Ù³ÝáõÙÝ»ñÁ, Ñ³ßí³éÙ³Ý
ëÏ½µáõÝùÝ»ñÁ, ¹ñ³Ýó ¹³ë³Ï³ñ·áõÙÁ: Àëï å³ñ³·ñ³ý 7-Ç 55-ñ¹ Ï»ïÇ՝
»Ï³ÙáõïÁ ×³Ý³ãíáõÙ ¿, »Ã» Ï³ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, áñ ëáõµÛ»ÏïÁ Ïëï³Ý³ ³å³·³ ïÝï»ë³Ï³Ý û·áõïÝ»ñ ¨ ³Û¹ û·áõïÝ»ñÁ Ñ³í³ëïÇ ã³÷»ÉÇ
»Ý397: Àëï ÝáõÛÝ å³ñ³·ñ³ýÇ 64-ñ¹ Ï»ïÇ՝ Í³Ëë»ñÁ ß³ÑáõÛÃÇ ¨ íÝ³ëÇ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ ×³Ý³ãíáõÙ »Ý, »Ã» ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ ïÝï»ë³Ï³Ý û·áõïÝ»ñÇ Ýí³½áõÙ՝ Ï³åí³Í ³ÏïÇíÝ»ñÇ Ýí³½Ù³Ý Ï³Ù å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
³×Ç Ñ»ï, áñÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ñ³í³ëïÇ ã³÷»É398: Ô³½³Ëëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ûñ»Ýë·ñùÇ 4-ñ¹՝ ‚Îáñåáñ³ïÇí »Ï³Ùï³ÛÇÝ Ñ³ñÏ‛, µ³ÅÇÝÁ
ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿ Ñ³ñÏÙ³Ý ûµÛ»ÏïÁ, Ñ³ñÏÇ Ñ³ßí³ñÏÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ñ³Ù³Ë³éÝ
»Ï³ÙïáõÙ Ñ³ßíÇ ³éÝíáÕ »Ï³ÙáõïÝ»ñÁ ¨ Í³Ëë»ñÁ, Ñ³Ù³Ë³éÝ »Ï³ÙáõïÁ
ã³í»É³óÝáÕ »Ï³ÙáõïÝ»ñÁ ¨ ãÝí³½»óíáÕ Í³Ëë»ñÁ399: ÆÝãå»ë »ñ¨áõÙ ¿,
Ô³½³Ëëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý Ù»ç
Í³Ëë»ñÇ ¨ »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ ×³Ý³ãáõÙÁ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ üÇÝ³ÝëÝ»ñÇ Ý³Ë³ñ³ñÇ Ññ³Ù³Ýáí՝ ³½·³ÛÇÝ ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³, ÇëÏ Ïáñåáñ³ïÇí Ñ³ñÏÇ (ÝáõÛÝÝ ¿ ÇÝã ß³ÑáõÃ³Ñ³ñÏÁ) ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó՝ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ
394

Налоговый кодекс Российской Федерации часть 2, N 117-ФЗ, 5 августа 2000.
Закон Республики Казахстан N 234-III О бух. учете и фин.отчетности от 28 Фев. 2007.
396
Приказ Министра финансов Республики Казахстан № 50 "Об утверждении
Национального стандарта финансовой отчетности", от 31 января 2013.
397
Приказ Министра финансов Республики Казахстан № 50 "Об утверждении
Национального стандарта финансовой отчетности", параграф 7, пункт 55, от 31 янв 2013.
398
Приказ Министра финансов Республики Казахстан № 50 "Об утверждении
Национального стандарта финансовой отчетности", параграф 7, пункт 67, от 31 янв. 2013.
399
Кодекс Республики Казахстан ''О налогах и других обязательных платежах в бюджет'',
N 99-IV 10.12.2008.
395
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ûñ»Ýë·ñùáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ÝáÝÝ»ñáí: ¸Çï³ñÏ»Ýù ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÇ Ó¨³íáñÙ³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÁ ºíñ³ëÇ³Ï³Ý ïÝï»ë³Ï³Ý ÙÇáõÃÛ³Ý ³Ý¹³Ù
ÙÛáõë å»ïáõÃÛáõÝáõÙ՝ ´»É³éáõëÇ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ:
´»É³éáõëÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝ. ´»É³éáõëÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ‚Ð³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ß-í³éÙ³Ý ¨ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ‛ ûñ»ÝùáõÙ (ÁÝ¹áõÝí³Í 12.07.2013Ã.) ë³ÑÙ³ÝíáõÙ »Ý, áñ Ý³Ë³ñ³ñÝ»ñÇ ËáñÑáõñ¹Á ²½·³ÛÇÝ
µ³ÝÏÇ Ñ»ï Ù»Ïï»Õ Ñ³ëï³ïáõÙ »Ý Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ üÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÇ` áñå»ë ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý
ÝáñÙ³ïÇí ³Ïï»ñ ·áñÍ³ÍáõÃÛáõÝÁ400: ´»É³éáõëÁ áñ¹»·ñ»É ¿ üÇÝ³Ýë³Ï³Ý
Ñ³ßí³éÙ³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÇ Ý»ñ¹ñÙ³Ý ¨ ÏÇñ³éÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ: ²Û¹ Ýå³ï³ÏÇ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí»É ¿ Ñ»ï¨Û³É ù³ÛÉ»ñÇ
Ñ³çáñ¹³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ401.
1. üÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÇ å³ßïáÝ³Ï³Ý Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝ,
2. ³½·³ÛÇÝ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝ,
3. ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ³Ý¹³Ù³ÏóáõÃÛáõÝ,
4. ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÇ ·Íáí Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ å³ïñ³ëïáõÙ,
5. ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÇ ÏÇñ³éÙ³Ý
í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ:
êáõÛÝ Ãí³Ï³ÝÇ û·áëïáëÇ 19-ÇÝ ´»É³éáõëÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñÝ»ñÇ ËáñÑñ¹Ç ¨ ²½·³ÛÇÝ µ³ÝÏÇ ÃÇí 657/20՝ ‚´»É³éáõëÇ ï³ñ³ÍùáõÙ
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÇ üáÝ¹Ç
ÏáÕÙÇó ÁÝ¹áõÝí³Í üÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÁ ·áñÍ³ñÏ»Éáõ í»ñ³µ»ñÛ³É‛, áñáßÙ³Ùµ Ñ³ëï³ïí»É ¿, áñ 2017Ã.
ÑáõÝí³ñÇ 1-Çó ´»É³éáõëáõÙ üÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÁ Ï·áñÍ³ñÏí»Ý áñå»ë ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ÝáñÙ³ïÇí-Çñ³í³Ï³Ý
³Ïï402: ´Ý³Ï³Ý³µ³ñ, üÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ ëï³Ý¹³ñïÝ»ñáí ÁÝ¹áõÝíáõÙ »Ý Ý³¨ Í³Ëë»ñÇ ¨ »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ ×³Ý³ãÙ³Ý
ëï³Ý¹³ñïÝ»ñáõÙ ÁÝ¹áõÝí³Í Ùáï»óáõÙÝ»ñÁ: ¸Çï³ñÏ»Ýù, Ã» ÇÝãå»ë ¿
áñáßíáõÙ Ñ³ñÏíáÕ ß³ÑáõÛÃÁ: ¸³ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Ýù
´»É³éáõëÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ð³ñÏ³ÛÇÝ ûñ»Ýë·ÇñùÁ (ÁÝ¹áõÝí³Í
400

Закон Республики Беларусь ―О бухгалтерском учете и отчетности‖, от 12 июля 2013.
http://www.minfin.gov.by/ru/accounting
402
Постановление Совета министров Республики Беларусь и Национального банка
Респиблики Беларусь N 657/20 ―О введении в действие на территории Республики
Беларусь Международных стандартов финансовой отчетности и их Разъяснений,
принимаемых Фондом Международных стандартов‖, от 19 августа 2016.
401
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11.12.2009Ã.), áñÇ 14-ñ¹ ·ÉáõËÁ Ù³ëÝ³íáñ³å»ë í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ß³ÑáõÃ³Ñ³ñÏÇÝ: ²Ûëï»Õ ¨ë ë³ÑÙ³ÝíáõÙ »Ý Ñ³ñÏÙ³Ý ûµÛ»ÏïÁ, Ñ³ñÏÇ Ñ³ßí³ñÏÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ñ³Ù³Ë³éÝ »Ï³ÙïÇ ï³ññ»ñÁ, Ñ³Ù³Ë³éÝ »Ï³ÙïÇó Ýí³½»óíáÕ Í³Ëë»ñÁ, Ñ³Ù³Ë³éÝ »Ï³ÙïáõÙ áñå»ë »Ï³Ùáõï ãÑ³Ù³ñíáÕ ï³ññ»ñÁ ¨ ãÝí³½»óíáÕ Í³Ëë»ñÁ403:
ä³ñ½ ¿ ¹³éÝáõÙ, áñ º²îØ ³Ý¹³Ù ÙÛáõë »ñÏñÝ»ñáõÙ ¿É ·áñÍáõÙ ¿ ÝáõÛÝ
Ù»Ë³ÝÇ½ÙÁ, ÇÝã ÐÐ-áõÙ: Ð³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ
ë³ÑÙ³ÝíáõÙ »Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñ՝ Ï³Ù üÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ
ëï³Ý¹³ñïÝ»ñáí, Ï³Ù ³½·³ÛÇÝ ëï³Ý¹³ñïÝ»ñáí, ¨ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ »ñÏÇñ
ß³ÑáõÃ³Ñ³ñÏÇ Ñ³ßí³ñÏÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ï»ë³Ï»ïÇó ß³ÑáõÛÃÇ Ù³ëÁ Ï³½ÙáÕ ï³ññ»ñÇ ó³ÝÏÁ Ñ³ëï³ïáõÙ ¿ Ï³Ù Çñ »ñÏñÇ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ûñ»Ýë·ÁñùÇ ³é³ÝÓÇÝ Ñá¹í³ÍÝ»ñáí, Ï³Ù ¿É ³é³ÝÓÇÝ ûñ»ÝùÝ»ñáí: üÇÝ³Ýë³Ï³Ý
³ñ¹ÛáõÝùÇ Ó¨³íáñÙ³Ý ³Ûë Ù»Ë³ÝÇ½ÙÁ, Ã»ñ¨ë, µËáõÙ ¿ Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý
Ñ³ßí³éÙ³Ý »íñáå³Ï³Ý Ùá¹»ÉÇó:
Ð³Û³ë³ï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝÁ ¨ º²îØ ÙÛáõë å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ,
ÉÇÝ»Éáí Ù»Ï ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ïÝï»ë³Ï³Ý ÙÇáõÃÛ³Ý Ï³½ÙáõÙ, å³ñï³íáñíáõÙ
»Ý Çñ³Ï³Ý³óÝ»É ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³-ÝáõÃÛáõÝ, ÇÝãÁ »ÝÃ³¹ñáõÙ ¿ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý áÉáñïÝ»ñáõÙ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý
Ï³ñ·³íáñáõÙ ¨ ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý Ý»ñ¹³ß³Ý³Ï»óáõÙ: ²Û¹ Ý»ñ¹³ßÝ³Ï»óáõÙÁ
³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ÏÁÝÓ»éÇ ³é³í»É³·áõÛÝë Ëáñ³óÝ»É
ïÝï»ë³Ï³Ý Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝÁ՝ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ »ñÏñÇ Ñ³Ù³ñ ïÝï»ë³Ï³Ý û·áõïÝ»ñÁ ³å³Ñáí»Éáõ Ýå³ï³Ïáí:
Üßí³Í Ñ³Ù³ï»ùëïáõÙ ³é³çÝ³ÛÇÝ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ ¿ Ó»éù µ»ñáõÙ
ÙÇáõÃÛ³Ý ³Ý¹³Ù »ñÏñÝ»-ñÇ ÏáÕÙÇó Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³ÝÁ Ý»ñÏ³Û³óíáÕ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ՝ Ñ³ïÏ³å»ë Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÇ Ý»ñ¹³ß³Ï»óáõÙÁ: ÆÝãå»ë áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÇó å³ñ½ ¹³ñÓ³í, áñ ÙÇáõÃÛ³Ý ³Ý¹³Ù Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ »ñÏÇñ áñ¹»·ñ»É ¿ Çñ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ: Ð³Û³ë³ï³ÝÇ, ´»É³éáõëÇ ¨ Ô³½³Ëëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ áñ¹»·ñ»É »Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ß-í³éÙ³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÁ
¨ Ñ»ï¨áÕ³Ï³Ýáñ»Ý Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ »Ý ³Û¹ ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÇ ÷áõÉ ³é ÷áõÉ
Ý»ñ¹ñáõÙÁ, ÇëÏ èáõë³ëï³ÝÇ ¸³ßÝáõÃÛáõÝÁ, Ç ëÏ½µ³Ý» ÁÝ¹áõÝ»Éáí ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÁ, í»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ
÷áË»É ¿ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ¨ ³ÛÅÙ ³ÛÝï»Õ Ùß³ÏíáõÙ »Ý ¹³ßÝ³ÛÇÝ ¨
×ÛáõÕ³ÛÇÝ ëï³Ý¹³ñïÝ»ñ, áñáÝóÇó ³é³çÇÝÁ Ïáãí³Í ÏÉÇÝÇ Ï³ñ·³íáñ»Éáõ
áÕç Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éáõÙÁ, ÇëÏ »ñÏñáñ¹Á՝ ë³ÑÙ³Ý»Éáõ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ³é³ÝÓÇÝ ×ÛáõÕ»ñáõÙ Ñ³ïáõÏ Ï³ÝáÝÝ»ñ:
403
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ØÇáõÃÛ³Ý ³Ý¹³Ù »ñÏñÝ»ñáõÙ Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý Ùáï»óáõÙÝ»ñáí Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ ÙÇïí³Í ¿ ÉáõÍ»Éáõ ÙÇ ß³ñù ËÝ¹ÇñÝ»ñ, áñáÝóÇó ³Ù»Ý³Ï³ñ¨áñÝ»ñÝ»ñÝ »Ý.
1. î»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³¹ñ»ÉÇáõÃÛáõÝ, ÇÝãÁ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ Ïï³
Ñ³Ù»Ù³ï³Ï³ÝÝ»ñ ³ÝóÏ³óÝ»É ï³ñµ»ñ »ñÏñÝ»ñÇ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ÙÇ¨ÝáõÛÝ
×ÛáõÕáõÙ ·áñÍáÕ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇç¨: ´³óÇ ³Û¹ Ï³å³ÑáííÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ³éÏ³ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³¹ñ»ÉÇáõÃÛáõÝÁ՝ ³Ûë ¹»åùáõÙ ³ñ¹»Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ ÙÇç¨:
2. Ü»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ µ³ñ»Ýå³ëï å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ëï»ÕÍáõÙ, ÇÝãÁ
ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³¹ñ»ÉÇáõÃÛ³Ý Ñ»ï¨³Ýù ¿: ÐÝ³ñ³íáñ Ý»ñ¹ñáÕÝ»ñÁ
Ï³ñáÕ »Ý ·³Ý³Ñ³ï»É Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñáõÃÛáõÝÁ Ã»՛ Ñ³Ûñ»ÝÇùáõÙ ³éÏ³ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ, Ã»՛ ÙÇáõÃÛ³Ý ³Ý¹³Ù ÙÛáõë
»ñÏñÝ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ:
3. ÐÝ³ñ³íáñ ÏÉÇÝÇ Ëáõë³÷»É ÑÝ³ñ³íáñ µ³ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇó, áñáÝù
Ï³ñáÕ »Ý Ç Ñ³Ûï ·³É ÷áË³¹³ñÓ Ñ³ßí³ñÏÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï Ï³Ù ÙÇáõÃÛ³Ý
³Ý¹³Ù »ñÏñÝ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇç¨ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ï³ñµ»ñ ëÏ½µáõÝùÝ»ñáí Ñ³ßí³éáõÙ í³ñ»Éáõ Ñ»ï¨³Ýùáí:
º²îØ ßñç³Ý³ÏáõÙ Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý Ùáï»óáõÙÝ»ñÇ áñ¹»·ñáõÙÁ ÑÝ³ñ³íáñ ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É »ñÏáõ Ùáï»óÙ³Ùµ.
²é³çÇÝÁ՝ ºíñ³ëÇ³Ï³Ý ïÝï»ë³Ï³Ý ÙÇáõÃÛ³Ý ³Ý¹³Ù »ñÏñÝ»ñÁ
å»ïù ¿ Ùß³Ï»Ý Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý ë»÷³Ï³Ý ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÁ:
²Ûë ï³ñµ»ñ³ÏÁ ³ÝÏ³ëÏ³Í áõÝÇ áñáß³ÏÇ ³é³í»ÉáõÃÛáõÝÝ»ñ: ¸ñ³ÝóÇó
Ù»ÏÝ ³ÛÝ ¿, áñ ³Ý¹³Ù µáÉáñ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ ÙÇáõÃÛ³Ý Å³é³Ý·Ý»ñÝ »Ý ¨ ßáõÏ³Û³Ï³Ý ïÝï»ëáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ³åñ»É »Ý Ñ³í³ë³ñ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý ¨ ¹ñ³ Ñ»ï¨³Ýùáí ëáóÇ³É-ïÝï»ë³Ï³Ý ÏÛ³ÝùáõÙ
³éÏ³ »Ý µ³½Ù³ÃÇí ÝÙ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝóÇó Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ýß»É ³ÛÝ, áñ Ù»ñ
Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÁ ëáíáñ »Ý Ñ³ßí³éáõÙÁ í³ñ»É ËÇëï ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáÕ ûñ»Ýë¹ñ³Çñ³í³Ï³Ý ¹³ßïáõÙ ¨ ³½³ï ÁÝïñáõÃÛ³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÁ, áñÁ
ÁÝÓ»éáõÙ »Ý üÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÁ, ÇÝãáñ ï»Õ Ï³ñáÕ »Ý ËáñÃ Ãí³É Ù»ñ Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇÝ ¨ áñ¨¿ ÏáÝÏñ»ï Ùáï»óÙ³Ý ÁÝïñáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï Ï³ÙáõÏ³óÇ Ù»ç ¹Ý»É: üÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ ëï³Ý¹³ñïÝ»ñáõÙ ß³ï ¹»åù»ñáõÙ Ùáï»óÙ³Ý ÁÝïñáõÃÛáõÝÁ ÃáÕÝíáõÙ ¿ ÏáÝÏñ»ï Ù³ëÝ³·»ïÇÝ, ³ÛëÇÝùÝ Çñ³íÇ×³ÏÁ å»ïù ¿
Ù»ÏÝ³µ³ÝíÇ Ù³ëÝ³·»ïÇ ÏáÕÙÇó ¨ ³ÛÝ Ñ³ßí³éÙ³Ý Ù»ç ³ñï³óáÉíÇ Çñ
·Ý³Ñ³ïÙ³ÝÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý:
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ºñÏñáñ¹ Ùáï»óÙ³Ý ¹»åùáõÙ ºíñ³ëÇ³Ï³Ý ïÝï»ë³Ï³Ý ÙÇáõÃÛ³Ý
³Ý¹³Ù µáÉáñ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ¿É ÁÝ¹áõÝáõÙ »Ý üÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý
ÙÇç³½·³ÛÇÝ ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÁ՝ áñå»ë å³ñï³¹Çñ å³ÛÙ³Ý, áñÇó Ñ»ïá Ùß³ÏáõÙ »Ý ù³ÛÉ»ñÇ Ñ³çáñ¹³Ï³ÝáõÃÛáõÝ՝ ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý ÙÇ³ëÝ³-Ï³Ý ù³Õ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý Ý»ñ¹³ßÝ³Ï»óÙ³Ý áõÕÕáõÃÛ³Ùµ:
ºñÏñáñ¹ Ùáï»óáõÙÁ Ù»ñ Ñ³Ù³ñ ³í»ÉÇ ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ ¿, ù³ÝÇ áñ ³é³çÇÝ
ï³ñµ»ñ³ÏÇ ¹»åùáõÙ ÇÝã-áñ Ó¨áí Ù»Ïáõë³óÙ³Ý ËÝ¹Çñ ¿ Ç Ñ³Ûï ·³ÉÇë,
³ÛëÇÝùÝ՝ ºíñ³ëÇ³Ï³Ý ïÝï»ë³Ï³Ý ÙÇáõÃÛáõÝÁ, Ï³ñÍ»ë Ã», ³é³ÝÓÝ³ÝáõÙ
¿ ³ÙµáÕç ³ßË³ñÑÇó: ²ÝÑñ³Å»ßï ¿ ¹Çï³ñÏ»É Ý³¨ ³Ûë áÉáñïáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»óáÕ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÁ:
Ü»ñÏ³ÛáõÙë ³ÙµáÕç ³ßË³ñÑáõÙ ÁÝÃ³ÝáõÙ »Ý ·Éáµ³É³óÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñ, áñáÝù Ý»ñ³-éáõÙ »Ý ÏÛ³ÝùÇ µáÉáñ áÉáñïÝ»ñÁ: Ð³ßí³å³Ñ³Ï³Ý
Ñ³ßí³éáõÙÁ µ³ó³éáõÃÛáõÝ ã¿ ¨ ³ßË³ñÑÁ ·ÝáõÙ ¿ Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éáõÙÁ Ï³ñ·³íáñáÕ ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý Ùáï»óáõÙÝ»ñÇ ¹ñë¨áñÙ³Ý ×³Ý³å³ñÑáí: ê³, Ï³ñÍáõÙ »Ýù, ³ÝËáõë³÷»ÉÇ ÇñáÕáõÃÛáõÝ ¿, ¨ áñù³Ý ßáõï ¹³ ·Çï³ÏóíÇ, ³ÛÝù³Ý ÑÝ³ñ³íáñ ÏÉÇÝÇ Ëáõë³÷»É Ñ»ï³·³ ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó:
Æ í»ñçá, Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ïÝï»ë³Ï³Ý Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝÁ ãÇ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏíáõÙ ÙÇ³ÛÝ ºíñ³ëÇ³Ï³Ý ïÝï»ë³Ï³Ý ÙÇáõÃÛ³Ý
³Ý¹³Ù »ñÏñÝ»ñÇ ÙÇç¨. µ³½Ù³ÃÇí ïÝï»ë³Ï³Ý Ï³å»ñ Ï³Ý ³ßË³ñÑÇ
ï³ñµ»ñ »ñÏñÝ»ñÇ Ñ»ï ¨, áñ ³Ù»Ý³Ï³ñ¨áñÝ ¿, Ï³ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ¹ñ³Ýù
³í»ÉÇ Ëáñ³óÝ»Éáõ: Æ ÙÇ µ»ñ»Éáí í»ñáÝßÛ³ÉÁ՝ Ï³ñÍáõÙ »Ýù, áñ Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ×Çßï ù³ÛÉ ¿ñ üÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÇ Ý»ñ¹ñáõÙÁ, ¨ ³Û¹ ×³Ý³å³ñÑáí å»ïù ¿ ß³ñÅí»Ý
ºíñ³ëÇ³Ï³Ý ïÝï»ë³Ï³Ý ÙÇáõÃÛ³Ý ³Ý¹³Ù ÙÛáõë å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ՝ Ç Ï³ï³ñáõÙÝ ‚ºíñ³ëÇ³Ï³Ý ÙÇáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ‛ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ՝ ½áõ·³Ñ»é³µ³ñ
Ùß³Ï»Éáí ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý ¹³ßï ¨ Ý»ñ¹³ßÝ³Ï»óÝ»Éáí ³½·³ÛÇÝ
ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý ¹³ßï»ñÁ:

ä»ïñáë Ø²ðîÆðàêÚ²Ü
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÇ Ó¨³íáñÙ³Ý Ùáï»óáõÙÝ»ñÁ º²îØ ßñç³Ý³ÏáõÙ
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÇ Ó¨³íáñáõÙÁ, Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý
Ñ³ßí³éáõÙ, ïÝï»ëáõÃÛáõÝ, ûñ»Ýë¹ñáõÃÛáõÝ
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Ðá¹í³ÍáõÙ Ý»ñ³Ï³Û³óí³Í ¿ ºíñ³ëÇ³Ï³Ý ïÝï»ë³Ï³Ý ÙÇáõÃÛ³Ý ³Ý¹³Ù
»ñÏñÝ»ñáõÙ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÇ Ó¨³íáñÙ³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÁ: Ð³ßíÇ
³éÝ»Éáí ÐÐª º²îØ ³Ý¹³Ù³ÏóáõÃÛ³Ý ÇñáÕáõÃÛáõÝÁª ³é³ç³ñÏíáõÙ ¿ ¹ñë¨áñ»É ýÇÝ³Ý³ëÏ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÇ Ó¨³íáñÙ³Ý ¨, ³éÑ³ë³ñ³Ï, Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý
Ñ³ßí³éÙ³Ý í³ñÙ³Ý ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý Ùáï»óáõÙÝ»ñ ÙÇáõÃÛ³Ý ßñç³Ý³ÏáõÙ:
øÝÝ³ñÏíáõÙ »Ý ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý Ùáï»óáõÙÝ»ñÇ ÏÇñ³éÙ³Ý ÑÝ³ñ³íáñ ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñ, å³ñ½³µ³ÝíáõÙ »Ý ¹ñ³Ýó ³é³í»ÉáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:
Петрос МАРТИРОСЯН
Подходы формирования финансового результата в рамках ЕАЭС
Ключевые слова: формирование финансового результата в РФ, формирование финансового
результата в Республике Казахстан, формирование финансового результата в ЕАЭС

В статье представлены механизмы формирования финансовых результатов в
Евразийском Экономическом Союзе. Учитывая факт членства РА в ЕАЭС,
предлагается в рамках Союза применять единые подходы формирования
финансового результата и в целом ведения бухгалтерского учета. Рассмотрены
возможные варианты применения единых подходов, выявлены их преимущества
и недостатки.
Petros MARTIROSYAN
Approaches to the formation of financial results in the framework of EAEU
Key words: formation of financial result in the Russian Federation, formation of financial result
in the Republic of Kazakhstan, formation of financial result in EAEC

Mechanisms of formation of financial result in the Eurasian Economic Union are
presented in the article. Taking into the account the fact of membership of Armenia in
EAEC it is proposed to apply unified approaches to the formation of financial result and
accounting in general within the Union. The possible options for application of common
approaches, their advantages and advantages are considered.

ՏԵՍԱԷԿՈԼՈԳԻԱՆ ՈՐՊԵՍ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՐՄԱՐԱՎԵՏ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ
ՁևԱՎՈՐՄԱՆ ՄԻՋՈՑ ԳՅՈՒՄՐԻ ՔԱՂԱՔՈՒՄ
Մարինե ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ
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ԳՊՄԻ-ի ավագ դպրոցի ուսուցիչ
Բանալի բառեր. ագրեսիվ միջավայր, հարմարավետ տեսողական միջավայր,ճնշող
տեսանելի միջավայր, համասեռ տեսողական դաշտեր, ուղղահայաց
կանաչապատում

Նախաբան. Ուրբանացման արդյունքում մարդուն շրջապատող միջավայրը աստիճանաբար դարձավ ''ագրեսիվ'' զգայարանների համար,
որոնք միլիոնավոր տարիների էվոլյուցիայի արդյունքում հարմարված են
եղել բնական միջավայրին:
Ժամանակակից քաղաքի բնակիչն աելի շատ տեսնում է հարթություններ՝ շենքերի ճակատային մասեր, հրապարակներ, փողոցներ և
ուղիղ անկյուններ՝ այդ հարթությունների հատումները: Իսկ բնության մեջ
ուղիղ անկյուններով միացող հարթությունները շատ հազվադեպ են հանդիպում: Քաղաքային շենքերի և շինությունների գերիշխող գույնը բետոնի
և ասֆալտի մոխրագույնն է, իսկ բնության մեջ՝ աչք շոյող կանաչ գույնը և
այլ երփներանգ գույներ: Հայաստանում գոյություն ունեն մեծ թվով խոշորապանել բնակելի շենքեր, որոնք մեր քաղաքների տեսքի ձևավորման
գործում ունեն որոշակի դեր: Այսպիսի շենքերի առկայության պարագայում փոխվում է մեր քաղաքի տեսքը և տեսողական միջավայրի խնդիրը դառնում է էլ ավելի սուր: Քաղաքային միջավայրի միա-տարր տեսանելի դաշտերը դիտելու ժամանակ աչքը չգիտի ինչից ''կառչի'' հերթական
թարթումից հետո: Մեր նպատակն է բացահայտել Գյումրի քաղաքի տեսողական միջավարի համասեռ և ագրեսիվ դաշտերի ազդեցությունը մարդկանց վրա:
Նյութը և մեթոդը. Շրջելով քաղաքում՝ լուսանկարվել են Գյումրի քաղաքի տիպային և առավել գեղատեսիլ շենքերը: Օգտագործվել են դիտարկման և հարցման մեթոդները՝ Գյումրի քաղաքի միատարր, ագրեսիվ
և հարմարավետ տեսանելի միջավայրերը բացահայտելու նպատակով:
Ստորև ներկայացվում է հարցաթերթիկի նմուշը հարցերով.
1.Ձեզ դուր գալի՞ս են Գյումրի քաղաքի 58 թաղամասի շինությունների արտաքին տեսքը.
ա. այո
բ. ոչ
գ. միայն մի մասը:
2.Ձեզ դուր գալի՞ս են Գյումրի քաղաքի ''Մուշ'' թաղամասի նորակառույց շինությունները.
ա. այո
բ. ոչ
գ. միայն մի մասը:
3.Ձեր կարծքով շրջապատող շենքերի և տների արտաքին տեսքն
ունի՞ ազդեցություն ձեր հոգեկան և ֆիզիկական վիճակի վրա.
ա. այո
բ. ոչ
գ. դժվարանում եմ պատասխանել:
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4.Ազդում է արդյո՞ք շենքերի արտաքին տեսքը ձեր տրամադրության
վրա.
ա. այո
բ. ոչ
գ. դժվարանում եմ պատասխանել:
5. Ի՞նչ տիպի շենքում դուք կգերադասեիք ապրել:
6.Ո՞ր տիպին է պատկանում այն շենքը, որտեղ հիմա դուք ապրում
եք:
7.Ըստ ձեզ ո՞ր տիպի շինությունում են առկա ավելի անվտանգ և
հուսալի պայմաններ:
8.Աչքի ի՞նչ բողոքներով կցանկանայիք դիմել բժշկի.
ա. թույլ տեսողություն
բ.աչքերի հոգնածություն
գ. աչքերի լարվածություն
դ. ցավ աչքերում:
9.Ձեր հարևանների շրջանում ինչպիսի՞ մարդիկ են գերակշռում.
ա.հանգիստ
բ.ագրեսիվ:
10.Ձեր շրջապատին բնորոշ է.
ա. հսկայական քանակությամբ մեծ հարթությունները
բ. ուղիղ գծերի և ուղիղ անկյունների գերիշխումը
գ.մոխրագույնի գերիշխումը
դ.միմյանցից զանազան դետալներով և զարդաքանդակներով տարբերվող շինությունները:
11.Մոխրագույն միանման շենքերը ձեզ մոտ ինչպիսի՞ զգացողություններ են առաջացնում.
ա. դրական
բ.բացասական
գ. չեզոք
դ.այլ պատասխան
12.Վառ գույներով շենքերը ձեզ մոտ ինչպիսի՞ զգացողություններ են
առաջացնում
ա. դրական
բ.բացասական
գ. չեզոք
դ. այլ պատասխան
13.Ազդու՞մ է արդյոք ձեր շենքի գունային երանգը ձեր աշխատունակության վրա
ա. այո
բ.ոչ
գ. միևնույն է
14.Կցանկանայի՞ք ձեզ շրջապատող շենքերի տեսքին ավելացնել
ստեղծագործական տարրեր՝ քանդակներ և ծեփանկարներ:
Հարցաթերթիկները լրացրել են 16-50 տարեկան տարբեր մասնագիտությունների տեր մարդիկ:
Հարց 1-ին ''այո'' պատասխանել է հարցախույզի ենթարկվածների
13,75 %-ը, ''ոչ'' պատասխանել է 8,75 %-ը և ''միայն մի մասը''՝ հարցվածների 77,5%-ը:

461

²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë

77.5%
<<միայն մի
մասը>

8.75% <<ոչ>>
13.75% <<այո>>

Հարց 2-ին ''այո'' պատասխանել է հարցախույզի ենթարկվածների 60
%-ը, ''ոչ'' պատասխանել է 32,5 %-ը և ''միայն մի մասը''՝ հարցվածների
7,5%-ը:

32.5% <<ոչ>>
60%
<<այո>>

7.5%
<<միայն
մի
մասը>>
Հարց 3-ին ''այո'' պատասխանել է հարցվածների 76,25%-ը, ''ոչ''՝
13,75%-ը, և ''դժվարանում եմ պատասխանել'' տարբերակը ընտրել է
հարցվածների 10%-ը:
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10% <<դժվ.
եմ պատ.>>

76.25%
<<այո>>

13.75% <<ոչ>>

Հարց 4-ին ''այո'' պատասխանել է հարցվածների 78,75%-ը, ''ոչ''՝
18,75%-ը, և ''դժվարանում եմ պատասխանել'' տարբերակը ընտրել է
հարցվածների 2,5%-ը:

78.75%
<<այո>>

18.75%
<<ոչ>>
2.5% <<դժվ.
եմ
պատաս.>>

Հարց 5 Մարդկանց մեծ մասը գերադասում է ապրել Ալեքսանդրպոլ
հյուրանոցում, Աստղի հրապարակի շենքերում, Նժդեհի հրապարակի
շենքերում, ''Մուշ'' թաղամասի նորակառույց շենքերում, ''Անի'' թաղամասի
''Կարմիր Խաչի'' շենքերում:
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Հարց 6 Մարդկանց մեծ մասն ապրում է խոշորապանել և մոխրագույնի գերիշխումով շենքերում:
Հարց 7 Ըստ մարդկանց մեծամասնության կարծիքի առավել անվտանգ և հուսալի պայմաններ առկա են ''Անի'' թաղամասի ''Կարմիր
Խաչի'' շինություններում, Ալեքսանդրապոլ հյուրանոցում, Գորկու և Ջիվանի փողոցների սկըզբ-նամասի շինություններում:
Հարց 8 Հարցախույզի ենթարվածների 50%-ը բողոքում է աչքերի
հոգնածությունից, 28%-ը՝ աչքերի լարվածությունից, 12%-ը՝ թույլ տեսողությունից և 10%-ը՝ աչքերի ցավից:
Հարց 9 Հարցախուզի ենթարկվածների 58,75%-ի շրջանում առկա են
''բարի'' մարդիկ, իսկ 41.25 %-ի շրջանում առկա են ''ագրեսիվ'' մարդիկ:

58,75%
<<բարի>>

41,25%
<<ագրեսիվ>>

Հարց 10 Մարդկանց 50%-ի շրջապատին բնորոշ է մոխրագույնի
գերիշխումը:
Հարց 11 Հարցախույզի ենթարկվածների 83,75% -ի շրջանում մոխրագույն միանաման շենքերը առաջ են բերում բացասական զգացողություններ, 7,5 % -ի շրջանում՝ դրական զգացողություններ, իսկ 8,75% -ի
մոտ՝ ճնշվածություն էին առաջացնում:
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83,75
<<բացասակ
ան>>
8,75% <<այլ
պատ.>>
7,5%
<<դրա
կան>>

12.Հարց 12- Հարցախույզի ենթարկվածների 87,5% -ի շրջանում վառ
գույներով շենքերը առաջ են բերում դրական զգացողություններ, 10% -ի
շրջանում՝ բացասական զգացողություններ:

87,5%
<<դրական>>

10%
<<բացաս.>>

2,5% այլ
պատասխան

13.Հարց 13 Հարցախույզի ենթարկվածների 37,5%-ի վրա ազդում է
իրենց շենքի գունային երանգը, 40%-ի վրա չի ազդում, իսկ 22,5%-ի
համար միևնույն է:
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37,5 %
<<այո>>

22,5%
<<միևնունն
է >>

40%
<<ոչ>>

14. Հարցախույզի ենթարկվածների 67,5%-ը ցանկանում է իրեն
շրջապատող շենքի արտաքին տեսքին ավելացնել ստեղծագործական
տարրեր, 17,5%-ը չի ցանկանում, իսկ 15%-ի համար միևնույն է:

67.5%
<<այո>>

17,5% <<ոչ>>

15%
<<միև
նույնն է>>

Եզրակացություն.
1.Գյումրի քաղաքի ''Անի'' թաղամասի շինությունները հարցվածների 8,75%-ի համար ագրեսիվ տեսանելի միջավայր է, ու ոչ ցանկալի:
2. Գյումրի քաղաքի ''Մուշ'' թաղամասի նորակառույց շինությունները
հարցվածների 60%- համար հարմարավետ տեսանելի միջավայր են:
3. Շրջապատի շենքերի տեսողական միջավայրը 76,25% հարցվածների շրջանում առաջացնում է հոգեկան և ֆիզիկական վիճակի բացասական փոփոխություններ:
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4. Հարցվածների 78,75% մարդկանց շրջանում շենքերի արտաքին
տեսքը ազդում է նրանց տրամադրության վրա:
5. Հարցվածների 50%-ը բողոքում են աչքերի հոգնածությունից` կապված ժամանակակից քաղաքային միջավայրի ագրեսիվ դաշտերի հետ:
6. Հարցվածների 41,25%-ի հարևանների շրջանում գերակշռում են
ագրսիվ մարդիկ, ինչը կապված է ճնշող տեսանելի միջավայրի հետ:
7. Հարցվածների մեծամասնության շրջապատում գերակշռում են
մոխրագույն, միանման շենքերը, որոնք, ըստ հարցվածների 83,75%-ի,
առաջացնում են բացասական զգացողություններ, իսկ դրան հակառակ
միմյանցից զանազան դետալներով և զարդաքանդակներով տարբերվող,
վառ գույներով շինությունները 87,5% հարցվածների շրջանում առաջացնում են դրական զգացողություններ:
Առաջարկություն.
1.Տեսողական դաշտի ագրեսիվությունը նվազեցնելու, քաղաքի էկոլոգիական վիճակը բարելավելու համար Գյումրի քաղաքի շենքերի արտաքին տեսքին ավելացնել քանդակներ, ծեփանկարներ, 3D նկարներ: Խորհուրդ է տրվում այդպիսի ձևափոխություններ կատարել նաև Հայաստանի
այլ քաղաքներում:
2.Գյումրի քաղաքի շենքերի արտաքին տեսքը փոխելու համար օգտագործել մերկասերմ բույսեր՝ եղևնի կեռիկավոր, եղևնի սովորական,
սոճի սովորական, թփերից՝ թույա արևմտյան, գիհի կազակական, որոնք
ամբողջ տարին կանաչ են մնում: Լայնորեն օգտագործել ուղղահայաց
կանաչապատումը շենքերի մերկ պատերը քողարկելու համար, սակկադի
ավտոմացիան լավացնելու նպատակով:
3. Ուղղահայաց կանաչապատման մեջ օգտագործել կուսախաղող
հնգատերևը: Այլ վայրերում խորհուրդ է տրվում օգտագործել ալ բուսատեսակներ, որոնք բնորոշ են տվյալ վայրի կլիմայական պամաններին:

Գրականություն
Тетиор А.Н. Архитектурно-строительная экология (Здоровые города). М: 1995. 446 с.
Тетиор А.Н. Город и природа. М: 1996.
Филин В.А. Архитектура как проблема видеоэкологии. М: ВНИИТАГ,1990. С.119-123
Филин В.А. Видимая среда в городских условиях как экологический фактор. М: Наука,
1990.

1.
2.
3.
4.

Մարինե ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ
Տեսաէկոլոգիան որպես քաղաքային հարմարավետ միջավայրի
ձևավորման միջոց յումրի քաղաքում
467

²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë

Բանալի բառեր. ագրեսիվ միջավայր, հարմարավետ տեսողական միջավայր,ճնշող
տեսանելի միջավայր, համասեռ տեսողական դաշտեր, ուղղահայաց
կանաչապատում:

Գյումրի քաղաքում կան մեծ թվով շենքեր, որոնց կառուցման ժամանակ
արագությունը և համընդհանրությունն ավելի կարևոր են համարվել, քան
արտաքին տեսքը և շրջակա լանդշաֆտի հետ ներդաշնակությունը: Մարդու և տեսանելի միջավայրի փոխազդեցությունը և շրջակա միջավայրի
տեսողական ընկլումն ուսումնասիրում է տեսաէկոլոգիան: Տեսաէկոլոգիայի միջոցով բացահայտվում է Գյումրի քաղաքի տեսողական միջավայրի համասեռ և ագրեսիվ դաշտերի ազդեցությունը մարդկանց հոգեաշխարհի վրա:
Марине ВАРДАНЯН
Видеоэкология как способ формирования комфортной среды в городе Гюмри
Ключевые слова: агрессивная среда,комфортная визуальная среда,
Область знаний, рассматривающая взаимодействие человека с видимой средой и
изучающая аспекты визуального восприятия окружающей среды назважают
видеоэкологией

Есть большое количество зданий в городе Гюмри, при строительстве которых
скорость и универсальность считаются более важными, чем внешний вид и гармония с окружающим ландшафтом. Видеоэкология рассматривает взаимодействие человека с визуальной средой и визуальное восприятие окружающей среды.
Через видеоэкологии выявляется влияние гюмрийских гомогенных и агрессивных полей на духовный мир человека.
Marine VARDANYAN
Videoecology as a convenient environmental developing tool in Gyumri
Key words: an aggressive environment, convenient visual environment, an overwhelming visible
environment, homogeneous visual field, vertical planting.

There are a large number of buildings in Gyumri for construction of which time and
speed universalities are considered more important than outer face and the harmony
with the surrounding landscape. Videoecology observes the interaction between the
person and visual environment and the visual perception of the surrounding environment. Through Videoecology the homogeneous and aggressive field‘s influence on
human inner world is revealed in the visual environment of Gyumri.

´²ÜÎ²ÚÆÜ Ð²Ø²Î²ð¶àôØ Ð²Ö²Êàð¸ÜºðÆ ´²ì²ð²ðì²ÌàôÂÚ²Ü
Ø²Î²ð¸²ÎÆ ´²ðÒð²òØ²Ü ÐÜ²ð²ìàðàôÂÚàôÜÜºðÀ ØºÈÈ²Â ´²ÜÎÆ
úðÆÜ²Îàì
468

²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë

ê»Û»¹ ²µ¹áÉÉ³Ñ Æµñ³ÑÇÙ½³¹» ö²ÐÜº ø²È²ÚÆ
ºñ¨³ÝÇ å»ï³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ³ëåÇñ³Ýï
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. µ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·, Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ µ³í³ñ³ñí³ÍáõÃÛáõÝ,
‚Ø»ÉÉ³Ã‛ µ³ÝÏ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ, ïÝï»ëáõÃÛáõÝ

´³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á ¨ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ëå³ë³ñÏÙ³Ý áÉáñïÇ Ï³ñ¨áñ µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÝ »Ý Ñ³Ù³ñíáõÙ: Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ·áÑáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý áõ µ³í³ñ³ñí³ÍáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ ë»ñïáñ»Ý ³éÝãíáõÙ ¿ µ³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó Ù³ïáõóíáÕ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áñ³ÏÇ Ñ»ï: ²Ûëûñ Ùñó³Ïó³ÛÇÝ
ßáõÏ³ÛáõÙ ¹ÇÙ³Ï³Û»Éáõ Ñ³Ù³ñ µ³ÝÏ»ñÝ ³ÙµáÕçáíÇÝ ·Çï³ÏóáõÙ »Ý
Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ µ³ñÓáñ³Ï Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ Ù³ïáõó»Éáõ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ (Wang, Y. et al, 2003, pp.72-83): Ì³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ï³ñ»É³·áñÍáõÙÁ Ýå³ëïáõÙ ¿ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ¹ñ³Ï³Ý Ï³ñÍÇùÇ Ó¨³íáñÙ³ÝÁ, ÇëÏ
µ³í³ñ³ñí³ÍáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³óáõÙÁ Ñ³Ý·»óÝáõÙ ¿ µ³ÝÏÇ Ñ³Ý¹»å Ñ³×³Ëáñ¹Ç Ï³åí³ÍáõÃÛ³ÝÁ, Ñ³ÝÓÝ³éáõÃÛ³ÝÁ, Ñ³í³ï³ñÙáõÃÛ³ÝÁ ¨ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³ÝÁ, µ³ÝÏÇ ÃáõÛÉ ïí³Í ëË³ÉÝ»ñÇ Ï³Ù µ³óÃáÕáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ý¹»å Ñ³×³Ëáñ¹Ç Ñ³Ý¹áõñÅáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ, µ³ÝÏÇ Ù³ëÇÝ ¹ñ³Ï³Ý ³ñï³Ñ³Ûïí»ÉáõÝ ¨ µ³Ý³íáñ ·áí³½¹»ÉáõÝ: (Arasli, H. et al, 5, 2005, p. 509):
Ä³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ³ßË³ñÑáõÙ ëå³ë³ñÏÙ³Ý áÉáñïÁ Ù»Í ï»Õ ¿ ·ñ³íáõÙ
µ³½Ù³ÃÇí »ñÏñÝ»ñÇ ßáõÏ³ÛáõÙ: úñÇÝ³Ï ø³ÃÉ»ñÁ (2003Ã.) ÝßáõÙ ¿, áñ
ØÇ³óÛ³É Ü³-Ñ³Ý·Ý»ñÇ ³ßË³ïáÕÝ»ñÇ 79 ïáÏáëÝ ³ßË³ïáõÙ ¿ ëå³ë³ñÏÙ³Ý áÉáñïáõÙ ¨ ²ØÜ-Ç ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ë³éÝ Ý»ñùÇÝ ³ñ¹ÛáõÝùÇ 76
ïáÏáëÁ ëå³ë³ñÙ³Ý áÉáñïÇÝ ¿ å³ïÏ³ÝáõÙ: ¼³ñ·³óÙ³Ý ¨ ïÝï»ë³Ï³Ý
Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ (Organization for Economic Cooperation and Development - OECD, 2005Ã.) ¨ë ÝßáõÙ ¿, áñ ³ßË³ñÑÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ³í»ÉÇ ù³Ý 70 ïáÏáëÁ ³ßË³ïáõÙ ¿ ëå³ë³ñÏÙ³Ý
áÉáñïáõÙ: Ì³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ñù»ÃÇÝ·Ý ³Ûëûñ ¹³ñÓ»É ¿ ·Çï³Ï³Ý
áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛ³Ý ³é³ñÏ³ ¨ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ Ù³ñù»ÃÇÝ·ÇÝ ÷áË³ñÇÝáÕ
Ñ³ñ³óáõÛó ¿ (Lovelok et al, 2004, ¿ç 20-41): Ì³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³Ù ëå³ë³ñÏáõÙÝ»ñÇ ¿áõÃÛáõÝÁ µ³ñ¹ ¿ Ñ»ï¨Û³É Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñÇ å³ï×³éáíª ¹ñ³Ýó
³Ýßáß³÷»ÉÇáõÃÛáõÝÁ, ëå³éíáÕ ¨ í»ñç³óáÕ ÉÇÝ»ÉÁ, Ñ³×³Ëáñ¹Ç É³ÛÝ Ý»ñ·ñ³íí³ÍáõÃÛáõÝÁ, ³ñï³¹ñÙ³Ý áõ ëå³éÙ³Ý Ñ³Ù³Å³Ù³Ý³ÏÛ³ ÉÇÝ»ÉÁ ¨
³ÝÑ³Ù³ë»é áõ ï³ñ³µÝáõÛÃ ÉÇÝ»ÉÁ (Arasli et al, 2005, p. 509): ²Ûë Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñÁ áõ Ý³¨ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÝ³µ³ÅÝÇ Ù»Í³óáõÙÝ ¿°É ³í»ÉÇ »Ý
ÁÝ¹·ÍáõÙ áñ³ÏÛ³É Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ñÇùÁ µáÉáñ ³ÛÝ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ñ³Ù³ñ, áñáÝù ó³ÝÏ³ÝáõÙ »Ý áõÝ»Ý³É ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³çáÕáõÃÛáõÝ ¨ ·ñ³í»É Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ Ùñó³Ïó³ÛÇÝ ÙÇç³í³ÛñáõÙ:
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Ø³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ Ï³ñÍÇùáí, ëå³ë³ñÏÙ³Ý áÉáñïÇ Ï³ñ¨áñ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇó ¿ Ù³ïáõóíáÕ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áñ³ÏÇ Ñ³ñóÁ (SQ), ÇÝãÁ í×éáñáß
Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝÇ ó³ÝÏ³ó³Í ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ³é¨ïñ³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý
³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý ¨ »ñÏ³ñ³ï¨ ß³ÑáõÃ³µ»ñáõÃÛ³Ý
·áñÍÁÝÃ³óáõÙ
(Carrillat, F.A. & et al,2007, p.473) : Ì³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µ³ñÓñ áñ³ÏÁ
Ñ³Ý·»óÝáõÙ ¿ Ñ³×³Ëáñ¹Ç ·áÑáõÝ³ÏáõÃÛ³ÝÝ, ÇëÏ ·áÑáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÝ Çñ Ñ»ñÃÇÝ ËÃ³ÝáõÙ ¿ Ñ³×³Ëáñ¹Ç Ñ³í³ï³ñÙáõÃÛáõÝÁ ïíÛ³É Ï³éáõÛóÇ Ñ³Ý¹»å,
Ù»Í³óÝáõÙ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý ß³ñáõÝ³ÏÙ³Ý ó³ÝÏáõÃÛáõÝÁ Ñ³×³Ëáñ¹Ç
Ùáï ¨ Ýñ³Ý ÙÕáõÙ Ýáñ ·áñÍ³ñùÝ»ñÇ áõ åÉ³ÝÝ»ñÇ Ý³Ë³ï»ëÙ³Ý (Gremler,
D. & et al, 2000): ´³í³ñ³ñí³ÍáõÃÛáõÝÝ áõ ¹ñ³Ï³Ý Ï³ñÍÇùÁ Ù»Í ³½¹»óáõÃÛáõÝ »Ý ÃáÕÝáõÙ Ñ³-×³Ëáñ¹Ç Ñ»ï³·³ ·ÝáõÙÝ»ñÇ Ï³Ù ·áñÍ³ñùÝ»ñÇ
áñáßÙ³Ý íñ³: Ð³í³ï³ñÇÙ áõ ·áÑ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÁ Çñ»Ýó ßñç³å³ïáõÙ ¨ë
³ÏïÇíáñ»Ý ·áí³½¹áõÙ »Ý µ³ÝÏÇ ³é³í»-ÉáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ:
Þ³ï Ï³ñ¨áñ ¿ ¨ ³ÝÑñ³Å»ßï, áñå»ë½Ç µ³ÝÏ»ñÁ Ùßï³å»ë ·Ý³Ñ³ï»Ý Çñ»Ýó ÏáÕÙÇó ³é³ç³ñÏíáÕ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ áõ
áñ³ÏÁ, ù³ÝÇ áñ ¹ñ³Ýù áõÕÕ³ÏÇáñ»Ý ³éÝãíáõÙ »Ý Ï³ï³ñí³Í Í³Ëë»ñÇÝ,
ß³ÑáõÃ³µ»ñáõÃÛ³ÝÁ ¨ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ µ³í³ñ³ñí³ÍáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÇÝ:
Ì³Ëë»ñÇ Ïñ×³ïÙ³Ý, ß³ÑáõÃ³µ»ñáõÃÛ³Ý ËÃ³ÝÙ³Ý ¨ Ñ³×³Ëáñ¹Ç ¹ñ³Ï³Ý Ï³ñÍÇùÇ ³å³ÑáíÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ áõß³¹ñáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝáõÙ å³Ñ»É Ù³ïáõóíáÕ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áñ³ÏÇ Ñ³ñóÁ, Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ³ÏÝÏ³ÉÇùÝ»ñÝ áõ Ï³ñÇùÝ»ñÁ, Ùñó³ÏÇó Ï³éáõÛóÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ïñíáÕ
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÝ áõ áñ³ÏÁ, Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ¨ ßáõÏ³ÛÇ ÙÇïáõÙÝ»ñÁ: Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ³ÏÝÏ³ÉÇùÝ»ñÇ, Ï³ñÇùÝ»ñÇ ¨ Ï³ñÍÇùÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñáõÙÁ, Ýñ³Ýó ·áÑáõÝ³ÏáõÃ³Ý ¨ µ³í³ñ³ñí³ÍáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíáõÙÁ, ÑÇÝ
Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ å³Ñå³ÝáõÙÁ, Ýñ³Ýó Ñ³í³ï³ñÙáõÃÛ³Ý ËÃ³ÝáõÙÁ ¨ Ýáñ
Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ Ý»ñ·ñ³íáõÙÝ ³Ûëûñ ïÝï»ë³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ï³ñ¨áñ
µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÇó »Ý Ñ³Ù³ñíáõÙ ¨ µ³½Ù³ÃÇí Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ý Ï³ï³ñíáõÙ ³Ûë áÉáñïáõÙ:
´³ÝÏ³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý áÉáñïÇ µ³ñ»É³íÙ³Ý ¨ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ
µ³í³ñ³ñí³ÍáõÃÛ³Ý áõ Ñ³í³ï³ñÙáõÃÛ³Ý ËÃ³ÝÙ³Ý áõÕÕáõÃÛ³Ùµ Ï³ï³ñí³Í Ù»ñ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÃáõÛÉ »Ý ï³ÉÇë í»ñ Ñ³Ý»É ¨ ÏÇñ³é»É
µ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ µ³í³ñ³ñí³ÍáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³Ï
µ³ñÓñ³óÙ³ÝÁ Ýå³ëïáÕ Ñ»ï¨Û³É ¹ñáõÛÃÝ»ñÝ áõ ëÏ½µáõÝùÝ»ñÁ.
1. ´³ÝÏ³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý áÉáñïÇ µ³ñ»É³íÙ³Ý ¨ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ
µ³í³ñ³ñí³ÍáõÃÛ³Ý áõ Ñ³í³ï³ñÙáõÃÛ³Ý áõÕÕáõÃÛ³Ùµ µ³ÝÏ»ñÇ ïÝûñ»ÝÝ»ñÇÝ, Ñ³ïÏ³å»ë, Ø»ÉÉ³Ã µ³ÝÏÇ Õ»Ï³í³ñáõÃÛ³ÝÝ ³é³ç³ñÏáõÙ »Ýù áñ¹»·ñ»É Ñ³×³Ëáñ¹³Ï»ÝïñáÝ Ùáï»óáõÙ ¨ Ï³ñ¨áñ»É Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ Ï³ñÇùÝ»ñÝ áõ ÙáïÇíÝ»ñÁ: ØÇ³Å³Ù³Ý³Ï å»ïù ¿ Ï³ñ¨áñ»É ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ
Ï³ñÇùÝ»ñÝ áõ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ ¨ ËÃ³Ý»É Ýñ³Ýó Ùáï µ³ñ»ËÇÕ× ³ßË³ï»Éáõ
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ÙáïÇí³óÇ³Ý»ñÁ, áñÁ ÏÝå³ëïÇ Ø»ÉÉ³Ã µ³ÝÏÇ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ·áÑáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý µ³ñÓ³óÙ³ÝÁ:
2. Ø»ÉÉ³Ã µ³ÝÏÁ å»ïù ¿ ³ñ¹Ç³Ï³Ý³óÝÇ Çñ ÝÛáõÃ³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý
µ³½³Ý, Ñ³ÙÁÝÃ³ó ù³ÛÉÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ÙÇïáõÙÝ»ñÇÝ áõ ½³ñ·³óáõÙÝ»ñÇÝ,
Ý»ñ¹ÝÇ ÇÝáí³óÇ³Ý»ñ ¨ µ³ñÓñ ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñ, ÁÝ¹É³ÛÝÇ ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ
Ï³é³í³ñÙ³Ý áõ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßñç³Ý³ÏÁ: Ø»ÉÉ³Ã µ³ÝÏÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³óÙ³Ý ¨ Ýáñ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ Ý»ñ·ñ³íÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ï³¹ñ»ñÇ ¨ ³ÝÓÝ³Ï³½ÙÇ í»ñ³å³ïñ³ëïáõÙ áõ
áñ³Ï³íáñáõÙ, Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ é»ëáõñëÝ»ñÇ Ñ½áñ³óáõÙ ¨ ½³ñ·³óáõÙ:
3. ØÇç³½·³ÛÇÝ Ù³Ï³ñ¹³ÏáõÙ µ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ½³ñ·³óáõÙÝ»ñÇÝ ¨ Ýáñ Ó»éùµ»ñáõÙÝ»ñÇÝ Ñ³ÙÁÝÃ³óª ³å³Ñáí»É µ³ÝÏ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï»ÝëáõÝ³ÏáõÃÛáõÝ ¨ µ³½Ù³½³ÝáõÃÛáõÝ, Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ëå³ë³ñÏáõÙÝ»ñÇ ¨ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÁÝ¹É³ÛÝáõÙ:
4. ´³ÅÝÇ í³ñÇãÇ å³ïñ³ëïí³ÍáõÃÛáõÝÝ áõ ³ñÅ³Ý³íáñáõÃÛáõÝÁ,
ïÇñ³å»ïáõÙÝ Çñ ³ßË³ï³ÝùÇÝ ¨ ³ßË³ïáÕÝ»ñÇ áõÕÕáñ¹áõÙÁ, áõß³¹ñáõÃÛáõÝ` ³ßË³ïáÕÝ»ñÇ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇÝ áõ ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ:
5. Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ Ñ³Ý¹»å Ñ³í³ë³ñ áõ ³é³Ýó Ëïñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý
í»ñ³µ»ñÙáõÝù, ³ßË³ïáÕÝ»ñÇ Ñ³ë³Ý»ÉÇáõÃÛáõÝÁ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ,
³ßË³ïáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝÝ áõ ÷áËû·ÝáõÃÛáõÝÁ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ
·áñÍ»ñÇ ë³ÑáõÝ³óÙ³Ý ¨ ³ñ³·³óÙ³Ý áõÕÕáõÃÛ³Ùµ:
6. ê³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ ¨ ·áñÍÇùÝ»ñÇ Ñ³ñÙ³ñ ÉÇÝ»ÉÁ ³ßË³ï³í³ÛñáõÙ, ÙÇç³í³ÛñÇ Ñ³ñÙ³ñ³í»ïáõÃÛáõÝÁ (ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÁ, Ó³ÛÝÁ, Éáõë³íáñáõÃÛáõÝÁ), Ï³ÝáÝÝ»ñÇ Ñëï³ÏáõÃÛáõÝÁ ¨ Ã³÷³ÝóÇÏáõÃÛáõÝÁ µ³ÝÏáõÙ:
7. Î³ñ¨áñ»É ½·³óíáÕ áõ ï»ë³Ý»ÉÇ ·áñÍáÝÝ»ñÁ µ³ÝÏáõÙ (ß»Ýù³ÛÇÝ
å³ÛÙ³ÝÝ»ñ, Ý»ñùÇÝ Ñ³ñ¹³ñ³Ýù, Ù³ùñáõÃÛáõÝ, ý³ÛÉ»ñÇ ¹³ë³íáñí³ÍáõÃÛáõÝ ¨ ³ÛÉÝ), µ³ÝÏÇ µáÉáñ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³íïáÙ³ï³óáõÙ: ä»ïù ¿
Ùßï³å»ë ·áñÍÇ ÇÝýáñÙ³óÇáÝ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ñ³Ù³Ï³ñ· ¨ ³ÏïÇí Ï³å
å³Ñå³ÝíÇ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ Ñ»ïª Å³Ù³Ý³ÏÇÝ Ýñ³Ýó ÷áË³Ýó»Éáí µáÉáñ
³ÝÑñ³Å»ßï ÇÝýáñÙ³óÇ³Ý, Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, Ññ³Ñ³Ý·Ý»ñÁ, ³ñí³Í
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ), Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóáõÙÁ ³íïáÙ³ï ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñáí, ÇÝï»ñÝ»ïáí, µçç³ÛÇÝ Ñ»é³Ëáëáí ¨ ù³Õ³ù³ÛÇÝ ýÇùëí³Í
Ñ»é³Ëáëáí áõ ³ÛÉ ÙÇçáóÝ»ñáí: ²Ûë ÙÇçáóÝ»ñÁ Ù»Í ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃÛáõÝ »Ý
·ïÝáõÙ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ÏáÕÙÇó:
8. Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ Ñ»ï ×Çßï í³ñí»É³Ï»ñåÇ áõëáõóáõÙ ³ßË³ïáÕÝ»ñÇÝ, áõëáõóáÕ³Ï³Ý ýÇÉÙ»ñÇ å³ïñ³ëïáõÙ ³Ûë Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ, Ñ³ñ·³ÝùÇ áõ í³ñù³Ï³ÝáÝÇ Ï³ñ¨áñáõÙ. ³ñ¹³ñ³ÙïáõÃÛáõÝ, Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝ, Ëïñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý µ³ó³éáõÙ ¨ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ³ñÅ³ÝÇùÇ Ù»Í³ñáõÙ,
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóÙ³Ý Ï³ñ· áõ Ï³ÝáÝ ¨ å³ïñ³ëïí³ÍáõÃÛáõÝ,
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×ßï³å³ÑáõÃÛáõÝ, å³ïß³× Ñ³· áõ Ï³å (ÙÇ³ÝÙ³Ý Ñ³·áõëïÇ ÏÇñ³éáõÙ),
µ³ó³ïñáõÃÛõÝÝ»ñ ï³Éáõ å³ïñ³ëï³Ï³ÙáõÃÛáõÝ, Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ¨ ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ïñ×³ïÙ³Ý å³ïñ³ëï³Ï³ÙáõÃÛáõÝ, ³½ÝíáõÃÛáõÝ ¨ ³é³ùÇÝáõÃÛáõÝ, å³ñï³×³Ý³ãáõÃÛáõÝ, áõß³¹Çñ ³ßË³ï³Ýù, ×ß·ÁñïáõÃÛáõÝ ¨ áñ³Ï, ³ñ³·áõÃÛáõÝ, ·³ÕïÝ³å³ÑáõÃÛáõÝ ¨ íëï³Ñ»ÉÇáõÃÛáõÝ:
9. ²í»Éáñ¹ ù³ßùßáõÏÝ»ñÇ Ïñ×³ïáõÙ, ³Ýï»ÕÇ áõß³óáõÙÝ»ñÇ ¨ ·áñÍ»ñÇ Ó·Ó·Ù³Ý áõ Ñ»ñÃ»ñÇ µ³ó³éáõÙ, Ñ³Ùµ»ñ³ï³ñáõÃÛáõÝ ¨ ßñç³Ñ³Û³óáõÃÛáõÝ, Ñ³×»ÉÇ í»ñ³µ»ñÙáõÝù Ù³ñ¹Ï³Ýó Ñ³Ý¹»å, ¹ñ³Ï³Ý ÉÇóù»ñ ³ßË³ï³ÝùÇ ÝÏ³ïÙ³Ù³µ, ¹Å·áÑ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ Ñ»ï Ñ³Õáñ¹³Ïóí»Éáõ ¨
í»ñ³µ»ñí»Éáõ »Õ³Ý³ÏÇ ÇÙ³óáõÃÛáõÝ:
10. î³ñµ»ñ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóÙ³Ý ¨ Ï³ï³ñÙ³Ý ÙÇ³ÝÙ³ÝáõÃÛáõÝ ¨ ÙÇ³ï³ññáõÃÛáõÝ, ¹ñ³Ýó ³ñ³·³óÙ³Ý ï³ñµ»ñ Ù»Ãá¹Ý»ñ, ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ å³ñ½»óáõÙ ¨ ë³ÑáõÝ³óáõÙ, ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ Ñ»ñÃ³·ñÙ³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ¨ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ß³ñù»ñÇ Ï³Ù Ïáõï³ÏáõÙÝ»ñÇ µ³ó³éáõÙ,
í³ñÏ»ñÇ Ù³ïáõóÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ å³ñ½»óáõÙ ¨ ³ñ³·³óáõÙ, ³ÝÑ³ñÏÇ
Ý³Ù³Ï³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ÃÕÃ³µ³ÝáõÃÛ³Ý Ïñ×³ïáõÙ, ³ßË³ïáÕÝ»ñÇ µ³½Ù³ýáõÝÏóÇáÝ³ÉáõÃÛáõÝ:
11. ´³ÝÏ»ñÇ Ù³ëÝ³×ÛáõÕ»ñáõÙ Ù³Ûñ ý³ÛÉÇ å³ï³ñ³ëïáõÙª Ç Ýå³ëï
Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ·áñÍ»ñÇ ë³ÑáõÝ³óÙ³ÝÁ, ³ÝÑ³ñÏÇ Ó·Ó·áõÙÝ»ñÇ Ïñ×³ïÙ³Ý ¨ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ å³ñµ»ñ³µ³ñ ¹ÇÙ»Éáõ Ýí³½»óáõÙ:
12. ²ñïáÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇó û·ïí»Éáõ Ñ»ßï³óáõÙ, ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³å³Ï»ÝïñáÝ³óáõÙ ¨ Ñ³Ù³ã³÷ µ³ßËáõÙª ½áõ·³Ïó»Éáí Ùßï³Ï³Ý í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý:
13. ´³ÝÏ»ñÇ Ï³éáõóí³ÍùÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝª ÑÇ»ñ³ËñËÇ³ÛÇ ¨ áõÕÕ³Ñ³Û³ó Ï³ñ·Çó ³ÝóáõÙ ¹»åÇ ÑáñÇ½áÝ³Ï³Ý ÷áËÑ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ,
·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ ÇÝÅÇÝ»ñ³Ï³Ý ÏáÕÙÇ í»ñ³Ý³ÛáõÙ ¨ í»ñ³Ó¨³íáñáõÙ, ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³é³í»É ³íïáÙ³ï³óáõÙ, ÏáéáõåóÇ³Ý ËÃ³ÝáÕ ·áñÍáÝÝ»ñÇ
(í³ñù³ÛÇÝ ¨ Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ ·áñÍáÝÝ»ñÇ) ×³Ý³ãáõÙ, ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ
å³ñ½»óáõÙ (ÇÝãù³Ý å³ñ½»óíáõÙ »Ý, ³ÛÝù³Ý Ýí³½áõÙ »Ý ëË³ÉÝ»ñÁ),
í³ñã³Ï³Ý Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÛ³Ý Ñëï³Ï»óáõÙ ¨ Ã³÷³ÝóÇÏáõÃÛáõÝ, ¹ñ³Ýó
Ñ³ë³Ý»ÉÇáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíáõÙÁ µáÉáñÇ Ñ³Ù³ñ, ûñ»ÝùÝ»ñÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»óáõÙÁ é»³É Çñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ»ï ¨ ûñ»ÝùÝ»ñÇ ·áñÍ³¹ñáõÙ:
14. ä³ßïáÝÝ»ñÇ ¨ Ýß³Ý³ÏáõÙÝ»ñÇ Ñ³ñóáõÙ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý áõ
³ÝÓÝ³ÛÇÝ ³ñÅ³ÝÇùÝ»ñÇ Ï³ñ¨áñáõÙ: Î³ñ¨áñ ·áñÍ»ñÁ ³Ýå³ï³ëË³Ý³ïáõ ³ßË³ïáÕÝ»ñÇÝ Ñ³ÝÓÝ»Éáõ µ³ó³éáõÙ, Ï³½Ù³Ï»ñåã³Ï³Ý Ùß³ÏáõÛÃÇ Ñ½áñ³óáõÙ, ÏñáÝ³Ï³Ý ¨ µ³ñáÛ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ»ñÇ áõÅ»Õ³óáõÙ ¨
³ñ³Ù³ï³íáñáõÙ ³ßË³ïáÕÝ»ñÇ Ùáï, ³ßË³ïáÕÝ»ñÇ Ï»Ýó³Õ³ÛÇÝ Ñ³ñó»ñÇ Ï³ñ¨áñáõÙ:
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15. Î³é³í³ñÇãÝ»ñÇ ¨ í»ñ³ÑëÏÇãÝ»ñÇ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý áõÝ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñ³å³ïñ³ëïáõÙ ¨ í»ñ³½ÇÝáõÙ, µáÉáñ Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³íïáÙ³ï³óáõÙ ¨ ÇÝï»É»Ïïáõ³É áõ ß³ñáõÝ³Ï³Ï³Ï³Ý
í»ñ³ÑëÏáõÙ, Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ Ñ³ñó»ñÇÝ å³ï³ëË³ÝáÕ ÃÇÙÇ Ó¨³íáñáõÙ,
Ýñ³Ýó ×Çßï áõ ï»ÕÇÝ ùÝÝ³¹³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ¹ÇïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñÅ¨áñáõÙ, Ï³ñÍÇùÝ»ñÇ ¨ ï»ë³Ï»ïÝ»ñÇ Ñ³ñó³Ã»ñÃÇÏÝ»ñÇ å³ï³ñ³ëïáõÙ,
ëáóÑ³ñóÙ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý å³ï³ëË³Ý³ïáõÝ»ñÇ ÁÝïñáõÃÛáõÝ, Ñ³ñó³Ã»ñÃÇ ¨ Ï³ñÍÇùÝ»ñÇ Ñ³í³ù³·ñÙ³Ý Ñ³ïáõÏ ³ñÏÕÇ Ý³Ë³ï»ëáõÙ,
ëï³óí³Í Ï³ñÍÇùÝ»ñÇ Ñ³í³ù³·ñáõÙ ¨ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝ, µ³ÝÏÇ Ï³Ûù¿çáõÙ Ï³ñÍÇùÝ»ñÇ ³ñï³Ñ³ÛïÙ³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ,
µ³ÝÏÇó ¹áõñë áõÕÕ³ÏÇ ÷áËß÷áõÙÝ»ñ Ñ³ÝñáõÃÛ³Ý Ñ»ï ¨ Ýñ³Ýó ï»ë³Ï»ïÝ»ñÇ ×³Ý³ãáõÙ, ëï³óí³Í ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ÷áË³ÝóáõÙÁ µ³ÝÏÇ ''¸ÇÙáÕÝ»ñÇ Ñ³ñ·Ù³Ý áõ Ù»Í³ñÙ³Ý Ý³Ë³·ÍÇ'' å³ï³ëË³Ý³ïáõÝ»ñÇÝ ¨ Ñ³ÝÓÝ³ËÙµÇÝ:
16. Üå³ï³ÏÝ»ñÇ Çñ³·áñÍÙ³Ý Íñ³·ñ³Ùß³ÏáõÙ, ÇÝáí³óÇ³Ý»ñ ¨
áñ³ÏÇ ß³ñáõÝ³Ï³Ï³Ý µ³ñ»É³íáõÙ, ï³ñµ»ñ Ù³ñ½»ñÇ áõ ßñç³ÝÝ»ñÇ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ³ñÅ»ùÝ»ñÇ, ëå³ë»ÉÇùÝ»ñÇ ¨ ³ÏÝÏ³ÉÇùÝ»ñÇ ×³Ý³ãáõÙ, Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ·Ý³Ñ³ïáõÙ ¨ Éáõë³µ³ÝáõÙ, ÙÁñó³ÏÇóÝ»ñÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛ³Ý ¨ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ùß³ÏáõÙ ¨
Ýñ³ÝóÇó ÁÝ¹ûñÇÝ³ÏáõÙ, Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ åáï»ÝóÇ³É ¨ Ñ»ï³·³ Ï³ñÇùÝ»ñÇ Ï³ÝË³ï»ëáõÙ ¨ ùÝÝáõÙ, Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ù³ÛÉ»ñÇ Ó»éÝ³ñÏáõÙ:
17. ¾É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ µ³ÝÏáÙ³ïÝ»ñÇ ÁÝ¹É³ÛÝáõÙ, ¿É»ÏñáÝ³ÛÇÝ µ³ÝÏ³ÛÇÝ
·áñÍÇùÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙª Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ³ç³Ïó»Éáõ ¨ áõÕÕáñ¹»Éáõ Ñ³Ù³ñ:
18. Ø³ñ¹Ï³ÛÇÝ é»ëáõñëÝ»ñÇ ½³ñ·³óáõÙ ¨ å³ï³ñ³ëïáõÙ, Ýáñ Ï³¹ñ»ñÇ ÁÝ¹áõÝáõÙ ¨ áõÅ»ñÇ Ñ³Ù³ÉñáõÙ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ, ÃáõÛÉ ¨
³é³Ýó ÙáïÇí³óÙ³Ý Ï³¹ñ»ñÇó ³½³ïáõÙ:
Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝ å³ï³ëË³Ý»Éáí Çñ ÏáÕÙÇó ³é³ç³¹Áñ³Í Ñ³ñó»ñÇÝ ³é³ç ¿ ù³ßáõÙ Ï³Ù Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÙ Ýáñ Ñ³ñó³¹ñáõÙÝ»ñ: Ð»ï³·³³·³ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ï³ñ¨áñáõÙ »Ýù Ý³¨
Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ µ³í³ñ³ñí³ÍáõÃÛ³Ý Ùá¹»ÉÇ Ùß³ÏáõÙ` ÑÇÙÝí»Éáí ³ÛÉ ÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñÇ íñ³, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ µ³í³ñ³ñí³ÍáõÃÛ³Ý ¨
Ñ³í³ï³ñÙáõÃÛ³Ý íñ³ ³½¹áÕ ·áñÍáÝÝ»ñÇ µ³ó³Ñ³ÛïáõÙ ¨ ³ëïÇ×³Ý³Ï³ñ·áõÙ:

ê»Û»¹ ²µ¹áÉÉ³Ñ Æµñ³ÑÇÙ½³¹» ö²ÐÜº ø²È²ÚÆ
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´³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ µ³í³ñ³ñí³ÍáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ
µ³ñÓñ³óÙ³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ «Ø»ÉÉ³Ã» µ³ÝÏÇ ûñÇÝ³Ïáí
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. µ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·, Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ µ³í³ñ³ñí³ÍáõÃÛáõÝ,
Ø»ÉÉ³Ã µ³ÝÏ, Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ, ïÝï»ëáõÃÛáõÝ

²ñ¹Ç ³ßË³ñÑáõÙ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ ëñÁÝÃ³ó ½³ñ·³óáõÙÁ, Ñ³ÝñáõÃÛ³Ý Ï»Ýë³Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ µ³ñ»É³íáõÙÁ ¨ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ µ³ñ»Ï»óáõÃÛáõÝÁ µ³ñÓñ³óñ»É »Ý Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ Çñ³½»Ïí³ÍáõÃÛ³Ý áõ Ý³¨ ëå³ë»ÉÇùÝ»ñÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ: ²Ûëûñ µáÉáñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ »Ð³×³Ëáñ¹³Ï»ÝïñáÝ« Ùáï»óáõÙÁ ¹³ñÓ»É ¿ ·»ñ³Ï³
áõÕÕáõÃÛáõÝ: ºÃ» Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñ³ÙÁÝÃ³ó ãù³ÛÉ»Ý ³Ûë ·áñÍÁÝÃ³óÇÝ, ³å³ ã»Ý Ï³ñáÕ ·áÛ³ï¨»É ¨ å³ñïáõÃÛ³Ý ÏÙ³ïÝí»Ý: ØÇÝã¨
í»ñç»ñë Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ùñó³ÏóáõÃÛáõÝÁ ÁÝÃ³ÝáõÙ ¿ñ ÙÇ³ÛÝ ßáõÏ³ÛáõÙ µ³ñÓñ ¹Çñù Ó»éù µ»ñ»Éáõ áõÕÕáõÃÛ³Ùµ, ë³Ï³ÛÝ Ý»ñÏ³ÛáõÙë å³Ûù³ñáõÙ »Ý Ý³¨ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñ ·ñ³í»Éáõ Ñ³Ù³ñ:
Сайед Абдулла Ибраимзаде ПАНЕ КАЛАИ
Возможности повышения уровня удовлетворенности клиентов в банковском
секторе на примере “Меллат” банка
Ключевые слова: банковская система, удовлетворенность клиентов, банк Меллат, услуги,
экономика

В современном мире бурное развитие информационных технологий, повышение
качества жизни и общего благосостояния общества повышают уровень осведомленности и ожиданий клиента. Сегодня клиентоцентричный подход стал приоритетом для всех организаций. Если организации не будут удти в ногу этому
процессу, они не смогут выжить, и будут побеждены. До недавнего времени
конкуренция компании была нацелена только на получение стабильных позиций
на рынке, но в настоящее время все стараются привлекать клиентов.
Syed Abdullah Ibraimzade PANE KALAI
Possibilities of increasing the level of customer satisfaction in the banking sector
on the example of "Mellat" bank
Key words: banking system, customer satisfaction, bank «Mellat», services, economy

In today's world, the rapid development of information technologies, improvement of
the quality of life and general welfare of the community increase awareness and
customer expectations. Today, customer-centric approach has become a priority for all
organizations. If the company will not follow this process, it can not survive, and will
be defeated. Until recently, the company's competition was aimed only to obtain a
stable position in the market, but now all organizations are trying to attract customers.
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ОЦЕНКА ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В РАЗЛИЧНЫХ
СЕКТОРАХ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
Владимир МКРТЧЯН
Аспирант кафедры управления экономики и ее отраслей
Армянской государственной академии управления
Ключевые слова: интеграция, Таможенный союз, экспорт, импорт, инвестиции,
трансферты

Евразийский экономический союз является международной организацией,
учрежденной с целью региональной экономической интеграции. Республика Армения подписала соглашение о вступлении в ЕАЭС 10 октября 2014 года, согласно которому членство Армении в ЕАЭС вступило в силу 1 января 2015 года,
то есть с первого дня учреждения экономического союза.
В основе ЕАЭС, как это обычно бывает в случае экономических союзов,
лежит Таможенный союз, учрежденный со стороны Беларуси, Казахстана и
России, который начал действовать с 1 июля 2011 года, когда был устранен таможенный контроль на границах государств-членов. Присоединение Армении к
ЕАЭС началось с заявления президента РА от 3 сентября 2013 г. о готовности
страны к вступлению в Таможенный союз. За короткий период времени с сентября 2013 года по октябрь 2014 года, уполномоченные государственные органы
РА вели переговоры со своими партнерами из Таможенного союза об основных
условиях, повышающих выгоду РА от вступления в Союз. Членство РА в ЕАЭС
имеет следующие особенности:
 отсутствие непосредственной границы,
 благодаря членству во ВТО имелись значительно более низкие таможенные тарифы с третьими странами по сравнению с другими странами Таможенного союза,
 структурные различия экономики по сравнению с нефтедобывающими
Россией и Казахстаном.
 Вскоре, после заявления о намерении РА вступить в Таможенный союз,
для Армении была разработана дорожная карта, которая была одобрена Высшим
советом ЕАЭС 24 декабря 2013 г. Дорожная карта представляла собой объемный
план действий, необходимых для вступления Армении в Таможенный союз и
ЕАЭС. Она состояла из 20 глав и включала в себя более 260 мероприятий, 150 из
которых должны 11 были завершены до вступления в Таможенный союз.
Целью данного исследования является предварительная оценка воздействия
членства Армении в ЕАЭС на отдельные сектора экономики страны по нас475

²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë

тоящее время. В качестве отдельных направлений для оценки мною были выделены следующие:
 Реальный сектор (Показатель экономической активности; цены и тарифы)
 Налогово-бюджетный сектор (Государственного долг РА);
 Финансовый сектор (Основные показатели денежно-кредитной системы);
 Внешний сектор: Экспорт – на основе сравнений с тенденциями экспорта
других стран с похожей экономикой, а также определением микроэкономических
изменений;
 Импорт – в следующем разрезе: Тенденции переориентации импорта в
целом и в частности, фискальные последствия в результате изменений в режиме
импорта;
 Инвестиции и Денежные переводы.
Показатель экономической активности Армении, по предварительным статистическим данным, в августе текущего года сократился на 0,5% по сравнению
с аналогичным периодом 2015 года, сообщает Национальная статистическая
служба республики (Таб.1). При этом в июле текущего года, спад экономической
активности по сравнению с июлем 2015 года, составил 4,3%. По предварительным данным Нацстатслужбы, показатель экономической активности Армении в
январе-августе 2016 года вырос на 2,4% по сравнению с тем же периодом 2015
года. За отчѐтный период было произведено промышленной продукции примерно на 898,7 млрд. драмов, что на 7% больше, чем за аналогичный период 2015
года. При этом, объем сельхозпродукции составил более 509,9 млрд. драмов
(рост на 4,1%), объем строительства – 196,7 млрд. драмов (спад на 7,5%), оборот
внутренней торговли – 1 365,7 млрд. драмов (спад на 0,4), и объем услуг – порядка 802,1 млрд. драмов (рост на 8%). Объем внешнеторгового оборота в Армении по итогам января-августа 2016 составил около $3 114,7 млн. увеличившись
по сравнению с аналогичным периодом 2015 года примерно на 4,6 %.
Совет констатировал, что в январе-августе по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года в Армении продолжает наблюдаться относительно высокая экономическая активность, что сопровождалось некоторым восстановлением валового спроса. «Несмотря на то, что внутренний частный спрос продолжает оставаться слабым, что проявилось в виде все еще низких темпов роста
частного потребления и инвестиций, тем не менее, в третьем квартале было зафиксировано восстановление валового спроса более быстрыми темпами, чем
ожидалось», — говорится в сообщении регулятора. Об этом, как отмечают в ЦБ,
свидетельствует рост торговли, кредитования и импорта. В то же время, регулятор сообщает, что дефицит торгового баланса продолжает сокращаться благодаря сохранению высокого роста экспорта. Согласно госбюджету, рост ВВП в
Армении на 2016 год запланирован в размере 2,2%.
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По предварительным, текушим оперативным сводкам, по состоянию на
20.09.2016г. имеются следующие макроэкономические показатели:
Таблица 1. Макроэкономические показатели Армении

В 2016 г. фискальная политика сохранила экспансионистский характер. Дефицит государственного бюджета составил 31,1 млрд. драмов и был профинансирован за счет внутренних источников. Продолжился рост социальных расходов и
расходов на государственную службу. Обеспечение доходной части бюджета в II
квартале 2016 г. находилось под влиянием неблагоприятных внешних и внутренних факторов, среди которых спад в сферах импорта (25,9% год к году по итогам
II квартала 2016 г.) и строительства 2,2% год к году), являющихся важными
источниками налоговых поступлений в бюджет Армении. По итогам 2016 г.
дефицит государственного бюджета ожидается на уровне 3,5% ВВП.
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Относительно экспорта был поставлен следующий вопрос, каким бы
был экспорт из Армении в нынешней ситуации, при условии, что Армения не
вступила бы в ЕАЭС? Чтобы ответить на этот вопрос, были рассмотрены фактические изменения экспорта на территорию постсоветских государств, чьи экономики имеют аналогичные экономике Армении особенности и признаки. Анализ
экспортных потоков в эти страны позволяет сделать следующие выводы:
 Среди большинства стран одно из наименьших сокращений экспорта в
Россию, как в относительном, так и в абсолютном выражении, было зафиксировано в Армении.
 С точки зрения общей динамики экспорта, Армения одна из стран, общий экспорт которой в течении 2015-2016гг. не только не сократился, но и вырос.
 Данные свидетельствуют о том, что после вступления Армении в ЕАЭС
с 1 января 2015 г., экспортные условия со странами, не являющимися членами
ЕАЭС, не ухудшились.
Например, исследование Doing Business 2016 прямо зафиксировало, что условия торговли с Российской Федерацией улучшились с присоединением РА к
Евразийскому экономическому союзу по части пограничного контроля и торговой документации. В результате этих позитивных изменений Армения улучшила свои позиции в глобальном рейтинге, перейдя с 58-ой на 29-ую позицию по
легкости ведения международной торговли.
Членство Армении в ЕАЭС совпало во времени с возникновением значительных трудностей в экономике РФ. Последние обусловлены как резким снижением цены на нефть, так и установленными экономическими санкциями против
РФ, а также ответными санкциями со стороны РФ. Оценить влияние членства в
ЕАЭС на экономику Армении за короткий промежуток времени методически
довольно проблематично, осложняется необходимостью отделения воздействия
ЕАЭС от последствий экзогенных экономических шоков ухудшающейся экономической ситуации РФ.
Российская Федерация для Армении является важным рынком сбыта, о чем
свидетельствует доля экспорта в РФ в общем объеме экспорта.(таб.№2)
Одним из последствий резкого снижения цен на нефть 2014 г., а также
экономических санкций было резкое падение российского импорта. Это было
обусловлено как девальвацией рубля и снижением валового потребительского
спроса, так и ответными санкциями, запрещающими импорт продуктов питания
из Европы.
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Таблица 2. Экспорт РА по отдельным странам.
Экспорт
ВСЕГО
из них:
СТРАНЫ СНГ
в том числе:
Российская
Федерация
Украина
Туркменистан
Казахстан
Беларусь
Прочие страны СНГ
СТРАНЫ ЕС
ДРУГИЕ СТРАНЫ

январьянварьиюль
июль
2015г.◊
2016г.
831 968.4 969 011.6

темп
роста,
%
116.5

137

749.9 215 767.5

156.6

114
3
10
2
3

446.2 196 573.2
050.5 4 919.1
494.6 3 316.2
789.7 2 717.2
607.6 5 935.4
361.
3
2 306.3
958.7 269 367.7
259.9 483 876.3

171.8
161.3
31.6
97.4
164.5

3
242
451

68.6
110.9
107.2

Совокупный объем экспорта из Армении в Россию, по данным Национальной статистической службы республики, за январь-июль 2016 года составил
196,6 млн. долларов, увеличившись на 71,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такая ситуация объясняется тем, что Россия в начале
2016 года ввела санкции на ввоз из Турции ряда товаров, в том числе овощей. В
результате, запрет на импорт турецких овощей в РФ, в частности помидоров,
позволил армянским производителям занять маленькую нишу на российском
рынке и обеспечить такой колоссальный рост экспорта помидоров.
По части анализа импорта была поставлена задача оценки тенденций
переориентации импорта, а также потенциального воздействия цен на определенные категории товаров. В целом за период январь-июль 2016 года общий
объем импорта товаров в РА сократился на 4.4% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. В географической структуре импорта значительных
изменений не произошло. В первом полугодии 2016 года наблюдалось
незначительное увеличение доли импорта из России (5,3%) за счет сокращения
импорта из других стран. На основе имеющейся информации можно утверждать,
что эффект членства в ЕАЭС на переориентацию импорта в целом пока
незаметен. Однако по отдельным видам товаров наблюдается совсем иная
картина. Так, в 2014-2015 гг. в значительной степени вырос импорт бензина
из РФ, достигнув 67% от общего объема импорта данного товара, в то время
как в 2012 году доля России в импорте составляла лишь 26 %.
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Одной из трех основных товарных групп, в отношении которых РФ не
применяет экспортные таможенные пошлины для членов ЕАЭС (в размере 6.5%),
являются алмазы. Так в июле 2016 году импорт драгоценных металлов увеличился на 31,8% по сравнению с июлем 2015 года (таб №3). С точки зрения
ценообразования большое значение имеет факт неприменения экспортных пошлин на импортируемый газ из РФ. Если бы Армения не была членом ЕАЭС, то в
настоящее время цена на импортируемый газ была бы на уровне цены 2013 года,
то есть около 280 долларов США за 1000 куб. метров. В частности, если принять
за основу соотношение цены импорта к розничной цене, оплачиваемой
потребителем, а также соблюдать фиксированной маржу компании-продавца, то
для потребителя, использующего газ в объеме до 10 тыс. м3, тариф без НДС
возрос бы на 26,4 %.
Таблица 3. Объемы экспорта и импорта по товарным разделам

Фискальные последствия изменений в режиме импорта.
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Вступив в ЕАЭС, Армения также участвует в таможенном союзе, который
лежит в его основе. Таможенный союз предполагает освобождение от любых
видов тарифных и нетарифных ограничений на своей территории, а также
применение общих таможенных границ. Последнее, в свою очередь, вызывает
необходимость перераспределения собранных таможенных пошлин, так как
после вступление в ЕАЭС товары, импортированные на территорию любого
государства-члена ЕАЭС, считаются также импортированными и в другие государства-члены ЕАЭС. Положения Договора о присоединении Армении к ЕАЭС
от 29 мая 2014 г. определяют также долю Армении в размере 1,13 % из общего
объема собранных таможенных пошлин. В основе расчета данной доли был
применен подход, при котором установленная ставка обеспечивала бы Армению
таким же доходом, какой бы получился, если бы после соответствующего
увеличения таможенных пошлин они применялись бы Арменией отдельно.
Рассматриваемый чрезвычайно короткий период времени не позволяет в
полной мере оценить версию переориентации импорта. Задача осложняется тем,
что после третьего квартала 2014г.российский рубль обесценился на 22% по отношению к армянскому драму, что в других обстоятельствах должно было бы
привести к росту импорта из РФ. Также, кризис в РФ негативное повлиял на экономику Армении, что в свою очередь негативно повлияло на внутренний спрос и
соответственно привело к значительному сокращению импорта.
Инвестиции
Сокращение потока иностранных инвестиций в Армении за последние 7
месяцев связано как с внутренними, так и внешними факторами. "За последние
два-три года наблюдается отрицательная тенденция в сфере иностранных инвестиций. Больше всего поток инвестиций уменьшился из России – минус 27 млрд.
драмов, из Кипра, например, инвестиции сократились на 2,4 млрд. драмов. В
2015 году финансовый поток из этого островного государства составил 10,9
млрд. драмов". "В Армении есть сферы, где инвестиции сократились больше
всего. Это означает, что в данных сферах есть серьезные проблемы. Например,
это энерго и газоснабжении сокращения составили 24 млрд. драмов, в сфере
производство недрагоценных металлов – 10 млрд. драмов". Сокращения прямых
иностранных инвестиций может быть связано как с внутренними проблемами
страны, так и с отсутствием доверия, экономическим состоянием Армении,
которые могут быть не выгодны иностранным компаниям. Что касается
сотрудничества в рамках ЕАЭС, то кроме России, остальные страны-члены
ЕАЭС не заинтересованы в Армении, с точки зрения инвестиций.
Трансферты
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Экономический союз, в отличие от таможенного союза, предполагает также
свободное перемещение рабочей силы. Армения традиционно имеет большой
поток рабочих мигрантов в РФ, что в основном несет сезонный характер. Рабочие
мигранты, в свою очередь, являются основными субъектами денежных переводов. Трансферты играют важную роль для экономики РА, составляя около 1415% ВВП. За последние годы зарегистрирован непрерывный рост денежных
переводов из РФ в РА, учитывая, конечно, высокую сезонность работ,
выполняемых мигрантами. Однако, с третьего квартала 2014 г. зарегистрирован
резкий спад трансфертов, объем денежных перевод достиг самого низкого уровня
за последние 10 лет. Это обусловлено экономическим кризисом в РФ.
Денежные переводы на имя физических лиц через банковскую систему Армении
в мае 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года снизились на
17%, составив $109,5 млн. Об этом свидетельствуют данные ЦБ Армении. При
этом за месяц денежные переводы снизились на 4,8%. Объем переводов в мае из
Армении за рубеж составил около $67,5 млн., увеличившись на 14,6%. Таким
образом, чистый приток поступлений в отчѐтный период составил около $41,9
млн., что на 42,5% меньше показателей за аналогичный период прошлого года.
Около 61,4% денежных средств от совокупного объѐма частных трансфертов
республики приходится на Россию. При этом в прошлые годы доля российских
трансфертов составляла 70-80%. Денежные переводы из России в республику в
мае 2016 года составили около $67,2 млн., снизившись на 20,2% по сравнению с
маем 2015 года (рост за месяц на 8,2%), а отток из республики в РФ вырос на
72,4% до $33,5 млн. (рост за месяц на 25,9%).
Выводы
По результатам не полных двух лет членства Армении в ЕАЭС фактически
наблюдаемое экономическое состояние достаточно проблематично, однако наблюдаемые тенденции вряд ли обусловлены интеграционными процессами.
Экономический кризис РФ оставляет слишком большое влияние на страны
региона, и отделить это влияние от последствий присоединения к ЕАЭС практически невозможно. Одновременно слишком быстрый процесс вступления
Армении в ЕАЭС требует продолжить процесс сближения политик и регуляторных механизмов и после вступления, что позволит армянским предпринимателям
и инвесторам фактически почувствовать положительные последствия членства.
Если сравнивать альтернативы интеграции с ЕС или ЕАЭС, то вариант ЕС на
примере Грузии и Молдовы не свидетельствует о большей выгоде этого
направления. Исследования уровней экспорта свидетельствует о том, что страны
региона все еще сильно зависят от состояния экономики РФ. Важным фактором
является то, что рынок ЕС очень конкурентный, а по линии товаров, по которым
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бывшие страны СССР имеют сравнительные преимущества, строго регулируемый. Поэтому в динамике экспорта этих стран изменения пока незаметны.
В Армении относительно динамики иностранных инвестиций можно утверждать, что в сентябре 2013 года, после объявлении о намерении вступить в
ЕАЭС, у инвесторов не появилось дополнительного интереса к экономике РА и
ожидаемым возможностям, что обычно имеет место в условиях присоединения к
интеграционным процессам. Важно отметить, однако, что в случае Грузии высокий уровень иностранных инвестиций сохраняется не за счет стран ЕС, а
благодаря инфраструктурным проектам, осуществляемым, со стороны Азербайджана и Турции.
Владимир МКРТЧЯН
Оценка интеграционных процессов в различных секторах экономики
Республики Армения
Ключевые слова: интеграция, Таможенный союз, экспорт, импорт, инвестиции,
трансферты

В данной статье описывается воздействие на экономику РА, в процессе вступления в ЕАЭС. Дана краткая оценка интеграционных процессов в различных
секторах экономики.
Վլադիմիր ՄԿՐՏՉՅԱՆ
Ինտեգրման գործընթացների գնահատականը ՀՀ-ի տնտեսության
տարբեր մասնաճյուղերում.
Բանալի բառեր. ինտեգրում, մաքսային միություն, արտահանում, ներմուծում,
ներդրումներ, փոխանցումներ

Հետևյալ հոդվածում նկարագրվում է ՀՀ-ի տնտեսության վրա ազդեցությունը Եվրասիական խորհուրդ մտնելու ընթացքում:Տրված է ինտեգրման
գործընթացների գնահատականը տնտեսության տարբեր մասնաճյուղերում: Վերլուծության են ենթարկվել ԵԱՏՄ անդամակցության առաջին
երկու տարիներին ՀՀ մակրոտնտեսական ցուցանիշները, կատարվել են
եզրահանգումներ` տեղ գտած միտումների և զարգացումների շուրջ:
Vladimir MKRTCHYAN
Assessment of integration processes in various sectors of economy in the Republic
of Armenia.
Key words: integration,customs union,export,import, investments,transfers

This article describes the influence on RA,during the process of its getting into EEU.A
short assessment of integration processes in different sectors of economy is given. Main
economic indicators are analyzed during the first two years of Armenia’s membership
in EEU, as well as major trends and developments related to integration.
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ՄԵԾ ԲՐԻՏԱՆԻԱՅԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ
ԸՆԿԱԼՈՒՄԸ ԲՐԻՏԱՆԱՑԻ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴՆԵՐԻ ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑՆԵՐԻ
ՄԻՋՈՑՈՎ
Արփինե ՍԱՐԳՍՅԱՆ
ԳՊՄԻ-ի ավագ դպրոցի ուսուցիչ
Բանալի բառեր. կառավարական համակարգ, սահմանադրություն,
միապետություն,տնտեսություն, թագուհի, թղթադրամ, արտարժույթ,
աղքատության մակարդակ, միջին եկամուտ

Կառավարում (անգլերեն՝ management, հին ֆրանսերենից ménagement ''ուղեկցելու ուղղություն տալու արվեստ'', լատիներենից` ''ձեռքով
ուղղություն տալ'', ռուսերեն` ղեկավարել), նշանակում է տարբեր մակարդակների սոցիալ-տնտեսական համակարգերի և մոդելների ստեղծումը,
կառավարումը, հսկումը և առավելագույն կերպով արդյունավետ օգտագործումը։ Այս հոդվածում ուսումնասիրվուÙ է Մեծ Բրիտանիայի տնտեսության և կառավարման համակարգը, քննարկվուÙ է թագուհու կառավարման գործառույթները, խոսվուÙ է, թե ինչպիսի դեր ու նշանակություն ունի
վարչապետը, նկարագրվուÙ են Միացյալ Թագավորության հիմնական 3
կուսակցությունները, բացատրվուÙ »Ý խորհրդարանական կառավարÙան
դերն ու նշանակությունը, տնտեսության աճ և զարգացում հասկացությունները: Այս ամենÝ անգլերեն ուսումնասիրող անձնավորությունների
համար մի քիչ խրթին է, դրա համար անհրաժեշտ է համեմատություններ
անել հայերենով, որպեսզի ավելի պատկերավոր և դյուրըմբռնելի դարձվի
թեման: Մեծ Բրիտանիայի և Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորություն (The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland), անկախ պետություն է Հյուսիսային Եվրոպայում: Մեծ Բրիտանիան գտնվում
է Բրիտանական կղզիներում և Եվրոպա մայրցամաքից բաժանվում է
Հյուսիսային ծովով, Պա դե Կալե և Լա Մանշ նեղուցներով: Նրա կազմի
մեջ են մտնում Անգլիան, Շոտլանդիան և Ուելսը` տեղակայված Մեծ Բրիտանիա կղզու վրա, և Հյուսիսային Իռլանդիան` տեղակայված մեծությամբ
երկրորդ Իռլանդիա կղզու հյուսիսային մասում: Վերոնշյալ երկու կղզիների մեջտեղում տեղակայված Մեն կղզին և Նորմանդյան կղզիները
ստեղծել են առանձին վարչական միավոր:
Մեծ Բրիտանիայի Կառավարման համակարգÇ ³éáõÙáí Միացյալ
Թագավորությունը ունիտար պետություն է, որը գործում է սահմանադրական միապետություն և պառլամենտական համակարգ կառավարման
համապատասխան։ Ունիտար պետությունները, որպես կանոն, ձևավորվում են մոնոէթնիկ տարածքների վրա։ Ունիտար պետություններում գործում է մեկ սահմանադրություն, միասնական օրենսդրություն, միասնական օրենսդիր, գործադիր և դատական իշխանությունների մարմիններ։
Ունիտար պետությունները տարանջատվում են՝
 կենտրոնացված
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 ապակենտրոնացված պետություններ
Մեծ Բրիտանիան բաղկացած է չորս երկրներից՝ Անգլիա (England),
Հյուսիսային Իռլանդիա (Northern Ireland), Շոտլանդիա (Scotland), Ուելս
(Wales): Եղիսաբեթ II թագուհին Միացյալ թագավորության և ևս 15 անկախ պետությունների ղեկավարն է ։ Նաև հանդիսանում է Անգլիկանյան
եկեղեցու գլուխ, բրիտանական զինված ուժերի գերագույն հրամանատար, գնդապետ։ 1953 թ. մայիսի 29-ից առ 1961 թ. մայիսի 31-ը Հարավային Աֆրիկայի թագուհին էր։ Նա պատկանում է Վինձորների ïáÑÙÇÝ։ Գահ
է բարձրացել 1952 թ. փետրվարի 6-ին, թագադրվել է 1953 թ. հունիսի 2ին։ Անցյալ տարի Եղիսաբեթ II-ը յուրատեսակ ռեկորդ սահմանեց՝ դառնալով Բրիտանիայի ամենաերկարակյաց գահակալը։ Երբ դիտում ենք
անգլերեն լեզվով հարցազրույց ’’Sky News’’ արբանյակային հեռուստալիքիով, տեսնում ենք, որ հարզազրույցի մասնակիցների 70% քվեարկել են
միապետության հավերժ պահպանման օգտին: Այս արդյունքները հրապարակվել են սեպտեմբերի 9-ին: Հարցվածների 58 % թագուհուն ավելի
շատ են վստահում, քան քաղաքական գործիչների մեծամասնությունը:
Հարցվածների միայն 21% է ասել, որ միապետությունը փողերի անհարկի
վատնում է, իսկ 61% համաձայն չէ այդ պնդմանը: Նաև 61% կարծում է,
որ միապետությունը դեռևս կարևոր դեր է խաղում բրիտանական պետության գործունեության մեջ: Մի այլ հարցազրույց էլ տեղի է ունեցել հոկտեմբերին, 2015թ., բրիտանական հեռուստալիքով, որտեղ քննարկվ»É է,
թե քանի օր և քանի ժամ կգահակալի թագուհին: Արդյունքներից ելնելով,
կարելի ամփոփել, որ Եղիսաբեթ II-ը գահին կլինի 23000 236 օր կամ 33մլն
446000 430 րոպե: Այժմ փորձենք ներկայացնել միապետության էությունը:
Միապետն ավելի շատ ձևական, քան քաղաքական բնույթ է կրում Միացյալ թագավորությունը Սահմանադրություն որպես միասնական փաստաթուղթ չունի աշխարհի 3 պետությունների պես՝ Նոր Զելանդիա, Իսրայել,
Սան Մարինո: Մեծ Բրիտանիայի Սահմանադրությունը հիմնականում
կազմված է տարբեր գրավոր աղբյուրների ժողովածուից՝ ներառյալ կանոնադրություններ, դատական իրավունք, միջազգային պայմանագրեր։ Բրիտանիայի խորհրդարանը կարող է ուղղակի ’’սահմանադրական բարեփոխում’’ անցկացնել՝ ընդունելով հերթական օրենքը և այդպես հնարավորություն ունի փոփոխելու կամ վերացնելու Սահմանադրության ցանկացած գրավոր կամ ոչ գրավոր տարր։ Սակայն հարկ է նշել, որ խորհրդարանը չի կարող այնպիսի օրենք ընդունել, որը հաջորդ գումարումը չկարողանա փոխել: Խորհրդարանը, որը նստում է Վեսթմինսթերյան պալատում, կազմված է 2 պալատից՝ ընտրովի համայնքների պալատից (անգլ»ñ»Ý` House of Commons) և նշանակովի լորդերի պալատից (անգլ.`House
of Lords): Ցանկացած ընդունված փաստաթուղթ պետք է թագուհու հա485
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վանությանն արժանանա, որպեսզի ընդունվի որպես օրենք։ Ձևականորեն
վարչապետը և կառավարությունը նշանակվում են միապետի կողմից, սակայն վարչապետն ինքն է հավաքում իր կաբինետի անդամներին, և ըստ
ավանդության՝ թագուհին հավանության է արժանացնում վարչապետի
ընտրությունը։Գործադիր իշխանությունն իրականացվում է վարչապետի
և կաբինետի կողմից, ովքեր երդվում են Միացյալ Թագավորության
Գաղտնի խորհրդի առաջ։ Համայնքների պալատի ընտրությունների համար Միացյալ Թագավորությունը բաժանված է 650 ընտրական շրջանների, որտեղ խորհրդարանի յուրաքանչյուր առանձին անդամ ընտրվում է
սովորական մեծամասնությամբ։ Միացյալ Թագավորության հիմնական 3
կուսակցություններն են՝ Պահպանողական, Լեյբորիստական և Լիբերալ
դեմոկրատական կուսակցությունները։ Մեծ Բրիտանիայի տնտեսական
զարգացումը կախված է պետության ճիշտ կառավարման քաղաքականությունից: Միացյալ Թագավորությունը համարվում է աշխարհում 8-րդ
և Եվրոպայում 2-րդ (Գերմանիայից հետո) ամենամեծ տնտեսություն ունեցող պետությունը: Ֆունտ ստերլինգը համարվում է աշխարհում երրորդ
ամենախոշոր պահուստային տարադրամը ամերիկյան դոլարից և եվրոյից
հետո։ Անգլիայի բանկը կամ Միացյալ Թագավորության կենտրոնական
բանկը պատասխանատու է ազգային արտարժույթի՝ ֆունտ ստերլինգի թողարկման համար:
Շոտլանդիայի և Հյուսիսային Իռլանդիայի բանկերը ևս իրավունք
ունեն սեփական թղթադրամ թողարկել, սակայն պարտավոր են ունենալ
Անգլիայի բանկի բավականին քանակության թղթադրամ՝ սեփական
թողարկումը ծածկելու համար։

Էդինբուրգը ևս համարվում է եվրոպական ամենախոշոր ֆինանսական կենտրոնը։ Մեքենաշինությունը Միացյալ թագավորության տնտեսության ամենահիմնական ճյուղերից մեկն է, որտեղ աշխատում է ավելի քան
800000 մարդ՝ 52 միլիարդ ընդհանուր շրջանառությամբ և 26,6 միլիարդ
արտահանությամբ։ Դեղագործությունը նույնպես կարևոր դեր է խաղում
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»õ երրորդ տեղն է զբաղեցնում՝ ԱՄՆ-ից և Ճապոնիայից հետո։ Աղքատության մակարդակը սովորաբար որոշվում է որպես տնային տնտեսության
միջին եկամտի 60%-ը: 2007-2008 թ 13.5 միլիոն մարդ (բնակչության 22%)
ապրում էր աղքատության մեջ։ Սա Եվրամիության երկրների շարքում
ամենաբարձր ցուցանիշն է՝ չհաշված 4 այլ երկրներ: Աղքատները միշտ
վատ են սնվել եւ հաճախ նույնիսկ մահացել են սովից: Ի՞նչ կարող են իրենց թույլ տալ մերօրյա աղքատները: Այս հարցին փորձել են պատասխանել ’’Poverty Line’’ ծրագրի հեղինակները: Ծրագիրը սկսվել է 2012-ին
լուսանկարիչ Ստեֆեն Չոուի եւ տնտեսգետ Խուեյ-Իիյ Լինյի կողմից:
Յուրաքանչյուր լուսանկարում կարող եք տեսնել մթերքներ, որոնք կարելի
է ձեռք բերել այն գումարով, որը մեկ օրում ստանում է աղքատության
շեմին պաշտոնապես գտնվող մարդը: Աղքատության շեմը անգլերեն ուսումնասիրողներին կարելի է բացատրել նկարների և օրինակների միջոցով: Օինակ` ծրագրի ղեկավարները ներկայացրել են Անգլիայի (England), Հյուսիսային Իռլանդիայի(Northern Ireland), Շոտլանդիայի (Scotland)
և Ուելսի (Wales) աղքատության մակարդակը, որի օգնությամբ անգլերեն
ուսումնասիրողները հեշտությամբ կըմբռնեն նյութը: Ծրագրի ղեկավարները նյութը ներկայացրել են հետևյալ կերպ` Մեծ Բրիտանիայում աղքատության շեմը 9,47 դոլար: Այդ գումարով հնարավոր է գնել 1 տուփ ծալովի կոնֆետներ, կամ խոզի 2 կողաճաղ, կամ 2 սառեցված պիցցա, կամ
25 հոթ-դոգ, կամ 2 իշխան: Հյուսիսային Իռլանդիայում աղքատության
շեմը՝ օրական եկամուտը՝ 4,37 դոլար, որով կարել է գնել 4 սպիտակ շաղգամ, կամ 2 կոկոս, կամ 1 ձուկ, կամ 2 կգ պոմիդոր: Շոտլանդիայում
աղքատության շեմը 1,23 դոլար է: Այդ գումարով հնարավոր է գնել կես
ավոկադո, կամ 1 կգ եգիպտացորենի ալյուր, կամ 1 մեծ անանաս, կամ 2
հավի կոտլետ: Ուելսում աղքատության շեմը 4,91 դոլար է: Այդ գումարով
հնարավոր է գնել 1 ծովախեցգետին, կամ 3 համբուրգեր, կամ 8 հոթ-դոգ,
կամ 39 շոկոլադե թխվածքաբլիթ:
Դրան զուգահեռ Ï³ñ»õáñ ¿ ներկայացնել Մեծ Բրիտանիայի ժողովÁրդի հարստությáõÝÁ, հատկապես թագուհու áõÝ»óí³ÍùÁ, որը ներկայացվել է անգլերեն լեզվով հաղորդման ժամանակ: 2015թ. նոյեմբերի 1-ին
’’Sky News’’ բրիտանական արբանյակային հեռուստաալիքով ցուղադրվեց
հաղորդում, որտեղ մենք ունկնդրում էինք թագավորական ընտանիքի
հարստության մասին հետաքրքիր փաստեր: Մեծ Բրիտանիայի թագավորական ընտանիքը հաճախ դառնում է բամբասանքների օբյեկտ: Այդ ընտանիքի կյանքը թվում է հեքիաթային և խելահեղ հարուստ: Սակայն
թագավորական ընտանիքի անդամների մասին կա շատ հետաքրքիր
ինֆորմացիա: Կարծիք կա, որ Մեծ Բրիտանիայի թագուհին բառացիորեն
լողում է ոսկու մեջ և կարող է իրեն թույլ տալ այն ամենը, ինչ ցանկանում
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է: Դա այդքան էլ այդպես չէ, քանի որ թագավորական ընտանիքը երկրի
ամենահարուստ մարդկանց ցուցակում զբաղեցնում է 257-րդ տեղը:
Թագուհու կարողությունը հավասար է ընդամենը 550 մլն դոլարի: Æսկ
տունը տպավորում է իր տարածքով, որը կազմում է 11 հազար քառակուսի մետր: Ընտանիքի հսկայական տունն ունի 774 սենյակ: Սպասարկող անձնակազմը կազմված է 800 մարդուց: Այժմ փորձենք ներկայացնել
տնտեսության զարգացման հաջորդ ամենակարևոր մասերից մեկը` տուրիզմը: Տուրիզմը համարվում է բրիտանական տնտեսության ամենակարևոր մասը, և 2004 թ 27միլիոն զբոսաշրջիկներով պետությունը
զբաղեցնում է 6-րդ տեղը համաշխարհային տուրիզմի շարքում, իսկ Լոնդոնը համարվում է զբոսաշրջիկների կողմից ամենաշատ այցելվող քաղաքÝ աշխարհում։ Մեծ Բրիտանիայի ավիացիոն արդյունաբերությունը
զբաղեցնում է աշխարհում երկրորդ կամ երրորդ տեղը (կախված է հաշվարկի մեթոդից) և ունի 20 միլիարդ ընդհանուր շրջանառություն։ Airbus
A380-ի թևերը և շարժիչն արտադրվում են Միացյալ Թագավորությունում:
Ամփոփելով հոդվածը` կարելի է գալ այն եզրակացության, որ Մեծ
Բրիտանիան, լինելով սահմանադրական միապետություն, ունի ճկուն և
կուռ կառավարման և տնտեսական համակարգ: Եղիսաբեթ II-ն էլ թագավորում է, սակայն չի կառավարում: Մեծ Բրիտանիայում միապետն իրավունք ունի խորհուրդներ տալ, հավանության արժանացնել որոշումներ,
նախազգուշացնել: Մեծ Բրիտանիայում կարևոր դեր ունի վարչապետը և
իր կառավարական անձնակազմը: Աղքատության շեմը գնալով պակասում է, աշխատատեղեր են բացվում գործազուրկների համար: Տնտեսության աճ է նկատվում` շնորհիվ տուրիզմի: Ø»ñ Ï³ñÍÇùáí, Մեծ Բրիտանիայի կառավարման և տնտեսական համակարգին պետք է ծանոթ
լինի ոչ միայն բնիկ բրիտանացին, այլ նաև յուրաքանչյուր ոք, ով ցանկանում է ուսումնասիրել անգլերեն լեզուն և անգլիական քաղաքականությունը, տնտեսությունը, պատմությունն ու մշակույթը:
Գրականություն
1. ’’Sky News’’ արբանյակային հեռուստալիք
2. ’’Top News’’ 2015-08-31 12:20:41
3. www.travelnews.am վեբ կայք
4. Կոխ, Ջոն Թ. (2006). Կելտական մշակույթ. Պատմական հանրագիտարան.
Սանտա Բարբարա, Քալիֆոռնիա: ABC-CLIO. էջ 973. ISBN
9781851094400.(անգլ.)
5. ’’Երկրների վերլուծություն: Միացյալ Թագավորություն’’։
6. ’’Fall in UK university students’’։ BBC News, 2015

Արփինե ՍԱՐԳՍՅԱՆ
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Մ»Í ´ñÇï³ÝÇ³ÛÇ ïÝï»ë³Ï³Ý ¨ ù³Õ³ù³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý
Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ÁÝÏ³ÉáõÙÁ µñÇï³Ý³óÇ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ Ñ³ñó³½ñáõÛóÝ»ñÇ
ÙÇçáóáí
Բանալի բառեր. կառավարական համակարգ, սահմանադրություն,
միապետություն,տնտեսություն, թագուհի, թղթադրամ, արտարժույթ,
աղքատության մակարդակ, միջին եկամուտ:

Մեծ Բրտանիան ունիտար պետություն է՝ սահմանադրական միապետությամբ, որի զարգացման համար կարևոր դեր ունի ճիշտ կառավարումը,
որից էլ բխում է տնտեսության ճիշտ զարգացումն ու բարգավաճումը:
Միացյալ Թագավորությունն ունի մասամբ կարգավորվող շուկայական
տնտեսություն: Ըստ շուկայական փոխարժեքների՝ Միացյալ Թագավորությունը համարվում է աշխարհում 8-րդ ամենամեծ տնտեսություն ունեցող
պետությունը: Մեծ Բրիտանիան ունի կառավարման և տնտեսական ճկուն
և կուռ համակարգ, ապահովում է բնակչության աղքատության նվազեցում
և խթանում է նոր աշխատատեղերի ստեղծմանը:
Арпине САРГСЯН
Восприятие системы управления и экономики Великобритании с помощью
опроса британского народа
Ключевые слова: управляемая система, конституция, монархия, экономика, королева,
бумажные деньги, валюта, уровень бедности, средний доход

Великобритания является унитарным государством с конституционной монархией, для развития которого главную роль играет правильное управление, от чего
и зависит развитие и процветание экономики. Великобритания имеет частично
урегулирующую маркетинговую экономику. По подсчетам маркетинговым обменам Великобритания является 8-ым государством, имеющим самую большую
экономику. Государство имеет гибкую и прочную систему экономики и управления, для этого обеспечивает сокращение бедности и стимулирует создание новых рабочих мест и благоприятную жизнь для своего народа.
Arpine SARGSYAN
The perception of economic and public management system of Great Britain
through British people interviews
Key words: governmental system, constitution, monarchy, economics, queen, banknote, foreign
currency, the poverty level, the average income

Great Britain is a unitary country with constitutional monarchy; it has an important role
for the development of good management from which the right development and prosperity of the economy depend. The United Kingdom has a partially regulated market
economy. According to market exchange rates, the United Kingdom is considered the
8th country in the world which has the largest economy. The UK has a flexible and solid
system of economy and management that‘s why it ensures the reduction of poverty and
stimulates the creation of new jobs, ensuring dignified life of society.
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´²ðºöàÊàôØÜºðÆ Þ²ðàôÜ²Î²Î²ÜàôÂÚ²Ü ²ä²ÐàìØ²Ü ºì
ÒºèÜ²ðÎ²îÆðàôÂÚ²Ü ¼²ð¶²òØ²Ü ÐÆØÜ²Ð²ðòºðÀ ÐÐ ²¶ð²ð²ÚÆÜ
àÈàðîàôØ
Ð³ëÙÇÏ ¶ºìàð¶Ú²Ü
Ð²²Ð ²·ñáµÇ½Ý»ëÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ³ÙµÇáÝÇ Ñ³Ûóáñ¹

²Ýáõß ²ê²îðÚ²Ü
Ð²²Ð ²·ñ³ñ³ÛÇÝ ¿ÏáÝáÙÇÏ³ ¨ Ï³é³í³ñáõÙ 5-ñ¹ Ïáõñë
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ.é»ýáñÙÝ»ñ, Ó»éÝ³ñÏ³ïÇñáõÃÛáõÝ, å»ï³Ï³Ý ³ç³ÏóáõÃÛáõÝ,
ïÝï»ë³íáñÙ³Ý Ó¨»ñ, ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝ, »ÝÃ³Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñ, µ³ñ»Ýå³ëï
ÙÇç³í³Ûñ

ÐáÕ³ÛÇÝ ¨ ³·ñ³ñ³ÛÇÝ é»ýáñÙÝ»ñÝ Çñ»ÝóÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ý å»ï³Ï³Ý ³·ñ³ñ³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ·ÉË³íáñ ·áñÍÇùÁ£ ²·ñ³ñ³ÛÇÝ é»ýáñÙÝ»ñÁ ÙÇßï ï»ÕÇ »Ý áõÝ»ÝáõÙ ËáñÁ ëáóÇ³É³Ï³Ý óÝóáõÙÝ»ñÇ« Ñ»Õ³÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ Ñ»Õ³ßñçáõÙÝ»ñÇ ýáÝÇ íñ³ ¨, áñå»ë Ï³ÝáÝ, é»ýáñÙÝ»ñÇ
Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ å³Ñ³ÝçíáõÙ »Ý ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý ß³ï Ù»Í ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³Ù Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý µáÉáñ ß»ñï»ñÇ ÏáÝë»Ýëáõë ¥÷áËÑ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝ¤£404 ´áÉáñ Ñ³Ýñ³Ñ³Ûï ³·ñ³ñ³ÛÇÝ é»ýáñÙÝ»ñÁ Ïáãí³Í »Ý »Õ»É
Ýå³ëï»Éáõ ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý áÉáñïáõÙ ÑáÕ³ÛÇÝ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ï³ñ·³íáñÙ³ÝÁ« ïÝï»ëí³ñÙ³Ý ¨ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ó¨»ñÇ Ùñó³Ïó³ÛÇÝ
Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ëï»ÕÍÙ³ÝÁ« ÝÛáõÃ³Ï³Ý ß³Ñ³·ñ·éí³ÍáõÃÛ³Ý ¨ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³óÙ³ÝÁ« ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ³½³ï³Ï³Ý³óÙ³ÝÁ« ·ÛáõÕáõÙ
ëáóÇ³É³Ï³Ý É³ñí³ÍáõÃÛ³Ý ÃáõÉ³óÙ³ÝÁ« áñáÝù í»ñçÇÝ Ñ³ßíáí Ýå³ï³Ï³áõÕÕí³Í »Ý »Õ»É »ñÏñÇ å³ñ»Ý³ÛÇÝ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ³å³ÑáíÙ³ÝÁ£
ä³ïÙáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ Çñ³Ï³Ý³óí»É »Ý µ³½Ù³ÃÇí µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñ«
áñáÝù Çñ³ñÇó ¿³Ï³Ýáñ»Ý ï³ñµ»ñí»É »Ý Çñ»Ýó µÝáõÛÃáí« µáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ùµ ¨ ³é³ç³¹ñí³Í ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý Ó¨»ñáí áõ Ù»Ãá¹Ý»ñáí£
Ð³Û³ëï³ÝÇ µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÇ å³ïÙáõÃÛ³Ý Ù»ç Ï³ñ¨áñ ¹»ñ »Ý Ë³Õ³ó»É 1861Ã© é»ýáñÙÁ« áñÁ í»ñ³óñ»ó ×áñï³ïÇñ³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÁ èáõë³ëï³ÝáõÙ ¨ ¹ñ»ó Ï³åÇï³ÉÇëï³Ï³Ý Ï³óáõÃ³Ó¨Ç ëÏÇ½µÁ èáõë³ëï³ÝáõÙ£ è»ýáñÙÇ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý å³ï×³éÁ ý»á¹³É³-×áñï³ïÇñ³Ï³Ý Ï³ñ·»ñÇ ×·Ý³Å³ÙÝ ¿ñ2£ ¶ÛáõÕáõÙ Ï³åÇï³ÉÇ½ÙÇ ½³ñ·³óÙ³Ý
·áñÍáõÙ Ï³ñ¨áñ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝ»ó³í 20-ñ¹ ¹³ñÇ ëÏ½µÇÝ ¥1906Ã©¤ Çñ³Ï³Ý³óí³Í ³·ñ³ñ³ÛÇÝ é»ýáñÙÝ»ñÁ èáõë³ëï³ÝáõÙ« áñÁ ëï³ó³í
§êïáÉÇåÇÝÛ³Ý é»ýáñÙÝ»ñ¦ ³Ýí³ÝáõÙÁ£ êïáÉåÇÝÛ³Ý é»ýáñÙÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ èáõë³ëï³ÝÇÝ Ñ³çáÕí»ó ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³ÝÁ ¹áõñë µ»ñ»É
×·Ý³Å³ÙÇó ¨ 1913Ã© 1900Ã© Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÛ³Ùµ ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ³ñï³404
2

Большая советская энциклопедия «Аграрные реформы»
Ø³Ý³ë»ñÛ³Ý Ü. ‚²·ñ³ñ³ÛÇÝ Ñ³ñóÁ »ñ»Ï ¨ ³Ûëûñ‛, îÝï»ë³·»ï, ºñ¨³Ý, 2005, ¿ç 57
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¹ñ³ÝùÁ ¥Ñ³Ù³¹ñ»ÉÇ ·Ý»ñáí¤ ³×»ó 33.8%-áí£ ¶ÛáõÕÙÃ»ñùÝ»ñÇ ³åñ³Ýù³ßñç³Ý³éáõÃÛáõÝÁ é»ýáñÙÝ»ñÇ ï³ñÇÝ»ñÇÝ ³×»ó 46%-áí£ 1913Ã© 1905Ã©
Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÛ³Ùµ ³í»É³ó³í ·ÛáõÕÙÃ»ñùÝ»ñÇ ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý Í³í³ÉÝ»ñÁ
61%-áí£ 1910Ã. èáõë³ëï³ÝÇÝ µ³ÅÇÝ ¿ ÁÝÏÝáõÙ Ñ³ó³Ñ³ïÇÏÇ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý 36.9%-Á3 £
èáõë³ëï³ÝÇ ¥³Û¹ ÃíáõÙ Ý³¨ Ýñ³ Ï³½ÙÇ Ù»ç ÙïÝáÕ Ð³Û³ëï³ÝÇ¤
·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ·áñÍáõÙ Ï³ñ¨áñ ¹»ñ³Ï³ï³ñáõÃÛáõÝ ¿
áõÝ»ó»É Ý³¨ Ü¾ä-Á 1921-1928ÃÃ© áñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ èáõë³ëï³ÝáõÙ ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ÙÃ»ñùÝ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý Í³í³ÉÝ»ñÝ ³í»É³ó³Ý 2,2 ³Ý·³Ù4£
Ð³Û³ëï³ÝÇ ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý å³ïÙáõÃÛ³Ý Ù»ç í×é³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝ»ó³í 1991Ã© ³·ñ³ñ³ÛÇÝ µ³ñ»÷áËáõÙÁ« áñÁ ³ãùÇ ÁÝÏ³í Çñ
³ñÙ³ï³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ« Ñ³å×»åáõÃÛ³Ùµ ¨ Ù³ëßï³µÝ»ñáí£ ²·ñ³ñ³ÛÇÝ
µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÁ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ëÏ½µáõÝùáñ»Ý Ñ»ï³åÝ¹áõÙ ¿ÇÝ Ñ»ï¨Û³É
Ýå³ï³ÏÝ»ñÁ©
 ÑáÕÇ ¨ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ÙÛáõë ÙÇçáóÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý
å»ï³Ï³Ý Ù»Ý³ßÝáñÑÇ í»ñ³óáõÙ ¨ ·ÛáõÕáõÙ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ùñó³Ïó³ÛÇÝ
Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ëï»ÕÍáõÙ,
 ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý å»ï³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÉáõÍ³ñáõÙ ¨
ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñíáÕ« ÇÝùÝ³ýÇÝ³Ýë³íáñíáÕ ïÝï»ëí³ñÙ³Ý ³é³í»É ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ¨ ×ÏáõÝ Ó¨»ñÇ ëï»ÕÍáõÙ,
 ³·ñ³ñ³ÛÇÝ áÉáñïáõÙ ßáõÏ³Û³Ï³Ý ¥³½³ï ïÝï»ë³Ï³Ý¤ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ëï³ïáõÙ£
ÐáÕÇ ¨ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ÙÛáõë ÙÇçáóÝ»ñÇ ë»÷³Ï³Ý³ßÝáñÑÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ·ÛáõÕáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»ó³í ïÝï»ë³Ï³Ý Ñ»Õ³÷áËáõÃÛáõÝ« ÷áËí»ó
·ÛáõÕ³óáõ ëáóÇ³É-ïÝï»ë³Ï³Ý Ï³ñ·³íÇ×³ÏÁ« ³é³ç »Ï³Ý ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý áõ ïÝï»ëí³ñÙ³Ý Ýáñ Ó¨»ñ« ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý áõ µ³ßËÙ³Ý Ýáñ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ£ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ³·ñ³ñ³ÛÇÝ µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÁ ÙÇ³Ý·³Ù³ÛÝ
³ñ¹³ñ³óí³Í ¿ÇÝ ¨ ³ÝÑñ³Å»ßï£ ê³Ï³ÛÝ å»ïù ¿ Ýß»É« áñ µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÝ Çñ³Ï³Ý³óí»óÇÝ Ñ³ËáõéÝ« ³é³Ýó Çñ³í³Ï³Ý ¨ Ï³½Ù³Ï»ñåã³Ï³Ý
å³ïß³× Ý³Ë³å³ïñ³ëïÙ³Ý£
Þ³ï Ñ³×³Ë Ñ³ßíÇ ã³éÝí»óÇÝ é»ýáñÙÝ»ñÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ÷áñÓÝ áõ
³½·³ÛÇÝ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÝ« áñÁ Ñ³Ý·»óñ»ó Ù³ñï³í³ñ³Ï³Ý
3

М. Румянцев. ” «Столипинская аграрная реформа». ” Ж. «Вопросы экономики» N
10, 1990, стр. 63-74.
4
Ø³Ý³ë»ñÛ³Ý Ü. ” §²·ñ³ñ³ÛÇÝ Ñ³ñó»ñ »ñ»Ï ¨ ³Ûëûñ¦. ” îÝï»ë³·»ï - ºñ¨³Ý.2005, ¿ç 67
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Éáõñç ëË³ÉÝ»ñÇ£ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý áõ ²ñ¨»ÉÛ³Ý ºíñáå³ÛÇ ¨ ²äÐ Ý³ËÏÇÝ ëáóÇ³ÉÇëï³Ï³Ý »ñÏñÝ»ñÇó ÙÇ³ÛÝ ÐաÛ³ëï³ÝÝ ÁÝïñ»ó ³·ñ³ñ³ÛÇÝ µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÇ ³ñÙ³ï³Ï³Ý Ó¨Á« áñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ÐÐ ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý
Ù»ç Ù»ù»Ý³Û³óí³Í ¨ Ëáßáñ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝÇó ³ÝóáõÙ Ï³ï³ñí»ó ¹»åÇ
Ù³Ýñ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ£ Ü»ñÏ³ÛáõÙë Ùß³ÏáíÇ ÑáÕ³ï³ñ³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ù³ëÝ³ïí³Í »Ý ³í»ÉÇ ù³Ý 1«2 ÙÉÝ ÑáÕ³ÏïáñÝ»ñÇ£ Ø»Ï ·ÛáõÕ³óÇ³Ï³Ý ïÝï»ëáõÃÛ³ÝÁ ÙÇçÇÝ Ñ³ßíáí µ³ÅÇÝ ¿ ÁÝÏÝáõÙ 1«37 Ñ³-Ç ã³÷áí ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ÑáÕ³ï³ñ³Íù« áñÝ, Áëï ¿áõÃÛ³Ý, Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ù³ñ½»ñում«
ï³ï³ÝíáõÙ ¿ 0.6-3 Ñ³ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ£ Üßí³Í ÑáÕ³ï³ñ³ÍùÝ»ñÝ ¿É µ³Å³Ýí³Í »Ý 4-6 ÑáÕ³ÏïáñÝ»ñÇ£ ²Ûë å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ Ëáëù ³Ý·³Ù ÉÇÝ»É ãÇ
Ï³ñáÕ Ï³åÇï³É Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý« ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý áõ
³ßË³ï³ÝùÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý Ï³ï³ñ»É³·áñÍÙ³Ý Ù³ëÇÝ£ ØÇÝã¹»é Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ÷áñÓÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÁ íÏ³ÛáõÙ ¿« áñ Ëáßáñ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝÁ ÙÇ ß³ñù ³é³í»ÉáõÃÛáõÝÝ»ñ áõÝÇ Ù³ÝñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ« ¨ ³ßË³ñÑÇ ½³ñ·³ó³Í »ñÏñÝ»ñáõÙ ÝÏ³ïíáõÙ ¿ ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ã³÷»ñÇ Ëáßáñ³óÙ³Ý Ï³ÛáõÝ ÙÇïáõÙ£5
ºÝÃ³¹ñíáõÙ ¿ñ« áñ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ Ñ»ï³·³ ï³ñÇÝ»ñÇÝ å»ïù ¿ ³å³Ñáíí»ñ µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÇ ß³ñáõÝ³Ï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ¨ å»ïù ¿ ³ÏïÇí
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ï³ñí»ñ ïÝï»ëí³ñÙ³Ý« ¹ñ³Ù³í³ñÏ³ÛÇÝ« ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý« Çñ³í³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ Ï³ï³ñ»É³·áñÍÙ³Ý, ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ã³÷»ñÇ Ù»Í³óÙ³Ý« ³ñï³¹ñ³Ï³Ý »ÝÃ³Ï³éáõóí³ÍùÇ ½³ñ·³óÙ³Ý ¨
å»ï³Ï³Ý Ï³ñ·³íáñÙ³Ý áõ å»ï³Ï³Ý ³ç³ÏóáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³ñ³ñ ëÏÁ½µáõÝùÝ»ñÇ Ùß³ÏÙ³Ý áõ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñáí« ë³Ï³ÛÝ Çñ³Ï³ÝáõÙ ¹³ ï»ÕÇ ãáõÝ»ó³í« Ð³Û³ëï³ÝáõÙ µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÝ Áëï ¿áõÃÛ³Ý
ë³ÑÙ³Ý³÷³Ïí»óÇÝ ÙÇ³ÛÝ ë»÷³Ï³Ý³ßÝáñÑÙ³Ùµ ¨ ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛáõÝÁ
Ñ»ï³·³ ï³ñÇÝ»ñÇÝ ½³ñ·³ó»É ¿ ·ñ»Ã» ¹³Ý¹³Õ ï»Ùå»ñáí: è»ýáñÙÝ»ñÇó
25 ï³ñÇ ³Ýó Ð³Û³ëï³ÝÇ ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛուÝը Ñ³Ù³Ë³éÝ ³ñ¹ÛáõÝùÇ
Í³í³ÉÝ»ñÇ ¨ ÙÇ ß³ñù ³ÛÉ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ ·Íáí ½ÇçáõÙ ¿ Ý³Ë³é»ýáñÙÛ³Ý
Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ£ î³ñ»ó-ï³ñÇ ³×áõÙ »Ý ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ÙÃ»ñùÝ»ñÇ ·Ý»ñÁ£
Þáõñç 150 Ñ³½³ñ Ñ»Ïï³ñ í³ñ»É³ÑáÕ ¹áõñë ¿ ÙÝ³ó»É ³ÏïÇí ßñç³Ý³éáõÃÛáõÝÇó ¨ û·ï³·áñÍíáõÙ »Ý áñå»ë ËáïÑ³ñù Ï³Ù ³ñáï³í³Ûñ£
Ü»ñÏ³ÛáõÙë ³·ñ³ñ³ÛÇÝ áÉáñïÇ Ó»éÝ³ñÏ³ïÇñáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³ÝÁ
ËáãÁÝ¹áïáõÙ »Ý©
 å»ïáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ
³Ýµ³í³ñ³ñ ³ç³ÏóáõÃÛáõÝÁ,
 í³ñÏ»ñÇ µ³ñÓñ ïáÏáë³¹ñáõÛùÁ ¨ Ï³ñ× Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ
 µ³ñÓñ Ñ³ñÏ»ñÁ,
5

Ø³Ý³ë»ñÛ³Ý Ü. - §²·ñ³ñ³ÛÇÝ Ñ³ñóÁ »ñ»Ï ¨ ³Ûëûñ¦, ºñ¨³Ý, 2005:
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 Ù»ù»Ý³Û³óÙ³Ý ó³Íñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ,
 ÝÛáõÃ³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ³Ýµ³í³ñ³ñ µ³½³Ý,
 ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÷áùñ ã³÷»ñÁ,
 Çñ³í³Ï³Ý ¹³ßïÇ ³ÝÏ³ï³ñáõÃÛáõÝÁ: ØÇÝã ³ÛÅÙ ãÇ ÁÝ¹áõÝí»É ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ÑÇÙÝ³ñ³ñ ûñ»Ýù, Çñ³í³Ï³Ý Ï³ñ·³íÇ×³Ï ãáõÝ»Ý
·ÛáõÕ³óÇ³Ï³Ý (ý»ñÙ»ñ³ÛÇÝ) ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ÉÇ³ñÅ»ù ã»Ý Ï³ñ·³íáñíáõÙ í³ñÓ³Ï³É³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ãÏ³ ûñ»Ýù å»ï³Ï³Ý ³ç³ÏóáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ¨ ³ÛÉÝ:
 »ÝÃ³Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇ ½³ñ·³óÙ³Ý ó³Íñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ,
 éÇëÏ³ÛÝáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ ¨ éÇëÏ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ³ÝÏ³ï³ñáõÃÛáõÝÁ,
 Çñ³óÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ½³ñ·³óÙ³Ý ó³Íñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ,
 ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ³ÝÏ³ï³ñáõÃÛáõÝÁ ¨ ³ÛÉÝ£
²·ñ³ñ³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ³é³çÝ³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ÑÇÙÝ³Ï³Ý
µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ, Ù»ñ Ï³ñÍÇùáí, å»ïù ¿ ÉÇÝÇ ³·ñ³ñ³ÛÇÝ Ñ³ïí³ÍÇÝ
å»ï³Ï³Ý ³ç³ÏóáõÃÛáõÝÁ ï³ñµ»ñ ï»ë³ÏÇ ëáõµëÇ¹Ç³Ý»ñÇ ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý
ÙÇçáóáí£ ¼³ñ·³ó³Í µáÉáñ »ñÏñÝ»ñáõÙ å»ïáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó Ñ³Ù³ÏáÕÙ³ÝÇ
³ç³ÏóáõÃÛáõÝ ¿ óáõó³µ»ñíáõÙ ³·ñ³ñ³ÛÇÝ áÉáñïÇÝ Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí ×ÛáõÕÇ
éÇëÏ³ÛÝáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ ¨ µÝ³ÏãáõÃÛ³ÝÁ å³ñ»Ý³ÙÃ»ñùáí ³å³ÑáíÙ³Ý é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý ËÝ¹ñÇ Ï³ñ¨áñáõÃÛáõÝÁ£ ØÇÝã¹»é Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛաÝÁ óáõÛó ïñíáÕ å»ï³Ï³Ý ³ç³ÏóáõÃÛ³Ý ã³÷Á
Ñ³Ù³Ë³éÝ ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ï³½ÙáõÙ ¿ ÁÝ¹³Ù»ÝÁ 1-2%£6
Îááå»ñ³óÇ³Ý ³å³óáõó»É ¿ Çñ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ ¨ ³å³ÑáíáõÙ ¿
·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ¨ ·ÛáõÕ³Ï³Ý µÝ³Ï³í³Ûñ»ñÇ ½³ñ·³óáõÙÁ ó³ÝÏ³ó³Í
ù³Õ³ù³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ· ¨ ßáõÏ³Û³Ï³Ý ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ï³ñµ»ñ Ù³Ï³ñ¹³Ï áõÝ»óáÕ »ñÏñÝ»ñáõÙ: Îááå»ñ³óÇ³Ý ÁÝ¹áõÝ³Ï ¿ ÉáõÍ»Éáõ
Ð³Û³ëï³ÝÇ ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ³Ûëûñí³ ¹ñáõÃÛ³Ùµ ëáõñ ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÇó Ù»ÏÁ` ·ÛáõÕÙÃ»ñùÝ»ñÇ Çñ³óÙ³Ý ËÝ¹ÇñÁ: ºÃ» ãÏ³ Çñ³óáõÙ,
ãÏ³ Ý³¨ »Ï³Ùï³µ»ñáõÃÛáõÝ ¨ ÁÝ¹É³ÛÝí³Í í»ñ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ: ²Ûëï»ÕÇó
Ñ»ï¨áõÙ ¿, áñ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ¹»é¨ë ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ëå³éáÕ³Ï³Ý Ïááå»ñ³ïÇíÝ»ñÇ ëï»ÕÍáõÙÁ å»ïù ¿ ¹³éÝ³ é³½Ù³í³ñáõÃÛ³Ý Ï³ñ¨áñ áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ù»ÏÁ: ¸ñ³ Ñ³Ù³ñ Ï³ñ¨áñ ¿, áñ Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÁ Ùß³ÏÇ ¨ Ñ»ï¨áÕ³Ï³Ý Çñ³Ï³Ý³óÝÇ ëå³éáÕ³Ï³Ý Ïááå»ñ³ïÇíÝ»ñÇ ½³ñ·³óÙ³Ý Íñ³·ñ»ñÁ, áñÝ ³Ýßáõßï »ÝÃ³¹ñáõÙ ¿ å»ïáõÃÛ³Ý
ÏáÕÙÇó ÇÝãå»ë Ïááå»ñ³ïÇíÝ»ñÇ Ó¨³íáñÙ³Ý, ³ÛÝå»ë ¿É Ýñ³Ýó ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í é»³É ³ç³ÏóáõÃÛáõÝ: Ìñ³·ÇñÁ å»ïù ¿ Ý»ñ³éÇ ³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ å»ï³Ï³Ý ³ç³ÏÕáõÃÛ³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñÁ,Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÝ áõ
6

§ä»ï³Ï³Ý ³ç³ÏóáõÃÛáõÝ ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ÑáÕû·ï³·áñÍáÕÝ»ñÇÝ¦ ÐÐ
Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý 2013, 2014, 2015 ÃÃ. Íñ³·ñ»ñÁ:
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³é³çÝ³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ²ñï³¹ñ³Ï³Ý Ïááå»ñ³ïÇíÝ»ñÇ ëï»ÕÍáõÙÁ »ÝÃ³¹ñáõÙ ¿ Éáõñç Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ ¨ ³é³ÛÅÙ ¹ñ³Ýó ³ÏïÇí ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ Çñ³ï»ë³Ï³Ý ã¿: ²Û¹ ÇëÏ å³ï×³éáí ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ³é³çÝ³Ñ»ñÃ áõß³¹ñáõÃÛáõÝ ¹³ñÓÝ»É ëå³éáÕ³Ï³Ý Ïááå»ñ³ïÇíÝ»ñÇ Ó¨³íáñÙ³Ý ¨ ½³ñ·³óÙ³Ý
ËÝ¹ÇñÝ»ñÇÝ:
Ø»ñ Ï³ñÍÇùáí Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ³·ñ³ñ³ÛÇÝ áÉáñïÇ
µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÇ ß³ñáõÝ³Ï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý, ³·ñ³ñ³ÛÇÝ Ó»éÝ³ñÏ³ïÇñáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí ³ÝÑñ³Å»ßï ¿`
 Ýå³ëï»É ßáõÏ³Û³Ï³Ý ïÝï»ë³í³ñÙ³Ý Ó¨»ñÇ Ï³ï³ñ»É³·áñÍÙ³ÝÁ` ûåÇÙ³É ã³÷»ñ áõÝ»óáÕ ý»ñÙ»ñ³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛáõÝ»ñÇ ¨ Ïոáå»ñ³ïÇíÝ»ñÇ ëï»ÕÍÙ³Ý ÙÇçáóáí: ²Û¹ Ýå³ï³Ïáí ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ áõÝ»Ý³É
ÑáÕÇ ×ÏáõÝ ßáõÏ³: Îáոå»ñ³ïÇíÝ»ñÇ, áñå»ë ³é³ç³¹ÇÙ³Ï³Ý ïÝï»ëí³ñÙ³Ý Ó¨Ç, Ó¨³íáñÙ³Ý ¨ ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ëï»ÕÍ»É Ýå³ëï³íáñ
å³ÛÙ³ÝÝ»ñ: Üå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñ »Ýù ·ïÝáõÙ, áñ Ïáոå»ñ³ïÇíÝ»ñÇ
ëï»ÕÍÙ³Ý Í³Ëë»ñÇ ÙÇ Ù³ëÁ å»ïáõÃÛáõÝÁ í»ñóÝÇ Çñ íñ³: ØÇ³Å³Ù³Ý³Ï
Ïոáå»ñ³ïÇí
ß³ñÅáõÙÁ
Ëñ³Ëáõë»Éáõ
Ýå³ï³Ïáí
×Çßï
ÏÉÇÝÇ
·ÛáõÕÙÃ»ñùÝ»ñÇ å»ï³Ï³Ý ·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÁ ÏÝù»É ³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ
Ïոáå»ñ³ïÇíÝ»ñÇ Ñ»ï: Î³ñ¨áñ ¿ Ý³¨, áñ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ßñç³ÝáõÙ ï³ñíÇ
µ³ó³ïñ³Ï³Ý É³ÛÝ ³ßË³ï³Ýù Ïոáå»ñ³ïÇíÇ ³é³í»ÉáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ Ýñ³
Ó¨³íáñÙ³Ý áõ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ï³ñ·Ç í»ñ³µ»ñÛ³É:
 Ï³ï³ñ»É³·áñÍ»É ³·ñ³ñ³ÛÇÝ áÉáñïÇ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ñ·³íáñáÕ Çñ³í³Ï³Ý ¹³ßïÁ« ë³ÑÙ³Ý»É ³·ñáå³ñ»Ý³ÛÇÝ áÉáñïÇ å»ï³Ï³Ý
Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ¨ å»ï³Ï³Ý Ñáí³Ý³íáñáõÃÛ³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñÝ áõ ·»ñ³Ï³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ՝ Áëï ï³ñ³Í³ßñç³ÝÝ»ñÇ,
 Çñ³Ï³Ý³óíáÕ å»ï³Ï³Ý Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ ծñ³·ñ»ñÇ ½·³ÉÇ Ù³ëÁ áõÕÕ»É ·ÛáõÕÇ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý ¨ ëáóÇ³É³Ï³Ý »ÝÃ³Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇ í»ñ³Ï³Ý·ÁÝÙ³ÝÝ áõ ·ÛáõÕ³Ï³Ý í³Ûñ»ñáõÙ ÷áùñ áõ ÙÇçÇÝ µÇ½Ý»ëÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý
µ³ñ»É³íÙ³ÝÁ« Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÃÛ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³óÙ³ÝÁ, ³ç³Ïó»É ³·ñ³ñ³ÛÇÝ áÉáñïÇ ÝÛáõÃ³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý ëå³ë³ñÏÙ³Ý« Ýáñá·Ù³Ý« ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý« ËáñÑñ¹³ïí³Ï³Ý
áõ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñëï³Ï Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ Ó¨³íáñáÙ³Ý
¨ Ï³ÛáõÝ ½³ñ·³óÙ³Ý ³å³ÑáíÙ³ÝÁ: ²·ñ³ñ³ÛÇÝ áÉáñïÇ Ó»éÝ³ñÏ³ïÇñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ Ï³ñ·³íáñáÕ Çñ³í³Ï³Ý µ³ñ»Ýå³ëï ÙÇç³í³ÛñÇ
ëï»ÕÍÙ³Ý ¨ ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ï³é³í³ñÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí
·ïÝáõÙ »Ýù Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ÁÝ¹áõÝ»É Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñ
Ï³Ù ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³ï³ñ»É ·áñÍáÕ ûñ»ÝùÝ»ñáõÙ:
 Üå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñ »Ýù ·ïÝáõÙ ÁÝ¹áõÝ»É ûñ»Ýù §¶ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý ³ç³ÏóáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ», áñÁ Ïë³ÑÙ³ÝÇ å»ï³Ï³Ý ³ç³Ï494
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óáõÃÛ³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñÁ ¨ ³é³çÝ³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: Æ ¹»å ³Û¹åÇëÇ ûñ»Ýù èáõë³ëï³ÝÇ ¸³ßÝáõÃÛáõÝÝ ÁÝ¹áõÝ»É ¿ ¹»é¨ë 2003 Ãí³Ï³ÝÇÝ:
 ì³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ûñ»ÝùÇ ÁÝ¹áõÝáõÙÁ Ï³å³ÑáíÇ Çñ³í³Ï³Ý
¨ ïÝï»ë³Ï³Ý Ñ³í³ë³ñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñ í³ñÓ³Ï³ÉÝ»ñÇ ¨ í³ñÓ³ïáõÝ»ñÇ
Ñ³Ù³ñ: úñ»ÝùÁ Ù³ÝñÏ³ñÏñÇï Ó¨áí ÏÏ³ÝáÝ³Ï³ñ·Ç ÑáÕ»ñÇ ¨ ³é³çÇÝ
Ñ»ñÃÇÝ (å³Ñáõëï³ÛÇÝ) ÑáÕ»ñÇ í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³ն Ñ³ÝÓÝÙ³Ý Ï³ñ·Á, í³ñÓ³Ï³ÉÝ»ñÇ ÁÝïñáõÃÛ³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÁ, Ïë³Ñ³Ù³ÝÇ í³ñÓ³í×³ñÇ ¨
í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇ Ýí³½³·áõÛÝ ¨ ³é³í»É³·áõÛÝ ã³÷Á, í³ñÓ³Ï³ÉÇ ÏáÕÙÇó Ï³åÇï³É Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ¹»åùáõÙ í³ñÓ³Ï³ÉÇÝ ÷áËÑ³ïáõóáõÙÝ»ñÇ í×³ñÙ³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÁ ¨ ³ÛÉÝ:
 ø³ÝÇ áñ ÐÐ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ûñ»Ýë·ÇñùÁ ãÇ ë³ÑÙ³ÝáõÙ ·ÛáõÕ³óÇ³Ï³Ý ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Çñ³í³Ï³Ý Ï³ñ·³íÇ×³ÏÁ, áõëïÇ Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñ »Ýù ·ïÝáõÙ ÁÝ¹áõÝ»É ûñ»Ýù §¶ÛáõÕ³óÇ³Ï³Ý ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ¦ Ï³Ù Éñ³óáõÙÝ»ñ Ï³ï³ñ»É ù³Õ³ùóÇ³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùáõÙ, áñÁ Ïë³ÑÙ³ÝÇ ·ÛáõÕ³óÇ³Ï³Ý ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Çñ³í³Ï³Ý Ï³ñ·³íÇ×³ÏÁ ¨ Ó¨³íáñÙ³Ý áõ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñ: ØÇ³Å³Ù³Ý³Ï ×Çßï ÏÉÇÝÇ ÁÝ¹áõÝ»É Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñ, áñáÝù ÃáõÛÉ Ïï³Ý Ó¨³íáñ»É ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ³ñïáÝÛ³É í³ñÏ³íáñÙ³Ý ¨ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñ:
²·ñ³ñ³ÛÇÝ Ó»éÝ³ñÏ³ïÇñáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ·áñÍáõÙ Ï³ñ¨áñ Ýß³Ý³ÏáõÃáõÝ áõÝÇ ïÝï»ë³í³ñÙ³Ý Ó¨»ñÇ Ï³ï³ñ»É³·áñÍáõÙÁ: îÝï»ëí³ñÙ³Ý Ùñó³Ïó³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ÷áË³ñ»Ý ëï»ÕÍí»É ¿ ·ÛáõÕ³óÇ³Ï³Ý ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»Ý³ßÝáñÑ, áñáÝù û·ï³·áñÍáõÙ ¿ÇÝ ë»÷³Ï³Ý³ßÝáñÑí³Í
ÑáÕ»ñÇ ßáõñç 96%-Á: Øï³Ñá·áõÃÛ³Ý Éáõñç ³é³ñÏ³ ¿ ·ÛáõÕ³óÇ³Ï³Ý ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÷áùñ ã³÷»ñÁ: ²·ñ³ñ³ÛÇ áÉáñïÇ Ó»éÝ³ñÏ³ïÇñáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ·áñÍáõÙ Ï³ñ¨áñ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝÇ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ¨ ËáñÑñÁ¹³ïíáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óáõÙÁ: î»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ¨ ËáñÑñ¹³ïíáõÃÛ³Ý Ý»ñÏ³ÛÇë Ñ³Ù³Ï³ñ·Á Ç íÇ×³ÏÇ ã¿ ³éÏ³ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñáí ßáõñç 340
Ñ³½³ñ ·ÛáõÕ³óÇ³Ï³Ý ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ¨ ³ÛÉ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ
Ù³ïáõó»É áñ³ÏÛ³É Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ£ ¸³ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ³ç³ÏóáõÃÛ³Ý Ñ³Ýñ³å»ï³Ï³Ý ¨ Ù³ñ½³ÛÇÝ Ï»ÝïñáÝÝ»ñÇ Ï³¹ñ³ÛÇÝ ¨ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ëáõÕ ÙÇçáóÝ»ñáí£ î»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý-ËáñÑñ¹³ïí³Ï³Ý
Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ³ßË³ï³ÝùÇ ³ñ¹ÛáõÝí»ïáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³óÙ³Ý ·áñÍáõÙ ß³ï
Ï³ñ¨áñ ¿ Ñ»éáõëï³ï»ëáõÃÛ³Ý ¹»ñÇ µ³ñÓñ³óáõÙÁ£ Üå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñ ¿
³½·³ÛÇÝ Ñ»éáõëï³ï»ëáõÃÛ³Ùµ ³Ù»Ý ß³µ³Ã Å³Ù³Ý³Ï ïñ³Ù³¹ñ»É ³·ñ³ñ³ÛÇÝ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ³é³ç³íáñ ÷áñÓÇ« Ý»ñùÇÝ áõ ³ñï³ùÇÝ ßáõÏ³Ý»ñáõÙ ¨ ·áõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý áÉáñïÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ù»ç ³éÏ³ ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÇÝ ¨ ³Ûë áÉáñïáõÙ ·ÇïáõÃÛ³Ý
Ýí³×áõÙÝ»ñÇ å³ñ½³µ³ÝÙ³ÝÝ áõ Ý»ñÏ³Û³óÙ³ÝÁ£ ÐÐ ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý
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áÉáñïÇ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý-ËáñÑñ¹³ïí³Ï³Ý ³å³ÑոíÙ³ÝÝ áõÕÕí³Í å»ï³Ï³Ý ³ç³ÏóáõÃÛ³ÝÁ å»ïù ¿ áõÕÕíÇ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý-ËáñÑñ¹³ïí³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ó¨³íáñÙ³ÝÁ£ àÉáñïÇ ·Çï³Ï³Ý ÑÇÙÝ³ñÏÝ»ñÁ å»ïù ¿ Ñ³×³Ë³ÏÇ Ï³½Ù³Ï»ñå»Ý Ññ³ï³å Ã»Ù³Ý»ñáí ·Çï³Ï³Ý
ÏáÝý»ñ³ÝëÝ»ñ« ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñ ¨ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Ý ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý áÉáñïáõÙ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ Ù³ñÙÝÇÝ ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñ«
áñáÝù Ï³ñáÕ »Ý Ñ³ßíÇ ³éÝí»É ³·ñ³ñ³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ùß³ÏÙ³Ý ¨
Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï£ ²·ñ³ñ³ÛÇÝ áÉáñïÇ Ó»éÝ³ñÏ³ïÇñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ ãÇ Ï³ñáÕ ÉÇÝ»É ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ³é³Ýó éÇëÏ»ñÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý
Ýí³½»óÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ý»ñ¹ñÙ³Ý: Î³ñ¨áñ ¹»ñ áõÝÇ å»ïáõÃÛáõÝÁ éÇëÏ»ñÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý, ¹ñ³Ýó Ýí³½»óÙ³ÝÝ áõÕÕí³Í ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Ùß³ÏÙ³Ý áõ ýÇÝ³Ýë³íáõÙ³Ý ·áñÍáõÙ, ù³ÝÇ áñ ÷áùñ ·ÛáõÕ³óÇ³Ï³Ý ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÝ Ç íÇ×³ÏÇ ã»Ý Ï³é³í³ñ»É éÇëÏ»ñÁ:
²é³ç³ñÏáõÙ »Ýù ÁÝ¹áõÝ»É §î»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý-ËáñÑñ¹³ïí³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»Ýù« áñÁ Ïë³ÑÙ³ÝÇ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ï³éáõóí³ÍùÁ ¨ ÏÏ³ñ·³íáñÇ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý-ËáñÑñ¹³ïí³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý
÷áËÑ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ³·ñá³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÉÇñÇ ïÝï»ëí³ñáÕ
ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÇ« å»ï³Ï³Ý ¨ ï»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ
Ñ»ï£ Ø»ñ Ï³ñÍÇùáí ÃáõÛÉ ¿ ½³ñ·³ó³Í µÇ½Ý»ëÇ, ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ¨ ÏñÃ³Ï³Ý, ·Çï³Ï³Ý ÑÇÙÝ³ñÏÝ»ñÇ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝÁ: ²Û¹ Ýå³ï³Ïáí ³é³ç³ñÏáõÙ »Ýù ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý Ï³éáõóí³ÍùáõÙ
ëï»ÕÍ»É ¹ñ³Ýó ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ Ñ³Ù³Ï³ñ·áÕ Ù³ñÙÇÝ, áñÁ ÏÏ³½Ù³Ï»ñåÇ Ýñ³Ýó ÷áË·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝÁ, áÉáñïÇ ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ ÏÝ»ñÏ³Û³óÝÇ ·Çï³Ï³Ý ÑÇÙÝ³ñÏÝ»ñ ¨ Ñ»ï¨áÕ³Ï³Ý ÏÉÇÝÇ ¹ñ³Ýó ùÝÝ³ñÏÙ³Ý
Ñ³Ù³ñ: Ò»éÝ³ñÏ³ïÇñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ Ù»Í³å»ë å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ Ý³¨ áÉáñïáõÙ áÇëÏ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ý»ñ¹ñÙ³Ùµ: Ü»ñÏ³ÛáõÙë áÉáñïÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ·ñ»Ã» ãÇ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ éÇëÏ»ñÇ Ñ³ßí³éáõÙ ¨ ·Ý³Ñ³ïáõÙ, ã»Ý
Ùß³ÏíáõÙ ¹ñ³Ýó Ýí³½»óÙ³ÝÁ áõÕÕí³Í ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ: ¶ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ï»Ùå»ñÁ ³ÝíÇ×»ÉÇáñ»Ý å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í »Ý Ý³¨ Ï³¹ñ³ÛÇÝ ûåïÇÙ³É ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ£ ²ÝÑñ³Å»ßï ¿« áñ áÉáñïÁ Õ»Ï³í³ñáÕ å³ï³ëË³Ý³ïáõ ³ÝÓÇù ÉÇÝ»Ý µ³ÝÇÙ³ó« áõÝ»Ý³Ý ·áñÍÝ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÇ ÷áñÓ ¨ ÝíÇñí³Í ÉÇÝ»Ý Çñ»Ýó ·áñÍÇÝ, Ñëï³Ï å³ïÏ»ñ³óÝ»Ý ³·ñ³ñ³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ·»ñ³Ï³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ£
Ð³ëÙÇÏ ¶ºìàð¶Ú²Ü, ²Ýáõß ²ê²îðÚ²Ü
Բարեփոխումների շարունակականության ապահովումը և
ձեռնարկատիրական զարգացման հիմնահարցերը ՀՀ ագրարային
ոլորտում
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´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. é»ýáñÙÝ»ñ, Ó»éÝ³ñÏ³ïÇñáõÃÛáõÝ, å»ï³Ï³Ý ³ç³ÏóáõÃÛáõÝ,
ïÝï»ë³íáñÙ³Ý Ó¨»ñ, ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝ, »ÝÃ³Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñ, µ³ñ»Ýå³ëï
ÙÇç³í³Ûñ

²Ýó³Í 25 ï³ñÇÝ»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë, áñ ³·ñ³ñ³ÛÇÝ áÉáñïáõÙ Çñ³Ï³Ý³óñ³Í µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÁ Ù³ñï³í³ñ³Ï³Ý ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó
Çñ³Ï³Ýóí»óÇÝ Éáõñç ëË³ÉÝ»ñáí` Ù³Ýñ³ïí»ó áõ Ù³ëÝ³ïí»ó ÑáÕÝ áõ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ÙÛáõë ÙÇçáóÝ»ñÁ, å»ïáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó Ñ»ï¨áÕ³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ãïñí»ó µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÇ Ñ»ï³·³ ß³ñáõÝ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ³å³Ñáí»Éáõ áõÕÕáõÃÛ³Ùµ: ²Û¹ Ýå³ï³Ïáí ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ï³ï³ñ»É³·áñÍ»É ¨ ³ÙµáÕç³Ï³Ý ¹³ñÓÝ»É Çñ³í³Ï³Ý ¹³ßïÁ, Ó¨³íáñ»É ûåïÇÙ³É ã³÷»ñ áõÝ»óáÕ
ïÝï»ë³í³ñÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ó¨»ñ, ëï»ÕÍ»É Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ
éÇëÏ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ñ³Ù³Ï³ñ·, Ï³ï³ñ»É³·áñÍ»É å»ï³Ï³Ý ³ç³ÏóáõÃÛ³Ý Ó¨»ñÝ áõ Ù»Ãá¹Ý»ñÁ ¨ ³ÛÉÝ:
Асмик ГЕВОРГЯН, Ануш АСАТРЯН
Проблемы обеспечения непрерывности реформ и развития
предпринимательства в аграрном секторе Республики Армениа
Ключевые слова: предпринимательство, государственное содействие, формы
хозяйствования, эффективность, инфраструктура, благоприятная среда

Исследования показывают, что за 25 прошедших лет при осуществлении реформ
в аграрном секторе были допущены серьезные ошибки. Земля была раздроблена
на мелкие крестьянские хозяйства, средства производства распылены, со стороны
государства не проводилось последовательной политики по обеспечению непрерывности реформ. Чтобы исправить положение, необходимо усовершенствовать и
сформировать целостное правовое поле, разработать наиболее оптимальные
формы хозяйствования, создать эффективную систему управления рисками, усовершенствовать формы и методы государственного содействия и т.д.
Hasmik GEVORGYAN, Anush ASATRYAN
The issues of reforms continuity assurance and enterprise development in the RA
agrarian sector
Key words: reforms, enterprise, state support, methods of economic management, efficiency,
infrastructures, favorable environment

The analysis of the past 25 years shows that the reforms made in agrarian sector from
tactical point of view were held with serious errors: the land and other means of
production were granulated and split up, the consistent policy wasn't given by the State
to ensure further continuity of reforms. For this purpose it is necessary to improve and
to make complete the legal field, to form the economic management effective ways with
optimal sizes, to create effective system of risk management in organizations, to
improve the forms and methods of state support and so on.
ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆԸ ՆԱԽԱԶՈՐԱԿՈՉԱՅԻՆ ՏԱՐԻՔԻ ԱՆՁԱՆՑ
ՍՈՑԻԱԼ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ
Հասմիկ ՓԱԼԱՆԴՈՒԶՅԱՆ
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ՀՊՄՀ հոգեբանության ամբիոնի դասախոս
Բանալի բառեր. սոցիալականացում, արտակարգ իրավիճակ, հարմարում

Զինվորական ծառայությանը նախազորակոչային տարիքի անձանց
սոցիալ հոգեբանական պատրաստության բաղադրիչի ձևավորվածությունը արտահայտվում է այլ մարդկանց նկատմամբ վերաբերմունքի, միջանձնային հարաբերություններում սոցիալական դերի, այսինքն՝ վարքի
տիպիկ եղանակների կիրառման, սոցիալական տեսակետի, այսինքն՝
հայացքների, համոզմունքների արտահայտման, պատկերացումների իրագործման, այս կամ այն գործընթացների ու երևույթների վերաբերյալ
սոցիալական դիրքորոշումների դրսևորման ձևով: Այս ամենը արտահայտվում է սոցիալականացման ընթացքում, որը, լինելով անհատի կողմից սոցիալական փորձի յուրացման և վերարտադրման գործընթաց,
չպետք է ընկալվի որպես այդ փորձի մեխանիկական արտացոլում, քանի
որ սոցիալական փորձի յուրացումը ունի սուբյեկտիվ բնույթ: Այս հանգամանքը կարևոր է հաշվի առնել նախազորակոչային տարիքի անձանց
դաստիարակության և հանրակրթական դպրոցում զինվորական ծառայությանը նրանց պատրաստման գործում, ինչը կարևոր է այն առումով, որ
տարբեր անձինք միևնույն սոցիալական իրավիճակից կարող են յուրացնել միմյանցից տարբերվող սոցիալական փորձ:
Անհրաժեշտ է տարբերակել անձնավորության սոցիալականացման
մեխանիզմները, այսինքն` հստակեցնել նախազորակոչային տարիքի անձանց սոցիալականացման փուլերին բնորոշ պայմաններն ու զարգացումները: Մեր մոտեցումը այդ գործընթացին չի տարբերվում ավանդական405 մոտեցումներից և մենք առաջարկում ենք հետևյալ դասակարգումը`
– սոցիալականացում, որի ընթացում տեղի է ունենում սոցիալական
միջավայրի կանոնների, նորմերի, այդ թվում նաև իրեն շրջապատող
մարդկանց վարքի չգիտակցված և ոչ քննադատական ընկալում ու յուրացում: Ընդ որում, միշտ չէ, որ այդ նորմերն ու կանոնները կարող են համապատասխանել տվյալ սոցիումում գործող հասարակական նորմերին,
– սոցիալականացում, որի դեպքում մարդը որոշակի քննադատական
մտածելակերպի դրսևորմամբ փոխգործում է հասարակական և պետական դաստիարակչական, կրթական, արտադրական և այլ հաստատությունների հետ, որոնք ենթադրում են ինչպես գիտելիքի, այնպես էլ այդ

405

В. Г. Крысько. Словарь-спавочник по социальной психологии. СПб., 2003, с. 147 .
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հասարակությունում ընդունված վարքի նորմերի յուրացում ու փորձի
կուտակում,
– սոցիալականացում, որի դեպքում մարդը այնքանով է ենթարկված
սուբկուլտուրայի մշակույթին, որքանով իր տարիքային խմբի անդամները
ռեֆերենտային են տվյալ մարդու համար,
– սոցիալականացում, որը տեղի է ունենում է սուբյեկտիվորեն նշանակալից մարդկանց, այսինքն՝ ծնողների, ուսուցիչների, դասախոսների,
մեծահասակների հետ շփման ընթացքում:
Մի շարք մասնագետներ406 սոցիալականացումը բնութագրում են
որպես.
1) այն պայմանների համախմբի ընդլայնում, որոնցում ապրում և
զարգանում է մարդը ուսուցման և դաստիարակության արդյունքում,
2) անհատի հաղորդակցման և գործունեության ոլորտի ընդլայնում,
3) նրա անձնավորության կայունացման, այդ թվում նաև ինքնագիտակցության և ակտիվ կենսական դիրքորոշման գործընթաց:
Այլ կերպ ասած սոցիալականցման ընթացքում մարդիկ սովորում և
յուրացնում են այն, թե ինչպես պետք է իրենց պահեն այս կամ այն
իրավիճակներում, ինչպես հուզականորեն հակազդել այդ իրավիճակներին և ինչպես ճանաչել շրջակա միջավայրը, որ բարոյական-էթիկական
կողմնորոշիչներով առաջնորդվել, ինչպես մասնակցել միջանձնային
շփումներին և համատեղ գործունեությանը: Մասնագետները նշում են, որ
սոցիալականացումը առավել ինտենսիվ կերպով է ընթանում մանկության
և պատանեկության տարիքում, սակայն այն շարունակվում է նաև միջին
և ծերության տարիքում:
Ըստ Ա. Մ. Շչետինինայի՝ Ես-էություն ասելով պետք է հասկանալ անհատական առանձնահատկությունների և կյանքի ընթացքում ձևավորված
սոցիալ-հոգեբանական հատկությունների, դիրքորոշումների, տեսակետների, զգացմունքների և մի շարք այլ բաղադրիչների միասնություն407: Նա
իրավացիորեն նշում է, որ սոցիալական Ես-ի, որն արտաքինն է և Եսէության, որը ներքինն է, տարբերակումը դրանց փոխգործության խնդիր է
առաջացնում, որը Ա. Մ. Շչետինինան ներկայացնում է որպես դրանց
ներդաշնակեցման գործընթաց և, որպես հետևանք՝ սոցիալապես հարմարվող անհատականության ձևավորում: Սոցիալապես հարմարվող անձնավորություն ասելով նա հասկանում է մարդու այնպիսի հասարակական
406

А. В. Петровский, В. В. Абраменкова, М. Е. Зеленова и др. Социальная психология. М.,
1987, с. 142 (224 с.):
407
А. М. Щетинина. Социализация и индивидвуализация в детском возрасте. Великий
Новгород, 2004 132 с.
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սոցիալ-հոգեբանական հատկությունների և առանձնահատկությունների
համախումբ, որոնք հնարավորություն են տալիս նրան իրագործվելու սոցիումում: Ընդհանրացնելով վերը նշված գաղափարը Շչետինինան նշում
է, որ սոցիալական հարմարումը՝ ինքդ քո, շրջապատող իրականության և
դրա հետ փոխգործության համակարգի ստեղծագործական փոխգործության և վերափոխման գործընթաց է, որը համարժեք է ինքնաիրացման
պահանջմունքին և սոցիումի ամբողջությամբ վերցված ու մարդկանց
առանձնահատկություններին ու հատկություններին408:
Լ. Ս. Վիգոտսկին նշում է, որ սոցիալ-անձնային զարգացման այդ
միասնական գործընթացի բաղադրիչները անքակտելիորեն փոխկապված
են: Ընդ որում, սոցիալանձնային զարգացման որոշակի մակարդակով է
պայմանավորված անձնավորության ինքնորոշման, ինքնաղեկավարման
հնարավորությունը, իր կյանքը գիտակցաբար կազմակերպելու, հետևաբար և որոշելու այս կամ այն չափով իր զարգացման հեռանկարները409:
ՀՀ ՊՆ Ռազմական ոստիկանության պետ գնդապետ Ս. Ղուկասյանը
կարևորելով անձնավորության սոցիալականացման դերակատարությունը՝ մնում է այն կարծիքին, որ մինչ զորակոչը սոցիալականացման ընթացքում բացթողումները հեռանկարում բացասաբար են դրսևորվում
զորակոչիկի զինվորական պայմաններին հարմարման վրա410:
Ամերիկացի հետազոտողներ Տ. Պարսոնսը և Ռ. Մերտոնը մշակել են
անձնավորության սոցիալականացման կառուցվածքային-ֆունկցիոնալ
ուղղությունը411: Նրանք սոցիալականացումը դիտում են որպես անձնավորության լիարժեք ինտեգրում սոցիալական համակարգին, որի ընթացքում
տեղի է ունենում անձնավորության հարմարում այդ համակարգին: Այս
դպրոցի ներկայացուցիչները սոցիալականացման իմաստը բացատրում
են համարում հասկացության միջոցով: Խոսքը վերաբերում է սոցիալական և հոգեկան հարմարմանը, որի արդյունքը անձնավորության հարմարված լինելն է տարբեր սոցիալական իրավիճակներին, մեծ և փոքր
խմբերին: Հարմարում հասկացության միջոցով անձնավորության սոցիալականացումը դիտվում է որպես մարդու մուտք կոնկրետ սոցիալական
408

А. М. Щетинина. Социализация и индивидвуализация в детском возрасте. Великий
Новгород, 2004 132 с.
409
Л. С. Выготский. Проблемы развития психики . Под ред. А. М. Матюшкина. Собр. соч.,
т. 3, сс. 145-146.:
410
Ս. Մ. Ղուկասյան, Բանակային կարգապահության պահպանման ու ամրապնդման
որոշ հարցեր: «Հայկական բանակ», 2012, հմ. 4:
411
В. В. Орлова. Методы комплексного исследования и оценки положения молодежи в
обществе. Томск, 2013, с. 40 ( 224 с), նաև` В. А. Сластенин. И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов.
Педагогика. М., 2000, сс. 62-63 (576 с.):
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միջավայր և հարմարում այդ միջավայրի մշակութային, հոգեբանական և
սոցիոլոգիական գործոններին:
Հումանիստական հոգեբանության դպրոցի ներկայացուցիչները,
մասնավորապես՝ Գ. Օլպորտը, Ա. Մասլոուն, Կ. Ռոջերսը սոցիալականացումը ներկայացնում են որպես Ես-հայեցակարգի ինքնաակտուալացում,
իր ներուժային հնարավորությունների և ստեղծագործական ունակությունների ինքնաիրացում, որպես ինքնազարգացմանն ու ինքնաակտուալացմանը խոչընդոտող միջավայրի բացասական ազդեցությունների հաղթահարում: Անձնավորությունը այս ուղղության շրջանակներում դիտվում
է որպես ինքնակայացող և ինքնազարգացող համակարգ, որպես ինքնադաստիարակության արգասիք412:
Զինվորական գործունեությունը ունի իրեն բնորոշ առանձնահատկություններ, որոնք պայմանավորում են ԶՈՒ-ի շարքերը համալրող
զորակոչիկների սոցիալ-հոգեբանական հարմարման առանձնահատկությունները:
Զինվորական ծառայությանը հարմարման հիմնախնդրի կարևոր
բաղադրիչներից է նաև ժամանակակից մարտի առանձնահատկությունների վերլուծությունը: Վ. Գ. Անդրոսյուկը իր աշխատություններից մեկում
ներկայացնում է այն տեսակետը, որ արտակարգ իրավիճակը կենսագործունեության համակարգի այնպիսի վիճակ է, որը վտանգավոր է
կյանքի և առողջության համար, անբարենպաստ է մարդու հոգեկանի
գործառման համար և կարող է լարվածություն առաջացնել413: Այս տեսանկյունից արտակարգ իրավիճակներին հարմարման փուլերի իմացությամբ հնարավոր է հստակ պատկերացում կազմել անսովոր հոգեվիճակի
առաջացման ընթացքում տեղի ունեցող պրոցեսների մասին:
Հոգեբանական գիտության բնագավառում արտակարգ պայմաններ
ասելով Ա. Վ. Պետրովսկին և Մ. Գ. Յարոշևսկին414 հասկանում են գործունեության մեջ ստրես-գործոնների առկայություն: Գոյություն ունեն նաև
տեսակետներ, ըստ որի, արտակարգ են համարվում մարդու վրա ինտենսիվ, հաճախ գերհզոր բացասական ներգործությունը, արտակարգ են
այն իրավիճակները, որոնք մարդուն բարդ խնդիրների առաջ են կանգնեցնում, պարտադրում են նրան առավելագույնս լարվելու, որպեսզի
հաղթահարվեն ստեղծված բարդ իրավիճակները: Ըստ Ի. Ն. Կոնոպլյո-

412

В. А. Сластенин. И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов. Педагогика. М., 2000, сс. 62-63 (512 с.):
Андросюк В. Педагогика и психология деятельности органов внутрених дел. 1990, с. 70.
414
Психология: Словарь. Под ред. А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского. М., 1990, с. 494:
413
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վայի և Ն. Վ. Բոգդանովիչի415` Ա. Մ. Ստոլյարենկոն արտակարգ իրավիճակներին բնորոշ հիմնական հոգեծին գործոնների շարքն է դասում մեծ
պատասխանատվությունը, որոշում ընդունելու համար ժամանակի սղությունը, գործունեության ինտենսիվությունը, անհրաժեշտ հանգստի չլինելը, ակտիվ կերպով հակադրվող հակառակորդը, զգոնություն պահանջող տևական սպասումները:
Արտակարգ իրավիճակներում մարդու վրա ներգործում են 7 հիմնական հոգեծին գործոններ. միապաղաղությունը, փոփոխված տարածական կառուցվածքը, փոփոխված ժամանակային կառուցվածքը, անձնային-նշանակալից տեղեկույթի սահմանափակումը, միայնակությունը,
խմբային մեկուսացածությունը, կյանքի համար սպառնալիքը416:
Այդ նույն բառարանում առանձնացված են արտակարգ իրավիճակներին հարմարման մի շարք փուլեր, որոնց բնորոշ են հուզական
վիճակների փոփոխությունը և անսովոր հոգեկան երևույթների դրսևորումները: Ստորև ներկայացնենք այդ փուլերը:
1. Նախապատրաստման փուլ,
2. մեկնարկային հոգեկան լարվածության փուլ,
3. իրադրության մեջ մխրճման (մուտքի) սուր հոգեկան հակազդումների փուլ,
4. հոգեկան վերահարմարման փուլ,
5. հոգեկան լարվածության ավարտի փուլ,
6. իրադրությունից դուրս գալու (ելքի) սուր հոգեկան հակազդումների փուլ,
7. վերահարմարման փուլ:
Ըստ մի խումբ մասնագետների հետազոտությունների վերլուծության արդյունքների` կապված զինվորական ծառայությանը հարմարման
տարբեր փուլերի առանձնահատկությունների հետ, կարելի է ներկայացնել հետևյալ կերպ417`
- զինվորական ծառայության նախնական (նախապատրաստական)
փուլը սկսվում է նախազորակոչային տարիքի երիտասարդներին զինվո415

И. Н. Коноплева, Н. В. Богданович. Детерминанты психологической готовности к
применению оружия сотрудниками правоохранительных органов. «Психологическая
наука и образование», 2010, № 2
416
Психология: Словарь. Под ред. А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского. М., 1990, с. 460.
417
А. М. Мухаметжанов, Н. К. Смагулов, С. Б. Жаутикова, Ф. С. Абикенова, Р. Ж.
Есимова, Л. К. Быстревская, С. М. Аринова, Г. Н. Иманбаева, С. Б. Кенжебекова, Ф. И.
Умер. Особенности адаптации военнослужащих в процессе прохождения воинской
службы. «Современные проблемы науки и образования», 2012, № 3
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րական կոմիսարիատին կցագրումից: Հարմարման տեսակետից այս փուլի էությունը ունի հիմնականում ճանաչողական բնույթ, որի նպատակն է
առաջիկա կենսակերպի, միջավայրի, գործունեության առանձնահատկությունների մասին համապատասխան տեղեկութային պաշարի կուտակումը: Այս փուլի կարևորությունը այն է, որ գոյանում է տեղեկութային դաշտ,
որը մեծ դերակատարություն ունի անձնավորության հարմարվողական
վարքի ձևավորման համար,
- ծառայողական գործունեության հաջորդ փուլը սկվսում է զորակոչիկի զորամասում հայտնվելու առաջին իսկ րոպեներից, այսինքն՝ այն
պահից, երբ նա սկսում է զգալ տվյալ սոցիումի և նախորդի միջև տարբերությունը: Այս փուլում զորակոչիկը պետք է հարմարվի զինվորական
միջավայրին, ծառայության պահանջներին և պայմաններին, յուրացնի
զինվորական մասնագիտությունը: Հարմարման այս փուլի տևողությունը
կազմում է, որպես կանոն, չորսից մինչև վեց ամիս, որի ընթացքում զորակոչիկը հարմարվում է զորանոցային ծառայողական պայմաններին: Այդ
ժամանակահատվածը հոգեբանական գիտության բնագավառում ընդունված է անվանել սկզբնական հարմարման փուլ: Հենց սկզբնական հարմարման փուլում է, որ ձևավորվում են զինծառայողի միանգամայն նոր
աշխարհայացքը (հասարակական-քաղաքական հարմարում), նա ձեռք է
բերում ռազմատեխնիկական գիտելիքներ ու կարողություններ, յուրացնում է զինվորական մասնագիտությունը, հարմարվում է տեխնիկական
սպասարկման
պայմաններին
(ռազմատեխնիկական
հարմարում),
ուսումնասիրում իր տաբելային հրազենը, ձևավորվում է նրա հմտությունների համակարգը՝ կապված այդ հրազենից կրակի արձակման և զինված
պայքարի վարման հետ (ուսումնական-մարտական հարմարում), ինտեգըրվում է զինվորական կոլեկտիվին, հարաբերություններ է հաստատում
անմիջական հրամանատարական կազմի հետ (սոցիալական հարմարում),
- հաջորդ փուլը` նոր կենսագործունեության միջավայր մուտք գործելու սուր հոգեկան հակազդումների փուլն է (սկզբնական ապահարմարում), որը համարվում է հարմարվողական գործընթացի փուլ, ըստ որի
անձնավորությունը սկսում է իր վրա զգալ կենսակերպի փոփոխված
պայմանների հոգեծին գործոնների ազդեցությունը, ինչի հետևանքով
զինծառայողի օրգանիզմը ենթարկվում է համալիր գործոնների ազդեցությանը՝ հանգեցնելով նրա աշխատունակության մակարդակի անկմանը:
Ընդ որում, բնավորության գծերի շեշտվածության կամ նյարդահոգեկան
անկայունության, հոգեֆիզիոլոգիական վիճակների ինքնակարգավորման
ունակությունը զարգացած չլինելու պարագայում ստրեսածին գործոնների ազդեցությունը կարող է հանգեցնել կարգավորիչ մեխանիզմների

503

²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë

աշխատանքի խաթարմանը, զինծառայողի վարքի և գործունեության
ապահարմարմանը:
- ապահարմարումը զորային պայմաններին արտահայտվում է նյարդահոգեկան անկայունության ձևով: Զինծառայողների շրջանում նյարդահոգեկան անկայունությունը դիտվում է որպես հոգեկան աշխատունակությունը, կատարվող գործունեությանը համարժեք նյարդահուզական
լարվածության մակարդակը, հուզածին ազդեցությունների դեպքում հոգեկան ֆունկցիաների հաստատունությունը պահպանելու անկարողություն:
Ընդ որում, ապահարմարումը պայմանավորված է ոչ միայն օրգանիզմի
պաշտպանական հակազդումների վատթարացմամբ, այլև այն հանգամանքով, որ օրգանիզմը ի վիճակի չէ կատարելու իր առջև դրված սոցիալական խնդիրները,
- զորամասը նոր համալրած զինծառայողների շրջանում նյարդահոգեկան խանգարումների գերակշռող մասը կրում է հարմարվողական
բնույթ, ինչը նշանակում է, որ այն պայմանավորված է զինվորական
կենսագործունեության առաձնձնահատուկ պայմաններին նրանց դժվար
հարմարմամբ, ֆունկցիոնալ լարվածությամբ, հետևաբար և օրգանիզմի
ներուժային հնարավորությունների նվազմամբ,
- զինվորական ծառայության ընթացքում զինծառայողների հարմարման տևողության հետ կապված կան իրարամերժ կարծիքներ: Հետազոտողների մի մասը պնդում է, որ զորակոչիկի հարմարումը զորային
կառույցի պայմաններին տևում է մինչև երեք ամիս: Ընդ որում, այդ ընթացքում շատանում են հիվանդացության դեպքերը: Երեք ամիս հետո այդ
դրսևորումները հետին պլան են մղվում: Իսկ հետազոտողների մյուս մասն
էլ պնդում է, որ ծառայողական-մարտական պայմաններին զինծառայողների հարմարման գործընթացը առաջին երեք ամսվա ընթացքում չի
ավարտվում և հաճախ են այն դեպքերը, երբ նյարդահոգեկան անկայունության խանգարումները գրանցվում են հենց երեքից մինչև վեց ամիս
ծառայած զինծառայողների շրջանում418:
Յուրաքանչյուր զինծառայող ունի իրեն բնորոշ անհատական հոգեբանական առանձնահատկությունները` առաջնային պլան է մղվում նախազորակոչային տարիքի անձանց շրջանում այն հոգեբանական և հո418

А. М. Мухаметжанов, Н. К. Смагулов, С. Б. Жаутикова, Ф. С. Абикенова, Р. Ж.
Есимова, Л. К. Быстревская, С. М. Аринова, Г. Н. Иманбаева, С. Б. Кенжебекова, Ф. И.
Умер. Особенности адаптации военнослужащих в процессе прохождения воинской
службы. «Современные проблемы науки и образования», 2012, № 3., նաև И. Г. Мосягин.
Психофизиологические закономерности адаптации военно-морских специалистов.
Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора медицинских наук.
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գեֆիզիոլոգիական բնութագրիչների համախմբի պարզորոշումը և, ըստ
այդմ, ռազմահայրենասիրական դաստիարակության շրջանակներում հոգեբանական ու մանկավարժական ներգործությունների իրագործմամբ
ապագա զինծառայողի սոցիալ-հոգեբանական կառուցվածքի ձևավորումը, որը զորակոչիկին հնարավորություն կտա առանց ցնցումների և կարճ
ժամանակամիջոցում հարմարվելու բանակային առօրեական կենսակերպին, յուրացնելու անհրաժեշտ ռազմամասնագիտական գիտելիքները ու
արագ կերպով ինտեգրվելու ծառայողական-մարտական խնդիրների կատարմանը:
Ըստ էության մի սոցիումից մեկ այլ սոցիում անցնելը, առավել ևս
քաղաքացիական կյանքից զորանոցային ծառայողական պայմաններում
հայտնվելը հզոր հոգեհուզական գործոն է, որը ներգործելով զորակոչիկի
հոգեկանի վրա պարտադրում է նրան հարմարվել նոր կենսագործունեության պայմաններին, ինչպես նաև այդ պայմանները որոշակիորեն
հարմարեցնել իր պահանջներին: Մենք հակված ենք այս փուլը դիտարկելու որպես հաջորդական սոցիալականացման փուլ, որը բացի հարմարման գործընթացից նաև անխուսափելիորեն հանգեցնում է անձնավորության մի շարք անձնային գծերի զարգացմանը և այն հանգամանքը, թե
որքանով են զորակոչիկին նախազորակոչային և զորակոչային տարիքում
պատրաստել բանակային ծառայությանը` նրա անհատական-հոգեբանական առանձնահատկությունների հաշվառմամբ, որքանով են նրա մեջ
ձևավորվել անհրաժեշտ հոգեբանական նախադրյալներ` պայմանավորում է բանակային կենսակերպին բնորոշ ծառայողական դժվարությունների հաղթահարման հաջողությունը:

Հասմիկ ՓԱԼԱՆԴՈՒԶՅԱՆ
Զինվորական ծառայությանը նախազորակոչային տարիքի անձանց
սոցիալ հոգեբանական պատրաստության գործոնները
Բանալի բառեր. սոցիալականացում, արտակարգ իրավիճակ, հարմարում
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Զորակոչիկը, քաղաքացիական կյանքից հայտնվելով զորանոցային ծառայողական պայմաններում, որը դիտարկվում է որպես «արտակարգ իրավիճակ», սկսում է հարմարվել պայմաններին և այդ պայմանները որոշակիորեն հարմարեցնել իր պահանջներին: Մենք դիտարկում ենք այս փուլը
որպես հաջորդական սոցիալականացման փուլ, որը հանգեցնում է անձնավորության մի շարք անձնային գծերի զարգացմանը, որոնց նախադրյալները պետք է խթանվեն նախազորակոչային տարիքում:
Асмик ПАЛАНДУЗЯН
Факторы социально-психологической подготовки к воинской службе лиц
допризывного возраста
Ключевые слова: социализация, чрезвычайное положение, адаптация

Призывник, из гражданской жизни очутившись в условиях казарменной (воинской) службы, что рассматривается как чрезвычайное положение, начинает адаптироваться к этим условиям и эти условия определенно приспосабливать к своим
желаниям. Этот период мы рассматриваем как этап последовательной социализации, что приводит к развитию целого ряда личностных линий у индивидуума,
предпосылки которого должны стимулироваться в допризывном возрасте.
Hasmik PALANDUZYAN
Social psychological preparation factors for the military service of persons of
premilitary age
Key words: socialization, emergency situation, adaptation

The conscript after the civilian life finding himself in the military service conditions,
which is considered as an emergency situation, starts to adapt to those conditions and
somewhat adjusts the conditions to his demands. We consider this stage as a sequential
socialization phase, which leads to the development of a number of personal
characteristics of an individual; the prerequisits of those shall be promoted before the
military age.

²ÞÊ²î²ÜøÆ ÞàôÎ²ÚÆ ÀÜ¸Ð²Üàôð ÜÎ²ð²¶ÆðÀ ºì ¼²ð¶²òØ²Ü
ØÆîàôØÜºðÀ ÐÐ üÆÜ²Üê²Î²Ü Ð²Ø²Î²ð¶àôØ
Ø³ñÇ êîºö²ÜÚ²Ü
ÐäîÐ §Î³é³í³ñáõÙ¦ ³ÙµÇáÝÇ Ñ³Ûóáñ¹
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´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. ³ßË³ï³ÝùÇ ßáõÏ³, ½µ³Õí³ÍÝ»ñ, ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·,
ÙÇçÇÝ ³Ùë³Ï³Ý ³ßË³ï³í³ñÓ

ÐÐ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ³ßË³ï³ÝùÇ ßáõÏ³Ý µÝáõÃ³·ñ»Éáõ ¨
Ñ³Ù³ÉÇñ í»ñÉáõÍ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÁ µ³Å³Ý»É
Ñ»ï¨Û³É Ù³ë»ñÇ` Áëï ½µ³Õí³ÍÝ»ñÇ, Áëï ³ßË³ï³Í Å³Ù»ñÇ ¨ ³ßË³ïáõÅÇ ß³ñÅÇ, Áëï ³½³ïÙ³Ý å³ï×³éÝ»ñÇ áõ ³½³ïí³ÍÝ»ñÇ Ãí³ù³Ý³ÏÇ, Áëï ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ áõëáõóÙ³Ý íñ³ Ï³ï³ñí³Í Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ,
Áëï ³ßË³ï³í³ñÓÇ, Áëï Ã³÷áõñ ³ßË³ï³ï»Õ»ñÇ áõ Ýáñ ÁÝ¹áõÝí³Í
³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ Ãí³ù³Ý³ÏÇ: 2008-2014ÃÃ. ÐÐ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ½µ³Õí³ÍÝ»ñÝ, Áëï ë»éÇ, ï³ñ³Ýç³ïí³Í »Ý »Õ»É Ñ»ï¨Û³É Ï»ñå`

Ընդամենը

Տղամարդ

Կին

¶Í³å³ïÏ»ñ 1. ÐÐ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ½µ³Õí³ÍÝ»ñÝ՝ Áëï ë»éÇ
(Ñ³½³ñ Ù³ñ¹)419
Ð³ñÏ ¿ ÝÏ³ï»É, áñ ¹Çï³ñÏíáÕ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ ÐÐ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ½µ³Õí³ÍÝ»ñÇ Ãí³ù³Ý³ÏÁ ³×»É ¿ 46.44%-áí, Ï³½Ù»Éáí` 43,200 Ù³ñ¹: ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ½µ³Õí³ÍÝ»ñÇ Ù»ç ïÕ³Ù³ñ¹Ï³Ýó Ù³ëÝ³µ³ÅÇÝÁ 2008-2014ÃÃ. ÁÝÃ³óùáõÙ Ýí³½»É ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³µ³ñ 64.4%Çó ÙÇÝã¨ 50.6%: ´³ó³ñÓ³Ï Ãí»ñáí ¹Çï³ñÏíáÕ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ
½µ³Õí³Í ïÕ³Ù³ñ¹Ï³Ýó Ãí³ù³Ý³ÏÝ ³×»É ¿ 2,900 Ù³ñ¹áí: ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ
½µ³Õí³ÍÝ»ñÇ Ù»ç Ï³Ý³Ýó Ù³ëÝ³µ³ÅÇÝÁ 2008-2014ÃÃ. ÁÝÃ³óùáõÙ ³×»É ¿

419

¶Í³å³ïÏ»ñÁ Ï³½Ùí»É ¿ Ñ»ÕÇÝ³ÏÇ ÏáÕÙÇó՝ ÐÐ ²½·³ÛÇÝ íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý
Í³é³ÛáõÃÛ³Ý å³ßïáÝ³Ï³Ý Ï³Ûù-¿çáõÙ (www.armstat.am) Ññ³å³ñ³Ïí³Í §ÐÐ
ëáóÇ³É-ïÝï»ë³Ï³Ý íÇ×³ÏÁ¦ ï³ñ»Ï³Ý Ññ³å³ñ³ÏáõÙÝ»ñÇ ïíÛ³ÉÝ»ñáí:
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Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³µ³ñ 35.9%-Çó ÙÇÝã¨ 48.8%: ´³ó³ñÓ³Ï Ãí»ñáí ³Û¹
³×Á Ï³½Ù»É ¿ 10,500 Ù³ñ¹:
Æ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ ÐÐ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ïÇñáÕ íÇ×³ÏÇ` Ñ³Ï³é³Ï å³ïÏ»ñÝ ¿ ½³ñ·³ó³Í »ñÏñÝ»ñáõÙ: Ø³ëÝ³íáñ³å»ë, Ø»Í ´ñÇï³ÝÇ³ÛÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ½µ³Õí³ÍÝ»ñÇ Ù»ç Ï³Ý³Ýó
Ù³ëÝ³µ³ÅÇÝÁ 2008Ã.-ÇÝ Ï³½Ù»É ¿ 47.8%, ÇëÏ ³ñ¹»Ý 2015Ã.-ÇÝ` 43.2%:
Ö³åáÝÇ³ÛáõÙ ³Û¹ ÝáõÛÝ óáõó³ÝÇßÁ Ï³½Ù»É ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³µ³ñ`
47.5% ¨ 51.8%, ¶»ñÙ³ÝÇ³ÛáõÙ` 50.11% ¨ 50.6%, ÂáõñùÇ³ÛáõÙ` 42.85% ¨
46.59%, È»Ñ³ëï³ÝáõÙ` 66.17% ¨ 66.8%, ÇëÏ êÉáí»ÝÇ³ÛáõÙ` 67.9% ¨
67.2%420:
îíÛ³ÉÝ»ñÇó »ñ¨áõÙ ¿, áñ ½³ñ·³ó³Í ïÝï»ëáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ÏÇÝ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ Ù³ëÝ³µ³ÅÇÝÁ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ·»ñ³½³ÝóáõÙ ¿ 50%-Á:
Ð³Ù³¹ñ»Éáí ³Ûë óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ` Ï³ñáÕ »Ýù ÷³ëï»É, áñ 2008-2014ÃÃ.
ÐÐ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ, Ç Ñ³Ù»Ù³ï ÐÐ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý
½µ³Õí³ÍÝ»ñÇ Ãí³ù³Ý³ÏÇ, ³×Á Ï³½Ù»É ¿ 50.63%: ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ½µ³Õí³ÍÝ»ñÇ Ù»ç ïÕ³Ù³ñ¹Ï³Ýó ¨ Ï³Ý³Ýó Ù³ëÝ³µ³ÅÝÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÁ ÐÐ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ·»ñ³½³Ýó»É ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³µ³ñ` 5.3 ¨
5.16 ³Ý·³Ù: îÕ³Ù³ñ¹Ï³Ýó ¹»åùáõÙ ³Û¹ óáõó³ÝÇßÁ Ýßí³Í ³ñ³·áõÃÛ³Ùµ
Ýí³½»É ¿, ÇëÏ Ï³Ý³Ýó ¹»åùáõÙ ³×»É, ÇÝãÁ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ µ³óíáÕ Ýáñ Ù³ëÝ³×ÛáõÕ»ñáí, áñï»Õ, áñå»ë ëå³ë³ñÏáÕ Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñ, ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Ý»ñ·ñ³ííáõÙ »Ý Ï³Ý³Ûù:
2008-2014ÃÃ. ÁÝÃ³óùáõÙ ÐÐ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ½µ³Õí³ÍÝ»ñÝ Áëï ÏñÃ³Ï³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ Ñ³ñ³µ»ñ³Ï³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñáí ã»Ý ÷á÷áËí»É: ²ÛÉ Ï»ñå ³ë³Í` ÙÇçÝ³Ï³ñ· ÏñÃáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ
Ù³ëÝ³µ³ÅÇÝÁ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ½µ³Õí³ÍÝ»ñÇ Ù»ç
2008-2014ÃÃ. ÁÝÃ³óùáõÙ ÙÝ³ó»É ¿ ·ñ»Ã» ³Ý÷á÷áË` Ï³½Ù»Éáí 10.5%, ÇëÏ
µ³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ` 89.5%:
ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ 2014Ã.-Ç Ñ³Ù³ñ í»ñÁ Ýßí³Í óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ Ï³½Ù»É »Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³µ³ñ` 45.9% ¨ 54.1%:
´³ó³ñÓ³Ï Ãí»ñáí ·Ý³Ñ³ï»Éáõ ¹»åùáõÙ Ñ³ñÏ ¿ ÝÏ³ï»É, áñ ÐÐ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ¹Çï³ñÏíáÕ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ ÙÇçÝ³Ï³ñ·

420

Ð³ßí³ñÏÝ»ñÝ Çñ³Ï³Ý³óí»É »Ý Ñ»ÕÇÝ³ÏÇ ÏáÕÙÇó` »ÉÝ»Éáí îÝï»ë³Ï³Ý
Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý ¨ ½³ñ·³óÙ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý (OECD) å³ßïáÝ³Ï³Ý
Ï³Ûù-¿çi (http://stats.oecd.org/#) ïíÛ³ÉÝ»ñÇó
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ÏñÃáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÝ ³×»É ¿ 1,400-áí, ÇëÏ µ³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇÝÁ` 12,300-áí:
2008-2014ÃÃ. ÁÝÃ³óùáõÙ ÐÐ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ÙÇçÝ³Ï³ñ·
ÏñÃáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ïÕ³Ù³ñ¹ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ Ãí³ù³Ý³ÏÝ ³×»É ¿ 1,200áí, ÇëÏ µ³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ïÕ³Ù³ñ¹ ³ßË³ï³ÏÇÝ»ñÇ Ãí³ù³Ý³ÏÝ ³×»É ¿ 1,600-áí:
ÆÝãå»ë »ñ¨áõÙ ¿ í»ñÁ µ»ñí³Í óáõó³ÝÇßÝ»ñÇó, ÐÐ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ í»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ ïñ³Ù³µ³Ýáñ»Ý Ñ³Ï³é³Ï
·áñÍÁÝÃ³ó µ³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ïÕ³Ù³ñ¹ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ
Ãí³ù³Ý³ÏÁ ãáõÝÇ Ï³ÛáõÝ ³×Ç ï»Ùå ¨ ÝáõÛÝÇëÏ í»ñçÇÝ ï³ñáõÙ ·ñ³Ýó»É ¿
³ÝÏáõÙ, ÇëÏ ÙÇçÝ³Ï³ñ· ÏñÃáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ
·ñ³Ýóí»É ¿ 30% ³×:
¸Çï³ñÏíáÕ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ ÐÐ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ
ÙÇçÝ³Ï³ñ· ÏñÃáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ÏÇÝ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ Ãí³ù³Ý³ÏÝ ³×»É ¿
100-áí, ÇëÏ µ³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ÏÇÝ ³ßË³ï³ÏÇÝ»ñÇ Ãí³ù³Ý³ÏÝ ³×»É ¿ 10,500-áí:
ÆÝãå»ë å³ñ½ ¿ ¹³éÝáõÙ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÇó, ÐÐ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ í»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ ïñ³Ù³µ³Ý³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³ó` µ³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ÏÇÝ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ Ãí³ù³Ý³ÏÁ Ï³ÛáõÝ Ï»ñåáí ³×áõÙ ¿, ÇëÏ ÙÇçÝ³Ï³ñ· ÏñÃáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ ³Û¹ óáõó³ÝÇßÁ Ýí³½áõÙ ¿:
ÜÙ³Ý ÙÇïáõÙÝ»ñÇ ß³ñáõÝ³ÏÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ, ÑÝ³ñ³íáñ ¿ Ï³ÝË³ï»ë»É ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ é»ëáõñëÝ»ñÇ ³éáõÙáí
Ï³Ý³Ýó ¹»ñÇ ³í»É³óáõÙ ¨ ³Ùñ³åÝ¹áõÙ:
Ð³Ù³¹ñ»Éáí óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ` Ï³ñ»ÉÇ ¿ ï»ëÝ»É Ý³¨, áñ ÐÐ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ³½³ïáõÙÝ»ñÇ Ù³ëÝ³µ³ÅÇÝÁ ¹Çï³ñÏíáÕ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÇ Ñ³Ù³ñ ³í»ÉÇ ÷áùñ ¿ »Õ»É ÐÐ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ÙÇçÇÝ óáõó³ÝÇßÇó, ÇÝãÁ íÏ³ÛáõÙ ¿ ÐÐ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ñ³Ù»Ù³ï³µ³ñ ³í»ÉÇ
Ï³ÛáõÝ íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ:
Ð³ñÏ ¿ ÝÏ³ï»É, áñ ÐÐ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ù»ç ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³½³ïí³ÍÝ»ñÇ áõ
ÁÝ¹áõÝí³ÍÝ»ñÇ Ù³ëÝ³µ³ÅÇÝÁ ·ñ»Ã» ÝáõÛÝÝ ¿, ÇëÏ ÐÐ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ¹»åùáõÙ ³Û¹ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 7%: ²ÛÉ Ï»ñå ³ë³Í` ÐÐ
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ Ñ³Ù³Ù³ëÝáñ»Ý 7%-áí ÁÝ¹áõÝí³Í ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÝ ³í»ÉÇ ß³ï »Ý, ù³Ý ³½³ïí³Í ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÁ:
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ÐÐ ³ßË³ï³ÝùÇ ßáõÏ³ÛÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛ³Ý ³éáõÙáí ¿³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝÇ ³ßË³ï³í³ñÓ³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ.

¶Í³å³ïÏ»ñ 2. ØÇçÇÝ ³Ùë³Ï³Ý ³Ýí³Ý³Ï³Ý ³ßË³ï³í³ñÓ (ÐÐ ¹ñ³Ù)421
¶Í³å³ïÏ»ñ 2-Çó »ñ¨áõÙ ¿, áñ ¹Çï³ñÏíáÕ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ
ÙÇçÇÝ ³Ùë³Ï³Ý ³Ýí³Ý³Ï³Ý ³ßË³ï³í³ñÓÝ ³Ù»Ý ï³ñÇ Ñ³ëï³ïáõÝ
Ï»ñåáí ³×»É ¿: 2008-2014ÃÃ. ÁÝÃ³óùáõÙ ÙÇçÇÝ ³×Ç ï»ÙåÁ Ï³½Ù»É ¿
11.5%: ä»ïù ¿ ÝÏ³ï»É, áñ ÙÇçÇÝ ³ßË³ï³í³ñÓÇ ³×Ç ³Ù»Ý³µ³ñÓñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ ·ñ³Ýóí»É ¿ 2013 Ãí³Ï³ÝÇÝ` 29.4% ¨ 2015 Ãí³Ï³ÝÇÝ` 16.3%:
2015Ã.-ÇÝ ÙÇçÇÝ ³Ýí³Ý³Ï³Ý ³ßË³ï³í³ñÓÁ Ï³½Ù»É ¿ 184.441 ÐÐ ¹ñ³Ù:
²ßË³ñÑáõÙ ÙÇçÇÝ ³Ùë³Ï³Ý ³ßË³ï³í³ñÓÇ ³×Á 2008-2013ÃÃ. ÁÝÃ³óùáõÙ ãÇ ·»ñ³½³Ýó»É 2.2%-Á, ³ßË³ñÑÇ 20 ½³ñ·³ó³Í »ñÏñÝ»ñáõÙ ³Û¹
óáõó³ÝÇßÁ Ï³½Ù»É ¿ 6.7%, ³ëÇ³Ï³Ý å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ` 6.3%, ²ñ¨»ÉÛ³Ý
ºíñáå³ÛÇ ¨ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý ²ëÇ³ÛÇ »ñÏñÝ»ñáõÙ` 11.6-14.2%422:
Î³ñ»ÉÇ ¿ ÷³ëï»É, áñ ÐÐ-áõÙ ÙÇçÇÝ ³Ùë³Ï³Ý ³ßË³ï³í³ñÓÇ ï³ñ»Ï³Ý ³×Ç ï»ÙåÁ Ñ³Ù³¹ñ»ÉÇ ¿ ½³ñ·³óáÕ »ñÏñÝ»ñáõÙ Ñ³Ù³ÝÙ³Ý óáõó³ÝÇßÇ ³×Ç ï»Ùå»ñÇ Ñ»ï:

421

¶Í³å³ïÏ»ñÁ Ï³½Ùí»É ¿ Ñ»ÕÇÝ³ÏÇ ÏáÕÙÇó՝ ÐÐ ²½·³ÛÇÝ íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý
Í³é³ÛáõÃÛ³Ý å³ßïáÝ³Ï³Ý Ï³Ûù-¿çáõÙ (www.armstat.am) Ññ³å³ñ³Ïí³Í §ÐÐ
ëáóÇ³É-ïÝï»ë³Ï³Ý íÇ×³ÏÁ¦ ï³ñ»Ï³Ý Ññ³å³ñ³ÏáõÙÝ»ñÇ ïíÛ³ÉÝ»ñáí:
422
Äîêëàä “Çàðàáîòíàÿ ïëàòà â ìèðå 2014-2015ãã.”, Ìåæäóíàðîäíàÿ îðãàíèçàöèÿ òðóäà,
2015, ñòð. 3-14
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¶Í³å³ïÏ»ñ 3. ÐÐ üÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ÙÇçÇÝ ³Ùë³Ï³Ý
³Ýí³Ý³Ï³Ý ³ßË³ï³í³ñÓÁ423
¶Í³å³ïÏ»ñ 3-Çó »ñ¨áõÙ ¿, áñ ÐÐ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ÙÇçÇÝ
³Ùë³Ï³Ý ³Ýí³Ý³Ï³Ý ³ßË³ï³í³ñÓÁ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùµ ³×»É ¿, ë³Ï³ÛÝ ³×Á ãÇ »Õ»É Ï³ÛáõÝ: Ð³ßí³ñÏÝ»ñÁ óáõÛó »Ý ï³ÉÇë, áñ 2008-2015ÃÃ.
ÁÝÃ³óùáõÙ ÙÇçÇÝ ³×Ç ï»ÙåÁ Ï³½Ù»É ¿ 4.8%: ²í»ÉÇ ó³Íñ, ù³Ý ÙÇçÇÝ
³Ùë³Ï³Ý ³Ýí³Ý³Ï³Ý ³ßË³ï³í³ñÓÇ ï»ÙåÝ ¿ñ ÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÇ Ñ³Ù³ñ:
ÐÐ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ 2008-2014ÃÃ. ÁÝÃ³óùáõÙ ³ñÓ³Ý³·ñí»É ¿ ÙÇçÇÝ ³Ùë³Ï³Ý ³ßË³ï³í³ñÓÇ ³ÝÏáõÙ 2010 ¨ 2015 Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇÝ, Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³µ³ñ` 0.6% ¨ 4.85%-áí: ²Ù»Ý³Ù»Í ¨ Ýß³Ý³Ï³ÉÇ
³×Á ·ñ³Ýóí»É ¿ 2013Ã.-ÇÝ` Ï³½Ù»Éáí 23.5%:
2015Ã.-ÇÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ÙÇçÇÝ ³Ùë³Ï³Ý ³ßË³ï³í³ñÓÁ Ï³½Ù»É ¿ 377.626 ÐÐ ¹ñ³Ù:
Ð³Ù»Ù³ïáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ µ»ñ»Ýù ÙÇ ß³ñù »ñÏñÝ»ñÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ 2015Ã.-ÇÝ ³ñÓ³Ý³·ñí³Í ÙÇçÇÝ ³Ùë³Ï³Ý ³ßË³ï³í³ñÓÝ»ñÇ
ã³÷»ñÁ ³ñï³Ñ³Ûïí³Í ÐÐ ¹ñ³Ùáí:

423

¶Í³å³ïÏ»ñÁ Ï³½Ùí»É ¿ Ñ»ÕÇÝ³ÏÇ ÏáÕÙÇó՝ ÐÐ ²½·³ÛÇÝ íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý
Í³é³ÛáõÃÛ³Ý å³ßïáÝ³Ï³Ý Ï³Ûù-¿çáõÙ (www.armstat.am) Ññ³å³ñ³Ïí³Í §ÐÐ
ëáóÇ³É-ïÝï»ë³Ï³Ý íÇ×³ÏÁ¦ ï³ñ»Ï³Ý Ññ³å³ñ³ÏáõÙÝ»ñÇ ïíÛ³ÉÝ»ñáí:
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²ÕÛáõë³Ï 1. ØÇ ß³ñù »ñÏñÝ»ñÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ 2015Ã.
³ñÓ³Ý³·ñí³Í ÙÇçÇÝ ³Ùë³Ï³Ý ³Ýí³Ý³Ï³Ý ³ßË³ï³í³ñÓÇ ã³÷Á
ä»ïáõÃÛáõÝ

ØÇçÇÝ ³Ùë³Ï³Ý
³ßË³ï³í³ñÓ (ÐÐ ¹ñ³Ù)

²ØÜ

2.191.716424

Ø»Í ´ñÇï³ÝÇ³

2.281.355425

ìñ³ëï³Ý

305.466426

èáõë³ëï³Ý

551.968427

Ð³Ù³¹ñ»Éáí ÐÐ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ÙÇçÇÝ ³ßË³ï³í³ñÓÇ
ã³÷Á` Ï³ñáÕ »Ýù Ýß»É, áñ ³Û¹ óáõó³ÝÇßáí Ù»Ýù ³é³ç »Ýù ìñ³ëï³ÝÇó,
ÇëÏ ²ØÜ-Çó Ñ»ï »Ýù 5.8 ³Ý·³Ù, Ø»Í ´ñÇï³ÝÇ³ÛÇó` 6.04 ³Ý·³Ù, èáõë³ëï³ÝÇó` 1.46 ³Ý·³Ù:
îÕ³Ù³ñ¹Ï³Ýó ¨ Ï³Ý³Ýó ³ßË³ï³í³ñÓ»ñÁ í»ñÉáõÍ»ÉÇë ³ÏÝÑ³Ûï ¿
¹³éÝáõÙ, áñ Ï³Ý³Ûù ³í»ÉÇ ùÇã »Ý ëï³ó»É ³ßË³ï³í³ñÓ ù³Ý ïÕ³Ù³ñ¹ÇÏ: Î³Ý³Ýó ³ßË³ï³í³ñÓÁ 2014Ã.-ÇÝ Ï³½Ù»É ¿ 304.819 ÐÐ ¹ñ³Ù,
ÇëÏ ïÕ³Ù³ñ¹Ï³Ýó ³ßË³ï³í³ñÓÁ` 511.465 ÐÐ ¹ñ³Ù:
ä³ßïáÝ³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÁ í»ñÉáõÍ»ÉÇë å³ñ½ ¿ ¹³éÝáõÙ, áñ 20082014ÃÃ. ÁÝÃ³óùáõÙ ÐÐ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ Ï³Ý³Ýó ³ßË³ï³í³ñÓÝ ³×»É ¿ 1.58 ³Ý·³Ù, ÇëÏ ïÕ³Ù³ñ¹Ï³Ýó ³ßË³ï³í³ñÓÁ` 1.25 ³Ý·³Ù: ØÛáõë ÏáÕÙÇó ïÕ³Ù³ñ¹Ï³Ýó ³ßË³ï³í³ñÓÇ ³×Ç ï»ÙåÁ Ï³½Ù»É ¿
ï³ñ»Ï³Ý 4.4%, ÇëÏ Ï³Ý³Ýó ¹»åùáõÙ` 8.4%:

424

Ð³ßí³ñÏÝ»ñÝ Çñ³Ï³Ý³óí»É »Ý Ñ»ÕÇÝ³ÏÇ ÏáÕÙÇó՝ »ÉÝ»Éáí
http://www.payscale.com/research/US/Industry=Financial_Services/Salary Ï³ÛùáõÙ
ï»Õ ·ï³Í ïíÛ³ÉÝ»ñÇó
425
Ð³ßí³ñÏÝ»ñÝ Çñ³Ï³Ý³óí»É »Ý Ñ»ÕÇÝ³ÏÇ ÏáÕÙÇó՝ »ÉÝ»Éáí
http://www.reed.co.uk/average-salary/financial-services Ï³ÛùáõÙ ï»Õ ·ï³Í
ïíÛ³ÉÝ»ñÇó
426
Ð³ßí³ñÏÝ»ñÝ Çñ³Ï³Ý³óí»É »Ý Ñ»ÕÇÝ³ÏÇ ÏáÕÙÇó՝ »ÉÝ»Éáí “Ñàìàÿ íèçêàÿ
çàðïëàòà â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ, ñàìàÿ âûñîêàÿ – â ôèíàíñîâîì ñåêòîðå” Ñá¹í³ÍÇ Ù»ç ï»Õ
·ï³Í ïíÛ³ÉÝ»ñÇó, http://www.apsny.ge/2015/eco/1450832988.php
427
Ð³ßí³ñÏÝ»ñÝ Çñ³Ï³Ý³óí»É »Ý Ñ»ÕÇÝ³ÏÇ ÏáÕÙÇó՝ »ÉÝ»Éáí “Ðåéòèíã êðóïíåéøèõ
áàíêîâ ïî çàðïëàòàì – 2016” հոդվածի մեջ տեղ գտած տվյալներից,
http://www.riarating.ru/banks_rankings/20160602/630024769.html

512

²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë

ì»ñÁ ³ëí³ÍÇó Ï³ñ»ÉÇ ¿ ÷³ëï»É, áñ ÝÙ³Ý ï»Ùå»ñÇ å³ñ³·³ÛáõÙ
Ï³Ý³Ýó ³ßË³ï³í³ñÓÁ ÏÑ³í³ë³ñíÇ ¨ ÝáõÛÝÇëÏ Ï·»ñ³½³ÝóÇ ïÕ³Ù³ñ¹Ï³Ýó ³ßË³ï³í³ñÓÇÝ:
²Ù÷á÷»Éáí í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ` Ï³ñáÕ »Ýù Ýß»É, áñ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùµ ÐÐ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ³ßË³ï³ÝùÇ ßáõÏ³ÛáõÙ ³éÏ³
»Ý ÙÇ ß³ñù ûñÇÝ³ã³÷áõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝù »ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï Ñ»é³ÝÏ³ñáõÙ
Ï³ñáÕ »Ý Ñ³Ý·»óÝ»É ³ßË³ï³ÝùÇ ßáõÏ³ÛÇ å³ïÏ»ñÇ ÷á÷áËÙ³Ý: ÊáëùÁ
·ÝáõÙ ¿ ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, áñ ÐÐ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ³ßË³ï³ÝùÇ ßáõÏ³ÛáõÙ ³ÏÝÑ³Ûïáñ»Ý ÝÏ³ïíáõÙ ¿ ÏÇÝ ½µ³Õí³ÍÝ»ñÇ Ãí³ù³Ý³ÏÇ ³é³ç³ÝóÇÏ ³× ïÕ³Ù³ñ¹ ½µ³Õí³ÍÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ, ÇÝãå»ë Ý³¨ µ³ñÓñ³·áõÛÝ
ÏñÃáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ Ï³Ý³Ýó Ù³ëÝ³µ³ÅÇÝÁ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ½µ³Õí³ÍÝ»ñÇ Ù»ç
³×áõÙ ¿՝ Ç ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ µ³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ïÕ³Ù³ñ¹ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ, ÇÝãÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ¿É ÝÏ³ïí»É ¿ ÐÐ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ÏÇÝ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ ³ßË³ï³í³ñÓÇ ³é³ç³ÝóÇÏ ³× ïÕ³Ù³ñ¹
³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³µ:
ØÛáõë Ï³ñ¨áñ »½ñ³Ñ³Ý·áõÙÁ Ï³Û³ÝáõÙ ¿ Ýñ³ÝáõÙ, áñ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ³ßË³ï³í³ñÓÇ ³×Ç ï»ÙåÁ 2.5-3 ³Ý·³Ù »ï ¿ ÙÝáõÙ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ù»ç ³éÏ³ ÙÇçÇÝ ³ßË³ï³í³ñÓÇ ³×Ç ï»ÙåÇó, ÇÝãÁ
å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ³ßË³ï³í³ñÓ»ñÇ µ³ñÓñ
Ù³Ï³ñ¹³ÏÇó ¨ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ù»ç Çñ³Ï³Ý ïÝï»ë³Ï³Ý Ýí³½Ù³Ùµ, ÇÝãÇ
³ñ¹ÛáõÝùáõÙ µ³ÝÏ³ÛÇÝ ¨ áã µ³ÝÏ³ÛÇÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á ãÇ Ï³ñáÕ³ÝáõÙ ·»Ý»ñ³óÝ»É µ³í³ñ³ñ ã³÷áí ³í»É³óí³Í ³ñÅ»ù, ÇÝãÁ Ï³ñï³óáÉí»ñ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ³ßË³ï³í³ñÓ»ñÇ ³×Ç íñ³:

513

²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë

Ø³ñÇ êîºö²ÜÚ²Ü
²ßË³ï³ÝùÇ ßáõÏ³ÛÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÝÏ³ñ³·ÇñÁ ¨ ½³ñ·³óÙ³Ý ÙÇïáõÙÝ»ñÁ ÐÐ
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. ³ßË³ï³ÝùÇ ßáõÏ³, ½µ³Õí³ÍÝ»ñ, ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·,
ÙÇçÇÝ ³Ùë³Ï³Ý ³ßË³ï³í³ñÓ

ÐÐ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ³ßË³ï³ÝùÇ ßáõÏ³Ý µÝáõÃ³·ñ»Éáõ ¨ ³ÛÝ Ñ³Ù³ÉÇñ í»ñÉáõÍ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí ëáõÛÝ Ñá¹í³ÍáõÙ, Áëï ï³ñµ»ñ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ, Ý»ñÏ³Û³óí»É ¿ ÙÇ ß³ñù ïÝï»ë³Ï³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ ¹ÇÝ³ÙÇÏ³Ý, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë í»ÉáõÍáõÃÛ³Ý »Ý »ÝÃ³ñÏí»É ½µ³Õí³ÍÝ»ñÇ Ï³½ÙÝ áõ Ï³éáõóí³ÍùÁ, ÙÇçÇÝ ³Ùë³Ï³Ý ³Ýí³Ý³Ï³Ý ³ßË³ï³í³ñÓÇ ã³÷Á, ÇÝãå»ë Ý³¨
ÙÇç³½·³ÛÇÝ ¨ ï»Õ³Ï³Ý ßáõÏ³Ý»ñÇ ûñÇÝ³Ïáí Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÛáõÝ ¿ ³ñí»É
Ýßí³Í óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ ·Íáí: êáõÛÝ Ñá¹í³ÍáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí»É »Ý Ý³¨ ÐÐ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ³ßË³ï³ÝùÇ ßáõÏ³ÛáõÙ ³éÏ³ ûñÇÝ³ã³÷áõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù ÑÇÙÝ³íáñáõÙ »Ý Ï³ï³ñí³Í »½ñ³Ï³Ñ³Ý·áõÙÝ»ñÁ:
Мари СТЕПАНЯН
Общее описание и тенденции развития рынка труда в финансовой системе РА
Ключевые слова: рынок труда, занятое население, финансовая система, среднемесячная
заработная плата

В данной статье, с целью описания сущности рынка труда финансовой системы
РА и проведения его комплексного анализа, по различным критериям представлена динамика ряда экономических показателей, в частности, подверглись
анализу состав и структура занятого населения, размер среднемесячной номинальной заработной платы, а также на примере международных и местных рынков был проведен сравнительный анализ по части этих показателей. В данной
статье представлены также закономерности рынка труда финансовой системы РА,
обосновывающие сделанные выводы.
Mary STEPANYAN
General description and trends of the labor market in the financial system of
Armenia
Key words: labor market, employed population, financial system, average monthly salary

This article aims to describe the nature and make complex analysis of the labor market
of the financial system of Armenia and depicts by different criteria the dynamics of a
number of economic indicators, in particular, the composition and structure of the
employed population, average monthly nominal wage was analyzed, as well as a
comparative analysis of these indicators was made by the example of international and
local markets. The article also outlines the regularities of the labor market of the
financial system of Armenia, which serve as a justification for reached conclusions.
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ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
ՀՀ ԲՈՒՀԵՐՈՒՄ
Վահան ԳևՈՐԳՅԱՆ
Եվրոպական կրթական տարածաշրջանային ակադեմիայի ասպիրանտ
Բանալի բառեր. կրթության ֆինանսավորում, դրամական ներհոսքեր, կրթության
շուկա, ֆինանսական կառավարում:

Մասնագիտական կրթական ծառայությունների մատուցումը ֆինանսական կայունություն է պահանջում բուհերից, որի ապահովումը նոր
մարտահարավերներով է հանդես գալիս համալսարանների կառավարման համակարգում: ՀՀ պետական բուհերը հանդես գալով որպես պետական ոչ առևտրային միավորներ, միևնույնն է, ներկայումս իրենց գործունեությունը ամբողջապես չեն ֆինանսավորում հանրային միջոցների հաշվին և ուսանողների շուրջ երկու երրորդից կրթավճարներ են գանձում, իսկ
մասնավոր բուհերը` ամբողջությամբ են գործում կրթավճարների հաշվին:
Սակայն մյուս կողմից, Բոլոնիայի գործընթացը, որին անդամակցում
է նաև մեր հանրապետությունը, իր առջև խնդիր է դնում հնարավորինս
հանրային ֆինանսներով մասնագիտական կրթություն կազմակերպելու:
Այսպես, Լյուվեն/ Լուվեն-լա-Նյուվի կոնֆերանսում հստակ ընդգծվեց բարձրագույն մասնագիտական կրթական ծառայությունների ներկա փուլում
կրթության նկատմամբ հանրային պատասխանատվության աստիճանի
կարևորությունը: Այս շրջանակներում, բնականաբար, պետական ֆինանսավորումը մնում է հիմնական գերակայություն` ինչպես երաշխավորելու
արդար մուտքը դեպի ինքնավար բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ, այնպես էլ օժանդակելու դրանց հետագա կայուն զարգացմանը:428
Չնայած վերոնշյալ հանգամանքի, համալսարանական կրթական համակարգի ֆինանսական կայունությունը ՀՀ-ում դեռևս էապես պայմանավորվում է մասնավոր աղբյուրներով, որը բուհի կառավարման առջև
առանձնահատուկ պահանջներ է ներկայացնում: Ներկայումս, կրթական
ծառայությունների մատուցումը որոշակիորեն մեկնաբանվում է նաև գործարարության տեսանկյունից, չնայած որ մասնագիտական կրթությունը
428

Եվրոպական երկրների բարձրագույն կրթության համար պատասխանատու
նախարարների կոնֆերանսի հռչակագիր, կետ 22, ապրիլ 28-29, Լյուվեն/Լյուվեն
լա Նյուվ, 2009
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գտնվում է հանրային շահերի կիզակետում և կարծես թե, չպետք է
բիզնեսի ֆինանսական կառավարման կանոններով կարգավորումների
ենթարկվի:
·Çï³ÏñÃ³Ï³Ý
»íñáå³Ï³Ý
ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý
ÏñÃ³Ï³Ý
ï³ñ³ÍùÇ
ëï»ÕÍáõÙ

ïÝï»ë³Ï³Ý
ÏñÃ³Ï³Ý
Í³Ëë»ñÇ
³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý
µ³ñÓñ³óáõÙ

ù³Õ³ù³Ï³Ý
å³Ý»íñáå³Ï³Ý
ÙÇç³í³ÛñÇ
Ó¨³íáñáõÙ

Գծապատկեր 1. Բոլոնիայի գործընթացի հիմնական
շարժառիթները429
Այնուամենայնիվ, կրթությունը համարվելով է մարդկային կապիտալի ձևավորման հիմնական գործոն, աստիճանաբար տեղափոխվում է շուկայական ոլորտ և է մեկնաբանվում է նաև որպես գործարարություն:
Այսպես, արտասահմանյան ուսանողների ներգրավմամբ ԱՄՆ-ը և Մեծ
Բրիտանիան համարվում են առաջատարներ և կրթավճարների խոշոր
ներհոսքեր են ապահովում եվրասիական երկրներից: Հետևաբար, անգամ
Բոլոնիայի գործընթացի հովանու ներքո բարձրագույն կրթության եվրոպական տարածքի ձևավորումը ի զորու է մրցունակության առումով արդյունավետորեն արձագանքելու համաշխարհային մարտահրավերներին,
եթե դիտարկում է կրթական ծառայությունների մատուցման տնտեսական
շահը (տես գծապատկեր 1):
Հայաստանի Հանրապետությունը դեռևս մրցակցային դիրքեր չի
գրավում միջազգային կրթական շուկայում, սակայն ելնելով սովորողների
կրթական երկարատև ժամանակահատվածից (բակալավրիատում` մինչև
չորս տարի), մեր երկրում գործող բուհերի կողմից մատուցվող կրթական
ծառայությունները ժամանակային կտրվածքով կայունություն են պահանջում, որն էլ իր հերթին համալսարաններում ենթադրում է անհրաժեշտ
դրամական ներհոսքերի և ֆինանսական պաշարի ձևավորում: Այդ են
429

Երիցյան Ս., Ճուղուրյան Ա., Բոլոնիայի գործընթացի հետագիծը, Եր., Էդիթ
Պրինթ, Եր. 2015, էջ 18:
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վկայում նաև վերջին տարիների զարգացումները, երբ ուսանողների թվաքանակի կրճատման պատճառով ՀՀ բուհերը չեն կարողանում ապահովել
անհրաժեշտ ֆինանսական կայունության պաշար, և այդ իսկ պատճառով
էլ հիմնականում լուծարվում են (տես գծապատկեր 2):
120
100

ԲՈՒՀ-երի քանակը

80
60

Ուսանողների
թվաքանակը (1000
մարդ)

40
20
0
2010/11

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

Գծապատկեր 2. ՀՀ բուհերի քանակի և նրանցում սովորող ուսանողների
համակազմի դինամիկան430
Ֆինանսական կայունության կառավարումը մեր կողմից առաջարկվում է բուհերում իրականացնել դրամական հոսքերի հաշվեկշիռների ներկայացման միջոցով, որոնք արտացոլում են դրամական ներհոսքերի ապահովվածությունը` ըստ ֆինանսավորման ուղղությունների: Այս պարագայում, բուհերի ֆինանսական պաշարը գնահատվում է կայուն, եթե
տարվա կտրվածքով դրամական ներհոսքերը առաջանցիկ բնույթ են
կրում արատահոսքերից: Սակայն այստեղ կարևորվում է այն հանգամանքը, որ կատարվեն նաև դրամական հոսքերի համադրումներ` ըստ
խմբային նշանակման (տես աղյուսակ 1):

430

Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք, Եր. 2015, էջ 124:
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Աղյուսակ 1. Ֆինանսական կայունության պաշարի ձևավորման
հաշվեկշիռը431
Տնօրինվող դրամական
միջոցներ
Դրամական միջոցների
սկզբնական մնացորդները
ուսումնական տարվա
սկզբին
Կրթավաճարներ և
պետպատվերի
ֆինանսավորում
Դրամաշնորհներ և հետազոտական արդյունքների
առևտրայնացում
Նվիրատվություններ և
հոգաբարձուների կողմից
ներդրումներ

Հաշվեկշիռ

Նշանակում

Ծախսվող դրամական
միջոցներ
Դրամական միջոցների
վերջնական մնացորդները ուսումնական
տարվա սկզբին
Ընթացիկ կրթական
ծառայությունների
ֆինանսավորում
Գիտահետազոտական
աշխատանքների
ֆինանսավորում
Նպատակային հատուկ
ծրագրերի
ֆինանսավորում

C1

C2
C3
C4

Հաշվեկշիռ

ΣC

Նշանակում
E1
E2
E3
E4
ΣE

Այսպես, նպատակահարմար ենք համարում բուհերի ֆինանսական
կայունությունը գնահատելիս կատարել հետևյալ որակական գնահատումները.
- ֆինանսական պաշարների ձևավորման բացարձակ կայունություն, երբ.
C 1 < E1
C2 > E 2
C3 > E 3
C4 > E 4
- ֆինանսական պաշարների ձևավորման ընդհանրացված կայունություն,
երբ.
ΣC > ΣE
- ֆինանսական պաշարների ձևավորման անկայուն իրավիճակ, երբ.
C 1 > E1
C2 < E 2
C3 < E 3
C4 < E 4
Բնականաբար, ցանկացած բուհ կձգտի ֆինանսական պաշարների
ձևավորման բացարձակ կայունության, որի պարագայում համալսարանական գործունեության ոլորտում ձևավորվում է մի իրավիճակ, երբ ֆինանսավորման յուրաքնաչյուր ուղղությունն ապահովված այդ նպատակով
իրականացվող դրամական ներհոսքերով: Սակայն, գործնականում նման
իրավիճակի ձևավորումը հայաստանյան բուհերում դժվար իրագործելի է,
431

Կազմվել է հեղինակի կողմից:
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քանի որ այլընտրանքային ֆինանսավորումը (դրամաշնոհներ, հոգաբարձուների ներդրումներ, նվիրատվություններ) համալսարանական գործունեության դրամական ներհոսքերում զգալի տեսակարար կշիռ չեն կազմում: Հետևաբար, բուհերը փորձում են գործունեության անխափանություն ապահովել ֆինանսական պաշարների ընդհանրացված կայունության պարագայում, որը չի կարող արդյունավետ կառավարման համակարգ ստեղծել: Ավելին, նման կառավարումը ձևավորվում է ֆինանսական պաշարների անկայուն իրավիճակ, որը ի վերջո հանգեցնում է բուհերի լուծարման:
Հետևաբար, համալսարանական գործունեության ֆինանսական կառավարումը արդյունավետ է գնահատվում այն դեպքում, երբ արձանագրվում է նպատակային դրամական ներհոսքերի կայուն առաջանցիկություն` թիրախավորված արտահոսքերի նկատմամբ: Այս պարագայում
աճում է բուհերի ֆինանսական կայունության պաշարը: Իսկ ուսումնական
տարվա սկզբի դրությամբ` դրամական միջոցների վերջնական մնացորդի
ավելացումները թույլ են տալիս որակական նոր բաղադրիչներով հաջորդիվ կրթական ծառայություններ մատուցել:
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Վահան ԳևՈՐԳՅԱՆ
Ֆինանսական կայունության կառավարման հիմնախնդիրները ՀՀ
բուհերում
Բանալի բառեր. կրթության ֆինանսավորում, դրամական ներհոսքեր, կրթության
շուկա, ֆինանսական կառավարում:

Կայուն ֆինանսավորում ունեցող բուհերը մրցունակ են համարվում կÁրթական շուկայում, քանի որ կարողանում են արագ արձագանքել գործատուների կողմից ներկայացվող նորանոր պահանջներին և կատարել
կրթական ծառաությունների արդիականացմանը ուղղված անհրաժեշտ
ներդրումներ: Հոդվածում քննարկվում են ՀՀ բուհերի ֆինանսական կայունության կառավարման բարեփոխումների ուղիներ, որոնք կնպաստեն
կրթության շուկայում դրանց մրցակցային դիրքերի ամրապնդմանը:
Ваган ГЕВОРКЯН
Проблемы управления финансовой устойчивости вузов РА
Ключевые слова: устойчивое финансирование, рынок образования, денежные
притоки, финансовый менеджмент

В статье анализируются финансовые проблемы в образовательной системе вузов
Армении, и на этой основе предлагаются пути улучшения финансового менеджмента образователських услуг. В частности, обосновывается составление баланса
денежных потоков с целью ситуационной оценки финансового положения вуза.
Считается также целесообразным организация сопоставительного анализа резервирования денежных средств вузов в течении учебного года.
Vahan GEVORGYAN
Financial stability management issues in universities of RA
Key words: sustainable financing, market of education, cash inflows, financial management
The article analyzes the financial problems in the educational system of universities of
Armenia, and on this basis, suggests ways of improving financial management of
education supplying services. In particular, is corroborating compilation of balance of
cash flows for the purpose of situational assessment of the university's financial
position. It is also appropriate organization benchmarking reservation of funds in high
schools throughout the school year.
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