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Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների արդյունավետ օգտագործման խնդիրները Իրանի
Գոլեստան նահանգում

359

Մոջթաբա ՀԱՂԻՂԱԹՋՈՒ
Բաժնետիրական ընկերությունների ղեկավար անձնակազմի արդյունավետության
կառավարման արդյունքում կատարված ծախսերի և ակնկալվող նպատակային շահույթի
փոխկապվածությունների բացահայտումը Թեհրանի ֆոնդային բորսային օրինակով

364

Սյուզետա ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ, Արևիկ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
Լուկասի պարադոքսը: Դեպի Հայաստան կապիտալի թույլ ներհոսքի պատճառները

373

Մարինե ՔՈՉԱՐՅԱՆ
Այլընտրանքային էներգիայի օգտագործումը, էներգոխնայողության ցուցանիշները և
ստանդարտները շինարարությունում

376

Լուսինե ՍԱՐԻԲԵԳՅԱՆ
Բուհի շրջանավարտի բազմաչափ կոմպետենտության մոդելի հիման վրա կրթական ծրագիրի
մշակման համակարգի անդյունավետության բարձրացման հիմնանխնդիրները
382
Արզիկ ՍՈՒՎԱՐՅԱՆ, Լուսինե ՍԱՐԻԲԵԳՅԱՆ
Սոցիալական գործընկերությունը որպես բուհերի ու փոքր և միջին բիզնեսի գործատուների
միջև համագործակցության հիմք
386
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ և ԻՐԱՆԸ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԻՆՏԵԳՐԱՑԻԱՅԻ ՆՈՐ
ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ
Թաթուլ ՄԱՆԱՍԵՐՅԱՆ
ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔ Հետազոտական կենտրոնի ղեկավար
Տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր
Բանալի բառեր. տարածաշրջանային ինտեգրացիա, ԵԱՏՄ, Իրան, տնտեսություն

Իրանը ոչ բարեկամ երկրներով շրջապատված Հայաստանի համար
ներկայացնում է ռազմավարական առումով կարևոր միջանցք՝ միջոցով
նավահանգիստների միջոցով արտասահմանյան շուկաներ մուտք գործելու համար: Իրանի ներառումը ԵԱՏՄ-ում, Հայաստանին թույլ է տալիս
զգալիորեն կրճատելու հարկային ծախսերը և ազատվելու լրացուցիչ բյուրոկրատական դժվարություններից:
Մեր կարծիքով, Հայաստանի և Իրանի փոխհարաբերությունները
անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ինչպես երկկողմ փոխհարաբերությունների
տեսանկյունից, այնպես էլ Հայաստանի դերի տեսանկյունից Իրանի և
ԵԱՏՄ այլ երկրների փոխհարաբերությունների տեսանկյունից: Այդպիսի
գործընթացմներին նպաստում են մի շարք աշխարհատնտեսական եւ
ռազմավարական գործոններ.
 Հայաստանը ԵԱՏՄ միակ երկիրն է, որը անմիջականորեն սահմանակից է Իրանին և նրա հետ ունի շատ սերտ տնտեսական կապեր,
 Որպես ԵԱՏՄ անդամ, Հայաստանը նախաձեռնել է ազատ գոտու
ստեղծման վերաբերյալ պայամնագիր Իրանի և ԵԱՏՄ երկրների հետ:
 Հայաստանն ու Իրանը պարբերաբար կազմակերպում են միջազգային առևտուր արդյունաբերական ցուցահանդեսներ, որը համարվում է
կարևոր գործիք երկու կողմերի արտադրանքի տեղական շուկա մուտք
գործելու համար:
 «Հյուսիս - Հարավ» միջանցքի ակնկալվող գործողությունը հնարավորություն կտա Մեղրիի միավորմանը Վրաստանի Բավրա սահմանի
հետ, ապահովելով լրացուցիչ լոգիստիկ ալիքը Իրանից ապրանքների առաքման համար Սևծովյան նավահանգիստներով դեպի տարբեր երկըրներ,
 Իրանական ընկերությունների օգտագործման հնարավորությունը,
որը ներկայացվում է որպես «Արազ» ազատ տնտեսական գոտի, այնպես
էլ որպես Հայաստանի ազատ տնետսական գոտի, որի արդյունքում
հնարավոր է արտահանել արտադրանքը, ապահովելով խոշոր ռուսական
շուկայի կարիքները:
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 Օգտագործելով սեփական ռազմավարական դիրքը, Հայաստանը
ոչ միայն կապահովի հարմար տարանցիկ փոխադրումներ ապրաքնների
մատակարարաման համար, Իրանից և ԵԱՏՄ երկրներից և Վրաստանից,
բայց և կարող է իրացնել տեղական արտադրանքը այդ շուկաներում:
Հատկապես գրավիչ է ներկայանում իրանական շուկան հայաստանյան ձեռնարկությունների համար, որոնք փորձում են գտնել իրենց տեղը և
ընդլայնել այն: Միևնույն ժամանակ, ինչպես և նախկինում, Իրանը կիրառում է խիստ միջոցներ ներքին շուկայի պաշտպանության համար: Հետևաբար, անհրաժեշտ է բանակցել իրանական գործընկերների հետ
մաքսային խոչընդոտների կրճատման համար ապրաքնների և ծառայությունների նկատմամբ, որոնք մրցունակ են և պահանջարկված են Իրանում: Հայաստանյան կողմը մշակել է մոտավորապես քառասուն խումբ
ապրանքների անվանացանկ, որոնց մի մասի նկատամմբ սպասվում են
մաքսատուրքերի կրճատումների Իրան արտահանման դեպքում:
Համատեղ ջանքերով կազմվել է գործողությունների պլանը, ըստ որի
մոտ ապագայում պետք է կնքվեն համաձայնագրեր մի շարք ձեռնարկությունների միջև, ինչպես նաև պետք է շարունակվի հայկական ապրանքների ցուցահանդես-վաճառքը Իրանում, իսկ իրանականը՝ Հայաստանում: Միայն 2016թ. ակտիվ հայ-իրանական առևտրատնտեսական
շփումները արագացրեցին վերջին տարիների համագործակցության տեմպերը: Մասնավորապես, միայն անցյալ տարվա հոկտեմբերին Թեհրանում
կայացավ ցուցահանդես “ARMENIA EXPO - 2016 թ”, որին մասնակցող 80
ընկերություններ ներկայացրեցին արդյունաբերական արտադրանքն ու
ծառայությունները, իսկ Երևանում՝ արդյունաբերական ցուցահանդես
«EXPO–RUSSIA ARMENIA plus IRAN-2016» ավելի քան 40 իրանական
ընկերությունների և ֆիրմաների ներկայացուցիչներով, որոնք աշխատում
էին իրանական շուկայի և բիզնեսի տարբեր ոլորտներում:
Համագործակցության ամրապնդմանը նպաստեցին նաև երկու երկըրների և ԵԱՏՄ կոնկրետ գործողությունները 2015-2016թթ.: Մասնավորապես, Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի անդամները որոշում
կայացրեցին սարքավորումների և բաղադրիչների ներմուծման տուրքերի
ազատման մասին որոնք ներմուծվում են Հայաստան էլեկտրահաղորդման երրորդ գծի կառուցման համար, որն էլ իր հերթին կմիացնի Կովկասը
հարավային հարևանի հետ: «Energoimpeks» բաժնետիրական ընկերության անդամ Հայաստանի կառավարության որոշմամբ նախատեսված է
բարձրացնել բնական գազի ներկրումը Իրանից և բարձրացնել Իրան Հայաստան գազատարի արդյունավետությունը:
Կողմերի միջև համաձայնությամբ, ընթանում է երրորդ բարձրավոլտ
էլեկտրահաղորդման գծի շինարարություն Իրանի և Հայաստանի միջև,
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որն իրականացվում է Իրանական կողմի վարկով: Աշխատանքների ավարտը նախատեսվում է 2018թ.: Երրորդ բարձրավոլտ էլեկտրահաղորդման գծի շինարարաությունը հանրավորություն կտա 2018 թ. բարձրացնել գազի և էլեկտրաէներգիայի փոխանակումը Հայաստանի և Իրանի միջև: Նախաձեռնված է նաև Արաքս գետի վրա Մեղրիի հիդրոէլեկտրակայանի շինարարությունը: Ակնհայտ է, որ նոր քաղաքական տնտեսական
պայմաններում Իրանը կձգտի իրացնել իր ապրանքներն ու ծառայությունները ոչ միայն Հայաստանում: Հայկական սպառողական շուկան չի
կարող գոհացուցիչ լինել իրանական ապրանքների համար: Հաշվի առնելով հին և կանխատեսելի փոխհարաբերությունները Թուքիայի, Ադրբեջանի, Իրաքի, Աղվանստանի, Թուքմենստանի և Պակիստանի միջև, Իրանը կարող է ապավինել Հայաստանի աջակցությանը ԵԱՏՄ շուկա արտահանման դեպքում հարմար աշխարհագրական դիրքերով: Մյուս կողմից,
Հայաստանն ունի ելք տարածաշրջանից միայն Իրանից տարածքով: Հենց
երկկողմ և բազմակողմ հարաբերությունների ամրապնդման համատեքստում անհրաժեշտ է դիտարկել Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանիի պաշտոնական այցը Հայաստան: Զուգահեռաբար, Հայաստանի նախաձեռնությամբ ԵԱՏՄ երկրները սկսեցին համատեղ ուսումնասիրությունը Իրանի
հետ ազատ առևտրի գոտու համաձայնագիր կնքելու համար: Հայաստանը ակտիվորեն նպաստում է ԵԱՏՄ հանձնաժողովի և Իրանի միջև բանակցային գործընթացի զարգացմանը, նպատակ ունենալով արագ հասնելու այս համաձայնագրի ստորագրմանը: Այս ամենի հետ կապված, անհրաժեշտ է հաշվի առնել Պարսից ծոցում Սևծովյան տրանսպորտային
տարանցիկ միջանցքի կառուցման կարևորությունը: Հայաստանը ԵԱՏՄ
միակ անդամն է, ով ունի ցամաքային սահման Իրանի հետ, իսկ վերոնշյալ միջանցքի կառուցումը հարթակ կստեղծի հեշտ և անվտանգ մուտք
գործել դեպի Պարսից ծոց և նրա սահմաններից դուրս և հետագայում նաև
Հնդկական օվկիանոս1:

1

http://www.panorama.am/ru/news/2016/12/26/
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Թաթուլ ՄԱՆԱՍԵՐՅԱՆ
Հայաստանը և Իրանը տարածքային ինտեգրացիայի նոր պայմաններում
Բանալի բառեր. տարածաշրջանային ինտեգրացիա, ԵԱՏՄ, Իրան, տնտեսություն
Անկախացումից ի վեր Հայաստանը գտնվում է լրջագույն փորձությունների
շրջանում: Իրանի հետ տնտեսական համագործակցությունը նոր հեռանկարներ է բացում ոչ միայն երկկողմ, այլև բազմակողմ ծաշրջանային կապերի զարգացման համար: Մեր համոզմամբ, անհրաժեշտ է հաշվի առնել
Պարսից ծոցում Սևծովյան տրանսպորտային տարանցիկ միջանցքի կառուցման կարևորությունը: Հայաստանը ԵԱՏՄ միակ անդամն է, ով ունի
ցամաքային սահման Իրանի հետ, իսկ վերոնշյալ միջանցքի կառուցումը
հարթակ կստեղծի հեշտ և անվտանգ մուտք գործել դեպի Պարսից ծոց:
Татул МАНАСЕРЯН
Необходимость формирования системы закупок в Республике Армения
Ключевые слова: сельское хозяйство, аграрная политика, закупки, экономика,
экономическое развитие
С момента обретения независимости, Армения находится на стадии серьезных
испытаний. Экономическое сотрудничество с Ираном открывает новые перспективы не
только для двустороннего, но и для многостороннего сотрудничества.. Мы считаем, что
необходимо принимать во внимание важность построения Черноморского транспортного
коридора на Персидском заливе. Армения является единственным членом Евразийского
экономического союза, который имеет сухопутную границу с Ираном, а строительство
указанного коридора обеспечит легкий и безопасный доступ к Персидскому заливу.

Tatul MANASERYAN
Armenia and Iran in a new format of regional integration
Key words: regional integration, EEU, Iran, economy

Since gaining independence, Armenia is at the stage of serious challenges. Economic
cooperation with Iran opens new prospects not only for bilateral but also for multilateral cooperation. We believe that it is necessary to take into account the importance
of building the Black Sea transport corridor on the Persian Gulf. Armenia is the only
member of the Eurasian Economic Union, which has a land border with Iran, and the
construction of this corridor will provide easy and safe access to the Persian Gulf.
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ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ
ՈՒՂԻՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ
Վարդան ԲՈՍՏԱՆՋՅԱՆ
Տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր

Գևորգ ՄԻՆԱՍՅԱՆ
ԵՊՀ ՏԿ ֆակուլտետի ասպիրանտ
Բանալի բառեր. պետական բյուջե, բյուջետային եկամուտներ, հարկային
քաղաքականություն, հարկային բեռ, հարկային արդյունավետության գործակիցներ

Ժամանակակից աշխարհում կայուն և մրցունակ տնտեսության կառուցման հիմնական նախադրյալներից մեկը բյուջետային միջոցների կառավարման այնպիսի համակարգի ներդրումն է, որը ոչ միայն ապահովում է պետության գործառույթների պատշաճ իրականացումը և հասարակության սոցիալ-տնտեսական պահանջմունքների բավարարումը, այլև բյուջետային
հնարավորությունների շարունակական ընդլայնումը և այդ հնարավորությունների ռացիոնալ օգտագործումը: Իհարկե, բյուջետային ռեսուրսների
ընդլայնման և գործարար ակտիվության ապահովման նպատակներն ունեն
անխուսափելի հակադրություններ, քանի որ հարկային եկամուտների ավելացմանն ուղղված քաղաքականությունը շատ հաճախ ձևախեղում է տնտեսվարող սուբյեկտների գործունեությունը պայմանավորող շարժառիթների համակարգը և բացասական ներգործություն ունենում դրա ընդլայնման վրա:
Սակայն, ինչպես ցույց է տալիս փորձը պետության եկամտային ներուժի
կայուն աճի ապահովումը հնարավոր է միայն այն դեպքում, երբ հարկաբյուջետային քաղաքականությունը դադարում է զուտ ֆիսկալ գործառույթ լինելուց և ուղղվում այնպիսի կարևորագույն խնդիրների լուծմանը, ինչպիսիք են
ազգային տնտեսության գերակա ճյուղերի զարգացման համար բարենպաստ պայմանների ստեղծումն, օտարերկրյա ներդրումների խրախուսումը, տնտեսության արտադրատեխնիկական հիմքերի կատարելագործումը,
արտահանելի հատվածի ընդլայնմանն ուղղված քայլերի ձեռնարկումը, հավասար մրցակցային պայմանների ապահովումը և այլն: Դա նշանակում է,
որ հարկաբյուջետային քաղաքականության առաջնային նպատակը պետք է
դառնա ոչ թե ամեն գնով բյուջետային մուտքերի ապահովումը և կարճաժամկետ խնդիրների լուծումը, այլ երկրում կայուն տնտեսական բազիսի
ձևավորումը և երկարաժամկետ տնտեսական աճի համար համապատասխան նախադրյալների ստեղծումը, որոնք, ըստ էության, կհանգեցնեն հարկային բազայի ընդլայնմանը, հարկաբյուջետային դիրքի բարելավմանը,
վարչարարական միջոցառումների կատարելագործմանը և կառավարման
համակարգի արդյունավետության բարձրացմանը: ՀՀ բյուջետային եկամուտների կառուցվածքային վերլուծության արդյունքները վկյաում են, որ
10
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պետական բյուջեի եկամտային մասի ձևավորման գլխավոր աղբյուրը միշտ
եղել են հարկային մուտքերը, իսկ տուրքի, պաշտոնական դրամաշնորհների
և այլ եկամուտների տեսակարար կշիռը ժամանակի ընթացքում նվազել է՝
պայմանավորված նշված հոդվածների նկատմամբ ընդհանուր բյուջետային
եկամուտների աճի առաջանցիկ տեմպերով (տես գծապատկեր 1):

Գծապատկեր 1. Բյուջետային եկամուտների կառուցվածքի դինամիկան 2000-2015
2
թվականների ընթացում

Հարկային մուտքերից բյուջետային եկամուտների ձևավորման գործում
առանցքային նշանակություն ունեն հատկապես ավելացված արժեքի հարկը
(ԱԱՀ), որը տարբեր տարիների ընթացքում ապահովել է ընդհանուր բյուջետային եկամուտների 32-40 տոկոսը, ապա եկամտահարկը (եկամտային
հարկը)` 20-27, շահութահարկը` 7-12, ակցիզային հարկը` 4-6 և այլ հարկային եկամուտները՝ 20-23 տոկոսը: Միևնույն ժամանակ, դիտարկվող ժամանակաշրջանում հարկային եկամուտների կառուցվածքն էական տեղաշարժերի չի ենթարկվել, ինչը խիստ մտահոգիչ է հատկապես ուղղակի և անուղղակի հարկերի ներկա համամասնությունների պահպանման տեսանկյունից, որը ոչ միայն զսպում է ամբողջական պահանջարկը, այլև բացասաբար
ազդում հասարակության բարեկեցության վրա, հանգեցնելով ապրանքների
և ծառայությունների անհամեմատ բարձր գների սահմանման3: Ընդ որում,
եթե շուկայական հարաբերությունների ձևավորման սկզբնական փուլում
ինչ-որ առումով տրամաբանական է հարկային բեռի ծանրությունն անուղղակի հարկերի վրա դնելը, քանի որ դրանք հանդիսանում են բյուջետային
մուտքերի համալրման առավել հուսալի աղբյուրներ, ապա տնտեսական
զարգացման ներկա փուլում նման մոտեցումը կարող է երկարաժամկետ

2

Գծապատկերը կաուցվել է ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայության 2000-2015
թվականների տարեգրքերի հիման վրա
3
Մանասերյան Թ., Տնտեսական անվտանգություն, Եր. ՀՀ ԳԱԱ հրատ., 2014, էջ 276:
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հատվածում ծնել լրջագույն սոցիալ-տնտեսական խնդիրներ:4 Հարկային
բեռը բնութագրող երկու կարևորագույն ցուցանիշների՝ հարկային եկամուտներ/ՀՆԱ և կազմակերպությունների կողմից վճարվող հարկեր/շահույթ հարաբերակցությունների ուսումնասիրությունն (տես աղյուսակ 1) իր հերթին
ցույց է տալիս, որ դրանք բավական ցածր են այլ երկրների հետ համեմատ,
ինչը, բնականաբար, սահմանափակում է հարկաբյուջետային քաղաքականության հնարավորություններն ինչպես երկրի առջև ծառացած սոցիալ-տընտեսական խնդիրների հաղթահարման, այնպես էլ տնտեսության պետական
կարգավորման և տնտեսական աճի ապահովման գործում: Անհրաժեշտ է
նշել, որ եթե հարկեր/ՀՆԱ ցուցանիշը 2015 թ. ԵՄ անդամ երկրներում միջինում կազմել է 40.0, իսկ կազմակերպությունների հարկեր/ շահույթ ցուցանիշը՝ 41.2 տոկոս, ՏԶՀԿ անդամ երկրներում՝ համապատասխանաբար 34.3
և 41.0, մեր երկրի հետ տնտեսական զարգացման միևնույն օրինաչափություններն ունեցող երկրներում՝ 25-30 և 35-40 տոկոս, ապա Հայաստանում
այդ ցուցանիշները կազմել են ընդամենը 23.2 և 18.5 տոկոս: Այս հանգամանքով է պայմանավորված այն, որ Համաշխարհային բանկի «Գործարարությամբ զբաղվելը» 2016 թվականի տարեկան զեկույցում հարկերի վճարման ցուցանիշով Հայաստանը զբաղեցրել է 88-րդ տեղը, որը ոչ միայն
ամենացածրն է տնտեսական գործունեության դյուրինության բոլոր ցուցանիշների մեջ, այլև վատագույններից մեկն ամբողջ աշխարհում: Հարկ է սակայն նշել, որ դիտարկված ցուցանիշների ցածր մակարդակը միշտ չէ, որ
խոսում է հարկային քաղաքականության անարդյունավետության մասին,
քանի որ այն կարող է պայմանավորված լինել նաև պետության կողմից
տնտեսության կարգավորման ուղղությամբ որդեգրված ազատական մոտեցումներով և թույլ վերաբաշխման գործառույթներով: Նման մոտեցումը հաճախ կիրառվում է ազատական մոդելի երկրներում է, սակայն համադրելով
ՀՀ-ում գործող երեք խոշոր հարկատեսակների` ԱԱՀ-ի, շահութահարկի և
եկամտային հարկի դրույքաչափերն այլ երկրներում կիրառվող դրույքաչափերի հետ՝ կարելի է նկատել, որ դրանք հիմնականում համահունչ են
տնտեսապես զարգացած և եկամտի անհամեմատ բարձր մակարդակ ունեցող ՏԶՀԿ և Եվրամիության անդամ երկրների միջին ցուցանիշների հետ,
մինչդեռ ԵԱՏՄ անդամ պետությունների և մեր երկրի հետ եկամտի համադրելի մակարդակ ունեցող այլ երկրների համեմատ դրանք բավական
բարձր են, ինչը նշանակում է, որ այդ ցուցանիշների ներկա մակարդակը
հետևանք է ոչ այնքան ցածր հարկային դրույքաչափի, որքան տնտեսության
ստվերային հատվածի և եկամուտների հավաքագրման ցածր մակարդակի:
Այդ մասին են վկայում նաև նշված հարկատեսակների արդյունավետության
4

Սաֆարյան Գ., «Արդյունավետ հարկային քաղաքականության մշակման և իրականացման խնդիրները», ԳՊՄԻ գիտական տեղեկագիր, թիվ 2, 2013, էջ 122
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գործակիցները5, որոնք նույնպես զգալիորեն զիջում են ինչպես զարգացած,
այնպես էլ զարգացող տնտեսությունների միջին ցուցանիշներին: Ընդ որում,
եթե եկամտային հարկի դեպքում դա կարելի է բացատրել ՀՀ-ում այդ
հարկատեսակի՝ հաշվարկների հիմքում դրվող առավելագույն դրույքաչափի
բավականաչափ բարձր մակարդակի, ապա շահութահարկի և ԱԱՀ-ի դեպքում միանգամայն ակնհայտ է դառնում, որ խնդիրն առավելապես հարկային
եկամուտների արտահոսքի աղբյուրների մեծ ծավալների մեջ է:

Հայաստան
Էստոնիա
Վրաստան
Հունգարիա
Լատվիա
Մոլդովա
Ռումինիա
Ուկրաինա
ԵՄ (միջին)
ՏԶՀԿ (միջին)

23.2
31.8
24.8
38.9
27.7
31.5
27.2
37.6
40.0
34.3

Կազմակերպութ
յուն-ների
հարկեր7
շահույթի
նկատմամբ,
%

Հարկային
եկամուտներ6,
ՀՆԱ-ի
նկատմամբ, %

Աղյուսակ 1. Հարկային քաղաքականության արդյունավետությունը
բնութագրող հիմնական ցուցանիշները տարբեր երկրներում

18.5
48.7
16.4
46.5
35.9
40.4
38.4
51.9
41.2
41.0

Դրույքաչափ/Արդյունավետության
8
գործակից
ԱԱՀ

20.0
20.0
18.0
27.0
21.0
20.0
20.0
20.0
21.4
19.2

Շահութահարկ

0.42
0.46
0.62
0.45
0.50
0.56
0.41
0.45
0.58
0.57

20.0
20.0
15.0
19.0
15.0
12.0
16.0
18.0
22.5
24.8

0.10
0.11
0.18
0.10
0.15
0.18
0.14
0.14
0.12
0.11

Եկամտահարկ

36.0
20.0
20.0
15.0
23.0
18.0
16.0
18.0
39.0
42.2

0.17
0.29
0.19
0.33
0.26
0.13
0.23
0.18
0.24
0.20

Այս համատեքստում ուսումնասիրելով վերջին երկու տասնամյակ-ների
ընթացքում հանրապետությունում իրականացված հարկային համա-կարգի
բարեփոխումների առանձնահատկությունները՝ կարելի է եզրակաց-նել, որ
դրանք առավելապես ուղղված են եղել հարկային բեռի ավելացման
ճանապարհով տնտեսական համակարգի խնդիրների լուծմանը, իսկ հարկերի կարգավորիչ գործառույթը, որպես այդպիսին, մղվել է երկրորդական

5

Հարկային արդյունավետության գործակիցները հաշվարկվել են որպես ՀՆԱ-ում
համապատասխան հարկատեսակների մասնաբաժնի և դրանց առավելագույն
դրույքաչափերի հարաբերություն:
6
Տվյալների աղբյուրը՝ http://www.heritage.org/index/explore?view=by-variables
7
Տվյալների աղբյուրը՝ http://www.doingbusiness.org/data/exploretopics/paying-taxes
8
Հարկային դրույքաչափերի տվյալները վերցվել են KPMG աուդիտորական ընկերության պաշտոնական կայքէջից (https://home.kpmg.com/), իսկ արդյունավետության
գործակիցների հաշվարկման համար անհրաժեշտ համապատասխան հարկատեսակների բեռի ցուցանիշները՝ ՏԶՀԿ-ի և ԱՄՀ-ի տվյալների շտեմարաններից:
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պլան9: Արդյունքում այդ ամենը բերել է տնտեսության ստվերային հատվածի
աննախադեպ մեծ չափերի առաջացմանն, իսկ պետական ծախսերի ֆինանսավորման հիմնական ծանրությունը դրվել է օրինապահ հարկատուների
վրա, որոնք ցանկություն կամ հնարավորություն չեն ունեցել գործելու ստվերային դաշտում: Ավելին, վերջին համաշխարհային ֆինանսատնտեսական
ճգնաժամի հետևանքները ցույց տվեցին, որ հանրապետությունում ձևավորված հարկային լծակները ոչ միայն չեն բխում շուկայական տնտեսության
ժամանակակից պահանջներից և մարտահրավերներից, այլև ներկա միտումների պահպանման դեպքում կարող են կասկածի տակ դնել պետության գործառույթների պատշաճ և լիարժեք իրականացումն, ինչը, բնականաբար, պահանջում է հարկային համակարգի արդիականացման և այդ ուղղությամբ համալիր վերափոխումների իրականացման անհրաժեշտություն:
Դրանք կհետապնդեն ֆինանսական միջոցների հավաքագրման և տնտեսական գործընթացների վրա ցանկալի ներգործություն թողնելու նպատակ:10
Մեր կարծիքով, հարկային քաղաքականության արդյունավետության
բարձրացման հիմնական ուղղություններից մեկը, պետք է դառնա գործող
հարկային դրույքաչափերի օպտիմալացումը և դրանց կայունության ապահովումը, որոնք մի կողմից կպահպանեն առավելագույն չեզոքություն գործարար միջավայրի և տնտեսավարող սուբյեկտների վարքագծի փոփոխությունների նկատմամբ, մյուս կողմից թույլ կտան սահմանել հավասարակշըռված, տնտեսապես հիմնավորված և տնտեսական գործունեության շահութաբերության համատեքստում ընդունելի հարկային բեռ: Այս տեսանկյունից քննարկման առարկա կարող է դառնալ, օրինակ, եկամտային հարկի
դրույքաչափերի նվազեցման և շահութահարկի դրույքաչափի հետ դրանց
ներդաշնակեցման հարցը, ինչը մի կողմից կնպաստի ֆիզիկական անձանց
կողմից տնօրինվող եկամուտների և սպառման ծավալների ավելացմանը,
աղքատության մակարդակի կրճատմանը և զբաղվածության ընդլայնմանը,
մյուս կողմից՝ իրական աշխատավարձերի հայտարարագրմանը և հարկային
եկամուտների արտահոսքի աղբյուրների կրճատմանը: Ներկայումս գործող
դրույքաչափերի պայմաններում հարկ վճարողները շատ հաճախ թերհայտարարագրում են իրենց կողմից վճարվող աշխատավարձի մեծությունները
և հայտարարագրում հարկվող շահույթի առավել բարձր մակարդակ՝ այդպիսով խուսափելով հարկային պարտավորություններն ամբողջությամբ կատարելու պատասխանատվությունից: Նման մոտեցման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է նաև նրանով, որ թեև ներկայումս ֆիզիկական ան9

Գևորգյան Ն. Լ., «ՀՀ-ում հարկային վերափոխումների ներկա փուլի արդի հիմնախնդիրները», Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, թիվ 3, 2010, էջ 143
10
Բոստանջյան Վ. և Հարությունյան Տ., «Հարկային քաղաքականության արդյունավետության բարձրացման ուղիները ՀՀ-ում», Այլընտրանք հանդես, թիվ 1, 2016, էջ 323

14

²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë

ձանց եկամուտների հարկման համար օրենսդրորեն սահմանված է եռաստիճան պրոգրեսիվ սանդղակ, այդուհանդերձ գործնականում հարկման համակարգն այնքան էլ պրոգրեսիվ բնույթ չի կրում, քանի որ հիմնականում
գործում են սանդղակի առաջին երկու մակարդակներով սահմանված դրույքաչափերը, իսկ երրորդ մակարդակի դրույքաչափի գործունեության շրջանակը բավական նեղ է և ընդգրկում է սահմանափակ թվով անձանց:
Շահութահարկի մասով քննարկման առարկա կարող է դառնալ առանձին աշխարհագրական գոտիների, տնտեսական գործունեության տեսակների և արտահանման ուղղվածություն ունեցող ճյուղերի նկատմամբ տարբերակված դրույքաչափերի կիրառումն, ինչը մեծապես կնպաստի հանրապետության տարածքային համաչափ զարգացմանը, տնտեսության գերակա
ճյուղերի արդիականացմանը և արտահանելի հատվածի ընդլայնմանը: Ընդ
որում, բոլոր դեպքերում անհրաժեշտ է հաշվի առնել այն հանգամանքը, որ
նման տարբերակված մոտեցման ցուցաբերումը հաճախ խախտում է հարկման արդարության և հավասարության սկզբունքները, բարդացնում հարկահավաքման գործընթացը և ստեղծում անհավասար մրցակցային պայմաններ, ուստի շատ կարևոր է, որ տարբերակված դրույքաչափերի կիրառման
քաղաքականությունն անպայմանորեն ուղեկցվի դրա հետևանքով առաջացող ռիսկերի կառավարման արդյունավետ մեխանիզմների ներդրմամբ և
համապատասխան օրենսդրական կարգավորումների իրականացմամբ:
Նման մոտեցումը, մեր կարծիքով, թույլ կտա նվազագույնի հասցնել հարկումից խուսափելու հնարավորությունները և ծածկելու հնարավոր հարկային սողանցքները: Մասնավորապես, եթե տնտեսական գործունեության որևէ
տեսակի գծով սահմանվում է շահութահարկի ցածր դրույքաչափ, ապա
կարևոր է, որ տվյալ ոլորտի ընկերությունները տնտեսական գործունեության այլ տեսակներով զբաղվելու իրավունք չունենան կամ եթե ցածր հարկային դրույքաչափը սահմանվում է արտահանման ուղղվածություն ունեցող
ճյուղերի համար, ապա կարևոր է, որ այդ ոլորտի ընկերությունները ներքին
շուկայում գործունեություն չծավալեն տեղական արտադրողների հետ ոչ
մրցակային պայմաններում հայտնվելու խնդրից խուսափելու համար:
Հարկային քաղաքականության արդյունավետության բարձրացման հաջորդ կարևորագույն ուղղությունը, մեր համոզմամբ, կարող է դառնալ հանրապետությունում կիրառվող հարկային արտոնությունների համակարգի վերանայումը և հարկման ընդհանուր ռեժիմից այն բոլոր բացառությունների
վերացումը, որոնք աչքի են ընկնում արդյունավետության ցածր աստիճանով: Դա մի կողմից կնպաստի հարկման բազայի ընդլայնմանը և հարկեր/ՀՆԱ հարաբերակցության մակարդակի բարձրացմանը, մյուս կողմից
հարկման հորիզոնական արդյունավետության սկզբունքի ապահովմանը և
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համանման պայմաններում գործող տնտեսավարող սուբյեկտների համար
միասնական կարգավորումների կիրառմանը: Իհարկե, հարկային արտոնությունների սահմանափակումն այնքան էլ հեշտ գործընթաց չէ, քանի որ
դրանցից օգտվող տնտեսավարող սուբյեկտների գործունեությունը և երկրի
ներդրումային գրավչությունը կարող են վտանգվել: Ուստի շատ կարևոր է,
որ այդ ամենը տեղի ունենա սահուն և հիմնավորված կերպով, ինչի համար
անհրաժեշտ է նախքան որոշակի փոփոխությունների կատարումը վերլուծել
գործող արտոնությունների դրական և բացասական կողմերը պետության և
դրանցից օգտվող հարկատուների համար, համադրել արտոնությունների
կիրառման արդյունքում առաջացած օգուտները հնարավոր վնասների հետ,
գնահատել արտոնությունների կրճատման ազդեցությունը պետական բյուջեի եկամտային մասի, ներդրումային միջավայրի գրավչության, երկրի սոցիալ-տնտեսական վիճակի, տնտեսության մրցունակության, գնաճային ճընշումների և այլ կարևորագույն ցուցանիշների վրա:
Որպես հարկային արտոնությունների վերացման լավագույն օրինակ
կարող է ծառայել ֆինանսական ոլորտի` ԱԱՀ-ով չհարկվող ծառայությունների մի մասը հարկման դաշտ մտցնելն, ինչը մի կողմից կնպաստի հարկային մուտքերի ավելացմանը, մյուս կողմից` ֆինանսական համակարգի
կայունությունն ապահովող հակաճգնաժամային բուֆերների ստեղծմանը:
Այդպիսի մոտեցման հիմնավորում կարելի է համարել նաև այն, որ ճգնաժամային պայմաններում պետական աջակցության մեծ մասը հատկացվում է
հենց այս ոլորտին, ինչն էլ օբյեկտիվորեն պահանջում է ֆինանսական գործառնությունների ամբողջական հարկում: Այս ուղղությամբ որոշակի փորձ
արդեն իսկ ներդրված է Եվրամիության անդամ երկրներում, որտեղ ֆինանսական գործարքները հարկելու համար մտցվել է հատուկ հարկատեսակ
(ֆինանսական գործարքների հարկ)` 0.1 տոկոս նվազագույն դրույքաչափով
շահաբաժինների ու պարտատոմսերի համար և 0.01 տոկոս նվազագույն
դրույքաչափով այլ գործարքների համար11: Ընդ որում, նշված հարկատեսակը կիրառվում է միայն ֆինանսական կազմակերպությունների միջև իրականացվող գործարքների համար, իսկ ֆիզիկական անձանց, փոքր ու միջին
ձեռնարկությունների հետ կատարվող գործարքներն ազատված են նշված
հարկատեսակով հարկումից, ինչը թույլ է տալիս խուսափել վերջինների համար վարկերի տոկոսադրույքների անհարկի բարձրացումից: Հարկային
քաղաքականության արդյունավետության բարձրացման առանցքային ուղղություններից մեկը պետք է լինի ստվերային շրջանառության դեմ պայքարի
մեխանիզմների կատարելագործումն, ինչը կարևոր է ոչ միայն լրացուցիչ
11

Hemmelgarn T., Nicodème G., Tasnadi B. and Vermote P., ―Financial Transaction Taxes in the
European Union‖, European Union, Working Paper No. 62, 2016, January, p. 11.
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բյուջետային եկամուտների հավաքագրման, այլև շուկայում հավասար
մրցակցային պայմանների տեսանկյունից: Ստվերային շրջանառության ծավալների կրճատման հիմնական միջոցառումները, մեր կարծիքով, պետք է
ընդգրկեն հետևյալ կարևորագույն ոլորտները.
 տնտեսվարող սուբյեկտների գործունեության փաստաթղթավորման
նկատմամբ հստակ պահանջների սահմանում՝ առավել մեծ ուշադրություն
դարձնելով խոշոր հարկատուներին և նրանց կողմից իրականացվող գործարքներին, ինչն իր հերթին կնպաստի ավելի փոքր հարկատուների կողմից
իրականացվող գործարքների փաստաթղթավորմանը,
 պարտադիր դրոշմավորման ենթակա ապրանքների շրջանակի ընդլայնում՝ միևնույն ժամանակ հաշվի առնելով նման քաղաքականության հետևանքով առաջացող հնարավոր գնաճային ճնշումները և զուգահեռաբար
իրականացնելով խիստ վերահսկողական միջոցառումներ գների նշանակալի աճ թույլ չտալու համար, քանի որ փորձը ցույց է տալիս, որ տնտեսվարող
սուբյեկտները գները բարձրացնում են ոչ այնքան դրոշմավորման հետ կապված ծախսերից ելնելով, որքան իրական շրջանառության ծավալների բացահայտման հետևանքով առաջացող կորուստները վերականգնելու համար,
 հարկման արտոնյալ պայմաններ ունեցող երկրներում գրանցված ընկերությունների հետ կատարվող գործարքների նկատմամբ տրանսֆերային
գնագոյացման կարգավորումների կիրառում՝ կանխելով հարկվող եկամուտների արհեստական ուղղորդումը հարկման ավելի բարենպաստ դաշտ,
 հարկային օրենսդրության պահանջների խախտման համար խիստ
պատժամիջոցների կիրառում և դրանց հրապարակայնության ապահովում՝
հիմնական շեշտադրումը կատարելով պետական բյուջե նախատեսվածից
պակաս հարկեր վճարած տնտեսվարող սուբյեկտների վրա և կիրառելով
պատասխանատվության ավելի մեղմ միջոցներ այն դեպքերում, երբ տեղի է
ունենում ոչ միտումնավոր խախտում կամ այն կրում է տեխնիկական բնույթ:
Հարկային միջավայրի բարելավման միջոցառումների շարքում առանցքային նշանակություն պետք է ունենա նաև հարկային վարչարարության շարունակական կատարելագործումը և հարկային կարգապահության ամրապընդմանն ուղղված այնպիսի գործիքակազմերի ներդրումը, որոնք թույլ
կտան նվազագույն նյութական և ժամանակային ծախսումներով ապահովել
առավելագույն հարկային մուտքեր: Հարկային մարմինների լիազորությունների ծավալի և դրանց շրջանակի սահմանման ժամանակ անհրաժեշտ է
ամրագրել այնպիսի մոտեցում, որի դեպքում հարկային մարմինների լիազորությունները բավարար կլինեն անհրաժեշտ վերահսկողական աշխատանքներ իրականացնելու համար, սակայն միևնույն ժամանակ չեն հանգեցնի
տնտեսավարող սուբյեկտների գործունեության անհարկի միջամտության և
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բյուրոկրատական բարդությունների առաջացման։ Այս տեսանկյունից, նախ
և առաջ, անհրաժեշտ է, որ հարկային վարչարարության գլխավոր առաքելությունը դառնա հարկերի վճարման կամավորության սկզբունքի արմատավորումը, ինչին կարելի է հասնել տնտեսավարող սուբյեկտներին մատուցվող ծառայությունների որակի բարելավման, նրանց նկատմամբ հավասար սկզբունքների որդեգրման և հարկային մարմնի գործունեության թափանցիկության ապահովման դեպքում: Միևնույն ժամանակ խիստ կարևոր
է, որ դա ուղեկցվի հարկային մարմինների կողմից իրականացվող ստուգումների համակարգի շարունակական կատարելագործմամբ` վերահսկողական աշխատանքներն աստիճանաբար տեղափոխելով կամերալ ուսումնասիրությունների դաշտ և կրճատելով անմիջապես հարկ վճարողների
(հատկապես փոքր, միջին և նոր ստեղծվող ձեռնարկությունների) մոտ իրականացվող ստուգումների թիվը: Բացի այդ, չափազանց կարևոր է գործող օրենսդրության պարզեցումը և միմյանց հակասող կամ երկիմաստ մեկնաբանությունների տեղիք տվող դրույթների վերացումը, որոնք ոչ միայն բարդացնում են հարկատուների կողմից վարվող հարկային հաշվառման գործընթացը, այլև զգալիորեն սահմանափակում հարկային մարմինների կողմից
իրականացվող վերահսկողության հնարավորությունները:
Վերջապես, հարկային քաղաքականության արդյունավետության բարձըրացման հիմնական ուղղություններից մեկը, մեր կարծիքով, պետք է
դառնա հարկային համակարգի կայունության ապահովումն, ինչը նշանակում է, որ դրանում կատարվող փոփոխությունները չպետք է կրեն հաճախակի բնույթ, և ունենան խելամիտ հիմնավորում՝ չստեղծելով լրացուցիչ
անհարմարություններ ինչպես հարկային մարմինների, այնպես էլ տնտեսվարող սուբյեկտների համար: Իհարկե, հարկային համակարգի կայունությունը չի ենթադրում բոլոր տեսակի փոփոխություններից հրաժարում, քանի
որ այդ դեպքում այն հակադրության մեջ կմտներ տնտեսական զարգացման
մարտահրավերների հետ, պարզապես այդ փոփոխությունները պետք է
շրջանցեն այն բոլոր ուղղությունները, որոնք վերաբերում են հարկահավաքման գործընթացի գլխավոր սկզբունքներին: Միևնույն ժամանակ շատ
կարևոր է, որ նախքան հարկային համակարգում որոշակի փոփոխությունների կատարումը նախապես գնահատվեն այդ փոփոխությունների սոցիալտնտեսական հետևանքները պետության և հասարակության մյուս օղակների
համար, քանի որ միայն նման մոտեցման պարագայում հնարավոր կլինի
բարելավել գործարար միջավայրը և խուսափել լրացուցիչ հարկային բեռ
առաջացնող կարգավորումներից: Բացի այդ, կարևոր է, որ պետությունը
հետադարձ վերլուծությամբ անդրադառնա հարկային համակարգում
կատարված փոփոխություններին և դրանց արդյունավետության ցուցանիշ-
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ները հիմք դարձնի հետագայում որոշելու նմանատիպ փոփոխությունների
իրականացման նպատակահարմարությունը:
Վարդան ԲՈՍՏԱՆՋՅԱՆ, Գևորգ ՄԻՆԱՍՅԱՆ
Հարկային քաղաքականության արդյունավետության բարձրացման ուղիները ՀՀ-ում
Բանալի բառեր. պետական բյուջե, բյուջետային եկամուտներ, հարկային
քաղաքականություն, հարկային բեռ, հարկային արդյունավետության գործակիցներ

Հոդվածը նվիրված է հարկային քաղաքականության հիմնախնդիրների ուսումնասիրությանը և դրանց լուծման ուղղությամբ նոր մոտեցումների առաջարկմանը: Աշխատանքում կատարվել է հարկային բեռը բնութագրող հիմնական ցուցանիշների և հանրապետությունում գործող խոշոր հարկատեսակների (ԱԱՀ, շահութահարկ և եկամտային հարկ) արդյունավետության
վերլուծություն՝ համադրելով ստացված գնահատականներն այլ երկրների
համանուն ցուցանիշների հետ: Կատարված վերլուծությունների արդյունքում
մշակվել են համապատասխան միջոցառումներ հարկային միջավայրի բարելավման և պետական բյուջեի եկամտային ներուժի ընդլայնման ուղղությամբ:
Вардан БОСТАНДЖЯН, Геворг МИНАСЯН
Пути повышения эффективности налоговой политики в Республики
Армения
Ключевые слова: государственный бюджет, бюджетные доходы, налоговая политика,
налоговое бремя, коэффициенты налоговой эффективности

Статья посвящена изучению проблем налоговой политики в Республики Армения
и предложению новых подходов к направлении их решений. В статье проведен
анализ основных показателей налогового бремени и эффективности ключевых
налогов (НДС, налог на прибыль и налог на доходы) действующие в республике,
сравнивая полученные оценки с аналогичными показателями других стран. В результате анализа разработаны соответствующие меры для улучшения налоговой
среды и для расширения доходного потенциала государственного бюджета.
Vardan BOSTANJYAN, Gevorg MINASYAN
Тhe Ways of Increasing the Efficiency of Tax Policy in the Republic of Armenia
Key words: state budget, budget revenue, tax policy, tax burden, tax efficiency coefficients,
VAT, profit tax, income tax

The article is devoted to the study of problems of tax policy in the Republic of Armenia
and to the suggestion of new approaches in the direction of their solution. The article
analyzes the main indicators of the tax burden and the effectiveness of key taxes (VAT,
profit tax and income tax) that exist in the republic, comparing the estimates obtained
with those of other countries. A result of the analysis there developed appropriate measures to improve tax environment and to expand the revenue potential of state budget.
Հետազոտությունն իրականացվել է ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտեի
տրամադրված ֆինանսավորմամբ՝ 15T-5B103 ծածկագրով գիտական թեմայի
շրջանակներում:
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ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԴՐԱ ԴԵՐՆ ԱՅՍՕՐ
ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ
Արմինե ԳԱԼՍՏՅԱՆ
Եվրասիա Միջազգային Համալսարանի ասպիրանտ
Բանալի բառեր. հիմնական Եկամուտ, նվազագույն կարիքները, սոցիալական
անվտանգության համակարգ, քաղաքացիներ, աղքատություն

Պարտադիր Հիմնական Եկամուտը (ինչպես նաև Հիմնական Եկամուտ,
Երաշխավորված Հիմնական Եկամուտ, Քաղաքացու Եկամուտ, և Համաշխարհային Հիմնական Եկամուտ) սոցիալական անվտանգության համակարգ է, երբ պետության բոլոր քաղաքացիները պարբերաբար ստանում են
պարտադիր գումար։ Քաղաքացիները կարող են ստանալ Պարտադիր Հիմնական եկամուտը ի հավելում իրենց այլ եկամուտների: Այն պետք ե լինի
պետության պարտքը իր քաղաքացիների նկատմամբ։ ՊՀԵ-ը բարեկեցություն ապահովող ծրագիր չի համարվում։ Նրա հիմնական նպատակն է՝ հասարակության յուրաքանչյուր անդամին հնարավորություն տալ հոգալ իրենց
նվազագույն կարիքները. ապրելավայր, սնունդ և բժշկական օգնություն։
Հիմնական Եկամուտի նպատակն է՝ երաշխավորել քաղաքացիների
արժանապատվությունը։ Երբ քաղաքացին ձերբազատվի տանիքի, սննդի
ամենօրյա խնդիրներից, նա այլևս չի վախենա գոյատևման խնդրի առջև
կանգնելուց։12 Բրիտանացի տնտեսագետ Գեյ Ստենդինգը, այն տնտեսագետներից է, ով առաջադրում է հիմնական եկամուտ գաղափարը, և դրա վերաբերյալ առանձնացրել է երեք հիմնական տեսակետ.
1. Փիլիսոփայական տեսանկյունից հիմնական եկամուտը դիտարկել,
որպես մարդու իրավունքներից մեկը:
2. Հիմնական եկամուտը կարող է դիտարկվել, որպես քաղաքական և
տնտեսական ռազմավարության բաղկացուցիչ մասերից մեկը:
3. Ավելի ու ավելի է կարևորվում այն հանգամանքը, որ հիմնական
եկամուտի ներուժը ընդլայնվելով՝ ապահովում է գենդերային և էկոլոգիապես ավելի կենսունակ ապագա13:
Ընդհակառակը, Ալբերտ Հիշերմենը իր „Երկու հարյուր տարվա հետադիմական հռետորություն. անհաջող ազդեցության դեպքը‟ գրքում քննարկել
է այս առաջադիմական գաղափարի երեք ազդեցությունները: Նա անվանել է
այն կամակորության, ապարդյունության և վտանգավորության դրույթներ:
12

G.Standing, Basic Income: A 21st Century Economic Right, -Institut de Drets Humans de
Catalunya, http://www.guystanding.com/files/documents/CDHE_Standing.pdf
13
G.Standing, An Anniversary Note – BIEN‘s 25th, - ‗BIEN‘
http://basicincome.org/news/2011/09/anniversary-note-biens-25th/
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Առաջին դրույթը Հիշերմանը համարում է առավել պրիմիտիվը մնացած երեքի: Թվացյալ հաջողությունը, փաստորեն կունենա անկում, ինչն էլ իր հետ
կբերի անկանխատեսելի հետևանքներ: Ցանկացած դիտավորյալ գործողություն, որն ուղղված է քաղաքական, սոցիալական և տնտեսական կարգերը
բարելավելուն էլ ավելի կբարդացնի իրավիճակը: Երկրորդ՝ ապարդյունության դրույթն այն է, որ նման փորձարկումը դեռ վաղ է իրականացնել և այն
չի ունենա ցանկալի արդյունք: Նման սոցիալական բարեփոխման փորձերը
ապարդյուն կլինեն և կձախողվեն: Իսկ գաղափարի վտանգավորությունն
այն է, որ առաջարկվող փոփոխությունների կամ բարեփոխոիմների արժեքը
շատ ավելի մեծ կլինի և այն վտանգի տակ կդնի առկա նպատակները:14
„Նվազագույն աշխատավարձ‟ գաղափարը պատմության ընթացքում,
որպես առանձին հասկացություն, գործածվել է 16-րդ դարում։ 18-րդ դարում
առաջ է եկել „պարտադիր միանվագ շնորհ‟ գաղափարը։ 19-րդ դարի կեսերին այս երկու գաղափարները համակցվել են և առաջացել է „պարտադիր
հիմնական եկամուտ‟ գաղափարը։ Առաջին անգամ այս գաղափարը ներկայացվել է պորտուգալացի ճանապարհորդ Ռաֆայել Նոնսենսոյի կողմից՝ 16րդ դարում։ Թոմաս Մորը, 1516 թվականին, այն նկարագրել է որպես „Ուտոպիա‟։ Նոնսենսոյի կարծիքով ավելի խելամիտ է պայքարել գողության դեմ,
քան գողերին դատապարտել մահվան, որը համարվում է մարդասպանություն։ Նա ասել է. „նման սարսափելի պատժի փոխարեն, կարելի է մարդուն ապահովել իր կյանքի համար անհրաժեշտ որոշակի միջոցներով։ Այդ
ժամանակ, մարդը կարիքից դրդված չի դառնա գող, իսկ հետո՝ դիակ‟։ 15
Ավելի ուշ՝ 1526 թվականին, Ջոնս Լյուդովիկոս Վիվեսը Բրուգսի քաղաքագլխին հասցեագրված հուշերում „De subventione peuperum‟ (ի օգուտ աղքատության) ասել է, որ քաղաքային իշխանությունը պետք է իր վրա պարտականություն վերցնի՝ հոգալ բոլոր քաղաքացիների նվազագույն հոգսերը՝
ոչ թե արդարության միջոցով, այլ հանուն բարեգործության ավելի արդյունավետ իրականացման։ Աղքատությունը չպետք է անարժան լինի։ Օգնությունը, որ մարդը կստանա, հնարավորություն կտա նրան աշխատելու ցանկություն ունենալ։ „Աստված ստեղծել է ամեն ինչ։ Նա դրանք դրել է մեր տան
մեջ, աշխարհում՝ թողնելով առանց պատերի և դարպասների։ Ուրեմն դրանից պետք է օգտվեն Իր բոլոր զավակները‟16։ 1776 թվականին, Թոմաս
Ջեֆերսոնը առաջ քաշեց այն գաղափարը, որ յուրաքանչյուր մարդու պետք

14

A.O.HIRSCHMAN, Two Hundred Years of Reactionary Rhetoric: The Case of the Perverse
Effect, 1991. -The University of Michigan, -31 (page 9),
http://tannerlectures.utah.edu/_documents/a-to-z/h/hirschman89.pdf
15
BIEN website, History of Basic Income, http://basicincome.org/basic-income/history/
16
BIEN website, History of Basic Income, http://basicincome.org/basic-income/history/
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է տրվի հանրային հողերից 50 ակր, և որևէ մեկը իրավասու չի լինելու դա
նրանից ետ վերցնել: Այստեղ, Ջեֆերսոնը ի նկատի է ունեցել ոչ թե սեփականաշնորհված հողերի վերաբաշխումը, այլ այն հողատարածքները, որոնք
սեփականաշնորհված չեն և դեռևս չեն օգտագործվել: 1795 թվականին,
Թոմաս Փեյնը հրատարակեց „Ագրարային արդարություն‟ բրոշյուրը, որտեղ
առաջարկվում էր ստեղծել այնպիսի ազգային ֆինանսավորման ձև, որ յուրաքանչյուր 21 տարին լրացած կամ ավելի մեծ անձիք ստանան ֆիքսված
տարեկան եկամուտ: Նա պնդում էր, որ բոլոր մարդիկ արժանի են այդ օգնությանը: Սա նախատեսված էր այն մարդկանց համար, ովքեր հող չեն
փոխառել: 1848 թվականին, Ջոզեֆ Շառլը հրատարակեց „Սոցիալական
խնդիրների լուծում‟ -ը, որտեղ նա պնդում էր, որ հողերը պետք է բաշխվեն
հավասարաչափ17։ 1862 թվականին, նմանատիպ առաջարկ էր արել Աբրահամ Լինկոլնը. հանրային հողերից՝ յուրաքանչյուր ընտանիքի ղեկավարի
հատկացնել 160 ակր հողատարած, ով պետք է հինգ տարվա ընթացքում
այն մշակի: Մինչ 1900-ական թվականները օրենքը գործում էր, և այդ ընթացքում 720,000 ագարակներ էին ստեղծվել:
1933 թ. Մեծ Ճգնաժամի ընթացքում Ֆրանցիս Թոունսենդը առաջարկեց. յուրաքանչյուր մարդ, ով 60 տարեկան է և ավելի, պետք է ստանա 200
դոլար: Իսկ կառավարության բյուջեն այդ գումարով համալրելու համար 2%ով պետք է բարձրացվի բոլոր գործարքների եկամտահարկը: Նրա այս
առաջարկի շնորհիվ՝ հիմնվեց Ռուզվելտյան վարչակազմի սոցիալ ապահովագրական համակարգը: 1944 թ. Ֆրանկլին Ռուզվելտը, Կոնգրեսին հղած
իր տարեկան զեկույցում նշել է. „իսկական անձնական ազատությունը չի կարող գոյություն ունենալ առնաց տնտեսական պաշտպանության և աջակցության: Կարիքի մեջ գտնվող մարդը՝ ազատ մարդ չէ: Իսկ բռնապետությունը
իրականացվում է հենց սոված և անգործ մարդկանց նկատմամբ‟:18 Ավելի
ուշ՝ 20-րդ դարում, հիմնական եկամուտը տարբեր պետություններում սկսեց
գործածվել տարբեր անուններով. „սոցիալական շահութաբաժին‟, „ազգային
շահութաբաժին‟, „հիմնական եկամուտ‟, „համընդհանուր դրամաշնորհ‟ և
այլն։ Ժամանակակից աշխարհը էլ ավելի բարեկեցիկ դարձնելու նպատակով՝ տարբեր երկրներ, պլանավորեցին ներկայացնել Հիմնական եկամուտի
փորձնական ծրագիրը: Մինչ 1986 թ. „Հիմնական եկամուտը‟ ուներ „Սոցիալական շահութաբաժին‟ անվանումը: Կատարելով հետազոտական աշխատանք՝ մենք ամփոփեցինք այն պետությունների ցանկը, որտեղ հիմնական
եկամուտը ունեցել է փորձնական կիրառություն, կիրառվել է որպես համա-

17

BIEN website, History of Basic Income, http://basicincome.org/basic-income/history/
F. D. Roosevelt, 4 - State of the Union Message to Congress, -1944,
http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=16518
18
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կարգ կամ էլ քննարկել են նրա հնարավոր կիրառությունը ապագայում: Արդյունքում, շատ եվրոպական պետություններ՝ Միացյալ Թագավորությունը,
Իռլանդիան, Իսլանդիան, Բելգիան, Շվեյցարիան, Դանիան, Լյուքսեմբուրգը,
Գերմանիան, Ֆինլանդիան, Ֆրանսիան, Հունաստանը, Կիպրոսը, Իսպանիան, Նիդերլանդները, Նորվեգիան, Շվեդիան, Հունգարիան և Չեխիան
հնարավոր են համարել Հիմնական եկամուտի կիրառումը:
Շվեյցարիայում քննարկվել է հիմնական եկամուտի կիրառության
հարցը: 2016 թ. հունիսի 5-ին, շվեդները, հնարաքվեով հավանություն տվեցին հիմնական եկամուտի կիրառությանը: Սակայն օրենքը չընդունվեց, չնայած այն փաստին, որ այս երկրում դեռևս 1980 թվականներից սկսել էին
քննարկել հիմնական եկամուտի հնարավոր կիրառության հարցը: Շվեյցարիան աշխարհում առաջին պետությունն է, որտեղ հիմնկան եկամուտի կիրառության համար իրականացվել է համազգային հանրաքվե:
Ֆինլանդիայում փորձը կանցկացվի 2017-2018 թթ.՝ երկրի սոցիալ-ապահովագրության ինստիտուտի հսկողության և ցուցումների ներքո: Խմբի
միջից պատահականորեն ընտրված 2,000 քաղաքացիներ, որոնք արդեն
օգտվում են գործազրկության նպաստներից՝ ամսական կստանան 560 եվրո
հիմնական եկամուտ: Այս գումարը կփոխարինի նրանց նպաստներին: Այս
ծրագիրը ինքնին բարդ է և ծախսատար: Պարզեցնելով այն՝ կնվազեն նաև
բյուրոկրատական ծախսերը: Պատահականության սկզբունքով ընտրված
քաղաքացիները, անկախ իրենց ունեցած եկամուտից, աշխատանքի առկայությունից կամ բացակայությունից, հարստությունից կամ զբաղվածության
կարգավիճակից, երկու տարվա ընթացքում կստանան կայուն գումար: Այդ
գումարից հարկեր չեն գանձվելու: Եթե ծրագիրը հաջողվի, այն ավելի կընդլայնվի՝ ընդգրկելով ավելի շատ չափահաս ֆինլանդացիներ:
Ճապոնիայում, Հարավային Կորեայում, Ավստրալիայում, Պորտուգալիայում, Բրազիլիայում, Կանադայում և Այլասկայում դեռևս շարունակվում
են Հիմնական Եկամուտի շուրջ քննարկումները, իսկ Մակաուում (կիսաինքնավար քաղաք Չինաստանում) 2008 թ. ի վեր գործում է ծրագիր, ըստ
որի, քաղաքացիները ունեն տարեկան որոշակի շահութաբաժին: Ծրագրի
նպատակը այն է, որ բոլորն օգտվեն տարածաշրջանի տնտեսական զարգացման օգուտներից և գնաճի հետևանքները որոշակիորեն մեղմվեն:
Իրանում, 2010 թ. հունվարին անցկացվեց ծրագրի (սուբսիդավորման
բարեփոխման ծրագիր) փորձնական տարբերակը, և ավելի ուշ՝ այդ տարի,
այն կիրառվեց: Դրա նպատակն էր սուբսիդավորել սնունդը և էլեկտրաէներգիան (ընդամենը 80%)՝ նպատակաուղղված սոցիալական նպաստով:
Սա հինգ տարի շարունակ կապահովեր ազատ շուկայական գներ: Պատմության ընթացքում սա առաջին դեպքն էր, երբ հիմնական եկամուտը կի23
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րառվում էր պետության մասշտաբով (պետության բոլոր քաղաքացիները
ստանում էին գումար): Հիմնական եկամուտը կիրառվում էր, որպես հիմնական արտադրանքների, ինչպիսիք են՝ բենզինը և սննդամթերքը, սուբսիդիաների հեռացման համար: Այս ծրագրի շրջանակներում, յուրաքանչյուր Իրանի
քաղաքացի անվերապահորեն ամսեկան ստանում էր 40-45 դոլար: Մեկ
տարի անց՝ կառավարությունը սկսեց ֆինանսական խնդիրներ ունենալ, և
իր որոշ քաղաքացիների, ովքեր աղքատ չէին, խնդրեց կամավոր հրաժարվել այդ գումարից: Քաղաքացիներից քչերը հրաժարվեցին դրանից:
Կառավարությունը սկսեց գնահատել մարդկանց ֆինանսական վիճակը և
ոմանց հանեց ծրագրից: Ժամանակի ընթացքում, ծրագիրը ֆինանսավորելու
համար, կառավարության մոտ էլ ավելի մեծ խնդիրներ առաջացան: Ի վերջո՝ 2016 թ. ապրիլին Իրանի խորհրդարանը բնակչության մեկ-երրորդ մասին
այդ գումարից զրկելու օրենք ընդունեց (մոտ 24 միլիոն քաղաքացիներ):
1982 թվականից Այլասկայում բոլոր քաղաքացիները ստանում էին
տարեկան հիմնական եկամուտ, որի չափն ամեն տարի տատանվում էր՝
նավթարդյունաբերությունից ստացած եկամուտի պատճառով: 2008 թ. հինգ
անդամից բաղկացած ընտանիքը ստանում էր 16,345 դոլար, այսինքն՝ ամեն
անդամ ստանում էր 3,269 դոլար: Վերջին տարիներին այն հասել է 10001500. հինգ հոգուց բաղկացած ընտանիքը ստանում է 5000-7500 դոլար19:
Հիմնական եկամուտի ֆինանսավորումը Իրանում, Մակաույում և Ալյասկայում, չեն կարող համեմատվել այլ պետությունների ֆինանսավորման
հնարավորությունների հետ, քանի որ Իրանը և Ալյասկան ունեն բնական
պաշարներ և հիմնական եկամուտի ֆինանսավորումը կարող է իրականացվել դրանց միջոցով, իսկ Մակաուն ունի հագուստի արտահանման մեծ
ներուժ և հիանալի վայր է մոլախաղերով հետաքրքրված զբոսաշրջիկների
համար: Հավելյալ գումարը թույլ է տալիս ֆինանսավորել հիմնական եկամուտը: Նույնը կարելի է ասել եվրոպական երկրների մասին, որոնք քննարկում են հիմնական եկամուտի հնարավոր կիրառությունը: Չնայած այն փաստին, որ վերջին տարիներին փախստականների և միգրանտների հոսքը դեպի ԵՄ երկրներ ավելանում է, այնուամենայնիվ, հիմնական եկամուտը կիրառելու ցանկությունը մեծ է: 2004թ. եկեղեցիների միությունը (Ֆրիդրիխ Էբերթ հիմնադրամը և Գերմանիայի Ռայնլենդ և Վեստֆալիա մարզերի բողոքական եկեղեցիները), արհմիությունները, ՀԿ և ՁԻԱՀ կառույցները որոշեցին Նամիբիայում իրականացնել փորձնական ծրագիր, որի նպատակն էր
պարզել, թե ծայրահեղ աղքատ մարդկանց կյանքում փոքր քանակի հիմնական եկամուտը ինչպիսի փոփոխություն կմտցներ։ Կազմակերպիչները ու19

K. Widerquist , -Alaska Divident Blog, -About the Alaska Dividend,
http://usbig.net/alaskablog/about-the-alaska-dividend/
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զում էին տեսնել, թե տրվող գումարը ինչպես են մարդիկ օգտագործելու
(արդյո՞ք նրանք այն կներդնեն, թե կվատնեն խմիչքի վրա, դա նրանց
կծուլացնի՞, թե կոգեշնչի աշխատել ավելի քրտնաջան)։ Ծրագրի էությունն
այն էր, որ ամեն քաղաքացի` աղքատ, թե հարուստ, ծնված օրից պետք է
ստանա Հիմնական Եկամուտ։ Ծրագիրը իրականացվում էր անկախ աղքատության մակարդակից առանց սոցիալական բյուրոկրատիայի։ Բացառություն էին թոշակառուները, քանի որ նրանք ստանում են պարտադիր թոշակ։
Ծրագիրը իրականացվում էր Նամբիայի Օջիվերա և Օմիտարա տարածքներում, (1000 բնակիչ են ապրում փոշոտ և շոգ տարածքում), որոնք գտընվում են Վինհոքից հարյուր կիլոմետր դեպի արևելք։ 2008 թ. դեկտեմբերից
մինչև 2009 թ. ամեն անձ ստանալու էր հարյուր նամբիական դոլար (այն հավասար է 9 եվրոյի կամ 13 դոլարի) և տրվում էր առանց որևէ պայմանի ու
վերադարձնելու ենթակա չէր։ „Գումարը քիչ է, քանի որ 152 նամիբիական
դոլար ստացողները աղքատ են համարվում, մինչդեռ 220 նամիբիական դոլար ստացողները շատ աղքատ են, իսկ պաշտոնապես, աղքատ են համարվում նրանք, ով ամսական ստանում է 316 նամիբիական դոլարից քիչ‟20:
2009թ. փորձնական ծրագիրն ավարտվեց, և որոշվեց մինչև 2012թ. մարտը
բոլոր մասնակիցներին ամսական հատկացնել 80 նամիբիական դոլար (մոտ
10 դոլար)։ Այդ ժամանակ տվյալ տարածաշրջանում մեծացավ միգրացիան,
ինչն անկանխատեսելի էր. չնայաց նրանք իրավունք չունեին օգտվելու այդ
նպաստից։ Փորձի ընթացքում արձանագրվել են բազմաթիվ դրական արդյունքներ: Դրանից կարելի էր եզրակացնել, որ նման ծրագրերը պետք է կիրառվեն ոչ թե մի շրջանում, այլ այն պետք է համազգային բնույթ կրեն։
2011թ. Հնդկաստանում կիրառվեց երկու փորձնական ծրագիր.
„Ինքնազբաղված Կանանց Ասոցացիան‟ (ԻԿԱ) ՄԱԿ-ի աջակցությամբ նախաձեռնեց Հիմնական Եկամուտ ծրագիրը։ 2013թ. հունվարին Հնդկաստանի Կոնգրես կուսակցությունը հայտարարեց, որ կիրառելու են ազգային
հիմնական եկամուտը, որից օգտվելու են 720 միլիոն մարդ։ Սկզբում Մադյա
Պրադեշի ութ գյուղերում բնակվող ամեն անձ (ընդհամենը 6000 մարդ) ստանալու էր 200 րուպի (չափահասների համար) և 100 րուպի (փոքրերի համար): Գումարը հաշվարկվում էր ցածր եկամուտ ունեցող ընտանիքների
ստացած եկամուտից, որը կազմում է 20-30%: Հետագայում գումարի չափը
ավելացվեց մինչև 300 րուպի (մեծահասակների համար) և 150 րուպի (երեխաների համար): Դրա նպատակն էր կարգավորել գնաճը, և ավելի շատ
օգուտ ու հնարավորություններ տալ մարդկանց: Գումար մարդկանց տրվում
էր առձեռն: Ծրագրի մեկնարկից երեք ամիս անց՝ գումարը որոշեցին փո20

I.Robeyns, The Basic Income Grant Experiment in Namibia, -CROOKED TIMBER website, June 2009, http://crookedtimber.org/2009/06/02/the-basic-income-grant-experiment-in-namibia/
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խանցել բանկային հաշվին: Ծրագիրը նախատեսված էր մեկ ու կես տարվա
համար: Երկրորդ փորձնական ծրագիրը ավելի ուշ իրականացվեց քան առաջինը՝ ներառելով միայն մեկ գյուղ: Փորձը նպատակ էր հետապնդում
մարդկանց օգնել անքան գումարով, որ որոշակիորեն փոխվեր նրանց ապրելակերպը, սակայն այն հիմնովին չէր բարելավելու այն:
Նամիբիայում և Հնդկաստանում անցկացված փորձերն, անկասկած,
հաջողվել էին: Հիմնական եկամուտի ամբողջական կիրառումը այս պետություններում, միայն կկրճատի աղքատությունը և կբարելավի տնտեսությունը:
Այնուամենայնիվ, հարկ է նկատել, որ արդեն երկու տարի է անցել ծրագրի
փորձնական կիրառությունից, սակայն կառավարությունները դեռևս այն չեն
կիրառում: Նամիբիայում հիմնական եկամուտի կիրառումը փոխարինվեց մի
ծրագրով, որտեղ աղքատությունը պետք է կրճատվեր տնտեսության զարգացման միջոցով:21
Անդրե Կոելոին իր „Ինչու հիմնական եկամուտը Նամիբիայում մինչ
այժմ չի մեկնարկվել‟ հոդվածում նշել է. „Գլխավոր պատՃառը այն է, որ աղքատությունը մեծ կորպորատիվների շահերից է բխում‟: Իր հոդվածում նա
պնդում է. „պետական պաշտոնյաները, կորպերատիվ շահերը պաշտպանելու նպատակով, ժխտում են հիմնական եկամուտի ունեցած առավելությունները՝ ձգձգելով դրա հետագա զարգացումը: Այս դեպքում նրանց համար ցածր աշխատավարձով աշխատող, աղքատ ու անօգնական մարդկանց պակաս չի լինի: Այս պետություններում մեծ արդյունաբերության հիմքում ընկած է աղքատությունը:‟22
Երբ մարդկանց նվազագույն ֆինանսական կարիքները ապահոված են
և կենցաղային ծախսերը կարողանում են հոգալ, հասարակությունը սկսում է
ավելի կայուն զարգանալ: Մարդիկ ավելի ինքնավստահ են դառնում:
Նրանք կարող են ավելի շատ կենտրոնանալ այն աշխատանքի վրա, որ
կցանկանային ունենալ: Այսպիսով, կարող ենք ամփոփել, որ հոգեբանորեն
սա հասարակության համար առողջ լուծում է: Հիմնական եկմաուտի կիրառությունը կարող է հիմք հանդիսանալ վաղվա լավ սերունդի համար:

21

A. Coelho, On why basic income has not yet been deployed: now it‘s Namibia, -May, 2016,
http://basicincome.org/news/2016/05/on-why-basic-income-has-not-yet-been-deployed-now-itsnamibia/
22
A. Coelho, On why basic income has not yet been deployed: now it‘s Namibia, -May, 2016,
http://basicincome.org/news/2016/05/on-why-basic-income-has-not-yet-been-deployed-now-itsnamibia/
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Armine GALSTYAN
The history of Basic Income and its role for eradicating poverty today
Key words: basic income, minimal needs, system of social security, citizens, poverty
Basic Income is a relevant idea and concept, which is being discussed for an implementation in many countries of the world today. The article reviews the idea of Basic
Income through the history in the world (in chronological order, starting from sixteen
century), and its role in today's society. It also briefly reviews the experiments and implementations of the Basic Income in different countries in the world.
Армине ГАЛСТЯН
Базовый Доход в истории человечества и его роль в искоренении нищеты
Ключевые слова: Базовый Доход, минимальные потребности, система социального
обеспечения, граждани, бедность

Базовый доход является актуальной идеей и концепцией, которая обсуждается для
реализации во многих странах мира сегодня. В статье рассматривается идея Базового дохода в истории мира (в хронологическом порядке, начиная с шестнадцатого века), и ее роль в современном обществе. В нем также приводится краткий
обзор экспериментов и реализаций Базового дохода в разных странах мира.
Արմինե ԳԱԼՍՏՅԱՆ
Հիմնական Եկամտի պատմությունը և դրա դերն այսօր աշխարհում
Բանալի բառեր. Հիմնական Եկամուտ, նվազագույն կարիքները, սոցիալական
անվտանգության համակարգ, քաղաքացիներ, աղքատություն
Հիմնական Եկամուտը ակտուալ գաղափար և հայեցակարգ է, որը քննարկման և իրականացման փուլում է շատ երկրներում այսօր: Հոդվածում վերանայվում է Հիմնական Եկամուտի գաղափարը պատմության ընթացքում (ժամանակագրական կարգով, սկսած տասնվեցերորդ դարից), և նրա դերը այսօրվա հասարակության մեջ: Այն նաև հակիրճ վերանայում է Հիմնական
Եկամուտի փորձարկումները և դրանց ընթացքը աշխարհի տարբեր երկրներում:
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BASIC INCOME FUNDING POSSIBILITIES
Armine GALSTYAN
EIU PhD Student
Key words: Basic income, funding, taxes, poverty, affordability

An Unconditional Basic Income (also called as Basic Income, Basic Income
Guarantee, Citizen‘s Income, and Universal Basic Income) is a form of social security
system when all residents of a country receive an unconditional sum of money
systematically. UBI can be structured to be received by citizens in addition to their
other incomes or excluded by only one regularly Basic Income. It can be organized as
part of government obligation to their citizens. Basic Income is not considered a
welfare program. It is supposed to be a guarantee that every single human being in our
society should have a shelter, food, and health care. A basic income would give real
meaning to the promotion of human dignity. A person who has the assurance that his or
her daily needs for food and shelter are met will not feel fearful of becoming dependent
on others for bare survival. 23
In comparison to a minimum wage laws, purpose of Basic Income to perpetually
treat a symptom and not a cause. The problem, which Basic Income should solve is that
employees aren't getting paid enough at work. Basic Income, should be enough money
outside of work to cover people‘s most basic living expenses.
In this article, we will discuss the possibilities of funding of idea of Basic Income
for successful implementation. The affordability of a basic income proposal relies on
many factors. Main two of them are the costs of any public services it replaces and if
tax increases are required. Another factor is viewed is less tangible auxiliary effects on
government revenue and/or spending. Those considers that Basic Income may reduce
crime, thereby reducing required expenditure on policing and justice.
Through the history, for a socialism market, many proposed financing of Basic
Income System by profits of publicly owned enterprises, which often called as Social
dividend or Citizen's dividend. For the capitalistic system the major financing of Basic
Income was suggested through the various forms of taxations.
Here we are listing different sources of funding for Basic Income, which were
proposed through the time. They are considered on the basis of social ownership of the
means of production and/or natural resources.
• Sales taxes;
23

G.Standing, Basic Income: A 21st Century Economic Right, -Institut de Drets Humans de
Catalunya, http://www.guystanding.com/files/documents/CDHE_Standing.pdf
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• Value added tax or other Consumption taxes.
• Income taxes;
• Capital gains taxes;
• Increased Income tax threshold (the level of income, at which a person starts
paying income taxes);
• Inheritance taxes;
• Wealth taxes (also capital tax, equity tax, net worth tax; tax; wealth taxes are
based on the market value of owned assets, e.g. property);
• Luxury taxes (taxes on items, which are not necessary for living, but are
deemed as highly-desired within a culture or society; luxury tax is an indirect tax in
that the tax increases the price of the good or service and is only incurred by those who
purchase or use the product 24);
• Technology taxes (the progress in the world has a big impact on the economy –
it is becoming increasingly dominated by automation (machines and software), which
in each turn increases the unemployment of people; as an example, we can suggest the
taxes levy for the switching from high populated factory to a fully machinery factory);
• Financial transaction tax (placed on a specific type of monetary transaction for
a particular purpose and are not considered to include consumption taxes paid by
consumers);
• Pollution taxes;
• Taxes or fees from government-created monopolies (such as the broadcast
spectrum and utilities);
• Land and Natural Resource taxes (those are taxes based on economic
philosophy named as ‗Georgism‘, which states that, while people should own the value
they produce themselves, economic value derived from land, which includes natural
resources and natural opportunities, should belong equally to all members of society.
Henry George, after whom the philosophy was named as ‗Georgism‘, discussed in his
work ‗Progress and Poverty‘ (1879), that the value of land or location, are rightfully
owned in common by individuals in a community rather than titleholders. In his book
he states ―A person is rightfully entitled to the product of his or hers labor (or the labor
of someone else from whom the right has been received. It is production that gives the
producer the right to exclusive possession and enjoyment). … The essential
characteristic of wealth is that it embodies labor. It is brought into being by human
24

Investopedia Website, http://www.investopedia.com/terms/l/luxury_tax.asp
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exertion. Its existence or nonexistence, its increase or decrease, depends on humans.
The essential characteristic of land is that it does not embody labor‖ 25);
• Fiat money (currency that a government declared to be legal tender, but is not
backed by a physical commodity; in economics fiat money considered as an
intrinsically valueless object that widely accepted as a means of payment);
• Tobin tax (tax on all spot conversions of one currency into another, it is
intended to put a penalty on short-term financial round-trip excursions into another
currency, which would be a way to manage exchange-rate volatility);
• Elimination of current income support programs and tax deductions;
• Money creation or seignorage (revenue or a profit taken from the minting of
coins, usually the difference between the value of the bullion used and the face value of
the coin);
• Tariffs, the lottery;
Sources of funding are different and arguable. But there is another question raise
- how to set the rate for the Basic Income, so it will benefit everyone? By setting Basic
Income too low and withdrawing other social and welfare benefits, it could end up
hurting the very people it was designed to help most. The program which was
implemented in Iran, giving set equal amount to every head of household of every
family, maybe should be a bit higher amount of cash, but only for the poor people. In
that case, if the Government runs into financial shortage, it would still be able to
provide for the poor people. The program implemented in Iran showed, that even
though Iranian government thought they can afford to distribute extra cash to its
population, the reality proved opposite. After a year government start having problems
with financing. As a result of that, they slowly reduced population who was getting free
cash.
In conclusion, it can be said that the idea of Basic Income can be implemented if
there are reliable and sustainable sources of funding. One might argue that multiplier
effect from the funds spent by the recipients of Basic Income might generate sufficient
economic activities and drive growth and expansion of local economy that in turn
might make significant contribution in to the program.

25

H. George, Progress and Poverty, -1879, 319 pages, page 184.
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Basic Income is a relevant idea and concept, which is being discussed for an implementation in many countries of the world today. The article reviews affordability and
possibilities of funding of the idea of Basic Income for successful implementation.
Briefly it discusses the possibilities of funding in capitalistic system, as well as in
socialistic system. The possible sources of funding are listed with the explanations.
Армине Галстян
Возможности финансирования Базового Дохода
Ключевые слова: Базовый доход, финансирование, налоги, бедность, доступность

Базовый доход является актуальной идеей и концепцией, которая обсуждается для
реализации во многих странах мира сегодня. В статье рассматриваются возможности и доступности финансирования идеи Базовый дохода для успешной
реализации. Кратко обсуждаются возможности финансирования в капиталистической системы, а также в социалистической системы. Возможные источники
финансирования приведены с объяснениями.
Արմինե ԳԱԼՍՏՅԱՆ
Հիմնական եկամուտի ֆինանսավորման հնարավորությունները
Բանալի բառեր. Հիմնական Եկամուտ, ֆինանսավորում, հարկեր, աղքատություն
Հիմնական Եկամուտը ակտուալ գաղափար և հայեցակարգ է, որը քննարկման և իրականացման փուլում է շատ երկրներում այսօր: Հոդվածում վերանայվում և քննարկվում է Հիմնական Եկամուտ գաղափարի ներդրման մատչելիությունը և հնարավորությունները ֆինանսավորման Հիմնական Եկամուտի գաղափարի հաջող իրականացման համար: Հակիրճ քննարկվում են
կապիտալիստական, ինչպես նաև սոցիալիստական համակարգում ֆինանսավորման հնարավորությունները: Հնարավոր ֆինանսավորման աղբյուրները թվարկված են իրենց բացատրություններով:
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ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԿԱՄ ԹՎԱՅՆԱՑՎԱԾ ԲԻԶՆԵՍԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ
ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐՆ ՈՒ ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐԸ
Արման ՆԱՎԱՍԱՐԴՅԱՆ
ԵԿՏԱ Տնտեսագիտության և կառավարման ամբիոնի հայցորդ
Բանալի բառեր. Էլեկտրոնային բիզնես, համացանց, թվայնացված տնտեսություն

Համացանցը տեղեկատվության փոխանակման որակական նոր հնարավորություններով արդեն վաղուց ներխուժել է տնտեսական ու սոցիալական գործունեության ոլորտներ: Դրա շնորհիվ մարդկային քաղաքակրթությունը ի թիվս այլ բազմաթիվ ձեռքբերումների ի հայտ բերեց նաև էլեկտրոնային կամ հեռահաղորդակցության առցանց տնտեսության կամ թվայնացված տնտեսություն հասկացությունը, այն է` համացանցի միջավայրում իրական ժամանակի ռեժիմով տնտեսական գործունեության իրականացնելու
հնարավորությունը: Այն հանդիսանում է հետինդուստրիալ հասարակության
հայեցակարգի կառուցման, այդ թվում ցանցային տեխնոլոգիաների հենքը,
որի գիտական հետազոտությունների հիմքը դրվեց անցած դարի է 60-70ական թվականներին: Դրա տեսաբանների շարքում են Դ. Բելը26, Պ. Դրակերը27, Ջ. Գելբրեյտը28, Է. Տոֆլերը29, Մ. Կաստելսը30, Ֆ. Ֆուկույաման31 և ուրիշներ: Այդ հայեցակարգային մոտեցումներով առաջ քաշվեց նաև «տեղեկատվական հեղափոխության» գաղափարը և խնդիր դրվեց վերլուծել դրա
հնարավոր հետևանքները: Հարկ է նշել, որ այդ հայեցակարգային մտեցումները շատ արագ դարձան իրականություն և մարդկությունը թևակոխեց նոր`
հետինդուստրիալ տեղեկատվական հենքի վրա հիմնված դարաշրջան, որի
առհավատչյան էլեկտրոնային առցանց տնտեսությունը կամ թվայնացված
26

Տես՝ Белл. Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального
прогнозирования, М.: Academia, 2004. 788 стр. rema44.ru/resurs/conspcts/all2014/bell.doc
Տես՝ Белл Д. - Грядущее постиндустриальное общество,
http://platona.net/load/knigi_po_filosofii/sociologija/bell_d_grjadushhee_postindustrialnoe
27
Տես՝ Друкер, Питер, Ф. Задачи менеджмента в XXI веке. М.: «Вильямс», 2004. – 272 с.,
www.nsu.ru/xmlui/bitstream/handle/nsu/9031/druker_managementXXI_ru.pdf
28
Տես, ДЖОН ГЭЛБРЕЙТ. НОВОЕ ИНДУСТРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО. ГЛАВА XXXV.
БУДУЩЕЕ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ, Гуманитарные технологии, Гуманитарная
библиотека, http://gtmarket.ru/laboratory/basis/5021/5056
29
Տես՝ Тоффлер Элвин - Третья волна, (Новая конфигурация будущего), стр.
http://royallib.com/book/toffler_elvin/tretya_volna.html
30
Տես` Мануэль Кастельс, Информационная эпоха,
http://eelmaa.net/dld/blog/kastelsinfoep.pdf
31
Տես`Фукуяма, Ф. Сильное государство: Управление и мировой порядок в XXI веке: М:
ХРАНИТЕЛЬ, 2006. http://yanko.lib.ru/books/politologiya/fukuyama-state_building--ru-2007-l.
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տնտեսությունն է: Համացանցի առցանց բիզնես հարթակը խորը ազդեցություն և հետք թողեց տնտեսական զարգացումների և մասնավորապես՝ բիզնեսի կառուցվածքի վրա: Համացանցը տնտեսվարողին ազատում է տարաբնույթ ու բազմաթիվ տնտեսական, ինչպես նաև սոցիալ-քաղաքական սահմանափակումներից, բազմապատկելով նրա արդյունավետությունը և նրանց
համար բացում է տնտեսական զարգացման պոտենցիալ նոր հեռանկարներ: Գլոբալացման և համացանցային տեխնելոգիաների շնորհիվ փոքր ձեռնարկությունները խոշորների կողքին կարող են իրենց տեղը գտնել ազգային
սահմաններ չունեցող քլաստերների շղթայում: Ինչևիցէ չպետք է մոռանալ,
որ համացանցի ինդուստրիան պահանջում է հարմարեցման (ադապտացման) համեմատաբար երկարատև ժամանակ և հաճախ կախված է թանկարժեք տեխնոլոգիաների և ենթակառուցվածքների առկայությունից:
Հարկ է նշել, որ էլեկտրոնային կամ թվայնացված բիզնեսի (այսուհետև
տեքստում ԹԲ) մատրիցը այնքան է խորացել և տարածվել, որ խիստ նեղացրել է ավանդական բիզնեսի սահմանները և վերջինս մաքուր տեսքով
այլևս գոյություն չունի: Միևնույն ժամանակ, էլեկտրոնային կամ ԹԲ-ն գրավում է նոր հարթակներ և «տարածքներ», որն, իր հերթին, առաջացնում է
նոր մարտահրավերներ: Այդ առումով ԹԲ-ն որոշակիորեն փոխակերպում է
ավանդական տնտեսության հիմքերը: Թվայնացված տնտեսության զարգացման հիմնախնդրի հետազոտության առումով կարևոր են մի քանի առանցքներ, մասնավորապես` ա) ինչ հիմքով է կառուցվում ԹԲ-ն, բ) ինչ առավելություններ է ներմուծում ավանդական բիզնեսում, գ) ինչ պոտենցիալ
և հեռանկարներ այն կարող է դեռևս բացել, դ) ինչ մարտահրավերներ է այն
ստեղծել և դեռ կարող է առաջացնել: Նշված խնդիրների առումով կարևոր է
նաև այն, որ ԹԲ-ը առավել կայուն է ճգնաժամերի նկատմամբ: ՏՀԶԿ-ի ուսումնասիրության համաձայն, ֆինանսատնտեսական վերջին ճգնաժամը էապես չի ազդել հեռահաղորդակցության և ՏՏ ոլորտի աշխարհի առաջին
250 ընկերությունների եկամուտների վրա, չնայած վերջիններս էապես կըրճատել են հետազոտական և մշակոմների վրա կատարվող ծախսերը32:
էլեկտրոնային կամ ԹԲ-ի հիմքում ՏՏ և հեռահաղորդակցության գործիքակազմն է: Այն նպատակաուղղված է գործարար կազմակերպությունների, ներառյալ` արտադրողների, մատակարարների և դրանց գործընկերների,
սպառողների ու հաճախորդների կառուցվածքային, կազմակերպական, տեղեկատվական ձևաչափերի և խնդիրների նոր որակական լուծմանը: Այն մի32

Measuring Digital Economy OECD (2014), A new perspective, page 16,
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/341889/725159/OECD+Manual+Measuring+the+Digital
+Economy/6418c566-4074-4461-9186-9ad509bc4a4d
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/341889/725159/OECD+Manual+Measuring+the+Digital
+Economy/6418c566-4074-4461-9186-9ad509bc4a4d
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աժամանակ միտված է ապրանքների և ծառայությունների ծախսերի նվազեցմանն ու որակի բարելավմանը և էականորեն մեծացնում է բիզնես գործընկերների գործարար հաղորդակցության, մատակարարման (առաքման),
վճարահաշվարկային գործառույթների որակն ու արագությունը: ԹԲ-ն առաջին հերթին ենթադրում է գործարար տեղեկատվության թղթային փոխանակումից անցում էլեկտրոնայինին, որի համար օգտագործվում են հետևյալ
միջոցները. ա) տվյալների էլեկտրոնային փոխանակման համակարգեր
(Electronic data exchange (EDI)), բ) էլեկտրոնային փոստի կիրառում (e-mail),
գ) դրամական միջոցների էլեկտրոնային փոխանցում (Electronic fund transfer (EFT)), դ) բիզնես հայտարարությունների «էլեկտրոնային ցուցատախտակ» (Electronic bulletin boards), ե) ցանցային այլ տեխնոլոգիաների կիրառում: Էլեկտրոնային հարթակում բիզնես գործարքները կատարվում են մի
քանի ձևաչափերով, մասնավորապես՝ «բիզնես-բիզնես», բիզնես-հաճախորդ», «սպառող - սպառող» կամ «սպառող-բիզնես» ձևաչափերով33: ԹԲն-ն
բարձրացնում է բիզնեսի արդյունավետությունը կազմակերպության ներքին,
ինչպես նաև արտաքին միջավայրում: Ժամանակագրական առումով էլեկտրոնային կամ թվայնացված տեխնոլոգիաները բիզնեսը սկզբում ներդրեց
կազմակերության ներքին կազմակերպական խնդիրների և գործառույթների
փախակերպման և կատարելագործման համար: Դրանք կիրառվեցին ֆինանսական հաշվետվությունների և հաշվապահական հաշվառման վարման,
այնուհետև ֆունկցիոնալ և տարածքային ստորաբաժանումների միջև իրականացվող գործառույթների ձևաչափը փոխելու և արդյունավետությունը
բարձրացնելու համար: Սխեմատիկ առումով այդ փուլերին հետևեց էլեկտրոնային կամ թվայնացված տեխնոլոգիաների կիրառումը արտաքին միջավայրում` բիզնես գործընկերների, սպառողների ու հաճախորդների գործարար հարաբերությունների տարաբնույթ խնդիրները լուծելու համար,
մասնավորապես` բիզնես հաղորդակցության, մարքեթինգային, այդ թվում
գովազդի, մատակարարման, վճարումների և այլ խնդիրների համար:
Վերը նշվածի առումով անհրաժեշտ է տարբերակել կազմակերպության ռեսուրսների ծրագրային պլանավորում` ԿՌԾՊ (Enterprise resource
planning (ERP)) և էլեկտրոնային կամ ԹԲ (E-commerce (electronic commerce
or EC)) կատեգորիաները: ԿՌԾՊ-ն դա բիզնես գործառույթների ծրագրային
կառավարում է, որը թույլ է տալիս կազմակերպությանը օգտագործել բիզնեսի ծրագրային ինտեգրված համակարգ և ավտոմատացնել կազմակերպության կառավարչական և հաշվետվողական գործառնություններ իրականացնող ստորաբաժանումների (կամ «back office»-ի) բազմաթիվ գործա33
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ռույթներ, որոնք կապված են տեխնոլոգիաների, ծառայությունների և մարդկային ռեսուրսների կառավարման հետ: ԿՌԾՊ-ի մոտ կատեգորիաներից է
կառավարման ծրագրային տեղեկատվական համակարգը ԿԾՏՀ (MIS
(Management Information System)), որն ուղղակի կապված է կազամկերպության տարբեր մակարդակների հաշվետվությունների ձևավորման հետ: Տըվյալների ներմուծվում են համակարգում ստացված հաշվետվություններից,
ըստ յուրաքնաչյուրին տրված օգտվելու հնարավորության աստիճանից
դրանից կարող են օգտվել բազմաթիվ վերջնական օգտագործողներ: Ի դեպ
ԿՌԾՊ-ում դրանք սահմանափակեն և նախատեսված են միայն այդ համակարգի օգտվողների համար: Տեղեկատվություն տարածումը կամ ստացումը
անհատ օգտագործողներին հասանելի է միայն այն անձանց ովքեր լիազորված չեն խմբագրել կամ փոխել այն: Նրանք կարող են միայն օգտագործել
դրանք դիտելով կամ տպել սահմանված ձևաչափերով34: ԿՌԾՊ-ի մոտ
կատեգորիաներից է նաև պահեստի ծրագրային կառավարման համակարգը
ՊԾԿՀ (Warehouse Management System (WMS)), որը պահեստների, մեծածախ առևտրի, դիստրիբուցիայի, մատակարարման շղթայի բիզնեսի առանցքային կարևոր բաղադրիչն է, առանց որի այդ բիզնեսների գործառույթը արդի պայմաններում անհնարին է: Ներկայումս ժամանակակից ԿՌԾՊ-ի ծրագրային լուծումները ամբողջությամբ ներառել են ՊԾԿՀ-ն35:
Վերը նշվածի հետ կապված ԿՌԾՊ-ի բնորոշ հայտանիշներն են. հեռահաղորդակցության և ՏՏ (ՀՏՏ) ծրագրային գործիքների կիրառումը ներկազմակերպական խնդիրների համար, ներառյալ՝ ա) ֆինանսական հաշվետվությունների և հաշվապահական հաշվառման վարման նպատակով, բ) կազմակերպության հսկողական, աուդիտի և վերահսկողական գործառույթների
իրականացման համար, գ) անձնակազմի կառավարման խնդիրների արդյունավետ լուծումների համար, դ) կազմակերպության ֆունկցիոնալ և տարածքային ստորաբաժանումների միջև իրականացվող բիզնես գործառույթների
նպատակով, ե) օգտագործվող ռսուրսների, այդ թվում պաշարների արդյունավետ կառավարման համար (հումքի, նյութերի ու պատրաստի արտադրանքի կառավարման ավտոմատացում): ՀՏՏ միջոցները հնարավորություն են տալիս վերը նշված գործառույթների իրականացման ընթացքում
դրանց կառավարումը դարձնել առավել արդյունավետ և սպասարկման
համար առավել դյուրին, հաշվետվությունները գեներացնել ակնթարթորեն`
ըստ անհրաժեշտության: էլեկտրոնային կամ ԹԲ-ը դա այլ հարթակ է և այն
պետք չէ նույնականացնել ԿՌԾՊ-ի հետ: ԹԲ-ի բնորոշ արտաքին կազմա34
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կերպական հայտանիշները ևս հիմնված են ՀՏՏ կիրառմամբ ստացվող արդյունքների վրա, դրանք են. ա) ծառայությունների 24 ժամ և 7 օր հասանելությունը: ԹԲ-ը ավտոմատացնում է կազմակերպությունների սպառողներին
ու հաճախորդներին մատուցվող բազմաթիվ ծառայությունների գործընթացները: Այն հասանելի է դառնում ցանկացած ժամանակ և վայրում, բ) վճարումների ոչ կանխիկ համակարգերի կիրառումը, ներառյալ էլեկտրոնային
վճարումների տարբեր համակարգերը` տարբեր քարտեր և այլ ժամանակակից էլեկտրոնային վճարային համակարգեր, գ) մարքեթինգի ներառյալ
գովազդի հնարավորությունների բազմապատկում, բիզնեսների առանձին
ապրանքների և ծառայությունների գովազդի հնարավորություների ընդլայնում, ապրանքների և կամ ծառայությունների մարքեթինգի ավելի լավ կառավարմանը, դ) հաղորդակցության էական բարելավում՝ գործընկերների և
հաճախորդների հետ արագ, արդյունավետ, հուսալի հաղորդակցության
հնարավորություն և արդյունավետ կապուղիների օգտագործում, ե) իրացման (կամ վաճառքների) բարելավում: ԹԲ-ը հնարավորություն ստեղծում
ապրանքների պատվերները գեներացնել ցանկացած ժամանակ, ցանկացած վայրում, առանց որևէ մարդկային միջամտության: Այն մեծ խթան է հաղորդում վաճառքի ծավալների աճին, զ) իրացման էական աջակցությունը:
ԹԲ-ը ապահովում է նախաառաքման (վաճառքի) և հետառաքման (վաճառքի) փուլերի տարաբնույթ աջակցությանը, դրանով իսկ տրամադրելով առավել որակյալ ծառայություններ հաճախորդներին: Հարկ է նաև տարբերակել
էլեկտրոնային կամ ԹԲ (E-commerce) և էլեկտրոնային մարքեթինգ (Emarketing) հասկացությունները: ԹԲ-ը, ինչպես վերը նշվեց, դա առաջին
հերթին էլեկտրոնային եղանակով կամ հեռահաղորդակցության, առաջին
հերթին համացանցի, միջոցով ուղղակի իրականացվող առևտուրն է, իսկ
էլեկտրոնային մարքեթինգը դա կրկին հեռահաղորդակցության, հիմնականում նույնպես համացանցի, միջոցով առցանց սպառողներին աջակցող
տեղեկատվության տրամադրումն է: Դրանք բիզնեսին աջակցող շարժիչ
սպասարկումներ են, որոնք իրականացվում են սոցիալական հարթակների
միջոցով36: Էլեկտրոնային մարքեթինգի հոմանիշներ կարելի է ընդունել`
փոխկապակցված մարքեթինգը (affiliate marketing), բովանդակային մարքեթինգը (content marketing) և սոցիալական լրատվամիջոցների մարքեթինգը
(social media marketing): Էլեկտրոնային բիզնեսը տալիս է մի շարք առավելությունները և միաժամանակ կարող է ստեղծել որոշակի անհարմարություններ և խնդիրներ: Առավելությունները բնականաբար գերակայում են և
լայն իմաստով կարող են բաժանվել երեք կատեգորիաների` 1) կազմակեր-
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պության առավելությունները, 2) սպառողների համար առավելությունները և
3) հասարակության համար առավելությունները37:

Էլեկտրոնային բիզնեսի կազմակերպության առավելություններն են.
 Օգտագործելով ԹԲ-ի մատրիցը կազմակերպությունները կարող են
ընդլայնել իրենց շուկան` ազգային մակարդակով և ներկայանալ միջազգային շուկաներում և դա կատարել նվազագույն կապիտալ ներդրումներով:
Կազմակերպությունը կարող է հեշտությամբ գտնել ավելի մեծ թվով հաճախորդներ, լավագույն մատակարարների և հարմար բիզնես գործընկերների
առանց սահմանների` ամբողջ աշխարհում:
 Օգնում է կազմակերպություններին նվազեցնել գործընթացների,
տեղեկատվության տարածման ստացման ու կառավարման ծախսերը:
 Օգնում է կազմակերպություններին ապահովել հաճախորդների համար առավել արդյունավետ ծառայություններ:
 Բարելավում է կազմակերպության բրենդային իմիջը:
 Նպաստում է պարզեցնել բիզնես գործընթացները, արագացնել և
արդյունավետ դարձնել դրանք:
 Կրճատում է թղթային աշխատանքը:
 Բարձրացնում է կազմակերպության արդյունավետությունը, նպաստում է մատակարարման, արտադրության և առաքման կառավարմանը`
«գործընկերներին գործընթացի մեջ ներքաշման» սխեմայով: Դա նշանակում
է, որ բիզնեսը գործընթացի ակտիվ փուլը սկսում է հաճախորդից ստացված
գոծարար առաջարկի ստացման պահից, այն դարձնելով ելակետ «ճիշտ
ժամանակին» արտադրելու կամ ծառայությունը մատուցելու համար:

Սպառողների առավելությունների մեջ հարկ է առանձնացնել այն որ.
 Այն ապահովում է 24 ժամ x 7 օր աջակցությունը: Հաճախորդները
կարող են տեղեկանալ արտադրանքի կամ ծառայությունների մասին, պատվերներ կատարել ցանկացած ժամանակ, ամենուր և ցանկացած վայրում.
 ԹԲ-ի հայտը սպառողների (օգտագործողների) համար ապահովում
է ընտրության ավելի լայն տարբերակներ, և սպառողներին հնարավորություն է տալիս համեմատել և ընտրել էժան ու ավելի լավ տարբերակը.
 ԹԲ-ի հայտը այն օգտագործող հաճախոչդների համար ապահովում
է ապրանքների ու ծառայությունների արագ մատակարարումը.
 Հաճախորդները կարող են ապրանքների կամ ծառայությունների
վերաբերյալ տեղադրել մեկնաբանություններ և նախքան վերջնական գնումը
տեսնել այլ հաճախորդների գնումները և գնորդների մեկնաբանությունները.
 ԹԲ-ն ապահովում է գործնական աճուրդների տարբերակը.
37
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 Այն ապահովում է մատչելի տեղեկատվություն: Հաճախորդը կարող
են վարկյանների ընթացքում տեսնել համապատասխան տեղեկատվության
մանրամասնությունները և դրա համար չսպասել օրեր կամ շաբաթներ.
 ԹԲ-ն բարձրացնում է կազմակերպությունների միջև մրցակցությունը: Որպես արդյունք սպառողները ստանում են զգալի զեղչեր:

Հասարակության համար առավելությունների շարքում հարկ է նշել.
 Հաճախորդները կարիք չունեն գնումների համար մեկնել է խանութ
կամ գնման վայր դրանով իսկ կրճատել ճանապարհի երթևեկությունը, որը
նաև այդպիսով նպաստում է նվազեցնել մթնոլորտի աղտոտվածությունը.
 ԹԲ-ը նպաստում է ապրանքների ինքնարժեքի նվազեցմանը և ըստ
այդմ դրանք կարող են թույլ տալ ձեռք բերել ոչ միայն հարուստ մարդիկ.
 ԹԲ-ը հնարավոր է դարձնում ապրաքների ու ծառայությունների մատակարարումը հեռավոր գյուղական վայրերում.
 ԹԲ-ը օգնում է կառավարությանը առավել արդյունավետ մատակարարել հանրային ծառայությունները` առողջապահական, կրթական, սոցիալական և այլ, կրճատել ծախսերը և բարելավել դրանց մատակարարումը:
Էլեկտրոնային բիզնեսին բնորոշ են նաև որոշ մարտահրավեներ և անհարմարություններ, որոնք դասակարգվում են 2 խմբում` 1) տեխնիկական 2)
ոչ տեխնիակական: Տեխնիկական մարտահրավերներից են`
- Համակարգի անվտագության սահմանափակ հնարավորությունները,
ԹԲ-ի համարժեք հուսալիության ձևաչափերի ոչ արդյունավետ ներդրումը.
- Ծրագրային ապահովման ինդուստրիայի արագ զարգացման և շարունակական փոխությունները.
- Շատ երկրներում խնդիր հարուցում ցանցային թողունակությունը.
- Բացի ցանցային սերվերներից վաճառողների համար ԹԲ-ը միջավայրում գործելու համար պահանջվում են ինտերնետային հատուկ տեսակի
սերվերներ կամ այլ ծրագրային ապահովման միջոցների տեղակայում.
- Երբեմն դժվար է ինտեգրվել ԹԲ-ի ծրագրային ապահովման համակարգը կամ առկա կայքը առկա հավելվածների կամ բազաների հետ.
- Հաճախ խնդիրներ են առաջանում ծրագրային ապահովման և ապարատային միջոցների համատեղելիության հետ, քանի որ ԹԲ-ի ծրագրային
ապահովման համակարգերը կարող են անհամատեղելի լինել որոշ օպերացիոն համակարգերի կամ դրա որևէ բաղադրիչների հետ: Էական խնդիրներից են նաև ոչ տեխնիկական մարտահրավերները, մասնավորապես.
- Սկզբնական բարձր ներդրումների պահանջը` կապված ԹԲ-ի ենթակառուցվածքների և պայմանների ձաևվորման հետ: Խնդիրներ կարող են
առաջացնել նաև ԹԲ-ի ժամկետների հետաձգումները կապված` գործընթացի ներդրման սխալների և փորձի պակասի հետ:
38
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- Սպառողների պահպանողականությունն ու դիմադրությունը կապված
նորամուծությունների ներդրման հետ: Սպառողները չեն կարողանում
վստահել կայքին` ի դեմս անհայտ և անդեմ վաճառողի: Նման անվստահությունը դժվարեցնում է համոզել ավանդական սպառողներին ֆիզիկական
խանութներից անցնել առցանց կամ վիրտուալ խանութներ:
- ԹԲ-ի խնդիրներից են անվտանգության ու գաղտնիության հարցերը`
անվտանգությունն ու գաղտնիությունն` առցանց գործարքների համար:
- Առցանց գնումների թերություններից է գնման ընթացքում ապրանքի
շոշափելու կամ զգալու հնարավորության բացակայությունը:
- ԹԲ-ի հավելվածների արագ զարգացումներն ու փոփոխությունները:
- Համացանցի հասանելիությունը դեռևս թանկարժեք հաճույք է բազմաթիվ օգտատերերի, հատկապես` հեռավոր գյուղերի բնակիչների համար:
Հարկ է նկատել, որ ցանցային ինդուստրիա կատեգորիան ավելի լայն
հասկացություն է, քան հեռահաղորդակցության որոլտը, այն համաձայն
Եվրամիության փաստաթղթերի սահմանման ներառում է առանձնահատուկ
վերահսկման ներքո գտնվող հետևյալ ոլորտները. էներգետիկա (էլեկտրաէներգիա և գազ), տրանսպորտ (ճանապարհային, երկաթուղային, ջրային և
օդային) հեռահաղորդակցությունը, այդ թվում` ա) ֆիքսված հեռախոսակապ
և ինտերնետ հասանելիություն ու ծառայություններ, բ) բջջային հեռախոսակապ և թվայնացված տվյալների փոխանցման ծառայություններ, գ) գործարար տվյալների բազաների փոխանցման ծառայություններ, ե) վճարովի
հեռուստատեսությունը: Նման լայն սահմանումը արտացոլում է ցանցերի
աճող մերձեցումը: Համաձայն Եվրոմիության Հանձնաժողովի (2012b) կարգավորման, դրանք օգտագործում են «HICP»-ի (High-Speed Packet Access)
ինդեքսը, միաժամանակ նաև ավանդական հեռախոսակապի, տեղեկատվության փոխանցման և ինտերնետ-ծառայությունները38: Հարկ է նկատել,
որ ցանցային ինդուստրիայի հատկանիշներն ամբողջովին բնորոշ են նաև
ֆինանսական ոլորտին, մասնավորապես բանկային և ապահովագրական
հատվածին:
Հարկ է նշել, որ ցանցային ինդուստրիան ընդհանուր առմամբ, բնութագրվում է հիմնական միջոցների ծախսերի (կամ ֆիքսված ծախսերի)
բարձր մակարդակով: Մյուս կարևոր առանձնահատկությունը այն է, որ որ,
ցանցային ինդուստրիաները հաճախ ներկայացված են նաև բնական մենաշնորհների հատկանիշներով և հետևաբար կարգավորվում են բնական մե38

Market Functioning in Network Industries - Electronic Communications, Energy and
Transport, European Commission Directorate-General for Economic and Financial Affairs,
European Union, 2013, page 9,
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նաշնորհները կարգավորող մարմինների կողմից: Կարգավորման առումով
այն ստեղծում է որոշակի մարտահրավերներ և առաջ է քաշում խնդիրներ,
քանի որ կարգավորումը պետք է. ա) ապահովի մրցակցության պահանջները, բ) զերծ լինի խտրականությունից և գ) դաշտում գործող ընկերությունների համար ապահովի բավարար խթաններ ցանցային տեխնոլոգիաներում անհրաժեշտ ներդրումներ կատարելու համար:
Հեռահաղորդակցությունը կարևոր կանոնակարգային հարցադրումներ
է բարձրացնում օգտատերերի իրավունքների պաշտպանության առումով,
այդ թվում` գաղտնիության, անվտանգության և համացանցի համընդհանուր
հասանելիության հետ կապված: Մյուս կարևոր խնդիրը դա հեռահաղորդակցության փոխգործակցությունն է այլ ցանցային ոլորտների հետ, քանի որ
ցանցային ոլոտներ հասկացությունը ավելի լայն է: Հեռահաղորդակցության
ոլոտրը հարթակ է ձևավորում նոր որակի ու տիպի շուկայի և դրա ծառայությունների համար ու միաժամանակ բարձրացնում է տարբեր ոլորտների
անվտանգությունն ու արդյունավետությունը, այդ թվում նաև հանրային կառավարման այնպիսի ոլոտրներում ինչպիսիք են` առողջապահությունը,
կրթությունը, տրանսպորտը և էներգետիկան ու այլ ոլորտներ:
Ցանցային ինդուստրիայի ծառայությունները հնարավոր մատուցել համարժեք ցանցային ենթակառուցվածքների միջոցով: Իր հերթին ցանցային
ենթակառուցվածքները հաճախ դիտվում են որպես բնական մենաշնորհների օբյեկտ, մինչդեռ դրանց ծառայությունները հանդիսանում են մրցակցության օբյեկտ: Այդ իսկ պատճառով կան մի քանի առանցքներ, որոնց միջոցով գնահատվում է ցանցային ինդուստրիայի մրցակցությունը: Դրանց
շարքում են ԵՄ օրենսդրությամբ ձևավորված ա) նախակարգավորումը կամ
պրուդենցիալ կարգավորումը (ex-ante regulation), այլ երկրների ինտերվենցիաները, բ) ոլորտի ռազմավարական բնույթի դիտարկումը և դրանով պայմանավորված հետ մրցակցային գործելակարգի գործադրումը (ex-post
enforcement):
Ցանցային ինդուստրիայի բազմաթիվ ոլորտների համար բնութագրական են ընդհանուր բնութագրիչներ և առկա են դրան համարժեք մրցակցությունն ու կարգավորումը: Մի կողմից, ենթակառուցվածքների հատվածը ցուցադրում է բնական մենաշնորհների հատկանիշները (իր բնույթով չկրկնվող
ցանցը, չվերադարձվող կամ դանդաղ հետգնվող բարձր ծախսերը) և հետևաբար կարգավորմանը, որպես կանոն, ենթակա են գնագոյացումը և
ցանց մուտք գործելու դյուրինությունը: Դա վերաբերում է հեռահաղորդակցությանը՝ հաղորդման և բաշխման ցանցերում, որը պատկերավոր ասած
դրա ողնաշարն է, այն նաև կարևոր բաղդրիչ է էներգետիկայի և տրանսպորտային ենթակառուցվածքներում: Մյուս կողմից, այն դեպքում երբ յուրա40
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քանչյուր օպերատոր ստանում է արդար և թափանցիկ մուտք դեպի ենթակառուցվածքներ դա կարող է ապահովվել է ծառայությունների մատուցման
մրցակցությունը: Կարգավորվող և մրցակցային բաղադրիչների համագոյակցությունը պահանջում է, որպեսզի դրանք համակարգվեն և կարգավորվեն
անկախ և խիստ կարգավորող մարմնի կողմից: Ցանցային ինդուստրիաները
որպես կանոն ապահովում են հանրության հիմնական կարիքները` հեռահաղորդակցությունը, էներգամատակարարումը և այլն հետևաբար դրանց մատուցած ծառայությունները պետք է ունիվերսալ լինեն, քանի որ շուկայական
ձևաչափով դա անհնարին է ապահովել (մատակարարումը հեռավոր վայրերում, խոցելի սպառողների համար և այլն):
Բացի նշված ընդհանուր բնութագրիչներից յուրաքնչյուր ցանցային ինդուստրիայի ոլորտ ունի իր առանձնահատուկ հայտանիշները: Սկզբունքորեն, ցանցային ինդուստրիաները բախվում են տարբեր մարտահրավերների հետ: Օրինակ` հեռահաղորդակցության, էլեկտրաէներգիայի, գազի,
երկաթուղու և օդային տրանսպորտի ոլորտները պահանջում են առավել
մեծ կապիտալ ներդրումներ, ճանապարհային տրանսպորտին բնորոշ է նաև
բարձր աշխատատարությունը: Հարկ նշել, որ շուկա ներխուժումը պարունակում է նաև սոցիալական խնդիրներ, որոնք նվազ ազդեցիկ չեն, քան մյուս
ոլորտներում: Դեռ ավելին, տարբեր ցանցային ոլորտներում տեխնոլոգիական և նորարարական զարգացումները բավականաչափ տարբերվում են:
Հայսատանյան բիզնեսի կողմից ԹԲ-ի ներկայացված օրինաչափությունների գիտակցումն ու յուրացումը կօգնի դյուրինացնել մուտքը և այնուհետև հնարավորինս կանոնակարգել գործունեությունը էլեկտրոնային բիզնեսի հարթակում և ընդլայնել ՀՀ շուկայի տարբեր հատվածներին բնորոշ
սահմանափակ տարողունակությունը:
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Արման ՆԱՎԱՍԱՐԴՅԱՆ
Էլեկտրոնային կամ թվայնացված բիզնեսի զարգացման հիմնախնդիրներն ու
մարտահրավերները
Բանալի բառեր. Էլեկտրոնային բիզնես, համացանց, թվայնացված տնտեսություն
Հոդվածում ներկայացված է էլեկտրոնային կամ թվային բիզնեսի նշանակությունն ու
դերը, թվայնացված տնտեսության զարգացման համար կարևոր գիտական հետազոտության առանցքները: Բնութագրվել են թվային բիզնեսի հայտանիշները, որոնք
հիմնված են հեռահաղորդակցության և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառության վրա: Բացահայտվել են էլեկտրոնային բիզնեսի առավելությունները, մարտահրավերներն ու խնդիրները: Առավելությունները ստորադասված են երեք կատեգորիաների` ա) կազմակերպության, բ) սպառողների համար և գ) հասարակության
համար առավելությունները, իսկ մարտահրավերները, համապատասխանաբար՝
տեխնիկական և ոչ տեխնիկական:

Арман НАВАСАРДЯН
Проблемы и вызовы развития электронного или цифрового бизнеса
Ключевые слова: электронная комерция, цифровая бизнес, электронный маркетинг.

В статье представлена значимость и роль электронной коммерции или цифрового
бизнеса, проблемные оси научных исследований для развития цифровой экономики. Охарактеризованы критерии цифрового бизнеса, которые основаны на
использовании информационно-коммуникационных технологий. Выявлены
преимущества электронного бизнеса и его проблемы. Преимущества сгрупированы по трем категориям: а) выгоды для предприятия, б) для потребителей и г)
для общества, а также представлены проблемы, соответственно подразделенные
на технические и не технические. Указаны фундаментальные различия между категориями - программное обеспечение для планирования ресурсов предприятия и
электронной коммерцией. Указаны общие характеристики секторов сетевой индустрии, в частности, подчеркнуто присущее им характеристика естественных
монополий. Сетевые инфраструктуры часто рассматриваются как объекты естественных монополий, а их услуги являются обьектом конкуренции.
Arman NAVASARDYAN
The issues and challenges of electronic or digital business development
Key words: e-commerce, digital business, the network industry, e-marketing
The article presents the significance and the role of e-commerce and digital business, problematic axis of research for the development of the digital economy. Article characterizes the
criteria for digital business, which is based on the usage of information and communication
technologies. It presents advantages, problems and challenges of the e-business, the benefits are
grouped into three categories: a) benefits for the enterprise, b) for consumer and g) for the
society, challenges are also presented, respectively subdivided into technical and non-technical.
It indicates the fundamental differences between the categories of enterprise resource planning
software (ERP) and e-commerce (EC). Article shows general characteristics of the network
industry sectors, in particular, shows inherent characteristic of natural monopolies.
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ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԿԱՄ ԹՎԱՅՆԱՑՎԱԾ ԲԻԶՆԵՍԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ.
ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ, ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
Արման ՆԱՎԱՍԱՐԴՅԱՆ
ԵԿՏԱ-ի Տնտեսագիտության և կառավարման ամբիոնի հայցորդ
Բանալի բառեր. էլեկտրոնային բիզնես, թվայնացված բիզնես, բանացանց, բիզնեսի
թվայնացման դասակարգում, բիզնեսի թվայնացման ռազմավարություն

Էլեկտրոնային կամ թվայնացված բիզնեսի (այսուհետև տեքստում ԹԲ)
սրնթաց քայլերով ընդարձակում է իր տիրույթը և ներթափանցելով բիզնեսի
գրեթե բոլոր որոլտներ, որն առաջացնում է նաև նոր մարտահրավերներ:
Որպեսզի գնահատենք թե ինչքանով է դրա նկատմամբ ընկալունակ հայաստանյան բիզնեսը, հարկ է առաջին հերթին բացահայտել այն միտումները,
որոնք ընթանում են միջազգային մակարդակով և այնուհետև փորձենք
դրանք պրոեկցել մեր իրականության վրա: Այդ առումով նախևառաջ հարկ է
շեշտել, որ էլեկտրոնային կամ թվայնացված բիզնես կատեգորիան չպետք է
նույնականացնել բիզնեսի ներքին կազմակերպական խնդիրների և գործառույթների փոխակերպման և կատարելագործման համար կիրառվող ծրագրային գործիքների հետ: Մասնավորապես՝ կազմակերպության ռեսուրսների ծրագրային պլանավորման (Enterprise resource planning (ERP) կամ կառավարման ծրագրային տեղեկատվական համակարգի (Management Information System (MIS)) և կամ պահեստի ծրագրային կառավարման (Warehouse Management System (WMS)) համակարգերի հետ, որոնք նոր որակ են
հաղորդել բիզնեսի կառավարման առանցքային բաղադրիչներին, ավտոմատացնելով կազմակերպության կառավարչական և հաշվետվողական գործառնություններ իրականացնող ստորաբաժանումների (կամ «back office»ի) բազմաթիվ գործառույթներ, որոնք կապված են տեխնոլոգիաների, արտադրության, ծառայությունների և մարդկային ռեսուրսների կառավարման
հետ: Արդի պայմաններում առանց դրանց կիրառման գրեթե անհնարին է
պատկերացնել բիզնեսի կենսաապահովման գործառույթները: Ի տարբերություն դրանց, էլեկտրոնային կամ թվայնացված բիզնեսի տեխնոլոգիաների
կիրառվում են արտաքին միջավայրում` բիզնես գործընկերների, սպառողների ու հաճախորդների գործարար հարաբերությունների տարաբնույթ
խնդիրները լուծելու համար, մասնավորապես` բիզնես հաղորդակցության,
իրացման, մատակարարման, մարքեթինգի, այդ թվում գովազդի, վճարումների և այլ խնդիրների համար: Բնական է նաև այն, որ չունենալով բիզնեսի
ներքին խնդիրների ծրագրային ապահովման պլատֆորմը, ընկերությունը
դժվար թե կարողանան լիարժեք գործել էլեկտրոնային կամ ԹԲ-ի (Ecommerce (electronic commerce or EC)) հարթակում: Բիզնեսի թվայնացման
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տեմպերը խիստ արագացել և առնչվում են բոլոր ոլորտների և ճյուղերի
հետ: Դա բիզնեսին տալիս նոր այլընտրանքներ և առավելություններ:
Հեռահաղորդակցության և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների (ՀՏՏ) նորագույն համակարգերը բացում են հեղափոխական հնարավորություններ բիզնեսի թվայնացման առումով, որոնք անդրադառնում են ոչ միայն բիզնեսի
կազմակերպաման, բիզնես գործընկերների, հաճախորդների, հանրության,
պետական մարմինների հետ հարաբերությունների ձևաչափի ու որակի
վրա, այլ նաև անդրադառնում են ընկերությունների մրցունակության, եկամուտների ձևավորման խողովակի, ներդրումներ ներգրավելու հնարավորությունների և կապիտալիզացիայի մակարդակի բարձրացման վրա: Միևնույն
ժամանակ բիզնեսի թվայնացման հետ կապված հաճախ առաջանում են ոչ
համարժեք, հակասական և սխալ ընկալումներ: Բիզնեսի թվայնացման վերջին ուսումնասիրողները ի հայտ են բերել դրա հետ կապված սխալ ընկալումների կամ այսպես կոչված առասպելների մի շարք, որի արդյունքում
բիզնես որոշում կայացնողները հաճախ հանգում են ոչ ճիշտ որոշումների,
որն իր հերթին կարող է կամ հանգեցնում է չհիմնավորված թանկ ներդրումների կամ ժամանակին անհրաժշետ ներդրումների խուսափելուն: Այդ
առումով նպատակահարմար է անդրադառնալ այդ բացահայտումներին,
որը մասնավորապես, իրականացվել է ոլորտում մասնագիտացված` «Capgemini Consulting»-ի խորհդատվակամ ընկերության կողմից: Հարկ է նշել, որ
այդ ուսումնասիրությունն իրականացվել է միջազգային մակարդակով,
հարցմանն ընդգրկվել են շուրջ 400 խոշոր ընկերությունների և ավելի քան
50 խոշոր ընեկրություններում իրկանացվել են թվով 157 խորացված
հարցա-զրույցներ ընկերությունների բարձրաստիճան ղեկավարների հետ:
Բիզնեսի թվայնացման խնդիրների շարքը` կապված դրա թյուր
ընկալումների հետ, ստորև ներկայացված է գծապատկերում39: Հետազոտողները նշում են, որ առաջինը, բիզնես միջավայրում թվայնացումը դիտարկվում է հիմնականում հաճախորդների փորձի ուսումնասիրությունների
վրա, մինչդեռ իրականությունը այն է, որ մեծ հնարավորություններ և
չօգտագործված ռեսուրսներ են առկա ընկերության աշխատակազմի արդյունավետության առումով և այդ եզրակացության հետ դժվար է չհամաձայնել: Երկրորդ բացհայտումը այն է, որ թվայնացման կիզակետում հիմնականում դիտվում է առավելապես «բիզնես-հաճախորդ» (B2C) մոդելը,
մինչդեռ հնարավորությունները, առանց բացառության, առկա են բոլոր մոդելներում և բոլոր ոլոտրներում: Երրորդ, բիզնեսի թվայնացման առումով
39

Capgemini Consulting, The Digital Advantage: How digital leaders outperform their peers in
every industry, page 20, https://www.capgemini.com/resource-fileaccess/resource/pdf/The_Digital_Advantage__How_Digital_Leaders_Outperform_their_Peers_i
n_Every_Industry.pdf
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առկա են տասնյակ և հարյուրավոր առանցքներ, մինչդեռ ընդունված է, որ
ներքևից վերև հարթությունն է հանդիսանում թվայնացման փոփոխությունների գրավականը: Ըստ այդմ, հաջող բիզնես օրինակները վկայում են, որ
թվայնացումը պետք է առաջնորդվի վերևից ներքև մոտեցմամբ: Դա նշանակում է, որ ընկերության մենեջմենթը պետք է կարողանա կառուցել դրան
միտված նպատակային ռազմավարություն և սկսած բարձրագույն ղեկավարության հայեցակարգի փոփոխությամբ հետևողականորեն իրականացնի
այն բոլոր օղակներում: Չորրորդ, ընդունված մտայնություններից է այն, որ
թվայնացման բավարար նախաձեռնությունները, ի վերջո, ինքնին կբերեն
հաջողության, մինչդեռ թվայնացման գործընթացի շարժիչը կառավարման
համակարգի վերափոխվելու ինտենսիվության մեջ է: Հինգերորդ, մտայնությունների շարքից է նաև այն, որ թվայնացման վերափոխումները կկատարվեն անկախ ընկերության ՀՏՏ համակարգերի համարժեք ներդրումների ու
հզորացման, բավարար են համընդհանուր ոլորտային ցանցային ռեսուրսների առկայությունը: Դա ևս իրականությանը չի համապատասխանում, բիզնեսի և ՀՏՏ-ի հարաբերությունները առանցքային են և դրանք պետք է զարգացվեն ու բարելավվեն նաև անմիջապես ընկերության մակարդակով: Վեցերորդ, ընդունված տեսակետ է համարվում այն, որ թվայնացման մոտեցումը տարբերվում է ըստ ճյուղերի և ընկերությունների, մինչդեռ սույն վերլուծության հետազոտողները կարծում են, որ թվայնացման առաջատարները ցուցադրում են ընդհանուր «գենետիկա» կամ պատկերավոր ասած հիմնված են նույն «ԴՆԹ»-ի վրա և կոնկրետ ոլորտը այնքան էլ կարևոր չէ
ընդհանուր օրինաչափությունների առումով: Սա թերևս այս ուսումնասիրության առավել հետաքրքիր եզրահանգումներից է, որը առաջին հայացքից
այդքան էլ համոզիչ չէ, սակայն մեր կարծիքով, ինչպես և կառավարման այլ
խնդիրներում առավել կարևոր են մոտեցումներն ու չափորոշիչները հետևապես փորձագետների այս եզրահանգումը արժանի է լուրջ ուշադրության:
Ինչ խոսք, ոլորտն ու ճյուղը թողնում են իրենց տարբերակող որոշակի
առանձնահատկությունը, սակայն դա թվայնացման ընդհանուր համապատկերում գերակայող գործոն չի հանդիսանում: Յոթերորդ, ընդունված մտայնությունների շարքից նաև այն, որ տվյալ ոլորտում պետք է դեռևս սպասել
բիզնեսի թվայնացման զարգացումներին, այլապես ասած դրա ժամանակը
դեռ չի եկել, մինչդեռ առաջատարները յուրաքանչյուր ոլորտում շրջանցում
են իրենց մրցակիցներին ներկայում, չսպասելով նրան, որ վաղը կհայտնվեն
նոր հնարավորություններ: Իրականում ապագան գալիս է անակընկալ արագ, թվայնացման առավելությունները ձեռքբերելու համար գործողությունները պետք է սկսել ներկայում:
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Գծապատկեր 1. Բիզնեսի թվայնացման առասպելներն ու իրականությունը
Ընդհանուր եզրակացությունը հանգում է նրան, որ, առաջինը, վիճակագրորեն հիմնավորվում է, որ թվայնացման աստիճանով հասուն ընկերությունները շահութաբերության մակարդակով էապես շահեկան վիճակում են
իրենց մրցակիցներից և շուկաները ապահովում են նրանց հատույցի
ակընկալիքները: Երկրորդ, ոչ մի ընկերություն երաշխավորված ու անձեռնմխելի չէ թվայնացման վերափոխումից: Ցանկացած ոլորտում ընկերությունները արդեն ունեն հաջող թվայնացված մրցակիցներ: Քանի որ այդ գործընթացը ժամանակ է պահանջում և մի գիշերվա ընթացքում չես թվայնացնի ընկերությունը, ապա բարձրագույն ղեկավարությունը պետք է անմիջապես
ակտիվ քայլեր իրականացնի, նկատի ունենալով բիզնեսի թվայնացումից
բացվող հնարավորություններն ու նաև դրա հնարավոր վտանգները: Վերջապես, թվայնացման պլանավորման ռազմավարությունը կառուցելիս և
թվային վերափոխման համար նպատակահարմար է հիմնվել թվայնացված
հասուն աստիճանի ընկերությունների փորձի և գիտական հետազոտություն46

²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë

ների վրա: Ոլորտի փորձագետները շեշտում են թվայնացված տնտեսության
երեք հենասյուների մասին, դրանք են.
ա) բիզնեսը իրական ժամանակում կամ առցանց վարելու կարողությունը` բիզնեսի տեմպերը չափազանց արագացնում է, որից ակնկալիքներ ունեն բոլոր ներգրավված կողմերը` սկսած մատակարարներից
մինչև հաճախորդները:
բ) ինովացիաների նկատմամբ ընկալունակ բիզնես կազմակերպությունները ձգտում են բիզնես անել առցանց կամ իրական ժամանակում,
զարգացնել նորարարական արտադրանքը, գործընթացները և բիզնես մոդելներները: Դա առաջացնում է ներքին և արտաքին միջավայրում փոփոխությունների անհրաժեշտություն և համագործակցությունը դարձնում է կենսական:
գ) բիզնեսի ճկունությունը` բիզնեսը պետք է ակտիվ լինի ներկայում,
լինի արագ արձագանքող և հետևապես ճկուն40:
Բիզնեսի արագությունը շարունակում է աճել պայմանավորված նրանով, որ բիզնես ցանցերը արագ փոխակերպվելով փոխաբերական իմաստով նմանվում են թվայնացված ամբողջական էկոհամակարգերի, քանի որ
ավելի շատ ընկերություններ ու ոլորտներ փոխակերպվում և թվայնացվում
են, որպեսզի սպառողների և հաճախորդների պահանջները ապահովվեն
բիզնեսի իրական ժամանակի կամ առցանց գործելակարգով41:
Միևնույն ժամանակ բիզնեսի թվայնացումը ունի նաև խիստ հոռետեսական ընկալումներ, այսպես, փորձագետ Պաուլ Դաուգհեթին (Paul
Daugherty) «Ինչպես գոյատևել թվային աշխարհում» համաշխարհային
տնտեսական տեսաֆորումում արձանագրում է, որ 10-ից 9-ը հաճախորդները կարծում են, որ թվայնացումը կարող լինել շատ կործանիչ ավանդական բիզնեսի համար և միայն 10-ից մեկը դրա վերաբերյալ ունի ճանապարհային քարտեզ և հասկանում է, թե ինչ պետք է անել դրա հետ կապված42: Միևնույն ժամանակ, ըստ «Technology Vision 2016»-ի հարցման,
որին մասնակցել են ՏՏ ոլորտի 3100 բիզնես կառավարիչներ 11 երկրներից
(հարցումը անց է կացվել 2015 թ. հոկտեմբերից դեկտեմբեր ընթացքում)

40

Տես` The Digital Economy: Reinventing the Business World, SAP eBook, page 3,
https://ebooks-sap.com/downloads/SAP_eBook_DigitalEconomy.pdf
41
Տես` Paul Clark, How The Digital Economy Is Reinventing The Business World,
http://www.digitalistmag.com/digital-economy/2016/04/25/how-digital-economy-reinventingbusiness-world-04167100
42
The Digital Economy, Reinventing the Business World, SAP Digital Report Part 2, page 5,
https://ebooks-sap.com/downloads/SAP_eBook_DigitalEconomy.pdf
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գերակշռող մասը կամ 86%-ը հավատացած է, որ առաջիկա 3-5 տարիների
ընթացքում ակնկալվում է տեխնոլոգիաների փոփոխման արագացում:
«Էռնստ ընդ Յանգ» (Ernst & Young) աուդիտորական ընկերությունը
2015 թ. իր տարեկան գլոբալ զեկույցում նշում է 7 առավել ազդեցիկ միտումների մասին, որոնք փորձագետները որակում են որպես մտահոգիչ կամ
«կործանիչ մեգաթրենդեր», և նշում է, որ տեխնոլոգիաները կփոխեն կամ
կկազմաքանդեն բիզնես կազմակերպությունների ավանդական մատրիցը
բոլոր ոլորտների բազմաթիվ ճյուղերում և աշխարհամասերում: ՀՏՏ-ի
միջոցով ավանդական բիզնեսի վերափոխման կամ կազմալուծման նախանշված յոթ առանցքներն են43.
1. Բիզնեսի թվային վերափոխման արդյունքում փոխվում են բիզնես
մոդելները, այդ թվում նաև եկամուտների առաջացման մոդելները: Դա հաստավում է մեկ այլ հետազոտությամբ, ըստ որի ցանցային ընկերությունները
50%-ով ավելի մեծ հավանականություն ունեն իրենց ոչ ցանցային մրցակիցների համեմատ ավելացնելու իրացումը, շահութաբերությունը և դառնալու շուկայի առաջատար44:
2. Կանխատեսվում է, որ էապես կնվազի անհատական համակարգիչների (PC) օգտագործումը և դրա փոխարեն կաճեն բջջային ընդունող
սարքերը, որն էլ կհանգեցնի նրան, որ աշխարհում որպես կառավարման
գործիք առաջնային կդառնա «բջջային սարքը»:
3. Թվային վերափոխումը և տվյալների տարածումը արմատապես
կփոխի բիզնեսի և իր հաճախորդների փոխհարաբերությունները:
4. Բիզնեսի թվային փոխակերպումը կամ սովորական մատրիցի կազմալուծումը ոլորտների մեծամասնությունում փոփոխում է շուկայական ընդունված համատեքստն ու մրցունակության համայնապատկերը:
5. Կիբեր սպառնալիքների բազմապատկման արդյունքում առավել
դժվարանում է տվյալների, մտավոր սեփականության և անձնական տեղեկությունները պահպանումը:

43

Ernst & Young (EY) Global review 2015, page 34
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY_Global_review_2015/$FILE/EY_Global_revie
w_2015.pdf
44
The ConsumerDriven Digital Economy Creating Value in a digital world where the consumer
is in charge, SAP, page 20,
https://www.hybris.com/medias/sys_master/root/h81/h3a/8811974787102/digital-whitepaperconsumer-products.pdf
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6. Թվայնացված աշխարհում ավելի ճկուն են դառնում ինտենսիվ ու
պահանջված աշխատանքային ոճերը և դյուրին են դառնում տաղանդներին
ներագրավելու միջոցները:
7. Թվայնացված և ռոբոտային տեխնոլոգիաները գնալով ընդլայնվելու
են և արդյունքում դուրս են մղելու ավելի շատ աշխատողներ:
Նշված միտումները պայմանավորված են նրանով, որ թվայնացված
տնտեսություն կատալիզատոր «հայտեք» (High Tech) կամ հիմնարար
տեխնոլոգիաները հասունացել և միասնական լայնածավալ տանդեմով
ձևավորել են տեխնոլոգիական զարգացման նոր միտումներ: Դրանց շարքում հարկ է առանձնացնել.
1. Տարբեր ցանցային համակարգերի գեր միացվածության վիճակը,
որը ձևավորում է ապրանքների ու ծառայությունների գնման ու սպառման
նոր ձևաչափեր և ուղիներ: Այն հիմնվում է այսպես կոչված «բանացանցի»
կամ ֆիզիկական միավորների կամ առարկաների (բաների) ներքին ցանցի
վրա («Internet of Things» (IoT)), որն օգտագործելով տարբեր սարքերի ու
հաղորդակցության ուղիների համախումբը` սենսորները, ինտերնետը և
բջջային շարժական սարքերը վերափոխում է ընկերությունների գործընկերի
հետ հարաբերությունների, վաճառքի և սպասարկումների
առաջարկի
տեխնոլոգիաների կառուցման ձևաչափը: Վերակառուցվում են տնտեսական ու սոցիալական գործընթացները, որից դուրս է մղվում մարդու մասնակցությունը:
Բանացանցի հետ կապված հարկ է նշել, որ ֆիզիկական միավորների
կամ առարկաների ցանցը պարունակում է ներմուծված այնպիսի տեխնոլոգիաներ, որոնք ապահովում են հաղորդակցությունը առանձին ֆիզիկական
միավորների միջև ներքին ցանցում և արտաքին միջավայրում առցանց
եղանակով: Բանացանցում առարկաները ունեն իրենց գրանցված ու ներդըրված հաշվառման հատուկ նույնականացնող տարբերակիչները, որի
շնորհիվ դրանք ունակ են համագործակցել առկա ենթակառուցվածքի հետ:
Դա ենթադրում է տվյալների կուտակման, մշակման և փոխանակման միջոցով ֆիզիկական առարկաների տեղեկատվական առցանց հաղորդակցում և փոխազդեցություն։ Դա հանգեցնում է իրական և վիրտուալ հաշվարկային հարթություններում գտնվող միջացայրերի կամ աշխարհների ներթափանցման ընդարձակում, որն իր հերթին բարձրացնում է արդյունավետությունը, ճշգրտությունը և ընդարձակում է տնտեսական գործունության մասշտաբները։ «Juniper Research»-ի փորձագետները կանխատեսում են, որ
2021 թ. բանացանցի շուկայի ծավալը 2016 թ. նկատմամբ կմեծանա 3 ան-
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գամ: Թվային առումով այն 2016թ. կազմում էր 15 մլրդ. ֆիզիկական միավոր, իսկ 2021թ. կկազմի 46 մլրդ. միավոր (աճը 3 անգամ)45:
2. Համակարգիչներով գեր հագեցումը բերում է նրան, որ կորպորատիվ
համակարգերը ծախսումների իրականացման մեկ միասնական մոտեցումից
անցնում են կատարում երկու տարբերակված մոտեցման` «հիշողությամբ
հաշվառում» (in-memory computing) և «բաշխված հաշվառում» (distributed
computing):
3. ՏՏ-ի միջոցով իրականացվող անհավանական արագության հաշվարկումների աստիճանը ծրագրային ապահովման և ենթակառուցվածքների միջոցով ներխուժում է և հասանելի է դառնում բազմաթիվ ոլորտների
բիզնես մոդելներում, որի արդյունքում համահարթեցնում է բիզնես միջավայրը:
4. «Խելացի աշխարհը», մասնավորապես` ի դեմս տարբեր սենսորներ,
կանխատեսող մոդելների, «իրականությունը լրացնող տեխնոլոգիաների ու
ծրագրերի» և «3-D» տպագրության ստեղծում են վերջնական արդյունքներ`
հիմնված նոր ռեսուրսների վրա:
5. Կիբերանվտանգությունը շարունակում է մնալ աճող սպառնալիք,
դրա հարձակումների վտանգը մղում է, որ բազմաթիվ բիզնեսներ ընդունեն
անվտանգության ավելի խիստ չափորոշիչներ:
Ստորև դիտարկենք բիզնեսի թվայնացման հասունության և դրա
ձեռքբերման հիմնական մոտեցումներն ու օրինաչափությունները: Ըստ
բիզնեսի թվայնացման աստիճանի ընկերությունները դասակարգվում են
թվայնացման հասունության աստիճանով` ա) սկսնակների (Beginners), բ)
պահպանողականների (Conservatives), գ) մոդաիկների (Fashionistas), դ)
թվայնացված առաջատարների (Digirati) Սույն դասակարգման և դրա մեկնաբանությունների առումով մենք հիմնվում ենք «Capgemini Consulting»
մասնագիտացված խորհրդատվական ընկերության համապատասխան հետազոտության վրա46: Վերջին խմբի` թվայնացված առաջատարներ ընկերությունները ունեն թվայնացման հասունության աստիճան ոչ միայն թվայնացման նորարարությունների հաշվին, այլ նաև ընկերության թվային վերա45

Juniper Research: 2016-2021 годы: IoT-рынок покажет 200%-ный рост, Интернет вещей,
IoT, M2M (мировой рынок) TADVISER, Государство. Бизнес. ИТ,
http://www.tadviser.ru/index.php
46
Տես` The Digital Advantage: How digital leaders outperform their peers in every industry,
Transform to the power of digital, Capgemini Consulting, https://www.capgemini.com/resourcefileaccess/resource/pdf/The_Digital_Advantage__How_Digital_Leaders_Outperform_their_Peers_i
n_Every_Industry.pdf
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փոխումը լայն մասշտաբով իրականացնելու առումով և նրանք թվայնացման
ռազմավարության իրացումից ստանում են համարժեք օգուտներ: Նման
ընկերությունները մրցակիցների համեմատ աչքի են ընկնում նաև ֆինանսական բարձր արդյունքներով: Թվայնացված առաջատարների հասունությունը
որոշվում է երկու փոխկապակցված չափումների համակցությամբ, առաջինը, դա թվայնացման ինտենսիվությունն է, պայմանավորված նրանով թե
տեխնոլոգիական նախաձեռնություններում իրականացված ներդրումները
ինչպես են փոխում ընկերության գործելակարգերը, մասնավորապես` նրա
ա) հաճախորդների ներգրավվածությունը, բ) ներքին գործառույթները և գ)
անգամ բիզնես մոդելը:
Բոլոր ոլորտներում բիզնես ընկերությունները ներդրումներ են իրականացնում թվայնացված նախաձեռնություններում, սակայն դրանք հաճախ
համաձայնեցված չեն և կրկնվում են: Երկրորդ հարթության գնահատումը
վերաբերվում է մենեջմենթի կողմնորոշմանը դեպի թվայնացման փոխակերպման ինտենսիվությանը կամ ակտիվությանը: Այն պայմանավորված է
թվայնացումը առաջ մղող ղեկավարման անհրաժեշտ կարողությունների առկայությամբ: Թվայնացման փոխակերպման ինտենսիվությանը կամ ակտիվության բաղադրիչներն են՝ ապագայի ռազմավարական տեսլականը ձևավորելու կարողությունը, կառավարումը և նախանշված կուրսի մեջ ներգրավածության աստիճանը և ՏՏ-ի ու բիզնեսի հարաբերությունները` ուղղված
տեխնոլոգիական հիմքով փոփոխությունների իրականացմանը:
Մենեջմենթի վերափոխման ինտենսիվության բաղադրիչները գործում
են համատեղ, ի հաշիվ` վերևից ներքև կառավարման և նորարարությունների ներքևից վերև համակցություն: Ինչևիցէ, բազմաթիվ ընկերություններում այդ տարրերը չափազանց դանդաղ են գործում կամ պահպանողական
են և զսպում են ընկերության նորարարական ներդրումներ կատարելու
հնարավորությունները: Այսպիսով, թվայնացված առաջատարների ինտենսիվությունը հիմնված է տեխնոլգիապես ընդունելի նախաձռենությունների
վրա, որոնք էլ բաժանվում են երկու խմբի, առաջին խումբ` հաճախորդների
ներգրավվածությունը, որի բաղադրիչներն են` հեռահողորդակցությամբ իրականացվող վաճառքները, սոցիալական մեդիայով համայնքների հետ համագործակցությունը: Երկրորդ խմբի բաղադրիչները վերաբերվում են ներքին գործառույթներին, մասնավորապես`մարքեթինգին, համարժեք պրոդուկտներին ու ծառայություններին, թվայնացման դիզայնին, գործառույթների առցանց մոնիթորինգին, գների օպտիմալացմանը:
Մյուս կարևոր խնդիրը մենջմենթի վերափոխման կարողությունն է, որն
էլ հիմնվում է առաջնորդելու կարողության վրա: Դրա բաղադրիչներն են.
ապագայի համարժեք տեսլականի կառուցումը, կառավարումը` միասնա51
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կան փուլի տարրերի խաչաձև կոորդիանցումը, ներգրավվածությունը և
հատկապես մշակութային ներգրավվածության ապահովումը, և ՀՏՏ ու բիզնես փոխհարաբերությունները` ելնելով նոր կարողությունների զարգացման
անհրաժեշտությունից:
Բիզնեսի թվայնացումը պահանջում է, որպեսզի ընկերության բարձրագույն ղեկավարությունը նախևառաջ կառուցի ընկերության թվայնացման հայեցակարգը, ռազմավարությունը, մոտեցումներն ու չափորոշիչները և դրա
իրագործման համար ահրաժեշտ կառուցակարգերը: Հայեցակարգը պետք
է պատասխանի հիմնական հարցադրումներին, այդ թվում` ինչ է նշանակում
թվայնացումը ընկերության համար, ինչից պետք է սկսել դա, որոնք են համադրությունների համար ոլորտում ընդունելի առկա լավագույն օրինակները, որ հիմքը վերցնել մրցակիցների դիրքերի գնահատման համար, պատասխանի թե ինչ և ինչքան ներդրումներ են անհրաժեշտ թվայնացման
ռազմավարությունը իրագործելու համար: Չնայած նրան, որ չի կարող լինել
բոլորի համար ընդունելի մի ձևաչափ, այդուհանդերձ գիտական արդի
հետազոտությունները տալիս են այն առաջնահերթությունները, որոնցով
անհրաժեշտ է առաջնորդվել բիզնեսի արդյունավետ թվայնացման համար:
Դրանց շարքում առաջնային առանցքներ են` թվայնացման մատրիցի ձևաչափը, անհրաժեշտ ներդրումները, ներգրավվածության մակարդակները և
գործընթացի ամրագրումը47: Ռազմավարական ծրագիրը պետք է ենթարկվի
ճկուն հղկումների, հաշվի առնելով ինչպես սեփական փորձի պակասը, այնպես էլ ոլոտում ընթացող արագ փոփոխությունները:
Ռազմավարության իրացման անհրաժեշտ քայլերից է ընկերության
թվայնացման հասունության աստիճանի գնահատումը, այն է՝ որոշել որ
խմբին է դասվում ընկերությունը`ա) սկսնակների, բ) պահպանողականների,
գ) մոդային հետևողների, դ) թվայնացված առաջատարների: Գնահատումը
հարկ է դիտարկել թվայնացման վերափոխելու համար պահաջվող երկու
առանցքով` թվայնացման համար անհրաժեշտ նախաձեռնությունները և դա
իրականացնելու համար առաջնորդելու անհրաժեշտ կարողությունները:
Դրան պետք է հետևեն ընթացիկ վիճակի բարելավման միջոցառումների
կառուցումը:
Առանցքային խնդիրներից է ներդրումների ուղղվածությունն ու մեծությունը: Հարկ է ռազմավարության մեջ ամրագրել ընկերության թվայնացման
47

The Digital Advantage: How digital leaders outperform their peers in every industry,
Transform to the power of digital, Capgemini Consulting, page 17,
https://www.capgemini.com/resource-fileaccess/resource/pdf/The_Digital_Advantage__How_Digital_Leaders_Outperform_their_Peers_i
n_Every_Industry.pdf
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առաջնահերթություներն ու դրանց հերթականությունը, ելնելով առկա կարողություններից և ռազմավարական ակտիվներից: Այնուհետև դրան պետք
է հաջորդի կարողությունների բարելավելու կառուցակարգերի ընտրությունը, և որին կհետևի ուժերի կենտրոնացումը առաջնահերթությունների իրացման վրա:
Կարևոր խնդիրներից է բիզնես մոդելի ընտրության հարցը, մինչդեռ
որոշ ոլոտներում դա այլընտրանքներ չունի: Բիզնեսի թվայնացման կարևոր
խնդիրներից է կազմակերպության ամբողջական մասշտաբային ներգրավումը: Թվայնացման գործընթացի կազմակերպումը պահանջում է փոփոխությունների անհրաժեշտության և դրանք անհապաղ սկսելու ազդակների
հաղորդում: Նույնքան կարևոր խնդիր է աշխատողների խրախուսումը, որպեսզի նրանք բացահայտեն թվայնացման նորարական պրակտիկան և
հնարավորությունները, որոնք կբարելավեն թվայնացման տեսլականի իրագործումը: Օրինակ՝ «EMC» տեխնոլոգիական ոլորտի ընկերությունը իրականացնում է ամենամյա նորարարության մրցույթ, որի միջոցով աշխատակիցների թիմերը կարող են առաջադրել նոր նախաձեռնություններ48:
Հայաստանյան ընկերությունների համար բիզնեսի թվայնացումը կամ
էլեկտրոնային արթակը ի թիվս բիզնեսի այլ առավելությունների և նոր
այլընտրանքների կբացի հեղափոխական հնարավորություններ ընկերությունների ժամանակակից բիզնես մոդելի կառուցման, եկամուտների ձևավորման նոր արդյունավետ խողովակի շահագործման համար և հետևապես
կբերի ընկերությունների մրցունակության էական բարձրացմանը: Հարկ է
նկատել, որ բիզնեսի թվայնացումը ի թիվս վերը նշված առավելությունների,
խթանելով ընկերությունների հրապարակայնության աստիճանի ու ֆինանսական հաշվետվությունների արժանահավատության մակարդակի բարձրացմանը կարող է էական ազդակ լինել նրանց համար ներդրումներ ներգրավելու հնարվորությունների և կապիտալիզացիայի մակարդակի բարձրացման համար:

48

The vital connection between staff and the bottom line, Marketing Week, 10 November 2011,
https://www.highbeam.com/doc/1G1-272156100.html
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Արման ՆԱՎԱՍԱՐԴՅԱՆ
Էլեկտրոնային կամ թվայնացված բիզնեսի զարգացումը. միտումները,
առավելությունները և խնդիրները
Բանալի բառեր. էլեկտրոնային բիզնես, թվայնացված բիզնես, բանացանց, բիզնեսի
թվայնացման դասակարգում, բիզնեսի թվայնացման ռազմավարություն
Հոդվածում ներկայացված է էլեկտրոնային կամ թվայնացված բիզնեսի նշանակությունն ու դերը: Անդրադարձ է կատարվել մասնագիտացված խորհըրդատվական և աուդիտորական ընկերությունների ուսումնասիրությունների
արդյունքում թվայնացված բիզնեսի զարգացման արդի վիճակի տարբեր կարևոր գնահատումներին: Դրանցից մեկը բացահայտում է թվայնացված բիզնեսի հետ կապված ոչ համարժեք, հակասական ընկալումները կամ առասպելները, իսկ մյուսը թվայնացված բիզնեսի հետքն ու դրա ազդեցությունը
բիզնեսի ու տնտեսության վրա: Շեշտվում է, որ նշված սխալ ընկալումների
արդյունքում բիզնես որոշում կայացնողները հաճախ հանգում են ոչ ճիշտ
որոշումների:
Арман НАВАСАРДЯН
Развитие электронного или цифрового бизнеса: тенденции, преимущества и
задачи
Ключевые слова: электронная комерция, цифровая бизнес, классификация цифрового
бизнеса, стратегия цифрового бизнеса

В статье представлена значимость и роль электронной коммерции или цифрового
бизнеса. Отражено текущее состояние цифрового бизнеса на основе исследований
и оценок специализированных консалтинговых и аудиторских компаний. Одна из
этих оценок показывает неадекватное, противоречивое восприятие или мифы
цифрового бизнеса, а другая вскрывает след и влияние цифрового бизнеса в
целом на бизнес и экономику. Подчеркивается, что указанные неправильные
представления и мифы часто приводят к неправильным действиям принимающих
решения лиц.
Arman NAVASARDYAN
Electronic or digital business development: trends, benefits and issues
Key words: e-commerce, digital business, the network industry, classification of digital business,
digital business strategy

The article presents the significance and the role of e-commerce and digital business. It
reflects the current state of digital business based on research and evaluation of
specialized consulting and auditing companies. One of these estimations shows
inadequate and contradictory perceptions or myths of digital business, and the other
opens the footprint and the impact of digital business in general on business and the
economy. It emphasizes that these misconceptions and myths often lead to wrong
decisions made by individuals.
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ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՌԻՍԿԵՐԻ
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Վահան ՊՈՂՈՍՅԱՆ
ՀՊՏՀ ասպիրանտ
Բանալի բառեր. ֆինանսական հաշվետվություն, ռիսկերի գնահատում,
ֆինանսական ռիսկերի դասակարգում, տնտեսական վերլուծություն

Առևտրային կազմակեպությունների տնտեսական գործունեությունը
միշտ էլ ուղեկցվում է ֆինանսական ռիսկերով, որոնք բացահայտման կարիք ունեն, քանի որ ձևավորման հստակեցմամբ առանձնապես չեն առանձնանում և գործնականում ծագման մեծ կամ փոքր հավանականությամբ են
օժտված, ուստի և կարող են անգամ կառավարման մարմինների կողմից
նկատելի չլինել: 49
Բնականաբար, կառավարումը համարվում է արդյունավետ, երբ այն
կարողանում է ժամանակին ու հնարավորինս լայն շրջանակով ճանաչել
առևտրային կազմակերպություններից բխող ֆինանսական բոլոր ռիսկերը և
ընդլայնել կառավարման առարկայի տիրույթը (տես գծապատկեր 1.4):
Խնդիրն այստեղ բարդանում է նրանով, որ ֆինանսական ռիսկերը փոխկապակցված լինելով, որպես կանոն շղթայական ձևավորման հատկություն
ունեն և դրանց ժամանակին չբացահայտումը և չճանաչումը կարող են բացասաբար անդրադառնալ առևտրային կազմակերպությունների կայուն
զարգացման վրա: Այսպես, եթե ժամանակին չեն ճանաչվում մատակարարման գործընթացին հատուկ ֆինանսական ռիսկերը (գնային, դեբիտորական
պարտքերի հավաքագրման, ինֆլյացիոն), ապա դրանք փոխկապակցվելով
արտադրական և իրացման ռիսկերի հետ (ինքնարժեքի աճ, վաճառքի գների
պարտադրված բարձրացում, շահույթի կրճատում)` տնտեսավարման անբարենապաստ հետևանքների շխթայական ռեակցիա են առաջացնում և
հանգեցնում են ֆինանսական արդյունքների վատթարացման:
Այս առումով, ֆինանսական ռիսկերի կառավարման գործընթացը ենթադրում է նաև ռիսկերի դասակարգում (տես գծապատկեր 1), որի գծով
մասնագիտական գրականությունում տարբեր մոտեցումներ կան: Այսպես,
առավել ընդունելի է համարվում որոշումների կայացման տեսանկյունից
տնտեսավարման գործընթացով ուղեկցվող ռիսկերը խմբավորել ըստ կանխատեսելիության աստիճանային հետևյալ գոտիներով` ոչ ռիսկային, թույլատրելի ռիսկային, կրիտիկական ռիսկային, աղետալի ռիսկային:50
49

Новиков А.И., Солодкая Т.И. Теория принятия решений и управление рисками в
финансовой и налоговой сферах. Издательство: ИТК Дашков и К, 2012, стр. 34.
50
Հակոբյան Ա., Ֆինանսական վարձակալություն, հեղ. հր., Երևան, 2011 թ. էջ 125-127:
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Գծապատկեր 1. Ֆինանսական ռիսկերի կառավարման գործընթացը
առևտրային կազմակերպություններում51
Բնականաբար, ֆինանսական ռիսկերի դասակարգման նման մոտեցումը կառավարչական որոշումների արդյունավետության բարձրացման
նպատակ է հետապնդում: Ընդ որում, որքան բարձրանում է ռիսկային
գործարքների անկանխատեսիլության աստիճանը, այնքան մեծանում ֆինանսական կորուստների և անբարենպաստ հետևանքների ծագման հավանականությունը առևտրային կազմակերպություններում, որով էլ պայմանավորվում են ռիսկերի կառավարման առանձնահատկությունները:
Աղբյուրագիտական վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ ըստ կանխատեսելիության մոտեցման, առևտրային կազմակերպությունների ֆինանսական ռիսկերի դասակարգման հարցում տարբեր մեկնաբանություններ կան:
Հեղինակների մի մասը գտնում է, որ ռիսկերը առաջին հերթին պետք է
խմբավորել ակնառու ճանաչելիության և դժվար բացահայտելիության կտրվածքով, որպեսզի ճիշտ կողմնորոշում ձեռք բերվի ռիսկերի կառավարման
պատասխանատվության կենտրոնների տեսանկյունից:52 Այսպես, եթե զբոսաշրջային ծառայություն մատուցող կազմակերպությունում բարձր մակարդակի զբոսավարների պակասի հետևանքով առկա է ծառայությունների
որակի խախտման հավանականություն և գործարարության եկամուտների
նվազում, ապա պետք է արձանագրել ակնառու ռիսկերի գոյությունը: Իսկ
51

Կազմված է հեղինակի կողմից:
Шапкин А. С. Теория риска и моделирование рисковых ситуаций : //,учебник / А. С.
Шапкин, В. А. Шапкин. М. : Дашков и К°, 2007. стр. 35-36.
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եթե երկրի հարկային քաղաքականությամբ հանվեն զբոսաշրջային բիզնեսին տրվող արտոնությունները, ապա դրա իրագործման հավանականությունը կներկայացվի դժվար չափելի, իսկ երևույթը՝ դժվար բացահայտելի և
անկանխատեսելի:
Այս առումով, մասնագիտական գրականությունում առաջարկվում է
նաև ռիսկերը դասակարգել ըստ օբյեկտիվորեն և սուբյեկտիվորեն ձևավորվող խմբերի:53 Բնականաբար, նման կտրվածքով դասակարգումը նույնպես
սերտորեն առնչվում է ռիսկերի կառավարման գծով պատասխանատվության աստիճանի հետ, երբ առևտրային կազմակերպություններում ռիսկերի
կառավարիչները ոչ բոլոր դեպքերում են պատասխանտվություն կրում անբարենպաստ հավանական տնտեսավարման արդյունքների փաստացի
ձևավորումների գծով: Այսպես, եթե մակրոտնտեսական հավասարակշռության հավանական խախտման հետևանքով կարող են ձևավորվել գնաճային
ռիսկեր, ապա դրանց բացահայտման և կառավարման գծով առևտրային
կազմակերպություններում
գործող ռիսկերի կառավարման օղակները
չպետք է լիարժեք պատասխանատվություն կրեն, կապված անբարենպաստ
միջավայրի ձևավորման օբյեկտիվ գործոնների հետ: Կառավարելիության
տեսանկյունից, ֆինանսական ռիսկերի դասակարգմանը մեկ այլ մոտեցում է
ցուցաբերվում, երբ դրանք ներկայացվում են հետևյալ խմբերով.
 ընդունվող (արդարացելի) ռիսկեր,
 կանախարգելվող ռիսկեր,
 կրճատվող ռիսկեր,
 խուսանավելի (չարդարացվող) ռիսկեր:
Ընդ որում, արադարացվող ռիսկերի պարագայում առևտրային կազմակերպություններում ակտիվանում են աապահովագրական գործարքները,
նախորոք ստեղծվում են ռեզերվային ֆոնդեր: Կանխարգելվող ռիսկերի հավանական ձևավորման դեպքում առավել արդյունավետ են գործում սահմանափակող նորմատիվները, ինչպես ներկայումս արվում է առևտրային բանկերում (կապիտալի համարժեքության, իրացվելիության, մեկ վարկառուի
գծով ռիսկերի նորմատիվային ռեգուլյատիվներ): Կրճատվող ռիսկերի կառավարումը առևտրային կազմակերպություններում իրականացվում է հեջավորման, դիվերսիֆիկացիայի ճանապարհով: Բնականաբար, իրենց տնտեսվարման ընթացքում առևտրային կազմակերպությունները կարող են արձանագրել նաև չարադարցված ռիսկեր, որոնց գծով փորձում են հավանական
սպառնալիքը շրջանցող (խուսանավող) ռազմավարական որոշումների
կայացնել կամ պարզապես հրաժարվել դրանք առաջացնող գործարքներից:
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Панягина А.Е. Подходы к пониманию и классификации рисков // Современная
экономика: проблемы, тенденции, перспективы. 2012. №6. С. 6-16.
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Այս առումով հեղինակները գտնում են, կառավարչական որոշումների
կայացման և իրացման բնույթը էականորեն տարբերվում է արդարացված և
ոչ արդարացված ռիսկային գործարքների պարագայում: Եթե ռիսկն առավել
կառավարելի է, կառավարումը առավելապես կանխարգելիչ բնույթ ունի:
Իսկ կառավարելիության տեսանկյունից ոչ արդարացված ռիսկային գործարքները բացասական արդյունքների ձևավորման չափերի և ժամանակի
առումով անորոշության մեծ աստիճան ունեն, ուստի դրանց գծով կառավարչական որոշումները առավելապես իրագործվում են ոչ թե կանխարգելման, կամ հավանական վնասների կրճատման ուղղություններով, այլ
պարզապես հնարավորինս ռիսկայնության բարձր աստիճան ունեցող գործարքների բացահայտումների և դրանցից խուսափելու նպատակով:54
Տնտեսական գործունեության ռիսկերը մասնագիտական գրականությունում ներկայացվում են նաև կառավարելի և անկառավարելի խմբերով:55
Ֆինանսական ռիսկերի կառավարելիության հարցը հատկապես հստակ է
դրված առևտրային բանկերում և անգամ կանոնակարգված է ՀՀ կենտրոնական բանկերի կողմից սահմանված նորմատիվներով:56 Բանկերը դիմելով
ակտիվների տեղաբաշխման, արդեն իսկ հայտնվում են գործարարության
ռիսկային գոտում և ֆիանանսական ռիսկերի կառավարելիությունը համարում են առաջնահերթություն: Մրցակցային պայմաններում ձգտելով առավելագույնի շահույթի, առևտրային բանկը զուգահեռաբար խնդիր է դնում է
նվազագույնի հասցնել անբարենպաստ ելքային արդյունքների և կորուստների ձևավորման հավանականությունը: Եվ թվում է թե, որ հենց այս երկու
նպատակները հստակորեն հակակաշռում են միմյանց: Փորձը ցույց է
տալիս, որ հիմնականում առևտրային բանկերի վարկային պորտֆելը ամբողջապես գտնվում է տարաբնույթ ռիսկերի ազդեցության տակ, որոնք ծագում են ֆինանսական շուկաներում տեղի ունեցող տատանումներով, իրացվելիության փոփոխություններով, տոկոսադրույքի տատանումներով և այլն:
Դրան զուգահեռ, պետք է նշել, որ տնտեսական իրական հատվածում ֆինանսական ռիսկերի կառավարման նորմատիվային կենտրոնացված կանոնակարգում չի գործում: Փոխարենը, կիրառվում են ֆինանսական իրավիճակը բնութագրող գործակիցներ, որոնք ախտորոշում են գործարարության ակտիվությունը, կազմակերպությունների ֆինանսական կայունության
54

Անդրեասյան Ն.Կառավարչական որոշումների ուղղությունները բանկային ռիսկերի
շրջանակում, // Հաշվային տեղեկատվական համակարգի բարելավման խնդիրները
ՀՀ-ում, ՀՈՒՄԿ հիմնադրամ, միջբուհական գիտաժողովի նյութեր, 2016 թ. էջ 93-104
55
Шульгин, А. В. Внутренний контроль и управление рисками в коммерческом
банке / А. В. Шульгин // Финансы и кредит. 2001. − №17. С. 22-40
56
Բանկերի գործունեության կարգավորումը, բանկային գոչծունեության հիմնական
տնտեսական նորմատիվները (հավելված 3), Հաստատված է ՀՀ կենտրոնական
բանկի խորհրդի 2007 թվականի փետրվարի 9-ի թիվ 39-Ն որոշմամբ:
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պաշարը: Սակայն, դեռևս այդ գործակիցները նորմատիվ բնույթ չեն կրում և
լիարժեք չեն գործածվում մի շարք պատճառներով: Նախ և առաջ, ի տարբերություն ֆինանսական համակարգում գործող կազմակերպությունների,
տնտեսության իրական հատվածում գործող կազմակերպությունները իրենց
տնտեսվարման կենտրոնացված կանոնակարգումը չեն ստանում, ինչպես
ՀՀ կենտրոնական բանկն է կիրառում առևտրային բանկերի նկատմամբ: Եվ
հետևաբար, տնտեսության իրական հատվածում գործող առևտրային կազմակերպությունները, ելնելով մրցակցային պայմաններից, իրենք են սահմանում ֆինանսական նորմատիվներ, որպեսզի իրականացնեն ճյուղի մակարդակով բենչմարքինգ: Բացի այդ, մասնագիտական գրականությունում ֆինանսական գործակիցների կիրառման նշանակությանը միանշանակ մոտեցում չի ցուցաբերվում, և երբեմն մերժվում է դրանց կիրառման նպատակահարմարությունը ելնելով այն հանգամանքից, որ հրապարակվող ֆինանսական հաշվետվությունները տարբեր հաշվառման քաղաքականությամբ են
կազմվում և տարբերությունների, անհապատասխանությունների ռիսկեր են
պարունակվում ֆինանսական գործակիցների հաշվարկներում:57
Սակայն, չնայած նշված հանգամանքների, միևնույնն է, ֆինանսական
գործակցների կիրառումը կարող է լուրջ դերակատարում ունենալ առևտրային կազմակերպությունների տնտեսական գործունեության ռիսկերի
արդարացվածության և պոտենցիալ սպառնալիքների գնահատման ոլորտում (տես գծապատկեր 1): Մեր կարծիքով, անկախ այն հանգամանքից, թե
առևտրային կազմակերպությունների ֆինանսատնտեսական գործունեության ախտորոշման նորմատիվային ցուցանիշները կենտրոնացված կարգավորման են ենթարկվում թե ոչ, պետք է տեղ գտնեն ֆինանսական ռիսկերի կառավարման համակարգում, իրենց սահմանափակիչ չափանիշներով
որոշակիորեն դերակատարում ունենալով ռիսկերի նվազեցման վերահսկողության գործընթացում: Այդ իսկ պատճառով, կարևորում ենք առևտրային
կազմակերպություններում ֆինանսական ռիսկերի կառավարման նորմատիվ կարգավորիչ ցուցանիշների համակարգի ներդրումը՝ ելնելով տնտեսվարման ոլորտի առանձնահատկություններից: Մասնավորապես, այդ գործընթացի ձևավորման հիմք կարող են հանդիսանալ կազմակերպություններում արդեն իսկ գործող իրացվելիության, ինքնավարության, գործարարության ու շահութաբերության գործող ֆինանսական գործակիցները, որոնց
արժեքային մեծությունները պետք է վերամշակել և վերաիմաստավորել՝
հաշվի առնելով տնտեսական գործառույթների ռիսկայնության աստիճանը:
Առևտրային ռիսկերի կառավարման ֆինանսական ռիսկերի ձևավորման
ազդակները առաջին հերթին պետք է արտացոլվեն սեփական և փոխառու
57

Финансы: учебник. под ред. В.Г. Князева, В.А. Слепова, М.:, 2010. Стр. 201-202 654с.
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միջոցների կառուցվածքային փոփոխությունների, կապիտալի շարժի և ակտիվների վերադասավորումների ոլորտներում, ինչպես նաև դրամական
զուտ հոսքերում: Ուստի, կարևոր ենք համարում ֆինանսական ռիսկերի
կառավարման գործընթացը իրականացնել արդեն իսկ իրավիճակային վերլուծության ժամանակ կիրառվող ավանդական գործակցների հենքով, որոնք
վերահաշվարկման ենթարկվելով՝ թիրախավորվելու են ռիսկային ոլորտների բացահայտմանը և այդ ուղղություններով վերահսկողական գործառույթների ուժեղացմանը (տես գծապատկեր 1):
Այս առումով, առաջարկում ենք առևտրային կազմակերպություններում
ֆինանսական ռիսկերը բնութագրող գործակիցների գործընթացը կազմակերպել վերանայումների սկզբունքով, կիրառելով շղթայական փոխլարցումների հետևյալ քայլերը:
Առաջին քայլ. առևտրային կազմակերպությունները, ելնելով տնտեսության կոնկրետ ճյուղի առանձնահատկություններից, սահմանում են ֆինանսական դրությունը ախտորոշող իրավիճակային գործակիցներ, որոնք առնչվում են կազմակերպության բնականոն և կայուն զարգացման ընթացքին:
Բնականաբար, գործակիցները կառուցվում են ավանդական սկզբունքով,
ֆինանսական դրությունը կարգավորելով սահմանափակիչ արժեքներով:
Երկրորդ քայլ, տեսանելի ապագային միտված կազմվում են լավագույն, միջին և վատագույն մակարդակներով սթրես սցենարներ, որոնք բացահայտում են ֆինանսական ռիսկերը ըստ ձևավորման երեք գոտիների`
բնականոն ռիսկային, կրիտիկական ռիսկային, անթույլատրելի ռիսկային:
Երրորդ քայլ. Ֆինանսական դրությունը ախտորոշող գործող ավանդական գործակիցները հաջորդական վերալրարցման են ենթարկվում այնպես, որ ելնելով սթրես սցենարներից, շխթայաբար ճշգրտվող ցուցանիշների կտրվածքով ձևավորեն բնականոն ռիսկային, կրիտիկական ռիսկային,
անթույլատրելի ռիսկային գոտիներից եկող ազդակներ: Չնայած այն հանգամանքի, որ «սթրես սցենարային միջավայրը» բնութագրող ֆինանսական
գործակիցները իրենց անվանումով մնում են անփոփոխ, այնուամենայնիվ
ճշգրտվում է արժեքային մեծությամբ, որոնք տարբերվում է տնտեսվարման
բնականոն ընթացքի պարագայում նախօրոք սահմանված արժեքներից:
Ընդ որում, ավանդական գործակիցների վերալրացումներով ֆինանսական
ռիսկերի բացահայտման գործակիցների կառուցման տրամաբանությունը
նույնպես իրականացվում է սահմանափակման մոտեցումներով: Այսինքն,
որքան բարձրանում է ռիսկայնության աստիճանը, այնքան շղթայաբար
խստացվում են սահմանափակող չափանիշները, հավելվելով ճշգրտված
նախորդ ցուցանիշին (տես գծապատկեր 2):
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Գծապատկեր 2. Ֆինանսական ռիսկերի ախտորոշման գործակիցների
կառուցման առաջարկվող մեխանիզմը58
Այսպիսով, ֆինանսական ռիսկերի ախտորոշման գործակիցների ձևավորման առաջարկվող մեխանիզմը առևտրային կազմակերպություններում
հնարավորություն կտա լուծելու մի շարք խնդիրներ:
Առաջին, հաշվարկման պարզությունը և վերանայված արժեքներով ավանդական գործակիցների կիրառումը ֆինանսական ռիսկերի կառավարման համակարգում ոչ միայն հեշտ կիրառելի է, այլև նպատակահարմար`
համեմատության տեսանկյունից: Երկրորդ, ֆինանսական ռիսկերի ախտորոշման գործակիցների ձևավորման առաջարկվող մեխանիզմը հիմնվում է
տեսանելի ապագայում հնարավոր սցենարային զարգացումների վրա, որը
համահունչ է ռիսկերից ակնկալվող հավանական իրադարձություններից
բխող տարբեր աստիճաննրի անբարենպաստ հետևանքների և կորուստների տրամաբանությանը:
Եվ վերջապես, առևտրային կազմակերպություններում ֆինանսական
ռիսկերի գործակիցների կառուցման առաջարկվող մեխանիզմը փոխկապակցում է ոչ միայն հնարավոր բացասական սցենարային արդյունքները,
այլև կառավարման համակարգում թույլ է տալիս ժամանակին բացահայտելու և վերլուծելու միմյանց վրա շղթայաբար ազդող ռիսկային գործոնները,
որը կարևորվում է ռիսկերի զսպման համապարփակ կառավարչական որոշումների կայացման ժամանակ:
58

Կազմված է հեղինակի կողմից:
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Վահան ՊՈՂՈՍՅԱՆ
Առևտրային կազմակերպությունների ֆինանսական ռիսկերի գնահատման
առանձնահատկությունները
Բանալի բառեր. ֆինանսական հաշվետվություններ, ռիսկերի գնահատում,
ֆինանսական ռիսկերի դասակարգում, տնտեսական վերլուծություն
Առևտրային կազմակերպությունների ֆինանսական ռիսկերի բնորոշումը
փոխկապակցվում է կառավարման գործառույթների հետ: Եվ այս առումով,
ռիսկերի գնահատումը, որպես կանոն, կառավարման գործընթացի գործիքակազմի առաջնահերթ բաղադրիչն է հանդիսանում: Տնտեսավարման գործընթացում ֆինանսական ռիսկերի «թաքնված բնույթը» պահանջում է դրանց
բացահայտում և ճանաչում, որոնք էլ առաջնահերթ ընդգրկվում են կառավարման գործառույթներում:
Ваган ПОГОСЯН
Особоенности оценки финансовых рисков в коммерческих организациях
Ключевые слова: финансовая отчетность, оценка рисков, квалификация финансовых
рисков, экономический анализ

Характеристика финансовых рисков коммерческих организаций тесно взаимосвязана с управленческими операциями. С этой точки зрения, оценка рисков как
правило, является первоочередным инструментом в системе управления экономической деятельностью организаций. "Скрытый характер‖ финансовых рисков
требует их идентификации и признания, которые первоочередною принимаются
в процессе экономического управления. В статье предлагаются пути улучшения
показателей оценки финансовых рисков в коммерческих организациях.
Vahan POGHOSYAN
Features of financial risk assessment in commercial organizations
Key words: financial reporting, risk assessment, financial qualifications risks, economic analysis
peculiarity

Characteristics of the financial risks of commercial organizations closely linked with
managerial operations. From this point of view, risk assessment usually is the primary
tool in the system of economic activities management. "The hidden nature of" financial
risk requires identification and recognition, which are priority adopted in the process of
entity economic management. The paper suggests ways to improve the performance
measurement of financial risks in commercial organizations.
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ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ԳԼՈԲԱԼԻԶԱՑԻԱՆ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ
Ալվարդ ՄԻՐԶՈՅԱՆ
Վաղարշապատի թիվ 4 հիմնական դպրոցի ուսուցչուհի
Բանալի բառեր. գլոբալիզացիա, ինտեգրում, տնտեսություն, մշակույթ,
հասարակություն

Դինամիկ տնտեսական զարգացումների և փոփոխությունների պայմաններում քաղաքացիական հասարակությանը մտահոգում է, թե, ի վերջո,
ինչ կարող է տալ համաշխարհային գլոբալիզացիան Հայաստանին` դրական կամ բացասական ազդեցությունների առումով և ինչպիսին է լինելու
Հայաստանի դերը և տեղը ժամանակակից աշխարհում:
Նախ, կարևոր է պարզել, թե ինչ է իրենից ներկայացնում գլոբալիզացիան: Այն բազմակողմանի երևույթ է, որն իր մեջ ներառնում է իրար հետ
զուգակցվող, իրար փոխլրացնող, երբեմն միմյանց հակադրվող տնտեսական, քաղաքական և մշակութային գործընթացներ: Գոբալիզացիան տնտեսական, քաղաքական, սոցիալական և մշակութային հարաբերությունների
ինտենսիվացում է պետական սահմաններից դուրս59: Այն ավելին է, քան ուղղակի խնդիրների և երևույթների աշխարհագրական ծավալումը: Գլոբալիզացիան ոչ միայն ենթադրում է գլոբալ կապվածության ուժգնացում, այլ այդ
կապվածության գիտակցում և որպես արդյունք տարածքային սահմանների
նշանակության թուլացում: Գլոբալիզացիան պայմանավորված է բազմաթիվ
գործոններով, որոնցից ամենակարևորը տեղեկատվական տեխնոլոգիաներն են, որոնց շնորհիվ էլ մարդկությունը թևակոխում է նոր՝ տեխնոլոգիական հասարակության դարաշրջան:
Գլոբալիզացիան իր ազդեցությունն ունի երկրների հասարակականքաղաքական կյանքի գրեթե բոլոր ոլորտների վրա: Սակայն առավել վառ
դրսևորվում է երկրների տնտեսության ոլորտում: Գաղափարն այն է, որ ոչ
մի ազգային տնտեսություն ինքնուրույն չէ և բոլոր երկրների տնտեսություններն այս կամ այն չափով ներգրավված են համաշխարհային տնտեսության
մեջ: Գլոբալիզացիան ավելի է խորացնում տնտեսությունների սերտաճումը՝
ապահովելով առանձին ազգային տնտեսության ինտեգրումը համաշխարհային գլոբալ տնտեսության համակարգում, որում ամբողջ արտադրական
գործընթացը կրում է միջազգային բնույթ: Տնտեսական գլոբալիզացիայի
պայմաններում տեղի են ունենում ֆինանսական հոսքերի անարգել փոխանցում մի երկրից մյուսը, տարադրամային օպերացիաների կտրուկ աճ, հաԵՊՀ Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ օնլայն, Հիմնական հասկացությունների
սահմանում, գլոբալիզացիա նացիոնալիզմ
59

63

²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë

մաշխարհային առևտրի աննախադեպ վերելք: Միջազգային վերազգային
(տրանսնացիոնալ) կորպորացիաները ստեղծում են բարենպաստ պայմաններ, որոնց շնորհիվ մայր ֆիրման իր արտադրանքներն ու ծառայությունները՝ սկսած բարդ տեխնոլոգիաներից ու մեքենքներից մինչև ամենապարզ
կենցաղային իրեր, մատուցում ամբողջ աշխարհով մեկ60: Վերազգային կորպորացիաների համար գործունեության (առևտրական, արտադրական, ֆինանսական) դաշտ է համարվում ողջ աշխարհը: Արդյունքում վերազգային
կորպորացիաները դարձան համաշխարհային տնտեսական մեխանիզմի
կարևոր մաս: Ընդ որում նրանց շահերը միշտ չէ, որ համընկնում են
ազգային տնտեսությունների շահերի հետ (ներառյալ այն երկրները, որտեղից ծագել են): Ավելի ու ավելի սերտաճելով` շատ հարևան երկրների
տնտեսությունները կազմավորում են ռեգիոնալ ինտեգրացիոն միավորումներ: Նրանք գոյություն ունեն աշխարհի տարբեր մասերում: Ադպիսի կազմավորումները դարձել են համաշխարհային տնտեսական համակարգի
նկատելի մասերից մեկը, իսկ որոշ ինտեգրացիոն միավորումներ արտաքին
աշխարհում հանդես են գալիս իրենց մեջ ընդգրկված երկրների անունից:
Գլոբալիզացիայի այս և նման գործընթացները, որոնցում մասնակցում
են զարգացած երկրները, կարող են նպաստավոր լինեն Հայաստանի
տնտեսության համար, քանի որ ապրանքները, որոնք արտադրվում են աշխարհի տարբեր երկրներում, միաձուլվում են մեկ ընդհանուր հոսքի մեջ և
դառնում միջազգային: Եվ դա հնարավորություն է տալիս Հայաստանի
տնտեսությանը դուրս գալ միջազգային շուկա , իր ազգային արտադրանքը
ներկայացնել աշխարհին, ինտեգրվել համաշխարհային տնտեսական գործընթացներին: Զարգացող և անցումային երկրների համար գլոբալացումը
ստեղծում է կապիտալի, ապրանքների, ծառայությունների, տեխնոլոգիաների շուկաներից օգտվելու և դրանցում համեմատաբար արագ տեղ գրավելու
հնարավորություններ, որոնք լիարժեք օգտագործել կարողանալու դեպքում
հնարավոր է ապահովել երկրի տնտեսության արագ և արդյունավետ ինտեգրացումը համաշխարհայինի մեջ: Հակառակ պարագայում գլոբալացումը
կարող է սրել առկա հիմնախնդիրները և նորերի առաջացման պատճառ
դառնալ: Բացի այդ, տնտեսական գլոբալիզացիայի հետևանքով ավելի
դժվար է դառնում կոնկրետ կառավարությունների կողմից իրենց երկրի
տնտեսական գործընթացների կառավարումը, քանի որ դրանք կախված են
միջազգային տնտեսական կազմակերպությունների և տրանսնացիոնալ կորպորացիաների գործունեության արդյունքներից: Դրանից ամենաշատը տուժում են տնտեսապես թույլ երկրները, ինչպիսին նաև Հայաստանն է: Թե'
ապրանքների գները և թե' երկրի տնտեսական գործընթացներն առհասա60
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րակ կախման մեջ են գտնվում խոշոր միջազգային կազմակերպություններից, որոնք հաշվետու չեն ազգային պետությունների ընտրված կառավարություններից: Նրանք հաշվետու են շուկայի չգրված կանոններին, որտեղ
առաջնորդվում են հաղթում են ամենահարմարվողները սկզբունքով: Ուստի, Հայաստանի համար կարևոր խնդիր է միջազգային տնտեսական ինտեգրացման և գլոբալացման գործընթացների մեջ արդյունավետ ներառվելը: Միջազգային տնտեսական ինտեգրացման գործընթացը 20-րդ դարի 2-րդ
կեսում և հատկապես վերջին 3 տասնամյակներում համաշխարհային տընտեսության զարգացումը կանխորոշող կարևոր գործոններից մեկն է61:
Տնտեսական ինտեգրացումն արտադրողական ուժերի զարգացման ու միջազգայնացման հետ մեկտեղ հանգեցնելով տնտեսական գլոբալացման
աննախադեպ բարձր մակարդակի, ստեղծել է որակապես մի նոր իրավիճակ, երբ նույնիսկ ներքին մեծ շուկա ունեցող երկրները բարձր տնտեսական աճ ապահովելու համար այս կամ այն եղանակով ակտիվորեն ընդգըրկվում են այդ գործընթացում: Քանի որ տնտեսական գլոբալացումը և
ինտեգրացումը ներկայումս էականորեն ազդում են համաշխարհային տընտեսության և դրա մաս կազմող ազգային տնտեսությունների զարգացման
վրա, ապա դրանցում դեռևս ակտիվորեն չընգրկված երկրների համար անչափ կարևոր է ուսումնասիրել այդ երևույթների առանձնահատկությունները
և զարգացման օրինաչափությունները՝ հնարավոր սխալներից խուսափելու
համար: Հայաստանը դեռևս չի հաղթահարել անցումային շրջանը և չի
կարողացել ստեղծել նոր իրավիճակին համապատասխան տնտեսության
կառուցվածքի հիմքերը: Համաշխարհային շուկաներում հզոր վերազգային
ընկերությունների միջև ընթացող մրցակցությունը դժվարացնում է անցումային երկրների նոր ձևավորվող և նախկինում գոյություն ունեցող արտադրությունների արտադրանքի և ծառայությունների մուտքն արտաքին շուկաներ, ուժեղանում է մրցակցությունն արտասահմանյան ներդրումների համար, տեղի է ունենում որակյալ մասնագետների արտահոսք և այլն: Անցումային երկրների առջև կանգնած թվարկած բոլոր հիմնախնդիրները շատ
սուր ձևով ներկայումս առկա են Հայաստանում և դրանք, բնականաբար,
իրենց բացասական մեծ ազդեցություն են թողնում երկրի ինտեգրացման
ուղղվածության և տեմպերի վրա: Ուստի Հայաստանը տնտեսական ինտեգրացման տարբեր ուղիներով կարող է ընթանալ: Հայաստանը, լինելով
ԱՊՀ անդամ և սերտ տնտեսական հարաբերություններ ունենալով Եվրոպական միության հետ, նաև հանդիսանում է Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպության (ՍԾՏՀԿ) անդամ` 10 այլ երկրների հետ
(Ալբանիա, Ադրբեջան, Բուլղարիա, Վրաստան, Հունաստան, Մոլդովա, Ռու61

Иванов Н. , Глобализация и проблемы оптимальной стратегии развития, Мировая
экономика и международные отнощения, 2000г., N 2.
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մինիա, Ռուսաստան, Թուրքիա և Ուկրաինա): Այդ համաձայնագիրն ընդգըրկում է մի շարք ոլորտներ, ներառյալ` տնտեսական համագործակցություն և առևտուր, Հայաստանը առևտրի և համագործակցության պայմանագրեր է ստորագրել նաև ԱՊՀ շրջանակներից դուրս՝ Արգենտինա, Ավստրիա,
Բուլղարիա, Կանադա, Չինաստան, Կիպրոս, Հնդկաստան, Իրան, Լիբանան,
Լեհաստան, Ռումինիա, Սիրիա, Շվեյցարիա, ԱՄՆ և այլն : Այս համաձայնագրերն ուղղված են տնտեսական կապերի երկկողմ ամրապնդմանը :Կնքվել
են նաև ներդրումներին և մաքսային պարտավորություններին վերաբերող մի
շարք համաձայնագրեր: Մաքսային հարաբերություններին վերաբերող
համաձայնագրերը կոչված են երաշխավորել կողմերի միջև համագործակցությունն ու բնականոն աշխատանքային հարաբերությունները` կողմերի
մաքսային ծառայությունների միջև: Այդպիսի համաձայնագրեր են ստորագրվել Վրաստանի, Իրանի, Տաջիկստանի, Թուրքմենստանի, Ռուսաստանի
և Ուկրաինայի հետ: Արդեն երկու տարի է Հայաստանը դարձել է ԱՀԿ
(Առևտրի համաշխարհային կազմակերպություն) անդամ: Երկրի տնտեսական աճը և մասնակցությունը ինտեգրացիոն գործընթացին պայմանավորում
է նաև արտաքին առևտուրը:
Սակայն հարկ է նշել, որ Հայաստանն ունի նախադրյալներ գլոբալ
աշխարհում ինտեգրվելու համար՝ պահպանելով և հանրահռչակելով իր
ազգային արժեքները: Խոսքը վերաբերում է զբոսաշրջության զարգացմանը,
որը միջազգային տնտեսական կապերի զարգացման և, առհասարակ, ազգային տնտեսության գլոբալացման արդի և ուրույն միջոց է62: Զբոսաշրջությունը զարգացող երկրների տնտեսական աճի կարևորագույն խթանիչ է,
որն ապահովում է օտարերկրյա կապիտալի հոսք, նոր աշխատատեղերի
ստեղծում: Բացի այդ, զբոսաշրջությունը մշակութային ժառանգության և
բնության պահպանման արդյունավետ միջոց է: Զբոսաշրջության զարգացման համար Հայաստանը լավ հնարավորություններ ունի: Այն իր բնական
պայմանների և մշակութային, պատմաճարտարապետական անզուգական
կոթողների շնորհիվ ի զորու է ներգրավվելու միջազգային զբոսաշրջության
գլոբալացման գործընթացում, որի նախադրյալները բազմազան են. կան
ինչպես բնական, այնպես էլ մարդածին զգալի ռեսուրսներ, որոնք կարող են
բավարարել զբոսաշրջության և հանգստի արդյունաբերության ժամանակակից պահանջները:

62

ՀՀ կառավարությունն 2000թ. ապրիլի 20-ին ընդունել է Հայաստանի
Հանրապետության զբոսաշրջիկության զարգացման հայեցակարգի մասին թիվ 15,
2001թ. մայիսի 3-ին Հայաստանի Հանրապետության ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների
արդյունաբերության զարգացման հայեցակարգի մասին թիվ 18 որոշումները
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Գլոբալիզացիան փոփոխություններ է առաջացնում նաև երկրների քաղաքական կյանքում: Երբ առանձին պետությունների ընդունած որոշումները և նրանց կատարած գործողությունները ուղղակի կամ անուղղակի ազդում են այլ երկրների հասարակական- քաղաքական կյանքի վրա: Օրինակ,
երբ հայերի ցեղասպանության հարցի վերաբերյալ տարբեր պետությունների
որոշումները՝ ճանաչելու կամ չճանաչելու վերաբերյալ, ուղղակի ազդեցություն են գործում ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ Թուրքիայի և Ադրբեջանի
հասարակական-քաղաքական կյանքի վրա: Բացի այդ, համաշխարհային
միջպետական և տարածաշրջանային մի շարք կազմակերպությունները
(ՄԱԿ, ՅՈՒՆԵՍԿՕ, ՆԱՏՕ, Արժույթի միջազգային հիմնադրամ, Միջազգային
տարադրամի ֆոնդ, Համաշխարհային առևտրի կազմակերպություն և այլն)
կարևոր դեր են խաղում երկրների քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական, մշակութային և այլ խնդիրների լուծման ուղղությամբ: Տնտեսական և
քաղաքական գլոբալիզացիան հանգեցնում է մշակութային, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և հասարակական կյանքի բոլոր ոլորտների գլոբալիզացիայի: Գլոբալիզացիայի խթանման հզոր գործիք է հեռահաղորդակցման և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացումը, որոնք տարբեր
ժողովուրդների շփման կարևորագույն միջոցներից են: Դրանց շնորհիվ
ընդլայնվում է մշակութային փորձի փոխանակման հնարավորությունը:
Հարկ է նաև պարզել. արդյոք սա լավ միտում է և արդյոք այս ուղին
կտանի երկրի տնտեսությունը և քաղաքացիական հասարակությունը դեպի
վերելք, թե սա ևս հերթական ձուլման փորձություն է, որը կախված է մեր հայ
ազգի գլխավերևում: Դարեր շարունակ մեր ժողովուրդը պայքարել է օտար
լծի դեմ, պայքարել է ազգային կերպարի, ավանդույթների, հավատքի,
մշակույթի պահպանման համար: Եվ եթե ժամանակին այդ պայքարն ուղղված էր կոնկրետ թշնամու դեմ, ապա այժմ վտանգը ներթափանցել է հասարակական կյանքի բոլոր ոլորտները և վերացական է դարձել: Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման հետևանքով թելադրվում է արևմտյան
զարգացած երկրների գաղափարները: Մասնագետների կարծիքով գլոբալիզացիան նպաստում է մշակույթի սոցիոդինամիկայի արագացմանը63: Եվ
եթե չենք հետևում դրանց, ապա երկիրը ետ է մնում գլոբալ զարգացումներից և չի կարող համարվել զարգացած: Սակայն դա արևմտյան քաղաքակրթության միայն մակերևույթն է, որը մեր հասարակությունը կարող է տեսնել: Ոմանց կարծիքով, ընդօրինակելով ազատ բարքերը, ազատ մտածողությունը, նորաձևությունը, բացասական կողմերը, կարելի է համարվել ժամանակակից: Սակայն անտեսվում են արևմտյան քաղաքակրթության խորը
շերտերը՝ կրթվածությունը, աշխատասիրությունը, օրենքի հանդեպ հարգան63

Моль А. , Социодинамика культуры, Москва, 1973г.
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քը և մյուս դրական կողմերը, որոնք առաջինը պետք է ներմուծվեն հասարակության մեջ, եթե այն շարժվում է դեպի գլոբալիզացիա64: Գլոբալիզացիան ներառել է Հայաստանի հասարակական-քաղաքական կյանքի գրեթե բոլոր ոլորտները: Միջազգային և վերազգային կորպորացիաներն արդեն
Հայաստանում են գործում, նրանք ունեն իրենց ներկայացուցիչները և
աշխույժ գործունեություն են ծավալում: Հայաստանի մի շարք ձեռնարկություններ նույնպես այժմ պատկանում են օտարերկրյա կազմակերպություններին: Բացի այդ, Հայաստանը մի շարք միջազգային և տարածաշրջանային կազմակերպությունների անդամ է՝ ՄԱԿ, Եվրոխորհուրդ, ԱՊՀ և այլն,
որոնց ուղղակի կամ անուղղակի միջնորդությամբ Հայաստանում արմատավորվում են Արևմուտքի քաղաքակրթության արժեքները: Ուստի կարևոր
է հստակ գիտակցել, որ եթե ընտրում ենք Արևմուտքը, ապա այնտեղ տանող
ուղին, որն անցնում է գլոբալիզացիայի միջով և որը Հայաստանը կհասցնի
եվրոպական ինտեգրման, չպետք է խաթարի մեր ազգային ոգին և ինքնատիպությունը, եթե իհարկե ինքներս խնամքով վերաբերվենք սեփական
ազգային արժեքներին, չարհամարհենք, այլ պահպանենք ու զարգացնենք
դրանք: Մեր համոզմամբ, պետք է գլոբալիզացիայի հետ ընթանալ ձեռքձեռքի տված, որի հետևանքով կստեղծվի ոչ թե մեկ միասնական, այլ
սոցիալական մշակութային բարդ ու բազմաշերտ մոդել: Տնտեսական տարբեր ապրանքանիշների հետ մեկտեղ, հարկ է նկատել, որ հայկական բրենդի
կարևոր մաս է կազմում նաև մշակույթը. ինքնատիպության դրսևորումներից
է նաև այն, որ այսօր աշխարհի բեմերից հնչում է հայկական դուդուկի
մեղեդին, երբ աշխարհում բոլորին հայտնի է, որ Արշիլ Գորկին հանդիսանում է գեղանկարչության նոր ուղղության՝ աբստրակցիոնիստական իմպրեսիոնիզմի հիմնադիրը, Վիլիամ Սարոյանը՝ ամերիկյան նովելի հսկաներից մեկը, Շառլ Ազնավուրը՝ շանսոնի գիսաստղ և այլն: Հետևաբար, գլոբալիզացիայի գործընթացներում ակտիվ մասնակցություն և դերակատարում
ունենալու պարագայում հնարավոր է զարգացնել ոչ միայն ազգային տնտեսությունը, այլև պահպանել և նոր որակի ու մակարդակի մշակութային արժեքներ ստեղծել՝ դրանք հասանելի դարձնելով համաշխարհային հանրությանը:

64

Մանասերյան Թ., «Միջազգային նոր տնտեսակարգ. Հիմնահարցեր և
զարգացումներ», Եր., «Նահապետ» հրատ., 2002թ., էջ 34-43:
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Ալվարդ ՄԻՐԶՈՅԱՆ
Համաշխարհային գլոբալիզացիան և Հայաստանը
Բանալի բառեր. գլոբալիզացիա, ինտեգրում, տնտեսություն, մշակույթ,
հասարակություն

Դինամիկ տնտեսական զարգացումների և փոփոխությունների պայմաններում քաղաքացիական հասարակությանը մտահոգում է, թե, ի վերջո, ինչ
կարող է տալ համաշխարհային գլոբալիզացիան Հայաստանին` դրական
կամ բացասական ազդեցությունների առումով և ինչպիսին է լինելու Հայաստանի դերը և տեղը ժամանակակից աշխարհում: Գլոբալիզացիան ոչ միայն
ենթադրում է գլոբալ կապվածության ուժգնացում, այլ այդ կապվածության
գիտակցում և որպես արդյունք տարածքային սահմանների նշանակության
թուլացում: Գլոբալիզացիան պայմանավորված է բազմաթիվ գործոններով,
որոնցից ամենակարևորը տեղեկատվական տեխնոլոգիաներն են, որոնց
շնորհիվ էլ մարդկությունը թևակոխում է նոր՝ տեխնոլոգիա-կան հասարակության դարաշրջան:
Алвард МИРЗОЯН
Мировая глобализация и Армения
Ключевые слова. глобализация, интеграция, экономика, культура, общество

В условиях динамических экономических перемен и развития событий гражданское общество озобечно тем, что, в конечном итоге, все это может дать Армении
с точки зрения его побочных эффектов и какое место и роль займет Армения в
современном мире. Глобализация предполагает не только усиление глобальной
взаимозависимости, но и ее осознание и, как результат последнего, ослабление
значения территориальных границ. Глобализация обусловлена многими факторами, в том числе информационными технологиями, благодаря которым человечество вступает в новую эру технологического общества.
Alvard MIRZOYAN
World globalization and Armenia
Key words. globalization, integration, economy, culture, society

Under conditions of dynamic economic changes and developments, civil society is
revolting in that, ultimately, all this can give Armenia in terms of its side effects and
what place and role will Armenia play in the modern world. Globalization implies not
only the strengthening of global interdependence, but also its awareness and, as a result
of the latter, the weakening of the importance of territorial borders. Globalization is
caused by many factors, including information technologies, thanks to which humanity
enters a new era of technological society.
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¸ð²Ø²Î²Ü ÐàêøºðÆ ìºðÈàôÌàôÂÚ²Ü ¶àðÌ²èàôÚÂÜºðÀ ²èºìîð²ÚÆÜ
´²ÜÎºðàôØ
Ü³ñÇÝ» ê²ð¶êÚ²Ü
ÐäîÐ Î³é³í³ñã³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý ¨ ³áõ¹ÇïÇ ³ÙµÇáÝÇ Ñ³Ûóáñ¹
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. Ï³é³í³ñã³Ï³Ý áñáßáõÙÝ»ñ, ¹ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ,
¹ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñÇ ¹³ë³Ï³ñ·áõÙ, ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³é³í³ñáõÙ

¸ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñÇ ·Íáí Ï³é³í³ñã³Ï³Ý áñáßáõÙÝ»ñÇ Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñáõÃÛáõÝÁ í»ñÉáõÍ»ÉÇë, ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ý³Ë ¨ ³é³ç Ñ³ßíÇ ³éÝ»É, Ã»
áñù³Ýáí ¿ å³Ñå³Ýí»É û·ï³·áñÍí³Í ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ³ñÅ³Ý³Ñ³í³ïáõÃÛ³Ý ëÏ½µáõÝùÁ: Ø³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç Ï³ñÍÇù ¿ Ñ³ÛïÝÁíáõÙ, áñ ¹»é¨ë ¹ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñÇÝ ³éÝãíáÕ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ã»Ý Ï³ñáÕ ÙÇ³Ýß³Ý³Ï ³ñÅ³Ý³Ñ³í³ï Ñ³Ù³ñí»É
Ï³é³í³ñã³Ï³Ý ï³ñ³µÝáõÛÃ áñáßáõÙÝ»ñÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó:65 ²Ý·³Ù ÁÝ¹·ÍíáõÙ, áñ 1971Ã. ëÏë³Í Ùß³ÏíáõÙ »Ý ¹ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñÇ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý ëï³Ý¹³ñïÝ»ñ, ¹ñ³Ýù µ»ñ»Éáí ÙÇç³½·³ÛÝáñ»Ý ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ Ó¨³ã³÷»ñÇ, ë³Ï³ÛÝ ÙÇÝã ³ÛÅÙ ³Û¹ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý Ùáï»óáõÙÝ»ñÁ ï³ñµ»ñ Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³éÇÃ »Ý ï³ÉÇë:66
²é¨ïñ³ÛÇÝ µ³ÝÏ»ñáõÙ ¹ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ³å³Ñáíí³ÍáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ ³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ ÷áËÏ³å³ÏóíáõÙ ¿ áõÕÕ³ÏÇ Ï³Ù ³ÝáõÕÕ³ÏÇ »Õ³Ý³Ïáí Ñáëù»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý Ñ»ï:
àõÕÕ³ÏÇ »Õ³Ý³Ïáí Ñáëù»ñÁ µÝáõÃ³·ñáõÙ »Ý ¹ñ³ÙÇ áõ ¹ñ³Ý Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñÇ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ß³ñÅÁ ¨ ÷³ëï³óÇ Ý»ñÑáëù»ñÝ áõ ³ñï³Ñáëù»ñÁ: ºí ëï³óíáõÙ ¿ ³ÛÝå»ë, áñ ³Ý·³Ù µ³ñ»Ýå³ëï ½áõï Ñáëù»ñ Ó¨³íáñ»ÉÇë ¨ Ý³Ëáñ¹ ï³ñí³ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ¹ñ³Ù³Ï³Ý å³ß³ñÝ»ñÁ ³í»É³óÝÉÇë,
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ã»Ý Ó¨³íáñáõÙ ³ÝÑñ³Å»ßï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñ ¨ ÏáñóÝáõÙ »Ý Çñ»Ýó Ùñó³Ïó³ÛÇÝ ¹Çñù»ñÁ: ²Ûë ÝÏ³ï³éáõÙáí,
³é¨ïñ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¹ÇÙáõÙ »Ý Ý³¨ ³ÝáõÕÕ³ÏÇ »Õ³Ý³Ïáí
¹ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óÙ³ÝÁ, »ñµ Ñ³ßíÇ ¿ ³éÝíáõÙ áã Ã» ¹ñ³ÙÇ
ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ß³ñÅÁ, ³ÛÉ ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÇ Ñ³ßí»·ñÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ
¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ù³Ýóáñ¹Ý»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ÜÙ³Ý å³ñ³·³ÛáõÙ ÷áËÏ³å³Ïóí³ÍáõÃÛáõÝ ¿ ëï»ÕÍíáõÙ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ßí»65

Óêîëîâà, Ñ.À. , Ìåòîäèêà îðãàíèçàöèè âíóòðèôèðìåííîé óïðàâëåí÷åñêîé îò÷åòíîñòè î
äåíåæíûõ ïîòîêàõ ïðåäïðèÿòèÿ , / Àóäèò è ôèíàíñîâûé àíàëèç. Ì. 2013, № 4, ñ. 88-93
66
Êóçíåöîâà È.Ä., Óïðàâëåíèå äðíåæíèìè ïîòîêàìè ïðåäïðèÿòèÿ, ó÷åáíîå ïîñîñáèå,
Èâàíîñêî ãîñóäàðñòâåííûé õèìèêî-òåõíîëîãè÷åñêèé óíèâåðñèòåò, 2008, ñ. 19
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ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ ¹ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñÇ ¨ ½áõï ß³ÑáõÛÃÇ Ó¨³íáñÙ³Ý
ÙÇç¨: ê³Ï³ÛÝ, ³Ûë ¹»åùáõÙ, ³ÝáõÕÕ³ÏÇ »Õ³Ý³Ïáí ¹ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñÇ
Ý»ñÏ³Û³óáõÙÁ ãÇ ³ñï³óáÉáõÙ ¹ñ³ÙÇ Çñ³ï»ë³Ï³Ý ß³ñÅÁ Áëï ³é³ÝÓÇÝ
áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ¹ñ³Ýáí ÇëÏ, ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñ ¿ ëï»ÕÍáõÙ ½áõï Ñáëù»ñÇ
ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ³ñÅ³Ý³Ñ³í³ïáõÃÛáõÝÁ ·Ý³Ñ³ï»ÉÇë: ºí Ñ»Ýó ³Ûë
å³ï×³éáí ¿É, ³Ý·³Ù Ç ÝÏ³ïÇ áõÝ»Ý³Éáí Ñ³ßí»·ñÙ³Ý ÑÇÙùáí ¹ñ³Ù³Ï³Ý
Ñáëù»ñÇ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý ¹ñ³Ï³Ý ÏáÕÙ»ñÁ, ÐÐ ³é¨ïñ³ÛÇÝ
µ³ÝÏ»ñáõÙ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý µ³ÝÏÇ áñáßÙ³Ùµ ¹ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñÇ ÙÇç³ÝÏÛ³É
¨ ï³ñ»Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ »Ý áõÕÕ³ÏÇ »Õ³Ý³Ïáí:67
²é¨ïñ³ÛÇÝ µ³ÝÏ»ñáõÙ ¹ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ù»Ï ³ÛÉ ËÝ¹Çñ ¿ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ Ý³¨ Áëï ³é³ÝÓÇÝ áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
¹ñ³ÙÇ ß³ñÅÇ Ý»ñÏ³Û³óáõÙÁ: üÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³½Ù³Ý
ÙÇç³½·³ÛÇÝ ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÁ ¹³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñÁ ³é³ç³ñÏáõÙ »Ý Ý»ñÏ³Û³óÝ»É ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý, Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ¨ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ïïñí³Íùáí: ºí ù³ÝÇ
áñ ³Û¹ ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÁ Ñ³ÙÁÝ¹Ñ³Ýáõñ »Ý ³é¨ïñ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, ÏáÝÏñ»ï µ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ·Íáí ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñ
ã»Ý ³ÝáõÙ: Ð»Ýó ³Ûë Ñ³Ý·³Ù³ÝùÇó »ÉÝ»Éáí ¨ Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí ³é¨ïñ³ÛÇÝ
µ³ÝÏ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁª ÐÐ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý
µ³ÝÏÁ ë³ÑÙ³Ý»É ¿ µ³ÝÏ»ñÇ ÏáÕÙÇó Ññ³å³ñ³ÏíáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Éñ³óÙ³Ý óáõóáõÙÝ»ñ68 ´³óÇ ³Û¹, Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³é¨ïñ³ÛÇÝ
µ³ÝÏ Ï³ñáÕ ¿ ë³ÑÙ³Ý»É ¹ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñÇ Ý»ñùÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝ»ñª
»ÉÝ»Éáí µ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ¹ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñÇ ¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ý
³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇó (ï»՜ë ·Í³å³ïÏ»ñ 1):
¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñáëù»ñÁ í»ñÉáõÍ»ÉÇë Ï³ñ¨áñíáõÙ »Ý Å³Ù³Ý³Ï³ÛÇÝ Ïïñí³Íùáí ¹ñ³Ýó ûåïÇÙ³É µ³ßËÙ³Ý ß»ÕáõÙÝ»ñÇ µ³ó³Ñ³ÛïáõÙÝ»ñÁ: ØÇ ÏáÕÙÇó, ¹ñ³ÙÇ å³Ï³ëáõñ¹Á Ñ³Ý·»óÝáõÙ ¿ í×³ñáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý
¨ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³í³ë³ñ³ÏßéáõÃÛ³Ý Ë³Ã³ñÙ³ÝÁ, ÙÛáõë ÏáÕÙÇó, ³í»ÉóáõÏÁ íÏ³ÛáõÙ ¿ ¹ñ³ÙÇ ³Ý³ñ¹ÛáõÝ³í»ï û·ï³·áñÍÙ³Ý Ù³ëÇÝ, ù³ÝÇ áñ
§ã³ßË³ïáÕ ³ÏïÇíÝ»ñÇ¦ Ñ»ï¨³Ýùáí µ³ÝÏ»ñÁ ÏáñóÝáõÙ »Ý ïáÏáë³ÛÇÝ
»Ï³ÙáõïÝ»ñ, áõÝ»ÝáõÙ »Ý ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý éÇëÏ»ñ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý å³ñµ»ñ³ßñç³ÝÇ ¹³Ý¹³Õ»óÙ³Ý íï³Ý·Ý»ñ, áñáÝù µ³ó³ë³Ï³Ý
³½¹»óáõÃÛáõÝ »Ý ÃáÕÝáõÙ ïÝï»ë³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý íñ³:

67

ÐÐ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý µ³ÝÏÇ ËáñÑñ¹Ç 2010 Ãí³Ï³ÝÇ ÑáõÝÇëÇ 8-Ç ÃÇí 127Ü áñáßáõÙ
´³ÝÏ»ñÇ Ññ³å³ñ³ÏíáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»íáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ûñÇÝ³Ï»ÉÇ Ó¨»ñ»Á ¨
¹ñ³Ýó Éñ³óÙ³Ý óáõóáõÙÝ»ñÁ Ñ³ëï³ï»Éáõ Ù³ëÇÝ ÐÐ Î´ ËáñÑñ¹Ç 10.06.2007 ÃÇí
205 Ü áñáßáõÙ
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¶Í³å³ïÏ»ñ 1. ¸ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñÇ ¹³ë³Ï³ñ·áõÙÁ ³é¨ïñ³ÛÇÝ µ³ÝÏ»ñáõÙ

69

àõëïÇ Ï³ñ¨áñíáõÙ ¿ Ý»ñµ³ÝÏ³ÛÇÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ù»Ý»çÙ»ÝÃÇ ·áñÍáõÝ
Ý»ñ·áñÍáõÃÛáõÝÁ ¹ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñÇ ûåïÇÙ³É µ³ßËÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ íñ³
(ï»ë ·Í³å³ïÏ»ñ 2): ²Ûë å³ñ³·³ÛáõÙ, ¹ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý
·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÁ áõÕÕáñ¹íáõÙ »Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ßáõÏ³ÛÇó Ý»ñ·ñ³ííáÕ
³ÏïÇíÝ»ñÇ ³é³ç³ñÏÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³ÝÁ, í³ñÏ³éáõÝ»ñÇ í³ñÏáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý
áõëáõÙÝ³ëÇñÙ³ÝÁ,
å³ñï³å³ÝÝ»ñÇ
í×³ñáõÙÝ»ñÇ
Ë³÷³ÝÙ³Ý
70
éÇëÏ³ÛÝáõÃÛ³Ý ³ëïÇ×³ÝÇ Ï³ÝË³ï»ëÙ³ÝÁ:
´³ÝÏ³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³í³ë³ñ³ÏßÇé íÇ×³ÏÇ ³å³ÑáíáõÙÁ Ï³Ëí³Í ¿ Ý³¨ ¹ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñÇ ¹Çí»ñëÇýÇÏ³óÙ³Ý ·áñÍáÝÇó: ´³ÝÏ»ñÁ í³ñ»Éáí ³ÏïÇíÝ»ñÇ ï»Õ³µ³ßËÙ³Ý ×ÏáõÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, Ó·ïáõÙ »Ý ¹Çí»ñëÇýÇÏ³óÝ»É Çñ»Ýó ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ, ¹ÇÙ»Éáí
69

¶Í³å³ïÏ»ñÁ Ï³½Ùí³Í ¿ Ñ»ÕÇÝ³ÏÇ ÏáÕÙÇó:
Анисимова Ю.А., Управление денежними потоками на предприятий «Куйбышевазот»,
//Вектор науки ТГУ, Серия экономика и управление, 2012, #3, С: 5-10
70
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áã ÙÇ³ÛÝ í³ñÏ³ÛÇÝ, ³ÛÉ¨ ÉÇ½ÇÝ·³ÛÇÝ, ý³ÏïáñÇÝ·³ÛÇÝ ·áñÍ³ñùÝ»ñÇ,
Ï³ï³ñ»Éáí Ý³¨ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ ³éù áõ í³×³éù: ´Ý³Ï³Ý³µ³ñ, ³Ûë Ñ³Ý·³Ù³ÝÁ ¹ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÁ áõÕÕáñ¹íáõÙ ¿
Ý³¨ ³ÏïÇíÝ»ñÇ ï»Õ³µ³ßËÙ³Ý ¹Çí»ñëÇýÇÏ³óí³Í ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³ÝÁ, å³ñ½»Éáí Ý³¨ ï»Õ³µ³ßËí³Í ³ÏïÇíÝ»ñÇ áñ³Ï³Ï³Ý Ï³½ÙÁ, ¹ñ³ÝóÇó ³ÏÝÏ³ÉíáÕ ¹ñ³Ù³Ï³Ý Ý»ñÑáëù»ñÇ Ë³÷³ÝÙ³Ý éÇëÏ»ñÁ, µ³ó³Ñ³Ûï»Éáí ¹ÇëÏñ»ï ¨ ³ÝÏ³ÝáÝ µ³ßËíáÕ Ñáëù»ñÁ,
áñáÝù å³ñáõÝ³ÏáõÙ »Ý µ³ÝÏ³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³í³ë³ñ³ÏßéáõÃÛ³Ý Ë³÷³ÝÙ³Ý ëå³éÝ³ÉÇùÝ»ñ:71

¶Í³å³ïÏ»ñ 2. ´³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ¹ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñÇ íñ³ ³½¹áÕ
72
ÑÇÙÝ³Ï³Ý ·áñÍáÝÝ»ñÁ

¸ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÇ ßñç³Ý³ÏÁ µ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ë»ñï ³éÝãáõÃÛáõÝ áõÝÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý éÇëÏ»ñÇ Ñ»ï:
Ü»ñÏ³ÛáõÙë µ³ÝÏ³ÛÇÝ Ï³åÇï³ÉÇ Ã»’ ù³Ý³Ï³Ï³Ý (Ýí³½³·áõÛÝÁ 30 ÙÉÝ
¹ñ³Ù), ¨ Ã»’ áñ³Ï³Ï³Ý (³é³çÇÝ ¨ »ñÏñáñ¹ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ Ï³åÇï³É, µáõý»ñ³ÛÇÝ, Ñ³Ï³óÇÏÉÇÏ Ï³åÇï³ÉÇ µ³ÅÝ»Ù³ë»ñ) µ³ñ»É³íÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³ó ¿
71

72

Бабичев,С.Н., Факторинг:Учебное _пособие/ М.:Маркет _ДС, 2010, С: 67
¶Í³å³ïÏ»ñÁ Ï³½Ùí³Í ¿ Ñ»ÕÇÝ³ÏÇ ÏáÕÙÇó:
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ëÏëí»É, áñáí ÑÝ³ñ³íáñÇÝë Ï³ÝË³ñ·»ÉíáõÙ »Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý éÇëÏ»ñÁ:
ì»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ, µ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ áñ³Ï³Ï³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ ³éáõÙáí ½·³ÉÇ ³é³çÁÝÃ³ó ãÇ ³ñÓ³Ý³·ñí»É, ù³ÝÇ áñ ³ÏïÇíÝ»ñÇ áñ³ÏÇ
í³ïÃ³ñ³óÙ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí µ³ÝÏ»ñÝ ëïÇåí³Í ¿ÇÝ ³í»ÉÇ ß³ï Í³Ëë»É
í³ñÏ»ñÇ ÑÝ³ñ³íáñ ÏáñáõëïÝ»ñÇ å³ÑáõëïÝ»ñÇ Ó¨³íáñÙ³Ý íñ³: ²ñ¹ÛáõÝùáõÙ, ³ëïÇ×³Ý³µ³ñ Ýí³½»É ¿ µ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ: ²é¨ïñ³ÛÇÝ µ³ÝÏ»ñÁ Ñ³í³ù»Éáí Ï³åÇï³ÉÇ å³ÑáõëïÝ»ñÁ, áñáÝù
³é³ç³ó»É ¿ÇÝ ×·Ý³Å³ÙÇ ÁÝÃ³óùáõÙ, ¹ñ³Ýù ëÏëáõÙ »Ý ³é³í»É³·áõÛÝë
û·ï³·áñÍ»É` ÷áñÓ»Éáí ß³áõÃ³µ»ñ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ Í³í³É»É §É¨»ñÇçÇ¦
Ñ³ßíÇÝ: ²ÛëÇÝùÝ, µ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ÁÝÃ³ÝáõÙ ¿ ¿ùëï»ÝëÇí, ³ÛÉ áã` ÇÝï»ÝëÇí ½³ñ·³óÙ³Ý ×³Ý³å³ñÑáí Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ ãáõÕÕ»Éáí Ýáñ ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇÝ ¨ Ýáñ åñá¹áõÏïÝ»ñÇ ½³ñ·³óÙ³ÝÁ: 73
´³ÝÏ³ÛÇÝ Ï³åÇï³ÉÇ áñ³Ï³Ï³Ý í»ñ³Ý³ÛáõÙÝ»ñÁ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ
»Ý ³é³ç³óÝáõÙ ¹ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñÇ Ï³éáõóí³ÍùáõÙ, áñáß³ÏÇáñ»Ý ³í»É³óÝ»Éáí áã ïáÏáë³ÛÇÝ »Ï³ÙáõïÝ»ñÁ, Ïñ×³ï»Éáí áã ïáÏáë³ÛÇÝ Í³Ëë»ñÁ:
´³óÇ ³Û¹, Ù»Í³ÝáõÙ ¿ í³ñÏ³íáñÙ³Ý Ù³ëßï³µÇ ¿ýý»ÏïÁ, áñÁ Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ ¿ ³é³ç³óÝáõÙ µ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ¹ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñÇ Ï³éáõóí³ÍùáõÙ:

¶Í³å³ïÏ»ñ 3. ¸ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý Ñ³ÙÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ëÏ½µáõÝùÝ»ñÁ
74
µ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ

²ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý ëÏ½µáõÝùÁ ÝáõÛÝå»ë áñáß³ÏÇ Ý»ñ·áñÍáõÃÛáõÝ ¿ ·áñÍáõÙ ³é¨ïñ³ÛÇÝ µ³ÝÏ»ñÇ ¹ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñÇ í»ñÉáõÍáõ73

¼ñµ³ßÛ³Ý î., ØÇÝã¨ 2017Ã. Ù»Ýù ÏáõÝ»Ý³Ýù µáÉáñáíÇÝ ³ÛÉ µ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·,
http://ameriabank.am/PressContent.aspx?id=3787&subcat=228&mt=image/jpeg&lang=33
74
Կազմված է հեղինակի կողմից:
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ÃÛ³Ý ßñç³Ý³ÏÇ íñ³: ´³ÝÏ»ñÇ Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ×ÏáõÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ,
³ÏïÇíÝ»ñÇ Ý»ñ·ñ³íÙ³Ý ¨ ï»Õ³µ³ßËÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñáõÙ Ý»ñ¹³ßÝ³ÏáõÃÛ³Ý Ó¨³íáñáõÙÁ Ýå³ëïáõÙ ¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³í³ë³ñ³ÏßéáõÃÛ³Ý
³å³ÑáíÙ³ÝÁ ¨ ¹ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñÇ ûåïÇÙ³É µ³ßËí³ÍáõÃÛ³ÝÁ Ù³ñï³í³ñ³Ï³Ý ¨ é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó: ´³ÝÏ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÇó »Ý ROA-Ý` ³ÏïÇíÝ»ñÇ »Ï³Ùï³µ»ñáõÃÛáõÝÁ, CIR-Ý` í³ñã³Ï³Ý Í³Ëë»ñÇ ¨ ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý ß³ÑáõÛÃÇ
Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝÁ, ROE-Ý` Ï³åÇï³ÉÇ »Ï³Ùï³µ»ñáõÃÛáõÝÁ:
àõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ óáõó »Ý ï³ÉÇë, áñ ROA-Ç óáõó³ÝÇßÇ ·Íáí
Ð³Û³ëï³ÝÇ µ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ý ²äÐ Çñ ·áñÍÁÝÏ»ñÝ»ñÇÝ ½ÇçáõÙ ¿ 2-3
³Ý·³Ù CIR óáõó³ÝÇßÁ, áñÁ Ù»ñ µ³ÝÏ»ñáõÙ Ï³½ÙáõÙ ¿ 54.4%, ²äÐ »ñÏÁñÝ»ñáõÙ Ñ³ëÝáõÙ ¿ ÙÇÝã¨ 45-47%, ÇëÏ É³í³·áõÛÝ ÙÇç³½·³ÛÇÝ µ³ÝÏ»ñáõÙ`
35-37%: ºí í»ñç³å»ë, ROE óáõó³ÝÇßÇ ·Íáí, ëÏë³Í 2012 Ãí³Ï³ÝÇó,
ÝÏ³ïíáõÙ ¿ ³ÝÏáõÙ` 14%-Çó ÙÇÝã¨ 7%: ²Ûë ³éáõÙáí, Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÁ Ï³ñÍáõÙ »Ý, áñ ÐÐ µ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á ·ñ»Ã» ëå³é»É ¿ Ï³åÇï³ÉÇ Ñ³ßíÇÝ
¿ùëï»ÝëÇí Ï»ñåáí ³×»Éáõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÁ:75 ÆëÏ µ³ÝÏ³ÛÇÝ é»ëáõñëÝ»ñÇ û·ï³·áñÍÙ³Ý ÇÝï»ÝëÇíáõÃÛ³Ý Ó·ïáõÙÁ Çñ ³ÝÙÇç³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ ¿ ÃáÕÝáõÙ ¹ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñÇ éÇÃÙÇÏáõÃÛ³Ý, µ³ßËí³ÍáõÃÛ³Ý éÇëÏ»ñÇ í»ñ³Ý³ÛáõÙÝ»ñÇ íñ³, áñÝ ¿É Çñ Ñ»ñÃÇÝ ³é³í»É Ñ³ëó»³Ï³Ý ¿ ¹³ñÓÝáõÙ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ß³ñÅÇ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÁ:
²ÛëåÇëáí, ³é¨ï³ÛÇÝ µ³ÝÏ»ñáõÙ ¹ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý
·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÇ Çñ³óáõÙÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Ñ³ßíÇ ³éÝáõÙ ÙÇ ß³ñù Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ ëÏ½µáõÝùÝ»ñ (ï»ë ·Í³å³ïÏ»ñ 3), ÇÝãåÇëÇù »Ý.
“ ¹ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñÇ Ñ³ßí»ïíáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Çñ³ï»ëáõÃÛáõÝÁ,
“ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³íë³ñ³ÏßéáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíáõÙÁ ,
“ µ³ÝÏ³ÛÇÝ éÇëÏ»ñÇ Ó¨³íáñÙ³Ý Ï³ÝË³ñ·»ÉáõÙÝ áõ ½ëåáõÙÁ,
“ µ³ÝÏ³ÛÇÝ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙÁ:
ì»ñáÝßÛ³É ëÏ½µáõÝùÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ ¹ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý Ù»Ãá¹³µ³ÝáõÃÛ³Ý Ï³éáõóáõÙÁ, Ù»ñ Ï³ñÍÇùáí, ÏÝå³ëïÇ ³é¨ïñ³ÛÇÝ
µ³ÝÏ»ñÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý ¨ ÙñóáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³óÙ³ÝÁ,
ÇÝãå»ë Ý³¨ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óÙ³ÝÁ:

75

Ø»ÉÇùÛ³Ý Î, 2016 Ãí³Ï³ÝÁ ßñç³¹³ñÓ³ÛÇÝ ÏÉÇÝÇ ÐÐ µ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç
Ñ³Ù³ñ http://www.arminfo.am/index.cfm?objectid=FDA2ADF0-E9A9-11E583350EB7C0D21663
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Ü³ñÇÝ» ê²ð¶êÚ²Ü
¸ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÁ ³é¨ïñ³ÛÇÝ µ³ÝÏ»ñáõÙ
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. Ï³é³í³ñã³Ï³Ý áñáßáõÙÝ»ñ, ¹ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ,
¹ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñÇ ¹³ë³Ï³ñ·áõÙ, ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³é³í³ñáõÙ

¸ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ µ³ÝÏ³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ áñáßÇã ¹»ñ³Ï³ï³ñáõÙ áõÝÇ: ´³ÝÏ»ñÇ áã ÙÇ³ÛÝ ûå»ñ³ïÇí, ³ÛÉ¨ Ù³ñï³í³ñ³Ï³Ý ¨ ³Ý·³Ù é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý
³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ Ù»Í³å»ë Ï³Ëí³Í »Ý Å³Ù³Ý³ÏÇ Ïïñí³Íùáí ¹ñ³Ù³Ï³Ý
Ñáëù»ñÇ ×Çßï ï»Õµ³ßËáõÙáí, ¹ñ³ÙÇ ³ÝÑñ³Å»ßï ã³÷³ù³Ý³ÏÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝáí, ¹ñ³ÙÇ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñÇ ß³ñÅÇ éÇÃÙÇÏáõÃÛ³Ùµ: ²Ûë ³éáõÙáí, Ï³ñ¨áñíáõÙ ¿ ³é¨ïñ³ÛÇÝ µ³ÝÏ»ñáõÙ ¹ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÇ ùÝÝ³ñÏáõÙÁ ¹ñ³Ýó Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³ÙÁÝ¹Ñ³Ýáõñ
ëÏ½µáõÝùÝ»ñÇ ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó:
Íàðèíå ÑÀÐÃÑßÍ
Функции анализа денежных потоков в коммерческих банках
Êëþ÷åâûå ñëîâà: óïðàâëåí÷åñêèå ðåøåíèÿ, àíàëèç äåíåæíûõ ïîòîêîâ, êëàññèôèêàöèÿ
äåíåæíûõ ïîòîêîâ, ôèíàíñîâûé ìåíåäæìåíò, ïðÿìîé è êîñâåííûé ìåòîä
Àíàëèç äåíåæíûõ ïîòîêîâ èìååò çíà÷èòåëüíîå çíà÷åíèå â ñôåðå ìåíåäæìåíòà
áàíêîâñêîé äåÿòåëüíîñòè. Ðåçóëüòàòû òàêòè÷åñêîé, è äàæå
ñòðàòåãè÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòè êîììåð÷åñêèõ áàíêîâ âî ìíîãîì çàâèñÿò îò ïðàâèëüíîé ðàñïðåäåëåíèè
äåíåæíûõ ïîòîêîâ, íàëè÷èè äîñòàòî÷íîñòè äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ðèòìè÷íîñòè
äâèæåíèÿ äåíåæíûõ ýêâèâàëåíòîâ. Ñ ýòîé òî÷êè çðåíèÿ ïðåäñòàâëÿåòñÿ âàæíûì
ðàññìîòðåíèå ôóíêöèè àíàëèçà äåíåæíûõ ïîòîêîâ â ñèñòåìå óïðàâëåíèÿ
äåÿòåëüíîñòè êîììåð÷åñêèõ áàíêîâ è âûÿâëåíèå îòëè÷èòåëüíûõ ñòîðîí
àíàëèòè÷åñêîé îöåíêè äâèæåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ.
Narine SARGSYAN
Cash flows analyzing functions in commercial banks
Key words: management decisions, cash flow analysis, classification of cash flows,
financial management, direct and indirect methods

Analysis of cash flows has a significant importance in the management of banking
activities. The results of the tactical and even strategic activities of commercial banks
largely depend on the proper allocation of cash flow within time process, the
availability of cash sufficiency, rhythmic movement of cash equivalents. From this
point of view, it is important to consider the cash flow analysis functions in framework
of the control system of commercial banks and the identification of the distinctive
aspects of the analytical assessment of cash flows.
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ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԱՐԵՎԱՆ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՀԵՏ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
Ալբերտ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ տնտեսագիտության ինստիտուտի ասպիրանտ
Բանալի բառեր. Եվրոպական միություն, հարևան երկրներ, տնտեսական
համագործակցություն, հարկային քաղաքակություն, բյուջեներ, արտոնություններ

Անկախացումից հետո Հայաստանի Հանրապետությունը, ինչպես նաև
հետխորհրդային մյուս հանրապետությունները, հայտնվեցին հարաբերական մեկուսացման մեջ, քանի որ արագորեն փլուզվեցին նախկինում ձևավորված արտադրատնտեսական կապերն ու հարաբերությունները: Բնականաբար, հետխորհրդային հանրապետություններից յուրաքանչյուրը պարտադրված էր փնտրել ուղիներ այլ երկրների հետ տնտեսական համագործակցության և սեփական տնտեսության կառուցվածքի բարելավման համար: Հանգամանքների բերումով Հայաստանն անդամակցեց Եվրասիական
տնտեսական միությանը (ԵՏՄ), որը դեռևս գտնվում է տնտեսական հարաբերությունների կարգավորման և համագործակցության ուղիների ձևավորման փուլում: Ակնհայտ է, որ նշված Միության շրջանակներում ձևավորվող
համագործակցությունից բացի Հայաստանը պետք է հաստատի հնարավոր
տնտեսական կապեր այլ երկրների և, հատկապես, հարևան երկրների հետ:
Ազատական հարաբերությունների ձևավորմանը, շուկայական մեխանիզմների ստեղծմանն, ինչպես նաև տնտեսական համագործակցության
զարգացմանն ուղղված բարեփոխումներում առաջնային նշանակություն ունի երկրների հարկային քաղաքականությունները: Դրանով է պայմանավորված պետական գործառույթների իրականացման ֆինանսական միջոցների
մոբիլիզացման և տնտեսության արդիականացման խնդիրների լուծման արդյունավետությունը, ինչը պահանջում է դիտարկել զարգացող և զարգացած
երկրների հարկային համակարգերի առանձնահատկությունները:
Հարկ է նշել, որ աշխարհում և, հատկապես զարգացած երկրներում
հարկային համակարգերը ձևավորվել են հարյուրամյակների ընթացքում՝
բազմաբնույթ քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական և այլ գործոնների
ազդեցությամբ: Հետևաբար` բնական է, որ տարբեր երկրների հարկային
համակարգերը միմյանցից տարբերվում են ձևավորված կառուցվածքով և
սահմանված հարկատեսակներով, դրույքաչափերով, գանձման մեթոդներով, պետական մարմինների լիազորություններով, տրամադրվող արտոնություններով և այլ գործոններով: Այդուհանդերձ, գոյություն ունեն հարկային
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հարաբերությունների կարգավորման ընդհանուր սկզբունքներ, որոնք թույլ
են տալիս ձևավորել արդյունավետ հարկային համակարգեր:
Ընդհանուր առմամբ, հարկային հարաբերությունների կարգավորման
առումով առանձնանում են հարկային քաղաքականություն վարող երկրների
երեք հիմնական խմբեր: Մասնավորապես, կան երկրներ, որոնցում սահմանված է հարկային դրույքաչափերի համեմատաբար բարձր մակարդակ, այսինքն` այդպիսի երկրներում տնտեսավարող սուբյեկտների վրա ընկնում է
հարկային ավելի ծանր բեռ: Այդպիսի քաղաքականություն իրականացնող
երկրներում կարող է էականորեն դժվարանալ տնտեսական աճի կայուն
տեմպերի, ինչպես նաև բյուջետային անհրաժեշտ մուտքերի ապահովումը:
Աշխարհի մի շարք երկրներում սահմանված է հարկային բեռի համեմատաբար ցածր մակարդակ, որոնցում կառավարություններն հարկային
քաղաքականությամբ հաշվի են առնում ոչ միայն պետության, այլ նաև հարկ
վճարողների շահերը: Նման քաղաքականությունը մեծապես նպաստում է
երկրի տնտեսական զարգացմանը, հատկապես տնտեսության իրական
հատվածում, քանի որ այն ապահովում է ավելի բարենպաստ հարկային և
ներդրումային միջավայր: Արդյունքում, հարկային բեռը տնտեսավարող
սուբյեկտների վրա զգալիորեն մեղմվում է, սակայն պետական սոցիալական
ծրագրերի իրագործման համար սահմանափակվում են կառավարության
հնարավորությունները, քանի որ նվազում են հարկային մուտքերը:
Տարբեր երկրներում իրականացվող հարկային քաղաքականությամբ
սահմանվում են հարկման բարձր մակարդակ բոլոր հարկ վճարողների համար: Այդպիսի մոտեցումը հետապնդում է երկրի քաղաքացիների սոցիալական պաշտպանության բարձր մակարդակի ապահովման նպատակ, որը
հանգեցնում է անհրաժեշտ երաշխիքների տրամադրման և սոցիալական
կարևոր ծրագրերի իրականացման:
Հարկային հարաբերությունների կարգավորման դիտարկված մոտեցումներն առավելապես կիրառվում է զարգացած պետությունների, մասնավորապես Հյուսիսային Ամերիկայի և Արևմտյան Եվրոպայի երկրներում:
Դրանցից առավել բնութագրական է ԱՄՆ–ի հարկային համակարգը, որի
կառուցվածքը բավականաչափ նման է երկրի բյուջետային համակարգին:
Այն ունի դաշնային, նահանգային և տեղական մակարդակներ, որոնցից առաջինի բյուջե է ուղղվում հարկային մուտքերի մոտ 70, նահանգների՝ 20 և
տեղական՝ 10 տոկոսը: Դաշնային եկամուտներում գերիշխում են ուղղակի
հարկերը, նպատակային պահումները, կազմակերպությունների եկամուտներից գանձվող հարկերը և այլն: Նահանգների և տեղական ինքնակառավարման մարմինների եկամուտները հիմնականում ձևավորվում են անուղ78
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ղակի հարկերի և գույքահարկի միջոցով:76 Հարկահավաքագրման տեսանկյունից ԱՄՆ-ում հարկային մուտքերում գերակշռում է բնակչությունից գանձըվող եկամտահարկը, որը գանձվում է համաձայն հարկման պրոգրեսիվ
սանդղակի: Պահումները մեծությամբ սոցիալական ապահովության համար
դաշնային բյուջեի եկամուտների երկրորդ հոդվածն է: Դրանք գանձվում են
ինչպես գործատուից, այնպես էլ վարձու աշխատողից: Յուրաքանչյուր
նահանգում սահմանված է հարկային իր համակարգը: Տարբեր նահանգների
եկամուտների կառուցվածքն էականորեն տարբերվում է, քանի որ նահանգներում կարող են կիրառվել ոչ միատեսակ ու ոչ բոլոր հարկատեսակները:
Մասնավորապես, ԱՄՆ 5 նահանգներում գանձվում է առևտրից ընդհանուր
հարկ, 9–ում՝ անհատական եկամտահարկ՝ ընդգրկուն բազայով, ևս 5-ում
հարկ չեն գանձում ձեռնարկությունների եկամուտներից:
ԱՄՆ-ի հարկային քաղաքականությունում տեղական հարկերը կարևոր
դեր են կատարում, որոնցից իր տեսակարար կշռով առանձնանում է գույքահարկը: Միևնույն ժամանակ, անհրաժեշտ է նշել, որ տեղական հարկերն,
անկախ դրանց բավականաչափ բարձր մակարդակից, առանց սուբսիդավորման, ակնհայտորեն, չեն կարող բավարար լինել ծառացած խնդիրների
լուծման համար: Դրա մասին է վկայում այն, որ Նյու–Յորքում սուբսիդավորման ծավալը կազմում է քաղաքի բյուջեի 32 տոկոսը: Ի տարբերություն պետական հարկերի, տեղական հարկերը տարբերվում են բազմազանությամբ
ու ռեգրեսիվությամբ: ԱՄՆ-ում տեղական հարկերը կազմում են համապետական բյուջետային միջոցների մոտ 30 տոկոսը:77 ԱՄՆ–ում վարվող հարկային քաղաքականությունը միտված է ամբողջ աշխարհում երկրի ռեզիդենտների, քաղաքացիների և ձեռնարկությունների եկամուտների, ինչպես
նաև տվյալ երկրում գտնվող և այդ երկրի ոչ ռեզիդենտ հանդիսացող սուբյեկտների եկամտային աղբյուրների հարկումից: Եկամուտների նկատմամբ
կիրառվող առավելագույն դրույքաչափը ֆիզիկական անձանց դեպքում
կազմում է 31, իսկ ձեռնարկությունների՝ 34 տոկոս: ԱՄՆ հարկային համակարգի առանձնահատկություններից է երկրի ոչ ռեզիդենտ քաղաքացիների
եկամուտների հարկումը, ինչը չի կիրառվում շատ երկրներում: ԱՄՆ-ն ձըգտում է իր ռեզիդենտներին, քաղաքացիներին և ձեռնարկություններին զերծ
պահել միջազգային կրկնակի հարկումից: Այդ նպատակով երկրների միջև
կնքվող պայմանագրերով կարող են երաշխավորվել վարկերի տրամադրում, որոնք չեն հանգեցնում պայմանավորվող կողմերի ներքին հարկային
չափորոշիչների փոփոխության: Հարկային հարաբերությունների կարգավորման տեսանկյունից Ֆրանսիայի Հանրապետությունում վարվող հարկա76
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յին քաղաքականությունն որոշակիորեն տարբերվում է ԱՄՆ-ից: Ֆրանսիան
Եվրոպայի այն երկրներից է, որտեղ հարկերը տարանջատված են անուղղակի հարկերի, հարկ եկամտից և ունեցվածքից: Բյուջետային մուտքերի հիմնական աղբյուր են հանդիսանում անուղղակի հարկերը, որոնցում ամենամեծ տեսակարար կշիռն ունի ավելացված արժեքի հարկը: Ֆրանսիայում
գործում է այդ հարկատեսակի ստանդարտացված և նվազեցված` 18.6 և 5.5
տոկոս դրույքաչափեր: Նվազեցված դրույքաչափը գործում է մի շարք գյուղատնտեսական արտադրանքների, սննդամթերքի, դեղորայքի, բժշկական
սարքավորումների, բեռնափոխադրումների, ուղևորափոխադրումների, ժամանակավոր գործունության, մշակութային, տուրիստական և հյուրանոցային
ծառայությունների համար: Համաձայն Ֆրանսիայի հարկային օրենսդրության ԱԱՀ վճարողներին տրվում են մի շարք արտոնություններ, իսկ, երբեմն
նաև ազատում տվյալ հարկատեսակից: Այդպիսի մոտեցման են ենթակա՝
 փոքր և միջին բիզնեսը, որի շրջանառությունը ֆինանսական տարում
չի գերազանցում օրենքով սահմանված դրույքը, որի մեծությունը պարբերաբար վերանայվում է՝ կախված երկրում իրականցվող տնտեսական քաղաքականությունից և գնաճի մակարդակից78,
 արտահանմանը նպաստող արտահանման գործարքներ իրականացնող տնտեսվարող սուբյեկտների բոլոր գործընթացները, բանկային և ֆինանսական գործունեությունը,
 գյուղատնտեսությունն ու ձկնաբուծությունը,
 պետական հաստատությունները, որոնք իրականացնում են վարչական, սոցիալական, մշակութային և սպորտային գործունեություն:
Բյուջեի եկամուտների ձևավորման կարևոր աղբյուրներից է նաև ակցիզային հարկը: Այս հարկով հարկվող ապրանքների ցանկը բավականին
մեծ է: Ակցիզային հարկ կիրառվում է նավթամթերքների, էլեկտրաէներգիայի, ոգելից խմիչքների, գարեջրի, հանքային ջրի, ծխախոտի, հացահատիկային տնտեսության, շաքարավազի, լուցկիների, կրակայրիչների, թանկարժեք մետաղների և զարդերի, արվեստի գործերի և հնաոճ իրերի, ապահովագրական և բորսայական գործարքների, վիճակախաղերի, ժամանցային
միջոցառումների և հեռուստատեսային գովազդների վրա:79
Արդյունավետության տեսանկյունից ուշագրավ է Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետությունում իրականացվող հարկային քաղաքականությունը:
Երկրում հարկային մուտքերը դաշնային, հողերի և տեղական բյուջեների
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միջև բաշխված է համապատասխանաբար 42.5, 42.5 և 15 տոկոս համամասնությամբ: Ֆիզիկական անձանցից գանձվող եկամտահարկը պետական
եկամուտների հիմնական աղբյուրն է:80 Ծավալային առումով այս հարկատեսակին հաջորդում է ձեռնարկություններից գանձվող հարկը, որը դաշնային և
հողերի բյուջեների միջև բաժանվում է 50 տոկոս հարաբերակցությամբ: Այնուհետև գալիս է վաճառքից գանձվող հարկը, որը ևս բաշխվում է բոլոր
երեք բյուջեներով, որոնց հարաբերակցությունները հաճախ կարող են փոփոխվել: Հարկ է նկատել, որ վաճառքից ստացվող հարկը հանդիսանում է
եկամուտները կարգավորող աղբյուր, որի միջոցով տեղի է ունենում հողերի
ֆինանսական դրության հավասարեցում: Գերմանիայի հարկային համակարգի տարբերությունը ԵՄ մի շարք երկրների հարկային համակարգերից
այն է, որ ԱԱՀ փոխարեն այստեղ գործում է վաճառքից հարկը։ Պետական
եկամուտներում այն կազմում է մոտ 28 տոկոս, ինչը տեսակարար կշռով
եկամտահարկից հետո երկրորդն է: Նշված հարկատեսակի ընդհանուր
դրույքաչափը 14 տոկոս է, սակայն հիմնական պարենամթերքների, ինչպես
նաև գրքերի և թերթերի վաճառքից հարկումը 7 տոկոս է: Ձեռնարկությունների հարկումը կատարվում է ընկերության հաշվեկշռային եկամուտից:
Փաստաթղթերով չհիմնավորված եկամուտը հարկվում է 50 տոկոս դրույքաչափով, իսկ շահաբաժինները՝ 36: Բյուջետային մուտքերում ամենամեծ տեսակարար կշիռն ունի եկամտահարկը, որի նվազագույն դրույքաչափը 19
տոկոս է, իսկ առավելագույնը՝ 53: Սոցիալական պահումներն աշխատավարձի ֆոնդից 6.8 տոկոս է: Պահումների գումարն, ինչպես և ԱՄՆ–ում, հավասարաչափ բաշխվում է ձեռնարկատերի ու աշխատողների միջև: Տեղական հարկերը չեն կրում ֆիսկալ բնույթ, քանի որ դրանցով տարածաշըրջաններում հիմնականում կարգավորվում է գործարար ակտիվությունը:
Գերմանիայի հարկային համակարգի խթանիչ գործառույթը գլխավորապես դրսևորվում է ներդրումային քաղաքականության իրականացման ժամանակ, երբ կատարվում է տնտեսավարող սուբյեկտների եկամտի այն
մասի արտոնյալ հարկում, որն ուղղվում է պահուստների ձևավորմանը և
նպաստում դրանց հեռանկարային զարգացմանը: Հարկերը Գերմանիայում
բաժանվում են ըստ դաշնային և հողերի, ինչպես նաև լինում են համատեղ
(դաշնային ու հողերի, մունիցիպալ համայնքային ու եկեղեցական հարկեր):
Դաշնային հարկերն ենթակա չեն վերաբաշխման, դրանք ձևավորվում են
բյուջե գանձվող սպառողական ապրանքների հարկումից՝ բենզին և այլ
նավթային վառելիք (5.6 %), ծխախոտ (3.1 %), ջրային և օդային ապրանքներ (0.8 %), իսկ հողերի բյուջեներում հարկային մուտքերը ձևավորվում են
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մի շարք սպառողական ապրանքների վաճառքից (գարեջուր, սուրճ, շաքարավազ և այլն): Գերմանիայի բյուջեներում առավել կարևոր բաղադրիչ են
ունեցվածքի և տրանսպորտային միջոցներից գանձվող հարկերը: Համայնքային բյուջեների մուտքերում կարևոր դեր են կատարում արհեստագործական ու հողի հարկերը: Ի տարբերություն դաշնային և հողերի հարկերի,
որոնք լրիվ ուղղվում են համապատասխան կառավարչական մակարդակների բյուջեներ, համայնքային արհեստագործական հարկը մասամբ (18 %)
փոխանցվում է դաշնային ու հողի բյուջեների տնօրինմանը81: Հարկային
մուտքերի ընդհանուր գումարը բաժանվում է հետևյալ մասերի՝ դաշնային՝
48, հողեր՝ 34, համայնքներ՝ 13 տոկոս: Բացի այդ, գոյություն ունի նաև
եկեղեցական հարկ, որը ֆինանսական վիճակագրությամբ չի համարվում
պետական եկամուտ: Մաքսատուրքերը դիտարկվում է որպես հարկի տեսակներ: Գերմանիայում հարկային օրենսդրությունում ամրագրված են
հարկման ընդհանուր պայմաններն և դրանցով պայմանավորված հարաբերությունների կարգավորման իրավական հիմքերը (հաշվարկման կարգը,
նրանց գանձման փոխհարաբերություններն ու լիազորությունները) և հարկատեսակները, հարկային բաշխումը և ունեցվածքից գանձվող հարկերը:
Հարկային հարաբերությունների կարգավորման առումով այդպիսի մոտեցումները կիրառվում են նաև Եվրոպական միության մյուս երկրներում:
Վերջիններիս օրենսդրությունում հարկային հարաբերությունների կարգավորման վերաբերյալ ամրագրված մոտեցումներն, ընդհանուր առմամբ, հետապնդում են ոչ միայն պետական գործառույթների իրականացման համար
անհրաժեշտ ֆինանսական ռեսուրսների կենտրոնացման նպատակ, այլ
նաև կարգավորում ու խթանում է տնտեսավարողների գործունեությունը և
ստեղծում են անհրաժեշտ պայմաններ ներքին ու արտաքին գործընկերների
հետ արդյունավետ տնտեսական համագործակցության համար: Այդ տեսանկյունից նրանց հետ համագործակցության ուղիների ձևավորումն ու ամրապնդումը Հայաստանի համար կլինի սկզբունքային քայլ երկրի տնտեսության
կառուցվածքի բարելավման և դրա արդիականացման առումով:
Հարկ է նշել, որ տնտեսական համագործակցության տեսանկյունից,
անշուշտ, չափազանց կարևոր է հարևան երկրների հետ տնտեսական կապերի խորացումն ու զարգացումն, ինչը պետք է դառնա տնտեսության կառուցվածքի արդիականացման, ժամանակակից տեխնոլոգիական արտադրությունների զարգացման, ներդրումային քաղաքականության ակտիվացման և, ընդհանրապես, տնտեսական կապերի ամրապնդման կարևորագույն
գործոն: Տարածաշրջանի երկրներից հատկապես պետք է կարևորել Իրանի
Իսլամական Հանրապետությունը, որն ունի ռազմավարական բնույթի արժե81

Официальный сайт федерального казначейства Германии, bundesfinanzministerium.de.

82

²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë

քավոր ռեսուրսներ և իրացման մեծ շուկա: Իրանի ու Հայաստանի անմիջական հարևանությունն, ինչպես նաև պատմական հետագիծը ստեղծում են
համագործակցության լայն հնարավորություններ էներգետիկայի, գազի և
նավթի մատակարարման համակարգի, գյուղատնտեսության և առևտրատնտեսական կապերի զարգացման ասպարեզներում:
Տնտեսական զարգացման առումով կարևոր է նաև Վրաստանի հետ
գործարար կապերի խորացումը: Ընդ որում, այստեղ ևս առկա են անհրաժեշտ նախադրյալներ և զարգացման նպաստավոր հեռանկարներ բոլոր այն
ուղղություններով, որոնք ներկայացվեցին Իրանի հետ Հայաստանի հնարավոր կապերի ձևավորման հիմնախնդրի լուծման ուղիների բացահայտմանը
նվիրված քննարկումների ժամանակ: Վրաստանի հետ տնտեսական
կապերի խորացման տարանցիկ և առևտրատնտեսական գործըն-թացների
զարգացումը կարող է շատ ավելի կարևորվել «Ռուսաստան-ՎրաստանՀայաստան-Իրան» ուղղաձիգ առանցքի ձևավորման հեռանկարի դեպքում:
Հարևան երկրների հետ Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական
համագործակցության համար կարևոր նշանակություն ունի Թուրքիայի հետ
բաց սահմանների առկայությունը և հատկապես նրա Արևելյան շրջանների
հետ տնտեսական կապերի ձևավորումը: Այս հանգամանքն ունի էական
նշանակություն, քանի որ այդ դեպքում մեծապես ընդլայնվում են Եվրոպական երկրների հետ Հայաստանի տնտեսական համագործակցության հնարավորությունները:
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Ալբերտ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
Եվրոպական միության և հարևան երկրների հետ հայաստանի տնտեսական
համագործակցության հիմնախնդիրները
Բանալի բառեր. Եվրոպական միություն, հարևան երկրներ, տնտեսական
համագործակցություն, հարկային քաղաքակություն, բյուջեներ, արտոնություններ
Հոդվածը նվիրված է Եվրոպայի և հարևան երկրների հետ Հայաստանի
տնտեսական համագործակցության խնդիրների ուսումնասիրությանը զարգացման արդյունավետ ուղղությունների բացահայտման նպատակով: Հոդվածում դիտարկված են այդ երկրների ձևավորված հարկային համակարգերի առանձնահատկությունները, գնահատված են տնտեսության առանձին
ճյուղերի զարգացման համար բարենպաստ պայմանները, տրամադրվող
արտոնությունների հիմնավորվածությանը:
Альберт ХАЧАТРЯН
Основные проблемы экономического сотрудничества Республики Армения
и Европейским Союзом и региона
Ключевые слова: Европейский союз, региона, экономическое сотрудничество, налоговая
политика, бюджеты, льготы

Статья посвящена изучению проблем экономического сотрудничества Республики Армения со странами Европи и регеона с целью выявления эффективных
направлений развития. В статье рассматриваются также особенности налогового
законодательства этих стран, а также проводится оценка благоприятных условий
развития отдельных отраслей экономики, обоснованностей предоставляемых
льгот.
Albert KHACHATRYAN
The main issues of economic cooperation between European Union and its
neighboring countries and Armenia
Key words: European Union, neighboring countries, economic cooperation, tax policy, budgets,
privileges

The paper studies the problems of economic cooperation between the Republic of
Armenia and Europe and the neighboring countries aiming at identification of effective
ways of development. The peculiarities of tax systems formed in those countries are
discussed, as well as the assessment of favorable conditions for the development of
individual sectors of the economy and the rationale provided privileges is made in the
article.
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ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ
ԱՊԱՀՈՎՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ
Կարո ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ
ԵՊՀ Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետի հայցորդ
Բանալի բառեր. տնտեսական անվտանգություն, տնտեսական անվտանգության
սպառնալիքներ և ռիսկեր, տնտեսական անվտանգության մեխանիզմ

Քաղաքական և տնտեսական զարգացման ժամանակակից փուլում յուրաքանչյուր երկրի համար տնտեսական անվտանգության ապահովումը
դարձել է կենսական նշանակության խնդիր, որի լուծումն ունի առանցքային
նշանակություն պետության և հասարակության կենսագործունեւթյան ապահովման հարցում: Միևնույն ժամանակ, դրա մեկնաբանության վերաբերյալ
միասնական մոտեցումների բացակայությունը զգալի դժվարություններ է
ստեղծում տնտեսական անվտանգության ապահովման արդյունավետ համակարգի ձևավորմանն ուղղված մեխանիզմների և գործիքների ընտրության
և կիրառման տեսանկյունից: Ակնհայտ է, որ ազգային տնտեսությունն առանցքային դեր ունի ցանկացած երկրի ներքին և արտաքին անվտանգության ապահովման գործում: Այս առումով, տնտեսական անվտանգությունը պետք է դիտարկել որպես ազգային անվտանգության համակարգի բաղկացուցիչ մաս, որը կարող է ձեռք բերվել միայն պետության ազգային անվտանգության արդյունավետ համակարգի առկայության դեպքում:
Որպես կանոն, տնտեսական անվտանգությունը հիմնականում դիտարկվում է այնպիսի բաղադրիչների համատեքստում, ինչպիսիք են տնտեսական անկախությունը, ազգային տնտեսության կայունությունը, ինքնազարգացման և առաջընթացի ունակությունը: Տնտեսական անկախությունը
ենթադրում է պետության լիակատար վերահսկողություն ազգային հարըստության օգտագործման նկատմամբ, ինչպես նաև միջազգային տնտեսական հարաբերություններում հավասար մասնակցություն ապահովելու նպատակով պետության կողմից մրցակցային առավելությունների ձևավորում:
Ազգային տնտեսության կայունությունը ենթադրում է տնտեսական համակարգի բոլոր տարրերի կայունության և հուսալիության ապահովում, տընտեսավարող սուբյեկտների իրավունքների և սեփականության բոլոր ձևերի
պաշտպանություն, ինչպես նաև տարբեր ապակայունացնող գործոնների
բացասական ազդեցության զսպում և չեզոքացում:
Տնտեսության ինքնազարգացման և առաջընթացի ունակությունն իրենից ներկայացնում է պետության կողմից սեփական շահերի պաշտպանության հնարավորություն, ներդրումային բարենպաստ միջավայր ձևավորելու
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կարողություն, երկրի մտավոր ներուժի զարգացման ընդունակություն: Կարելի է ասել, որ վերոնշյալ երեք բաղադրիչների կտրվածքով ցանկալի արդյունքների ապահովումը հանդիսանում է կարևոր գրավական ու նախադրյալ երկրի տնտեսական անվտանգության ապահովման համար: Միայն
այդ դեպքում է հնարավոր դիմակայել ներքին և արտաքին սպառնալիքներին և բացասաբար ազդող գործոններին:
Ընդհանուր առմամբ, մասնագիտական գրականության մեջ գոյություն
չունի միասնական տեսակետ «տնտեսական անվտանգություն» հասկացության վերաբերյալ: Տնտեսագիտական բառարանում «տնտեսական անվտանգություն» հասկացությունը սահմանվում է որպես տնտեսության այնպիսի վիճակ, որի դեպքում ապահովվում է բարձր և կայուն տնտեսական
աճ, տնտեսական կարիքների և պահանջմունքների արդյունավետ բավարարում, ազգային հարստության օգտագործման նկատմամբ պետական վերահսկողություն, ազգային և միջազգային մակարդակներում երկրի տնտեսական շահերի պաշտպանություն:82 Դ. Ուրսուլան տնտեսական անվտանգությունը դիտարկում է որպես արտաքին և ներքին պայմանների համախումբ, որոնց դեպքում ապահովվում է հասարակության կայուն զարգացումն ու նրա անդամների կյանքի որակի բարձրացումը:83 Վ. Սենչագովի
կարծիքով տնտեսական անվտանգությունը տնտեսության և իշխանության
ինստիտուտների այնպիսի վիճակն է, որի դեպքում ապահովվում է ազգային
շահերի երաշխավորված պաշտպանություն, երկրի սոցիալական ուղղվածությամբ ամբողջական զարգացում, բավարար պաշտպանունակություն
անգամ ներքին և արտաքին գործընթացների զարգացման առավել անբարենպաստ պայմաններում:84
Ինչպես նկատում ենք բերված մեկնաբնություններից, դրանք ունեն
որոշակի ընդհանրություններ` նախ և առաջ կապված արտաքին և ներքին
սպառնալիքների բացասական ազդեցության կանխարգելման և չեզոքացման հետ: Այս առումով, կարելի է պնդել, որ տնտեսական անվտանգությունն
ազգային տնտեսության պաշտպանվածությունն է ներքին և արտաքին
սպառնալիքներից:
Ընդհանուր առմամբ, տնտեսության բնականոն կենսագործունեության
ապահովման կարևոր, եթե ոչ պարտադիր, ապա հիմնական պայմաններից
է տնտեսական անկախության, տնտեսության կայունության և աճի վրա
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հիմնված տնտեսական անվտանգության ապահովումը: Վերջինս, հանդիսանալով ազգային անվտանգության կարևոր բաղադրիչներից, մեծ դերակատարում ունի երկրի քաղաքական և տնտեսական զարգացման գործում:
Տնտեսական անվտանգության հիմնական խնդիրներ են հանդիսանում.
 ներքին և արտաքին սպառնալիքների բացահայտումն ու կանխարգելումը, դրանց բացասական ազդեցության չեզոքացման ուղղությամբ համապատասխան միջոցառումների մշակումն ու իրականացումը,
 երկրի տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանության ապահովումը,
 տնտեսական կայուն և որակյալ աճի ապահովմանն ուղղված տնտեսական քաղաքականության մշակումն ու իրականացումը,
 երկրի գիտաարդյունաբերական ներուժի զարգացումը, գիտության և
տնտեսության միջև սերտ փոխգործակցության ապահովումը,
 մարդու և քաղաքացու իրավունքների ու ազատությունների պաշտպանությունը,
 հասարակության բարեկեցության ապահովումը, բնակչության կյանքի որակի բարձրացումը,
 պետական կառավարման համակարգի գործունեության արդյունավետության բարձրացումը, պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մակարդակների միջև արդյունավետ համգործակցության ապահովումը,
 միջզգային տնտեսական հարաբերություններում երկրի տնտեսական շահերի պաշտպանությունը,
 երկրում օրինականության ապահովումը, պատասխանատվության
արդյունավետ մեխանիզմների ներդրումը, օրենքի առջև բոլորի հավասարության սկզբունքի գործնական կենսագործումը,
 այլ պետությունների հետ փոխշահավետ հարաբերությունների ձևավորումը,
 պետության պաշտպանունակության ամրապնդումը և երկրի ռազմական ներուժի ամրապնդումը,
 շրջակա միջավայրի պահպանությունը, երկրի բնական հարստության և ռեսուրսների բանական օգտագործումը,
 միջազգային տնտեսական ինտեգրման գործընթացի խորացումը,
համաշխարհային տնտեսությունում սեփական դիրքերի ամրապնդումը,
 տնտեսության մրցունակության բարձրացումը, արտաքին շուկաներում հայրենական արտադրողների շահերի պաշտպանությունը,
 երկրի ֆինանսական անկախության ապահովումը, պարտքային
պարտավորությունների աճի զսպումը,
 տնտեսական գործունեության կազմակերպաիրավական հիմքերի
զարգացումը, գործարար միջավայրի բարելավումն ու վարչական միջամտությունների սահմանափակումը և այլն:
Ըստ էության, տնտեսական անվտանգության ապահովման հիմնախընդիրները գլոբալիզացիայի ժամանակակից փուլում ավելի են խորացել` հիմնականում պայմանավորված արտաքին և ներքին մարտահրավերներով:
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Նման իրավիճակում, անշուշտ, պետության դերն առանցքային նշանակություն ունի հնարավոր սպառնալիքների բացահայտման և կանխարգելման
առումով:
Երկրի տնտեսական անվտանգության ապահովումը ժամանակակից
պայմաններում պետք է հիմնված լինի պոտենցիալ սպառնալիքների բացահայտման և գոյություն ունեցող տնտեսական ներուժի արդյունավետ օգտագործման միջոցով դրանց հաղթահարման վրա85: Անշուշտ, դա ենթադրում է
մի շարք քայլերի և միջոցառումների իրականացում, որոնցից հատկանշական են հետևյալները:
Առաջին, պետական մակարդակով այնպիսի մեխանիզմների և ինստիտուտների ստեղծում, որոնք հնարավորություն կտան ապահովել երկրի
տնտեսական անվտանգությունը: Երկրորդ, համաշխարհային տնտեսության
հետ ինտեգրացիոն կապերի խորացում, գիտատեխնիկական համագործակցություն, աշխատանքի արտադրողականության բարձրացում, հայրենական
տնտեսության մրցունակության մակարդակի ապահովում: Անշուշտ, նման
խոշորամասշտաբ խնդիրների լուծումը, նախ և առաջ, պահանջում է ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների իրականացում, տնտեսության ճյուղային և
կառուցվածքային վերափոխում, ներդրումային բարենպաստ միջավայրի
ձևավորում, նորարարական գործունեության խթանում, տնտեսության գերակա ճյուղերի զարգացման ռազմավարական ծրագրերի մշակում և իրագործում:
Պետք է նշել, որ տնտեսական անվտանգության վրա ազդում են տարբեր գործոններ, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի վտանգավորության իր աստիճանը: Մասնավորապես, ծնելիության ցածր և մահացության բարձր աստիճանի, միգրացիոն ոչ ցանկալի գործընթացների հետևանք հանդիսացող ժողովրդագրական անբարենպաստ իրավիճակն ուղղակիորեն անդրադառնում է ոչ միայն երկրի տնտեսական, այլ նաև ազգային անվտանգության
վրա` ստեծելով լուրջ սպառնալիքներ պետության և հասարակության զարգացման համար: Այդ ամենի հետևանք է նաև հանդիսանում աշխատունակ
բնակչության թվաքանակի կրճատումը, որակյալ կադրերի դեֆիցիտը, ուղեղների արտահոսքը, որոնք լուրջ սպառնալիքներ են յուրաքանչյուր երկրի
համար: Նման պայմաններում երկրի տնտեսությունը դառնում է խոցելի արտաքին և ներքին մարտահրավերների առումով` դրանից բխող բոլոր բացասական հետևանքներով: Երկրի տնտեսական զարգացման և անվտանգության ապահովման վրա էական ազդեցություն ունեն նաև հասարակության
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անդամների իրավական պաշտպանվածության ցածր մակարդակը, ինչպես
նաև օրինականության ապահովման և արդարադատության իրականացման
ուղղությամբ պետական ինստիտուտների սահմանափակ հնարավորությունները կամ գործունեության ցածր արդյունավետությունը: Նշված խնդրների
լուծման համար պահանջվում է ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների իրականացում` ուղղված տնտեսական և քաղաքական գործունեության բոլոր
մակարդակներում վստահության մակարդակի բարձրացմանը: Պետք է նաև
կարևորել կառավարման համակարգի արդյունավետության բարձրացմանն
ուղղված միջոցառումների իրականացումը, որի նպատակներից պետք է
հանդիսանան պետական մարմինների գործունեության հստակ կանոնների
հաստատումը, նրանց գործառույթների օպտիմալացումը և հրապարակայնության ապահովումը: Վերը նշված ուղղություններով և իրավապահ, դատական համակարգերում բարեփոխումները կարևոր նշանակություն ունի
սոցիալ-տնտեսական բազմաբնույթ խնդիրների լուծման համար:
Երկրի տնտեսական անվտանգության վրա բացասաբար ազդող գործոններից է նաև տարածքային ոչ համաչափ զարգացումը և դրա հետևանք
հանդիսացող բևեռացումը: Այս պարագայում պետության հիմնական խնդիրն
է համապատասխան գործիքների կիրառման և միջոցառումների իրականացման միջոցով նպաստել վարչատարածքային միավորների կողմից սեփական տնտեսական ներուժի լիարժեք և արդյունավետ օգտագործմանը:
Այդ նպատակով անհրաժեշտ է բարձրացնել պետական կառավարման և
տեղական ինքկառտավարման համակարգերի գործունեության արդյունավետությունը, կատարելագործել միջբյուջետային հարաբերությունների կարգավորման մեխանիզմը և հաշվեկշռել տարածքային միավորների եկամտային հնարավորություններն ու ծախսային պարտավորությունները: Այս խնդիրը հատկապես հրատապ է Հայաստանի Հանրապետության համար, քանի
որ ներկայումս լուրջ խնդիրներ գոյություն ունեն տարածաշրջանային տնտեսական կապերի զարգացման ու ամրապնդման առումով: Մարզային ենթակառուցվածքների զարգացման ոչ բավարար մակարդակը, ինչպես նաև արտադրության գործոնների հետ կապված սահմանափակումները խիստ բացասաբար են ազդում երկրի տարածքային զարգացման վրա: Նշված խընդիրների լուծումը պահանջում է տարածաշրջանների ենթակառուցվածքային և տեխնոլոգիական զարգացում, հաղորդակցության ուղիների ապահովում և այլն: Բացի այդ պետք է կարևորել նաև տնտեսության մեջ կառուցվածքային փոփոխությունների իրականացումւը, գործարար միջավայրի բարելավումը, տարածաշրջանային զարգացման ծրագրերի մշակումն ու իրականացումը, դրանցում գործարար հատվածի ներգրավումը և այլն:
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Կարո ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ
Տնտեսական անվտանգության ինստիտուցիոնալ ապահովվածությունը
Բանալի բառեր. տնտեսական անվտանգություն, տնտեսական անվտանգության
սպառնալիքներ և ռիսկեր, տնտեսական անվտանգության մեխանիզմ
Հոդվածը նվիրված է տնտեսական անվտանգության ապահովման ինստիտուցիոնալ մեխանիզմի ուսումնասիրությանը: Ներկայացվել են պետական և
մասնավոր հատվածի փոխգործակցության մեխանիզմները տնտեսական
անվտանգության ապահովման ուղղությամբ: Վերլուծության են ենթարկվել
տնտեսական անվտանգության ապահովման մեխանիզմի կառուցվածքային
տարրերը և դրանց գործունեության առանձնահատկությունները: Ներկայացվել են շուկայական տնտեսության պայմաններում տնտեսական անվտանգության ապահովման հիմնական ուղիները և պետական ու ազգային շահերի
պաշտպանության մեխանիզմները:
Каро АВЕТИСЯН
Институциональная обеспеченность экономической безопасности
Ключевые слова: экономическая безопасность, угрозы и риски экономической
безопасности, механизм экономической безопасности

Статья посвящена изучению институционального механизма обеспечения экономической безопасности. Представлены механизмы взаимодействия между государственным и частным секторами в целях обеспечения экономической безопасности. Проанализированы структурные элементы механизма обеспечения экономической безопасности и особенности их деятельности. Представлены основные пути обеспечения экономической безопасности в условиях рыночной экономики и механизмы защиты государственных и национальных интересов.
Karo AVETISYAN
Institutional grounds of economic security
Key words: economic security, threats and risks of economic security, mechanism of economic
security

This paper is devoted to the study of an institutional mechanism for the ensuring of
economic security. The interaction mechanisms between the public and private sectors
have been presented in order to ensure the economic security. The structural elements of
a mechanism ensuring the economic security and the specific features of their activity
are analyzed. The main ways for ensuring economic security in the market economy
and protection mechanisms of the state and national interests are presented.
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ПОДХОДЫ К ТРАКТОВКЕ ПОНЯТИЯ “КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ
ОРГАНИЗАЦИИ”
Эльбис ПЕПЛОЗЯН
Соискатель кафедры Экономика агропромышленного комплекса НАУА
Ключевые слова: конкурентоспособность организации, конкурентоспособность
продукции, эффективность потребления ресурсов.

Наличие конкуренции среди производителей продукции, информированных
и требовательных потребителей этой продукции, побуждает владельцев и топменеджмент организаций постоянно искать пути повышения ее конкурентоспособности, обеспечивать определенную конкурентоспособность организации. В
противном случае она будет постепенно вытесняться с конкретного рынка.
В общем случае термин ―конкурентоспособность организации‖ трактуется,
как способность организации конкурировать на рынках, бороться, противостоять
чему-либо, стремление каждого из участников рынка получить преимущества
над своими соперниками, обойти других в достижении поставленной цели,
получить более высокий экономический результат. Несмотря на значительное
количество научных работ, посвященных проблеме конкурентоспособности
организаций, на сегодняшний день отсутствует единый подход к трактовке
понятия ―конкурентоспособность организации‖ и его сущности. Это, в первую
очередь, обусловлено сложностью данной экономической категории.
Анализ научной и учебной литературы по данной тематике выявил, что
исследователи изучают конкурентоспособность организации с различных позиций, делая при этом акцент на разнообразные аспекты конкурентоспособности.
Примеры трактовок понятия ―конкурентоспособность организации‖, а также особенности позиции различных авторов приведены в табл. 1. Aнализ наиболее
распространенных трактовок понятия ―конкурентоспособ-ность организации‖ позволяет сделать следующие выводы. Конкурентоспособность организации и конкурентоспособность продукции являются взаимосвязанными понятиями. Организация обладает конкурентоспособностью, потому что выпускаемая ею продукция является носителем конкурентоспособности. ―Конкурентоспособность
организации является достаточным условием создания конкурентоспособной
продукции, в то время как конкурентоспособность продукции – необходимым условием формирования и обеспечения конкурентоспособности организации‖ [22,
с. 322]. Другой подход привязывает понятие конкурентоспособности организации к качественным характеристикам ее внешней деятельности.Так,И.У. Зулькарнаев, Л.Р. Ильясова [11], О.И. Штейн [24], Н. П. Абаева [1, с. 74] считают, что
ключевым параметром при оценке конкурентоспособности организации является
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―доля рынка‖, которая характеризует положение организации на рынке относительно конкурентов.
Таблица 1. Трактовки понятия ―конкурентоспособность организации‖
Авторы
Примеры трактовок понятия
(источники)
―конкурентоспособность организации‖
Определяющее понятие – конкурентоспособность продукции
Фатхутдинов Р.А.
―Конкурентоспособность организации – это ее способность
[ 20, с. 184]
производить конкурентоспособный товар или услугу‖.
Определяющее понятие – доля рынка
Зулькарнаев И.У., ―… конкурентоспособность предприятия по отношению к другим
Ильясова Л.Р.
предприятиям – это способность занимать определенную долю рынка
[11, с.17]
продукции и способность увеличивать/уменьшать данную долю‖.
Определяющее понятие – удовлетворение потребностей потребителей
Мазилкина Е.И., ―Конкурентоспособность организации – это относительная характерисПаничкина Г.Г. тика, отражающая степень отличия развития организации от конкурен[13, с. 29]
тов по степени удовлетворения товарами потребностей людей‖.
Определяющее понятие – эффективность использования ресурсов
Воронов Д. С. [4] Конкурентоспособность предприятия … ―обобщающая характеристика деятельности предприятия, отражающая уровень эффективности
использования экономических ресурсов относительно эффективности
использования экономических ресурсов конкурентами‖.
Определяющее понятие – темпы экономического роста
Чурсин А.А. Конкурентоспособность предприятия ―… способность поддерживать
[23, с.258]
высокие темпы экономического роста в средне- и долгосрочном плане.
Определяющее понятие – конкурентный потенциал
В.В. Царев, А.А. ―Конкурентоспособность предприятия – это наиболее вероятная интеКантарович,
грированная рейтинговая оценка предприятия (фигурирующего в сосВ.В. Черныш
таве стратегической конкурентной группы), которая предполагает эко[22, с. 323] .
номически целесообразное использование всех располагаемых видов
потенциалов, каждый из которых имеет обобщенную числовую оценку‖
Определяющее понятие – способность приносить прибыль
Петров В. [16, с.11] . ―Конкурентоспособность – это внутреннее свойство субъекта рыночных отношений, выявляемое в процессе конкуренции и позволяющее занять свою нишу в рыночном хозяйстве капиталистического типа для расширения воспроизводства, что предполагает
покрытие всех издержек производства и получение прибыли от
легальной хозяйственной деятельности‖.
Определяющее понятие – сочетание конкурентоспособности продукции и
производственной деятельности
Фасхиев Х.А. ―Конкурентоспособность предприятия – это оцененное субъектами внеш[19, с. 82] .
ней среды его превосходство на выбранных сегментах рынка над конкурентами в данный момент времени, достигнутое без ущерба окружающим,
определяемое конкурентоспособностью его конкретных товаров и уровнем конкурентного потенциала, характеризующего способность в настоящем и будущем разрабатывать, изготавливать, сбывать и обслуживать
товары (услуги), превосходящие по критерию цена/качество аналоги‖.
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Так, Гильмитдинов Ш.Г. пришел к выводу, что ―итоговым критерием оценки конкурентоспособности организации можно считать долю рынка, занимаемую
данной организацией и связанные с ней показатели [6]. Сторонники этой точки
зрения придерживаются мнения, что конкурентоспособность организации с большей долей рынка, как правило, выше. Если доля эта увеличивается, конкурентное
положение организации укрепляется, если уменьшается – организации начинает
уступать конкурентам. Доля рынка, занимаемая организацией, характеризует
только одну из сторон конкурентоспособности организации, а не ее конкурентоспособность.
С.А. Мохначев [15], Ж-Ж. Ламбер, Р. Чумпитас, И. Шулинг [12, с. 66.],
Мазилкина Е.И., Паничкина Г.Г. [13] при определении конкурентоспособности
организации предлагают учитывать удовлетворенность покупателей. П.Дойль
отмечает, что ―конкурентоспособность предприятия зависит от его способности
удовлетворять потребности потребителей лучше, чем это делают его конкуренты‖ [8, с.52]. Удовлетворенность покупателей, как и доля рынка, характеризует
только одну из сторон конкурентоспособности организации. Такой подход не позволяет учитывать ряд других факторов, оказывающих влияние на конкурентоспособность организации, в частности, эффективность производства продукции.
Некоторые исследователи при определении конкурентоспособности организации делают акцент на эффективность использования ресурсов организации
[4; 14]. Они полагают, что чем эффективнее организация использует имеющиеся
ресурсы, тем выше ее конкурентоспособность. Например, Е.А. Волкова и Е.В.
Калинникова считают, что ―…конкурентоспособность предприятия представляет
собой способность ведения эффективной хозяйственной деятельности в условиях
изменяющейся внешней среды путем рационального использования имеющихся
ресурсов‖ [3, с.26]. Эффективность использования ресурсов организации не
достаточна для оценки конкурентоспособности организации, так как не характеризует эффективность производства продукции.
Ряд специалистов предполагают, что конкурентоспособная организация –
это организация, способная обеспечивать прибыль [7; 10, с. 210; 16]. Так, П.В.
Забелин и Н.К. Моисеева под конкурентоспособностью организации понимают
ее способность ―приносить прибыль на вложенный капитал в краткосрочном
периоде не ниже заданной, или превышение прибыльности в краткосрочном
периоде над среднесрочной прибыльностью в соответствующей сфере бизнеса.
[9, с.38]. Конкурентоспособность организации характеризуется не только возможностью получать прибыль, величина которой, в ряде случаев, может и не
быть результатом ее эффективного функционирования. Высокая конкурентоспо-
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собность организации является гарантом получения прибыли, а не способность
получения прибыли характеризует конкурентоспособность организации.
Группа авторов рассматривает конкурентный потенциал как основу для
формирования конкурентоспособности организации. Эту точку зрения разделяют
И.В Сергеев [18, с.113], В.В. Царев, А.А. Кантарович, В.В. Черныш [22, с.323],
Ю.Б. Рубин [17, с.35], а также Беляевский И. К., который считает, что ―Конкурентоспособность фирмы определяется ее потенциалом, достаточным, чтобы
удержать или расширить занимаемую ею долю рынка в условиях конкурентной
борьбы‖ [2, с. 198].
Конкурентный потенциал является основой достоверной оценки конкурентоспособности организации, однако, в данном подходе не учитывается уровень
использования потенциала, т.к. можно владеть большим потенциалом, но не
эффективно его использовать.
Вышеприведенные примеры в целом охватывают весь спектр подходов к
трактовке понятия ―конкурентоспособность организации‖.
Проведенный анализ литературных источников позволил сделать следующие выводы:
1. Конкурентоспособность организации характеризуется множественностью и неоднозначностью толкования понятия ―конкурентоспособность
органи-зации‖, многоаспектными подходами к раскрытию сущности исследуемой категории.
2. Конкурентоспособность организации определяется на конкретный
момент времени.
3. Конкурентоспособность организации определяется совокупностью различных наборов внешних и внутренних факторов ее деятельности на рынке в
условиях динамически меняющейся внешней и внутренней среды.
4. Конкурентоспособность организации является показателем относительным. Базой для сравнения являются аналогичные показатели конкурентоспособности организаций – конкурентов (эталонных организаций).
5. Конкурентоспособность организации характеризуется степенью удовлетворения конкретным товаропроизводителем конкретной потребности по сравнению с аналогичной продукцией, представленной на данном рынке.
6. Конкурентоспособность организации обусловливается эффективностью
и результативностью ее деятельности.
7. Конкурентоспособность организации показывает уровень развития данной организации в сравнении с уровнем развития организаций – конкурентов.
8. Общепринятого, удовлетворяющего всех специалистов, определения понятия ―конкурентоспособность организации‖ нет.
На наш взгляд, для наиболее достоверной оценки и раскрытия сущности
конкурентоспособности организации целесообразно применить подход, позво94
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ляющий свести факторы, отражающие эффективность производства продукции
(внутренние факторы) и факторы внешней среды, воздействующие на организацию в единый (интегральный) показатель.
В новых экономических условиях, для наиболее полного раскрытия сущности понятия ―конкурентоспособность организации‖ необходимо выделить и
учесть:
1. Эффективность производства продукции (осуществленных организацией
затрат ресурсов).
2. Способность организации занимать определенную долю рынка.
С учетом вышеприведенного сформулировано следующее определение:
Конкурентоспособность организации – это, обусловленная достаточно высоким уровнем эффективности производства продукции, способность организации на конкретном рынке в данный момент времени производить и реализовывать продукцию, более привлекаемую по своим ценовым и неценовым характеристикам, взятым в комплексе, чем аналогичные товары конкурентов‖. Данная
трактовка подчеркивает следующие аспекты конкурентоспособности организации:
 конкурентоспособность организации – это ее превосходство над конкурентами;
 оценка конкурентоспособности организации ведется на конкретном рынке в
данный момент времени;
 измерение конкурентоспособности организации осуществляется на основе
двух составляющих: эффективности производства продукции, (осуществленных
организацией затрат ресурсов) и доли рынка, занимаемой организацией.
 оценка конкурентоспособности организации осуществляется путем сведения
двух комплексных показателей: уровень эффективности производства продукции и доли рынка, занимаемой организацией в единый показатель;
 возможность решать управленческие задачи. Комплексные показатели ―эффективность производства продукции‖ и ―доля рынка, занимаемая организацией‖ категории измеряемые, следовательно, управляемые категории могут измеряться индивидуально.
Таким образом, аналитический обзор понятия ―конкурентоспособность организации‖, позволил выявить недостатки известных подходов. Для наиболее
полного раскрытия сущности рассматриваемого понятия предложен новый подход, который расширит горизонты дальнейших исследований в области формирования конкурентоспособности организаций.
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Эльбис ПЕПЛОЗЯН
Подходы к трактовке понятия “конкурентоспособность организации”
Ключевые слова: конкурентоспособность организации, конкурентоспособность
продукции, эффективность потребления ресурсов

В статье рассмотрены и проанализированы различные подходы к трактовке
понятия ―конкурентоспособность организации‖, проведена их классификация и
выявлены недостатки. Указана целесообразность подхода к трактовке
рассматриваемого понятия с точки зрения повышения эффективности
потребления организацией имеющихся ресурсов. Предлагается авторская
трактовка понятия ―конкурентоспособность организации‖.
¾ÉµÇë äºäÈà¼Ú²Ü
"Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÙñóáõÝ³ÏáõÃÛáõÝ" Ñ³ëÏ³óáõÃÛ³Ý Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÛ³Ý
Ùáï»óáõÙÝ»ñÁ
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÙñóáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý, ³ñï³¹ñ³ÝùÇ
ÙñóáõÝ³ÏáõÃÛáõÝ, é»ëáõñëÝ»ñÇ û·ï³·áñÍÙ³Ý ¿ý»ÏïÇíáõÃÛáõÝ
Ðá¹í³ÍáõÙ ¹Çï³ñÏí»É ¨ í»ñÉáõÍÙ³Ý »Ý »ÝÃ³ñÏí»É "Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý
ÙñóáõÝ³ÏáõÃÛáõÝ" Ñ³ëÏ³óáõÃÛ³Ý ï³ñµ»ñ Ùáï»óáõÙÝ»ñ, Ï³ï³ñí»É ¿ Ýñ³Ýó
¹³ë³Ï³ñ·áõÙÁ ¨ Ù³ïÝ³ßÝí»É »Ý áñáß Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ: ²é³ç³ñÏí³Í ¿
"Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÙñóáõÝ³ÏáõÃÛáõÝ" Ñ³ëÏ³óáõÃÛ³Ý Ñ»ÕÇÝ³Ï³ÛÇÝ Ùáï»óáõÙÁ, áñÁ Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñ ¿ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý áõÝ»ó³Í é»ëáõñëÝ»ñÇ
¿ý»ÏïÇí û·ï³·áñÍÙ³Ý µ³ñÓñ³óÙ³Ý ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó:
Elbis PEPLOZYAN
The approaches to the interpretation of the concept of "competitiveness of the
organization"
Key words: competitiveness of the organization, product competitiveness, efficiency of resource
consumption.

The article describes and analyzes various approaches to the interpretation of the
concept of "competitiveness of the organization", it‘s classification was done and
disadvantages were identified. It is mentioned in the article feasibility of the approach to
the interpretation of the concept in terms of improving the efficiency of use of available
resources of organization. The author's interpretation of "the organization competitiveness" is suggested.
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ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ
ՖՐԱՆՍԻԱԿԱՆ ՀԵՂԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԱՌԱՋ և ՀԵՏՈ
Էլյա ՂԻԱՍՅԱՆ
ՀՊՄՀ ասպիրանտ
Բանալի բառեր. հեղափոխություն, հանրապետություն, պառլամենտ,
միապետություն, ազատականություն, պահպանողականություն

Ֆրանսիական մեծ հեղափոխության արդյունքում կազմաքանդվեցին
հին կարգերը և Ֆրանսիան միապետականությունից վերածվեց հանրապետության։ Մինչև 18-րդ դարը Ֆրանսիան միապետություն էր, որ ապավինում
էր քաղաքական կենտրոնացվածության և մշտական բանակի վրա։ Երկրում
սոցիալ-տնտեսական և քաղաքական դրությունը գնալով վատանում էր և
իշխանությունները ստիպված էին փոխզիջումների գնալ։ Սակայն այս քաղաքականության արդյունքում Ֆրանսիան ետ մնաց իր հարևաններից՝ գլխավորապես Անգլիայից86։ Բացի այդ, մեծ չափերի հասնող բռնաճնշումները
ավելի էին մեծացնում զինված մասսաների հանդես գալու վտանգը։ 18-րդ
դարում անընդհատ Ֆրանսիայում այն գաղափարներն էին հասունանում, թե
երկրի կառավարումը անկում էր ապրում, այն շատ էր հնացել։ Սա այնքան
էր խորացել, որ անգամ ապստամբությունների կողմն էին անցնում պալատական վերնախավի ներկայացուցիչները։ Հատկանշական է այն փաստը,
որ սկսվեցին շրջանառվել մեծ լուսավորիչներ Մոնտեսքյոյի և Ռուսոյի գաղափարները, արդեն ասպարեզ եկան հեղափոխական գաղափարներ։ Վերջապես Լյուդովիկոս XV ժամանակ սկսվեցին բարեփոխումները և մեծ մասամբ շարունակվեցին Լյուդովիկոս XVI-ի ժամանակ: Այս ռեֆորմները ի վերջո հանգեցրեցին հին կարգերի քայքայմանը87։
Ֆրանսիական հեղափոխության մասին գրվել են մի շարք գիտական
հոդվածներ, ուսումնասիրություններ, աշխատություններ, սակայն մեր գըլխավոր նպատակն է ներկայացնել Քեթրին Մաքաուլեյի «Դիտողություններ
հարգարժան պարոն Բյորկի մտորումներ Ֆրանսիական հեղափոխության
մասին գրքի վերաբերյալ» աշխատությունը` նվիրված Էդմոնդ Բյորկի «Մտորումներ Ֆրանսիական հեղափոխության մասին» գրքում արծարծված հիմնահարցերի ներկայացմանը:
19-րդ դարի 60-80-ական թթ. անգլիական-ամերիկյան պատմագրության շրջանակներում հրատարակվել են բազմաթիվ հետազոտություններ
86

Матьез А. Французская революция. В 3 тт. / Пер. с франц. К.Цидербаума, С.Лосева. М.,
1928—1930. Переиздано: Р-н-Д, Феникс. 1995, с. 19-56.
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Актуальные проблемы изучения истории Великой французской революции (материалы
«круглого стола» 19-20 сентября 1988 г.). М., 1989, с. 46-73.
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նվիրված ֆրանսիական հեղափոխության ուսումնասիրմանը՝ հաշվի առնելով վերջինիս կարևորագույն նշանակությունը պատմության մեջ: Մաքաուլեյի անունը հիշատակվում էր այս աշխատություններից շատերում և հեղինակներից յուրաքանչյուրը տալիս էր բարձր գնահատական նրա «Դիտողություններ հարգարժան պարոն Բյորկի մտորումներ ֆրանսիական հեղափոխության մասին գրքի վերաբերյալ» աշխատությանը: Օրինակ Ջ. Բրեդլին
բնութագրում էր նրա ստեղծագործությունը որպես նորարարական և միևնույն ժամանակ նշում էր, որ Մաքաուլեյը ի տարբերություն բազմաթիվ հետազոտողների փորձել է անաչառ վերլուծել այս աշխատությունը88: Է. Գուդվինը հատուկ նշում է Մաքաուլեյի արժանիքները ֆրանսիական հեղափոխությանը վերաբերող աղբյուրների մշակման հարցում89: Գ. Դիկինսոնը 18րդ դարի Ֆրանսիայի և Անգլիայի քաղաքագիտական հետազոտությունների
ուսումնասիրության մեջ մասնավորապես մեջբերումներ է կատարում Մաքաուլեյի այս հետազոտությունից` որպես հանրապետական կառավարման
ձևի կողմնակիցների գաղափարախոսության օրինակ90:
Անգլիական արմատականության պատմության խոշորագույն մասնագետներից մեկը՝ Կ. Բոնվիկը, նույնպես մեծ ուշադրություն է դարձրել հեղինակի այս աշխատանքում ներկայացված հայացքների և գաղափարների
վրա91: Մաքաուլեյը, ով հանդիսանում է արմատական շարժման ներկայացուցիչներից մեկը իր այս աշխատությունում ներառել է 18-րդ դարի արմատական շարժման ներկայացուցիչների մի շարք գաղափարներ, որոնք իհարկե, ոչ այդքան արմատական ձևով, իրականացվել են 19-րդ դարի հայտնի պառլամենտական բարեփոխումների անցկացման ժամանակ92: Ըստ իս,
կարևոր է նշել, որ շնորհիվ իր այս գրքի Ք. Մաքաուլեյը դարձել է 18-րդ դարի
անգլիական արմատական-ազատական շարժման ռահվիրաներից մեկը:
Մ. Բարգը բնութագրել է հեղինակին որպես անգլիական պատմագրության ակնառու ներկայացուցիչ՝ նշելով վերջինիս անալիտիկ, վերլուծական
միտքը և աչքի ընկնող գրականագիտական շնորհը: Ըստ Բարգի Ֆրանսիական մեծ հեղափոխությանը նվիրված նրա աշխատությունը համարվում
է տվյալ ժամանակահատվածի արմատական գրականության կարևորագույն
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աշխատություններից մեկը93: Մաքաուլեյի գրքին զուգահեռ միևնույն ժամանակ նշանակալից քայլեր են կատարվել Բյորկի «Մտորումներ Ֆրանսիայում
հեղափոխության մասին» աշխատության ուսումնասիրության համար: Ի հակադրություն Մաքաուլեյի Բյորկը հանդիսանում է պահպանողական գաղափարախոսներից մեկը: Հատկանշական է, որ Բյորկի գաղափարական ժառանգությունը ակտիվորեն յուրացվել է պահպանողական հասարակական
մտքի կողմից: Օրինակ, Ու. Չերչիլի կարծիքով Ֆրանսիական հեղափոխության մասին Բյորկի աշխատությունը «բոլոր ժամանակներում կարող է պահպանողականների համար ապահովել ամենավստահելի պաշտպանությունը
քննադատության զենքից»94: 20-րդ դարի 50-ական թթ-ին պահպանողական
պատմագրությունը իրականացրեց իրական բեկում Բյորկի ստեղծագործական կյանքի ուսումնասիրության մեջ: Ամերիկյան նեոպահպանողականների
հետաքրքրության մեծացումը «սառը պատերազմի» ընթացքում խթանեց մի
շարք ուսումնասիրությունների հայտնվելուն, որոնցից ամենահայտնին դարձավ Պ. Ստենլիսի մենագրությունը: Պ. Ստենլիսի կարծիքով Բյորկը «նոր ժամանակներում ամենաառաջին քրիստոնյա մարդասերն էր քաղաքականության մեջ, որ դիտարկում էր մարդու ներաշխարհը և բնությունը քրիստոնեական հայտնության և բնական օրենքի բարձրագույն ճշմարտության միջոցով»95: Ֆրանսիացի ուսումնասիրող Մ. Գանզենի համոզմամբ «Բյորկը առաջ
անցնելով իր ժամանակից շատ լավ է տարբերակել հեղափոխության նշանակությունը, սկզբունքները և հետևանքները, որն իր համար 18-րդ դարի
կարևորագույն իրադարձություններից էր»96: Այս տեսակետն ունի նաև անգլիացի Ջ. Մ. Ռոբերտսը «Մտորումներ Ֆրանսիական հեղափոխության մասին» աշխատության վերաբերյալ: Նա գրում է՝ “Բյորկը բոլորից շուտ նշմարել է հեղափոխության՝ որպես քաղաքակրթության պատմության մեջ իրադարձության ամբողջ նշանակությունը”97: Բրիտանացի պրոֆեսոր Ի. Ռ.
Կրիստին Բյորկի այս ստեղծագործության մասին արտահայտում է հետևյալ
կարծիքը՝ “Ֆրանսիայում հեղափոխական գործունեության տեսական մեկնաբանություններին վերաբերող հիմնական հարցում նա ճիշտ է եղել և տվել
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է հստակ գնահատական ավելի վաղ քան որևէ մեկը”98: Հիմնավորված են
արդյո՞ք այս ակնհայտ պնդումները, թե ոչ: Եթե այո, ապա ինչո՞վ էր որոշվում այս հարցի շուրջ Բյորկի այսպիսի գերազանցությունը իր հակառակորդների նկատմամբ: Միգուցե նրանով, որ նա նրանցից ավելի լավ էր տիրապետում հեղափոխական պատմության կոնկրետ փաստերին: Դժվար թե: Նրա
հակառակորդներից շատերը առանձնանում էին ավելի լավ իրազեկվածությամբ մանրամասների հետ կապված: Օրինակ, Թոմաս Պեյնը, ով բազմիցս
այցելել է Ֆրանսիա 1787-1788թթ-ին և քաջատեղյակ էր այնտեղ տիրող իրավիճակին իր “Մարդու իրավունքները” գրքի վրա աշխատելու ժամանակ ինտենսիվ նամակագրություն էր իրականացնում Թ. Ջեֆֆերսոնի հետ, ով
Ֆրանսիայում ԱՄՆ-ի դեսպանն էր և 1789թ. նոյեմբերին այցելել է Փարիզ:
Միևնույն ժամանակ նույնիսկ այն պատմաբանները, ովքեր բարձր են
գնահատում հեղափոխության Բյորկի մեկնաբանումը, նշում են, որ նա գըտնըվելով Անգլիայում չուներ այնքան էլ բավարար աղբյուրներ, որի պատճառով էլ իր աշխատանքում բազմիցս թույլ է տալիս փաստական սխալներ և
անճշտություններ99: Կարելի է եզրակացնել, որ Բյորկի աշխատության գըլխավոր արժանիքն այն է, որ նա տալիս է իրադարձությունների տեսական
հիմնավորումը: Տվյալ ժամանակահատվածում բազմաթիվ անգլիացիներ հիացմունքով ընդունեցին հարևան երկրում “բռնապետության” անկման լուրը:
Սակայն Բյորկը չէր կիսում նրանց հիացմունքը: Սկսած 1790թ-ից Բյորկի
հրապարակային ելույթները և բրոշյուրները, ներառյալ այս ստեղծագործությունը իր հակառակորդներին թվացին բացահայտ հակազդեցություն, քանի
որ վերջիններս փառաբանում էին “ազատության այս հաղթանակը”: Նա քըննադատում էր Լա-Մանշի այն կողմում տեղի ունեցող իրադարձությունները,
որը մեծ տարակուսանք առաջացրեց անգլիական հասարակության մոտ:
Իրադարձությունները կարծես թե ոչ մի հիմք չէին տալիս հեղափոխության
այսպիսի քննադատության համար և վիգերի առաջնորդները շտապեցին
նրանից բաժանվել100: Միայն երբ Բյորկի կանխատեսումները այս հեղափոխության վերաբերյալ սկսեցին իրականանալ սարսափեցնող ճշտգրտությամբ և ֆրանսիական հեղափոխության առաջնորդները հայտարարեցին
երթ ամբողջ աշխարհի միապետերի (բռնապետերի) դեմ, երբ Լյուդովիկոս
16-ը ավարտեց իր օրերը կառափնարանում, իսկ Ֆրանսիական հանրապետությունը պատերազմ հայտարարեց Անգլիային, մոռանալով նախկին տարաձայնությունները, վիգերի մեծ մասը ընդունեց Բյորկի ճշմարտացիությու98
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նը, որի շնորհիվ վերջիններիս և թորիներին հաջողվեց մի կողմ դնելով բոլոր
երկպառակությունները կազմավորել Ազգային պաշտպանության կոալիցիոն
կառավարություն101: Բյորկը ապացուցեց, որ Ֆրանսիական հանրապետության հետ պատերազմը նման չէ բոլոր նախորդներին: Նա կարծում էր, որ
պայքարը պետք է մղվի ոչ թե տարածքային ձեռքբերումների, այլ հեղափոխական ուտոպիայի իշխանության ոչնչացման համար, որը մահացու
վտանգ է ներկայացնում քաղաքակրթության համար: Սակայն պահանջվեց
բավականին ժամանակ նախքան իր կոչը ըստ արժանվույն գնահատվեց և
մարմնավորվեց գործնական քաղաքականության մեջ102:
Մեր կողմից կներկայացվի Մաքաուլեյի Բյորկի այս աշխատության վերլուծության արդյունքում վերհանված երկու կարևորագույն հիմնահարց:
Առաջինը վերաբերում է Բյորկի կողմից միապետության նշանակության
կերպափոխման հանգամանքին, այսինքն երկրի կառավարման ձևին: Նա
նշում է, որ Բյորկը պնդում է, որ կառավարությունը պետք է հիմնված լինի
կարծիքի, ավանդույթի և տիրակալի նկատմամբ հարգալից ակնածանքի
վրա և միևնույն ժամանակ նշում է հեղափոխության վերաբերյալ իր հետևյալ
տեսակետը: Մաքաուլեյը կարծում է, որ Բյորկի իր «Մտորումներ Ֆրանսիական հեղափոխության մասին» գիրքը գրելու նպատակը եղել է գանգատվելու
և բողոքելու համար, թե ինչպես էին ֆրանսիացի հեղափոխականները նսեմացրել, իջեցրել միապետության նշանակությունը: Նա իր աշխատությունը
սկսում է Ռիչարդ Փրայսի 1789 թ-ի նոյեմբերի 4-ին Օլդ Ջեվրիում 1688թ-ի
Փառահեղ հեղափոխության առթիվ արված ելույթով, որում հայտարարում է,
որ Մեծ Բրիտանիայի տիրակալը գահի համար պարտական է բրիտանացիների ընտրությանը103: Սակայն Բյորկը չի կիսում այս կարծիքը և գրում է՝
“Այս փաստերը ոչ մի կշիռ չունեն, քանի որ Ստյուարտների ողջ արքայատոհմը ամբողջությամբ դուրս չի մնացել իրավահաջորդության իրավունքից
և բողոքական դինաստիայի ժառանգականությանը միանալու եղելությունը
ամբողջովին անհրաժեշտ էր թագավորության անվտանգության համար”104:
Բյորկը պնդում է, որ “Մարդու իրավունքների” հռչակագրի նպատակը, որը
հաստատել էր Վիլհելմ II105-ը, հռչակում էր բրիտանացիների իրավունքները
և ազատությունները և միևնույն ժամանակ կարգավորում էր անգլիական
101
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գահակալների իրավահաջորդության իրավունքը: Այսպիսով, Բյորկը գտնում
է, որ չնայած անգլիացի գահակալների իրավահաջորդության գծում մի փոքր
շեղմանը, բրիտանացի տիրակալները գահակալման իրավունքի համար
պարտական էին թագավորական գծի իրավահաջորդությանը106: Նա մեջբերում է նախկին Իրավունքների հռչակագրից ցույց տալու համար, որ այս իրավունքը հիմնավորում և օրինականացնում է թագավորի իշխանությունը:
Ի հակադրություն Բյորկի գահաժառանգության վերաբերյալ տեսակետի Ք. Մաքաուլեյը իր “Դիտողություններ հարգարժան պարոն Բյորկի մտորումներ ֆրանսիական հեղափոխության մասին գրքի վերաբերյալ” աշխատությունում գրում է՝ “Իմաստուն գահակալի համար Բյորկի իրավահաջորդության վերաբերյալ սկզբունքը վիրավորական կլինի: Նա իր խելամտությամբ և առողջ բանականությամբ կգիտակցի, որ իր գահին նա տիրացել է
ոչ թե ժողովրդի ընտրությամբ կամ վստահությամբ, այլ լոկ պարտական է
ժառանգականության հաստատված իրավունքին: Նա կարծում է, որ քաղաքացիների իրավունքների և իշխանության վերաբերյալ սխալ կարծիքը կարող է հպատակեցնել վերջիններիս և հանգեցնել պետության մեջ նրանց պասիվ հնազանդությանը, ինչպես նաև կառավարության համար ապահովել
խաղաղություն, սակայն այս հանգամանքը արժեզրկում է գահակալների պետության մեջ ունեցած դերակատարությունը՝ ընդգծելով նրանց հպարտությունն ու ամբարտավանությունը”107: Մաքաուլեյը գրում է ”Չնայած քաղաքացիների իրավունքների և արտոնությունների վերաբերյալ սխալ կարծիքը
կարող է հպատակեցնել հնազանդ քաղաքացու միտքը՝ մղելով նրան պասիվ
հպատակության և այսպիսով երաշխավորել կառավարության համար խաղաղ իրավիճակ երկրում, միևնույն ժամանակ այն արժեզրկելու է գահակալների իշխանության բնույթը, ազնվության բոլոր նկատառումները զիջելու են կամքին և անձի անվտանգության սահմանները նվազելու են: Այսպիսով առաջանալու է հսկայական անհրաժեշտություն շտկելու այս իրավիճակը, որը հանգեցնելու է բռնության և անիշխանության, որից պարոն
Բյորկը այդքան սարսափում է”108: Նա շարունակում է՝ “Ինչ վերաբերում է
պե-տական չարաշահումների և սխալ կառավարման համար միապետերին
գահընկեց անելուն ես չեմ կարող համաձայնել պարոն Բյորկի հետ, որ Անգլիայում դա գոյություն է ունեցել միայն 1688թ. երկու պալատների համատեղ
մշակած կոնվենցիայով, որը իրականացվել է Հակոբ I-ի և իր օրինական հաջորդների նկատմամբ: Ես կարծում եմ, որ սա մի օրենք է, որը երբեք չպետք
է կյանքի կոչվի այն մարդկանց կողմից, ովքեր բավարարված են իրենց
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կառավարության ձևից և ունեն բավարար խիզախություն վերջինիս չարաշահումները ուղղելու համար և միանշանակ սխալ է դատապարտել ֆրանսիացիներին իրենց թագավորին գահընկեց չանելու համար՛՛: Մաքաուլեյը
մեջբերում է Ազգային ժողովի ընդունած որոշումը ևս մեկ անգամ ամրապընդելու համար իր տեսակետի ճշմարտացիությունը: Նա բառացիորեն ցիտում
է այդ որոշումը: “Միապետերը չպետք է գահընկեց արվեն սխալ կառավարելու համար, այլ միայն պետք է դիմել այս քայլին այն դեպքում, երբ վերջիններիս կատարած արարքները սարսափելի են և ընդհանուր առմամբ անհնար է դրանք համատեղել ժողովրդի անվտանգության հետ”109:
Երկու հեղինակների այս տեսակետները գալիս են ապացուցելու, որ
Մաքաուլեյը կառավարման հանրապետական ձևի, իսկ Բյորկը միապետության կողմնակիցներ են: Միաժամանակ կարելի է եզրահանգել, որ Մաքաուլեյը հանդիսանում է արմատական, իսկ վերջինս պահպանողական գաղափարախոսության ջատագով:
Իր աշխատությունում Բյորկը միապետության դիրքերը ամրապնդելու և
ժառանգականության հաստատված իրավունքով միապետերի նշանակությունը հիմնավորելու համար վերջինս աղերսում է այն փաստի հետ, որ անգլիացիները պետության մեջ իրենց իրավունքները ժառանգել են իրենց նախնիներից: Այս առթիվ նա գրում է, որ Կառլոս I-ի «Իրավունքների խնդրագիր»
գրքի հայտնի օրենքում պառլամենտը ասում է թագավորին հետևյալը՝ «Քո
ենթակաները ժառանգել են այս ազատությունը», ապացուցելով, որ նրանց
ի-րավունքները և արտոնությունները հիմնված են ոչ թե «մարդու իրավունքների» վերացական սկզբունքների վրա, այլ ներկայացված են որպես անգլիացիների իրավունքներ, և դրանք որպես ժառանգություն ստացվել են իրենց նախնիներից»110:
Ի հակադրություն այս տեսակետի Մաքաուլեյն իր գրքում նշում է, որ
եթե անգլիացիների իրավունքները վերջին հաշվով հիմնված չեն վերացական իրավունքի վրա, ապա դրանք ընդհանուր առմամբ իրավունքներ չեն:
Եթե դրանք հիմնված լինեն նախորդ թագավորների թուլության կամ առատաձեռնության վրա, ապա դրանք հավասար կերպով կարող են փոփոխվել
հաջորդ հզոր կամ ավելի թույլ միապետերի կողմից111: Այսպիսով եթե կան
իրավունքներ, ապա դրանք պետք է հիմնվեն տիեզերական իրավունքների
վրա: Այս տեսակետը իմ կարծիքով ապացուցում է այն հանգամանքը, որ
109
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Մաքաուլեյն արտահայտում է լուսավորության դարաշրջանի մտածողներին
ներհատուկ գաղափար: Երկրորդ կարևորագույն հիմնահարցը, որին Մաքաուլեյը իր աշխատանքում անդրադառնում է վերաբերում է ֆրանսիական հեղափոխության արդյունքում ձևավորված սահմանադրությանը և վերջինիս
շրջանակներում տեղ գտած տնտեսական համակարգին, մասնավորապես
սեփականության իրավունքին՝ աղերսելով այն պետական կառավարման
որոշակի համակարգի հետ: Հաշկանշական է, որ միապետական կարգերի
մասին խոսելիս Բյորկը ներկայացնում է նաև ֆրանսիական նոր սահմանադրությունը, որի հիմնական նպատակն էր համեմատություն անցկացնել
բրիտանական և ֆրանսիական կառավարությունների միջև և բանականության սահմաններում հաստատել իր երկրի կառավարության գերազանցությունը ֆրանսիականի նկատմամբ: Հեղինակը ցույց է տալիս, որ Ազգային
Ժողովը կատարել է շատ մեծ և վտանգներով լեցուն սխալ, երբ նախաձեռնել է ստեղծել նոր պետական համակարգ հինը բարելավելու փոխարեն:
Բյորկը տարազան փաստերով ապացուցում է անգլիացիների իրականացրած գործողությունների ճշմարտացիությունը և միաժամանակ ներկայացնում է ֆրանսիացիների սխալականությունը: Նա ավելացնում է. «Մեր ամենահին բարեփոխումը Ազատությունների մեծ Խարտիան է112: Շարունակելով
Բյորկը հաստատում է, որ խարտիան կապված է Հենրիխ I-ի հաստատած
մեկ այլ ավելի հին խարտիայի հետը, ինչը գալիս է ապացուցելու, որ մենք
ժառանգել ենք մեր ազատությունը և օրենքները մեր նախնիներից»113:
Ի զուգակշիռ Բյորկի արտահայտած տեսակետների, Մաքաուլեյը
նույնպես անդրադառնում է այս խնդրին: Նա գրում է` «Իմ նպատակը չէ կատարել որևէ պաշտոնական համեմատություն Ֆրանսիայի նոր և Անգլիայի
գոյություն ունեցող սահմանադրությունների միջև կամ քննադատության ենթարկել ֆրանսիական կառավարությունը, որից արդյունաբերական սեկտորի ներկայացուցիչները ստանում են հովանավորություն և պաշտպանություն
և որից ազգի մեծամասնությունը բավարարված է: Այսպիսով նպատակահարմար չէ դիտարկել մեր սահմանադրությունը որպես մի ուրույն մոդել,
որին մյուս բոլոր ազգերը պետք է հետևեն, չնայած մենք համոզված ենք, որ
այն ընդգրկում է բազմաթիվ առավելություններ համայն մարդկության հա-
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Ազատությունների մեծ խարտիա (լատ.՝ Magna Carta Libertatum, անգլ.՝ The Great
Charter) - Անգլիայի թագավոր Հովհաննես I Անհողինի կողմից 1215թ. հունիսի 15-ին
ստորագրված փաստաթուղթ, որը հետագայում դարձել է Մեծ Բրիտանիայի սահմանադրական-օրենսդրական հիմնարար փաստաթղթերից մեկը՝ ազդելով այլ արևմտյան երկրների իրավական համակարգի կայացման վրա։ Դա թագավորի դեմ ապըստամբած ֆեոդալների, հոգևոր դասի և քաղաքային վերնախավի հաղթանակն էր։
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մար»114: Հեղինակը ի տարբերություն Բյորկի նշում է, որ ֆրանսիական
հեղափոխության առաջնորդները և հետևորդները չեն տեսնում ոչ մի առավելություն եվրոպական հնագույն օրենքների մեջ:
Մաքաուլեյը իր աշխատանքում շեշտադրում է ֆրանսիական և անգլիական սահմանադրությունների մեջ տեղ գտած սեփականության իրավունքի մասին դրույթները: Ըստ իս շատ հետաքրքրական է ներկայացնել այս
կարծիքը, քանի որ հենց այստեղ են զատորոշվում միապետական և հանրապետական, ազատական և պահպանողական գաղափարակիրների
տարբերությունները և իհարկե սրանց հետ կապված կառավարման համակարգերը: Մաքաուլեյը ևս մեկ անգամ հակադրվում է Բյորկին և գտնում,
որ սեփականության իրավունքը անհրաժեշտ տարր է քաղաքակիրթ հասարակությունը և պետությունը պաշտպանելու համար: Նա միաժամանակ
շեշտադրում է ազնվականության դերակատարությունը, այն կապելով սեփականության իրավունքի հետ: «Կարիք չկա որպեսզի հասարակության մեջ
լինի հարուստ դաս, որը հոգ կտանի ազգի մասին քանի որ «յուրաքանչյուր
քաղաքացի, ով տիրապետում է նույնիսկ փոքր սեփականության հավասարապես համառ կերպով պաշտպանում է այն, ինչպես հասարակության հարուստ խավի ներկայացուցիչը»115: Շարունակելով նա մեջբերում է՝ «Անհավասարությունը իրականում հանգեցնում է նախանձի, չարակամության և
վերջ ի վերջո բերում քաղաքացիական անկարգությունների»116:
Ի հակադրություն Մաքաուլեյի սեփականության և վերջինիս հետ աղերսվող ազնվականության հետ կապված Բյորկը բերում է մի քանի ազնվականների օրինակներ, ովքեր ժամանակի ընթացքում ձեռք բերելով նաև
մեծածավալ սեփականություն գործիք են դարձել ժամանակի գահակալների
ձեռքին: Վերջիններիս գործողությունները երբեմն բացասական ազդեցություն են ունեցել տարբեր ազգերի ինչպես օրինակ ֆրանսիացիների ճակատագրի վրա: Բերելով մի շարք փաստեր Բյորկը ի պատասխան Մաքաուլեյի
գրում է՝ «Որ սեփականության հատկապես հողի մեծ զանգվածներն են,
որոնք գտնվում են մեծատոհմիկ ազնվականների ձեռքին և հանդիսանում
են միապետության բնական հենարանը, ի տարբերություն աստիճանակարգության մեջ տեղ գտած ավելի փոքր սեփականությունների»117: Այս տեսակետը ինձ հնարավորություն է տալիս ևս մեկ անգամ հիմնավորել, որ Բյորկը
114

IBID, pp. 40-43; Observations on a Pamphlet entitled 'Thoughts on the Cause of the Present
Discontents' (1770), pp. 1-20.
115
Observations on a Pamphlet entitled 'Thoughts on the Cause of the Present
Discontents' (1770), p. 23; Observations on the Reflections of the Rt. Hon. Edmund Burke, on
the Revolution in France (1790), pp. 40-43.
116
IBID, pp. 5-10.
117
IBID, p. 9.
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հանդիսանում է միապետական կարգերի կողմնակից, քանի որ տվյալ
կառավարման ժամանակ է, որ գահակալները իրենց համար որպես հենարան ընտրում են ազնվականության դասի ներկայացուցիչներին, որոնց ձեռքում կենտրոնացված են լինում հողային մեծ տիրույթներ և միաժամանակ
համապատասխան տիրակալը փորձում է բավարարել վերջիններիս շահերը՝ ելնելով այն հանգամանքից, որ հենց վերջիններիս աջակցությամբ նա
կարող է ապահովել իր գահի անվտանգությունը:
Սեփականության իրավունքի մասին խոսելիս ես նկատել եմ, որ Մաքաուլեյը որպես լուսավորության դարաշրջանի ակնառու ներկայացուցիչ մեծապես ազդվել է Ջոն Լոկի գաղափարներից և նույնիսկ տեղ-տեղ ցիտում է
դրանք՝ հակադրելով դրանք Բյորկի դատողություններին:
Մաքաուլեյը մասնավոր սեփականության մասին իր դատողությունները
սկսում է հետևյալ խոսքերով՝ «Աստված, ով ամբողջ աշխարհը տվել է համայն մարդկությանը, միաժամանակ նրանց նաև օժտել է բանականությամբ,
որպեսզի նրանք լավագույն ձևով օգտագործեն այս աշխարհը կյանքի և
հարմարավետության համար: Հողը և այն ամենը ինչ գտնվում է նրա վրա
տրվել է մարդկանց նրանց գոյության պահպանման և հեշտացման համար:
Բոլոր բարիքները, որոնք բնական ձևով աճում են նրա վրա և բոլոր
կենդանիները, որոնց այն կերակրում է պատկանում են համայն մարդկությանը, քանի որ նրանք հանդիսանում են բնության տարերային ստեղծագործություն և այսպիսով գտնվում են բնական վիճակում և ոչ ոք ի սկզբանե չուներ մասնավոր սեփականություն: Եվ քանի որ նրանք տրված են մարդկանց
օգտագործման համար, ապա անհրաժեշտության դեպքում պետք է լինի միջոց այս կամ այն ճանապարհով դրանք յուրացնելու համար: Չնայած հողը և
ստորադաս էակները բոլորը միասին պատկանում են համայն մարդկությանը, այնուամենայնիվ յուրաքանչյուր մարդ ունի որոշակի սեփականություն, որը հանդիսանում է իր սեփական անձը, որի հանդեպ ոչ ոք բացի
իրենից ոչ մի իրավունք չունի: Ի լրումն դրա մենք կարող ենք ավելացնել, որ
իր մարմնի և ձեռքերի աշխատանքը ամենախիստ հաշվարկով պատկանում
է իրեն: Նա իր աշխատանքի միջոցով աշխարհում գոյություն ունեցող իրերը
դարձնում է իր սեփականությունը՛՛118: Այստեղ հստակորեն արտացոլվում է
այն փաստը, որ սեփականության իրավունքը հանդիսանում է բնական
իրավունք, միևնույն ժամանակ սեփականության տակ նա հասկանում է
կյանքը, ազատությունը և սեփականությունը:
Այնուհետև Մաքաուլեյը որպես արմատական շարժման ներկայացուցիչ
Բյորկին ցույց է տալիս յուրաքանչյուր անհատի մասնավոր սեփականություն
ունենալու իրավունքի ճշմարտացիությունը նաև այլ փաստերով: Նա գրում է
118

IBID, pp. 40-43; (1689) Two Treatises of Government (published throughout the 18th century
by London bookseller Andrew Millar by commission for Thomas Hollis), (1689), p. 25-63.
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հետևյալը՝ „‟Քանի որ անհատը բնության մեջ հանդիպող իրը դուրս է բերում
մարդկության համար նախատեսված ընդհանուր օգտագործման վիճակից,
ապա ի շնորհիվ իր աշխատանքի մարդը միացնում է նրան այնպիսի մի բան,
որը բացառում է այդ առարկայի նկատմամբ մյուս մարդկանց ընդհանուր
իրավունքը: Եվ քանի որ այդ աշխատանքը հանդիսանում է աշխատողի
անհերքելի, անառարկելի սեփականությունը, ապա ոչ մի մարդ, բացի
իրենից չի կարող դրա նկատմամբ ոտնձգություն իրականացնել: Ընդհանուր
օգտագործման դեպքերում մենք նկատում ենք, որ հենց ընդանուրին պատկանող ամբողջից մի մասի մասհանումը և վերջինիս դուրսբերումը այն վիճակից որում այն ի սկզբանե գոյություն ունի բնության մեջ հիմք են հանդիսանում սեփականության համար, առանց որի ընդհանուրը ոչ մի օգուտ չի
բերում: Իսկ այս կամ այն մասի մասհանումը կախված չէ բոլորի կողմից
ընդհանուր օգտագործվող հստակ նշված համաձայնությունից: Աշխատանքի միջոցով հնարավոր է բնության մեջ պատահող իրերը և հողը դարձնել
մասնավոր սեփականություն»119:
Մաքաուլեյը ցանկանում է շեշտել Բյորկի դատողության սխալականությունը, ըստ որի յուրաքանչյուրը (Բյորկը նկատի ունի ազնվական դասի ներկայացուցիչներին) իր աշխատանքի միջոցով կարող է վերցնել իրեն այնքան,
որքան ցանկանա: Այս տեսակետին Մաքաուլեյը պատասխանում է հետևյալ
կերպ՝ «Դա այդպես չէ: Բնության միևնույն օրենքը, որը այս եղանակով մեզ
տալիս է սեփականություն, միևնույն ձևով նաև սահմանափակում է այդ սեփականության չափերը: Մարդը իրավունք ունի իր աշխատանքի միջոցով
իր սեփականությունը դարձնել այնքան, որքան նա կարող է օգտագործել իր
որոշակի կարիքների համար, նախքան այդ առարկան կկորցնի իր օգտակարությունը: Իսկ այն, ինչ դուրս է գալիս իրեն պատկանողի սահմաններից, գերազանցում է իր մասնաբաժինը, ապա պատկանում է ուրիշներին:
Ոչինչ չի ստեղծվել Աստծո կողմից նրա համար, որպեսզի մարդը այն փչացնի կամ ոչնչացնի”120: Երկու հեղինակների այս տեսակետները բնութագրում
են երկու հակադիր կառավարման կարգերին ներհատուկ տնտեսվարման
ձևերը: Գալով սեփականության հիմնական տեսակին՝ հողի սեփականությանը Մաքաուլեյը ցանկանալով ևս մեկ անգամ ապացուցել պահպանողական Բյորկի աշխատանքում տեղ գտած տեսակետի անհարիրությունը գրում
է հետևյալը՝ «Սակայն սեփականության հիմնական առարկա է հանդիսանում
հենց հողը, որն իր մեջ ներառում է մյուս բարիքները: Հողակտորը, որն ունի
այնպիսի չափեր, որ մեկ մարդ կարող է հերկել, ցանել, պարարտացնել,
119

Observations on the Reflections of the Rt. Hon. Edmund Burke, on the Revolution in
France (1790), p. 19.
120
Two Treatises of Government (published throughout the 18th century by London
bookseller Andrew Millar by commission for Thomas Hollis), (1689), pp. 26-98.
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մշակել և օգտագործել այդ հողի տված բերքը, հանդիսանում է այդ մարդու
սեփականությունը: Մարդը կարծես պաշտպանում է այն իր աշխատանքով
ընդհանուր տիրապետումից: Աստված և մարդու բանականությունը հրամայում են յուրացնել հողը, այսինքն բարելավել այն իր ամբողջ գիտակցական
կյանքի համար և դրա համար վերջինիս մեջ ներդնել ինչ-որ բան, որն իրեն է
պատկանում: Դա անհատի աշխատանքն է: Այսպիսով, նա, ով հպատակվում է Աստծո այս պատվիրանին դարձնում է այն իր սեփականությունը՝
վնաս չհասցնելով համայն մարդկությանը: Որևէ հողակտորի նմանատիպ
յուրացումը վերջինիս բարելավման ճանապարհով նույնպես վնաս չի հասցընում որևէ այլ մարդու, քանի որ դեռևս մնում է այդպիսի լավ հող այն էլ
բավականին մեծ քանակությամբ, որը կարող են օգտագործել այն մարդիկ
ովքեր չունեն»121:
Ուսումնասիրելով Մաքաուլեյի այս աշխատությունը, կարելի է հանգել
հետևյալ եզրահանգումների: Նախ և առաջ հեղինակը ներկայացնելով Բյորկի տեսակետները ֆրասնիական հեղափոխության և միապետության վերաբերյալ բաղդատում է իր սեփական գաղափարների հետ: Նկարագրելով
Բյորկի որպես միապետական պահպանողական թևի ներկայացուցչի բերված փաստերը իր հակափաստերով ապացուցում է վերջինիս սխալականությունը: Այնուհետև հեղինակը բնութագրում է Բյորկի աշխատության
շրջանակներում տեղ գտած ֆրանսիական և անգլիական սահմանադրությունների յուրահատկությունները շեշտադրելով վերջրններում տեղ գտած
սեփականության իրավունքի տարբերությունները և տնտեսական համակարգերի յուրահատկությունները: Ներկայացնելով իր և Բյորկի վերլուծությունները Քեթրին Մաքաուլեյը կրկին նկարագրում է ֆրանսիական և անգլիական սահմանադրությունների վերաբերյալ իրենցից յուրաքանչյուրի տեսակետները և ապացուցում իր տեսակետների ճշմարտացիությունը: Ես կատարել եմ նաև հետևյալ կարևոր եզրահանգումները: Մաքաուլեյը ներկայացնելով Բյորկի միապետության դերակատարությանը փաստերով ապացուցում է անգլիական հանրապետության առավելությունները և միաժամանակ
երկու երկրների սահմանադրությունների միջոցով վերհանում անգլիականի
առավելությունները:
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Observations on the Reflections of the Rt. Hon. Edmund Burke, on the Revolution in
France (1790),p. 28.
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Էլյա ՂԻԱՍՅԱՆ
Տնտեսական բարեփոխումները և կառավարման համակարգը ֆրանսիական
հեղափոխությունից առաջ և հետո
Բանալի բառեր. հեղափոխություն, հանրապետություն, պառլամենտ,
միապետություն, ազատականություն, պահպանողականություն
Քեթրին Մաքաուլեյի “Դիտողություններ հարգարժան պարոն Բյորկի մտորումներ Ֆրանսիական հեղափոխության մասին գրքի վերաբերյալ” աշխատությունում հեղինակը ներկայացնում է իր և Բյորկի տեսակետները ֆրանսիական հեղափոխության, ինչպես նաև վերջինիս հետ կապված միապետական և հանրապետական կառավարման ձևերի առավելությունները և թերությունները: Միևնույն ժամանակ հեղինակը նկարագրում է Բյորկի և իր տեսակետները ֆրանսիական և անգլիական սահմանադրությունների մասին ապացուցելով անգլիականի առանձնահատկությունները:
Elya GHIASYAN
Economic reforms and system of administration before and after the revolution in
France
Key words: revolution, republic, parliament, monarchy, liberalism, conservatism

In the book «Observations on the Reflections of the Rt. Hon. Edmund Burke, on the
Revolution in France» Catherine Macaulay represents her and Edmund Burke‘s notions,
opinion regarding French Revolution, as well as we the advantages and the
disadvantages associated with the monarchical and republican forms of government.
Simultaneously, the author describes her and Burkhe‘s views concerning British and
French constitutions proving the peculiarities of the English constitution.
Эля ГИАСЯН
Экономические реформы и система управления до и после революции во
Франции
Ключевые слова: революция, республика, парламент, монархия, либерализм, консерватизм

В книге "Наблюдения относительно отражений Эдмунд Берка о революции во
Франции" представляет свои и соображения Берка о Французской революции, а
также преимущества и недостатки, связанные с монархическим и республиканским формами правления. Одновременно автор описывает свои и взгляды Берка по
отношению британского и французского конституций, доказывая особенности
английской конституции.
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úî²ðºðÎðÚ² Üºð¸ðàôØÜºðÆ ²ð¸ÚàôÜ²ìºîàôÂÚ²Ü ¶Ü²Ð²îàôØÀ ÐÐ
²èºìîð²ÚÆÜ ´²ÜÎºðàôØ
î³ñáÝ êÆØàÜÚ²Ü
Ð²²Ð üÇÝ³ÝëÝ»ñ ¨ í³ñÏ ³ÙµÇáÝÇ ³ëåÇñ³Ýï
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. ûï³ñ»ñÏñÛ³ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ« ³é¨ïñ³ÛÇÝ µ³ÝÏ»ñ« Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ
ß³ÑáõÃ³µ»ñáõÃÛáõÝ« ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝ« ß³Ñ³µ³ÅÇÝÝ»ñ

úï³ñ»ñÏñÛ³ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÁ ûï³ñ»ñÏñÛ³ Ý»ñ¹ñáÕÝ»ñÇ ¨ é»½Ç¹»Ýï
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ûï³ñ»ñÏñÛ³ Ù³ëÝ³×ÛáõÕ»ñÇ ÏáÕÙÇó ïíÛ³É »ñÏñÇ ï³ñ³ÍùáõÙ Ó»éÝ³ñÏ³ïÇñ³Ï³Ý ¨ ³ÛÉ ï»ë³ÏÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ûµÛ»ÏïÝ»ñáõÙ
·áõÛù³ÛÇÝ ¨ áã ·áõÛù³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÝ»ñÇ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÝ »Ý« áñáÝù Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ »Ý ß³ÑáõÛÃ Ï³Ù ³ÛÉ ï»ë³ÏÇ û·áõï ëï³Ý³Éáõ Ýå³ï³Ïáí [1« էջ 98]:
Î³åÇï³ÉÇ ³×Ç ³ÕµÛáõñÁ ¨ Ý»ñ¹ñÙ³Ý Ýå³ï³ÏÁ Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ Íñ³·ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ëï³óí³Í ß³ÑáõÛÃÝ ¿: Ü»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ áñáßíáõÙ ¿ ß³ÑáõÛÃÁ Ñ³ñ³µ»ñ»Éáí Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ Í³Ëë»ñÇÝ©
[2« էջ 24] (բանաձև 1)
²ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ Ý³Ë³·ÍÇ »Éù»ñÇ ¨ Ùáõïù»ñÇ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ ¿, áñáÝù Ï³ï³ñí³Í Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÁ ¨ ¹ñ³Ýó ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ
ëï³óí³Í »Ï³ÙáõïÝ»ñÝ »Ý: [3« էջ 181]
Աղյուսակ 1. Հաշվարկներում օգտագործված նախնական տվյաներ (մլն դրամ)

ÐÐ µ³ÝÏ»ñÇ Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉáõÙ Ï³ï³ñí³Í ûï³ñ»ñÏñÛ³
Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ ß³ÑáõÃ³µ»ñáõÃÛáõÝÁ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý óáõó³ÝÇßÝ ¿: ¸ñ³ Ñ³ßí³ñÏÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ù»ñ ÏáÕÙÇó Ý³Ë Ñ³ßí³ñÏí»É ¿ ûï³ñ»ñÏñÛ³ Ý»ñ¹ñáÕÝ»ñÇÝ µ³ÅÇÝ ÁÝÏÝáÕ ß³ÑáõÛÃÁ« áñÁ Ñ³ñ³µ»ñ»Éáí ÐÐ µ³ÝÏ»ñÇ Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉáõÙ Ï³ï³ñí³Í ûï³ñ»ñÏñÛ³
Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ ÙÇçÇÝ ï³ñ»Ï³Ý ³ñÅ»ùÇÝ ëï³ó»É »Ýù å³Ñ³ÝçíáÕ óáõó³111
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ÝÇßÁ: úï³ñ»ñÏñÛ³ Ý»ñ¹ñáÕÝ»ñÇ ß³ÑáõÛÃÁ Ñ³ßí³ñÏí»É ¿ ÐÐ µ³ÝÏ»ñÇ Ñ³ñÏáõÙÇó Ñ»ïá ½áõï ß³ÑáõÛÃÁ µ³½Ù³å³ïÏ»Éáí ÐÐ µ³ÝÏ»ñÇ Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉáõÙ ûï³ñ»ñÏñÛ³ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý ï»ë³Ï³ñ³ñ Ïßéáí:
ÐÐ µ³ÝÏ»ñÇ Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉáõÙ Ï³ï³ñí³Í ûï³ñ»ñÏñÛ³
Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ ß³ÑáõÃ³µ»ñáõÃÛáõÝÁ 2003-2004ÃÃ©-ÇÝ ³ÝÁÝ¹Ñ³ï ³× ¿ ·ñ³Ýó»É« 2004Ã©ÇÝ Ñ³ëÝ»Éáí Çñ ³é³í»լ³·áõÛÝ ³ñÅ»ùÇÝª 47©1%« ÇÝãÁ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ ÐÐ µ³ÝÏ»ñÇ Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉáõÙ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ
áõÝ»óáÕ ûï³ñ»ñÏñÛ³ Ý»ñ¹ñáÕÝ»ñÇÝ µ³ÅÇÝ ÁÝÏÝáÕ ß³ÑáõÛÃÇ ¨ ÐÐ µ³ÝÏ»ñÇ
Ï³ÝáÝ³¹³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉáõÙ ûï³ñ»ñÏñÛ³ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý ³×áí:
2005Ã©-ÇÝ ³ñÓ³Ý³·ñí³Í ÏïñáõÏ ³ÝÏáõÙÁ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ ÐÐ
µ³ÝÏ»ñÇ Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉáõÙ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ûï³ñ»ñÏñÛ³ Ý»ñ¹ñáÕÝ»ñÇÝ µ³ÅÇÝ ÁÝÏÝáÕ ß³ÑáõÛÃÇ 32©1% Ýí³½áõÙáí« ÇÝãå»ë
Ý³¨ µ³ÝÏ»ñÇ Ï³Ý© Ï³åÇï³ÉáõÙ Ï³ï³ñí³Í ûï³ñ»ñÏñÛ³ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»Ç ³×áí: 2007-2009ÃÃ ûï³ñ»ñÏñÛ³ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ ß³ÑáõÃ³µ»ñáõÃÛáõÝÁ ³ÝÁÝ¹Ñ³ï ³ÝÏáõÙ ¿ ³ñÓ³Ý³·ñ»Éª Ýí³½³·áõÛÝ ¹ñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇÝ (5©1%) Ñ³ëÝ»Éáí 2009Ã©ÇÝ« áñÁ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ×·Ý³Å³ÙÇ å³ï×³éáí µ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ß³ÑáõÛÃÇ ³ÝÏÙ³Ý Ñ»ï¨³ÝùÝ ¿:
122

Աղյուսակ 2. ՀՀ բանկերում կատարված օտար. ներդրումների
արդյունավետության ցուցանիշներ, %

ÐÐ µ³ÝÏ»ñÇ Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉáõÙ Ï³ï³ñí³Í ûï³ñ»ñÏñÛ³
Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ ß³ÑáõÃ³µ»ñáõÃÛáõÝÁ ëÏëáõÙ ¿ ³ÝÏáõÙ ³åñ»É 2013Ã©-ÇÝ ¨ Çñ
å³ïÙ³Ï³Ý Ýí³½³·áõÛÝÇÝ ¿ Ñ³ëÝáõÙ 2015Ã©-ÇÝ ³ñÓ³Ý³·ñ»Éáí -6©2% ³ñÅ»ù: ²Ûë ³ÝÏáõÙÁ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ 2013-2015ÃÃ©-ÇÝ ûï³ñ»ñÏñÛ³ Ý»ñ¹ñáÕÝ»ñÇÝ µ³ÅÇÝ ÁÝÏÝáÕ ß³ÑáõÛÃÇ ½·³ÉÇ ³ÝÏáõÙÝ»ñáí« áñÝ ¿É ÐÐ µ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ß³ÑáõÛÃÇ ÏïñáõÏ ³ÝÏÙ³Ý Ñ»ï³ÝùÝ ¿:
122

Աղյուսակը կազմվել է հեղինակի կողմից կատարված հաշվարկների հիման վրա
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2014-2015ÃÃ©-ÇÝ ÐÐ µ³ÝÏ»ñÇ ß³ÑáõÛÃÇ ¨ Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉáõÙ Ï³ï³ñí³Í ûï³ñ»ñÏñÛ³ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ ß³ÑáõÃ³µ»ñáõÃÛ³Ý (³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý) ³ÝÏÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý å³ï×³éÁ 2014Ã©-Ç ÝáÛ»Ùµ»ñ-¹»Ïï»Ùµ»ñ ³ÙÇëÝ»ñÇÝ ÐÐ ¹ñ³ÙÇ ³ñÅ»½ñÏáõÙÝ ¿« áñÁ ÷áË³ÝóÙ³Ý Ý»ñùÇÝ Ù»Ë³ÝÇ½ÙÇ ÙÇçáóáí Ç í»ñçá Ñ³Ý·»óñ»É ¿ µ³ÝÏ»ñÇ ß³ÑáõÛÃÇ ¨ ûï³ñ»ñÏñÛ³ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ ß³ÑáõÃ³µ»ñáõÃÛ³Ý Ýí³½Ù³Ý: Ø»ñ ÏáÕÙÇó Ï³ï³ñí³Í áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ µ³ó³Ñ³Ûïí»É »Ý ¹ñ³ÙÇ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ³½¹»óáõÃÛ³Ý ÷áË³ÝóÙ³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÷áõÉ»ñÁ ¨ ûÕ³ÏÝ»ñÁ« áñáÝù Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý ·Í³å³ïÏ»ñ 1-áõÙ:

¶Í³å³ïÏ»ñ 1. ÐÐ µ³ÝÏ»ñÇ Ï³Ý© Ï³åÇï³ÉáõÙ Ï³ï³ñí³Í ûï³ñ»ñÏñÛ³
Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý íñ³ ÐÐ ¹ñ³ÙÇ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ³½¹»óáõÃÛ³Ý
÷áË³ÝóÙ³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ûÕ³ÏÝ»ñÁ

¸ÇíÇ¹»ÝïÝ»ñÇ í×³ñÙ³Ý ·áñÍ³ÏÇóÁ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë Ã» ëï³óí³Í ½áõï
ß³ÑáõÛÃÇ áñ Ù³ëÝ ¿ ß³Ñ³µ³ÅÇÝÝ»ñÇ ï»ëùáí µ³ßËí»É µ³ÅÝ»ï»ñ»ñÇÝ: ÐÐ
µ³ÝÏ»ñáõÙ ³Ûë ·áñÍ³ÏÇóÁ ËÇëï ó³Íñ ¿« ³é³í»É³·áõÛÝ ³ñÅ»ùÁª 3©44%
(³ÕÛáõë³Ï 2)« ³ñÓ³Ý³·ñí»É ¿ 2006Ã©ÇÝ: Þ³Ñ³µ³ÅÇÝÝ»ñÇ í×³ñÙ³Ý ó³Íñ
Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ åáñïý»É³ÛÇÝ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ Ý»ñ·ñ³íÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ëï»ÕÍáõÙ ¿
áã ·ñ³íÇã å³ÛÙ³ÝÝ»ñ« ù³ÝÇ áñ ¹ñ³Ýó Ýå³ï³ÏÁ áã Ã¿ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý
ÝÏ³ïÙ³Ùµ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ ë³ÑÙ³Ý»ÉÝ ¿« ³ÛÉ ³é³í»³·áõÛÝ ß³ÑáõÛÃ
ëï³Ý³ÉÁ: ²Û¹ ¿ å³ï×³éÁ« áñ ÐÐ µ³ÝÏ»ñÇ Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉáõÙ
Ï³ï³ñí³Í ûï³ñ»ñÏñÛ³ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ Ï³éáõóí³ÍùáõÙ åáñïý»É³ÛÇÝ
Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÁ ÷áùñ ï»ë³Ï³ñ³ñ ÏßÇé áõÝ»Ý: Ð»ï³ùñùñ³Ï³Ý ¿« áñ Ã»¨
ß³Ñ³µ³ÅÇÝÝ»ñÇ í×³ñÙ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ ó³Íñ ¿« µ³Ûó Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÁ ³×áõÙ
»Ý« ë³ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ áñ Ý»ñ¹ñáÕÝ»ñÁ Ñ»ï³åÝ¹áõÙ »Ý »ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï
ß³Ñ»ñ: Ø»ñ ÏáÕÙÇó Ñ³ßí³ñÏí»É ¿ ÐÐ µ³ÝÏ»ñÇ Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý Ï³åÇ113
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ï³ÉáõÙ Ï³ï³ñí³Í ûï³ñ© Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ ¨ ûï³ñ»ñÏñÛ³ Ý»ñ¹ñáÕÝ»ñÇÝ µ³ÅÇÝ ÁÝÏÝáÕ ß³ÑáõÛÃÇ Ïáñ»ÉÛ³óÇ³ÛÇ ·áñÍ³ÏÇóÁ« áñÁ 2002-2015ÃÃ Ïïñí³Íùáí áõÝÇ 0©29 ³ñÅ»ùÁ« ÇÝãÁ íÏ³ÛáõÙ ¿ ÃáõÛÉ Ï³åÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ: ê³
¨ë Ù»Ï ³Ý·³Ù íÏ³ÛáõÙ ¿ ³ÛÝ Ù³ëÇÝ« áñ ÐÐ µ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ûï³ñ»ñÏñÛ³ Ý»ñ¹ñáÕÝ»ñÁ Ñ»ï³åÝ¹áõÙ »Ý »ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý
Ýå³ï³ÏÝ»ñ« ³ÛÉ áã Ã» ëå»ÏáõÉÛ³ïÇí Ï³ñ×³Å³ÙÏ»ï ß³Ñ»ñ: úï³ñ»ñÏñÛ³ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ ß³ÑáõÃ³µ»ñáõÃÛ³Ý ÙÇçÇÝ ³ñÅ»ùÁ 2003-2015ÃÃ
Ïïñí³Íùáí Ï³½ÙáõÙ ¿ 15©14%« ÁÝ¹ áñáõÙ Ñ³ßí³ñÏáõÙ ã»Ý Ý»ñ³éí»É 2004Ã©
¨ 2015Ã© óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ: 2004Ã©-Ç óáõó³ÝÇßÁ ³ñï³ùëí»É ¿ ß³ñùÇó« ù³ÝÇ áñ
·ñ³Ýó»É ¿ ß³ñùÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ï»Ý¹»ÝóÇó ÏïñáõÏ ß»ÕíáÕ ³ñÅ»ù« ÇëÏ 2015Ã©ÇÝ ³ñÓ³Ý³·ñ»É ¿ µ³ó³ë³Ï³Ý ³ñÅ»ù« ÇÝãÇ å³ï×³éáí ³ÝÑÝ³ñ ¿ »Õ»É
¹ñ³ Ý»ñ·ñ³íáõÙÁ Ñ³ßí³ñÏÇ Ù»ç:
Աղյուսակ 3. ՀՀ բանկերում կատարված օտարերկրյա ներդրումների
արդյունավետության միջին ցուցանիշներ, %
ՀՀ բանկերի կան. կապիտալում կատարված օտար. ներդրումների
միջին շահութաբերություն 2003-2008թթ (առանց 2004թ.-ի)

21.03

ՀՀ բանկերի կան. կապիտալում կատարված օտար. ներդրումների
միջին շահութաբերություն 2010-2012թթ

16.2

ՀՀ բանկերի կան. կապիտալում կատարված օտար. ներդրումների
միջին շահութաբերություն 2013-2014թթ

10.4

ՀՀ բանկերի կան. կապիտալում կատարված օտար. ներդրումների
միջին շահութաբերություն 2003-2014 (առանց 2004թ.-ի)

15.14

2003-2008ÃÃ. ûï³ñ»ñÏñÛ³ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ »Õ»É ¿
½·³ÉÇáñ»Ý µ³ñÓñ ³ÙµáÕç ß³ñùÇ ÙÇçÇÝ ³ñÅ»ùÇó` Ï³½Ù»Éáí 21©03 %« ÇÝãÁ
å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ 2006-2008ÃÃ© ûï³ñ»ñÏñÛ³ Ý»ñ¹ñáÕÝ»ñÇ ß³ÑáõÛÃÇ Ñ³í»É³×Ç µ³ñÓñ ï»Ùå»ñáí (ï»ë ³ÕÛáõë³Ï 2): 2009Ã©-Ç ·Éáµ³É ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
×·Ý³Å³ÙÇ å³ï×³éáí í³ïÃ³ñ³ó»É »Ý ÐÐ µ³ÝÏ»ñÇ ß³ÑáõÃ³µ»ñáõÃÛ³Ý
óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ« áñÁ Ñ³Ý·»óñ»É ¿ ûï³ñ»ñÏñÛ³ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý ÏïñáõÏ ³ÝÏÙ³Ý: 2010-2012ÃÃ. Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ ß³ÑáõÃ³µ»ñáõÃÛ³Ý
ÙÇçÇÝ óáõó³ÝÇßÁ ·ñ³Ýó»É ¿ 16©2% ³ñÅ»ùÁ« áñÁ Ã»¨ µ³ñÓñ ¿ ³ÙµáÕç ß³ñùÇ
ÙÇçÇÝ ³ñÅ»ùÇó« µ³Ûó ½·³ÉÇáñ»Ý ÷áùñ ¿ 2003-2008ÃÃ ÙÇçÇÝ óáõó³ÝÇßÇó:
ê³ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ 2011-2012ÃÃ©« 2006-2008ÃÃ© Ñ³Ù»Ù³ï ûï³ñ»ñÏñÛ³
Ý»ñ¹ñáÕÝ»ñÇÝ µ³ÅÇÝ ÁÝÏÝáÕ ß³ÑáõÛÃÇ Ñ³í»É³×Ç ³í»ÉÇ ó³Íñ ï»Ùå»ñáí:
2013-2014ÃÃ ÐÐ µ³ÝÏ»ñáõÙ Ï³ï³ñí³Í ûï³ñ»ñÏñÛ³ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ ÙÇçÇÝ
ß³ÑáõÃ³µ»ñáõÃÛáõÝÁ Ï³½Ù»É ¿ 10©4%« áñÁ ¹Çï³ñÏí³Í »ñ»ù Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÝ»ñÇ Ù»ç ³Ù»Ý³÷áùñ óáõó³ÝÇßÝ ¿ ¨ ½·³ÉÇáñ»Ý ÷áùñ ¿ ³ÙµáÕç
Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ ÙÇçÇÝ óáõó³ÝÇßÇó (15©14%)` å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ïíÛ³É
Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ ûï³ñ»ñÏñÛ³ Ý»ñ¹ñáÕÝ»ñÇ ß³ÑáõÛÃÇ Ýí³½áõÙáí:
114
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²ÛëåÇëáí Ï³ñáÕ »Ýù »½ñ³Ï³óÝ»É« áñ áõëáõÙÝ³ëÇñíáÕ 2003-2015ÃÃ
Å³Ù³Ï³ßñç³ÝáõÙ ÐÐ µ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ Ï³ï³ñí³Í ûï³ñ»ñÏñÛ³
Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ ÷áõÉ³ÛÇÝ ³ÝÏáõÙ ¿ ³ñÓ³Ý³·ñ»É« ³é³í»É³·áõÛÝ Ù³Ï³ñ¹³Ï ·ñ³Ýó»Éáí 2003-2008ÃÃ©-ÇÝ« ÇëÏ Ýí³½³·áõÛÝ Ù³Ï³ñ¹³Ï` 2014-2015ÃÃ©-ÇÝ: úï³ñ»ñÏñÛ³ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ ÙÇçÇÝ ß³ÑáõÃ³µ»ñáõÃÛáõÝÁ ³ëïÇ×³Ý³µ³ñ Ýí³½»É ¿` 2003-2008ÃÃ©« 2010-2012ÃÃ©« 20132014ÃÃ. Ï³½Ù»Éáí Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³µ³ñ 21©03%« 16©2% ¨ 10©4%« ÁÝ¹
áñáõÙ 2003-2014ÃÃ ÙÇçÇÝ ß³ÑáõÃ³µ»ñáõÃÛáõÝÁ »Õ»É ¿ 15©14%:
Ø»ñ Ï³ñÍÇùáí ÐÐ µ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ñ³Ý¹»å ³ñï»ñÏñÇ Ý»ñ¹ñáÕÝ»ñÇ íëï³ÑáõÃÛáõÝÁ Ó¨³íáñí»É ¿ 2003-2008ÃÃ ÐÐ µ³ÝÏ»ñÇ ¨ ûï³ñ»ñÏñÛ³ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ ß³ÑáõÃ³µ»ñáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ ï»Ùå»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ, ÇÝãÁ Ù»Í³óñ»É ¿ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ Í³í³ÉÁ ¨ ÐÐ µ³ÝÏ»ñáõÙ ûï³ñ»ñÏñÛ³ Ï³åÇï³ÉÇ ï»ë³Ï³ñ³ñ ÏßÇéÁ: ²ñï»ñÏñÇ åáñïý»É³ÛÇÝ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÁ ÐÐ µ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ã»Ý« ù³ÝÇ áñ ËÇëï ó³Íñ ¿ ¹ÇíÇ¹»ÝïÝ»ñÇ í×³ñÙ³Ý ·áñÍ³ÏÇóÁ« ÇÝãÁ åáñïý»É³ÛÇÝ Ý»ñ¹ñáÕÇ Ñ³Ù³ñ Ï³ñ¨áñ
óáõó³ÝÇß ¿: ¸³ ¿ å³ï×³éÁ áñ ÐÐ µ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ûï³ñ»ñÏñÛ³
Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ Ù»ç åáñïý»É³ÛÇÝ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÁ ËÇëï ÷áùñ ÏßÇé áõÝ»Ý:
ÐÐ µ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ûï³ñ»ñÏñÛ³ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý ³ÝÏÙ³Ý Ý»ñÏ³ ï»Ùå»ñÇ å³Ñå³ÝÙ³Ý ¹»åùáõÙ ÐÐ µ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á Ï³ñáÕ ¿ Ï³Ý·Ý»É Ï³åÇï³ÉÇ ³ñï³ÑáëùÇ ËÝ¹ñÇ ³éç¨: ²Ûë Ñ»é³ÝÏ³ñÇó Ëáõë³÷»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ å³ÛÙ³ÝÝ»ñ ëï»ÕÍ»É µ³ÝÏ»ñÇ ß³ÑáõÃ³µ»ñáõÃÛ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßï Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ í»ñ³Ï³Ý·Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñ
áñÇ Ýå³ï³Ïáí ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ µ³ñ»É³í»É µ³ÝÏ»ñÇ í³ñÏ³ÛÇÝ åáñïý»ÉÇ
áñ³ÏÁ« ÇÝãÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ÏÝí³½»Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ÑÝ³ñ³íáñ ÏáñáõëïÝ»ñÇ
å³ÑáõëïÝ»ñÇÝ Ï³ï³ñíáÕ Ù³ëÝ³Ñ³ÝáõÙÝ»ñÁ ¨ Ï³×Ç ß³ÑáõÛÃÁ:
ÐÐ µ³ÝÏ»ñÇ í³ñÏ³ÛÇÝ åáñïý»ÉÇ áñ³ÏÇ ³ÝÏÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý å³ï×³éÁ ÐÐ ¹ñ³ÙÇ ³ñÅ»½ÏáõÙÝ ¿ 2014ÃÃ ÝáÛ»Ùµ»ñ-¹»Ïï»Ùµ»ñ ³ÙÇëÝ»ñÇÝ« áñÁ
ßÕÃ³Û³Ï³Ý é»³ÏóÇ³ÛÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ Ñ³Ý·»óñ»É ¿ µ³ÝÏ»ñÇ ß³ÑáõÛÃÇ ³ÝÏÙ³ÝÁ: ºÃ» ÑÝ³ñ³íáñ ã¿ ³ñ³· ù³ÛÉ»ñ Ó»éÝ³ñÏ»É ¹ñ³ÙÇ ³ñÅ»íáñÙ³Ý áõÕÕáõÃÛ³Ùµ« ³å³ ÐÐ Î´-Ý å»ïù ¿ Å³Ù³Ý³Ï³íáñ³å»ë Ýí³½»óÝÇ ³ñï³ñÅáõÛÃáí Å³ÙÏ»ï³Ýó í³ñÏ³ÛÇÝ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Íáí ³ÏïÇíÝ»ñÇ
ÏáñáõëïÝ»ñÇ å³ÑáõëïÇÝ µ³ÝÏ»ñÇ ÏáÕÙÇó Ï³ï³ñíáÕ Ù³ëÝ³Ñ³ÝáõÙÝ»ñÇ
¹ñáõÛù³ã³÷»ñÁ« ÇÝãÁ ÏÑ³Ý·»óÝÇ µ³ÝÏ»ñÇ ß³ÑáõÛÃÇ ³í»É³óÙ³ÝÁ: ÐÐ
¹ñ³ÙÇ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí µ³ÝÏ»ñÇ áñ³Ï³½ñÏí³Í ³ñï³ñÅáõÃ³ÛÇÝ
í³ñÏ³ÛÇÝ åáñïý»ÉÇ áñ³ÏÁ µ³ñÓñ³óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí å»ïù ¿ Ýí³½»óÝ»É
³ñï³ñÅáõÛÃáí ïñ³Ù³¹ñí³Í í³ñÏ»ñÇ ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÁ` ã»½áù³óÝ»Éáõ
¹ñ³ÙÇ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ í³ñÏ³éáõÝ»ñÇ íñ³: ¸ñ³ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ
ÏÝí³½Ç í³ñÏ³éáõÝ»ñÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý µ»éÁ ¨ Å³ÙÏ»ï³Ýó í³ñÏ»ñÇ Í³í³115
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·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ: Ø³ëÝ³íáñ³å»ë Ñ³ßí³ñÏí»É »Ý
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·áñÍ³ÏÇóÝ»ñÁ: àõëáõÙÝ³ëÇñí»É ¿ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý íñ³
¹ñ³ÙÇ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ, Ý»ñÏ³Û³óí»É ¿ ³½¹»óáõÃÛ³Ý ÷áË³ÝóÙ³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÁ: Ð³ßí³ñÏí»É »Ý ß³ÑáõÃ³µ»ñáõÃÛ³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ:
Тарон СИМОНЯН
Оценка эффективности иностранных инвестиций в коммерческих банках РА
Ключевые слова: иностранные инвестиции, комерческие банки, прибыльность
инвестиций, эффективность, дивиденты

В статье изучены основные показатели эффективностьи иностранных инвестиций
в комерческих банках Армении. Вычислены коэффициенты прибыльности иностранных инвестиций, выплаты дивидендов иностранным инвесторам. Изучено
влияние девальвации армянской валюты на уровень эффективности иностранных
инвестиций в банках РА, а также представлен механизм передачи влияния. Расчитаны показатели прибыльности инвестиций и выявлен тренд показателя.
Taron SIMONYAN
The assessment of efficiency of foreign investments in commercial banks of
Republic of Armenia
Key words: foreign investments, commercial banks, profitability of investments, efficiency

In this article there have been investigated the main indicators of efficiency of foreign
investments in the authorized capital of commercial banks of the Republic of Armenia.
Particularly the author has calculated the coefficients of profitability of foreign
investments, dividend payment and etc. Also there has been explored the influence of
the devaluation of Armenian currency on the efficiency of foreign investments.
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²ÜÒÆ ¸ð²Ø²ÚÆÜ ì²ðø²¶ÌÆ Ðà¶º´²Ü²Î²Ü ºì îÜîºê²¶Æî²Î²Ü
úðÆÜ²â²öàôÂÚàôÜÜºðÆ Ð²Ø²¸ðàôÂÚàôÜ
¸³íÇÃ ²ì²ÜºêÚ²Ü
ÐÐ å»ï³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý ³Ï³¹»ÙÇ³ÛÇ ³ëåÇñ³Ýï
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. ¹ñ³Ù³ÛÇÝ í³ñù, ³ÝÓ, ëå³ñáÕ, ßáõÏ³Û³·ÇïáõÃÛáõÝ,
Ñá·»µ³ÝáõÃÛáõÝ

êå³éáÕÇ ¹ñ³Ù³ÛÇÝ í³ñùÇ ÑÇÙÝ³ËÝ¹ñÇ áõëáõÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÁ ÏñáõÙ ¿
Ñ³Ù³ÉÇñ µÝáõÛÃ ¨ ·ïÝíáõÙ ¿ ï³ñµ»ñ ·Çï³Ï³ñ·»ñÇ ¨ ÏÇñ³é³Ï³Ý µÝ³·³í³éÝ»ñÇ ïÇñáõÛÃáõÙ՝ ïÝï»ë³·ÇïáõÃÛ³Ý, ëáóÇáÉá·Ç³ÛÇ, Ñá·»µ³ÝáõÃÛ³Ý, ßáõÏ³Û³·ÇïáõÃÛ³Ý, Ï³é³í³ñÙ³Ý ¨ Ó»éÝ»ñ»óáõÃÛ³Ý Ñá·»µ³ÝáõÃÛáõÝ: ÜÙ³Ý ï³ñ³µÝáõÛÃ ·Çï³Ï³Ý Ë×³ÝÏ³ñÁ ïñ³Ù³µ³Ý³Ï³Ý ¿, ù³ÝÇ
áñ ÑÇÙÝ³ËÝ¹ñÇ ÑÇÙùáõÙ ÁÝÏ³Í ¿ µ³½Ù³ÏáÕÙ³ÝÇ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ñ³ëï³ïáõÙÁ՝ ³ñï³¹ñ³ÕÝ»ñÇ, ëå³éáÕÝ»ñÇ, Ù³ï³Ï³ñ³ñÝ»ñÇ, Ù»Í³Í³Ë ¨ Ù³Ýñ³Í³Ë í³×³éáÕÝ»ñÇ, ·áí³½¹³ÛÇÝ ·áñÍ³Ï³ÉÝ»ñÇ ¨ ³ÛÉáó
ÙÇç¨, áñáÝù ÙÇÙÛ³Ýó Ñ»ï ÷áËÏ³å³Ïóí³Í »Ý ÷áË³¹³ñÓ ß³Ñ³í»ï-·áñÍ³ñ³ñ Ï³å»ñáí: êå³éáÕ³Ï³Ý í³ñùÇ í»ñ³µ»ñÛ³É, áñÝ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÙ ¿
Ù³ñ¹áõ ¹ñ³Ý³ÛÇÝ í³ñù³·ÍÇ ³ñï³Ñ³ÛïáõÙÝ»ñÁ ßáõÏ³Û³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ¨ ÷áñÓáõÙ å³ï³ëË³Ý»É ÙÇ ù³ÝÇ ³Ù»ÝûñÛ³ Ñ³ñó»ñÇÝ՝ ÇÝãå»ë Í³Ëë»É ¨ ïÝï»ë»É ·áõÙ³ñÁ, ÇÝã »Ýù ëå³éáõÙ ¨ ÇÝãáõ, áñï»ÕÇó Ó»éù
µ»ñ»É Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ³åñ³ÝùÁ, ÇÝãáõ ¨ ÇÝãå»ë ³½³ïíáõÙ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ Ï³Ù Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ëå³éáõÙÇó:
Ä³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ßáõÏ³Û³·ÇïáõÃÛ³ÝÁ (Ù³ñù»ÃÇÝ·ÇÝÁ) ÝíÇñí³Í Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõÕÕí³Í »Ý µ³ó³Ñ³Ûï»É ëå³éáÕ³Ï³Ý í³ñù³·ÍÇ Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý, ³é¨ïñ³ÛÇÝ ³é³ç³ñÏÝ»ñáõÙ ÏáÕÙÝáñáßÙ³Ý, Ó¨³íáñÙ³Ý ¨ ë»·Ù»Ýï³íáñÙ³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ ÉáõÍ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí: àñå»ë Ï³ÝáÝ, ³Ûë Ýå³ï³ÏÇÝ
Ñ³ëÝ»ÉÁ Ï³åí³Í ¿ í»ñÉáõÍ³Ï³Ý Ù»Ãá¹Ç ÏÇñ³éÙ³Ý Ñ»ï, áñÁ ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë
å³ñ½»É ³Ûë Ï³Ù ³ÛÝ ³åñ³ÝùÇ, Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ï»ë³ÏÇ, ³åñ³ÝùÇ Ï³Ù
Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ÁÝÏ³ÉÙ³Ý, ëå³éáÕÝ»ñÇ í³ñùÇ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:
Ð»ï³½áïáõÃÛ³Ý ³Ûë ÷áõÉÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ áñáß»É ¹ñ³Ù³ÛÇÝ í³ñùÇ Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ՝ ÙÇç³é³ñÏ³Û³Ï³Ý Ùáï»óáõÙÝ»ñÇ
¨ µÝ³·³í³é³ÛÇÝ Ñ»ï³½áï³Ï³Ý ï»ë³Ï»ïÝ»ñÇ Ý»ñùá: îÝï»ë³·Çï³Ï³Ý Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ý ³éáõÙáí՝ ¹ñ³Ù³ÛÇÝ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÙÁ »ÝÃ³¹ñáõÙ ¿ ·áõÙ³ñÇ ¹Çï³ñÏáõÙ áñå»ë ‚÷áË³Ý³ÏÙ³Ý ÙÇçáó‛ ¨
‚¹ñ³Ù³Ï³Ý ßáõÏ³ÛÇ‛ Ï³ñ¨áñ ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý µ³Õ³¹ñÇã: Àëï ê.´.²µñ³Ùáí³ÛÇ »ÝÃ³¹ñáõÃÛ³Ý, ¹ñ³Ù³ÛÇÝ ëáóÇáÉá·Ç³Ï³Ý ï»ëáõÃÛ³Ý ëï»ÕÍÙ³Ý
117
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³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ, áñÁ ÃáõÛÉ Ïï³ µ³ó³Ñ³Ûï»É ï³ñ³ï»ë³Ï
»ñ¨áõÛÃÝ»ñ, ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñ áõ ³ñÅ»ù³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·, áñáÝù Ï³åí³Í »Ý
ëáóÇ³É³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñáõÙ ·áõÙ³ñÇ ¹»ñÇ Ñ»ï: êáóÇ³É³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝáõÙ ÷áÕÇ ¹»ñÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÙÁ ³Ýï»ëí³Í ãÃáÕ»ó Ý³¨ Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý ·áñÍáÝÝ»ñÁ, ù³ÝÇ áñ ³Ûë ËÝ¹ÇñÁ, ³ÝÏ³ëÏ³Í, ÏñáõÙ ¿ ÙÇç³é³ñÏ³Û³Ï³Ý µÝáõÛÃ, ÇëÏ ¹ñ³Ù³ÛÇÝ ·áñÍ³éÝáõÃÛ³Ý ûñÇÝ³ã³÷áõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨
¹ñ³Ýó ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ³ÝÓÇ í³ñùÇ íñ³ ïÝï»ë³·Çï³Ï³Ý Ñá·»µ³ÝáõÃÛ³Ý
áõëáõÙÝ³ëÇñÙ³Ý ³é³ñÏ³ ¿: ²Ûëå»ë, ïÝï»ë³Ï³Ý ï»ëáõÃÛ³Ý ¹³ë³·ñù»ñáõÙ ß»ßïíáõÙ ¿, áñ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ³ÝÑ³ï³Ï³áõÃÛ³Ý µ³½Ù³½³ÝáõÃÛáõÝÁ,
Ýñ³ ³ÝÏñÏÝ»ÉÇ ³ÝÑ³ï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ, í³ñùÇ ß³ñÅ³éÇÃÝ»ñÇ ï³ñ³µÝáõÛÃ
ÉÇÝ»ÉÁ ïÝï»ë³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÇ ·Çï³Ï³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ³ÝÑñ³Å»ßï »Ý ¹³ñÓÝáõÙ ÏÇñ³é»É ³ÝÓÇ Ùá¹»ÉÁ: îÝï»ë³·Çï³Ï³Ý ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÁ ¹Çï³ñÏ»ÉÇë Ñ³ñÏ ¿ Ýß»É, áñ ¹ñ³Ýù Çñ»Ýó ½³ñ·³óáõÙÝ áõ ³ñï³Ñ³ÛïáõÙÝ »Ý ëï³ÝáõÙ ëáóÇ³É³Ï³Ý ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñáõÙ, ù³ÝÇ áñ ïÝï»ë³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ûñ·³Ý³Ï³Ý Ï»ñåáí Ï³åí³Í »Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ëáóÇ³É³Ï³Ý Ï³éáõóí³ÍùÇ, ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ó¨»ñÇ ¨ ï³ñµ»ñ ëáóÇ³É³Ï³Ý ËÙµ»ñÇ Ñ»ï³ùñùñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï:
¶ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý áõëáõÙÝ³ëÇñáõÙÁ óáõÛó ¿ ïí»É, áñ ëå³éáÕ³Ï³Ý í³ñùÇ íñ³ ³½¹áÕ Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý ·áñÍáÝÝ»ñÁ ¹³ë³Ï³ñ·íáõÙ »Ý áñáß³ÏÇ
ïñ³Ù³µ³ÝáõÃÛ³Ùµ. áñáß ¹»åù»ñáõÙ ¹Çï³ñÏíáõÙ »Ý ÑÇÝ· ·áñÍáÝÝ»ñ,
áñáÝù »Ý՝ Ý»ñùÇÝ Ï³Ù Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý, ëáóÇ³É³Ï³Ý, Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ, ïÝï»ë³Ï³Ý ¨ ³ÝÓÝ³ÛÇÝ ·áñÍáÝÝ»ñÁ, ÇëÏ áñáß ¹»åù»ñáõÙ՝ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ, ëáóÇ³É³Ï³Ý, ³ÝÓÝ³ÛÇÝ ¨ Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý ·áñÍáÝÝ»ñÁ: ºí ÇÝãå»ë ÝßáõÙ ¿
ú.¸»ÛÝ»Ï³Ý՝ ÇÝùÁ՝ ¹ñ³ÙÁ, ¨ë Ñ³¹Çë³ÝáõÙ ¿ Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý
ûµÛ»Ïï: ÆÝãå»ë ï»ëÝáõÙ »Ýù, µáÉáñ ¹»åù»ñáõÙ ¿É ³éÏ³ »Ý Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý
¨ ³ÝÓÝ³ÛÇÝ ·áñÍáÝÝ»ñÁ: êå³éáÕ³Ï³Ý í³ñù³·ÍÇ ¨ áñáßáõÙ Ï³Û³óÝ»Éáõ
íñ³ ¹ñ³Ù³ÛÇÝ ·áñÍáÝÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ í»ñÉáõÍ»ÉÇë ³é³ÝÓÝ³óí»É »Ý ÙáÝ»ï³ñ (³ßË³ïáõÅÇ ¨ Ï³åÇï³ÉÇ ³é³ç³ñÏÇ ËÃ³ÝÙ³Ý ·áñÍáÝ) Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÁ: Ð»ÕÇÝ³ÏÁ ÝßáõÙ ¿, áñ ýáñÙ³É
ïñ³Ù³µ³Ý³Ï³Ý ¨ Ù³Ã»Ù³ïÇÏ³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù Ý³Ë÷áñÓ³Ï³Ý (³åñÇáñ) Ï»ñåáí ¹ñí³Í »Ý é³óÇáÝ³É ëå³éáÕ³Ï³Ý í³ñù³·ÍÇ
ÑÇÙùáõÙ, »ñµ»ÙÝ µ³í³ñ³ñ ã»Ý, ÇëÏ ß³ï Ñ³×³Ë ëË³É »Ý Çñ³Ï³Ý í³ñù³·ÍÇ Ï³ÝË³ï»ëÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: ÆëÏ ¸. Ð³Ûñ³å»ïÛ³ÝÁ ÝßáõÙ ¿, áñ ëå³éáÕ³Ï³Ý í³ñù³·ÍÇ ³é³í»É Ñ»ï³ùñùñ³Ï³Ý ¨ µ³½Ù³ÏáÕÙ³ÝÇ »ñ¨áõÛÃÝ»ñÇó Ù»ÏÝ ¿É Ñ»Ýó ëå³éáÕÇ ¹ñ³Ù³ÛÇÝ í³ñù³·ÇÍÝ ¿, áñáõÙ ³éÏ³ Ù³ïÝáÕ³Ï³Ý ¿íñÇëïÇÏ³Ý»ñÁ ¹ñë¨áñíáõÙ »Ý ³é³í»É ó³ÛïáõÝ ¨ µ»ñáõÙ ¹ñ³Ù³ÛÇÝ ÏáñáõëïÝ»ñÇ: Ø»Ï ³ÛÉ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝáõÙ ¹Çï³ñÏí»É ¿ ÷áÕÇ
ÝÏ³ïÙ³Ùµ áõÝ»ó³Í ¹ÇñùÇ ³ñÅ»ù³ÛÇÝ ¨ ÇÙ³ëï³ÛÇÝ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõ118
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ÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù Ï³åí³Í »Ý ëå³éáÕ³Ï³Ý í³ñù³·ÍÇ Ñ»ï ¨ ³é³ÝÓÝ³óñ»É ¿ ¹ñ³ Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÁ, áñáÝù »Ý՝ ÙáïÇí³óÇáÝÏá·ÝÇïÇí, Ñáõ½³Ï³Ý ¨ ÏáÝ³ïÇí(ïÝï»ë³Ï³Ý ß³ñÅ³éÇÃ) µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÁ:
²Ûëûñ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ³í»É³óÝ»É Ý³¨ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ·áñÍáÝÝ»ñÇ Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ, áñáÝù ëï»ÕÍáõÙ »Ý ¹ñ³Ù³ÛÇÝ í³ñùÇ íÇñïáõ³É ¹³ßï: ÆÝãÝ ¿É Çñ Ñ»ñÃÇÝ Ï³ñáÕ ¿ ³ÝÙÇç³Ï³Ý Ï³å
áõÝ»Ý³É ³ÝÓÇ í³ñùÇ ï³ñ³Í³Å³Ù³Ý³Ï³ÛÇÝ Ó¨³÷áËÙ³Ý Ñ»ï: ²Ûë ¨
µ³½Ù³ÃÇí ³ÛÉ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ óáõÛó ïí»ó, áñ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛ³Ý ï»ë³¹³ßïÇó ¹áõñë »Ý ÙÝ³ó»É Å³Ù³Ý³ÏÇ áõ ï³ñ³ÍáõÃÛ³Ý
·áñÍáÝÝ»ñÁ, áñáÝù ÝáõÛÝå»ë Ï³ñáÕ »Ý ³ÝÙÇç³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³É
³ÝÓÇ ¹ñ³Ù³ÛÇÝ í³ñùÇ íñ³:
îíÛ³É ËÝ¹ñÇÝ ³éÝãíáÕ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý áõëáõÙÝ³ëÇñÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï
ÝÏ³ïí»É ¿ Ñ³×³Ë û·ï³·áñÍíáÕ Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝ, áñÁ ³Ýí³ÝíáõÙ ¿« ³ÝÓÇ
ïÝï»ë³Ï³Ý ëáóÇ³É³Ï³Ý³óáõÙ: ¶ÇïÝ³Ï³ÝÝ»ñÇ áõß³¹ñáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝáõÙ »Ý ·ïÝíáõÙ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Ù³ÝÏáõÃÛ³Ý ¨ å³ï³Ý»ÏáõÃÛ³Ý ï³ñÇÝ»ñÁ,
ë³Ï³ÛÝ, ÙÇ¨ÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï, ÁÝ¹·ÍáõÙ »Ý, áñ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ Ý³¨ Ù»Í³Ñ³ë³ÏÝ»ñÇ ëáóÇ³É³Ï³Ý³óáõÙ, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë՝ ïÝï»ë³Ï³Ý: ²Ûëå»ë,
ú.äáëÇå³Ýáí³Ý ÝßáõÙ ¿, áñ Ù³ñ¹ÇÏ, áíù»ñ ·ïÝíáõÙ »Ý ã³÷³Ñ³ë áõ Í»ñ
Ñ³ë³ÏáõÙ, Ñ³×³Ë ³Û¹ ï³ñÇùáõÙ ¿É ³ÝóÝáõÙ »Ý ïÝï»ë³Ï³Ý ëáóÇ³É³Ï³Ý³óáõÙ. Í³ÝáÃ³ÝáõÙ »Ý, Ã» ÇÝãå»ë µ³ÝÏ ·áõÙ³ñ Ý»ñ¹Ý»Ý, Ýáñ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ Ñ»ï, ‚³ñ¨ÙïÛ³Ý‛ ëå³ë³ñÏÙ³Ý Ñ»ï ¨ ³ÛÉÝ: Ð»ÕÇÝ³ÏÁ ÝÏ³ñ»É ¿,
áñ ÁÝ¹áõÝ»É ³Û¹ Ýáñ³ÙáõÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù ã»Ý »Õ»É Ù³ÝÏáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï, ³ÛëÇÝùÝ՝ ëáóÇ³É³Ï³Ý³óí»É, Ù»Í³Ñ³ë³ÏÝ»ñÇÝ ³í»ÉÇ ¹Åí³ñ ¿, ù³Ý
»ñ»Ë³Ý»ñÇÝ áõ ¹»é³Ñ³ëÝ»ñÇÝ: îÝï»ë³Ï³Ý áõ ëå³éáÕ³Ï³Ý ëáóÇ³É³Ï³Ý³óÙ³Ý Ù³Ýñ³½ÝÇÝ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÙÁ ³å³·³ÛÇ ·áñÍ ¿ Ø»Í³Ñ³ë³ÏÝ»ñÇ ëáóÇ³É³Ï³Ý³óÙ³Ý Ù³ëÇÝ Ýßí³Í ûñÇÝ³ã³÷áõÃÛáõÝÁ ³é³í»É ³Ïïáõ³É ¿ ³ÛÝåÇëÇ »ñÏñÇ Ñ³Ù³ñ, ÇÝãåÇëÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÝ ¿, áñï»Õ í»ñç»ñë
»Ý ³Ýó»É ëáóÇ³É-ïÝï»ë³Ï³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ (Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ÷á÷áËáõÃÛáõÝ, Ýáñ ïÝï»ë³Ï³Ý Ï³å»ñÇ Ñ³ëï³ïáõÙ, ¹ñ³Ù³ÛÇÝ ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý
µ³ñ»÷áËáõÙ ¨ ³ÛÉÝ): è»ëáóÇ³É³Ï³Ý³óáõÙÝ ÁÝ¹·ñÏáõÙ ¿ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý
µ³½Ù³ÃÇí ï»ë³ÏÝ»ñ. ëÏë³Í ÁÝÃ»ñó³ÝáõÃÛ³Ý ÑÙïáõÃÛ³Ý áõÕÕáõÙÇó ÙÇÝã¨
³ßË³ïáÕÝ»ñÇ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý í»ñ³å³ïñ³ëïáõÙ: ºÉÝ»Éáí ¹ñ³ÝÇó՝
Ï³ñ»ÉÇ ¿ »½ñ³Ï³óÝ»É, áñ, Ñ»ï³½áï»Éáí ¹ñ³Ù³ÛÇÝ í³ñùÁ, ³ÝÑñ³Å»ßï ¿
·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÙ ÇÝãå»ë ï³ñµ»ñ ï³ñÇù³ÛÇÝ ËÙµ»ñÇ
ëáóÇ³É³Ï³Ý³óÙ³Ý, ³ÛÝå»ë ¿É՝ ¹ñ³Ýó é»ëáóÇ³É³Ï³Ý³óÙ³Ý:
².ìÛ³ïÏÇÝÇ Ù»Ý³·ñáõÃÛáõÝáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý ³ÝÓÇ ïÝï»ë³Ï³Ý
ëáóÇ³É³Ï³Ý³óÙ³Ý Ù»Ãá¹³µ³Ý³Ï³Ý, ï»ë³Ï³Ý áõ ÏÇñ³é³Ï³Ý Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý ³ëå»ÏïÝ»ñÁ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ó¨³÷áËÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ: Ð³Ù³119
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¹ñ»Éáí ³ñ¨»ÉÛ³Ý áõ éáõë³Ï³Ý Ñ»ï³½áïáÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ í»ñÉáõÍ»Éáí ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý ï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ՝ Ñ»ÕÇÝ³ÏÁ Ùß³Ï»É ¿ ³ÝÓÇ ïÝï»ë³Ï³Ý
ëáóÇ³ÉÇ½³óÙ³Ý ÛáõñûñÇÝ³Ï Ñ³Û»ó³Ï³ñ·, áñÁ Ï³ñáÕ ¿ ÏÇñ³éí»É Ý³¨ Ñ³Û
ëáóÇ³É-ïÝï»ë³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ: Ä³Ù³Ý³Ï³ÏÇó Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ëáóÇ³É-Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ÑÇÙ³Ý íñ³ áñáßí»É »Ý ëáóÇ³É³Ï³Ý³óÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ, µ³ó³Ñ³Ûïí»É »Ý ëå»óÇýÇÏ Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý ·áñÍáÝÝ»ñÁ ¨ ïÝï»ë³Ï³Ý ëáóÇ³É³½³óÙ³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÁ: ²Ûë ·áñÍáÝÝ»ñÇ Ï³ñ¨áñáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ÝßíáõÙ ¿ Ý³¨ Ñ³Ûñ»Ý³Ï³Ý ï»ë³Ù»Ãá¹³µ³Ý³Ï³Ý áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ù»ÏáõÙ: êáóÇáÙß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ Ñ»ï³½áïÙ³Ý Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ù»ÏÝ
³ÛÝ ¿, áñ ³Ûë ¹»åùáõÙ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ¨ ³ÝÑ³ïÇ Ñá·¨áñ ÷áñÓÁ ¹³éÝáõÙ ¿
í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ûµÛ»ÏïÁ: ä³ï³Ñ³Ï³Ý ã¿, áñ ³ñ¹Ç Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ·Çï³Ï³Ý áõ ·áñÍÝ³Ï³Ý Ù»Í ÑÝã»ÕáõÃÛáõÝ »Ý Ó»éù µ»ñ»É
ëáóÇáÙß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ, ¹ñ³Ýó ÷áË³Ï»ñåáõÙÝ»ñÇ, Ù³ñ¹áõ
³ÝÓÝ³ÛÇÝ µÝáõÃ³·ñ»ñÇ íñ³ áõÝ»ó³Í ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ÇÝãå»ë Ý³¨
Ù³ñ¹Ï³Ýó ³ÏïÇí Ï»Ýë³Ï³Ý ¹ÇñùáñáßáõÙÝ»ñÇ Ý»ñùÇÝ ß³ñÅ³éÇÃÝ»ñÇ
ÑÇÙÝ³Ñ³ñó»ñÁ:
Ð»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ù»ÏáõÙ ï»ëÝáõÙ »Ýù, áñ Ñ³ëï³ï»ó ³ÛÝ »ÝÃ³¹ñáõÃÛáõÝÁ, áñ ‚ºë-Ñ³Û»ó³Ï³ñ·Á‛, áñå»ë ³ÙµáÕç³Ï³Ý ßáõÏ³Û³Ï³Ý
µ³ñáÛ³·Çï³Ï³Ý å³ïÏ»ñ³óáõÙÝ»ñÇ áõ ÇÝùÝ³·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·,
Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý í»ñ³÷áËÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ ³ÝÓÇ ïÝï»ë³Ï³Ý ëáóÇ³É³óÙ³Ý ·áñÍáÝ: ÞáõÏ³Û³-µ³ñáÛ³·Çï³Ï³Ý å³ïÏ»ñ³óáõÙÝ»ñÇ Ýí³½³Í ¹ÇëáÝ³ÝëÁ ¨ ÇÝùÝ³·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ³é³í»É µ³ñÓñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ ¿ ³í»ÉÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ïÝï»ë³Ï³Ý ëá½Ç³É³óÙ³ÝÁ, ÇÝãÝ ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ ¿ ëáõµÛ»ÏïÇ ³í»ÉÇ µ³ñÓñ ëáóÇ³É-ïÝï»ë³Ï³Ý
Ï³ñ·³íÇ×³ÏáõÙ: Úáõñ³Ñ³ïáõÏ Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÁ՝ ßáõÏ³Û³Ï³Ý
áõ µ³ñáÛ³·Çï³Ï³Ý å³ïÏ»ñ³óáõÙÝ»ñÇ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÉáõÍáõÙÁ,
Ï³åí³Í ¿ ³ÝÓÇ ïÝï»ë³Ï³Ý ëáóÇ³ÉÇ½³óÇ³ÛÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý Ñ»ï:
²ÏÝÑ³Ûï ¿ ïÝï»ë³Ï³Ý áõ ëáóÇ³É³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ
³ÝÓÇ ÏÛ³ÝùÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
íñ³, ë³Ï³ÛÝ Çñ»Ýó ¹ÇÝ³ÙÇÏ áñ³ÏÝ»ñÇ ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó ëå³éáÕ³Ï³Ý í³ñù³·ÍáõÙ Ùßï³¹Çï³ñÏáõÙ »Ý å³Ñ³ÝçáõÙ: ²Ûëå»ë, ûñÇÝ³Ï, ÝßíáõÙ ¿, áñ
ïÝï»ë³Ï³Ý ëáóÇ³É³Ï³Ý³óÙ³Ý ·áñÍáÝÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ¹Çï³ñÏí»É ï³ñµ»ñ ÏáÕÙ»ñÇó՝ áñå»ë ïÝï»ë³Ï³Ý ·Çï³ÏóáõÃÛ³Ý áõ ³ÝÓÇ í³ñùÇ Ó¨³íáñÙ³Ý áõ ½³ñ·³óÙ³Ý ï³ñ³ï»ë³Ï å³ÛÙ³ÝÝ»ñ: ¸ñ³ÝóÇó ³é³ÝÓÝ³óÝáõÙ »Ý Ù³Ïñá- ¨ ÙÇÏñá-ëáóÇ³É³Ï³Ý ·áñÍáÝÝ»ñ՝ Ï³Ëí³Í Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝáõÙ ïÝï»ë³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó: àõëáõÙÝ³ëÇñ»Éáí Ó¨³íáñíáÕ
³ÝÑ³ïÇ ïÝï»ë³Ï³Ý ëáóÇ³É³Ï³Ý³óÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·³ÛÇÝ ÇÝùÝáñáßáõÙÁ,
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ÁÝ¹·ÍíáõÙ ¿, áñ Ñá·»Ï³ÝÇ ÇÝùÝáñáßáõÙÁ ëáóÇ³É³Ï³Ý Ñá·»µ³ÝáõÃÛáõÝáõÙ
³é³ç³ï³ñ ¿, ù³ÝÇ áñ áñáßíáõÙ ¿ ïíÛ³É ³é³ñÏ³ÛÇ ¹³ßïÇ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ùµ՝ µÝáõÃ³·ñíáÕ µ³½Ù³ÃÇí ³Ý·³Ù ³ÝÑ³ïÇ, ËÙµÇ Ï³Ù ëáóÇ³É³Ï³Ý ÙÇç³í³ÛñÇ ÙÇçÝáñ¹³íáñí³Í ÷áË³¹³ñÓ Ï³ËáõÙáí ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å»ë:
ØÇ¨ÝáõÛÝ ëáóÇ³É-Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý ¨ Ý³¨ Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý ã³÷áñáßÇãÝ»ñÁ
Ï³ñáÕ »Ý ÏÇñ³éí»É ³ÝÓÇ ïÝï»ë³Ï³Ý ëáóÇ³É³Ï³Ý³óÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï
µÝáõÃ³·ñ»ñÇ ï³ñµ»ñ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ: ²Ûë Ùáï»óáõÙÁ áñáß ³éáõÙáí
ÑÇÙÝíáõÙ ¿ ïÝï»ë³·Çï³Ï³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñÇ íñ³, áñáÝóáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿
³Ýëå³é å³Ñ³ÝçÙáõÝùÝ»ñÇ ¨ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï Ý»ñáõÅÇ ÷³ëïÁ: È.È³å³ïÝÇÏáíÇ ³é³ç³ñÏ³Í ‚ë¨ ³ñÏÕÇ‛ Ùá¹»ÉÁ Ýå³ëïáõÙ ¿ ³ÛÝ ÏÇñ³é»É Ý³¨
Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ, ù³Ý½Ç ÑÝ³ñ³íáñ ¿ ¹³ñÓÝáõÙ µ³ó³Ñ³Ûï»É Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ß³ñÅÁÝÃ³óÁ՝ Ùáõïù ¨ »Éù: êå³éáÕ³Ï³Ý í³ñùÇ
µ³½Ù³ÃÇí áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÃáõÛÉ ïí»óÇÝ Ùß³Ï»É ÙÇ ß³ñù Ùá¹»ÉÝ»ñ, áñáÝù óáõÛó ¿ÇÝ ï³ÉÇë ëå³éáÕ³Ï³Ý í³ñùÇ íñ³ ³½¹»óáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ·áñÍáÝÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ·áñÍÁÝÃ³óÁ ¨ Ï³éáõóí³ÍùÁ: ²é³í»É ÁÝ¹·ñÏáõÝ ¿ É³ÛÝ ×³Ý³ãáõÙ ëï³ó³Í, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ù»ñ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ñ³Ù³ñ ÑÇÙù Ñ³Ý¹Çë³óáÕ ‚êå³éáÕ³Ï³Ý í³ñùÇ‚ ‚ê¨ ³ñÏÕÇ‛ Ùá¹»ÉÁ: Ðá·»µ³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ïÝï»ë³·ÇïáõÃÛ³Ý ‚Ë³ãÙ»ñáõÏáõÙ‛ ³Ûëûñ Ùß³Ïí³Í ¿ ÙÇç³é³ñÏ³Û³Ï³Ù Ùáï»óáõÙ, áñÁ ·ÇïÝ³Ï³ÝÝ»ñÁ ³Ýí³Ý»É »Ý í³ñùÇ Ñá·»µ³Ý³-ïÝï»ë³·Çï³Ï³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý Ù»Ãá¹: ÀÝ¹ áñáõÙ, ¹³ë³Ï³Ý Ùá¹»ÉÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ՝ ëå³éáÕ³Ï³Ý í³ñùÁ ÑÇÙÝí³Í ¿ ·Çï³Ïóí³Í ¨ é³óÇáÝ³É
áñáßáõÙÝ»ñÇ íñ³, ·Ýáñ¹Á ï»ÕÛ³Ï ¿ ËÝ¹ñÇó ¨ ³ÛÉÁÝïñ³ÝùÝ»ñÇó: ê³Ï³ÛÝ
Çñ³Ï³ÝáõÙ Ï³ñáÕ »Ýù ÝÏ³ï»É, áñ áã ÙÇßï ¿ ëå³éÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÁ Ï³é³í³ñíáõÙ ·Çï³ÏóáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó:
¸Çï³ñÏíáÕ ËÝ¹ñÇ ³ñ¹Ç³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ Ýñ³Ýáí,
áñ ¹»é µ³½Ù³ÃÇí Ã»ñÇ Ñ³ñó»ñ Ï³Ý, áñáÝó å³ï³ëË³ÝÁ ÑÝ³ñ³íáñ ¿
·ïÝ»É Ù³ñ¹áõ ¹ñ³Ù³ÛÇÝ í³ñù³·ÇÍÁ å³ÛÙ³Ý³íáñáÕ ¨ Ï³ñ·³íáñáÕ Ñ³Ù³ÉÇñ ·áñÍáÝÝ»ñÇ ¨ ¹ñ³Ýó Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý µ³Õ³¹ñÇãÁ áõëáõÙÝ³ëÇñ»Éáõ
ÙÇçáóáí: ²ÏÝÑ³Ûï ¿, áñ ËÝ¹ñÇ ½·³ÉÇ Ù³ëáõÙ ëå³éáÕÝ»ñÇ í³ñùáõÙ ³ÝÓÁ
³é³í»É ÇÝï»ÝëÇí áõëáõÙÝ³ëÇñíáÕ Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ¿: êå³éáÕÝ»ñÇ
í³ñùÇ íñ³ ³½¹áÕ ·áñÍáÝÝ»ñÇó Ï³ñ»ÉÇ ¿ ÁÝ¹·Í»É ÙÇ ù³ÝÇ Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý
Ï³ï»·áñÇ³Ý»ñ. ÁÝÏ³ÉáõÙ, ß³ñÅ³éÇÃ, ëáóÇ³É³Ï³Ý³óáõÙ, ëáõµÛ»ÏïÇí í»ñ³ÑëÏáõÙ, Ñ³Ùá½ÙáõÝùÝ»ñ ¨ Ñ³Û³óùÝ»ñ: ²ÛëåÇëáí, ï³ñµ»ñ Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÇ
³ßË³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ÙÇçáóáí ÁÝïñí»ó ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý í³ñùÇ
áõëáõÙÝ³ëÇñÙ³Ý Ñá·»µ³Ý³-ïÝï»ë³·Çï³Ï³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý Ñá·»µ³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ïÝï»ë³·ÇïáõÃÛ³Ý ÙÇç³é³ñÏ³Û³Ï³Ý Ý»ñÃ³÷³ÝóÙ³Ý Ù»Ãá¹Á:
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¸³íÇÃ ²ì²ÜºêÚ²Ü
²ÝÓÇ ¹ñ³Ù³ÛÇÝ í³ñù³·ÍÇ Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý ¨ ïÝï»ë³·Çï³Ï³Ý
ûñÇÝ³ã³÷áõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³¹ñáõÃÛáõÝ
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. ¹ñ³Ý³ÛÇÝ í³ñù, ³ÝÓ, ëå³ñáÕ, ßáõÏ³Û³·ÇïáõÃÛáõÝ,
Ñá·»µ³ÝáõÃÛáõÝ, ïÝï»ë³·ÇïáõÃÛáõÝ
êå³éáÕÇ ¹ñ³Ù³ÛÇÝ í³ñùÇ ÑÇÙÝ³ËÝ¹ñÇ áõëáõÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÁ ÏñáõÙ ¿ Ñ³Ù³ÉÇñ µÝáõÛÃ ¨ ·ïÝíáõÙ ¿ ï³ñµ»ñ ·Çï³Ï³ñ·»ñÇ ¨ ÏÇñ³é³Ï³Ý µÝ³·³í³éÝ»ñÇ ïÇñáõÛÃáõÙ՝ ïÝï»ë³·ÇïáõÃÛ³Ý, ëáóÇáÉá·Ç³ÛÇ, Ñá·»µ³ÝáõÃÛ³Ý, Ù³ñù»ÃÇÝ·Ç, Ï³é³í³ñÙ³Ý ¨ Ó»éÝ»ñ»óáõÃÛ³Ý Ñá·»µ³ÝáõÃÛáõÝ: Ð»ï³½áïáõÃÛ³Ý Ýå³ï³ÏÝ ¿ áñáß»É ¹ñ³Ù³ÛÇÝ í³ñùÇ Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ՝ ÙÇç³é³ñÏ³Û³Ï³Ý Ùáï»óáõÙÝ»ñÇ ¨ µÝ³·³í³é³ÛÇÝ ï»ë³Ï»ïÝ»ñÇ Ý»ñùá: Ðá¹í³ÍÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÃÇñ³Ë ¿ Ñ³Ý¹Çë³ó»É ³ÝÓÇ ¹ñ³Ù³ÛÇÝ
í³ñù³·ÍÇ Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý ¨ ïÝï»ë³·Çï³Ï³Ý ¹ñáõÛÃÝ»ñÇ Ñ³Ù³¹ñÙ³Ý
ûñÇÝ³ã³÷áõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ:
Давид АВАНЕСЯН
Сопоставление психологических и экономических закономерностей
денежного поведения личности
Ключевые слова: денежное поведение, потребитель, маркетинг, психология, экономика

Исследование проблемы потребительского поведения имеет комплексный характер и находится в сфере различных научных дисциплин: экономики, социологии,
психологии, маркетинга и менеджмента. Цель исследования заключалась в определении психологических особенностей денежного поведения в контексте межпредметных и отраслевых аспектов. Основное внимание уделено сопоставлению
и анализу психологических и экономических закономерностей денежного поведения личности.
Davit AVANESYAN
Comparison of psychologic and economic patterns of person‟s monetary behavior
Key words: monetary behavior, consumers, marketing, psychology and economics.

Study of the problem of consumer behavior is a complex and is settled between differrent disciplines: economics, sociology, psychology, marketing and management. The
purpose of the study was to determine the psychological characteristics of the monetary
behavior in the context of interdisciplinary and branch determined aspects. The focus is
on the comparison and analysis of the psychological and economical patterns of the
monetary behavior of a person.
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ՀԱՏՈՒԿ ԽՆԱՄՔ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆԵՐՈՒՄ
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆԸ ՆՊԱՍՏՈՂ ՀՈԳԵԴԻԱԳՆՈՍՏԻԿ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ
Արթուր ՄԻՐԶՈՅԱՆ
ՍՕՍ մանկական գյուղի ‹‹Իջևան» մասնաճյուղի հոգեբան
Բանալի բառեր. թեստ, բազմաֆունկցիոնալ, մեթոդ, ռեֆլեքսիա, կոնֆլիկտ

Արդի հասարակությունում տեղի ունեցող սոցիալական, քաղաքական և
տնտեսական վերափոխումների շրջանում ճգնաժամային և խնդրային իրավիճակների հաղթահարման նշանակալի պայմաններից է հոգեբանական
ծառայությունը՝ մասնավորապես հոգեդիակնոստիկան, որն էլ պայմանավորված է մասնագիտական գործունեության տարբեր ոլորտներում մասնագետների ռեֆլեքսիվ մշակույթի բարձրացումը, մասնավորապես դեռահասների հետ տարվող գործնական հոգեբանական աշխատանքների համակարգերում: Ինչպես հայտնի է, ժամանակակից հոգեբանական պրակտիկայում տեղի են ունենում էական արժեքային գործունեական փոփոխություններ, ինչը նոր պահանջներ է ներկայացնում տվյալ համակարգում աշխատող
հոգեբանների մասնագիտական որակավորմանը և արհեստավարժությանը,
որոնց զարգացվածությունը պայմանավորում է նրանց արդյունավետ աշխատանքը բարձր անորոշության և պատասխանատվության պայմաններում: Հոգեբանի աշխատանքում կարևոր դեր է խաղում ռեֆլեքսիվ մշակույթի զարգացումը, մասնավորապես, ախտորոշիչ մեթոդների և մեթոդիկաների ընտրության, ինչպես նաև դրանց անցկացման ժամանակ: Հոգեախտորոշման մեթոդների ընտրությունը պայմանավորում է հոգեբանի հետագա
աշխատանքի արդյունավետությունը:
Հոգեախտորոշման մեթոդների բազմաֆունկցիոնալ նշանակության ուսումնասիրության արդիականությունը պայմանավորված է մի կողմից հոգեբանական մեթոդների և մեթոդիկաների հագեցվածությամբ տարբեր աղբյուրներում, մյուս կողմից, գիտահետազոտական, տեսական և գործնական
հոգեբանության միջև եղած հակասություններով, որոնք հանդիսանում են
արդի հոգեբանության որպես գիտության ճգնաժամերից մեկը: Ժամանակակից հոգեբանության ճգնաժամերից է նաև տեսական մոտեցումների
բազմազանության և իրարամերժությունը, որոնք իրենց հերթին բերում են
ճգնաժամերի առաջացմանը նաև պրակտիկ հոգեբանության մեջ: Հատկանշական է, տեսական մոտեցումների և հայեցակարգերի հիման վրա մշակել
ընդհանուր մեկ մոտեցում գործնական հոգեբանությունում մեթոդների, մեթոդիկաների և տեխնիկաների ընտրության և կիրառման համար: Դրա հետ
մեկտեղ հաշվի առնելով դեռահասների հետ տարվող ախտորոշիչ աշխատանքների առանձնահատկությունները միանգամայն արդիական է ուսում123
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նասիրել առկա հոգեբանական մեթոդիկաների բազմագործառնական նշանակությունը և դրանց դերը նաև որպես թերապևտիկ հոգեբանական գործիքներ: Չնայած այն հանգամանքին, որ գրականության մեջ առկա են հետազոտություններ, ուղղված հոգեբանական թեստերի բացահայտմանը,
որոնց օգնությամբ հնարավոր է համակողմանի և արդյունավետ ախտորոշել
երեխաների անձնային առանձնահատկությունները, նրանց հարմարման
աստիճանը և այլն, այնուամենայնիվ բացակայում են համակողմանի հետազոտություններ, որոնք ուղղված են հոգեբանական թեստերի համալիրի
պարզորոշմանն ու բացահայտմանը: Այսպես օրինակ, առկա հետազոտություններում երեխաների հետ տարվող աշխատանքների մեծ մասը ներառում է զրույցի մեթոդը, կամ եզակի պրոյեկտիվ մեթոդները, սակայն դրանց
համակցության վերաբերյալ ուսումնասիրություններ, որպես դիագնոստիկ,
կանխարգելիչ և շտկողական հոգեբանական գործիք բացակայում են:
Մի շարք հեղինակներ, հիմնվում են միայն պրոյեկտիվ մեթոդների
տվյալների վրա, մյուսները առաջնահերթությունը տալիս են հարցարանային
մեթոդներին: Այսպես, օրինակ, Օ. Ա. Կոժևնիկովան, ուսումնասիրելով ծնողազուրկ երեխաների հարմարման հոգեբանական պայմանները կիրառել է
ձևավորովող և մոդելավորող գիտափորձերի մեթոդները, ինչպես նաև թեստային ախտորոշման և դիտմամն մեթոդները [6]: Ս. Բոբկովան (2012), ծնողազուրկ երեխաների սեռային նույնականացման հետազոտման արդյունավետ մեթոդներից է համարում պրոյեկտիվ մեթոդների համալրի կիրառումը
[5]: Ա. Օ. Տերեզայի աշխատանքներում նշված է, որ ծնողազուրկ երեխաների հուզական ոլորտի ուսումնասիրման արդյունավետ և անվնաս մեթոդների շարքում պետք է նշել միայն պրոյեկտիվ մեթոդների համալիրը, որոնք
թույլ են տալիս հետազոտովողին ինքնուրույն վերահսկել հետազոտման
գործընթացը, իսկ հետազոտողին բացահայտել թաքնված և չգիտակցված
հատկությունները [9, էջ` 428-440]: Կ. Լեոնհարդը հոգեդիագնոստիկ մեթոդների շարքում առաջնահերթությունը տալիս է դիտման մեթոդին, որպես
նշանակալի և օբյեկիվ մեթոդ (1968): Ընդ որում, նա նշում է որ դիտումը պեք
էլինի դաշտային, բնական պայմաններում, ընկերների, ընտանիքի հետ
շփման ժամանակ, աշխատանքի վայրում, մոտ ընկերների և մեծ քանակությանմբ մարդկանց շրջապատում: Նա կարևորում է ոչ վերբալ հաղորդակցման մեթոդները ուսումնասիրումը, որոնք, ըստ Լեոնհարդի, երբեմն
ավելի ադյունավետ են, քան խոսքերը [3]: Ե. Վ. Շչետինինան hոգեկան
զարգացման խնդիրներով երեխաների հուզական ոլորտի ուսումնասիրման
արդյունավետ մեթոդ է համարում ներառված դիտման, զրույցի և անկետային մեթոդների համալիր կիրառումը [8]: Մեր կողմից անցկացված
հետազոտոթյան մեջ տվյալ մեթոդների ընտրությունը պայմանավորված է
նրանով, որ բոլոր միջոցները և մեթոդները ունեն իրենց առավելությունները
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և թերությունները, և միայն դրանց համալիր կիրառումը կարող է ապահովել
երեխաների հոգեբանական առանձնահատկությունների ախտորոշման արդյունավետությունը: Հոգեբանական մեթոդների համալրի կիրառման արդյունավետությունը էլ առավել ուժեղանում է զրույցի մեթոդի կիրառման հետ
զուգահեռ, որը նպաստում է անկաշկանդ և բարենպաստ մթնոլորտի ստեղծմանը, և հետևաբար իրական և անկեղծ պատասխանների ակնկալումը:
Մեր կողմից անցկացված հոգեբանական մեթոդների համալիրը ներառում է ինչպես հարցարանային (սթրեսակայունության ախտորոշման բոստոնյան թեստը, «Հոգեկան վիճակների ինքնագնահատական» Հ. Այզենկի
թեստը, Ն. Պ. Ֆետիսկինի և Վ. Վ. Կոզլովի «Ինքնագնահատականի մակարդակի» ախտորոշման թեստը), այնպես էլ պրոյեկիվ (Ռոզենցվեյգի
«Ֆրուստրացիոն հակազդումների» մեթոդիկան, «Ծառ» ուսումնական գործընթացին կամ նոր միջավայրին երեխայի հարմարման արդյունավետության
ախտորոշման պրոյեկտիվ մեթոդիկա, «Անավարտ նախադասություններ»
պրոյեկտիվ մեթոդիկան) մեթոդներ: Ընդ որում, ինչպես ցույց է տրված,
տվյալ մեթոդների արդյունավետությունը էլ ավելի բարձր է լինում, երբ այն
կիրառում ենք մասնակի ստանդարտացված զրույցի մեթոդի հետ համատեղ: Առաջադրված նպատակին իրականացնելու և վարկածը ստուգելու
համար մեր կողմից մշակվել են հետևյալ խնդիրները կամ գործողությունները:
1. Ուսումնասիրել դեռահասների հոգեկան վիճակները՝ առավելապես
ուշադրություն դարձնելով սթրեսակայունության և սթրեսառեակտիվության
արտահայտվածությունը:
2. Ախտորոշել դեռահասների ինքնագնահատականի համարժեքության
և արտահայտվածության աստիճանը:
3. Անցկացնել վերոհիշյալ հատկությունների կոռելյացիոն և
համեմատական վերլուծություն փորձարարական և ստուգիչ խմբերում;
4. Ստացված արդյունքների հիման վրա պարզորոշել այն
մեթոդիկաները, որոնք առավել նպատակահարմար են գործնական
հոգեբանությունում որպես բազմաֆունկցիոնալ գործիք կիրառելու համար:
Ստացված արդյունքների հավաստիությունը և հուսալիությունը ապահովել է ընդհանուր գիտական մեթոդների կիրառումը՝ համակարգային և
անձնային մեթոդները, հետազոտության խնդիրների մեթոդական մոտեցման
մշակումը, ստանդարտացված և վալիդ գիտամեթոդական ապարատը, տեսական հիմնավորվածությունը, մեթոդիկաների ապրոբացիան պիլոտաժ
հետազոտության կազմակերպումը, ընտրանքի ներկայացուցչականությունը, ինչպես նաև մաթեմատիկական, վիճակագրության մեթոդների կիրառումը: Հետազոտությունը անց է կացվել ՍՕՍ մանկական գյուղերի Իջևանի
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և Աբովյանի մասնաճյուղերում, ինչպես նաև Իջևանի թիվ 3 հիմնական հանրակրթական դպրոցում: ՍՕՍ մանկական գյուղի երեխաները ընդգրկվել են
փորձարարական խմբի մեջ, իսկ հանրակրթական դպրոցի երեխաները՝
ստուգիչ խմբի մեջ: Հետազոտությանը մասնակցել են ՍՕՍ մանկական գյուղերի 90 սաներ և հանրակրթական դպրոցի 75 սան: Հետազոտվողների միջին տարիքը կազմել է 12±2 տարեկան: Հետազոտվողների 60% (99 հոգի)
կազմել են արական սեռի ներկայացուցիչները, իսկ 40% (66 հոգի) ՝ իգական
սեռի ներկայացուցիչներ: Հետազոտության իրականցման համար ընտրել
ենք մեթոդների և մեթոդիկաների հետևյալ բազան՝ փորձագիտական հարցում, անկետավորում, թեստավորում, զրույց, կառուցողական գիտափորձ և
մաթեմատիկական վիճակագրական վերլուծություն, քանակական, որակական և բազմագործոն վերլուծություն:
Փորձագիտական հարցում: Փորձագիտական հարցման մեթոդը կանխատեսման համար գիտականորեն հիմնավորված գործիք է: Այն հիմնվում է
հոգեբանական տեսակետների հետազոտման մեթոդաբանական, կազմակերպչական և մաթեմատիկական բավակնին լուրջ տեսական աշխատանքների վրա, ինչպես նաև վերջիններով պայմանավորված մեծաքանակ կանխատեսումների վրա [1, էջ 126]: Մեր հետազոտության մեջ փորձագիտական հարցումն իրականացվել է փորձաքննության անցկացման կազմակերպման, հարցերի մշակման ստանդատ և ընդունված նորմատիվներով:
Փորձագետների ընտրությունը կատարվել է համապատասխանաբար՝ պահպանելով փորձագետների մասնագիտական կոմպետենտությունն ու իրազեկվածությունը տվյալ հիմնախնդրի շրջանակներում: Փորձագետների հետ
աշխատանքի ձև որպես ընտրվել է անհատական զրույցը, որն իրականացրել ենք ազատ ոճով, իմի ենք բերել նրանց մասնագիտական կարծիքները, վերլուծությունները, փորձը և առաջարկությունները:
Անկետավորում: Հոգեբանական տեղեկատվության հավաքագրման
հնարք է՝ հատուկ կանոնակարգային հարցադրումներից կազմված: Հոգեբանն անկետավորման միջոցով ստանում է դատողությունների, կարծիքների, անձնային հատկությունների վերաբերյալ նյութ: Անկետավորման մեթոդը
հնարավորություն է տալիս համակարգված դուրս բերել համապատասխան
չափորոշիչը, վերլուծությունը կատարել արագ և դյուրին, ինչպես նաև կարճաժամկետ [1, էջ 74]:
Թեստավորումը Միօրինականացված կամ չափագրված մեթոդ է, որը
կիրառվում է անձի տարբեր բնութագրումների չափման համար: Թեստավորումը հետազոտության արդյունքների և տեղեկությունների հավաքագըրման ամենացածր աշխատատարություն պահանջող միջոցներից է [1, էջ 84]:
Մեր հետազոտության մեջ թեստավորման մեթոդի ընտրությունն հիմք է հան126
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դիսանում հենց այս հանգամանքը, քանի, որ երեխաների հետ հոգեախտորոշիչ և հոգեշտկողական աշխատանքներում թեստավորումն արդյունավետ միջոցներից մեկն է: Թեստերը, որոնք կիրառվում են հոգեչափման
համար, լինում են տարբեր տեսակի, ինչպես նաև անցկացվում են տարբեր
կերպ: Մեր կողմից որպես թեստային գործիքների տարբերակներ ընտրվել
են հարցարանները, որոնք դեռհասների հետ անց են կացվել գրավոր և
բանավոր տարբերակով, և պրոյեկտիվ թեստերը, որոնցից մի խումբ անավարտ նախադասությունների տեսակից է, իսկ մյուսը նկարչական: Ստորև
կներկայացնենք մեր կողմից որպես թեստավորման մեթոդիկաներ ընտրված
գործիքակազմի նկարագրությունն ու հետազոտության համար կիրառական
նշանակությունը: Թեստավորման մեթոդի շրջանակներում կիրառվել են
սթրեսակայունության ախտորոշման Բոստոնյան թեստը, «Հոգեկան վիճակների ինքնագնահատական» Հ. Այզենկի թեստը, Ն. Պ. Ֆետիսկինի և Վ. Վ.
Կոզլովի «Ինքնագնահատականի մակարդակի ախտորոշման» թեստը, Ռոզենցվեյգի «Ֆրուստրացիոն հակազդումների» մեթոդիկան, «Ծառ» ուսումնական գործընթացին կամ նոր միջավայրին երեխայի հարմարման արդյունավետության ախտորոշման պրոյեկտիվ մեթոդիկան, «Անավարտ նախադասություններ» պրոյեկտիվ մեթոդիկան, որն ուղղված է ախտորոշելու անձի
հարաբերությունների համակարգը՝ վերաբերմունքը ընտանիքի նկատմամբ,
վերաբերմունքը անցյալին, ներկային և ապագային, ինչպես նաև վերաբերմունքը ընկերների և շրջապատի նկատմամբ: Հ. Այզենկի «Հոգեկան
վիճակների ինքնագնահատականի» թեստը բաղկացած է 40 պնդումներից և
ուղղված է ախտորոշելու անձի հոգեկան վիճակների՝ տագնապալիության,
ֆրուստրացիայի, ագրեսիվության և ռիգիդության ինքնագնահատականի
մակարդակը: Թեստի արդյունքում ախտորոշվում է նշված հոգեկան վիճակների բարձր, միջին և ցածր մակարդակները [10]: Ն. Պ. ֆետիսկինի և Վ. Վ.
Կոզլովի «Ինքնագնահատականի մակարդակը» թեստը կազմված է 32 դատողություններից, որոնք ուղղված են` ախտորոշելու ինքնագնահատականի
մակարդակը: Յուրաքանչյուր պնդում ունի պատասխանի 4 տարբերակ՝
«շատ հաճախ», «հաճախ», «երբեմն» կամ «երբեք» պատասխաններ: Թեստը բացահայտում է անձի իքնագնահատականի բարձր, միջին, ցածր մակարդակները: Սթրեսակայունության մակարդակի ախտորոշման Բոստոնյան թեստը մշակվել է Բոստոնի համալսարանի բժշկական կենտրոնի հետազոտողների կողմից: Այն ներառում է 20 պնդումներ, որոնց հետ հետազոտվողը պետք է համաձայնվի կամ չահամաձայնվի, ինչպես նաև
դրանց քանակական արտահայտվածության գնահատականը: Թեստի արդյունքում դուրս է բերվում սթրեսակայունության 4 մակարադակ՝ ցածր,
միջին, բարձր, շատ բարձր: «Ծառ» մեթոդիկան (հեղինակ՝ Դ. Լամպեն, Լ. Պ.
Պոնոմարենկոյի ադապտացիա) կիրառվում է ուսումնական գործընթացին
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կամ նոր միջավայրին երեխայի հարմարման արդյունավետությունը գնահատելու նպատակով: Խորհուրդ է տրվում թեստավորման սկզբում չառաջարկել հետազոտվողին գրել անունը, քանի որ այն կարող է անմիջական ազդեցությունն ունենալ իրենց ընտրության վրա: Մեթոդիկան թույլ է տալիս
բավականին արագ որոշել հարմարման գործընթացի առանձնահատկությունները, ախտորոշել երեխայի հնարավոր խնդիրները: Երեխաները ներառվելով նկարչական գործունեության մեջ հեշտությամբ նույնականանում
են այս կամ այն մարդուկի հետ:
Մեթոդիկայի հրահանգը հետևյալն է՝ հետազոտվողը պետք է ուսումնասիրի նկարը, որտեղ ծառի տարբեր հատվածներում նկարված են մարդուկներ: Այդ մարդուկները բնութագրվում են տարբեր տրամադրությամբ և
զբաղեցնում են տարբեր դիրքեր: Հետազոտվողը պետք է կարմիր գույնով
ներկի այն մարդուկին ում տրամադրությունը, դիրքը նմանեցնում է իր հետ,
իսկ կանաչ գույնով այն մարդուկին ում կցանկանար նմանվեր և զբաղեցնել
նրա տեղը: Երբեմն պատահում է, որ երեխաները խնդրում են ներկել երկու
մարդուկ: Այդ դեպքում պետք չի սահմանափակել իրենց ընտրությունը, բայց
պետք է ֆիքսել թե որ մարդուկն է առաջին հերթին նշվել: Թեստի մեկնաբանությունը կատարվում է ելնելով այն հանգամանքից, թե ինչ դիրք է
ընտրել հետազոտվողը, որ մարդուկի տեղի հետ է նույնականացրել իր
իրական և իդեալական դիրքը, ինչպես նաև դրանց միջև տարբերությունների
հիման վրա: Թեստը թույլ է տալիս ախտորոշել նախ և առաջ հարմարաման
աստիճանը ուսումնական գործընթացին, նոր միջավայրին, ինչպես նաև
ինքնագնահատականը [4]:
«Անավարտ նախադասություններ» պրոյեկտիվ մեթոդիկան կիրառվում
է փորձարարական հոգեբանական պրակտիկայում: Այս մեթոդիկան ներառում է 60 անավարտ նախադասություն, որոնք բաժանվում են 15 խմբերի,
որոնք բնութագրում են հետազոտվողի հարաբերությունների համակարգը,
նրա վերաբերմունքը ընտանիքին, իր և հակառակ սեռի ներկայացուցիչներին, սեռական հարաբերություններին, վերադաս և ենթակա անձնանց:
Թեստը նպատակաուղղված է նաև ախտորոշելու անձի վախերը և մտավախությունները, սեփական մեղքի զգացումը, սեփական կյանքի նպատակները, վերաբերմունքը անցյալին, ներկային և ապագային, ինչպես նաև վերաբերմունքը ընկերների և շրջապատի նկատմամբ: Նախադասությունների
յուրաքանչյուր խմբի համար դուրս է բերվում բնութագիր, որը սահմանում է
վերաբերմունքի համակարգը որպես դրական, բացասական և չեզոք: Նման
քանակական գնահատումը դյուրինացնում է հետազոտվողի մոտ վերաբերմունքի աններդաշնակ համակարգի ախտորոշումը: Սակայն առավել կարեվոր են տվյալ նախադասությունների որակական վերլուծությունը: «Անա128
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վարտ նախադասություններ» պրոյեկտիվ մեթոդով հետազոտության անցկացմանը պետք է նախորդի հետազոտվողի հետ կոնտակտի հաստատումը
բնական և անկեղծ պատասխաններ ստանալու ակնկալիքով [2]: Միաժամանակ նույնիսկ հետազոտությանը որպես անցանկալի միջոցառման դիտարկմանը և ձգտելով թաքցնել խորը վերապրումների ներաշխարհը տալիս
է ֆորմալ պայմանական պատասխաններ, փորձառու հոգեբանը կարող է
բազմազան և կարևոր տեղեկատվություն ստանալ: Մեթոդիկան կարող է
կիրառվել անհատական և խմբերում, ինչպես նաև բանավոր և գրավոր
տարբերակներով կախված հետազոտվողների տարիքային և անհատական
առանձնահատկություններից: Թեստավորման անցկացումը կարող է տևել
20 րոպեից մինչև մի քանի ժամ կախված հետազոտվողի անձի առանձնահատկություններից:
Ֆ. Ռոզենցվեյգի «Նկարչական ֆրուստրացիայի» պրոյեկտիվ մեթոդիկան ուղղված է ուսոմնասիրելու անձի պահանջմունքների բավարարմանը
կամ գործունեությանը խոչընդոտող իրավիճակներից դուրս գալու միջոցները կամ հակազդումները: Ֆրուստրացիան՝ լարվածության, անհանգստության, խանգարման վիճակ է, որն առաջ է եկել պահանջմունքների անբավարարվածությամբ, կարևոր նպատակին հասնելու ճանապարհին խոչընդոտներով, օբյեկտիվորեն անհաղթահարելի կամ սուբյեկտիվորեն այդպես ընկալվող դժվարություններով: Մեթոդիկան կազմված է 24 գծապատկերային
կոնտուրային նկարներից, որի վրա պատկերված են 2 կամ ավելի մարդիկ,
որոնք զբաղված են դեռ չավարտված զրույցով: Նկարների վրա պատկերված իրավիճակները կարելի է բաժանել երկու խմբերի՝ խոչընդոտների
իրավիճակներ և մեղադրանքի իրավիճակներ: Հետազոտվողը պետք է
պատասխանի 3-րդ դեմքից, որը թույլ կտա նրան առավել հավաստի
պատասխաններ տալ և կմեկնաբանի կոնֆլիկտային իրավիճակից դուրս
գալու իր համար տիպիկ հակազդումները: Հետազոտության ընթացքում
անհրաժեշտ է նշել նաև ընդհանուր ժամանակը: Թեստը կարող է կիրառվել
ինչպես անհատական, այնպես էլ խմբային տարբերակով: Անհատական
հետազոտության ժամանակ կիրառվում է մեկ կարևոր հնարք՝ խնդրում են
բարձրաձայն կարդալ գրված պատասխանները և հետազոտողը նշում է
հետազոտվողի ձայնի առոգանությունը, անհրաժեշտության դեպքում ճշգըրտում է տրված պատասխանները: Արդյունքների մշակման ժամանակ համաձայն Ռոզենցվեյգի տեսության պատասխանները գնահատվում են երկու
չափանիշներով` հակազդման ուղղվածությամբ և ըստ հակազդման տիպով:
Ըստ հակազդման ուղղվածության բաժանվում են էքստրապունիտիվ և
ինտրապունիտիվ ձևերի: Հակազդման էքստրապունիտիվ տարբերակի ժամանակ հակազդումն ուղղված է շրջակա կենդանի կամ անկենդան միջա129
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վայրին, իրավիճակի լուծումը պահանջվում է այլ մարդուց, քննարկվում է
ֆրուստրացիայի արտաքին պատճառը: Հակազդման ինտրապունիտիվ
տարբերակի ժամանակ հակազդումը ուղղված է ինքն իրեն, ընդունելով պատասխանատվություն կամ մեղք ստացված իրավիճակի համար, ֆրուստրացնող իրավիճակը ենթակա չէ քննադատման: Հետազոտվողը ընդունում է իրավիճակը որպես բարենպաստ իր համար: Իմպունիտիվ հակազդման ժամանակ ֆրուստրացնող իրավիճակը դիտարկվում է որպես աննշան և անխուսափելի, ժամանակի հետ հաղթահարվող, ընդ որում, բացակայում է ինքնամեղադրանքը կամ այլ մարդկանց մեղադրանքը: Ըստ
հակազդման տիպի բաժանվում են՝
1. խոչընդոտող գերակայող՝ հակազդման ձևը «խոչընդոտների վրա
ֆիքսացիա»,
2. ինքնապաշտպանական՝ «ինքնապաշտպանության վրա
ֆիքսացիա»,
3. անհրաժեշտ համառ, «պահանջմունքի բավարարման վրա
ֆիքսացիա»:
Հակազդման ուղղղվածության և ձևի հիման վրա կարելի է առանձնացնել ֆրուստրացիոն իրավիճակներում համակզդման 9 տարբերակներ [7]:
Ռենե-Ժիլի պրոյեկտիվ մեթոդը ուղղված է ուսումասիրելու երեխայի սոցիալական հարմարման աստիճանը, նրա միջանձնային հարաբերությունների ոլորտը և դրանց առանձնահատկությունները, նրա ներընտանեկան հարաբերությունների ընկալումը, ինչպես նաև նրա վարքի բնութագրական
առանձնահատկությունները: Տվյալ մեթոդիկան թույլ է տալիս բացահայտել
միջանձնային հարաբերություններում կոնֆլիկտային գոտիները, դրանով
իսկ նպաստելով երեխայի անձի զարգացմանը ազդելով այդ կոնֆլիկտային
գոտիների վրա: Թեստի արդյունքում ստացված հոգեբանական նյութը պայմանականորեն բաժանում են երկու մասի՝ փոփոխականների մի մասն
ուղղված է երեխայի այլ անձանց հետ միջանձնային հարաբերությունների
բնութագրերի ախտորոշմանը, իսկ փոփոխականների մյուս մասը՝ երեխայի
վարքի բնութագրերի ախտորոշմանը: Այս երկու փոփոխականների վերլուծության արդյունքում դուրս է բերվում երեխայի վարքի սոցիալական համապատասխանության աստիճանը, ինչպես նաև հոգեբանական և սոցիալական այն գործոնները, որոնք ախտահարում են այդ համապատասխանությունը: Հարկ է նշել, որ տվյալ մեթոդիկան մեր կողմից կիրառվել է Ս.
Ռոզենցվեյգի «Նկարչական ֆրուստրացիա» թեստի արտաքին վալիդության
ստուգման, ինչպես նաև վերջինիս տեղայնացման համապատասխանությունը ստուգելու նպատակով, որի արդյունքները բերվում են ստորև:
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Փորձագիտական հարցումն անց ենք կացրել հոգեախտորոշման և
հոգեշտկողական ոլորտի տաս հոգեբան մասնագետների հետ, ովքեր իրենց
գործունեությունը ծավալում են թե գիտական, թե գործնական հարթակներում: Փորձագիտական հարցման ընթացքում հոգեբանության ոլորտի մասնագետների հետ քննարկվել են հոգեախտորոշիչ մեթոդիկաների համադրության հնարավոր տարբերակները, դուրս են բերվել այդ համադրության
ամենաարդյունավետ միջոցները: Փորձագիտական հարցման մասնակիցները ելնելով իրենց կողմից ուսումնասիրված և գործնականորեն փորձարկված հոգեախտորոշման մեթոդիկաների բազմազանությունից կարևորեցին
պրոյեկտիվ մեթոդների և զրույցի մեթոդի համադրությունը, մատնանշեցին
այս միջոցով հատկապես երեխաների հետ հոգեբանական աշխատանքների
կազմակերպման արդյունավետությունը: Քննարկումների արդյունքնում համախմբել և մշակել ենք երեխաների հետ տարվող հոգեբանական աշխատանքների կազմակերպման համար կիրառական մեծ նշանակություն ունեցող հոգեախտորոշիչ մեթոդիկաների համադրության մոդել: Ստորև բերված
աղյուսակում զետեղված են երեխաների հետ հոգեդիագնոստիկ ախտորոշման համար նախատեսված հոգեբանական թեստերի հավաքակազմերը,
ինչպես նաև «ՍՕՍ» մանկական գյուղերի համար նախատեսված թեստերի
հավաքակազմի այլ օրինակներ:
Աղյուսակ 1. ՍՕՍ մանկական գյուղերի համար նախատեսված թեստերի
հավաքակազմ

Անհրաժեշտ է նշել, որ «ՍՕՍ» մանկական գյուղերի և նման մանկական
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հաստատությունների երեխաների հոգեբանական և անահատական առանձնահատկությունների, հոգեվիճակների, վարքային նորմատիվության, ինքնագնահատականի համարժեքության, առանձին հուզական հակազդումների,
դրսևորումների և արտահայտվածության աստիճանի ախտորոշման համար
նախատեսված թեստերի հավաքակազմը ներառում է իր մեջ ինչպես պրոյեկտիվ մեթոդներ, այնպես էլ հարցարանային մեթոդները, և ինչը նույնպես
շատ կարևոր է զրույցի մեթոդները, որոնց համալիր կիրառումը նպաստում է
ախտորոշման արդյունքների վալիդության բարձրացմանը: Ի տարբերություն, գրականության մեջ առկա դասակարգումներին մեր կողմից ստեղծված
դասակարգման մեջ իր ուրույն տեղն է զբաղեցնում հենց հարցարանային և
զրույցի ու պրոյեկտիվ մեթոդների համալիր կիրառման արդյունավետութան
հիմնախնդիրը: Այլ հեղինակների կողմից ստեղծված դասակարգումներում
շեշտը դրվում է կամ հարցարանային, կամ պրոյեկտիվ մեթոդների վրա, ինչպես նաև մեծ տեղ է հատկացվում զրույցի մեթոդին, ի տարբերություն մեր
կողմից ստեղծված դասակարգմանը, որտեղ կարևորվում է նշված մեթոդների համալիր կիրառումը: Անհատական մասնակի ստանդարտացված
զրույցը կիրառվել է որպես դիագնոստիկ մեթոդ, որը թույլ է տալիս կոնտակտ
հաստատել հետազոտվողի հետ, ստանալ նրա սուբյեկտիվ վերապրումների, վարքի մոտիվների, հավակնությունների մակարդակի, ինչպես նաև անձնային խնդիրների մասին տեղեկություն: Սովորաբար զրույցի մեթոդը կիրառվում է որպես օժանդակ մեթոդ այլ հոգեբանական մեթոդների հետ միասին,
որոնք ուղղված են անձի հոգեկան վիճակների, վարքի առանձնահատկությունների հայտնաբերմանը: Զրույցի անցկացման արդյունավետությունը
պայմանավորում է վստահության և բարենպաստ հոգեբանական մթնոլորտի
ստեղծումը, որը մեծացնում է այլ հոգեբանական մեթոդների կիրառման հնարավորությունները: Մեր կողմից կիրառվել է մասնակի կառուցվածքավորված կամ ստանդարտացված պրոյեկտիվ զրույցը որպես ՍՕՍ մանկական
գյուղերի և միջնակարգ դպրոցի երեխաների անձնային խնդիրների ախտորոշման մեթոդ: Զրույցի համար նախատեսված հարցարանը կազմված է 20
նախորոք ձևակերպված և խիստ հաջորդականությամբ դրված հարցերից,
որոնք ուղղված էին օբյեկտիվ գնահատել անձնային խնդիրները, վարքային
դրսևրումների առանձնահատկությունները համապատասխան իրավիճակներում: Զրույցի ժամանակ գրանցվել են նաև հետազոտվողների վարքային
դրսևորումները, ժեստերը, դիմախաղը: Հետազոտությունը անցկացվել է երկու փուլով՝ առաջին փուլում վերը նշված մեթոդիկաների օգնությամբ ախտորոշվել են ՍՕՍ մանկական գյուղերի և միջնակարգ դպրոցի երեխաների
հոգեկան վիճակների, ինքնագնահատականի, սթրեսակայունության, հարմարման մակարդակները: Երկրորդ փուլում հետազոտվել է պրոյեկտիվ մեթոդների դիագնոստիկ և շտկողական գործառույթները կիրառելով մի դեպ132
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քում միայն պրոյեկտիվ մեթոդները, մյուս դեպքում դրանց համադրումը մասնակի ստանդարտացված զրույցի հետ:
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Արթուր ՄԻՐԶՈՅԱՆ
Հատուկ խնամք իրականացնող հաստատություներում կառավարմանը
նպաստող հոգեդիագնոստիկ մեթոդները
Բանալի բառեր. թեստ, բազմաֆունկցիոնալ, մեթոդ, ռեֆլեքսիա, կոնֆլիկտ
Հոդվածում ներկայացված է հատուկ խնամք իրականացնող հաստատություններում հոգեբանական ծառայության կարևորությունը, հոգեդիագնոստիկ
մեթոդների կառավարմանը նպաստող բազմաֆունկցիոնալ նշանակությունը:
Նկարագրված է նաև, թե Ինչպես կարող է հոգեբան մասնագեը հնարավորություն ունենալ տեսական մոտեցումների և հայեցակարգերի հիման վրա
մշակել ընդհանուր մեկ մոտեցում գործնական հոգեբանությունում մեթոդների, մեթոդիկաների և տեխնիկաների ընտրության և կիրառման համար: Դրա
հետ մեկտեղ նկարագրված է նաև դեռահասների հետ տարվող ախտորոշիչ
աշխատանքների առանձնահատկությունները, առկա հոգեբանական մեթոդիկաների բազմագործառնական նշանակությունը և դրանց դերը` որպես թերապևտիկ հոգեբանական գործիքներ:
Артур МИРЗОЯН
Психо-диагностические методы способствующие управлению в учреждениях
занимающихся специальным уходом
Ключевые слова: тест, многофункциональный, метод, отражение, конфликт

В статье представлены важность психологических услуг и многофункциональную
роль психо диагностических методов, которые способствуют управлению в учреждениях занимающихся специальным уходом. Также описано, как психолог
специалист может иметь возможность разработать единый общий подход для выбора и применения методов, методик в практической психологии, основанной на
теоретических подходов и концепций. Также описаны особенности диагностических работ с подростками, многофункциональные роли психологических методов и их роль в качестве терапевтических психологических инструментов.
Arthur MIRZOYAN
Psycho diagnostic methods which contribute to the management in the institutions
making special care facility
Key words: test, multifunctional, method, reflection, conflict

The article presents the importance of psychological services and the multi-functional
role of psycho diagnostic methods which contribute to the management in the institutions making special care facility. There is also described how a psychologist specialist
can have an opportunity to develop a single common approach for the selection and
application of techniques, methods, methodologies in the practical psychology based on
theoretical approaches and concepts. However, given the importance of the multifunctional features diagnostic methods of psychological work with adolescents and their
psychological role as therapeutic tools.
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ЛОКАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ДО УРОВНЯ
ОТДЕЛЬНОГО ИНДИВИДА И ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ УСПЕШНЫХ
ПРАКТИК АРМЯН КАК ОСНОВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА РА
Татевик ОГАНЕСЯН
Аспирант Российско-Армянского Университета
Ключевые слова: локализация, экономическая политика, успешные практики,
перепозиционирование

Почему во главе угла большинства современных исследований в области
экономики стоит экономический рост? Не стал ли процентный прирост ВВП
идеей-фикс двадцать первого века? Чем обусловлен тот факт, что этому показателю придается такое значение? Цель это, или всего лишь способ описания, мера,
характеристика некой величины, некой ценности, являющейся намного важнее?
И если да, то как именовать эту – другую – ценность? Зачем все-таки нужен
экономический рост?
Казалось бы, рост и процветание должны приводить к состоянию ощущения стабильности, безопасности, комфорта, которое по логике должно вести к
стремлению продолжения своего рода. Ведь если социально-экономическая ситуация стабильна в долгосрочной перспективе, то и детей ждет будущее по
меньшей мере не хуже своего. Однако, вопреки ожиданиям, наблюдается другая
парадигма. Такие страны, как Нигерия, Уганда, Мали, Сомали, при всей своей
бедности являются лидерами по коэффициенту рождаемости, тогда как наиболее
развитые страны, такие, как Австрия, Чехия, Германия, находятся на грани
демографического кризиса. Конечно, в качестве аргумента в пользу высокой
рождаемости в неразвитых странах можно привести тот факт, что в странахлидерах по показателю рождаемости коэффициент детской смертности очень
высок, да и рисков больше, а в развитых странах нет существенных барьеров,
мешающих продолжению рода. Однако фактически получается, что страны,
имеющие наивысший уровень развития, добровольно ставят себя на грань
вымирания. И если стабильный экономический рост является настолько важным
показателем, то почему он подводит нас в коренном вопросе продолжения рода
человеческого, без чего логически невозможно существование иных вопросов,
имеющих отношение ко всему человеческому? Экономический рост, экономическое развитие и процветание не являются самоцелью, абсолютным и бесспорным вектором движения для экономической политики.
Экономическая политика должна локализоваться до уровня генерации
и увеличения числа успешных практик, до уровня оказания поддержки отдельным индивидам в достижении ими состояния счастья и самореализа135
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ции. Таким образом, посредством достижения цепной реакции и на основе
гипотезы, выдвигаемой Адамом Смитом, согласно которой увеличение благосостояния отдельного индивида приведет к увеличению благосостояния общества в
целом, будет достигнута конечная цель экономической политики, в которой экономический рост станет не идеей-фикс, а лишь одним из следствий всего процесса. В конце концов, экономический рост должен быть предпосылкой, а затем уже
следствием, но никак не самоцелью. Понимать это – означает абстрагироваться
от географии и временных рамок, обходить закоренившиеся экономические проблемы, без решения которых невозможно изменение ситуации. Можно заметить,
что вышепредставленный вектор движения пришелся бы как нельзя кстати для
Армении. Находясь в состоянии транспортной блокады, имея системные проблемы неэффективной экономики, для решения которых необходим стратегический подход и решимость правительства, Армения должна выбрать стратегию
движения, которая предполагает локальное воздействие, влекущее за собой постепенно разрастающийся эффект. Анализируя экономику Армении и возможные
пути выхода из кризиса, стеной, о которую ломаются стратегии, планы и идеи,
предстает ее олигархическая структура. Преобладание импорта над экспортом,
высокий уровень коррупции и неформальных практик, неэффективная экономика, ведущая к неконкурентоспособности страны в целом и отдельных ее граждан
в частности, все это обусловлено монополиями и олигаргической структурой экономики. Таким образом, если в краткосрочном периоде невозможно решить системные проблемы, то необходимо найти некие обходные пути, альтернативные
решения, не зависящие и не обусловленные нерешаемыми на данный момент
времени проблемами. Локальный подход и увеличение числа успешных практик
в купе с сильным пиаром представляется при таких обстоятельствах наиболее
оптимальным выходом из положения.
Логически напрашивается вопрос – каким же образом мы будем создавать
эти успешные практики? Как мы будем реализовывать нашу идею? Следует
отметить, что отдельные случаи успешных практик встречаются и сейчас. Благодаря врожденному интеллекту, определенной смекалистости и трудолюбию
армяне достигают успехов как в самой Армении, так и за ее пределами. Вопрос в
том, чтобы не только выявить, но и позиционировать эти успешные практики,
причем в международном масштабе. Так, необходимо сформировать определенный имидж, под видимостью которого мировому сообществу будет представляться армянский народ. Представим армян как некий продукт, обращающийся и
реализовывающийся на локальном и, к нашей радости, международном рынках.
И вправду, если рассмотреть армянскую диаспору как трудовой ресурс, то где-то
этот фактор производства продается как дешевая рабочая сила, где-то – как мощный интеллектуальный ресурс. Если хотите, армяне и армянская диаспора – это
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диверсифицированная продуктовая линейка, нуждающаяся в настоящее время в
ребрендинге. Так, в маркетинге известен тот факт, что без стратегического подхода четко сформированной концепции позиционирования и продвижения невозможно дифференцировать ни один товар на и без того переполненном рынке. Для
успешного продвижения товару необходимо иметь четко определенное уникальное ценностное предложение (unique value proposition или unique selling point),
которое будет являться уникальной отличительной чертой, компонентом, присущим только этому товару.
Что же является уникальным ценностным предложением армян? Как мы
подаем себя окружающему миру? Напрашивается один ответ – мы со всех политический арен и кафедр ведем пропаганду признания Геноцида, совершенного
Османской империей по отношению к армянскому народу в 1915 году. Конечно,
неоспорим тот факт, что геополитической целью Армении признание Геноцида
армян должно являться, как минимум потому, что этот факт в определенных случаях является мощным рычагом давления, правда, не только и не столько в руках
самой Армении, и как максимум потому, что в результате Геноцида было зверски
уничтожено около полутора миллиона армян. Будем, однако, прагматичны и посмотрим на этот вопрос с точки зрения выгоды экономической. Пропаганда признания Геноцида армян не увеличивает продаваемость наших товаров на международных рынках, не повышает объем прямых иностранных инвестиций, не стимулирует должным образом поток туристов в Армению. Таким образом, рамка
позиционирования армян как народа, который подвергся Геноциду в 1915 году,
не оправдывает себя с экономической точки зрения. Получается, что необходима разработка некой новой, свежей концепции, нового имиджа армян для
самих армян и мира в целом.
С точки зрения успешного бизнеса, если надо продать очки, сначала создают моду на очки. Сегодня Армения является не донором, а реципиентом модных трендов, следовательно, моду ей скорее всего придется не создавать, а ―импортировать‖. А что сегодня модно? Миллионы людей сегодня лишают себя
нормального сна и отдыха, личной жизни, чтобы взобраться на пятую ступень
пирамиды Маслоу – реализовать себя, сделать карьеру, иначе говоря,- добиться
успеха. Одной из существенных причин уже упомянутого нами сокращения рождаемости в Европе многие ученые считают популяризацию феминистского движения, желание сделать карьеру и добиться успеха. В своей книге «Смерть Запада» Патрик Бьюкенен пишет: «Недавнее исследование популярного «полуфеминистского» журнала «Нои Донне» показывает, что 52 процента итальянок в возрасте от шестнадцати до двадцати четырех лет не собираются обзаводиться
детьми. Главная причина этого нежелания – карьера». Таким образом, судя по
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демографическим показателям ЕС – донора модных трендов – успех сегодня в
моде. Успех в современной действительности продается лучше всего. Как передает издание ―Форбс‖, по итогам 2011 года доход полузащитника "Лос-Анджелес
Гэлакси" Дэвида Бекхема составил 46 млн долларов, из которых 37 млн – это доходы от спонсоров и рекламы. Получается, что продавая свой успех в качестве
футболиста, Бекхем заработал в четыре раза больше, чем непосредственно самой
игрой в футбол. Получается, что при желании успехом сегодня можно заработать
больше, чем профессией. И что самое заманчивое, - ни одна страна, ни один народ не воспользовался этим модным трендом для целенаправленного перепозиционирования себя самого. Таким образом, можно сделать успешность имиджем и уникальным ценностным предложением продукта “армянин”. Успех
сегодня моден, притягателен. А что самое главное - успех генерирует успех. Mы
приходим к тому, как позиционировать армян как успешный народ. К примеру,
что делает актер, получивший Оскара, ученый, ставший Нобелевским лауреатом,
спортсмен, выигравший олимпиаду? Они начинают благодарить тех, кто помогал
и воодушевлял их на пути к этому успеху. «Спасибо» - вот новый слоган для
продукта “армянин”. Тему Геноцида армян можно заменить идеей Второго
шанса, который получил народ. После Геноцида мы получили второй шанс, за
который отныне будем говорить ―Спасибо‖. Возникает логичный вопрос – конечно, успешных армян можно найти по всему миру. Вместе с этим, есть и необразованные, неудачные люди, которые, не сумев реализовать себя в Армении,
эмигрировали. Проблему можно решить аналогично тому, как проблему перепозиционирования полицейских решает Полиция РА: в качестве противовеса стереотипу, наняли молодых, лицеприятных и внушающих доверие сотрудников,
которых можно встретить на улицах Еревана. Другой вопрос – откуда найти
средства для ребрендинговой кампании таких размеров? Источником дохода может служить армянская олигархия. Дело в том, что кампания рассчитана на диаспору и поддержку становлению армян за границей, иными словами, генерации и
пиару успешных практик. Если армянин сможет себя успешно проявить за границей, не имея амбиций начать бизнес или переехать работать в Армению, изменить экономико-политическую обстановку на родине, при определенных условиях будет стимулировать продажу армянской продукции, произведенной тем же
олигархом, то лучше варианта для последнего и не придумать. Таким образом, в
перспективе можно определять вектор развития в сторону пиара имеющихся успешных практик и генерировать таковые, создавая условия для самореализации
талантливых армян за границей. Этото подход полностью соответствует видению
достижения счастья для каждого армянина вне географических границ.
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Татевик ОГАНЕСЯН
Локализация экономической политики до уровня отдельного индивида и
позиционирование успешных практик армян как основа экономического
роста РА
Ключевые слова: локализация, экономическая политика, успешные практики,
перепозиционирование

Находясь в состоянии территориальной блокады, имея системные проблемы неэффективной экономики, Армения должна выбрать такую стратегию движения,
которая предполагает локальное воздействие, влекущее за собой постепенно разрастающийся эффект. В данной статье анализируется подход локализации экономической политики до уровня генерации успешных практик отдельных индивидов как основа разработки стратегии социально-экономического развития РА.
Рассматриваются также предпосылки перепозиционирования Армении на международной арене с акцентом на успешность как уникальное ценностное предложение армян.
Tatevik HOVHANNISYAN
Economic policy localization to the individual level and Armenian‟s success story
positioning as a base for RA economic growth.
Key words: localization, economic policy, success stories, repositioning

Being territorially blocked and having system problems with inefficient economy,
Armenia has to choose a movement strategy that involves local impact, which entails
the widening effect gradually. This article aims at analyzing the approach of economic
policy localization to the level of individual success story generation as a base of the
RA economic development strategy creation. We also consider the background of
Armenia‘s repositioning in the international arena with the focus on success as a unique
value proposition for Armenians.
Տաթևիկ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
Տնտեսական քաղաքականության տեղայնացումը առանձին անհատի
մակարդակով և հայերի հաջող փորձի դիրքավորումը որպես ՀՀ տնտեսական
աճի հիմք
Բանալի բառեր. տեղայնացում, տնտեսական քաղաքականություն, հաջողակ փորձ,
վերադիրքավորում
Գտնվելով տարածքային մեկուսացման մեջ ունենալով անարդյունավետ
տնտեսության համակարգային խնդիրներ, Հայաստանը պետք է ընտրի
այնպիսի ռազմավարություն, որը ենթադրում է աստիճանաբար ընդլայնվող
տեղային ազդեցություն: Տվյալ հոդվածում վերլուծվում է տնտեսական քաղաքականության՝ առանձին անհատների հաջողակ փորձի ստեղծմանն ուղղված տեղայնացման մոտեցումը որպես ՀՀ-ի սոցիալ-տնտեսական զարգացման ռազմավարության մշակման հիմք: Նաև դիտարկվում են միջազգային
թատերաբեմում Հայաստանի վերադիրքավորման հիմնահարցերը՝ հայերի
հաջողակ լինելու շեշտադրումով:
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ÜºðØàôÌØ²Ü öàÊ²ðÆÜàôØÀ àðäºê ØêÆ ºì Øê²ØÂºðøÆ ºÜÂ²ÖÚàôÔÆ
²ð¸ÚàôÜ²ìºî ¼²ð¶²òØ²Ü ä²ÚØ²Ü
êï»ÉÉ³ ¶²´ðÆºÈÚ²Ü
Ð²²Ð ²åñ³Ýù³·ÇïáõÃÛ³Ý ¨ Ù³ñù»ÃÇÝ·Ç ³ÙµÇáÝÇ Ñ³Ûóáñ¹

²Éí³ñ¹ Ø²îÆÜÚ²Ü
Ð²²Ð ²äÐ ¿ÏáÝáÙÇÏ³ÛÇ ³ÙµÇáÝÇ ¹³ë³Ëáë, ï.·.Ã.
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. å³ñ»Ý³ÛÇÝ ³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝ, ëå³éÙ³Ý Ï»Ýë³µ³Ý³Ï³Ý ÝáñÙ³,
Ý»ñÙáõÍáõÙ, Ý»ñÙáõÍÙ³Ý ÷áË³ñÇÝáõÙ, ÙëÇ ¨ Ùë³ÙÃ»ñùÇ í»ñ³Ùß³ÏÙ³Ý »ÝÃ³×ÛáõÕ

ò³ÝÏ³ó³Í »ñÏñÇ å³ñ»Ý³ÛÇÝ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ å³ÛÙ³ÝÁ Ýñ³ ÇÝùÝ³å³ÑáíáõÙÝ ¿, áñÇ ï³Ï Ñ³ëÏ³óíáõÙ ¿ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ³ÛÝåÇëÇ íÇ×³Ï, áñÝ ³å³ÑáíáõÙ ¿ »ñÏñÇ å³ñ»Ý³ÛÇÝ ³ÝÏ³ËáõÃÛáõÝÁ ¨ »ñ³ßË³íáñáõÙ ¿ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý ÝáñÙ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáÕ ëÝÝ¹³ÙÃ»ñùÇ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý áõ ïÝï»ë³Ï³Ý Ù³ïã»ÉÇáõÃÛáõÝÁ
[1,2]: Ü»ñÏ³ÛáõÙë, »ñµ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛ³Ý ·ÝáÕáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ ó³Íñ ¿, å³ñ»Ý³ÛÇÝ ÇÝùÝ³å³ÑáíÙ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ µÝáñáßíáõÙ ¿
áã Ã» í×³ñáõÝ³Ï, ³ÛÉ ÝáñÙ³ïÇí³ÛÇÝ å³Ñ³Ýç³ñÏÇ µ³í³ñ³ñÙ³Ý ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó: Ð»é³ÝÏ³ñáõÙ, ëáóÇ³É³Ï³Ý ÏáÕÙÝáñáßí³Í ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ó¨³íáñÙ³Ý ¨ å»ï³Ï³Ý Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ³½¹»óáõÃÛ³Ùµ ¹ñ³ ½³ñ·³óÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ, ³ÝÑñ³Å»ßï ÏÉÇÝÇ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý í×³ñáõÝ³Ï å³Ñ³Ýç³ñÏÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»óÝ»É ëå³éÙ³Ý é³óÇáÝ³É ÝáñÙ³Ý»ñÇÝ:
ÐÐ å³ñ»Ý³ÛÇÝ Ñ³Ù³ÉÇñÇ Ý»ñÏ³ íÇ×³ÏÇ ·Ý³Ñ³ïáõÙÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿
å³ñ»Ý³ÙÃ»ñùÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ï»ë³ÏÝ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝÝ áõ ëå³éáõÙÁ
µÝáõÃ³·ñáÕ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ùµ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÇ, ÑáõÙùÇ áõ å³ñ»Ý³ÙÃ»ñùÇ ³ÝÑñ³Å»ßï Í³í³ÉÇ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ¨ ³Û¹ áÉáñïáõÙ »ñÏñÇ Ý»ñáõÅÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ùµ: ä³ñ»Ý³ÙÃ»ñùáí ë»÷³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÙáõÝùÝ»ñÇ
µ³í³ñ³ñÙ³Ý Ý»ñáõÅ³ÛÇÝ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µÝáõÃ³·ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ï³ñ¨áñ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý Ù»Ï ßÝãÇ Ñ³ßíáí ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ¨
ëå³éÙ³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ, ÑÇÙÝ³Ï³Ý å³ñ»Ý³ÙÃ»ñùÝ»ñáí »ñÏñÇ ÇÝùÝ³å³ÑáíÙ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ, å³ñ»Ý³ÙÃ»ñùÝ»ñÇ Ý»ñÙáõÍÙ³Ý ¨ ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝÁ: ä³ñ»Ý³ÙÃ»ñùÝ»ñÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ï»ë³ÏÝ»ñÇ ÷³ëï³óÇ
ëå³éÙ³Ý Í³í³ÉÝ»ñÇ ¨ ÝáñÙ³íáñí³Í Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ
óáõÛó ¿ ï³ÉÇë, áñ ÙÇ ß³ñù ÙÃ»ñùÝ»ñÇ ÷³ëï³óÇ ëå³éáõÙÁ ÝÏ³ï»ÉÇáñ»Ý
ó³Íñ ¿ ë³ÑÙ³Ýí³Í ÝáñÙ³ÛÇó (³Õ. 1): Ü»ñÏ³Û³óí³Í ïíÛ³ÉÝ»ñÇó »ñ¨áõÙ ¿,
áñ 2015Ã. ÷³ëï³óÇ ëå³éí³Í ÙÇë ¨ Ùë³ÙÃ»ñùÇ ù³Ý³ÏÁ 69.7%-áí ó³Íñ ¿
ëå³éÙ³Ý Ï»Ýë³µ³Ý³Ï³Ý ÝáñÙ³ÛÇó: ØÇ³Å³Ù³Ý³Ï, ëå³éÙ³Ý é³óÇáÝ³É
ÝáñÙ³Ý ·»ñ³½³Ýó»É ¿ Ñ³óÁ ¨ Ñ³ó³ÙÃ»ñùÁ (6.72%-áí): ¸ñ³Ï³Ý ¿ ³ÛÝ Ñ³Ý140
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·³Ù³ÝùÁ, áñ 2010-2015ÃÃ. ÙëÇ ¨ Ùë³ÙÃ»ñùÇ ëå³éÙ³Ý Í³í³ÉÝ ³í»É³ó»É ¿
10%-áí, ÇëÏ Ñ³óÇ ¨ Ñ³ó³ÙÃ»ñùÇ ëå³éáõÙÁ Ïñ×³ïí»É ¿ 4.1 %-áí: ²ÛÝáõÑ³Ý¹»ñÓ µáõë³Ï³Ý Í³·Ù³Ý ³ÍË³çñ»ñáí Ï»Ý¹³Ý³Ï³Ý ëåÇï³ÏáõóÝ»ñÇ
å³Ñ³ÝçÇ ÷áË³ñÇÝÙ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ ¹»é¨ë ÙÝáõÙ ¿ µ³ñÓñ, áñÁ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛ³Ý ó³Íñ ·ÝáÕáõÝ³ÏáõÃÛ³Ùµ:
²ÕÛáõë³Ï 1. êÝÝ¹³ÙÃ»ñùÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ï»ë³ÏÝ»ñÇ ÙÇçÇÝ ï³ñ»Ï³Ý
ëå³éáõÙÁ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý Ù»Ï ßÝãÇ Ñ³ßíáí, Ï·

²ÕµÛáõñÁ. ä³ñ»Ý³ÛÇÝ ³å³ÑáíáõÃÛáõÝ ¨ ³Õù³ïáõÃÛáõÝ, ²ìÌ, 2011 ¨ 2016Ã.

ÐÐ-áõÙ ÙëÇ ¨ Ùë³ÙÃ»ñùÇ ï»Õ³Ï³Ý ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý Í³í³ÉÝ»ñÁ ã»Ý
Í³ÍÏáõÙ ³×áÕ ëå³éáÕ³Ï³Ý å³Ñ³Ýç³ñÏÁ, áõëïÇ Ý»ñÏñíáõÙ ¿ ÙÇë ¨ Ùë³ÙÃ»ñù: 2015Ã. Ý»ñÏñí»É ¿ ßáõñç 23 Ñ³½. ïáÝÝ³ ÙÇë ¨ Ùë³ÙÃ»ñù, áñÝ ³ñÅ»ù³ÛÇÝ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛ³Ùµ Ï³½ÙáõÙ ¿ 32.88 ÙÇÉÇáÝ ²ØÜ ¹áÉ³ñ, ÇëÏ ¹³ ÑÝ³ñ³íáñ ¿ñ áõÕÕ»É ÙëÇ ¨ Ùë³ÙÃ»ñùÇ ï»Õ³Ï³Ý ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³ÝÁ:
Ü»ñÏ³ÛáõÙë ÙÇç³½·³ÛÇÝ ³é¨ïñáõÙ Ù»Í ¿ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ ¨ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý»ñÙáõÍáõÙÁ: ¸ñ³Ýù Ð³Û³ëï³ÝáõÙ 2007-2015ÃÃ. ³í»É³ó»É »Ý
ßáõñç 35,4%-áí, ÁÝ¹ áñáõÙ å³ñ»Ý³ÙÃ»ñùÇ Ý»ñÙáõÍáõÙÝ ³Û¹ ï³ñÇÝ»ñÇÝ
³í»É³ó»É ¿ 50,5%-áí: 2015Ã. ÇÝãå»ë Ý»ñÙáõÍÙ³Ý, ³ÛÝå»ë ¿É ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý
Í³í³ÉÝ»ñÁ Ý³Ëáñ¹ ï³ñí³ Ñ³Ù»Ù³ï Ïñ×³ïí»É »Ý. Ù³ëÝ³íáñ³å»ë,
å³-ñ»Ý³ÙÃ»ñùÇ Ý»ñÙáõÍáõÙÁ Ïñ×³ïí»É ¿ 18,78%-áí, ÇëÏ ³ñï³Ñ³ÝáõÙÁ`
3,96%-áí: ²ÛÝáõÑ³Ý¹»ñÓ, Ð³Û³ëï³ÝÁ ·ÛáõÕÙÃ»ñù áõ å³ñ»Ý³ÙÃ»ñù Ý»ñÙáõÍáÕ »ñÏÇñ ¿ (Ñ³ó³Ñ³ïÇÏ, ÙÇë ¨ Ùë³ÙÃ»ñù, µáõë³Ï³Ý ÛáõÕ ¨ ³ÛÉÝ) (³ÕÛáõë³Ï 2):
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²ÕÛáõë³Ï 2. ¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÝ»ñÇ Ý»ñÙáõÍÙ³Ý
µ³ÅÇÝÁ ëå³éÙ³Ý Í³í³ÉáõÙ ÐÐ-áõÙ

²ÕµÛáõñÁ. Ð³ßí³ñÏÁ Ï³ï³ñí»É ¿ §ä³ñ»Ý³ÛÇÝ ³å³ÑáíáõÃÛáõÝ ¨ ³Õù³ïáõÃÛáõÝ¦
2008Ã. ¨ 2016Ã. ÐÐ ²ìÌ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³

²ÕÛáõë³Ï 2-Ç ïíÛ³ÉÝ»ñÁ íÏ³ÛáõÙ »Ý, áñ 2010Ã. ¹Çï³ñÏíáÕ µáÉáñ ³ñï³¹ñ³ï»ë³ÏÝ»ñÇ Ý»ñÙáõÍÙ³Ý Í³í³ÉÝ»ñÁ ëå³éÙ³Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Í³í³ÉáõÙ µ³í³Ï³ÝÇÝ µ³ñÓñ »Ý. óáñ»ÝÁ` 45,1%, ÙÇ¬ëÁ` 46,2%, µáõë³Ï³Ý ÛáõÕÁ
89,1%, ß³ù³ñÁ` 58,3%, Ñ³ïÇÏ³ÁÝ¹»Õ»ÝÝ»ñÁ` 44,7%: ê³Ï³ÛÝ 2015Ã. ³Ûë
óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ ÝÏ³ï»ÉÇáñ»Ý Ýí³½»É »Ý` ãÝ³Û³Í ëå³éÙ³Ý Í³í³ÉÝ»ñÇ ³í»É³óÙ³ÝÁ: Ø³ëÝ³íáñ³å»ë 2010-2015 ÃÃ.-ÇÝ ÙëÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ëå³éáõÙÝ
³í»É³ó»É ¿ 25,0 Ñ³½. ïáÝÝ³Ûáí Ï³Ù 19,4%-áí, ë³Ï³ÛÝ ÙëÇ Ý»ñÏñáõÙÝ»ñÁ
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³µ³ñ Ï³½Ù»É »Ý ëå³éÙ³Ý Í³í³ÉÇ 46,2 ¨ 34,2 %-Á, áñÁ
»ñÏñÇ å³ñ»Ý³ÛÇÝ ³å³ÑáíáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ íï³Ý·³íáñ óáõó³ÝÇß ¿:
ÐÐ-áõÙ 2010-2015ÃÃ. ÙëÇ ¨ Ùë³ÙÃ»ñùÇ ëå³éÙ³Ý Ï³éáõóí³ÍùÝ áõëáõÙÝ³ëÇñ»ÉÇë ÝÏ³ïíáõÙ ¿ ï³í³ñÇ ¨ Ëá½Ç ÙëÇ ëå³éÙ³Ý ³×Ù³Ý ÙÇïáõÙ
(·Í³ÝÏ³ñ 1): 2010Ã. Ñ³Ù»Ù³ï 2015Ã. ÙëÇ ëå³éÙ³Ý Ï³éáõóí³ÍùáõÙ
ï³í³ñÇ ÙëÇ Ù³ëÝ³µ³ÅÇÝÁ 44,0-Çó Ñ³ë»É ¿ 45,3 %: ìÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý ÙÇçÇÝ ïíÛ³ÉÝ»ñáí 2010Ã. ÐÐ Ù»Ï µÝ³ÏÇãÁ ï³ñ»Ï³Ý ëå³é»É ¿ 18,6 Ï·, ÇëÏ
2015Ã.ª 24,3 Ï· ï³í³ñÇ ÙÇë: ²ÛÝáõÑ»ï¨ Ñ³çáñ¹áõÙ ¿ ÃéãÝ³ÙÇëÁ, áñÇ
ï»ë³Ï³ñ³ñ ÏßÇéÁ ÙëÇ ëå³éÙ³Ý Ï³éáõóí³ÍùáõÙ ï³ï³Ýí»É ¿ 28,7-34,47
%-Ç ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙª óáõó³µ»ñ»Éáí 5,49 ïáÏáë³Ï»ïáí Ýí³½Ù³Ý ÙÇïáõÙ:
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²ìÌ-Ç ïíÛ³ÉÝ»ñáí ÐÐ Ù»Ï µÝ³ÏÇãÁ ï³ñ»Ï³Ý ëå³é»É ¿ 14,2-15,9 Ï·
ÃéãÝ³ÙÇë: ÆÝã í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ Ëá½Ç ÙëÇÝ, ³å³ ¹ñ³ Ù³ëÝ³µ³ÅÇÝÁ ÙëÇ
ëå³éÙ³Ý Ï³éáõóí³ÍùáõÙ 2010-2015ÃÃ. ³×»É ¿ 4,64 ïáÏáë³Ï»ïáíª Ñ³ëÝ»Éáí 19,93 % (6,5-10,7 Ï·/ï³ñÇª Ù»Ï ßÝãÇ Ñ³ßíáí):

¶Í³ÝÏ³ñ 1. ØëÇ ëå³éÙ³Ý Ï³éáõóí³ÍùÁ ÐÐ-áõÙ %
²ÕµÛáõñÁ. Ð³ßí³ñÏÁ Ï³ï³ñí»É ¿ §ä³ñ»Ý³ÛÇÝ ³å³ÑáíáõÃÛáõÝ ¨ ³Õù³ïáõÃÛáõÝ¦
2008Ã. ¨ 2016Ã. ÐÐ ²ìÌ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³

ØÇç³½·³ÛÇÝ ÷áñÓ³·»ïÝ»ñÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ óáõÛó »Ý ïí»É,
áñ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý Ãí³ù³Ý³ÏÇ, »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ ³í»É³óÙ³Ý, Ñ»ï¨³µ³ñ Ý³¨
å³Ñ³Ýç³ñÏÇ ³×Ù³ÝÁ ½áõ·ÁÝÃ³ó ÷áËí»É ¿ ëÝÝ¹Ç Ï³éáõóí³ÍùÁ: Ü»ñÏ³ÛáõÙë, ³ßË³ñÑáõÙ ÙëÇ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ¨ ëå³éÙ³Ý Ï³éáõóí³ÍùáõÙ ³é³çÇÝ
ï»ÕáõÙ ¿ Ëá½Ç ÙÇëÁª 37,1 %, »ñÏñáñ¹ ï»ÕáõÙ` ÃéãÝÇ ÙÇëÁª 34,6 %, ³ÛÝáõÑ»ï¨ ï³í³ñÇ ÙÇëÁª 21,6 %, áãË³ñÇ ÙÇëÁª 4,5 %, ³ÛÉ Ùë³ï»ë³ÏÝ»ñÁª 2,2
% [3]: ²ÛÝáõÑ³Ý¹»ñÓ, ä¶Î-Ç ïíÛ³ÉÝ»ñáí, ÃéãÝ³ÙëÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ ÙëÇ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ßáõÏ³ÛÇ ³Ù»Ý³ ³ñ³· ³×áÕ áÉáñïÁ: ²ßË³ñÑáõÙ ÃéãÝÇ ÙëÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝÁ ï³ñ»Ï³Ý ³í»É³ÝáõÙ ¿ 3,1, Ëá½ÇÝÁª
2,6, ï³í³ñÇ ÙëÇÝÁª 1,3, ³ÛÉ Ùë³ï»ë³ÏÝ»ñÇÝÁª 0,2 %-áí: ²×Ç ÝÙ³Ý ÙÇïÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ 2022Ã. ³Ù»Ý³ëå³éíáÕÁ ÏÉÇÝÇ ÃéãÝ³ÙÇëÁ [4]:
ä³ñ»Ý³ÙÃ»ñùáí µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ÇÝùÝ³å³Ñáíí³ÍáõÃÛáõÝÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿
µÝáõÃ³·ñ»É ÇÝãå»ë ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ, ³ÛÝå»ë ¿É µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý
Ù»Ï ßÝãÇ Ñ³ßíáí ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý Í³í³Éáí (³ÕÛáõë³Ï 3): 2015Ã. µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý Ù»Ï ßÝãÇ Ñ³ßíáí ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÙÃ»ñùÝ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý Í³í³ÉÝ»ñÁ
ÝÏ³ï»ÉÇáñ»Ý ³í»É³ó»É »Ý 2010Ã. óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ Ñ³Ù»Ù³ï: Ø³ëÝ³íáñ³å»ë, ÓÏÝ³ÙÃ»ñùÝ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝÝ ³í»É³ó»É ¿ ßáõñç 4,5, åïÕÇÝÁ` 3,2,
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óáñ»ÝÇÝÁ` 2,2, µ³Ýç³ñ»Õ»ÝÇÝÁ` 1,7 ³Ý·³Ù ¨ ³ÛÉÝ: î»Õ³Ï³Ý ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý Í³í³ÉÝ»ñÇ ³í»É³óáõÙÝ ³Ý¹ñ³¹³ñÓ»É ¿ ³Û¹ ÙÃ»ñùÝ»ñÇ ëå³éÙ³Ý
¹ñ³Ï³Ý ¹ÇÝ³ÙÇÏ³ÛÇ íñ³: ²ÛÝáõÑ³Ý¹»ñÓ, µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý Ù»Ï ßÝãÇ Ñ³ßíáí ³é³ÝÓÇÝ ÙÃ»ñùÝ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý Í³í³ÉÝ»ñÁ Ñ³Ù»Ù³ï»Éáí ëå³éÙ³Ý
Ï»Ýë³µ³Ý³Ï³Ý ÝáñÙ³Ý»ñÇ Ñ»ï, Ï³ñáÕ »Ýù ³ë»É, áñ áñáß ÙÃ»ñùÝ»ñÇ ·Íáí
³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý Í³í³ÉÝ»ñÁ ·»ñ³½³óáõÙ »Ý ëå³éÙ³Ý ÝáñÙ³Ý»ñÇÝ (Ï³ñïáýÇÉ, µ³Ýç³ñ»Õ»Ý, åïáõÕ, Ñ³ï³åïáõÕ), ÇëÏ áñáß ÙÃ»ñùÝ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý Í³í³ÉÝ»ñÁ ¹»é¨ë ³Ýµ³í³ñ³ñ »Ý:
²ÕÛáõë³Ï 3. ¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÙÃ»ñùÝ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝÁ
µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý Ù»Ï ßÝãÇ Ñ³ßíáí, Ï·

²ÕµÛáõñÁ. Ð³ßí³ñÏÝ»ñÁ Ï³ï³ñí»É »Ý å³ñ»Ý³ÛÇÝ Ñ³ßí»ÏßéÇ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý
íñ³, §ä³ñ»Ý³ÛÇÝ ³å³ÑáíáõÃÛáõÝ ¨ ³Õù³ïáõÃÛáõÝ¦ 2008Ã. ¨ 2016Ã. ÐÐ ²ìÌ

ØëÇ ¨ Ùë³ÙÃ»ñùÇ ßáõÏ³ÛÇ ½³ñ·³óÙ³Ý íÇ×³ÏÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÁ ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë »½ñ³Ï³óÝ»Éáõ, áñ ³Ûë ÙÃ»ñ³ÛÇÝ ßáõÏ³Ý ³ÝÏ³ÛáõÝ ¿
¨ ¹ÇÝ³ÙÇÏ ã¿, ù³ÝÇ áñ ï»Õ³Ï³Ý ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝÁ ãÇ ³å³ÑáíáõÙ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ ÙëÇ ¨ Ùë³ÙÃ»ñùÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ, ÇëÏ ãµ³í³ñ³ñáÕ Ù³ëÁ
Í³ÍÏíáõÙ ¿ Ý»ñÏñáõÙÝ»ñÇ Ñ³ßíÇÝ: Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ÙëÇ ¨ Ùë³ÙÃ»ñùÇ Ý»ñÙáõÍÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý å³ï×³éÝ»ñÝ »Ý.
- ë»÷³Ï³Ý ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ³Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ` Ï³åí³Í ÙëÇ ¨
Ùë³ÙÃ»ñùÇ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Í³í³ÉáõÙ µÝ³ÏÇãÝ»ñÇ ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»Í Ù³ëÝ³µ³ÅÝáí (92-93%), ÇÝãå»ë Ý³¨ Í³ËëáõÙÝ»ñÇ µ³ñÓñ
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Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ, áñÝ Çç»óÝáõÙ ¿ Ñ³Ûñ»Ý³Ï³Ý ³Ý³ëÝ³µáõÍáõÃÛ³Ý ß³ÑáõÃ³µ»ñáõÃÛáõÝÁ: Àëï 2015Ã. ²ìÌ-Ç ïíÛ³ÉÝ»ñÇ ÐÐ-áõÙ ÙëÇ ÇÝùÝ³å³Ñáíí³ÍáõÃÛáõÝÁ Ï³½Ù»É ¿ 66.1%, ³Û¹ ÃíáõÙ ï³í³ñÇ ÙëÇÝÁ` 92.3, Ëá½ÇÝÁ` 57.8, áãË³ñÇÝÁ` 107.7 ¨ ÃãÝÇ ÙëÇÝÁ` 21.8%:
- áñå»ë Ï³ÝáÝ Ý»ñÙáõÍíáÕ ÙëÇ ·ÇÝÁ 15-20%-áí ó³Íñ ¿ ï»Õ³Ï³Ý ÙëÇ
·ÝÇó,
- Ý»ñÙáõÍíáÕ ÙëÇ ï»ËÝáÉá·Ç³Ï³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ (ÏáÝ¹ÇóÇ³Ý, ÙÇ³ï³ññáõÃÛáõÝÁ, ³ÝÃ³÷áÝáõÃÛáõÝÁ) Ñ³ñÙ³ñ»óí³Í »Ý í»ñ³Ùß³ÏáÕ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ:
Ü»ñÏ³ÛáõÙë ³½·³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ï³ñ¨áñ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝÇ Ýñ³ å³ßïå³Ýí³ÍáõÃÛáõÝÁ, ³ÝÏ³ËáõÃÛáõÝÁ ³ÛÉ »ñÏñÝ»ñÇó ¨ Ñ³Ûñ»Ý³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙñóáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³óáõÙÁ:
²½·³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý Ý³Ë³å³ïí»ÉÇ ¨ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñÇó ¿ Ý»ñÙáõÍÙ³Ý ÷áË³ñÇÝÙ³Ý ÑÇÙÝ³¹ñáõÛÃÇ ÏÇñ³éáõÙÁ:
îÝï»ë³·Çï³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝáõÙ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý §Ý»ñÙáõÍÙ³Ý
÷áË³ñÇÝÙ³Ý¦ ï³ñ³ï»ë³Ï Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ: ØÇ ¹»åùáõÙ ³ÛÝ µÝáõÃ³·ñíáõÙ ¿ áñå»ë §Ý»ñÙáõÍíáÕ ³ñï³¹ñ³ÝùÝ»ñÁ Ñ³Ûñ»Ý³Ï³Ý ³åñ³Ýù³ñï³¹ñáÕÝ»ñÇ ³ñï³¹ñ³Í ³ñï³¹ñ³ÝùÝ»ñáí ÷áË³ñÇÝÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³ó¦, áñå»ë §ÝáõÛÝ Ï³Ù ÝáõÛÝ³ÝÙ³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÝ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ÙÇçáóáí áñáß³ÏÇ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ Ý»ñÙáõÍÙ³Ý Ïñ×³ïÙ³Ý Ï³Ù ¹³¹³ñ»óÙ³Ý
·áñÍÁÝÃ³ó¦ (è.². ´áõñÏá, º. ÈáõÏÛ³ÝãáõÏ), Ù»Ï ³ÛÉ ¹»åùáõÙ ¿É ³ÛÝ µÝáõÃ³·ñíáõÙ ¿ áñå»ë §å»ïáõÃÛ³Ý ïÝï»ë³Ï³Ý é³½Ù³í³ñáõÃÛ³Ý ¨ ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ïÇå` áõÕÕí³Í Ý»ñùÇÝ ßáõÏ³ÛáõÙ å³Ñ³Ýç³ñÏ áõÝ»óáÕ Ý»ñÙáõÍíáÕ ³ñï³¹ñ³ÝùÝ»ñÁ ï»Õ³Ï³Ý ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ³ñï³¹ñ³Ýùáí ÷áË³ñÇÝ»ÉáõÝ¦[5]: ².Ü.Ø³Ï³ñáíÇ ³ßË³ïáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ Ý»ñÙáõÍÙ³Ý ÷áË³ñÇÝáõÙÁ µÝáñáßíáõÙ ¿ ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ ¿ÏáÝáÙÇÏ³ÛÇ ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó. §...Ý»ñÙáõÍÙ³Ý ÷áË³ñÇÝáõÙ ³ë»Éáí ³í³Ý¹³µ³ñ Ñ³ëÏ³óí»É
¿ Ñ»é³ÝÏ³ñ³ÛÇÝ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·, áñáÝù ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇÝ
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ »Ý ï³ÉÇë Ñ³ëÝ»Éáõ ³é³ç³¹ñí³Í Ýå³ï³ÏÝ»ñÇÝ, Áëï
Í³í³ÉÇ áõ Ï³éáõóí³ÍùÇ ï»Õ³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ³×` Ý»ñÙáõÍíáÕ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ ëå³éÙ³Ý ÙÇ³Å³Ù³Ý³ÏÛ³ Ýí³½»óÙ³Ùµ: Ü»ñÙáõÍÙ³Ý ÷áË³ñÇÝÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý í³ñÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ë»÷³Ï³Ý
ç³Ýù»ñÝ áõ é»ëáõñëÝ»ñÁ ³é³í»É³å»ë Ï»ÝïñáÝ³óíáõÙ »Ý ÙñóáõÝ³Ï ßáõÏ³Û³Ï³Ý ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ó¨³íáñÙ³ÝÁ¦ [6]:
Ø»ñ Ï³ñÍÇùáí, Ý»ñÙáõÍÙ³Ý ÷áË³ñÇÝáõÙÁ å»ïù ¿ ¹Çï³ñÏ»É áñå»ë
ïÝï»ë³Ï³Ý Ï³ñ¨áñ ·áñÍÁÝÃ³ó, áñÁ µÝáñáß ¿ ³½·³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ÙÇ
ß³ñù ×ÛáõÕ»ñÇ ½³ñ·³óÙ³Ý ¨ ³ñ¹Ç³Ï³Ý³óÙ³Ý ÷áõÉÇÝ` Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí
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¹ñ³Ýó Ùñó³Ïó³ÛÇÝ ¨ ³ßË³ñÑ³·ñ³Ï³Ý µÝáõÃ³·ñÇãÝ»ñÁ, áñå»ë Ñ³Ûñ»Ý³Ï³Ý ³åñ³Ýù³ñï³¹ñáÕÝ»ñÇ ½³ñ·³óÙ³Ý å»ï³Ï³Ý é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý
ÑÇÙÝ³Ï³Ý ·áñÍÇù ¨ áñå»ë ³½·³ÛÇÝ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óáÕ ×ÛáõÕ»ñÇ
³é³çÁÝÃ³óÝ ³å³ÑáíáÕ ÙÇ³Ï »Õ³Ý³Ï:
ÞáõÏ³Û³Ï³Ý ïÝï»ëáõÃÛ³ÝÝ ³ÝóÙ³Ùµ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝÁ ÑÝ³ñ³íáõÃÛáõÝ áõÝ»ó³í ÙïÝ»É Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ³·ñáå³ñ»Ý³ÛÇÝ ßáõÏ³ ¨ Ý»ñ·ñ³íí»É ³ßË³ï³ÝùÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ µ³Å³ÝÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇÝ: ê³Ï³ÛÝ, ãÝ³Û³Í áñáß³ÏÇ ³é³í»ÉáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, å»ïù ¿ ÝÏ³ïÇ áõÝ»Ý³É, áñ
»ñÏñÇ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ñ»ï³·³ ½³ñ·³óáõÙÁ ÉÇÝÇ Ñ³í³ë³ñ³Ïßéí³Í ¨ Ñ³ßíÇ ³éÝí»Ý ³·ñáå³ñ»Ý³ÛÇÝ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý áõ Ý»ñùÇÝ ßáõÏ³ÛÇ Çñ³Ï³Ý
íÇ×³ÏÁ: ²Ûëå»ë, ÐÐ-Ý ÙïÝ»Éáí º²îØ Ï³½ÙÇ Ù»ç, Çñ íñ³ í»ñóñ»ó å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝù í»ñ³µ»ñáõÙ »Ý å³ñ»Ý³ÙÃ»ñùÝ»ñÇ Ý»ñÙáõÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ÏÇñ³éíáÕ Ù³ùë³í×³ñÝ»ñÇ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý å»ï³Ï³Ý ³ç³ÏóáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÇÝ: àõëïÇ ³·ñáå³ñ»Ý³ÛÇÝ
ßáõÏ³ÛáõÙ ³é³ç³ï³ñ ¹Çñù ½µ³Õ»óÝáÕ ¨ ÙñóáõÝ³Ï ³·ñá³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ »ñÏñÝ»ñÇ ÁÝ¹³ñÓ³ÏáõÙÇó Ñ³Ûñ»Ý³Ï³Ý ³åñ³Ýù³ñï³¹ñáÕÝ»ñÇÝ å³ßïå³Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ùß³Ï»É Ñ³Ù³ñÅ»ù ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ: Ü»ñÙáõÍÙ³Ý ÷áË³ñÇÝÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ Ï³ñáÕ ¿ ¨ å»ïù ¿ ÏÇñ³éíÇ »ñÏñÇ ïÝï»ë³Ï³Ý ³ÝÏ³ËáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý
Ñ³Ù³ñ: ØÇç³½·³ÛÇÝ ÷áñÓÁ íÏ³ÛáõÙ ¿, áñ Ý»ñÙáõÍÙ³Ý ÷áË³ñÇÝÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»ÉÇë å»ïù ¿ ³é³çÝáñ¹í»É Ñ»ï¨Û³É Ùáï»óáõÙÝ»ñáí.
1. Ý»ñÙáõÍÙ³Ý ÷áË³ñÇÝÙ³Ý í»ñçÝ³Ýå³ï³ÏÁ Ý»ñùÇÝ ßáõÏ³ÛáõÙ
ëå³éíáÕ ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý µ³ÅÝÇ Ù³ùëÇÙ³É³óáõÙÝ ¿,
2. Ý»ñÙáõÍÙ³Ý ÷áË³ñÇÝÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñÇó ¿ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ³ÛÝåÇëÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ëï»ÕÍáõÙÁ, áñáÝù Ñ³Ù»Ù³ï»ÉÇ ÏÉÇÝ»Ý Ùñó³ÏÇó »ñÏñÝ»ñÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇÝ,
3. Ý»ñÙáõÍÙ³Ý ÷áË³ñÇÝÙ³Ý å»ï³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý í³ñÙ³Ý
Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ Å³Ù³Ý³Ï³íáñ³å»ë ëï»ÕÍ»É ·ñ³íÇã å³ÛÙ³ÝÝ»ñ
×ÛáõÕáõÙ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ Ý»ñ·ñ³íÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí:
ú·ï³·áñÍí³Í ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ
1. ä³ñ»Ý³ÛÇÝ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý Ù³ëÇÝ ÐÐ ûñ»Ýù, 07.05.2003Ã., Ñá¹.2
2. ê.²í»ïÇëÛ³Ý: ÐÐ å³ñ»Ý³ÛÇÝ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ.ºñ.: 2014, ¿ç 19
3. Е. Скопинцева: На мясном рынке ожидается смена лидера.- «Экономика и жизнь»
№23 (9539) 2014.- https://www.eg-online.ru/article/249396/
4. Экономический словарь. - http://abc.informbureau.com/html/eiiidoicaiauaiea.html
5. Макаров А.Н. Импортозамещение как инструмент индустриализации экономики
региона: инновационный аспект (на примере Нижегородской области) // Российский
внешнеэкономический вестник. 2011. № 5. С. 36-40.
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êï»ÉÉ³ ¶²´ðÆºÈÚ²Ü, ²Éí³ñ¹ Ø²îÆÜÚ²Ü
Ü»ñÙáõÍÙ³Ý ÷áË³ñÇÝáõÙÁ áñå»ë ÙëÇ ¨ Ùë³ÙÃ»ñùÇ »ÝÃ³×ÛáõÕÇ
³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ½³ñ·³óÙ³Ý å³ÛÙ³Ý
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. å³ñ»Ý³ÛÇÝ ³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝ, ëå³éÙ³Ý Ï»Ýë³µ³Ý³Ï³Ý ÝáñÙ³,
Ý»ñÙáõÍÙ³Ý ÷áË³ñÇÝáõÙ, Ý»ñÙáõÍáõÙ, ÙëÇ ¨ Ùë³ÙÃ»ñùÇ í»ñ³Ùß³ÏÙ³Ý »ÝÃ³×ÛáõÕ
ò³ÝÏ³ó³Í »ñÏñÇ å³ñ»Ý³ÛÇÝ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ å³ÛÙ³ÝÁ
Ýñ³ ÇÝùÝ³å³ÑáíáõÙÝ ¿: ä³ñ»Ý³ÙÃ»ñùÝ»ñÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ï»ë³ÏÝ»ñÇ ÷³ëï³óÇ ëå³éÙ³Ý Í³í³ÉÝ»ñÇ ¨ ÝáñÙ³íáñí³Í Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ óáõÛó ¿ ïí»É, áñ ÙÇ ß³ñù ÙÃ»ñùÝ»ñÇ ÷³ëï³óÇ ëå³éáõÙÁ ÝÏ³ï»ÉÇáñ»Ý ó³Íñ ¿ ë³ÑÙ³Ýí³Í ÝáñÙ³ÛÇó: ºí ³Û¹ å³Ï³ëÁ Éñ³óíáõÙ ¿ Ý»ñÏñáõÙÝ»ñÇ Ñ³ßíÇÝ: ²½·³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ³é³í»É Ý³Ë³å³ïí»ÉÇ
¨ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ï³ñµ»ñ³ÏÁ Ý»ñÙáõÍÙ³Ý ÷áË³ñÇÝÙ³Ý ÑÇÙÝ³¹ñáõÛÃÇ ÏÇñ³éáõÙÝ ¿: Ðá¹í³ÍáõÙ µ³ó³Ñ³Ûïí³Í ¿ Ý»ñÙáõÍÙ³Ý ÷áË³ñÇÝÙ³Ý ¿áõÃÛáõÝÁ, Ýå³ï³ÏÁ ¨ Ùáï»óáõÙÝ»ñÁ:
Стелла ГАБРИЕЛЯН, Алвард МАТИНЯН
Импортозамещение как условие эффективного функционирования
подотрасли мяса и мясопродуктов
Ключевые слова: импортозамещение, безопасность, физиологическая норма потребления,
импорт, импортозамещение, подотрасль мяса и мясопродуктов

Основным условием продовольственной безопасности любой страны является самообеспечение. Анализ объемов реального потребления основных видов продовольствия и уровней нормирования показал, что реального потребление ряда продуктов значительно ниже установленных норм. И этот дефицит пополняется за
счет импорта. Наиболее эффективным вариантом развития национальной экономики является применение концепции импортозамещения. В статье раскрыты
суть импортозамещения, цель и подходы.
Stella GABRIELYAN, Alvard MATINYAN
Import substitution as a condition for meat and meat products subsector efficient
development
Key words: self-suficiency, biological normative of consumption, import substitution, import,
meat and meat products processing subsector

For every country the important condition of food safety is its self-suficiency. The analysis of the level of real and normative consumption volumes has shown that variety of
consumed food volumes is low from normatives. The gap is filled through import volumes. Most preferrable option is application of import substitution concept for economic development. The article reveals the essence of import substitution, the objective
and approaches.
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¶ÚàôÔ²îÜîºêàôÂÚ²Ü ²è²ÜÒÜ²Ð²îÎàôÂÚàôÜÜºðàì ä²ÚØ²Ü²ìàðì²Ì
¶ÜàôØÜºðÆ ¶àðÌÀÜÂ²òàôØ ²ÚÈÀÜîð²Üø²ÚÆÜ ØàîºòàôØÜºðÆ
ÎÆð²èØ²Ü ²ÜÐð²ÄºÞîàôÂÚàôÜÀ
ÈáõÇ½³ ÐàôÜ²ÜÚ²Ü
Ð³Û³ëï³ÝÇ ³½·³ÛÇÝ ³·ñ³ñ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ Ñ³Ûóáñ¹
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. ·ÝáõÙÝ»ñÇ ·áñÍÁÝÃ³ó, ëÏ½µáõÝùÝ»ñ, ·áññÍ³éáõÛÃÝ»ñ,
ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñ, ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛáõÝ, ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý é»ëáõñëÝ»ñ

Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ å»ï³Ï³Ý ·ÝáõÙÝ»ñÇ ·áñÍÁÝÃ³óÁ
Ñ³Ù³Ï³ñ·íáõÙ ¿ »É³Ï»ï áõÝ»Ý³Éáí ³Û¹ µÝ³·³í³éÁ Ï³ñ·³íáñáÕ Çñ³í³-ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ: ¶ÝáõÙÝ»ñÇ ·áñÍÁÝÃ³óÁ Ï³ñ·³íáñíáõÙ
¿ ''¶ÝáõÙÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ'' ÐÐ ûñ»Ýùáí, ÐÐ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùáí ¨ ³ÛÉ
Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñáí: ''¶ÝáõÙÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ'' ÐÐ ûñ»ÝùÁ Ï³ñ·³íáñáõÙ ¿ å³ïíÇñ³ïáõÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ³åñ³ÝùÝ»ñÇ, ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¨ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ó»éùµ»ñÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ Ñ»ï Ï³åí³Í Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ë³ÑÙ³ÝáõÙ
³Û¹ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙ»ñÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ ¨ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ123: Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ·ÝáõÙÝ»ñÇ ·áñÍÁÝÃ³óÁ ÇñÏ³Ý³óíáõÙ ¿ áñáß³ÏÇ ëÏ½µáõÝùÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³, áñáÝù ë³ÑÙ³Ýí³Í »Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ ¨ Ñ»ï¨Û³ÉÝ »Ý`
·ÝÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñáí, Ùñó³Ïó³ÛÇÝ, Ã³÷³ÝóÇÏ, Ññ³å³ñ³Ï³ÛÇÝ ¨ áã Ëïñ³Ï³Ý ÑÇÙáõÝùÝ»ñáí Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ.
å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ÏÝùÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ ßñç³Ý³ÏÇ ÁÝ¹É³ÛÝáõÙ ¨ Ýñ³Ýó ÙÇç¨ Ùñó³ÏóáõÃÛ³Ý Ëñ³ËáõëáõÙ.
Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÇ Ñ³Ù³ñ, ³ÝÏ³Ë Ýñ³ ûï³ñ»ñÏñÛ³ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓ,
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ Ï³Ù ù³Õ³ù³óÇáõÃÛáõÝ ãáõÝ»óáÕ ³ÝÓ ÉÇÝ»Éáõ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÇó, ·ÝÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Çñ³í³Ñ³í³ë³ñáõÃÛáõÝ124:
¶ÝÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÁ Çñ»ÝÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ Ñ»ï¨Û³É ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÇ
³ÙµáÕçáõÃÛáõÝÁ`
·ÝáõÙÝ»ñÇ åÉ³Ý³íáñáõÙ,
·ÝáõÙÝ»ñÇ Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÙ,
å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ÏÝùáõÙ,
å³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ï³ï³ñáõÙ:
Àëï ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý ·ÝáõÙ Ï³ï³ñ»Éáõ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÝ »Ý`
µ³ó ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·,
123
124

''¶ÝáõÙÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ'' ÐÐ ûñ»Ýù, (Ñá¹í³Í-1), Ðú-206-Ü, ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 28, 2010Ã.
ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ (Ñá¹í³Í-3)
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Ùñó³Ïó³ÛÇÝ »ñÏËáëáõÃÛ³Ý,
ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·,
µ³Ý³Ïó³ÛÇÝ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·125:
¶ÝáõÙÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý Ý³ËÁÝïñ»ÉÇ ¨ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·Á µ³ó
ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·Ý ¿: ¶ÝÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·Ç ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ÏÝùíáõÙ ¿ å³ÛÙ³Ý³·Çñ Ï³Ù ßñç³Ý³Ï³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·Çñ: Þñç³Ý³Ï³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·Çñ
ÏÝùíáõÙ ¿, »Ã» ·ÝÙ³Ý ³é³ñÏ³Ý áõÝÇ å³ñµ»ñ³Ï³Ý û·ï³·áñÍÙ³Ý µÝáõÛÃ ¨
³ÛÝ Ý»ñ³éí³Í ¿ ''¶ÝáõÙÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ'' ÐÐ ûñ»Ýùáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ßñç³Ý³Ï³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñ»ñáí Çñ³Ï³Ý³óíáÕ ·ÝáõÙÝ»ñÇ ó³ÝÏáõÙ: Ð³Ï³é³Ï
¹»åùáõÙ ÏÝùíáõÙ ¿ å³ÛÙ³Ý³·Çñ: ºÃ» Ó»éù »Ý µ»ñíáõÙ ÙÇ³ï»ë³Ï Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñ áõÝ»óáÕ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ëå³éÙ³Ý ³åñ³ÝùÝ»ñ, ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ Ï³Ù
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝó ·ÇÝÁ ãÇ ·»ñ³½³ÝóáõÙ ·ÝáõÙÝ»ñÇ µ³½³ÛÇÝ ÙÇ³íáñÇ (1 ÙÉÝ ¹ñ³ÙÇ) ùë³Ý³å³ïÇÏÁ, ·ÝáõÙÁ Ï³ñáÕ ¿ Ï³ï³ñí»É å³ñ½»óí³Í ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·áí:
Øñó³Ïó³ÛÇÝ »ñÏËáëáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·Ç ÏÇñ³éÙ³Ý ¹»åùáõÙ Ï³½Ù³Ï»ñåíáõÙ ¿ Ý³Ë³áñ³Ï³íáñÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·: Ü³Ë³áñ³Ï³íáñÙ³Ý
ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·ÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Çñ³íáõÝù áõÝÇ ó³ÝÏ³ó³Í Ù³ëÝ³ÏÇó: ä³ïíÇñ³ïáõÝ Ññ³í»ñ ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¨ »ñÏËáëáõÃÛ³Ý Ññ³íÇñáõÙ ÙÇ³ÛÝ Ý³Ë³áñ³Ï³íáñí³Í Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ: ºñÏËáëáõÃÛ³Ý Ýå³ï³ÏÝ ¿ Ùß³Ï»É
å³ïíÇñ³ïáõÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ µ³í³ñ³ñáÕ ·ÝÙ³Ý ³é³ñÏ³ÛÇ µÝáõÃ³·ñ»ñÇ Ù»Ï Ï³Ù ³í»ÉÇ ³ÛÉÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝ ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñ: ºñÏËáëáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ å³ïíÇñ³ïáõÝ Ý³Ë³áñ³Ï³íáñí³Í Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ ïñ³Ù³¹ñáõÙ ¿ í»ñçÝ³Ï³Ý Ññ³í»ñ: Øñó³Ïó³ÛÇÝ »ñÏËáëáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·Á
ÏÇñ³éíáõÙ ¿ »Ã» å³ïíÇñ³ïáõÝ` ×ß·ñÇï (ûµÛ»ÏïÇíáñ»Ý) ãÇ Ï³ñáÕ ûñ»ÝùÇ
å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ë³ÑÙ³Ý»É ·ÝÙ³Ý ³é³ñÏ³ÛÇ µÝáõÃ³·ñ»ñÁ, ³ÛÝ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ ï³ÉÇë Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É ·ÝÙ³Ý ³é³ñÏ³ÛÇ ÑÝ³ñ³íáñ µÝáõÃ³·ñ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ³ÛÉÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝ ³é³ç³ñÏÝ»ñ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ·ÝÙ³Ý ³é³ñÏ³ÛÇ µÝáõÃ³·ñ»ñÇ áñáß ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñ Ñëï³Ï»óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ Ñ»ï µ³Ý³Ïó»Éáõ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝ ¿ ³é³ç³ó»É:
úñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·Ç ÏÇñ³éÙ³Ý
¹»åùáõÙ Ï³½Ù³Ï»ñåíáõÙ ¿ Ý³Ë³áñ³Ï³íáñÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·: Ü³Ë³áñ³Ï³íáñÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·ÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Çñ³íáõÝù áõÝÇ ó³ÝÏ³ó³Í
Ù³ëÝ³ÏÇó: Ð³Ûï Ï³ñáÕ »Ý Ý»ñÏ³Û³óÝ»É ÙÇ³ÛÝ å³ïíÇñ³ïáõÇó Ññ³í»ñ
ëï³ó³Í Ý³Ë³áñ³Ï³íáñí³Í Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÁ: ÆÝã í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·ÇÝ, ³å³ ³Ûë ¹»åùáõÙ µ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñ ã»Ý Ï³½125

''¶ÝáõÙÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ'' ÐÐ ûñ»Ýù, (Ñá¹í³Í-17), Ðú-206-Ü, ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 28, 2010Ã.
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Ù³Ï»ñåíáõÙ, Ñ³Ûï»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëíáÕ Å³ÙÏ»ïÁ
å»ïù ¿ å³Ï³ë ãÉÇÝÇ ù³é³ëáõÝ ûñ³óáõó³ÛÇÝ ûñÇó, áñÁ Ñ³ßí³ñÏíáõÙ ¿
Ý³Ë³áñ³Ï³íáñí³Í Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ óáõó³ÏÇ Ñ³Ûï³ñ³ñÙ³Ý å³ÑÇó:
ê³ÑÙ³Ý³÷³Ï ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·Á ÏÇñ³éíáõÙ ¿, »Ã» ·ÝÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÁ å³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ å»ï³Ï³Ý, Í³é³ÛáÕ³Ï³Ý Ï³Ù µ³ÝÏ³ÛÇÝ ·³ÕïÝÇù:
´³Ý³Ïó³ÛÇÝ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·Ç ¹»åùáõÙ å³ïíÇñ³ïáõÝ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ
å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ßáõñç µ³Ý³ÏóáõÙ ¿ Ý³Ë³å»ë áñ³Ï³íáñí³Í Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ
Ñ»ï ¨ ÏÝùáõÙ å³ÛÙ³Ý³·Çñ: ´³Ý³Ïó³ÛÇÝ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·Á Ï³½Ù³Ï»ñåíáõÙ
¿` ·ÝáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ Ý³Ë³å»ë Ññ³å³ñ³Ï»Éáõ ÙÇçáóáí Ï³Ù
³é³Ýó ·ÝáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ Ý³Ë³å»ë Ññ³å³ñ³Ï»Éáõ: ´³Ý³Ïó³ÛÇÝ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·Á Ï³ñáÕ ¿ Ï³½Ù³Ï»ñåí»É ³é³Ýó ·ÝáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ Ý³Ë³å»ë Ññ³å³ñ³Ï»Éáõ, »Ã»` ·ÝÙ³Ý »ÝÃ³Ï³ ³åñ³ÝùÁ,
³ßË³ï³ÝùÁ Ï³Ù Í³é³ÛáõÃÛáõÝÁ ÑÝ³ñ³íáñ ¿ Ó»éù µ»ñ»É ÙÇ³ÛÝ Ù»Ï ³ÝÓÇó:
¶ÝáõÙÝ»ñÇ ·áñÍÁÝÃ³óÇÝ ³éÝãíáõÙ »Ý Ý³¨ Ñ»ï¨Û³É ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÁ (·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÁ)`
Ñ³ßí»ïíáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ.
ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ.
Ý»ñùÇÝ ³áõ¹Çï:
Ð³ßíÇ ³éÝ»Éáí ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ,
Ù³ëÝ³íáñ³å»ë ãÝ³Ë³ï»ëí³Í ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ, Ï³ñ¨áñíáõÙ ¿ µ³Ý³Ïó³ÛÇÝ ·áñÍÁÝÃ³óÇ
ÙÇçáóáí ·ÝáõÙÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ: ê³Ï³ÛÝ ïíÛ³É ¹»åáõÙ ËÝ¹Çñ ¿ ³ÛÝ, áñ
ë³ÑÙ³Ýí³Í ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ Ï³ï³ñáõÙÁ å³Ñ³ÝçáõÙ ¿ ½·³ÉÇ Å³Ù³Ý³Ï,
áñÁ ãÇ µËáõÙ ³ÝÑ»ï³Ó·»ÉÇ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÇó: Üßí³ÍÁ Ñ³ïÏ³å»ë í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñÇ ¨ Ù³ñ¹Ï³Ýó Ñ³Ù³ñ ³é³í»É íï³Ý·³íáñ Ñ³Ù³ñíáÕ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ µéÝÏáõÙÝ»ñÇ ¹»Ù ³ÝÑ»ï³Ó·»ÉÇ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ ¨ Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÇ
í»ñ³óÙ³ÝÁ, ·ÛáõÕ³ïÝï»ëÏ³Ý Ùß³Ï³µáõÛë»ñÇ Ï³ñ³ÝïÇÝ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ íÝ³ë³ïáõÝ»ñÇ µéÝÏáõÙÝ»ñÇÝ, ¹ñ³Ýó ¹»Ù å³Ûù³ñÇÝ ¨ Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÇ Ù»ÕÙÙ³ÝÁ, ³ÝÝ³Ë³¹»å óñï³Ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ Ï³ñÏï³Ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÇ Ù»ÕÙÙ³ÝÁ ¨ ³ÛÉ ³ÝÑ»ï³Ó·»ÉÇ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³ÝÁ: Üßí³ÍÇó »ÉÝ»Éáí ³·ñ³ñ³ÛÇÝ áÉáñïÇ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñáí å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝ ¿ ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ·ÝáõÙÝ»ñÇ ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ ³ÛÉÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝ Ùáï»óáõÙÝ»ñÇ ÏÇñ³éáõÙÁ: ¶ÝáõÙÝ»ñÇ
·áñÍÁÝÃ³óáõÙ ³ÛÉÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝ Ùáï»óÙ³Ý ÏÇñ³éÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ñ³Ù³ñíáõÙ ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý áÉáñïÇ å»ï³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý
Ñ³Ýñ³å»ï³Ï³Ý Ù³ñÙÝÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ·áñÍáÕ ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÇÝ ÐÐ å»ï³Ï³Ý µÛáõç»áí Ý³Ë³ï»ëí³Í ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñ³ïÏ³óáõÙ Ñ³ïáõÏ Ñ³ßíÇÝ,
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áñÁ å»ïù ¿ Í³ËëíÇ ³ñï³Ï³ñ· Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñáõÙ` ³ÝÑ»ï³Ó·»ÉÇ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Ç³ñÏ³Ý³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ:
²ÕÛáõë³Ï 1. ÐÐ ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý áÉáñïáõÙ ³ñï³Ï³ñ· Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñÁ
¨ ¹ñ³Ýó Ù»ÕÙÙ³ÝÝ áõÕÕí³Í Íñ³·ñ»ñÇ (ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ) áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ

î³ñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ ÙÇçáóÝ»ñÁ ãÍ³Ëëí»Éáõ ¹»åùáõÙ ³ÛÝ Ïí»ñ³¹³ñÓíáõÙ ¿ ÐÐ å»ï³Ï³Ý µÛáõç»: êÏ½µÝ³Ï³Ý ÷áõÉáõÙ ³Û¹ ·áõÙ³ñÁ Ï³ñ»ÉÇ
¿ ÁÝ¹áõÝ»É ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ë³éÝ ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ßáõñç 1.0 %-Ç
ã³÷áí, áñÁ ÏÏ³½ÙÇ 950.0-1000.0 ÙÉÝ ¹ñ³Ù: ÐÇÙÝ³¹ñ³ÙÇÝ å»ïù ¿ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ïñíÇ ³Û¹ ·áõÙ³ñÁ áñå»ë óå³Ñ³Ýç ³í³Ý¹ ¹Ý»É µ³ÝÏáõÙ ¨
ëï³óí³Í ¹»åá½Çï³ÛÇÝ ïáÏáëÝ»ñÁ ÝáõÛÝå»ë áõÕÕ»É ³ñï³Ï³ñ· Çñ³íÇ151

²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë

×³ÏÝ»ñÇ Ï³ÝËÙ³ÝÝ ¨ Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÇ Ù»ÕÙÙ³ÝÁ: ²ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ñëï³Ï ë³ÑÙ³Ý»É ³ÛÝ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ ßñç³Ý³ÏÁ, áñÇ Ñ³Ù³ñ å»ïù ¿ û·ï³·áñÍ»É
³ñï³Ï³ñ· Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñÇ Ï³ÝË³ñ·»ÉÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý é»ëáõñëÝ»ñÁ: ²é³ç³ñÏíáõÙ ¿ ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý ïíÛ³É áõÕÕáõÃÛ³Ý
Ù»ç Ý»ñ³é»É Ñ»ï¨Û³É ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ: ì»ñçÇÝÝ»ñÇë ³é³ç³ñÏíáÕ ß³ñùÁ ¨
Çñ³Ï³Ý³óíáÕ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ ßñç³Ý³ÏÁ Ý»ñÏ³ÛóíáõÙ ¿ ³ÕÛáõë³ÏáõÙ:
ì»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý áÉáñïáõÙ ³ñï³Ï³ñ· Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñ ·ñ³Ýóí»É »Ý 2013, 2014 ¨ 2016 Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇÝ: Ø³ëÝ³íáñ³å»ë
2013Ã. Ï³ñÏï³Ñ³ñáõÃÛáõÝÇó íÝ³ëÁ ·Ý³Ñ³ïí»É ¿ ßáõñç 25.0 ÙÉñ¹ ¹ñ³Ù,
ÇëÏ 2014Ã. óñï³Ñ³ñáõÃÛáõÝÇó åïÕ³ïáõ ³Û·ÇÝ»ñÇ Ñ³ëóí³Í íÝ³ëÁ` ßáõñç
11.0 ÙÉñ¹ ¹ñ³Ù, ÇëÏ 2016Ã. ßáõñç 33.0 ÙÉñ¹ ¹ñ³Ù: Üßí³Í Ùáï»óáõÙÁ
ÏÝå³ëïÇ ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛáõÝáõÙ Çñ³Ï³Ý³óíáÕ ³ÝÑ»ï³Ó·»ÉÇ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ ûå»ñ³ïÇíáõÃÛ³ÝÁ, ÏáñáõëïÝ»ñÇ Ïñ×³ïÙ³ÝÁ ¨ ·ÛáõÕ³óÇ³Ï³Ý
ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ÛáõÝáõÃÛ³ÝÁ:
ÈáõÇ½³ ÐàôÜ²ÜÚ²Ü
¶ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñáí å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í
·ÝáõÙÝ»ñÇ ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ ³ÛÉÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝ Ùáï»óáõÙÝ»ñÇ ÏÇñ³éÙ³Ý
³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. ·ÝáõÙÝ»ñÇ ·áñÍÁÝÃ³ó, ëÏ½µáõÝùÝ»ñ, ·áññÍ³éáõÛÃÝ»ñ,
ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñ, ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛáõÝ, ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý é»ëáõñëÝ»ñ
Ð»ÕÇÝ³ÏÁ Ñá¹í³ÍáõÙ Ñ³Ù³éáï ³Ý¹ñ³¹³ñÓ»É ¿ å»ï³Ï³Ý ·ÝáõÙÝ»ñÇ ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý ¹ñáõÛÃÝ»ñÇÝ, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë ·ÝáõÙÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ûñ»ÝùÇ Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ, ·ÝáõÙÝ»ñÇ ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÇ ëÏ½µáõÝùÝ»ñÇÝ, ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇÝ
(µ³ó, Ùñó³Ïó³ÛÇÝ »ñÏËáëáõÃÛ³Ý, ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï, µ³Ý³Ïó³ÛÇÝ): Ð³ßíÇ ³éÝ»Éáí ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë
ãÝ³Ë³ï»ëí³Í ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ, Ï³ñ¨áñíáõÙ ¿ µ³Ý³Ïó³ÛÇÝ ·áñÍÁÝÃ³óÇ ÙÇçáóáí ·ÝáõÙÝ»ñÇ
Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ: ê³Ï³ÛÝ ïíÛ³É ¹»åùáõÙ ËÝ¹Çñ ¿ ³ÛÝ, áñ ë³ÑÙ³Ýí³Í ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ Ï³ï³ñáõÙÁ å³Ñ³ÝçáõÙ ¿ ½·³ÉÇ Å³Ù³Ý³Ï, áñÁ ãÇ µËáõÙ
³ÝÑ»ï³Ó·»ÉÇ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÇó: Ðá¹í³ÍáõÙ ÝßíáõÙ ¿ ³Û¹ ³ÝÑ»ï³Ó·»ÉÇ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ ßñç³Ý³ÏÁ: ²·ñ³ñ³ÛÇÝ
áÉáñïÇ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñáí å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝ ¿
Ñ³Ù³ñí»É ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ·ÝáõÙÝ»ñÇ ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ ³ÛÉÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝ
Ùáï»óáõÙÝ»ñÇ ÏÇñ³éáõÙÁ: ²é³ç³ñÏí»É ¿ ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý áÉáñïÇ å»ï³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³Ýñ³å»ï³Ï³Ý Ù³ñÙÝÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ·áñÍáÕ
ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÇÝ ÐÐ å»ï³Ï³Ý µÛáõç»áí Ý³Ë³ï»ëí³Í ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñ³ïÏ³óáõÙ Ñ³ïáõÏ Ñ³ßíÇÝ, áñÁ å»ïù ¿ Í³ËëíÇ ³ñï³Ï³ñ· Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñáõÙ`
³ÝÑ»ï³Ó·»ÉÇ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Ç³ñÏ³Ý³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ:
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Луиза УНАНЯН
Необходимость применения альтернативных подходов в процессе закупок,
обусловленных особенностями сельского хозяйства
Ключевые слова: процесс закупок, принципы, операции, процедуры, сельское хозяйство,
финансовые ресурсы

В статье автор кратко описывает законодательные положения государственных
закупок, в частности цели закона о закупках, приципы, процедуры закупочных
операций (открытые, конкурентный диалог, ограниченные, переговорные).
Учитывая особенности сельского хозяйства, в частности их осуществление в
течение ограниченного периода непредвиденных мероприятий, подчеркивается
важность осуществления закупок путем переговорного процесса. Однако, в этом
случае проблема в том, что осуществление установленных процедур требует
значительного времени, которое нет при необходимости осуществления
неотложных мероприятий. В статье указан круг этих неотложных мероприятий. С
учетом особенностей, обусловленных аграрной сферой, сочтено необходимым
применение альтернативных подходов в процесе сельскохозяйственных закупок.
Luiza HUNANYAN
Necessity of use of alternative approaches in the procurement process due to the
pecularities of agriculture
Key words: procurement process, principles, operations, procedures, agriculture, financial
resources

In the article the author briefly describes the legal provisions related to state
procurement, in particular the Procurement Act, principles, procedures of procurement
operations (open, competitive dialogue, limited, negotiation). Taking into the account
the peculiarities of agriculture, in particular its implementation in a limited period of
unforeseen events, the importance of procurement through the negotiation process is
emphasized. However, in this case the problem is that the implementation of established
procedures requires considerable time which is not available at necessity of
implementation of urgent measures. These emergency measures are listed in the article.
Subject to the special features of the agrarian sector, the author considered necessary the
use of alternative approaches in the agricultural field during procurement.
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´²ðÒð²¶àôÚÜ ÎðÂàôÂÚ²Ø´ ²ÞÊ²îàôÄÆ ¸ºðÀ ÐÐ îÜîºê²Î²Ü ¼²ð¶²òØ²Ü
¶àðÌàôØª øà´¬¸àô¶È²êÆ ²ðî²¸ð²Î²Ü üàôÜÎòÆ²ÚÆ ÐÆØ²Ü ìð²

Ð³ñáõÃÛáõÝ ²ð¼àôØ²ÜÚ²Ü
ÐäîÐ Ø³Ïñá¿ÏáÝáÙÇÏ³ÛÇ ³ÙµÇáÝÇ ³ëåÇñ³Ýï
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. µ³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛáõÝ« ïÝï»ë³Ï³Ý ½³ñ·³óáõÙ« ³ñï³¹ñ³Ï³Ý
ýáõÝÏóÇ³« ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ·áñÍáÝÝ»ñ« áñ³Ï³íáñí³Í ³ßË³ïáõÅ« ·áñÍáÝÝ»ñÇ
³é³Ó·³Ï³ÝáõÃÛáõÝ:

´³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛáõÝ ëï³Ý³Éáõ ³é³çÝ³ÛÇÝ Ýå³ï³ÏÝ»ñÇó Ù»ÏÁ
³ßË³ï³ßáõÏ³ÛáõÙ ³é³í»É Ýå³ëï³íáñ Ï»ñåáí Ñ³ëï³ïí»ÉÝ ¿: ¼³ñ·³ó³Í »ñÏñÝ»ñáõÙ ¥Ñ³ïÏ³å»ë ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ·Çï³ï³ñ ×ÛáõÕ»ñÇ íñ³ ÑÇÙÝí³Í¤ áñ³Ï³íáñí³Í ³ßË³ïáõÅÁ í³Õáõó ß³ï ³í»ÉÇ Ù»Í å³Ñ³Ýç³ñÏ ¿
í³Û»ÉáõÙ« ù³Ý áñ³Ï³íáñáõÙ ãáõÝ»óáÕ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ é»ëáõñëÝ»ñÁ: ÜÙ³Ý
ÙÇïáõÙ ÝÏ³ïíáõÙ ¿ Ý³¨ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ: ´³ñÓñ³·áõÛÝ
¨ Ñ»ïµáõÑ³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ³ÝÓ³Ýó ÃÇíÁ ÐÐ ½µ³Õí³ÍÝ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ãí³ù³Ý³ÏáõÙ ï³ñ»óï³ñÇ ³×áõÙ ¿© ¹³ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ×ÛáõÕ»ñÇ í»ñ³Ï³½Ù³íáñÙ³Ùµ« ½³ñ·³óÙ³Ý ³é³ç³¹»Ù Ñ³Û»ó³Ï³ñ·»ñáí« ·Çï³ï³ñ ×ÛáõÕ»ñÇ ³é³çÁÝÃ³óáí: ì»ñçÇÝ 8 ï³ñáõÙ ½µ³Õí³ÍÝ»ñÇ Ù»ç µ³ñÓñ³·áõÛÝ ¨ Ñ»ïµáõÑ³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ùµ Ù³ñ¹Ï³Ýó ÃÇíÝ
³×»É ¿ 8 %¬áí126: ´³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ½³ñ·³óáõÙÁ« ÇÝãå»ë Ý³¨ ÐÐ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ»é³ÝÏ³ñ³ÛÇÝ Íñ³·ÇñÁ127 ÃáõÛÉ »Ý
ï³ÉÇë »ÝÃ³¹ñ»É« áñ áñ³Ï³íáñí³Í ³ßË³ïáõÅÇ å³Ñ³Ýç³ñÏÁ Ùáï ³å³·³ÛáõÙ ÙÇ³ÛÝ Ù»Í³Ý³Éáõ ¿: Ð³ßíÇ ³éÝ»Éáí Ý³¨ ³ÛÝ ÷³ëïÁ« áñ µ³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛ³Ùµ ³ßË³ïáõÅÁ ³ÝÑ³Ù»Ù³ï ³í»ÉÇ ß³ï ¿ í³ëï³ÏáõÙª
Ñ³Ù»Ù³ï³Í áñ³Ï³íáñáõÙ ãáõÝ»óáÕ ³ßË³ïáõÅÇ« Ï³ñáÕ »Ýù ÷³ëï»É« áñ
Ù»ñ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ µ³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý Ññ³Ù³Û³Ï³Ýáí:
´³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛ³Ùµ ³ßË³ïáõÅÇ ¹»ñÁ ÐÐ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ
ÑÇÙÝ³íáñ»Ýù øáµ¬¸áõ·É³ëÇ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý ýáõÝÏóÇ³ÛÇ128 ÑÇÙ³Ý íñ³:
üáõÝÏóÇ³ÛÇ ¹³ë³Ï³Ý ï»ëùÝ ¿ª

«
áñï»Õ ¬Ý Ð³Ù³Ë³éÝ Ý»ñùÇÝ ³ñ¹ÛáõÝùÝ ¿«
¬Ýª Ï³åÇï³ÉÁ«
L¬Áª ³ßË³ï³ÝùÁ«
126

Ð³Û³ëï³ÝÇ íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý ï³ñ»·ñù»ñ (2009-2016)
ÐÐ 2014-2025 Ã.Ã. Ñ»é³ÝÏ³ñ³ÛÇÝ ½³ñ·³óÙ³Ý é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý Íñ³·Çñ
128
Cobb, C. W.; Douglas, P. H. (1928). "A Theory of Production"
127
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A¬Ý ï»ËÝáÉá·Ç³Ï³Ý ·áñÍ³ÏÇó ¿«
α ¬Ý ¨ β ¬Ýª Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³µ³ñ Ï³åÇï³ÉÇ ¨ ³ßË³ï³ÝùÇ ³é³Ó·³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ·áñÍ³ÏÇóÝ»ñÁ :
Ø³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç Ñ³×³Ë »Ý Ñ³Ý¹ÇåáõÙ øáµ¬¸áõ·É³ëÇ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý ýáõÝÏóÇ³ÛÇ Ó¨³÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ« áñáÝó ÑÇÙ³Ý íñ³ Ï³ï³ñíáõÙ »Ý ïÝï»ë³Ï³Ý ³×Ç µ³½Ù³·áñÍáÝ Ï³ÝË³ï»ëáõÙÝ»ñ: úñÇÝ³Ïª
øáµ¬¸áõ·É³ëÇ ýáõÝÏóÇ³ÛÇ íñ³ »Ý ÑÇÙÝí³Í ¾ññááõÇ« ÂÇÝµ»ñ·»ÝÇ« ÇÝãå»ë
Ý³¨ MRW Ùá¹»ÉÝ»ñÁ129:
àõÝ»Ýù ½µ³Õí³ÍáõÃÛ³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ Ñ»ï¨Û³É å³ïÏ»ñÁ©
²ÕÛáõë³Ï 1© ¼µ³Õí³ÍÝ»ñÇ ÃÇíÁ ÐÐ¬áõÙª Áëï ÏñÃ³Ï³Ý ³ëïÇ×³ÝÇ
2008¬2015Ã©Ã©130

Ø»Ýù ÝáõÛÝå»ë øáµ¬¸áõ·É³ëÇ ýáõÝÏóÇ³Ý »ÝÃ³ñÏ»Ýù áñáß³ÏÇ Ó¨³÷áËáõÃÛ³Ýª ³í»ÉÇ Ñ³ñÙ³ñ ¹³ñÓÝ»Éáí ³ÛÝ Ù»ñ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛ³Ý ³é³ñÏ³ÛÇÝ: ¸³ë³Ï³Ý ýáõÝÏóÇ³ÛáõÙ L¬Á »ñÏñáõÙ ³éÏ³ ³ÙµáÕç ³ßË³ïáõÅÝ ¿«
ÇëÏ β ¬Ý óáõÛó ¿ ï³ÉÇë ³Û¹ ³ßË³ïáõÅÇ ³é³Ó·³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ·áñÍ³ÏÇóÁª
Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÛ³Ý Ù»ç ¹Ý»Éáí ³ÛÝ Ï³åÇï³ÉÇ ³é³Ó·³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ»ï:
àñ³Ï³íáñí³Í ¨ µ³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛáõÝ ãáõÝ»óáÕ ³ßË³ïáõÅÇ ³é³ÝÓÝ³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý ýáõÝÏóÇ³Ý ·ñ»Ýù Ñ»ï¨Û³É ï»ëùáí©

« ¥1¤
áñï»Õ áñï»Õ ¬Ý Ð³Ù³Ë³éÝ Ý»ñùÇÝ ³ñ¹ÛáõÝùÝ ¿«
129

§Ø³ÏñáïÝï»ë³Ï³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ ¨ Ï³ÝË³ï»ëáõÙ¦, º. 2011, ¿ç 86-89
²ÕÛáõë³ÏÁ Ï³½Ùí»É ¿ Ñ»ÕÇÝ³ÏÇ ÏáÕÙÇóª Ð³Û³ëï³ÝÇ íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý
ï³ñ»·ñù»ñÇ (2009-2016) ÑÇÙ³Ý íñ³:
130
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¬Ýª Ï³åÇï³ÉÁ«
¬Á áñ³Ï³íáñí³Í ³ßË³ïáõÅÝ ¿«
¬Á áñ³Ï³íáñáõÙ ãáõÝ»óáÕ ³ßË³ïáõÅÁ«
A¬Ý ï»ËÝáÉá·Ç³Ï³Ý ·áñÍ³ÏÇó ¿«
α ¬Ý« ¬Ý áõ ¬Á Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³µ³ñ Ï³åÇï³ÉÇ« áñ³Ï³íáñí³Í
³ßË³ïáõÅÇ ¨ áñ³Ï³íáñáõÙ ãáõÝ»óáÕ ³ßË³ïáõÅÇ ³é³Ó·³Ï³ÝáõÃÛ³Ý
·áñÍ³ÏÇóÝ»ñÝ »Ý: Øá¹»ÉáõÙ ÑÙáõï ³ßË³ïáõÅÇ Ý»ñùá131 ÁÝ¹·ñÏí»É »Ý µ³ñÓÁñ³·áõÛÝ ¨ Ñ»ïµáõÑ³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ùµ ½µ³Õí³ÍÝ»ñÁ« ÇëÏ áã ÑÙáõï ³ßË³ïáõÅÇ Ý»ñùáª ÏñÃ³Ï³Ý ³ÛÉ Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñÇ ½µ³Õí³ÍÝ»ñÁ: ú·ï³·áñÍí»É
»Ý 2008¬2015 Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇ íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ« ù³ÝÇ áñ ÙÇÝã
³Û¹ ²½·³ÛÇÝ íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÁ ãÇ Ý»ñÏ³Û³óñ»É ½µ³Õí³ÍÝ»ñÇ ¹³ë³Ï³ñ·áõÙÁª Áëï ÏñÃ³Ï³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ132:
¶áñÍáÝÝ»ñÇ ³é³Ó·³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ·áñÍ³ÏÇóÝ»ñÁ Ñ³ßí»Éáõ Ýå³ï³Ïáí
³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ñ³í³ë³ñáõÙÁ µ»ñ»É ·Í³ÛÇÝ ï»ëùÇ: ¥1¤ Ñ³í³ë³ñÙ³Ý Ó³Ë ¨
³ç ÏáÕÙ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ÏÇñ³é»Éáí µÝ³Ï³Ý ÑÇÙùáí Éá·³ñÇÃÙª ëï³ÝáõÙ »Ýù
Ñ»ï¨Û³É Ãí³ÛÇÝ ïíÛ³ÉÝ»ñÁ:
²ÕÛáõë³Ï 2© öá÷áË³Ï³ÝÝ»ñÇ óáõó³ÝÇßÝ»ñÁª Áëï ï³ñÇÝ»ñÇ

Ð»ï³·³ Ñ³ßí³ñÏÝ»ñÇ ¹ÛáõñÇÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ Ïû·ï³·áñÍ»Ýù óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ Éá·³ñÇÃÙ³Í ³ñÅ»ùÝ»ñÁ:
131

²ÛëáõÑ»ï áñ³Ï³íáñí³Í ¨ áñ³Ï³íáñáõÙ ãáõÝ»óáÕ ³ßË³ïáõÅÁ å³ÛÙ³Ý³Ï³Ýáñ»
Ý ³Ýí³Ý»Ýù ÑÙáõï ¨ áã ÑÙáõï ³ßË³ïáõÅ:
132
ÐÐ ²½·³ÛÇÝ íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý å³ßïáÝ³Ï³Ý Ï³Ûùª www.armstat.am
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¤

¥2¤
ÀÝïñí³Í ÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñÇ ÷áËÑ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µ³ó³Ñ³ÛïÙ³Ý ÝÁå³ï³Ïáí Ï³éáõó»Ýù ½áõÛ·³ÛÇÝ Ïáé»ÉÛ³óÇáÝ ·áñÍ³ÏÇóÝ»ñÇ Ù³ïñÇóÁ©
²ÕÛáõë³Ï 3© ÀÝïñí³Í ÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñÇ ½áõÛ·³ÛÇÝ Ïáé»ÉÛ³óÇáÝ
·áñÍ³ÏÇóÝ»ñÇ Ù³ïñÇóÁ133

²ÕÛáõë³Ï 3¬Çó Ñ»ï¨áõÙ ¿« áñ Ù»ñ ÏáÕÙÇó ³é³ÝÓÝ³óí³Í ·áñÍáÝÝ»ñÇó
ÐÜ²¬Ç ß³ñÅÁÝÃ³óÇ Ñ»ï ³Ù»Ý³Ù»Í Ïáé»ÉÛ³óÇáÝ ·áñÍ³ÏÇóÝ áõÝÇ ÑÙáõï
³ßË³ïáõÅÁª 0©865: ÆëÏ áã ÑÙáõï ³ßË³ïáõÅÇ ¨ ÐÜ²¬Ç Ï³åÁ µ³ó³ë³Ï³Ý
¿© Ïáé»ÉÛ³óÇ³ÛÇ ·áñÍ³ÏÇóÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ ¬0©88: ´³í³Ï³Ý áõÅ»Õ Ñ³Ï³¹³ñÓ
Ïáé»ÉÛ³óÇ³ Ï³ ÑÙáõï ¨ áã ÑÙáõï ³ßË³ïáõÅ»ñÇ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ ÙÇç¨ª
¬0©851: ê³ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë« áñ ½µ³Õí³ÍÝ»ñÇ ÃíÇ áã Ù»Í ÷á÷áËáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ áã ÑÙáõï ³ßË³ïáõÅ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ ½µ³Õí³ÍÝ»ñÇ Ýí³½áõÙÁ
÷áËÑ³ïáõóíáõÙ ¿ ÑÙáõï ½µ³Õí³ÍÝ»ñÇ Ãí³ù³Ý³ÏÇ ³×áí: ¥2¤ Ñ³í³ë³ñÙ³Ý Ù»ç ï»Õ³¹ñ»Éáí µáÉáñ Ñ³ÛïÝÇ ÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñÁª ëï³ÝáõÙ »Ýù©
¥3¤134
¥3¤ Ñ³í³ë³ñáõÙÇó Ñ»ï¨áõÙ ¿« áñ Ï³åÇï³ÉÇ ³é³Ó·³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ·áñÍ³ÏÇóÁ Ñ³í³ë³ñ ¿ 0©4« ÇëÏ ÑÙáõï ¨ áã ÑÙáõï ³ßË³ïáõÅÇ ³é³Ó·³Ï³Ýáõ133
134

²ÕÛáõë³ÏÝ ³ñï³Ñ³Ýí³Í ¿ SPSS Íñ³·ñÇó:
Ð³ßí³ñÏÝ»ñÝ Çñ³Ï³Ý³óí»É »Ý Excel Íñ³·ñáõÙ:
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ÃÛ³Ý ·áñÍ³ÏÇóÝ»ñÁª Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³µ³ñª 1©35 ¨ ¬0©78: ê³ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿«
áñ ÑÙáõï ³ßË³ïáõÅÇ 1% Ñ³í»É³×Á ³í»É³óÝáõÙ ¿ »ñÏñÇ ÐÜ²¬Á 1©35 ïáÏáë³ÛÇÝ Ï»ïáí: Ð³Ï³¹³ñÓ Ï³å ¿ ³éÏ³ ÐÜ²¬Ç ß³ñÅÁÝÃ³óÇ ¨ áã ÑÙáõï ³ßË³ïáõÅÇ ÙÇç¨« ÇÝãÁ óáõÛó ¿ÇÝù ïí»É Ý³¨ Ïáé»ÉÛ³óÇáÝ Ù³ïñÇóÇ û·ÝáõÃÛ³Ùµ: àã ÑÙáõï ³ßË³ïáõÅÇ 1% Ñ³í»É³×Á Ñ³Ý·»óÝáõÙ ¿ ÐÜ²¬Ç 0©78 ïáÏáë³ÛÇÝ Ï»ïáí Ïñ×³ïÙ³ÝÁ: ²ÛëåÇëáí« ëï³ÝáõÙ »Ýù« áñ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý Ï³åÇï³É« áñ³Ï³íáñí³Í ³ßË³ïáõÅ ¨ áñ³Ï³íáñáõÙ ãáõÝ»óáÕ ³ßË³ïáõÅ
·áñÍáÝÝ»ñÇó ³é³Ó·³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ³Ù»Ý³µ³ñÓñ ·áñÍ³ÏÇóÁ Ñ»Ýó áñ³Ï³íáñí³Í ³ßË³ïáõÅÇÝÝ ¿: Ø»ñ ÏáÕÙÇó ³é³ÝÓÝ³óí³Í ·áñÍáÝÝ»ñÇ ¨ ÐÜ²¬Ç
ß³ñÅÁÝÃ³óÁ Ï³ñáÕ »Ýù ï»ëÝ»É ¶Í³å³ïÏ»ñ 1¬áõÙ©

¶Í³å³ïÏ»ñ 1© Î³ËÛ³É ¨ ³ÝÏ³Ë ÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñÇ ß³ñÅÁÝÃ³óÁ135©
¶Í³å³ïÏ»ñ 1¬Çó å³ñ½ ¿ ¹³éÝáõÙ« áñ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ·áñÍáÝÝ»ñÇó
ÐÜ²¬Ç ÏáñÇ ï»ëùÇÝ ³é³í»É³å»ë Ùáï ¿ ¬Ç ÏáñÁ: ÐÙáõï ³ßË³ïáõÅÇ Ãí³ù³Ý³ÏÁ« ÇÝãå»ë ¨ ÐÜ²¬Á« í»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ ³×Ù³Ý ÙÇïáõÙ ¿ óáõÛó ïí»É«
ÙÇÝã¹»é Ï³åÇï³ÉÇ ¨ áã ÑÙáõï ³ßË³ïáõÅÇ óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ Ýí³½»É »Ý« ÇÝãÁ
óáõÛó ¿ ïñíáõÙ Ý³¨ Ù»ñ Ùá¹»Éáí: Øá¹»ÉÇ áñ³ÏÁ µ³í³Ï³Ý µ³ñÓñ ¿© Ïáé»ÉÛ³óÇ³ÛÇ ·áñÍ³ÏÇóÁ Ï³½Ù»É ¿ 0©908« ÇëÏ ¹»ï»ñÙÇÝ³óÇ³ÛÇ ·áñÍ³ÏÇóÁª
0©825: Ð³ñÏ ¿ Ýß»É Ý³¨« áñ Ù»ñ ³é³ÝÓÝ³óñ³Í »ñ»ù ·áñÍáÝÝ»ñÇ ³é³Ó·³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ·áñÍ³ÏÇóÝ»ñÇ ·áõÙ³ñÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 0©97« ³ÛëÇÝùÝª ß³ï Ùáï ¿ 1¬Ç«
ÇÝãÁ ÝáõÛÝå»ë ËáëáõÙ ¿ Ùá¹»ÉÇ µ³ñÓñ áñ³ÏÇ Ù³ëÇÝ:

135

¶Í³å³ïÏ»ñÁ Ï³éáõóí»É ¿ Excel Íñ³·ñáõÙ:

158

²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë

Î³åÇï³ÉÇ« ÑÙáõï ¨ áã ÑÙáõï ³ßË³ïáõÅÇ óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ ï»Õ³¹ñ»Éáí ¥3¤ Ñ³í³ë³ñÙ³Ý Ù»çª ëï³ÝáõÙ »Ýù ÐÜ²¬Ç ß»ÕáõÙÁª Ñ³Ù»Ù³ï³Í Çñ³Ï³Ý óáõó³ÝÇßÇ Ñ»ï:

²ÕÛáõë³Ï 4© ÐÜ² ÷³ëï³óÇ ¨ Ùá¹»É³ÛÇÝ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁ

êï³óí³Í ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ íÏ³ÛáõÙ »Ý« áñ ÐÜ²¬Ç ß»ÕáõÙÁ µ³í³Ï³Ý
÷áùñ ¿© ÐÜ²¬Ç óáõó³ÝÇßÁ ï³ï³ÝíáõÙ ¿ Ùá¹»É³ÛÇÝ ÐÜ²¬Ç
ÙÇç³Ï³ÛùáõÙ: êï³óí³Í Ñ³í³ë³ñáõÙÁ Ù»½ ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë Ï³ÝË³ï»ë»É« Ã»
ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Çñ³íÇ×³ÏÁ µÝáõÃ³·ñáÕ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ åÉ³Ý³íáñí³Í ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇÝ Ñ³ëÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ÑÙáõï ¨ áã ÑÙáõï ³ßË³ïáõÅÇ ÇÝãåÇëÇ Ñ³Ù³ÏóáõÃÛáõÝ ¿ ³ÝÑñ³Å»ßï áõÝ»Ý³É: úñÇÝ³Ïª Ñ³ßí³ñÏ»Ýù ÑÙáõï ¨ áã
ÑÙáõï ³ßË³ïáõÅÇ Ãí³ù³Ý³ÏÁ« áñÝ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ 2018 Ãí³Ï³ÝÇÝ ²ñÅáõÛÃÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÇ ÏáÕÙÇó Ï³ÝË³ï»ëíáÕ ÐÜ²¬Ç 5 ïñÇÉÇáÝ 762
ÙÇÉÇ³ñ¹ ¹ñ³Ù136 ³ñÅ»ùÇÝ Ñ³ëÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:
Î³ÝË³ï»ëáõÙÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ï³ï³ñ»É ÙÇ
ù³ÝÇ í»ñ³ó³ñÏáõÙ©
 Î³åÇï³ÉÇª í»ñçÇÝ 20 ï³ñí³ Ñ³í»É³×Ç ÙÇçÇÝ ï»ÙåÁ ï³ñ³ÍíáõÙ
¿ 2015¬2018 Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇ íñ³«
 ²ßË³ïáõÅÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ãí³ù³Ý³ÏÁ ¥
¤ ÙÝáõÙ ¿ ÝáõÛÝÁ« ÇÝã
2015 Ãí³Ï³ÝÇÝ«

136

Armenia: Selected economic and financial indicators.2014-2018. IMF Country Report No16/38

159

²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë

 ¥3¤ Ñ³í³ë³ñáõÙÁ ×ßÙ³ñÇï ¿ 2015¬2018Ã©Ã© Ñ³Ù³ñ« ³ÛëÇÝùÝª Ï³åÇï³ÉÇ« ÑÙáõï ¨ áã ÑÙáõï ³ßË³ïáõÅ»ñÇ ³é³Ó·³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ·áñÍ³ÏÇóÝ»ñÁ
ÙÝáõÙ »Ý ÝáõÛÝÁ:
ºí ³Ûëå»ë©
¥4¤
Î³åÇï³ÉÇ ¥ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ë³éÝ Ïáõï³ÏáõÙ¤ ÙÇçÇÝ ï³ñ»Ï³Ý Ñ³í»É³×Ç ï»ÙåÁ 1995¬2015ÃÃ©137 Ñ³Ù³ñ Ï³½»É ¿

ê³ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿« áñ Ï³åÇï³ÉÇ Ñ³í»É³×Ç ï»Ý¹»ÝóÇ å³Ñå³ÝÙ³Ý
¹»åùáõÙ
”Á ÏÏ³½ÙÇ©
ÙÉÝ© ¹ñ³Ù:
î»Õ³¹ñ»Éáí

¨

³ñÅ»ùÝ»ñÁ ¥1¤ Ñ³í³ë³ñÙ³Ý

Ù»ç« Ïëï³Ý³Ýù« áñ

ø³ÝÇ áñ Áëï Ù»ñ å³ÛÙ³ÝÇª ³ßË³ïáÕÝ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ãí³ù³Ý³ÏÁ
ÙÝáõÙ ¿ ³Ý÷á÷áË« áõëïÇ
Ñ³½© Ù³ñ¹:
ú·ï³·áñÍ»Éáí Desmos Graphing Calculator¬Á138ª ëï³ÝáõÙ »Ýù« áñ
Ù³ñ¹«

Ù³ñ¹:

²ÛëåÇëáí« ëï³ÝáõÙ »Ýù« áñ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý í»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇ ï»Ý¹»ÝóÝ»ñÇ å³Ñå³ÝÙ³Ý ¹»åùáõÙ 2018 Ãí³Ï³ÝÇÝ Ï³ÝË³ï»ëíáÕ
ïÝï»ë³Ï³Ý ³×ÇÝ Ñ³ëÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ µ³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ³ßË³ïáÕÝ»ñÇ Ãí³ù³Ý³ÏÁ å»ïù ¿ ³í»É³Ý³ 2©72 %¬áí: ÆÑ³ñÏ»« ³é³í»É
µ³ñÓñ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ Ï³ñ¨áñ ¿ Ý³¨« áñ áñ³Ï³íáñí³Í ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÁ ½µ³Õí³Í ÉÇÝ»Ý Çñ»Ýó Ñ³Ù³ñ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý áÉáñïÝ»ñáõÙ« ë³Ï³ÛÝ ³Û¹ ÑÇÙÝ³ËÝ¹ñÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÁ ß³ï ³í»ÉÇ ÁÝ¹·ñÏáõÝ
Ãí³ÛÇÝ ïíÛ³ÉÝ»ñ ¿ å³Ñ³ÝçáõÙ:

137
138

Ð³Û³ëï³ÝÇ íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý ï³ñ»·ñù»ñ (2001-2016)
https://www.desmos.com/calculator
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Ð³ñáõÃÛáõÝ ²ð¼àôØ²ÜÚ²Ü
´³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛ³Ùµ ³ßË³ïáõÅÇ ¹»ñÁ ÐÐ ïÝï»ë³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý
·áñÍáõÙª øáµ-¸áõ·É³ëÇ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý ýáõÝÏóÇ³ÛÇ ÑÇÙ³Ý íñ³
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. µ³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛáõÝ« ïÝï»ë³Ï³Ý ½³ñ·³óáõÙ« ³ñï³¹ñ³Ï³Ý
ýáõÝÏóÇ³« ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ·áñÍáÝÝ»ñ« áñ³Ï³íáñí³Í ³ßË³ïáõÅ« ·áñÍáÝÝ»ñÇ ³é³Ó·³Ï³ÝáõÃÛáõÝ
Ðá¹í³ÍáõÙ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý ýáõÝÏóÇ³ÛÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ áõëáõÙÝ³ëÇñí»É ¿ ÐÐ
ïÝï»ë³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý íñ³ µ³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ³ßË³ïáõÅÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ« ³ÛÝ Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÛ³Ý Ù»ç ¿ ¹ñí»É µ³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛáõÝ ãáõÝ»óáÕ ³ßË³ïáõÅ ¨ Ï³åÇï³É ·áñÍáÝÝ»ñÇ Ñ»ï: Ø³Ýñ³Ù³ëÝáñ»Ý
Ý»ñÏ³Û³óí»É ¿ Ýßí³Í ·áñÍáÝÝ»ñÇ ß³ñÅÁÝÃ³óÁ« Ñ³ßí³ñÏí»É »Ý ³é³Ó·³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ·áñÍ³ÏÇóÝ»ñÁ ¨ ïñí»É ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÛáõÝ«
ÇÝãå»ë Ý³¨ Ï³ï³ñí³Í áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛ³Ý ÑÇÙ³Ý íñ³ Ï³ï³ñí»É ¿ ³å³·³ÛáõÙ Ýßí³Í ·áñÍáÝÝ»ñÇ í³ñùÇ Ï³ÝË³ï»ëáõÙ:
Арутюн АРЗУМАНЯН
Роль рабочей силы с высшим образованием в экономическом развитии РА
на основе производственной функции Кобба-Дугласа
Ключевые слова: высшее образование, экономическое развитие, производственная
функция, производственные факторы, квалифицированная рабочая сила, коэффициенты
эластичности факторов

В статье на основе производственной функции исследовано влияние рабочей силы с высшим образованием на экономическое развитие РА. Квалифицированная
рабочая сила была положена в сравнение с производственными факторами ―капитал‖ и ―неквалифицированная рабочая сила‖. Подробным образом представлена динамика упомянутых ресурсов, вычислены коэффициенты эластичности с
соответствующими комментариями, а также на основе проделанной работы даны
прогнозы динамики данных факторов в будущем.
Harutyun ARZUMANYAN
The role of workforce with higher education in the economic development of RA
on the basis of the Cobb-Douglas production function
Key words: higher education« economic development« production function« production factors«
skilled workforce« coefficients of elasticity of factors

In the article we have investigated the influence of the workforce with higher education
on the economic development of RA on the basis of the production function. Skilled
workforce was put in comparison with production factors ―capital‖ and ―unskilled
workforce‖. We have demonstrated the dynamics of the production factors« have
showed the coefficients of elasticity with commentaries, as well as we have given
predicted values of these factors on the basis of the work done.
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ÐÐ îÜîºê²Î²Ü ¼²ð¶²òØ²Ü ìð² ´²ðÒð²¶àôÚÜ ÎðÂàôÂÚ²Ü
²¼¸ºòàôÂÚ²Ü ¶Ü²Ð²îàôØÀ ¾ÎàÜàØºîðÆÎ Øà¸ºÈÆ ÎÆð²èØ²Ø´
Ð³ñáõÃÛáõÝ ²ð¼àôØ²ÜÚ²Ü
ÐäîÐ Ø³Ïñá¿ÏáÝáÙÇÏ³ÛÇ ³ÙµÇáÝÇ ³ëåÇñ³Ýï
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. µ³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛáõÝ, ïÝï»ë³Ï³Ý ½³ñ·³óáõÙ, ·áñÍáÝÝ»ñÇ
Ýß³Ý³Ï³ÉÇáõÃÛáõÝ, Ïáé»ÉÛ³óÇ³, ¹»ï»ñÙÇÝ³óÇ³ÛÇ ·áñÍ³ÏÇó, é»·ñ»ëÇáÝ
í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ:

Ø³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç §ïÝï»ë³Ï³Ý ³×¦ ¨ §ïÝï»ë³Ï³Ý ½³ñ·³óáõÙ¦ »½ñáõÛÃÝ»ñÝ ³Ù»Ý¨ÇÝ ã»Ý ÝáõÛÝ³óíáõÙ139. ¹ñ³Ýó ïÝï»ë³·Çï³Ï³Ý µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ áñáß³ÏÇáñ»Ý ï³ñµ»ñíáõÙ ¿: ê³Ï³ÛÝ Ù»ñ
Ùá¹»ÉÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ³Ù»ÝÇó Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñ »Ýù ·ïÝáõÙ µ³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛ³Ý áÉáñïÇ óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ Ï³å»É ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Çñ³íÇ×³ÏÁ
µÝáõÃ³·ñáÕ »ñ¨Ç Ã» Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ óáõó³ÝÇßÇª ÐÜ²-Ç Ñ»ï: ¾ÏáÝáÙ»ïñÇÏ
Ùá¹»ÉÇ û·ÝáõÃÛ³Ùµ Ï÷áñÓ»Ýù.
 í»ñÑ³Ý»É µ³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛ³Ý áÉáñïÇª ÐÜ²-Ç íñ³ ³½¹áÕ
ÑÇÙÝ³Ï³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ,
 ·Ý³Ñ³ï»É ÐÜ²-Ç íñ³ ³Û¹ ·áñÍáÝÝ»ñÇ ³½¹»óáõÃÛ³Ý ã³÷Á,
 óáõÛó ï³É µ³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛ³Ý áÉáñïÇ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇª ÙÇÙÛ³Ýó
ÙÇç¨ ³éÏ³ Ï³Ëí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ,
 Ï³ÝË³ï»ë»É í»ñáÝßÛ³É óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ ³ñÅ»ùÝ»ñÁ ³å³·³ÛáõÙ:
öàöàÊ²Î²ÜÜºðÆ ÀÜîðàôÂÚàôÜ
öá÷áË³Ï³ÝÝ»ñÝ ÁÝïñ»ÉÇë áõëáõÙÝ³ëÇñí»É ¿ É³ÛÝ³Í³í³É ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ñ³ßíÇ »Ý ³éÝí»É Ð³Û³ëï³ÝÇ ÏñÃ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç
¨ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: öá÷áË³Ï³ÝÝ»ñÇ ³é³í»É³·áõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï³ÛÇÝ ß³ñùÁ ïñí»É ¿ 16 ï³ñí³ Ïïñí³Íùáíª 2000-2015
Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇ óáõó³ÝÇßÝ»ñáí: àñáß ÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñÇ ³ñÅ»ùÝ»ñÁ Ñ³ÛïÝÇ
»Ý ÙÇ³ÛÝ ëÏë³Í 2008 Ãí³Ï³ÝÇó: Þ³ñù»ñÇ ïíÛ³É ù³Ý³ÏÇ ÁÝïñáõÃÛáõÝÁ
å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ »ñÏáõ Ñ³Ý·³Ù³Ýùáí.
 Þ³ï ·áñÍáÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ²½·³ÛÇÝ íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý
ïñ³Ù³¹ñ³Í ïíÛ³ÉÝ»ñÁ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏíáõÙ »Ý 2000-2015 Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇ
ÙÇç³Ï³Ûùáí140:
 Ø»ñ Ã»Ù³ÛÇ ßñç³Ý³ÏáõÙ Ï³ï³ñíáÕ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ
³é³í»É í³Õ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ Ý»ñ³éáõÙÁ Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñ ã»Ýù ·ïÝáõÙ, ù³ÝÇ
áñ ÙÇÝã 2000 Ãí³Ï³ÝÁ ³ÝÏ³Ë ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ³ÝóÙ³Ý ÷áõÉÇ ³é³çÇÝ
139
140

Emil E. Malizia. Economic growth and economic development: Concepts and measures.
²½·³ÛÇÝ íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý å³ßïáÝ³Ï³Ý Ï³Ûù՝ www.armstat.am
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ßñç³ÝÝ ¿ »Õ»É, áñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ Ã» µ³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛ³Ý, Ã» ÐÜ²-Ç
óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý áã ûµÛ»ÏïÇí å³ï×³éÝ»ñáí ËÇëï ï³ï³ÝáõÙÝ»ñÇ »ÝÃ³ñÏí»Éª ËáãÁÝ¹áï»Éáí Ù»ñ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃ³Ý Ñ³í³ëïÇáõÃÛ³ÝÁ:
Üßí³Í ÷³ëï³ñÏÝ»ñÁ Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáíª Ù»ñ Ãí³ÛÇÝ ß³ñù»ñÇ ³é³í»É³·áõÛÝ ù³Ý³Ï Ïë³ÑÙ³Ý»Ýù 16-Á: Øá¹»ÉÝ ³é³í»É Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ¹³ñÓÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ í»ñóÝ»Ýù ÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñÇ µ³í³Ï³Ý Ù»Í Í³í³É: Øá¹»ÉÇ ßÁñç³Ý³ÏáõÙ Ù»ñ ÏáÕÙÇó áõëáõÙÝ³ëÇñí»É ¿ 22 ³ÝÏ³Ë ÷á÷áË³Ï³Ý, áñáÝó
÷áñÓ»Ýù ËÙµ³íáñ»É 4 ËÙµÇ Ù»ç.
1. ´áõÑ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á µÝáõÃ³·ñáÕ óáõó³ÝÇßÝ»ñ՝
“ ´³Ï³É³íñÇ³ïÇ ßñç³Ý³í³ñïÝ»ñÇ Ãí³ù³Ý³ÏÁ,
“ Ø³·Çëïñ³ïáõñ³ÛÇ ßñç³Ý³í³ñïÝ»ñÇ Ãí³ù³Ý³ÏÁ,
“ ²ëåÇñ³Ýïáõñ³ÛÇ ßñç³Ý³í³ñïÝ»ñÇ Ãí³ù³Ý³ÏÁ
“ ¸áÏïáñ³Ýïáõñ³ÛÇ ßñç³Ý³í³ñïÝ»ñÇ Ãí³ù³Ý³ÏÁ,
“ äñáý»ëáñ³¹³ë³Ëáë³Ï³Ý ³ÝÓÝ³Ï³½ÙÁ,
“ àõë³ÝáÕÝ»ñÇ Ãí³ù³Ý³ÏÁ,
“ Ø»Ï µáõÑÇ Ñ³ßíáí áõë³ÝáÕÝ»ñÇ Ãí³ù³Ý³ÏÁ
“ Ø»Ï µáõÑÇ Ñ³ßíáí ¹³ë³ËáëÝ»ñÇ Ãí³ù³Ý³ÏÁ
“ Ø»Ï ¹³ë³ËáëÇ Ñ³ßíáí áõë³ÝáÕÝ»ñÇ Ãí³ù³Ý³ÏÁ,
“ ´³ñÓñ³·áõÛÝ áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÃÇíÁ:
2. ²ßË³ï³ÝùÇ ßáõÏ³Ý µÝáõÃ³·ñáÕ óáõó³ÝÇßÝ»ñ՝
“ ´³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛ³Ùµ ½µ³Õí³ÍÝ»ñÇ Ãí³ù³Ý³ÏÁ,
“ ´³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛ³Ùµ ·áñÍ³½áõñÏÝ»ñÇ Ãí³ù³Ý³ÏÁ,
“ ´³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕÝ»ñÇ ÙÇçÇÝ ³Ùë³Ï³Ý »Ï³ÙáõïÝ»ñÁ,
3. üÇÝ³Ýë³Ï³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñ՝
“ ÎñÃ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Í³í³ÉÁ,
“ ÎñÃáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý ýÇÝ³Ýë³íáñáõÙÁ,
“ ¶Çï³Ñ»ï³½áï³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Í³í³ÉÁ,
“ Ð»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ Ùß³ÏáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ë³éÝ Í³Ëë»ñÁ:
4. ¶ÇïáõÃÛ³Ý áÉáñïÁ µÝáõÃ³·ñáÕ óáõó³ÝÇßÝ»ñ՝
“ ¶Çï³Ï³Ý ³ßË³ïáÕÝ»ñÇ Ãí³ù³Ý³ÏÁ,
“ Ø³ëÝ³·»ï-Ñ»ï³½áïáÕÝ»ñÇ Ãí³ù³Ý³ÏÁ,
“ ¶ÇïáõÃÛ³Ý ¹áÏïáñÝ»ñÇ Ãí³ù³Ý³ÏÁ,
“ ¶ÇïáõÃÛ³Ý Ã»ÏÝ³ÍáõÝ»ñÇ Ãí³ù³Ý³ÏÁ,
“ ´³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛ³Ùµ ·Çï³Ï³Ý ³ßË³ïáÕÝ»ñÇ Ãí³ù³Ý³ÏÁ:
Î³ñÍáõÙ »Ýù, áñ í»ñáÝßÛ³É ·áñÍáÝÝ»ñÝ ³é³í»É³·áõÛÝë µÝáõÃ³·ñáõÙ
»Ý µ³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ï»ÕÇ áõÝ»óáÕ ½³ñ·³óáõÙÝ»ñÁ,
ë³Ï³ÛÝ, µÝ³Ï³Ý ¿, áñ ¹ñ³ÝóÇó áã µáÉáñÝ »Ý Ýß³Ý³Ï³ÉÇ ÐÜ² ß³ñÅÁÝÃ³óÇ
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Ñ³Ù³ñ: ¸ñ³ Ñ³Ù³ñ Ù»ñ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ³é³çÇÝ ÷áõÉáõÙ ³é³ÝÓÇÝ-³é³ÝÓÇÝ ÏÑ³ßí³ñÏ»Ýù µáÉáñ ÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñÇ ¨ ÐÜ²-Ç ÙÇç¨ ³éÏ³ Ïáé»ÉÛ³óÇ³ÛÇ ·áñÍ³ÏÇóÝ»ñÁ. ëï³óí³Í ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ý »ñÏñáñ¹ ÷áõÉ Ïï»Õ³÷áË»Ýù ÙÇ³ÛÝ ³é³í»É Ýß³Ý³Ï³ÉÇ ·áñÍáÝÝ»ñÁ:
îíÛ³ÉÝ»ñÇ Ñ»ï ³ßË³ï»ÉÇë Ïû·ïí»Ýù «SPSS» Íñ³·ñ³ÛÇÝ ÷³Ã»ÃÇó141:
Ìñ³·ñáõÙ Ï³ï³ñí»ÉÇù ³ßË³ï³ÝùÇ ¹ÛáõñÇÝ³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ï³ï³ñ»Ýù
Ï³ËÛ³É ¨ ³ÝÏ³Ë ÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñÇ É³ïÇÝ³ï³é Ýß³Ý³ÏáõÙÝ»ñ.
“ Ð³Ù³Ë³éÝ Ý»ñùÇÝ ³ñ¹ÛáõÝù՝ GDP
“ ´³Ï³É³íñÇ³ïÇ ßñç³Ý³í³ñïÝ»ñÇ Ãí³ù³Ý³ÏÁ` BAC
“ Ø³·Çëïñ³ïáõñ³ÛÇ ßñç³Ý³í³ñïÝ»ñÇ Ãí³ù³Ý³ÏÁ` MA
“ ²ëåÇñ³Ýïáõñ³ÛÇ ßñç³Ý³í³ñïÝ»ñÇ Ãí³ù³Ý³ÏÁ` PhD
“ ¸áÏïáñ³Ýïáõñ³ÛÇ ßñç³Ý³í³ñïÝ»ñÇ Ãí³ù³Ý³ÏÁ` Doctors
“ äñáý»ëáñ³¹³ë³Ëáë³Ï³Ý ³ÝÓÝ³Ï³½ÙÁ` Professors
“ àõë³ÝáÕÝ»ñÇ Ãí³ù³Ý³ÏÁ` Students
“ Ø»Ï µáõÑÇ Ñ³ßíáí áõë³ÝáÕÝ»ñÇ Ãí³ù³Ý³ÏÁ` SPU
“ Ø»Ï µáõÑÇ Ñ³ßíáí ¹³ë³ËáëÝ»ñÇ Ãí³ù³Ý³ÏÁ` PPU
“ Ø»Ï ¹³ë³ËáëÇ Ñ³ßíáí áõë³ÝáÕÝ»ñÇ Ãí³ù³Ý³ÏÁ` SPP
“ ´³ñÓñ³·áõÛÝ áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÃÇíÁ` Univer
“ ´³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛ³Ùµ ½µ³Õí³ÍÝ»ñÇ Ãí³ù³Ý³ÏÁ՝ HE_Workers
“ ´³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛ³Ùµ ·áñÍ³½áõñÏÝ»ñÇ Ãí³ù³Ý³ÏÁ` HE_Jobless
“ ´³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕÝ»ñÇ ÙÇçÇÝ ³Ùë³Ï³Ý »Ï³ÙáõïÝ»ñ`
Ave_Earnings_HE
“ ÎñÃ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Í³í³ÉÁ` Edu_vol
“ ÎñÃáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý ýÇÝ³Ýë³íáñáõÙÁ` Edu_gov_spend
“ ¶Çï³Ñ»ï³½áï³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Í³í³ÉÁ` SR_vol
“ Ð»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ Ùß³ÏáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ë³éÝ Í³Ëë»ñÁ`
Research_spend
“ ¶Çï³Ï³Ý ³ßË³ïáÕÝ»ñÇ Ãí³ù³Ý³ÏÁ`Sci_workers
“ Ø³ëÝ³·»ï-Ñ»ï³½áïáÕÝ»ñÇ Ãí³ù³Ý³ÏÁ` Research_specialists
“ ¶ÇïáõÃÛ³Ý ¹áÏïáñÝ»ñÇ Ãí³ù³Ý³ÏÁ` Doctors_total
“ ¶ÇïáõÃÛ³Ý Ã»ÏÝ³ÍáõÝ»ñÇ Ãí³ù³Ý³ÏÁ` PhD-total
“ ´³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛ³Ùµ ·Çï³ßË³ïáÕÝ»ñÇ Ãí³ù³Ý³ÏÁ`
HE_Sci_workers
²ÛÅÙ »ñÏã³÷ é»·ñ»ëÇ³Ý»ñÇ ÙÇçáóáí µ³ó³Ñ³Ûï»Ýù ³í»ÉÇ Ýß³Ý³Ï³ÉÇ ÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñÁ:
²ÕÛáõë³Ï 1. ²ÝÏ³Ë ÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñÇ ¨ ÐÜ²-Ç ÙÇç¨ Ï³åÁ
141

https://www.ibm.com/us-en/marketplace/statistical-analysis-and-reporting
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²ÕÛáõë³Ï 1-Çó Ñ»ï¨áõÙ ¿, áñ ¹»ï»ñÙÇÝ³óÇ³ÛÇ ³Ù»Ý³µ³ñÓñ ·áñÍ³ÏÇóÝ»ñÝ áõÝ»Ý §¶Çï³Ñ»ï³½áï³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Í³í³ÉÁ¦ ¨ §Ð»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ Ùß³ÏáõÙÝ»ñÇ íñ³ Ï³ï³ñí³Í Ñ³Ù³Ë³éÝ Í³Ëë»ñÁ¦
÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñÁ: ¶ÇïáõÃÛ³Ý áÉáñïÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ ³Ûë óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ ÁÝ¹·ÁñÏ»É »Ýù Ù»ñ Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ý Ù»ç, ù³ÝÇ áñ Ï³ñÍáõÙ »Ýù, áñ ¹ñ³Ýù
³ÝÙÇç³Ï³Ýáñ»Ý í»ñ³µ»ñáõÙ »Ý Ñ»ïµáõÑ³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛáõÝ ëï³óáÕ ¨
ëï³ó³Í ³ÝÓ³Ýó µ³ñ»Ï»óáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíÙ³ÝÁ: Î³ñ»ÉÇ ¿ ÷³ëï»É, áñ ·ÇïáõÃÛ³Ý áÉáñïáõÙ ³ßË³ïáÕ áñ³Ï³íáñí³Í Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ ï»ë³Ï³ñ³ñ
ÏßÇéÁ ß³ï ³í»ÉÇ Ù»Í ¿, ù³Ý ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ÙÇ ß³ñù áÉáñïÝ»ñáõÙ ½µ³Õí³ÍÝ»ñÇÝÁ: àõëïÇ µ³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óáõÙÁ ³ÝÙÇç³Ï³Ýáñ»Ý
Ýå³ëïáõÙ ¿ Ý³¨ ·ÇïáõÃÛ³Ý áÉáñïÇ ³é³çÁÝÃ³óÇÝ: ò³Íñ ã¿ Ý³¨ ·Çï³Ï³Ý ³ßË³ïáÕÝ»ñÇ Ãí³ù³Ý³ÏÇ ¹»ï»ñÙÇÝ³óÇ³ÛÇ ·áñÍ³ÏÇóÁ՝ 0.63: öáË³ñ»ÝÁ ·ÇïáõÃÛ³Ý áÉáñïÇ áñáß óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ (¹áÏïáñÝ»ñÇ, ³ëåÇñ³ÝïÝ»ñÇ Ãí³ù³Ý³ÏÁ) ¹»ï»ñÙÇÝ³óÇ³ÛÇ ·áñÍ³ÏÇóÁ ëï³óí»É ¿ ß³ï ó³Íñ:
²Û¹ óáõó³ÝÇßÝ»ñÝ ³ÝÙÇç³å»ë Ñ³Ý»Ýù Ùá¹»ÉÇó՝ áñå»ë áã Ýß³Ý³Ï³ÉÇ:
´áõÑ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á µÝáõÃ³·ñáÕ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇó ¹»ï»ñÙÇÝ³óÇ³ÛÇ
³Ù»Ý³µ³ñÓñ ·áñÍ³ÏÇóÁ Ù³·Çëïñ³ïáõñ³ÛÇ ßñç³Ý³í³ñïÝ»ñÇ óáõó³ÝÇßÇÝÝ ¿: àõÅ»Õ Ï³å Ï³ (×Çßï ¿՝ Ñ³Ï³¹³ñÓ Ïáé»ÉÛ³óÇ³Ûáí) µáõÑ»ñÇ ù³Ý³ÏÇ
¨ ÐÜ²-Ç ÙÇç¨: ´³ÝÝ ³ÛÝ ¿, áñ Ý³ËÏÇÝáõÙ ß³ï ¿ÇÝ Ù³ëÝ³íáñ µáõÑ»ñÁ,
áñáÝó ïí³Í ÏñÃáõÃÛáõÝÁ ã¿ñ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ÙÇ ß³ñù
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ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÇ ¨ ï»Õ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÇ ßáõÏ³ÛÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ: Ä³Ù³Ý³ÏÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ¹ñ³Ýó Ãí³ù³Ý³ÏÁ ½·³ÉÇáñ»Ý Ïñ×³ïí»É ¿ ¨ ß³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ Ïñ×³ïí»É ÙÇÝã ûñë: Ð³ëÏ³Ý³ÉÇ ¿, áñ Ù³ëÝ³íáñ µáõÑ»ñÇ Ãí³ù³Ý³ÏÇ Ïñ×³ïáõÙÁ Ñ³Ý·»óñ»É ¿ ÏñÃ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý
µ³ñÓñ³óÙ³ÝÁ, ¨, áñå»ë ³ñ¹ÛáõÝù, ¹»ï»ñÙÇÝ³óÇ³ÛÇ 0.81 ·áñÍ³ÏóÇ:
´³í³Ï³Ý µ³ñÓñ ¿ Ý³¨ ÏñÃ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Í³í³ÉÇ ¹»ï»ñÙÇÝ³óÇ³ÛÇ ·áñÍ³ÏÇóÁ՝ 0.84: Ð³ñÏ »Ýù Ñ³Ù³ñáõÙ Ýß»É, áñ ³Ûë óáõó³ÝÇßáõÙ
Ù»Í ¿ Ñ³Ýñ³ÏñÃáõÃÛ³Ý ï»ë³Ï³ñ³ñ ÏßÇéÁ: àõÕÕ³ÏÇáñ»Ý µ³ñÓñ³·áõÛÝ
ÏñÃáõÃÛ³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Í³í³ÉÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ óáõó³ÝÇß Ù»½ ãÑ³çáÕí»ó ·ïÝ»É: Üß³Ý³Ï³ÉÇ »Ý Ý³¨ §´³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕÝ»ñÇ ÙÇçÇÝ ³Ùë³Ï³Ý »Ï³ÙáõïÝ»ñÁ¦, §Ø»Ï µáõÑÇ Ñ³ßíáí ¹³ë³ËáëÝ»ñÇ Ãí³ù³Ý³ÏÁ¦, §´³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛ³Ùµ ½µ³Õí³ÍÝ»ñÇ Ãí³ù³Ý³ÏÁ¦ ¨ §Ø»Ï µáõÑÇ Ñ³ßíáí áõë³ÝáÕÝ»ñÇ Ãí³ù³Ý³ÏÁ¦ ÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñÁ:
âÝ³Û³Í ³é³í»É Ýß³Ý³Ï³ÉÇ »Ý Ñ³Ù³ñíáõÙ ¹»ï»ñÙÇÝ³óÇ³ÛÇ 0.5 ¨
³í»ÉÇ ·áñÍ³ÏÇó áõÝ»óáÕ ÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñÁ, ë³Ï³ÛÝ Ùá¹»ÉÇ Ñ³çáñ¹ ÷áõÉ
Ïï»Õ³÷áË»Ýù Ý³¨ §´³Ï³É³íñÇ³ïÇ ßñç³Ý³í³ñïÝ»ñÇ Ãí³ù³Ý³ÏÁ¦
(R2=0.46) ÷á÷áË³Ï³ÝÁ: ¶ñ»Ã» ÝÙ³Ý³ïÇå ¹»ï»ñÙÇÝ³óÇ³ÛÇ ·áñÍ³ÏÇó
áõÝ»óáÕ ‘’ÎñÃáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý ýÇÝ³Ýë³íáñáõÙÁ’’ ÷á÷áË³Ï³ÝÁ ¹áõñë
ÏÃáÕÝ»Ýù՝ Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí, áñ ³Ûëï»Õ ¨ë Ù»Í ï»Õ ¿ Ñ³ïÏ³óí³Í Ñ³Ýñ³ÏñÃáõÃÛ³Ý áÉáñïÇÝ:
²ÛëåÇëáí, é»·ñ»ëÇáÝ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ Ï³ñáÕ »Ýù ß³ñáõÝ³Ï»É Ù»ñ
ÏáÕÙÇó Ý³Ë³å»ë ïñ³Ù³µ³Ýáñ»Ý ÁÝïñí³Í 22 ÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñÇó ³é³í»É³·áõÛÝÁ 11-Ç Ñ»ï: ò³íáù, ¹ñ³ÝóÇó ÙÇ ù³ÝÇëÁ ¨ë ëïÇåí³Í »Ýù Ñ³Ý»É
Ùá¹»ÉÇó, ù³ÝÇ áñ é»·ñ»ëÇáÝ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï Ï³ñ¨áñ ¿, áñ µáÉáñ
÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï³ÛÇÝ ß³ñù»ñÇ ù³Ý³ÏÁ ÝáõÛÝÁ ÉÇÝÇ: ÆÝãå»ë
³ñ¹»Ý Ýß»óÇÝù, áñáß ÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñÇ å³ñ³·³ÛáõÙ ïÇñ³å»ïáõÙ »Ýù ÙÇ³ÛÝ 8 ï³ñí³ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ, ¨, ãÝ³Û³Í áñ ÷³ëïáõÙ »Ýù ³Û¹ ÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñÇ áõÝ»ó³Í µ³ñÓñ Ïáé»ÉÛ³óÇ³Ý, ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, ëïÇåí³Í »Ýù ¹áõñë
ÃáÕÝ»É Ùá¹»ÉÇó: ºí ³Ûëå»ë, é»·ñ»ëÇáÝ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ Ïß³ñáõÝ³Ï»Ýù Ñ»ï¨Û³É ³ÝÏ³Ë ÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñÇ ÏÇñ³éÙ³Ùµ.
SR_vol, MA, Univer, PPU, SPU, Sci_workers, BAC
ºÃ» å³ñ½íÇ, áñ ·áñÍáÝÝ»ñÇó ÙÇ ù³ÝÇëÇ ÙÇç¨ ³éÏ³ ¿ ÙáõÉïÇÏáÉ»Ý»³ñáõÃÛáõÝ, ³å³ ÏÑ³Ý»Ýù ¨ë Ù»Ï Ï³Ù ÙÇ ù³ÝÇ ÷á÷áË³Ï³Ý:
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öàöàÊ²Î²ÜÜºðÆ ØàôÈîÆÎàÈºÜº²ðàôÂÚ²Ü êîàô¶àôØ
¶áñÍáÝÝ»ñÇ ÙÇç¨ ³éÏ³ ÙáõÉïÇÏáÉ»Ý»³ñáõÃÛáõÝÁ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿, áñ Ù»Ï
Ï³Ù ÙÇ ù³ÝÇ ÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñÇ ÙÇç¨ Ïáé»ÉÛ³óÇ³Ý ³ÛÝù³Ý Ù»Í ¿, áñ
¹ñ³Ýù, Áëï ¿áõÃÛ³Ý, Ùá¹»ÉáõÙ ÝáõÛÝ µ³ÝÝ »Ý Ýß³Ý³ÏáõÙ: ²Û¹ ¹»åùáõÙ
å»ïù ¿ Ùá¹»ÉÇó Ñ»é³óÝ»É ÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñ, ³ÛÉ³å»ë Ùá¹»ÉÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñáõÙ áñáß³ÏÇ ëË³ÉÝ»ñ Ïå³ñáõÝ³Ïí»Ý: Ø»ñ ûñÇÝ³ÏáõÙ ·áñÍáÝÝ»ñÇ ÙÇç¨
ÙáõÉïÇÏáÉ»Ý»³ñáõÃÛ³Ý ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ Ïëïáõ·»Ýù VIF Ã»ëïÇ142 û·ÝáõÃÛ³Ùµ: ºÃ» ·áñÍáÝÝ»ñÇ VIF ³ñÅ»ùÝ»ñÁ Ù»Í »Ý 10-Çó, ³å³ å»ïù ¿ Ñ»é³óÝ»É VIF ³Ù»Ý³µ³ñÓñ ³ñÅ»ù áõÝ»óáÕ Ù»Ï Ï³Ù ÙÇ ù³ÝÇ ÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñÁ,
ÙÇÝã¨ µáÉáñ ÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñÇ VIF ³ñÅ»ùÝ»ñÁ ã¹³éÝ³Ý 10-Çó ÷áùñ:
²ÕÛáõë³Ï 2. ÚáÃ ³ÝÏ³Ë ÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñÇ ÙÇç¨ ÙáõÉïÇÏáÉ»Ý»³ñáõÃÛ³Ý
VIF Ã»ëï143

a. Dependent Variable: GDP

²ÛëåÇëáí, é»·ñ»ëÇáÝ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý »½ñ³÷³ÏÇã ÷áõÉáõÙ Ý³Ë³å»ë
ÁÝïñí³Í 22 ÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñÇó ÙÝáõÙ »Ý ÁÝ¹³Ù»ÝÁ 5-Á.
“ ´³Ï³É³íñÇ³ïÇ ßñç³Ý³í³ñïÝ»ñÇ Ãí³ù³Ý³ÏÁ` BAC
“ Ø»Ï µáõÑÇ Ñ³ßíáí áõë³ÝáÕÝ»ñÇ Ãí³ù³Ý³ÏÁ` SPU
“ Ø»Ï µáõÑÇ Ñ³ßíáí ¹³ë³ËáëÝ»ñÇ Ãí³ù³Ý³ÏÁ` PPU
“ ¶Çï³Ñ»ï³½áï³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Í³í³ÉÁ` SR_vol
“ ¶Çï³Ï³Ý ³ßË³ïáÕÝ»ñÇ Ãí³ù³Ý³ÏÁ`Sci_workers

142
143

Variance inflation factor test.
Øá¹»ÉÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ ³ÕÛáõë³ÏÝ»ñÝ ³ñï³Ñ³Ýí³Í »Ý SPSS Íñ³·ñÇó:
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èº¶ðºêÆàÜ ìºðÈàôÌàôÂÚàôÜ
²ÛÅÙ ëÏë»Ýù é»·ñ»ëÇ³ÛÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ:
Øá¹»ÉáõÙ µ³½Ù³ÏÇ Ïáé»ÉÛ³óÇ³ÛÇ ·áñÍ³ÏÇóÁ 0.989 ¿, ¹»ï»ñÙÇÝ³óÇ³ÛÇ
·áñÍ³ÏÇóÁ՝ 0.978: Þ³ï ³í»ÉÇ Ï³ñ¨áñ óáõó³ÝÇß ¿ ¹»ï»ñÙÇÝ³óÇ³ÛÇ ×Áß·Áñïí³Í ·áñÍ³ÏóÇ ³ñÅ»ùÁ, áñÁ Ù»ñ ûñÇÝ³ÏáõÙ ÝáõÛÝå»ë ß³ï µ³ñÓñ ¿՝
0.967 (²ÕÛáõë³Ï 4): ê³ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿, áñ Ï³ËÛ³É ÷á÷áË³Ï³ÝÇ í³ñÇ³óÇ³ÛÇ ßáõñç 97 ïáÏáëÁ µ³ó³ïñíáõÙ ¿ ³ÝÏ³Ë ÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñÇ í³ñÇ³óÇ³Ûáí: ²ÛÉ Ï»ñå ³ë³Í՝ Ùá¹»ÉÇ áñ³ÏÁ ß³ï µ³ñÓñ ¿. ÑÝ³ñ³íáñ ëË³ÉÝ»ñÝ
áõ ÏáñáõëïÝ»ñÁ Ñ³ëóí³Í »Ý Ýí³½³·áõÛÝÇ:
Աղյուսակ 4. Մոդելի ընդհանուր նկարագիրը

a. Predictors: (Constant), Sci_workers, BAC, SPU, PPU, SR_vol
b. Dependent Variable: GDP

Üß³Ý³Ï³ÉÇáõÃÛ³Ý F ·áñÍ³ÏÇóÁ՝ Significance F, Ó·ïáõÙ ¿ 0-Ç, ÇÝãÁ
Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿, áñ Ùá¹»ÉÁ Ýß³Ý³Ï³ÉÇ ¿ ¨ ß³ï ³í»ÉÇ Ñ³í³ëïÇ ¿ Ï³ÝË³ï»ëÙ³Ý Ñ³Ù³ñ, ù³Ý ÙÇçÇÝ ³ñÅ»ùÝ»ñáí Ï³ÝË³ï»ëáõÙÁ:
²ÕÛáõë³Ï 5. ¸Çëå»ñëÇáÝ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ ANOVA

a. Predictors: (Constant), Sci_workers, BAC, SPU, PPU, SR_vol b. Dependent
Variable: GDP ²ÕÛáõë³Ï 5-áõÙ (ANOVA) µ»ñí³Í »Ý ¹Çëå»ñëÇáÝ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõùÝ»ñÁ ¨ F-íÇ×³Ï³·ñÇ ³ñÅ»ùÁ: ¸ñ³Ýù ÷³ëïáõÙ »Ý Ùá¹»ÉÇ íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý Ýß³Ý³Ï³ÉÇáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ:
²ÛÅÙ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Ýù ÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñÇ Ïáé»ÉÛ³óÇáÝ Ù³ïñÇóÁ, ÇÝãÇó
Ñ»ïá ³ÝóÝ»Ýù é»·ñ»ëÇáÝ Ñ³í³ë³ñÙ³Ý Ï³éáõóÙ³ÝÁ, ³ñÅ»ùÝ»ñÇ ëïáõ·Ù³ÝÁ ¨ ³å³·³ ³ñÅ»ùÝ»ñÇ Ï³ÝË³ï»ëÙ³ÝÁ:
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²ÕÛáõë³Ï 6. öá÷áË³Ï³ÝÝ»ñÇ ½áõÛ·³ÛÇÝ Ïáé»ÉÛ³óÇáÝ ·áñÍ³ÏÇóÝ»ñÇ
Ù³ïñÇóÁ

ÆÝãå»ë ï»ëÝáõÙ »Ýù, Ï³ËÛ³É ÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñÇó ÙÇ ù³ÝÇëÇ ÙÇç¨
³éÏ³ ¿ µ³ñÓñ Ïáé»ÉÛ³óÇ³: ÜÙ³Ý ¹»åù»ñáõÙ (»ñµ Ïáé»ÉÛ³óÇ³ÛÇ ·áñÍ³ÏÇóÁ µ³ñÓñ ¿ ÉÇÝáõÙ 0.7-0.8 ÙÇç³Ï³ÛùÇó) ËáñÑáõñ¹ ¿ ïñíáõÙ Ñ³Ý»É áõÅ»Õ Ïáé»É³óí³Í ÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñÇó ¨ë Ù»ÏÁ Ï³Ù ÙÇ ù³ÝÇëÁ: ê³Ï³ÛÝ ù³ÝÇ áñ
Ù»Ýù ³ñ¹»Ý Ï³ï³ñ»É »Ýù ÙáõÉïÇÏáÉ»Ý»³ñáõÃÛ³Ý VIF Ã»ëï-áí ëïáõ·áõÙ,
Ñ»é³óñ»É »Ýù »ñÏáõ ÷á÷áË³Ï³Ý ¨ ëï³ó»É ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ óáõó³ÝÇßÝ»ñ, ³ÛÉ¨ë
÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñÇ Ïñ×³ïáõÙ ã»Ýù ³ÝÇ: Îáé»ÉÛ³óÇáÝ Ù³ïñÇóáõÙ ·ñ»Ã» µáÉáñ ÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñÇ Ýß³Ý³Ï³ÉÇáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ùáï »Ý 0-ÇÝ, ÇÝãÁ Ýß³Ý³ÏáõÙ
¿, áñ ¹ñ³Ýù Ï³ñ»ÉÇ ¿ ·áñÍ³Í»É Ï³ÝË³ï»ëÙ³Ý ÷áõÉáõÙ: ´³óÇ ¹ñ³ÝÇó,
Ñ³ßíÇ ³éÝ»Ýù ³ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ, áñ Ùá¹»ÉÇ »½ñ³÷³ÏÇã ÷áõÉ ³Ýó³Í ·áñÍáÝÝ»ñÇó »ñ»ùÁ µ³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ËÙµÇ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇó
»Ý, ÇëÏ »ñÏáõëÁ ·ÇïáõÃÛ³Ý áÉáñïÇ ËÙµÇ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇó. ³ÛÝå»ë áñ ïíÛ³É
÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñáí é»·ñ»ëÇáÝ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ ß³ï ³í»ÉÇ Í³í³ÉáõÝ ¨ ËáëáõÝ ¿ ëï³óíáõÙ: ÆÑ³ñÏ», ß³ï ³í»ÉÇ É³í ÏÉÇÝ»ñ, »Ã» ÙÛáõë »ñÏáõ ËáõÙµ
óáõó³ÝÇßÝ»ñÇó ¿É µ³ñÓñ Ïáé»ÉÛ³óÇ³ áõÝ»óáÕ ÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñÁ û·ï³·áñÍí»ÇÝ é»·ñ»ëÇ³ÛÇ ³Ûë ÷áõÉáõÙ, ë³Ï³ÛÝ, ÇÝãå»ë ³ñ¹»Ý í»ñ¨áõÙ ÝÏ³ï»óÇÝù, ¹ñ³Ýù ã»Ýù Ï³ñáÕ Ñ³ßíÇ ³éÝ»É՝ Å³Ù³Ý³Ï³ÛÇÝ ÷áùñ ß³ñù»ñÇ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÇó »ÉÝ»Éáí:
Ü»ñÏ³Û³óÝ»Ýù é»·ñ»ëÇáÝ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ëï³óí³Í ·áñÍ³ÏÇóÝ»ñÇ ³ñÅ»ùÝ»ñÁ.
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²ÕÛáõë³Ï 7. öá÷áË³Ï³ÝÝ»ñÇ ·áñÍ³ÏÇóÝ»ñÇ ³ñÅ»ùÝ»ñÁ

Unstandardized Coefficients
Model
1

Standardized
Coefficients

B

Std. Error

Beta

(Constant)

2,961E6

1,721E6

BAC

37,539

18,750

,171

SPU

778,888

600,221

,133

SR_vol

357,409

59,535

,719

PPU

-8706,438

9192,632

-,110

Sci_workers

-357,855

160,880

-,192

a. Dependent Variable: GDP
ø³ÝÇ áñ µáÉáñ ·áñÍ³ÏÇóÝ»ñÝ áõÝ»Ý ëå³ëí³Í Ýß³ÝÝ»ñ (Áëï Ï³ËÛ³É
÷á÷áË³Ï³ÝÇ Ñ»ï áõÝ»ó³Í Ïáé»ÉÛ³óÇ³ÛÇ), áõëïÇ é»·ñ»ëÇáÝ Ñ³í³ë³ñáõÙÁ ÏáõÝ»Ý³ Ñ»ï¨Û³É ï»ëùÁ.
GDP = 2 960 659 + 37.539 BAC + 778.888 SPU + 357.409 SR_vol – 8706.438 PPU
– 357.855 Sci_workers
êï³óí³Í Ñ³í³ë³ñÙ³Ý Ñ³í³ëïÇáõÃÛ³Ý Ù»ç Ñ³Ùá½í»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ñ»ï³¹³ñÓ ëïáõ·áõÙÁ Ï³ï³ñ»Ýù Excel Íñ³·ñÇ ÙÇçáóáí: Ð»ï³¹³ñÓ ëïáõ·Ù³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý ²ÕÛáõë³Ï 8-áõÙ:
ÜÏ³ïáõÙ »Ýù, áñ ãÝ³Û³Í ³é³çÇÝ ÙÇ ù³ÝÇ ï³ñÇÝ»ñÇ ß»ÕáõÙÝ»ñÁ
µ³í³Ï³Ý Ù»Í »Ý, ë³Ï³ÛÝ í»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ Ùá¹»ÉÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ ß³ï
ùÇã »Ý ß»ÕíáõÙ ÐÜ²-Ç ÷³ëï³óÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇó: ÐÇÙÝí»Éáí ¹ñ³ íñ³՝ Ï³ñáÕ
»Ýù ÷³ëï»É, áñ Ùá¹»ÉÁ åÇï³ÝÇ ¿ Ï³ÝË³ï»ëÙ³Ý Ñ³Ù³ñ:
Î³ÝË³ï»ëáõÙÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ñ³ßí»Ýù 5 ÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñÇ
Ñ³í»É³×Ç ï»ÙåÁ í»ñçÇÝ 16 ï³ñÇÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ144: ºÃ» »ÝÃ³¹ñ»Ýù, áñ
144

BAC ÷á÷áË³Ï³ÝÇ Ñ³í»É³×Ç ï»ÙåÁ Ñ³ßí³ñÏ»ÉÇë Ñ³ßíÇ ãÇ ³éÝí³Í 2015
Ãí³Ï³ÝÇ óáõó³ÝÇßÁ, ù³ÝÇ áñ ³ÛÝ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ áã ûµÛ»ÏïÇí å³ï×³éÝ»ñáí:
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·áñÍáÝÝ»ñÇ ³×Ç ï»Ý¹»ÝóÝ»ñÁ ÙÝáõÙ »Ý ³Ý÷á÷áË, ³å³ ÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñÇ Ñ³í»É³×Ç ï»ÙåÁ ï³ñ³Í»Éáí՝ ëï³ÝáõÙ »Ýù ¹ñ³Ýó ³ñÅ»ùÝ»ñÁ 2018
Ãí³Ï³ÝÇ í»ñçÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ:
²ÕÛáõë³Ï 8. ÐÜ² ÷³ëï³óÇ ¨ Ùá¹»É³ÛÇÝ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁ
ÐÜ² ÁÝÃ³óÇÏ
ÐÜ² Áëï Ùá¹»ÉÇ, î³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁ, ÐÜ²-Ç ß»ÕáõÙÁ
·Ý»ñáí, ÙÉÝ ¹ñ³Ù
ÙÉÝ ¹ñ³Ù
ÙÉÝ ¹ñ³Ù
ÐÜ² Áëï Ùá¹»ÉÇó, %
Q

QÙá¹.

Q-QÙá¹.

2000

1 031 338,00

751 533,32

279 804,68

37,23%

2001

1 175 877,00

1 332 990,83

-157 113,83

-11,79%

2002

1 362 472,00

1 542 638,84

-180 166,84

-11,68%

2003

1 624 643,00

1 936 891,31

-312 248,31

-16,12%

2004

1 907 945,00

1 837 742,57

70 202,43

3,82%

2005

2 242 881,00

2 129 677,96

113 203,04

5,32%

2006

2 656 190,00

2 425 943,20

230 246,80

9,49%

2007

3 149 283,00

3 128 549,25

20 733,75

0,66%

2008

3 568 228,00

3 265 600,00

302 628,00

9,27%

2009

3 141 651,00

3 442 825,83

-301 174,83

-8,75%

2010

3 460 203,00

3 700 731,61

-240 528,61

-6,50%

2011

3 777 946,00

3 860 760,61

-82 814,61

-2,15%

2012

4 266 461,00

4 146 388,64

120 072,36

2,90%

2013

4 555 638,00

4 489 183,37

66 454,63

1,48%

2014

4 828 626,00

4 861 780,15

-33 154,15

-0,68%

2015

5 032 089,00

4 928 233,50

103 855,50

2,11%

100%

êï³óí³Í ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ SPSS Íñ³·ñ³ÛÇÝ ÷³Ã»ÃÁ 95%
×ßïáõÃÛ³Ùµ ÐÜ²-Ç 2018 Ãí³Ï³ÝÇ Ñ³í³Ý³Ï³Ý ÙÇç³Ï³Ûù ¿ ë³ÑÙ³ÝáõÙ [6
076 195 ÙÉÝ ¹ñ³Ù - 8015559 ÙÉÝ. ¹ñ³Ù] ÙÇç³Ï³ÛùÁ: öá÷áË³Ï³ÝÝ»ñÇ Ï³ÝË³ï»ëíáÕ ³ñÅ»ùÝ»ñÁ ï»Õ³¹ñ»Éáí é»·ñ»ëÇáÝ Ñ³í³ë³ñÙ³Ý Ù»ç՝ ëï³ÝáõÙ »Ýù, áñ ÐÜ²-Á 2018 Ãí³Ï³ÝÇÝ ÏÏ³½ÙÇ 7 201 631 ÙÉÝ. ¹ñ³Ù:
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Ð³ñáõÃÛáõÝ ²ð¼àôØ²ÜÚ²Ü
ÐÐ ïÝï»ë³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý íñ³ µ³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛ³Ý ³½¹»óáõÃÛ³Ý
·Ý³Ñ³ïáõÙÁ ¿ÏáÝáÙ»ïñÇÏ Ùá¹»ÉÇ ÏÇñ³éÙ³Ùµ
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. µ³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛáõÝ, ïÝï»ë³Ï³Ý ½³ñ·³óáõÙ, ·áñÍáÝÝ»ñÇ
Ýß³Ý³Ï³ÉÇáõÃÛáõÝ, Ïáé»ÉÛ³óÇ³, ¹»ï»ñÙÇÝ³óÇ³ÛÇ ·áñÍ³ÏÇó, é»·ñ»ëÇáÝ
í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ
Ðá¹í³ÍáõÙ í»ñ »Ý Ñ³Ýí»É µ³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛ³Ý áÉáñïáõÙ ïÝï»ë³Ï³Ý
½³ñ·³óÙ³Ý íñ³ ³½¹»óáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ·áñÍáÝÝ»ñÁ, ¿ÏáÝáÙ»ïñÇÏ Ùá¹»ÉÇ
û·ÝáõÃÛ³Ùµ ³é³ÝÓÝ³óí»É »Ý ¹ñ³ÝóÇó Ýß³Ý³Ï³ÉÇÝ»ñÁ: Î³ï³ñí³Í Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ Ï³½Ùí»É ¿ é»·ñ»ëÇáÝ Ñ³í³ë³ñáõÙ, áñÇ ÑÇÙ³Ý
íñ³ Ï³ï³ñí»É ¿ Ï³ÝË³ï»ëáõÙ: ²ñ¹ÛáõÝùáõÙ ëï³ó»É »Ýù µ³í³Ï³Ý
µ³ñÓñ áñ³ÏÇ ¿ÏáÝáÙ»ïñÇÏ Ùá¹»É, ÇÝãÇ Ù³ëÇÝ íÏ³ÛáõÙ »Ý ÇÝãå»ë
¹»ï»ñÙÇÝ³óÇ³ÛÇ ß³ï µ³ñÓñ ·áñÍ³ÏÇóÁ, ³ÛÝå»ë ¿É Ñ»ï³¹³ñÓ ëïáõ·Ù³Ý
³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ:
Арутюн АРЗУМАНЯН
Оценка влияния высшего образования на экономическое развитие РА с
помощью эконометрической модели
Ключевые слова: высшее образование, экономическое развитие, значимость факторов,
корреляция, коэффициент детерминации, регрессионный анализ

В статье выявлены влияющие на экономическое развитие факторы из области
высшего образования, с помощью эконометрической модели выделены наиболее
значимые из них. В результате проделанной работы получено регрессионное
уравнение, на основе которого сделан прогноз. В итоге мы получили довольно
качественную эконометрическую модель, о чем свидетельствуют как высокий
коэффициент детерминации, так и результаты обратной проверки.
Harutyun ARZUMANYAN
Assesment of the influance of higher education on economic development of RA
using an econometric model
Key words: higher education, economic development, significance of factors, correlation,
coefficient of determination, regression analysis

In the article we have identified factors of higher education affecting economic development, using econometric model we have mentioned the most significant of them. As
a result of the work we have got regression equation and have done a prediction. In the
end we have got pretty high-quality econometric model, as evidence by the high coefficient of determination and results of the backlink checker.
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ՀՀ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՀՈՒՍՏՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐԺԵՔՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՆՈՐ
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ
Հարություն ԱՎԱԳՅԱՆ
ՀՊՏՀ Միջ. տնտ. հար. ամբիոնի ասպիրանտ
Բանալի բառեր. միջազգային պահուստներ, համարժեքություն, արտահանում,
ներմուծում, տրանսֆերտներ, պարտք, գնահատում, չափորոշիչ, ԱՄՀ

Վերջին տնտեսական ճգնաժամը ևս մեկ անգամ ընդգծեց համարժեք
միջազգային պահուսնտերի կարևորությունը՝ որպես արտաքին տնտեսական շոկերին դիմակայելու անհրաժեշտ գործոն: Մինչդեռ նպատակաուղղված և արդյունավետ տնտեսական քաղաքականությունը վերջին և նախորդ
բոլոր ճգնաժամերի ընթացքում հանդիսացել է տնտեսական շոկերին հակազդելու լավագույն միջոց, սակայն տնտեսական քաղաքականություն իրականացնող մարմինների ենթակայության տակ գտնվող իրացվելիության պաշարները հնարավորություն են տվել որոշ երկրներին խուսափել աղետալի
ճգնաժամերից: Չնայած ճգնաժամային իրավիճակներում ԱՄՀ կողմից տրամադրվող վարկերի առկայությանը՝ տնտեսական բացասական զարգացումներին հակազդելու կարևորագույն գործոններից են շարունակում հանդիսանալ երկրի միջազգային պահուստները:
Հաշվի առնելով ՀՀ զարգացման ներկայիս մակարդակը և գիտակցելով
ավելի բաձր սպառողական ծախսերի և ներդրումների այլընտրանքային արժեքը, հրատապ է դառնում ՀՀ միջազգային պահուստների համարժեքության
գնահատման հիմնախնդիրը: Մի կողմից միջազգային պահուստների ոչ բավարար մակադարկը կարող է տնտեսական շոկերի ազդեցության պարագայում խիստ բացասական հետևանքների հանգեցնել՝ ի դեմս ավելի վատ սոցիալ-տնտեսական պայմանների, մինչդեռ վերջիններիս ավելցուկային մակարդակի այլընտրանքային արժեքը խիստ մեծ է:
Սույն հոդվածում կներկայացնենք ՀՀ միջազգային պահուստների համարժեքության գնահատման նոր չափորոծիչ, որը հիմնված է ԱՄՀ կողմից
առաջարկած նոր մեթոդի հիման վրա145: ՀՀ միջազգային պահուստների չափորոշիչի կառուցման համար նախ և առաջ իրականացվել է 1997թ. մարտ
ամսից 2016թ. սեպտեմբեր ամիս ընկած ժամանակահատվածում ԱՄՆ դո-

լարով արտահայտված արտահանման, ներմուծման, արտերկրից ստացված ընթացիկ տրանսֆերտների146, հայկական դրամով արտահայտված ռե145

Assessing Reserve Adequacy , Prepared by Monetary and Capital Markets, Research, and
Strategy, Policy, and Review Departments, IMF, February 14, 2011.
146
Ներառված են տրանսֆերտները և արտերկրից փոխանցվող աշխատավարձը:
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զիդենտների ավանդների, ԱՄՆ դոլարով արտահայտված M2X դրամային
ագրեգատի և ՀՀ համախառն արտաքին կարճաժամկետ պարտքի և այլ
պարտավորությունների147 եռամսյակային տվյալների հարաբերական փոփոխությունները վերոնշյալ ժամանակահատվածի համար:
Աղյուսակ 1. ՀՀ տնտեսական շոկերի ժամանակահատված ըստ ԱՄՀ
սահմանման, %
Ամիս
Օգոստոս, 2005

Եռամսյակ
2005 3-րդ եռամսյակ

Մարտ, 2007

2007 1-ին եռամսյակ

Հոկտեմբեր, 2008

2008 4-րդ եռամսյակ

Դեկտեմբեր, 2008

2008 4-րդ եռամսյակ

Հունվար, 2009

2009 1-ին եռամսյակ

Փետրվար, 2009

2009 1-ին եռամսյակ

Ապրիլ, 2009

2009 2-րդ եռամսյակ

Սեպտեմբեր, 2009

2009 3-րդ եռամսյակ

Փետրվար, 2010

2010 1-ին եռամսյակ

Մարտ, 2010

2010 1-ին եռամսյակ

Մայիս, 2011

2011 1-ին եռամսյակ

Հոկտեմբեր, 2011

2011 4-րդ եռամսյակ

Հունվար, 2012

2012 1-ին եռամսյակ

Մայիս, 2012

2012 2-րդ եռամսյակ

Հունիս, 2012

2012 2-րդ եռամսյակ

Մարտ, 2013

2013 1-ին եռամսյակ

Հոկտեմբեր, 2013

2013 4-րդ եռամսյակ

Հունվար, 2014

2014 1-ին եռամսյակ

Օգոստոս, 2014

2014 3-րդ եռամսյակ

Սեպտեմբեր, 2014

2014 3-րդ եռամսյակ

Նոյեմբեր, 2014

2014 4-րդ եռամսյակ

Դեկտեմբեր, 2014

2014 4-րդ եռամսյակ

Հունվար, 2015

2015 1-ին եռամսյակ

Փետրվար, 2015

2015 1-ին եռամսյակ

Նոյեմբեր, 2015

2015 4-րդ եռամսյակ

147

Վերջինս հաշվարկվել է որպես տվյալ ժամանակահատվածում պարտֆելային և
այլ պարտավորությունների հանրագումար: Աղբյուրը`, ՀՀ միջազգային ներդրումային
դիրքի ՀՀ ԿԲ աղյուսակները:
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Ուսումնասիրված ամբողջ ժամանակահատվածում ՀՀ տնտեսությունը
գտնվել է տնտեսական շոկերի ազդեցության ներքո վերը բերված աղյուսակում նշված ժամանակահատվածներում, եթե տնտեսական շոկերը սահմանենք ԱՄՀ կողմից առաջարկված մեթոդաբանությամբ: Այսպես հետևյալ ժամանակահատվածներում տեղի է ունեցել ՀՀ միջազգային պահուստների
կրճատում և դրամի փոխարժեքի արժեզրկում 1.5 ստանդարտ և ավելի մակարդակով շեղում (Աղյուսակ 1):
Այնուհետև գնահատվել է տվյալ ժամանակահատվածում յուրաքանչյուր գործոնի փոփոխության միջին մակարդակները և ստանդարտ շեղումները, ինչի արդյունքում ստացվել են հետևյալ արդյունքները՝
Աղյուսակ 2. ՀՀ ռիսկի գործոնների գնահատում, %
Ընտրված
Ընտրված
Ընտրված
ժամանակահատ ժամանակահատվածի ժամանակահատվածի համար
վածի միջին
ստանդարտ շեղում
10-րդ տոկոսային կետ
Արտահանում
Ներմուծում
Արտերկրի
տրանսֆերտներ
(աշխատավարձ)
Դրամով ավանդներ
M2X
Այլ պարտավորություններ
Արտաքին կարճ.
պարտք
Արտերկրի տրանսֆերտներ (այլ)

1.
-6
-6

2.
24
22

3.
-37
-34

-11

55

-83

-1,5
-1

15
8

-21
-11

5

7

-4

0

12

-16

9

27

-43

ՀՀ համար համարժեքության չափորոշիչի գնահատման ժամանակ օգտագործվող կշիռները բերված են վերոնշյալ աղյուսակի 3-րդ սյան մեջ: Քանի որ անհրաժեշտ էր գնահատել, թե որքան կլինի համապատասխան ռիսկի
գործոնի կրճատման արդյունքում միջազգային պահուստների կրճատումը,
ապա տրամաբանական է, որ 10148-րդ տոկոսային կետը պետք է բացասական ստացվեր: Միևնույն ժամանակ հենց այդ 10-րդ տոկոսային կետի հարաբերական փոփոխությունն էլ բացարձակ արժեքով հանդիսանում է տվյալ
ռիսկի գործոնի տեսակարար կշիռը գնահատվող չափանիշում: Այնուհետև
որոշակի ճշգրտումների արդյունքում ստանում ենք ռիսկի գործոնների հա-
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մապատասխան կշիռները: Այժմ ներկայացնենք այդ կշիռները՝ ԱՄՀ գնահատված կշիռների համեմատության հետ մեկտեղ:
Աղյուսակ 3. Ռիսկի գործոնների կշիռներ, ԱՄՀ, մեր գնահատականներ, %
ԱՄՀ կշիռ

Մեր կողմից գնահատված կշիռներ

Արտահանում

5

37

Ներմուծում

-

34

Արտասահմանից ստացվող
տրանսֆերտներ
(աշխատավարձ)

-

83

Դրամով ռեզիդենտների
ավանդներ

-

21

M2X

5

11

Այլ պարտավորություններ

10

4

Արտաքին կարճ. պարտք

30

16

Արտասահմանից ստացվող
տրանսֆերտներ (այլ)

-

43

Այսպիսով, անհրաժեշտ ենք համարում նշել, որ ՀՀ միջազգային պահուստների համարժեքության մակարդակի գնահատման չափորոշիչի կառուցման ժամանակ օգտագործված արտասահմանից ստացվող տրանսֆերտների բավականին բարձր տեսակարար կշիռ ունեն: Դիտարկվող բոլոր ռիսկային գործոններից ամենաբարձր կշիռը պատկանում է հենց
տրանսֆերտներին. փոխանցվող աշխատավարձերի համար՝ 83%, իսկ այլ
տրանսֆերտների համար՝ 43%:
Այսպիսով միջազգային պահուստների կրճատման ռիսկի աղբյուրների
կշիռների գնահատումից հետո անհրաժեշտ է հաշվարկել վերոնշյալ կշիռներով համարժեքության համապատասխան ցուցանիշները և դրանց նկատմամբ ՀՀ միջազգային պահուստների հարաբերակցությունը: Մեր կողմից
հաշվարկվել է չափորոշիչի մի քանի տարբերակ: Այսպես, նախ հաշվարկվել
է համարժեքության չափորոշիչը՝ հաշվի առնելով ԱՄՀ ռիսկի գործոնները և
ԱՄՀ կշիռները: Այնուհետև, հաշվարկվել է համարժեքության չափորոշիչը՝
հաշվի առնելով ԱՄՀ հաշվարկված կշիռները և ռիսկի գործոնները՝ բացառությամբ արտահանման: Արտահանման փոխարեն որպես ռիսկի գործոն
օգտագործվել է ներմուծումը, իսկ կշիռը սահմանվել է ներմուծման տեսակարար կշռին հավասար մակարդակի վրա: Սույն կապակցությամբ անհրաժեշտ է հավելել, որ ՀՀ ներմուծումը զգալիորեն գերազանցում է ՀՀ արտահանումը, ինչի կապակցությամբ անհրաժեշտ է տարբերակել համարժեքության չափորոշիչները՝ հաշվարկված արտահանման և ներմուծման նե176
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րառմամբ: Այնուհետև գնահատվել է չափորոշիչի ևս մի տարբերակ: Այս անգամ չափորոշիչի հաշվարկման ժամանակ օգտագործվել են ԱՄՀ կողմից առաջարկված ռիսկի գործոնները իրենց համապատասխան կշիռներով, սակայն որպես լրացուցիչ ռիսկի գործոն ներմուծվել է արտասահմանից ստացվող ընթացիկ տրանսֆերտների մակարդակը՝ մեր կողմից գնահատված
83% և 43% ռիսկի կշռով տրանսֆերտների համապատասխան տեսակների
համար: Չափորոշիչների հաշվարկն իրականացնելուց հետո անհրաժեշտ է
հաշվարկել, թե որքան է միջազգային պահուստների հարաբերությունը համապատասխան չափորոշիչին: Հիշեցնենք, որ ԱՄՀ հետազոտությունների
արդյունքում գնահատվել է, որ համարժեք է համարվում միջազգային պահուստների այն մակարդակը, որի պարագայում միջազգային պահուստներ /
չափորոշիչ հարաբերակցությունը գտնվում է 100-150% միջակայքում:

Աղբյուր. ՀՀ ԿԲ, ԱՎԾ տվյալների բանկ, հեղինակի հաշվարկներ

Այսպես, ըստ վերոնշյալ երեք չափորոշիչների ՀՀ միջազգային պահուստների մակարդակը հնարավոր է գնահատել որպես համարժեք, քանի
ՀՀ միջազգային պահուստներ/չափորոշիչ հարաբերակցությունը գտնվում է
100-150% միջակայքում: Այսինքն, կարելի է եզրակացնել, որ ՀՀ միջազգային
պահուստների ներկայիս մակարդակը բավարար է արտաքին շոկերին դիմակայելու համար, միևնույն ժամանակ, դրանց ծավալը խիստ ավելցուկային
չէ, ինչը ևս ողջունելի է՝ հաշվի առնելով ՀՀ միջազգային պահուստների հետ
առնչվող ծախսերի աճը:
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Հաշվարկվել է չափորոշիչի ևս երկու տարբերակ, որը հաշվարկվում է
մեր կողմից ՀՀ տնտեսության համար գնահատված ռիսկի կշիռների օգտագործմամբ: Հաշվի առնելով գնահատված ռիսկի կշիռները՝ առաջին կառուցած համարժեքության չափորոշիչը իրենից ենթադրում է ռիսկի գործոնների
կշռված գումար, որտեղ որպես ռիսկի գործոններ ներառվել են՝ արտահանումը, արտասահմանից ՀՀ ստացվող ընթացիկ տրանսֆերտների մեծությունը, ռեզիդենտների ավանդները ազգային արժույթով, պորտֆելային և
այլ պարտավորությունները: Իսկ ահա երկրորդ տարբերակում ներառվել է
ՀՀ ներմուծման մակարդակը, ռեզիդենտների ավանդները ազգային արժույթով, պորտֆելային և այլ պարտավորությունները: Նշենք, որ այս երկու
չափորոշիչների գծով էլ ՀՀ միջազգային պահուստները գնահատվում են որպես համարժեք:

Աղբյուր. ՀՀ ԿԲ, ԱՎԾ տվյալների բանկ, հեղինակի հաշվարկներ

Այդ պարագայում ՀՀ միջազգային պահուստների մակարդակը ևս համարժեք է: Արդյունքում կարող ենք եզրակացնել, որ համաձայն մեր կողմից
աջարկած չափորոշիչների՝ ՀՀ միջազգային պահուստները համարժեք են:
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Հարություն ԱՎԱԳՅԱՆ
ՀՀ միջազգային պահուստների համարժեքության գնահատման նոր
չափորոշիչ
Բանալի բառեր. միջազգային պահուստներ, համարժեքություն, արտահանում,
ներմուծում, տրանսֆերտներ, պարտք, գնահատում, չափորոշիչ, ԱՄՀ
Հոդվածում ներակայացվել է ՀՀ միջազգային պահուստների համարժեքության գնահատման նոր չափորոշիչ՝ հաշվի առնելով ԱՄՀ մեթոդաբանությունը և ՀՀ տնտեսության առանձնահատկությունները: Այսպես ԱՄՀ կողմից
առաջարկած ռիսկի գործոններին ավելացվել են արտասահմանից ստացված տրանսֆերտները և ազգային արժույթով ավանդները: Միևնույն ժամանակ հեղինակների կողմից վերահաշվարկվել են չափորոշիչի գնահատման
համար կիրառված բոլոր ռիսկի գործոնների տեսակարար կշիռները՝ հաշվի
առնելով տվյալ ցուցանիշների վարքագիծը ՀՀ տնտեսական շոկերի ժամանակ: Արդյունքում կառուցվել է ՀՀ միջազգային պահուստների համարժեքության գնահատման նոր չափորոշիչ, համաձայն որի` ՀՀ միջազգային պահուստները համարժեք են:
Арутюн АВАГЯН
Новый параметр определения адекватности международных резервов РА
Ключевые слова: международные резервы, адекватность, экспорт,импорт,
трансферты, долг, оценка, параметр измерения, МВФ
В статье представлен новый параметр оценки адекватности международных резервов РА, который был выработан, учитывая методологию МВФ, а также особенности армянской экономики. Так, к предложенным МВФ факторам риска были добавлены зарубежные трансферты и депозиты в национальной валюте. В тоже время авторами статьи были пересчитаны удельные веса всех использованных
факторов риска с учетом изменения этих величин в те периоды, когда армянская
экономика была подвержена экономическим шокам. В результате был выработан
новый параметр измерения адекватности международных резервов Армении,
согласно которомы международные резервы РА адекватны.
Harutyun AVAGYAN
New metric for assessing foreign reserves adequacy of RA
Key words: foreign reserves, adequacy, export, import, transfers, debt, assessment, metric, IMF

The article presents new metric for assessing foreign reserves adequacy of RA, which is
based on IMF methodology and features of armenian economy. New risk parameters
such as international transfers and deposits in national currency have been added to the
metric proposed by IMF. The authors have also recalculated the weights of all risk
factors taking into account changes of those factors during the time armenian economy
was exposed to economic shocks. As a resuls a new metric is proposed by the authors
and according to that metric foreign reserves of Armenia are adequate.
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ԱՄՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՇՈՒԿԱՆԵՐԻ ՆՈՐ ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐԸ և ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ
ՊԱՀՈՒՍՏՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ
Հարություն ԱՎԱԳՅԱՆ
ÐäîÐ ØÇç. ïÝï. Ñ³ñ. ³ÙµÇáÝÇ ³ëåÇñ³Ýï
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. Ñ»ç³íáñáõÙ, ëíá÷, ýÛáõã»ñë, ëíá÷ ë÷ñ»¹, Ù³ñï³í³ñáõÃÛáõÝ,
å³ñï³ïáÙë, »Ï³Ùï³µ»ñáõÃÛáõÝ, ²ØÜ ¹áÉ³ñ, éÇëÏ åñ»ÙÇáõÙ

ԱՄՀ կողմից միջազգային պահուստների կառավարման սկզբունքներից է նշվում, ապահովության և իրացվելիության հետ մեկտեղ, նաև եկամտաբերությունը149: Կենտրոնական բանկի միջազգային պահուստներից
ստացված եկամուտների կրճատումը ավելացնում է պետության արտաքին
պարտքի սպասարկման բեռը, ինչպես նաև կարող է նպաստել գնաճային
ճնշումների՝ հաշվի առնելով Կենտրոնական բանկի ոչ բյուջետային հաստատություն150 լինելու հանգամանքը:
Միևնույն ժամանակ Կենտրոնական բանկերի միջազգային պահուստների շուրջ 60 տոկոսը151 ներդրված է ԱՄՆ դոլարով արտահայտված ֆինանսական գործիքներում: Այդ միջոցները ներդրվում են համապատասխան
ֆինանսական գործիքներում` ավելացնելու միջազգային պահուստների
եկամտաբերությունը152: Արդյունքում ԱՄՆ ֆինանսական շուկայի ինչպես
դրական, այնպես էլ բացասական զարգացումները էական ազդեցություն ունեն կենտրոնական բանկերի միջազգային պահուստների կառավարումից
ստացված եկամտի վրա:
Սույն հոդվածում անդրադառնալու ենք 2 տարուց երկար և 5 տարուց
կարճ ժամկետայնությամբ153 ոչ պետական պարտատոմսի առքի և հեջավորման խոչընդոտներին, որը կրճատում է միջազգային պահուստների
եկամտաբերության աճին: Այս հոդվածի նպատակն էլ հենց այդ խոչընդոտների շրջանցումն ու 2-5 տարի ժամկետայնությամբ պարտատոմսերի առքի
և հեջավորման հնարավորության ապահովումն է, որը կարող է նշանակալիորեն ավելացնել միջազգային պահուստների եկամտաբերությունը: ԱՄՆ
դոլարով արտահայտված պարտատոմսերի հեջավորման համար լայն տարածում ստացած ածանցյալ գործիքներն են՝
149

Revised Guidelines for Foreign Reserve Management, IMF, 2013, էջ 5:
Մասնավորապես ՀՀ-ում:
151
Bloomberg տեղեկատվական հարթակի տվյալներով:
152
IMF Working Paper, SURVEY OF RESERVE MANAGERS: LESSONS FROM THE
CRISIS, Aideen Morahan and Christian Mulder, May 2013, International Monetary Fund, էջ 23
153
Հոդվածում օգտագործվում է վերոնշյալ պարտատոմսերի 2-5 տարի նշանակում:
150
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1. ԱՄՆ պետական պարտատոմսերի վրա հիմնված ֆյուչերսները154,
2. Eurodollar ֆյուչերսային պայմանագրերը155,
3. Տոկոսադրույքի սվոփ գործարքները156
Eurodollar ֆյուչերսային պայմանագրերը իրենցից մոտարկում են սվոփ
գործարքներ՝ բացառությամբ առկա որոշ տարբերությունների, ինչպիսիք են
եկամտաբերություն/գին գծային կապը, բորսայական ածանցյալ գործիք
հանդիսանալը և իրացվելիությունը157: Արդյունքում յուրաքանչյուր ժամկետայնության ոչ պետական պարտատոմսի առքի արդյունքում առաջացած
շուկայական ռիսկը հեջավորվում է երկու կորերով՝ ԱՄՆ պետական պարտատոմսի կորով և սվոփ կորով: Սակայն հեջավորման գործիք ընտրելիս
միջազգային պահուստների կառավարիչը բախվում է հետևյալ խնդիրների՝
1. Բորսայում շրջանառվում է միայն 2, 5, 10, 30 ժամկետայնությամբ
պետական պարտատոմսերի ֆյուչերսներ158: Արդյունքում հեջավորելով օրինակ 3 տարի ժամկետով ոչ պետական պարտատոմսը 2 կամ 5 տարի ժամկետով ֆյուչերսով առաջացնում է լրացուցիչ ևս մեկ՝ եկամտաբերության
կորի ռիսկ159, որը կարող է հանգեցնել նշանակալի կորուստների անկախ
գնված պարտատոմսի կատարողականից: Եկամտաբերության կորի 2-3
տարի հատվածի եկամտաբերությունների տարբերությունը կարող է փոխվել մոտ 200 բ.կ.-ով ճգնաժամային իրավիճակներում և 30-50 բ.կ.՝ ոչ ճգնաժամային իրավիճակներում160: Butterfly մարտավարության կիրառման միջոցով, օրինակ 3 (2 տարուց երկար 5-ից կարճ յուրաքանչյուր ժամկետայնություն ունեցող պարտատոմս հնարավոր է վերլուծել այս մեթոդով) տարանոց
ոչ պետական պարտատոմսի հեջավորման պարագայում (3 տասանոց
պարտատոմսի առք, 2 և 5 տարի ժամկետայնությամբ ԱՄՆ պետական
պարտատոմսերի ֆյուչերսների վաճառք) ոչ պետական պարտատոմսի առքի և հեջավորման մարտավարությունը կախված է լինելու 2-3-5 Butterfly-ի
փոփոխությունից, որը կարող է կազմել 60 բ.կ.161: Մասնավորապես ցածր
տոկոսադրույքների պարագայում, 50-60 բ.կ. կորուստը կարող է էական
վնաս հասցնել պահուստների եկամտաբերությանը՝ հաշվի առնելով պարտատոմսերի առքից ստացված ցածր տոկոսային եկամուտը:
154

Տես` ―The Treasury Bond Basis: An In-Depth Analysis for Hedgers, Speculators, and
Arbitrageurs‖. 3rd Ed., Galen D. Burghardt, Terrence M. Belton, NY, 2005
155
Տես` The Eurodollar Futures and Options Handbook‖. Galen D. Burghardt, Boston, 2003
156
―The Handbook of Fixed Income Securities‖, Frank J. Fabozzi, New-York, 7th Ed., էջ 1249
157
Տես` The Eurodollar Futures and Options Handbook‖. Galen D. Burghardt, Boston, 2003
158
https://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/#uSTreasuries
159
The Handbook of Fixed Income Securities‖, Frank J. Fabozzi, New-York, 7th Edition, էջ 25
160
Հեղինակի հաշվարկներ, Bloomberg տեղեկատվական համակարգ:
161
Հեղինակի հաշվարկներ, Bloomberg տեղեկատվական համակարգ:
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2. Այլընտրանքային մոտեցում է 2-5 տարի ժամկետայնությամբ ոչ պետական պարտատոմսերի շուկայական ռիսկը հեջավորելով Eurodollar ֆյուչերսային պայմանագրերի կամ սվոփ գործարքի գծով կարճ դիրք գրավելով:
Արդյունքում շուկայական ռիսկը կհեջավորվի ոչ թե ԱՄՆ պետական պարտատոմսերի կորի նկատմամբ, այլ սվոփ կորի նկատմամբ: Այս դեպքում առաջանում է հետևյալ հարցը. որքանով է սվոփ կորի փոփոխությունը արտահայտում ԱՄՆ-ում տոկոսադրույքների ընդհանուր մակարդակի փոփոխությունը: Ֆինանսական շուկաներում կարևոր ցուցանիշներից է սվոփ սպրեդը162, որը հավասար է սվոփ կորի և ԱՄՆ պետական պարտատոմսերի կորի
տարբերությանը: Արդյունքում յուրաքանչյուր ոչ պետական պարտատոմսի
եկամտաբերություն կարելի է արտահայտել հետևյալ կերպ՝
Ոչ պետական պարտատոմսի եկամտաբերություն=Նույնաժամկետ ԱՄՆ
պետական պարտատոմսի եկամտաբերություն +Տվյալ ժամկետայնության
սվոփ սպրեդ+Տվյալ պարտատոմսի ռիսկ պրեմիում163, - - - - - - - - - Բանաձև 1
Որտեղ՝ Սվոփ սպրեդ = ֆիքսված սվոփ տոկոսադրույք – նույնաժամկետ ԱՄՆ
պետական պարտատոմսի եկամտաբերություն------------------ Բանաձև 2
Եվ որպես հետևանք՝ Ֆիքսված սվոփ տոկոսադրույք = նույնաժամկետ ԱՄՆ
պետ. պարտատոմսի եկամտաբերություն + Սվոփ սպրեդ---------Բանաձև 3
Արդյունքում, կարճ դիրք գրավելով Eurodollar ֆյուչերսային պայմանագրերի կամ սվոփ գործարքի գծով կիրառվող մարտավարության կատարողականը կախված է լինում՝
1. Նույնաժամկետ ԱՄՆ պետ. պարտատոմսի եկամտաբերությունից
2. Տվյալ ժամկետայնության սվոփ սպրեդի փոփոխությունից
3. Ռիսկ պրեմիումի մակարդակից
4. Ռիսկ պրեմիումի փոփոխությունից
Պետական պարտատոմսի ֆյուչերսով հեջավորման արդյունքում կատարողականը կախված է 3 գործոններից՝
1. Նույնաժամկետ ԱՄՆ պետ. պարտատոմսի եկամտաբերությունից
2. Ռիսկ պրեմիումի մակարդակից164
3. Ռիսկ պրեմիումի փոփոխությունից
Ինչպես նշվել է, հոդվածի նպատակն է բացահայտել 2-5 տարի ժամկետայնությամբ ոչ պետական պարտատոմսերի հեջավորման հնարավորությունը, և քանի որ եկամտաբերության կորի այդ հատվածում բորսայում
162

―What determines U.S. Swap Spreads?‖, World Bank Working Paper No. 62, Adam Kobor,
Lishan Shi, Ivan Zelenko, The World Bank, Washington, D.C., 2005
163
2016 CFA Level I Volume 5 Equity and Fixed Income, CFA Institute, 2015, էջ 437
164
Ռիսկ պրեմիում ԱՄՆ պետ.պարտատոմսերի եկամտաբերության կորի նկատմամբ:
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ցուցակված է միայն 2 և 5 տարի ժամկետայնությամբ պետական պարտատոմսի ֆյուչերսներ, butterfly համակցությունների տատանողականությունը
բարձր է, ապա տրամաբանական ելք կարող է համարվել սվոփ գործարքով
կամ Eurodollar ֆյուչերսային պայմանագրերով հեջավորումը, որի դեպքում
հնարավոր է ամբողջովին չեզոքացնել և շուկայական, և եկամտաբերության
կորի ռիսկը: Սակայն այս պարագայում ի հայտ է գալիս նոր՝ սվոփ սպրեդի
փոփոխության ռիսկ, որը ևս էական ազդեցություն կարող է թողնել կիրառված մարտավարության եկամտաբերության վրա՝ անկախ գնված ոչ պետական պարտատոմսի էժանացումից կամ թանկացումից: Այս ռիսկի էությունն
այն է, որ սվոփ կորը դադարում է արտահայտել ընդհանուր տոկոսադրույքի
փոփոխության միտումները և այդ կորի կոռելյացիան ոչ պետական պարտատոմսի կորի կոռելյացիա հետ նվազում է, ինչի արդյունքում Բանաձև 1-ը
դադարում է նույնություն լինելուց և նույնություն է արդեն հետևյալ բանաձևը`
Ոչ պետ. պարտատոմսի եկամտաբերություն=Նույնաժամկետ ԱՄՆ պետ.
պարտատոմսի եկամտաբերություն +Տվյալ պարտատոմսի ռիսկ պրեմիում165
------------------------------------------------------------------------------ Բանաձև 4
Այս խնդիրը օրհասական է դարձել 2015թ. վերջից, քանի որ սվոփ կորի
կոռելյացիան ոչ պետական պարտատոմսերի եկամտաբերության փոփոխության հետ կտրուկ նվազել է` համեմատած նախորդ տարիների հետ և ավելի ցածր է, քան պետական պարտատոմսերի կորի և ոչ պետական պարտատոմսերի եկամտաբերության կորերի կոռելյացիան:
Արդյունքում 2-5 տարի ժամկետայնությամբ ոչ պետական պարտատոմսի հեջավորումը նշանակալի ռիսկեր և կորուստների հավանականություն է առաջացնում և միայն պետական պարտատոմսի ֆյուչերսներով հեջավորման և Eurodollar ֆյուչերսային պայմանագրերի հեջավորման ու սվոփ
գործարքներով հեջավորման արդյունքում: Նման իրավիճակում առաջարկում ենք մի մոտեցում, որը նշանակալի կրճատում է հնարավոր կորուստը՝
հեջավորման գործիքի ընտրության հետևանքով: Այսպիսով, քանի որ 3 տարի ժամկետայնությամբ ոչ պետական պարտատոմսը հնարավոր չէ հեջավորել 3 տարի ժամկետայնությամբ ԱՄՆ պետական պարտատոմսի ֆյուչերսով (այն պարզապես գոյություն չունի), իսկ Eurodoolar ֆյուչերսային պայմանագրերով հեջավորման կամ սվոփ գործարքով հեջավորումը հանգեցնում է
լրացուցիչ նշանակալի ռիսկի՝ սվոփ սպրեդի մակարդակի փոփոխության,
ապա առաջարկում ենք հետևյալ մարտավարության իրականացումը՝
1. Գնել ոչ պետական պարտատոմսը (օրինակ 3 տասանոց);
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2. Հեջավորել այն Eurodollar ֆյուչերսային պայմանագրերով. Արդյունքում կլինի կարճ դիրք 3 տարի ժամկետով սվոփ սպրեդի նկատմամբ՝ սվոփ
սպրեդի նեղացումը կտանի կորստի, իսկ լայնացումը եկամտի;
3. Սվոփ սպրեդի դիրքը հեջավորելու համար բացել 2 տասանոց սվոփ
սպրեդի երկար դիրք` գնել մինչև 2 տարի ժամկետով Eurodollar ֆյուչերսի
պայմանագրեր և վաճառել 2 տասանոց ԱՄՆ պետ. պարտատոմսի ֆյուչերս:
2 տասանոց սվոփ սպրեդի երկար դիրքի ռիսկը պետք է հավասար լինի
գնված պարտատոմսի և, հետևաբար անուղղակիորեն 3 տարի ժամկետայնությամբ սվոփ սպրեդի կարճ դիրքի ռիսկին:
Աղյուսակ 1. Երկու, երեք և հինգ տարի ժամկետայնությամբ ԱՄՆ դոլարով
վերազգային պարտատոմսերի եկամտաբերությունների կոռելյացիան
նույնաժամկետ ԱՄՆ պետական և սվոփ տոկոսադրույքների հետ
Տոկոսադրույքներ
2 տարի ժամկետայնությամբ
վերազգային և 2 տասանոց սվոփ
տոկոսադրույքի կոռելյացիա
3 տարի ժամկետայնությամբ
վերազգային և 3 տասանոց սվոփ
տոկոսադրույքի կոռելյացիա
5 տարի ժամկետայնությամբ
վերազգային և 5 տասանոց սվոփ
տոկոսադրույքի
2 տարի ժամկետայնությամբ
վերազգային և 2 տասանոց ԱՄՆ
պետական պարտատոմսի
կոռելյացիա
3 տարի ժամկետայնությամբ
վերազգային և 3 տասանոց ԱՄՆ
պետական պարտատոմսի
կոռելյացիա
5 տարի ժամկետայնությամբ
վերազգային և 5 տասանոց ԱՄՆ
պետական պարտատոմսի
կոռելյացիա

2009 դեկտեմբեր 2013 հունվար 2015 օգոստոս
2016 հոկտեմբեր
2015 հուլիս
2016 հոկտեմբեր

0

0.13

0.81

0.04

-0.02

0.84

0.46

0.59

0.92

-0.2

0.17

0.98

-0.16

0

0.98

0.3

0.61

0.98

Արդյունքում ստանում ենք, որ՝
 3 տասանոց ոչ պետական պարտատոմսի շուկայական ռիսկը հեջավորվում է պետական պարտատոմսերի եկամտաբերության կորի նկատմամբ, քանի որ գնված 2 և վաճառված 3 տարի ժամկետով Eurodollar ֆյուչերսային պայմանագրերը որոշակիորեն չեզոքացնում են միմյանց և ամբողջովին չեզոքացնում են սվոփ կորի փոփոխության ռիսկը:
 Եկամտաբերության կորի ռիսկ չկա, քանի որ վաճառվել են մինչև 3
տարի ժամկետայնության բոլոր Eurodollar ֆյուչերսային պայմանագրերը
 Առկա է սվոփ սպրեդի կորի փոփոխության ռիսկ, քանի որ
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o 3 տասանոց սվոփ սպրեդի ռիսկը հեջավորվել է 2 տասանոց սվոփ
սպրեդի առքով
o Այսինքն՝ հեջավորումից հետո 2 և 3 տարի ժամկետայնությամբ սվոփ
սպրեդերի տարբերության փոփոխությունը կբերի նոր եկամտի/կորստի;
o Այս ռիսկը բազմակի փոքր է այլ հեջավորման գործիքների իրականանալու պարագայում առաջացող հնարավոր կորստից. Անգամ ճգնաժամային տարիներին ընդամենը 25բ.կ., իսկ միջինում ընդամենը 4.5 բ.կ.:
Տվյալ մարտավարության իրականացման կարող են առանձնացնել`
1. 2 տարուց երկար և 5 տարուց կարճ ցանկացած պարտատոմս հնարավոր է հեջավորել ԱՄՆ պետական պարտատոմսի կորով` օգտագործելով
2 և 5 տարի ժամկետայնությամբ ֆյուչերսները և մինչև 5 տարի ժամկետայնություն ունեցող Eurodollar ֆյուչերսային պայմանագրերը;
2. Այդ նպատակով ոչ պետական պարտատոմսը նախ հեջավորել
Eurodollar ֆյուչերսային պայմանագրերով, որի արդյունքում անուղղակիորեն
կառաջանա պարտատոմսի ժամկետայնությամբ սվոփ սպրեդի երկար դիրք;
3. Այդ երկար դիրքը անհրաժեշտ է հեջավորել այդ ժամկետայնության
սվոփ սպրեդի հետ առավել կոռելյացիա ունեցող սվոփ սպրեդի երկար դիրք
գրավելով` վաճառելով 2 կամ 5 տարի ժամկետայնության ֆյուչերսը և
գնելով համապատասխան Eurodollar ֆյուչերսային պայմանագրերը;
4. Սվոփ սպրեդերի երկար և կարճ դիրքերի ռիսկը`166 PV01-ը պետք է
իրար հավասար լինի:
Արդյունքում նման մոտեցումը հնարավորություն է ընձեռում գնել 2-5
տարի ժամկետայնությամբ թերագնահատված պարտատոմսերը, հեջավորել պարտատոմսերի կորի նկատմամբ` զերծ մնալով նշանակալի ռիսկերից:
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Հարություն ԱՎԱԳՅԱՆ
ԱՄՆ ֆինանսական շուկաների նոր մարտահրավերը և միջազգային
պահուստների կառավարման արդյունավետությունը
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. Ñ»ç³íáñáõÙ, ëíá÷, ýÛáõã»ñë, ëíá÷ ë÷ñ»¹, Ù³ñï³í³ñáõÃÛáõÝ,
å³ñï³ïáÙë, »Ï³Ùï³µ»ñáõÃÛáõÝ, ²ØÜ ¹áÉ³ñ, éÇëÏ åñ»ÙÇáõÙ
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 ¿ ³í»É³óÝ»É ÙÇç³½·³ÛÇÝ å³ÑáõëïÝ»ñÇ »Ï³Ùï³µ»ñáõÃÛáõÝÁ` ½ëå»Éáí Éñ³óáõóÇã Ýß³Ý³Ï³ÉÇ éÇëÏ»ñÇ Ç Ñ³Ûï ·³ÉÁ: Ðá¹í³ÍáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ 2 ï³ñáõó »ñÏ³ñ ¨ 5 ï³ñáõó Ï³ñ× í»ñ³½·³ÛÇÝ å³ñï³ïáÙë»ñÇ Ñ»ç³íáñÙ³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù Ïë³ÑÙ³Ý³÷³Ï»Ý
å³ñï³ïáÙëÇ í³ñÏáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý ¨/Ï³Ù å³Ñ³Ýç³ñÏÇó ÷á÷áËáõÃÛáõÝÇó
½³ï ³ÛÉ ·áñÍáÝÝ»ñÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ »Ï³Ùï³µ»ñáõÃÛ³Ý íñ³:
Àðóòþí ÀВАГЯН
Новые вызовы финансовых рынков США и эффективность управления
международными резервами
Êëþ÷åâûå ñëîâà: õåäæèðîâàíèå, ñâîï, ôüþ÷åðñ, ñâîï ñïðåä, ñòðàòåãèÿ, îáëèãàöèÿ,
äîõîäíîñòü, äîëëàð ÑØÀ, ðèñê ïðåìèà
Â ñòàòüå ïðåäñòàâëåí íîâûé ïîäõîä ê ðåøåíèþ îäíîé èç çàäà÷, ïðåäñòàâøèõ ïåðåä
ñïåöèàëèñòàìè ïî óïðàâëåíèþ ìåæäóíàðîäíûìè ðåçåðâàìè. Äàííûé ïîäõîä ïðåäóñìàòðèâàåò ðåàëèçàöèþ ñòðàòåãèè, â ðåçóëüòàòå êîòîðîé âîçìîæíî óâåëè÷åíèå äîõîäíîñòè ìåæäóíàðîäíûõ ðåçåðâîâ ïðè ìèíèìàëüíûõ äîïîëíèòåëüíûõ ðèñêàõ. Â
ñòàòüå ïðåäñòàâëåíû âîçìîæíîñòè õåäæèðîâàíèÿ îáëèãàöèé ìåæäóíàðîäíûõ îðãàíèçàöèé ñî ñðîêîì äî ïîãàøåíèÿ áîëüøå äâóõ ëåò è ìåíüøå ïÿòè, â ðåçóëüòàòå
êîòîðîãî ÷èñëî ôàêòîðîâ âëèÿþùèõ íà äîõîäíîñòü ñòðàòåãèè, êðîìå èçìåíåíèÿ
êðåäèòîñïîñîáíîñòè è äðóãèõ ôàêòîðîâ âëèÿþùèõ íà ñïðîñ äàííîé öåííîé áóìàãè
ñâîäèòñÿ ê ìèíèìóìó.
Harutyun AVAGYAN
New challenges of US financial markets and efficiency of foreign reserves
management
Key words: hedge, swap, futures, swap spread, strategy, bond, return, USD, risk premium

The article presents new way of solving the recent issue that emerged for foreign reserves management specialist. The new way is a strategy to increase the return of foreign reserves with minimum additional risks. The author of article presents new way to
hedge supranational bonds with maturity more than 2 years and less than 5 years. In the
result of the strategy the number of factors affecting the return of the strategy besides
creditworthiness of the issuer and other factors affecting demand of the bond is
minimum. This issues has emerged as a result of decrease in ability to forecast swap
spread dynamics and also decrease of correlation between interest rate swap curve and
supranational yield curve.
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ÔºÎ²ì²ðÆ êàòÆ²È-Ðà¶º´²Ü²Î²Ü ²è²ÜÒÜ²Ð²îÎàôÂÚàôÜÜºðÀ ºì
¸ð²Üò ²¼¸ºòàôÂÚàôÜÀ ¸ºð²ÚÆÜ ¶àðÌ²èàôÚÂÜºðÆ Æð²Î²Ü²òÙ²Ü ìð²
ÈáõëÇÝ» âÆÈÆÜ¶²ðÚ²Ü
§àõñ³ñïáõ¦ Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ Ñ³Ûóáñ¹« Ð²²Ð Æø ³ÙµÇáÝÇ ³ëÇëï»Ýï
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. ÉÇ¹»ñ, å³ñ³¹Ç·Ù³, ÙáïÇí³óÇ³, ¹»ñ³ÛÇÝ Ï³ñ·³íÇ×³Ï,
³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝ

Ðá¹í³ÍáõÙ Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ ¿ ³ñ¹Ç Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ Ó¨³íáñíáÕ
Õ»Ï³í³ñÇ ëáóÇ³É³Ï³Ý å³ïÏ»ñÁ« áñáõÙ ³é³çÇÝ åÉ³Ý »Ý ÙÕíáõÙ áã ³ÛÝù³Ý Ï³é³í³ñ³Ï³Ý áñáßáõÙÝ»ñÝ áõ Ññ³Ñ³Ý·Ý»ñÁ« áñù³Ý ÏáÉ»ÏïÇíáõÙ
Ýñ³ Ó¨³íáñ³Í ÷áËÑ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ëáóÇ³É-Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ« ÇÝãå»ë Ý³¨ ¹ñ³Ýó ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ¹»ñ³ÛÇÝ ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý íñ³:
²í³Ý¹³Ï³Ý Ùáï»óÙ³Ùµ« Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ ¹ÇïíáõÙ ¿ñ áñå»ë
§Ñ³Ù³Ï³ñ·« áñÇ Ýå³ï³ÏÝ»ñÝ áõ ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ ïñíáõÙ ¿ÇÝ í»ñ¨Çó« ÏÇñ³éíáõÙ ¿ñ Ï³é³í³ñÙ³Ý ýáõÝÏóÇáÝ³É ïÇåÁª ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÇ Ñëï³Ï
Ï³ñ·³óáõó³Ï« Ññ³Ñ³Ý·Ý»ñ ¨ ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ« ë³Ï³ÛÝ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ³óí³Í åÉ³Ý³ÛÇÝ ïÝï»ëí³ñáõÙÇó ßáõÏ³Û³Ï³ÝÇÝ ³ÝóáõÙÁ ÷áË»É ¿
Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³Û»ó³Ï³ñ·Á:
Üáñ Ï³é³í³ñã³Ï³Ý å³ñ³¹Ç·Ù³Ý ÑÇÙÝíáõÙ ¿ Ñ³Ù³Ï³ñ·³ÛÇÝ áõ Çñ³¹ñ³ÛÇÝ Ùáï»óÙ³Ý íñ³: ¸ñ³ÝáõÙ ·ÉË³íáñÁ Ù³ñ¹áõ ¹»ñÇ í»ñ³÷áËáõÙÝ
¿: Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ ¹ÇïíáõÙ ¿ áñå»ë µ³ó Ñ³Ù³Ï³ñ· áõ ¹ñ³ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ Ï³Ëí³Í ¿ áã ÙÇ³ÛÝ ¹ñ³ Ý»ñùÇÝ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ áõÍáõÙÇó« ³ÛÉ
Ý³¨« Ã» áñùÝ³áí Ñ³çáÕáõÃÛ³Ùµ ¿ ³ÛÝ Ñ³ñÙ³ñíáõÙ ³ñï³ùÇÝ ÙÇç³í³ÛñÇÝ:
Ü»ñÏ³ÛáõÙë Ó¨³íáñíáõÙ ¿ Ýáñ áñ³ÏÇ áõ ïÇåÇ Õ»Ï³í³ñÇ ëáóÇ³É³Ï³Ý å³ïÏ»ñ: ²Û¹ Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ¹³éÝáõÙ ÷áË»É Õ»Ï³í³ñÇ ³ßË³ï³ÝùÇ ¿áõÃÛ³Ý« ¹»ñÇ« µÝáõÛÃÇ í»ñ³µ»ñÛ³É Ñ³Û³óùÝ»ñÁ: ²é³çÇÝ åÉ³Ý »Ý ÙÕíáõÙ Õ»Ï³í³ñÇ ÇÝùÝáõñáõÛÝáõÃÛáõÝÁ« Ý³Ë³Ó»éÝáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ« Ó»éÝ³ñÏã³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ« ëï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý ¨ Ñ³Ù³Ï³ñ·³ÛÇÝ
Ùï³ÍáÕáõÃÛáõÝÁ« ³ñ¹³ñ³óí³Í éÇëÏÇ å³ïñ³ëï³Ï³ÙáõÃÛáõÝÁ:
Ô»Ï³í³ñÇ ³ßË³ï³ÝùÇ ³é³ñÏ³Ý ëáóÇ³É³Ï³Ý Ñá·»µ³ÝÝ»ñÁ Ñ³Ù³ñáõÙ »Ý áã ³ÛÝù³Ý ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ« áã ¿É Ï³é³í³ñã³Ï³Ý áñáßáõÙÝ»ñÁ«
Ññ³Ù³ÝÝ»ñÁ« Ññ³Ñ³Ý·Ý»ñÁ« áñù³Ý ÷áËÑ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á
ÏáÉ»ÏïÇíáõÙ (А. Я. Кибанов; 181, Е. М. Бабосов; 79):
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý ï³ñµ»ñ
Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñÁ Ï³Ëí³Í »Ý ³ÛÝ µ³ÝÇó« Ã» ÇÝãå»ë ¿ û·ï³·áñÍíáõÙ ³ÝÓ187
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Ý³Ï³½ÙÇ Ý»ñáõÅÁ: ÎáÉ»ÏïÇíÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ï³é³í³ñÙ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßï
å³ÛÙ³ÝÁ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇª Çñ»Ýó ³ßË³ï³Ýùáí µ³í³ñ³ñí³ÍáõÃÛáõÝÝ ¿«
áñÇ Ñ»ï¨³ÝùÝ ¿ ÏáÉ»ÏïÇí ¨ ³ÝÓÝ³Ï³Ý ß³Ñ»ñÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÁ: Ð»ï¨³µ³ñ« Õ»Ï³í³ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ï³éáõÛóÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ
å»ïù ¿ ÉÇÝÇ »ñ»ù ÷áËÏ³å³Ïóí³Í ¹»ñ³ÛÇÝ ýáõÝÏóÇ³Ý»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý
Ù»ç© åñáý»ëÇáÝ³É Ù³ëÝ³·»ïÇ« ÑÙáõï Ï³½Ù³Ï»ñåãÇ áõ ·ñ³·»ï« åñ³ÏïÇÏ Ñá·»µ³Ý-¹³ëïÇ³ñ³ÏÇ: ºÃ» µ³ó»Ýù ÷³Ï³·Í»ñÁ« ³ÛÝ Ý»ñ³éáõÙ ¿©
1. ¹»ñ³ÛÇÝª Ëáñ³·Çï³Ï« í»ñÉáõÍáÕ« ³ËïáñáßáÕ« ·³Õ³÷³ñÝ»ñ ÍÝáÕ«
Íñ³·ñ»ñ Ùß³ÏáÕ«
2. Ï³½Ù³Ï»ñå³Ï³Ý ¹Çñù»ñª Ï³½Ù³Ï»ñåÇã« Ïááñ¹ÇÝ³ïáñ«
åÉ³Ý³íáñáÕ« ÑëÏáÕ« Ù³ñ½Çã«
3. ëáóÇ³É-Ñá·»µ³Ý³Ï³Ýª ÉÇ¹»ñ« áñáßáõÙ ÁÝ¹áõÝáÕ« ³ÝÏ³Ë«
Ý³Ë³Ó»éÝáÕ«
4. ³ÝÓÝ³ÛÇÝª Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáÕ« û·ÝáÕ« ß³Ñ³·ñ·éí³Í« Ï³ñ»ÏóáÕ:
²ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ í×éáñáß Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝÇ Õ»Ï³í³ñÇ ÏáÕÙÇó Ñ»ï¨Û³É åñáý»ëÇáÝ³É ¹»ñ»ñÇ Ï³ï³ñáõÙÁª Ï³é³í³ñãÇ
/³¹ÙÇÝÇëïñ³ïáñÇ/« ÉÇ¹»ñ-ÙáïÇí³ïáñÇ« åñ³ÏïÇÏ Ñá·»µ³Ý-¹³ëïÇ³ñ³ÏÇ ¨ ëáóÇ³É-×³ñï³ñ³·»ïÇ:
²¹ÙÇÝÇëïñ³ïáñÇ ¹»ñÇ ¿áõÃÛáõÝÝ ¿ û·ï³·áñÍ»É ÇßË³Ý³Ï³Ý ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³é³í³ñã³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ« Ó¨³íáñ»É ³ÝÓÝ³Ï³½Ù: ²ÛÝ »ÝÃ³¹ñáõÙ ¿ Õ»Ï³í³ñÇ Ñ»ï¨Û³É ÁÝ¹áõÝ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ© ÑëÏ»É
·áñÍ»ñÇ ¹ñáõÃÛáõÝÁ« ÁÝ¹áõÝ»É áñáßáõÙÝ»ñ ¨ Ñ³ëÝ»É ¹ñ³Ýó Çñ³Ï³Ý³óÙ³ÝÁ«
Ï³½Ù³Ï»ñå»É ¨ Ïááñ¹ÇÝ³óÝ»É »ÝÃ³Ï³Ý»ñÇ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ« ³å³Ñáí»É Ï³ñ·áõÏ³ÝáÝ ¨ å³Ñå³Ý»É í³ñã³Ï³Ý áõ Çñ³í³Ï³Ý ÝáñÙ»ñÁ:
ÈÇ¹»ñ-ÙáïÇí³ïáñÁ »ÝÃ³Ï³Ý»ñÇ Ùáï áõÝÇ Ñ»ÕÇÝ³ÏáõÃÛáõÝ« Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ »ÝÃ³Ï³ÛÇ Ùáï ³é³ç³óÝáõÙ ¿ Ýñ³Ýó ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ÇÝùÝ³Ûáõñ³óÙ³Ý ¿Ý»ñ·Ç³« ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ Ùáï Ó¨³íáñáõÙ ¿ ÙáïÇí³óÇ³« ÁÝïñáõÙ ¿ ß÷Ù³Ý Çñ³¹ñ³ÛÇÝ á× ¨ Õ»Ï³í³ñáõÙ (Е. М. Бабосов; 79):
äñ³ÏïÇÏ Ñá·»µ³Ý-¹³ëïÇ³ñ³ÏÁ ïÇñ³å»ïáõÙ ¿ Áëï ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇª ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ ·áñÍ³ñ³ñ ¨ ³ÝÓÝ³ÛÇÝ áñ³ÏÝ»ñÇ Ó¨³íáñÙ³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ« ëï»ÕÍáõÙ ¿ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ÇÝùÝ³Çñ³óÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝÝ»ñ« ³½¹»óáõÃÛáõÝ ¿ ³å³ÑáíáõÙ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ í³ñù³·ÍÇ íñ³ª ³å³Ñáí»Éáí ¹ñ³ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ«
û·ÝáõÙ ¿ ¹ñ³ Ï³ï³ñ»É³·áñÍÙ³ÝÁ:
êáóÇ³É-×³ñï³ñ³·»ïÁ Ó¨³íáñáõÙ ¿ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñã³Ï³Ý Ùß³ÏáõÛÃÁ« å³ÛÙ³ÝÝ»ñ ¿ ëï»ÕÍáõÙ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇª Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ñ»ï ÝáõÛÝ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ:
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ÐëÏÇãÁ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ ¿ Ï³é³í³ñã³Ï³Ý áñáßáõÙÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý
³ñï³ùÇÝ áõ Ý»ñùÇÝ ÑëÏáÕáõÃÛáõÝÁ« ³å³ÑáíáõÙ ¿ Ï³ï³ñíáÕ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É Ùßï³Ï³Ý ÑëÏáÕáõÃÛáõÝÁ:
Ô»Ï³í³ñáõÙÁ Ùï³íáñ« Ñá·¨áñ ¨ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ ¿« áñÇ
Ýå³ï³ÏÝ ¿ »ÝÃ³Ï³Ý»ñÇ ÏáÕÙÇó Õ»Ï³í³ñÇ Ý³Ë³ï»ë³Í ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ï³ñáõÙÁ ¨ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ÉáõÍáõÙÁ:
Ô»Ï³í³ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ µÝáõÃ³·ñíáõÙ ¿ Ñ»ï¨Û³É Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý
³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñáí©
1. Ô»Ï³í³ñÁ Ï³ï³ñáõÙ ¿ µ³½Ù³½³Ý åñáý»ëÇáÝ³É ³ÏïÇíáõÃÛáõÝ
å³Ñ³ÝçáÕ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ« áñáÝó ïÇñ³å»ï»ÉÁ Ù»Ï ³ÝÓÇ Ñ³Ù³ñ µ³ñ¹ ¿ ¨
³í»ÉÇ É³ÛÝ Ýñ³ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñÇó:
2. ØÛáõë ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÁ Çñ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ µ³ñÓñ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÝ ¿ ¨ ëï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý Ùáï»óáõÙÁ«
ÇÝãÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ »Ý Ï³é³í³ñã³Ï³Ý áñáßáõÙÝ»ñÁª Çñ»Ýó Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñáí:
²ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ï³é³í³ñã³Ï³Ý áñáßáõÙÝ»ñÇ ÁÝ¹áõÝáõÙÁ Ñ³×³Ë ¹Åí³ñ³ÝáõÙ ¿ ÙÇçáóÝ»ñÇ« ·ÉË³íáñ ÑÇÙÝ³ËÝ¹ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ¹»ýÇóÇïÇ« ÇÝãå»ë Ý³¨ Ï³ï³ñáÕÝ»ñÇ áñ³ÏÇ ³Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛ³Ý å³ï×³éáí:
3. Ô»Ï³í³ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÙÛáõë ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÁ ÏáÙáõÝÇÏ³óÇáÝ ·áñÍÁÝÃ³óÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÝ ¿« ù³Ý½Ç Ï³é³í³ñã³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ Ï³åí³Í ¿ Ù³ñ¹Ï³Ýó Ñ»ï Ùßï³Ï³Ý ß÷Ù³Ý Ù»ç ÉÇÝ»Éáõ Ñ»ï:
Ø³ñ¹Ï³Ýó Ñ»ï Ñ³Õáñ¹³ÏóÙ³Ý Ñá·»µ³ÝáõÃÛ³Ý ÇÙ³óáõÃÛáõÝÁ ³ÝÑñ³Å»ßï
¿ Õ»Ï³í³ñÇÝ Çñ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÝ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:
4. Ô»Ï³í³ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÙÛáõë Ï³ñ¨áñ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÁ
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÝÛ³ñ¹³ÛÇÝ-Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý É³ñí³ÍáõÃÛáõÝÝ ¿ (Т.Кабаченко; 223):
Üßí³Í Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ó¨³íáñáõÙ »Ý Õ»Ï³í³ñÇ Ï³ÛáõÝ Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý áñ³ÏÝ»ñÇ ³ÙµáÕçáõÃÛáõÝÁª ÁÝ¹áõÝ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ« Ï³Ùù« ÑáõÛ½»ñ« ÙáïÇí³óÇ³Ý»ñ ¨ ëáóÇ³É³Ï³Ý ¹ñí³ÍùÝ»ñ:
Î³é³í³ñã³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ù»ç Õ»Ï³í³ñÇ í³ñùÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý
»Õ³Ý³ÏÁ Õ»Ï³í³ñíáÕ ûµÛ»ÏïÇª ÏáÉ»ÏïÇíÇ Ï³Ù ³é³ÝÓÇÝ ³ÝÓÇ íñ³ ³ÝÁÝ¹Ñ³ï ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ ¿: ²Û¹ ³½¹»óáõÃÛ³Ý §³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ¦ ß³ï
¹»åù»ñáõÙ Ï³Ëí³Í ¿ Õ»Ï³í³ñÇ åñáý»ëÇáÝ³É Ï³ñáÕáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÇó ¨
³ÝÓÝ³ÛÇÝ Ûáõñ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇó« áñáÝóÇó »Ý« ³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ ³ÝÓÇ å³Ñ³ÝçÙáõÝù³ - ¹ñ¹³å³ï×³é³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á, áñÁ Ý»ñ³éáõÙ ¿ ¹ñ¹³å³ï×³éÝ»ñÇ »ñ»ù ËáõÙµ© Ï»Ýë³µ³Ý³Ï³Ý« Ù³ñ·ÇÝ³É ¨ µ³ñÓñ³·áõÛÝ /ëáóÇ³É³Ï³Ý/:
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¸»ñ³Ï³ï³ñáõÙÁ Ù³ñ¹áõ í³ñùÇ áõÕÕáñ¹Çã ·áñÍáÝÝ»ñÇó ¿: Æñ ÏáÕÙÇó
áñáß³ÏÇ ¹»ñÇ ·Çï³Ïóí³Í ÁÝ¹áõÝáõÙÁ û·ÝáõÙ ¿ ³ÝÓÝ³íáñ»É í³ñùÁ« ï³É
¹ñ³Ý ÏáÝÏñ»ï ³ÝÓÝ³Ï³Ý µÝáõÛÃ: ´³óÇ ³Û¹« ³ÛÝ Ý»ñùáõëï /Ñá·»µ³Ýáñ»Ý/
Ï³ñ·³íáñáõÙ ¿ Ï³ï³ñáÕÇÝ: ¸»ñ³ÛÇÝ Ï³ñ·³íÇ×³ÏÁ å³ñï³¹ñáõÙ ¿ ßÁ÷Ù³Ý ÙÇ ß³ñù Ï³ÝáÝÝ»ñÇ /¹»ñÇ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛ³Ùµ Ã»É³¹ñíáÕ/ å³Ñå³ÝáõÙ áõ Ùï³ÍáÕáõÃÛ³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝ: Ð³Ï³é³ÏÁ ÝáõÛÝå»ë Çñ³í³óÇ ¿: Ô»Ï³í³ñÇ ³ÝÓÝ³ÛÇÝ /³ÝÑ³ï³Ï³Ý/ ëáóÇ³É-Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³ÛÝ ÑÇÙùÝ »Ý« Áëï áñÇ ³ÝÓÁ Ï³ñáÕ³ÝáõÙ ¿
Ï³ï³ñ»É áñáß³ÏÇ ¹»ñ»ñ:
²Ù»ÝÇó ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³ÙµáÕç³Ï³Ý Ó¨áí Õ»Ï³í³ñÇÝ Ý»ñÏ³Û³óíáÕ ³ÝÑ³ï³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÝ ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ »Ý Ýñ³ ëáóÇ³É³Ï³Ý ¨ ëáóÇ³ÉÑá·»µ³Ý³Ï³Ý ¹»ñ»ñáí, áñáÝù Ù³Ýñ³Ù³ëÝíáõÙ »Ý ¨ ¹ñë¨áñíáõÙ Ýñ³ ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÇ Ù»ç« ¹ñ³ÝóÇó »Ý©
 Çñ³¹ñáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïáõÙÁ« í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ« ÑÇÙÝ³íáñáõÙÁ /³ÛëÇÝùÝ å³½»É« Ã» áñù³Ý é»³É« Ñ³ëÏ³Ý³ÉÇ ¨ í»ñ³ÑëÏ»ÉÇ »Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñÁ«
 Ýå³ï³ÏÝ»ñÇÝ áõÕÕí³Í ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ áñáßáõÙ ¨ å³ïñ³ëïáõÙ«
 ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ýå³ï³ÏÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ýª ³ÝÓÝ³Ï³½ÙÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ïááñ¹ÇÝ³óáõÙÁ«
 ³ÝÓÝ³Ï³½ÙÇ ¨ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇª Ýñ³ ÏáÕÙÇó ëï³óí³Í Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ÑëÏáÕáõÃÛáõÝÁ«
 »ÝÃ³Ï³Ý»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙÁ« ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ
Ï³éáõÛóÝ»ñÇ û·ï³·áñÍáõÙÁ ¨ Ýáñ Ï³éáõÛóÝ»ñÇ ëï»ÕÍáõÙÁ«
 »ÝÃ³Ï³Ý»ñÇ ï»Õ»Ï³óí³ÍáõÃÛáõÝÁ«
 ÇÝï»ñ³ÏïÇí ÏáÙáõÝÇÏ³óÇáÝ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ ëï³Ý³Éáõ Ýå³ï³Ïáí ·áñÍ³ñ³ñ ß÷áõÙÝ»ñÁ« ËáñÑñ¹³ïíáõÃÛáõÝÁ« ûÅ³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ ¨
³ÛÉÝ«
 »ÝÃ³Ï³Ý»ñ Ëñ³ËáõëÙ³Ý ¨ ÙáïÇí³óÇáÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ó¨³íáñáõÙÁ«
 ÏáÝýÉÇÏïÝ»ñÇ Ï³ÝËáõÙÁ ¨ Ï³é³í³ñáõÙÁ«
 Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïáõÏ ³ñÅ»ùÝ»ñÇ ï³ñ³ÍáõÙÁ«
 »ÝÃ³Ï³Ý»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ñá·³ï³ñáõÃÛáõÝÁ ¨ Ýñ³Ýó ûñÇÝ³å³ÑáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíáõÙÁ«
 Ñ³Ù³ËÙµí³Í ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý ÏáÉ»ÏïÇíÇ Ó¨³íáñáõÙÁ ¨ í»ñçÇÝÇë ·áñÍÁÝ³Ï³Ý ûÅ³Ý¹³ÏáõÙÁ«
 ³ÝÓÝ³Ï³½ÙÇ Ùáï ³Ýíëï³ÑáõÃÛ³Ý ½·³óáõÙÇ Ýí³½»óáõÙÁ ¨ Ï³½Ù³Ï»ñå³Ï³Ý Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíáõÙÁ (Карпов А. В.; 189):
²ÝÓÝ³Ï³½ÙÇ Ï³é³í³ñÙ³ÝÁ ÝíÇñí³Í ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ³é³ÝÓÝ³óíáõÙ »Ý ï³ñµ»ñ ù³Ý³ÏÇ ¨ ï³ñµ»ñ Ùáï»óáõÙÝ»ñáí Ã»É³¹ñíáÕ ¹»ñ»ñ:
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²Ûëå»ë« ûñÇÝ³Ï« Æ© ²ÝëáýÁ Ù³ïÝ³ÝßáõÙ ¿ ÉÇ¹»ñÇ« ³¹ÙÇÝÇëïñ³ïáñÇ«
åÉ³Ý³íáñáÕÇ ¨ Ó»éÝ³ñÏÇãÇ ¹»ñ»ñÁ (Ансофф И.; 301-307):
ÂÇÙ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³Ù í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý áõ
ÝÙ³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùÇ Ñ³çáÕáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï »Ý Ñ»ï¨Û³É ¹»ñ»ñÁ (Дудченко В. С.; 49-50) Íñ³·³ñ³íáñáÕ« í»ñÉáõÍáÕ« ³ËïáñáßáÕ« ·³Õ³÷³ñÝ»ñÇ ·»Ý»ñ³ïáñ« Ùß³ÏáÕ« ÇÙÇï³ïáñ« ¿ñáõ¹Çï« Ù»Ãá¹³µ³Ý« ùÝÝ³³¹³ï« ËáñÑáÕ« Ù»Ãá¹Çëï« Ï³½Ù³Ï»ñåÇã« Ïááñ¹ÇÝ³ïáñ« ÇÝï»·ñ³ïáñ« åÉ³Ý³íáñáÕ« ³ÝÏ³Ë« ÁÝ¹áõÝáÕ« ãÁÝ¹áõÝáÕ:
ÆÝãå»ë ï»ëÝáõÙ »Ýù« ¹»ñ³ÛÇÝ ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÁ Ï³Ëí³Í »Ý áã ÙÇ³ÛÝ
ýáõÝÏóÇáÝ³É ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÇó« ³ÛÉ¨ ÏáÉ»ÏïÇíÇ Ý»ñëáõÙ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ ³ÝÑ³ï³Ï³Ý ëáóÇ³É-Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇó« áñáÝù ¿³Ï³Ý ¹»ñ »Ý Ë³ÕáõÙ ÏáÉ»ÏïÇíÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ñ³çáÕáõÃÛ³Ý Ù»ç: ²Û¹ ëáóÇ³É³Ï³Ý »ñ¨áõÛÃÁ ³é³çÇÝÁ µ³ó³Ñ³Ûï»É ¿ ³Ý·ÉÇ³óÇ ·ÇïÝ³Ï³Ý Ø© ´»ÉµÇÝÁ (Урбанович А. А.; 276): Ü³ å³ñ½»É ¿« áñ ÏáÉ»ÏïÇíÇ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ
³Ý¹³Ù µ³óÇ Çñ»Ý ïñí³Í ýáõÝÏóÇáÝ³É ¹»ñÇó« Ë³ÕáõÙ ¿ ÏáÉ»ÏïÇíÁ ÙÇ³íáñáÕ« Çñ³ñ ÷áËÉñ³óÝáÕ ÃÇÙ Ó¨³íáñáÕ ¹»ñ»ñ« áñáÝù »Ý© ÉÇ¹»ñÁ« Çñ³Ï³Ý³óÝáÕÁ« ·³Õ³÷³ñÝ»ñÇ ·»Ý»ñ³ïáñÁ« ûµÛ»ÏïÇí ùÝÝ³¹³ïÁ« Ï³½Ù³Ï»ñåÇãÁ« Ù³ï³Ï³ñ³ñÁ« §ÏáÉ»ÏïÇíÇ Ñá·ÇÝ¦ ¨ ÑëÏáÕÁ:
îíÛ³É ¹»åùáõÙ ÝÏ³ïÇ áõÝ»Ýù áã Ó¨³Ï³Ý ÉÇ¹»ñÇÝ« áñÝ áõÝÇ µ³ñÓñ Ñ»ÕÇÝ³ÏáõÃÛáõÝ« Ù³ñ¹Ï³Ýó Çñ Ñ»ï¨Çó ï³Ý»Éáõ áõÝ³ÏáõÃÛáõÝ: Ü³ ËÙµáõÙ
·ñ³íáõÙ ¿ ·»ñÇßËáÕ ¹Çñù« áñÇÝ Ñ³ëÝáõÙ ¿ Ñ³Ý·Çëï ¨ Ï³ñÍ»ë` ³Ý÷áõÃáñ»Ý: ÈÇ¹»ñÝ ³é³ÝÓÝ³ÝáõÙ ¿ Ýñ³Ýáí« áñ Ýñ³ ß³ÑÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ ¨ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ÉáõÍáõÙÝ ¿: Ü³ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³óÝáõÙ ¿
ÑÝã»óí³ÍÝ»ñÁ ¨ Ó¨³íáñáõÙ ËÙµÇ ³Ù÷á÷Çã Ï³ñÍÇùÁ (Урбанович А.; 277):
ÆÝãå»ë ÝßáõÙ »Ý ¶© ÎáõÝóÁ ¨ ú° ¸áÝ»ÉÁ« §ºÃ» »ÝÃ³Ï³Ý»ñÁ Õ»Ï³í³ñíáõÙ »Ý ÙÇ³ÛÝ Ï³ÝáÝÝ»ñáí ¨ Õ»Ï³í³ñ å³Ñ³ÝçÝ»ñáí« Ýñ³Ýù Ï³ñáÕ »Ý
³ßË³ï»É Çñ»Ýó ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ùáï³íáñ³å»ë 60-65%-Ç ã³÷áí«
³ÛëÇÝùÝ« å³ñ½³å»ë µ³í³ñ³ñ ã³÷áí Ï³ï³ñ»É Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:
ºÝÃ³Ï³Ý»ñÇ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÉÇ³Ï³ï³ñ Çñ³·áñÍÙ³ÝÁ Ñ³ëÝ»Éáõ
Ñ³Ù³ñ Õ»Ï³í³ñÁ å»ïù ¿ Ýñ³Ýó Ùáï ³é³ç µ»ñÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ³ñÓ³·³Ýù« Çñ³Ï³Ý³óÝÇ ÉÇ¹»ñáõÃÛáõÝ¦ (Кунц Г., О'Донел;
306): Ô»Ï³í³ñ-ÉÇ¹»ñÇ Ë³Õ³ó³ÝÏÇó »Ý© Ç¹»³ÉÇëï³Ï³ÝÁ« ëáíáñ»óÝáÕÁ«
ÁÝÏ»ñ³Ï³ÝÁ« ¹»ÙáÏñ³ï³Ï³ÝÁ« áñáÝù é»½áÝ³Ýë³ÍÇÝ »Ý« ÇëÏ ³íïáñÇï³ñÁ ¨ ³ÙµÇóÇá½Á ¹ÇëáÝ³Ýë³ÛÇÝ »Ý (áñáÝù« ë³Ï³ÛÝ« áñáß ¹»åù»ñáõÙ å»ïù ¿
ÏÇñ³é»É)©
 Ç¹»³ÉÇëï³Ï³ÝÁ á·¨áñáõÙ ¿ª ÝÏ³ñ³·ñ»Éáí ³å³·³ÛÇ ·ñ³íÇã
å³ïÏ»ñÁ«
191

²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë

 ëáíáñ»óÝáÕÁ Ù³ñ¹Ï³Ýó ó³ÝÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³åáõÙ ¿
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ Ñ»ï«
 ÁÝÏ»ñ³Ï³ÝÁ ëï»ÕÍáõÙ ¿ Ý»ñ¹³ßÝ³ÏáõÃÛáõÝ«
 ¹»ÙáÏñ³ï³Ï³ÝÁ ·Ý³Ñ³ïáõÙ ¿ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÁª
Ý»ñ·ñ³í»Éáí Ï³é³í³ñÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ« Ñ³ëÝ»Éáí ÝíÇñí³ÍáõÃÛ³Ý«
 ³ÙµÇóÇá½Á Ó·ïáõÙ ¿ Ñ³ëÝ»É ¹Åí³ñ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ÉáõÍÙ³ÝÁ«
 ³íïáñÇï³ñÁ í³Ë ¿ ï³ñ³ÍáõÙ« ³ÝÏ³ÝË³ï»ë»ÉÇ Çñ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ Ñëï³Ï ÝßáõÙ ·áñÍ»Éáõ áõÕÕáõÃÛáõÝÁ (Кунц Г.,О' Донел; 306):
ÀÝ¹Ñ³Ýñ³óÝ»Éáí í»ñá·ñÛ³ÉÁ, Ï³ñ»ÉÇ ¿ ÷³ëï»É, áñ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó
ÉÇ¹»ñÁ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ ¿ ëï³ÝÓÝáõÙ Çñ µáÉáñ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ñ³Ù³ñ: Ü³ ³åñáõÙ ¿ é³½Ù³í³ñáñ»Ý ¨ Ë³ÕáõÙ ¿ §ËÙµÇ Ñá·Ç¦« ·³Õ³÷³ñÝ»ñ Ùß³ÏáÕÇ ¹»ñ: §ÊÙµÇ Ñá·ÇÝ¦ ³Ù»ÝÇó ½·³ÛáõÝÝ ¿« É³í ï»Õ»Ï³óí³Í ¿
ÏáÉ»ÏïÇíÇ Ï³ñÇùÝ»ñÇ ¨ Ñá·ë»ñÇ Ù³ëÇÝ« Ñëï³Ï ¿ ½·áõÙ ËÙµÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ
Ñáõ½³Ï³Ý ³ßË³ñÑÁ ¨ ³Ù»ÝÇó ³ÏïÇíÝ ¿ Ý»ñËÙµ³ÛÇÝ ÏáÙáõÝÇÏ³óÇ³Ý»ñÇ
³Ùñ³åÝ¹Ù³Ý ·áñÍáõÙ: ¶³Õ³÷³ñÝ»ñ Ùß³ÏáÕÁ ËÙµáõÙ ß³ï ·³Õ³÷³ñÝ»ñÇ Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ ¿« ÏáÕÙÝáñáßí³Í ¿ ¹»åÇ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ« ãÇ ³ÝÑ³Ý·Áëï³ÝáõÙ ·³Õ³÷³ñÇ Ñ»ÕÇÝ³ÏÁ ÉÇÝ»Éáõ ëï³ïáõëÁ ÏáñóÝ»Éáõó: Øß³ÏáÕÁ
É³í ¿ í»ñÉáõÍáõÙ áõñÇßÝ»ñÇ ·³Õ³÷³ñÝ»ñÁ« ³é³ç³ñÏáõÙ ¿ ¹ñ³Ýó Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ï³éáõóáÕ³Ï³Ý áõÕÇÝ»ñ: äñáµÉ»ÙÇ½³ïáñÁ ËÙµÇÝ ÏáÕÙÝáñáßáõÙ ¿
µáÉáñÇ ³é³ç ù³ßí³Í ·³Õ³÷³ñÝ»ñÇ ¨ åÝ¹áõÙÝ»ñÇ ÑÇÙù»ñÇ ÷ÝïñïáõùÇÝ:
ì»ñçÇÝÇë ëáóÇ³É-Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïáõÏ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇó »Ý
ÏáÉ»ÏïÇíÇ Ñ³Ù³ËÙµáõÙÁ ¨ ¹ñ³ å³Ñå³ÝÙ³Ý ³å³ÑáíáõÙÁ: ²Û¹ ËÝ¹ñÇ
¹»ñ»ñÇó »Ýª ÏáÉ»ÏïÇíáõÙ ËÙµ³ÛÇÝ Ñáõ½³Ï³Ý É³ñí³ÍáõÃÛ³Ý »ñ¨³Ý Ñ³Ý»ÉÁ
¨ í»ñ³óÝ»ÉÁ« ËÙµÇÝ ËÙµ³ÛÇÝ ÝáñÙ»ñÇ ¨ Ï³ÝáÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ Í³Ýáõó»ÉÁ« ÃÇÙÇ
³Ý¹³ÙÝ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝÝ áõ Ëñ³ËáõëáõÙÁ« ÏáÝýÉÇÏïÝ»ñÇ ÉáõÍáõÙÁ«
³éáÕç ÏáÉ»ÏïÇíÇ½ÙÇ« ÷áË³¹³ñÓ íëï³ÑáõÃÛ³Ý« Ñ³Ù»ñ³ßËáõÃÛ³Ý ¨ µ³ñÛ³óÏ³Ù ÙÃÝáÉáñïÇ ½³ñ·³óáõÙÁ:
ú·ï³·áñÍí³Í ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ
1. Ансофф И,. Стратегическое управление, Москва,1989, 519стр.
2. Бабосов Е. М., Социология управления, Минск, ТетраСистемс, 288стр.
3. Дудченко В. С. Науч. Рук. ,Программа иновационной игры, Ярославь, 1987г.
4. Кабаченко Т.С., Психология управления, 1997г., 323стр.
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ÈáõëÇÝ» âÆÈÆÜ¶²ðÚ²Ü
Ô»Ï³í³ñÇ ëáóÇ³É-Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ¹ñ³Ýó
³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ¹»ñ³ÛÇÝ ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý íñ³
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. ÉÇ¹»ñ, å³ñ³¹Ç·Ù³, ÙáïÇí³óÇ³, ¹»ñ³ÛÇÝ Ï³ñ·³íÇ×³Ï,
³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝ
Ðá¹í³ÍáõÙ Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ ¿ ³ñ¹Ç Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ Ó¨³íáñíáÕ Õ»Ï³í³ñÇ ëáóÇ³É³Ï³Ý å³ïÏ»ñÁ« áñáõÙ ³é³çÇÝ åÉ³Ý »Ý ÙÕíáõÙ áã ³ÛÝù³Ý
Ï³é³í³ñ³Ï³Ý áñáßáõÙÝ»ñÝ áõ Ññ³Ñ³Ý·Ý»ñÁ« áñù³Ý ÏáÉ»ÏïÇíáõÙ Ýñ³
Ó¨³íáñ³Í ÷áËÑ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ëáóÇ³É-Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ« ÇÝãå»ë Ý³¨ ¹ñ³Ýó ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ¹»ñ³ÛÇÝ ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý íñ³:
Лусине ЧИЛИНГАРЯН
Социо-психологические особенности руководителя и их влияние на
осуществление ролевых функций
Ключевые слова: лидер, парадигма, мотивация, ролевой статус

В статье представлен формирующийся в настоящее время социальный портрет
руководителя, в котором на первый план выходят не столько руководящие
решения и указания, сколько сформированные им взаимоотношения в коллективе
и социально-психологические особенности, а также их влияние на осуществление
руководителем ролевых функций.
Lusine CHILINGARYAN
Social and psychological characteristics of a leader and their influence upon the
enactment of leadership roles
Key words: leader, paradigm, motivation, role status

The article is concerned with the sociological portrait of today‘s leader, in which
attention is mainly drawn not to the administrative decisions and guidance a leader
fulfills, but to the social and psychological characteristics of the leader and the relations,
formed by the leader in the team, as well as to the influence of the social and
psychological characteristics of the leader upon the enactment of leadership roles.
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ÔºÎ²ì²ðÆ Ø²êÜ²¶Æî²Î²Ü ¶àðÌ²èàôÚÂÜºðÆ ²ð¸ÚàôÜ²ìºîàôÂÚàôÜÜ
²ä²ÐàìàÔ àð²ÎÜºðÀ
ÈáõëÇÝ» âÆÈÆÜ¶²ðÚ²Ü
§àõñ³ñïáõ¦ Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ Ñ³Ûóáñ¹« Ð²²Ð Æø ³ÙµÇáÝÇ ³ëÇëï»Ýï
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ© ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃáõÝ« Ý³Ë³Ó»éÝáÕ³Ï³Ý« ëÃñ»ë³Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝ«
ëáóÇ³É³Ï³Ý ÁÝÏ³ÉáõÙ

Ô»Ï³í³ñÇ Ï³é³í³ñã³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ ÙïùÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý
ï³ñ³ï»ë³Ï ¿: ²ÛÝ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ·Çï³ÏóáõÃÛ³Ý Çñ³·áñÍÙ³Ý ïÇå ¿« áñÝ
áõÕÕí³Í ¿ åÉ³Ý³íáñí³Í ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ï³ï³ñÙ³ÝÁ:
Ü»ñÏ³« Ùßï³å»ë ÷á÷áËíáÕ áõ µ³ñ¹³óáÕ Çñ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ« Ï³ñÍáõÙ
»Ýù« ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ï³ñáÕ »Ý ³ßË³ï»É ³ÛÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ« áñáÝóáõÙ ÉáõÍíáõÙ »Ý ·áñÍ³ñ³ñ é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý
ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñ ¨ Ùß³ÏíáõÙ »Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý ûåïÇÙ³É Ï³½Ù³Ï»ñå³Ï³Ý
ÇÝýñ³Ï³éáõÛóÝ»ñ: Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÇÝëïÇïáõóÇáÝ³É ¨ ëáóÇ³É-Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý »ÝÃ³Ï³éáõÛóÝ»ñÁ »ñÏ³ñ ï³ñÇÝ»ñ Ý³ËáñáßáõÙ »Ý Ýñ³ ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ»ï³·ÇÍÁ« áñÁ Ï³Ëí³Í ¿ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý Ý³ËÏÇÝ
áõÕáõó« Ó¨³íáñí³Í Ñ³Ùá½ÙáõÝùÝ»ñÇó ¨ ³ñÅ»ùÝ»ñÇó:
Ô»Ï³í³ñÇ ÏáÕÙÇó Çñ³Ï³Ý³óíáÕ µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÁ å»ïù ¿ ÑÇÙÝí»Ý
µ³ó³é³å»ë §³¹»Ïí³ï ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý¦ íñ³« ³ÛÝ ¿` Ó¨³íáñ»Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³ÛÝåÇëÇ ÁÝ¹áõÝ³ÏáõÃÛáõÝ« áñÝ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ï³ñÓ³·³ÝùÇ
³ñï³ùÇÝ ïÝï»ë³Ï³Ý« ù³Õ³ù³Ï³Ý ¨ ï»ËÝáÉá·Ç³Ï³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ: ²Ûë ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó Ï³ñÍáõÙ »Ýù« áñ Õ»Ï³í³ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ Ï³ñáÕ ¿ ÉÇÝ»É ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï« »Ã» Ýñ³Ý Ñ³çáÕíáõÙ ¿ Çñ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ Ï³ï³ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ Ñ³Ù³ï»Õ»É Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛ³Ý Ñ»ï« Ï³ñáÕ³ÝáõÙ ¿ Ñ»ï¨áÕ³Ï³Ýáñ»Ý Çñ³Ï³Ý³óÝ»É Ï³é³í³ñÙ³Ý Çñ Ùß³Ï³Í
ÏáõñëÁª ëï»ÕÍ³·áñÍ Ùáï»óÙ³Ùµ« ³Ý³Éá·Ç³Ûáí ¨ ·Çï³Ïóí³Í Ùï³ÍáÕáõÃÛ³Ùµ û·ï³·áñÍ»Éáí Ï³é³í³ñÙ³Ý ïÇå³ÛÇÝ ëË»Ù³Ý»ñÁ:
Î³ÝË³ï»ë»Éáõ« »ÝÃ³Ï³Ý»ñÇ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÁ µ³ñÓñ³óÝ»Éáõ« Ù»Í Í³í³ÉÇ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÝ ÁÝÏ³É»Éáõ ¨ µ³í³ñ³ñ Ù³Ï³ñ¹³Ïáí
Ùß³Ï»Éáõ áõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ« É³í³ï»ëáõÃÛ³Ý µ³í³ñ³ñ ã³÷Á ¨ Ïáßï éÇëÏ³ÛÇÝ
Ùï³ÍáÕáõÃÛáõÝÁ µ³í³ñ³ñ ã³÷áí Ï³ñáÕ »Ý ûÅ³Ý¹³Ï»É Õ»Ï³í³ñÇÝ ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï: Ô»Ï³í³ñÝ»ñÇÝ í»ñ³·ñíáÕ Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ áñ³ÏÝ»ñÇó ï³ñµ»ñ Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÇ Ùáï Ñ³×³Ë Ñ³Ý¹ÇåáõÙ »Ýª ÇÝï»É»ÏïÁ, Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛáõÝÁ ¨ ·áñÍ³ñ³ñ ³ÏïÇíáõÃÛáõÝÁ, ÇÝùÝ³íëï³ÑáõÃÛáõÝ, Çñ³íÇ×³ÏÝ ³í»ÉÇ É³ÛÝ Ñ³Ù³ï»ùëïáõÙ ÁÝÏ³É»Éáõ ÁÝ¹áõÝ³ÏáõÃÛáõ194
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ÝÁ: (Кишкель Е. Н.: 69): â© Ø³ñ·»ñÇëáÝÁ ¨ ¾© Î³Ï³µÇÓ»Ý Ñ³ñóáõÙ »Ý ³ÝóÏ³óñ»É ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ï³ñµ»ñ µÝ³·³í³éÝ»ñÇ ³í»ÉÇ ù³Ý 700 Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ ßñç³ÝáõÙª å³ñ½»Éáõ Ñ»é³ÝÏ³ñ³ÛÇÝ Õ»Ï³í³ñÇ Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ áñ³ÏÝ»ñÁ: ²é³çÇÝ í»óÁ Ñ»ï¨Û³ÉÝ»ñÝ »Ý©
1© Ù³ñ¹Ï³Ýó Ñ»ï ³ßË³ï»Éáõ ¨ »ÝÃ³Ï³Ý»ñÇÝ Çñ ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
ÙÇ Ù³ëÁ å³ïíÇñ³Ï»Éáõ áõÝ³ÏáõÃÛáõÝ«
2© éÇëÏÇ ¹ÇÙ»Éáõ ¨ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ í»ñóÝ»Éáõ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝ«
3© ³ÏïÇíáõÃÛáõÝ«
4© ÑÇÙÝ³íáñ Ï³é³í³ñÙ³Ý ÷áñÓª ÙÇÝã¨ 35 ï³ñÇÝ Éñ³Ý³ÉÁ«
5© å»ïù »Õ³Í ¹»åùáõÙ Ï³é³í³ñÙ³Ý á×Á ÷áË»Éáõ áõÝ³ÏáõÃÛáõÝ«
6© ÁÝï³ÝÇùÇ ³ç³ÏóáõÃÛáõÝ (Магерисон Ч., Какабадзе Э.; 49)
ì© Þ»å»ÉÁ Ýß»É ¿ Õ»Ï³í³ñÇ áñ³ÏÝ»ñÇ »ñ»ù ËáõÙµ:
²é³çÇÝÇ Ù»ç ÙïÝáõÙ »Ý ³ñï³ëáíáñ ÇÝï»É»ÏïÁ, ÑÇÙÝ³íáñ ·Çï»ÉÇùÝ»ñÁ, µ³í³ñ³ñ ÷áñÓÁ:
ºñÏñáñ¹Ç Ù»ç ÙïÝáõÙ »Ýª ·³Õ³÷³ñ³-µ³ñáÛ³Ï³Ý áñ³ÏÝ»ñÁ« áñáÝù
³ñï³Ñ³ÛïáõÙ »Ý ³ßË³ñÑ³Û³óùÁ« Ùß³ÏáõÛÃÁ« ³ÝÓÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý µ³ñáÛ³Ï³Ý ÙáïÇí³óÇ³Ý« ·Çï³Ï³Ý-åñáý»ëÇáÝ³É áñ³ÏÝ»ñÁ« áñáÝù Ý»ñ³éáõÙ »Ý ï»ËÝÇÏ³-ïÝï»ë³Ï³Ý ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ µÝáõÃ³·ñáÕ ·Çï»ÉÇùÝ»ñÁ« ÷áñÓÁ« Ï³½Ù³Ï»ñåã³Ï³Ý áñ³ÏÝ»ñÁ« áñáÝù Ý»ñ³éáõÙ »Ý ³ÛÝ
³Ù»ÝÁ« ÇÝãÁ Ï³åí³Í ¿ Ï³¹ñ»ñ ÁÝïñ»Éáõ« Ýñ³Ýó ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ åÉ³Ý³íáñ»Éáõ ¨ Ï³ñ·³íáñ»Éáõ« ÇÝãå»ë Ý³¨ ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ ³å³Ñáí»Éáõ Ñ»ï«
Ñá·»ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý áñ³ÏÝ»ñÁ« áñáÝù Ý»ñ³éáõÙ »Ý Õ»Ï³í³ñÇÝ ³ÝÑñ³Å»ßï
Ù³ñÙÝ³Ï³Ý ¨ Ñá·»Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÁª É³í ³éáÕçáõÃÛáõÝ« Ñ³Ù³Ïóí³Í Ùï³ÍáÕáõÃÛ³Ý Ñ³ÏáõÙ« ½³ñ·³ó³Í »ñ¨³Ï³ÛáõÃÛáõÝ« Ù³ñ½í³Í ÑÇßáÕáõÃÛáõÝ:
ºññáñ¹ ËÙµÇ Ù»ç ÙïÝáõÙ »Ý Ûáõñ³Ñ³ïáõÏ ³ÝÓÝ³ÛÇÝ ·áñÍ³ñ³ñ
áñ³ÏÝ»ñÁ« áñáÝù ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ »Ý Ñá·»µ³Ý³-Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý áñ³ÏÝ»ñÇ ï»ëùáí: Àëï Þ»å»ÉÇ ³Û¹ áñ³ÏÝ»ñÝ »Ýª Ñ³Õáñ¹³Ïóí»Éáõ
ÁÝ¹áõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ« ëÃñ»ë³Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝÁ« å»ñ×³ËáëáõÃÛáõÝÁ ¨ íÇ½áõ³ÉáõÃÛáõÝÁ: (Шепель В. М.; 51)
è© ÎñÇã¨ëÏÇÝ ³é³ÝÓÝ³óñ»É ¿ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó Õ»Ï³í³ñÇ Ñ»ï¨Û³É
áñ³ÏÝ»ñÁ© åñáý»ëÇáÝ³ÉÇ½Ù, å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ ¨ íëï³ÑáõÃÛáõÝ, »ÝÃ³Ï³Ý»ñÇ íñ³ ³½¹»Éáõ áõÝ³ÏáõÃÛáõÝ« ÇÝùÝ³íëï³ÑáõÃÛáõÝ, ÇÝùÝáõñáõÛÝáõÃÛáõÝ, ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ëï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý ÉáõÍÙ³Ý, Ñ³Õáñ¹³Ïóí»Éáõ áõÝ³ÏáõÃÛáõÝ, ¿ÙáóÇáÝ³É Ñ³í³ë³ñ³Ïßéí³ÍáõÃÛáõÝ ¨ ëÃñ»ë³Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝ,
ß÷íáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ« »ÝÃ³Ï³Ý»ñÇ Ñ»ï Ù»ñÓáõÃÛáõÝ: (Кричевский Р. А.; 54)
Àëï º© ÎÇßÏ»ÉÇ Õ»Ï³í³ñÇ ³ÝÓÇ Ï³éáõóí³ÍùÇ Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý ÑÇÙùÁ
Ýñ³ Ï³½Ù³Ï»ñåã³Ï³Ý ÁÝ¹áõÝ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÝ »Ý: Ü³ ÝßáõÙ ¿« áñ åñáý»ëáñ
àõÙ³ÝëÏáõ ¹åñáóÇ Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÝ ³é³ÝÓÝ³óÝáõÙ »Ý Ï³½Ù³Ï»ñåã³Ï³Ý
195

²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë

ÁÝ¹áõÝ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ »ñ»ù »Ã³Ï³éáõóí³Íù© Ï³½Ù³Ï»ñåã³Ï³Ý Ëáñ³Ã³÷³ÝóáõÃÛáõÝ, ½·³óÙáõÝù³ÛÇÝ-Ï³Ù³ÛÇÝ Çñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý, Ý»ñßÝãí»Éáõ ÑÇåÝáïÇ½Ù, Ï³½Ù³Ï»ñåã³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ñ³ÏáõÙ (Кишкель Е. Н.:158):
Ü©ìÉ³ëáí³Ý Ñ³Ù³ñáõÙ ¿« áñ Õ»Ï³í³ñÇ Ñ³Ù³ñ ó³ÝÏ³ÉÇ »Ý §ÇÙ³ëïáõÝ
í³ñùÇ Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñÁ¦ª
1. ØïùÇ µ³óáõÃÛáõÝ: ²Û¹åÇëÇ ³ÝÓÁ Ùáï»óáõÙ ¿ ÁÝ¹áõÝáõÙ ¨ Ñ³ëÏ³ÝáõÙ ¿« áñ ¹ñ³Ýáí ³í»ÉÇ É³í ÁÝïñáõÃÛáõÝ ÏáõÝ»Ý³: Ü³ ãÇ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏíáõÙ §ÑÇÙ³ ¨ ³Ûëï»Õ¦ ëÏ½µáõÝùáí« Ý³ÛáõÙ ¿ ³é³ç ¨ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ¿
»ÝÃ³ñÏáõÙ Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÁ«
2. ¸ñ³Ï³Ý í»ñ³µ»ñÙáõÝù ÁÝ¹¹ÇÙ³ËáëÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ: ÆÙ³ëïáõÝ Ù³ñ¹Á ÝáõÛÝÇëÏ ÏáÝýÉÇÏïÇ Å³Ù³Ý³Ï ¹Ç³óÇÝÇ Ù»ç Ó·ïáõÙ ¿ ï»ëÝ»É §ÁÝÏ»ñáç¦« Ýñ³ ¿áõÃÛ³Ý É³í³·áõÛÝ Ù³ëÁ«
3. è³óÇáÝ³É Ùï³ÍáÕáõÃÛáõÝ: ÜÙ³Ý Ù³ñ¹áõ Ùáï µ³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ
ÑëÏáõÙ ¿ ½·³óÙáõÝùÝ»ñÇÝ,
4. Ð³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝ,
5. Ð³Ý¹áõñÅáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ: ÜÙ³Ý Ù³ñ¹Á Ñ³Ùµ»ñ³ï³ñ ¿« Ù³ñ¹Ï³Ýó
ÁÝ¹áõÝáõÙ ¿ ³ÛÝå»ë« ÇÝãå»ë Ï³Ý ¨ Ñ³Ï³é³Ïáñ¹Ç ¹»ëïñáõÏïÇí í³ñùÁ Ý³
ÁÝ¹áõÝáõÙ ¿ áñå»ë Ù³ñ¹áõ ¹Åµ³ËïáõÃÛáõÝ ¨ áã Ã» Ù»Õù (Власова М.; 16):
Ü© ì»ñ»ëáíÁ ¨ë ³é³ç³ñÏáõÙ ¿ áñáß ¹ÇñùáñáßáõÙÝ»ñ« áñáÝù Ñ³Ù³ñáõÙ
¿ Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛ³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ë»É³óÇ í»ñ³µ»ñÙáõÝùÇ ¹ñáõÛÃÝ»ñ©
1. Î³ñáÕ³Ý³É ·ÉË³íáñÁ ï³ñµ»ñ»É »ñÏñáñ¹³Ï³ÝÇó
2. ÆÙ³Ý³É Çñ³íÇ×³ÏÇ íñ³ ³½¹»Éáõ ë³ÑÙ³ÝÁ
3. ÐÇÙÝ³ËÝ¹ñÇÝ ï³ñµ»ñ ÏáÕÙ»ñÇó Ý³Û»Éáõ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝ
4. ²Ýëå³ë»ÉÇ Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñÇÝ å³ïñ³ëïí³ÍáõÃÛáõÝ
5. ¸»åù»ñÇó ¹ñ³Ï³Ý ÷áñÓ Ó¨³íáñ»Éáõ áõÝ³ÏáõÃÛáõÝ (Вересов Н.; 59):
Î³ñ»ÉÇ ¿ ÷³ëï»É« áñ Õ»Ï³í³ñÇ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý
³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ ¿³Ï³Ýáñ»Ý Ï³Ëí³Í ¿ Ý³¨ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ¨ Çñ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇª Ýñ³ ÁÝÏ³ÉÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇó: ÀÝÏ³ÉáõÙÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ ³é³ñÏ³Ý»ñÇ Ï³Ù »ñ¨áõÛÃÝ»ñÇ ³ñï³óáÉÙ³Ý ³ÛÝ ·áñÍÁÝÃ³óÁ« áñÁ ³ÝÙÇç³Ï³Ý
³½¹»óáõÃÛ³Ùµ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ ½·³Û³ñ³ÝÝ»ñáõÙ: Ð³ßíÇ ³éÝ»Éáí« Ã» áñ
½·³Û³ñ³ÝÝ ¿ ³é³çÝ³ÛÇÝ« ³é³ÝÓÝ³óÝáõÙ »Ý ÁÝÏ³ÉÙ³Ý ï³ñµ»ñ ï»ë³ÏÝ»ñª ï»ëáÕ³Ï³Ý« ÉëáÕ³Ï³Ý« ÏÇÝ»ëï»ïÇÏ« ßáß³÷áÕ³Ï³Ý« Ñ³ÙÇ« Ñáï³éáõÃÛ³Ý: Àëï ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ Ù³ï»ñÇ³ÛÇ Ó¨»ñÇ ï³ñµ»ñ³ÏáõÙ »Ý ï³ñ³ÍáõÃÛ³Ý ÁÝÏ³ÉÙ³Ý« áõÕÕáõÃÛ³Ý« Ù»ÍáõÃÛ³Ý (áñÇ Ù»ç ÙïÝáõÙ ¿ ËáñáõÃÛáõÝ«
»ñÏ³ñáõÃÛáõÝ ¨ ³ÛÉ ÁÝÏ³ÉáõÙÝ»ñ)« Å³Ù³Ý³ÏÇ ¨ ëáóÇ³É³Ï³Ý å»ñó»åóÇ³Ý»ñÁ: Àëï µ³ñ¹áõÃÛ³Ý ³ëïÇ×³ÝÇ ³é³ÝÓÝ³óÝáõÙ »Ý ÙÇ³Å³Ù³Ý³ÏÛ³«
Áëï ·Çï³ÏóáõÃÛ³Ý ³ëïÇ×³ÝÇ ³Ï³Ù³ ¨ Ï³Ù³ÛÇÝ ÁÝÏ³ÉáõÙ: ì»ñçÇÝÇë ÁÝÃ³óùÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ÙÇ ß³ñù Çñ³ñ ÷áË³ñÇÝáÕ ÷áõÉ»ñáíª µ³ó³Ñ³Û196
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ïáõÙ« ï³ñµ»ñ³ÏáõÙ« ÝáõÛÝ³Ï³Ý³óáõÙ« Ï³ñ·³íáñáõÙ« ×³Ý³ãáõÙ ¨ ÇÙ³óáõÃÛáõÝ: ²Ûë ³Ù»ÝÁ ·áñÍáõÙ ¿ Ï³é³í³ñÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ« ³å³Ñáí»Éáõ
Ñ³Ù³ñ ³ñï³ùÇÝ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³ÝÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ·Çï³Ïóí³Í« ³é³ñÏ³Û³Ï³Ý áõ Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ ³ñï³óáÉáõÙÝ»ñÁ: ¸ñ³Ýù Ï³½ÙáõÙ »Ý
Õ»Ï³í³ñÇ ½·³Û³Ï³Ý ÷áñÓÇ Ó¨³íáñÙ³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÁ: ÀÝÏ³ÉÙ³Ý« ûñÇÝ³Ï« ÁÝïñáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÙÇçáóáí ³ñï³ùÇÝ Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñÇó ³é³ÝÓÝ³óíáõÙ »Ý ³é³í»É Ï³ñ¨áñÝ»ñÁ: (Карпов А. В.; 229-232)
Î³é³í³ñÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ Ï³ñ¨áñ »Ý Ý³¨ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ ÁÝÏ³ÉÙ³Ý ³ÝÑ³ï³Ï³Ý á×³ÛÇÝ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ¶áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý »ñÏáõ ÑÇÙÝ³Ï³Ýª ³Ý³ÉÇïÇÏ ¨ ëÇÝÃ»ïÇÏ« /ÁÝ¹Ñ³Ýñ³óÝáÕ/ ¨ »ñÏáõ Éñ³óÝáÕª ³Ý³ÉÇïÇÏ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³óÝáÕ ¨ ¿ÙáóÇáÝ³É á×»ñ: §êÇÝÃ»ïÇÏ¦ ÁÝÏ³ÉÙ³Ý ï»ñ Ù³ñ¹ÇÏ
µÝáõÃ³·ñíáõÙ »Ý áñå»ë »ñ¨áõÛÃÝ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³óí³Í ³ñï³óáÉÙ³Ý Ñ³ÏáõÙ
áõÝ»óáÕ: ÆëÏ §³Ý³ÉÇïÇÏÝ»ñÇÝ¦ª Ñ³Ï³é³ÏÁ« µÝáñáß ¿ Ù³ë»ñÇ µ³Å³ÝáõÙÝ
áõ ï³ñµ»ñ³ÏáõÙÁ« Ù³Ýñ³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µ³ó³Ñ³ÛïáõÙÁ: ²Ý³ÉÇïÇÏÁÝ¹Ñ³Ýñ³óÝáÕ á×Ý ³Û¹ »ñÏáõëÇ ëÇÝÃ»½Ý ¿« ë³Ï³ÛÝ« Ã»° Ù»ÏÇ« ¨ Ã»° ÙÛáõëÇ
Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñÇ ÃáõÛÉ ³ñï³Ñ³Ûïí³ÍáõÃÛ³Ùµ: ¾ÙáóÇáÝ³É ïÇåÁ µÝáõÃ³·ñíáõÙ ¿ µ³ñÓñ ½·³Û³Ï³Ý é»³ÏóÇ³Ûáí« áñáÝù áñå»ë Ï³ÝáÝ« Ë³Ý·³ñáõÙ
»Ý ³ÝÓÇÝ ï³ñµ»ñ Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñÇÝ ï³É Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÉáõÍáõÙ:
Î³é³í³ñÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ Ñ³Ù³ñ É³í³·áõÛÝ ¿ Ñ³Ù³ñíáõÙ ³Ý³ÉÇïÇÏ-ÁÝ¹Ñ³Ýñ³óÝáÕ á×Ç ÁÝÏ³ÉáõÙÁ: ²é³çÇÝ »ñÏáõëÁ ³í»ÉÇ Ýí³½ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï »Ý« ÇëÏ ãáññáñ¹Á Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù»ç Ñ³Ï³óáõóí³Í ¿: ÀÝÏ³ÉÙ³Ý Ñ³Ù³ñ áñå»ë ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ »Ý áã ÙÇ³ÛÝ ³ñï³ùÇÝ ³ßË³ñÑÇ ûµÛ»ÏïÝ»ñÁ« ³ÛÉ Ý³¨ ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÁ« Çñ»Ýó Ý»ñùÇÝ ³ßË³ñÑáí« Çñ»Ýó ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñáí« µ³½áõÙ Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñáí« Çñ»Ýó Ñ³Ï³ë³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñáí
áõ µÝáõÛÃáí: àõëïÇ« Õ»Ï³í³ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ù»ç ÙÇç³ÝÓÝ³ÛÇÝÁ ³é³çÇÝ
Ñ»ñÃÇÝ Ï³ñ¨áñíáõÙ ¿ ÁÝÏ³ÉÙ³Ùµ: ²Û¹ ÇëÏ å³ï×³éáí« Ï³é³í³ñã³Ï³Ý
·áñÍÁÝÃ³óáõÙ ÁÝÏ³ÉÙ³Ý Ûáõñ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ ³ÛÝ ¿« áñ ÁÝÏ³ÉáõÙÁ Ñ³Ý¹»ë ¿
·³ÉÇë Ûáõñ³Ñ³ïáõÏ Ó¨»ñáí« áñáÝóÇó »Ý ÙÇç³ÝÓÝ³ÛÇÝÁ ¨ §ëáóÇ³É³Ï³Ý
ÁÝÏ³ÉáõÙÁ¦: êáóÇ³É³Ï³Ý ÁÝÏ³ÉáõÙÝ Çñ Ù»ç ¿ Ý»ñ³éáõÙ ÁÝÏ³ÉÙ³Ý Ñ»ï¨Û³É
ï³ñ³ï»ë³ÏÝ»ñÁ©
1. ³ÝÑ³ï³Ï³Ýª Ù³ñ¹áõ ÏáÕÙÇó ³ÛÉ Ù³ñ¹áõ ÁÝÏ³ÉáõÙ« áñÁ Ï³Ëí³Í ¿
Ýñ³ÝÇó« ³ñ¹Ûáù ïíÛ³É ³ÝÓÁ å³ïÏ³ÝáõÙ ¿ ÝáõÛÝ ËÙµÇÝ« Ã» áã«
2. ³ÝÑ³ïÇ ÏáÕÙÇó ËÙµÇ ÁÝÏ³ÉáõÙ«
3. ÙÇçËÙµ³ÛÇÝ ÁÝÏ³ÉáõÙª ËÙµ»ñÇ Ù»ÏÁ ÙÛáõëÇ ÁÝÏ³ÉáõÙ«
4. ËÙµÇ ÇÝùÝ³ÁÝÏ³ÉáõÙ: (Карпов А. В.; 234)
êáóÇ³É³Ï³Ý ÁÝÏ³ÉÙ³Ý µáÉáñ ³Ûë ï»ë³ÏÝ»ñÁ Ï³é³í³ñÙ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÏáÙáõÝÇÏ³ïÇí ·áñÍ³éáõÛÃÇ ÑÇÙùÝ »Ý: ØÇç³ÝÓÝ³ÛÇÝ ÁÝÏ³ÉÙ³Ý
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·áñÍÁÝÃ³óÁ Ï³é³í³ñã³Ï³Ý« ³Û¹ ÃíáõÙ Ý³¨ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý
·áñÍáõÝ»áõÝ»ÃÛ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßï å³ÛÙ³Ý ¿:
Àëï ëáóÇ³É³Ï³Ý ÁÝÏ³ÉÙ³Ý ³é³ÝÓÝ³óíáõÙ »Ý Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ »ñÏáõ
ïÇåª ÏáÕÙÝáñáßí³Í ¹»åÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý í»ñÇÝ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ ¨ ÏáÕÙÝáñáßí³Í ¹»åÇ Ï³é³í³ñíáÕ ËáõÙµÁ: ì»ñçÇÝÁ µÝáñáßíáõÙ ¿ ³í»ÉÇ ×ß·ñÇï
ÁÝÏ³ÉÙ³Ùµ ¨ ³ßË³ï³ÝùÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý íñ³ ³í»ÉÇ Ù»Í ³½¹»óáõÃÛ³Ùµ:
êáóÇ³É³Ï³Ý ÁÝÏ³ÉÙ³Ý ³Ù»Ý³áõëáõÙÝ³ëÇñí³Í áÉáñïÁ Ï³åí³Í ¿
ÁÝÏ³ÉÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ý»ÝáÙ»ÝÝ»ñÇ« ¹ñë¨áñáõÙÝ»ñÇ ¨ ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
ÝÏ³ñ³·ñÙ³Ý Ñ»ï: ²Û¹ µáÉáñ ý»ÝáÙ»ÝÝ»ñÁ ¨ ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõÝ»Ý Ù»Ï
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ µÝáõÃ³·ñÇãª ¹ñ³Ýù ÙÇ¨ÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ »Ý áñå»ë
ÁÝÏ³ÉÙ³Ý §ëË³ÉÝ»ñ¦ ¨ áñå»ë Ï³ñ¨áñ ûñÇÝ³ã³÷áõÃÛáõÝÝ»ñ« áñáÝó å³ï×³éÝ»ñÝ ³ñÙ³ï³íáñíáõÙ »Ý Ñá·»Ï³ÝÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ:
êïáñ¨ ß³ñ³¹ñáõÙ »Ýù ³ÛÝ ý»ÝáÙ»ÝÝ»ñÁ« áñáÝù Ù»Í Ñ»ï³ùñùñáõÃÛáõÝ
»Ý Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ Ï³é³í³ñã³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó:
§ö³éùÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ¦ª ³Ù»Ý³Ñ³ÛïÝÇ §ëË³ÉÁ¦ ÙÇç³ÝÓÝ³ÛÇÝ ÁÝÏ³ÉÙ³Ý Ù»ç: ì»ñçÇÝÇë ¿áõÃÛáõÝÁ Ï³Û³ÝáõÙ ¿ Ýñ³ÝáõÙ« áñ Ù³ñ¹áõ Ù³ëÇÝ
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ¹ñ³Ï³Ý ïå³íáñáõÃÛáõÝÁ ÷áË³ÝóíáõÙ ¿ Ýñ³ ãµ³ó³Ñ³Ûïí³Í
·Í»ñÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ÑÇÙ³Ý íñ³« ÇÝãÇ Ñ»ï¨³Ýùáí ¹ñ³Ýù ÝáõÛÝå»ë ¹ñ³Ï³Ý
»Ý ÁÝÏ³ÉíáõÙ: ºí Ñ³Ï³é³ÏÁ« ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ µ³ó³ë³Ï³Ý ïå³íáñáõÃÛáõÝÁ
Ñ³Ý·»óÝáõÙ ¿ ¹»é¨ë ãµ³ó³Ñ³Ûïí³Í ·Í»ñÇ µ³ó³ë³Ï³Ý ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÇ:
§²é³çÝ³ÛÝáõÃÛ³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ¦ Çñ Ù»ç Ý»ñ³éáõÙ ¿ ³ÝÓÇ Ù³ëÇÝ
³é³çÇÝ ÇëÏ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ËÇëï ·Ý³Ñ³ïáõÙ: Ð»ï³·³ ëï³óí³Í ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÛ³Ùµ ³ÛÝ ë¨»éáõÝ ¿ ¨ Ï³ÛáõÝ: ÎáãíáõÙ ¿ §Í³ÝáÃáõÃÛáõÝ¦ Ï³Ù §³é³çÇÝ ïå³íáñáõÃÛ³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝ¦:
§ÜáñáõÃÛ³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ¦ Ç ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ í»ñÁ Ýßí³ÍÝ»ñÇ« ãÇ
í»ñ³µ»ñáõÙ ³ÝÍ³ÝáÃ Ù³ñ¹áõ ÁÝÏ³ÉÙ³ÝÁ: ²ÛÝ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë« áñ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ ëáõµÛ»ÏïÇíáñ»Ý ³í»ÉÇ Ï³ñ¨áñ ¿« ÇÝãÁ í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ëáõµÛ»ÏïÇ
áã ÙÇ³ÛÝ ³ñï³ùÇÝ Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñÇÝ« ³ÛÉ¨ í»ñçÇÝÇë Ëáëù³ÛÇÝ í³ñí»É³Ó¨ÇÝ: ²Û¹ å³ï×³éáí ¿É« áñå»ë Ï³ÝáÝ« ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ·áñÍáÕ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÁ Çñ»Ýó ËáëùÁ ³í³ñïáõÙ »Ý ÙÇ áñ¨¿ ïå³íáñÇã ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛ³Ùµ:
§Ð³Ý¹áõñÅáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ¦ Çñ Ù»ç Ý»ñ³éáõÙ ¿ Õ»Ï³í³ñÇ ÏáÕÙÇó »ÝÃ³Ï³Ý»ñÇ ³ÝÑÇÙÝ ¹ñ³Ï³Ý ÁÝÏ³ÉáõÙÁ ¨ Ýñ³Ýó ¹ñ³Ï³Ý
·Í»ñÇ ·»ñ³·Ý³Ñ³ïáõÙÁª Ã»ñ³·Ý³Ñ³ï»Éáí µ³ó³ë³Ï³ÝÝ»ñÁ: ¸ñ³ ÑÇÙùáõÙ ÁÝÏ³Í ¿ Õ»Ï³í³ñÇ Ó·ïáõÙÁª Çñ»Ý ³å³Ñáí»É ÑÝ³ñ³íáñ ÏáÝýÉÇÏï198

²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë

Ý»ñÇó« áñáÝù ³ÝËáõë³÷»ÉÇ »Ý« »Ã» Ý³ ûµÛ»ÏïÇí ·Ý³Ñ³ïÇ »ÝÃ³Ï³Ý»ñÇ
µ³ó³ë³³Ï³Ý ·Í»ñÁ: Карпов А. В. 3; ¿ç 236)
²Ûë ³Ù»ÝÇÝ ½áõ·³Ñ»é ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý ÙÇç³ÝÓÝ³ÛÇÝ ÁÝÏ³ÉÙ³Ý ³ÛÉ
»ñ¨áõÛÃÝ»ñ« áñáÝù ë»ñïáñ»Ý Ï³åí³Í »Ý ÇÝï»É»Ïïáõ³É ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ
Ñ»ï ¨ µÝáñáßáõÙ »Ý ³ñ¹»Ý áã ÙÇ³ÛÝ ³ÛÝ« Ã» Ù³ñ¹ÇÏ ÇÝãå»ë »Ý ÁÝÏ³ÉáõÙ
³ÛÉ ³ÝÓ³Ýó áõ ·Ý³Ñ³ïáõÙ Ýñ³Ýó« ³ÛÉ¨ª Ã» ÇÝãå»ë »Ý Ýñ³Ýù ÷áñÓáõÙ
µ³ó³ïñ»É Çñ»Ýó ÏáÕÙÇó ÁÝÏ³Éí³Í ³ñ³ñùÝ»ñÇ å³ï×³éÝ»ñÁ« ³ÛÉ Ù³ñ¹Ï³Ýó í³ñí»É³Ó¨Á: ²ñ¨ÙïÛ³Ý Ñá·»µ³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ³Ûë áõÕÕáõÃÛáõÝÁ ëï³ó»É ¿ §Ï³½áõ³É ³ïñÇµáõóÇ³¦ ³Ýí³ÝáõÙÁ: Î³½áõ³É ³ïñÇµáõóÇ³ÛÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý µ³ó³éÇÏáõÃÛáõÝÁ Ï³Û³ÝáõÙ ¿ Ýñ³ÝáõÙ« áñ Ù³ñ¹ÇÏ Ñ³Ïí³Í »Ý Çñ»Ýó
í³ñùÁ µ³ó³ïñ»É Çñ³íÇ×³Ï³ÛÇÝ ÷³ëï³ñÏÝ»ñáí« ³ÛëÇÝùÝ« Çñ»Ýó íñ³
Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇ ³½¹»óáõÃÛ³Ùµ« ÇëÏ ³ÛÉ Ù³ñ¹Ï³Ýó í³ñùÁª ³ÝÓÝ³ÛÇÝ
áñ³ÏÝ»ñáí ¨ Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý Ûáõñ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñáí:
Ô»Ï³í³ñÇ Ñ³çáÕí³Í ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ å³ÛÙ³ÝÁ Ýñ³
³ÝÓÝ³Ï³Ý Ñ»ÕÇÝ³ÏáõÃÛáõÝÝ ¿: Î³é³í³ñÙ³Ý áÉáñïáõÙ ³ÝÓÇ Ñ»ÕÇÝ³ÏáõÃÛáõÝ ³ë»Éáí Ñ³ëÏ³óíáõÙ ¿ ³ÛÝ ×³Ý³ãáõÙÁ« ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ« áñ ³ÝÓÝ
áõÝ»ÝáõÙ ¿ Ù³ñ¹Ï³Ýó íñ³: Ð»ÕÇÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ Ñ³Ý¹»ë ¿ ·³ÉÇë áñå»ë Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ûáõñ³Ñ³ïáõÏ ï»ë³Ï« áñå»ë Õ»Ï³í³ñÇ ¨
»ÝÃ³Ï³Ý»ñÇ ÙÇç¨ Ó¨³íáñí³Í ³ÏïÇí áõ Ñ»ï³¹³ñÓ Ï³å»ñÇ Ó¨« ¨ å³ï³Ñ³Ï³Ý ã¿« áñ Õ»Ï³í³ñÇ Ñ»ÕÇÝ³ÏáõÃÛáõÝÝ ³ÝÙÇç³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝ ¿ ·áñÍáõÙ ÏáÉ»ÏïÇíáõÙ µáÉáñ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ íñ³: (ì© º¹Ç·³ñÛ³Ý, ê©
ê»¹ñ³ÏÛ³Ý«; 53)
Ô»Ï³í³ñÇ Ñ»ÕÇÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñáõë³ÉÇáõÃÛ³Ý Ï³ñ¨áñ
·áñÍáÝ ¿: Ø³ñ¹Ï³Ýó ÏáÕÙÇó Õ»Ï³í³ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ñ³ñ·³ÝùÁ ¨ ÁÝ¹áõÝáõÙÁ Ýñ³Ýó Ùáï ëï»ÕÍáõÙ ¿ Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý Ý³Ë³ïñ³Ù³¹ñí³ÍáõÃÛáõÝª
Ñ³Ù³·áñÍ³Ïó»Éáõ« Ï³Ù³íáñ »ÝÃ³ñÏí»Éáõ Ýñ³ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ« Ýñ³ ÏáÕÙÇó
Çñ»Ýó ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ß³Ñ³·ñ·éí³ÍáõÃÛáõÝ: (ì© º¹Ç·³ñÛ³Ý, ê© ê»¹ñ³ÏÛ³Ý«; 53)
²ñï³Ï³ñ· áõ ×·Ý³Å³Ù³ÛÇÝ Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñáõÙ Ù³ñ¹Ï³Ýó Ñ³Ù³ï³ñ³Í É³ñí³ÍáõÃÛáõÝÁ« µ³½áõÙ ëÕ³×Ý»ñÁ« ¹ñ³Ýó Ñ»ï¨³Ýùáí ³é³ç³óáÕ
Ù³ñÙÝ³Ï³Ý ¨ Ñá·»Ï³Ý ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÁ« É³ÛÝ ½³Ý·í³ÍÝ»ñáõÙ ÑÇÙù »Ý
Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ Ñáé»ï»ë³Ï³Ý ïñ³Ù³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñ Ó¨³íáñÙ³Ý« ³ñÅ»ù³ÛÇÝ
Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ ÷á÷áËÙ³Ý« ³å³·³ÛÇ áõ å»ï³Ï³Ý Ï³ñ·»ñÇ« Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ÝÏ³ïÙ³Ùµ ³Ýíëï³ÑáõÃÛ³Ý« ¹Å·áÑáõÃÛ³Ý áõ ³ÝÑ³Ý¹áõñÅáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ (ØÏñïáõÙÛ³Ý Ø.; 189):
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ÜÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ³ßË³ï³ÝùÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ »ñ¨áõÛÃÝ»ñÇ ×³Ý³ãÙ³Ùµ« Ù³ñ¹Ï³Ýó Ñ»ï ï»ÕÇ áõÝ»óáÕ µ³ó³ë³Ï³Ý »ñ¨áõÛÃÝ»ñÇ ³é³ç³óÙ³Ý Ï³ÝË³ï»ëÙ³Ùµ« ¹ñ³Ýó Ï³ÝË³ñ·»ÉÙ³Ý
áõÕÇÝ»ñÇ Ùß³ÏÙ³Ùµ (ØÏñïáõÙÛ³Ý Ø.; 20-21):
ÆÝã í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ Ï³é³í³ñÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý ³ÛÉ Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý ·áñÍáÝÝ»ñÇÝ« ³å³ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ³é³ÝÓÝ³óÝ»É ëáóÇ³É-Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý
·áÛ³óáõÙÝ»ñÁ« áñáÝù Ù³ñ¹Ï³Ýó Ý»ñËÙµ³ÛÇÝ ÷áË³½¹»óáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝù
»Ý« ÇÝãå»ë Ý³¨ ëáóÇ³É-Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý ³ÛÝ ·áÛ³óáõÙÝ»ñÁ« áñáÝù ³é³ç³ÝáõÙ »Ý ëáóÇ³É³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³í»ÉÇ É³ÛÝ ßñç³Ý³ÏáõÙ« Ñ³ïÏ³å»ë« »ñµ ³ÛÝ Ó¨³íáñíáõÙ ¿ Õ»Ï³í³ñÇ ÏáÕÙÇó ³ñï³Ï³ñ· Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñÁ
Å³Ù³Ý³ÏÇÝ ãÏ³ÝË³ï»ë»Éáõ å³ï×³éáí:
Î³ñÍáõÙ »Ýù« áñ Ñ³ÝñáõÛÃÇ ÇÝùÝ³·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÁ ÝáõÛÝå»ë Õ»Ï³í³ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÇó ¿« ù³Ý½Ç Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Õ»Ï³í³ñÇ Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ ·áññÍ³éáõÛÃÝ»ñÇó Ù»ÏÁ ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ·áñÍ³éáõÛÃÝ ¿: ÎáÉ»ÏïÇíÁ« Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ³Ûë Ùáï»óÙ³Ý« Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ñ³Ù³ñ»É áñå»ë Õ»Ï³í³ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý §³ñï³¹ñ³ÝùÝ»ñÇó¦ Ù»ÏÁ« ÇëÏ
ÏáÉ»ÏïÇíÇ µÝáñáßáõÙÝ»ñÁ« áñï»Õ ÇÝùÝ³·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÁ ½µ³Õ»óÝáõÙ ¿ Ï³ñ¨áñ ï»Õª ÏáÉ»ÏïÇíÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý óáõó³ÝÇßÁ:

ú·ï³·áñÍí³Í ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ó³ÝÏ
1. Вересов Н., Психология управления, изд. Москва, 2005г, 222 стр.
2. Власова М. Н. …И проснешься боссом, М. 1994г.
3. Карпов А. В. Психология менеджмента, М. 2004г.
4. Кишкель Е. Н. Социология и психология управления, Высшая школа, 2005г.
5. Кричевский Р. А. Если вы руководитель, Элементы психологии, менеджмента в
повседневной работе,. М. 1993г.
6. Магерисон Ч., Какабадзе Э. Подходы к определению профецционально важных
качеств руководителя, Академия, М. 2003г.
7. Шепель В. М. «Управленческая психология», М. 1993г.
8© ì© º¹Ç·³ñÛ³Ý, ê© ê»¹ñ³ÏÛ³Ý«Î³é³í³ñÙ³Ý Ñá·»µ³ÝáõÃÛáõÝ« ºñ¨³Ý 2004
9© ØÏñïáõÙÛ³Ý Ø. Ðá·. ¨ ÏÛ³Ýù« N1-2« 2009г.
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ÈáõëÇÝ» âÆÈÆÜ¶²ðÚ²Ü
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³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÝ ³å³ÑáíáÕ áñ³ÏÝ»ñÁ« ¹ñ³Ýó ¹³ë³Ï³ñ·áõÙÁ ¨
ï³ñµ»ñ Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ¹ñ³Ýó í»ñ³µ»ñÛ³É Ùáï»óáõÙÝ»ñÁ: àñå»ë
³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý ·ñ³í³Ï³Ý áõëáõÙÝ³ëÇñíáõÙ ¿ Ý³¨ Ýñ³ª ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ¨
Çñ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÁÝÏ³ÉÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÁ« ÇÝãå»ë Ý³¨ Ï³é³í³ñã³Ï³Ý
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó Ñ»ï³ùñùñáõÃÛáõÝ Ý»ñÏ³Û³óÝáÕ ÙÇ ß³ñù ³ÛÉ
ý»ÝáÙ»ÝÝ»ñ (§÷³éùÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ« ³é³çÝ³ÛÝáõÃÛ³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ«
§Ñ³Ý¹áõñÅáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ¨ ³ÛÉÝ):
Лусине ЧИЛИНГАРЯН
Качества, обеспечивающие эффективность профессиональной деятельности
руководителя
Ключевые слова: продуктивность, инициационный, стрессоустойчивость, социальное
восприятие

В статье представлены качества, обеспечивающие эффективность профессиональной деятельности руководителя, их классификация и подходы различных авторов
по этому вопросу. В качестве одного из залогов эффективности деятельности руководителя исследуется процесс восприятия им задач и ситуаций, а также ряд
представляющих интерес с точки зрения управленческой деятельности явлений,
таких, как влияние ―славы‖, влияние ―приоритетности‖, влияние ―терпимости‖.
Lusine CHILINGARYAN
Qualities, affecting professional activities of a leader
Key words: productivity, initiatory, stress resistance, social reception

This article is concerned with the qualities, affecting professional activity of a leader,
their classification and approaches of different scholars to this problem. The way of
leader‘s perception of tasks and situations, as well as phenomena (the influence of
―fame‖, the influence of ―priority‖, the influence of ―tolerance‖ and others), which are
subject of interest from the management viewpoint, are regarded as the ticket of success
in the management activities.

201

²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë

äºî²Î²Ü ¶ÜàôØÜºðÆ Ð²Ø²Î²ð¶Æ ¸ºðÀ îÜîºêàôÂÚ²Ü Î²ð¶²ìàðØ²Ü
¶àðÌàôØ
ÐáíÑ³ÝÝ»ë ²Úì²¼Ú²Ü
ÖÞÐ²Ð Ñ³Ûóáñ¹
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. ïÝï»ëáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý Ï³ñ·³íáñáõÙ, å»ï³Ï³Ý ·ÝáõÙÝ»ñ,
å»ï³Ï³Ý ¨ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï³ñÇùÝ»ñ, µÛáõç»ï³ÛÇÝ Í³Ëë»ñ, å»ï³Ï³Ý å³ïí»ñ

ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùµ, Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó å»ïáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÁ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý Ï»Ýë³Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ µ³ñÓñ³óáõÙÝ ¿, áñÇÝ ¿É, Áëï ¿áõÃÛ³Ý,
áõÕÕí³Í ¿ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ µ³ñÇùÝ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝÁ ¨ Ù³ïáõóáõÙÁ: ì»ñçÇÝÝ»ñÇë ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÁ Ï³Û³ÝáõÙ ¿ Ýñ³ÝáõÙ, áñ ï³ñµ»ñ ûµÛ»ÏïÇí ¨
ëáõµÛ»ÏïÇí å³ï×³éÝ»ñáí ¹ñ³Ýù ·ïÝíáõÙ »Ý Ù³ëÝ³íáñ µÇ½Ý»ëÇ Ñ»ï³ùÁñùñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñÇó ¹áõñë ¨ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ »Ý Ûáõñ³Ñ³ïáõÏ
å»ï³Ï³Ý §Ù»Ý³ßÝáñÑ¦: 20-ñ¹ ¹³ñáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í ù³Õ³ù³Ï³Ý ¨ ïÁÝï»ë³Ï³Ý ½³ñ·³óáõÙÝ»ñÁ ¨ë Ù»Ï ³Ý·³Ù íÏ³Û»óÇÝ ßáõÏ³Û³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³ñ·³íáñÙ³Ý §³Ýï»ë³Ý»ÉÇ Ó»éùÇ¦ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ï³Ù ¹ñ³Ýó µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ, áñÝ, Çñ Ñ»ñÃÇÝ, Ñ³Ý¹Çë³ó³í ïÝï»ë³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇÝ å»ï³Ï³Ý ÙÇç³ÙïáõÃÛ³Ý ¨ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ÛáõñûñÇÝ³Ï ÑÇÙÝ³íáñáõÙ: Àëï ¿áõÃÛ³Ý, ßáõÏ³ÛÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ å»ïáõÃÛáõÝÁ Ñ³Ý¹»ë ¿ ·³ÉÇë ÙÇ³ÛÝ ³ÛÝ ¹»åù»ñáõÙ, »ñµ áñ¨¿ ³ÝÏ³ï³ñáõÃÛ³Ý Ï³ÝË³ñ·»ÉáõÙÁ Ï³Ù Ù»ÕÙáõÙÁ ÑÝ³ñ³íáñ ã¿ ³å³Ñáí»É ßáõÏ³Û³Ï³Ý Ï³ñ·³íáñÇãÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: È. Ú³ÏáµëáÝÁ ïÝï»ë³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñáõÙ å»ïáõÃÛ³Ý Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÁ ¹Çï³ñÏáõÙ ¿ ßáõÏ³ÛÇ åñÇ½Ù³ÛÇ
ÙÇçáóáí.
1. å»ïáõÃÛáõÝÁ ßáõÏ³ÛÇ ÙÛáõë ·áñÍ³Ï³ÉÝ»ñÇ ÝÙ³Ý ·áñÍáõÙ ¿ ßáõÏ³Û³Ï³Ý ÙÇç³í³ÛñáõÙ, ÇëÏ »ñÏñÇ ïÝï»ë³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÇÝ Ýñ³ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý
³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ Í³·áõÙ ¿ ³ÛÝ ¹»åù»ñáõÙ, »ñµ ßáõÏ³Û³Ï³Ý áõÅ»ñÇ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÁ ãÇ ³å³ÑáíáõÙ é»ëáõñëÝ»ñÇ ûåïÇÙ³É ï»Õ³µ³ßËáõÙ ¨ û·ï³·áñÍáõÙ,
2. å»ïáõÃÛ³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñÁ ¨ ¹ñ³Ýó Ó»éù µ»ñÙ³Ý »Õ³Ý³ÏÝ»ñÁ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í »Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ñ»ï³ñùñùáõÃÛáõÝÝ»ñáí ¨ Ó¨³íáñíáõÙ »Ý
Ýñ³ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ:167
Ð³ñÏ ¿ Ýß»É, áñ ó³ÝÏ³ó³Í »ñÏñÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý ¨ ïÝï»ë³Ï³Ý ÏÛ³ÝùáõÙ å»ïáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ß³ñÅ³éÇÃÁ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ µ³ñÇùÝ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝÝ ¿, áñÁ å³ÛÙ³Ý³íáñáõÙ ¿ í»ñçÇÝÇë ·áñÍáÕáõÃÛáõÝ167

Якобсон Л. И. Экономика общественного сектора. Основы теории государственных
финансов. М.: 1996г. http://studopedia.info/8-64152.html
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Ý»ñÁ ßáõÏ³Û³Ï³Ý ÙÇç³í³ÛñáõÙ: ä. ê³Ùáõ»ÉëáÝÇ Ï³ñÍÇùáí Ñ»Ýó å»ïáõÃÛáõÝÝ ¿ ÏñáõÙ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ÙÇ ß³ñù ³åñ³ÝùÝ»ñÇ ³é³ç³ñÏÇ Ó¨³íáñÙ³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÁ, ù³ÝÇ áñ ßáõÏ³Ý ãÇ Ï³ñáÕ ³å³Ñáí»É ¹ñ³Ýó ³ÝÑñ³Å»ßï Í³í³Éáí
³ñï³¹ñáõÃÛáõÝÁ:168 ²Ûë Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ è. ²éÇµÏ³¨Á ÝßáõÙ ¿, áñ Ù»Ý³ßÝáñÑÝ»ñÁ, µ³ó³ë³Ï³Ý ³ñï³ùÇÝ ¿ý»ÏïÝ»ñÁ, Ñ³Ýñ³ÛÇÝ µ³ñÇùÝ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý áõÕÕáõÃÛ³Ùµ Ù³ëÝ³íáñ µÇ½Ý»ëÇ Ñ»ï³ùñùñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ Ñ³Ý·»óÝáõÙ »Ý é»ëáõñëÝ»ñÇ ³Ý³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ï»Õ³µ³ßËÙ³ÝÁ ¨ ëáóÇ³É³Ï³Ý Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³é³ç³óÙ³ÝÁ, áñáÝó Ï³ÝË³ñ·»ÉÙ³ÝÝ áõ í»ñ³óÙ³ÝÝ ¿ Ïáãí³Í å»ïáõÃÛáõÝÁ:169
ä»ïù ¿ Ýß»É, áñ ïÝï»ë³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇÝ å»ïáõÃÛ³Ý ÙÇç³ÙïáõÃÛ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ Ñ³ïÏ³å»ë Ù»Í³ÝáõÙ ¿ ³ÛÝ ¹»åù»ñáõÙ, »ñµ
ßáõÏ³Û³Ï³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÇ ½³ñ·³óÙ³Ý ³ëïÇ×³ÝÁ µ³í³ñ³ñ ã¿, ÇëÏ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý »ÝÃ³Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇó ß³ï»ñÁ ¹»é¨ë µ³ó³Ï³ÛáõÙ »Ý: ÜÙ³Ý
Çñ³íÇ×³ÏáõÙ å»ïáõÃÛ³Ý ÙÇç³ÙïáõÃÛáõÝÁ, ÇÝã áñ ³éáõÙáí, Éñ³óÝáõÙ ¿
ßáõÏ³Û³Ï³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÇÝ ¨ ³å³ÑáíáõÙ ¿ ïÝï»ë³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ
ë³ÑáõÝ ½³ñ·³óáõÙÁ: ´³óÇ ³Û¹, å»ïáõÃÛ³Ý ËÝ¹ÇñÝ ¿ Ý³¨ Ï³ÝË³ñ·»É»É
ßáõÏ³ÛÇ ³ÝÏ³ï³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï¨³Ýùáí ³é³ç³óáÕ µ³ó³ë³Ï³Ý ½³ñ·³óáõÙÝ»ñÁ: àñáß Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÇ Ï³ñÍÇùáí, å»ïáõÃÛ³Ý »Ï³ÙáõïÝ»ñÝ áõ
Í³Ëë»ñÁ å»ïù ¿ ÑÝ³ñ³íáñÇÝë Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»Ý Ñ³Ýñ³ÛÇÝ µ³ñÇùÝ»ñÇ ·Íáí µÝ³ÏãááõÃÛ³Ý å³Ñ³ÝçÙáõÝùÝ»ñÇÝ ¨ Ýå³ï³Ï³Ù»ï Ï»ñåáí û·ï³·áñÍí»Ý ¹ñ³Ýó µ³í³ñ³ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ:170 ÆëÏ ä. ê³ÙáõÉëáÝÁ ·ïÝáõÙ ¿,
áñ å»ïáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ ½µ³ÕíÇ Ýñ³Ýáí, ÇÝãáí áñ¨¿ Ù»ÏÁ ãÇ ½µ³ÕíáõÙ:171
ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùµ, ßáõÏ³Û³Ï³Ý ïÝï»ëáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ å»ïáõÃÛ³Ý ïÝï»ë³Ï³Ý ¹»ñÝ ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ ¿ Ýñ³ ÏáÕÙÇó Çñ³Ï³Ý³óíáÕ
·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñáí, áñáÝù Ï³ñ»ÉÇ ¿ ¹³ë³Ï³ñ·»É Ñ»ï¨Û³É ËÙµ»ñáõÙ.
1. ßáõÏ³Û³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³Ùñ³åÝ¹áõÙ ¨ ½³ñ·³óáõÙ, Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý »ÝÃ³Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇ Ó¨³íáñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï
168

Арыкбаев Р.К. Повышение эффективности бюджетных расходов через систему
государственных закупок: монография. Волгоград: Волгоградское научное издательство,
2009г. стр. 17.
169
Арыкбаев Р.К. Повышение эффективности бюджетных расходов через систему
государственных закупок: монография. Волгоград: Волгоградское научное издательство,
2009г. стр. 17.
170
Арыкбаев Р.К. Повышение эффективности бюджетных расходов через систему
государственных закупок: монография. Волгоград: Волгоградское научное издательство,
2009. С. 18
171
Арыкбаев Р.К. Повышение эффективности бюджетных расходов через систему
государственных закупок: монография. Волгоград: Волгоградское научное издательство,
2009. С. 17.
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å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ëï»ÕÍáõÙ, ßáõÏ³Û³Ï³Ý ¨ å»ï³Ï³Ý Ï³ñ·³íáñÇãÝ»ñÇ ÷áË·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíáõÙ,
2. Ï³ÛáõÝ ïÝï»ë³Ï³Ý Ñ³í³ë³ñ³ÏßéáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíáõÙ, ïÝï»ë³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Çñ³í³Ï³Ý Ï³ñ·³íáñáõÙ, ïÝï»ë³í³ñÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ëï»ÕÍáõÙ, é»ëáõñëÝ»ñÇ ¨ »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ é³óÇáÝ³É
í»ñ³µ³ßËáõÙ, Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ßáõÏ³Ý»ñáõÙ ³½·³ÛÇÝ Ñ»ï³ùñùáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝ, ßñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇ å³Ñå³ÝáõÙ, å»ï³Ï³Ý ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñáõÙ, Ó»éÝ³ñÏ³ïÇñ³Ï³Ý ·áÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí µ³»Ýå³ëï ÙÇç³í³ÛñÇ ëï»ÕÍáõÙ,
3. ëáóÇ³É³Ï³Ý ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ÉáõÍáõÙ, Ñ³Ýñ³ÛÇÝ µ³ñÇùÝ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ, µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ëáóÇ³É³Ï³Ý å³ßïå³ÝáõÃÛ³ÝÝ áõÕÕí³Í Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ Ý»ñ¹ñáõÙ,
4. ïÝï»ë³Ï³Ý ×·Ý³Å³Ù»ñÇ Ñ³ÕÃ³Ñ³ñáõÙ. ßáõÏ³Û³Ï³Ý Ï³ñ·³íáñÇãÝ»ñÇ áã ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ å»ïáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿
³ÏïÇíáñ»Ý ÙÇç³ÙïÇ ïÝï»ë³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇÝ ¨ ³é³ÝÓÇÝ ³åñ³Ýù³ÛÇÝ ßáõÏ³Ý»ñÇÝ` óáõó³µ»ñ»Éáí ³ÝÑñ³Å»ßï ³ç³ÏóáõÃÛáõÝ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý
áñáß³ÏÇ ×ÛáõÕ»ñÇÝ ¨ áÉáñïÝ»ñÇÝ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ïÝï»ë³í³ñáÕ ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÇÝ,
5. Ùñó³Ïó³ÛÇÝ ÙÇç³í³ÛñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝ. ù³ÝÇ áñ ßáõÏ³Û³Ï³Ý
ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ß³ñÅÇã áõÅ»ñÇó Ù»ÏÝ ¿ Ùñó³ÏóáõÃÛáõÝÁ, ³å³
å»ïáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ ëï»ÕÍÇ »ñÏñáõÙ Ùñó³Ïó³ÛÇÝ ÙÇç³í³ÛñÇ Ó¨³íáñÙ³ÝÁ Ýå³ëïáÕ ïÝï»ë³Ï³Ý, Çñ³í³Ï³Ý ¨ ëáóÇ³É³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñ:
ä»ïáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó Çñ»Ý í»ñ³å³Ñí³Í ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÇ å³ïß³× ¨
ÉÇ³ñÅ»ù Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ Ï³Ëí³Í ¿ ÙÇ ß³ñù ïÝï»ë³Ï³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó, áñáÝù µËáõÙ »Ý »ñÏñÇ ïÝï»ë³Ï³Ý Ý»ñáõÅÇó: ì»ñçÇÝë µÝáõÃ³·ñáÕ ³é³í»É ï³ñ³Íí³Í óáõó³ÝÇßÝ»ñÇó Ù»ÏÁ, áñÁ ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë é»³É
Ï»ñåáí ³½¹»É »ñÏñÇ ïÝï»ë³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÇ íñ³, ¹³ å»ï³Ï³Ý Í³Ëë»ñ/ÐÜ²
Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝÝ ¿: ²ÛÝ, Áëï ¿áõÃÛ³Ý, µÝáõÃ³·ñáõÙ ¿ å»ï³Ï³Ý ýÇ³Ýë³Ï³Ý é»ëáõñëÝ»ñÇ í»ñ³µ³ßËÙ³Ý Ù³ëßï³µÝ»ñÁ, áñáÝó ÙÇçáóáí ³å³ÑáííáõÙ ¿ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý íñ³ å»ïáõÃÛ³Ý Ý»ñ·áñÍáõÃÛáõÝÁ: ä»ï³Ï³Ý Ñ³ïí³ÍáõÙ é»ëáõñëÝ»ñÇ Ï»ÝïñáÝ³óÙ³Ý Ù³ëßï³µÝ»ñÝ, ³Ýßáõßï, ³Ý¹ñ³¹³éÝáõÙ »Ý å»ï³Ï³Ý ëå³éÙ³Ý Í³í³ÉÝ»ñÇ íñ³: ì»ñçÇÝë µÝáõÃ³·ñáõÙ ¿ ³ÛÝ
Í³Ëë»ñÁ, áñáÝù áõÕÕí³Í »Ý Ñ³Ýñ³ÛÇÝ µ³ñÇùÝ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíÙ³ÝÁ Ï³Ù, ³ÛÉ Ï»ñå ³ë³Í, å»ïáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÇó
Ù»ÏÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³ÝÁ: Ð³Ýñ³ÛÇÝ µ³ñÇùÝ»ñÇ ·Íáí å³Ñ³ÝçÙáõÝùÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï å»ïáõÃÛ³Ý ¹»ñÁ ãÇ Ñ³Ý·áõÙ ÙÇ³ÛÝ å»ï³Ï³Ý ë»ÏïáñÇ ÏáÕÙÇó ¹ñ³Ýó å³ñï³¹Çñ ³ñï³¹ñáõÃÛ³ÝÁ: ²ÛÝ Ï³ñÕ ¿ ï»ÕÇ
áõÝ»Ý³É Ý³¨ Ù³ëÝ³íáñ ë»ÏïáñÇ ÏáÕÙÇó, áñÇ å³ïíÇñ³ïáõ ¨ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ·Ýáñ¹ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ å»ïáõÃÛáõÝÁ:
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îÝï»ëáõÃÛ³Ý µÝ³Ï³ÝáÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó
Ï³ñ¨áñ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇó Ù»ÏÁ å»ïáõÃÛ³Ý ¨ ßáõÏ³Û³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ÙÇç¨
³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ÷áË·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíáõÙÝ ¿: Ð³Ýñ³ÛÇÝ µ³ñÇùÝ»ñÇ
³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÙ ßáõÏ³Û³Ï³Ý Ï³éáõÛóÝ»ñÇ å³ïñ³ëï³Ï³ÙáõÃÛ³Ý
µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ Ï³Ù ³ÝÏ³ñáÕáõÃÛáõÝÁ, Ù»Ý³ßÝáñÑ³ÛÇÝ »ñ¨áõÛÃÝ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ, ³ñï³ùÇÝ µ³ó³ë³Ï³Ý ³½¹³ÏÝ»ñÁ Ñ³Ý·»óÝáõÙ »Ý é»ëáõñëÝ»ñÇ áã ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï û·ï³·áñÍÙ³Ý: ÜÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý
å»ï³Ï³Ý Ï³ñ·³íáñáõÙÝ ³ÛÉÁÝïñ³Ýù ãáõÝÇ ¨ ³é³í»É ù³Ý ³ñ¹³ñ³óí³Í
¿172: ²ÛÝ Çñ»ÝÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý íñ³ Ý»ñ·áñÍáõÃÛ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ¨ ·áñÍÇùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ËÙµáõÙµ, áñáÝù Éñ³óÝ»Éáí ßáõÏ³Û³Ï³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÇÝ, ³å³ÑáíáõÙ »Ý ïÝï»ëáõÃÛ³Ý µÝ³Ï³ÝáÝ Ï»Ýë³·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý
Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï Ý³Ë³¹ñÛ³ÉÝ»ñ:
Ð³ñÏ ¿ Ýß»É, áñ ßáõÏ³Û³Ï³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ó¨³íáñ»É Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ïÝï»ë³Ï³Ý ¨
Çñ³í³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñ, ëï»ÕÍ»É ³ÝÑñ³Å»ßï »ÝÃ³Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñ, µ³ñ»É³í»É ·áñÍ³ñ³ñ ÙÇç³í³ÛñÁ ¨ ³ÛÉÝ: ²åñ³ÝùÝ»ñÇ, ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¨
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å»ï³Ï³Ý ·ÝáõÙÝ»ñÝ Çñ»ÝóÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ý ßáõÏ³Û³Ï³Ý ïÝï»ëáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý Ï³ñ·³íáñÙ³Ý Ï³ñ¨áñ ·áñÍÇùÝ»ñÇó Ù»ÏÁ:
ØÇ³Å³Ù³Ý³Ï, ßáõÏ³Û³Ï³Ý ïÝï»ëáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ å»ï³Ï³Ý
·ÝáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ áõÕÕí³Í ÉÇÝÇ áã ÙÇ³ÛÝ
å»ï³Ï³Ý ¨ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï³ñÇùÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñÙ³ÝÁ, ³ÛÉ Ý³¨ ïÁÝï»ëáõÃÛ³Ý ï³ñµ»ñ ë»ÏïáñÝ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ËÃ³ÝÙ³ÝÁ: ä»ïáõÃÛáõÝÁ
å»ïù ¿ ·ÝáõÙÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÙÇçáóáí µÛáõç»ï³ÛÇÝ ÙÇçáóÝ»ñÝ áõÕÕÇ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ·»ñ³Ï³
×ÛáõÕ»ñ ¨ áÉáñïÝ»ñ` ¹ñ³Ýáí ÇëÏ Ýå³ëï»Éáí ¹ñ³Ýó ³é³çÁÝÃ³óÇÝ: ²Ûë
ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó, »ñÏñÇ ïÝï»ë³Ï³Ý ¨ ·áñÍ³ñ³ñ ÙÇç³í³ÛñÇ íñ³ Ý»ñ·áñÍáõÃÛ³Ý Ï³ñ¨áñ ·áñÍÇù ¿ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ å»ï³Ï³Ý å³ïí»ñÁ, áñÇ ÙÇçáóáí
Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ »Ý å»ïáõÃÛ³Ý ¨ Ñë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ï³ñÇùÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñÙ³Ý
Ýå³ï³Ïáí ³åñ³ÝùÝ»ñÇ, Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ·ÝáõÙÝ»ñÁ: ²ÛÝ Éáõñç ³½¹»óáõÃÛáõÝ Ï³ñáÕ ¿ áõÝ»Ý³É Ý³¨ »ñÏñÇ ïÝï»ë³Ï³Ý
½³ñ·³óÙ³Ý ¨ ï³ñµ»ñ áÉáñïÝ»ñÇ ËÃ³ÝÙ³Ý íñ³: ä³ï³Ñ³Ï³Ý ã¿ ³ÛÝ
Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ, áñ ½³ñ·³óáÕ ¨ ½³ñ·³ó³Í »ñÏñÝ»ñáõÙ Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ å»ï³Ï³Ý å³ïí»ñÇ ï»Õ³µ³ßËÙ³Ý ÙÇçáóáí Ýå³ëïáõÙ »Ý ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ¨ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý
ï³ñµ»ñ áÉáñïÝ»ñÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³ñÇùÝ»ñÇ Ù³ëÝ³ÏÇ µ³í³ñ³ñÙ³ÝÁ:

172

Մանասերյան, Թ., Գնաճի ներքին և արտաքին ռիսկերը և դրանց կառավարման
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Ð³ÛïÝÇ ¿, áñ å»ïáõÃÛáõÝÁ ïÇñ³å»ïáõÙ ¿ ½·³ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý é»ëáõñëÝ»ñÇ ¨ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ ßáõÏ³Û³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ñ¨áñ ¨
³½¹»óÇÏ ëáõµÛ»Ïï: ä»ï³Ï³Ý ¨ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï³ñÇùÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñÙ³Ý
Ýå³ï³Ïáí ï»Õ³µ³ßË»Éáí å»ï³Ï³Ý å³ïí»ñÝ»ñ ¨ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáí
³åñ³ÝùÝ»ñÇ, Íé³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ·ÝáõÙÝ»ñ, å»ïáõÃÛáõÝÁ
³½¹áõÙ ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ßáõÏ³Ý»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý íñ³: ÀÝ¹ áñáõÙ,
áñáß³ÏÇ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ ¨ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ (Ù³ëÝ³íáñ³å»ë, ëáóÇ³É³Ï³Ý
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ, ·Çï³Ï³Ý Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñ, é³½Ù³Ï³Ý ¨ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ÙÇçáóÝ»ñ) ¹»åùáõÙ å»ïáõÃÛáõÝÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ ÙÇ³Ï ·Ýáñ¹Á:
Ð»ï¨³µ³ñ, Ï³ñáÕ »Ýù åÝ¹»É, áñ å»ï³Ï³Ý ·ÝáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ ëáóÇ³É-ïÝï»ë³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ¨ å»ï³Ï³Ý Ï³ñ·³íáñÙ³Ý
Ï³ñ¨áñ ï³ññÇó: ²Ýßáõßï, Ï³ñ¨áñ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝÇ å»ï³Ï³Ý ¨ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï³ñÇùÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý
µ³ñÓñ³óáõÙÁ, ÇÝãÁ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ µÛáõç»ï³ÛÇÝ ÙÇçáóÝ»ñÇ é³óÇáÝ³É
¨ Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ û·ï³·áñÍÙ³Ý Ññ³Ù³Û³Ï³Ýáí:
Ð³ñÏ ¿ Ýß»É, áñ å»ï³Ï³Ý å³ïí»ñÁ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý Ï³ñ·³íáñÙ³Ý Ï³ñ¨áñ ·áñÍÇùÝ»ñÇó ¿, áñÁ ÙÇßï ·ïÝí»É ¿ Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ áõß³¹ñáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝáõÙ: Ø³ëÝ³íáñ³å»ë, æ.ø»ÛÝëÁ, å³ßïå³Ý»Éáí å»ïáõÃÛ³Ý ³é³çÝ³ÛÇÝ ¹»ñÁ ßáõÏ³Û³Ï³Ý ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ï³ñ·³íáñÙ³Ý Ñ³ñóáõÙ, ÝßáõÙ ¿, áñ å»ï³Ï³Ý å³ïí»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ÙÇçáóáí ÑÝ³ñ³íáñ ¿
Ñ³ëÝ»É ïÝï»ë³Ï³Ý ¨ ëáóÇ³É³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ÉáõÍÙ³ÝÁ173:
´. è³Û½µ»ñ·Á ¨ ì. È»µ»¹¨Á ÝáõÛÝå»ë å»ï³Ï³Ý å³ïí»ñÁ ¹Çï³ñÏáõÙ »Ý
áñå»ë ïÝï»ëáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý Ï³ñ·³íáñÙ³Ý Ï³ñ¨áñ ·áñÍÇù:174 ØÇ³Å³Ù³Ý³Ï, å»ï³Ï³Ý å³ïí»ñÝ»ñÇ ï»Õ³µ³ßËÙ³ÝÇ Ó¨»ñÇ, »Õ³Ý³ÏÝ»ñÇ ¨
Í³í³ÉÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý ¹ÇñùáñáßáõÙ ãÏ³: ²Ûë ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó,
·áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ å»ï³Ï³Ý å»ï³Ï³Ý å³ïí»ñÝ»ñÇ ï»Õ³µ³ßËÙ³Ý ÙÇçáóáí ïÝï»ë³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇÝ å»ïáõÃÛ³Ý Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý Ýáñ Ùáï»óáõÙÝ»ñÇ Ùß³ÏÙ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝ: ¸³ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ »ñÏñÇ ïÁÝï»ë³Ï³Ý ÏÛ³ÝùáõÙ å»ïáõÃÛ³Ý ¹»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³óÙ³Ý
Ññ³Ù³Û³Ï³Ýáí, áñÇ ³å³ÑáíÙ³ÝÁ Ï³ñáÕ ¿ Ýå³ëï»É å»ï³Ï³Ý å³ïí»ñÝ»ñÇ ï»Õ³µ³ßËÙ³Ý ÑÇÙÝ³íáñí³Í ã³÷áñáßÇãÝ»ñÇ ¨ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ
Ùß³ÏáõÙÁ:
²Ýßáõßï, ·Éáµ³ÉÇ½³óÇ³ÛÇ ¨ ÇÝï»·ñ³óÇ³ÛÇ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ßáõÏ³Û³Ï³Ý ÙÇç³í³ÛñÇ íñ³ å»ïáõÃÛ³Ý Ý»ñ·áñÍáõÃÛ³Ý Ùáï»óáõÙÝ»ñÁ ¨ ÙÇçáóÝ»ñÁ áñáß³ÏÇáñ»Ý ÷áËíáõÙ »Ý: ä»ï³Ï³Ý ·ÝáõÙÝ»ñÇ Ñ³173

Дмитриева И.К. Государственная контрактная система в смешанной экономике. М.
2003г. стр. 13
174
Райзберг Б.А. Рыночная экономика: Мн. 1995г. стр. 220-221.
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Ù³Ï³ñ·Ç ÙÇçáóáí ïÝï»ë³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñáõÙ å»ïáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ëï»ÕÍáõÙÁ Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ ËÝ¹Çñ ¿:
Ð³ïÏ³å»ë ïÝï»ë³Ï³Ý ×·Ý³Å³ÙÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ïÝï»ë³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ·áñÍáõÙ å»ïáõÃÛ³Ý ¹»ñÁ ¿³Ï³Ýáñ»Ý ³×áõÙ ¿:
²ÛëåÇëáí, »ÉÝ»Éáí í»ñÁ Ýßí³ÍÇó, Ï³ñ»ÉÇ ¿ åÝ¹»É, áñ å»ï³Ï³Ý
å³ïí»ñÝ»ñÇ ï»Õ³µ³ßËÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï Ùñó³Ïó³ÛÇÝ ÙÇç³í³ÛñÇ Ó¨³íáñÙ³Ý ÙÇçáóáí ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ï»Ýë³·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý Ñ³ñóáõÙ
å»ïáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÁ å»ïáõÃÛ³Ý ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÇ
å³ïß³× Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ý³Ë³¹ñÛ³ÉÝ»ñÇó Ù»ÏÝ ¿ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ: ÀÝ¹
áñáõÙ, ÝÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ Ï³ñ¨áñ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝÇ áã ÙÇ³ÛÝ
ïÝï»ë³Ï³Ý, ³ÛÉ Ý³¨ ëáóÇ³É³Ï³Ý ï³ñµ»ñ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý ·áñÍáõÙ:
Ü»ñÏ³ÛáõÙë Ï³ñ»ÉÇ ¿ ³é³ÝÓÝ³óÝ»É ÙÇ ß³ñù å³ï×³éÝ»ñ, áñáÝù
¿³Ï³Ýáñ»Ý Ë³Ý·³ñáõÙ »Ý µ³í³ñ³ñ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ùµ å»ï³Ï³Ý
å³ïí»ñÝ»ñÇ ï»Õ³µ³ßËÙ³ÝÁ: Ø³ëÝ³íáñ³å»ë,
 ßáõÏ³Û³Ï³Ý ÙÇç³í³ÛñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ å»ï³Ï³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ
Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç áã µ³í³ñ³ñ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÁ,
 µÛáõç»ï³ÛÇÝ ÙÇçáóÝ»ñÇ é³óÇáÝ³É áõ ËÝ³ÛáÕ³µ³ñ û·ï³·áñÍÙ³Ý ¨
å»ï³Ï³Ý å³ïí»ñÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ï»Õ³µ³ßËÙ³Ý ·áñÍáõÙ å»ï³Ï³Ý
ãÇÝáíÝÇÏÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ß³ñÅ³éÇÃÝ»ñÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ,
 ÏáéáõåóÇáÝ »ñ¨áõÛÃÝ»ñÁ:
àñå»ë Ï³ÝáÝ, ïÝï»ë³Ï³Ý ×·³Å³ÙÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ Ñ³ïÏ³å»ë ³é³çÇÝ åÉ³Ý ¿ ÙÕíáõÙ å»ï³Ï³Ý Í³Ëë»ñÇ Ïñ×³ïÙ³Ý Ñ³ñóÁ: ÆÝãå»ë ÝßáõÙ
»Ý áñáß Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñ, å»ï³Ï³Ý Í³Ëë»ñÇ ËÝ³ÛáõÙÁ ¨ Ïñ×³ïáõÙÁ ÝáõÛÝÁ
ã»Ý. »Ã» Ñ³Ýñ³ÛÇÝ µ³ñÇùÝ»ñÁ ·»ñ³½³ÝóáõÙ »Ý ³ÝÑñ³Å»ßï Í³Ëë»ñÁ, ³å³ ïñ³Ù³µ³Ý³Ï³Ý ã¿ ÙÇçáóÝ»ñ ãÝ»ñ¹Ý»É å»ï³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ:175
ä»ïù ¿ Ýß»É, áñ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý áñáß³ÏÇ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ å»ï³Ï³Ý å³ïíÇñ³ïáõÝ»ñÇ ¨ ÙÛáõë ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÇ ÙÇç¨: ²é³çÇÝÝ»ñÁ ã»Ý ½µ³ÕíáõÙ Ó»éÝ³ñÏ³ïÇñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ùµ ¨ Ýñ³Ýó ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÁ
Ï³Û³ÝáõÙ ¿ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Ï³ñÇùÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí ³åñ³ÝùÝ»ñÇ,
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ó»éù µ»ñÙ³Ý Ù»ç: Ð»Ýó ³Ûë Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ ¿É å»ï³Ï³Ý å³ïíÇñ³ïáõÇÝ ¹³ñÓÝáõÙ ¿ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïáõÏ ïÝï»ë³Ï³Ý ëáõµÛ»Ïï, áñÇ ËÝ¹ÇñÁ Ï³Û³ÝáõÙ ¿ É³í³·áõÛÝ áñ³Ïáí ¨ Ýí³½³·áõÛÝ
·Ýáí ³åñ³ÝùÝ»ñÇ, Í³é³ÛáõÃÛáõÝ»ñÇ ¨ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ù³ï³Ï³ñ³ñÝ»ñÇ
ÁÝïñáõÃÛ³Ý Ù»ç: ²Ûë ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó, å»ï³Ï³Ý ·ÝáõÙÝ»ñÇ áÉáñïáõÙ í³ñíáÕ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ ÑÇÙÝí³Í ÉÇÝÇ Ñ³í³ë³ñáõÃÛ³Ý ¨ µ³175
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óáõÃÛ³Ý, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ùñó³ÏóáõÃÛ³Ý ¨ Ñ³ßí»Ïßéí³ÍáõÃÛ³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñÇ
íñ³:176
ÀÝ¹Ñ³Ýñ³óÝ»áí ïÝï»ëáõÃÛ³Ý µÝ³Ï³ÝáÝ Ï»Ýë³·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý Ñ³ñóáõÙ å»ïáõÃÛ³Ý Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÝ áõ áõÕÇÝ»ñÁ,
Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ýß»É Ñ»ï¨Û³ÉÁ: îÝï»ë³Ï³Ý ÇÝï»·ñ³óÇ³ÛÇ ¨ ·Éáµ³ÉÇ½³óÇ³ÛÇ
Ëáñ³óÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ÙÇïáõÙÝ»ñÁ Ýå³ëïáõÙ »Ý å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
ÙÇç¨ Ùñó³ÏóáõÃÛ³Ý áõÅ»Õ³óÙ³ÝÁ: ÜÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ å»ïáõÃÛ³Ý ï»ÕÝ
áõ ¹»ñÁ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ³ëå³ñ»½áõÙ, ³ÛÉ ·áñÍáÝÝ»ñÇÝ ½áõ·ÁÝÃ³ó, å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ Ý³¨ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ í»ñ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ áõÝ»ó³Í Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ùµ: ²Ýßáõßï, å»ïáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ,
é³½Ù³Ï³Ý Ñ½áñáõÃÛáõÝÁ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ³ßË³ñÑáõÙ áñáßíáõÙ »Ý ³½·³ÛÇÝ
ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý Ù³Ï³¹³Ïáí: ÜÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ó³ÝÏ³ó³Í
»ñÏñÇ é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý ·»ñËÝ¹ÇñÁ ïÝï»ë³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ³å³ÑáíáõÙÝ ¿, ù³ÝÇ áñ ÙÛáõë ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ÉáõÍáõÙÁ ³ÝÙÇç³Ï³Ýáñ»Ý Ï³Ëí³Í »Ý
¹ñ³ÝÇó: ¸³ »ÝÃ³¹ñáõÙ ¿ »ñÏñÇ ïÝï»ë³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÇÝ å»ïáõÃÛ³Ý Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ ³ÛÝ ¹»åù»ñáõÙ, »ñµ ßáõÏ³Û³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³ñ·³íáñÙ³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÁ ãáõÝ»Ý µ³í³ñ³ñ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ Ç Ñ³Ûï »Ï³Í ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ ÉáõÍ»Éáõ ¨ ïÝï»ë³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÁ ó³ÝÏ³ÉÇ áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñáí ï³Ý»Éáõ
Ñ³Ù³ñ: ²Ûë ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó, å»ï³Ï³Ý ·ÝáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ý Çñ»ÝÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ ïÝï»ë³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇÝ å»ïáõÃÛ³Ý ³ÝáõÕÕ³ÏÇ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý »Õ³Ý³Ï, áñÇ Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ ¨ ÑÇÙÝ³íáñí³Í û·ï³·áñÍÙ³Ý
¹»åùáõÙ å»ïáõÃÛáõÝÁ Ï³ñáÕ ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ ÏÇñ³éÙ³Ùµ
ËÃ³Ý»É ïÝï»ë³Ï³Ý ½³ñ·³óáõÙÁ:
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ÐáíÑ³ÝÝ»ë ²Úì²¼Ú²Ü
ä»ï³Ï³Ý ·ÝáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ¹»ñÁ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ï³ñ·³íáñÙ³Ý
·áñÍáõÙ
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. ïÝï»ëáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý Ï³ñ·³íáñáõÙ, å»ï³Ï³Ý ·ÝáõÙÝ»ñ,
å»ï³Ï³Ý ¨ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï³ñÇùÝ»ñ, µÛáõç»ï³ÛÇÝ Í³Ëë»ñ, å»ï³Ï³Ý å³ïí»ñ
Ðá¹í³ÍÁ ÝíÇñí³Í ¿ ïÝï»áõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ñ³ñó»ñÇ
áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛ³ÝÁ: ÜºñÏ³Û³óí»É »Ý å»ï³Ï³Ý Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÁ ¨ áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ßáõÏ³Û³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ: ¸Çï³ñÏí»É »Ý ïÝï»ëáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñÁ ¨ ËÝ¹ÇñÝ»Á ½³ñ·³óáÕ ¨ ½³ñ·³ó³Í ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ: Ü»ñÏ³Û³óí»É ¿ å»ï³Ï³Ý ·ÝáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ëáóÇ³É-ïÝï»ë³Ï³Ý µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ, ·Ý³Ñ³ïí»É ¿ ¹ñ³ ¹»ñÁ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ·áñÍáõÙ ¨ µ³ó³Ñ³Ûïí»É »Ý ·ÝáõÙÝ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ¨ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ ³éÏ³ ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ ¨ ¹ñ³Ýó ÉáõÍÙ³Ý áõÕÇÝ»ñÁ:
Оганес АЙВАЗЯН
Роль системы государственных закупок в регулировании экономики
Ключевые слова: государственное регулирование экономики, государственные закупки,
государственные и общественные нужды, бюджетные расходы, государственный заказ

Статья посвящена изучению вопросов государственного регулирования экономики. Представлены основные методы и направления государственного регулирования в условиях рыночных отношений. Рассмотрены основные цели и задачи
государственного регулирования экономики в развитых и развивающихся странах. Представлено социально-экономическое содержание системы государственных закупок, оценена ее роль в развитии экономики и выявлены проблемы в процессе организации и осуществления закупок и пути их решения.
Hovhannes AYVAZYAN
The role of state procurement system in regulation of economy
Key words: state regulation of economy, сtate procurement, state and public needs, budget
expenditure, state order

The article is devoted to the analysis of the issues of state regulation of economy.
Article presents the main methods and directions of state regulation in the conditions of
market relations. Тhe main goals and objectives of state regulation of economy in
developed and developing countries are described in the article. The socio-economic
content of the state procurement system, its role in development of economy and
problems in the organization and implementation of procurement and their solutions
have been presented in the article.
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è²¼Ø²ì²ð²Î²Ü Î²è²ì²ðØ²Ü ¶ð²êºÜÚ²ÎÀ àðäºê ²èºìîð²ÚÆÜ ´²ÜÎÆ
è²¼Ø²ì²ðàôÂÚ²Ü Æð²¶àðÌØ²Ü ²ð¸ÚàôÜ²ìºîàôÂÚ²Ü ´²ðÒð²òØ²Ü
ØÆæàò
ÈÇÉÇÃ äáÕáëÛ³Ý
ÖÞÐ²Ð Ñ³Ûóáñ¹
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý ·ñ³ë»ÝÛ³Ï, óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ
Ñ³Ù³Ï³ñ·, é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý åÉ³Ý³íáñáõÙ, Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³é³í³ñáõÙ,
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»óáõÙ:

Ä³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ³é¨ïñ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñáõÙ ³éÏ³ »Ý ÙÇÙÛ³Ýó Ñ»ï Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáÕ ¨ ÙÇÙÛ³Ýó ÷áË³½¹áÕ Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ ï³ñµ»ñ ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÝ»ñ, áñáÝù ÙÇ³ëÇÝ ³å³ÑáíáõÙ »Ý
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ýª áñå»ë Ù»Ï Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ï»Ýë³·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ ¨ Ýñ³
³éç¨ ¹ñí³Í ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ Çñ³·áñÍáõÙÁ: ²Û¹ ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÝ»ñÁ, Ýñ³Ýó
ÙÇç¨ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ñáëù»ñÁ ¨ Ñ³ßí»ïíáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ Ó¨³íáñáõÙ »Ý
Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñå³Ï³Ý Ï³éáõóí³ÍùÁ, ÇÝãÁ Ùß³Ï»ÉÇë ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ñ³ßíÇ ³éÝ»É ïíÛ³É ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý µÇ½Ý»ë Ùá¹»ÉÁ ¨ Ïáñåáñ³ïÇí Ýå³ï³ÏÝ»ñÁ։
²é¨ïñ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ó³ÝÏáõÙ ³é³ÝÓÝ³ÏÇ Ï³ñ¨áñíáõÙ ¿ ³é¨ïñ³ÛÇÝ µ³ÝÏ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñå³Ï³Ý Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÙÁª áñå»ë ³é³ÝÓÇÝ µÇ½Ý»ë Ùá¹»ÉÇ։ Ð³ïÏ³å»ë Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ, µ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ³ÛÝ ×ÛáõÕ»ñÇó ¿,
áñÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÝ áõÝ»Ý Ñëï³Ï ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³½Ù³Ï»ñå³Ï³Ý Ï³éáõóí³Íù, ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇ ÙÇç¨ Ñ³ßí»ïíáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ÷áË³Ý³ÏÙ³Ý Ñëï³Ï áõÕÇÝ»ñ, Çñ³í³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·í³Í ßñç³Ý³Ï։ ²Ûë µáÉáñÁ ÙÇ³ëÇÝ ³ÙµáÕç³óÝáõÙ »Ý Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³é¨ïñ³ÛÇÝ µ³ÝÏÇ Ïáñåáñ³ïÇí Ï³é³í³ñÙ³Ý
Ñ³Ù³Ï³ñ·Á։ Üßí³Í ·áñÍáÝÝ»ñÁ ¹»é¨ë É³ÛÝ ï³ñ³ÍáõÙ ã»Ý ·ï»É ÐÐ
ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ³ÛÉ ×ÛáõÕ»ñáõÙ ·áñÍáÕ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ, áñï»Õ ³éÏ³ ã¿ ï³ñ³Ýç³ïáõÙ µÇ½Ý»ëÇ ë»÷³Ï³Ý³ïÇñáç ¨ ·áñÍ³¹Çñ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÝÇ ÙÇç¨։
àõëáõÙÝ³ëÇñ»Éáí ÐÐ ³é¨ïñ³ÛÇÝ µ³ÝÏ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñå³Ï³Ý Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÁª ëáõÛÝ Ñá¹í³ÍáõÙ ¹Çï³ñÏí»É ¿ ³Û¹ Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁª é³½Ù³í³ñáõÃÛ³Ý Çñ³·áñÍÙ³Ý ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó։ ²ÛÝ Ñ³ñóÁ, Ã»
áñ Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÝ ¿ å³ï³ëË³Ý³ïáõ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý, ¨
ïíÛ³É å³ñ³·³ÛáõÙª ³é¨ïñ³ÛÇÝ µ³ÝÏÇ é³½Ù³í³ñáõÃÛ³Ý Çñ³·áñÍÙ³Ý
Ñ³Ù³ñ, »ñµ»ÙÝ ³é³ç³óÝáõÙ ¿ ß÷áÃáõÃÛáõÝ, ù³ÝÇ áñ å³ï³ëË³ÝÁ ÙÇ³Ýß³Ý³Ï ã¿։ àõëïÇ ëáõÛÝ Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ý ßñç³Ý³ÏáõÙ é³½Ù³-í³ñ³Ï³Ý
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Ï³é³í³ñÙ³Ý ·ñ³ë»ÝÛ³ÏÇ (Ïñ×³ïª èÎ¶)` áñå»ë ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ ëïáñ³µ³Å³ÝÙ³Ý, Çñ³í³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÇ ùÁÝÝ³ñÏÙ³Ý ÙÇçáóáí ¹Çï³ñÏí»É ¿ ÐÐ ³é¨ïñ³ÛÇÝ µ³ÝÏ»ñÇ é³½Ù³í³ñáõÃÛ³Ý Çñ³·áñÍÙ³Ý ¨, ³éÑ³ë³ñ³Ï, é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ ³é³í»É ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ï³½Ù³Ï»ñå»Éáõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ։
è³½Ù³í³ñ³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý ·ñ³ë»ÝÛ³ÏÇ ¿áõÃÛáõÝÁ
Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñå³Ï³Ý Ï³éáõóí³ÍùáõÙ Ñ³×³Ë Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ñ³Ý¹Çå»É ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÝ»ñ, ÇÝãåÇëÇù »Ý ýÇÝ³ÝëÝ»ñÇ
Ï³é³í³ñÙ³Ý, ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý, í³×³éùÇ, ·ÝáõÙÝ»ñÇ ¨ ³ÛÉÝ։ ²Û¹ ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÝ»ñÁ Ñëï³Ï áõÕ»ñÓ »Ý ï³ÉÇë ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, Ã»
áñáÝù »Ý Çñ»Ýó å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³Ù ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ։ ê³Ï³ÛÝ ³ÛÝ
Ñ³ñóÁ, Ã» ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝáõÙ áí Ï³Ù áñ ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÝ ¿ å³ï³ëË³Ý³ïáõ é³½Ù³í³ñáõÃÛ³Ý Çñ³·áñÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ, ãáõÝ»ñ å³ï³ëË³Ý ÙÇÝã¨
í»ñçÇÝ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÁ։ Ð³Ù³Ó³ÛÝ ÙÇ ËáõÙµ áõëáõÙÝ³ëÇñáÕÝ»ñÇª ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý é³½Ù³í³ñáõÃÛáõÝÝ Çñ³·áñÍáõÙ »Ý ³ÛÝ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÁ, áíù»ñ áõÕÕ³ÏÇáñ»Ý Ý»ñ·ñ³íí³Í »Ý »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ Ï»ÝïñáÝáõÙ, ³ÛëÇÝùÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ »Ý ³åñ³ÝùÝ»ñÇ Ï³Ù Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í³×³éù։ Ø»Ï ³ÛÉ Ùáï»óÙ³Ý
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý é³½Ù³í³ñáõÃÛáõÝÝ Çñ³·áñÍíáõÙ ¿ µ³ñÓñ³·áõÛÝ
Õ»Ï³í³ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó։ ÆÝãå»ë »ñ¨áõÙ ¿, Ýßí³Í »ñÏáõ Ùáï»óáõÙÝ»ñÝ Çñ³ñ³Ù»ñÅ »Ý։ Üßí³Í ËÝ¹ñÇÝ Ñ³Ý·³Ù³Ýáñ»Ý ³Ý¹ñ³¹³ñÓ»É »Ý èáµ»ñï
Î³åÉ³ÝÁ ¨ ¸¨Ç¹ ÜáñÃáÝÁ §è³½Ù³í³ñ³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý ·ñ³ë»ÝÛ³ÏÇ
ëï»ÕÍáõÙÁ¦ Ñá¹í³ÍáõÙ [1]։ ²Û¹ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝáõÙ ùÝÝ³ñÏíáÕ é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý ·ñ³ë»ÝÛ³ÏÇ Ùá¹»ÉÁ ïñ³Ù³µ³Ý³Ï³Ý ß³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÝ ¿ñ é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý ³ÛÝ Ñ³Û»ó³Ï³ñ·Ç, áñÁ Ýßí³Í
»ñÏáõ Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÁ Ùß³Ï»É ¿ÇÝ ¹»é¨ë 20-ñ¹ ¹³ñÇ 90-³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇÝ։
ÊáëùÁ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ Ñ³ßí»Ïßéí³Í Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç (Ïñ×³ïª òÐÐ) Ù³ëÇÝ ¿,
áñÁ Ý³Ë ÏÇñ³éí»ó áñå»ë é³½Ù³í³ñáõÃÛ³Ý Çñ³·áñÍÙ³Ý ã³÷Ù³Ý ·áñÍÇù
¨ ³å³ Ý³¨ é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ· [2]: òÐÐ-Ý ß³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ ÙÝ³É é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý ³Ù»Ý³Ñ³çáÕí³Í ¨ ³Ù»Ý³ÏÇñ³é³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇó Ù»ÏÝ ³ÙµáÕç ³ßË³ñÑáõÙ, áñÁ Ý³¨ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý ·ñ³ë»ÝÛ³ÏÇ Ý»ñ¹ÝÙ³Ùµ։

èÎ¶ ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÁ ¨ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùµ å»ïù ¿ Ç ÝÏ³ïÇ áõÝ»Ý³É, áñ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñå³Ï³Ý Ï³éáõó³ÍùáõÙ é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý ·ñ³ë»ÝÛ³ÏÁ
·ÉË³íáñ³å»ë Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý é³½Ù³í³ñáõÃÛ³Ý Çñ³·áñÍÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÁ։ ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝáõÙ Ñ³×³Ë ëï»ÕÍíáõÙ ¿ Çñ³íÇ×³Ï, »ñµ
ï³ñµ»ñ Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÝ»ñ, ³Ýï»ÕÛ³Ï ÉÇÝ»Éáí ³ÛÉ
ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇ é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñÇÝ, ë³ÑÙ³ÝáõÙ »Ý Ç211
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ñ³ñ³Ù»ñÅ ½³ñ·³óÙ³Ý áõÕÇÝ»ñ։ èÎ¶-Ý û·ÝáõÙ ¿ Ëáõë³÷»É ÝÙ³Ý ³ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇó։
Î³åÉ³ÝÁ ¨ ÜáñÃáÝÁ ³é³ÝÓÝ³óñ»É »Ý ÇÝÝÁ ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñ, áñáÝù
Ï³Ù ·ïÝíáõÙ »Ý èÎ¶ áõÕÕ³ÏÇ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý Ý»ñùá, Ï³Ù èÎ¶-Ý
Ù³ëÝ³ÏóáõÙ ¿ ³Û¹ ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³ÝÁ։ ²Û¹ ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÝ
Çñ»Ýó Ñ»ñÃÇÝ µ³Å³ÝíáõÙ »Ý »ñ»ù ËÙµ»ñÇ։ ²é³çÇÝ ËÙµáõÙ Ý»ñ³éí³Í »Ý
»ñ»ù ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñ, áñáÝù ³ÙµáÕçáíÇÝ Ýáñ »Ý ¨ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í »Ý òÐÐ
Ñ³Û»ó³Ï³ñ·Ç Ùß³ÏÙ³Ùµ, ³ÛÝ ¿ª óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ï³é³í³ñáõÙÁ,
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»óáõÙÁ é³½Ù³í³ñáõÃÛ³ÝÁ, é³½Ù³í³ñáõÃÛ³Ý í»ñ³Ý³ÛáõÙÁ։ ºñÏñáñ¹ ËÙµáõÙ Ý»ñ³éí³Í »Ý ³ÛÝ ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÁ,
áñáÝù ·áÛáõÃÛáõÝ »Ý áõÝ»ó»É ÙÇÝã òÐÐ Ñ³Û»ó³Ï³ñ·Ç Ùß³ÏáõÙÁ, ë³Ï³ÛÝ
èÎ¶-Ç ÏáÕÙÇó ³Û¹ ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ ³é³í»É ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ¿
¨ Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ։ ¸ñ³Ýù »Ýª é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý åÉ³Ý³íáñáõÙÁ, Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÙÁ ¨ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³é³í³ñáõÙÁ։ ºññáñ¹ ËÙµáõÙ Ý»ñ³éí³Í ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ ·ÉË³íáñ å³ï³ëË³Ý³ïáõÝ»ñÁ ³ÛÉ ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÝ»ñ »Ý, ë³Ï³ÛÝ èÎ¶-Ý å»ïù ¿ Ý»ñ·ñ³íí³Í ÉÇÝÇ ³Û¹ ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñáõÙ։ ¸ñ³Ýù »Ý` µÛáõç»ï³íáñáõÙÁ, ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ é»ëáõñëÝ»ñÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»óáõÙÁ ¨ É³í³·áõÛÝ ÷áñÓÇ ÷áË³Ý³ÏáõÙÁ։ ²é³çÇÝ ËÙµÇ
·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÁ ÏáãíáõÙ »Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý, ù³ÝÇ áñ ¹ñ³Ýù èÎ¶ ÑÇÙÝ³Ï³Ý
·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÝ »Ý, »ñÏñáñ¹ ËÙµÇ ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÁ` Ý³ËÁÝïñ»ÉÇ, ÇëÏ »ññáñ¹ ËÙµÇÝÁª Ñ³Ù³ï»Õ։ èÎ¶ ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
ù³ñï»½Á Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ ³ÕÛáõë³Ï 1-áõÙ։
¶áñÍÁÝÃ³ó 1-ÇÝª óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ï³é³í³ñáõÙ (ÑÇÙÝ³Ï³Ý
·áñÍÁÝÃ³ó)
èÎ¶-Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝáõÙ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ Ñ³ßí»Ïßéí³Í Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ·áñÍ³ñÏÙ³Ý ¨ Ï³é³í³ñÙ³Ý ·ÉË³íáñ å³ï³ëË³Ý³ïáõÝ ¿։ ê³ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿, áñ é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý Íñ³·ñÇ Ùß³ÏáõÙÇó Ñ»ïá èÎ¶-Ý ³¹³åï³óÝáõÙ ¿ ³ÛÝ é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý ù³ñï»½Ý»ñÇ ÙÇçáóáí ¨ ³å³ÑáíáõÙ é³½Ù³í³ñáõÃÛ³Ý Ñ³Õáñ¹³ÏóÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÁ: òÐÐ-Ç Ý»ñ¹ÝÙ³Ý Ù»ÏÝ³ñÏ³ÛÇÝ
÷áõÉáõÙ èÎ¶-Ý ³å³ÑáíáõÙ ¿ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý µáÉáñ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ Çñ³½»ÏáõÃÛáõÝÁ ÁÝïñí³Í óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ ¨ Ýñ³Ýó ÃÇñ³Ë³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É, Ñ³Ý¹»ë ·³ÉÇë áñå»ë ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý é»ëáõñë Ï»ÝïñáÝ ¨ ÏñÃ³Ï³Ý Ý³Ë³·Í»ñÇ ÙÇçáóáí Çñ³½»ÏáõÙ òÐÐ Ù»Ãá¹³µ³ÝáõÃÛ³Ý
í»ñ³µ»ñÛ³É։ ê³Ï³ÛÝ èÎ¶-Ý ãå»ïù ¿ ÁÝÏ³É»É áñå»ë ½áõï ïíÛ³ÉÝ»ñÇ ³é³çÝ³ÛÇÝ Ñ³í³ù³·ñáÕ. áñáß ¹»åù»ñáõÙ Ï³ñáÕ »Ý ÁÝïñí»É óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ
³ÛÉ å³ï³ëË³Ý³ïáõÝ»ñ, áíù»ñ ë³ÑÙ³Ýí³Í Ñ³×³Ë³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ èÎ¶-ÇÝ
Ïïñ³Ù³¹ñ»Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ: èÎ¶-Ý áõÝÇ Ý³¨
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³é³çÝ³ÛÇÝ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ òÐÐ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ Ã³÷³ÝóÇÏáõÃÛ³Ý
³å³ÑáíÙ³Ý Ñ³Ù³ñ։
¶áñÍÁÝÃ³ó 2-ñ¹ª ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»óáõÙ é³½Ù³í³ñáõÃÛ³ÝÁ
(ÑÇÙÝ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³ó)
Ð³Ù³å³ï³ëË³Ý»óÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ ÙÇçáóáí èÎ¶-Ý û·ÝáõÙ ¿ ³ÙµáÕç ÁÝÏ»ñáõÃÛ³ÝÁ áõÝ»Ý³É ÙÇ³ñÅ»ù ÁÝÏ³ÉáõÙ é³½Ù³í³ñáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É։ ²Ûë ·áñÍÁÝÃ³óÇ ³ñ¹ÛáõÝùáí Ï³ñ»ÉÇ ¿ ã³÷»É, Ã» áñù³Ýáí Ñ³çáÕí³Í Ï³Ù ãÑ³çáÕí³Í ¿ Ý»ñ¹ñí³Í óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á: ò³íáù, ß³ï
ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ ÙÇßï ã¿, áñ Ñ³çáÕ »Ý Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»óÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÁ։ ²ÛÝáõÑ³Ý¹»ñÓ èÎ¶-Ý ËÃ³ÝáõÙ ¿ òÐÐ Ùß³ÏÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÁ ¨ é³½Ù³í³ñáõÃÛ³Ý Ï³ëÏ³¹³íáñáõÙÁ Ï³½Ù³Ï»ñå³Ï³Ý ï³ñµ»ñ
Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñáõÙ։ Ð³Ù³å³ï³ëË³Ý»óÙ³Ý ßñç³Ý³ÏáõÙ Ýñ³ ÑÇÙÝ³Ï³Ý
å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ý»ñ³éáõÙ »Ý․
³) µÇ½Ý»ë áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ é³½Ù³í³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ
Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ ÇÝï»·ñáõÙÁ Ïáñåáñ³ïÇí é³½Ù³í³ñáõÃÛ³ÝÁ,
µ) ³ç³ÏóáÕ ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇ é³½Ù³í³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ ÇÝï»·ñáõÙÁ Ïáñåáñ³ïÇí é³½Ù³í³ñáõÃÛ³ÝÁ,
·) ³ñï³ùÇÝ ·áñÍÁÝÏ»ñÝ»ñÇ, ³ÛÝ ¿ª Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ, Ù³ï³Ï³ñ³ñÝ»ñÇ ÇÝï»·ñáõÙÁ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý é³½Ù³í³ñáõÃÛ³ÝÁ։
¶áñÍÁÝÃ³ó 3-ñ¹ª é³½Ù³í³ñáõÃÛ³Ý í»ñ³Ý³ÛáõÙ (ÑÇÙÝ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³ó)
Øñó³Ïó³ÛÇÝ ¹³ßïáõÙ ·áñÍáÕ ³é¨ïñ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ ã³÷³½³Ýó ½·³ÛáõÝ ¿ ³ñï³ùÇÝ ÙÇç³í³ÛñÇ ³ÛÝåÇëÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
ÝÏ³ïÙ³Ùµ, ÇÝãåÇëÇù »Ý Ùñó³ÏÇóÝ»ñÇ é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, Ù³ÏñáÙÇç³í³ÛñÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ å³Ñ³ÝçÙáõÝùÝ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ³ÛÉÝ։ ²Ûë ³Ù»ÝÁ Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáíª é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý ·ñ³ë»ÝÛ³ÏÁ ³Ù»Ý³ÙëÛ³ å³ñµ»ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ ¿ Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³·áõÛÝ Õ»Ï³í³ñáõÃÛ³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇ Ñ»ï ¨ ùÝÝ³ñÏáõÙª Ýßí³Í ·áñÍáÝÝ»ñáí å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý é³½Ù³í³ñáõÃÛ³Ý í»ñ³Ý³ÛÙ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ։ ²ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ µ³ñÓñ³·áõÛÝ Õ»Ï³í³ñáõÃÛáõÝÁ ³é³ç³¹ñáõÙ ¿
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ, èÎ¶-Ý å»ïù ¿ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»óÝÇ Ýáñ Ýå³ï³ÏÝ»ñÇÝ։ ØÇÝã µ³ñÓñ³·áõÛÝ Õ»Ï³í³ñáõÃÛ³Ý Ñ»ï
Ñ³Ý¹ÇåáõÙÁ èÎ¶-Ý å»ïù ¿ ³Ù÷á÷Ç Ýßí³Í ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ ¨ ·Ý³Ñ³ïÇ Ýñ³Ýó
³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý íñ³։ Þ³ï Ï³ñ¨áñ ¿, áñå»ë½Ç
Ýßí³Í Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï ùÝÝ³ñÏÙ³Ý ³é³ÝóùÁ ï»Õ³-÷áËíÇ
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý å³ïÙ³Ï³Ý Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇó ¹»-åÇ
Ï³ÝË³ï»ëíáÕ ¨ Íñ³·ñ³íáñíáÕ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý։
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¶áñÍÁÝÃ³ó 4-ñ¹ª é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý åÉ³Ý³íáñáõÙ (Ý³ËÁÝïñ»ÉÇ
·áñÍÁÝÃ³ó)
è³½Ù³í³ñ³Ï³Ý åÉ³Ý³íáñáõÙÁ ¨ é³½Ù³í³ñáõÃÛ³Ý Çñ³·áñÍáõÙÁ
³Ýù³Ïï»ÉÇáñ»Ý ÷áËÏ³å³Ïóí³Í ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñ »Ý։ è³½Ù³í³ñ³Ï³Ý
åÉ³Ý³íáñÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÁ Ý»ñ³éáõÙ ¿ ³ñï³ùÇÝ ¨ Ý»ñùÇÝ ÙÇç³í³Ûñ»ñÇ
ÙñóáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ, ½³ñ·³óÙ³Ý ³ÛÉÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝ ëó»Ý³ñÝ»ñÇ Ùß³ÏáõÙÁ։ è³½Ù³í³ñ³Ï³Ý åÉ³Ý³íáñáõÙÁ Ù»Ï³Ý·³ÙÛ³ Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝ ã¿։ ²Ý·³Ù ³Ù»Ý³É³í Ùß³Ïí³Í é³½Ù³í³ñáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ Ñ³Õáñ¹íÇ, ÷áñÓ³ñÏíÇ ¨ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»óíÇ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇÝ áõ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ é»ëáõñëÝ»ñÇÝ։ äÉ³Ý³íáñÙ³Ý å³ï³ëË³Ý³ïáõÝ»ñÁ å»ïù ¿ ëï³Ý³Ý ¨ ½ï»Ý ³ÛÝ é³½Ù³í³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù
Ó¨³íáñíáõÙ »Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝáõÙ, ³ÛÝå»ë, áñ ·áñÍ³¹Çñ Õ»Ï³í³ñáõÃÛáõÝÁ
Ï³ñáÕ³Ý³ ¹Çï³ñÏ»É Ýáñ³ñ³ñ³Ï³Ý ·³Õ³÷³ñÝ»ñÁ, áñáÝù ³é³ç³ñÏíáõÙ »Ý ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó։
¶áñÍÁÝÃ³ó 5-ñ¹ª Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÙ (Ý³ËÁÝïñ»ÉÇ ·áñÍÁÝÃ³ó)
ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝáõÙ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ Ñ»ï é³½Ù³í³ñáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÙÁ, òÐÐ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ, Ýñ³Ýó ÃÇñ³Ë³ÛÇÝ
³ñÅ»ùÝ»ñÇ ¨ é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ×Çßï ÁÝïñáõÃÛáõÝÁ ß³ï
Ï³ñ¨áñ »Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý é³½Ù³í³ñáõÃÛ³Ý Çñ³·áñÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: ²Ûë ·áñÍÁÝÃ³óÇ ³é³çÝ³ÛÇÝ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÁ ï³ñµ»ñ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ï³ñµ»ñ Ó¨áí ¿ Ï³½Ù³Ï»ñåíáõÙ։ àñáß ¹»åù»ñáõÙ Ïáñåáñ³ïÇí Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÃÛ³Ý ¹»å³ñï³Ù»ÝïÁ Ùß³ÏáõÙ ¨ ïñ³Ù³¹ñáõÙ ¿ áõÕ»ñÓÝ»ñ Ï³åÇ ï³ñµ»ñ ÙÇçáóÝ»ñáí։ ²ÛëåÇëÇ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ èÎ¶-Ý ½µ³Õ»óÝáõÙ ¿
Ñ³Ù³Ï³ñ·áÕÇ ¹»ñÁª áõëáõÙÝ³ëÇñ»Éáí ³Û¹ áõÕ»ñÓÝ»ñÇ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ ¨
Ñ³í³ëï»Éáí, áñ Ýñ³Ýù ×Çßï »Ý Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ é³½Ù³í³ñáõÃÛáõÝÁ։ ²ÛÉ
ÁÝÏ»ñáõÃÛáÝÝ»ñáõÙ èÎ¶-Ý ëï³ÝÓÝáõÙ ¿ ³é³çÝ³ÛÇÝ ¹»ñª ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ
Ñ»ï é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý Ñ³Õáñ¹³ÏóÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ ³å³Ñáí»Éáõ Ñ³Ù³ñ։
ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùµ, èÎ¶-Ý å»ïù ¿ ß³ñáõÝ³Ï³Ï³Ýáñ»Ý ³å³ÑáíÇ òÐÐ-Ç
ÏñÃ³Ï³Ý ¨ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñÇ Ý»ñ³éáõÙÁ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ áõëáõóÙ³Ý ¨ Ýáñ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ áõÕÕáñ¹Ù³Ý Íñ³·ñ»ñáõÙ։
¶áñÍÁÝÃ³ó 6-ñ¹ª Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛáõÝÝñÇ Ï³é³í³ñáõÙ (Ý³ËÁÝïñ»ÉÇ
·áñÍÁÝÃ³ó)
è³½Ù³í³ñ³Ï³Ý Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñ³Û»óáÕ³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñ »Ý,
ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ÙÇç·áñÍ³éáõÃ³ÛÇÝ ¨ ÙÇçÏ³½Ù³Ï»ñå³Ï³Ý µÝáõÛÃÇ, áñáÝù
û·ÝáõÙ »Ý Çñ³Ï³Ý³óÝ»É é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñÁ։ ÜÙ³Ý Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÙÁ, ÁÝïñáõÃÛáõÝÁ ¨ Ï³é³í³ñáõÙÁ áõÕÕáñ¹áõÙ ¿
÷á÷áËáõÃÛ³Ý։ öáñÓÁ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë, áñ ÝÙ³Ý Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
Ï³é³í³ñíáõÙ »Ý ³é³ÝÓÇÝª ³ÝÏ³Ë ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÇó։
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¶áñÍ³¹Çñ Õ»Ï³í³ñáõÃÛáõÝÁ Ï³ñáÕ ¿ ë³ÑÙ³Ý»É Çñ é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý
Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁª áñå»ë ï³ñ»Ï³Ý åÉ³Ý³íáñÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ Ù³ë։
²Ûë Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý Ý»ñ³é»É áñ³ÏÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý Íñ³·ñ»ñÁ ¨ ¿³Ï³Ý ï»ËÝáÉá·Ç³Ï³Ý Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÁ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ ÁÝ¹É³ÛÝ»Éáõ áõÕÕáõÃÛ³Ùµ, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñ։ Üáñ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³ñáÕ »Ý Ó¨³íáñí»É Ý³¨ ï³ñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ, ë³Ï³ÛÝ é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ÙµáÕç³Ï³Ý åáñïý»ÉÁ å»ïù ¿ ß³ñáõÝ³Ï³Ï³Ýáñ»Ý ·Ý³Ñ³ïíÇ ¨ í»ñ³³é³çÝ³Ñ»ñÃíÇ:
²ÕÛáõë³Ï 1. è³½Ù³í³ñ³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý ·ñ³ë»ÝÛ³ÏÇ Ùá¹»É․ ¹»ñ»ñ ¨
å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ

Ð³Ù³ï»Õ ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñ

Ü³ËÁÝïñ»ÉÇ
·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñ

ÐÇÙÝ³Ï³Ý
·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñ

è³½Ù³í³ñ³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³ó
(1) òáõó³ÝÇßÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ï³é³í³ñáõÙ
ÊÝ¹Çñ` Ùß³Ï»É òÐÐ óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ ¨ å³Ñáí»É
Ñ³ßí»ïíáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ:
(2) ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»óáõÙ é³½Ù³í³ñáõÃÛ³ÝÁ
ÊÝ¹Çñ` Ý»ñ·ñ³í»É µáÉáñ Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ ¨ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ
ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇÝ é³½Ù³í³ñáõÃÛ³Ý Çñ³·áñÍÙ³ÝÁ։
(3) è³½Ù³í³ñáõÃÛ³Ý í»ñ³Ý³ÛáõÙ
ÊÝ¹Çñ` Ó¨³íáñ»É é³½Ù³í³ñáõÃÛ³Ý ùÝÝ³ñÏÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí
µ³ñÓñ³·áõÛÝ Õ»Ï³í³ñáõÃÛ³Ý ³Ù»Ý³ÙëÛ³ Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñÇ
ûñ³Ï³ñ·Á:
(4) è³½Ù³í³ñ³Ï³Ý åÉ³Ý³íáñáõÙ
ÊÝ¹Çñ` û·Ý»É ·ÉË³íáñ ïÝûñ»ÝÇÝ ¨ ·áñÍ³¹Çñ ÃÇÙÇ ³ÛÉ
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇÝ é³½Ù³í³ñáõÃÛ³Ý Ó¨³Ï»ñåÙ³Ý ¨
³¹³åï³óÙ³Ý ·áñÍáõÙ:
(5) è³½Ù³í³ñ³Ï³Ý Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíáõÙ
ÊÝ¹Çñ` ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇÝ å³ïß³× Çñ³½»Ï»É ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý
é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É։
(6) Ü³Ë³Ó»éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³é³í³ñáõÙ
ÊÝ¹Çñ` ë³ÑÙ³Ý»É é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ։
(7) ´Ûáõç»ï³íáñáõÙ
ÊÝ¹Çñ` ³å³Ñáí»É Ï³åÁ ýÇÝ³ÝëÝ»ñÇ, Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ
é»ëáõñëÝ»ñÇ, ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ, Ù³ñù»ÃÇÝ·Ç
¨ é³½Ù³í³ñáõÃÛ³Ý ÙÇç¨:
(8) ²ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ é»ëáõñëÝ»ñÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»óáõÙ
ÊÝ¹Çñ` ³å³Ñáí»É, áñå»ë½Ç µáÉáñ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ
Ýå³ï³ÏÝ»ñÁ ¨ ½³ñ·³óÙ³Ý Íñ³·ñ»ñÁ Ñ³Ù³ÑáõÝã ÉÇÝ»Ý
é³½Ù³í³ñáõÃÛ³ÝÁ:
(9) È³í³·áõÛÝ ÷áñÓÇ ÷áË³Ý³ÏáõÙ
ÊÝ¹Çñ`Ï³½Ù³Ï»ñå»É ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝáõÙ É³í³·áõÛÝ ÷áñÓÇ
÷áË³Ý³ÏáõÙÁ։

èÎ¶ ¹»ñÁ

¶üî, ØèÎ,
îîî, Ø¶î

ØèÎ

²Îä

²ÕÛáõë³ÏáõÙ 1-áõÙ û·ï³·áñÍí³Í Ñ³å³íáõÙÝ»ñ ¨ å³ÛÙ³Ý³Ï³Ý Ýß³ÝÝ»ñ․
èÎ¶ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñ
èÎ¶ ó³ÝÏ³ÉÇ ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñ
èÎ¶ Ñ³Ù³ï»Õ ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñ

¶üî` ¶ÉË³íáñ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ïÝûñ»Ý
ØèÎ` Ø³ñ¹Ï³ÛÇÝ é»ëáõñëÝ»ñÇ Ï³é³í³ñÇã
îîî` î»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ï»ËÝáÉá·Ç³ÝñÇ ïÝûñ»Ý
Ø¶î` Ø³ñù»ïÇÝ·Ç ·ÉË³íáñ ïÝûñ»Ý
²Îäª ²ÝÓÝ³Ï³½ÙÇ ÏñÃÙ³Ý å³ï³ëË³Ý³ïáõ
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èÎ¶-Ý ï³ñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ Ùßï³¹Çï³ñÏáõÙ ¿ µáÉáñ é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý
Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁª Ñ³í³ëï»Éáõ Ñ³Ù³ñ, áñ Ýñ³Ýù µáÉáñÁ ³ÏïÇíáñ»Ý
Ï³é³í³ñíáõÙ »Ý, Ýå³ï³Ï áõÝ»Ý³Éáí ã»½áù³óÝ»É ³ÛÝ ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÁ,
áñáÝù ã»Ý ³å³ÑáíáõÙ áñ¨¿ é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý û·áõï։
¶áñÍÁÝÃ³ó 7-ñ¹ª µÛáõç»ï³íáñáõÙ (Ñ³Ù³ï»Õ ·áñÍÁÝÃ³ó)
´Ûáõç»ï³íáñáõÙÁ, Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ é»ëáõñÝ»ñÇ åÉ³Ý³íáñáõÙÁ, Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÁ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñáõÙ ¨ Ù³ñù»ïÇÝ·³ÛÇÝ Íñ³·ñ»ñÇ Çñ³·áñÍáõÙÁ å»ïù ¿ Ñ³Ù³ÑáõÝã ÉÇÝ»Ý é³½Ù³í³ñáõÃÛ³ÝÁ։ ²é³Ýó é³½Ù³í³ñáõÃÛ³Ý Ñ»ï Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óÝ»Éáõ Ýßí³Í Ýå³ï³ÏÝ»ñÁ ¹³éÝáõÙ »Ý ß³ï
ï³ÏïÇÏ³Ï³Ý ¨ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï։
èÎ¶-Ý Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÙ ¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ëïáñ³µ³Å³ÝÙ³Ý Ñ»ï Ñ³í³ëï»Éáõ Ñ³Ù³ñ, áñ µÛáõç»ï³ÛÇÝ ÃÇñ³ËÝ»ñÁ Ñ³Ù³ÑáõÝã »Ý é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇÝ։
¶áñÍÁÝÃ³ó 8-ñ¹ª ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ é»ëáõñëÝ»ñÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»óáõÙ
(Ñ³Ù³ï»Õ ·áñÍÁÝÃ³ó)
²ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ é»ëáõñëÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ³×Ç Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ ë³ÑÙ³ÝáõÙÁ, í³ñÓ³ïñáõÃÛáõÝÁ, Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ¨ ³é³çÝáñ¹áõÃÛ³Ý áõÝ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ½³ñ·³óáõÙÁ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ³ßË³ïáÕ³Ï»ÝïñáÝ ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñ
»Ý, áñáÝù ÁÝÏ³Í »Ý Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ é»ëáõñëÝ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßñç³Ý³ÏáõÙ։ öáñÓÁ íÏ³ÛáõÙ ¿, áñ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Ï³åÇï³ÉÁ Ù»Í³å»ë µ³ñ»É³ííáõÙ ¿, »ñµ ³Û¹ ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÁ Ï³åáõÙ »Ý ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ ¨ Ýñ³Ýó ½³ñ·³óáõÙÁ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇÝ։ ²ßË³ïáÕ³Ï»ÝïñáÝ ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ ÇÝï»·ñáõÙÁ é³½Ù³í³ñáõÃÛ³ÝÁ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ é»ëáõñëÝ»ñÇ Ï³é³í³ñÇãÇ Ñ»ï Ñ³Ù³ï»Õ, áñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý é³½Ù³í³ñáõÃÛ³Ý Çñ³·áñÍáõÙÁ ¹³éÝáõÙ ¿ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³ßË³ï³ÏóÇ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÁ։
¶áñÍÁÝÃ³ó 9-ñ¹ª É³í³·áõÛÝ ÷áñÓÇ ÷áË³Ý³ÏáõÙ (Ñ³Ù³ï»Õ ·áñÍÁÝÃ³ó)
ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ï³ñµ»ñ ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Ùß³Ïí³Í ¨ Ñ³çáÕí³Í É³í³·áõÛÝ ÷áñÓÇ ÷áË³Ý³ÏáõÙÁ èÎ¶ í»ñçÇÝ Ñ³Ù³ï»Õ Çñ³Ï³Ý³óíáÕ ·áñÍÁÝÃ³óÝ ¿: ²ÛÝ Ýå³ëïáõÙ ¿ ·»ñ³½³ÝóáõÃÛ³ÝÁ ¨ Ñ»ï¨³µ³ñ
Ý³¨ é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý
µ³ñÓñ³óÙ³ÝÁ: ´³ñ»É³íÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É ·³Õ³÷³ñÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý Í³·»É
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ó³ÝÏ³ó³Í ûÕ³ÏáõÙ: èÎ¶-Ý å»ïù ¿ ³å³ÑáíÇ ³Û¹ ·³Õ³÷³ñÝ»ñÇ ÷áË³ÝóáõÙÁ Ù»Ï ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÇó ÙÛáõëÁª ¹³ñÓÝ»Éáí ¹ñ³Ýù
Ïáñåáñ³ïÇí ³é³çÁÝÃ³óÇ ·áñÍáÝÝ»ñ։ ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ, áñï»Õ ³éÏ³ ¿
ÏñÃ³Ï³Ý ·Íáí å³ï³ëË³Ý³ïáõ, èÎ¶-Ý Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ É³í³·áõÛÝ
÷áñÓÇ ÷áË³Ý³ÏÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áÕÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ, ÙÇÝã¹»é »Ã» ³Û¹
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ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ ãáõÝÇ ÏñÃ³Ï³Ý ·Íáí å³ï³ëË³Ý³ïáõ, ³å³ ·Çï»ÉÇùÇ
÷áË³ÝóáõÙÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ ³ÝÙÇç³å»ë èÎ¶-Ç ÏáÕÙÇó։
èÎ¶ Ñ³ßí»ïíáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ
èÎ¶-Ý å»ïù ¿ ¹Çï³ñÏ»É áñå»ë Ïáñåáñ³ïÇí Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙ։ ì»ñçÇÝë »ÝÃ³¹ñáõÙ ¿ áõÕÕ³ÏÇ Ñ³ßí»ïíáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ·áñÍ³¹Çñ ïÝûñ»ÝÇÝ։ ÜÏ³ñ 1-áõÙ å³ïÏ»ñí³Í »Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý
Ï³½Ù³Ï»ñå³Ï³Ý Ï³éáõóí³ÍùÇ ãáñë ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñ, áñáÝóÇó »ñÏáõëáõÙ
(ÝÏ³ñª 1³, 1µ) èÎ¶-Ý ³ÝÙÇç³å»ë Ñ³ßí»ïáõ ¿ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ïÝûñ»ÝÇÝ, ÇëÏ
ÙÛáõë »ñÏáõëáõÙ (ÝÏ³ñª 1·, 1¹) Ñ³ßí»ïíáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ ³å³ÑáííáõÙ ¿ ³ÝáõÕÕ³ÏÇ Ï»ñåáí, ÙÇç³ÝÏÛ³É »Õ³Ý³Ïáí։
ÜÏ³ñ 1³․èÎ¶ Ñ³ßí»ïíáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ÜÏ³ñ 1µ․ èÎ¶
Ñ³ßí»ïíáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ

ÜÏ³ñ 1·․ èÎ¶ Ñ³ßí»ïíáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ÜÏ³ñ 1¹․èÎ¶ Ñ³ßí»ïíáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ

ÜÏ³ñ 1áõÙ û·ï³·áñÍí³Í Ñ³å³íáõÙÝ»ñ․
¶üî ” ¶ÉË³íáñ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ïÝûñ»Ý
ØèÎ ” Ø³ñ¹Ï. é»ëáõñëÝ»ñÇ Ï³é³í³ñÇã
¶¶î ” ¶ÉË³íáñ ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý ïÝûñ»Ý

îîî ” î»Õ. ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ ïÝûñ»Ý

ä»ïù ¿ ÝÏ³ï»É, áñ ÝÏ³ñ 1· ¨ 1¹ ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñÁ ëË³É Ùáï»óáõÙÝ»ñ
»Ý, áñáÝù ó³ÝÏ³ÉÇ ã¿ ÏÇñ³é»É ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñå³Ï³Ý Ï³éáõóí³ÍùáõÙ։ÆÝã í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ÝÏ³ñ 1³ ¨ 1µ ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñÇ ÙÇç¨ Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÛ³Ý ³ÝóÏ³óÙ³ÝÁ, ³å³ ÝÏ³ñ 1µ-áõÙ ³éÏ³ ¿ ÏñÏÝ³ÏÇ Ñ³ßí»ïíáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ·ÉË³íáñ ·áñÍ³¹Çñ ïÝûñ»ÝÇÝ ¨ ·ÉË³íáñ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ïÝûñ»ÝÇÝ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï։ ²Ûë ï³ñµ»ñ³ÏÝ áõÝÇ ¨' ³é³í»ÉáõÃÛáõÝÝ»ñ, ¨' Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ։ ²é³í»ÉáõÃÛáõÝÝ ³ÛÝ ¿, áñ èÎ¶-Ý ³ÝÑñ³Å»ßï³µ³ñ
å»ïù ¿ Ý»ñ·ñ³íí³Í ÉÇÝÇ µÛáõç»ï³íáñÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ, áñÁ ·ïÝíáõÙ ¿
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ïÝûñ»ÝÇ »ÝÃ³Ï³ÛáõÃÛ³Ý Ý»ñùá, ¨ Ñ»ï¨³µ³ñ Ñ³ßí»ïíáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ÑÝ³ñ³íáñ ¿ Ëáõë³÷»É µÛáõç»ï³íáñÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ
·áñÍ³éÝ³Ï³Ý Ó³ËáÕáõÙÝ»ñÇó։ ´³ó³ë³Ï³Ý ÏáÕÙ»ñÇó Ù»ÏÝ ³ÛÝ ¿, áñ
ÏñÏÝ³ÏÇ Ñ³ßí»ïíáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ Ï³ñáÕ ¿ ³é³ç³Ý³É ·³Õ³÷³ñ³Ï³Ý ³ÝÑ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝ »ñÏáõ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ ÙÇç¨։
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è³½Ù³í³ñ³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý ·ñ³ë»ÝÛ³ÏÇ ·áñÍ³ñÏÙ³Ý
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÐÐ ³é¨ïñ³ÛÇÝ µ³ÝÏ»ñáõÙ
è³½Ù³í³ñ³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ ÏÇñ³éÙ³Ý ³éáõÙáí ÐÐ
³é¨ïñ³ÛÇÝ µ³ÝÏ»ñÝ áõÝ»Ý ³é³í»É Ù»Í ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ, ù³Ý ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ³ÛÉ ×ÛáõÕ»ñáõÙ ·áñÍáÕ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ։ ê³ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ Ý³Ë ¨ ³é³ç ³ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³Ýùáí, áñ Ç ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ ³ÛÉ áÉáñïÝ»ñÇ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇª ÐÐ ³é¨ïñ³ÛÇÝ µ³ÝÏ»ñÁ ûñ»ÝùÇ å³Ñ³Ýçáí å»ïù
¿ Ùß³Ï»Ý Ñ»é³ÝÏ³ñ³ÛÇÝ ½³ñ·³óÙ³Ý »é³ÙÛ³ Íñ³·ÇñÁ ¨ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ
ï³ñÇ í»ñ³Ý³Û»Ý ³ÛÝ [3]։ ²Ûë å³Ñ³ÝçÇ ³å³ÑáíÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ µ³ÝÏ Ñ³ïÏ³óÝáõÙ ¿ µ³í³ñ³ñ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ é»ëáõñëÝ»ñ։ ²ÛÝ µ³ÝÏ»ñÁ,
áñáÝù Ï³ñ¨áñáõÙ »Ý é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý ÏáÕÙÝáñáßáõÙÁ Ïáñåáñ³ïÇí Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³Ï³ñ¹³Ïáí, é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý Íñ³·ÇñÁ ¹Çï³ñÏáõÙ »Ý áñå»ë
µ³ñÓñ³·áõÛÝ Õ»Ï³í³ñáõÃÛ³Ý áõÕ»óáõÛó, áñÇó µËáõÙ »Ý ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý
áñáßáõÙÝ»ñÁ։ ²ñ¹ÛáõÝùáõÙ µ³ÝÏ»ñáõÙ é³½Ù³í³ñáõÃÛ³Ý Ùß³ÏÙ³Ý Çñ³í³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÇó ³ÝóáõÙ ¿ Ï³ï³ñáõÙ ³Û¹ é³½Ù³í³ñáõÃÛ³Ý ³ñÅ¨áñÙ³Ý ¨
Çñ³·áñÍÙ³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý, áñÁ ³Ù÷á÷íáõÙ ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Íñ³·ñáí։ Üßí³ÍÇ ³å³óáõÛóÁ Ï³ñáÕ ¿ ÉÇÝ»É Ý³¨
³ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ, áñ áñáß µ³ÝÏ»ñáõÙ ³éÏ³ »Ý ³é³ÝÓÝ³óí³Í Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÝ»ñ, áñáÝù Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ »Ý é³½Ù³í³ñáõÃÛ³Ý Ùß³ÏÙ³Ý ·áñÍ³éáõÛÃÁ։
²ÏÝÑ³Ûï ¿, áñ ÐÐ ³ÛÝ µ³ÝÏ»ñÁ, áñï»Õ ³é³ÝÓÝ³ÏÇ Ï³ñ¨áñíáõÙ ¿
é³½Ù³í³ñáõÃÛ³Ý Ùß³ÏÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÁ, áõÝ»Ý ³é³í»É Ù»Í Ý»ñáõÅ é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý ·ñ³ë»ÝÛ³ÏÇ Ùá¹»ÉÇ Ý»ñ¹ÝÙ³Ý ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó,
ù³ÝÇ áñ ³é³çÇÝ ù³ÛÉÁ ³ñ¹»Ý Ï³ï³ñí³Í ¿ å³ïß³× Ù³Ï³ñ¹³Ïáí։ èÎ¶
³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ ÑÇÙÝ³íáñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ëáõÛÝ Ñá¹í³ÍáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý ³é¨ïñ³ÛÇÝ µ³ÝÏÇ Ïáñåáñ³ïÇí Ï³é³í³ñÙ³Ý »ñÏáõ ·Í³å³ïÏ»ñÝ»ñ, áñáÝóÇó ³é³çÇÝáõÙª ·Í³å³ïÏ»ñ 1-áõÙ Ï³é³í³ñáõÙÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ³é³Ýó èÎ¶ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý, ÇëÏ »ñÏñáñ¹áõÙª ·Í³å³ïÏ»ñ 2-áõÙ,
èÎ¶-Ý Ý»ñ·ñ³íí³Í ¿ Ïáñåáñ³ïÇí Ï³é³í³ñÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ։
Ð³Ù³Ó³ÛÝ ·Í³å³ïÏ»ñ 1-Ç, ³é¨ïñ³ÛÇÝ µ³ÝÏÁ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ï³ñÇ
»ñÏñáñ¹Çó »ññáñ¹ »é³ÙëÛ³ÏÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ (ÇëÏ áñáß ¹»åù»ñáõÙ Ý³¨ ³í»ÉÇ áõßª å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ³ÝáñáßáõÃÛ³Ý Ïñ×³ïÙ³Ùµ) Ñëï³Ï»óÝáõÙ ¿ Çñ
é³½Ù³í³ñáõÃÛáõÝÁ, áñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý ¨ ³ç³ÏóáÕ ëïáñµ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇ é³½Ù³í³ñáõÃÛ³Ý Ùß³ÏáõÙ, ³å³ µÛáõç»ï³íáñáõÙ
¨ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ é»ëáõñëÝ»ñÇ í»ñ³µ³ßËáõÙ։ ²Ûë Ùá¹»ÉÁ áõÝÇ ÙÇ ß³ñù Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë, µ³ó³Ï³ÛáõÙ ¿ é³½Ù³í³ñáõÃÛ³Ý Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý Ó¨Á, ³éÏ³ ¿ íï³Ý·, áñ ³ç³ÏóáÕ ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇ
é³½Ù³í³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ãÑ³Ù³å³ï³ëË³Ý»É µ³ÝÏÇ Ïáñåáñ³ïÇí é³½Ù³í³ñáõÃÛ³ÝÁ:
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¶Í³å³ïÏ»ñ 1. ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÁ é³½Ù³í³ñáõÃÛ³Ý
áã ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Çñ³·áñÍÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ [4]
²ñ¹ÛáõÝùáõÙ Ë½íáõÙ ¿ Ï³åÁ µÛáõç»Ç ¨ é³½Ù³í³ñáõÃÛ³Ý ÙÇç¨։ ²éÏ³ ¿
¨ë Ù»Ï íï³Ý·ª Ï³åí³Í ÙÇçÇÝ ûÕ³ÏÇ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ Éñ³óáõóÇã í³ñÓ³ïñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ¨ é³½Ù³í³ñáõÃÛ³Ý Çñ³·áñÍÙ³Ý ÙÇç¨ Ï³åÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ùµ։ ²ñ¹ÛáõÝùáõÙ Ó¨³íáñíáõÙ ¿ é³½Ù³í³ñáõÃÛ³ÝÁ ËáãÁÝ¹áïáÕ
·ÉË³íáñ íï³Ý·Áª ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ é»ëáõñëÝ»ñÇ ·»ñ³ÏßÇé Ù»Í Ù³ëÁ ãÇ
áõÝ»ÝáõÙ Ýí³½³·áõÛÝ ÁÝÏ³ÉáõÙ é³½Ù³í³ñáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É։
ÆÝã í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ÐÐ-áõÙ ·áñÍáÕ ³é¨ïñ³ÛÇÝ µ³ÝÏ»ñÇÝ, ³å³ Ýñ³Ýó
ÏáÕÙÇó ·ÉË³íáñ³å»ë ÏÇñ³éíáõÙ ¿ Ï³é³í³ñÙ³Ý ·áñÍ³éáõÛÃ³ÛÇÝ (ýáõÝÏóÇáÝ³É) Ùá¹»ÉÁ։ ²Ý·³Ù ³ÛÝ ¹»åù»ñáõÙ, »ñµ ³éÏ³ ¿ ³é³ÝÓÝ³óí³Í ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙ é³½Ù³í³ñáõÃÛ³Ý Ùß³ÏÙ³Ý Ñ³Ù³ñ, ³å³ ³ÛÝ ãÇ ÏñáõÙ áñ¨¿
å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ é³½Ù³í³ñáõÃÛ³Ý Çñ³·áñÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ։ ²ñ¹ÛáõÝùáõÙ Ë½íáõÙ ¿ Ï³åÁ é³½Ù³í³ñáõÃÛ³Ý Ùß³ÏÙ³Ý ¨ Çñ³·áñÍÙ³Ý ÙÇç¨։ ¶Í³å³ïÏ»ñ 2-áõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ ³ÛÝ ï³ñµ»ñ³ÏÁ, »ñµ ³é¨ïñ³ÛÇÝ µ³ÝÏÇ
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Ï³½Ù³Ï»ñå³Ï³Ý Ï³éáõóí³ÍùáõÙ Ý»ñ³éíáõÙ ¿ é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý ·ñ³ë»ÝÛ³ÏÁª áñå»ë Ïáñåáñ³ïÇí Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙ։
²Ûë Ùá¹»ÉáõÙ ³é³çÇÝ ¿³Ï³Ý ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ ³ÛÝ ¿, áñ é³½Ù³í³ñáõÃÛ³Ý
Çñ³·áñÍáõÙÁ µ»ñíáõÙ ¿ ã³÷»ÉÇ ¹³ßï։

¶Í³å³ïÏ»ñ 2․ èÎ¶ ÇÝï»·ñáõÙÁ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ïáñåáñ³ïÇí Ï³é³í³ñÙ³Ý
·áñÍÁÝÃ³óÇÝ [5]
Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ ·áñÍÁÝÃ³óÇ ¨ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ýå³ï³ÏÇ Ñ³Ù³ñ Ùß³ÏíáõÙ »Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñ, áñáÝù Ùßï³¹Çï³ñÏáõÙ ¨ Ï³é³í³ñáõÙ »Ý Ýå³ï³ÏÇ
Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÁ։ ºñÏñáñ¹ ¿³Ï³Ý ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ ³ÛÝ ¿, áñ
µ³ÝÏÇ µáÉáñ ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÝ»ñÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»óíáõÙ »Ý ·ÉË³íáñ
é³½Ù³í³ñáõÃÛ³ÝÁª ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ³å³Ñáí»Éáí ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý Ùáï»óáõÙ ¨
Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ Ñ³Ù³ÉÇñ Çñ³·áñÍáõÙ։ Þ³ï Ï³ñ¨áñ ¿ Ý³¨ é³½Ù³í³ñáõÃÛ³Ý
ùÝÝ³ñÏÙ³Ý ³Ù»Ý³ÙëÛ³ Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñÁ, áñáÝù Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ »Ý µ³ñÓñ³·áõÛÝ Õ»Ï³í³ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó։ ²í»ÉÇÝ, é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý
áõÕ»óáõÛóÝ»ñÇ ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ é³½Ù³í³ñáõÃÛ³Ý Ñ³Õáñ¹áõÙÁ
µ³ÝÏÇ µáÉáñ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇÝ։ ²Ûë ³Ù»ÝÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ³å³ÑáííáõÙ ¿
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Ý»ñ¹³ßÝ³ÏáõÃÛáõÝ µÛáõç»Ç ¨ é³½Ù³í³ñáõÃÛ³Ý ÙÇç¨։ è³½Ù³í³ñ³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý ·ñ³ë»ÝÛ³ÏÁ ÇÝÁ ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÇ ÙÇçáóáí é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý
Ï³é³í³ñáõÙÁ ÷áË³Ï»ñåáõÙ ¿ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ û·ï³Ï³ñáõÃÛáõÝ ³å³ÑáíáÕ
·áñÍÁÝÃ³óÇ:
²é¨ïñ³ÛÇÝ µ³ÝÏÇ é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý áñ³ÏÇ ·Ý³Ñ³ïáõÙÁ
èÎ¶ ·áñÍ³ñÏÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ
²ÛëåÇáí, ÇÝï»·ñ»Éáí é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý ·ñ³ë»ÝÛ³ÏÁ
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý (Ù»ñ ûñÇÝ³ÏáõÙª ³é¨ïñ³ÛÇÝ µ³ÝÏÇ) Ï³½Ù³Ï»ñå³Ï³Ý Ï³éáõóí³ÍùÇÝ, ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ »Ýù ëï³ÝáõÙ ³å³Ñáí»É óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ
Ñ³ßí»Ïßé³Í Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ï»ë³Ý»ÉÇ Çñ³·áñÍáõÙÁ ¨ áõÝ»Ý³É ³½¹³ÏÝ»ñ,
áñáÝó ÑëÏáÕáõÃÛ³Ùµ ÑÝ³ñ³íáñ ¿ Ï³ÝË»É é³½Ù³í³ñáõÃÛ³Ý Ó³ËáÕáõÙÁ։
èÎ¶ ·áñÍ³ñÏÙ³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý ëïáñ¨` »ñ»ù
ÑÇÙÝ³íáñáõÙÝ»ñáõÙ։
èÎ¶-Ý áñå»ë ³é¨ïñ³ÛÇÝ µ³ÝÏÇ Ïáñåáñ³ïÇí Ï³é³í³ñÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³óÙ³Ý ·áñÍÇù
ÆÝãå»ë Ýßí»ó, ÐÐ ³é¨ïñ³ÛÇÝ µ³ÝÏ»ñÇ Ïáñåáñ³ïÇí Ï³é³í³ñÙ³Ý
³é³í»É ³ñï³Ñ³ÛïÇã ¹ñë¨áñáõÙÝ»ñÝ »Ý µ³ÅÝ»ï»ñ»ñÇ ¨ ·áñÍ³¹Çñ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÝÇ ÙÇç¨ ï³ñ³Ýç³ïáõÙÁ ¨ ³Û¹åÇëáí Ñ³ßí»ïíáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíáõÙÁ, µ³ÝÏÇª áñå»ë ³é¨ïñ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇ ÙÇç¨ Ñ³ßí»ïíáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ÷áË³Ý³ÏÙ³Ý ë³ÑÙ³Ýí³Í áõÕÇÝ»ñÇ ³å³ÑáíáõÙÁ, Çñ³í³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·í³Í ßñç³Ý³ÏÁ, áñáÝù ³ÙµáÕç³ÝáõÙ »Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÝÇ ÏáÕÙÇó Ñ³ëï³ïí³Í Ï³½Ù³Ï»ñå³Ï³Ý Ï³éáõóí³Íùáí։ èÎ¶-Ý ³Ûë Ñ³Ù³ï»ùëïáõÙ áõÝÇ Ïáñåáñ³ïÇí Ï³é³í³ñÙ³Ý
áñ³ÏÁ µ³ñ»É³í»Éáõ Ù»Í Ý»ñáõÅ ³ÛÝ ³éáõÙáí, áñ é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý Íñ³·ñÇ
·ÉË³íáñ ß³Ñ³éáõÝ»ñÇó Ù»ÏÁ µ³ÅÝ»ï»ñ»ñÇ ËáõÙµÝ ¿, ÇëÏ µ³ÝÏÇ é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý Íñ³·ÇñÁ å»ïù ¿ µËÇ Ý³¨ ³Û¹ ËÙµÇ Ñ»ï³ùñùñáõÃÛáõÝÝ»Çó։ àõëïÇ áñù³Ý Çñ³·áñÍ»ÉÇ »Ý é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý ÃÇñ³ËÝ»ñÁ, ³ÛÝù³Ý ³é³í»É
³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ¿ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ïáñåáñ³ïÇí Ï³é³í³ñáõÙÁ։
èÎ¶-Ý áñå»ë é³½Ù³í³ñáõÃÛ³Ý Ñ³Õáñ¹³ÏóÙ³Ý ÙÇçáó
²é¨ïñ³ÛÇÝ µ³ÝÏáõÙ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³ßË³ï³ÏÇó å»ïù ¿ Ñëï³Ï
å³ïÏ»ñ³óáõÙ áõÝ»Ý³ Çñ µ³ÝÏÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, Ùñó³Ïó³ÛÇÝ ÙÇç³í³ÛñáõÙ ½µ³Õ»óñ³Í ¹ÇñùÇ, ÇÝãå»ë Ý³¨ µ³ÝÏÇ é³½Ù³í³ñáõÃÛáõÝÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ Çñ Ïñ³Í å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É։ ²Ûë áÕç ·Çï»ÉÇùÇ ¨ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ÷áË³ÝóÙ³Ý ÙÇçáóáí èÎ¶-Ý ³å³ÑáíáõÙ ¿ é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÃÛáõÝÁ ¨ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ Ñ³Ù³ËÙµáõÙÁ ÙÇ¨ÝáõÛÝ Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ ¨ ·³Õ³÷³ñÝ»ñÇ ßáõñç։
Þ³ï Ï³ñ¨áñ ¿, áñå»ë½Ç µ³ÝÏÇ µáÉáñ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÝ áõÝ»Ý³Ý ÝáõÛÝ ÁÝÏ³ÉáõÙÁ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý é³½Ù³í³ñáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³Éª ³ÝÏ³Ë ½µ³Õ»óñ³Í
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å³ßïáÝÇó Ï³Ù å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßñç³Ý³ÏÇó։ è³½Ù³í³ñ³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý áõÕ»óáõÛóÝ»ñÁ É³í³·áõÛÝ ÙÇçáó Ï³ñáÕ »Ý ÉÇÝ»É Çñ³½»ÏáõÃÛ³Ý ³Ûë ·áñÍÁÝÃ³óÝ ³é³í»É ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ï³½Ù³Ï»ñå»Éáõ Ñ³Ù³ñ։
èÎ¶-Ý áñå»ë é³½Ù³í³ñáõÃÛ³Ý Çñ³·áñÍÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·áÕ
ºíë Ù»Ï ³Ý·³Ù ³Ý¹ñ³¹³éÝ³Éáí ³ÛÝ Ñ³ñóÇÝ, Ã» áí Ï³Ù áñ ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÝ ¿ ³é¨ïñ³ÛÇÝ µ³ÝÏáõÙ å³ï³ëË³Ý³ïáõ é³½Ù³í³ñáõÃÛ³Ý
Çñ³·áñÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñª Ï³ñáÕ »Ýù Ñ³í³ëï»É, áñ èÎ¶-Ý ï³ÉÇë ¿ ³Û¹ Ñ³ñóÇ
å³ï³ëË³ÝÁ: Àëï ³Û¹Ù, ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý é³½Ù³í³ñáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý
·áñÍÁÝÃ³óÇÝ Ù³ëÝ³ÏóáõÙ »Ý µáÉáñ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÁ, ÇëÏ Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙÝ
Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý ·ñ³ë»ÝÛ³ÏÁ։ èÎ¶-Ç Ý»ñ¹ÁñÙ³Ý ÙÇçáóáí ÑÝ³ñ³íáñ ¿ µ³ó³é»É Çñ³ñ³Ù»ñÅ Ý³Ë³·Í»ñÁ, ³å³Ñáí»É ÙÇçëïáñ³µ³Å³ÝáõÙ³ÛÇÝ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝÁª ³ÏÝÏ³É»Éáí ëÇÝ»ñ·Ç³ÛÇ ¿ý»ÏïÁ, ³å³Ñáí»É é³½Ù³í³ñáõÃÛ³Ý Çñ³·áñÍÙ³ÝÝ áõÕÕí³Í ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ Ùßï³¹Çï³ñÏáõÙÁ ¨ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ÙÇçáóáí Ñ³ßí»Ïßé»É ÃÇñ³ËÝ»ñÁ։
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Ï»ÝïñáÝ³óí³ÍáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíáõÙÁ։
Лилит ПОГОСЯН
Бюро стратегического управления как средство повышения эффективности
реализации стратегии в коммерческих банках
Ключевые слова: Бюро стратегического управления, система показателей, стратегическое планирование, управление проектами, обеспечение организационного соответствия

В рамках данного исследования были рассмотрены перспективы повышения эффективности реализации стратегии в коммерческих банках РА с помощью внедрения бюро стратегического управления в организационной структуре банков. В
статье представлены 9 функций БСУ, которые осуществляются либо полностью
со стороны БСУ, либо в сотрудничестве с другими ведомствами. Были рассмотрены ожидаемые результаты применения модели: повышение эффективности
корпоративного управления банка, стратегические связи и обеспечение централизации процесса реализации стратегии.
Lilit POGHOSYAN
Office of strategy management to ensure strategy execution efficiency
Growth in commercial banks
Key words: Office of Strategy Management, Scorecard, Strategic Planning, Initiative
Management, Organization Alignment

Present article touches upon perspectives of strategy execution efficiency growth via
integration of Office of Strategy Management into the organizational structure of RA
commercial banks. Nine functions of OSM are discussed in the paper, which shall be
implemented either by OSM unit or in cooperation with other departments. Expected
outcomes of the model shall be efficiency growth of commercial banks corporate
governance system, strategy communication and centralization of strategy execution
process.
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ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՓՈԽԱՆՑՈՒՄՆԵՐԻ ՎՐԱ ԱՐՏԱԳԱՂԹԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ
ՄՈԴԵԼԱՎՈՐՈՒՄԸ ԵՐԿՔԱՅԼ ՓՈՔՐԱԳՈՒՅՆ ՔԱՌԱԿՈՒՍԻՆԵՐԻ ՄԵԹՈԴՈՎ
Ալեքսանդր ՇԻՐԽԱՆՅԱՆ
ԵՊՀ ՏՆտեսագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտ
Բանալի բառեր. դրամական փոխանցումներ, արտագաղթ, տնային
տնտեսություններ, երկքայլ փոքրագույն քառակուսիների եղանակ

ԽՍՀՄ փլուզումից և ՀՀ անկախացումից հետո, ինչպես նաև հետագա
տարիներին միգրացիայի հոսքերն ընդունեցին այնպիսի տեմպեր, որ ՀՀ
արտագնա աշխատողների և մշտական միգրանտների կողմից ուղարկվող
դրամական փոխանցումները սկսեցին բավականին մեծ նշանակություն ունենալ ՀՀ բնակչության համար` կրճատելով աղքատությունն ու բարձրացնելով նրանց բարեկեցության մակարդակը: Այս առումով կարևորվում է դրամական փոխանցումների և արտագաղթի շարժառիթների և փոխադարձ կապի ուսումնասիրությունը, ինչին նվիրված է այս աշխատությունը:
Դրամական փոխանցումների ստացումն ու արտագաղթն էնդոգեն են,
այսինքն պարզ չէ, թե միգրացիա՞ն է դրամական փոխանցումների ստացման պատճառը, թե ընտանիքը դրամական փոխանցում է ստանում, այդ
պատճառով կարող է հաղթահարել միգրացիոն ծախսերը և միգրանտ
ուղարկել արտասահման։ Այսինքն ունենք հակադարձ ազդեցության խնդիր
(reverse causality): Այս պատճառով միգրացիայի ազդեցությունը դրամական
փոխանցումների վրա ճշգրիտ գնահատելու համար կիրառել ենք երկքայլ
փոքրագույն քառակուսիների (ԵՓՔ) եղանակը: Մոդելը ներկայացվում է հետևյալ միաժամանակյա հավասարումների համակարգով`
,
,
որտեղ HC-ն տնային տնտեսության և գլխավորի բնութագրիչներն են,
-ը` ընտրված գործիքները,
և -ը` համապատասխանաբար իրական և
գնահատված միգրացիան,

-ը վերջին 12 ամիսների ընթացքում ստացված

դրամական փոխանցումների մեծությունն է, իսկ

–ն և

-ն ստանդարտ

սխալներն են: Մոդելում օգտագործվում են ՀՀ Ազգային վիճակագրական
ծառայության տնային տնտեսությունների ամբողջացված հետազոտության
2014թ. տվյալները, որում տեղեկություններ են հավաքագրվել տնային տընտեսության (ՏՏ) կազմի, ժողովրդագրական ցուցանիշների, զբաղվածության, միգրացիոն փորձի, բնակության պայմանների և ծախսերի, ֆինանսական դրության և այլնի վերաբերյալ:
Մինչև հիմնական արդյունքներին անցնելը, ստուգել ենք, թե ունենք
արդյոք էնդոգենության խնդիր (աղյուսակ 1)։ Աղյուսակը ցույց է տալիս, որ
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90% վստահելիությամբ կարող ենք մերժել զրոյական հիպոթեզը, այն է, արտագաղթի փոփոխականը էնդոգեն է և գործիքավորելու կարիք ունի։
Աղյուսակ 1։ Էնդոգենության թեստի արդյունքները
Էնդոգենության թեստ։
- զրոյական վարկած։ Արտագաղթի փոփոխականը էկզոգեն է։
Դարբինի

3.16583 (p = 0.0752)

վիճականի

Վու-Հաուսմանի վիճականի

177 178

3.12806 (p = 0.0772)

Որպես գործիքային փոփոխական ընտրել ենք պատմական արտագաղթի տեմպն ըստ մարզերի (ՀՀ ԱՎԾ 2009-2013թթ.-ի հետազոտությունների միջին տեմպ)։ Այս փոփոխականը արտագաղթի քաշող գործոնները մոտարկող փոփոխական է. բնակչության պատմական հոսքը ստեղծում է
ցանց արտասահմանում, որն էլ հետագայում քաշում է պոտենցիալ արտագաղթողներին։ Աղյուսակ 2-ը ներկայացնում է գործիքային փոփոխականի
նպատակահարմարությունը ստուգելու արդյունքները։
Աղյուսակ 2։ Գործիքային փոփոխականի թեստի արդյունքները
Գործիքային փոփոխականի թեստ։
- զրոյական վարկած։ Գործիքային փոփոխականը թույլ է։
Նվազագույն սեփական արժեքի
վիճականին – 110.397
5% մակարդակում Ուոլդի թեստի
արդյունք

Կրիտիկական արժեքներ
10%
16.38

15%
8.96

20%
6.66

25%
5.53

5% մակարդակում Ուոլդի թեստի արդյունքը կարող է ունենալ մերժման
փաստացի աստիճան ոչ ավելի քան 10%, 15%, 20% և 25%։179 Մերժման
10%-ի կրիտիկական արժեքը ավելի փոքր է, քան մեր ստացած նվազագույն
սեփական արժեքի վիճականին (minimum eigenvalue statistic)։ Հետևաբար,
90%-ից ավելի վստահելիությամբ կարող ենք մերժել գործիքի՝ թույլ լինելու
զրոյական վարկածը։ Աղյուսակ 3-ը ներկայացնում է մոդելի արդյունքները։
Առաջին փուլի արդյունքները ցույց են տալիս, որ միգրացիոն ցանցն (պատմական միգրացիան) ու միջինից բարձր կենսամակարդակ ունենալը դրական ազդեցություն են ունենում արտագաղթող ունենալու հավանականու177

Hausman, J. A. 1978. Specification tests in econometrics. Econometrica 46: 1251–1271.
Wu, D.-M. 1974. Alternative tests of independence between stochastic regressors and
disturbances: Finite sample results. Econometrica 42: 529–546.
179
Stock J, Yogo M., 2005. ―Testing for Weak Instruments in Linear IV Regression‖ In:
Andrews DWK Identification and Inference for Econometric Models. New York: pp. 80-108.
178
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թյան վրա: Ընտանիքի` 16 և բարձր տարիքի անդամների միջին տարիքի,
ինչպես նաև ընտանիքի գլխավորի տարիքի և միգրանտ ունենալու դրական
որոշման միջև առկա է շրջված U-աձև կախվածություն, այն է, մինչև որոշակի տարիք (համապատասխանաբար 39 և 63) այս կապը դրական է, այսինքն աճում է միգրանտ ունենալու հավանականությունը, իսկ հետո կապը
վեր է ածվում բացասականի: Գլխավորի զբաղվածության և բարձրագույն
կրթություն ունենալու փաստը բացասական ազդեցություն ունեն արտագաղթելու հավանականության վրա (հավանականությունը նվազում է համապատասխանաբար 0.2-ով և 0.17-ով):
Աղյուսակ 3։ Երկքայլ փոքրագույն քառակուսիների կիրառման արդյունքները
Մեկ գործիքային փոփոխականով մոդել

Տնային տնտեսության բնութագրիչներ
Գնահատված արտագաղթ
Պատմական արտագաղթ
Երեխաների թիվ
Տնային տնտեսուհու առկայություն
Կրթություն ստացողի առկայություն
Աշխատունակ անձանց միջին տարիք
Աշխատունակ անձանց միջին տարիք^2
Բարձրագույն կրթություն
Միջինից բարձր կենսամակարդակ
Միջին կենսամակարդակ
Աղքատ է
ՏՏ գլխավորի բնութագրիչներ
Զբաղված է
Բարձրագույն կրթություն ունի
Տարիք
Տարիք^2
Հաստատուն
Դիտարկումների թիվ
* p<0.10 ** p<0.05 *** p<0.01
Ճշգրտված R քառակուսի
180
Մասնակի R քառակուսի

I փուլ

II փուլ

Արտագաղթի
վերաբերյալ
որոշում

Դրամական
փոխանցումների
լոգարիթմ

0.942***
0.022***
-0.011
0.02
-0.049***
0.095***
-0.0012***
-0.029
0.011*
0.037
-0.034*

0.00572
0.0384
0.0851*
-0.0768**
0.00097**
0.124***
0.227***
0.0831
-0.222**

-0.207***
-0.170***
0.038***
-0.0003***
-2.368***
1079

-0.0852
-0.202
0.0332*
-0.00027*
14.13***

30.27
9.44

8.0

Ինչ վերաբերում է մոդելի երկրորդ փուլի արդյունքներին, ապա ուսանողի առկայությունն ու գլխավորի բարձրագույն կրթություն ունենալու փաստը հանգեցնում են դրամական փոխանցումների աճի համապատասխանա-

180

Մասնակի R քառակուսին ցույց է տալիս, թե որքանով է գործիքային
փոփոխականը կորելացված էնդոգեն փոփոխականի հետ։
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բար 8.5% և 12.4%-ով։181 Աղքատ ՏՏ-ները 22%-ով քիչ են ստանում (ի համեմատ միջինից ցածր կենսամակարդակ ունեցողների), ինչը հավանաբար
հետևանք է նաև նրա, որ նրանք չեն կարողանում միգրանտ ուղարկել արտասահման։ Աշխատունակ անձանց միջին տարիքի և դրամական փոխանցումների միջև առկա է U-աձև կախվածություն (մինիմումի կետին համապատասխանող միջին տարիքը՝ 38): Ինչ վերաբերում է հիմնական գործակցին,
ապա աղյուսակը ցույց է տալիս, որ միգրացիայի մասին դրական որոշումը
մեծացնում է դրամական փոխացումների հոսքը 94%-ով։
Պատմական արտագաղթի հետ փորձել ենք կիրառել նաև այլ
գործիքային փոփոխական՝ ՏՏ-ում աշխատունակ տարիքի անդամների
թիվը։ Կրկին կիրառել ենք վերոնշյալ թեստերը. 95% վստահելիությամբ
ունենք էնդոգենություն, իսկ գործիքային փոփոխականները թույլ չեն (>90%)։
Այս դեպքում անհրաժեշտ է կատարել մեկ այլ թեստ ևս. ստուգել
գերիդենտիֆիկացիայի
(overidentification)
առկայությունը
մոդելում
(աղյուսակ 4)։
Աղյուսակ 4։ Գերիդենտիֆիկացիայի թեստի արդյունքները
Գերիդենտիֆիկացիայի թեստ։
- զրոյական վարկած։ Չունենք գերիդենտիֆիկացիա։
Սարգանի
Բասմանի

182

0.002312 (p = 0.9617)

183

0.002277 (p = 0.9619)

վիճականի
վիճականի

Զրոյական հիպոթեզների տեղի ունենալու հավանականությունները
բավականին բարձր են, հետևաբար կարող ենք վստահաբար ընդունել
զրոյական հիպոթեզը և նշել, որ երկու գործիքներն էլ ընդունելի են։ Մոդելի
որակն այս դեպքում ավելի լավն է, իսկ մեզ հետաքրքրող փոփոխականի
արժեքը` 0.9 (աղյուսակ 5)։184

181

Տնային տնտեսուհու առկայությունը նույնպես դրական գործակից ունի, սակայն
այն նշանակալի չէ։
182
Sargan, J. D. 1958. The estimation of economic relationships using instrumental variables.
Econometrica 26: 393–415
183
Basmann, R. L. 1960. On finite sample distributions of generalized classical linear
identifiability test statistics. Journal of the American Statistical Association 55: 650–659.
184
Անկախ փոփոխականների գործակիցները համանման են, այդ պատճառով
նպատակահարմար չէ դրանք նորից հրապարակել։
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Աղյուսակ 5։ Երկու գործիքային փոփոխականով մոդելի արդյունքները
Երկու գործիքային
փոփոխականով մոդել

Գնահատված արտագաղթ
Պատմական արտագաղթ
Աշխատունակ
անդամների
թիվ
Ճշգրտված R քառակուսի
Մասնակի R քառակուսի

I փուլ

II փուլ

Արտագաղթի
վերաբերյալ
որոշում

Դրամական
փոխանցումների
լոգարիթմ
0.902***

0.020***
0.116***
36.26
17.3

8.3

Փորձել ենք կիրառել այլ գործիքային փոփոխականներ ևս, օրինակ՝
աղքատության կամ հանցագործության կամ էլ գործազրկության կշիռներն
ըստ մարզերի, պատմական արտագաղթի, ինչպես նաև վերոնշյալ փոփոխականների և ՏՏ կրթվածների կշիռների արտադրյալները (որպեսզի տարբեր ցուցանիշներ ունենանք ՏՏ մակարդակում), սակայն ստացվել են ավելի
ցածր որակների մոդելներ։ Վերոնշյալ երկու մոդելների համար կիրառել ենք
նաև ԵՓՔ եղանակը պրոբիթ մեթոդով (առաջին փուլում). արդյունքների միջև
առկա է շատ չնչին տարբերություն (արտագաղթի գործակիցը ստացվել է
համապատասխանաբար 94% և 92%)։ Հատկանշական է, որ արտագաղթող
ունեցող ՏՏ-ների ստացած դրամական փոխանցումները (2014թ.-ի հետազոտությունում) 82%-ով ավելին էին, քան ոչ-անդամներից փոխանցում ստացածներինը։
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Ալեքսանդր ՇԻՐԽԱՆՅԱՆ
Դրամական փոխանցումների վրա արտագաղթի ազդեցության
մոդելավորումը Հայաստանի Հանրապետությունում
Բանալի բառեր. դրամական փոխանցումներ, արտագաղթ, տնային
տնտեսություններ, երկքայլ փոքրագույն քառակուսիների եղանակ
Հոդվածը վերլուծում է ՀՀ-ից արտագաղթի և դրամական փոխանցումների
միջև կապը՝ հիմնվելով երկքայլ փոքրագույն քառակուսիների մեթոդի վրա։
Ազգային Վիճակագրական Ծառայության կողմից տրամադրված տնային
տնտեսությունների կենսամակարդակի ամբողջացված վերլուծության տըվյալները ցույց են տալիս, որ այն տնային տնտեսությունները, որոնք արտասահմանում ունեն միգրանտ, գրեթե երկու անգամ ավելի շատ փոխանցում
են ստանում, քան նրանք, ովքեր դրամական փոխանցումներ են ստանում
ընտանիքի անդամ չհանդիսացող միգրանտներից:
Александр ШИРХАНЯН
Моделирование влияния эмиграции на денежные переводы в РА
Ключевые слова: денежные переводы, эмиграция, домашние хозяйства, двухшаговый
метод наименьших квадратов

В статье анализируется взаимосвязь между миграцией и денежными переводами,
основываясь на двухступенчатого метода наименьших квадратов. Данные интегрированного обследования уровня жизни домашных хозяйств, предоставленные
Национальной Статистической Службой РА, показывают, что домашние хозяйства, имеющие мигрантов за границей, получают почти в два раза больше денег, чем те, которые получают денежные переводы от мигрантов не являющимся
членами семьи.
Aleksandr SHIRKHANYAN
Modelling of the impact of emigration on remittances in the RA
Key words: remittances, emigration, households, two stage least squares technique

The paper analyses the relationship between emigration and remittances in Armenia
based on two stage least squares method. The data on households‘ integrated living
conditions survey provided by National Statistical Service of the RA shows that
households, that have a migrant abroad receive almost two times more transfers than
those, who receive remittances from non-member migrants.
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ԿԱՊԱԿՑՎԱԾ ԿՈՂՄԵՐԻՆ ԱՌՆՉՎՈՂ ՀԻՄՆԱԴՐՈՒՅԹՆԵՐԻ
ՄԵԿՆԱԲԱՆՄԱՆ ՏԵՍԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
Պետրոս ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ
ՀՊՏՀ ասպիրանտ
Բանալի բառեր. կապակցված կողմերի բացահայտումներ, փոխկապակցված
կազմակերպություններ և/կամ ֆիզիկական անձինք

Սույն հոդվածի շրջնակում կներկայացնենք կապակցված կողմերին
առնչվող խնդիրները: Կապակցված կողմերին առնչվող խնդիրները բազմակողմանի ուսումանասիրելու համար անհրաժեշտ է դիտարկել դրանք թե'
Ֆինանսական հաշվառման միջազգային ստանդարտների, թե' ՀՀ հարկային
օրենսդրության շրջանակում՝ զուգահեռներ անց կացնելով «Կապակցված
կողմերի բացահայտումներ» ՀՀՄՍ 24-ի մոտեցման և հարկային օրենսդրության միջև:
Առաջին հերթին, ուսումնասիրության առարկան ՀՀՄՍ 24-ն է՝ «Կապակցված կողմերի բացահայտումներ»: Համաձայն ՀՀՄՍ 24-ի՝ երկու կազմակերպություններ կհամարվեն կապակցված՝ հետևյալ պայմաններից որևէ
մեկի տեղի ունենալու պարագայում.
 Երկու կազմակերպություններ ներառված են ընդհանուր խմբում, ինչը
ենթադրում է, որ այդ խմբում ներառված ցանկացած մայր կազմակերպություն կապակցված է դուստրերին, ինչպես նաև կապակցված են այդ խմբի
դուստր կազմակերպությունները,
 Մեկ կազմակերպություն մեկ այլ կազմակերպության ասոցիացված
կազմակերպությունն է կամ համատեղ ձեռնարկումը,
 Երբ երկու կազմակերպություններն էլ միևնույն՝ երրորդ կողմի համատեղ ձեռնարկումն են,
 Մեկ կազմակերպությունը երրորդ կազմակերպության համատեղ ձեռնարկումն է, իսկ մեկ այլ կազմակերպությունը նույն երրորդ կազմակերպության ասոցիացված կազմակերպությունն է,
 Կազմակերպությունը հետաշխատանքային հատուցումների պլան է՝
կամ հաշվետու կազմակերպության, կամ հաշվետու կազմակերպության
հետ կապակցված կազմակերպության աշխատակիցներին հատուցումներ
վճարելու համար,
 Կազմակերպությունը համատեղ կամ ինքնուրույն վերահսկում է խըմբում ներառած ինչ-որ կազմակերպության,
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 Խմբում ներառված որևէ կազմակերպություն նշանակալի ազդեցություն ունի կազմակերպության նկատմամբ կամ նրա առանցքային կառավարչական անձնակազմի անդամ է185:
ՀՀՄՍ 24-ը սահմանում է նաև, որ ի թիվս այլ դեպքերի՝ գնորդը,
մատակարարը, ֆրանշիզ տրամադրող ընկերությունը, դիստիբյուտորը կամ
գլխավոր գործակալը, որոնց հետ կազմակերպության տնտեսական կախվածությունը արտահայատվում է միայն իրականացված էական ծավալի
գործարքներով, չեն կարող դիտարկվել կապակցված186: Այս հանգամանքը
մեծ կարևորություն է ստանում այն պատճառով, քանի որ հետագա ուսումնասիրության մեջ կտեսնքնեք, որ այս դրույթը արմատապես հակառակ է
ձևակերպված ՀՀ Հարկային օրենսգրքում:
Միաժամանակ, ՀՀՄՍ 24-ը սահմանում է բոլոր այն դեպքերը, երբ
կազմակերպությունը պետք է իր ֆինանսական հաշվետվություններում բացահայտի կապակցված կողմերին: Դրա հիմնական նպատակն այն է, որ
կապակցված կողմերը դիտարկվում են որպես միմյանց որոշումների վրա
ազդեցություն ունեցող կազմակերպություններ, ինչը կարող է ազդեցություն
ունենալ նաև կազմակերպությունների շահույթի կամ վնասի կամ ֆինանսական վիճակի վրա187: Եվ այս առումով կապակցված կողմերի բացահայտումը ֆինանսական հաշվետվությունները օգտագործողներին արժանահավատ տեղեկատվության տրամադրումն է, որպեսզի այդ օգտագործողները
հնարավորություն ունենան ճշգրիտ պատկերացում ձևավորել հաշվետու
կազմակերպության մասին:
Ենթադրվում է, որ կապակցված կողմերի միջև կարող են տեղի ունենալ
գործարքներ, որոնք տեղի չէին ունենա, եթե կողմերը չլինեին կապակցված
(օրինակ՝ ինքնարժեքով ապրանքի տրամադրում, անտոկոս միջոցների
տրամադրում և այլն)188:
Ընդհանուր առմամբ կապակցված կողմերի բացահայտումը ունի հետևյալ նպատակը189.
1. Կազմակերպությունները հաճախ իրենց գործունեության մի մասը իրականացնում են դուստր կազմակերպությունների, համատեղ ձեռնարկումների և ասոցիացված կազմկերպությունների միջոցով: Կապակցված կողմերին անհրաժեշտ է բացահայտել, քանի որ նշված և այլ հանգամանքնե185

ՀՀՄՍ 24 «Կապակցված կողմերի բացահայտումներ», պարագրաֆ 9:
ՀՀՄՍ 24 «Կապակցված կողմերի բացահայտումներ», պարագրաֆ 11:
187
ՀՀՄՍ 24 «Կապակցված կողմերի բացահայտումներ», պարագրաֆ 6:
188
Նույնը, տե՛ս 73 ծանոթագրությունը:
189
ՀՀՄՍ 24 «Կապակցված կողմերի բացահայտումներ», պարագրաֆ 5,6,7:
186
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րում կազմակերպությունը կարողություն ունի ազդելու ներդրման օբյեկտի
ֆինանսական և գործառնական քաղաքականության վրա:
2. Կապակցված կողմերի փոխհարաբերությունները կարող են ազդել
կազմակերպության շահույթի կամ վնասի և ֆինանսական վիճակի վրա:
Կապակցված կողմերի միջև կարող են կատարվել գործարքներ, որոնք տեղի չէին ունենա, եթե կողմերը կապակցված չլինեին:
3. Կազմակերպության շահույթի կամ վնասի և ֆինանսական վիճակի
վրա կարող են ազդել կապակցված կողմերի փոխհարաբերությունները,
նույնիսկ եթե կապակցված կողմերի միջև գործարքներ չեն կատարվել: Այդպիսի փոխհարաբերության գոյությունը ինքնին կարող է բավարար լինել
կազմակերպության՝ այլ կողմերի հետ ունեցած գործարքների վրա ազդելու
համար:
Նշենք, որ ՀՀ ներկայիս օրենսդրությունը չի սահամանում՝ որոնք են
հանդիսանում կապակցված կողմեր և ինչպիսի բացառություններ կարող են
լինել այդպիսի կողմերի միջև և առհասարակ՝ ինչ է ենթադրում կապակցվածությունը: Սակայն ՀՀ Հարկային օրենսգրքի 30-րդ հոդվածը, որը ուժի մեջ
կմտնի 2018 թ. հունվարի 1-ից, սահմանում է, որ օրենսգրքի կիրառման իմաստով՝ այսինքն նաև շահութահարկի կիրառման իմաստով կազմակերպությունները և ֆիզիկական անձինք համարվում են փոխկապակցված, եթե.
 կողմին է պատկանում ՀՀ ռեզիդենտ կազմակերպության կանոնադրական (բաժնեհավաք) կապիտալի 20 տոկոսը և ավելին,
 այն երկու կողմերի միջև, որոնց կանոնադրական (բաժնեհավաք) կապիտալի 20 տոկոսը և ավելին պատկանում են միևնույն անձին,
 եթե առկա է տեղեկատվություն երրորդ անձանցից կամ օպերատիվհետախուզական միջոցառումների արդյունքում ձեռք բերված, առ այն, որ
կազմակերպությունները և/կամ ֆինզիկական անձինք ունեն համատեղ տընտեսական շահեր համաձայնեցված գործելու190:
Ընդ որում, վերջին դեպքում ՀՀ հարկային մարմնի ղեկավարի որոշմամբ կողմերը կճանաչվեն փոկապակցված՝ հաշվի առնելով միմյանց միջև
կատարվող գործարքների ծավալը և պարբերականությունը, միմյանցից
ձեռք բերվող ապրանքների հետագա վաճառքի գները և առևտրային վերադիրները, ինպես նաև որևէ ապրանքային շուկայում ունեցած մասնաբաժնի
մեծությունը191:
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«Հարկային օրենսգիրք» ՀՕ-165-Ն, 30 հոդված /Հարկային օրենսգիրքը ընդունվել է
04.10.2016թ./
191
Նույնը, տե՛ս 75 ծանոթագրությունը:
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Միաժամանակ կապակցվապ կողմերին առնչվող հարցի շրջանակում
անհրաժեշտ է դիտարկել նաև ՀՀ Հարկային օրենսգրքի 71-րդ և 73-րդ
գլուխները: ՀՀ Հարկային օրենսգրքի 71-րդ՝ «Անուղղակի եղանակով հարկման բազաների և հարկային պարտավորությունների գնահատումը» գլխում
նշվում է, որ համալիր հարկային ստուգումների ընթացքում հարկային մարմինն անուղղակի եղանակով իրականացնում է հարկ վճարողի հարկման
բազաների և հարկային պարտավորությունների գնահատում հետևյալ հիմքերից որևէ մեկի առկայության դեպքում.
1. օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հաշվապահական հաշվառման կամ հարկային պարտավորություններին առընչվող հաշվառման բացակայության դեպքում,
2. հարկային պարտավորությունների հաշվարկման համար սահմանված տեղեկությունների կամ փաստաթղթերի չներկայացումը,
3. հաշվապահական հաշվառման համակարգչային ծրագրի միջոցով
ստեղծած ֆայլի պատճեն օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում ստուգում իրականացնող պաշտոնատար անձանց էլեկտրոնային կրիչով չներկայացումը,
4. հարկային մարմին ներկայացրած հարկային հաշվարկներում ոչ հավաստի տվյալների ներառումը192:
Ընդ որում հարկային մարմին ներկայացված հարկային հաշվարկներում ոչ հավաստի տվյալների ներառումը ենթադրում է.
«1) հարկ վճարողի մոտ որևէ հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում իրականացված չափագրումների արդյունքներով և հարկ վճարողի
կողմից նույն հաշվետու ժամանակաշրջանի համար հարկային մարմին ներկայացված հարկային հաշվարկների տվյալներով հարկման բազաների հաշվարկված մեծությունների միջև առկա է 20 և ավելի տոկոսի չափով դրական
տարբերություն.
2) հարկ վճարողի մոտ որևէ հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում
իրականացված հսկիչ գնման արդյունքներով և հարկ վճարողի կողմից նույն
հաշվետու ժամանակաշրջանի համար հարկային մարմին ներկայացված
հարկային հաշվարկները կազմելու համար հիմք հանդիսացած (այդ թվում`
հաշվապահական հաշվառման) տվյալներով գների միջև առկա է 20 և ավելի
տոկոսի չափով դրական տարբերություն.
3) հարկային հսկողության իրականացման համար հարկային մարմին
ներկայացված տեղեկությունների և հարկ վճարողի կողմից նույն ժամանակաշրջանի համար հարկային մարմին ներկայացված հարկային հաշվարկնե-
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րի հարկման բազաների տվյալների միջև առկա է 20 և ավելի տոկոսի չափով դրական տարբերություն.
4) կախյալ հարկ վճարողների միջև իրականացված՝ հարկման համար
հիմք հանդիսացած գործարքների մասով առկա է համեմատելի հանգամանքներում այդ գործարքների համադրելի գներից 20 և ավելի տոկոսի
չափով դրական տարբերություն193»:
ՀՀ Հարկային օրենսգրքի 73-րդ՝ «Տրանսֆերային գնագոյացման կարգավորումները» գլխում սահմանում են տրանսֆերային գնագոյացման հասկացությունը, մեթոդները, համադրելիության գործոնները, փաստաթղթավորման ընթացակարգերը, չվերահսկվող և վերահսկվող գործարքների մասին
տեղեկատվության աղբյուրները, ինչպես նաև կարգավորում են տրանսֆերային գնագոյացման հետ կապված մյուս ընթացակարգերը194:
Կապակցված կողմերին վերաբերող խնդրի առնընչությամբ անհրաժեշտ
է նշել, որ դրանց՝ ֆինանսական և հարկային հաշվառման տեսակետներից
ուսումնասիրության արդյունքում հանգում ենք նրան, որ հարկային վարչարարության տեսակետից կիրառվում են փոխկապակցվածության որոշման
արմատապես տարբերվող մոտեցում նրանից, ինչ առկա է ՀՀՄՍ 24-ում:
Խոսքը վերաբերում է հարկային առումով գործարքների ծավալի հիման վրա
հարկային մարմնի ղեկավարի որոշմամբ փոխկապվածության որոշելուն:
Ստանդարտում հստակ է դիրքորոշումը, որ կազմակերպությունների միջև
իրականացված գործարքների ծավալը չի կարող հիմք հանդիսանալ կապակցված կողմ որակվելու համար, այնտեղ կապակացվածության որոշման
համար առավել շեշտված է միմյանց որոշումների վրա ազդեցության հանգամանքը, որն էլ իր հերթին կարող է ազդել կազմակերպության ֆինանսական արդյունքի վրա: Եվ հենց այդ ազդեցությունը հաշվի առնելով, ՀՀՄՍ
24-ը պարզաբանում է բոլոր այն դեպքերը, երբ անհրաժեշտ է լինում ֆինանսական հաշվետվությունները օգտագործողների համար բացահայտել կապակցված կողմերին: Այսինքն՝ ստանդարտների տեսակետից կապակցված
կողմերի առկայությունը որակվում է ֆինանսական արդյունքների վրա էական նշանակություն ունեցող հանգամանք: Մեր տեսակետով, այս հարցում
ֆինանսական և հարկային մոտեցումների տարբերությունները կարող են
խեղաթյուրող ազդեցություն ունենալ կազմակերպության ֆինանսական արդյունքների վրա: Նշված խնդրի մանրամասն բացահայտումը և լուծման
հնարավոր ուղիները կմեկնաբանվեն հետազոտության 3.1 ենթահարցում:
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Չնայած նրան, որ ՀՀ Հարկային օրենսգիրքում ամրագրվել է փոխկապակցված կողմերին այլ տրամաբանությամբ քան դա առակ է ՀՀՄՍ 24-ում,
այնուամենայնիվ ՀՀ Հարկային օրենսգրքում չկա որևէ բացառություն փոխկապակցված կողմերի համար: Ավելին՝ ՀՀ Հարկային օրենսգրքում ամրագրված «պարզած ձեռքի հեռավորության» սկզբունքը, ինչպես նաև 71-րդ և
73-րդ գլուխները ևս հավասարության նշան են դնում բոլոր սուբյեկտների
միջև անկախ փոխկապակցվածությունից: Սակայն, չնայած նրան, որ հարկային օրենսգրքի 71-րդ և 73-րդ գլուխների կարգավորումները կարող են
որոշ չարաշահումներ կանխել (խոսքը գնում է հատկապես ոչ ռեզիդենտ
կազմակերպությունների հետ կատարված գործարքներին, որոնց միջոցով
հնարավոր է հարկվող գործարքների ՀՀ-ից արտահոսք), ահնրաժեշտ էր
սահմանվեին բացառություններ փոխկապկացված անձանց միջև գործարքներում:
Կարծում ենք՝ հարկերին վերաբերող օրենսդրությունում առկա նման
խիստ սահամանափակող դրույթները ժամանակավրեպ են և տնտեսագիտորեն չհիմնավորված: Ըստ էության՝ հարկային օրենսգրքի ընդունման
նպատակներից է նաև հարկերի բազաների օպտիմալացումը: Այստեղ ճիշտ
հակառակ երևույթն է, տնտեսագիտորեն չհիմնավորված ընդունվում է որոշում հարկային մարմնի կողմից փոխկապակցվածության վերաբերյալ և կիրառվում ուրճացված հարկային բազաներ:
Վերանշյալը հաշվի առնելով հրատապ ենք համարում ՀՀ Հարկային օրենսգրքում փոխկապակցված կողմերի որոշման չափանիշները դարձնել
հիմնավոր, ինչպես նաև սահմանել բացառություններ փոխկապակցված կողմերի միջև տեղի ունեցող գործարքներում՝ հատկապես, երբ խոսքը երկու ՀՀ
ռեզիդենտ կազմակերպությունների մասին է:
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Պետրոս ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ
Կապակցված կողմերին առնչվող հիմնադրույթների մեկնաբանման
տեսամեթոդական խնդիրները
Բանալի բառեր. կապակցված կողմերի բացահայտումներ, փոխկապակցված
կազմակերպություններ և/կամ ֆիզիկական անձինք
Հոդվածում ներկայացված է կապակացված կողմերին առնչվող խնդիրները:
Խնդիրը դիտարկված է թե՛ ՀՀՄՍ 21-ի, թե՛ ՀՀ Հարկային օրենսգրքի
մոտեցումների տեսանկյունից: Հոդվածում բարձրացվում է այն խնդիրը, որ
կապակցված կողմերի ճանաչման ՀՀ Հարկային օրենսգրքի մոտեցումները
արմատապես տարբերվում են ՀՀՄՍ 21-ի մոտեցումներց: Չնայած նրան, որ
ՀՀ Հարկային օրենսգիրքում սահմանվում են կապակցված կողմերը, այնումենայնիվ ՀՀ Հարկային օրենսգիրքը չի սահմանում բացառություններ
փոխկապակցված ճանաչված կազմակերպությունների և/կամ ֆիզիկական
անձանց միջև տեղի ունեցած գործարքների և փոխակապակցված չհանդիսացող կողմերի միջև տեղի ունեցող գործարքների մոտեցումներում:
Петрос МАРТИРОСЯН
Интерпретация проблем, относящихся к связанным сторонам
Ключевые слова: раскрытие информации о связанных сторонах, взаимосвязан-ные
организации и/или физические лица

В статье представлены проблемы, относящиеся к связанным сторонам. Задача
рассмотрена с точки зрения подходов МФСО 21 и Налогового кодекса РА. В статье представлена проблема, что подходы Налогового кодекса РА к признанию
связанных лиц, коренным образом отличаются от подходов МФСО 21. Несмотря
на то, что Налоговом кодексе РА дано определение связанных лиц, Налоговый
кодекс РА не устанавливает исключений для подходов к сделкам, заключенным
между организациями и/или физическими лицами, признанными взаимосвязанными, и сделкам между не являющимися взаимосвязанными сторонами.
Petros MARTIROSYAN
Interpretation of the problems concerning related parties
Key words: related parties disclosures, related organizations and / or individuals, approaches
of IFRS 21" Related Parties Disclosures " to related parties of financial and tax accounting

The article presents the problems concerning related parties. The problem is considered
from the point of view of approaches both of IAS 21 and Tax Code of RA. The
problem that the approaches of the Tax Code of the Republic of Armenia to the recognition of related parties are fundamentally different from those of IFRS 21 is presented
in the article. Despite the fact that the Tax Code of RA provides definition of related
parties it does not establish exceptions for the approaches to the transactions concluded
between the organizations and / or individuals recognized related parties and transactions between non-related parties.
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¾ÈºÎîðàÜ²ÚÆÜ ÎàÜàê²ØºÜîÀ àðäºê Üàð êºðÜ¸Æ îð²Üêäàðî²ÚÆÜ
ö²êî²ÂàôÔÂ
ì³ñ¹áõÑÇ ¸²ÜÆºÈÚ²Ü
ºäÐ Çñ³í³·ÇïáõÃÛ³Ý ý³ÏáõÉï»ïÇ ³ëåÇñ³Ýï

´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ÏáÝáë³Ù»Ýï, ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ é»·Çëïñ, ´áÉ»ñá
ØÇç³½·³ÛÇÝ ³é¨ïñÇ ¨ µ³ÝÏ³ÛÇÝ Çñ³íáõÝùÇ ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó µ»éÝ³·ñÇ ¿É»ÏïñáÝ³ÛÝ³óáõÙÁ Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ ù³ÛÉ ¿: Ð³Ù³Ï³ñ·ÇãÝ»ñÇ ÙÇçáóáí
ÙÇç³½·³ÛÇÝ ·áñÍ³ñùÝ»ñÇ ÏÝùáõÙÁ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ ³ÝÑ³Ù»Ù³ï ³ñ³·:
¶áñÍ³ñ³ñ ÙÇç³í³ÛñáõÙ ÏáÕÙ»ñÝ û·ï³·áñÍáõÙ »Ý ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ÙÇçáóÝ»ñáí ïíÛ³ÉÝ»ñÇ ÷áË³Ý³ÏáõÙÁ: ¾É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ ÷áË³Ý³ÏÙ³Ý
Íñ³·ñáí ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ Ù»Ï Ñ³Ù³Ï³ñ·ãÇó ÙÛáõëÇÝ ÷áË³ÝóíáõÙ ¿
Ù³ñ¹áõ Ñ³Ù³ñ ³ÝÁÝÃ»éÝ»ÉÇ ï»ëùáí: ¾É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ
÷³ëï³ÃáõÕÃÝ áõÅ»Õ ËÃ³Ý ¿ ÷áË³¹ñáõÙÝ»ñÇ ÁÝ¹É³ÛÝÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: âÝ³Û³Í ¾É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ Ï³ÝáÝÝ»ñÇ Ùß³ÏÙ³ÝÝ áõ Ý»ñÏ³Û³óÙ³ÝÁ, ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ
÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ñ»ï³ùñùñáõÃÛáõÝÝ ³Û¹å»ë ¿É ãÇ ³í»É³ó»É, ¨
ÙÇÝã¨ í»ñç»ñë åñ³ÏïÇÏ³ÛáõÙ µ³ó³Ï³ÛáõÙ ¿ÇÝ ¹»åù»ñÁ, »ñµ ¾É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ Ï³ÝáÝÝ»ñÁ ÏÇñ³éíáõÙ »Ý ö³ëï³ÃÕÃ³ÛÇÝ ³Ïñ»¹ÇïÇíÇ áõÝÇýÇÏ³óÇáÝ
¨ ëáíáñáõÃ³ÛÇÝ Ï³ÝáÝÝ»ñÇ ÷áË³ñ»Ý: Ø²Î-Ç ²é¨ïñÇ ¨ ½³ñ·³óÙ³Ý ÏáÝý»ñ³ÝëÇ ³é³ç³¹ñ³Í Ñ³ñóÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÁ å³ï³ëË³Ý»É »Ý, áñ
¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ
³Û¹åÇëÇù µ³ÝÏ»ñÇ ÏáÕÙÇó ãÁÝ¹áõÝí»Éáõ Ï³ñÍñ³ó³Í åñ³ÏïÇÏ³Ý ¿195:

ì³×³éáÕÝ»ñÇ, ·Ýáñ¹Ý»ñÇ, ÙÇç³½·³ÛÇÝ ³é¨ïñáõÙ Ù³ëÝ³·Çï³ó³Í
ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÇ, ÇÝãå»ë Ý³¨ µ³ÝÏ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ÏáÝáë³Ù»ÝïÝ»ñÁ Ï³ñÅ»íáñí»Ý ¨ ÏÏ³ñáÕ³Ý³Ý ÏÇñ³éí»É åñ³ÏïÇÏ³ÛáõÙ, »Ã» ¹ñ³Ýù
Ï³ï³ñ»Ý ÃÕÃ³ÛÇÝ ÏáÝáë³Ù»ÝïÝ»ñÇ µáÉáñ »ñ»ù ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÁ196: ´³óÇ
³Û¹ »ñ»ù Ñ³ïáõÏ ýáõÝÏóÇ³Ý»ñÇó, ¹ñ³Ýù å»ïù ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»Ý
Ý³¨ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ (³ÛÝ ¿` ·ñ³íáñ Ó¨Ç ¨ ëïáñ³·ñáõÃÛ³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ): ÂÕÃ³ÛÇÝ ÏáÝáë³Ù»ÝïÝ»ñÇ Ñ³ïáõÏ ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÝ »Ý.
1. ´»éÝ ëï³Ý³ÉÁ Ñ³í³ëïáÕ ÷³ëï³ÃáõÕÃ ÉÇÝ»ÉÁ
àñå»ë µ»éÇ ëï³óáõÙÁ Ñ³í³ëïáÕ ÷³ëï³ÃáõÕÃ` ÏáÝáë³Ù»ÝïÁ
å»ïù ¿ Ù³Ýñ³Ù³ëÝÇ ³åñ³ÝùÇ ù³Ý³ÏÁ, ÏßÇéÁ, ÝÏ³ñ³·ñáõÃÛáõÝÁ, ¹ñ³ íÇ×³ÏÁ, ³ñ¹Ûáù µ»éÝ ³ñ¹»Ý ÇëÏ µ»éÝí»É ¿, ÇÝãå»ë Ý³¨ ³åñ³ÝùÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ ³ÛÉ ïíÛ³ÉÝ»ñ: ÎáÝáë³Ù»ÝïÁ Ý³¨ å»ïù ¿ ÝßÇ áõÕ³ñÏáÕÇÝ, ÷áË³¹ñáÕÇÝ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ëï³óáÕÇÝ: äñ³ÏïÇÏ³ÛáõÙ ÏáÝáë³Ù»ÝïÁ ÃáÕ³ñÏ195

The Use of Transport Documents in International Trade, UNCTaDevelopment, 26 Nov. 2003:
î»’ë Marek Dubovec, 'The problems and possibilities for using electronic bills of lading as
collateral', Arizona Journal of International and Comparative Law, 2006, ¿ç 437:
196
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íáõÙ ¿ »ñÏáõ Ï³Ù »ñ»ù µÝûñÇÝ³ÏÇ ï»ëùáí, áñáÝóÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÝ áõÝÇ
ÝáõÛÝ í³í»ñáõÃÛáõÝÁ197: ÎáÝáë³Ù»ÝïÇ` µ»éÝ ëï³Ý³Éáõ Ñ³í³ëï³·Çñ ÉÇÝ»Éáõ ·áñÍ³éáõÛÃÇ Ï³ñ¨áñáõÃÛáõÝÝ ³ÛÝ ¿, áñ ÏáÝáë³Ù»Ýï ëï³óáÕÁ ¹ñ³ ÑÇÙ³Ý íñ³ Çñ³íáõÝù áõÝÇ Ñ³Ûó Ñ³ñáõó»É ÷áË³¹ñáÕÇ ¹»Ù å³Ï³ëáñ¹Ç Ï³Ù
íÝ³ëÇ ¹»åùáõÙ 198: ø³ÝÇ áñ áñå»ë µ»éÝ ëï³Ý³Éáõ Ñ³í³ëï³·Çñ ÏáÝáë³-

Ù»ÝïÁ å³ñ½³å»ë ÃíáõÙ ¿ áñáß³ÏÇ ï»ë³ÏÇ ïíÛ³ÉÝ»ñ, ëÏ½µáõÝùáñ»Ý áñ¨¿
ËáãÁÝ¹áï ã»Ýù ï»ëÝáõÙ, Ã» ÇÝãáõ ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ÏáÝáë³Ù»ÝïÁ ãÇ Ï³ñáÕ³Ý³ Ï³ï³ñ»É í»ñáÝßÛ³É ·áñÍ³éáõÛÃÁ: ¾É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃáõÙ Ï³ñáÕ
¿ Ýßí»É µ»éÇ ù³Ý³ÏÁ, ÏßÇéÁ, ÝÏ³ñ³·ñáõÃÛáõÝÁ, µ»éÝÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ µ»éÝ áõÕ³ñÏáÕÁ, ëï³óáÕÝ áõ ÷áË³¹ñáÕÁ199:
2. öáË³¹ñÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·Çñ ¨ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ÏÝùÙ³Ý ³å³óáõÛó ÉÇÝ»ÉÁ
ì³×³éáÕÇ ¨ ÷áË³¹ñáÕÇ ÙÇç¨ ÏáÝáë³Ù»ÝïÁ Ï³ï³ñáõÙ ¿ í»ñçÇÝÝ»ñÇë ÙÇç¨ ÏÝùí³Í ÷áË³¹ñÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ¨ ¹ñ³ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ³å³óáõÛóÇ ¹»ñ, ãÝ³Û³Í ÷áË³¹ñáÕÇ ¨ í³×³éáÕÇ ÙÇç¨ ÏÝùí³Í ÷áË³¹ñÙ³Ý
å³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ Ï³ñáÕ ¿ Ý»ñ³é»É Ý³¨ ³ÛÉ å³ÛÙ³ÝÝ»ñ, áñáÝù Ï³ñáÕ »Ý ÁÝ¹Ñáõå ï³ñµ»ñí»É ÏáÝáë³Ù»ÝïÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇó200: ²ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ ÏáÝáë³Ù»Ýïáí Ý³Ë³ï»ëí»Ý ³ÛÉ å³ÛÙ³ÝÝ»ñ, ù³Ý ³éÏ³ »Ý ÷áË³¹ñáÕÇ ¨ í³×³éáÕÇ ÙÇç¨ ÏÝùí³Í ÷áË³¹ñÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñáí, ³å³ ÏáÝáë³Ù»Ýïáí Ý³Ë³ï»ëí³Í å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ ÏÑ³Ù³ñí»Ý ÏÝùí³Í ÷áË³¹ñÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñÇ
å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝ ¨ Ñ³Ï³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ Ï·áñÍ»Ý ÏáÝáë³Ù»ÝïÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ: Æ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ Ýñ³, áñ ÷áË³¹ñáÕÇ ¨ í³×³éáÕÇ
ÙÇç¨ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ÏáÝáë³Ù»ÝïÁ Ï³ï³ñáõÙ ¿ ÷áË³¹ñÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ³å³óáõÛóÇ ¹»ñ, ·Ýáñ¹Ç ¨ ÷áË³¹ñáÕÇ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ
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ë³Ù»ÝïÁ, ë³Ï³ÛÝ ÙÇÝã ³Û¹ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ý ³áõï»ÝïÇÏ³óÝáõÙ ¿ ÷áË³¹ñáÕÇÝ í»ñçÇÝÇë û·ï³Ýí³Ùµ, ·³ÕïÝ³µ³éáí ¨ Ãáù»Ýáí: ²Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝÝ
³å³Ñáíí³Í ¿ ³áõï»ÝïÇÏáõÃÛ³Ý »ñÏáõ Ù»Ë³ÝÇ½Ùáí` ·³ÕïÝ³µ³é ¨ Ãáù»Ý: ¾ëë¸áùë ÏáÝáë³Ù»ÝïÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ³ÛÝáõÑ»ï¨ Ý»ñÏ³Û³óí»É µ³ÝÏ»ñÇÝ, áñáÝó í×³ñáõÙÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ ¾É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ³Ïñ»¹ÇïÇíáí218:
²Ûë å³ÑÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ ¾ëë¸áùëÁ ³Ù»Ý³³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ñ³Ù³Ï³ñ·Ý ¿ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ÷áË³¹ñáõÙÝ»ñÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó, ë³Ï³ÛÝ ¹ñ³
µ³ó³ë³Ï³Ý ÏáÕÙ»ñÇó ¿ å³ñï³¹Çñ ³Ý¹³ÙáõÃÛáõÝÁ: ²Ý¹³ÙáõÃÛ³Ý å³Ñ³ÝçÁ ËáãÁÝ¹áï ¿ Ã» ¾ëë¸áùëÇ, Ã» ´áÉ»ñáÛÇ Ñ³Ù³ñ: ÆÝãå»ë Çñ³í³óÇáñ»Ý
ÝßáõÙ ¿ ¶áÉ¹µÇÝ, ¹Åí³ñáõÃÛáõÝ Ï³ñáÕ ¿ ³é³ç³Ý³É ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ ³Ý¹³ÙÁ ÷áñÓÇ ³é¨ïáõñ Ï³ï³ñ»É áã ³Ý¹³ÙÇ Ñ»ï: Ü³ ³é³ç³ñÏáõÙ ¿ ËáãÁÝ¹áïÁ Ñ³ÕÃ³Ñ³ñ»É ÙÇçÝáñ¹Ý»ñÇ ÙÇçáóáí, áñáÝù Ù³ëÝ³ÏÇó ÏÉÇÝ»Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·ÇÝ ¨ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ ÏÙ³ïáõó»Ý Ýñ³Ýó, áíù»ñ ³Ý¹³Ù ã»Ý 219, ÇÝãáí Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÝ ³ÛÉ¨ë ëïÇåí³Í ã»Ý ÉÇÝÇ ³Ý¹³Ù³Ïó»É ¾ëë¸áùëÇÝ: ê³Ï³ÛÝ Ù»ñ Ï³ñÍÇùáí ÝÙ³Ý ëó»Ý³ñÁ Ï³ñáÕ ¿ ÏáÕÙ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Éñ³óáõóÇã
Í³Ëë»ñ ³é³ç³óÝ»É ¨ ³é³ç³óÝ»É ÏáÝýÇ¹»ÝóÇ³ÉáõÃÛ³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñ, Ù³Ý³í³Ý¹ ³ÛÝ ¹»åù»ñáõÙ, »ñµ µáÉáñ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÁ ãÑ³Ý¹Çë³Ý³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç
³Ý¹³Ù ¨ í³×³éù ³Ý»Ý ÙÇ³ÛÝ ÙÇçÝáñ¹Ý»ñÇ ÙÇçáóáí` Ïñ»Éáí í»ñçÇÝÝ»ñÇë
Ù³ïáõó³Í Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÷áËÑ³ïáõó»Éáõ Í³Ëë»ñÁ:
¾É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ÏáÝáë³Ù»ÝïÝ»ñÇ Ï³ñ·³íáñáõÙ í»ñ³µ»ñÛ³É Ï³ñ·³íáñáõÙ Ý³Ë³ï»ëíáõÙ ¿ ÙÇ ß³ñù ÙÇç³½·³ÛÇÝ Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñáí: èáï»ñ¹³ÙÇ Ï³ÝáÝÝ»ñÁ, áñáÝù áõÅÇ Ù»ç ã»Ý Ùï»É, ë³Ï³ÛÝ ÏáÕÙ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý
¹ñ³Ýù Ý»ñ³é»É Çñ»Ýó å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñáõÙ, áñåÇëÇ ¹»åù»ñáõÙ ¹ñ³Ýù ÏÇñ³é»ÉÇ ÏÉÇÝ»220: Î³ÝáÝÝ»ñáõÙ ÝßíáõÙ ¿, áñ ¹ñ³Ýù ï³ñ³ÍíáõÙ »Ý ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ íñ³, ÇëÏ ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ¹»åùáõÙ`
¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ Ñ³Õáñ¹³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ íñ³: ä»ïù ¿ Ýß»É, áñ ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ
³é³çË³Õ³óáõÙÝ»ñÁ Ñ³ßíÇ »Ý ³éÝí»É Ý³¨ ÆÜÎàîºðØê-áõÙ, áñÇ 2010Ã.
ËÙµ³·ñáõÃÛ³Ý Ù»ç ÝßíáõÙ ¿, áñ í³×³éáÕÁ Ï³ñáÕ ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É ÷³ëï³ÃáõÕÃÝ ³Ý·³Ù ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ Ñ³Õáñ¹³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ï»ëùáí, »Ã» ÏáÕÙ»ñÁ
Ñ³Ù³Ó³ÛÝí»É »Ý ³Û¹å»ë Ñ³Õáñ¹³Ïóí»É221:
¾É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ÷áË³¹ñÙ³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ù³ëÇÝ Ñ³Ù»Ù³ï³µ³ñ
Ù³Ýñ³Ù³ëÝ Ï³ñ·³íáñáõÙ Ý³Ë³ï»ëáÕ ³é³çÇÝ ÷³ëï³ÃáõÕÃÁ ‚¾É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ³é¨ïñÇ Ù³ëÇÝ‛ ÝÙáõß³ÛÇÝ ûñ»ÝùÝ ¿ñ: ÜÙáõß³ÛÇÝ ûñ»ÝùÁ µ³ÕÏ³ó³Í
¿ »ñÏáõ Ù³ëÇó, áñáÝóÇó »ñÏñáñ¹Á Ï³ñ·³íáñáõÙ ¿ ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ³é¨ïáõñÁ
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Ñ³ïáõÏ áÉáñïÝ»ñáõÙ: ²é³ÛÅÙ Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÁ Ùß³Ï»É ¿ áõÕ»óáõÛó ÙÇ³ÛÝ
µ»éÝ³÷áË³¹ñÙ³Ý áÉáñïáõÙ, ù³ÝÇ áñ »½ñ³Ñ³Ý·»É ¿, áñ ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ
Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÃÛ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÝ ³é³çÝ³ÛÇÝ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ùµ ÏÏÇñ³éí»Ý
µ»éÝ³÷áË³¹ñÙ³Ý áÉáñïáõÙ 222: ÜÙáõß³ÛÇÝ ûñ»ÝùÁ áñ¹»·ñ»É ¿ ¿É»Ïïñá-

Ý³ÛÇÝ ¨ ÃÕÃ³ÛÇÝ Ñ³Õáñ¹³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¿ÏíÇí³É»ÝïáõÃÛ³Ý ëÏ½µáõÝùÁ:
Ü»ñÏ³ÛáõÙë Ø²ÎØ²ÆÐ-Ç ÏáÕÙÇó Ùß³ÏíáõÙ ¿ ‚¾É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ÷áË³Ýó»ÉÇ Ñ³Õáñ¹³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É‛ ÝÙáõß³ÛÇÝ ûñ»Ýù, áñÇ Ý³Ë³·Í³ÛÇÝ Ñá¹í³ÍÝ»ñÁ Ï³ñ·³íáñáõÙ »Ý Ý³¨ ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ Ñ³Õáñ¹³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇ³ëÝ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ñ³Õáñ¹³·ñáõÃÛ³Ý µÝûñÇÝ³ÏÇ áõ ëïáñ³·ñáõÃÛ³Ý Ñ³ñó»ñÁ223:
âÝ³Û³Í ³éÏ³ Çñ³í³Ï³Ý Ï³ñ·³íáñáõÙÝ»ñÇÝª åñ³ÏïÇÏ³ÛáõÙ ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ÏáÝáë³Ù»ÝïÝ»ñÇ ÏÇñ³éáõÙÁ ï³ñ³Íí³Í ã¿ñ ÙÇÝã¨ í»ñç»ñë:
ä³ï×³éÁ Ã» Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý ¿ñ, Ã» Çñ³í³Ï³Ý, Ã» åñ³ÏïÇÏ: Ðá·»µ³Ý³Ï³Ý ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó ÙÇç³½·³ÛÇÝ ³é¨ïñÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÁ ¹Åí³ñáõÃÛ³Ùµ »Ý
íëï³ÑáõÙ áõ í³ñÅíáõÙ Ýáñ³ñ³ñ³Ï³Ý Ùáï»óáõÙÝ»ñÇ, ³é³í»É ¨ë »Ã»
¹ñ³Ýù Çñ»Ýó Ñ³Ù³ñ ³ÝÏ³ÝË³ï»ë»ÉÇ áõ éÇëÏ³ÛÇÝ »Ý ÃíáõÙ: Æñ³í³Ï³Ý
ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó ³ÏÝÑ³Ûï ¿, áñ í»ñáÝßÛ³É ÏáÝí»ÝóÇ³Ý»ñÁ, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ
èáï»ñ¹³ÙÇ ÏáÝí»ÝóÇ³ÛÇ, Áëï ¿áõÃÛ³Ý ã»Ý Ï³ñ·³íáñáõÙ ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ
ÏáÝáë³Ù»ÝïÝ»ñÁ, ¹ñ³Ýù ¹³ï³Ï³Ý áñáßáõÙÝ»ñáí ³Ùñ³åÝ¹í³Í ã»Ý ¨
åñ³ÏïÇÏ Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ ã»Ý ëï³ó»É, áõëïÇ¨ ¹Åí³ñ³ÝáõÙ ¿ ³Û¹
ÏáÝí»ÝóÇ³Ý»ñÇ ÏÇñ³éáõÃÛáõÝÁ: äñ³ÏïÇÏ ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ÏáÝáë³Ù»ÝïÝ»ñÇ å³ëÇí ÏÇñ³éáõÃÛáõÝÁ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ Ý³¨ µ³ÝÏ»ñÇ
ÏáÕÙÇó ¹ñ³Ýó ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ ãÉÇÝ»Éáõ åñ³ÏïÇÏ³Ûáí: ÐÐ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý
ûñ»Ýë·ñùÇ 152-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 1-ÇÝ Ù³ëÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ` ûñ»Ýùáí Ý³Ë³ï»ëí³Í
¹»åù»ñáõÙ Ï³Ù ûñ»Ýùáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí Ñ³ïáõÏ ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝ (ÉÇó»Ý½Ç³) ëï³ó³Í ³ÝÓÁ Ï³ñáÕ ¿ ³Ýí³Ý³Ï³Ý Ï³Ù ûñ¹»ñ³ÛÇÝ ³ñÅ»ÃÕÃáí
Ñ³í³ëïí³Í Çñ³íáõÝùÝ»ñÝ ³Ùñ³·ñ»É` Ý»ñ³éÛ³É áã ÷³ëï³ÃÕÃ³ÛÇÝ (¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ Ñ³ßíÇã ï»ËÝÇÏ³ÛÇ û·ÝáõÃÛ³Ùµ ¨ ³ÛÉÝ) Ó¨áí: Æñ³íáõÝùÝ»ñÝ
³Ùñ³·ñ»Éáõ ³Û¹ Ó¨Ç ÝÏ³ïÙ³Ùµ ÏÇñ³éíáõÙ «Ý ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ÝáÝÝ»ñÁ, »Ã» ³ÛÉ µ³Ý ãÇ µËáõÙ ÝÙ³Ý ³Ùñ³·ñÙ³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇó: àã ÷³ëï³ÃÕÃ³ÛÇÝ Ó¨áí Çñ³íáõÝù ³Ùñ³·ñ³Í ³ÝÓÁ
å³ñï³íáñ ¿ Çñ³íáõÝùÇ ïÇñáç å³Ñ³Ýçáí Ýñ³Ý ï³É ³Ùñ³·ñí³Í Çñ³íáõÝùÇ Ù³ëÇÝ íÏ³ÛáÕ ÷³ëï³ÃáõÕÃ: ²Ùñ³·ñ»Éáõ ÙÇçáóáí Ñ³í³ëïí³Í
Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ¨ Çñ³í³ï»ñ»ñÇ å³ßïáÝ³Ï³Ý ³Ùñ³·ñÙ³Ý, ·ñ³éáõÙÝ»ñÇ
î»’ë UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce with Guide to Enactment 1996 with
additional article 5 bis as adopted in 1998, United Nations Publications, New York, 1999, ¿ç 58:
223
î»’ë UNCITRAL, 'Draft provisions on electronic transferable records' (Working Group IV
(Electronic Commerce) 49th Session, New York, 28 April-2 May 2014)
http://www.uncitral.org/uncitral/en/commission/working_groups/4Electronic_Commerce.html
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÷³ëï³ÃÕÃ³ÛÇÝ Ñ³ëï³ïÙ³Ý áõ áã ÷³ëï³ÃÕÃ³ÛÇÝ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñáí Ï³ï³ñíáÕ ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ñ·Á áñáßíáõÙ ¿ ûñ»Ýùáí Ï³Ù ûñ»Ýùáí
ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí: ÜáõÛÝ Ñá¹í³ÍÇ 2-ñ¹ Ù³ëÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ` áã ÷³ëï³ÃÕÃ³ÛÇÝ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñáí ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý Ï³ï³ñí»É ÙÇ³ÛÝ
Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ·ñ³éáõÙ Ï³ï³ñáÕ ³ÝÓÇÝ ¹ÇÙ»Éáõ ÙÇçáóáí: Æñ³íáõÝùÝ»ñÇ
÷áË³ÝóáõÙÁ, í»ñ³å³ÑáõÙÁ ¨ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÁ å»ïù ¿ å³ßïáÝ³å»ë
³Ùñ³·ñÇ ³ÛÝ ³ÝÓÁ, áí å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ ¿ ÏñáõÙ å³ßïáÝ³Ï³Ý
·ñ³éáõÙÝ»ñÁ å³Ñå³Ý»Éáõ, ¹ñ³Ýó ·³ÕïÝÇáõÃÛáõÝÝ ³å³Ñáí»Éáõ, ³Û¹ ·ñ³éáõÙÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ×ß·ñÇï ïíÛ³ÉÝ»ñ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ, Ï³ï³ñí³Í ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É å³ßïáÝ³Ï³Ý ·ñ³éáõÙÝ»ñ Ï³ï³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:
ì»ñáÝßÛ³É Ñá¹í³ÍÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÇó Ï³ñ»ÉÇ ¿ »½ñ³Ñ³Ý·»É, áñ`
1. àã ÷³ëï³ÃÕÃ³ÛÇÝ Ó¨áí ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ³Ùñ³·ñí»É ÙÇ³ÛÝ ûñ»Ýùáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ¹»åù»ñáõÙ Ï³Ù ûñ»Ýùáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí
ÉÇó»Ý½³íáñí³Í ³ÝÓÇ ÏáÕÙÇó: ‚ÈÇó»Ý½³íáñÙ³Ý Ù³ëÇÝ‛ ÐÐ ûñ»ÝùÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÇó Ñ»ï¨áõÙ ¿, áñ ³é³ÛÅÙ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý
µÝ³·³í³éáõÙ ÉÇó»Ý½³íáñÙ³Ý »Ý »ÝÃ³Ï³ Î³ñ·³íáñíáÕ ßáõÏ³ÛÇ ûå»ñ³ïáñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ, Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý ¹»åá½Çï³ñ³ÛÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ,
Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóáõÙÁ: ²ÛëÇÝùÝ` ³Ûë å³ÑÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ ÷áË³¹ñáõÙÝ»ñÇ µÝ³·³í³éáõÙ ÏÇñ³éíáÕ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ Ù³ëáí ÉÇó»Ý½³íáñÙ³Ý »ÝÃ³Ï³ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ï»ë³Ï ³Ý·³Ù ‚ÈÇó»Ý½³íáñÙ³Ý
Ù³ëÇÝ‛ ÐÐ ûñ»Ýùáí ãÇ Ý³Ë³ï»ëíáõÙ, áõëïÇ ûñ»ÝùÁ ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ³Ý·³Ù ï»ë³Ï³Ý ÏÇñ³éáõÃÛ³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ãÇ ÁÝÓ»éáõÙ: Î³ñÍáõÙ »Ýù, áñ ³éÏ³ ¿ ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý µ³ó ¨ ‚ÈÇó»Ý½³íáñÙ³Ý Ù³ëÇÝ‛ ÐÐ ûñ»ÝùÇ 43-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 2-ñ¹ Ù³ëáõÙ` ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ
ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý µÝ³·³í³éáõÙ, å»ïù ¿ áñå»ë ³é³ÝÓÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý
ï»ë³Ï Ý³Ë³ï»ë»É ïÇïÕáëÇ é»·Çëïñ»ñÇ ÏáÕÙÇó ³Ýí³Ý³Ï³Ý Ï³Ù
ûñ¹»ñ³ÛÇÝ ³ñÅ»ÃáõÕÃ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃáí
Ñ³í³ëïí³Í Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ³Ùñ³·ñÙ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ:
2. Æñ³í³ï»ñ»ñÇ å³ßïáÝ³Ï³Ý ³Ùñ³·ñÙ³Ý, ·ñ³éáõÙÝ»ñÇ ÷³ëï³ÃÕÃ³ÛÇÝ Ñ³ëï³ïÙ³Ý áõ áã ÷³ëï³ÃÕÃ³ÛÇÝ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñáí Ï³ï³ñíáÕ
·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ñ·Á áñáßíáõÙ ¿ ûñ»Ýùáí Ï³Ù ûñ»Ýùáí ë³ÑÙ³Ýí³Í
Ï³ñ·áí, ë³Ï³ÛÝ ÙÇÝã ³ÛÅÙ ÷áË³¹ñáõÙÝ»ñÇ µÝ³·³í³éáõÙ ³éÏ³ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ ÏÇñ³éÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É ³Û¹åÇëÇ ûñ»Ýù Ï³Ù áñáßáõÙ ãÇ Ùß³Ïí»É:
ºÃ» Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý µ³ÝÏÇ áñáßáõÙÝ»ñáõÙ ³Ý¹ñ³¹³ñÓ Ï³ï³ñí»É ¿ å³ñï³ïáÙë»ñÇÝ, ³å³ ÙÇÝã ³ÛÅÙ Ùß³Ïí³Í ã¿ áñ¨¿ Ý³Ë³·ÇÍ, áñáí ³Ý¹ñ³¹³ñÓ Ï³ï³ñíÇ áã ÃÕÃ³ÛÇÝ ÏáÝáë³Ù»ÝïÝ»ñÇÝ:
3. úñ»ÝùÁ »ÝÃ³¹ñáõÙ ¿ áã ÷³ëï³ÃÕÃ³ÛÇÝ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñáí ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ·ñ³éáÕ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝ: ö³ëïáñ»Ý, Ù»ñ
ûñ»ÝùÁ áñ¹»·ñ»É ¿ ÝáõÛÝ ´áÉ»ñáÛÇ Ù»Ë³ÝÇ½ÙÁ, áñÇ ¹»åùáõÙ ³Ù»Ý ³Ý·³Ù
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ïÇïÕáëÇ ÷áË³ÝóÙ³Ý ¨ ³ñÅ»ÃÕÃÇ ÷áË³ÝóÙ³Ý ¹»åùáõÙ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ·ñ³éáõÙ Ï³ï³ñáÕ ³ÝÓÇÝ å»ïù ¿ ³Û¹ Ù³ëÇÝ ï»Õ»Ï³óÝ»É, áñå»ë½Ç
í»ñçÇÝë ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³ï³ñÇ Çñ Ùáï ³éÏ³ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ µ³½³ÛáõÙ:
è»·ÇëïñÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë Ýß»É »Ýù í»ñ¨áõÙ, ·áñÍáõÙ »Ý ³ÛÝ »Õ³Ý³Ïáí, áñ
Ñ»Ýó ÏáÝáë³Ù»ÝïÝ áõÕ³ñÏíáõÙ ¿ Ñ³çáñ¹ û·ï³·áñÍáÕÇÝ, Ñ³Õáñ¹³·ñáõÃÛáõÝ ¿ áõÕ³ñÏíáõÙ é»·ÇëïñÇÝ: è»·ÇëïñÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³µ³ñ ·ñ³ÝóáõÙ ¿ Ýáñ ïÇñ³å»ïáÕÇ ïíÛ³ÉÝ»ñÁ, ¨ Ñ»ï¨³µ³ñ ³Û¹ ³ÝÓÁ ¹³éÝáõÙ ¿
ÏáÝáë³Ù»ÝïÇ ûñÇÝ³Ï³Ý ïÇñ³å»ïáÕÁ: ºÃ» ³éÏ³ ÉÇÝ»Ý áñáß³ÏÇ ïÇñ³å»ïáÕÝ»ñ, áñáÝù ÏÑ³Ûï³ñ³ñ»Ý, Ã» Çñ»Ýù »Ý ïÇñ³å»ïáÕÁ, ³å³ Çñ³íáõÝùÁ Ïå³ïÏ³ÝÇ ³ÛÝ ³ÝÓÇÝ, áõÙ ³ÝáõÝÁ Ýßí³Í ¿ é»·ÇëïñáõÙ: âÝ³Û³Í
ïÇïÕáëÇ ·ñ³ÝóÙ³Ý ÙÇïùÁ ·ñ³íÇã ¿ ÃíáõÙ, åñ³ÏïÇÏ³ÛáõÙ ³ÛÝ ³é³ç³óñ»É ¿ ÙÇ ß³ñù ËÝ¹ÇñÝ»ñ, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë` Í³Ëë»ñ, ÏáÝýÇ¹»ÝóÇ³ÉáõÃÛáõÝ, Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ó³ËáÕáõÙ, é»·ÇëïñÇ í³ñÙ³Ý ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñ224:
Ø»ñ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛáõÝÁ »ÝÃ³¹ñáõÙ ¿ »ññáñ¹ ÏáÕÙÇ ÏáÕÙÇó ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ, áñÝ Çñ Ñ»ñÃÇÝ »ÝÃ³¹ñáõÙ ¿ Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇ å³Ñå³ÝáõÙ, Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óáõÙ, Ñ»ï¨³µ³ñ Ý³¨
¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ÏáÝáë³Ù»ÝïÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý Ýí³½»óáõÙ:
²Û¹áõÑ³Ý¹»ñÓ, Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ áñ¹»·ñí³Í ïÇïÕáëÇ
é»·Çëïñ áõÝ»Ý³Éáõ Ùáï»óáõÙÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ³ßË³ñÑáõÙ áñ¨¿ Ñ³çáÕí³Í
»½³ÏÇ ÉáõÍÙ³Ý µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ` ³é³ÛÅÙ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝ ãÏ³ ïÇïÕáëÇ é»·Çëïñ áõÝ»Ý³Éáõó Ññ³Å³ñí»É: Ð³ßíÇ ³éÝ»Éáí, áñ ÝÙ³Ý é»·ÇëïñáõÙ
Çñ³íáõÝùÝ»ñ ·ñ³Ýó»Éáõ Ñ³Ù³ñ Çñ³í³ï»ñ»ñÁ å»ïù ¿ Ñ»ï¨»Ý áñáß³ÏÇ
Ï³ÝáÝÝ»ñÇ, áñáÝù Ï³Ù Ùß³Ïí³Í ¨ ÁÝ¹áõÝí³Í ÏÉÇÝ»Ý ûñ»ÝùÇ ï»ëùáí (ÇÝãå»ë å³Ñ³ÝçáõÙ ¿ ÐÐ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ 152-ñ¹ Ñá¹í³ÍÁ) Ï³Ù
Ï³ñáÕ »Ý Ó¨³Ï»ñåí»É áñå»ë ³Û¹ é»·ÇëïñÇ Ý»ñùÇÝ Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï Ï³Ù
Ï³ñáÕ »Ý Ý»ñÏ³Û³óí»É áñå»ë å³ÛÙ³Ý³·Çñ, áñÁ ÏÏùÝíÇ é»·ÇëïñÇ ¨ Çñ³í³ïÇñáç ÙÇç¨225: ²Û¹ Ï³ÝáÝÝ»ñÁ å»ïù ¿ ³éÝí³½Ý å³ñáõÝ³Ï»Ý.
1. ò³ÝÏ³ó³Í û·ï³ï»ñ å³ï³ëË³Ý³ïáõ ¿ Çñ ïñ³Ù³¹ñ³Í ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ×Çßï ¨ ³ÙµáÕç³Ï³Ý ÉÇÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ¨ å³ñï³íáñ ¿ ï»Õ»Ï³óÝ»É é»·ÇëïñÇÝ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ó³ÝÏ³ó³Í ÷á÷áËáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ:
2. ò³ÝÏ³ó³Í û·ï³ï»ñ å³ñï³íáñ ¿ û·ï³·áñÍ»É ³ÛÝåÇëÇ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·, áñÝ ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ ¿ é»·ÇëïñÇ ÏáÕÙÇó ¨ å³ñï³íáñ ¿
³Û¹ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á å³Ñå³Ý»É ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ µ³ñ»Ï³ñ· íÇ×³ÏáõÙ:
3. Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ û·ï³ïÇñáç ïñí»Éáõ ¿ Ù³ëÝ³íáñ µ³Ý³ÉÇ, ¨ û·ï³ï»ñÁ å³ï³ëË³Ý³ïáõ ¿ ³å³Ñáí»É µ³Ý³Éáõ ³ÝÑ³ë³Ý»ÉÇ ÉÇÝ»ÉÁ: Úáõñ³î»’ë Clare Johnson, 'Electronic data interchange and negotiable instruments ‐ A preliminary
review of some legal issues', International Review of Law Computers & Technology, 1992, ¿ç 5:
225
àñå»ë å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ûñÇÝ³Ï Ï³ñáÕ ¿ Í³é³Û»É Î´ ¨ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³éáõÛóÝ»ñÇ
ÙÇç¨ ÏÝùíáÕ CBANet ÙÇçµ³ÝÏ³ÛÇÝ ó³ÝóÇ Ý»ñ¹ñÙ³Ý ¨ ëå³ë³ñÏÙ³Ý Ù³ëÇÝ:
224
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ù³ÝãÛáõñ û·ï³ï»ñ å³ï³ëË³Ý³ïáõ ¿ ï»Õ»Ï³óÝ»É é»·ÇëïñÇÝ, »Ã»
Ïáñóñ»É Ï³Ù »ññáñ¹ ³ÝÓ³Ýó Ñ³ë³Ý»ÉÇ ¿ ¹³ñÓñ»É Çñ Ù³ëÝ³íáñ µ³Ý³ÉÇÝ
4. ú·ï³ïÇñáç ÏáÕÙÇó é»·ÇëïñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Çó û·ïí»ÉÁ ¹³¹³ñ»óÝ»Éáõ
¹»åùáõÙ û·ï³ï»ñÁ å³ñï³íáñ ¿.
³. Ï³ñ¹³É Çñ»Ý áõÕ³ñÏí³Í µáÉáñ Ý³Ù³ÏÝ»ñÁ,
µ. µáÉáñ Ñ³ëó»³ï»ñ»ñÁ å»ïù ¿ ï»Õ»Ï³óí»Ý Çñ ¹áõñë ·³Éáõ Ù³ëÇÝ:
5. öáË³¹ñáÕÇ ÏáÕÙÇó µ»éÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ó³ÝÏ³ó³Í Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛáõÝ
ÏáõÝ»Ý³ ÝáõÛÝ Çñ³í³Ï³Ý áõÅÁ, ÇÝã ÃÕÃ³ÛÇÝ ÏáÝáë³Ù»ÝïÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ:
6. ¾É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ÏáÝáë³Ù»ÝïÁ Ï³ñáÕ ¿ ÉÇÝ»É ÷áË³Ýó»ÉÇ ¨ áã ÷áË³Ýó»ÉÇ: ºÃ» ÷áË³¹ñáÕÁ Ùï³¹ñí³Í ¿ ëï»ÕÍ»É ÷áË³Ýó»ÉÇ ÏáÝáë³Ù»Ýï, Ý³
å»ïù ¿ ÝßÇ, áñ ÏáÝáë³Ù»ÝïÝ ûñ¹»ñ³ÛÇÝ ¿:
7. ºñµ ÷áË³¹ñáÕÁ ëï»ÕÍáõÙ ¿ ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ÏáÝáë³Ù»Ýï, å»ïù ¿ ÝßÇ.
³. µ»éÝ ³é³ùáÕÇÝ,
µ. ÏáÝáë³Ù»ÝïÇ ïÇñ³å»ïáÕÇÝ ¨
·. µ»éÝ ëï³óáÕÇÝ
8. Üáñ Çñ³í³ïÇñáç ÏáÕÙÇó Çñ áñå»ë Çñ³í³ï»ñ Ýß³Ý³ÏáõÙÝ ÁÝ¹áõÝ»Éáõ
å³ÑÇó Ï³Ù Çñ³í³ï»ñ Ýß³Ý³Ïí»Éáõ å³ÑÇó 24 Å³ÙÁ Éñ³Ý³Éáõó Ñ»ïá
÷áË³¹ñÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ ÏÝùí³Í ÷áË³¹ñáÕÇ ¨ Ýáñ Çñ³í³ïÇñáç ÙÇç¨ ÝáõÛÝ ÷áË³¹ñÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáí, ÇÝãåÇëÇù Ýßí³Í »Ý ÏáÝáë³Ù»ÝïáõÙ: ÜáõÛÝ å³ÑÇó ¹³¹³ñáõÙ »Ý Ý³ËÏÇÝ Çñ³í³ïÇñáç Çñ³íáõÝùÝ»ñÝ áõ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: Üáñ Çñ³í³ï»ñÝ û·ïíáõÙ ¿ ÝáõÛÝ
Çñ³íáõÝùÝ»ñÇó ¨ ÏñáõÙ ¿ ÝáõÛÝ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ÇÝã Ý³ËÏÇÝÁ:
9. ò³ÝÏ³ó³Í Å³Ù³Ý³Ï ÙÇÝã¨ µ»éÝ ëï³Ý³ÉÁ Çñ³í³ï»ñÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ
å³Ñ³Ýç»É, áñ ÷áË³¹ñáÕÝ Çñ»Ý ïñ³Ù³¹ñÇ ÃÕÃ³ÛÇÝ ÏáÝáë³Ù»Ýï: ÜÙ³Ý
å³Ñ³Ýç ëï³Ý³Éáõó Ñ»ïá ÷áË³¹ñáÕÁ å³ñï³íáñ ¿ ³ÝÙÇç³å»ë ÃáÕ³ñÏ»É ÃÕÃ³ÛÇÝ ÏáÝáë³Ù»Ýï, áñáõÙ å»ïù ¿ Ý»ñ³éí»Ý ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ÏáÝáë³Ù»ÝïÇ µáÉáñ ïíÛ³ÉÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ³é³ÝÓÇÝ ïíÛ³ÉÝ»ñ ïíÛ³É ÏáÝáë³Ù»ÝïÇ ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ï³ñµ»ñ³ÏÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ý³ËÏÇÝáõÙ »Õ³Í µáÉáñ Çñ³í³ï»ñ»ñÇ Ù³ëÇÝ: ¾É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ÏáÝáë³Ù»ÝïÁ ÏáñóÝáõÙ ¿ Çñ áõÅÁ
ÃÕÃ³ÛÇÝ Ñ³Ù³ñÅ»ùÇ ÃáÕ³ñÏÙ³Ý å³ÑÇó:
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ì³ñ¹áõÑÇ ¸²ÜÆºÈÚ²Ü
¾É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ÏáÝáë³Ù»ÝïÁ áñå»ë Ýáñ ë»ñÝ¹Ç ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ
÷³ëï³ÃáõÕÃ
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ÏáÝáë³Ù»Ýï,¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ é»·Çëïñ, ´áÉ»ñá
Ðá¹í³ÍáõÙ Ñ»ÕÇÝ³ÏÁ ùÝÝ³ñÏáõÙ ¿ ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ÏáÝáë³Ù»ÝïÝ»ñÇ ÏÇñ³éáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É Ñ³ñó»ñÁ« í»ñÉáõÍáõÙ åñ³ÏïÇÏ³ÛáõÙ ³é³ç³óáÕ Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý, Çñ³í³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ: Ð»ÕÇÝ³ÏÁ ÑÇÙÝ³íáñáõÙ ¿« áñ ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ÏáÝáë³Ù»ÝïÝ»ñÁ Ï³ï³ñáõÙ »Ý ÃÕÃ³ÛÇÝ ÏáÝáë³Ù»ÝïÝ»ñÇ µáÉáñ
·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÁª µ»éÝ ëï³Ý³ÉÁ Ñ³í³ëï»ÉÁ« ÷áË³¹ñÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñÇ
ÏÝùÙ³Ý ³å³óáõÛó ÉÇÝ»ÉÁ« ïÇïÕáë³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃáõÕÃ ÉÇÝ»ÉÁ: Ð»ÕÇÝ³ÏÁ
Ý³¨ ùÝÝ³ñÏáõÙ ¿ ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ÏáÝáë³Ù»ÝïÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ ·áñÍ³ñÏíáÕ
ÙÇ ß³ñù Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñ ¨ ³é³ç³ñÏáõÙ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ é»·ÇëïñÇ ÏÇñ³éáõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñ:
Вардуи ДАНИЕЛЯН
Электронный коносамент как транспортный документ нового поколения
Ключевые слова: электронный коносамент, электронный регистр, Болеро

В статье автор рассматривает вопросы применения электронного коносамента,
анализирует существующие психологические, юридические проблемы. Автор
обосновывает, что электронные коносаменты выполняют три характерные
функции бумажных коносаментов: коносамент как документ подтверждающий
получение груза, коносамент как договор перевозки и доказательство заключения
договора, коносамент как титульный документ. Автор также рассматривает
некоторые системы работающие на основе электронного коносамента, предлагает
правила ведения регистра электронных коносаментов в Армении.
Varduhi DANIELYAN
Electronic bills of lading as future carriage documents
Key words: electronic bill of lading, electronic register, Bolero

The article discusses current questions regarding electronic bills, analyses psychological, legal problems in practice. The author proves that electronic bills perform three
functions typical to paper bills: as a receipt of goods, as evidence of carriage contract,
as a document of title. The author also discusses several systems utilizing electronic
bills and offers rules for the electronic register in Armenia.
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Iran is among top 20 largest countries in the world and the 2nd largest economy
in the Middle East and North Africa after Saudi Arabia226. The political system of Iran
is based on the Constitution adopted in 1979 (as a result of the political revolution).
Iran is one of the founders of the UN, NAM, OIC, Organization of Gas exporting
countries, and OPEC. This country is bordering to Afghanistan, Armenia, Azerbaijan,
Iraq, Pakistan, Turkmenistan and Turkey by land while by sea to the United Arab
Emirates, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Russia, Kazakhstan and Saudi Arabia. Iran
ranks second in the world with natural gas reserves and fourth in crude oil reserves.
Many economists are sure that Iran is on the stage of turning to superpower in the
world economy. After July 14, 2015 some sanctions against Iran were lifted based on
the agreement between Tehran and the P5+1 (China, France, Russia, the United
Kingdom, and the United States, plus Germany) leading to 4.5 percent GDP growth
constituting almost $1.459 trillion and placing Iran on 19th place in the world
economy227. Currently, the economy of Iran is considered a mixture of central planning,
state ownership in all major companies, agriculture, small private and service ventures.
The economy of Iran is transitioning from a centrally planned to a market
oriented one, but still more than 60 percent of the economy is public. The main sector
of the economy is the hydrocarbon industry. The composition of Iran‘s GDP in 2016
according to the estimates of Central Intelligence Agency was the following:
 Agriculture: 9.1% (include wheat, rice, barley, potato, grains, sugar-beet,
cotton, fresh and dried fruits, dates, pistachios, fruits, nuts, poultry, meat, dairy
products, wool, caviar, flowers, and medicinal plants);
 Industry: 39.9% (include Petroleum and petrochemicals; Fertilizers and caustic
soda; Textiles; Car manufacturing and transportation; Home appliances; Construction
materials; Food processing (particularly sugar refining and vegetable oil production);
Ferrous and non-ferrous metal fabrication; Armaments);
228
 Services: 51% (includes banking, tourism, finance, etc.).

226

www.worldbank.org
www.cia.org
228 Source: CIA Factbook.
227
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Iran also has biotechnology, nanotechnology and pharmaceuticals sectors with
high rate of growth and huge potential to turn into the leading sectors of the economy.
In 2016, it was expected that the Iranian exports would reach to $87.3 billion. For the
same year, Iranian imports were expected to be more than $62 billion, making the
country the 41st largest importer in the world.229 For 2016, Iran‘s major exported
products were: petroleum 80%, chemical and petrochemical products, fruits and nuts,
carpets, cement and ore. The major import products of Iran are industrial supplies,
capital goods, foodstuffs, other consumer goods, and technical services. The major
export-partners are: China, India, Turkey and Japan, while the major import-partners
are: United Arabic Emirates, China, South Korea and Turkey.
Today, Iran is working on plans of new pipelines construction to export gas to
Europe through Turkey plus to Trans-Anatolian Ira-Natural Gas Pipeline for exports of
Azerbaijani gas via Turkey and Greece to Italy and the Trans Adriatic Pipeline.
Although, Iran has a huge potential for foreign trade, it still has the following
challenges hindering faster growth of this economy in the global arena:
- High rate of bribery; Iran scores high on the Corruption Perception Index.
- High inflation rate.
- Existence of price control and subsidies.
- Low ranking (118th) on the WB Ease of Doing Business report for 2015-16230.
- Lack of investment in infrastructure.
- Risk of bureaucratic delays.
- High rate of complexity of the economy on the Economic Complexity Index
(ECI), being the 92nd most complex country.
At the same time, the Iranian market is considered the most closed one with its
almost 100 percent tariff rates on half of the traded products and required production
standards, which are developed by the separate national committees for each sector,
including clothing, fiber, and textile products, where all labels, instructions, and
descriptions of imported goods should be printed in Farsi. Exportable and importable
goods in Iran are categorized in three groups according to Export Import Regulation
Act of Iran, which are defined by the Ministry of Commerce and approved by the
Council of Ministers. Moreover, importers are required to register their import orders
with the Ministry of Commerce. The three categorized goods are: Permissible goods or
products for export and import that do not require a license; Conditional goods or
products imported under special conditions (includes drugs, food products, and
cosmetics) requiring a license; and Prohibited goods (includes Narcotics: Guns;
Ammunitions; Aerial photo cameras; Transmitter receiver apparatus; Unpleasant
229
230

http://atlas.media.mit.edu/en/profile/country
doingbusiness.org
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records; Cassettes; Videos; Indecent photographs; Vulgar films; Alcoholic beverages;
Pork meats; and Any kind of fashion magazine). At the same time, imports to Iran is
carried out through: transfer of government hard currency by the banking system and
foreign exchange of foreign origin; imports against exports; imports through exchanges
at common border markets; border barters; and peddling. The major purpose of these
kinds of foreign trade policy is to protect domestic producers and promote exports.
These conditions are hindering the smooth transformation into market economy thus
being serious obstacles for fast growth of the economy. Besides the high level of
protection of domestic market, today many foreign companies look for the trade
partnership with Iranian business partners, which explains by huge domestic markets
and the increasing financing sources for consumptions as well as strong potential of
competitive advantages in several sectors of the economy besides oil and gasoline
industries.. More than 300 companies moved their production to this country like ABB
(Germany), ALSTOM POWER ITALIA S.P.A (Italy), ALCATEL SEL AG (France),
BRITHISH PETLOEUM (UK), CITROEN (France), CRIDIT AGREE COOL
INDOSUEZ (France), DAIMER – CHRYSLER AG (Germany), etc231. As it was
mentioned, the major export product of Iran is petroleum 80%. The sanctioned
economy forced the Government of Iran to diversify its domestic production, which
expanded last 20 years covering not only chemical and petrochemical products, fruits
and nuts, carpets, cement and ore, but also scientific-intensive sectors such as IT,
atomic power, biotechnological, nanotechnology, etc. That is the pre-condition of many
economists to consider the economy of Iran to be among superpowers in the world
economy in the near future. Iranian consuming market is growing one too, which
makes it attractive for foreign producers. Moreover, domestic producers have not yet
capacity to meet demand of their market. In case of targeted import policy by the
foreign companies it would be easy to supply finished products to the Iranian market,
which had to approve that you are not competing with domestic producers but rather
supplementing them to foster their production. At the same time, it is expected that Iran
will weaken its protectionist foreign policy after sanctions. It would also make easier
for Iranian producers to exports to other markets as weakening of tough foreign policy
would be both sides. Another important fact on possible weakening of foreign trade
policy of Iran is that in other case, Turkey will become a leader country in the region,
although the opportunities of Iran are much bigger as Turkey has no energetic
resources like Iran. Currently, Turkey is among the major trade partners of almost all
neighbor Iranian countries due to its comparatively open trade policy. The possible
strong and open economy of Iran will lead to its positive impacts on Russian relations
as well in the region, as the region would be divided not only by political leaders, but

231

http://www.ghavanin.com/english/D-f.asp
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by economic too, while developed economy would increase mutual dependence of the
businessmen and producers in the region, which would have its positive impacts on the
political relations as well in the region. Thus, it would be advisable for the Iranian
Government to start from the open economic improvements within its foreign trade, if
chooses the path of economic leadership in the world economy – a precondition of
which the country has. The positive outcomes will not force to wait to much.

Թորոս ԹՈՐՈՍՅԱՆ, Մեհդի Հոսեյնին ՆԱՎԵՀ
Իրանի իսլամական հանրապետության արտաքին առևտրային ներուժը
Բանալի բառեր. Իրան, արտաքին առևտուր, տնտեսական համագործակցություն,
համեմատական առավելություն
Իրանի իսլամական հանրապետությունն ունի բավական մեծ ներուժ համաշխարհային առևտրի համակարգում ազդեցիկ դեր ունենալու համար: Դա են
վկայում նաև վերջին տարիներին մի շարք տնտեսագետների և միջազգային
կառույցների կողմից իրականացված գնահատումները, հատկապես, եթե
հաշվի է առնվում այս երկրում առկա բնական ու մարդկային ռեսուրսների
պաշարները, արդյունաբերական ճյուղերի աճը, ապասառեցված դոլարային
հաշիվները սանկցիաների վերացման արդյունքում:
Торос ТОРОСЯН, Мехди Хоссейни НАВЕХ
Внешнеторговый потенциал Исламской Республики Ирана
Ключевые слова: Иран, внешняя торговля, сотрудничество, преимущество

Исламская Республика Иран обладает большим потенциалом, что бы иметь
влиятельную роль в глобальной торговой системе. Это явствует из оценки,
проведенной рядом экономистов и международных организаций в последние
годы, особенно с учетом природных ресурсов и людских ресурсов, имеющихся в
этой стране, рост промышленных секторов, размороженные долларовых купюр в
результате ликвидации санкций.
Toros TOROSYAN, Mehdi Hosseiny NAVEH
Foreign trade potential of Iranian Islamic republic
Key words: Iran, Foreign Trade, Economic cooperation, Comparative Advantage

Islamic Republic of Iran has great potential for having an influential role in the global
trading system. This is clear from the assessment carried out by a number of
economists and international organizations in recent years, especially taking into
account the natural resources and human resources available in this country, the growth
of industrial sectors, defrosted dollar bills as a result of the elimination of sanctions.
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ԽՈՑԵԼԻ ԽՄԲԵՐԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ՊՈԶԻՏԻՎԻՍՏԱԿԱՆ
ԸՄԲՌՆՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ
ՆԱԽԱՀԻՄՔ. ԲՈՒԴՈՒՂՅԱՆԱԿԱՆ ԴԱՍԵՐ
Միրա ԱՆՏՈՆՅԱՆ
ԵՊՀ դասախոս, սոցիոլ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ
Բանալի բառեր. սոցիալական աշխատանք, պոզիտիվիստական մոտեցում,
աղքատություն, փոխօգնության սկզբունք

Սոցիալական աշխատանքը Հայաստանում արդեն իսկ կայացող մասնագիտություն է և զարգացող գիտություն: Ժամանակագրականորեն այն մեզանում ասպարեզ եկավ անմիջապես անկախացումից հետո՝ որպես պատասխան երկրաշարժի, ղարաբաղյան պատերազմի, երկիր փախստականների աննախադեպ ներհոսքի, հանկարծահաս աղքատության և այլ պատճառներով երկրում ի հայտ եկած խորը ճգնաժամի: Միջազգային հանրության և հայկական սփյուռքի հումանիտար աջակցության, բազմաբնույթ
սոցիալական օգնության շնորհիվ մարդկանց օգնելու կայուն մեխանիզմներ
և տեխնոլոգիաներ ներդրվեցին՝ ստեղծելով առաջին սոցիալական ծառայությունները: Քառորդ դար անց մասնագիտությունը բավականին հայտնի է,
իսկ սոցիալական ծառայությունները դեռևս անկանոն, սակայն աստիճանաբար կայանում են: Սկիզբ առնելով հետանկախության տարիների հախուռն
գործընթացների շնորհիվ՝ մասնագիտությունը օտարաշունչ բնույթից աստիճանաբար հարմարվում-տեղավորվում է հայկական սոցիալական մշակույթի
համատեքստում՝ ենթարկվելով որոշակի սրբագրումների, այդպիսով բյուրեղանալով որպես հայկական, այսպես կոչված, տեղայնացված սոցիալական
աշխատանք232: Սոցիալական աշխատանքի գիտելիքը, համընդհանրական
լինելուց զատ, նաև լոկալ է մշակութային նորմերի ու հավատալիքների
համատեքստում: Թե համընդհանրականը որքանով հարմարավետ կտեղավորվի տեղի կամ լոկալի համատեքստում, ուղղակիորեն առնչվում է ոչ
միայն ներկա իրողությունների, այլ նաև ակունքների, արմատների մեկնաբանությունների վերաիմաստավորման հետ: Հետադարձ հայացք նետելով
ու թերթելով այն էջերը, որոնք հայերի սոցիալական պրակտիկայում նախորդել կամ փոխարինել են սոցիալական աշխատանքին, հնարավորություն
ենք ստանում մի կողմից հասկանալ մասնագիտության և սոցիալական աշխատանքի գիտության ներկա զարգացումները, մյուս կողմից՝ իմաստավորել
տրամաբանական ու ցանկալի զարգացումների հետագա ընթացքը: Ավելին,
232

Տե'ս Անտոնյան Մ., Սոցիալական աշխատանքի դպրոցի կայացումը, Բանբեր,
2017թ.։
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անցյալի՝ գիտելիքը տարբերակող իրադարձությունների վերամեկնաբանումը թույլ կտա մասնագիտության հայկական մշակութային հենքը կառուցակցել համընդհանրական արդիական տեսությունների հետ:
Պետք է խոստովանել, որ հայաստանյան ներկա սոցիալական աշխատանքն ամբողջությամբ ողողված է ամերիկա-եվրոպական խառնածին տեսա-մեթոդաբանական փոխառություններով, որոնք ինչ որ իմաստով «ֆետիշացվում են՝ անքննադատ ընդունվելով և կիրարկվելով թե' ապագա մասնագետների պատրաստման և թե' պրակտիկ գործունեության մեջ: Փոխառված
մոդելները մշակութային կոնֆլիկտներ են առաջ բերել, քանի որ, ինչպես Ա․
Խաչատրյանն է նշում․ …հայ հասարակությունը ոչ միայն պատրաստ չէր
դրան, այլև իր մշակույթում ձևավորված որոշ տարրեր ընդհանրապես հակադիր էին սոցիալական աշխատանքի նորմերին ու արժեքներին...233: Թվում
է՝ արդեն իսկ հասունացել է ստեղծագործական փոխառությունների անցնելու փուլը,234 ընդ որում որպես դրանց ակունք կարող է ծառայել սեփական
մշակույթի տիրույթում գտնվող գիտական գիտելիքի վերամեկնաբանումը
ներկայում, որտեղ հատվում են «պատմական անցյալն ու ապագան»:
Ոչ վաղ անցյալում՝ խորհրդային շրջանում, սոցիալական աշխատանքը
որպես մասնագիտության անվանում ընդհանրապես չէր շրջանառվում, թեև
դրա առանձին տարրեր անհրաժեշտաբար կիրառվում էին: Մասնավորապես խոսքը վերաբերում է խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովների, սոցիալական տեսուչների և այլոց գործառույթներին, ինչպես
նաև այլընտրանքային խնամքի տարբերակների կիրարկմանը: Այն հանգամանքը, որ խորհրդային շրջանում անհատների անձնական հարցերը աշխատանքային պրոֆմիությունների, ընկերային դատարանների հոգածության առարկա էին, նույնպես վկայում է այդ շրջանում սոցիալական աշխատանքի որոշակի տարրերի գործառման մասին: Սակայն մոտեցումները
խիստ տարբերվող են, ավելին՝ միանգամայն հակառակ կողմից են դիտարկում առանձին անձանց խնդիրները: Բանն այն է, որ այդ օգնության, միջամտության թվարկված տեխնոլոգիաներն ավելի շատ վերահսկելու, կառավարելու նպատակ էին հետապնդում, քան օգնելու235։
233 Խաչատրյան Ա., Սոցիալական աշխատանքը և հայ հասարակության սոցիալական մշակույթը, Եր., ԵՊՀ Բանբեր, Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն, 2016թ, 1, էջ 14:
234 Տե'ս Վերմիշյան Հ., Հայ սոցիոլոգիայի պատմություն, XIX դարավերջ – XX
դարասկիզբ, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2013թ., էջ 10։
235
Որպես հետևանք, անձնական դժվարին բնույթի սոցիալական խնդիրներ ունեցող
անձանց
մեկուսացնում
էին
արհեստականորեն
«բժկականացված»
մեծ
հաստատություններում՝ այդ կերպ փորձելով «բուժել» սոցիալական խնդիրները:
Խնդիրներ ունեցող մարդկանց օգնելու այսօրինակ մոդելների դեռևս կենսունակ ժառանգությունն ուղղակիորեն խոչընդոտում է անհատականացված, մարդու իրավուն-
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Թեև ակնհայտ է պետական սոցիալական պաշտպանության լայնամասշտաբ ծրագրերի դրական ազդեցությունը սոցիալական խնդիրների չափերի, բնույթի ու տարածվածության վրա,236 այնուհանդերձ, հազիվ թե ներկա սոցիալական աշխատանքը խորհրդային շրջանի պրակտիկայից սնվելու
տեղ ունենա՝ «զսպաշապիկների» միջոցով մարդկանց կյանքն ու անհատականությունը վերահսկողության ներքո առնելու պատճառով: Փոխարենը,
մարդկանց հանդեպ անվերապահ դրական ընդունման և սոցիալական աշխատանքի հիմնարար այլ սկզբունքներ ուղղակիորեն նկատում ենք Ա. Բուդուղյանի մոտ, ում պոզիտիվիստական հայացքները թույլ են տալիս սոցիալական հիմնախնդիրները մեկնաբանել այլ աշխարհընկալման համատեքստում:
Իր՝ «Կարիք և բարեգործություն» աշխատության մեջ նա նշում է. «Չքավորությունը մի այնպիսի խոց է, որ մարդու կազմվածքը ուտում լափում է:
Արդիունագործության կռիվը արդիունագործության դեմ, մի որևէ ազգինը՝ մի
ուրիշի դեմ, անհատի մաքառումը անհատի դեմ- չի կարող առանց տանջանքների անցնել, նույնիսկ առջադիմությունը տանջանքների ու կռվի արդյունք է… Բարեգործությունը կարող է փոքրիշատե թեթևացնել այդ տառապանքները»237: Փոխօգնության սկզբունքի անհրաժեշտությունը հիմնավորելու նրա հայացքները հիմնավորված են այն հավատով, որ անհատի
բարոյական և մտավոր կատարելագործման միջոցով հնարավոր կլինի հասնել որոշակի հասարակական համերաշխության, հետևաբար նաև՝ ընդհանուր առաջընթացի: «Եթե իրենց ձեռքի աշխատանքով ապրող մարդիկ անհոգ, շռայլ, ծույլ ու անառակ չլինեին, նոցա (չքավորների) հասարակական
դրությունը զգալի կերպով լավ կլիներ: Այդպես առաջ է գալիս աղքատության
դեմ դեղ որոնելու ձգտումը, որ պետք է օգնի նոր բազմակերպ տեսակներին,
մի այնպիսի դեղ, որ կարելի լինի դնել մեր հասարակության այդ արունոտ
վերքի վրա: Շատ հեշտ է նկարագրել այդ վերքը, բայց ավելի դժվար է դեղերի վերաբերմամբ համաձայնության գալ»238:
քի վրա խարսխված սոցիալական աշխատանքի մասնագիտության զարգացմանը,
մասնավորապես, պետական սոցիալական ծառայություններում:
236
Շնորհիվ լայնամասշտաբ, համընդհանուր բնույթի սոցիալական ծրագրերի և կանխարգելող- զսպող մեխանիզմների՝ անհամեմատ ավելի քիչ մարդ էր կարիք ունենում
անհատականացված ծառայությունների: Սոցիալական ոլորտում պետական ծախսերն ուղղված էին համընդհանուր բարեկեցությանը, մինչդեռ հետանկախության տարիներին պետական սոցիալական ծրագրերն ուղղված են ավելի նեղ խմբերին։ Ահա
թե ինչու այդ խմբերը մշտապես համալրվում են նոր մարդկանցով՝ աստիճանաբար
մեծացնելով պետական աջակցությունից կախված անձանց թիվը:
237
Բուդուղյան Ա., Կարիք և Բարեգործություն, Նոր Նախիջևան, եղբ. Հ. և Ս.
Ափգարյաններ, 1901թ., էջ 5։
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Նա առաջարկում է այդ դեղատոմսը ստեղծել՝ միացնելով կազմակերպված հասարակական խնամատարությունն ու անհատական բարեգործությունը: «Հասարակության խնամատարության ավելի հաստատուն կազմակերպությունն ու անհատական (մասնավոր) բարեգործության ավելի հարատև ու խելացի ջանքերը կկարողանային թեթևացնել շատ տանջանքներ,
և մեծ մասամբ չքավորության առաջն առնել այն սարսափելի դրամների
միջոցով, որոնք ժամանակ առ ժամանակ շատ տխուր լույս են սփռում մեր
հասարակության ստորին խավերի վրա»: Զուգահեռ անցկացնելով աղքատության ընտանեկան նպաստի՝ ավելի քան երկու տասնամյակ տևող ներկա
«տխուր լույսի» հետ, դժվար չէ նկատել Բուդուղյանի շեշտադրումն՝ ուղղված աղքատության կանխարգելման համար արվող միջոցներին ավելի, քան
աղքատներին պարզապես գոյատևելու միջոցներ հատկացնելը, ինչը ձևավորում է աղքատության արատավոր փակ շրջանակը: Ըստ այդմ, նա կարևորում է ընդհանուր հասարակական խնամքի և անհատական բարեգործական միջամտությունների համադրումը («սիներջիի» սկզբունք). «…որևիցե անհատ անկարող է քիչ թե շատ կանոնավոր կերպով, բազմության աղքատությանն օգնել: Բնականաբար կարիք կզգացվի ոչ միայն հասարակական, այլև անհատական բարեգործության եղանակը կազմակերպել և այն էլ
կարելի եղածին չափ, լայն հիմունքներով»:
Հասարակության յուրաքանչյուր անդամի ու նրա անհատականության
հանդեպ հարգանքի կարևորումը զուգահեռվում է մարդու իրավունքի հանդեպ հարգանքի՝ սոցիալական աշխատանքի հիմնարար սկզբունքի հետ.
«…որպեսզի ոչ ոք չնայելով իր ծանր վիճակին, չկորչի գոյություն պահպանելու ամենակարևոր միջոցների պակասությունից»: Հասարակության յուրաքանչյուր անդամի հանդեպ հարգանքը կարևորելով հանդերձ՝ նա կողմնակից չէ այսպես կոչված «ապակառուցողական կամ անպատասխանատու» բարեգործությանը, ինչը կախյալություն է առաջացնում ստացողի մոտ
և ոչնչացնում նրա մարդկային արժանապատվությունն՝ «ինչպես ցեցը» և
«այնուհետև ամեն մարդ թող իմանա թե օգնել պետք է միայն աշխատողին,
որ ժամանակավորապես կամ ընդմիշտ զրկվել է աշխատելու կարողությունից: Այս միջոցով կարելի է արմատախիլ անել մարդկային հարաբերության
միջից սարսափելի ցեցը, որը ոչնչացնում է աղքատներին»:
Պետության բացակայության պայմաններում հասարակական կյանքի
ինքնակազմակերպման հիմքում առաջադրելով նման սկզբունքներ՝ գիտնականն, ըստ էության, մեզ հուշում է պետականության առկայության, սակայն
միջոցների խիստ սակավության պայմաններում հնարավոր լուծումների մասին, որը ժամանակակից տերմիններով կկոչվեր փոխօգնության սկզբունք՝
ռեսուրսների մոբիլիզացման միջոցով: Բուդուղյանն աղքատությունն անվա255
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նում է հարաբերական, և աղքատներին դասակարգում երկու խմբերում՝
«խեղճեր և չքավորներ», որտեղ խեղճությունը կապում է միջոցների անբավարարության, իսկ չքավորությունը դրանց չգոյության հետ: Ընդ որում «չքավորների բանակը կազմված է ամեն սեռի և հասակի մարդկանցից՝ չքավորությունը չի խնայում դեռափթիթ մանուկներին և զառամյան ծերերին»239:
Վկայակոչելով Անգլիայում չքավորության դեմ պայքարի ձեռքբերումները
1850-1892 թվականների միջակայքում՝ նա հիմնավորում է աղքատություն
ծնող պատճառների հետ պայքարի արդյունավետությունը: «Գործադրվող
այս և այն միջոցներից ինքնստինքյան կարող են չքավորությունից խլել բազմաթիվ զոհեր, բայց այդ միջոցներն անկարող են արգելել որ նոր չքավորներ
չավելանան, անկարող են որովհետև այն պատճառներն, որոնք ստեղծում ու
պահպանում են չքավորությունը, եթե ոչ բոլորը՝ գոնե համարյա բոլորը մնում
են հզոր, և հետևաբար անարգել կարող են իրենց սպանիչ դերը խաղալ»240:
Ըստ այդմ, նա լուծումը տեսնում է աշխատանքի գործիք տալու, լուսավորելու, կրթելու մեջ: Սոցիալական աշխատանքի մեջ լայնորեն կիրառվող
իրազեկումը, կրթումը, նոր հմտությունների փոխանցումը, դրանց պրակտիկ
կիրառման համար քաջալերումը և ձուկ տալու փոխարեն ձկնորսության
վարժեցնելն ու այլ սկզբունքներ ուղղակիրեն համընկնում են Բուդուղյանի
այս՝ պոզիտիվիստական մոտեցումների հետ:
Բուդուղյանն օգնում է վերաիմաստավորել հայտնի իրողությունների
պատճառներն ու հետևանքները, մասնավորապես, աշխատանքային միգրացիայի ու դրա հետևանքների՝ կանանց և նրանց զավակների խնդիրները,
ջարդերի ու հալածանքների պատճառով որբացած թուրքահայ մանուկների
սոցիալական անորոշ հեռանկարը, այդ տարիներին արդիական՝ Ախալքալակի երկրաշարժի պատճառով անօթևան մնացած ընտանիքներին սպառնացող սոցիալական ռիսկերի և «օրեցօր ավելացող ընկեցիկ» մանուկների
երևույթը և այլն: Այդ վերաիմաստավորման միջոցով նա առաջարկում է այն
հնարավոր միջամտությունները, որոնք թույլ կտան մարդկային և տնտեսական արդյունքների հասնել հանրության համար. «այսպես օրինակ, եթե ընկեցիկ և աղքատ երեխաներ խնամելու գործում կանոնավորապես կազմակերպվի, եթե երեխաներին սովորեցնել արհեստներ դրանով երկրի արտադրող ուժը կավելանա, նույնը կարելի է ասել կույրերի, կաղերի և դոցա
նմանների մասին, որոնց այժմ բարեբախտաբար ոչ թե ուտեցնում, խմացնում են այլ աշխատում են օգտակար աշխատողներ դարձնել»:
Լուսաբանելով փոխատու կազմակերպությունների (բանկերի) «կեղեքիչ փոխհատությունը», որոնք չեն օգնում հաղթահարել աղքատությունը, նա
239
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առաջարկում է՝ «ինչու չլինեն բարեգործական փոխատու արկղներ (առանց
տոկոսի կամ քիչ տոկոսով) այն մարդկանց համար որոնք չեն կարող փոխառել պետական և այլ հիմնարկություններից»՝ այդպիսով ամրապնդելով
փոխօգնության սկզբունքի կիրառման անհրաժեշտության վերաբերյալ իր
պնդման հիմնավորվածությունը: Բուդուղյանի պոզիտիվիստական հայացքները վերաբերում են նաև բարեգործական հատված-պետություն հարաբերություններին: Նա գտնում է, որ հավասարակշռված հարաբերությունները
այդ երկու կողմերի միջև «այն հաստատուն համոզմունքն է կազմակերպում,
թե պետական կյանքի ուժն ու անսասանությունը հիմնվում է նախ և առաջ
նրա էական տարերի, այսինքն իշխանության, հասարակության և ժողովրդի
համերաշխության և փոխադարձ օգնության վրա»՝ այդպիսով հավասարության նշան դնելով դերակատարների միջև: Նա արդարացիորեն գտնում է,
որ աղքատության դեմ պայքարն անօգուտ է՝ առանց այդ պայքարն անհատականացնելու, մի հանգամանք, որ մեզանում դեռևս մարսված չէ։ Մենք
շարունակում ենք մարդկանց պարզապես գումար բաշխել՝ առանց կոնկրետանալու նրանց անհատական խնդիրների վրա, ինչն էլ նպաստում է աղքատության փակ շրջանի ձևավորմանը:
Միևնույն ժամանակ, նա գտնում է, որ նման անհատականացված աշխատանք կատարելու համար պետությունը կարիք կունենա հազարավոր
ծառայողների «որոնց պահել անկարող կլիներ անգամ աշխարհի ամենամեծ
պետությունը», ահա ինչու կարևոր է բարեգործական ընկերությունների դերակատարությունը՝ Եվրոպայի օրինակով: Նա կարևոր դերակատար է տեսնում նաև կամավորներին․ «ազգաբնակչության ներկա դրությունն անհրաժեշտ կերպով պահանջում է հասարակական կամավոր ուժեր որովհետև
անհավատալի առաջադիմություն են անում մեր մեջ աղքատությունն ու մուրացկանություն»: Խստորեն դատապարտելով «ողորմություն տալը» որպես
ողորմություն խնդրելը ամրապնդող միջոց՝ նա փոխարենն առաջարկում է.
«օգնելուց առաջ պետք է խեղճերի վիճակը քննել և այնուհետև օգնության
ձևը որոշել» (անհատական մոտեցում): «Վերջապես հաստատվեց այն
համոզմունքը, թե խեղճության և մուրացկանության դեմ կռվել կարելի է
միայն աշխատանքի միջոցով»241:
Կամ՝ «Աշխատանք տալով կարելի է օգնել անհող գյուղացիներին, հող
գնել, քանի ժամանակը ներում է, և տալ գյուղացիներին երկարաժամյա կապալով: Աշխատանք չունեցողների համար պետք է հաստատել բանվոր
վարձելու միջնորդ գրասենյակ, պետք է հարաբերություն ունենալ գործ
տվողների հետ, վերջապես արհեստանոցներ շինել և այլն. անգործներին
ընտելացնել աշխատության՝ դնելով նրա տնտեսական վիճակը ամուր հիմ241
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քերի վրա և կարելիին չափ տալով նոցա երկարաժամանակյա գործ: Այս
տեսակետով ցանկալի է որ մի ընկերություն կազմվի և հանգամանքներին
նայելով կամ պարտքով և կամ առանց առնելու բանվորներին գործիքներ ու
աշխատանքի նյութեր բաժանելու»242: Այս ամենը կայուն հիմքերի վրա
դնելու նպատակով նա առաջարկում է հիմնել արհեստավորական ուսումնարաններ, արհեստագիտական դասընթացներ և այլն: Աղքատության հաղթահարման միջոցներից նա արդյունավետ է համարում աղքատ թաղամասերի բարեկարգումը, սոցիալական բնակարանների տրամադրումը անօթևաններին․ «պետք է գնել հին տներ, վերանորոգել աշխատեցնելով նույն
ապրողներին, թե նախաձեռնողը կօգտվի թե աղքատներն էլ էժան, վարձով
և առողջ բնակարաններ կունենան և կասկած չկա, որ միշտ էլ լավ վարձ
կվճարեն»243:
Վկայակոչելով Անգլիայում հաջողված սոցիալական բնակարանների
վերակառուցման գործը, որը նախաձեռնվել էր բարեկեցիկ կանանց ուժերով, նա հավատացած է, որ դա պետք է լինի քաջալերող, օրինակ հայ
մեծահարուստ տիկինների, ինչպես նաև հոգևորականների համար: Գործը
կազմակերպված իրականացնելու համար նա օրինակ է բերում, որ «Բացի
առողջապահության վերատեսուչներից, որոնք ծառայում են բարեգործական ընկերությունների մեջ, Անգլիայում ևս կան պաշտոնական վերտեսուչներ: Դրա աշխատանքը արդյունավետ է այն պատճառով, որ օրենքի հովանավորությունն է վայելում»244։ Ակնհայտ է, որ այստեղ ի նկատի ունի սոցիալական աշխատողների գործունեությունը:
«Գիտությունը նայում է կարիքի վրա իբրև մի հասարակական երևույթի,
իսկ մասնավոր բարեգործությունը ուշադրությամբ դիտում է յուրաքանչյուր
կարոտյալի անհատական առանձնահատկությունները»245: Մասնավոր բարեգործություն ասելով՝ հասկացվում է կարոտյալներին օգնելու մի այնպիսի
եղանակ, որը մասնավոր մարդկանց կողմից արտահայտվում է քիչ թե շատ
կազմակերպված ձևով և գոնե վերացնում անխտիր ողորմություն տալու
վատ սովորությունը: Նա նախ առանձնացնում է ստիպողական աշխատացնելը՝ որպես միջոց, սակայն միաժամանակ այն ոչ այնքան ընդունելի է համարում, փոխարենը գտնում է, որ առաջնահերթ է աշխատանոցներ հիմնելն
այն մարդկանց համար, ովքեր աշխատանք են որոնում: «Կամավոր աշխատանքի սկզբունքով են շինված և այն հիմնարկությունները, որոնց նպատակն է աշխատանքով դաստիարակելը, և այդ պատճառով հիմնված է երե242
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խաների համար. այդ բանը կատարվում է արհեստանոցներում, մանկական
աշխատանոցներում, մանկահասակների համար հիմնված գյուղատնտեսական հիմնարկներում»246:
Նա իրեն դիմողին առանց նպաստի չի թողնում, բայց, միևնույն ժամանակ, այդ նպաստը տրվում է աշխատելու պայմանով, որը մի կողմից այդպիսի մարդուն ապահովելու ծախսերն է սակավեցնում, մյուս կողմից բարոյապես ազդում է կարոտյալի վրա՝ թույլ չտալով, որ ձրիակեր դառնա՝ միաժամանակ սովորեցնելով նրան ինքնուրույն աշխատանքով ապրել:
Հիմնվելով այդ օրինակի վրա՝ նա հստակ նախագիծ է ներկայացնում.
«քանի որ մեր մեջ դեռ այնպիսի կազմակերպված աշխատանոցներ չկան,
աղքատներին կարելի է խնամել հետևյալ կերպով: Յուրաքանչյուր եկեղեցու
ծխից ցանկալի է, որ օրիորդներ ու տիկիններ ընտրվեն և քաղաքն որոշ մասերի բաժանվի: Օրիորդները պետք է շրջեն աղքատների տները և նրանց
վերաբերյալ հետևյալ տեղեկությունները հավաքեն.
1.
ո՞վ է
2.
քա՞նի տարեկան է
3.
ի՞նչ է պարապմունքը
4.
գրագե՞տ է արդյոք
5.
որքա՞ն զավակ ունի
6.
ի՞նչ գործ է կատարում և որքա՞ն է վաստակում
7.
ու՞նի ազգականներ
8.
ո՞րքան վաստակ կամ արդյունք ունի
9.
մուրացկանություն չի՞ անում
10.
ի՞նչ պատճառով վաստակը դադարել է
11.
ինչպե՞ս է առողջությունը
12.
ի՞նչ է խնդրում:
Երբ այս և այլ սրա նման տեղեկությունների ժողովին, այնուհետև նաև
բարեգործական ընկերություններից դրամական նպաստ և կամ աշխատելու
գործ կարելի է տալ»247:
Նրա կողմից առաջարկվող հարցերը չեն վերաբերում միայն կարիքներին, այլ նաև ռեսուրսների, ուժեղ կողմերի բացահայտմանը, ինչպես նաև
հնարավոր աջակցող ցանցի չափերին, ուժգնությանը, ի վերջո նրան, թե
«ինքն ինչ է խնդրում»։ Վերջինս ամրապնդում է սեփական որոշումների ընդունման կարևորումն այն մարդու կողմից, ում պատրաստվում ենք օգնել
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Նույն տեղում, էջ 54։
Նույն տեղում, էջ 64։
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(ինքնորոշում). հանգամանք, որը սոցիալական աշխատանքի հաջորդ հիմնաքարն է:
Առանձին անհատների, կազմակերպված բարեգործության մասնակցությունն այդ դժվար լուծելի սոցիալական հիմնախնդրի մեջ նա տեսնում է
հետևյալ կերպ. «Անգլիայում ժողովրդի լուսավորությունը համարյա ստեղծվել է մասնավոր նախաձեռնության շնորհիվ, իսկ ուրիշ տեղերում այդ նախաձեռնությունը փակված է նեղ շրջանի մեջ»248: Ավելի երկարաժամկետ
կայունություն տալու նպատակով, որպես փոխօգնության բանաձև, նա առաջարկում է ստեղծել սպառողների ընկերություն։249 Մասնավորապես, նա ի
նկատի ունի «… այնպիսի կազմակերպություն, որ աշխատողը հնար ունենա
ժամանակավոր և պատահական դժվարություններին դիմանալ՝ առանց
տնտեսական կորստի և առհասարակ առանց կրելու այնպիսի տնտեսական
և ֆիզիկական զրկանքներ, որոնք սովորաբար աշխատանքով ապրելը
դժվարացնում են»250: Այս տեսակետն ամրագրելու համար նա գրում է․ «Գիտությունն ու կյանքը ցույց են տալիս, որ ամենալավ միջոցը ինքնօգնությունն
ու փոխադարձ օգնությունն են՝ իրենց բոլոր ձևերով»251: Ըստ այդմ, Բուդուղյանն առաջարկում է բազմաբնույթ փոխօգնության և ինքօգնության հիմնադրման սկզբունքներ, որոնք թույլ են տալիս այդ խմբերում և ընկերություններում ապահովել կայունությունը:252
Բուդուղյանը հասարակական կյանքի կազմակերպմանը զուգահեռ առաջարկում է ապագա աշխատուժի՝ երեխաների հանդեպ կազմակերպված
հոգածություն․ «Երեխաներին կանուխ արհեստանոց տանելը, նրանց ուժերին անհամապատասխան ծանր աշխատանքը, վատ սնունդը, աշխատելու
և հոգեկան սենյակների առողջապահական վատթար վիճակը, վատ վարմունքը, հարբեցող բանվորների վնասակար ու քայքայիչ ազդեցությունը՝ այս
բոլորը խախտում են նրանց առողջությունը և երեխայի հոգին այլանդակում
են: Պետք է ուշադրություն դարձնել, որ անչափահասների աշխատության
ժամերը կրճատվեն և դառնան 6-8 ժամ»253: Նրա ուշադրությունից չի վրիպել
նաև մարմնական պատժի հիմնախնդիրը. «Դարձյալ ցանկալի է, որ մարմնական պատիժը, մեր դարի այդ անարգանքը, վերանա»254:
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Այսպիսով, ինչպես երևում է բուդուղյանական դասերից, ավելի քան մեկ
հարյուրամյակ առաջ հասարակությանը հուզել են գրեթե նույն խնդիրները,
որոնք հավասարապես արդիական են նաև մեր օրերում: Այս սոցիալական
հիմնախնդիրների լուծմանն ուղղված ներկա գործունեությունը հիմնականում կազմակերպված է բարեգործական կազմակերպությունների կողմից,
թեև ի տարբերություն Բուդուղյանի ժամանակահատվածի, երբ խոսքը գնում
էր կազմակերպված բարեգործության մասին՝ պետականության բացակայության պայմաններում, ներկայումս խոսքը գնում է պետական միջոցների անբավարարության մասին: Այդ կազմակերպությունների շնորհիվ արդեն իսկ
«միս ու արյուն են ստացել» ընտանիքների հետ անհատական մոտեցումներով աշխատող՝ Բուդուղյանի նշած մասնագետները, սակայն նրանց թիվը
փոքր է: Ինչ վերաբերում է նրանց կողմից կիրառվող մեթոդներին, ապա
նշված բարեգործական կազմակերպությունների ոչ հայկական ծագումը,
ինչպես նշվեց, առաջ է բերում որոշակի մշակութային կոնֆլիկտներ, ներմուծված մոդելներն էլ տեղում կիրառելու պարագայում երբեմն կենսունակության խնդիր են ունենում:
Բուդուղյանն, ինչպես տեսանք, ինքն էլ հղումներ է կատարում այն ժամանակվա առաջավոր եվրոպական փորձին, սակայն, միևնույն ժամանակ,
առաջարկում է հայկական միջավայրին ներհատուկ լուծումներ, որոնք ի վիճակի են փոխել սովոր անցանկալի պրակտիկան, մոտեցումները, մտածողությունը: Այդ փորձն անցկացնելով մշակութային ինքնության պրիզմայով՝
նա բավականաչափ համոզիչ բանաձևեր է առաջարկում իրավիճակը հաղթահարելու համար: Իսկ նրա պոզիտիվիստական մտքին բնորոշ ձևակերպումներն, ինչպես տեսանք, միանգամայն հարիր են սոցիալական աշխատանքի մտածողությանը: Չնայած իր ավելի քան հարյուրամյա վաղեմությանն՝ այդ մոտեցումների խումբը լիարժեք իրավունք ունի համարվելու հայ
սոցիալական աշխատանքի մտքի նախահիմքերից մեկը, եթե ոչ ամենանշանակալիցը:
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Միրա ԱՆՏՈՆՅԱՆ
Խոցելի խմբերի հիմնախնդիրների պոզիտիվիստական ըմբռնումը որպես
հայկական սոցիալական աշխատանքի նախահիմք. բուդուղյանական դասեր
Բանալի բառեր. սոցիալական աշխատանք, պոզիտիվիստական մոտեցում,
աղքատություն, փոխօգնության սկզբունք
Հետխորհրդային շրջանում առաջ եկած հանկարծահաս աղքատության, գործազրկության, փախստականների մեծ հոսքի, տնտեսական ճգնաժամի և այլ
գործոնների ազդեցությամբ սոցիալական աշխատանքի մասնագիտության
հանդեպ ձևավերվել է հասարակական պահանջ: Հոդվածն անդրադառնում է
այդ պահանջին նախորդած մոտ հարյուր տարվա վաղեմության սոցիալական իրավիճակի կարգավորման` Բուդուղյանական մտքերի վերլուծությանը,
հաշվի առնելով դրանցից դասեր քաղելու ներկա անրաժեշտությունը: Հոդվածը քննության է առնում հեղինակի “Կարիք և բարեգործություն” աշխատությունը, որում առաջն քաշված դատողությունները հարյուր տարի անց
շարունակում են մնալ խիստ արդիական և կարող են դառնալ սոցիալական
աշխատանքի հայկական դպրոցի այբուբենը:
Мира АНТОНЯН
Позитивное понимание проблем уязвимых групп как основа армянской
социальной работы: уроки Будугяна
Ключевые слова: социальная работа, позитивный подход, бедность, принцип
взаимопомощи

Внезапная бедность, безработица, большой поток беженцев, экономический кризис и другие факторы послесоветскoго периода сформировали общественный
спрос к профессии социальной работы. В статье говорится о социальной регуляции: анализ Будугянский мысел, которому около ста лет, принимая во внимание текущую необходимость извлечь от этого уроки. Статья анализирует авторскую работу ―Нужда и благотворительность‖, в котором выдвинутые аргументы и
суждения, спустя столетие, остаються весьма актуальными и могут претендавать
на становление алфавитом армянской социальной работы.
Mira ANTONYAN
Positive perception of the issues of vulnerable groups as the basis for Armenian
Social Work: Lessons of Budughyan
Key words: social work, positivistic approach, poverty, and principle of mutual assistance

Sudden poverty, unemployment, huge flow of refugees, economic crisis and other
factors of post-soviet period, created public demand towards social work profession.
The article refers to the regulation of social situation, which is about a hundred years
old- analysis of Budughyan‘s throughts, taking into consideration the current need of
lessons learned. This article examines the author‘s work on ―Need and Charity‖, where
the arguments and judgements put forward continue to remain actual even after a
century and claim to become an alphabet of the Armenian Social Work.
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ՍՈՑԻԱԼ-ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ
ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐԱՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՏԵՂԱՅՆԱՑՄԱՆ
ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ (ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՕՐԻՆԱԿՈՎ)
Ռոման ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
ԵՊՀ Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի հայցորդ
Բանալի բառեր. կորպորատիվ մշակույթ, սոցիալ հոգեբանական ապահովում,
կադրերի համալրում, կազմակերպչական զարգացում, մոտիվացիա

Թեև վերջին երկու տասնամյակում իրականացվել են մի շարք փոփոխություններ մարդկային ռեսուրսների (այսուհետև ՄՌ) կառավարման ոլորտում, բազմաթիվ միջազգային բարեգործական կազմակերպություններ շարունակում են Հայաստանում իրենց գործունեության միջոցով նշանակալից
ներդրում ունենալ այդ փոփոխությունների իրականացման գործում: Այնուամենայնիվ, դեռ առկա են համակարգի տեղայնացման խնդիրներ, որոնք
պահանջում են ոլորտի լիարժեք ուսումնասիրություն, այդ իսկ պատճառով,
խնդիրը պարզաբանելու նպատակով ընտրվել են համանման բարեգործական գործունեություն իրականացնող երկու միջազգային կառույցներ
«Վորլդ Վիժն Հայաստան» ՄԲԿ և «Փրոջեքթ Հարմոնի» կազմակերպության
հայկական մասնաճյուղը, որոնք իրենց առաքելությունները տվյալ երկրներում իրականացնում են` որպես ձևավորված միջազգային բարեգործական
գործընկերություններ` իրենց գլխամասերով: Ուսումասիրության նպատակով ընտրվել են վերը նշված կազմակերպությունների ՄՌ համակարգի
ընտրության, խրախուսման (մոտիվացիա) և զարգացման մոդելների իրականացման գործիքները/փաստաթղթերը, անցկացվել են դիտարկումներ և
հարցազրույցներ կազմակերպությունների ՄՌ բաժնի վեց ղեկավարների և
12 աշխատակիցների հետ:
Ուսումնասիրության հիմնական նպատակն է բացահայտել նշված կազմակերպություններում կադրերի ընտրության, խրախուսման (մոտիվացիա) և
զարգացման մոդելները տեղայնացնելու գործընթացը, որոնք պայմանավորված են ոչ միայն միջազգային կառույցի ներքին կադրային քաղաքականությամբ, և այլ տվյալ երկրում «կորպորատիվ մշակույթի» սոցիալ-հոգեբանական պայմանների բավարարմամբ:
Փաստաթղթային վերլուծությունները, դիտարկումները և հարցումները
վկայում են, որ տվյալ երկրում միջազգային կազմակերպության կողմից ՄՌ
համակարգի կառավարման կարգավորումները տեղի են ունենում նաև ՀՀ
աշխատանքային օրենսդրությամբ սահմանված նորմերի և առանձին նախա263
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ձեռնությունների հիման վրա: Հատկանշական է, որ նշված կազմակերպություններում ինստիտուցիոնալ տեղայնացման ծրագրեր չկան կազմակերպության ռեսուրսների համալրման, կազմակերպչական զարգացման և մոտիվացման փուլերի կարգավորման գործընթացների վերաբերյալ: Երկու
կազմակերպություններում էլ առկա են համանման մոտեցումներ և առաջնորդվում են միջազգային ներդնող կառույցի կողմից առաջադրվող պահանջներով: Առանձնահատուկ է նշել, որ կազմակերպությունների ՄՌ համակարգերի կողմից աշխատակցի նկատմամբ արժևորման հստակ պահանջը, խնդիրներ է առաջադրում կիրառելու սոցիալ-հոգեբանական մեխանիզմներ, որոնք կնպաստեն կազմակերպության «կորպորատիվ մշակույթի»
ձևավորմանը՝ նշված փուլերի արդյունավետ տեղայնացմամբ և իրականացմամբ: Կազմակերպությունների ՄՌ կառավարման համակարգում հոգեբանական ապահովում ասելով հասկացվում է կադրային գործընթացների կառավարում, հոգեբանական նախապայմաններ, խնդիրների շարք, որը լուծվում է հոգեբանական տեխնոլոգիաներով և հանդիսանում է երկրում գործառնական համակարգի տեղայնացման ապահովողը [1, էջ 18-20]: ՄՌ արդյունավետ կազմակերպման գործում աշխատակազմի համալրմանը, կազմակերպչական զարգացմանը, մոտիվացիայի ձևավորմանն ուղղված կազմակերպությունների քաղաքականությունը:
Մեր դիտարկումները հետևյալ կազմակերպություններում փաստում
են, որ ՄՌ համակարգերում թեկնածուների հոգեբանական ընտրություն
հասկացությունը բնութագրվում է նրանով, թե որքանով է այն ուղղված բացահայտելու անձի զարգացման և հոգեբանական հատկությունները՝ ըստ
պահանջվող մասնագիտության պաշտոնի նկարագրի, որի միջոցով կապահովվի գործունեության արդյունավետությունը: Աշխատակցի ընտրության
ժամանակ հաշվի է առնվում թեկնածուի անձնային որակների համադրումը
կազմակերպությունում մշակութային և սոցիալ հոգեբանական հետևյալ պայմաններին՝ համակարգի հետ նույնականացում, անձնակազմի հետ տեղայնացում, մոտիվացիա և խթանում, աշխատակցի ոչ օպտիմալ վիճակների
կանխարգելում, սոցիալ հոգեբանական մթնոլորտի օպտիմիզացիա, կոնֆլիկտային փոխգործունեության օպտիմիզացիա և այլն: Խնդիր է դրվում
նաև բացահայտել անձնային որակներ և մասնագիտական հաջողության համար անհրաժեշտ գործառույթներ, որոնք չեն ենթարկվում գործառնական
անկմանը՝ երկարատև և լարված մասնագիտական ազդեցության ներքո կամ
աշխատանքային գործիքների փոփոխման դեպքում:
Անձնակազմի համալրումը կազմակերպությունում դեռ չի երաշխավորում գործունեության արդյունավետությունը նոր պաշտոնում և նոր աշխատակազմում: Սովորաբար գործունեության կայուն մակարդակին հասնելու
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համար աշխատակցից երկար ժամանակ է պահանջվում: Ըստ ՄՌ ղեկավարների դիտարկումների` մինչև երեք տարի: Մեր դիտարկումների հավաստմամբ, տվյալ կազմակերպություններում հարմարումը հանդիսանում է
մարդկանց շրջապատում ձևավորվող հարաբերությունների գործընթացների ամբողջություն, որը նպաստում թե մարդու հարմարմանը նոր աշխատանքային միջավայրին, և թե միջավայրի հարմարեցումը մարդկանց: Հարմարումը համարվում է կարևոր նախապայման՝ նվազեցնելու կազմակերպության
աշխատակազմի հոսունությունը, որն էլ, ըստ հարցումների, նպաստում է
վստահության ամպրամնդմանը տվյալ «կորպորատիվ մշակույթում», և իր
հերթին ենթադրում է կազմակերպությունում հետևյալ պայմանների ձևավորում (սոցիալական խմբի պատկանելիություն, միմյանց նկատմամբ հարգանքի դրսևորման ընկալում, հնարավորությունների ինքնակտուալացում և
այլն): ՄՌ ղեկավարների փաստմամբ հարմարման ոչ ճիշտ գործընթացի
կազմակերպումը բերում է նաև աշխատանքի արդյունավետության անկմանը, ուստի կազմակերպություններում մասնագիտական հարմարումը տեղի է ունենում՝ աշխատակցի տվյալ մասնագիտական պահանջներին, հարմարվելու միջոցով, որն իրականանում է տվյալ պահանջներին նպաստող
գիտելիքների համալրման և հմտությունների ձեռք բերման միջոցով:
Հաջորդ կարևոր հանգամանքը, որը ազդում է անձնակազմի պատրաստման հոգեբանական ապահովման ծավալի և ուղղվածության վրա, դա
վերաբերում է կազմակերպություններում անձնակազմի պատրաստմանը:
Վերջինիս միջոցով կայանում է անձնակազմի կողմից իր դերի սահմանումը,
որոշակի գործընթացում՝ և այստեղ առանձնահատուկն այն է, որ ինքն է մեծամասամբ սահմանում գիտելիքի յուրացման հնարավորությունը: Ըստ հարցումների, տվյալ կազմակերպություններում կիրառվում է նաև կազմակերպչական այն մշակույթը, որը պայմանավորվում է փակ կադրային քաղաքականությամբ, այսինքն աշխատակիցների նոր պայմաններում չպահանջվածության դեպքում հնարավորություն է ընձեռվում նպատակային ուսուցում կազմակերպել այն գործունեության տեսակների, որոնք արդիական
են կազմակերպության համար՝ նոր հնարավորություններ ստեղծելով աշխատակիցների համար: Այս ամենը, ըստ հարցվողների, նպաստում է վստահության և մոտիվացիայի ձևավորմանը կազմակերպության մշակույթում [1,
էջ 230-238]: Հաջորդ փուլը՝ «մոտիվացիան», ըստ դիտարկումների դա գործընթաց է, որը հիմնականում ուղղվում է աշխատակցի և աշխատակազմի
խթանմանը և նպատակ ունի հաղթահարելու, թե անձնական և թե կազմակերպության նպատակները: Ըստ ՄՌ ղեկավարների նկարագրության մոտիվացիան տվյալ կառույցներում ներկայանում է, որպես յուրահատուկ մշակույթ և հանդիսանում է ներքին և արտաքին պայմանների ամբողջականություն՝ ուղղված խթանելու աշխատակցի ակտիվությունը: Դիտարկում265
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ների արդյունքում պարզ դարձավ, որ կազմակերպությունները իրենց ՄՌ
կառավարման մշակույթում տարբերակում են ղեկավարման հետևյալ ազդեցության ձևերը, որոնք ազդեցություն ունեն իրենց աշխատակիցների շրջանում՝ համոզմունքներ, ներշնչում, հոգեբանական վարակվածություն, սեփական օրինակի ընդգծում և այլն: Կազմակերպությունների մշակույթում խթանումը, որպես աշխատակցի մոտիվացիայի առաջացման հնար, տեղի է
ունենում որոշակի պայմանների, առավելությունների տրամադրման դիմաց,
որոնք ըստ փաստարկների հետևայլն են. «բարոյական խթաններ»՝
բարելավելու և զարգացնելու, աշխատակազմում հարաբերությունների համագործակցությունը, վստահությունը, թափանցիկությունը, ինքնուրույնությունը, մատչելիությունը ընկալումներում և «կազմակերպչական խթաններ»՝
ստեղծել աշխատանքային պայմանների հարմարավետություն, որտեղ
առանձնահատուկ դեր ունի նաև վարքի նշանակալի ազատությունը, առավելագույն ինքնուրույնությունը աշխատանքում, ինքնավերահսկողություն՝
կապված աշխատանքի արդյունավետության և որակի հետ, ճկուն աշխատանքային օրակարգ, ազատ օրեր, իրավունք լրացուցիչ տնօրինելու ռեսուրսները և այլն [2, էջ 110-120]:
Ղեկավարների վարքը, նրանց վերաբերմունքը աշխատանքին և մարդկանց ստեղծում են կազմակերպության մեջ սոցիալ-հոգեբանական որոշակի
մթնոլորտ, որը հանգեցնում է կորպորատիվ մշակույթի ձևավորմանը։ Անկասկած, յուրաքանչյուր կազմակերպությունում շատ բան է կախված ձևավորված աշխատանքային մշակույթից, որտեղ ղեկավար օղակը հանդիսանում է հեղինակություն` որպես կազմակերպության աշխատողների հիմնական վարքային մոդել։ Ղեկավարի հեղինակությունը կազմակերպությունում
հանդիսանում է որպես ղեկավարի հնարավոր ազդեցությունը աշխատակազմի վրա, որը նա ձեռք է բերում իր աշխատանքով, մասնագիտական
գիտելիքներով, կազմակերպչական ընդունակություններով, նորամուծություններով, մարդկանց հետ աշխատելու կարողությամբ և այլն [3;4]:
Քանի որ ՄՌ կառավարման միջազգայնացման ազդեցությունը մեծ է
ներդրվող ՄՌ քաղաքականության վրա, այսօր շատ տեղական կազմակերպություններ պետք է շարժվեն դեպի ավելի գլոբալ տնտեսության, ուստի
պետք է նաև վերանայեն իրենց ՄՌ կառավարման ավանդական ուղիները:
Հատկանշական է, որ այն ինչ կարող է իրավական հանդիսանալ մեկ երկրի
շրջանակներում, մեկ այլ երկրում կարող է վերածվել անօրինականության:
ՄՌ կառավարման ծրագրային որոշումները, օրինակ, կարիերայի զարգացման հետ կապված, կարող են դառնալ ծայրահեղ խրթին այն կազմակերպությունների համար, որոնք աշխատում են ավելի քան 30 երկրներում: Այսպիսով, հարց է առաջանում, թե ինչպես է հարկավոր իրականացնել կադ266
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րային քաղաքականությունը, ինչպիսի՞ ղեկավարման համակարգ է
հարկավոր մշակել գլոբալ միջմշակութային գործունեություն իրականցնող
կառույցի շրջանակներում: Յուրաքանչյուր կազմակերպությունում ՄՌ կառավարման գործառույթի հիմնական նպատակն է հանդիսանում հաստատել
մարդկային ռեսուրսների առավելագույն արդյունավետ օգտագործումը [5]:
Այսպիսով մեր անցկացրած ուսումնասիրությունները (ՄՌ համակարգի
փաստաթղթային վերլուծություն, դիտարկում, հարցազրույցներ ՄՌ ղեկավարների հետ) վկայում են, որ սոցիալ-հոգեբանական ապահովման գործընթացները նպաստում են վերը նշված ՄՌ կառվարման փուլերում իրականացվող գործընթացների տեղայնացմանը՝ ձևավորելով յուրահատուկ «կորպորատիվ մշակույթ»: Անհրաժեշտ է միջազգային քաղաքականության տեղայնացնելիս հաշվի առնել սոցիալ-հոգեբանական և մշակութային պահանջները՝ հասկանալու, թե որքանով կազմակերպությունը, որպես միջազգային
կառույց միտված է գործող երկրում ստեղծելու «կորպորատիվ մշակույթ»,
«թիմային ոգու ձևավորում», «անձնակազմի նպատակային իմիջի ստեղծում»: Այս ամենը հիմքում անհրաժեշտ է հաշվի առնել մի կարևոր հանգամանք, որ երկու միջազագային կազմակերպություններում աշխատակիցը
համարվում է բարձրագույն արժեք: Վերջին հանգամանքը լայն հարթակ է
դառնում՝ ստեղծելու բարենպաստ աշխատանքային միջավայր, որն էլ իր
հերթին բերում է աշխատանքի արդյունավետության բարձրացմանը:
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Ռոման ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
Սոցիալ-հոգեբանական ապահովման նշանակությունը մարդկային
ռեսուրսների կառավարման համակարգի տեղայնացման գործընթացում
(Միջազգային կազմակերպությունների օրինակով)
Բանալի բառեր. կորպորատիվ մշակույթ, սոցիալ հոգեբանական ապահովում,
կադրերի համալրում, կազմակերպչական զարգացում, մոտիվացիա
Հոդվածում ամփոփ ներկայացվում է փաստաթղթային, դիտարկման և հարցազրույցների հետազոտական վերլուծությունները, որոնք անցկացվել են
World Vision Armenia & Project Harmony միջազգային բարեգործական
կազմակերպությունների գործառնական և ղեկավար թիմերի հետ: Նշված
երկու կազմակերպություններն էլ Հայաստանում իրականացվող առաքելությունների միջոցով իրենց փորձառություններն են ներդնում մարդկային ռեսուրսների կառավարման զարգացման գործում: Հոդվածը հետազոտության
վերլուծության միջոցով ներկայացնում է «կորպորատիվ մշակույթի» ձևավորման շրջանակում սոցիալ-հոգեբանական ապահովման նշանակությունը
կադրային հետյալ գործընթացների միջոցով:
Roman HARUTYUNYAN
Significance of the psychosocial provision in the adaptation of Human Resource
Management structure (On the basis of international organization)
Key words: corporate culture, psychosocial provision. staff recruitment, organizational
development, motivation

The article briefly presents the documentary analyze, observation and the interviews
conducted with the operational and managerial staff of Human Resource management
departments from two Human charity organizations named World Vision Armenia and
Project Harmony. Both of the organizations have missions in Armenia that invests their
experience in human resource management in the country expertize.
Роман АРУТЮНЯН
Значение психосоцильного обеспечения в адаптации структуры управления
человеческими ресурсами
Ключевые слова: корпоративная культура, психосоцильное обеспечение, подбор
персонала, организационное развитие, мотивация

В статье кратко представлен документальный анализ, наблюдение и интервью,
проведенные в отделах оперативным и управленческим штатом отдела управления человеческими ресурсами двух международных благотворительных
организа-ций (World Vision Armenia & Project Harmony). Обе эти организации
имеют пред-ставительства в Армении, которые вкладывают свой опыт в область
управления человеческими ресурсами. Благодаря аналитическому исследованию
статьи чет-ко объясняется и подчеркивается важность психосоциальных влияний
в развитии "корпоративной культуры".
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ù³Ý³Ï³Ï³Ý Ñ³ñóáõÙ: Ð³ñóÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ Ñ³í³ù³·ñí³Í ïíÛ³ÉÝ»ñÇ
ÑÇÙ³Ý íñ³ Çñ³Ï³Ý³óí»É ¿ ïíÛ³É³·»ïÝ»ñÇ »Ï³ÙáõïÁ µ³ó³ïñáÕ ÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝ: àõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ û·ï³·áñÍí»É
»Ý Ñ³ñó³Ã»ÃñáõÙ ÁÝ·ñÏí³Í µáÉáñ 12 Ñ³ñó»ñÇó ëï³óí³Í ïíÛ³ÉÝ»ñÁ«
áñáÝóÇó 11-Á Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ »Ý ³ÝÏ³Ë ÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñ« ÇëÏ 12-ñ¹Áª »Ï³Ùï³ÛÇÝ ËáõÙµÁ« Ï³ËÛ³É ÷á÷áË³Ï³Ý: ØÇÝã é»·ñ»ëÇáÝ Ùá¹»ÉÇÝ ³ÝóáõÙ
Ï³ï³ñ»ÉÁ Çñ³Ï³Ý³óí»É ¿ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ Ùß³ÏáõÙ« áñÇ ßÝáñÑÇí ÑÝ³ñ³íáñ ¿
¹³ñÓ»É Ùá¹»ÉÇ ÏÇñ³éáõÃÛáõÝÁ:
Ü³Ë¨³é³ç Ó¨³÷áËí»É »Ý ï»ùëï³ÛÇÝ ³ñÅ»ù ÁÝ¹áõÝáÕ ÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñÁ ¨ Ûáõñù³Ý³ãÛáõñ Ï³ï»·áñÇ³ ëï³ó»É ¿ ³Ýí³Ý³Ï³Ý ·Ý³Ñ³ï³Ï³Ý (ûñÇÝ³Ïª ³ñ³Ï³Ý ë»éÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇÝ í»ñ³·ñí»É ¿ 1 ³ñÅ»ùÁ«
ÇëÏ Ç·³Ï³Ý ë»éÇÝª 0): Æñ³Ï³Ý³óí³Í ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨
÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñÇ µ³ó³ïñáõÃÛáõÝÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý ëïáñ¨ ³ÕÛáõë³ÏáõÙ©
Ü³ËÝ³Ï³Ý »ÝÃ³¹ñáõÃÛ³Ùµ ³Ûë ÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñÇó ÙÇ³ÛÝ ‚ÐºÞî‛ ÷á÷áË³Ï³ÝÇ ·áñÍ³ÏÇóÝ ¿ ³ÏÁÝÏ³ÉíáõÙ ëï³Ý³É µ³ó³ë³Ï³Ý ÃÇí: ºÝÃ³¹ñáõÃÛ³Ý ÑÇÙùáõÙ ÁÝÏ³Í ¿ ³ÛÝ í³ñÏ³ÍÁ« áñ µ³ñÓñ ³ßË³ï³í³ñÓáí Ýáñ ³ßË³ï³Ýù ·ïÝ»ÉÝ ³Û¹ù³Ý ¿É Ñ»ßï ã¿: ØÝ³ó³Í µáÉáñ ÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñÇ ·áñÍ³ÏÇóÝ»ñÇó ³ÏÁÝÏ³ÉíáõÙ ¿ ¹ñ³Ï³Ý Ýß³Ýª »ÝÃ³¹ñ»Éáí, áñ Ýñ³Ýó ·áÛáõÃÛáõÝÝ áõ ³×Á ¹ñ³Ï³Ýáñ»Ý Ï³½¹Ç ïíÛ³É³·»ïÝ»ñÇ ³ßË³ï³í³ñÓÇ íñ³:
ØÇÝã é»·ñ»ëÇáÝ í»ñÉáõÍáõÃÛ³ÝÁ ³Ýó Ï³ï³ñ»ÉÁ ¹Çï³ñÏí»É »Ý ³ÝÏ³Ë ÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñÇ ÙÇç¨ Ï³Ëí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁª ëï»ÕÍ»Éáí Ïáñ»É³óÇáÝ
Ù³ïñÇó³: ÆÝãå»ë »ñ¨áõÙ ¿ ³ÕÛáõë³Ï 2-Çóª ³ÝÏ³Ë ÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñÇ ÙÇç¨
³ÝÏ³ËáõÃÛ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßï »ÝÃ³¹ñáõÃÛáõÝÁ Ë³Ëïí³Í ã¿« ù³ÝÇ áñ ³Ù»Ý³áõÅ»Õ ³éÏ³ µ³ó³ë³Ï³Ý Ïáñ»É³óÇ³Ý ÁÝ¹³Ù»ÝÁ -0«48 ¿« ¹ñ³Ï³ÝÁª 0«67:
²í»ÉÇÝ« ³Ûë óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ ³éÏ³ »Ý ÙÇ³ÛÝ ÙÇ ù³ÝÇ ÷á÷áË³Ï³ÝÇ ¹»åùáõÙ« ÇëÏ ÙÝ³óÛ³É ÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñÇ å³ñ³·³ÛáõÙ Ïáñ»É³óÇ³ÛÇ ·áñÍ³ÏóÇ
µ³ó³ñÓ³Ï ³ñÅ»ùÁ µ³í³Ï³ÝÇÝ Ùáï ¿ 0-ÇÝ:
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²ÕÛáõë³Ï 1. ²ÝÏ³Ë ÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÝ»ñÁ ¨ ÝÏ³ñ³·ñáõÃÛáõÝÁ
öá÷áË³Ï³Ý
î²ðÆø
êºè
üðØ

Â¸

îÌ
Ì²ì
ÐØî
²ÞÊ
Ð²êî

üÆÜîî
öàðÒ
ÐºÞî

ÜÏ³ñ³·ñáõÃÛáõÝ
ïíÛ³É³·»ïÇ ï³ñÇùÁ
ïíÛ³É³·»ïÇ ë»éÁ
ëï»ÕÍí»É ¿ üðØ ³ÝáõÝáí ÷á÷áË³Ï³Ý« áñÁ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë«
³ñ¹Ûáù ïíÛ³É³·»ïÁ Çñ ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ ÙÇ Ù³ëÁ Ó»éù ¿
µ»ñ»ÉýáñÙ³É ÏñÃáõÃÛ³Ý ÙÇçáóáí« Ã» áã
ëï»ÕÍí»É ¿ Â¸ ³ÝáõÝáí ÷á÷áË³Ï³Ý« áñÁ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë«
³ñÛ¹áù ïíÛ³É³·»ïÁ áõÝÇ ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ã»ÏÝ³ÍáõÇ Ï³Ù
¹áÏïáñÇ ³ëïÇ×³Ý (ó³ÝÏ³ó³Í µÝ³·³í³éáõÙ)« Ã» áã
³Ûë ÷á÷áË³Ï³ÝÁ ëï»ÕÍí»É ¿ å³ñ½»Éáõ« ³ñ¹Ûáù ïÝï»ë³·ÇïáõÃÛ³Ý ¨/Ï³Ù Íñ³·ñ³íáñÙ³Ý áÉáñïáõÙ ÏñÃáõÃÛáõÝÁ
³½¹»óáõÃÛáõÝ áõÝÇ ³ßË³ï³í³ñÓ³ÛÇÝ ËÙµÇ íñ³« Ã» áã
óáõÛó ¿ ï³ÉÇë ïíÛ³É³·»ïÇ ÏáÕÙÇó ³éûñÛ³ÛáõÙ í»ñÉáõÍíáÕ
ïíÛ³ÉÝ»ñÇ Í³í³É³ÛÇÝ ËáõÙµÁ
Ø»Í ïíÛ³ÉÝ»ñÇ Ñ»ï ³ßË³ï»Éáõ ë»÷³Ï³Ý ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÁ
ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝáõÙ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ
³Ûë ÷á÷áË³Ï³ÝÁ ëï»ÕÍí»É ¿ Ñ³ëïÇùÝ»ñÇ ³Ýí³Ý ÑÇÙ³Ý
íñ³« óáõÛó ¿ ï³ÉÇë« ³ñ¹Ûáù ïíÛ³É³·»ïÇ Ñ³ëïÇùÁ å³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ ‚ïíÛ³É‛ µ³éÁ« Ã» áã
ïíÛ³É³·»ïÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý áÉáñïÁ ÝÏ³ñ³·ñíáõÙ ¿ üÆÜîî
÷á÷áË³Ï³Ýáí« áñÝ ÁÝ¹áõÝáõÙ ¿1 ³ñÅ»ù« »Ã» Ý³ ½µ³Õí³Í ¿
ýÇÝ³ÝëÝ»ñÇ Ï³Ù îî áÉáñïáõÙ« ¨ 0ª ³ÛÉ³å»ë
ïíÛ³É³·»ïÇ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÷áñÓ³éÝáõÃÛáõÝÁ
ïíÛ³É³·»ïÇ Ï³ñÍÇùáí Ýáñ ³ßË³ï³Ýù ·ïÝ»Éáõ Ñ»ßïáõÃÛáõÝÁ

ì»ñáÝßÛ³É ³Ù»Ý³µ³ñÓñ ¹ñ³Ï³Ý Ïáñ»É³óÇ³Ý ·ñ³Ýó»É ¿ 0«67 ³ñÅ»ù ¨
·áñÍáõÙ ¿ öàðÒ ¨ î²ðÆø ÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñÇ ÙÇç¨: ÆÑ³ñÏ» ÝÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÁ
Ï³ÝË³ï»ë»ÉÇ ¿ñ« ù³Ý½Ç ï³ñÇùÇ ³×Ç Ñ»ï Ù³ñ¹ÇÏ ³í»ÉÇ »ñÏ³ñ ÷áñÓ »Ý
Ó»éù µ»ñáõÙ: ÜáõÛÝÁ Ã»ñ¨ë Ï³ñ»ÉÇ ¿ ³ë»É î²ðÆø ¨ Â¸ ÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñÇ
ÙÇç¨ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ Ïáñ»É³óÇ³ÛÇ Ù³ëÇÝ (0«61)« ù³Ý½Ç ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ã»ÏÝ³ÍáõÇ ¨/Ï³Ù ¹áÏïáñÇ ³ëïÇ×³Ý Ó»éù µ»ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ñ»ï³½áï³Ï³Ý
÷áñÓ ¿ ³ÝÑñ³Å»ßï« áñÁ Ó»éù ¿ µ»ñíáõÙ ï³ñÇÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ:
²ÕÛáõë³Ï 2-Çó å³ñ½ ¿ ¹³éÝáõÙ Ý³¨« áñ ýÇÝ³ÝëÝ»ñÇ ¨/Ï³Ù îî áÉáñïÇ
Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÁ Çñ»Ýó ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ýáñ ³ßË³ï³Ýù ·ïÝ»Éáõ
Ñ³ñóáõÙ µ³ñÓñ »Ý ·Ý³Ñ³ïáõÙ: ²Ûë Ïáñ»É³óÇ³Ý ³Ù»Ý³ÛÝ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ ³Û¹ »ñÏáõ áÉáñïÝ»ñÇ ½³ñ·³óÙ³Ý ¨ Ñ³ëïÇùÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÇ ³×Ç Ñ»ï¨³Ýù ¿:
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öàðÒ

ÐºÞî

1.00

0.05

0.22

-0.04 0.27

0.01

-0.25 0.41

0.51

üðØ

-0.05 0.05

1.00

-0.05 0.15

Â¸

0.61

-0.05 1.00

0.22

îÌ

-0.01 -0.04 0.15 -0.42
Ì²ì²È 0.00 0.27 -0.31 0.07
ÐØî
0.06 0.01 -0.33 -0.14
²ÞÊ
-0.31 -0.25 -0.48 -0.08
Ð²êî

-0.21 0.41
üÆÜîî -0.05 0.26
öàðÒ 0.67 0.37

0.04

0.47

ÐºÞî

-0.04 0.11

0.23

0.51

-0.31 -0.33 -0.48 0.04

-0.42 0.07
1.00

Ð²êî

0.23

²ÞÊ

ÐØî

-0.31 -0.21 -0.05 0.67

îÌ

0.06

Â¸

-0.01 0.00

üðØ

-0.05 0.61

î²ðÆø 1.00
êºè
0.30

êºè
0.30

î²ðÆø

Ì²ì²È

üÆÜîî

²ÕÛáõë³Ï 2© ²ÝÏ³Ë ÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñÇ Ïáñ»É³óÇ³Ý Ù³ïñÇó³Ý

0.26

0.37

-0.37 0.09

-0.14 -0.08 -0.15 -0.26 0.47

-0.38 -0.02 -0.15 -0.09 0.48

0.17

-0.04
0.11
0.40

-0.38 1.00

0.62

0.03

0.49

0.06

-0.13 0.16

-0.02 0.62

1.00

-0.04 0.46

0.36

-0.24 0.30

-0.15 0.03

-0.04 1.00

-0.15 -0.09 0.49

-0.09 -0.08 -0.13 -0.18

0.46

-0.09 1.00

0.33

-0.39 0.38

0.36

-0.08 0.33

1.00

-0.09 0.58

-0.37 -0.26 0.48

0.06

0.09

0.17

-0.13 -0.24 -0.13 -0.39 -0.09 1.00

0.20

0.40

0.16

1.00

0.30

-0.18 0.38

0.58

0.20

Ð»ï³ùñùñ³ß³ñÅ ¿ µ³ó³ë³Ï³Ý Ïáñ»É³óÇ³Ý üðØ ¨ ²ÞÊ ÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñÇ ÙÇç¨: ²ÛÝ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë« áñ ·Çï»ÉÇùÝ»ñÁ ýáñÙ³É ÏñÃáõÃÛ³Ý ÙÇçáóáí Ó»éù µ»ñ³Í ³ÝÓÇù ³í»ÉÇ ÷áùñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ »Ý ³ßË³ïáõÙ ù³Ý áã ýáñÙ³É »Õ³Ý³Ïáí Ó»éù µ»ñ³ÍÝ»ñÁ: ²Ûë ÷³ëïÁ ³Ù»Ý³ÛÝ
Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ Ù»Í Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó
Ï³½Ù³Ï»ñåíáÕ åñ³ÏïÇÏ³Ý»ñÇ ¨ áõëáõóÙ³Ý Íñ³·ñ»ñÇ Ñ»ï¨³Ýù« áñáÝù
Ù»ñ ïíÛ³ÉÝ»ñáõÙ Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ ¿ áñå»ë áã ýáñÙ³É ÏñÃáõÃÛáõÝ: ºÉÝ»Éáí ³ÛÝ
Ñ³Ý·³Ù³ÝùÇó« áñ Ï³ËÛ³É ÷á÷áË³Ï³Ý Ñ³Ý¹Çë³óáÕ ³ßË³ï³í³ñÓ³ÛÇÝ
ËÙµ»ñÁ ûñ¹ÇÝ³É ÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñ »Ý« ³ÛÝ ¿ª ³ßË³ï³í³ñÓÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í
¿ áã Ã» µ³ó³ñÓ³Ï ³ñÅ»ùáí« ³ÛÉ ³Ýí³Ý³Ï³Ý ËÙµ»ñáí« áñáÝÇó ³í»ÉÇ Ù»Í
µ³É áõÝ»óáÕ ËáõÙµÁ íÏ³ÛáõÙ ¿ ³í»ÉÇ µ³ñÓñ ³ßË³ï³í³ñÓÇ Ù³ëÇÝª ÏÇñ³éí»É ¿ Ñ³ñ³ÏÇó ÉáçÇÃ Ùá¹»ÉÁ /ordinal logit/ :
Ü³ËÝ³Ï³Ý é»·ñ»ëÇáÝ Ùá¹»ÉáõÙ Ý»ñ·ñ³íí»É »Ý µáÉáñ ÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñÁ: ²ÛÝáõÑ»ï¨ Ù»Ï ³é Ù»Ï é»·ñ»ëÇáÝ Ùá¹»ÉÇó ¹áõñë »Ý Ñ³Ýí»É áã Ýß³Ý³Ï³ÉÇ ÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñÁª ·Ý³Ñ³ï»Éáí ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ëï»ÕÍí³Í Ùá¹»ÉÝ»ñÇ ÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñÇ Ýß³Ý³Ï³ÉÇáõÃÛáõÝÁ: è»·ñ»ëÇáÝ Ùá¹»ÉÇó ÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñÁ ¹áõñë »Ý Ñ³Ýí»É Ñ»ï¨Û³É Ñ»ñÃ³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ©
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1.
2.
3.
4.

ÐØî
öàðÒ
Ð²êî
î²ðÆø

5.
6.
7.

êºè
²ÞÊ
üðØ

è»·ñ»ëÇáÝ Ùá¹»ÉÇÝ ÝÙ³Ý Ùáï»óáõÙÁ ÑÇÙÝ³íáñí³Í ¿ ³ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³Ýùáí« áñ »ñµ»ÙÝ áã Ýß³Ý³Ï³ÉÇ ÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñÁ ‚Çñ»Ýó Ñ»ï¨Çó ï³ÝáõÙ
»Ý‛ Ý³¨ Ýß³Ý³Ï³ÉÇ« µ³Ûó Çñ»Ýó Ñ»ï µ³ñÓñ Ïáñ»É³óÇ³ áõÝ»óáÕ ÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñÇÝ: ²Ûë Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ý å³ñ³·³ÛáõÙ ÐºÞî ÷á÷áË³Ï³ÝÁ ÝáõÛÝå»ë íÇ×³Ï³·ñáñ»Ý Ýß³Ý³Ï³ÉÇ ã¿ñ ëÏ½µÝ³Ï³Ý Ùá¹»ÉáõÙ: ê³Ï³ÛÝ êºè ÷á÷áË³Ï³ÝÁ (áñáÝó ÙÇç¨ Ïáñ»É³óÇ³Ý 0«51 ¿) Ùá¹»ÉÇó Ñ³Ý»Éáõó Ñ»ïá ³ÛÝ
³å³Ñáí»ó íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý Ýß³Ý³Ï³ÉÇáõÃÛáõÝª 94% íëï³ÑáõÃÛ³Ý ÙÇç³Ï³ÛùáõÙ:ì»ñáÝßÛ³É 7 ÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñÁ Ùá¹»ÉÇó Ñ³Ý»Éáõó Ñ»ïá í»ñçÝ³Ï³Ý
ï³ñµ»ñ³ÏÁ Ý»ñ³éáõÙ ¿ ÙÝ³óÛ³É 5 ³ÝÏ³Ë ÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñÁ: ²Û¹ 5 ³ÝÏ³Ë ÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ Çñ³Ï³Ý³óí³Í é»·ñ»ëÇáÝ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý ³ÕÛáõë³Ï 3-áõÙ:
²ÕÛáõë³Ï 3© Ð³ñ³ÏÇó ÉáçÇÃ Ù»Ãá¹áí ·Ý³Ñ³ïí³Í ÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñÇ
Ýß³Ý³Ï³ÉÇáõÃÛáõÝÁ
¶áñÍ³ÏÇó
Ð³ëï³ïáõÝ_1
Ð³ëï³ïáõÝ_2
Ð³ëï³ïáõÝ_3
Ð³ëï³ïáõÝ_4
Â¸
îÌ
Ì²ì
ÐºÞî
üÆÜîî

-4,0058
-9,1171
-10,3271
-13,085
6,0541
3,4025
2,4459
1,4734
-7,8627

255

êï³Ý¹³ñï
ëË³É
2,2864
3,2827
3,7077
4,4449
2,371
2,0491
0,9346
0,7836
2,8494

P³ñÅ»ù
0,0798
0,0055
0,0053
0,0032
0,0107
0,0968
0,0089
0,0601
0,0058

Üß³Ý³Ï³ÉÇáõÃÛáõÝ

256

92% ՎՄ
99% ՎՄ
99% ՎՄ
99% ՎՄ
99% ՎՄ
90% ՎՄ
99% ՎՄ
94% ՎՄ
99% ՎՄ

²ÕÛáõë³Ï 3-áõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñáí Çñ³Ï³Ýóí³Í é»·ñ»ëÇáÝ Ùá¹»ÉÇ ¹»ï»ñÙÇÝ³óÇ³ÛÇ R2 ·áñÍ³ÏÇóÁ áõÝÇ 0«812 ³ñÅ»ù: ì»ñçÇÝë
µ³í³Ï³ÝÇÝ µ³ñÓñ óáõó³ÝÇß ¿ ¨ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë« Ã» áñù³Ýáí »Ý Ùá¹»ÉáõÙ
ÁÝ¹·ñÏí³Í ³ÝÏ³Ë ÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñÁ µ³ó³ïñáõÙ »Ï³Ùï³ÛÇÝ ËÙµÇ í³ñÇ³óÇ³Ý: ²ÛëåÇëáí« Ù»ñ í»ñçÝ³Ï³Ý Ùá¹»ÉÁ Ï³ËÛ³É ÷á÷áË³Ï³ÝÇ í³ñÇ³óÇ³Ý µ³ó³ïñáõÙ ¿ 81«2%-áí:

255

²Ûë ·áñÍ³ÏÇóÁ ¹»é¨ë ãÇ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ í»ñçÝ³Ï³Ý Ùá¹»ÉáõÙ ÁÝ¹·ñÏíáÕ
·áñÍ³ÏÇóÁ« ù³Ý½Ç Éá·ÇëïÇÏ ýáõÝÏóÇ³Ý »ÝÃ³¹ñáõÙ ¿ ¿ùëåáÝ»ÝóÇ³É
µ³ßí³ÍáõÃÛáõÝ:
256
ìØª íëï³Ñ»ÉÇáõÃÛ³Ý ÙÇç³Ï³Ûù
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ÆÝãå»ë »ñ¨áõÙ ¿ ³ÕÛáõë³Ï 3-Çóª Ùá¹»ÉáõÙ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý 4 Ñ³ëï³ïáõÝ: ê³ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ ³ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³Ýùáí« áñ Ï³ËÛ³É ÷á÷áË³Ï³ÝÁª »Ï³Ùï³ÛÇÝ ËáõÙµÁ (ºÎÊ)« µ³ÕÏ³ó³Í ¿ 5 ËÙµÇó« áñáÝó µ³Å³ÝÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ 4 Ñ³ïÙ³Ý Ï»ï (³ÛÝ ¿ª 4 Ñ³ëï³ïáõÝÝ»ñÁ):
Üñ³Ýó Ýß³Ý³Ï³ÉÇáõÃÛáõÝÁ ÑÇÙÝ³íáñáõÙ ¿ ºÎÊ ÷á÷áË³Ï³ÝÇ 5 ¹³ë»ñÇ
µ³Å³ÝáõÙÁ:
ºÉ»Ý»Éáí ³ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÇó« áñ ÉáçÇÃ Ùá¹»ÉÁ û·ï³·áñÍáõÙ ¿ ¿ëåáÝ»ÝóÇ³É µ³ßËáõÙª ‚¶áñÍ³ÏÇó‛ ëÛ³Ý Ù»ç Ý»ñÏ³Û³óí³Í ³ñÅ»ùÝ»ñÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ »Ý Çñ³Ï³Ý ·áñÍ³ÏÇóÝ»ñÇ Éá·³ñÇÃÙ³Ï³Ý ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÁ: ²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí« µÝ³Ï³Ý ÑÇÙùáí Éá·³ñÇÃÙÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ ÙáÝáïáÝ
ïñ³ÝëýáñÙ³óÇ³ ¨« Ñ»ï¨³µ³ñ Ï³ñ»ÉÇ ¿ û·ï³·ñÍ»É ³ÕÛáõë³Ï 3-Ç ‚¶áñÍ³ÏÇó‛ ëÛ³Ý ³ñÅ»ùÝ»ñÁª ºÎÊ ÷á÷áË³Ï³ÝÇ íñ³ ³ÝÏ³Ë ÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñÇ ³½¹»óáõÃÛ³Ý áõÕÕáõÃÛáõÝÁ ·Ý³Ñ³ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ÆÝãå»ë »ñ¨áõÙ ¿ ³ÕÛáõë³ÏÇóª Ùá¹»ÉáõÙ ÁÝ¹·ñÏí³Í 5 ÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñÇó 4-Á ¹ñ³Ï³Ýáñ»Ý »Ý
³½¹áõÙ ïíÛ³É³·»ïÝ»ñÇ »Ï³Ùï³ÛÇÝ ËÙµÇ å³ïÏ³Ý»ÉÇáõÃÛ³Ý íñ³: ¼³ñÙ³Ý³ÉÇáñ»Ý µ³ó³ë³Ï³Ý ³ñÅ»ù ¿ ëï³ó»É üÆÜîî ÷á÷áË³Ï³ÝÇ ·áñÍ³ÏÇóÁ« áñÁ µ³í³Ï³ÝÇÝ µ³ñÓñ íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý Ýß³Ý³Ï³ÉÇáõÃÛáõÝ áõÝÇ
(99% íëï³Ñ»ÉÇáõÃÛ³Ý ÙÇç³Ï³ÛùáõÙ): ì»ñçÇÝÇó µËáõÙ ¿« áñ ýÇÝ³ÝëÝ»ñÇ ¨
/Ï³Ù îî áÉáñïáõÙ ³ßË³ï³ÝùÁ µ³ó³ë³µ³ñ ¿ ³½¹áõÙ ïíÛ³É³·»ïÝ»ñÇ
»Ï³ÙáõïÝ»ñÇ íñ³: Â»ñ¨ë ³Ûë ³ñ¹ÛáõÝùÁ µ³ó³ïñíáõÙ ¿ ýÇÝ³ÝëÝ»ñÇ ¨ îî
áÉáñïáõÙ ³éÏ³ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ù»Í³ù³Ý³ÏáõÃÛ³Ùµ ¨« ³é³ç³ñÏÇ ûñ»ÝùÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ« µ»ñáõÙ ¿ ó³Íñ ·Ý»ñÇ« ïíÛ³É ¹»åùáõÙª »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ: êË³É ¿ñ
Ý³ËÝ³Ï³Ý »ÝÃ³¹ñáõÃÛáõÝÁ ÐºÞî ÷á÷áË³Ï³ÝÇ Ù³ëÇÝ« áñÁ« ÇÝãå»ë
»ñ¨áõÙ ¿ ³ÕÛáõë³Ï 3-Çó« ¹ñ³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝ áõÝÇ »Ï³Ùï³ÛÇÝ ËÙµÇ íñ³:
²Ûë Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ áñáß ã³÷áí ï³ñµ»ñíáõÙ »Ý
O’Reilly ÏáÕÙÇó Çñ³Ï³Ý³óí³Í é»·ñ»ëÇáÝ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇó257: ì»ñçÇÝë óáõÛó ¿ ï³ÉÇë« áñ ï³ñÇùÁ« ë»éÁ ¨ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ Ýß³Ý³Ï³ÉÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ
íñ³: Àëï Ñ³ßí»ïíáõÃÛ³Ýª Ç·³Ï³Ý ë»éÁ ¨ ÷áùñ³ù³Ý³Ï ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñ
áõÝ»óáÕ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ ³ßË³ï»ÉÁ µ³ó³ë³Ï³Ý »Ý ³½¹áõÙ »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ íñ³« ÇëÏ ï³ñÇùÁ ¨ Ù»Í Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝáõÙ ³ßË³ï»ÉÁª ¹ñ³Ï³Ý:
ØÛáõë ÏáÕÙÇó« »ñÏáõ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ¿É »Ï³ÙïÇ íñ³ Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ ¹ñ³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ù»ÏÁ áõÝÇ Â¸ ÷á÷áË³Ï³ÝÁª ïíÛ³É³·»ïÇ ·Çï³Ï³Ý ³ëïÇ×³ÝÁ: ²ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý »Ý Ý³¨
üÆÜîî ÷á÷áË³Ï³ÝÇ Ýß³Ý³Ï³ÉÇáõÃÛ³Ý ¨ ³½¹»óáõÃÛ³Ý áõÕÕáõÃÛ³Ý Ñ»ï
Ï³åí³Í:
257

O’Reilly, “Data science salary survey”, 2015
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Ø»Ï ³ÛÉ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ« áñ ³éÏ³ ¿ ³Ûë »ñÏáõ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ÙÇç¨ Ñ³ëïÇùÇ ³Ýí³ÝáõÙÝ ¿: Æ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ Ù»ñ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ýª ²ØÜ ßáõÏ³ÛáõÙ Ñ³ëïÇùÇ ³Ýí³ÝÙ³Ý Ù»ç ïíÛ³É³·»ï µ³éÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ ½·³ÉÇáñ»Ý (¹ñ³Ï³Ýáñ»Ý) ³½¹áõÙ ¿ »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ íñ³:
ÜÙ³Ý ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ã»ñ¨ë Ï³ñáÕ »Ý Ñ»ï¨³Ýù Ñ³Ý¹Çë³Ý³É
Ñ»ï¨³É 4 ·áñÍáÝÝ»ñÇ Ñ»ï¨³Ýù©
 Øá¹»ÉáõÙ ÁÝ¹·ñÏí³Í ÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñ ” ëáõÛÝ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÁ
áñå»ë Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÛ³Ý ÑÇÙù í»ñóñ»É ¿ O’Reilly-Ç ÏáÕÙÇó Çñ³Ï³Ý³óí³Í
Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÁ« ë³Ï³ÛÝ í»ñçÇÝÇë ³í»É³óñ»É ¿ áñáß ÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñ«
áñáÝù« ÇÝãå»ë óáõó³¹ñí³Í ¿ ³ÕÛáõë³Ï 3-áõÙ« Ýß³Ý³Ï³ÉÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝ
áõÝ»Ý é»·ñ»ëÇáÝ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ íñ³:
 ÎÇñ³éí³Í Ùá¹»É ” Ø»ñ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝáõÙ áñå»ë Ï³ËÛ³É ÷á÷áË³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë ¿ ·³ÉÇë »Ï³Ùï³ÛÇÝ ËáõÙµÁ ¨ áñå»ë ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ù»Ãá¹
ÁÝïñí»É ¿ Ñ³ñ³ÏÇó ÉáçÇÃ Ùá¹»ÉÁ: ÆëÏ ³Ñ³ O’Reilly-Ç ÏáÕÙÇó Çñ³Ï³Ý³óí³Í Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ý Ù»ç Ï³ËÛ³É ÷á÷áË³Ï³ÝÁ Ñ»Ýó »Ï³ÙáõïÝ»ñÝ »Ý«
ÇëÏ û·ï³·áñÍíáÕ Ùá¹»ÉÁª ·Í³ÛÇÝ é»·ñ»ëÇ³Ý Çñ ÷áùñ³·áõÛÝ ù³é³ÏáõëÇÝ»ñÇ ·Ý³Ñ³ï³Ï³Ýáí:
 ´³ó³ïñíáÕ í³ñ³óÇ³ ” ëáõÛÝ Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ëï³óí»É ¿« ÇÝãå»ë Ýßí»ó í»ñ¨áõÙ« 81«2% ¹»ï»ñÙÇÝ³óÇ³ÛÇ ·áñÍ³ÏÇó« ³ÛÝ ÇÝã
O’Reilly ÏáÕÙÇó ÏÇñ³éí³Í Ùá¹»Éáí µ³ó³ïñíáõÙ ¿ í³ñÇ³óÇ³ÛÇ ÁÝ¹³Ù»ÝÁ
38«2%-Á:
 ²ßË³ï³ßáõÏ³Û³Ï³Ý ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ ” ÐÐ ßáõÏ³Ý ÙÇ³Ýß³Ý³Ï
ï³ñµ»ñíáõÙ ¿ ²ØÜ ¨/Ï³Ù ³ÛÉ ½³ñ·³ó³Í »ñÏñÝ»ñÇ ßáõÏ³Ý»ñÇó« ÇÝãÁ »ñ»íáõÙ ¿ Ý³¨ ÐÐ ïíÛ³É³·»ïÝ»ñÇ ë»é³ÛÇÝ« »Ï³Ùï³ÛÇÝ ¨ ³ÛÉ ÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñÇ µ³ßËí³ÍáõÃÛ³Ý ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁ:
²ÛëåÇëáí« ïíÛ³É³·»ïÝ»ñÇ Ýß³Ý³Ï³ÉÇáñ»Ý µ³ñÓñ ³ßË³ï³í³ñÓÁ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Í³Ëë³ï³ñ ¿ ¹³ñÓÝáõÙ Ø»Í ïíÛ³ÉÝ»ñÇ
í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ÏÇñ³éáõÃÛáõÝÁ: ²Û¹ ³éáõÙáí ·áñÍ³ñ³ñ Ï³é³í³ñÙ³Ý ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó Ï³ñ¨áñ ¿ å³ñ½»É« Ã» ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ
ÇÝã µÝáõÃ³·ñÇãÝ»ñáí ïíÛ³É³·»ïÝ»ñÇ ¿ ³í»ÉÇ Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñ ³ßË³ï³ÝùÇ ÁÝ¹áõÝ»É:
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Ðñ³Ýï ¸²ìÂÚ²Ü
îíÛ³É³·»ïÝ»ñÇ »Ï³Ùï³ÛÇÝ ËÙµÇ íñ³ ³½¹áÕ ÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñÇ
é»·ñ»ëÇáÝ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ© Ø»Í ïíÛ³ÉÝ»ñ« ïíÛ³É³·ÇïáõÃÛáõÝ« í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ« »Ï³Ùï³ÛÇÝ
ËáõÙµ« Ù»Ãá¹
Ø»Í ïíÛ³ÉÝ»ñÇ áÉáñïÁ Ý»ñÏ³ÛáõÙë ³Ù»Ý³³ñ³· ½³ñ·³óáõÙ ³åñáÕ
áÉáñïÝ ¿: ØÇ ß³ñù ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ å³ñµ»ñ³µ³ñ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ »Ý Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ïíÛ³É³·»ïÝ»ñÇ Ó»éùµ»ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñª ·áñÍ³ñ³ñ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ
ÉáõÍÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí: êáõÛÝ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÙ ¿ ÙÇ ß³ñù
ÅáÕáíñ¹³·ñ³Ï³Ý ¨ ³ÛÉ ÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ÐÐ ³ßË³ï³ßáõÏ³ÛáõÙ ïíÛ³É³·ÇïáõÃÛ³Ùµ ½µ³ÕíáÕ Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ »Ï³Ùï³ÛÇÝ ËÙµÇ
íñ³: îíÛ³ÉÝ»ñÁ Ñ³í³ù³·ñí»É »Ý ù³Ý³Ï³Ï³Ý Ñ³ñóÙ³Ý ÙÇçáóáí ¨ í»ñÉáõÍí»É û·ï³·áñÍ»Éáí Ñ³ñ³ÏÇó ÉáçÇÃ Ùá¹»ÉÁ: ²ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ Ñ³Ù»Ù³ïí»É
»Ý O’Reilly Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó Ññ³å³ñ³Ïí³Í ÙÇç³½·³ÛÇÝ íÇ×³Ï³·ñáõÃÛ³Ý Ñ»ï:
Hrant DAVTYAN
Regression analysis of the factors affecting the income group of data scientists
Key words: Big data, data science, analytics, income group, method

Big Data is the fastest growing industry nowadays. Companies are investing more and
more money in acquiring data scientist to solve their business problems. This research
examines the relationship between several demographic and non-demographic variables
describing data scientists in Armenia and their income group. The data was collected
through quantitative survey and analyzed using ordered logit method. The results are
presented in comparison with international statistics as provided by O‘Reilly.
Грант ДАВТЯН
Регрессионный анализ факторов, влияющих на доходную группу учѐных
данных
Ключевые слова: большие данные, наука о данных, аналитика, доходная группа, метод

Большие данные - самая быстрорастущая отрасль в настоящее время. Компании
инвестируют все больше и больше денег в приобретение учѐных данных для
решения своих бизнес-задач. Данное исследование рассматривает взаимосвязь
между несколькими демографическими и не демографическими переменными,
описывающими учѐных данных в Армении и их доходную группу. Данные
собирались путем количественного обследования и анализировались с использованием метода упорядоченного логита. Результаты представлены в сравнении с
международной статистикой, предоставленной O'Reilly.
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îÜîºê²Î²Ü ²ÖÆ ºì îàÎàê²¸ðàôÚøÆ ØÆæºì Î²äÆ îºê²Î²Ü Øà¸ºÈÜºðÀ
Ð³ÛÏ ´ºæ²ÜÚ²Ü
ÐäîÐ ³ëåÇñ³Ýï
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ ¹ñ³Ù³í³ñÏ³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, ÇÝýÉÛ³óÇ³, ÇÝýÉÛ³óÇáÝ
ëå³ëáõÙÝ»ñ, ³Ýí³Ý³Ï³Ý ïáÏáë³¹ñáõÛù, Çñ³Ï³Ý ïáÏáë³¹ñáõÛù, ïÝï»ë³Ï³Ý
³×

î³ñµ»ñ ï»ë³Ï³Ý Ñ³Û³óùÝ»ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ïÝï»ë³Ï³Ý ³×Ç
íñ³ ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ ³½¹»óáõÃÛ³Ý áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ½·³ÉÇáñ»Ý ï³ñµ»ñíáõÙ »Ý: Ü»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ÉÍ³ÏÝ»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ÙÇ ß³ñù Ùáï»óáõÙÝ»ñ
Ù³ïÝ³óáõÛó »Ý ³ÝáõÙ ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ ¨ ÃáÕ³ñÏÙ³Ý ÙÇç¨ µ³ó³ë³Ï³Ý
Ï³åÁ: ²Ûëå»ë ûñÇÝ³Ï« îáµÇÝÇ ³×Ç ÙáÝ»ï³ñ Ùá¹»ÉÁ« áñÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿
Ï³åÇï³ÉÇ ³ÛÉÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝ ³ÏïÇí« Ï³ÝË³ï»ëáõÙ ¿ ÙÇçÝ³Å³ÙÏ»ï Ñ³ïí³ÍáõÙ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³í»ÉÇ µ³ñÓñ »Ï³Ùï³µ»ñáõÃÛ³Ý µ³ó³ë³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ Ï³åÇï³ÉÇ å³Ñ³Ýç³ñÏÇ íñ³« ë³Ï³ÛÝ áãÇÝã ãÇ ³ëáõÙ Ï³ñ×³Å³ÙÏ»ï Ñ³ïí³ÍÇ í»ñ³µ»ñÛ³É: ¸ñ³ÙÇ Ï³Ù ³ÛÉ ³ÛÉÁïÝïñ³Ýù³ÛÇÝ ³ÏïÇíÝ»ñÇ ³é³ç³ñÏÇ ¨ å³Ñ³Ýç³ñÏÇ íñ³ ³½¹»Éáí« ¨ ³Û¹ ÇëÏ ÙÇçáóáí
÷áË»Éáí ¹ñ³Ýó »Ï³Ùï³µ»ñáõÃÛáõÝÁª Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÁ Ï³ñáÕ ¿ ³½¹»É
§Ý»ñ¹ñáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ¦ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ »Ï³Ùï³µ»ñáõÃÛ³Ý íñ³258:
Ø»Ï ³ÛÉ ï»ëáõÃÛáõÝ« áñÁ ëï³ó»É ¿ îáµÇÝÇ¬q ³Ýí³ÝáõÙÁ« Ù³ïÝ³óáõÛó ¿
³ÝáõÙ ³í³Ý¹Ý»ñÇ ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ Ýí³½»óÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ
·Ý»ñÇ ³×Ç ÷³ëïÁ« áñÁ Ùá¹»ÉÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ µ»ñáõÙ ¿ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ ¨ Ñ»ï¨³µ³ñ` ÃáÕ³ñÏÙ³Ý ³×Ç:
Ü»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ Ý»á¹³ë³Ï³Ý ï»ëáõÃÛáõÝÁ ¥ï»ë` Ð³³í»ÉÙáÇ ¨ æáñ·»ÝëáÝÇ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ259¤« ÇÝãå»ë Ý³¨ Ý»áù»ÝëÛ³Ý Ùá¹»ÉÝ»ñÁ ¥ï»ë` ìÇÏ»ÝëÇ260 ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ¤« ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ ¨ ÃáÕ³ñÏÙ³Ý ÙÇç¨ µ³ó³ë³Ï³Ý
Ï³åÁ µ³ó³ïñáõÙ »Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³åÇï³ÉÇ Í³Ëë»ñÇ íñ³
÷³ëï³óÇ ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ µ³ó³ë³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛ³Ùµ: ö³ëï³óÇ ·áñÍÝ³Ï³Ý óÇÏÉÇ ï»ëáõÃÛáõÝÁ« áñÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ øÇ¹É»Ý¹Ç ¨ öñ»ëùáÃÇ« Ð³Ýë»ÝÇ« øÇÝ·Ç ¨ àõáÃëáÝÇ261« ÇÝãå»ë Ý³¨ Ï³ÝËÇÏ í×³ñÙ³Ý Ùá¹»ÉÝ»ñÁ ¥ï»ë`
üáõ»ñëÃÇ ¨ ²Éí³ñ»ëÇ« ²ÃÏ»ÝëáÝÇ ¨ ø»Ñá»Ç ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ¤ íÏ³ÛáõÙ »Ý
258

Tobin J. Money and economic growth // Econometrica: Journal of the Econometric Society.
1965.Vol. 33. № 4. P. 671–684.
259
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260
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261
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³ÛÝ Ù³ëÇÝ« áñ ï»ËÝáÉá·Ç³Ï³Ý ßáÏÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ ³×Á
Ñ³Ý·»óÝáõÙ ¿ ³ßË³ï³ÝùÇ ³é³ç³ñÏÇ Ýí³½»óÙ³Ý« ÇÝãÁ µ³ó³ë³µ³ñ ¿
³Ý¹ñ³¹³éÝáõÙ ÃáÕ³ñÏÙ³Ý íñ³: ²ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ óÇÏÉÇ §Ñ³í³ë³ñ³ÏßÇé¦ ï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¥ï»ë` ÈáõÏ³ëÇ« îáµÇÝÇ ¨ ´ñ»ÛÝ³ñ¹Ç ¨ üÇß»ñÇ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ262¤ óáõÛó »Ý ï³ÉÇë« áñ ·Ý³×Ç ³ÏÝÏ³ÉíáÕ ï»ÙåÇ µ³ñÓñ³óáõÙÁ Ýí³½»óÝáõÙ ¿ ³ÏÝÏ³ÉíáÕ ÷³ëï³óÇ ïáÏáë³¹ñáõÛùÁ ¨ Ñ³Ý·»óÝáõÙ ¿
Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ åáñïý»ÉÇ ï»Õ³ß³ñÅÇ« ÇÝãÝ ¿É` Çñ Ñ»ñÃÇÝ µ³ó³ë³Ï³Ý ¿
³Ý¹ñ³¹³éÝáõÙ ÃáÕ³ñÏÙ³Ý íñ³:
ØÇ ß³ñù Ùá¹»ÉÝ»ñ µ³ó³Ñ³ÛïáõÙ »Ý ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ áã ÙÇ³Ýß³Ý³Ï
³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ÃáÕ³ñÏÙ³Ý íñ³: ²Ûëå»ë ûñÇÝ³Ï« ³ÝÑ»ï³¹³ñÓ»ÉÇ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ ï»ëáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ263 ¥ï»ë` ¾ññááõÇ« ´³ñï»ÉáÇ ¨ Î³µ³ÉÉ»ñáÇ
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ¤ ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ ³×Á ÙÇ ÏáÕÙÇó ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ÑáõÙÝ»ñÇ ³×Ç Ñ³ßíÇÝ µ³ó³ë³µ³ñ ¿ ³Ýñ³¹³éÝáõÙ ÃáÕ³ñÏÙ³Ý íñ³« ÇëÏ
ÙÛáõë ÏáÕÙÇó` ·áñÍ³Ï³ÉÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ Ñ»ñÃ³Ï³Ý µ³ñÓñ³óÙ³Ý ëå³ëáõÙÝ»ñÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ÁÝÃ³óÇÏ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ ³í»É³óÙ³Ý Ñ³ßíÇÝ ¹ñ³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝ ¿ ÃáÕÝáõÙ ÃáÕ³ñÏÙ³Ý íñ³ ¨ áñå»ë Ñ»ï¨³Ýù` Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ áñáßáõÙÁ Ñ»ï³Ó·»Éáõ Ñ»ï Ï³åí³Í` Í³Ëë»ñÇ ³×ÇÝ: ´³óÇ ³Û¹« µ³ó ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ùá¹»ÉÝ»ñÁ264 µ³ó³Ñ³ÛïáõÙ »Ý ÃáÕ³ñÏÙ³Ý íñ³ ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ ³½¹»óáõÃÛ³Ý
Ñ»ï¨Û³É Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÁ: îáÏáë³¹ñáõÛùÇ ³×Á Ñ³Ý·»óÝáõÙ ¿ ³½·³ÛÇÝ ³ñÅáõÛÃÇ Ã³ÝÏ³óÙ³Ý« ÇÝãÁ ÙÛáõë ÏáÕÙÇó Ù»Í³óÝáõÙ ¿ ÙÇç³ÝÏÛ³É ³ñï³¹ñ³ÝùÇ Ý»ñÙáõÍÙ³Ý Í³í³ÉÁ ¥³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ÝÛáõÃ»ñ ¨ ÙÇçáóÝ»ñ« ³ÛëÇÝùÝ Ù»Í³óÝáõÙ ¿ Ï³åÇï³ÉáõÙ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÁ¤ ¨ µ»ñáõÙ ¿ ÃáÕ³ñÏÙ³Ý ³×Ç« ÇëÏ
ÙÛáõë ÏáÕÙÇó Ýí³½»óÝáõÙ ¿ Ý»ñùÇÝ ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ÙñóáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ ¨ áñå»ë Ñ»ï¨³Ýù` ³ñï³Ñ³ÝáõÙÁ ¨ ÃáÕ³ñÏáõÙÁ ¥ëå³éáÕ³Ï³Ý ÉÍ³ÏÁ¤: ²ÛëåÇëáí` µ³ó ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ùá¹»ÉÝ»ñÁ ß»ßï³¹ñáõÙ »Ý ³ÝáõÙ ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ áã ÙÇ³Ýß³Ý³Ï ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ÃáÕ³ñÏÙ³Ý íñ³:
êå³éÙ³Ý ÉÍ³ÏÝ»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ¿³Ï³Ý áõß³¹ñáõÃÛáõÝ ¿
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Ñ³Ù³ñ ½áõï í³ñÏ³ïáõÝ»ñÇ ¨ í³ñÏ³éáõÝ»ñÇ Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝÁ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ù»ç Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ ³é³Ýóù³ÛÇÝ: ÆÝãå»ë áñ ³×Ç Ý»á¹³ë³Ï³Ý Ùá¹»ÉÝ»ñÁ265« ³ÛÝå»ë ¿É Ý»áù»ÝëÛ³Ý Ùá¹»ÉÝ»ñÁ ¥ï»ë` ìÇÏ»ÝëÇ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ¤ µ³ó³ïñáõÙ »Ý« áñ ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ ¨ ÃáÕ³ñÏÙ³Ý ÙÇç¨ ¹ñ³Ï³Ý Ï³å
Ïëï»ÕÍíÇ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ù»ç í³ñÏ³ïáõÝ»ñÇ ·»ñ³Ï³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ« ù³ÝÇ áñ« ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ ³×Á µ»ñáõÙ ¿ Ýñ³Ýó »Ï³Ùï³µ»ñáõÃÛ³Ý« Ñ»ï¨³µ³ñ`
ëå³éÙ³Ý ¨ ÃáÕ³ñÏÙ³Ý µ³ñÓñ³óÙ³ÝÁ« ÇëÏ µ³ó³ë³Ï³Ý Ï³åÁ Ïëï»ÕÍíÇ
í³ñÏ³éáõÝ»ñÇ ·»ñ³ÏßéáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ« ù³ÝÇ áñ ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ µ³ñÓñ³óÙ³Ý ¹»åùáõÙ Ýñ³Ýó »Ï³ÙáõïÁ Ýí³½áõÙ ¿:
Üß»Ýù Ý³¨« áñ Ø³ù øÇÝÝáÝ¬ÞáõÇ Ùáï»óÙ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
ÉÇµ»ñ³ÉÇ½³óÇ³Ý Ñ³Ý·»óÝáõÙ ¿ ÷³ëï³óÇ ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ ¹ñ³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛ³ÝÁ ïÝï»ë³Ï³Ý ³×Ç ï»ÙåÇ íñ³` ÇÝãå»ë Ï³ñ×³Å³ÙÏ»ï« ³ÛÝå»ë ¿É
»ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï Ñ³ïí³ÍáõÙ266: üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ÉÇµ»ñ³ÉÇ½³óÇ³ÛÇ Ý»ñùá
ÝÏ³ïÇ ¿ ³éÝíáõÙ ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ µ³ñÓñ³óÙ³Ý ³å³ÑáíáõÙÁ ÙÇÝã¨ ¹ñ³Ýó
Ñ³í³ë³ñ³ÏßÇé Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñÁ` Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ùñó³Ïó³ÛÇÝ ³½³ï
ßáõÏ³ÛÇÝ: üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ÉÇµ»ñ³ÉÇ½³óÇ³ÛÇÝ Ñ³çáñ¹áõÙ ¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý é»åñ»ëÇ³ÛÇ ßñç³ÝÁ« »ñµ ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÁ ³ñÑ»ëï³Ï³Ýáñ»Ý å³Ñå³ÝíáõÙ »Ý ó³Íñ ³ÝÑ³í³ë³ñ³ÏßÇé Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ íñ³« ÇÝãÁ µ³ó³ë³µ³ñ ¿
³Ýñ³¹³éÝáõÙ ËÝ³ÛáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ïáõï³ÏÙ³Ý ¨ Ñ»ñÃ³Ï³Ý Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ
Ñ³Ù³ñ ÑÇÙùÇ Ó¨³íáñÙ³Ý íñ³: ¸ñ³ Ñ»ï Ù»Ïï»Õ« §Ý»áëïñáõÏïáõñ³ÉÇ½ÙÇ¦ Ùáï»óáõÙÁ Ï³ÝË³ï»ëáõÙ ¿ ëï³·ýÉÛ³óÇ³« ³ÛëÇÝùÝ` Ï³ñ×³Å³ÙÏ»ïáõÙ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ÉÇµ»ñ³ÉÇ½³óÇ³ÛÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ µ³ñÓñ³óáÕ ·Ý³× ¨
³í»ÉÇ ó³Íñ ïÝï»ë³Ï³Ý ³×Á267: ØÇçÝ³Å³ÙÏ»ïáõÙ ÑÝ³ñ³íáñ ¿« áñ ËÝ³ÛáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ë³ÑÙ³ÝÁ Ïµ³ñÓñ³Ý³ µ³í³ñ³ñ ã³÷áí« áñå»ë½Ç ÑÝ³ñ³íáñ ÉÇÝÇ Ñ³ÕÃ³Ñ³ñ»É ³ÏïÇíÝ»ñÇ åáñïý»ÉÇ Ï³éáõóí³ÍùÇ ßïÏáõÙÝ»ñÇ
µ³ó³ë³Ï³Ý Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÁ: ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùµ« Ý»áëïñáõÏïáõñ³ÉÇëïÝ»ñÁ ·ïÝáõÙ »Ý« áñ »Ï³Ùï³µ»ñáõÃÛ³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ³í»ÉÇ áõÅ»Õ ¿ ù³Ý
ËÝ³ÛáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ« ¨ Ï³ÝË³ï»ëáõÙ »Ý ÷³ëï³óÇ ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ µ³ó³ë³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝ ïÝï»ë³Ï³Ý ³×Ç íñ³:
Üß»Ýù« áñ í»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í Ñ³Û»ó³Ï³ñ·»ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ÷³ëï³óÇ ïáÏáë³¹ñáõÛùÁ ¹Çï³ñÏíáõÙ ¿ áñå»ë ¿Ý¹á·»Ý Ù»ÍáõÃÛáõÝ: ¸³ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿« áñ ÷³ëï³óÇ ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ï»ÕÇ »Ý áõÝ»ÝáõÙ ³Ýí³Ý³Ï³Ý Ï³Ù ÷³ëï³óÇ ÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñÇ óÝóáõÙÝ»ñÇ ¨ ï³ñ-
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µ»ñ ÷á÷áË³Ï³Ý ïÝï»ë³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ íñ³ ¹ñ³Ýó ï³ñ³ÍÙ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí:
²ÛëåÇëáí« ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý Ñ³ïí³ÍÇ íñ³ ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ ³½¹»óáõÃÛ³Ý µáÉáñ ÉÍ³ÏÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý í»ñ³·ñí»É Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ Ï³Ù ëå³éáÕ³Ï³Ý ÉÍ³ÏÝ»ñÇÝ: Ü»ñÏ³Û³óí³Í ï»ë³Ï³Ý Ùá¹»ÉÝ»ñÇ Ù»Í Ù³ëÁ Ù³ïÝ³ÝßáõÙ »Ý ïÝï»ë³Ï³Ý ³×Ç ¨ ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ ÙÇç¨ µ³ó³ë³Ï³Ý Ï³åÇ
·áÛáõÃÛáõÝÁ: ØÇ¨ÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï« ÙÇ ß³ñù Ùáï»óáõÙÝ»ñ óáõÛó »Ý ï³ÉÇë
ïÝï»ë³Ï³Ý ³×Ç íñ³ ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ ¹ñ³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ: Üß»Ýù« áñ
ÝÙ³Ý³ïÇå Ùáï»óáõÙÝ»ñÁ ÑÇÙÝíáõÙ »Ý µ³í³Ï³ÝÇÝ áõÅ»Õ »ÝÃ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ íñ³: úñÇÝ³Ï` ³ÝÑ»ï³¹³ñÓ»ÉÇ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ ï»ëáõÃÛáõÝÁ Ù³ïÝ³ÝßáõÙ ¿ ·áñÍ³Ï³ÉÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ³ÏÝÏ³ÉíáÕ ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ µ³ñÓñ³óÙ³Ý«
ÇëÏ Ý»áù»ÝëÛ³Ý Ùá¹»ÉÁ Ù³ïÝ³óáõÛó ¿ ³ÝáõÙ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ù»ç ïÝ³ÛÇÝ
ïÝï»ëáõÃÛáõÝ¬í³ñÏ³ïáõÝ»ñÇ Ù»Í µ³ÅÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ: ²ÛëåÇëáí« ï»ë³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ³×Ç
ï»ÙåÇ ¨ ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ ÙÇç¨ ÇÝãå»ë µ³ó³ë³Ï³Ý« ³ÛÝå»ë ¿É ¹ñ³Ï³Ý
Ï³åÇ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³Éáõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÁ« áñÁ Ïë³ÑÙ³ÝíÇ áñáß³ÏÇ
Ùá¹»ÉÝ»ñÇ ÑÇÙùáõÙ ÁÝÏ³Í Ý³Ë³å³ÛÙ³ÝÝ»ñáí:
Ð³ñóÁ ³ÛÝ Ù³ëÇÝ Ã» ÇÝãåÇëÇ ïáÏáë³¹ñáõÛù ¿ å»ïù û·ï³·áñÍ»É
ïÝï»ë³Ï³Ý ³×Ç ¨ ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ ÙÇç¨ Ï³åÁ áõëáõÙÝ³ëÇñ»Éáõ ¹»åùáõÙ
¥³Ýí³Ý³Ï³Ý Ã» ÷³ëï³óÇ¤` ¹»é¨ë µ³ó ¿ ÙÝáõÙ: ØÇ ÏáÕÙÇó Ï³åÇï³ÉÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ßáõÏ³ÛÇ Ï³ï³ñ»ÉáõÃÛ³Ý« ¹ñ³Ù³ÛÇÝ å³ïñ³ÝùÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý268 ¨ ýÇùëí³Í ïáÏáë³¹ñáõÛùáí Ï³åÇï³ÉÇ Ñ»ï Ï³åí³Í Ñ³ñëïáõÃÛ³Ý ¨ í»ñ³µ³ßËÙ³Ý Ýß³Ý³Ï³ÉÇ ³½¹»óáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ »ÝÃ³¹ñáõÃÛ³Ý
¹»åùáõÙ ïÝï»ë³·ÇïáõÃÛáõÝÁ ïáÏáë³¹ñáõÛùÁ ¹Çï³ñÏáõÙ ¿ áñå»ë ÷á÷áË³Ï³Ý` Ï³åí³Í ïÝï»ë³Ï³Ý ³×Ç ï»ÙåÇ Ñ»ï: ØÛáõë ÏáÕÙÇó« ïÝï»ë³Ï³Ý ·áñÍ³Ï³ÉÝ»ñÇ í³ñù³·ÍÇ ¨ ßáõÏ³Ý»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ù»ç ¹ñ³Ù³ÛÇÝ
Ñáëù»ñÇ ¹»ñÁ Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáõ ¹»åùáõÙ Ï³ñ¨áñ ¿ Ñ³Ù³ñíáõÙ ³Ýí³Ý³Ï³Ý
ïáÏáë³¹ñáõÛùÁ269: ´³ó³ïñáõÃÛáõÝÝ ³ÛÝ ¿« áñ ÝáõÛÝÇëÏ µ³ó³é³å»ë ×Çßï
Ï³ÝË³ï»ëí³Í ·Ý³×Ç Ñ»ï¨³Ýùáí ³Ýí³Ý³Ï³Ý ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ µ³ñÓñ³óáõÙÁ ³Ýã³÷ ¿³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝ ¿ ÃáÕÝáõÙ ¹ñ³Ù³ÛÇÝ Ñáëù»ñÇ íñ³:
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¶áñÍÝ³Ï³Ýáñ»Ý« ³é³ÝÓÇÝ µ³ñ¹áõÃÛáõÝ ¿ Çñ»ÝÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ÷³ëï³óÇ ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ Ñ³ßí³ñÏÁ« ÇÝãÁ å³Ñ³ÝçáõÙ ¿ ÇÝýÉÛ³óÇáÝ ëå³ëáõÙÝ»ñÇ ·Ý³Ñ³ïáõÙ« áñÇ Ùá¹»É³íáñáõÙÁ Çñ»ÝÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ ÇÝùÝáõñáõÛÝ ËÝ¹Çñ: ¶áñÍÝ³Ï³ÝáõÙ« ·Ý³×Á ¨ ³Ýí³Ý³Ï³Ý ïáÏáë³¹ñáõÛùÁ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ã»Ý ÷á÷áËíáõÙ« ³ÛëÇÝùÝ ïáÏáë³¹ñáõÛùÁ ÷áËíáõÙ ¿ Å³Ù³Ý³ÏÇ
ÁÝÃ³óùáõÙ« ë³Ï³ÛÝ ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ ¨ ·Ý³×Ç ÷á÷áËáõÃÛ³Ý áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ëáíáñ³µ³ñ Ñ³ÙÝÏÝáõÙ »Ý: ÜÙ³Ý Ó¨áí« ÷áñÓÁ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë« áñ ½³ñ·³óáÕ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ÷³ëï³óÇ ïáÏáë³¹ñáõÛùÁ ¿³Ï³Ýáñ»Ý ÷áËíáõÙ
¿ Å³Ù³Ý³ÏÇ ÁÝÃ³óùáõÙ« ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï »ñµ ½³ñ·³ó³Í å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ
³Û¹ óáõó³ÝÇßÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ µ³í³ñ³ñ Ï³ÛáõÝ: ´³óÇ ³Û¹« ³Ýí³Ý³Ï³Ý
ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ ¨ ·Ý³×Ç óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ ½³ñ·³óáÕ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ³í»ÉÇ µ³ñÓñ »Ý ù³Ý ½³ñ·³ó³Í å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ:
ÆÝãå»ë Ñ³ÛïÝÇ ¿« ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý ÷³ëï³óÇ ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ Ñ³ßí³ñÏÙ³Ý »ñÏáõ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ùáï»óáõÙÝ»ñ: ö³ëï³óÇ ïáÏáë³¹ñáõÛùÁª §ex
post¦ Ñ³ßí³ñÏíáõÙ ¿ áñå»ë t Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ ³Ýí³Ý³Ï³Ý ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ ¨ ÷³ëï³óÇ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í ·Ý³×Ç ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ« Çñ Ñ»ñÃÇÝ
÷³ëï³óÇ ïáÏáë³¹ñáõÛùÁª §ex ante¦ Çñ»ÝÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ t Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ ³Ýí³Ý³Ï³Ý ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ ¨ ³ÏÝÏ³ÉíáÕ ·Ý³×Ç ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ: ²ÛëåÇëáí« t Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ ³Ýí³Ý³Ï³Ý ïáÏáë³¹ñáõÛùÇó ·Ý³×³ÛÇÝ ëå³ëáõÙÝ»ñÇ ³¹³åï³óÙ³Ý Ù³ëÇÝ Ý³Ë³å³ÛÙ³ÝÇ û·ï³·áñÍÙ³Ý ¹»åùáõÙ Ñ³ßí³ñÏíáõÙ ¿ ·Ý³×Á t”1 Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ: è³óÇáÝ³É ëå³ëáõÙÝ»ñÇ ¹Çï³ñÏÙ³Ý ¹»åùáõÙ« ÷³ëï³óÇ ïáÏáë³¹ñáõÛùÁ ex
ante Ñ³ÙÝÏÝáõÙ ¿ ex post ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ Ñ»ï: ¶áñÍÝ³Ï³ÝáõÙ« ex post ¨ ex
ante ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÇ ÙÇç¨ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁ µÝáõÃ³·ñáõÙ ¿ ïÝï»ë³Ï³Ý
·áñÍ³Ï³ÉÝ»ñÇ ÇÝýÉÛ³óÇáÝ ëå³ëáõÙÝ»ñÇ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÁ ¨ Ýñ³Ýó
·Ý³×Ç ÷³ëï³óÇ ïíÛ³ÉÝ»ñÇó ß»ÕÙ³Ý ³ëïÇ×³ÝÁ:
ØÇç³½·³ÛÇÝ ÷áñÓÁ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë ïÝï»ë³Ï³Ý ³×Ç íñ³ ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ ³½¹»óáõÃÛ³Ý ÙÇ ß³ñù ûñÇÝ³ÏÝ»ñ: ²é³ÝÓÇÝ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÷áñÓÁ« Ù³ëÝ³íáñ³å»ë` ´ñ³½ÇÉÇ³ ¥2000−2008 ÃÃ©¤«ÂáõñùÇ³ ¥2002−2007 ÃÃ©¤«
ÐÝ¹Ï³ëï³Ý ¥1980−2013 ÃÃ©¤ ¨ âÇÉÉÇ ¥1984−2013 ÃÃ©¤ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë« áñ
µ³ñÓñ ÷³ëï³óÇ ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ ¹»åùáõÙ ÑÝ³ñ³íáñ ¿ ïÝï»ë³Ï³Ý ³×
·ñ³Ýó»É: ¸Çï³ñÏí³Í å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ Ù³ÏñáïÝï»ë³Ï³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ óáõÛó ¿ ïí»É« áñ ÙÇçÝ³Å³ÙÏ»ï ¨ »ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ³×Ç µ³ñÓñ ï»ÙåÁ Ï³ñáÕ ¿ ï»Õ ·ïÝ»É
µ³ñÓñ ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ ¹»åùáõÙ` Ñ»ï¨Û³É Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ Ñ³ßíÇÝ:
²é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ` ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ µ³ñÓñ³óáõÙÁ Ýå³ëï»É ¿ ·Ý³×Ç ¨
·Ý³×³ÛÇÝ ï³ï³ÝáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ýí³½»óÙ³ÝÁ« ÇÝãÁ ³ñ¹Ç³Ï³Ý ¿ñ ´ñ³-
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½ÇÉÇ³ÛÇ« ÂáõñùÇ³ÛÇ ¨ âÇÉÉÇÇ Ñ³Ù³ñ« áñáÝù ÙÇÝã¨ µ³ñÓñ ïÝï»ë³Ï³Ý ³×
·ñ³Ýó»ÉÁ áõÝ»ó»É »Ý Ëáßáñ ³ñï³ñÅáõÛÃ³ÛÇÝ Ï³Ù µ³ÝÏ³ÛÇÝ ×·Ý³Å³Ù»ñ:
ºñÏñáñ¹Á` µ³ñÓñ ïáÏáë³¹ñáõÛùÁ Ù»Í³óÝáõÙ ¿ñ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ·ñ³íãáõÃÛáõÝÁ ûï³ñ»ñÏñÛ³ Ï³åÇï³ÉÇ Ñ³Ù³ñ« ÇÝãÁ Ñ³Ý·»óñ»É ¿ ûï³ñ»ñÏñÛ³
áõÕÕ³ÏÇ ¨ åáñïý»É³ÛÇÝ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ Ý»ñÑáëùÇ:
ºññáñ¹Á` µ³ñÓñ ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÁ ËÃ³Ý»É ¿ ïÝ³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ËÝ³ÛáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ïáõï³ÏáõÙÁ« ÇÝãÁ é»ëáõñë³ÛÇÝ ÑÇÙù ¿
ëï»ÕÍ»É ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉáõÙ Ñ»ñÃ³Ï³Ý Ý»ñùÇÝ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ ÁÝ¹É³ÛÝÙ³Ý Ñ³Ù³ñ« ¨ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ïÝï»ë³Ï³Ý ³×Ç ¹³ë³Ï³Ý Ùá¹»ÉÝ»ñÇ Ù³ïÝ³ÝßáõÙ ¿ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ù»ç ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ áã µ³í³ñ³ñ Ý³ËÝ³Ï³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ: ì»ñçÇÝ Ù»Ë³ÝÇ½ÙÁ ³é³í»É ³ÏÝÑ³Ûïáñ»Ý ¹ñë¨áñí»É ¿
ÐÝ¹Ï³ëï³ÝáõÙ ¨ âÇÉÉÇáõÙ« áñï»Õ ¹Çï³ñÏí»É »Ý µ³ñÓñ ïÝï»ë³Ï³Ý ³×Ç
»ñÏ³ñ³ï¨ ÷áõÉ»ñ« ÇÝãÁ ýÇÝ³Ýë³íáñíáõÙ ¿ñ Ý»ñùÇÝ ËÝ³ÛáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ïáõï³ÏÙ³Ý Ñ³ßíÇÝ: Üß»Ýù« áñ ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ Ý»ñÙáõÍÙ³Ý ³ñÅ»ùÇ
Ýí³½»óáõÙÁ µ³ñÓñ Ý»ñùÇÝ ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ Ñ»ï¨³Ýùáí ³½·³ÛÇÝ ³ñÅáõÛÃÇ
³Ùñ³åÝ¹Ù³Ý Ñ³ßíÇÝ« ¹ñ³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝ ¿ áõÝ»ó»É ´ñ³½ÇÉÇ³ÛáõÙ
ïÝï»ë³Ï³Ý ³×Ç ï»ÙåÇ íñ³:
Üß»Ýù Ý³¨« áñ Ù»ñ ÏáÕÙÇó ¹Çï³ñÏíáÕ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ïÝï»ë³Ï³Ý ³×Ç µ³ñÓñ ï»ÙåÇ ³å³ÑáíÙ³ÝÁ Ý³¨ Ýå³ëï»É ¿ ÇÝëïÇïáõóÇáÝ³É
µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ âÇÉÉÇáõÙ ³ÝóÏ³óí³Í Ï»Ýë³Ãáß³Ï³ÛÇÝ
µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÁ Ñ³Ý·»óñ»É »Ý ËÝ³ÛáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ïáõï³ÏÙ³Ý ¨ ³½·³ÛÇÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ½³ñ·³óÙ³Ý: ÐÝ¹Ï³ëï³ÝáõÙ µ³ÝÏ³ÛÇÝ
Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ¨ ³ÛÉ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ÇÝëïÇïáõïÝ»ñÇ ½³ñ·³óÙ³ÝÝ áõÕÕí³Í
ÙÇçáóÝ»ñÁ ËÃ³ÝÝ»ñ »Ý ëï»ÕÍ»É ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ËÝ³ÛáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³×Ç
Ñ³Ù³ñ: ²ÕÛáõë³Ï 1¬áõÙ µ»ñí³Í ¿ Ù»ñ ÏáÕÙÇó ¹Çï³ñÏí³Í å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ñ³Ù³ñ Ñ³Ù»Ù³ï³Ï³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ: ê³Ï³ÛÝ Ñ³ñÏ³íáñ ¿ Ñ³ßíÇ ³éÝ»É«
áñ Ñ³Ù»Ù³ï³Í ÙÇ ß³ñù í»ñÁ ¹Çï³ñÏí³Í ½³ñ·³óáÕ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ`
èáõë³ëï³ÝáõÙ ÷³ëï³óÇ ïáÏáë³¹ñáõÛùÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ Ñ³Ù»Ù³ï³µ³ñ
ó³Íñ: ²Ûëå»ë« ÙÇçÇÝ áã ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»åáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ÷³ëï³óÇ ïáÏáë³¹ñáõÛùÁ ÙÇÝã¨ Ù»Ï ï³ñÇ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³Íáí 2013 Ã©
Ï³½Ù»É ¿ ï³ñ»Ï³Ý 2«7%« 2014 Ã© ï³ñ»Ï³Ý 3«3%; 2015 Ã© ï³ñ»Ï³Ý 0«2%«
³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï »ñµ ´ñ³½ÇÉÇ³ÛáõÙ ¥2000”2008 ÃÃ©¤« âÇÉÉÇáõÙ ¥1984”2013 ÃÃ©¤
¨ ÐÝ¹Ï³ëï³ÝáõÙ ¥1980”2013 ÃÃ©¤ ¹Çï³ñÏí³Í µ³ñÓñ ïÝï»ë³Ï³Ý ³×Ç
Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ í»ñçÝ³Ï³Ý í³ñÏ³éáõÝ»ñÇ í³ñÏ»ñÇ ÷³ëï³óÇ
ïáÏáë³¹ñáõÛùÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³µ³ñ Ï³½Ù»É ¿ 43«1« 8 ¨ 5«4%:
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²ÕÛáõë³Ï 1. ¸Çï³ñÏíáÕ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ
Ñ³Ù»Ù³ï³Ï³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ

ÐÇÙÝí»Éáí Çñ³Ï³Ý³óí³Í ÙÇç³½·³ÛÇÝ ÷áñÓÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛ³Ý
íñ³« ã»Ýù Ï³ñáÕ Ëáë»É ³ÛÝ Ù³ëÇÝ« áñ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ïáÏáë³¹ñáõÛùÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ ïÝï»ë³Ï³Ý ³×Á ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáÕ ·áñÍáÝ« ù³ÝÇ áñ« ÇÝãå»ë ³Ýí³Ý³Ï³Ý« ³ÛÝå»ë ¿É Ù»Í³Ù³ë³Ùµ ÷³ëï³óÇ ïáÏáë³¹ñáõÛùÁ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ãÇ Ï³ñ»ÉÇ Ñ³Ù³ñ»É µ³ñÓñ:
²Ûë Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ« ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïáõÏ Ñ»ï³ùñùñáõÃÛáõÝ ¿ Çñ»ÝÇó
Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ïÝï»ë³Ï³Ý ³×Ç íñ³ ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ ³½¹»óáõÃÛ³Ý ³ëïÇ×³ÝÇ ëïáõ·áõÙÁ« ÇÝãå»ë Ý³¨ ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ý¹»å ï³ñµ»ñ Ù³ÏñáïÝï»ë³Ï³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ ³ñÓ³·³ÝùÁ: ÜÙ³Ý³ïÇå Ï³Ëí³ÍáõÃÛ³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ Ï³ñáÕ ¿ ³ÝóÏ³óí»É ¹ñ³Ù³í³ñÏ³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÷áË³ÝóáõÙ³ÛÇÝ Ù»Ë³ÝÇ½ÙÇ ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ ÉÍ³ÏÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ÑÇÙ³Ý íñ³:
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Ð³ÛÏ ´ºæ²ÜÚ²Ü
îÝï»ë³Ï³Ý ³×Ç ¨ ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ ÙÇç¨ Ï³åÇ ï»ë³Ï³Ý Ùá¹»ÉÝ»ñÁ
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. ¹ñ³Ù³í³ñÏ³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, ÇÝýÉÛ³óÇ³, ÇÝýÉÛ³óÇáÝ
ëå³ëáõÙÝ»ñ, ³Ýí³Ý³Ï³Ý ïáÏáë³¹ñáõÛù, Çñ³Ï³Ý ïáÏáë³¹ñáõÛù, ïÝï»ë³Ï³Ý
³×
îáÏáë³¹ñáõÛùÁ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ßáõÏ³ÛÇ Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇó Ù»ÏÝ
¿, áñÁ Éáõñç ³½¹»óáõÃÛáõÝ áõÝÇ ³ÙµáÕç ïÝï»ëáõÃÛ³Ý íñ³: Ðá¹í³ÍáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ ï³ñµ»ñ Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ ¨ ïÝï»ë³Ï³Ý
³×Ç Ï³åÁ µÝáõÃ³·ñáÕ ï»ë³Ï³Ý Ùá¹»ÉÝ»ñÁ, ÇÝå»ë Ý³¨ ÙÇ ß³ñù »ñÏñÝ»ñÇ
ûñÝ³Ïáí ïáÏáë³¹ñáõÛùÇª ïÝï»ë³Ï³Ý ³×Ç íñ³ áõÝ»ó³Í ³½¹»óáõÃÛ³Ý
ÙÇç³½·³ÛÇÝ ÷áñÓÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÁ: ØÇç³½·³ÛÇÝ ÷áñÓÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ Ñá¹í³ÍáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí»É ¿ ³ÛÝ »½ñ³Ñ³Ý·áõÙÁ, áñ
µ³ñÓñ ïáÏáë³¹ñáõÛùÁ ÙÇßï ã¿, áñ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý Ëáï³Ý, ¨ ïÝï»ë³Ï³Ý ³×Ç µ³ñÓñ ï»Ùå Ï³ñ»ÉÇ ¿ ³å³Ñáí»É Ý³¨
ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ µ³ñÓñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ:
Айк БЕДЖАНЯН
Теоретические модели связи ставок процента и экономического роста
Ключевые слова: денежно-кредитная политика; инфляция; инфляционные ожидания;
номинальная ставка процента; реальная ставка процента; экономический рост

Процентные ставки являются одним из ключевых показателей состояния финансового рынка страны, который оказывает значительное влияние на всю экономику. В статье исследуются механизмы, направление и степень влияния ставок
процента на экономический рост. На основе анализа теоретических концепций и
мирового опыта функционирования экономик в условиях высоких ставок процента автор обосновывают тот факт, что высокие номинальные и реальные ставки
процента могут не препятствовать экономическому росту за счет следующих механизмов: низкие инфляционные ожидания, привлекательность экономики для
внешних инвесторов, эффект технологического трансферта, накопление внутренних сбережений.
Hayk BEJANYAN
Theoretical models of communication in interest rates and economic growth
Key words: monetary policy; inflation; inflation expectations; nominal interest rate; real
interest rate; economic growth

Interest rate is one of the main indicators of the financial market, which has a significant impact on the economy.The article investigates the mechanisms, the direction
and extent of interest rates impact on economic growth. Based on the analysis of
theoretical concepts and international experience of functioning economies in the
context of high interest rates The author substantiates the fact that the high nominal and
real interest rates may not impede economic growth through the following mechanisms: low inflation expectations, the attractiveness of the economy to foreign
investors, the effect of technological transfer , the accumulation of domestic savings.
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²ðÄºÂÔÂºðÆ ÞàôÎ²ÚàôØ «´ðàøºð²ÚÆÜ ¶àðÌàôÜºàôÂÚàôÜ»
Ð²êÎ²òàôÂÚ²Ü Ì²¶àôØÜ àô ´ÜàôÂ²ø²¶ðàôØÀ
Ð»ÕÇÝ» ²ÈÈ²Ðìºð¸Ú²Ü
ÐäîÐ ³ëåÇñ³Ýï
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. µñáù»ñ³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ, ýáÝ¹³ÛÇÝ µáñë³, å³Ñáõëï³ÛÇÝ
Ï³åÇï³É, ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñ, ßáõÏ³ÛÇ ³Ý¹³Ù

²ÝÑÝ³ñ ¿ ë³ÑÙ³Ý»É µñáù»ñ³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ ³é³Ýó Ñ³ëÏ³Ý³Éáõ í»ñçÇÝÇë Í³·áõÙÝ áõ ¿áõÃÛáõÝÁ: ´ñáù»ñ³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿
³ë»É µáñë³Û³Ï³Ý ³é¨ïñÇ Ï³ñ¨áñ µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÇó ¿:
üáÝ¹³ÛÇÝ µáñë³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåí³Í ßáõÏ³ ¿, áñï»Õ ³é¨áõñÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ ßáõÏ³ÛÇ Ù³ëÝ³·Çï³óí³Í Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó
ëï»ÕÍí³Í ëï³Ý¹³ñï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñáí:
´áñë³Ý»ñÁ Í³·»É »Ý XIII-XIV ¹³ñ»ñáõÙ Æï³ÉÇ³ÛáõÙ ³é¨ïñ³ÛÇÝ ·áñÍ³ñùÝ»ñÇ Ñ»ï¨³Ýùáí, »ñµ ï»ÕÇ áõÝ»ó³í Ï»Ýë³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³Ý ³åñ³ÝùÝ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý áõ ÷áË³Ý³ÏÙ³Ý ³ÝóáõÙ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ ³½³ï
³é¨ïñÇ, Ç Ñ³Ûï »Ï³Ý µáñë³Ý»ñÁ: Üñ³Ýó Í³·áõÙÁ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ñ
Ý³¨ Ï³åÇï³ÉÇ ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý ³ñ³·³óÙ³Ý å³Ñ³Ýç³ñÏÇ Ñ»ï: ²é³çÇÝ
µáñë³Ý»ñÁ »Õ»É »Ý ÙÇ³ÛÝ ³åñ³Ýù³ÛÇÝ: ¸ñ³Ýó ·ÉË³íáñ Ýå³ï³ÏÝ ¿ñ
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ëï»ÕÍ»É Ññ³ï³å ³éùÇ ¨ í³×³éùÇ ·áñÍ³ñùÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ:
²Û¹ ÁÝÃ³óùáõÙ ëÏëíáõÙ »Ý Ó¨³íáñí»É ³å³·³ ýáÝ¹³ÛÇÝ µáñë³Ý»ñÇ
ÑÇÙù»ñÁ, ûñÇÝ³Ï Æï³ÉÇ³ÛáõÙ ¨ ºíñáå³Ï³Ý »ñÏñÝ»ñáõÙ Ó¨³íáñíáõÙ ¿ÇÝ
³Ûëå»ë Ïáãí³Í í»Ïë»ÉÝ»ñÇ ßáõÏ³Ý»ñ Ï³Ù ïáÝ³í³×³éÝ»ñ:
«´áñë³» ï»ñÙÇÝÁ É³ïÇÝ³Ï³Ý Í³·áõÙ áõÝÇ ¨ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ Ï³ßí»
ùë³Ï: ¸»é XIII ¹³ñáõÙ ´ñÛáõ··» ù³Õ³ùáõÙ ³é¨ïáõñ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ñ ÙÇ ï³ñ³ÍùáõÙ, áñï»Õ ·ïÝíáõÙ ¿ñ van der Burse ÁÝï³ÝÇùÇ ÑÝ³·áõÛÝ ïáõÝÁ, áñÇ
·³·³ÃÇÝ ÝÏ³ñí³Í ¿ÇÝ »ñ»ù Ï³ßí» ùë³ÏÝ»ñ (ter buerse): ²é¨ïñ³Ï³ÝÝ»ñÇ
Ñ³í³ùáõÛÃÁ ëï³ó³í "Borsa" ³Ýí³ÝáõÙÁ: XIV ¹³ñÇ Ï»ë»ñÇÝ ³Ûë Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÁ ³ñ¹»Ý É³ÛÝ û·ï³·áñÍáõÙ ¿ñ ëï³ó»É:
²ßË³ñÑáõÙ ³é³çÇÝ ýáÝ¹³ÛÇÝ µáñë³Ý µ³óí»É ¿ 1602 Ãí³Ï³ÝÇÝ ²Ùëï»ñ¹³ÙáõÙ, áñÁ ХVII-ñ¹ ¹³ñáõÙ Ï³ñ¨áñ ¹»ñ ¿ñ Ë³ÕáõÙ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ³é¨ïÁñÇ Ù»ç: ²ÛÝï»Õ ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù ëÏë»óÇÝ ßñç³Ý³éí»É ³é³çÇÝ µ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µ³ÅÝ»ïáÙë»ñ:
²ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ ßáõÏ³ÛÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÁ, áñáÝù ³ÝÁÝ¹Ñ³ï ·ïÝíáõÙ »Ý
ßáõÏ³ÛáõÙ, Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ ¨ É³í ïÇñ³å»ïáõÙ »Ý ¹ñ³Ý, áõÝ»Ý Ù³ëÝ³·Ç284
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ï³óí³Í ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ í³ñáÕ ßáõÏ³ÛÇ ³Ý¹³ÙÇ Ï³ñ·³íÇ×³Ï: ÜÙ³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ Ù³ëÝ³·Çï³óí³Í ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³áõÝÁ ÏáãíáõÙ ¿ ÙÇçÝáñ¹áõÃÛáõÝ,
áñÁ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ Ñ³ïáõÏ ÉÇó»Ý½Ç³Ý»ñÇ ¨ ÃáõÛïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý
íñ³:
´ñáù»ñ³ÛÇÝ ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Çñ»ÝóÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ý ÙÇçÝáñ¹µñáù»ñÇ ¨ í³×³éáÕ áõ ·Ýáñ¹Ç ÙÇç¨ Ï³åÇ Ñ³ëï³ïáõÙ: ²ÝÏ³Ë ³ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÇó Ã» ÏáÝÏñ»ï ÇÝã ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ùµ ¿ ½µ³ÕíáõÙ Ï³Ù áõÙ ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ µñáù»ñÁ,Ý»Õ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ÇÙ³ëïáí Ý³ ÙÇßï ÙÇçÝáñ¹Ç ¹»ñáõÙ ¿` Ï³ï³ñ»Éáí ÙÇ³ÛÝ ÷³ëï³óÇ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ: ´ñáù»ñÁ Ñ³Ý¹»ë ¿
·³ÉÇë áñå»ë ÏáÕÙ»ñÇÝ Çñ³½»ÏáÕ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇã, áñáÝù Çñ»Ýó íñ³ »Ý
í»ñóÝáõÙ µñáù»ñÇ ÙÇçÝáñ¹áõÃÛ³Ùµ ÏÝùí³Í å³ÛÙ³Ý³·ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: Æ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ ·áñÍ³Ï³ÉÇ µñáù»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇã ãÇ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ: Ü³ ãÇ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙ ¨ ·áñÍáõÙ ¿ ³é³ÝÓÇÝ Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñ³Ï³ÝÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý
íñ³: Üñ³Ý ïñíáõÙ »Ý Ñ³ïáõÏ Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñ³Ï³ÝÝ»ñ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ÏÝùÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ¨ Ý³ å³ñï³íáñ ¿ ·áñÍ»É ËÇëï ³Û¹ å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ: ÐÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ µñáù»ñÁ Ï³ï³ñáõÙ ¿ Ñ³×³Ëáñ¹Ç
Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñ³Ï³ÝÝ»ñÁ ³åñ³ÝùÇ ù³Ý³ÏÇ, áñ³ÏÇ ¨ ³ñÅ»ùÇ í»ñ³µ»ñÛ³É:
Ð³×³Ëáñ¹Ç ³é³çÇÝ ÇëÏ å³Ñ³Ýçáí µñáùáñÁ å³ñï³íáñ ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É
í»ñçÇÝÇë ³ÝáõÝÇó Çñ ÏáÕÙÇó Ï³ï³ñí³Í µáÉáñ ·áñÍ³ñùÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É:
ºñµ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ÏÝùáõÙÁ Ý³Ë³ï»ëáõÙ ¿ »ñÏ³ñ³ï¨ µ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñ,
µñáù»ñÁ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ñ³çáñ¹ ù³ÛÉÇ Å³Ù³Ý³Ï å»ïù ¿ ëï³Ý³ Éñ³óáõóÇã
Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñ³Ï³Ý: ´ñáù»ñÇÝ Ï³ñáÕ ¿ Ý³¨ Çñ ÙÇçÝáñ¹áõÃÛ³Ùµ ÏÝùí³Í
å³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý áõ ·áí³½¹Ù³Ý Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ïñí»É: Þ³ï Ñ³×³Ë Éñ³óáõóÇã å³ñ·¨³í×³ñÇ ¹ÇÙ³ó Ý³ Çñ íñ³ ¿
í»ñóÝáõÙ ·Ýáñ¹Ç í×³ñáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý »ñ³ßË³íáñáõÃÛáõÝ: Æñ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ
Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñ³Ï³Ýáí µñáù»ñÁ Ï³ñáÕ ¿ Çñ íñ³ í»ñóÝ»É Ý³¨ áñáß³ÏÇ ï»ë³ÏÇ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ ËÙµ³ù³Ý³ÏÇ ÁÝïñáõÃÛ³Ý ·áñÍ³éáõÛÃÁ, ßáõÏ³ÛÇ íÇ×³ÏÇ
í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý ·áñÍ³éáõÛÃÁ ¨ ³ÛÉÝ: Æñ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ µñáù»ñÁ ëï³ÝáõÙ ¿ å³ñ·¨³í×³ñ:
´ñáù»ñÁ Çñ³íáõÝù ãáõÝÇ Ñ³Ï³é³Ï ÏáÕÙÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ å³ßïå³Ý»É
¨ Ñ³Ï³é³Ï ÏáÕÙÇó å³ñ·¨³í×³ñ ëï³Ý³É, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ³ÛÝ ¹»åù»ñÇ,
»Ã» Ï³ Ñ³×³Ëáñ¹Ç Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÁ: ºñµ»ÙÝ ÙÇçÝáñ¹Ç ¹»ñáõÙ Ñ³Ý¹»ë
»Ý ·³ÉÇë »ñÏáõ µñáù»ñÝ»ñ` ·Ýáñ¹Ç ¨ í³×³éáÕÇ Ñ³Ù³ñ: ´ñáù»ñÝ»ñÁ ëáíáñ³µ³ñ Ù³ëÝ³·Çï³ÝáõÙ »Ý Ù»Ï Ï³Ù ÙÇ ù³ÝÇ áñáß³ÏÇ ï»ë³ÏÇ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ µáñë³Û³Ï³Ý ·áñÍ³ñùÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý íñ³: àñå»ë Ï³ÝáÝ ¹ñ³Ýù
µáñë³Û³Ï³Ý ¨ ³×áõñ¹³ÛÇÝ ³åñ³ÝùÝ»ñÝ »Ý: Ü»ñÏ³ÛáõÙë µñáù»ñÝ»ñÇÝ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ý µñáù»ñ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñå»ë Çñ³í³µ³Ý³285
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Ï³Ý ³ÝÓ: ¸³ Ï³åí³Í ¿ ³ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÇ Ñ»ï, áñ í»ñç»ñë ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇç¨ ï»ÕÇ áõÝ»óáÕ å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ³é³ñÏ³ ·áõÙ³ñÝ»ñÁ ÑëÏ³Û³Ï³Ý
»Ý ¨ Ý»ñ¹ñáÕÝ»ñÁ Ñ³Ïí³Í »Ý íëï³Ñ»É Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÛÉ áã Ã» ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó: ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùµ µñáù»ñ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É Ñ»ï¨Û³É å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ.
- ¹ñ³Ýù å»ïù ¿ áõÝ»Ý³Ý å³Ñáõëï³ÛÇÝ Ï³åÇï³É, áñå»ë½Ç ³å³Ñáí³·ñ»Ý Çñ»Ýó ÏáñëïÇ éÇëÏÇó ¨ Å³Ù³Ý³ÏÇÝ Ï³ï³ñ»Ý Ñ³×³Ëáñ¹Ç ·áõÙ³ñ³ÛÇÝ Ñ³ßí³ñÏÝ»ñÁ;
- µñáù»ñ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ áõÝ»Ý³ Ý³Ë¨³é³ç µáñë³ÛÇ ÏáÕÙÇó ýÇÝ³Ý³ë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ ³áõ¹Çïáñ³Ï³Ý í»ñ³ÑëÏáõÙ:
²ÛëåÇëáí µñáù»ñÝ»ñÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ »Ý ïíÛ³É Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Í³é³ÛáÕÝ»ñ ¨ Ýñ³Ýù áñå»ë ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓ Ý»ñÏ³Û³ÝáõÙ »Ý ßáõÏ³ÛáõÙ: ÈÇÝ»Éáí µñáù»ñ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³ßË³ï³ÏÇó` µñáù»ñÁ ï³ñµ»ñ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ ¿ Ù³ïáõóáõÙ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ. ³Û¹ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µÝáõÛÃÁ ¨ ï»ë³ÏÁ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏíáõÙ ¿ áñáß³ÏÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáí: ¸ñ³ÝóÇó ÑÇÙÝ³Ï³ÝÝ»ñÝ »Ý.
- ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñ Ï³Ëí³Í µñáù»ñÇ ÉÇó»Ý½Ç³ áõÝ»Ý³Éáõ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÇ Ñ»ï;
- áñáß³ÏÇ ë³ÑÙ³Ýí³Í Ñ³×³Ëáñ¹Ç Ñ»ï µñáù»ñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝ
Ù³ïáõó»Éáõ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ, áñï»Õ å³ÛÙ³Ý³íáñí³ÍáõÃÛáõÝ Ï³ µñáù»ñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóÙ³Ý ï»ë³ÏÝ»ñÇ ¨ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É;
- ßáõÏ³ÛáõÙ ³ÛÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ï»ÕÝ áõ ã³÷Á, áñï»Õ ³ßË³ïáõÙ ¿
µñáù»ñÁ. áñù³Ý Ù»Í ¨ Ñ³ÛïÝÇ ¿ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ, ³ÛÝù³Ý É³ÛÝ ¿ Ýñ³
³é³ç³ñÏ³Í Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ó³ÝÏÁ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ:
´ñáù»ñÁ å»ïù ¿ ½µ³ÕíÇ Çñ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ùµ ÑÇÙù ÁÝ¹áõÝ»Éáí í»ñáÝßÛ³É ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ï³ï³ñÇ Çñ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù Ñ»ï¨Û³ÉÝ »Ý.
- å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ Ï³ï³ñáõÙ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ ³éáõí³×³éùÇ
í»ñ³µ»ñÛ³É å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µ³ñ»ËÇÕ× Ï³ï³ñáõÙ: ²Ûëï»Õ Ï³ñ»ÉÇ
¿ Ýß»É Ý³¨ ³ÛÝ ·áñÍ³éáõÛÃÁ, áñ µñáù»ñÁ å³ñï³íáñ ¿ Ï³ï³ñ»É å³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ Ñ³×³Ëáñ¹Ç Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñ³Ï³Ýáí ³é³çÝ³Ñ»ñÃáõÃÛ³Ý ëÏ½µáõÝùáí
Çñ ë»÷³Ï³Ý å³ÛÙ³Ù³·ñ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ;
- Ï³ï³ñ»Éáí å³ÛÙ³·ñ³ÛÇÝ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ` µñáù»ñÁ å³ñï³íáñ ¿ Ï³ï³ñ»É ·áñÍ³ñùÝ»ñÇ Ý»ñùÇÝ Ñ³ßí³å³ÑáõÃÛáõÝ, ·áñÍ»É ïíÛ³É
»ñÏñÇ ûñ»ÝùÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý;
- Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ¨ ËáñÑñ¹³ïí³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóáõÙ, ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ ßáõÏ³ÛáõÙ Ç Ñ³Ûï »ÏáÕ
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éÇëÏ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É: úñÇÝ³Ï, µñáù»ñÁ å³ñï³íáñ ¿ ï»Õ»Ï³óÝ»É ·áñÍ³ñùÝ»ñÇ Ñ»ñÃ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ¨ ÷³ëï³ÃÕÃ³íáñ»É ³ÛÝ;
- ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ ï»Õ³µ³ßËÙ³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóáõÙ: ´ñáù»ñÁ
Ï³ñáÕ ¿ ÃáÕ³ñÏáÕÇÝ ³½¹³·ñÇ å³ïñ³ëïÙ³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝ Ù³ïáõó»É;
- Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ·áñÍ³ñùÝ»ñÇ ³å³Ñáí³·ñáõÙ:
ÆÝãå»ë ³ñ¹»Ý Ýßí»ó, µñáù»ñÝ»ñÁ µ³óÇ »ñÏñáñ¹³ÛÇÝ ßáõÏ³ÛáõÙ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ ³éù áõ í³×³éùÇó, ½µ³ÕíáõÙ »Ý Ý³¨ ³é³çÝ³ÛÇÝ ßáõÏ³ÛáõÙ ¹ñ³Ýó
ï»Õ³µ³ßËÙ³Ùµ: Üñ³ÝóÇó ß³ï»ñÁ Ý³¨ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ³å³Ñáí³·ñ³ÙÝ
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ý Ù³ïáõóáõÙ Çñ»Ýó Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ: ²Ûë ÑÇÙ³Ï³Ý ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÇó µ³óÇ µñáù»ñÁ Ý³¨ å³ï³ëË³Ý³ïáõ ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý
·áñÍÁÝÏ»ñáç áñáÝÙ³Ý Ñ³Ù³ñ, µáñë³Û³Ï³Ý ³é¨ïñÇÝ Ù³ëÝ³Ï»ó»Éáõ Ñ³Ù³ñ` Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáí Ñ³×³Ëáñ¹Ç ß³Ñ»ñÁ, å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ, µáñë³ÛÇ áñáßáõÙÝ»ñÇ Ñ»ï Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹³ïíáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ:
´ñáù»ñ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÙÇçÝáñ¹ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
ÛáõñûñÇÝ³Ï ï»ë³ÏÝ »Ý, áñáÝó ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÑÇÙùáõÙ ÁÝÏ³Í ¿ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ï»Õ»Ï³óÙ³Ý ·áñÍ³éáõÛÃÁ: àñáß »ñÏñÝ»ñÇ ûñ»ÝùÝ»ñáí µñáù»ñÝ»ñÁ ã»Ý Ï³ñáÕ Ý»ñÏ³Û³Ý³É Çñ»Ýó Ñ³ÝÓÝí³Í ³åñ³ÝùÝ»ñÇ ·Ýáñ¹ Ï³Ù
í³×³éáÕ:
Î³ñ»ÉÇ ³é³ÝÓÝ³óÝ»É µáñë³ÛáõÙ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ µñáù»ñÝ»ñÇ Ñ³ïáõÏ ËÝ¹ÇñÝ»ñ ¨ ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñ, áñáÝù å³ïÙ³Ï³Ýáñ»Ý »Ý
Ó¨³íáñí»É ¨ Ñ³ïáõÏ »Ý ÙÇ³ÛÝ µáñë³Û³Ï³Ý ÇÝëïÇïáõïÇÝ: ²Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ
ßáõÏ³ÛáõÙ ³ßË³ïáÕ µñáù»ñÝ»ñÇÝ Ñ³ïáõÏ ¿ áñáß³ÏÇ ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñ, Çñ³íáõÝùÝ»ñ ¨ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝù ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ Ñ³ÙÁÝÏÝáõÙ »Ý
í»ñáÝßÛ³É µáñë³Û³Ï³Ý µñáù»ñÝ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ñ»ï ¨ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í »Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñáí: úñÇÝ³Ï`
³Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ ³éù áõ í³×³éùÇ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ÙÇ ÏáÕÙÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇã,
å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ÙÇçÝáñ¹ - Ù³ëÝ³ÏÇó, ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý Ñ³í³ù³·ñáõÙ ¨
í»ñ-ÉáõÍáõÙ, ·Ýáñ¹Ç ¨ í³×³éáÕÇ å³ÛÙ³Ý³·ñá³ÛÇÝ ï»Õ»Ï³ïáõ,
å³Û³Ù³Ý³-·ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É ËáñÑñ¹³ïíáõÃÛáõÝ, ³Ýß³ñÅ
·áõÛùÇ ûµÛ»ÏïÇ ßáõÏ³Û³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ áñáßáõÙ ¨ ³ÛÉÝ:
´áñë³ÛáõÙ ³é¨ïáõñ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ µñáù»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ µáñë³ÛÇ ÛáõñûñÇÝ³ÏáõÃÛ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í áõÝÇ áñáß³ÏÇ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ: ´áñë³Ý Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ Çñ Ûáõñ³Ñ³ïáõÏ Ï³ÝáÝÝ»ñáí Ñ³ñÃ³Ï, áñï»Õ µáÉáñ
µñáù»ñÝ»ñÇ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·íáõÙ »Ý:

287

²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë

Ð»ÕÇÝ» ²ÈÈ²Ðìºð¸Ú²Ü
²ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ ßáõÏ³ÛáõÙ µñáù»ñ³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ Ñ³ëÏ³óáõÃÛ³Ý
Í³·áõÙÝ áõ µÝáõÃ³·ñáõÙÁ
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. µñáù»ñ³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ, ýáÝ¹³ÛÇÝ µáñë³, å³Ñáõëï³ÛÇÝ
Ï³åÇï³É, ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñ, ßáõÏ³ÛÇ ³Ý¹³Ù
´ñáù»ñ³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ Í³·»É ¿ ¹»é¨ë í³Õ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ: ²ÛÝ
Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ µáñë³Û³Ï³Ý ³é¨ïñÇ Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ µ³ÕÏ³óáõóÇãÝ»ñÇó Ù»ÏÁ: Ü»ñÏ³ÛÇë å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ¹»åÇ ïÝï»ëáõÃÛáõÝ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ ÑáëùÝ ³å³ÑáíáÕ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÇó ¿ ýáÝ¹³ÛÇÝ µáñë³Ý, áñï»Õ ¨ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Çñ»Ýó ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÝ »Ý Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ µñáù»ñ³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ùµ ½µ³ÕíáÕ Ñ³ïáõÏ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: Ðá¹í³ÍáõÙ ùÝÝ³ñÏí»É »Ý
µáñë³ÛÇ Í³·áõÙÁ ¨ å³ïÙ³Ï³Ý ½³ñ·³óáõÙÁ, µáñë³ ï»ñÙÇÝÇ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ µáñë³ÛáõÙ ·áÍáõÝ»áõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ Ñ³ïáõÏ Ù³ëÝ³·Çï³óí³Í Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ Ù³ïáõóáÕ ³ÝÓ³Ýó` µñáù»ñÝ»ñÇ ³éç¨ Í³é³óáÕ ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ: ÜßíáõÙ »Ý Ý³¨ µñáù»ñÝ»ñÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÝ áõ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ` Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñáí:
Origin and nature of the brokerage in the securities market
Heghine ALLAHVERDYAN
Key words: Brokerage, stock exchange, reserve fund, financial tools, market member

Brokerage originated still in the early period. It is one of the most vital components of
the exchange trade. Under the current conditions, the Stock Exchange, where specialized organizations carry out brokerage activities, is one of the main mechanisms that
ensures flows of the investments in the economy. Origin of the Stock Exchange and its
historical development, definition of the Stock Exchange, as well as the issues faced by
brokers - persons who provide special professional services in the Stock Exchange have
been considered in the article. Brokers‘ rights and responsibilities with respective limitations are also covered in the article.
Эгине АЛЛАХВЕРДЯН
Происхождение и характер брокерской деятельности на рынке ценных бумаг
Ключевые слова: брокерская деятельность, резервный капитал, финансовые
инструменты, участник рынка

Брокерская деятельность возникла еще в раннем периоде. Это одна из наиболее
важных компонентов биржевой торговли. В нынешних условиях, фондовая биржа, где специализированные организации осуществляют брокерскую деятельность, является одним из основных механизмов обеспечивающих потоки инвестиций в экономику. Происхождение фондовой биржи и еe исторического развития,
определение фондовой биржи, а также проблемы, с которыми сталкиваются
брокеры - лица, которые предоставляют специальные профессиональные услуги
на фондовой бирже были рассмотрены в статье. Права и обязанности брокеров с
соответствующими ограничениями также рассматриваются в статье.
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ÐÐ-Æò ¸ºäÆ è¸ ²ðî²Ð²ÜØ²Ü ÀÜ¸Ð²Üàôð ØÆîàôØÜºðÀ
Ø³ñÇ³ÝÝ³ ²ð¼²Ü¶àôÈÚ²Ü
ºäÐ Ñ³Ûóáñ¹
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. ºíñ³ëÇ³Ï³Ý ïÝï»ë³Ï³Ý ÙÇáõÃÛáõÝ, ³ñï³Ñ³ÝáõÙ,
ë»½áÝ³ÛÝáõÃÛáõÝ

²ñï³ïÝï»ë³Ï³Ý ·áñÍáÝÝ»ñÁ ÝÏ³ï»ÉÇ ¹»ñ »Ý Ë³ÕáõÙ ³é³ÝÓÇÝ »ñÏÁñÝ»ñÇ ïÝï»ë³Ï³Ý ÏÛ³ÝùáõÙ, óÝóáõÙÝ»ñ ³é³ç³óÝ»Éáí ¨ Ñ»ï³·³ ½³ñ·³óÙ³Ý íñ³ ³½¹»Éáí: ²Û¹åÇëÇÝ ¿ ÐÐ-Ç ºíñ³ëÇ³Ï³Ý ïÝï»ë³Ï³Ý ÙÇáõÃÛ³ÝÁ (º²îØ) ³Ý¹³Ù³ÏóáõÃÛ³Ý óÝóáõÙÁ, áñÇ Ýå³ï³ÏÝ»ñÇó ¿ñ ³Ý¹³Ù
»ñÏñÝ»ñÇ ÙÇç¨ ³é¨ïñÇ ³é³í»É ¹ÛáõñÇÝ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ ë³ÑÙ³ÝáõÙÁ, ë³Ï³ÛÝ áñÁ ½·³ÉÇáñ»Ý Ñ»ï³Ó·»ó ¹»åÇ ºíñáå³Ï³Ý ØÇáõÃÛ³Ý »ñÏñÝ»ñ ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñÁ Ù»ÕÙ»Éáõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÁ:
¶Ý³Ñ³ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ º²îØ ³Ý¹³Ù³ÏóáõÃÛ³Ý ³½¹»óáõÃÛ³ÝÁ ÐÐ ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý ÁÝÃ³óùÇ ï³ï³ÝáõÙÝ»ñÇ íñ³, ¹Çï³ñÏ»Ýù ÐÐ ÑÇÙÝ³Ï³Ý
ïÝï»ë³Ï³Ý ·áñÍÁÝÏ»ñ »ñÏÇñª ¹»åÇ è¸ ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý Í³í³ÉÝ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÁ: Àëï ÐÐ ²ìÌ Ññ³å³ñ³Ï³Í ÐÐ ³ñï³ùÇÝ ³é¨ïñÇ ³Ùë³Ï³Ý
Å³Ù³Ý³Ï³ÛÇÝ ß³ñù»ñÇ, ³Û¹ ¹³ñÓ»É ¿ »ñÏñáñ¹ Ëáßáñ Ù³ÏñáóÝóáõÙ 2003Çó Ç í»ñª 2008-Ç Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ×·Ý³Å³ÙÇ Ñ³ñí³ÍÇó Ñ»ïá. Í³í³É³ÛÇÝ
³ÝÏáõÙÝ»ñÁ ï»ë³Ý»ÉÇ »Ý (·Í³å³ïÏ»ñ 1): ú·ï³·áñÍí³Í ïíÛ³ÉÝ»ñÁ óáõó³µ»ñáõÙ »Ý ³é³çÇÝ Ï³ñ·Ç ÇÝùÝ³Ïáñ»É³óÇ³, ÇÝãå»ë Ý³¨ ï³ñ³óñÇíáõÃÛáõÝ: ºÃ» ³é³çÇÝÁ Ï³ñáÕ ¿ Ñ³Ù³ñí»É í»ñçÇÝ Ï»ë ¹³ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ
Ùß³Ïí³Í ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ïÝï»ë³ã³÷³Ï³Ý »Õ³Ý³ÏÝ»ñáí µ³½Ù³ÏáÕÙ³ÝÇáñ»Ý áõëáõÙÝ³ëÇñí³Íª ³ñï³ùÇÝ ³é¨ïñÇÝ Ý»ñ·áñÍáõÃÛ³Ý Ñ³å³ÕÙ³Ý270 ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ, ³å³ í»ñçÇÝÁ µ³ó³ïñíáõÙ ¿ ÇÝãå»ë ³é¨ïñÇ Ñ³Ù³ñ µÝ³Ï³Ýª í³×³éíáÕ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ Ï³½ÙÇ ÷á÷áËáõÃÛ³Ùµ, ³Û¹å»ë Ý³¨
Å³Ù³Ý³ÏÇ Ù»ç ³ÝÑ³Ù³ã³÷áñ»Ý µ³ßËí³Í ë»½áÝ³ÛÝáõÃÛ³Ùµ, áñÁ ë³ëïÏ³ó³í 2008-Çó Ñ»ïá ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý Ù»ç Ùß³ÏáÕ ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛ³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÇ µ³ÅÝÇ ³ÝÏÙ³Ý ¨ ëÝÝ¹³ÙÃ»ñùÇ µ³ÅÝÇ ³×Ç å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ:
ì»ñáÝßÛ³É »ñÏáõ Ù³ÏñáóÝóáõÙÝ»ñÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ÐÐ ¹»åÇ è¸ ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý Í³í³ÉÝ»ñÇ íñ³ áõëáõÙÝ³ëÇñí»É ¿ é»·ñ»ëÇáÝ ·Í³ÛÇÝ Ñ³ßí³ñÏáõÙ
»ñÏ³ÏÇ (binary) ·áñÍáÝÝ»ñ Ý»ñ³é»Éáõ ÙÇçáóáí (³ÕÛáõë³Ï 1): ÀÝ¹ áñáõÙ,
Áëï óáõó³µ»ñí³Í Ùáï»óÙ³Ýª áñå»ë Ý»ñ·áñÍáõÃÛ³Ý ëÏÇ½µ ¹Çï³ñÏí»É »Ý
ÇÝãå»ë óÝóÙ³Ý Ç Ñ³Ûï ·³Éáõ, ³Û¹å»ë ¿É ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý Í³í³ÉÝ»ñÇ ÷³ëï³óÇ ³ÝÏÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ: ²ÛÝ ¿ª Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ×·Ý³Å³ÙÇ Ñ³Ù³ñ ÁÝ§hysteresis in trade¦, ï»'ëª Baldwin, R. and Krugman, P. ―Persistent Trade Effects of Large
Exchange Rate Shocks‖, The Quarterly Journal of Economics, MIT Press, 1989, #4, pp. 635-54
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ïÁñí»É ¿ 2008-Ç ÑáõÝí³ñÁ, »ñµ ëå³ëíáõÙ ¿ÇÝ ²ØÜ Ëáßáñ Ïáñåáñ³óÇ³Ý»ñÇÝ ³ç³Ïó»Éáõ ³ÝÝ³Ë³¹»å ³é³çÇÝ ù³ÛÉ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ, ¨ 2009-Ç
ÑáõÝí³ñÁ, »ñµ ÐÐ ³ñï³Ñ³ÝáõÙÁ ÏñÏÝ³ÏÇ ³ÝÏáõÙ ³åñ»ó, ÇëÏ º²îØ ³Ý¹³Ù³ÏóáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñª 2013-Ç û·áëïáëÁ, »ñµ áñáßÙ³Ý Ù³ëÇÝ Ñ³Ûï³ñ³ñí»ó Ù³ÙáõÉáí, ¨ 2015-Ç ÑáõÝí³ñÁ, »ñµ áñáßáõÙÁ Ùï³í áõÅÇ Ù»ç: Ð³Ù³å³ï³ëË³Ý »ñÏ³ÏÇ ÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñÇÝ Ýßí³Í ³ÙÇëÝ»ñÇó ëÏë³Í í»ñ³·ñí»É
¿ §1¦ ³ñÅ»ùÁ: ø³ÝÇ áñ û·ï³·áñÍíáÕ Å³Ù³Ý³Ï³ÛÇÝ ß³ñù»ñÝ ³ÏÝÑ³Ûïáñ»Ý ³×Ç ÙÇïáõÙ »Ý óáõó³µ»ñáõÙ, Ñ³ßí³ñÏÇ Ù»ç Ý»ñ³éí»É ¿ Ý³¨ Å³Ù³Ý³ÏÇ ·Í³ÛÇÝ óáõóÇã, ÇëÏ ¹Çï³ñÏíáÕ óÝóáõÙÝ»ñÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ é»·ñ»ëÇáÝ ·ÍÇ Ã»ùáõÃÛ³Ý íñ³ ·Ý³Ñ³ï»Éáõ Ñ³Ù³ñª ·Í³ÛÇÝ óáõóãÇ ¨ í»ñáÝßÛ³É
»ñÏ³ÏÇ ÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñÇ µ³½Ù³å³ïÇÏÁ: ä³ÛÙ³Ý³íáñí³Í Ñá¹í³ÍÇ
Ýå³ï³Ïáíª Ñ³ßí³ñÏÁ ãÇ Ý»ñ³éáõÙ ³é¨ïñÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ µ³ñ»É³íÙ³Ý
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ùá¹»ÉÝ»ñáõÙ û·ï³·áñÍíáÕ ëï³Ý¹³ñï ÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñÁ: ´³óÇ ¹³, ·Çï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»Ãá¹³µ³Ý³Ï³Ý
Ï³ñ·³íáñÇãÝ»ñÇ ¿áõÃÛáõÝÇó »ÉÝ»Éáí, Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñ ¿ å³Ñå³Ý»É
å³ñ½áõÃÛáõÝÁª Ñ³ßí³ñÏ³ÛÇÝ »Õ³Ý³ÏÝ»ñÇ å³ï»Ñ ·áñÍ³ÍáõÙáí:
¶Í³å³ïÏ»ñ 1. ²ñï³Ñ³ÝáõÙ ¹»åÇ è¸, Ñ³½³ñ ²ØÜ ¹áÉ³ñ

²ÕµÛáõñÁª Ñ³ßí³ñÏí³Í ¿ Áëï ÐÐ ²ìÌ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ ³éó³Ýó ßï»Ù³ñ³ÝÇ,

www.armstat.am/am/?nid=380
º²îØ ³Ý¹³Ù³ÏóáõÃÛáõÝÁ Ý»ñÏ³Û³óÝáÕ ÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñÇ í³ñù³·ÇÍÁÝ ³ÛÉ ¿: Ü»ñ·áñÍáõÃÛ³Ý ëÏ½µÇ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ï³ñµ»ñ³ÏáõÙ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ×·Ý³Å³ÙÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ µ³ó³ë³Ï³Ý ¿ª í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý Ñëï³Ï
ÙÇïáõÙáí, ³ÛÝ ¿ª Ñ³ßí³ñÏ³ÛÇÝ ·ÇÍÁ ë³ÑáõÙ ¿ µ³ó³ïñíáÕ ÷á÷áË³Ï³ÝÇ
³é³Ýóùáí Ý»ñù¨, ÇëÏ Ã»ùáõÃÛ³Ý ßïÏáõÙÁ ¹ñ³Ï³Ý ³ñÅ»ù áõÝÇ: ÀÝ¹ áñáõÙ
÷³ëï³óÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ áñå»ë Ý»ñ·áñÍáõÃÛ³Ý ëÏÇ½µ Ñ³Ù³ñ»Éáõ
¹»åùáõÙ ³ÝÏáõÙÝ ³í»ÉÇ ËÇëï ¿, Ã»ùáõÃÛ³Ý ßïÏáõÙÁª ³í»ÉÇ ÏïñáõÏ: ÞÁïÏáõÙÁ Ý»ñÏ³Û³óÝáÕ ÷á÷áË³Ï³ÝÇ ·áñÍ³ÏóÇ Ñ³ßí³ñÏ³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÇ íÇ×³Ï³·ñáñ»Ý áã Ýß³Ý³Ï³ÉÇó ÉÇÝ»ÉÁ µ³ó³ïñíáõÙ ¿, ÙÇ ÏáÕÙÇó, ¹»åÇ è¸ ³ñ290
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ï³Ñ³ÝÙ³Ý ³×Ç ¹³Ý¹³ÕáõÃÛ³Ùµ, ³ÛÝ ¿ª ÙÇïáõÙÇ ß³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ Ï³ñáÕ
¿ ãÑ»ñùí»É Å³Ù³Ý³Ï³ÛÇÝ ß³ñù»ñÇ Éñ³óÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ, ÙÛáõë ÏáÕÙÇóª Ñ³ßí³ñÏáõÙ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý»ñùÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ×ß·ñïÙ³Ý ÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñ ÁÝ¹·ñÏ»Éáõ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ùµ, ÇÝãÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ³ÝÑ³ï³Ï³Ý
Ï³Ù áÉáñï³ÛÇÝ íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý ïíÛ³É³ß³ñ»ñ Ñ³ë³Ý»ÉÇ ã»Ý:
²ÕÛáõë³Ï 1. ¸»åÇ è¸ ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý Í³í³ÉÝ»ñÇ íñ³ (2003-Ç ÑáõÝí³ñÇó
2016-Ç û·áëïáë, Ñ³½³ñ ²ØÜ ¹áÉ³ñ) Ù³ÏñáóÝóáõÙÝ»ñÇ ³½¹»óáõÃÛ³Ý
·Í³ÛÇÝ é»·ñ»ëÇáÝ Ñ³ßí³ñÏÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñ
²ñï³Ñ³ÝáõÙ ¹»åÇ è¸
²é³çÇÝ Ñ³å³ÕáõÙ
ºñÏñáñ¹ Ñ³å³ÕáõÙ
Ä³Ù³Ý³ÏÇ ·Í³ÛÇÝ óáõóÇã
Ð³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ×·Ý³Å³ÙÇ
»ñÏ³ÏÇ
ïñ»Ý¹Ç Ã»ùáõÃÛ³Ý ßïÏáõÙ
º²îØ ³Ý¹³Ù³ÏóáõÃÛ³Ý
»ñÏ³ÏÇ
ïñ»Ý¹Ç Ã»ùáõÃÛ³Ý ßïÏáõÙ
Ð³ëï³ïáõÝ
¸Çï³ñÏáõÙÝ»ñÇ ù³Ý³Ï
üÇß»ñÇ íÇ×³Ï³·Çñ

Ø³ÏñáóÝóÙ³Ý Ý»ñ·áñÍáõÃÛáõÝ
(ÁÝ¹·ñÏáõÝ ÙÇçÇÝ ù³é³Ïáõë³ÛÇÝ ëË³É)
Æ Ñ³Ûï ·³Éáõ ³ÙëÇó ö³ëï³óÇ ³½¹»Éáõ ³ÙëÇó
0.4319
0.2739
(0.0718)*
(0.0699)*
0.0973
-0.0128
(0.0712)†
(0.0675)†
86.54
131.34
(38.68)**
(31.38)*
-6,263.53
-16,984.58
(3,091.41)**
(2,906.29)*
37.61
127.01
(46.30)†
(36.07)*
22,329.63
-88,027.60
(11,528.16)***
(26,712.57)*
-161.07
513.29
(81.66)***
(172.19)*
2,309.18
3,587.21
(1,336.63)***
(1,154.07)*
162
162
59.33
74.15

ÜßáõÙª * íÇ×³Ï³·ñáñ»Ý Ýß³Ý³Ï³ÉÇó ¿ 0.01, **ª 0.05 ¨ ***ª 0.10 ¹»åùáõÙ, † íÇ×³Ï³-·ñáñ»Ý
Ýß³Ý³Ï³ÉÇó ã¿: ²ÕµÛáõñÁª Ñ³ßí³ñÏí³Í STATA ïÝï»ë³ã³÷³Ï³Ý Íñ³·ñÇ rreg
ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·áíª Áëï ÐÐ ²ìÌ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ, www.armstat.am/am/?nid=380

ºÃ» ÷³ëï³óÇ ³ÝÏÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÇó Ý»ñ·áñÍáõÃÛáõÝÁ Í³í³ÉÝ»ñÇ µ³ó³ë³Ï³Ý ë³Ñù ¨ í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý ¹ñ³Ï³Ý ÙÇïáõÙ ¿ óáõÛó ï³ÉÇë, ³å³
óÝóÙ³Ý Ç Ñ³Ûï ·³Éáõ Å³ÙÏ»ïÇó ³ÝÏáõÙ ãÇ ÝÏ³ïíáõÙ, ë³Ï³ÛÝ µ³ó³Ñ³ÛïíáõÙ ¿ µ³ó³ë³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝ Ã»ùáõÃÛ³Ý íñ³ª ³×Ç ÙÇïáõÙÇ Ýí³½Ù³Ý áõÕÕáõÃÛ³Ùµ: ÐÇÙÝ³Ï³Ý å³ï×³éÝ»ñÁ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñï³ïÝï»ë³Ï³Ý ·áñÍáÝÝ»ñÝ »Ý, ÇÝãå»ë Ý³¨ è¸ ÇÝëïÇïáõóÇáÝ³É
ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ ¨ Ï³½Ù³Ï»ñå³Ï³Ý Ã»ñ³óáõÙÝ»ñÁ, áñáÝù ·áñÍÝ³Ï³ÝáõÙ ÃáõÛÉ
ã»Ý ï³ÉÇë ÉÇ³ñÅ»ùáñ»Ý Çñ³Ï³Ý³óÝ»É å»ï³Ï³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñ»ñÇ
¹ñáõÛÃÝ»ñÁ: Ü»ñ·áñÍáõÃÛ³Ý ëÏ½µÇ »ñÏáõ ¹»åùáõÙ ¨ë Ý»ñ³éí»É »Ý ³ÙÇëÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óÝáÕ »ñÏ³ÏÇ ÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñ, áñáÝóÇó íÇ×³Ï³·ñáñ»Ý Ýß³291
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Ý³Ï³ÉÇó ¿ÇÝ ÑáõÝí³ñÁª ·áñÍ³ÏóÇ µ³ó³ë³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí, ë»åï»Ùµ»ñÁ ¨
ÑáÏï»Ùµ»ñÁª ·áñÍ³ÏóÇ ¹ñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ»ñáí: ê³ µ³ó³ïñ»ÉÇ ¿ ë»½áÝ³ÛÝáõÃÛ³Ýª 2008-Ç ×·Ý³Å³ÙÇó í»ñ³Ï³Ý·ÁÝí»Éáõ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ
í³é ³ñï³Ñ³Ûïí»Éáí, ù³ÝÇ áñ ÙÇç³ÝÏÛ³É ³åñ³ÝùÝ»ñÇ ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý
µ³ÅÝÇ ³ÝÏáõÙÁ ï»ë³Ý»ÉÇ ¹³ñÓñ»ó ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý
óÇÏÉ»ñÁ ¹»åÇ è¸ í³×³éùÇ Í³í³ÉÝ»ñÇ Ù»ç:
ì»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ë»½áÝ³ÛÇÝ ï³ï³ÝáõÙÝ»ñÁ ã»½áù³óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí Ñ³ßí³ñÏí»ó Ý³Ëáñ¹ ï³ñí³ ÝáõÛÝ ³Ùëí³ óáõó³ÝÇßÇ ³ñÅ»ùÇ Ñ»ï
ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁ (·Í³å³ïÏ»ñ 1), áñÁ ÝáõÛÝå»ë óáõó³µ»ñáõÙ ¿ ³é³çÇÝ
Ï³ñ·Ç ÇÝùÝ³Ïáñ»É³óÇ³: ¶Í³ÛÇÝ é»·ñ»ëÇáÝ Ñ³ßí³ñÏÝ ÁÝ¹·ñÏáõÝ ÙÇçÇÝ
ù³é³Ïáõë³ÛÇÝ ëË³Éáí, Ï³ï³ñí³Í ³ÕÛáõë³Ï 1-áõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³ÍÇ ÝÙ³ÝáõÃÛ³Ùµ, óáõÛó ¿ ï³ÉÇë º²îØ ³Ý¹³Ù³ÏóáõÃÛ³Ý íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý Ýß³Ý³Ï³ÉÇáõÃÛáõÝÁ, ÁÝ¹ áñáõÙ ÙÇ³ÛÝ áñå»ë Ý»ñ·áñÍáõÃÛ³Ý ëÏÇ½µ ÷³ëï³óÇ ³½¹»Éáõ Å³ÙÏ»ïÁ Ñ³Ù³ñ»Éáõ ¹»åùáõÙª Ëáßáñ ë³Ñùáí ¨ ÏïñáõÏ í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙáí271: î³ñµ»ñáõÃÛ³Ý ÷á÷áË³Ï³ÝÇ ï³ï³ÝáõÙÝ»ñÇ íñ³ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ×·Ý³Å³ÙÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ íÇ×³Ï³·ñáñ»Ý Ýß³Ý³Ï³ÉÇó ã¿:
ä³ïÙ³Ï³Ýáñ»Ý ë»ñï Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ è¸ Ñ»ï ¨ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý áÉáñïáõÙ ¹ñ³ÝÇó ÐÐ Ï³Ëí³ÍáõÃÛáõÝÁ ÃáõÛÉ ïí»óÇÝ Ó¨³íáñ»É ¨ ³Ùñ³åÝ¹»É Ñ³Ù³Ï³ñ·³ÛÇÝ Ï³åí³ÍáõÃÛáõÝ »ñÏáõ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ »ñÏñÝ»ñÇ ÙÇç¨: ²Û¹ å³ñ³·³ÛáõÙ ³ñï³Ñ³ÝáõÙÁ ¹»åÇ è¸ ÝáõÛÝå»ë µ³½Ù³µáí³Ý¹³Ï ¿, ÇëÏ ³é¨ïáõñÁª ËÇï, ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ï³ñµ»ñ áÉáñïÝ»ñÇ ³åñ³Ýù³ï»ë³ÏÝ»ñÇ ÁÝ¹·ñÏÙ³Ý ³éáõÙáí: ê³ ÇÙ³ëï³íáñáõÙ ¿ é»·ñ»ëÇáÝ Ñ³ßí³ñÏÁ áñå»ë ûµÛ»ÏïÇí ÁÝ¹Ñ³Ýñ³óÙ³Ý ·áñÍÇù, ù³ÝÇ áñ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Å³Ù³Ý³Ï³ÛÇÝ ß³ñù»ñÇ ïíÛ³ÉÝ»ñÁ Ñ³·»ó³Í »Ý ½³Ý³½³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÇ í³×³éùÇ ÷á÷áË³ÏáõÙÝ»ñáí (variations): ÐÐ ³é¨ïñ³ÛÇÝ ÙÛáõë
·áñÍÁÝÏ»ñ »ñÏñÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ ¨ ï³ï³ÝáõÙÝ»ñÝ áõëáõÙÝ³ëÇñ»ÉÇëª 2008-Ç í»ñçÇÝ ¨ 2009-Ç ëÏ½µÇÝ å³Ñ³Ýç³ñÏÇ
³ÝÏÙ³Ý å³ï×³éáí ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý ³ÏÝÑ³Ûï ³ÝÏÙ³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáõó Ñ»ïá, Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñ ¿ ³é³ÝÓÝ³óÝ»É ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÑáëùáõÙ
³é³í»É Ù»Í µ³ÅÇÝ ·ñ³íáÕ ³åñ³Ýù³ï»ë³ÏÝ»ñÇ ËáõÙµÁ, áñÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Çñ Ï³½Ùáí ÙÇ³ë»é ¿, ÇëÏ ÙÛáõëÝ»ñÇ ³ÙµáÕçáõÃÛáõÝÁ ¹Çï³ñÏ»É áñå»ë
ÙÝ³óáñ¹³ÛÇÝ: ì³×³éíáÕ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ Ñ³ñ³µ»ñ³Ï³Ýáñ»Ý ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï
ó³ÝÏÇ å³ñ³·³ÛáõÙ ï³ï³ÝáõÙÝ»ñÇ µ³ó³ïñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ïñ³Ù³µ³Ý³Ï³Ý ¿ ëï³Ý³É ·áñÍ³ñ³ñ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßñç³Ý³ÏáõÙ, Ï³½Ù³Ï»ñå»Éáí Ñ³ñó³½ñáõÛóÝ»ñ ÁÝïñí³Í áÉáñïáõÙ Ý»ñ·ñ³íí³Í Ó»éÝ»ñ»óÝ»ñÇ
ßñç³ÝáõÙ, ÁÝ¹ áñáõÙ íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÇ ÏÇñ³éáõÙÁ ¹³éÝáõÙ ¿
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Ð³Ù³å³ï³ëË³Ý՝ -99,337.63, 640.50, ³é³çÇÝ Ï³ñ·Ç ëË³ÉÇ 0.01
Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ:
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ûÅ³Ý¹³Ï: ²ÛëåÇáí, í»ñáß³ñ³¹ñÛ³ÉÁ Ý»ñÏ³Û³ÝáõÙ ¿ áñå»ë ïÝï»ëáõÃÛ³Ý
ÇÝëïÇïáõóÇáÝ³É ¨ Ï³½Ù³Ï»ñå³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ³é³çÝ³ÛÝáõÃÛ³Ý íÏ³ÛáõÃÛáõÝ, Ñ³ïÏ³å»ë Ù³ÏñáóÝóáõÙÝ»ñÇ Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ Ù»ÕÙ»Éáõ ¨ ½³ñ·³óÙ³Ý ß³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÝ ³å³Ñáí»Éáõ Ñ³ñóáõÙ:
¶ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ
1. ÐÐ ²ìÌ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ ³éó³Ýó ßï»Ù³ñ³Ý, www.armstat.am/am/?nid=380
2. ÐÐ ¿ÏáÝáÙÇÏ³ÛÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý ÝÛáõÃ»ñ º²îØ í»ñ³µ»ñÛ³É,www.mineconomy.am
3. ÐÐ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ïÝï»ë³Ï³Ý ÇÝï»·ñÙ³Ý ¨ µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý
Ï³ÛùÇ ÝÛáõÃ»ñ º²îØ í»ñ³µ»ñÛ³É, www.mieir.am/?etm&lang=arm
4. Baldwin, R., Krugman, P. Persistent Trade Effects of Large Exchange Rate Shocks, The
Quarterly Journal of Economics, MIT Press, 1989, vol.104, #4, pp. 635-54
5. Colacelli M. ―Export Responses to Real Exchange Rate Fluctuations: Development Status
and Exported Good Effects‖, Barnard College, Columbia University, 2009
6. Filatotchev, I., Stephan, J. and Jindra, B. ―Ownership Structure, Strategic Controls and
Export Intensity of Foreign-Invested Firms in Transition Economies‖, October-November 2008,
Journal of International Business Studies, Vol. 39, #7, pp.1133- 1148
7. Shinkle, G.A. and Kriauciunas, A.P. ―Institutions, Size and Age in Transition Economies:
Implications for Export Growth‖, February-March 2010, Journal of International Business
Studies, Vol. 41, #2, pp.267-286

Ø³ñÇ³ÝÝ³ ²ð¼²Ü¶àôÈÚ²Ü
ÐÐ-Çó ¹»åÇ è¸ ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÙÇïáõÙÝ»ñÁ
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. ºíñ³ëÇ³Ï³Ý ïÝï»ë³Ï³Ý ÙÇáõÃÛáõÝ, ³ñï³Ñ³ÝáõÙ,
ë»½áÝ³ÛÝáõÃÛáõÝ

ì»ñÉáõÍíáõÙ ¿ ÐÐ ¹»åÇ è¸ ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý Í³í³ÉÝ»ñÇ íñ³ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ
×·Ý³Å³ÙÇ ¨ ºîØ ³Ý¹³Ù³ÏóáõÃÛ³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ, ïÝï»ë³ã³÷³Ï³Ý
Ñ³ßí³ñÏáí Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ »Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÙÇïáõÙÝ»ñÁ, ß»ßïíáõÙ ¿ ÇÝëïÇïáõóÇáÝ³É ¨ Ï³½Ù³Ï»ñå³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ³é³çÝ³ÛÝáõÃÛáõÝÁ
Ù³ÏñáóÝóáõÙÝ»ñÇó í»ñ³Ï³Ý·Ýí»Éáõ Ñ³Ù³ñ:
Марианна АРЗАНГУЛЯН
Общие тенденции экспорта из Армении в РФ
Ключевые слова: Евразийский экономический союз, экспорт, сезонность

Проанализировано влияние мирового кризиса и вступления Армении в Евразийский экономический союз на объемы ее экспорта в РФ, с помощью эконометрического расчета представлены общие тенденции развития, подчеркивается первоочередность институциональных и организационных вопросов для восстановления после макрошоков.
Marianna ARZANGULYAN
General tendencies of Armenia‟s exports to the RF
Key words: Eurasian Economic Union, export, seasonality

Exports from Armenia to the RF are analyzed as impacted by the global crisis and the
membership in the Eurasian Economic Union, general development tendencies are
demonstrated via econometric estimation, stressing the priority of institutional and
organization issues for recovery from macro-shocks.
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ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՄԲ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԸ
ՊԵՏԱԿԱՆ և ՄԱՍՆԱՎՈՐ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ՁևԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ
Գրիգոր ԿՈՒՐՂԻՆՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ տնտեսագիտության ինստիտուտի հայցորդ
Բանալի բառեր. անցումային տնտեսություն, տնտեսական բարեփոխումներ,
անցումային առաջընթացի համաթիվ, ինստիտուցիոնալ զարգացում

Տնտեսության մեջ պետական և մասնավոր հատվածների հարաբերակցությունը հաճախ դիտարկվում է որպես պետության և շուկայի միջև
հարաբերություններ, ինչը եղել է XX դարի տնտեսագիտության հիմնական
խնդիրը272: Ինչպիսի հարաբերակցություն պետք է ձևավորվի տնտեսության
այդ հատվածների միջև, որպեսզի լավագույն ձևով դրսևորվեն տնտեսության նշված երկու հատվածների գործունեության արդյունավետ կողմերը և
այն իրավամբ կարելի է ներկայացնել թռչունի թռիչքի հետ, որի իրականացմանհամար բավարար և անհրաժեշտ է, որ նրա երկու թևերն էլ գործեն:
Նույն ձևով ցանկացած երկիր պետք է կարողանա զուգակցել տնտեսության
պետական և ոչ պետական (մասնավոր) հատվածների հնարավորությունները տնտեսության մեջ ընդգրկված նյութական, ֆինանսական, մարդկային և
մյուս ռեսուրսներից առավելագույն հատույց ստանալու նպատակով273:
Աշխարհի երկրների տնտեսությունների կառուցվածքի ուսումնասիրությունը ըստ պետական և մասնավոր հատվածների ունեցած տեսակարար կշռի ցույց է տալիս, որ ներկայումս դրանց միջև միասնական և բոլորի
կողմից ընդունված մոտեցում չկա: Հասկանալի է նաև, որ այդ հանգամանքը
յուրաքանչյուր երկրի համար առանձնահատուկ է, որը կախված է բազմաթիվ և բազմապիսի գործոններով, երկրի առջև կանգանծ սոցիալ-տնտեսական և քաղաքական խնդիրներով, դրնաց լուծման տարբեր ուղիներով և
այլն: Ասվածի օգտին է խոսում այն փաստը, որ ներկայումս պետական
հատվածի ամենափոքր հատվածն ունի ԱՄՆ-ը (այն գնահատվում է ՀՆԱ-ի
արտադրության ծավալի 3-5% սահմանում), մինչդեռ շուկայական տնտեսության երկարատև պատմություն ունեցող այնպիսի երկրում ինչպիսին Ֆրանսիան է այդ բաժինը կազմում է 49% (ԵՄ միջին ցուցանիշը 20:80 հարաբերակցությունն է, որտեղ պետական հատվածի բաժինը կազմում է 20%):
272

Տե՛ս Մարկոսյան Ա., Պետությունը և շուկան, Եր., «Տիգրան Մեծ», 2001, էջ 9:
Մարկոսյան Ա., Սահակյան Ա., Պետական գույքի կառավարում: Ուսումնական
ձեռնարկ, Եր., «Տիգրան Մեծ», 2015; Երկու մասով, Մաս I, «Թեմա 2. Պետական և
մասնավոր ձեռնարկատիրության», էջ 73-158:
273
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Ակնհայտ է նաև, որ այդ հարաբերակցությունը և դրա նկատմամբ
կիրառվող տնտեսական քաղաքականությունը այլ է շուկայական տնտեսություն ունեցող274 և շուկային անցնող (անցումային) երկներում:
Պետության մասնավոր հատվածների միջև փոխհարաբերությունները
կարելի է բնութագրել որպես դրանց միջև համագործակցության` այն ըմբըռնմամբ որ այդպիսի համագործակցությունից շահում են երկու կողմն էլ:
Ակներև է նաև, որ ցանկացած համագործակցություն այս կամ այն ձևով և
չափերով ազդում է կողմերի ինչպես իրավունքների, այնպես էլ պատասխանատվությունների վրա: Այստեղից էլ առաջ է եկել տնտեսության մասնավոր
հատվածի վրա պետության ազդեցության չափի հիմնախնդիրը, որը տնտեսագիտության հնագույն հարցերից մեկն է275: Պետական և մասնավոր հատվածների միջև լավագույն հարաբերակցության և համագործակցության հիմնախնդիրը արդիական է նաև բարեկեցության պետության պայմաններում276:
Այս կամ այն երկրում պետական և մասնավոր հատվածների ձևավորումը ընթանում է որոշակի պատմական հատվածի կրիտիկական զանգվածի կազմավորման արագատարությունը ընթանում է տարբեր տեմպերով
և ժամանակահատվածներով: Այս տեսանկյունից զգալի ինչպս տեսական,
այնպես էլ գործնական նշանակություն է ներկայացնում համայնավարական
նախկին երկրներում շուկայական բարեփոխումների ընթացքի վերաբերյալ
քառորդդարյա փորձը, դրանից դասեր քաղելու և այդ վերափոխումների
բովանդակային այնպիսի բաժնի կարևորումը, որը հիմնականում հիմք է
հանդիսացել մասնավոր հատվածի կայացման գործում:
Պարզեցված ձևով, հաճախ, անցումային երկրների շուկայական բարեփոխումները ներկայացվում են որպես անցում սոցիալիզմից կապիտալիզմի:
Հասկանալու համար թե ինչ է անհրաժեշտ փոփոխել և ինչ հաջորդականությամբ պետք է իրականացվեն տարբեր բարեփոխումները, առաջին հերթին հաշվի են առնվում այսպես կոչված «սոցիալիստական ճամբարի» երկըրների առավել կարևոր քաղաքական և տնտեսական բնութագրերը:
Սոցիալիստական պետությունը բնութագրվում է ավտորիտարիզմի և
միակուսակցության առկայությամբ, իսկ ազգային ակտիվները գրեթե ամբողջությամբ պետական սեփականություն են հանդիսանում: Տնտեսությունը
274

Տե՛ս, օրինակ, Ротбард М. Власть и рынок: Государство и экономика. Пер. с англ.,
Челябинск: Социум, 2003, Гумбольдт.
275
Гумбольдт, Вильгельм фон. О пределах государственной деятельности, М.: Социум,
Три квадрата, 2003, Печатается по изданию: Гумбольдт В. Фон. Опыт устанавления
пределов государственной деятельности, СПб.: Лугинин, 1908.
276
Տե՛ս, օրինակ, after the Welfare State Edited by Tom G. Palmer. Atlas Economic Research
Foundation. Washington DC, 2012.
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վարվում էր կենտրոնական պլանավորմամբ, իսկ անհատների կողմից
շուկայում գործունեություն ծավալելը դիտվում էր որպես քրեորեն պատժելի
արարք՝ պիտակավորված որպես «սպեկուլյացիա», իր նվաստացուցիչ իմաստով: Հետևաբար, անցումային բարեփոխումները նշանակում են տնտեսության այս հատկանիշների փոփոխություն: Չինաստանում, օրինակ, իրականացվեցին լայնածավալ, սակայն ոչ ամբողջական փոփոխություններ
մասնավոր սեփականության հիման վրա շուկայի ստեղծման ուղղությամբ,
սակայն ժողովրդավարացման առումով փոփոխություններն աննշան էին:
Կենտրոնական և Արևելյան Եվրոպայի երկրները վերափոխումների արդյունքում հաջողությունների հասան ինչպես ազատ շուկայական տնտեսության ստեղծման, այնպես էլ ժողովրդավարության ամրապնդման բնագավառներում: Ռուսաստանի Դաշնությունը, Հայաստանի Հանրապետությունը,
ինչպես նաև նախկին Խորհրդային Միության մյուս երկրները (բացառությամբ
Բալթյան երկրների) դեռևս բարեփոխումների իրականացման միջին հատվածում են` այստեղ ժողովրդավարությունը թերի է, մասնավոր սեփականության վրա հիմնված ընկերությունների քանակը զգալի է, սակայն շուկայում
մրցակցությունը շատ անկատար է:
Թեև երկրների միջև վերը նշված տարբերությունները վերլուծություն իրականացնելու համար խնդիրներ են առաջացնում, սակայն գոյություն ունի
քանակական չափման ցուցանիշ, որը կոչվում է Անցումային առաջընթացի
համաթիվ (ԱԱՑ) (Transition Progress Index - TPI): Այս ցուցանիշը հաշվարկվում է Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի (ՎԶԵԲ) կողմից, այն չափվում է 1-ից 4.3 սանդղակով, որտեղ 1-ը նշանակում է աննշան
կամ ոչ մի փոփոխություն կենտրոնացված պլանային տնտեսության համեմատ, իսկ 4.3-ը համարվում է արդյունաբերական շուկայական տնտեսության չափանիշ277:
Սակայն սուբյեկտիվ հետազոտությունների հեղինակները հակված չեն
օգտագործելու անցումային առաջընթացի համաթիվը կամ որևէ այլ քանակական ցուցանիշ` խիստ պարզեցնելով համապատասխան տերմինաբանությունը և հայեցակարգային մոտեցումները: Թերևս այդպիսի պարզեցման առավել զարմանալի օրինակ կարելի է համարել Նոբելյան մրցանակակիր Ջոզեֆ Ստիգլիցի պնդումն այն մասին, որ 1999 թվականին Ռուսաստանում
սկսված կտրուկ և արագ բարեփոխումները մեծ վնաս հասցրեցին այդ երկրի
277

Անցումային առաջընթացի համաթվի հաշվարկման մեթոդաբանությունը ՎԶԵԲ-ի
կայքում՝ http://www.ebrd.com/cs/Satellite?c=Content&cid=1395237866249&pagename=
EBRD%2FContent%2FContentLayout հասցեով: Վերջին տարիների համար
իրականացված վերլուծությունն է «Transition report 2015-16. Rebalancing finance».
European Bank for Reconstruction and Development, 2016, 102 pages.
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հասարակարգին: Միակ չափորոշիչը, որը Ջ.Ստիգլիցն օգտագործում էր
այդպիսի պնդում անելու համար այն էր, որ Ռուսաստանում սկսված արագ և
խորքային սեփականաշնորհման գործընթացը խորապես խեղաթյուրվել
էր278: Հաճախ նշվում է, որ ՀՆԱ-ի և, հետևաբար, կենսամակարդակի անկումը բարեփոխումների ժամանակաշրջանում ավելի մեծ է եղել, քան Մեծ
ճգնաժամի ժամանակ: Վիճակագրությունը վկայում է, որ ՀՆԱ-ի անկումը
բարեփոխումներ իրականացնող երկրներում հսկայական մեծություններ է
կազմել` տարբեր երկրներում 25-ից մինչև 50%` մինչանցումային 1989թ.-ի
ցուցանիշների համեմատ: Ըստ գնահատականների մի շարք երկրներում,
որոնցից է նաև Հայաստանը, ՀՆԱ-ի անկումը կազմել էր մինչև 90%:
Երկու կարևոր հանգամանք գոյություն ունի, թե ինչու է ՀՆԱ-ի անկումը
չափազանց մեծ գնահատվում, իսկ բարեփոխումների արդյունքում տեղի
ունեցած աճը` թերագնահատվում: Խորհրդային ժամանակաշրջանում չափվում էր թողարկումը (կամ այսպես կոչված «զուտ նյութական արդյունքը»),
որի չափազանցված իրական արժեքները պայմանավորված էին խորհրդային ժամանակաշրջանի կենտրոնական պլանավորման հայտնի աղավաղումներով: Ի տարբերություն նախկին մոտեցման, ՀՆԱ-ի ներկայիս գնահատականները նվազեցված են, քանի որ դրանք հաշվի չեն առնում ստվերային տնտեսական գործունեությունը:
Վերը նշվեց, որ ԱԱՑ-ն ցույց է տալիս շուկայական տնտեսության կայացման հաջողություններն այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են՝ լայնածավալ և փոքր ձեռնարկությունների մասնավորեցումը, գների ազատականացումը, առևտրի արտարժույթի փոխանակման տոկոսադրույքի ազատականացումը, բանկային համակարգն ու մրցակցության պաշտպանության քաղաքականությունը և այլն: Թեև այս ցուցանիշը չի կարելի համարել կատարյալ, սակայն այն լայնորեն ընդունված է անցումային տնտեսություններն
ուսումնասիրող մասնագետների կողմից, որպես ողջամիտ, համակողմանի
ցուցանիշ, որը բնութագրում է անցումային տնտեսությամբ երկրների հաջողությունները շուկայական բարեփոխումների ճանապարհին, քանի որ այն
հաշվարկվում է բոլոր երկրների համար սկսած 1989 թվականից:
Ստորև ներկայացվում են անցումային տնտեսությամբ երկրները՝ բաժանված խմբերի: Խմբավորման հիմքում դրված է անցումային բարեփոխումների արագությունը, որն առկա էր տարբեր երկրներում ԽՍՀՄ փլուզումից հետո առաջին մի քանի տարիների ընթացքում (աղյուսակ 1): Այն երկըրները, որոնք բարեփոխումների առաջին երեք - չորս տարիներին ավելացրել
278

Joseph E. Stiglitz. «Whither reform? Ten years of the transition», World Bank, Annual bank
conference on development economics, 1999, 34 pages. Ինտերնետային հասցե`
http://econbook.kemsu.ru/SumScool/Data/Transitional/stiglitz.pdf.
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են իրենց ԱԱՑ ցուցանիշն առնվազն մեկ կետով, ներառվել են արագ
բարեփոխումներ իրականացնող երկրների խմբում:
Աղյուսակ 1. Անցումային տնտեսությամբ երկրների խմբավորումը՝ ըստ
բարեփոխումների սկզբնական ժամանակահատվածի ռազմավարության
Կայուն արագ
Սկզբից
բարեփոխումներ արագ,
հետո` հանդարտ բարեփոխումներ
Էստոնիա
Խորվաթիա
Լատվիա
Հունգարիա
Լիտվա
Սլովենիա
Չեխիա
Լեհաստան
Սլովակիա

Արագությունը
ընդհատված
բարեփոխումներ

Աստիճանական
բարեփոխումներ

Սահմանափակ
բարեփոխումներ

Ալբանիա
Բուլղարիա
Մակեդոնիա
Ռուսաստան
Ղազախստան

Հայաստան
Ադրբեջան
Վրաստան
ՈՒկրաինա
Ղրղզստան
Տաջիկստան
Ռումինիա

Բելառուս
Ուզբեկստան
Թուրքմենստան

Աղբյուրը՝ Havrylyshyn Oleh, Xiaofan Meng, and Marian L.Tupy ―25 Years of Reforms in ExCommunist Countries: Fast and Extensive Reforms Led to Higher Growth and More Political
Freedom‖, Policy Analysis N 795, July 12, 2016, CATO Institute, էջ 7.
Ծանոթագրություն. Սլովակիայում իրականացվել են արագ տնտեսական
բարեփոխումներ 1990-1992 թվականներին, երբ այն Չեխոսլովակիայի կազմում էր:

Գծանկար 1-ից երևում է, որ 2013 թվականի տվյալներով Բուլղարիան
և Ռումինիան մեծապես բարելավել են ԱԱՑ իրենց ցուցանիշները, ինչը կարող է բացատրվել 2007 թվականից այդ երկրների Եվրամիությանն անդամակցությամբ: Գծանկար 1-ը վկայում է նաև այն տարբերությունների մասին,
որոնք նկատվում են նախկին Խորհրդային Միության երկրների միջև: Առաջին խումբ երկրները ստանձնել են աստիճանական, սակայն իրական բարեփոխումներ (դրանք խմբավորված են որպես ՆԽՄԱԲ երկրներ), մյուս
երկրներում (խմբավորված են որպես ՆԽՄԴԲ երկրներ), և այդ երկրների
շարքում են Բելառուսը, ՈՒզբեկստանը և Թուրքմենստանը, բարեփոխումները հետ են մնում: Վերը բերված վերլուծության հիմնական եզրակացություններից մեկն այն է, որ անցումային բարեփոխումների արագությունը և
արդյունքները հիմնականում ձևավորվել են 1990-ականների սկզբին, այդ
ժամանակ նախաձեռնված բարեփոխումների շնորհիվ: Երկրները, որոնք
սկսել են վաղ և կայուն բարեփոխումներ, ընդհանուր առմամբ, շարունակում
են առաջ ընթանալ շուկայական տնտեսության կայացման ճանապարհին և
մինչ այժմ այդ երկրները մնում են առաջատարների դիրքերում:
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Գծանկար 1. Անցումային բարեփոխումների արդյունքները (ԱԱՑ ցուցանիշը)՝
ըստ երկրների 2013 թվականին
Աղբյուրը՝ EBRD. «Focecasts, Macro Data, Transition Indicators». http://www.ebrd.com/whatwe-do/economic-research-and-data/data/forecasts-macro-data -transition-indicators.html.

Ուշադրության է արժանի նաև այդ երկրներում ժողովրդավարության
արմատավորման և բարեփոխումների արդյունքների միջև գոյություն ունեցող կապը: Գոյություն ունեն ժողովրդավարության չափման բազմաթիվ քանակական ցուցանիշներ, որոնք ցույց են տալիս միևնույն արդյունքները:
Գծանկար 2-ում ներկայացված է ԱՄՆ-ի ոչ կառավարական Freedom House
կազմակերպության կողմից հաշվարկվող քաղաքական ազատության ցուցանիշները, որոնք յուրաքանչյուր տարի հաշվարկվում են աշխարհի բոլոր
երկրների համար և ամփոփվում համապատասխան հրապարակումներում:
Քաղաքական ազատության ցուցանիշը հաշվարկվում է մեկից յոթը սանդղակով, որտեղ 1-ը առավել ազատ համարվող երկրներն են, 7-ը՝ ամենաքիչ
ազատություն ապահովողները: Գծանկարից կարելի անել երկու հիմնական
դատողություն. առաջին՝ Կենտրոնական Եվրոպայի և Բալթյան երկրներում
առավել նշանակալի փոփոխություններ են տեղի ունեցել քաղաքական ազատությունների բարելավման տեսանկյունից, մինչդեռ այն երկրներում,
որտեղ շուկայական բարեփոխումների ընթացքը հետ է մնում, քաղաքական
ազատության ցուցանիշներն ավելի են վատացել, քան համայնավարական
ժամանակահատվածում էր:
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Երկրորդ հետևությունն այն է, որ ժողովրդավարության ցուցանիշների
պատկերը ըստ երկրների խմբերի հայելանման է այդ նույն խմբերի շուկայի
ազատականացման ցուցանիշների պատկերին: Այդ երկու գործընթացների
միջև գոյություն ունեցող սերտ հակադարձ կապի առկայության մասին են
վկայում նաև մի շարք հետազոտություններ279:
Անցումային ժամանակահատվածի յոթ հիմնական արդյունքները
Ամփոփելով 25-ամյա բարեփոխումների ժամանակահատվածի հիմնական արդյունքները նշենք դրանցից հիմնականները: Առաջին եզրակացությունն այն է, որ բացառությամբ Բելառուսի, բոլոր ոչ-ասիական հետհամայնավարական անցումային երկրները երկար ճանապարհ անցան կենտրոնական պլանավորման վրա հիմնված տնտեսությունից դեպի շուկայական
համակարգերի: Ավելին՝ Չեխիայի Հանրապետությունում, Սլովակիայում, Լեհաստանում, Հունգարիայում, Էստոնիայում, Լատվիայում և Լիտվայում,
կարելի է ասել, որ անցումային ժամանակահատվածն ավարտվել է: Պետք է
նշել, սական, որ մի շարք վերլուծողների և ՎԶԵԲ-ի կարծիքները տարբերվում են այն գնահատականից, որոնք մատնանշում են Կենտրոնական Եվրոպայի և Բալթյան երկրների ինստիտուցիոնալ զարգացման տարբերությունները280:
Երկրորդ, ՎԶԵԲ-ի կողմից հրապարակված տվյալները վկայում են բարեփոխումների գործում առավել հաջողված և դանդաղ բարեփոխումներ իրականացնող երկրների ցուցանիշների միջև կտրուկ տարբերության մասին:
Թեև նախկին համայնավարական բոլոր երկրներում բարեփոխումները
սկսվել են գրեթե նույն սկզբնական վիճակից (որը շատ հեռու է շուկայական
տնտեսություն կոչվելուց), սակայն սկսած 1990-ականների կեսերից նշված
երկու խումբ երկրների միջև տարբերությունները հսկայական էին, և այդ
տարբերությունը շարունակում է խորանալ: Կարևոր է նկատի ունենալ, որ
այդպիսի տարբերությունն աճում է, քանի որ այն երկրները, որոնք հենց
բարեփոխումների սկզբից նախաձեռնել էին կտրուկ փոփոխություններ, շարունակում են հաստատակամորեն առաջ շարժվել, իսկ աստիճանական բարեփոխումների կողմնակիցները, ընդհակառակը, դանդաղեցրել են բարեփոխումների ընթացքը:

279

Տե'ս Gerard Roland. «Transition in Historical Perspective» և Daniel Treisman. «Economic
Reform after Communism: The Role of Politics» in Aslund and Djankov, eds., The Great Rebirth.
280
Տե'ս, մասնավորապես, Gerard Roland. «Transition in Historical Perspective» և «Transition
Report 2013: Stuck in Transition». European Bank for Reconstruction and Development,
London: EBRD, 2013, 124 pages.
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Երրորդ, արագընթաց և աստիճանական բարեփոխումների մոդելների
հիմնական ուրվագիծը ձևավորվել է բարեփոխումների առաջին չորս-հինգ
տարիների ընթացքում: Որդեգրված ուղղությունը կայուն է մնացել բոլոր երկըրների համար, բացառությամբ, թերևս, Վրաստանի, որտեղ կտրուկ և կայուն բարեփոխումների գործընթացը սկսվեց 2003 թվականի վարդերի հեղափոխությունից հետո: Հարավսլավիայում տեղի ունեցող պատերազմների
պատճառով նախկին Հարավսլավիայի մի քանի երկրներում բարեփոխումներն ավելի ուշ սկսվեցին, թեև 1990-ականների սկզբին այդ երկրները շուկայական ուղղվածություն ունեին, և նախաձեռնվեցին աստիճանական բարեփոխումներ: Պատերազմի ավարտից հետո նախկին Հարավսլավիայի երկըրներում բարեփոխումների տեմպերն արագացան և այդ երկրները տեղափոխվեցին անցումային բարեփոխումների առաջատարների շարքերը:
Չորրորդ, նախկին համայնավարական երկրների ինստիտուցիոնալ
զարգացումը փաստացի զիջում է տնտեսական ազատականացման տեմպերին: Սակայն ոչ մի երկրի չի հաջողվել, առաջնորդվել աստիճանական
բարեփոխումների ջատագովների խորհրդով, նախ՝ ստեղծել լավ և աշխատող ինստիտուտներ, այնուհետև՝ իրականացնել տնտեսության ազատականացման բարեփոխումներ: Թեև աստիճանական կամ հետաձգված բարեփոխումներ իրականացնող երկրների շատ առաջնորդներ բացատրում են
բարեփոխումների ձգձգումը հենց այդ հանգամանքով՝ ցանկանալով սկզբից
ձևավորել լավ ինստիտուտներ, այնուհետև՝ անցնել արագընթաց շուկայական բարեփոխումների: Այսպես, Բելառուսի և Ուզբեկստանի առաջնորդները բազմիցս հայտարարել են, որ իրենց նպատակն է եղել, այսպես կոչված
«սոցիալական շուկայական տնտեսության» կառուցումը, և որ այդ գործընթացի առաջին փուլում նախատեսվում է այնպիսի պայմաններ ստեղծել,
որոնք կապահովեն շուկաների պատշաճ գործունեությունը: 1990-ական
թվականների վերջում որոշ երկրներ սկսեցին որոշակի արագություն հաղորդել իրենց ինստիտուցիոնալ զարգացմանը, սակայն դրանք այն երկրները չէին, որոնք նախընտրում էին աստիճանական բարեփոխումների ուղին: Ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ այն երկրները, որոնք իրականացնում են ամենաարագ և ամենախորքային ինստիտուցիոնալ փոփոխությունները այն նույն երկրներն են, որտեղ իրականացվել են առավել վաղ
և առավել հստակ ազատական շուկայական փոփոխություններ:
Հինգերորդ, Կենտրոնական Եվրոպայի և Բալթյան այն երկրները,
որոնք շուկայի ազատականացման լավագույն արդյունքներն ունեն, հաջողություններ են ունեցել նաև ժողովրդավարացման գործում: Սա կարևոր
եզրահանգում է, որը վկայում է ժողովրդավարության կայացման և տնտեսական բարեփոխումների փոխկապակցվածության մասին: Ի տարբերու301
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թյուն Կենտրոնական Եվրոպայի և Բալթյան երկրների, նախկին Խորհրդային
Միության աստիճանական բարեփոխումներ իրականացնող երկրներում
(ՆԽՄԱԲ) գոյություն ունի միայն մասնակի ժողովրդավարություն, և այս երկըրների մեծ մասում սկսվեց ավտորիտարիզմի վերականգնման գործընթացը: Ինչ վերաբերում է նախկին Խորհրդային Միության դանդաղ բարեփոխումներ իրականացնող երկրներին (ՆԽՄԴԲ), ապա ժողովրդավարության պակասը այդ երկրներում զգալի է և ծայրահեղ, մասնավորապես՝
ՆԽՄԱԲ երկրների համեմատ, որտեղ գոյություն ունեն ձևական ընտրական
գործընթացներ, որոնք իրավաբանորեն թույլ են տալիս բազմաթիվ կուսակցությունների մասնակցել ընտրություններին: Գործնականում, ժողովրդավարությունն այդ երկրներում այնքան է սահմանափակվում գործող կառավարությամբ, որ քաղաքագետների բնորոշմամբ, անվանվում է «կառավարվող
ժողովրդավարություն»: Ժողովրդավարության ձախողման և մենաշնորհների
ամենաթողության իրավիճակը բազմաթիվ երկրներում հանգեցրեց բնակչության դժգոհության և ցույցերի, ինչպես նաև, այսպես կոչված, «գունավոր հեղափոխությունների» պատճառ դարձավ: Այդ հեղափոխությունների մի մասը
կարելի է հաջողված համարել այնքանով, որքանով դրանք թույլ տվեցին
փոխել առկա կառավարությունները, օրինակ՝ Սերբիայում (2000թ.), Վրաստանում (2003թ.), Ուկրաինայում (2004թ.) և Ղրղզստանում (2005թ.): Սակայն
միայն Վրաստանում տեղի ունեցած «գունավոր հեղափոխությունը» հանգեցրեց տնտեսական բարեփոխումների քաղաքականության իրական փոփոխությունների:
Վեցերորդ, որոշ երկրներում անցումային գործընթացը հանգեցրեց օլիգարխիկ դասի առաջացման, որն օգտագործում է քաղաքականության վրա
ազդելու, իրենց մենաշնորհային կարգավիճակն օգտագործելու և պահպանելու ոչ թափանցիկ միջոցներ, ինչպես նաև խոչընդոտում է իսկապես բաց և
մրցակցային շուկայական տնտեսության կայացմանը: Շուկայական տնտեսություններում փողի օգտագործումը լոբբինգ անելու համար` ստանալով
հարկերի վճարման, արտոնագրեր և լիցենզիաներ ստանալու հատուկ կարգավիճակ, ինչպես նաև այլ արտոնություններ, հայտնի է պատմականորեն և
ընդունված է միջազգային պրակտիկայում: Իշխող քաղաքական կուսակցությունների կամ սուբյեկտների համար օլիգարխների աջակցությունը տարածված է նաև նախկին համայնավարական երկրներում: Նախկին համայնավարական երկրների տնտեսություններն ուսումնասիրող բազմաթիվ հետազոտողների վկայությամբ այդ երկրներում մենաշնորհային դիրք գրավող սուբյեկտների գործունեությունը զգալիորեն տարբերվում է շուկայական տնտեսությամբ երկրներում նմանատիպ սուբյեկտների գործունեությունից: Եթե
վերջիններիս գործողությունները նպատակաուղղված են իրենց բիզնեսի
համար նպաստավոր պայմանների ստեղծմանը, ապա նախկին համայնա302
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վարական երկրներում ձևավորված մենաշնորհները ձգտում են օգտագործել իրենց ազդեցությունը՝ որոշելու համար երկրների կառավարությունների
ընդհանուր քաղաքականության ուղղությունը, բարեփոխումների քաղաքականությունը, ինչպես նաև աշխարհառազմավարական որոշումների կայացումը281:
Յոթերորդ, «ջանքերն ու արդյունքները» դրականորեն փոխկապակցված են՝ այն երկրները, որոնք առավել չափով են ազատականացրել իրենց
տնտեսությունները, ապահովել են մեկ շնչի հաշվով ամենաբարձր ՀՆԱ-ի
ցուցանիշը: Այդ երկրներում բնակչության տարբեր խմբերի միջև եկամուտների բաշխման տարբերության ամենափոքր ճեղքվածքը գոյություն
ունի, աղքատության մակարդակի աճի ամենացածր ցուցանիշներն են արձանագրվել և, ամենակարևորը, մարդկային զարգացման համաթվի (Human
Development Index - HDI) լավագույն արդյունքներն են գրացվել: Պետք է նշել
նաև, որ ՀՆԱ-ի աճի ապահովման հետ կապ չունեցող ցուցանիշները այդ
երկրներում նույնպես ուղիղ համեմատական են (հայելանման) ՀՆԱ-ի ցուցանիշների հետ: Ամփոփելով կարելի է նշել, որ բոլոր այն երկրներում,
որտեղ տեղի է ունեցել արտադրության ծավալների անկում բարեփոխումների առաջին տարիների ընթացքում, նկատվել է բնակչության բարեկեցության ցուցանիշների վատթարացում, խորացել է եկամուտների բաշխման
անհավասարությունը և ավելացվել աղքատության մակարդակը: Այդուհանդերձ, ՀՆԱ-ի ծավալների վերականգնման հետ զուգահեռ դադարել է սոցիալական ցուցանիշների վատթարացման գործընթացը: Քանի որ վաղ բարեփոխումներ իրականացնող երկրներն առաջինն էին, որտեղ տեղի ունեցավ արտադրության ծավալների վերականգնումը, ուստի այդ երկրները
վճարեցին ավելի քիչ «սոցիալական ծախսեր» և հենց այդ երկրներն առաջինն էին, որոնք ստացան բարեփոխումների լրացուցիչ օգուտները՝ եկամուտների աճը, պակասուրդի վերացումը, ապրանքների և ծառայությունների բազմաթիվ շուկաներ մուտք գործելու հնարավորությունը, ապրանքների և ծառայությունների որակի բարելավումը, այլ:
Մեր կարծիքով, անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել անցումային
տնտեսությունների երկու մյուս ձեռքբերումների վրա նույնպես՝ պետական
գույքի մասնավորեցման (սեփականաշնորհման) գործընթացի և կայուն բարեփոխումների իրականացման հարցում Եվրամիության դերի վրա: Երկըրների ՀՆԱ-ում մասնավոր հատվածի մասնաբաժինը հեշտ է որոշել (չափել): Կենտրոնական Եվրոպայի և Բալթյան երկրներն այս ցուցանիշով ա281

Տե'ս Havrylyshyn Oleh. «Divergent Paths in Post-Communist Transformation», էջ 199–202,
որտեղ հեղինակը մանրամասնորեն քննարկում է արևմտյան միլիարդատերի և
հետխորհրդային օլիգարխների վարքագծի տարբերությունները:
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ռաջատարներն են համարվում, որտեղ ՀՆԱ-ի ավելի քան 70%-ը մասնավոր
հատվածն է ձևավորում, Հարավային Եվրոպայի երկրներում այդ ցուցանիշը
փոքր-ինչ ցածր է: Նախկին Խորհրդային Միության աստիճանական բարեփոխումներ իրականացնող երկրներում մասնավոր հատվածի մասնաբաժինը ՀՆԱ-ում 50%-ից 80% է կազմում, իսկ նախկին Խորհրդային Միության
դանդաղ բարեփոխումներ իրականացնող երկրներում՝ 25%-ից 30%-ի միջակայքում:
Պետական գույքի մասնավորեցման (սեփականաշնորհման) մասին
գրականությունը բավականին շատ է, սակայն, ինչպես իրավացիորեն նշել
են Սիմեոն Դյանկովը և Պետեր Մյուրելը282 դեռևս 2002 թվականին, այդ գրականությունը հեշտ չէ մեկնաբանել, առավել ևս՝ միանշանակ եզրահանգումներ անել: Օրինակ, հետազոտողների շրջանում չկա համաձայնություն,
թե ինչպես պետք է ճիշտ չափել պետական գույքի մասնավորեցման (սեփականաշնորհման) արդյունքները. մասնավորեցված ընկերությունների
բարձր շահութաբերությա°մբ, ստեղծված եկամուտների մեծությամբ, թե°
արտադրողականության աճի բարձր տեմպերով, կամ ելներով այլ ցուցանիշներից: Եթե անգամ համաձայնություն ձեռք բերվի այդ ցուցանիշների
վերաբերյալ, միևնույն է՝ պետական գույքի մասնավորեցման (սեփականաշնորհման) արդյունքների գնահատումը պայմանական եզրակացությունների տեսք կունենա մի շարք պատճառներով: Նախ՝ օտարերկրյա կապիտալի մասնակցությունը պետական գույքի մասնավորեցման (սեփականաշնորհման) գործընթացներին զգալիորեն գերազանցել է մասնավորեցվող
ընկերություններում տեղական կապիտալների ներհոսքին: Կարծիք կա, որ
օտարերկրյա ներդրումների ներհոսքը, անկախ դրանց ծավալներից, հանգեցնում է տնտեսության ավելի նշանակալի բարելավումների: Երկրորդ, պետական գույքի մասնավորեցման (սեփականաշնորհման) արդյունքների
գնահատման կարևորագույն չափանիշներից է այդ գործընթացի թափանցիկությունը և օտարերկրյա ու տեղական ներդրումների համար հավասար
պայմանների ապահովումը: Երրորդ, գրականության մեծ մասում հիմնականում անտեսվում է պետական գույքի մասնավորեցման (սեփականաշնորհման) դերը տվյալ երկրում մասնավոր հատվածի զարգացման համար՝ որքանով է ավելացել մասնավոր հատվածի մասնաբաժինը տնտեսությունում
նոր ստեղծված ձեռնարկությունների հաշվին` մասնավորեցված (սեփականաշնորհված) նախկին պետական ձեռնարկությունների համեմատությամբ:
Յուրաքանչյուր երկրի տնտեսությունում մասնավոր հատվածի (ինչպես
մասնավորեցված պետական ձեռնարկությունների, այնպես էլ նոր ստեղծ282

Simeon Djankov and Peter Murrell. «Enterprise Restructuring in Transition: A Quantitative
Survey», Journal of Economic Literature 40, no. 3 (2002), pp. 739–792.
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ված կազմակերպությունների) դերի գնահատումը հնարավոր չէ կատարել
առանց վերը նշված հարցերին պատասխանելու:
Եվրամիությունը կարևոր դեր է խաղացել այդ կազմակերպության անդամակցության թեկնածու երկրներում բարեփոխումների խթանման, և, առանձնապես, պետական գույքի մասնավորեցման (սեփականաշնորհման)
գործում, սակայն վիճարկելի է մնում այն հարցը թե որքանով է Եվրամիությանը անդամակցելու հեռանկարը նախկին համայնավարական երկըրների կառավարությունների համար բարեփոխումների իրականացման արտաքին խթանիչ ուժ հանդիսացել (նկատենք նաև, որ մինչև 2013թ.-ի սեպտեմբերի 1-ը ՀՀ-ը նույնպես «գնում» էր Եվրամիություն): Որ բարեփոխումների գործին ներքին նվիրվածությունը կարևոր, որոշիչ գործոն է հանդիսանում ակնհայտորեն երևում է Բալթյան երկրների օրինակով, որոնք Եվրամիությանը անդամակցության գործընթացը սկսեցին 1995 թվականից՝
երեք, չորս տարով ավելի ուշ, քան Կենտրոնական Եվրոպայի մյուս երկըրները: Այդուհանդերձ, նույնիսկ առանց Եվրամիությանը անդամակցելու շարժառիթի, Բալթյան երկրները նախաձեռնեցին խորքային և արագ բարեփոխումների գործընթացը: Ի տարբերություն Բալթյան երկրների, Եվրամիության արտաքին ճնշումը շատ արդյունավետ էր Սլովակիայում բարեփոխումների համար:
Աղյուսակ 2-ում ներկայացված են անցումային երկրներում տարբեր
ոլորտներում իրականացված բարեփոխումների գնահատականները՝ ըստ
Freedom House-ի: Երկրների դասակարգումն իրականացվել է 2016 թվականի համար՝ 2015 թվականի հունվարի 1-ից դեկտեմբերի 31-ը ընկած ժամանակահատվածի ցուցանիշների հիման վրա: Երկրների ցուցանիշները
դասակարգված են 1-ից 7-ը սանդղակով, ընդ որում՝ 1-ը առավելագույն
գնահատականն է, իսկ 7-ը՝ նվազագույն: Առանձին ցուցանիշների միջինացված գնահատականը կազմում է տվյալ երկրի ժողովրդավարության ցուցիչը:
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Ժողովրդավարության ցուցիչը

Կոռուպցիան /
կաշառակերությունը

Դատական համակարգի
կառուցվածքը և
անկախությունը

Տեղական իշխանությունների
կառավարման
ժողովրդավարությունը

Կենտրոնական իշխանության
կառավարման
ժողովրդավարությունը

Լրատվամիջոցների
անկախությունը

Քաղաքացիական
հասարակություն

Երկրները

Ընտրությունների գործընթաց

Աղյուսակ 2. Անցումային տնտեսությամբ երկրների ժողովրդավարության
ցուցիչը և դրա բաղադրիչները 2016 թվականին

Ալբանիա
3.75
3.00
4.25
4.50
3.50
4.75
5.25
4.14
Հայաստան
5.75
3.75
5.75
5.75
5.75
5.50
5.25
5.36
Ադրբեջան
7.00
7.00
7.00
6.75
6.50
7.00
6.75
6.86
Բելառուս
6.75
6.25
6.75
6.75
6.75
7.00
6.25
6.64
3.50
4.75
5.75
4.75
4.50
5.00
4.50
Բոսնիա Հերցեգ. 3.25
Բուլղարիա
2.25
2.25
4.00
3.50
3.00
3.50
4.25
3.25
Խորվաթիա
3.00
2.75
4.00
3.50
3.75
4.50
4.25
3.68
Չեխիա
1.25
1.75
2.75
2.75
1.75
1.75
3.50
2.21
Էստոնիա
1.50
1.75
1.50
2.25
2.50
1.50
2.50
1.93
Վրաստան
4.50
3.75
4.00
5.50
5.25
4.75
4.50
4.61
Հունգարիա
2.75
2.50
3.75
4.00
3.00
3.00
4.00
3.29
Ղազախստան
6.75
6.50
6.75
6.75
6.50
6.50
6.50
6.61
Կոսովո
4.75
3.75
5.25
5.50
4.50
5.75
6.00
5.07
Ղրղզստան
5.25
4.75
6.00
6.50
6.25
6.25
6.25
5.89
Լատվիա
1.75
1.75
2.00
2.00
2.25
1.75
3.00
2.07
Լիտվա
2.00
1.75
2.25
2.75
2.25
1.75
3.50
2.32
Մակեդոնիա
3.75
3.25
5.25
4.75
4.00
4.50
4.50
4.29
Մոլդովա
4.00
3.25
5.00
5.75
5.50
4.75
6.00
4.89
Չերնոգորիա
3.50
2.75
4.50
4.25
3.50
4.00
5.00
3.93
Լեհաստան
1.50
1.50
2.75
2.75
1.50
2.75
3.50
2.32
Ռումինիա
3.25
2.25
4.25
3.75
3.25
3.75
3.75
3.46
Ռուսաստան
6.75
6.25
6.50
6.75
6.25
6.25
6.75
6.50
Սերբիա
3.25
2.25
4.50
4.00
3.50
4.50
4.25
3.75
Սլովակիա
1.50
1.75
3.00
3.00
2.50
2.75
3.75
2.61
Սլովենիա
1.50
2.00
2.50
2.00
1.50
2.00
2.50
2.00
Տաջիկստան
6.75
6.50
6.25
7.00
6.00
6.75
6.50
6.54
Թուրքմենստան 7.00
7.00
7.00
7.00
6.75
7.00
6.75
6.93
ՈՒկրաինա
3.50
2.25
4.00
5.75
5.25
6.00
6.00
4.68
ՈՒզբեկստան
7.00
7.00
7.00
7.00
6.75
7.00
6.75
6.93
Աղբյուրը՝ https://www.freedomhouse.org/report/nations-transit-2016/nit-table-country-scores
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Գրիգոր ԿՈՒՐՂԻՆՅԱՆ
Անցումային տնտեսությամբ երկրների բարեփոխումները պետական
մասնավոր հատվածների ձևավորման համատեքստում
Բանալի բառեր. անցումային տնտեսություն, տնտեսական բարեփոխումներ,
անցումային առաջընթացի համաթիվ, ինստիտուցիոնալ զարգացում
Համայնավարական համակարգի կազմալուծումը և անցումը շուկայական
հարաբերությունների առաջ բերեց տնտեսությունում պետական և մասնավոր հատվածների միջև համագործաակցության հիմնախնդիրը, որը յուրաքանչյուր երկիր մյուս երկրների ընդհանուրությունների հետ մեկտեղ ունի իր
առանձնահատկությունները և կարգավորման նրբությունները: Հեղինակը
անցումային երկրների վերջին քառորդդարյա բարեփոխումները քննարկել և
վերլուծել է ելնելով պետական մասնավոր հատվածների ձևավորման տեսանկյունից, բացահայտել նաև այն դասերը, որոնք օգտակար կարող են լինել վերափոխումների հետագա շարունակման և պետական մասնավոր
հատվածների համագործակցության արդյունավետ միջավայր կառուցելու առումով:
Григор КУРГИНЯН
Реформы экономических стран переходного периода в контексте
формирования государственного и частного сектора
Ключевые слова: переходная экономика, экономические реформы, показатель переходного
прогресса, институциональное развитие, модели постепенных реформ

Разрушение общественного строя и переход к рыночным отношениям выдвинулу
проблемы сотрудничества государственного и частного сектора, который, вместе
с общностями во всех странах, имеет свою специфику и тонкости нормализации в
каждом из стран. Автор рассматривает и анализирует реформы последней четверти века стран переходного периода исходя от формирования государственного
и частного сектора, также проявил те уроки, которые могут быть полезны в
контексте продолжения реформ и формирования результативного сотрудничества
государственного и частного сектора.
Grigor KURGHINYAN
The reforms in the economical countries of transition period in the context of the
formation of public and private sector
Key words: transition economy, economic reforms, state, private sector, Transition Progress
Index, institutional development, gradual reform models

The destruction of the social system and the transition to a market economy put forward
the problems of cooperation between the public and private sector, which, together with
the similarities in all countries, has its own specifics and subtleties of normalization in
each of the countries. The author examines and analyzes the reforms of the last quarter
century in the countries in transition period on the basis of the formation of public and
private sector, also shows the lessons that can be useful in the context of continuation of
reforms and establishing effective cooperation between public and private sectors.
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öàøð ºì ØÆæÆÜ ÒºèÜ²ðÎàôÂÚàôÜÜºðÆ ì²ðÎàôÜ²ÎàôÂÚ²Ü ¶Ü²Ð²îØ²Ü
²ð¸ÚàôÜ²ìºîàôÂÚ²Ü ´²ðÒð²òØ²ÜÐÆØÜ²Î²Ü ØàîºòàôØÜºðÀ
¶»áñ·Ç ÐáíÑ³ÝÝÇëÛ³Ý
Ð³Û-éáõë³Ï³Ý (ëÉ³íáÝ³Ï³Ý) Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ³ëåÇñ³Ýï
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. í³ñÏáõÝ³ÏáõÃÛáõÝ, í³ñÏ³íáñÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³ó, í³ñÏáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý
·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñ, ÷áùñ ¨ ÙÇçÇÝ Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í³ñÏáõÝ³ÏáõÃÛáõÝ

ì³ñÏáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ ëáíáñ³µ³ñ ÑÇÙÝíáõÙ ¿ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ Ñ³Ù³ÉÇñ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý íñ³ ¨ Çñ Ù»ç
Ý»ñ³éáõÙ ¿ í»ñçÇÝÇë ÏáÕÙÇó Çñ³Ï³Ý³óí³Í ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñáëù»ñÇ ¹ÇÝ³ÙÇÏ³ÛÇ, ³ÏÝÏ³ÉíáÕ ß³ÑáõÛÃÇ ¨ ³ÛÉ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ÐÇÙÝ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÁ Ï³Û³ÝáõÙ ¿ ïÁÝï»ë³í³ñáÕ ëáõµÛ»ÏïÇ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ
Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý Ù»ç: ¸ñ³ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ëï³óí³Í ù³Ý³Ï³Ï³Ý
óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ ³ÛÝáõÑ»ï»¨ »ÝÃ³ñÏíáõÙ »Ý Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ ÷áñÓ³·Çï³Ï³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý, ÇÝãÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ áñáßíáõÙ ¿ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ï»ÕÁ
í³ñÏ³ÝÇß³ÛÇÝ áñáß³ÏÇ ë³Ý¹Õ³ÏáõÙ: ä³ñ½³å»ë ³Ûë ¹»åùáõÙ ËÝ¹ÇñÁ
Ï³Û³ÝáõÙ ¿ Ýñ³ÝáõÙ, áñ Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí»ïáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ Ý»ñÏ³Û³óíáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ áã ÙÇßï »Ý ÉÇ³ñÅ»ù Ï»ñåáí ³ñï³óáÉáõÙ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ýÇÝ³Ýë³ïÝï»ë³Ï³Ý íÇ×³ÏÁ, ÇÝãÇ Ñ»ï¨³Ýùáí Ù»Í³ÝáõÙ ¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý í»ñÉáõÍ³µ³ÝÝ»ñÇ ¹»ñÁ, áñáÝó ÑÇÙÝ³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ ¿
å³ñ½»É Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ í³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý
Ýå³ï³Ïáí Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý µ³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó Ñ³ëï³ïí»É ¿ §´³ÝÏ»ñÇ í³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù»Ãá¹³Ï³Ý áõÕ»óáõÛóÁ¦, áñÝ, Áëï ¿áõÃÛ³Ý, ÑÇÙù ¿
Ñ³Ý¹Çë³ó»É ³é¨ïñ³ÛÇÝ µ³ÝÏ»ñÇ Ñ³Ù³ñ í³ñÏáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý
ë»÷³Ï³Ý Ùá¹»ÉÝ»ñÇ Ùß³ÏÙ³Ý Ñ³Ù³ñ:283 Üßí³Í ÷³ëï³ÃÕÃáí ³é³ç³ñÏíáõÙ ¿ í³ñÏáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïáõÙÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ, ¹ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñÇ, Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí»ÏßéÇ, ßáõÏ³ÛÇ, å³ñïùÇ ëå³ë³ñÏÙ³Ý ·áñÍ³ÏóÇ, Ï³é³í³ñÙ³Ý áõÝ³ÏáõÃÛ³Ý, ³å³ÑáíáõÃÛ³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý, ÇÝãå»ë Ý³¨ ÷áË³éáõÇÝ ³Ûó»ÉáõÃÛ³Ý ¨ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ëïáõ·Ù³Ý ÙÇçáóáí: Ü»ñÏ³ÛáõÙë í³ñÏáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí Ñ³Û³ëï³ÝÛ³Ý µ³ÝÏ»ñÇ ÏáÕÙÇó ÑÇÙù ÁÝ¹áõÝí³Í ·áñÍáÝÝ»ñÁ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ
³éÙ³Ùµ Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝ»ñ Ñ»ï¨Û³É ËÙµ»ñáíÇ ï»ëùáí:284
ÐÐ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý µ³ÝÏÇ ËáñÑñ¹Ç áñáßáõÙÁ §´³ÝÏ»ñÇ í³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏÇ
Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù»Ãá¹³Ï³Ý áõÕ»óáõÛóÁ Ñ³ëï³ï»Éáõ Ù³ëÇÝ¦: 2001 Ã.:
284
ú·ï³·áñÍí»É ¿ Ñ³Û³ëï³ÝÛ³Ý µ³ÝÏ»ñÇ ÇÝï»ñÝ»ï³ÛÇÝ Ï³Ûù»ñáõÙ ï»Õ³¹ñí³Í
ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ: www.banks.am
283
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“ ¶áñÍáõÝ³ÏáõÃÛáõÝ` Çñ³í³Ï³Ý Ï³ñ·³íÇ×³ÏÁ, ë»÷³Ï³Ý³ï»ñ»ñÁ,
“ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ¨ í³ñÏ³ÛÇÝ å³ïÙáõÃÛáõÝ` ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý áÉáñïÁ ¨
Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÁ, ³ñï³¹ñ³Ï³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, í³ñÏ»ñÇ í»ñ³¹³ñÓÇ å³ïÙáõÃÛáõÝÁ, ïíÛ³É í³ñÏ³ïáõÇ Ñ»ï Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
å³ïÙáõÃÛáõÝÁ,
“ ·áñÍ³ñ³ñ ßáõÏ³` ¹ÇñùÁ, Ùñ³ó³ÏóáõÃÛáõÝÁ, ·áñÍÁÝÏ»ñÝ»ñÁ, ·áñÍ³ñùÝ»ñáõÙ í×³ñáõÙÝ»ñÇ Ù»Ë³ÝÇ½ÙÁ, ³åñ³ÝùÇ ·Ý»ñÁ,
“ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³Ï` ýÇÝ³ë³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ, Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ Íñ³·ñ»ñáõÙ í³ñÏ³éáõÇ ë»÷³Ï³Ý Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý ã³÷Á,
“ Ï³é³í³ñáõÙ` Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ áñ³Ï³íáñáõÙÁ, å³ß³ñÝ»ñÇ ¨ ¹»µÇïáñ³Ï³Ý å³ñù»ñÇ ßñ³ç³Ý³éáõÃÛáõÝÁ,
“ ³ñï³ùÇÝ ³½¹³ÏÝ»ñ` ù³Õ³ù³Ï³Ý, Çñ³í³Ï³Ý, ïÝï»ë³Ï³Ý,
“ ³å³Ñáíí³ÍáõÃÛáõÝ` »ñ³ËÇßùÁ, »ñ³ßË³íáñáõÃÛáõÝÁ, µ³ñÓñ Çñ³óí»ÉÇ ³ÏïÇíÝ»ñÁ, ³Ýß³ñÅ ·áõÛùÁ ¨ ³ÛÉÝ:
ì³ñÏáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ û·ï³·áñÍíáõÙ »Ý ï³ñµ»ñ
³ÕµÛáõñÝ»ñÇó ëï³óí³Í ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ: Ø³ëÝ³íáñ³å»ë.
“ Ñ³×³Ëáñ¹Çó ëï³óí³Í ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ` ÑÇÙÝ³¹Çñ ÷³ëï³ÃáÃ»ñ,
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý, íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ, å³ÛÙ³Ý·ñ»ñ ¨ ³ÛÉÝ,
“ Ñ³×³Ëáñ¹Ç í»ñ³µ»ñÛ³É µ³ÝÏÇ ³ñËÇíáõÙ ³éÏ³ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ`
Ñ³ßÇíÝ»ñÇ ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É, Ý³ËÏÇÝáõÙ ïñ³Ù³¹ñí³Í í³ñÏ»ñÇ å³ïáõÃÛáõÝ ¨ ³ÛÉÝ,
“ å»ï³Ï³Ý Ï³Ù Ù³ëÝ³íáñ í³ñÏ³ÛÇÝ é»·ÇëïñÇ ·áñÍ³Ï³ÉáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ëï³óí³Í ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ,
“ ³ÛÉ ³ÕµÛáõñÝ»ñÇó ëï³óí³Í ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ` ³ÛÉ µ³ÝÏ»ñ, ·Ýáñ¹Ý»ñ, Ù³ï³Ï³ñ³ñÝ»ñ ¨ ³ÛÉÝ:
Ü»ñ³Ï³ÛáõÙë Ð³Û³ëï³ÝÇ µ³ÝÏ»ñÇ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝ»ñ ëï³Ý³ÉáõÝ ½·³ÉÇáñ»Ý Ýå³ëïáõÙ ¿ ÐÐ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý µ³ÝÏáõÙ ëï»ÕÍí³Í ÷áË³éáõÝ»ñÇ í³ñÏ³ñÅ³ÝáõÃÛ³Ý ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á` í³ñÏ³ÛÇÝ é»·ÇëïñÁ, áñÇ ÙÇçáóáí µ³ÝÏ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ÉÇ³ñÅ»ù ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝ»ñ ëï³Ý³É Ñ³×³Ëáñ¹Ç` ³ÛÉ µ³ÝÏ»ñáõÙ áõÝ»ó³Í í³ñÏ³ÛÇÝ
å³ïÙáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É: ì³ñÏ³ÛÇÝ é»·ÇëïñÁ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ ï³ÉÇë
µ³ÝÏ»ñÇÝ Ëáõë³÷»É ³Ýå³ñï³×³Ý³ã í³ñÏ³éáõÝ»ñÇ í³ñÏ³íáñáõÙÇó:
ØÇ³Å³Ù³Ý³Ï, ³ÛÝ ëïÇåáõÙ ¿ í³ñÏ³éáõÝ»ñÇÝ å³ñï³×³Ý³ã Ï»ñåáí
Ï³ï³ñ»Éáõ ë»÷³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ` Ñ»ï³·³ÛáõÙ í³ñÏ»ñ Ó»éù
µ»ñ»Éáõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ å³Ñå³Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñ:
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ì³ñÏáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ óáõÛó ¿
ï³ÉÇë, áñ ¹ñ³Ýó ½·³ÉÇ Ù³ëÁ ÑÇÙÝí³Í ¿ íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý íñ³: âÝ³Û³Í ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ Ù»Ãá¹Ý»ñÇ ï³ñµ»ñáõÃÛ³ÝÁ, ¹ñ³Ýù
³Ûë Ï³Ù ³ÛÝ Ï»ñå ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ »Ý ï³ÉÇë áñáß»É.
 í³ñÏ³éáõÇ Ï³½Ù³Ï»ñå³ïÝï»ë³Ï³Ý µÝáõÃ³·ÇñÁ,
 í³ñÏ³éáõÇ í³ñÏ³ÛÇÝ å³ïÙáõÃÛáõÝÁ,
 ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÁ ¨ ·áõÛù³ÛÇÝ ¹ñáõÃÛáõÝÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ í×³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ:
àã å³Ï³ë Ï³¨áñ ¿ Ý³¨ í³ñÏ³éáõÇ í»ñ³µ»ñÛ³É áñ³Ï³Ï³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë.
 ïÝï»ë³í³ñáÕ ëáõµÛ»ÏïÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÝ ÁÝ¹·ñÏáÕ ×ÛáõÕÇ íÇ×³ÏÇ ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÁ,
 ïíÛ³É
ï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ,
×ÛáõÕáõÙ
í³ñÏ³éáõÇ
¹»ñÇ
·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÁ,
 Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ïÝï»ë³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÁ,
 ·áñÍ³ñ³ñ Ñ³Ùµ³íÁ ¨ ³ÛÉÝ:
ÀÝ¹Ñ³Ýáñ ³éÙ³Ùµ, í³ñÏáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ Ù»Ãá¹Ý»ñÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ µ³Å³Ý»É »ñÏáõ ËÙµÇ` ÷áñÓ³·Çï³Ï³Ý ¨ ³íïáÙ³ï Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ íñ³ ÑÇÙÝí³Í Ù»Ãá¹Ý»ñ: ²é³çÇÝÝ»ñÁ áñáßáõÙ »Ý ÏáÝÏñ»ï í³ñÏ³éáõÇ í³ñÏáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É áñáßáõÙ»ñÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý
µÝáõÛÃÁ, ÇëÏ »ñÏñáñ¹Ý»ñÁ` Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý µ³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó í³ñÏÇ ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý Ù³ëÇÝ áñáßáõÙÝ»ñÇ Ï³Û³óÙ³Ý Ù³Ã»Ù³ïÇÏ³Ï³Ý »Õ³Ý³ÏÝ»ñáí:
´³í³Ï³Ý³ã³÷ ï³ñ³Íí³Í ¿ Ý³¨ í³ñÏ³éáõÇ í³ñÏ³ÝÇß³ÛÇÝ ·Ý³Ñ³ïáõÙÁ: ì³ñÏ³ÝÇß³ÛÇÝ Ù»Ãá¹Ý»ñÁ ÑÇÝ³Ï³ÝáõÙ Ï³åí³Í »Ý í³ñÏ³ÛÇÝ
éÇëÏÇ Ñ»ï ¨ µ³ÝÏ»ñÇ ÏáÕÙÇó ÏÇñ³éíáõÙ »Ý í³ñÏ»ñÇ áñ³ÏÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ¨
³ÏïÇíÝ»ñÇ ÙáÝÇïáñÇÝ·Ç Ýå³ï³Ïáí: Þ³ï Ñ³×³Ë µ³ÝÏ»ñÁ Ï³½ÙáõÙ »Ý
ë»÷³Ï³Ý í³ñÏ³ÝÇß³ÛÇÝ ë³Ý¹Õ³ÏÝ»ñÁ, áñáÝó ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÁ í³ñÏÇ ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É áñáßáõÙÝ»ñÇ Ï³Û³óÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ Ñ»ßï³óáõÙÝ ¿:285 ²Ûë ¹»åùáõÙ ÏÇñ³éíáõÙ »Ý Ñ»ï¨Û³É ÑÇÙÝ³Ï³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñÁ:
ì³ñÏ³ÝÇß³ÛÇÝ ë³Ý¹Õ³ÏÇ Ï³½ÙÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ áñ³Ï³Ï³Ý ·Ý³Ñ³ïáõÙ ¨, ÇÝã áñ ³éáõÙáí, ÏñáõÙ ¿ ëáõµÛ»ÏïÇí
µÝáõÛÃ, ù³ÝÇ áñ Ï³Ëí³Í ¿ ÏáÝÏ»ï ³ÝÓÇ áñáßáõÙÇó: Þ³ï Ñ³×³Ë í³ñÏ³ÝÇßÝ»ñÇ Ï³½ÙÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ÏÇñ³éíáõÙ ¿ Ý³¨ µ³É³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á, »ñµ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ã³÷áñáßÇãÇ Ñ³Ù³ñ ïñíáõÙ ¿ ÏáÝÏñ»ï µ³É: ì»ñçÝ³Ï³Ý ·Ý³Ñ³ïáõÙÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ µáÉáñ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ïñí³Í µ³É»ñÇ
285

Ендронова В., Хосянова С. Методика комплексной оценки кредитоспособности
заемщика. М.: Финансы и кредит. 2002г. №14. стр. 2-10.
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Ñ³Ýñ³·áõÙ³ñÇ ÙÇçáóáí: ²Ûë ¹»åùáõÙ Ã»ñáõÃÛáõÝÁ ÏñÏÇÝ Ï³Û³ÝáõÙ ¿ ëáõµÛ»ÏïÇí µÝáõÛÃÇ Ù»ç, ù³ÝÇ áñ ß³ï ³éáõÙÝ»ñáí Ï³Ëí³Í ¿ ïí³É µ³ÝÏÇ Ù»Ý»çÙ»ÝïÇ áñ³ÏÇó ¨ ·Ý³Ñ³ïáõÙ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ áñ³Ï³íáñÙ³Ý ³ïÇ×³ÝÇó:
²ÕÛáõë³Ï 5. ì³ñÏ³ÝÇß³ÛÇÝ ë³Ý¹Õ³Ï Ï³½Ù»Éáõ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÁ
¶áñÍ³ñ³ñ Ñ³Ùµ³íÁ

ÐÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ

Î³åÇï³É

ä³ÛÙ³ÝÝ»ñ

¶ñ³í

ì³ñÏ³éáõÇ ó³ÝÏáõÃÛáõÝÝ áõ í×é³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ µ³í³ñ³ñ»Éáõ ë»÷³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÙáõÝùÝ»ñÁ: ¶Ý³Ñ³ïáõÙÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿
»ÉÝ»Éáí Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³ÝÑ³ï³Ï³Ý
(í³ñÏ³éáõÇ Ù³ëÇÝ Ï³ñÍÇùÝ»ñ, í³ñÏ³ÛÇÝ
å³ïÙáõÃÛáõÝ) ¨ ·áñÍ³ñ³ñ (í³ñÏ³éáõÇ
·áñÍÁÝÏ»ñÝ»ñ, (Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñ, Ù³ï³Ï³ñ³ñÝ»ñ, í³ñÏ³ïáõÝ»ñ) áñ³ÏÝ»ñÇó
ì³ñÏ³éáõÇ ÁÝ¹áõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ ëï³Ý³É
¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ Çñ ÏáÕÙÇó Çñ³Ï³Ý³óíáÕ ·áñÍ³ñùÝ»ñÇ Ù³ëáí (ÏáÝÏñ»ï
Íñ³·ñÇ Ï³Ù Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÇ Ñ³Ù³ñ
Çñ³Ï³Ý³óí³Í Ó»éÝ³ñÏ³ïÇñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó ëï³óí³Í ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ¹ñ³Ù³Ï³Ý Ùáõïù»ñÁ ¨ ÙÇçáóÝ»ñÁ Ï³é³í³ñ»Éáõ í³ñÏ³éáõÇ ÁÝ¹áõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ)
ì³ñÏ³éáõÇ í×é³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ û·ï³·áñÍ»Éáõ ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÁ ³ÛÝ Ý³Ë³·ÍáõÙ,
áñÇ Ñ³Ù³ñ Ñ³ÛóáõÙ ¿ í³ñÏ³ÛÇÝ é»ëáõñëÝ»ñ, ³ÛÉ Ëáëùáí` í³ñÏ³éáõÇ ÁÝ¹áõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ µ³ÝÏÇ Ñ»ï ÏÇë»Éáõ Ý³Ë³·ÍÇ éÇëÏÁ
²½·³ÛÇÝ ¨ ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ ßáõÏ³Ý»ñÇ,
ÇÝãå»ë Ý³¨ ïÝï»ë³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý
ïíÛ³É ×ÛáõÕÇ ÁÝÃ³óÇÏ íÇ×³ÏÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ ¨ Ï³ÝË³ï»ëáõÙÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ

¶ñ³íÇ ³é³ñÏ³Ûáí Ï³Ù »ñ³ßËÇùÝ»ñáí
³å³Ñáíí³ÍáõÃÛ³Ý Ñ»ï ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï
Ñ³ßíÇ »Ý ³éÝíáõÙ Ý³¨ ³ÛÉ ·áñÍáÝÝ»ñ,
áñáÝù µÝáõÃ³·ñáõÙ »Ý ·ñ³íÇ ³é³ñÏ³ÛÇ
áñ³ÏÁ (¹ñ³ Çñ³óí»ÉÇáõÃÛáõÝÁ, í³ñÏ³ÛÇÝ
ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñ»ï Ýñ³ ßáõÏ³Û³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ
Ñ»ï Ñ³Ù³å³ï³³ÝáõÃÛáõÝ ³ÛÉÝ)

Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ Ý»ñÏ³ÛáõÙë öØÒ ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÇ í³ñÏáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïáõÏ Ùáï»óáõÙÝ»ñ ·áÛáõÃÛáõÝ ãáõÝ»Ý: ²ÛÉ
Ï»ñå ³ë³Í, ·Ý³Ñ³ïáõÙÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ³ÛÝå»ë, ÇÝãå»ë ÙÝ³ó³Í
ïÝï»ë³í³ñáÕ ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÇ å³ñ³·³ÛáõÙ ¿: ì³ñÏáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ³í³Ý¹³Ï³Ý »Õ³Ý³ÏÝ»ñÁ öØÒ ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÇ ³éáõÙáí ³ÛÝù³Ý ¿É ÏÇñ³é»ÉÇ ã»Ý, ÇÝãÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ µ³ó³ïñíáõÙ ¿ Ýñ³Ýó ÏáÕÙÇó Ý»ñÏ³Û³óíáÕ
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ³Ý×ßïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»Í ù³Ý³Ïáí: Ð»ï¨³µ³ñ, öØÒ ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÇ í³ñÏáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ å³Ñ³ÝçíáõÙ »Ý Ýáñ Ùáï»óáõÙÝ»ñ, áñáÝù ÑÝ³ñ³íáñÇÝë Ñ³ßíÇ Ï³éÝ»Ý ïíÛ³É
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ë»ÏïáñÇ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ÆÑ³ñÏ», ¹³ µ³í³Ï³Ý³ã³÷ µ³ñ¹ ¿,
å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ ïíÛ³É ë»ÏïáñÇÝ å³ïÏ³ÝáÕ ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ûáõñ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñáí ¨ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáí` ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Ï³åí³Í ³ÝáñáßáõÃÛ³Ý, ÇÝãå»ë Ý³¨ ³ñï³ùÇÝ ÙÇç³í³ÛñÇ Ñ³Ý¹»å Ëáó»ÉÇáõÃÛ³Ý Ù»Í
³ëïÇ×³ÝÇ Ñ»ï: ²Ûë ï»ë³ÝÏáõÝÇó, öØÒ ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÇ í³ñÏ³íáñÙ³Ý
Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñáõÃÛ³Ý í»ÉáõÍáõÃÛáõÝÁ, Ù»ñ Ï³ñÍÇùáí, ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ¹Çï³ñÏ»É áñå»ë ³ÝáñáßáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ÉáõÍÙ³Ý »ÝÃ³Ï³ ËÝ¹Çñ: ºÃ»
³ÛÝ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Ýù ù³ÛÉ»ñÇ Ñ³çáñ¹³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ï»ëùáí, ³å³ ³ÛÝ å»ïù ¿
áõÝ»Ý³ ù³ÛÉ»ñÇ Ñ»ï¨Û³É Ñ³çáñ¹³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ:
1. ì³ñÏ³íáñÙ³Ý Ýå³ï³ÏÇ ¨ í³ñÏ³éáõÇ í³ñÏ³ÛÇÝ å³Ñ³ÝçÙáõÝùÝ»ñÇ áñáßáõÙ: ²Ûë ·áñÍ³éáõÛÃÁ å»ïù ¿ Çñ³Ï³Ý³óíÇ Ñ³Ù³ï»Õ` µ³ÝÏÇ
í³ñÏ³ÛÇÝ Ù³ëÝ³·»ïÇ ¨ åáï»ÝóÇ³É í³ñÏ³éáõÇ Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ:
2. Øáõïù³ÛÇÝ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ` ³ÛëÇÝùÝ Ñ³×³Ëáñ¹Ç ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ
ù³Ý³Ï³Ï³Ý ¨ áñ³Ï³Ï³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ áñáßáõÙ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ¹ñ³Ýó
·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ã³÷áñáßÇãÝ»ñÇ ÁÝïñáõÃÛáõÝ: ì³ñÏ³éáõÇ í³ñÏáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý
·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ³Ûë ÷áõÉáõÙ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÁ å»ïù ¿ ÉÇÝÇ ³ÛÝåÇëÇ
ã³÷áñáßÇãÝ»ñÇ ÁÝïñáõÃÛáõÝÁ, áñáÝù ³é³í»É³·áõÛÝë ÉÇ³ñÅ»ù ¨ ³ÙµáÕç³Ï³Ý ÏµÝáõÃ³·ñ»Ý öØÒ ëáõµÛ»ÏïÇ íÇ×³ÏÁ: ì³ñÏáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ÁÝïñíáÕ óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ å»ïù ¿ µ³Å³Ý»É »ñÏáõ ÑÇÙÝ³Ï³Ý
ËÙµÇ` ù³Ý³Ï³Ï³Ý ¨ áñ³Ï³Ï³Ý: àñ³Ï³Ï³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ, Ù»ñ Ï³ñÍÇùáí, Ï³ñ»ÉÇ ¿ ¹³ë³Ï³·»É 3 ËÙµÇ:
²) ÖÛáõÕ³ÛÇÝ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ µÝáõÃ³·ñáÕ óáõó³ÝÇßÝ»ñ
1. ×ÛáõÕÇ ½³ñ·³óÙ³Ý ¹ÇÝ³ÙÇÏ³Ý,
2. ×ÛáõÕÇ ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ»é³ÝÏ³ñÝ»ñÁ,
3. ³ñï³¹ñÙ³Ý Ï³Ù Ù³ïáõóÙ³Ý »ÝÃ³Ï³ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ áõ
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ßáõÏ³ÛÇ å³Ñ³Ýç³ñÏÁ:
´) î³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ µÝáõÃ³·áÕ óáõó³ÝÇßÝ»ñ
4. ïíÛ³É ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ¹ÇÝ³ÙÇÏ³Ý,
5. ïíÛ³É ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ»é³ÝÏ³ñÝ»ñ,
6. ³ñï³¹ñÙ³Ý Ï³Ù Ù³ïáõóÙ³Ý »ÝÃ³Ï³ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ áõ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ ßáõÏ³ÛÇ å³Ñ³Ýç³ñÏÁ:
¶) öØÒ ëáõµÛ»ÏïÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ
7. í³ñÏ³éáõÇ í³ñÏ³ÛÇÝ å³ïÙáõÃÛáõÝÁ,
8. ³ÝÓÝ³Ï³½ÙÇ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý áñ³Ï³íáñÙ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ (ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ ï³ÉÇë å³ñ½»É Ó»éÝ³ñÏáõÃÛ³Ý Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ áñ³Ï³íáñÙ³Ý ³ëïÇ×³ÝÁ ¹ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ï³é³í³ñÙ³Ý ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó),
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9. öØÒ ëáõµÛ»ÏïáõÙ µ³ñáÛ³Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ ·Ý³Ñ³ïáõÙÁ
(Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý å³ïÏ»ñÇ ·Ý³Ñ³ïáõÙÁ å»ïù ¿ Çñ³Ï³Ý³óíÇ Ñ³ñó³½ñáõÛóÇ ÙÇçáóáí ¨ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ï³ ÏáÕÙÝáñáßí»É ïíÛ³É ³ÝÓÇÝ í³ñÏ³ÛÇÝ
ÙÇçáóÝ»ñ Ñ³ïÏ³óÝ»Éáõ Ñ³ñóáõÙ),
10. ßáõÏ³ÛáõÙ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ,
11. öØÒ ëáõµÛ»ÏïÇ ïÝï»ë³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ (å»ïù ¿ ¹Çï³ñÏíÇ Ó»éÝ³ñÏáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó Ý³ËÏÇÝáõÙ Çñ³Ï³Ý³óí³Í Íñ³·ñ»ñÁ, áõëáõÙÝ³ëÇñíÇ Ó»éÝ³ñÏáõÃÛ³Ý µÇ½Ý»ë åÉ³ÝÁ ¨ ·Ý³Ñ³ïíÇ ¹ñ³ Ï³ï³ñ³Ý
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÁ, ÇÝãÁ ÃáõÛÉ Ïï³ µ³ÝÏÇÝ áñáß»É µÇ½Ý»ëÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ),
12. ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý Ñ³·»óí³ÍáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ,
13. Ï³¹ñ³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ (Ó»éÝ³ÏáõÃÛ³Ý ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ
ï³ñÇù³ÛÇÝ Ï³½ÙÇ ¨ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ëï³ÅÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝ, ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ é»ëáõñëÝ»ñáí ³å³Ñáíí³ÍáõÛÃáõÝ, Ï³¹ñ»ñÇ ÑáëáõÝáõÃÛ³Ý áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝ):
Ø»ñ Ï³ñÍÇùáí, í»ñÁ Ãí³ñÏí³Í 13 óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ å»ïù ¿ ÏÇñ³é»É
öØÒ ëáõµÛ»ÏïÇ í³ñÏáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: Üßí³ÍÝ»ñó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÁ Ï³ñáÕ ¿ áñáß³ÏÇ å³ïÏ»ñ³óáõÙ ëï»ÕÍ»É öØÒ ëáõµÛ»ÏïÇ
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ, ÇÝãÝ ¿É ÑÇÙù ÏÑ³Ý¹Çë³Ý³ µ³ÝÏÇ Ñ³Ù³ñ í³ñÏ³íáñÙ³Ý í»³µ»ñÛ³É áñáßáõÙ Ï³Û³óÝ»ÉÇë: ¸ñ³ÝóÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÝ ³é³ç³ñÏíáõÙ ¿ ¹³ë³Ï³ñ·»É 0-1 ÙÇç³Ï³ÛùáõÙ (ó³Íñ` 0, ÙÇçÇÝÇó ó³Íñ` 0.25,
ÙÇçÇÝ` 0.5, ÙÇçÇÝÇó µ³ñÓñ` 0.75, µ³ñÓñ 1) : ì»ñÁ µ»ñí³Í 13 óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ
·Íáí Ñ³ßí³ñÏ»Éáí ³ñ¹ÛáõÝù³ÛÇÝ óáõó³ÝÇßÝ»ñÝ ³é³ç³ñÏíáÕ ï³ñµ»ñ³Ïáí, ÑÝ³ñ³íáñ ÏÉÇÝÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý í³ñÏáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ
·Ý³Ñ³ï»É áñ³Ï³Ï³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó: ÜÙ³Ý Ùáï»óÙ³Ý ÏÇñ³éáõÙÁ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ Ïï³ å³ñ½»óÝ»É í³ñÏ³íáñÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É
áñáßÙ³Ý Ï³Û³óÙ³Ý ·áñÁÝÃ³óÁ, Ýí³½»óÝ»É µ³ÝÏÇ éÇëÏÁ í³ñÏ³íáñÙ³Ý
³éáõÙáí, öØÒ ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÇ í³ñÏáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ ·Ý³Ñ³ï»É Ýñ³Ýó ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇó ¨ ïÝï»ë³Ï³Ý Çñ³íÇ×³ÏÇó »ÉÝ»áí:
öÒØ ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÇ í³ñÏáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³óÙ³Ý ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó
Ñ³ïÏ³å»ë å»ïù ¿ Ï³ñ¨áñ»É Ýñ³Ýó ÏáÕÙÇó ³ñï³¹ñÙ³Ý Ï³Ù Ù³ïáõóÙ³Ý
»ÝÃ³Ï³ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ áõ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ßáõÏ³ÛáõÙ ³éÏ³
å³Ñ³Ýç³ñÏÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ: Î³ñÍáõÙ »Ýù, ³Ûë ·áñÍáÝÁ Ï³ñáÕ ¿ ËÃ³ÝÇã
Ñ³Ý·³Ù³Ýù Ñ³Ý¹Çë³Ý³É ³é¨ïñ³ÛÇÝ µ³ÝÏ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, áñáÝù Ï³ï³ñ»Éáí
³Û¹ áõÕáõÃÛ³Ùµ Ñ³Ù³ÏáÕÙ³ÝÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ µ³ó³Ñ³Ûï»Éáí Ñ»é³ÝÏ³ñ³ÛÇÝ áõ áã éÇëÏ³ÛÇÝ ááñïÝ»ñÁ, ÏáõÕÕáñ¹»Ý öØÒ ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÇÝ ³Û¹
áõÕáõÃÛ³Ùµ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ Í³í³É»Éáõ: ²ÛÉ Ï»ñå ³ë³Í, ³é¨ïñ³ÛÇÝ µ³ÝÏ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý Çñ³Ï³Ý³óÝ»É áñáß³ÏÇáñ»Ý ËáñÑñ¹³ïí³Ï³Ý µÝáõÛÃ ÏñáÕ
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·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ, ù³ÝÇ áñ öØÒ ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÁ ßáõÏ³ÛÇ áñ³ÏÛ³É áõ ËáñÁ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ï³¹ñ»ñ
áõ ³ÛÉ é»ëáõñëÝ»ñ ãáõÝ»Ý: ÜÙ³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ Ïµ³ó³Ñ³Ûïí»Ý
ïÝï»ë³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ñ³Ù»Ù³ï³µ³ñ ó³Íñ ¹ÇëÏ³ÛÇÝ áÉáñïÝ»ñÁ,
ÇÝãÁ Ïû·ÝÇ öØÒ ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÇÝ, ÙÇ ÏáÕÙÇó, ÏáÕÙÝáñáßí»É ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý
áõÕÕáõÃÛ³Ý ÁÝïñáõÃÛ³Ý Ñ³ñóáõÙ, ÇëÏ ÙÛáõë ÏáÕÙÇó` ÏÝå³ëïÇ í³ñÏ³íáñÙ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í éÇëÏ»ñÇ áñáß³ÏÇ Ïñ×³ïÙ³ÝÁ:
Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ÷áùñ ¨ ÙÇçÇÝ Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í³ñÏáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý
µ³ñÓñ³óÙ³Ý Ñ³ñóáõÙ, Ù»ñ Ï³ñÍÇùáí, Ï³ñ¨áñ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ Ï³ñáÕ ¿ áõÝ»Ý³É ³Û¹ áõÕÕáõÃÛ³Ùµ å»ïáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó Çñ³Ï³Ý³óíáÕ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ¨
Ñ³ëó»³Ï³Ý ³ç³ÏóáõÃÛáõÝÁ: ²Ûë Ýå³ï³Ïáí ÏÇñ³éíáÕ ·áñÍÇùÝ»ñÇ ß³ñùáõÙ Ñ³ïÏ³å»ë å»ïù ¿ Ï³ñ¨áñ»É ïíÛ³É áÉáñïÇ ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÇÝ å»ï³Ï³Ý ·ÝáõÙÝ»ñÇ ·áñÍÁÝÃ³óÇ Ù»ç Ý»ñ·ñ³íáõÙÁ: ²ÛÉ Ï»ñå ³ë³Í, å»ïáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ ë³ÑÙ³ÝÙ³Ý ÙÇçáóáí ³å³ÑáíÇ å»ï³Ï³Ý ·ÝáõÙÝ»ñÇ áñáß³ÏÇ ï»ë³ÏÝ»ñÇ (Ï³Ëí³Í ³åñ³ÝùÝ»ñÇó, Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ¨ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇó) ·Íáí öØÒ ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÇ å³ñï³¹Çñ
Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ: ¸³, ÙÇ ÏáÕÙÇó, ÏÝå³ëïÇ Ýñ³Ýó ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³å³Ñáíí³ÍáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ µ³ñÓñ³óÙ³ÝÁ, ÇëÏ ÙÛáõë ÏáÕÙÇó, ³é¨ïñ³ÛÇÝ µ³ÝÏ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ï¹³éÝ³ áõÕÕáñ¹Çã Ñ³Ý·³Ù³Ýù í³ñÏ³íáñÙ³Ý Ñ³ñóáõÙ:
Üßí³Í ·³Õ³÷³ñÇ Ï»Ýë³·áñÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³é³ç³ñÏíáõÙ ¿ Ñ»ï¨Û³É Ù»Ë³ÝÇ½ÙÁ: ä»ï³Ï³Ý å³ïí»ñÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ öØÒ ëáõµÛ»ÏïÁ ëï³ÝáõÙ ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ñ³í³ëï³·Çñ, áñÁ ÏíÏ³ÛÇ Ýñ³ ÏáÕÙÇó Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ å³ïß³× Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ù³ëÇÝ ¨
ÛáõñûñÇÝ³Ï »ñ³ßË³íáñ³·Çñ ÏÑ³Ý¹Çë³Ý³ ³é¨ïñ³ÛÇÝ µ³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó
í³ñÏ³íáñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: Ð³Ï³é³Ï å³ñ³·³ÛáõÙ (³ÛëÇÝùÝ í³ñÏÁ ãí»ñ³¹³ñÓÝ»Éáõ ¹»åùáõÙ) Ñ³í³ëï³·ñÇ ·áÛáõÃÛáõÝÁ ÑÇÙù ÏÑ³Ý¹Çë³Ý³ å»ï³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñ³ßíÇÝ ïíÛ³É ëáõµÛ»ÏïÇ ãÙ³ñí³Í å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: ÀÝ¹ áñáõÙ, å»ïù ¿ Ý³¨ ÝÏ³ïÇ áõÝ»Ý³É, áñ í³ñÏáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ µÝáõÃ³·ñáÕ ¿³Ï³Ý ·áñÍáÝ ¿ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ Ýñ³ Ñ»é³ÝÏ³ñ³ÛÇÝ í×³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ: ²Ûë ¹»åùáõÙ í³ñÏ³éáõÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïáõÙÁ å»ïù ¿ ÏñÇ Ï³ÝË³ï»ëáõÙ³ÛÇÝ µÝáõÛÃ, Ý»ñ³é»Éáí í³ñÏ³ÛÇÝ ÙÇçáóÝ»ñÇ û·ï³·áñÍÙ³Ý åáï»ÝóÇ³É Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÁ:
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¶»áñ·Ç ÐàìÐ²ÜÜÆêÚ²Ü
öáùñ ¨ ÙÇçÇÝ Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í³ñÏáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý
³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³óÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ùáï»óáõÙÝ»ñÁ
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. í³ñÏáõÝ³ÏáõÃÛáõÝ, í³ñÏ³íáñÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³ó, í³ñÏáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý
·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñ, ÷áùñ ¨ ÙÇçÇÝ Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í³ñÏáõÝ³ÏáõÃÛáõÝ
Ðá¹í³ÍáõÙ ùÝÝ³ñÏí»É »Ý ÷áùñ ¨ ÙÇçÇÝ Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í³ñÏáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ñ³ñó»ñÁ: ÐÇÙÝ³íáñí»É ¿ í³ñÏáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý
·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ³í³Ý¹³Ï³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÇ ÏÇñ³éÙ³Ý áã Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñáõÃÛáõÝÁ öØÒ áÉáñïáõÙ ¨ Ý»ñÏ³Û³óí»É »Ý ¹ñ³ å³ï×³éÝ»ñÁ: Î³ñ¨áñí»É ¿
÷áùñ ¨ ÙÇçÇÝ Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í³ñÏáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ñ³ïáõÏ
Ùáï»óáõÙÝ»ñÇ Ùß³ÏÙ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ, áñáÝù ³é³í»É³·áõÛÝë Ñ³ßíÇ
Ï³éÝ»Ý ïíÛ³É áÉáñïÇ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: Øß³Ïí»É ¿ áñ³Ï³Ï³Ý ¨
ù³Ý³Ï³Ï³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ Ñ³Ù³ËáõÙµ, áñáÝó ÙÇçáóáí ÑÝ³ñ³íáñ ÏÉÇÝÇ
³å³Ñáí»É ÷áùñ ¨ ÙÇçÇÝ Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í³ñÏáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý ûµÛ»ÏïÇí
í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ:
Георгий ОГАНЕСЯН
Основные подходы по повышению эффективности оценки
кредитоспособности малых и средних предприятий
Ключевые слова: кредитоспособность, процесс кредитования, методы оценки
кредитоспособности, кредитоспособность малых и средных предприятий

В статье обсуждены вопросы оценки кредитоспособности малых и средних предприятий. Обоснована нецелесообразность применения традиционных методов оценки кредитоспсобности в сфере малого и среднего бизнеса и предсталены ее
причины. Подчеркнута необходимость разработки особых подходов оценки кредитоспособности малых и средних предприятий, в которых максимально будут
предусмотрены особенности этой сферы. Разработаны количественные и качественные показатели, с помощью которых будет возможным обеспечить объективный анализ кредитоспособности малых и средних предприятий.
Georgi HOVHANNISSYAN
The main approaches of improving the effectiveness of assessing of
creditworthiness of small and medium enterprises
Key words: creditworthiness, lending process, methods of evaluation of creditworthiness, the
creditworthiness of small and medium businesses

The article discusses the issues of assessing of creditworthiness of small and medium
businesses. The unreasonableness of applying of traditional methods of assessing of
creditworthiness in the sphere of small and medium businesses and its causes are
presented. The need of development of special approaches of assessing of creditworthiness of small and medium businesses, which will maximally envisage the
features of this sector, are emphasized in the article. The quantitative and qualitative
indicators by which it will be possible to provide an objective analysis of the
creditworthiness of small and medium businesses have been developed.
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Ð²ðÎ²ÚÆÜ Ð²Ø²Î²ð¶Æ Òºì²ìàðØ²Ü Æð²ì²Î²Ü ÐÆØøºðÀ
²ñÃáõñ Ø²ÂºìàêÚ²Ü
ÐÐ äÎ² Ð³Ýñ³ÛÇÝ Ï³é³í³ñÙ³Ý ³ÙµÇáÝ, Ñ³Ûóáñ¹
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. Ñ³ñÏÇ ¹ñáõÛù³ã³÷, Ñ³ñÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·, Ñ³ñÏ³ÛÇÝ
µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñ, Ñ³ñÏ³ÛÇÝ é»ÅÇÙÝ»ñ, Ñ³ñÏ³ÛÇÝ µ»é, Ñ³ñÏ³ÛÇÝ Ù»Ë³ÝÇ½Ù

Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ïÝï»ëáõÃÛáõÝÁ Ï³é³í³ñÙ³Ý í³ñã³Ññ³Ù³Û³Ï³Ý« Ï»ÝïñáÝ³óí³Í Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ Ó¨³íáñí»É
¿ñ áñå»ë ÙÇáõÃ»Ý³Ï³Ý Ñ³Ù³ÉÇñÇ µ³ÕÏ³óáõóÇã Ù³ë« áñï»Õ Ý»ñùÇÝ ³ñï³¹ñ³ïÝï»ë³Ï³Ý Ï³å»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ûáõñ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÁ« ³ÏÝÑ³Ûïáñ»Ý ã¿ñ Ï³ñáÕ µÝáõÃ³·ñ³Ï³Ý ÉÇÝ»É ³Û¹ Ù»Í Ñ³Ù³ÉÇñÇó ³é³ÝÓÝ³óí³Í
¨ ïÝï»ë³Ï³Ý Ýáñ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ Ó¨³íáñáÕ »ñÏñÇ Ñ³Ù³ñ£ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ, ÷³ëïáñ»Ý, ÇÝùÝáõñáõÛÝ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ
ëÏë»ó Çñ³Ï³Ý³óí»É 1992 Ãí³Ï³ÝÇó: Üßí³Í Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ ³ëïÇ×³Ý³µ³ñ Ó¨³íáñí»ó ³ÛÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý µ³½³Ý, áñÝ
³ÝÑñ³Å»ßï Ý³Ë³¹ñÛ³É ¿ñ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ³Û¹ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ286:
Ø³ëÝ³íáñ³å»ë, ÁÝ¹áõÝí»óÇÝ ß³ÑáõÃ³Ñ³ñÏÇ, ³í»É³óí³Í ³ñÅ»ùÇ
Ñ³ñÏÇ, ³ÏóÇ½³ÛÇÝ Ñ³ñÏÇ, »Ï³Ùï³Ñ³ñÏÇ, ·áõÛù³Ñ³ñÏÇ ¨ ÑáÕÇ Ñ³ñÏÇ
Ù³ëÇÝ ûñ»ÝùÝ»ñÁ: 1997 Ãí³Ï³ÝÇÝ ³ñÙ³ï³Ï³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ Çñ³Ï³Ý³óí»óÇÝ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÇ áõÕÕáõÃÛ³Ùµ: 1997
Ãí³Ï³ÝÇ ³åñÇÉÇÝ ÁÝ¹áõÝí»ó §Ð³ñÏ»ñÇ Ù³ëÇÝ¦ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ýáñ ûñ»ÝùÁ, áñáí ÝáñáíÇ ë³ÑÙ³Ýí»óÇÝ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç
ÑÇÙÝ³ñ³ñ ëÏ½µáõÝùÝ»ñÁ, Ù³ëÝ³íáñ³å»ëª Ñ³ñÏ³ÛÇÝ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ¨ Ñ³ñÏ³ïáõÝ»ñÇ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ñ·³íáñáõÙÁ, Ñ³ñÏ í×³ñáÕÝ»ñÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÝ áõ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛáõÝÁ Ë³Ëï»Éáõ Ñ³Ù³ñ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÁ:
1997 Ãí³Ï³ÝÇ ÑáõÉÇëÇ 1-Çó áõÅÇ Ù»ç Ùï³í §²ÏóÇ½³ÛÇÝ Ñ³ñÏÇ Ù³ëÇÝ¦ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÁ, áñáí ë³ÑÙ³Ýí»óÇÝ ³ÏóÇ½³ÛÇÝ Ñ³ñÏÇ Ñ³ñÏÙ³Ý ûµÛ»ÏïÁ, µ³½³Ý, í×³ñáÕÝ»ñÁ, Ñ³ñÏÇ ¹ñáõÛù³ã³÷»ñÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ñ³ñÏÇ Ñ³ßí³ñÏÙ³Ý ¨ í×³ñÙ³Ý Ï³ñ·Á: 1998 Ãí³Ï³ÝÇ
ÑáõÝí³ñÇ 1-Çó áõÅÇ Ù»ç Ùï³í §ºÏ³Ùï³Ñ³ñÏÇ Ù³ëÇÝ¦ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÁ, áñáí ¿³Ï³Ýáñ»Ý Ýí³½»óí»ó Ñ³ñÏÙ³Ý µ»éÁ: 1998
Ãí³Ï³ÝÇ ÷»ïñí³ñÇ 1-Çó áõÅÇ Ù»ç Ùï³í Ý³¨ §¶áõÛù³Ñ³ñÏÇ Ù³ëÇÝ¦
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÁ, áñáí ë³ÑÙ³Ýí»óÇÝ Ñ³ñÏÙ³Ý
286
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µ³½³Ý, ¹³ßïÁ, ¹ñáõÛù³ã³÷»ñÁ ¨ í×³ñÙ³Ý Ï³ñ·Á: àñáß³ÏÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñ
í»ñ³å³Ñí»óÇÝ Ý³¨ Ñ³Ù³ÛÝùÇ ³í³·³ÝáõÝ` ·áõÛù³Ñ³ñÏÇ ·Íáí ³ñïáÝáõÃÛáõÝÝ»ñ ïñ³Ù³¹ñ»Éáõ Ñ³ñóáõÙ 2000 Ãí³Ï³ÝÇ û·áëïáëÇ 1-Çó ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Ù»ç Ùï³í §²ÏóÇ½³ÛÇÝ Ñ³ñÏÇ Ù³ëÇÝ¦ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ýáñ ûñ»ÝùÁ, áñáí Ïñ×³ïí»ó ³ÏóÇ½³ÛÇÝ Ñ³ñÏáí Ñ³ñÏÙ³Ý »ÝÃ³Ï³ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ ó³ÝÏÁ, µáÉáñ ³åñ³Ýù³ï»ë³ÏÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ñ³ñÏÁ
ë³ÑÙ³Ýí»ó Ñ³ëï³ï³·ñí³Í (³ÛÉ áã Ã» ³ñÅ»ù³ÛÇÝ), Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·í»ó
³ÏóÇ½³ÛÇÝ Ñ³ñÏáí Ñ³ñÏÙ³Ý »ÝÃ³Ï³ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï áñå»ë ÑáõÙù û·ï³·áñÍíáÕª ³ÏóÇ½³ÛÇÝ Ñ³ñÏáí Ñ³ñÏí³Í ³åñ³ÝùÝ»ñÇ ¹ÇÙ³ó Ù³ï³Ï³ñ³ñÇ ÏáÕÙÇó í×³ñí³Í ³ÏóÇ½³ÛÇÝ Ñ³ñÏÇ Ñ³ßí³ÝóÙ³Ý Ñ³ñóÁ, ¨ Ý»ñùÇÝ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý Ù³ëáí ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý³óí»ó Ñ³ñÏÇ í×³ñÙ³Ý ¨ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ: Ð³ñÏ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á ³é³ÝÓÇÝ Ñ³ñÏ³ï»ë³ÏÝ»ñÇ ¨ ¹ñ³Ýó ÷áË³ñÇÝáÕ å³ñï³¹Çñ
í×³ñÝ»ñÇ ³ÙµáÕçáõÃÛáõÝ ¿, áñÁ ë³ÑÙ³ÝíáõÙ ¨ Ý»ñ¹ñíáõÙ ¿ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ûñ»ÝùÝ»ñáí:
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ³ÝÏ³Ë³óáõÙÇó Ñ»ïá ³é³çÝ³Ñ»ñÃ
ËÝ¹ÇñÝ»ñÇó Ù»ÏÁ Ñ³ñÏÙ³Ý µÝ³·³í³éáõÙ É³ÛÝ³Í³í³É µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÇ
³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÝ ¿ñ: ²Ýßáõßï, Çñ³Ï³Ý³óíáÕ µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÇ Ýå³ï³ÏÁ ¹ÇÝ³ÙÇÏ ¨ Ñ³Ù³ÉÇñ ½³ñ·³óáÕ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ· ëï»ÕÍ»ÉÝ ¿ñ,
áñÁ Ýå³ï³Ï³áõÕÕí³Í ¿ñ µÛáõç»Ç »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ Ñ³Ù³ÉñÙ³ÝÁ ¨ ÙÇ¨ÝáõÛÝ
Å³Ù³Ý³Ï Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý å³Ñ³ÝçÙáõÝùÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñÙ³ÝÁ:
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ Çñ³Ï³Ý³óíáÕ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÁ Ýå³ï³Ï³áõÕÕí»óÇÝ Ñ»ï¨Û³É Ï³ñ¨áñ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ÉáõÍÙ³ÝÁ.
1. ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý Ñ³ñÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ëï»ÕÍáõÙ,
2. å»ïáõÃÛ³Ý ¨ Ñ³ñÏ³ïáõÇ ß³Ñ»ñÇ ½áõ·³ÏóáõÙ,
3. ïÝï»ë³Ï³Ý Ñ³í³ë³ñáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíáõÙ,
4. Ñ³ñÏ³ÛÇÝ í³ñã³ñ³ñáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ù»Ãá¹Ý»ñÇ Ý»ñ¹ÝáõÙ,
5. Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÇ Ý»ñ¹ñáõÙ:
ê³Ï³ÛÝ µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÇ Ï»ÝïñáÝáõÙ áã ÙÇ³ÛÝ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ó¨³íáñáõÙÝ ¿ñ, ³ÛÉ Ý³¨ Ñ³ñÏ»ñÇ Ñ³í³ù³·ñÙ³Ý ¨ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ í³ñã³ñ³ñáõÃÛ³ÝÝ ³éÝãíáÕ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ: Ð³Ù³Ó³ÛÝ §Ð³ñÏ»ñÇ Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»ÝùÇ 12-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ Ñ³ñÏ³ï»ë³ÏÝ»ñÝ »Ý`
³) å»ï³Ï³Ý Ñ³ñÏ»ñÁ`
- ß³ÑáõÃ³Ñ³ñÏ,
- »Ï³Ùï³ÛÇÝ Ñ³ñÏ,
- ³ÏóÇ½³ÛÇÝ Ñ³ñÏ,
- ³í»É³óí³Í ³ñÅ»ùÇ Ñ³ñÏ:
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úñ»Ýùáí Ï³ñáÕ »Ý ë³ÑÙ³Ýí»É í»ñáÑÇßÛ³É Ñ³ñÏ³ï»ë³ÏÝ»ñÇÝ ÷áË³ñÇÝáÕ Ñ³ëï³ï³·ñí³Í í×³ñÝ»ñ, ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý Ñ³ñÏ»ñ Ï³Ù ³ñïáÝ³·ñ³ÛÇÝ í×³ñÝ»ñ.
µ) ï»Õ³Ï³Ý Ñ³ñÏ»ñÁª
- ·áõÛù³Ñ³ñÏ,
- ÑáÕÇ Ñ³ñÏ,
- ÑÛáõñ³Ýáó³ÛÇÝ Ñ³ñÏ:
²ÛÉ ûñ»ÝùÝ»ñáí Ï³ñáÕ »Ý ë³ÑÙ³Ýí»É ³ÛÉ ï»Õ³Ï³Ý Ñ³ñÏ³ï»ë³ÏÝ»ñ:
ä»ï³Ï³Ý ¨ ï»Õ³Ï³Ý Ñ³ñÏ»ñÇ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ í³ñã³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³µ³ñ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý Ï³ï³ñÙ³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùµ ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ å»ï³Ï³Ý ÉÇ³½áñí³Í Ù³ñÙÝÇ ¨ Ñ³Ù³ÛÝùÇ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó:
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ·áñÍáÕ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ é»ÅÇÙÝ»ñÝ »Ý.
1. ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ Ñ³ñÏÙ³Ý Ï³ñ·,
2. Þñç³Ý³éáõÃÛ³Ý Ñ³ñÏáí Ñ³ñÏÙ³Ý Ï³ñ·,
3. ²ñïáÝ³·ñ³ÛÇÝ í×³ñáí Ñ³ñÏÙ³Ý Ï³ñ·,
4. Ð³ëï³ï³·ñí³Í í×³ñáí Ñ³ñÏÙ³Ý Ï³ñ·:
1. ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ Ñ³ñÏÙ³Ý Ï³ñ·Ç ¹»åùáõÙ Ñ³ñÏ í×³ñáÕÝ»ñÁ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ
Ï³ñ·áí Ñ³ßí³ñÏáõÙ ¨ í×³ñáõÙ »Ý Çñ»Ýó Ñ³ñÏ»ñÁ, ³Ûëå»ë.
 ²²Ð Ñ³ñÏÁ ¨ ß³ÑáõÃ³Ñ³ñÏÁª Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ,
 ²²Ð ¨ »Ï³Ùï³ÛÇÝ Ñ³ñÏÁª ³ÝÑ³ï Ó»éÝ³ñÏ³ï»ñ»ñÁ:
2. Þñç³Ý³éáõÃÛ³Ý Ñ³ñÏáí Ñ³ñÏÙ³Ý Ï³ñ·Ç ¹»åùáõÙ Ñ³ñÏ í×³ñáÕÝ»ñÝ Çñ»Ýó Çñ³Ï³Ý³óñ³Í ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ Ñ³ßí³ñÏáõÙ ¨
í×³ñáõÙ »Ý ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý Ñ³ñÏ, áñÝ ÷áË³ñÇÝáõÙ ¿.
 ²é¨ïñ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñª ³í»É³óí³Í ³ñÅ»ùÇ
Ñ³ñÏÇÝ ¨ ß³ÑáõÃ³Ñ³ñÏÇÝ,
 ³ÝÑ³ï Ó»éÝ³ñÏ³ï»ñ»ñÇ ¨ Ýáï³ñÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñª ²²Ð-ÇÝ:
3. ²ñïáÝ³·ñ³ÛÇÝ í×³ñáí Ñ³ñÏÙ³Ý Ï³ñ·Ç ¹»åùáõÙ Ñ³ñÏ í×³ñáÕÝ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý áñáß ï»ë³ÏÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ñ³ßí³ñÏáõÙ ¨ í×³ñáõÙ »Ý
³ñïáÝ³·ñ³ÛÇÝ í×³ñ, áñÁ ÷áË³ñÇÝáõÙ ¿.
 Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ (Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó)ª ³í»É³óí³Í ³ñÅ»ùÇ Ñ³ñÏÇÝ ¨ ß³ÑáõÃ³Ñ³ñÏÇÝ,
 üÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó Ñ³Ù³ñ (³Û¹ ÃíáõÙ ³ÝÑ³ï Ó»éÝ³ñÏ³ïÇñáç)
Ñ³Ù³ñª ³í»É³óí³Í ³ñÅ»ùÇ Ñ³ñÏÇÝ:
4. Ð³ëï³ï³·ñí³Í í×³ñáí Ñ³ñÏÙ³Ý Ï³ñ·Ç ¹»åùáõÙ Ñ³ñÏ í×³ñáÕÝ»ñÁ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý áñáß ï»ë³ÏÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ñ³ßí³ñÏáõÙ ¨ í×³ñáõÙ »Ý
Ñ³ëï³ï³·ñí³Í í×³ñ.
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 Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ (Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó)ª ³í»É³óí³Í ³ñÅ»ùÇ Ñ³ñÏÇÝ ¨ ß³ÑáõÃ³Ñ³ñÏÇÝ,
 üÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó Ñ³Ù³ñª ³í»É³óí³Í ³ñÅ»ùÇ Ñ³ñÏÇÝ:
Ð³ñÏ ¿ ÝÏ³ï»É, áñ áã ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ (ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý Ñ³ñÏáí, ³ñïáÝ³·ñ³ÛÇÝ í×³ñáí, Ñ³ëï³ï³·ñí³Í í×³ñáí) Ñ³ñÏÙ³Ý é»ÅÇÙÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ
Ñ³ñÏ»ñÇ Ñ³ßí³ñÏáõÙÁ ¨ í×³ñáõÙÁ ³í»ÉÇ å³ñ½ ¿, ÇëÏ ÑñÏ³ÛÇÝ µ»éÁª ³í»ÉÇ
Ýí³½287:
²Ûëå»ë, Ñ³ëï³ï³·ñí³Í í×³ñÝ»ñáí Ñ³ñÏÙ³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ ³ÛÝ ¿, áñ ¹ñ³Ýóáí ÷³ëï³óÇ í×³ñáÕÝ»ñÝ »Ý ÷áùñ ¨ ÙÇçÇÝ Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ê³Ï³ÛÝ, áñáß ¹»åù»ñáõÙ, Ù»Í ßñç³Ý³éáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ Ñ³ñÏ³ïáõÇÝ Ñ³ëï³ï³·ñí³Í í×³ñÇ ¹³ßïÇó ï»Õ³÷áËáõÙ ¿
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ñ³ñÏÙ³Ý ¹³ßï: ØÇÝã¹»é Ñ³ïáõÏ é»ÅÇÙáí Ñ³ñÏáõÙÁ Ñ³ñÏ
í×³ñáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ·»ñ³¹³ë»ÉÇ ¿ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ñ³ñÏÙ³Ý é»ÅÇÙÇó ·áÝ» Çñ
Ï³ÝË³ï»ë»ÉÇáõÃÛ³Ùµ: Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ñ³ñÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á ÇÝùÝ³µ»ñ³µ³ñ Ñ³ÛïÝíáõÙ ¿ ×·Ý³Å³Ù³ÛÇÝ íÇ×³ÏáõÙ ¨, Ù»ñ Ï³ñÍÇùáí, ÝÙ³Ý Çñ³íÇ×³ÏÁ Ïß³ñáõÝ³ÏíÇ ¹»é¨ë ³ÛÝù³Ý Å³Ù³Ý³Ï, ù³ÝÇ ¹»é Ñ³ñÏÙ³Ý
ÑÇÙÝ³Ï³Ý µ³½³ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³éáÕç³óÙ³Ý ³Ù»Ý ÙÇ ù³ÛÉ ûµÛ»ÏïÇí Ï³Ù ëáõµÛ»ÏïÇí å³ï×³éÝ»ñáí Ù³ïÝÁíáõÙ ¿ ³ÝÑ³çáÕáõÃÛ³Ý:
²í»ÉÇÝ, Ñ³ñÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á ãÇ Ï³ñáÕ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ·áñÍ»É, ù³ÝÇ
¹»é ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý Ñ³ïí³ÍáõÙ áñ³Ï³Ï³Ý ï»Õ³ß³ñÅ»ñ ã»Ý ³ñÓ³Ý³·ñíáõÙ: ´Ý³Ï³Ý³µ³ñ, ïÝï»ëáõÃÛ³Ý áÉáñïáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»óáÕ ï»Õ³ß³ñÅ»ñÁ ¹ñ³Ï³Ýáñ»Ý ã»Ý ³½¹áõÙ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç µÝ³Ï³ÝáÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý íñ³: Àëï ¿áõÃÛ³Ý, Ñ³ñÏÙ³Ý µ³½³ÛÇ Ó¨³íáñÙ³Ý ·ÉË³íáñ
·áñÍáÝ »Ý Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ýÇÝ³ÝëÝ»ñÁ: ²Ûë áÉáñïáõÙ
¨ë Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝ ùÇã »Ý ¹ñ³Ï³Ý ï»Õ³ß³ñÅ»ñÁ: Ö·Ý³Å³Ù³ÛÇÝ »ñ»íáõÛÃÝ»ñÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ¹ñë¨áñíáõÙ »Ý íÝ³ëáí ³ßË³ï»Éáõ, ³Ýí×³ñáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý, ßñç³Ý³éáõ ÙÇçáóÝ»ñÇ Ïñ×³ïÙ³Ý, ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ å³ëÇíÝ»ñÇ
Ýí³½Ù³Ý ¨ ³ÛÉ Ó¨»ñáí:
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ñ³ñÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç µ³ó³ë³Ï³Ý ÏáÕÙ»ñÇó ¿
Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ Ý³¨ Ñ³ñÏ»ñÇ Ñ³í³ù»ÉÇáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ, áñÇ ÑÇÙùáõÙ ÁÝÏ³Í »Ý ÇÝãå»ë ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ í»ñ³ï³¹ñáõÃÛ³Ý, ³ÛÝå»ë ¿É ÏáÝÛáõÏïáõñ³ÛÇÝ,
ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý, ù³Õ³ù³Ï³Ý, Ï³½Ù³Ï»ñå³Ï³Ý ¨ Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý µÝáõÛÃÇ
·áñÍáÝÝ»ñ: ²Ûëï»Õ Ñ³ñÏ ¿ Ýß»É Ý³¨ ÙÇ Ï³ñ¨áñ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ: Ø»ñ Ñ³Ùá½Ù³Ùµ, ¹ñ³Ï³Ý ã¿ Ý³¨ ³ÛÝ, áñ áñáß Ñ³ñÏ³ï»ë³ÏÝ»ñÇ ·Íáí
ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ Ã»ñ³Ï³ï³ñáõÙ, ÇëÏ áñáßÝ»ñÇ ·Íáí` ·»ñ³Ï³ï³ñáõÙ, ÁÝ¹
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áñáõÙ µ³í³Ï³Ý³ã³÷ Ù»Í Í³í³Éáí: ²Û¹ ³éáõÙáí, å»ïù ¿ Ñëï³Ï»óÝ»É
Ñ³ñÏ³ÛÇÝ åÉ³Ý³íáñÙ³ÝÁ Ý»ñÏ³Û³óíáÕ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ, ÇÝãÁ, Ñ³ïÏ³å»ë
Ù»ñ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ, áõÝÇ ³é³Ýóù³ÛÇÝ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ: Ð³ñÏ»ñÇ
Ñ³í³ù»ÉÇáõÃÛáõÝÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ ³ÙµáÕç å»ï³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ ã³÷³ÝÇß, Ñ³ñÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç
¨ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ßË³ï³ÝùÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý Ï³Ù
³Ý³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý áõÕÕ³ÏÇ óáõó³ÝÇß: ØÇ¨ÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï, ÙÇ ß³ñù
ÙÇç³½·³ÛÇÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ³ÛÝ ¹Çï³ñÏíáõÙ ¿ áñå»ë »ñÏñÇ í³ñÏáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ï³ñ¨áñ ÙÇçáó:
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ñ³ñÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ µ³ñÓñ Ñ³ñÏ»ñÁ Ñ³Ý¹»ë
»Ý ·³ÉÇë áñå»ë ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ å³Ñ³Ýç³ñÏÇ ½ëåÙ³Ý ·áñÍáÝ, ÇÝãÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ³ÝÏÙ³Ý å³ï×³é: ²ÝáõÕÕ³ÏÇ Ñ³ñÏ»ñÁ, Áëï ¿áõÃÛ³Ý, áõÕÕ³ÏÇáñ»Ý Ï³åí³Í ã»Ý ³ßË³ï³ÝùÇ ¨ Ï³åÇï³ÉÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý Ñ»ï, ¨ ÇÝã-áñ ï»Õ Ñ³Ï³ëáõÙ »Ý ¹ñ³Ý, ù³ÝÇ áñ ¹ñ³Ýó Ñ³ßí³ñÏÙ³Ý ÑÇÙùáõÙ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Ñ³ßíÇ ã»Ý ³éÝíáõÙ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ß³ÑáõÃ³µ»ñáõÃÛáõÝÁ å³ÛÙ³Ý³íáñáÕ ·áñÍáÝÝ»ñÁ: àñáß ³éáõÙÝ»ñáí ¹ñ³Ýù ÏñáõÙ »Ý
Ñ³Ï³ßáõÏ³Û³Ï³Ý µÝáõÛÃ, ¨ ³Û¹ ÇëÏ å³ï×³éáí ¹ñ³Ýó ï»ë³Ï³ñ³ñ ÏßÇéÁ
ãå»ïù ¿ Ù»Í ÉÇÝÇ: Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ñ³ñÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ³ÝáõÕÕ³ÏÇ
Ñ³ñÏ»ñÇ ï»ë³Ï³ñ³ñ ÏßéÇ ³ëïÇ×³Ý³Ï³Ý, ¨ áã Ã» ÏïñáõÏ Ïñ×³ïáõÙÁ,
Ù»ñ Ï³ñÍÇùáí, å»ïù ¿ ¹³éÝ³ ïÝï»ë³Ï³Ý í»ñ³÷áËáõÙÝ»ñÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý
áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ù»ÏÁ288:
Ð³ñÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç áñ³Ï³Ï³Ý µÝáõÃ³·ñÇãÝ»ñÇó ¿ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ
Ý³¨ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ µ»éÇ ·Ý³Ñ³ïáõÙÁ: ÆÑ³ñÏ», å»ïù ¿ Ýß»É áñ ¹»é¨ë ãÏ³ ÑÁëï³Ï Ùß³Ïí³Í Ù»Ãá¹³µ³ÝáõÃÛáõÝ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ µ»éÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ:
àõÕÕ³ÏÇ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý áñáß óáõó³ÝÇßÝ»ñ, áñáÝù Ï³ñáÕ »Ý ³ÝáõÕÕ³ÏÇ
å³ïÏ»ñ³óáõÙ ï³É áñáß áÉáñïÝ»ñáõÙ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ µ»éÇ Í³ÝñáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ:
ä³ßïáÝ³Ï³Ý ß³ï ³ÕµÛáõñÝ»ñáõÙ ã»Ý Ñ»ñùáõÙ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ µ»éÇ Í³Ýñ ÉÇÝ»Éáõ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ, áñÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ Ó»éÝ³ñÏ³ïÇñáõÃÛ³Ý ÁÝ¹É³ÛÝÙ³ÝÁ ¨ Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ÙÇç³í³ÛñÇ µ³ñ»É³íÙ³ÝÁ ËáãÁÝ¹áïáÕ ·áñÍáÝ:
âÝ³Û³Í ¹ñ³Ý, Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ÐÜ²-áõÙ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ µ»éÇ Í³ÝñáõÃÛáõÝÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ Ùáï 14%: ²Û¹ ³éáõÙáí å»ïù ¿ Ýß»É, áñ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ·ÉË³íáñ ËÝ¹ÇñÁ å»ïù ¿ Ñ³Ý¹Çë³Ý³ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ µ»éÇ Ñ³í³ë³ñ³ã³÷ µ³ßËáõÙÁ` Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí ëáóÇ³É³Ï³Ý ³ñ¹³ñáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý ¨ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ: Ð³ßíÇ ³éÝ»Éáí
³ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ, áñ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ïÝï»ëáõÃÛ³Ý áñáß ×ÛáõÕ»ñáõÙ ¨
288

î»ë, ÝáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 157:
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áÉáñïÝ»ñáõÙ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ µ»éÁ µ³í³Ï³Ý³ã³÷ Í³Ýñ ¿, ¨ Ñ³ñÏ»ñÁ Ï³ï³ñáõÙ »Ý Çñ»Ýó áã µÝáñáß` ³ÛÝ ¿ ïÝï»ë³í³ñáÕ ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÇ ÙÇçáóÝ»ñÇ
ÏáÝýÇëÏ³óÙ³Ý ýáõÝÏóÇ³, ËÇëï ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝ ¿ ¹³éÝáõÙ ³í»É³óí³Í ³ñÅ»ùÇ Ñ³ñÏÇ ¹Çý»ñ»Ýóí³Í ¹ñáõÛù³ã³÷Ç ÏÇñ³éáõÙÁ Ñ³ïÏ³å»ë
³ÛÝ ×ÛáõÕ»ñáõÙ ¨ áÉáñïÝ»ñáõÙ, áñáÝù ûµÛ»ÏïÇí å³ï×³éÝ»ñáí áõÝ»Ý ß³ÑáõÃ³µ»ñáõÃÛ³Ý ó³Íñ Ù³Ï³ñ¹³Ï: ²ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ý³¨ ï»ËÝáÉá·Ç³Ï³Ý
ßÕÃ³ÛÇ áñáß ï»Õ³Ù³ë»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ýí³½»óÝ»É ³í»É³óí³Í ³ñÅ»ùÇ Ñ³ñÏÇ
¹ñáõÛù³ã³÷Á, ÇëÏ ³é³í»É ó³Íñ ß³ÑáõÃ³µ»ñáõÃÛ³Ùµ ¨ íÝ³ëáí ³ßË³ïáÕ
áÉáñïÝ»ñáõÙ ÏÇñ³é»É ½ñáÛ³Ï³Ý ¹ñáõÛù³ã³÷:
Ð³ñÏ³ÛÇÝ Ù»Ë³ÝÇ½ÙÁ å»ïù ¿ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ÷áË·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý
Ù»ç ·ïÝíÇ Ý³¨ ¹ñ³Ù³í³ñÏ³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ»ï, áñáß³ÏÇ ³ñïáÝáõÃÛáõÝÝ»ñ ïñ³Ù³¹ñ»Éáí ³ÛÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ¨ í³ñÏ³ÛÇÝ Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, áñáÝù û·ï³·áñÍáõÙ »Ý »ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ Ýå³ï³ÏÝ»ñáí: ²ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ý³¨ ¹Çý»ñ»Ýóí³Í »Õ³Ý³Ïáí
Ï³ñ·³íáñ»É ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ ßáõÏ³ÛáõÙ ·áñÍáÕ ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ` ³ñïáÝáõÃÛáõÝÝ»ñ ï³Éáí Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ùµ
½µ³ÕíáÕÝ»ñÇÝ: ²ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ý³¨ áñ³Ï³å»ë Ýáñ Ùáï»óáõÙÝ»ñ óáõó³µ»ñ»É Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ³ñïáÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÇÝëïÇïáõïÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ, ëÏ½µáõÝù ë³ÑÙ³Ý»Éáí ¹ñ³Ýó ËÇëï Ýå³ï³Ï³ÛÝáõÃÛáõÝÁ ¨ Å³ÙÏ»ï³ÛÝáõÃÛáõÝÁ: ¸ñ³Ýù
å»ïù ¿ ïñ³Ù³¹ñí»Ý ÙÇ³ÛÝ ³ÛÝ áÉáñïÝ»ñÇÝ, áñáÝù ïÝï»ë³Ï³Ý
½³ñ·³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ áõÝ»Ý ³é³çÝ³ÛÇÝ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ:
²ñïáÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ïñ³Ù³¹ñáõÙÁ å»ïù ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝÇ å»ï³Ï³Ý Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ³ÛÝ Íñ³·ñ»ñÇÝ, áñáÝó ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý Ï³ÝË³ï»ë»ÉÇáõÃÛ³Ý ³ëïÇ×³ÝÁ µ³í³Ï³Ý³ã³÷ µ³ñÓñ ¿289:
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²ñÃáõñ Ø²ÂºìàêÚ²Ü
Ð³ñÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ó¨³íáñÙ³Ý Çñ³í³Ï³Ý ÑÇÙù»ñÁ
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. Ñ³ñÏÇ ¹ñáõÛù³ã³÷, Ñ³ñÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·, Ñ³ñÏ³ÛÇÝ
µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñ, Ñ³ñÏ³ÛÇÝ é»ÅÇÙÝ»ñ, Ñ³ñÏ³ÛÇÝ µ»é, Ñ³ñÏ³ÛÇÝ Ù»Ë³ÝÇ½Ù
Ðá¹í³ÍÁ ÝíÇñí³Í ¿ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ó¨³íáñÙ³Ý Çñ³í³Ï³Ý ÑÇÙù»ñÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛ³ÝÁ: ¸Çï³ñÏí»É »Ý Ñ³ñÏ»ñÇÝ µÝáñáß ÑÇÙÝ³Ï³Ý ³é³ÝÓÁÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ó¨³íáñÙ³Ý Çñ³í³Ï³Ý
ëÏ½µáõÝù³ÛÇÝ Ùáï»óáõÙÝ»ñÁ: Ü»ñÏ³Û³óí»É ¿ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ó¨³íáñÙ³Ý Çñ³í³Ï³Ý ÑÇÙù»ñÇ ¹»ñÁ »ñÏñÇ ïÝï»ë³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ¨ ëáóÇ³É-ïÝï»ë³Ï³Ý µ³½Ù³µÝáõÛÃ ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý ·áñÍáõÙ: Ð³ñÏÇ
í×³ñÙ³Ý ³ÕµÛáõñÁ Ýáñ ëï»ÕÍí³Í ³ñÅ»ùÝ ¿` ³½·³ÛÇÝ »Ï³ÙáõïÁ, áñÁ
ëï³ÝáõÙ ¿ ¹ñë¨áñÙ³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïáõÏ Ó¨»ñ` ³ßË³ï³í³ñÓ, ß³ÑáõÛÃ,
é»Ýï³, ïáÏáë: ²Ûë ëÏ½µÝ³Ï³Ý µ³ßËáõÙÁ Éñ³óíáõÙ ¿ í»ñ³µ³ßËÙ³Ùµ, áñï»Õ ¿É Ó¨³íáñíáõÙ »Ý Ñ³ñÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Çñ³í³Ï³Ý ÑÇÙù»ñÁ:
Артур МАТЕВОСЯН
Правовая основа для формирования налоговой системы
Ключевые слова: налоговые ставки, налоговая система, налоговая реформа, налоговые
режимы, налоговая нагрузка, налоговый механизм

Статья посвящена изучению правовой основы для формирования налоговой системы.Налоги рассматриваются типичные основные черты и основополагающие
правовые подходы к формированию налоговой системы. Поданный правовую
основу для формирования налоговой системы страны рассмотрении вопросов
экономического развития и социально-экономических вопросов в различном.
Стоимость уплаты налогов создали новый источник национального дохода, который получает зарплату специальные формы, прибыль, рента, проценты. Это начальное распределение дополняется перераспределения, где они образовались
правовую основу налоговой системы.
Arthur MATEVOSYAN
The legal basis for the formation of tax system
Key words: tax rates, tax system, tax reform, tax regimes, tax burden, tax mechanism
The article is devoted to the study of the legal basis for the formation of the tax system.
There were observed the typical basic features and fundamental legal approaches to the
formation of the tax system. Presented the role of the legal basis for the formation of the
tax system in the solution of the the country's economic development and socioeconomic issues facing the diverse. The source of paying taxes is a new created value,
it is the national income which is derive the expression of a particular form of wages,
profits, rent, interest. This initial distribution is complemented by redistribution, where
he formed the legal basis of the tax system.

322

²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë

öØÒ ¼²ð¶²òØ²Ü ÐÆØÜ²Ð²ðòºðÀ ÐÐ ¶ÆÜº¶àðÌàôÂÚ²Ü àÈàðîàôØ
Ð³ëÙÇÏ ¶ºìàð¶Ú²Ü
Ð²²Ð ²·ñáµÇ½Ý»ëÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ³ÙµÇáÝÇ Ñ³Ûóáñ¹
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñªÓ»éÝ³ñÏ³ïÇñáõÃÛáõÝ, ·ÇÝ»·áñÍáõÃÛáõÝ, ÙñóáõÝ³ÏáõÃÛáõÝ,
Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ï»ËÝáñá·Ç³Ý»ñ, å»ï³Ï³Ý ³ç³ÏóáõÃÛáõÝ

¶ÛáõÕ³Ï³Ý ï³ñ³Í³ßñç³ÝÝ»ñÇ (µÝ³Ï³í³Ûñ»ñÇ) ëáóÇ³É-ïÝï»ë³Ï³Ý, ÅáÕáíñ¹³·ñ³Ï³Ý ¨ »ñÏñÇ å³ñ»Ý³ÛÇÝ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ
ÑÝ³ñ³íáñ ã¿ ÉáõÍ»É ³é³Ýó ³·ñáå³ñ»Ý³ÛÇÝ áÉáñïÇ Ó»éÝ³ñÏ³ïÇñ³Ï³Ý
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ¨ ³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ áÉáñïÇ, ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ÑÇÙùÁ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ öØÒ ½³ñ·³óÙ³Ý, áñÁ »ñÏñÇ Ñ³Ù³ñ áõÝÇ Ýß³Ý³Ï³ÉÇ ëáóÇ³É-ïÝï»ë³Ï³Ý ¨ ÅáÕáíñ¹³·ñ³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ, ù³ÝÇ áñ Ýå³ëïáõÙ ¿.
 îÝï»ëáõÃÛ³Ý ×ÛáõÕ³ÛÇÝ ûåïÇÙ³É Ï³éáõóí³ÍùÇ Ó¨³íáñÙ³ÝÁ,
 êï»ÕÍáõÙ ¿ Ýáñ ³ßË³ï³ï»Õ»ñ,
 Üå³ëïáõÙ ¿ ëå³éáÕ³Ï³Ý ßáõÏ³ÛÇ ÁÝ¹³ñÓ³ÏÙ³ÝÁ,
 ²ñï³Ñ³ÝÙ³Ý Ý»ñáõÅÇ ÁÝ¹É³ÛÝÙ³ÝÁ,
 ºñÏñÇ ÑáõÙù³ÛÇÝ é»ëáõñëÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï û·ï³·áñÍÙ³ÝÁ,
 Üáñ ³ñÅ»ùÝ»ñÇ ¨ ·³Õ³÷³ñÝ»ñÇ Ó¨³íáñÙ³ÝÁ,
 Øñó³Ïó³ÛÇÝ ¹³ßïÇ ³éáÕç³óÙ³ÝÁ,
 Ø»Ý³ßÝáñÑÝ»ñÇ Ñ³ÕÃ³Ñ³ñÙ³ÝÁ,
 ØÇçÇÝ Ë³íÇ Ó¨³íáñÙ³ÝÁ,
 îÆØ µÛáõç»Ç ½³ñ·³óÙ³ÝÁ ¨ ³ÛÉÝ:
î³ñµ»ñ »ñÏñÝ»ñáõÙ ÷áùñ ¨ ÙÇçÇÝ Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ
ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇó Ï³åÇï³ÉÇ ã³÷Á ¨ Çñ³óÙ³Ý Í³í³ÉÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ »Ý
µÝáñáßáÕ óáõó³ÝÇßÝ»ñ Ø»Í ´ñÇï³ÝÇ³ÛáõÙ, Æï³ÉÛ³áõÙ, Ö³åáÝÇ³ÛáõÙ, ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ï»ë³ÏÁ` ÐáõÝ·³ñÇ³ÛáõÙ, ßáõÏ³ÛáõÙ áã ÙáÝáåáÉ íÇ×³ÏÁ`
²ØÜ-áõÙ, ³ÝÏ³Ë Ï³Ù Ï³ËÛ³É íÇ×³ÏÁ Ëáßáñ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñáõÙ` Ö³åáÝÇ³ÛáõÙ:290
¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ÙÃ»ñùÝ»ñÇ í»ñ³Ùß³ÏÙ³Ý áÉáñïÇ ÷áùñ ¨ ÙÇçÇÝ
Ó»éÝ³ñÏ³ïÇñáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óáõÙÁ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ áñáß³ÏÇ ïÝï»ë³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáí ¨ ·áñÍáÝÝ»ñáí, áñÁ µÝáñáß ¿ ³·ñ³ñ³ÛÇÝ áÉáñïÇÝ`
·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý µÝ³ÏÉÇÙ³Û³Ï³Ý Ï³Ëí³ÍáõÃÛáõÝÁ,
ÑÇÙÝ³Ï³Ý å³ñ»Ý³ÙÃ»ñùÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³µ ÇÝùÝ³µ³íáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý
»ñÏñÇ ÏáÕÙÝáñáßáõÙÁ, ·ÛáõÕ³Ï³Ý µÝ³Ï³í³Ûñ»ñáõÙ µ³ñ¹ ÅáÕáíñ¹³·ñ³Ï³Ý Çñ³íÇ×³ÏÁ` ·ÛáõÕ³Ï³Ý µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý Ãí³ù³Ý³ÏÇ Ïñ×³ïáõÙÁ, ·áÛáõ290

Малый бизнес В Росси. Аналитический сборник.-Москва: КОНСШЩЭКО, 1998.-130 с.
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ÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ¨ åáï»ÝóÇ³É ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ é»ëáõñëÝ»ñÇ ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÁ,
·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³Ý³÷³Ïí³ÍáõÃÛáõÝÁ:
öØÒ ½³ñ·³óáõÙÁ ·ÇÝ»·áñÍáõÃÛ³Ý áÉáñïáõÙ áõÝÇ Çñ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³ïáõÏ »Ý ÇÝãå»ë ·ÇÝ»·áñÍáõÃÛ³Ý áÉáñïÇ, ³ÛÝå»ë
¿É ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ¸³ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿
Ýñ³Ýáí, áñ ·ÇÝ»·áñÍáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ áñå»ë ÑáõÙùÇ ·ÉË³íáñ Ù³ï³Ï³ñ³ñ
Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ »Ý ·ÛáõÕ³óÇ³Ï³Ý ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: Þ³ï ùÇã ¹»åù»ñáõÙ
·ÇÝ»·áñÍ³ñ³ÝÝ»ñÝ áõÝ»Ý Çñ»Ýó ë»÷³Ï³Ý Ë³ÕáÕÇ ³Û·ÇÝ»ñÁ:
¶ÇÝ»·áñÍáõÃÛ³Ý áÉáñïÇ öØÒ-Ý»ñÁ ûÅïí³Í »Ý ïÝï»ë³Ï³Ý áñáß³ÏÇ
³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñáí, áñáÝó ÃíÇÝ å³ïÏ³ÝáõÙ »Ýª
 ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Í³í³ÉÝ»ñÇ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÃÛáõÝÁ,
 Ó»éÝ³ñÏ³ïÇñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ï³åÇï³ÉÇ ³Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛáõÝ,
 »ÝÃ³Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹ÇýÇóÇïÁ,
 µÇ½Ý»ëÇ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý å³Ï³ëÁ, ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ó³Íñ áñ³ÏÁ,
 öØÒ ³ç³ÏóáõÃÛ³Ý Ï³éáõÛóÝ»ñÇ ½³ñ·³óÙ³Ý áã µ³í³ñ³ñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ,
 ì»ñ³å³ïñ³ëïÙ³Ý Ýí³½³·áõÛÝ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, Ï³¹ñ³ÛÇÝ
ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ, áñ³ÏÛ³É Ï³¹ñ»ñáí ³å³Ñáíí³ÍáõÃÛ³Ý ó³Íñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ,
 Ùñó³ÏóáõÃÛ³Ý ¨ éÇëÏ»ñÇ µ³ñÓñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ ¨ ³ÛÉÝ:
ä»ïù ¿ Ýß»É, áñ Ý»ñÏ³ÛáõÙë ó³Íñ ¿ ÐÐ-áõÙ ³ñï³¹ñíáÕ ·ÇÝÇÝ»ñÇ ÙÁñóáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ, ÇÝãÁ, ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ª
 »ÝÃ³Ï³éáõóí³ÍùáõÙ ³éÏ³ µ³óÃáÕáõÙÝ»ñáí, áñáÝù ËáãÁÝ¹áïáõÙ
»Ý Ñ³ïÏ³å»ë ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý ½³ñ·³óÙ³ÝÁ:
 Ü»ñÏ³ÛáõÙë ÉÇ³ñÅ»ù ãÇ û·ï³·áñÍíáõÙ Ë³ÕáÕ í»ñ³Ùß³ÏáÕ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, í»ñçÇÝ »ñ»ù ï³ñÇÝ»ñÇÝ
ÙÃ»ñÙ³Ý Ñ½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÁÝ¹³Ù»ÝÁ 50%-Ý ¿ û·ï³·áñÍí»É:
 ¶ÇÝ»·áñÍáõÃÛ³Ý áÉáñïÇ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõÝ»Ý µ³½Ù³ÃÇí ËÝ¹ÇñÝ»ñ, Ï³åí³Í ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý í»ñ³½ÇÝÙ³Ý, ³ñï³¹ñ³ÝùÇ áñ³ÏÇ µ³ñ»É³íÙ³Ý, ëÝÝ¹³ÙÃ»ñùÇ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ ³å³ÑáíÙ³Ý, ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ³åñ³Ýù³ÛÇÝ ï»ëùÇ µ³ñ»É³íÙ³Ý, ÇÝùÝ³ñÅ»ùÇ Çç»óÙ³Ý ¨ ³ÛÉ áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñáí:
 êïí»ñ³ÛÇÝ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý Ù»Í Í³í³ÉÝ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ, ëïí»ñ³ÛÇÝ ¹³ßïáõÙ ·áñÍáÕ áñáß ïÝï»ëí³ñáÕÝ»ñÇ ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë ·ïÝí»É ·Ý³ÛÇÝ
³ñïáÝÛ³É å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ:
 ²ßË³ñÑ³·ñ³Ï³Ý ³Ýµ³ñ»Ýå³ëï å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ ¨ ³ÛÉÝ:
öØÒ-Ý»ñÁ áñå»ë Ï³ÝáÝ ÙñóáõÝ³Ï ã»Ý ¨ ·ïÝíáõÙ »Ý Ëáßáñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ³í»ÉÇ ³Ýµ³ñ»Ýå³ëï å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ: öØÒ324
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Ý»ñáõÙ, å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ÷áùñ ã³÷»ñáí ¨ ÙÇ ß³ñù ³ÛÉ ·áñÍáÝÝ»ñáí, ó³Íñ
¿ ³ßË³ï³ÝùÇ ³ñï³¹ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ, Ï³åÇï³É Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³ïáõóÙ³Ý ¨ Ù»ù»Ý³Û³óÙ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ: öØÒ-Ý»ñÇÝ, áñå»ë Ï³ÝáÝ, µáÉáñ »ñÏÁñÝ»ñáõÙ óáõÛó ¿ ïñíáõÙ Ñ³Ù³ÏáÕÙ³ÝÇ ³ç³ÏóáõÃÛáõÝ ¨ ïñ³Ù³¹ñíáõÙ
»ÝÝ ³ñïáÝáõÃÛáõÝÝ»ñ, ÇÝãÁ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ »ñÏñÇ Ñ³Ù³ñ ëáóÇ³É-ïÁÝï»ë³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý Ï³ñ¨áñáõÃÛ³Ùµ:
öØÒ å»ï³Ï³Ý Ï³ñ·³íáñáõÙÁ ¨ å»ï³Ï³Ý ³ç³ÏóáõÃÛáõÝÁ ³ÛÝåÇëÇ
å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ³å³ÑáíáõÙÝ ¿, áñÇ ¹»åùáõÙ ÷áùñ Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Çñ³Ï³Ý³óÝ»É ïÝï»ë³Ï³Ý, ·Çï³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ¨
ëáóÇ³É³Ï³Ý ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÁ »ñÏñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³·ñá³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ:291
²Û¹ Ýå³ï³Ïáí ²äÐ áÉáñïÇ öØÒ å»ï³Ï³Ý Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ·áñÍÇùÝ»ñ »Ý Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙª ·ÛáõÕ. ÙÃ»ñùÝ»ñÇ, ÑáõÙùÇ ¨ å³ñ»ÝÇ ßáõÏ³ÛÇ Ó¨³íáñÙ³Ý ¨ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ï³ñ·³íáñáõÙÁ, ¹ñ³Ù³í³ñÏ³ÛÇÝ ¨ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ, ³ñï³ùÇÝ ïÝï»ë³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ï³ñ·³íáñáõÙÁ, ·Çï³ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý Ï³ñ·³íáñáõÙÁ ¨ ³ÛÉÝ: ²äÐ ¨
Ù³ëÝ³íáñ³å»ë ·ÇÝ»·áñÍáõÃÛ³Ý áÉáñïÇ å»ï³Ï³Ý ³ç³ÏóáõÃÛáõÝÁ ¨ å»ï³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ áõÕÕí³Í ¿ ³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ·áñÍ³ñ³ñ ³ÏïÇíáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³óÙ³ÝÁ, µ³ñ»Ýå³ëï ÙÇç³í³ÛñÇ ëï»ÕÍÙ³ÝÁ,
áñÁ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ Ïï³ öØÒ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÁ ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ ïÝï»ë³Ï³Ý ¨ ëáóÇ³É³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³ÝÁ:
ì»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ ÷áùñ ¨ ÙÇçÇÝ Ó»éÝ³ñÏ³ïÇñáõÃÛ³Ý/öØÒ/ áÉáñïÁ
Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ·»ñ³Ï³ áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ù»ÏÁ
¨ ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó Ñ»ï¨áÕ³Ï³Ý ù³ÛÉ»ñ »Ý Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ áÉáñïÇ ½³ñ·³óÙ³Ý, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë öØÒ å»ï³Ï³Ý ³ç³ÏóáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ó¨³íáñÙ³Ý áõÕÕáõÃÛ³Ùµ: Ð³Û³ëï³ÝáõÙ öØÒ ½³ñ·³óÙ³Ý ³é³çÇÝ ÑÇÙÝ³ñ³ñ ÷³ëï³ÃáõÕÃ ¿ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ 2000Ã. û·áëïáëÇÝ
ÁÝ¹áõÝí³Í §Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ÷áùñ ¨ ÙÇçÇÝ Ó»éÝ³ñÏ³ïÇñáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¨ é³½Ù³í³ñáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³¹ñáõÛÃÝ»ñÁ¦ ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý áñáßáõÙÁ, áñï»Õ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý öØÒ ½³ñ·³óÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý, ïÝï»ë³Ï³Ý, ëáóÇ³É³Ï³Ý, ÅáÕáíñ¹³·ñ³Ï³Ý ¨ ù³Õ³ù³Ï³Ý
Ýå³ï³ÏÝ»ññÝ áõ ¹ñ³Ýó Çñ³·áñÍÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:
Î³é³í³ñáõÃÛ³Ý ÝÙ³Ý³ïÇå ÷³ëï³ÃÕÃÇ ÁÝ¹áõÝáõÙÁ ÑÇÙù Ñ³Ý¹Çë³ó³í Ñ»ï³·³ÛáõÙ §öáùñ ¨ ÙÇçÇÝ Ó»éÝ³ñÏ³ïÇñáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦ 2000Ã.
¹»Ïï»Ùµ»ñÇÝ ÐÐ ûñ»ÝùÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý Ñ³Ù³ñ, áñÝ áÉáñïÁ Ï³ñ·³íáñáÕ
291
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ÑÇÙÝ³Ï³Ý Çñ³í³Ï³Ý ³ÏïÝ ¿, ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿ öØÒ å»ï³Ï³Ý ³ç³ÏóáõÃÛ³Ý
Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÁ ¨ áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:
²ÛÝáõÑ»ï¨, 2001Ã. ³åñÇÉÇÝ ÁÝ¹áõÝí»ó ÐÐ ûñ»Ýù §²ÝÑ³ï Ó»éÝ³ñÏ³ïÇñáç Ù³ëÇÝ¦ ¨ ëÏë³Í 2001Ãí³Ï³ÝÇó Ç í»ñ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ Ùß³ÏíáõÙ, ÁÝ¹áõÝíáõÙ ¨ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ »Ý öØÒ å»ï³Ï³Ý ³ç³ÏóáõÃÛ³Ý ï³ñ»Ï³Ý Íñ³·ñ»ñ, áñáÝù Ýå³ï³Ï³áõÕÕí³Í »Ý Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ §öáùñ ¨
ÙÇçÇÝ Ó»éÝ³ñÏ³ïÇñáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý ³ç³ÏóáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»Ýùáí
³Ùñ³·ñí³Í öØÒ áÉáñïÇ å»ï³Ï³Ý ³ç³ÏóáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:
Øß³Ïí»É ¨ ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó Ñ³í³ÝáõÃÛ³Ý ¿ ³ñÅ³Ý³ó»É
§öáùñ ¨ ÙÇçÇÝ Ó»éÝ³ñÏ³ïÇñáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý 2016-2018ÃÃ. é³½Ù³í³ñáõÃÛáõÝÁ¦, áñáí Ï³ñ¨áñíáõÙ ¿ ·Çï»ÉÇùÇ, áñ³ÏÇ, öØÒ ÙñóáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý
µ³ñÓñ³óáõÙÁ ·áñÍ³ñ³ñ ÙÇç³í³ÛñÇ ¨ Ó»éÝ³ñÏ³ïÇñ³Ï³Ý Ùß³ÏáõÛÃÇ µ³ñ»É³íáõÙÁ` Ýå³ï³Ï áõÝ»Ý³Éáí Ï³ÛáõÝ öØÒ ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÇ ëï»ÕÍáõÙÝ áõ
ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ù»ç ¹ñ³Ýó ÏßéÇ ³í»É³óáõÙÁ:
úñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ý Çñ³Ï³Ý³óí»É §Þñç³Ý³éáõÃÛ³Ý
Ñ³ñÏÇ¦ Ù³ëÇÝ ûñ»ÝùáõÙ, Ýå³ï³ÏÁ` öØÒ-Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ýå³ëï³íáñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ëï»ÕÍáõÙÝ ¿ñ` Ñ³ñÏ»ñÇ Ñ³ßí³ñÏÙ³Ý, ·áñÍ³ñùÝ»ñÇ ÷³ëï³ÃÁÕÃ³íáñÙ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í áñáß³ÏÇ µ³ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñ³óÙ³Ý ³éáõÙáí:
ÎÝùí»É ¿ 2 Ï³ñ¨áñ ÷³ëï³ÃáõÕÃ` ÐÐ ¨ ºØ ÙÇç¨` §Ò»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ÷áùñ áõ ÙÇçÇÝ Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙñóáõÝ³ÏáõÃÛáõÝ (COSME) (2014
- 2020ÃÃ.) Íñ³·ñÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É¦ ¨ §Ð³Û³ëï³ÝáõÙ öØÒ ½³ñ·³óÙ³ÝÝ áõÕÕí³Í ³ç³ÏóáõÃÛáõÝ¦ ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñ»ñÁ, áñáÝó Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ Ýáñ
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ Ïëï»ÕÍí»Ý öØÒ ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÇ ½³ñ·³óÙ³Ý, Ýñ³Ýó
Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ½áñ³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ:
öØÒ å»ï³Ï³Ý ³ç³ÏóáõÃÛ³Ý ï³ñ»Ï³Ý Íñ³·ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ
í³ñÏ³ÛÇÝ »ñ³ßË³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý, ëÏëÝ³Ï ·áñÍ³ñ³ñÝ»ñÇ
Ó»éÝ»ñ»óáõÃÛ³ÝÝ ³ç³ÏóáõÃÛ³Ý, áÉáñï³ÛÇÝ ³ç³ÏóáõÃÛ³Ý, ·áñÍ³ñ³ñ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý, ËáñÑñ¹³ïí³Ï³Ý ¨ áõëáõóáÕ³Ï³Ý ³ç³ÏóáõÃÛ³Ý, ï»Õ³Ï³Ý ïÝï»ë³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñáí ßáõñç 6000 ëÏëÝ³Ï ¨ ·áñÍáÕ öØÒ ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÇ ïñ³Ù³¹ñí»É ¿ 13,194 ³ç³ÏóáõÃÛáõÝ:
Ð³Û³ëï³ÝÇ öØÒ ¼²Î-Ç ÏáÕÙÇó ¨ §öØÒ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ¦ àôìÎ ö´À ÏáÕÙÇó ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ¨ Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ³ç³ÏóáõÃÛáõÝ ¿ ïñ³Ù³¹ñí»É 225 Ýáñ
ëï»ÕÍíáÕ ¨ ³ñ¹»Ý ·áñÍáÕ ïÝï»ëí³ñáÕ ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÇ, ïñ³Ù³¹ñí³Í
í³ñÏ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ·áõÙ³ñÁ Ï³½Ù»É ¿ ßáõñç 5.4 ÙÉñ¹ ¹ñ³Ù` Ùáï 10%
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ïáÏáë³¹ñáõÛùáí: ì³ñÏ»ñÇ 89%-Á ïñ³Ù³¹ñí»É ¿ 10 Ù³ñ½»ñáõÙ, ÇëÏ 10%-Á
ºñ¨³ÝáõÙ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ Í³í³ÉáÕ ïÝï»ëí³ñáÕ ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÇÝ:
Ð³Û³ëï³ÝÇ ½³ñ·³óÙ³Ý ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÇ ÏáÕÙÇó Çñ³Ï³Ý³óí»É ¿ ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý áõÕÕí³ÍáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ Ùß³ÏáÕ ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛ³Ý áÉáñïÇ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ §öØÒ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ¦ àôìÎ ö´À-Ç ÏáÕÙÇó ïñ³Ù³¹ñí³Í 17 í³ñÏ»ñÇ ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÇ Ù³ëÝ³ÏÇ ëáõµëÇ¹³íáñáõÙ:
2015Ã. Ê³ÕáÕÇ ¨ ³ÛÉ åïáõÕ-µ³Ýç³ñ»Õ»ÝÇ ÙÃ»ñáõÙÝ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³ÝÝ ³ç³Ïó»Éáõ Ýå³ï³Ïáí ÙÃ»ñáÕ 18 Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ïñ³Ù³¹ñí»É »Ý í³ñÏ»ñ, ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ³ç³ÏóáõÃÛáõÝ ¿ óáõó³µ»ñí»É Ý³¨ í»ñçÇÝÝ»ñÇë ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ùµ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í µ³½Ù³ÃÇí ·ÛáõÕ³óÇÝ»ñÇ, ·ÛáõÕ³óÇ³Ï³Ý ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³Ýù ³ñï³¹ñáÕ ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÇ ³ñï³¹ñ³ÝùÇ Çñ³óÙ³ÝÁ:292
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ÙÃ»ñù í»ñ³Ùß³ÏáÕ ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛ³Ý áÉáñïáõÙ ·áñÍáÕ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³ëïÇ×³Ý³µ³ñ Ñ³ñÙ³ñíáõÙ »Ý ßáõÏ³Û³Ï³Ý ïÝï»ëáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇÝ: Üßí³Í Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÝ Çñ»Ýó ³éç¨ ËÝ¹Çñ »Ý ¹ñ»É µ³ñÓñ³óÝ»É ³ßË³ï³ÝùÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÝ áõ ÃáÕ³ñÏíáÕ ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ÙñóáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ ¨ ¹Çí»ñëÇýÇÏ³óÝ»É ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝÁ: àñáß ½³ñ·³óáÕ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ Ñ³çáÕáõÃÛ³Ùµ
ÙñóáõÙ »Ý ÇÝãå»ë Ý»ñùÇÝ ¨ ²äÐ ³Ý¹³Ù »ñÏñÝ»ñÇ, ³ÛÝå»ë ¿É ÙÇç³½·³ÛÇÝ
å³ñ»Ý³ÛÇÝ ßáõÏ³Ý»ñáõÙ ¨ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ »Ý Ï³ï³ñáõÙ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý Ñ»ï³·³ ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: Ü»ñÏ³ÛáõÙë Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ
·áñÍáõÙ ¿ ëÝÝ¹³ÙÃ»ñùÇ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ßáõñç 2000 Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝ:
¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ÙÃ»ñùÝ»ñÇ í»ñ³Ùß³ÏáÕ ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛ³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ³ñÅ»ùÁ, ÁÝÃ³óÇÏ ·Ý»ñáí, áõÝ»ó»É ¿ ³×Ç ÙÇïáõÙ: Üñ³ ï»ë³Ï³ñ³ñ ÏßÇéÁ ³ÙµáÕç ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛ³Ý Ù»ç, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ 2012
Ãí³Ï³ÝÇ, ÝáõÛÝå»ë áõÝ»ó»É ¿ ³×Ç ÙÇïáõÙ, ³ÛÝ 2014Ã. ïíÛ³ÉÝ»ñáí Ï³½Ù»É ¿
38.4%, 2010Ã. 33.7 %-Ç ¹ÇÙ³ó: ¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ÙÃ»ñùÝ»ñÇ í»ñ³Ùß³ÏáÕ ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝÁ Ùß³ÏáÕ ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛ³Ý Ù»ç ¹Çï³ñÏíáÕ
Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ ï³ï³Ýí»É ¿ 51.1- 58.6 %-Ç ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ:
¸Çï³ñÏí³Í Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïíáõÙ ³ÙµáÕç ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÁ ³ñÅ»ù³ÛÇÝ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛ³Ùµ, ·Ý³Ñ³ïí³Í ÁÝÃ³óÇÏ ·Ý»ñáí,
³í»É³ó»É ¿ 56.3 %-áí, Ùß³ÏáÕ ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛ³ÝÁ 55.1 %-áí, ÇëÏ ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ÙÃ»ñùÝ»ñÇ í»ñ³Ùß³ÏáÕ ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛ³ÝÁ` 77.9 %-áí,
áñÁ íÏ³ÛáõÙ ¿ í»ñçÇÝÇë ³é³ç³ÝóÇÏ ³×Ç Ù³ëÇÝ:

292
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¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ÙÃ»ñùÝ»ñÇ í»ñ³Ùß³ÏáÕ ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛ³Ý ¨
·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý áÉáñïÇ öØÒ-Ý»ñÇ ï»ÕÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí ¹Çï³ñÏ»É »Ýù í»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ ³Û¹ ëáõµÛ»ÏïµÝ»ñÇ Ãí³ù³Ý³ÏÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÁ Áëï ¹Çï³ñÏíáÕ áÉáñïÝ»ñÇ ¨ ·»ñ÷áùñ, ÷áùñ áõ ÙÇçÇÝ ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÇ: 2010-2014ÃÃ. Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ öØÒ ëáõµÛ»ÏïÝ»Ç Ãí³ù³Ý³ÏÝ
³í»É³ó»É ¿ 25.5%-áí ¨ 2014Ã. ïíÛ³ÉÝ»ñáõí Ï³½Ù»É ¿ 74365 ÙÇ³íáñ: Ð³ïÏ³å»ë Ù»Í ³× ¿ ·ñ³Ýóí»É ÷áùñ Ó»éÝ³ñÏ³ïÇñáõÃÛ³Ý ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÇ Ãí³ù³Ý³ÏáõÙ` 41.8% ¨ 2014Ã. Ï³½Ù»É 5109 ÙÇ³íáñ: ÆÝã í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ÙÃ»ñùÝ»ñÇ í»ñ³Ùß³ÏáÕ ³ñ¬¹ÛáõÝ³¬µ»ñáõÃÛ³Ý öØÒ ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÇÝ` ³å³ ¹ñ³Ýó Ãí³ù³Ý³ÏÇ ³×Á 2010-2014ÃÃ. Ï³½Ù»É ¿ 29.4%,
ÁÝ¹ áñáõÙ ³Ûëï»Õ Ñ³ñ³µ»ñ³Ï³Ýáñ»Ý ³é³í»É Ù»Í ³× ¿ ³å³Ñáíí»É ÙÇçÇÝ
ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÇ Ùáï` 55.3%: ¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ÙÃ»ñùÝ»ñÇ í»ñ³Ùß³ÏáÕ
áÉáñïÇ öØÒ-Ý»ñÇ ï»ë³Ï³ñ³ñ ÏßÇéÁ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ öØÒ-Ý»ñÇ Ù»ç ¹Çï³ñÏí³Í Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ ï³ï³Ýí»É ¿ 3.4-3.5%-Ç ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ, ÇëÏ
Ùß³ÏáÕ ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛ³Ý öØÒ ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÇ Ù»ç ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý
ÙÃ»ñùÝ»ñÇ í»ñ³Ùß³ÏáÕ ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛ³Ý Ù³ëÝ³µ³ÅÇÝÁ ï³ï³Ýí»É ¿
40.0-40.13%-Ç ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ, ¹Çï³ñÏíáÕ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ Ñ³ïÏ³å»ë ³í»É³ó»É ¿ ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ÙÃ»ñùÝ»ñ í»ñ³Ùß³ÏáÕ ÙÇçÇÝ ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÇ ï»ë³Ï³ñ³ñ ÏßÇéÁ:
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý öØÒ-Ý»ñÇ Ù»ç ·ÛáõÕÙÃ»ñùÝ»ñÇ í»ñ³Ùß³ÏáÕ áÉáñïÇ ï»ÕÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ¹Çï³ñÏ»É »Ýù Ý³¨ ³ÛÉ óáõó³ÝÇßÝ»ñ: Ø³ëÝ³íáñ³å»ë, ¹Çï³ñÏí»É ¿ Ýßí³Í áÉáñïÇ öØÒ-Ý»ñÇ ³ßË³ïáÕÝ»ñÇ ÃÇíÁ,
ßñç³Ý³éáõÃÛáõÝÁ, ÙáõÍí³Í Ñ³ñÏ»ñÇ ·áõÙ³ñÁ 2014Ã. Ñ³Ù³ñ: ä³ñ»Ý³ÛÇÝ`
·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ÙÃ»ñùÝ»ñÇ í»ñ³Ùß³ÏáÕ áÉáñïÇ öØÒ-Ý»ñÇ ³ßË³ïáÕÝ»ñÇ ÃÇíÁ Ï³½Ù»É ¿ 21076 Ù³ñ¹, áñ Ù»ç ³é³í»É Ù»Í ï»ë³Ï³ñ³ñ ÏßÇé
áõÝ»Ý ·»ñ÷áùñ Ó»éÝ³ñÏ³ïÇñáõÃÛ³Ý ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÁ (37.1 %): ²ßË³ïáÕÝ»ñÇ Ãí³ùÝ³ÏÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý öØÒ-Ý»ñÇ ³ßË³ïáÕÝ»ñÇ Ãí³ù³Ý³ÏÇ 5.69%-Á, ÇëÏ Ùß³ÏáÕ ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛ³Ý öØÒ ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÇ
41.46 %-Á: ä³ñ»Ý³ÛÇÝ áÉáñïÇ öØÒ-Ý»ñÇ ßñç³Ý³éáõÃÛáõÝÁ Ï³½Ù»É ¿ 72328
ÙÉÝ ¹ñ³Ù, áñÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý öØÒ-Ý»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý 4.62%-Á, ÇëÏ Ùß³ÏáÕ ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛ³Ý ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý
36.1%-Á, ÁÝ¹ áñáõÙ ³é³í»É Ù»Í Ù³ëÝ³µ³ÅÇÝ (39.04%) áõÝ»Ý ·»ñ÷áùñ
ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÁ: ÆÝã í»ñ³µ»ñíáõÙ ¿ ÙáõÍí³Í Ñ³ñÏ»ñÇÝ, ³å³ ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ÙÃ»ñùÝ»ñ í»ñ³Ùß³ÏáÕ` å³ñ»Ý³ÛÇÝ áÉáñï öØÒ-Ý»ñÇ ÏáÕÙÇó ÙáõÍí³Í Ñ³ñÏ»ñÁ Ï³½Ù»É »Ý 9496 ÙÉÝ ¹ñ³Ù, áñÁ Ï³½ÙáõÙ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ öØÒ-Ý»ñÇ ÏáÕÙÇó ÙáõÍí³Í Ñ³ñÏ»ñÇ 3.99, ÇëÏ Ùß³ÏáÕ ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛ³Ý 34.63%-Á: Ü»ñÏ³Û³óí³Í ïíÛ³ÉÝ»ñÇó ³ÏÝÑ³Ûï ¿ ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ÙÃ»ñùÝ»ñÇ í»ñ³Ùß³ÏáÕ áÉáñïÇ öØÒ-Ý»ñÇ ¹»ñÁ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý öØÒ-Ý»ñÇ Ù»ç, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë ½µ³Õí³ÍáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý,
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ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý ¨ Ñ³ñÏ»ñÇ í×³ñÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ: ¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý
ÙÃ»ñùÝ»ñÇ í»ñ³Ùß³ÏÙ³Ý áÉáñïÇ ¹Çï³ñÏí³Í Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µ³ó³ñÓ³Ï ·»ñ³ÏßéáÕ Ù³ëÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ »Ý öØÒ ëáõµÛ»ÏïÝ»ñ, ³ÛÝ Ï³½Ù»É ¿
Ýßí³Í Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 95.3%-Á:
Ê³ÕáÕÇ ÑáõÙùÇó ·ÇÝ»·áñÍ³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³Ýù ³ñï³¹áñÕ 50 Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÇó 12-Á Ñ³Ù»Ù³ï³µ³ñ Ëáßáñ (§ºñ¨³ÝÇ ÏáÝÛ³ÏÇ ·áñÍ³ñ³Ý¦,
§²ñï³ß³ï íÇÝÏáÝ¦ ö´À-Ý»ñ, §ºñ¨³ÝÇ ²ñ³ñ³ï ÏáÝÛ³ÏÇ, ·ÇÝáõ, ûÕáõ
ÏáÙµÇÝ³ï¦ ´´À, §äéáßÛ³ÝÇ ÏáÝÛ³ÏÇ ·áñÍ³ñ³Ý¦ §²ñ³ñ³ïÇ ·ÇÝáõ ·áñÍ³ñ³Ý¦, §²íß³ñÇ ·ÇÝáõ ·áñÍ³ñ³Ý¦, §Þ³ÑáõÙÛ³Ý íÇÝ¦, §¶ÇÝáõ, ÏáÝÛ³ÏÇ
ïáõÝ §Þ³ÑÝ³½³ñÛ³Ý¦, §².Î.¼.¦, §ê³ÙÏáÝ¦, §²ñÙ»ÝÇ³ í³ÛÝ ·áñÍ³ñ³Ý¦,
§Ð³Û³ëÇ ¶ñáõå¦ êäÀ-Ý»ñ): ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý Ñ½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
Ï³½ÙáõÙ »Ý ï³ñ»Ï³Ý ßáõñç 265 Ñ³½³ñ ïáÝÝ³ Ë³ÕáÕÇ í»ñ³Ùß³ÏáõÙ: ²ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³³ñï³¹ñ³Ï³Ý ³ÝÓÝ³Ï³½ÙÇ ÙÇçÇÝ óáõó³Ï³ÛÇÝ ÃÇíÁ Ï³½ÙáõÙ
¿ ßáõñç 2820 Ù³ñ¹:293
¶ÇÝ»·áñÍáõÃÛ³Ý áÉáñïÇ öØÒ ½³ñ·³óÙ³Ý ¨ ·ÇÝáõ ÙñóáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý
µ³ñÓñ³óÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí ³é³ç³ñÏíáõÙ ¿ª
 Ï³ï³ñ»É³·áñÍ»É Ë³ÕáÕÇ ³Û·ÇÝ»ñÇ ëáñï³ÛÇÝ Ï³½ÙÁ Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ µ³ñ»É³í»É Ë³ÕáÕÇ áñ³ÏÁ, ëï»ÕÍ»É ÑáõÙù³ÛÇÝ µ³í³ñ³ñ µ³½³ ¨
µ³ñÓñ³óÙ»É Ë³ÕáÕÇ Ùß³ÏáõÃÛ³Ý ÏáõÉïáõñ³Ý
 Ò»éù µ»ñ»É ¨ ß³Ñ³·áñÍ»É ³ÛÝåÇëÇ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ, Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñ
¨ ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñ, ÇÝãåÇëÇù ·ñ»Ã» ãÏ³Ý Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ¨ ²äÐ »ñÏñÝ»ñáõÙ,
 Ü»ñ¹Ý»É ë³éÁ å³ëï»ñÇ½³óÙ³Ý ÙÇçáóáí ·ÇÝ»ÝÛáõÃÇ Ùß³ÏÙ³Ý Ù»Ãá¹, áñÇ ³é³í»ÉáõÃÛáõÝÁ Ï³Û³ÝáõÙ ¿ Ýñ³ÝáõÙ, áñ µ³ñÓñ³ñÅ»ù ëáëÝÓáÕ ¨
ýÇÉïñáÕ ÝÛáõÃ»ñÇ ÷áË³ñ»Ý û·ï³·áñÍíáõÙ ¿ ·ÇÝ»ÝÛáõÃÇ Ñ³ïáõÏ ë³ñù³íáñÙ³Ý ¨ ×³é³·³ÛÃÝ»ñÇ ÙÇçáóáí ³³ÝóÏ³óÝ»Éáõ Ù»Ãá¹Á
 ²Õ³Ý¹»ñ³ÛÇÝ ·ÇÝÇÝ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ ³ñ¨³ÛÇÝ ¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ û·ï³·áñÍÙ³Ùµ.³ñ¨Ç ¿Ý»ñ·Ç³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ Ïï³ Ó»ñµ³½³ïí»É ëåÇñïÇó,
áõÝ»Ý³É µÝ³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³Ýù ¨ ïÝï»ë»É ÙÇçáóÝ»ñ,
 ¶ÇÝáõ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ï»ËÝáÉá·Ç³ÛÇ ë³é»óÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·: ¶ÇÝáõ
áñ³ÏÁ ¨ Ýñ³ å³Ñå³ÝÙ³Ý »ñÏ³ñ³Ï»óáõÃÛáõÝÁ ³å³Ñáí»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ·ÇÝ»ÝÛáõÃÇ ý»ñÙ»ï³óÇáÝ ·áñÍÁÝÃ³óÁ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É áñáß³ÏÇ
ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝáõÙ ¨ ë³é»óÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç û·ÝáõÃÛ³Ùµ: ²ÛÝ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ Ïï³ µ³ñÓñ³óÝ»É ·ÇÝáõ áñ³ÏÁ ¨ å³Ñå³Ý»É³ÛÝ ÷ã³óáõÙÇó:
 Ð³ßí³éÙ³Ý ¨ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý Ýáñ Ùáï»óáõÙÝ»ñÇ Ùß³ÏáõÙÁ, ³ÙµáÕç ï»ËÝáÉá·Ç³Ï³Ý óÇÏÉÇ ÁÝÃ³óùáõÙª ÑáõÙùÇó ÙÇÝã¨ å³ïñ³ëïÇ ³ñ293
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ï³¹ñ³ÝùÁ, Ç½áïáå³ÛÇÝ Ï³½ÙÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÙ, áñÁ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ
Ïï³ Ñ»ï¨»É ·ÇÝ»·áñÍ³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÇ Í³·Ù³ÝÁ ¨ Ñ³ë³ÏÇÝ:
 Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙñóáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³óÙ³Ý ·áñÍáõÙ ß³ï
Ï³ñ¨áñ ¿ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ·ÇÝáõ Çñ³óÙ³Ý ·ÝáÕáõÝ³Ï ßáõÏ³Ý»ñ, ³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ
»íñáå³Ï³Ý »ñÏñÝ»ñ ³ñï³Ñ³ÝáõÙÁ:
 êå³éáÕÝ»ñÇ Ñ³ñ³×áõÝ å³Ñ³ÝçÙáõÝùÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ
Ï³ñ¨áñ å³ÛÙ³Ý ¿ Ý³¨ ï»ë³Ï³Ýáõ ³ÝÁÝ¹Ñ³ï Ã³ñÙ³óáõÙÁ ¨ ¹ñ³Ýó Ï³ï³ñ»É³·áñÍáõÙÁ, áñÝ Çñ áñ³Ï³Ï³Ý Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñáí ãÇ ½ÇçÇ ·ÇÝáõ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ³é³ç³ï³ñ »ñÏñÝ»ñÇÝ:
 Ò¨³íáñ»É ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ-í»ñ³Ùß³ÏáõÙ-Çñ³óáõÙ ÇÝï»·ñÙ³Ý ßÕÃ³;
 ¶ÇÝáõ í³×³éùÇ Í³í³ÉÝ»ñÇ ³í»É³óÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí ³ÝÑñ³Å»ßï ¿
Çñ³Ï³Ý³óÝ»É Ù³ñù»ÃÇÝ·³ÛÇÝ Ýáñ³ÙáõÍ³Ï³Ý Ýáñ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝª
û·ï³·áñÍ»Éáí ß³Ñ³í»ï Ýáñ ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñ:
 ²ÝÑñ³Å»ßï ¿ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³ï³ñ»É ÇÝãå»ë Çñ³Ï³Ý³óíáÕ
 ·áí³½¹Ç Ó¨Ç, Ù»Ãá¹Ý»ñÇ Ù»ç, ³ÛÝå»ë ¿É ÷³Ã»ÃÇ ³ñï³ùÇÝ ï»ëùÇª
¹Ç½³ÛÝÇ íñ³, ÇÝãÇ ßÝáñÑÇí ³ñï³¹ñ³ÝùÁ (³åñ³ÝùÁ) Ï¹³éÝ³ ³í»ÉÇ Ñ»ï³ùñùÇñ ¨ ó³ÝÏ³ÉÇ ëå³éáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ:
¶ÇÝáõ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý áÉáñïÇ öØÒ ÙñóáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³óÙ³Ý
·áñÍáõÙ Ï³ñ¨áñ ¹»ñ³Ï³ï³ñáõÃÛáõÝ Ï³ñáÕ ¿ áõÝ»Ý³É éÇëÏ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ï³é³í³ñáõÙÁ:
àõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ óáõÛó »Ý ï³ÉÇë, áñ ·ÇÝ»·áñÍáõÃÛ³Ý áÉáñïÇ
öØÒ-Ý»ñáõÙ éÇëÏ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³ÝÁ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïáõÏ ï»Õ ã»Ý ï³ÉÇë ¨
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ»ññáõÙ ãÇ Ï³ï³ñíáõÙ Ñ³í³Ý³Ï³Ý éÇëÏ»ñÇ Ñ³ßí³éáõÙ
¨ ·Ý³Ñ³ïáõÙ, ãÏ³ éÇëÏ»ñÇ Ï³ÝË³ñ·»ÉÙ³Ý Íñ³·Çñ ¨ ³ÛÉÝ:
¶ÇÝáõ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý áÉáñïÇ öØÒ-Ý»ñÇ ½³ñ·³óáõÙÝ ³Ýßáõßï ³ÝÑÝ³ñ ¿ å³ïÏ»ñ³óÝ»É ³é³Ýó å»ïáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ÏáÕÙ³ÝÇ ³ç³ÏóáõÃÛ³Ý:
²Û¹ Ýå³ï³Ïáí ³é³ç³ñÏáõÙ »Ýù.
 ·ÇÝ»·áñÍáõÃÛ³Ý áÉáñïÇ öØÒ ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ñ³ñÏ»ñÁ ë³ÑÙ³Ý»É Ëáßáñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÛ³Ý ÏñÏÝ³ÏÇ ó³Íñ:
 ä»ï³Ï³Ý ·ÝáõÙÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ ÙÛáõë óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ Ñ³í³ë³ñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ³é³çÝ³Ñ»ñÃáõÃÛáõÝÁ ï³É öØÒ ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÇÝ:
 öØÒ ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ·ÇÝáõ ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ëï»ÕÍ»É ³ñïáÝÛ³É å³ÙÛ³ÝÝ»ñ, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë ï³ñµ»ñ³Ï»É ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý Ù³ùë³ïáõñùÇ ã³÷Á, ³ç³Ïó»É Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ßáõÏ³Ý»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ³Ýí×³ñ
ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý Ñ³ñóáõÙ:
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 Üáñ ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ Ý»ñ¹ñÙ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í ·Çï³Ï³Ý Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñ Çñ³Ï³ÝóÝáÕ öØÒ ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ
ëáõµëÇ¹³íáñ»É í³ñÏ»ñÇ ïáÏáë³¹ñáõÛùÁ:
 Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ³ñÅ»ùÇ 50%-Çó ³í»ÉÇ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ
Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ öØÒ ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÇÝ ³½³ï»É ß³ÑáõÃ³Ñ³ñÏÇó:
 ¶ÇÝ»·áñÍáõÃÛ³Ý áÉáñïÇ öØÒ ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ý»ñÏñíáÕ ï»ËÝÇÏ³ÛÇ ¨ ï»ËÝáÉá·Ç³ÛÇ Ù³ùë³ïáõñùÁ ë³ÑÙ³Ý»É ó³Íñ Ï³Ù ³½³ï»É Ù³ùë³ïáõñùÇó:
öØÒ ½³ñ·³óÙ³Ý ·áñÍáõÙ Ï³ñ¨áñ ¹»ñ³Ï³ï³ñáõÃÛáõÝ Ï³ñáÕ ¿ áõÝ»Ý³É Ý³¨ ³·ñáïáõñÇ½ÙÇ ½³ñ·³óáõÙÁ, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë ¶ÇÝáõ ïáõñÇ½ÙÇ
½³ñ·³óáõÙÁ/·ÇÝ»ïáõñ»ñÇ/: ²Û¹ Ýå³ï³Ïáí ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ë»ñï Ï³å»ñ
Ñ³ëï³ï»É ·ÇÝ»·áñÍáõÃÛ³Ý áÉáñïÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ïáõñÇëï³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ å»ï³Ï³Ý ÉÇ³½áñ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ï³éáõÛóÝ»ñÇ
Ñ»ï: Êáßáñ ·ÇÝ»·áñÍ³ñ³ÝÝ»ñáõÙ ëï»ÕÍ»É ïáõñÇ½ÙÇ Ù³ñù»ïÇÝ·Ç µ³ÅÇÝ,
ÇëÏ áÉáñïÇ öØÒ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ³é³ÝÓÝ³ó»É áõ Ï³Ñ³íáñ»É
Ñ³Ùï»ëÇ ëñ³ÑÝ»ñ: Ê³ÕáÕ³·ÇÝ»·áñÍ³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ
Ùß³Ï»É ¨ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É Ý»ñ¹ñáõÙ³ÝÛÇÝ Ý³Ë³·Í»ñ ïáõñÇëï³Ï³Ý »ÝÃ³Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇ ëï»ÕÍÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí:
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Ð³ëÙÇÏ ¶ºìàð¶Ú²Ü
öØÒ ½³ñ·³óÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ñ³ñó»ñÁ ÐÐ ·ÇÝ»·áñÍáõÃÛ³Ý áÉáñïáõÙ
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. Ó»éÝ³ñÏ³ïÇñáõÃÛáõÝ, ·ÇÝ»·áñÍáõÃÛáõÝ, ÙñóáõÝ³ÏáõÃÛáõÝ,
Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ï»ËÝáñá·Ç³Ý»ñ, å»ï³Ï³Ý ³ç³ÏóáõÃÛáõÝ
¶ÛáõÕ³Ï³Ý ï³ñ³Í³ßñç³ÝÝ»ñÇ/µÝ³Ï³í³Ûñ»ñÇ/ ëáóÇ³É-ïÝï»ë³Ï³Ý, ÅáÕáíñ¹³·ñ³Ï³Ý ¨ »ñÏñÇ å³ñ»Ý³ÛÇÝ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ ÑÝ³ñ³íáñ ã¿ ÉáõÍ»É ³é³Ýó ³·ñáå³ñ»Ý³ÛÇÝ áÉáñïÇ Ó»éÝ³ñÏ³ïÇñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ¨ ³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ áÉáñïÇ, ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ÑÇÙùÁ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ öØÒ
½³ñ·³óÙ³Ý: ì»ñçÇÝÝ»ñÇë ½³ñ·³óáõÙÁ »ñÏñÇ Ñ³Ù³ñ áõÝÇ Ýß³Ý³Ï³ÉÇ ëáóÇ³É-ïÝï»ë³Ï³Ý ¨ ÅáÕáíñ¹³·ñ³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ: öØÒ ½³ñ·³óáõÙÁ
·ÇÝ»·áñÍáõÃÛ³Ý áÉáñïáõÙ áõÝÇ Çñ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ áÉáñïÇ
öØÒ-»ñÇÝ Ñ³ïáõÏ »Ý ÇÝãå»ë ·ÇÝ»·áñÍáõÃÛ³Ý, ³ÛÝå»ë ¿É ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:
Асмик ГЕВОРГЯН
Проблемы развития малого и среднего предпринимательства в
винодельческой отрасли Республики Армения
Ключевые слова: предпринимательство, виноделие, конкурентоспособность,
современныетехнологии, государственная поддержка

Социально-экономические и демографические проблемы сельских регионов, а
также проблемы, касающиеся продовольственной безопасности страны, невозможно решить без развития предпринимательской деятельности в агропродовольственной отрасли, в первую очередь, малого и среднего предпринимательства,
составляющего основу экономики страны. Развитие малого и среднего предпринимательства как в винодельческой отрасли, так и в сельском хозяйстве в целом,
имеет свои особенности. Необходимо отметить, что все еще низок уровень конкурентоспособности производимых в Армении вин.
Hasmik GEVORGYAN
SME development issues in the RA winemaking sector
Key words: entrepreneurship, winemaking, competitiveness, modern technology, state support

Rural areas / settlements / socio-economic, demographic and country food security problems cannot be solved without entrepreneurial activity of agri-food sector and first of
all without the development of SME, which is considered to be the basis of the sector.
SME development has enormous socio-economic and demographic importance for the
country.SME development in winemaking sector has its own peculiarities. The
peculiarities of winemaking sector as well as agriculture are specific to SMEs of the
sector. It should be noted that currently the competitiveness level of the wines produced
in the RA is low, which is mostly due to the fact that the companies of wine making
sector have many problems related to the technical upgrading, improvement of product
quality, assurance of food safety international standards, not fully used production
capacity and so on.
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ՀԱՅ-ՍԻՐԻԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 2010-2015ԹԹ.
Աշխեն ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ
ԵՊՀ հայցորդ
Բանալի բառեր. արաբական գարուն, հաղթանակած հեղափոխության երկրներ,
բաասական վարչակարգ

Արաբական աշխարհում` ի դեմս Սիրիայի, հնարավոր է եղել պահպանել հայկական ինքնությունն ու ինստիտուցիոնալացնել համայնքային կառույցները: Սիրիայի, մասնավորապես Հալեպի հայ համայնքը, դարձավ արևմըտահայերենի և արևմտահայ մշակույթի պահպանման ու զարգացման ամենակարևոր ու բացառիկ օջախներից մեկը ողջ Սփյուռքում:
Հայերը Սիրիայի զարգացման հարցում ունեցած ներդրման և բարի անվան շնորհիվ` կարողացան վայելել թե՛ իշխանությունների և թե՛ հասարակության համակրանքը: Որպես երկրի լիիրավ քաղաքացիներ` նրանք էապես
նպաստեցին Սիրիայի` մասնավորապես սոցիալ-տնտեսական և մշակութային կյանքի աշխուժացմանը:
Սիրիայի երեք հայկական համայնքներն էլ՝ առաքելական, կաթոլիկ և
ավետարանական, իրենց կրոնական ու աշխարհիկ կառույցների միջոցով
զգալի դեր կատարեցին հայկական հոգևոր ու նյութական արժեքների
ստեղծման ու պահպանման, ինչպես նաև համայնքային խնդիրների կարգավորման գործում։ Համայնքային տարբեր կառույցների միջոցով սիրիահայերը մշտապես ամուր կապեր պահպանեցին Հայրենիքի հետ, որը դարձավ
ազգային գոյության կարևոր հենասյուներից մեկը։
Սիրիահայ համայնքում առկա հիմնախնդիրների՝ ինքնության, հայապահպանության, հայկական կրթության և դպրոցների, խառնամուսնությունների, ներհամայնքային խնդիրների, փոխադարձ ընկալումների, հայ եկեղեցու, համայնք-պետություն հարաբերությունների, ինտեգրման, և, վերջապես,
համայնքի հեռանկարի հետ կապված հարցերի ուսումնասիրությունն ունի
ինչպես գիտական, այնպես էլ քաղաքական ու գործնական նշանակություն։
Առանց նշված խնդիրների քննության` անհնար կլինի ամբողջական պատկերացում կազմել սիրիահայ արդի համայնքի և նրանում ընթացող զարգացումների մասին: Ընդհանրապես, արաբական աշխարհի, այդ թվում, Սիրիայի, հայ համայնքների ուսումնասիրությունն ավելի քան արդիական է`
մասնավորապես Մերձավոր Արևելքում ընթացող հասարակական-քաղաքական ներկա բարդ և ցավալի գործընթացների համատեքստում: Սիրիայի
հայ համայքն այսօր կանգնած է լուրջ մարտահրավերների առաջ:
Հայերը ևս մտահոգված են Սիրիայում 2011թ. մարտ ամսից սկսված
ներքաղաքական ճգնաժամով, ինչն էապես կապված է Մերձավոր Արևել333
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քում «արաբական գարնան» արդյունքում ձևավորված նոր իրավիճակի
հետ: Այս տեսանկյունից սիրիահայ համայնքի ներկա ու ապագա շատ իրողություններ պայմանավորված են սիրիական պետականության կայունության և առաջընթացի հետո:
«Արաբական գարուն»… այսպես իրենք` արաբները, անվանեցին
Եգիպտոսում, Թունիսում, Սիրիայում, Լիբիայում և տարածաշրջանի ևս 15
պետություններում սկիզբ առած ելույթների և կառավարական հեղաշրջումների փուլը` սկսած 2010թ. դեկտեմբերի 18-ից: Քաղաքացիների զանգվածային ելույթները լուրջ խնդիրներ առաջացրին պետական ծառայությունների աշխատանքի մեջ, հանգեցրին քաղաքական վարչակարգի փոփոխության, ռազմական բախումների /Իսրայելի սահմանին` 2011թ. մայիսին/ և անգամ պատերազմների /Սիրիայում/: Բացի արդեն սովորական դարձած
դժգոհությունների ավանդական ձևերի /ցույցեր, երթեր, գործադուլներ/, «արաբական գարուն»-ը սկսեց օգտագործել զանգվածային կազմակերպման
այնպիսի գործիքներ, ինչպիսիք են զանգվածային լրատվամիջոցները և սոցիալական ցանցերը: «Արաբական գարնան» նախաշեմին, ելնելով վիճակագրական տարբեր տվյալներից, տնտեսական լճացում չկար, ավելին` արաբական երկրների մեծ մասը զարգանում էր բավականին դինամիկ կերպով:
Այսպես, օրինակ, Եգիպտոսի միջին տնտեսության օրինակով կարելի է վերլուծել տիրող իրավիճակը: Հոսնի Մուբարաքի կառավարման 30 տարիների
ընթացքում այս երկրի տնտեսություն ն աճեց 4.5 անգամ: ՀՆԱ-ի աճի տեմպերը սկսած 1992թ. կայուն էին, առկա էր նաև տնտեսության իրական աճ:
Ընդհանրապես, «հաղթանակած հեղափոխության երկրները»` Եգիպտոս,
Թունիս, նախքան համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամն ունեին ՀՆԱ-ի բավականին բարձր ցուցանիշներ: Այսպես, Համաշխարհային
բանկի ուսումնասիրությունների հիման վրա, վերոնշյալ երկրներում մինչ
2008թ. արձանագրվել էր ՀՆԱ-ի 7% աճ, իսկ 2008-2010 թթ.` համապատասխանաբար 4,6% и 5,5%: Համեմատության համար /մինչ ճգնաժամը և դրանից հետո/` Սաուդյան Արաբիա` 3% և 0,6%, Մարոկկո` 5,4% և 4,9%, Լիբիա`
5,2% և 2,1%: ՀՆԱ-ի տվյալները վկայում են այն մասին, որ Մերձավոր
Արևելքի երկրները լավ զարգանում էին, սակայն խիստ կախվածություն
ունեին եվրոպական տնտեսությունից, անգամ անվտանգության նկատառումներից ելնելով մեծ քանակությամբ հացահատիկ էին ներմուծում եվրոպական երկրներից: Ակնհայտ է դառնում, որ 2008-2010թթ. ճգնաժամից հետո, վերապրելով որոշակի երկրաքաղաքական գործընթացներ, «արաբական գարնան» անվիճարկելի զորհը դարձավ արաբական երկրների տնտեսությունը: Ինչպես հայտնի է, սոցիալական հեղափոխությունները իրենց հետևից բերում են տնտեսության ռեցեսիա և բնակչության կենսամակարդակի
անկում: Միջինում այսպիսի անկումը կարող է տևել 20-30 տարի, բարե334
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նպաստ պայմաններում` 15 տարի, սակայն ոչ պակաս, քան մեկ սերունդ:
Տնտեսությունն, անխոս, ընկած էր ցանկացած հեղափոխության հիմքում,
հենց տնտեսության մեջ է անհրաժեշտ փնտրել «արաբական գարնան» դըրդապատճառները: Ընդ որում մահմեդական աշխարհում տեղի ունեցած իրադարձություններից մի քանի ամիս անց ԶԼՄ-ներում հայտնված հաղորդումները Հյուսիսային Աֆրիկայի բնակչության ծայրահեղ աղքատության և
տարածաշրջանի երկրների անհեռանկար մասին, այնուամենայնիվ, ճիշտ
չեն: Տնտեսական զարգացման տեմպերը փայլուն չէին, սակայն վկայում էին
արաբական երկրների մեծ մասի բավականին «առողջ» տնտեսության մասին: Այսպիսով, բնակչության դժգոհություների պատճառներն էին`
 Հասարակության շերտավորումը, որը հաշվի չէր առնում մտավորականության և միջին դասակարգի շահերը:
 Զանգվածային գործազրկությունը:
 Գյուղական բնակչության հետ մղումը քաղաքներից գյուղեր:
 Արաբների տեխնոլոգիական հետամնացությունը:
 Տնտեսության, մշակույթի, կրթության, գիտական գործունեության հետընթացը, ինչի պայմաններում առաջավոր երիտասարդ մտավորականությունը ձգտում էր արագ զարգացումն ապահովելու ուղիներ փնտրել:
 Իշխանության համակարգը «արգելակել էր» սոցիալական վերելակը:
 Նավթաարդյունահանող երկրները նավթային եկամուտների միայն
10%-ն է ուղղում դեպի ներքին զարգացում, մնացած 90%-ը գնում է արևմտյան երկրների զարգացմանը:
Նախքան արաբական աշխարհում այսպես կոչված «արաբական գարնան» ալիքի ծավալումը, Սիրիայի հայ գաղութը 116 համարվում էր Մերձավոր Արևելքի ամենակայուն հայկական համայնքներից մեկը, եթե ոչ ամենակայունը: Ի տարբերություն հարևան Լիբանանի, հայ գաղութի, որը երկրի
սահմանադրության և քաղաքական ավանդույթների շնորհիվ գործուն մասնակցություն ունի հյուրընկալ պետության քաղաքական գործընթացներում և
փորձում է ամեն գնով պահել իր դիրքերը, սիրիահայությունը գրեթե անմասն
է մնացել հյուրընկալ երկրի համապետական խնդիրներին:
Սկիզբ առած դժգոհություններն արագ վերաճեցին զինված կռիվները,
և անգամ Սիրիայում` քաղաքացիական պատերազմի, որը միևնույն տարածքում կրոնական տարբեր ներկայացուցիչների խաղաղ գոյատևման և
ժողովրդավարության զարգացման վառ օրինակ էր: Զանգվածային ելույթները աշխարհագրությունն աստիճանաբար ընդլայնվում էր, և իրադարձություններին միանում էին ավելի ու ավելի շատ «երրորդ երկրներ»:
Իշխանափոխության հետևանքով ձևավորված նոր վարչակարգերը չկարողացան լիովին արդարացնել սեփական հասարակության հույսերը: Առանձին երկրներում՝ Լիբիայում, Թունիսում, Եմենում, Լիբիայում, Եգիպտոսում,
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Բահրեյնում և այլն, շարունակվեց պահպանվել լարվածությունը: Մասնավորապես Սիրիայում իրավիճակը վերաճեց պատերազմականի: Սկիզբ առած
նորանոր դժգոհություններն ու հիասթափությունները դարձան սոցիալ-քաղաքական վայրիվերումների պատճառ:
Հայաստանի տեսանկյունից ներսիրիական զարգացումները կարևորվում են հայ-սիրիական հարաբերությունների ավանդական բարեկամական
բնույթով և այդ երկրում մեծաթիվ ու բավականին կազմակերպված հայ
համայնքի (շուրջ 75 հազար) առկայությամբ: Բաասական վարչակարգի օրոք համայնքը հասել է կրոնական, մշակութային և տնտեսական զգալի
ձեռքբերումների: Հետևաբար, բնական է, որ վայելելով Սիրիայի իշխանությունների և նաև հասարակության համակրանքը` սիրիհայերը դրսևորում են
իշխանամետ դիրքորոշում` ներկա վարչակարգի պահպանման մեջ տեսնելով իրենց ապահովության երաշխիքը.ի թիվս այլ ազգային և կրոնական համայնքների, հայկականը ևս այն համոզմունքին է, որ սիրիական «ընդդիմության» հնարավոր հաղթանակը կարող է որոշակի բացասական ազդեցություն ունենալ, առավել ևս, եթե երկրում իշխանության գան կրոնաքաղաքական ուժեր: Հատկապես Սիրիայի հայկական թաղամասերում տեղի ունեցող զինված արյունալի բախումներն անհանգստություն առաջացրին հայության շրջանում: Եթե տարածվող քաղաքացիական պատերազմի սկզբում
Սիրիայի իրադարձությունների մասին հայկական տպագիր լրատվամիջոցները խոսում էին՝ հանրությանը ներկայացնելով տեղի ունեցող դեպքերը
«Միջազգային լուրեր» բաժնում, ապա երբ խնդիրը հասավ սիրիահայերի
կյանքի ապահովությանը, ասելիքի ձևը լիովին փոխվեց:
Թվում էր, թե պետական մակարդակով պետք է կազմակերպվի սիրիահայերի զանգվածային տեղափոխումը ՀՀ, բայց ինչ-որ պահից տարօրինակ երևույթներ սկսվեցին՝ սիրիահայերի առաջ խոչընդոտներ ստեղծվեցին Հայաստան գալու ճանապարհին: Մասնավորապես, կտրուկ թանկացան Սիրիայից ՀՀ թռիչքներ իրականացնող ինքնաթիռների տոմսերը: Այդ
ընկերությունները պարզապես ցանկանում են ստեղծված իրավիճակում
լրացուցիչ եկամուտ ստանալ: Պարզվում է, սակայն, ՀՀ գալու ցանկություն
ունեցողների առաջ խոչընդոտներ ստեղծելը ՀՀ իշխանությունների ոչ պաշտոնական քաղաքականությունն է: Չնայած սիրիահայերի շրջանում ևս
նկատվող արտագաղթին` այնտեղ գործող հայկական դպրոցները, Լիբանանի հետ համեմատած, ավելի քիչ են ազդվում այդ գործոնից։ Սիրիահայ
համայնքը շատ ավելի կառչած է իր մշակութային ավանդույթներին և վախենում է դրանք կորցնելուց։ Հայկական ընտանիքները հազվադեպ են ընտրում այլընտրանքային կրթության հնարավորությունները։ Վերջապես, հայկական դպրոցներում ուսուցումը, չնայած տնտեսական մի շարք դժվարու336
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թյուններին, շարունակում է, ընդհանուր առմամբ, մնալ հասանելի։ Պետք է
արձանագրել նաև, որ Լիբանանի հայկական դպրոցները լուրջ մրցակիցներ
ունեն` հանձինս տեղական մյուս մասնավոր ուսումնական հաստատությունների, ինչը չի կարելի ասել Սիրիայի պարագայում։
Սիրիահայերը ներկայումս աչքի են ընկնում ազգային բարձր գիտակցությամբ: Հայաստանի գաղափարը ազգապահպանության կենտրոնական
տարրն է. օգնում է դրա կենսունակությանը։ Կարելի է ասել, որ սիրիահայերը լուրջ ջանքեր են գործադրում հայկական ինքնությունը պահպանելու
հարցում: Ազգային ծրագրերը, փաստորեն, մշակվում են միությունների
ներսում և գործնականում իրականացվում տվյալ միության ենթակառուցվածքների միջոցով: Համայնքն ապրում է ազգային, հոգևոր-մշակութային և
հասարակական բավական աշխույժ կյանքով, առավելապես հայախոս է։
Ազգային դաստիարակությունը շարունակվում է ինչպես մշակութային և
մարզական միություններում, այնպես էլ` ընտանիքում։
Չնայած հայերն առօրյա և գործնական կյանքում տեղացիների հետ
հարաբերություններում խնդիրներ չունեն, սակայն հիմնականում գերադասում են շփումը հայրենակիցների հետ: Հայերը, կարելի է ասել, ապագայի
նկատմամբ մտահոգ են։ Անկանխատեսելի զարգացումների հեռանկարը,
տարածաշրջանում միջէթնիկ և միջդավանական լարվածությունը, կրոնականացվածության մակարդակի աճը որոշակի մտավախություն և ազգային
անվտանգությանն առնչվող ներքին տագնապ են առաջացրել։ Իր հերթին,
իսլամական միջավայրը, մասնավորապես դրանում գոյություն ունեցող
կրոնական ծայրահեղական տրամադրությունների աճը փոքրամասնությունների, այդ թվում` հայերի շրջանում, ստեղծում է որոշակի անհարմարության
զգացողություն, չնայած վերջիններս իրենց համարում են Սիրիայի լիիրավ
քաղաքացիներ:
Էթնիկ ինքնության պահպանմանն ուղղված ջանքերը գնալով դժվարանում են: Սիրիահայ համայնքը ծերանում է սակավ ամուսնությունների
պատճառով, աստիճանաբար շատանում են խառնամուսնությունները։ Արաբական մշակույթը, որ որոշակի ազդեցություն ունի երիտասարդների վրա,
ակտիվորեն ներմուծվում է հայ համայնք։ Բացի այդ, կա մի խավ, որն իրեն
հեռու է պահում ազգային կյանքից: Ի վերջո, կան արաբախոս շատ ընտանիքներ, որոնց մեջ հայկական շրջանակում մնալու ցանկությունն աստիճանաբար նվազում է: Սակայն ամենալուրջ մարտահրավերը Սիրիայում տընտեսական իրադրության վատթարավումն է, ինչն էապես նպաստում է և
կնպաստի արտագաղթի աշխուժացմանը: Հայերն արտագաղթում են և առաջիկայում էլ կշարունակեն արտագաղթել հիմնականում Լիբանան, Արաբական Միացյալ Էմիրություններ, ԱՄՆ, Կանադա, նաև շատ քիչ չափով ԵՄ
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երկրներ: Արտագաղթողների մեծ մասը երիտասարդներ են, որոնք ուսանելու են գնում և չեն վերադառնում, կամ էլ մեկնում են արտագնա աշխատանքի /հիմնականում` Ծոցի երկրներ/: Իսկ դա նշանակում է, որ հայ երիտասարդների մի զգալի մասը` որպես ազգային ներուժ, Սիրիայում այլևս
գործունեություն չի ծավալում։
Ակնհայտ է, որ հեղափոխության պահը հասունացել էր արաբական
երկրների մեծամասնությունում: Ակնհայտ է, որ արաբական երկրների քաղաքական ուժերի մեծ մասին ձեռնտու կլիներ իսլամի ուժեղացումը, Սաուդյան Արաբիան և Քաթարը չէին լինի «սուննիթական խալիֆայության» ստեղծմանը, իսկ, օրինակ, Իրանը ի դեմս «արաբական գարնան» կտեսներ շիիթական իսլամական հեղափոխության շարունակություն, իսկ Արևմուտքի երկըրները կօգտվեին տարածաշրջանի ապակայուն իրավիճակից: Պարզ է, որ
Սիրիան և Լիբիան գրոհի ենթարկվեցին ոչ հենց այնպես, քանզի իրենցից
ներկայացնում էին ժողովուրդների և կրոնի զարգացման վառ օրինակ, ինչպես նաև իրականացնում էին անկախ քաղաքականություն:
2011թ. մարտից Սիրիայում սկսված հակաիշխանական շարժումները,
ստանալով արտաքին աշխարհի քարոզչական, ռազմական և ֆինանսական
աջակցությունը, երկիրը ներկա փուլում կանգնեցրել են սոցիալ-տնտեսական և քաղաքական ճգնաժամի առաջ:
Հայերը Սիրիայի մնացած քաղաքացիների նման մտահոգված են երկրում իրավիճակի վատթարացմամբ: Անկայունությունը, տնտեսական ծանր
իրավիճակը, գործազրկությունը, բարոյահոգեբանական մթնոլորտի աղճատումը, բնականաբար, բացասաբար են անդրադառնում սիրիական հասարակության, այդ թվում` հայերի վրա: Այս իրավիճակը ոչ դրականորեն է ազդում հայկական կրթական, մշակութային և մարզական հաստատությունների
գործունեության վրա, որոնք հիմնականում գոյատևում են հայերի նվիրատվությունների հաշվին: Սակայն համայնքի կյանքը շարունակվում է նախկին հունով և նրա անվտանգությունը ներկայումս վտանգված չէ: Երկրի
մյուս քաղաքացիների նման հայերը ստիպված են դիմակայել ներկա փուլի
դժվարությունները: Հնարավոր իշխանափոխության դեպքում հազիվ թե
կանխամտված որևէ դավադրություն հայերի նկատամբ տեղի ունենա, քանի
որ ներքին հակասությունների շղթայում նրանք ամենևին ներգրավված չեն և
մինչ օրս վայելել են հասարակության գրեթե բոլոր շերտերի համակրանքը:
Հիմնական լարվածությունը, ըստ ամենայնի, կարող է ծավալվել սուննիների
և ալավիների միջև: Ամեն պարագայում, թե´ երկարաժամկետ, թե´ կարճաժամկետ առումով Սիրիայում ծավալվող ներկա զարգացումները հնարավոր բացասական հետևանքներ կունենան հայ համայնքի համար` էլ
ավելի խթանելով արտագաղթը:
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Հայ-սիրիական հարաբերություններն այսօր գտնվում են բարձր մակարդակի վրա և արտացոլում են այն ջերմությունը, որ մեր ժողովուրդները
փոխադարձաբար տածում են միմյանց հանդեպ:
Աշխեն ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ
Հայ-սիրիական հարաբերությունները 2010-2015թթ.
Բանալի բառեր. արաբական գարուն, հաղթանակած հեղափոխության երկրներ,
բաասական վարչակարգ
Հոդվածում ներկայացված է Սիրիայի հայկական համայքի դերն ու նշանակությունը Սիրիայի քաղաքական,տնտեսական, մշակութային կյանքում, ինչպես նաև համայնքում առկա հիմնախնդիրները՝ կապված արաբական աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձությունների հետ: Ներկայացվել է նաև Սիրիայի բաասական վարչակարգի ներգործութայն հետևանքները հայկական
համայնքում: Առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձվել 2011թ.-ին արաբական մի շարք երկրներում զանգվածային բողոքի և հեղափոխության ալիքների ծավալմանը և դրանց ուղիղ ներգործությանը երկրների տնտեսության
վրա, մասնավորապես հաղթանակած հեղափոխության երկրներ՝ Եգիպտոսի
ու Թունիսի օրինակով:
Ашхен ОВСЕПЯН
Армянско-сирийские отношения 2010-2015гг.
Ключевые слова: арабская весна страны-победители революцию бааский режим

В статье представляется значение и роль Армянская общины в Сирии в
политической экономической и культурной жизни сирии,
а также
существующие проблемы в общине связанные с событями в арабских странах.
Представленно влияние бааского режима на армянскую общину. Особое
внимание обращается на волны массовых протестов в арабских странах в 2011
году, а также расширение революции и их непосредственные влияния на
экономику по образцу стран победителей революции Египета и Туниса.
Ashkhen HOVSEPYAN
Armenian-syrian relations 2010-2015
Key words: arab spring, revolution victory countries, baas regime

In this article is presented the political, economical and cultural role of Armenian
community in Syria,also existed issues in community connected with events in Arabian
countries.Has been presented Syrian baas regime‘s effects in Armenian community life.
Particular attention is drawn to the arab spring in 2011, when in Arabian countries
started massive waves of protest and revolution.On the other hand their direct impact to
economy of Arabian countries in example of revolution victorious countries Egypt and
Tunnis.
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ՉԺՀ-Ի ԿԱՌԱՎԱՐԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԱՍԻԱՅԻ
ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՄԻՋև ՀԵՏԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆՈՒՄ
Աշխեն ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ
ԵՊՀ հայցորդ
Բանալի բառեր. 4+1-ի ֆորմուլա,ինժեներական ամրություն Չինաստանի հնարավոր
ագրեսիայի դեմ, տարածքային-սահմանային խնդիրներ,համատեղ
պատվիրակության ձևաչափ

Չորոշված սահմանագծերի, վիճելի տարածքների խնդիրների առկայությունը և համատեղ իրավա-պայմանագրային հիմքի բացակությունը Չինաստանի և նոր հետխորհրդային երկրների միջև 90-ական թթ-ին Պեկինում
առաջացրեցին այդ իրողության հետ կապված հիմնավորված անհանգստություն: Բացի այն, որ դա կարող էր հանգեցնել սահմանային կոնֆլիկտների
առաջացման, այդ իրավիճակը փաստացիորեն խոչընդոտում էր նաև երկկողմ բարիդրացիական հարաբերությունների կազմավորմանը: Սակայն միաժամանակ ՉԺՀ-ում ցանկություն կար օգտվել ԽՍՀՄ փլուզումից հետո
առաջացած բարենպաստ պայմաններից, որը կնպաստեր սահմանայինտարածքային վեճերի լուծման մաքսիմալ շահավետ լինելուն: Փաստացիորեն ԽՍՀՄ փլուզումից անմիջապես հետո Չինաստանը Կենտրոնական
Ասիայում նոր առաջացած պետություններին առաջիններից մեկը հայտարարեց իր տարածքային հավակնությունների մասին և 1992թ-ին նրանց հետ
հաստատեց դիվանագիտական հարաբերություններ: Դրանով Պեկինը իր
ձեռքը վերցրեց նրանց հետ խնդիրների լուծման առաջիկա կուրսը: Չինաստանը առաջին հերթին անհապաղ հանդես եկավ սահմանային-տարածքային խնդիրների վերանայման բանակցությունների նախաձեռնությամբ, որը
դեռևս սկսել էր Խորհրդային միության գոյության շրջանում: Արդեն 1992թ-ի
առաջին կեսին Չինաստանը նախաձեռնում է Ղազախստանի և Կիրգիզիայի
հետ սահմաների և վիճելի տարածքենրի անցկացման վերաբերյալ երկկողմ
խորհրդակցություններ (Տաջիկստանը երկրի ներսում տեղի ունեցող զինված
հակամարտությունների պատճառով պրակտիկորեն դուրս մնաց բանակցություններից): Դրան զուգահեռ Պեկինը համաձայնության եկավ Ռուսաստանի
հետ բազմակողմ ֆորմատով սահմանային թեմատիկայով բանակցություններ վարելու վերաբերյալ: 1992թ-ի սեպտեմբերին Մինսկում կազմավորվեց
աշխատանքային խումբ, որի կազմում էին Ռուսաստանի, Ղազախստանի,
Ղրղզստանի, Տաջիկստանի և Չինաստանի պատվիրակությունները (այսպես
կոչված «4+1-ի ֆորմուլան»):294 Կենտրոնական Ասիայի բոլոր նորանկախ
294
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պետությունների համար, որոնք սահմանված հաջորդականությամբ պետք է
բանակցություններ վարեին Չինաստանի հետ սահմանների հաստատման
մասին, սակայն չունեին դրա համար անհրաժեշտ իրավական, մեթոդոլոգիական, պատմական արխրվների փաստաթղթեր, այսպիսի ֆորամտը
սկզբունքորեն բավականին կարևոր նախապայման էր: «Համատեղ պատվիրակության» ձևաչափը Ղրղզստանի, Ղազախստանի և Տաջիկստանին թույլ
էր տալիս ռուսական ԱԳՆ-ից ստանալ անհրաժեշտ փաստաթղթեր, խորհըրդա-չինական բանակցությունների համապատասխան արձանագրություններ, ընդհանուր առմամբ Ռուսաստանի մեծ աջակցությունը: Խորհրդակցությունների հետագա փուլում հաստատվեցին սահմաների հարցով ՉԺՀ-ի
և ԽՍՀՄ-ի միջև ավելի շուտ ձեռտք բերված պայմանավորվածությունները:
Հետագայում Չինաստանը այս իրողության հետ առնչություն ունեցող բոլոր
երկրների հետ երկկողմ համաձայնություններ հաստատեց:
Կենտրոնական Ասիայի առաջին երկիրը, որ հետ Պեկինին հաջողվեց
կարգավորել սահմանային հարցերը Ղազախստանն էր, որը Չինաստանի
հետ ուներ ամենաերկար սահմանը՝ մոտ 1740կմ: 1994թ-ի ապրլի 26-ին Չինաստանի և Ղազախստանի միջև կնքվեց պայմանագիր «ղազախա-չինական պետական սահմանների մասին», որը որոշեց սահմանագծերը սահմանի ողջ երկարությամբ, բացառությամբ երկու տարածքների՝ Սարի-Չելդի
գետի շրջանի և Չագան-Օբօ ու Բայմուրզա ոլորանների: Վեճը գնում էր
944կմ2 ղազախական տարածքի մասին: Միայն 1997թ-ի սեպտեմբերին
կնքվեց սահմանի մասին լրացուցիչ պայմանագիր, իսկ 1999թ-ի մարտի 10ին Ղազախստանի պառլամենտը այն վավերացրեց:295 Հենց դրանով էլ ավարտվեց սահմանագծման գործընթացը: Համաձայն այդ համաձայնության,
վիճելի տարածքի 407կմ2 անցավ Չինաստանին, իսկ 537կմ2 մնաց Ղազախստանին: Հետաքրքիր է այն, որ դրանով Ղազախստանը բավարարեց Պեկինի խնդրանքը և սահմանում ինժեներական ամրությունների ոչնչացման քայլի գնաց, որը կառուցվել էր Չինաստանի «հնարավոր ագրեսիայի» դեմ
միաս-նական պաշտպանության համար: Հարկ է նշել, որ Ղազախստանին
ԽՍՀՄ-ից ժառանգություն էր մնացել հենց վերը նշված ամրությունները:
Հատկապես հզոր էր համարվում Խորգոսյան ամրությունը, որը ծածկում է
Ալմա-Աթայի ռազմավարական ուղղությունը: Այնտեղ ստեղծված էր
երկարաժամկետ կրակային կետերի, տանկերի համակարգ: Սահմանային
հարցերով Երկկողմ խորհրդակցությունները Պեկինի և Բիշքեքի միջև սկսվեցին 1992թ-ին: Մինչև 1996թ-ը Չինաստանին և Ղրղզստանին մասնակիորեն
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հաջողվեց համաձայնության գալ մոտ 1000կմ երկարություն ունեցող սահմանի հարցով:296 Բանակցությունների ամենադժվար մասը հանդիսացավ Բեդելի շրջանի և Խան-Թենգրիի լեռնագագթի հետ կապված սահմանի քննարկումը: 1996թ-ի հուլիսի 4-ին Ղրղզստանը և Ղազախստանը ստորագրեցին
համաձայնություն «ղրղզա-չինական պետական սահմանի մասին», իսկ
1998թ-ի մարտի 17-ին Ղրղզստանի պառլամենտը այն վավերացրեց: Վիճելի
տարածքները սահմանվեցին հատուկ կարգավիճակով, որով Պեկինը և Բիշքեքը պայմանավորվեցին շարունակել բանակցությունները: «Ղրղզա-չինական սահմանների մասին» լրացուցիչ համաձայնությունը կնքվեց երկու կողմերի ղեկավարների միջև 1999թ-ի օգոստոսի 26-ին՝ Բիշքեքում: Այդ համաձայնության հիմքում, որը վերաբերում էր առանձին սահմաններին, դրված էր
հետևյալը. Վիճելի տարածք Բեդելը մակերեսը կազմում է 2840կմ2: Չինաստանին անցավ ավելի քան 900կմ2 տարածք, իսկ Խան-Թենգրիի լեռնագագթի տարածքներից 161կմ2, իսկ Բոզ-Ամիր Խոդժենտի տարածքից
450կմ2: Այսպիսով, Ղրղզստանը ոչ այնքան նշանակալի, սակայն այնուամենայնիվ մի շարք տարածքներ զիջեց Չինաստանին: Սակայն, տարածքային
զիջումները Չինաստանին՝ Ղրղզստանի քաղաքական ուժերի կողմից օգտագործվեցին ի դեմս նախագահ Աքաևի: 2002թ-ին դժգոհությունը հանգեցրեց
ընդիմության մասայական բողոքի ցույցերի, որը ուղեկցվեց ոչ միայն նրանց,
այլև իշխանությունների կողմից բռնություններով: 2005թ-ի մարտին, իշխանափոխությունից հետո, նոր ղեկավարությունը ոչ մի անգամ ցանկություն
չցուցաբերեց վերանայելու երկրի նախկին նախագահ Ա. Աքաևի կնքած տարածքային համաձայնությունը Չինաստանի հետ:297298Պեկինում այդ հեռանկարին վերաբերվում էին շատ մեծ զգուշությամբ, խոսելով այն մասին, որ
պետական մակարդակով նախկինում արված պայմանավորվածությունը չի
կարող վերանայվել երկրի ղեկավարության փոփոխման պայմաններում:
Բացի այդ, Չինաստանը պատրաստ էր վերանայել երկու երկրների միջև
գոյություն ունեցող պամանավորվածությունները տնտեսական և սոցիալական ոլորտներում, այն դեպքում երբ Բիշքեքը դրսևորեր որևիցէ ոչ ընկերական վերաբերմունք Պեկինի հետ գործունեությունում: Այդ իսկ պատճառով, Չինաստան կատարած իր առաջին պետական այցի ժամանակ 2006թ-ի
հունիսի 9ից 10-ը Ղրղզստանի նոր նախագահ Կ. Բաքիևը և ՉԺՀ ներկայացուցիչ Խու Ցզինտաոն համատեղ հայտարարություն ստորագրեցին, որում
ասվում էր, որ Չինաստանի և Ղրղզստանի միջև բոլոր սահմանային վեճերը
296

Kyrgyzstan and China:Kyrgyz views on a giant neighbor
https://www.files.ethz.ch/isn/146235/Kyrgyz-China%20Relations.pdf
297
China,Xinjiang and central Asia(History,transition and crossborder interaction into the 21 st
century)https://books.google.am/books?id=QoF8AgAAQBAJ&pg=PA98&lpg=PA98&dq=china
+uzbekistan+territorial&source=bl&ots=7diGP7u01a&sig=Kjx6w6oiAo1bFTrV8ewd2
298
China-Kyrgyzstan relations(border claims)http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080
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վերջնականապես լուծված են և այս մասին մինչ այժմ կնքված ոչ մի փաստաթուղթ վերանայման ենթակա չէ:299 Պեկինի համար ամենաերկարատևը
հանդիսացավ սահմանային-տարածքային խնդրի լուծումը Տաջիկստանի
հետ, որտեղ Չինաստանը հավակնում էր կարևորագույն Բադախշանի լեռնային ինքնավար մարզին: Տաջիկստանում տեղի ունեցող քաղաքացիական
պատերազմի հետևանքով Պեկինը երկար ժամանակ չէր կարողանում Դուշանբեյի հետ վերջնականապես կարգավորել 519կմ երկարություն ունեցող
ընդհանուր սահմանի անցկացման խնդիրը: Միայն 1999թ-ին երկու կողմերի
միջև կնքվեց «տաջկա-չինական պետական սահմանների մասին» համաձայնություն, որի համաձայն Տաջիկստանը լիակատար իրավասություն էր
պահպանում Կարզակի մարզի ոլորանի վիճելի տարածքի նկատմամբ,
սակայն Չինաստանին էր զիջում Մարկանսու գետին մոտիկ մոտ 200կմ2
տարածք:300 2002թ-ի մայիսին կնքվեց լրացուցիչ «սահմանների բաժանման
և տարածքային վեճերի կարգավորման մասին» համաձայնություն, որի
համաձայն Տաջիկստանը համաձայնվեց Չինաստանին տալ 1000կմ2 վիճելի
տարածք Բադախշանի լեռնային ինքնավար մարզից: Իսկ արդեն 2004թ-ի
մայիսին Չինաստանի և Տաջիկստանի կառավարությունների միջև կնքած
համաձայնության համապատասխան, չին-տաջկական սահմանում բացվեց
առաջին անցակետը: Ներկայումս երկու երկրների միջև հարաբերությունները կարող են պայծառությամբ աչքի ընկնել, իսկ «տարածքային-սահմանային» խնդիրը հանվել է երկկողմ հարաբերությունների օրակարգից:301
Այնուամենայնիվ, ուշադրությունը կենտրոնացնելով Տաջիկստանի հետըզհետե զարգացող բազմավեկտոր կուրսի վրա, թվացյալ և վտանգավոր
քայլ է Ուզբեկստանից էներգետիկ և տրանսպորտային անկախության ձեռքբերումը, Ռուսաստանի հետ ամենատարբեր բնույթի փոխգործունեությունը,
ինչպես նաև այլ գործոններ, որոնք վաղ թե ուշ հանրապետության համար
կարող են բացասական ազդեցություն ունենալ: Այս պայմաններում և տաջիկական հասարակության կողմից՝ տարածքային զիջումներին իրատեսորեն
վերաբերվելը, հատկապես Բադախշանի լեռնային ինքնավար մարզի հարցում, ոչ մի երաշխիք չեն տալիս այն բանի, որ սահմանային-տարածքային
«հակասություների» թեման Չինաստանի հետ հարաբերություններում կըրկին զարգացումներ չի ստանա: Հաջորդ երկիրը որը կարևոր դեր ունի Չինաստանի տնտեսության մեջ՝ Թուրքմենստանն է: Դեռ 1998թ-ի օգոստոսին
Պեկինում Թուրքմենստանի նախագահ Նիյազովի հետ բակացություններում
քննարկվեցին խոշոր տնտեսական նախագծեր, որոնք կապված էին Չինաս-
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http://www.ceasia.ru/bezopasnost/pogranichno-territorialnie-problemi-v-kitaysko-tsentralnoaz
Tajikstan Cedes Disputed Land to China https://jamestown.org/program/tajikistan-cedes-dispu
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http://www.ceasia.ru/bezopasnost/pogranichno-territorialnie-problemi-v-kitaysko
300
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տանում և Ճապոնիայում գտնվող թուրքմենական գազի և նավթի հետ: Գազամուղի նախագծում, որի երկարությունը 6.7կմ պետք է լիներ, մասնակցում
էին ճապոնական «Միցուբիշի» և ամերիկյան «Էկսոն» ընկերությունները:
Նախատեսվում էր, որ խողովակը կդառնա ճյուղավորված գազամուղային
ցանց, որը միացնելու էր Տուրքմենստանի, Ուզբեկստանի և Ղազախստանի
հաճախողրդներին Չինաստանում, Ճապոնիայում և Հարավային Կորեայում:
Այդ նախագծի ընդհանուր արժեքը կազմում էր 12 միլիարդ դոլլար: Այցի ընթացքում ստորագրվել են գործընկերության և համագործակցության մասին
հայտարարություններ, օդային ծառայությունների մասին միջկառավարական համաձայնություններ, գիտատեխնիկական համագործակցության և այլ
փաստաթղթեր: Չինաստանի և Թուրքմենստանի միջև առևտուրը 1998թ-ին
աճեց 50 մլն դոլարով: Չինական նավթային կազմակերպությունը Թուրքմենստանի նավթային բնագավառում ներդրեց 14 միլիոն դոլար: Չինաաստանը
կանոնավոր ֆինանսական օգնություն է ցուցաբերում Թուրքմենստանին: Այդ
միջոցները ծախսվում են համատեղ չին-թուրքմենական նախագծերի իրագործման ժամանակ: Այսպոսով Չինաստանը օգտագործելով իր իր աճող
տնտեսական հնարավորությունները, հետևողականորեն Թուրքմենստանին
իր շուկայի հետ է կապում, ստեղծում է իր դեմքով «գոտի» իր երկարաժամկետ տնտեսական ազդեցության համար: 302 Ուզբեկստանն, ի տարբերություն Ղազախստանի, Ղրղզստանի և Տաջիկստանի, Չինաստանի հետ
ընդհանուր սահմաններ չունի, սակայն Ուզբեկստանը հավակնում է Կենտրոնական Ասիայում ոչ պաշտոնական և ձևական լիդերի դերին: Ուզբեկստանի ժամանակակից էլիտայի մի մասը, հիշելով Թամերլանի(14-15-րդ
դարեր) պատմական հիմքերը, երբ Ոզբեկստանը հանդիսանում էր Կենտրոնական Ասյիայի քաղաքական և մշակութային կենտրոն, լրջորեն խոսում է
ապագա միասնության ստեղծման, կենտրոնասիական դաշնային պետական
կազմավորման մասին, որի առանցը լինելու է Ուզբեկստանը, իսկ միջուկը
ուզբեկ ժողովուրդը, նրա շուրջը փռված են լինելու այլ կենտրոնաասիական
ժողովուրդներ՝ ղազախներ, տաջիկներ, ույղուրներ, ղրղզներ, թուրքմեններ:
Նման փառամոլական ծրագրերը, որոնք տագնապի մեջ են դնում ինչպես
հարևան երկրներին, այնպես էլ Չինաստանին, այնուամենայնիվ կառուցվում
են որոշակիորեն սահմանված տենդենդցներով: Ուզբեկստանի տնտեսությունը համեմատած Տաջիկստանի կոնֆլիկտային խնդիրների և աղքատ
Թուրքմենստանի ու Ղրղզստանի հետ, ավելի բարվոք է: Ուզբեկստանի արտաքին քաղաքականությունը տարածաշրջանում սահմանվում է որոշ հակասական գործոններով: Մի կողմից Ուզբեկստանը, Վրաստանը և Ադրբեջանը ժամանակին նախաձեռնեցին ԱՊՀ երկրների կոլեկտիվ անվտանգու-
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թյան համակարգի փլուզումը և դուրս եկան այդ կազմակերպությունից, մյուս
կողմից իսլամական ծայրահեղականների վտանգը ստիպում է Տաշքենդին
փնտրել նոր մեթոդներ իր հարևաններ՝ Ռուսաստանի և Տաջիկստանի հետ
հարաբերությունների համար: 1998թ-ին Տաշքենդում դեկլարացիա ստորագրվեց, որով ամրապնդվեցին Ռուսաստանի, Ուզբեկստանի և Տաջիկստանի
միջև ռազմական հարաբերությունները: Դեկլարացիայով կողմերը «վտանգի
ի հայտ գալու» ժամանակ պետք է աջակցեին միմյանց: Տաշքենդին հաջողվեց Կենտրոնական Ասիայում ստեղծել մարտունակ բանակ: 1999թ-ի սկըզբին Ուզբեկստանի պաշտպանության նախարար Տուրսոնովը հայտարարեց
ռազմական բարեփոխումների առաջին փուլի հաջող ավարտման մասին,
որը Ուզբեկստանին իր ուժերի հանդեպ վստահություն և գործընթացներին
վրա ակտիվ ազդելու հնարավորթյուն տվեց: Այս պայմաններում Պեկինի
վերաբերմունքը Ուզբեկստանի հետ հարաբերություններում, որի ազգային
կազմը ընդհանուր արմատներ ուներ Սինցզյանի ժողովրդի հետ, ընդգծվեց
զգուշավորությամբ, ձգտելով չափավորել և խիստ վերահսկել նրա հետ բոլոր շփումները: Այնուամենայնիվ կարելի է ասել, որ ներկայումս չին-ուզբեկական հարաբերություններում պահպանվում են փոխադարձ զգոնության
տարրերը՝ ընդգծվելով Պեկինի կողմից: Տաշքենդի բավականին հավակնոտ
ծրագրերը և անհետևողական քայլերը ինչ-որ չափով զսպում են չինական
ղեկավարությանը՝ հանուն լիակատար քաղաքական երկխոսության: 2001թ-ի
ամռանը Ուզբեկստանի մուտքը Շանհայի կազմակեպրպություն բարելավեց
չին-ուզբեկական երկկողմ հարաբերությունները: Ամերիկյան զորքերի կողմից թալիբների ռեժիմի վերացումը և Ուզբեկստանի տարածքում ռազմական կառույցի ստեղծումը այդ կապերը կրկին դարձրեց հակասական:303
Ընդհանուր առմամբ, սկսած 90-ական թվականների առաջին կեսից,
կենտրոնանալով տարածքայն-սահմանային խնդիրների դիվանագիտական
բանաձևի ջանքերի վրա, Չինաստանը Կենտրոնական Ասիայի երկրների
հետ հարաբերություններում դրեց իր հիմքերը: Դրա հետ մեկտեղ, զգուշավոր մոտեցումը, արևելյան էթիկետի՝ իր համար կարևոր հանդիսացող խընդիրներ երկարաձգման պայմանները հաշվի առնելու ունակությունը, ինչպես
նաև Կենտրոնական Ասիայի երկրներում ոչ սովորական օբյեկիվ իրավիճակները թույլ տվեցին Չինաստանին հասնել իր համար բավականին շահավետ սահմանային-տարածքային բարդ խնդիրների լուծման: Ներկայումս
«սահմանների խնդիրը» ՉԺՀ-ի և Կենտրոնական Ասյիայի երկրների միջև
ընդհանուր առմամբ պաշտոնապես համարվում են լուծված:
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Աշխեն ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ
ՉԺՀ-ի կառավարական խնդիրները Կենտրոնական Ասիայի երկրների միջև
հետխորհրդային շրջանում
Բանալի բառեր. 4+1-ի ֆորմուլա, ինժեներական ամրություն Չինաստանի հնարավոր
ագրեսիայի դեմ,տարածքային-սահմանային խնդիրներ
Հոդվածում ներկայացված է Չինաստանի տարածքային կոնֆլիկտային հարաբերությունները,պայմանագրային և բանակցային դաշտը խորհրդային երկըրների հետ: Կոնֆլիկտների հարթման առաջին փորձը ներկայացված է
1992թ-ի սեպտեմբերին Մինսկում տեղի ունեցած 4+1 ֆորմոլայով բանակցությունների տեղքով, որի կազմում էին Ռուսաստանի, Ղազախստանի, Ղըրղըզստանի, Տաջիկստանի և Չինաստանի պատվիրակությունները: Ներկայացվել է նաև Չինաստանի և Ղազախստանի սահմանների միջի ինժեներական ամրությունների ստեղծման և դրանց փլուզամն մասին Ղազախական
պառլամենտի որոշումը: Առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձվել Չինաստանի Թուրքմենստանի և Ուզբեկստանի հարաբերություններին և չինական
տնտեսության դերն այդ տարածաշրջանում:
Ашхен ОВСЕПЯН
Правительственные проблемы Китая с странами Центральной Азии в
постсоветское время
Ключевые слова: 4 + 1 формула, инженерские границы против возможной агрессии
Китая, территориальные и пограничных вопросы, совместная делегация

В статье представляется территориальные конфликты Китая с Советскими государствами и их отношениях на договорно-правовой базею.Первым отытом по разрешению конфликтов является 4 + 1 формула переговоров, которые состоялсись
в сентябре 1992 года в Минске, в составе которой были Россия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Китая. Представленно укрепление инженерских границ
Казахстана и Китая а также решение Казахского парламента об уничтожение этих
границ. Особое внимание обращается на отношения между Китаем Туркменистаном и Узбекистаном и роль китайской экономической в этой територии.
Ashkhen HOVSEPYAN
Governmental problems of China with the countries of Central Asia in the postSoviet period
Key words: 4 + 1 formula, engineering force against the possible aggression of China,
territorial and border issues, joint delegation

In this article is presented territorial disputes between China and the Soviet states and
their relations on a legal basis. The first formal settlement of conflicts is the 4 + 1
negotiation formula that took place in September 1992 in Minsk,included Russia,
Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan and China. Has been presented strengthening the
engineering border forcies of Kazakhstan and China, although the decision of the
Kazakh parliament about borders. Particular attention is drawn to the relations between
China,Turkmenistan and Uzbekistan, and the role of Chinese economy in this territory.
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ԿՐԹԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՈՃԵՐԻ ԵՎ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՆՁԻ
ԸՆԿԱԼՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Համիդեհ ՄՈՀԵԲԲԻ
ԵՊՀ Ընդհանուր հոգեբանության ամբիոնի ասպիրանտ
Բանալի բառեր. կրթական համակարգ, կառավարման ոճ, անձնային
առանձնահատկություններ, ընկալում

Կրթական կազմակերպությունը ղեկավարության, ուսուցչական կազմի,
աշակերտների և ծառայողների եզակի մի համակարգ է, որտեղ բոլոր անդամներն ունեն ընդհանուր և մասնավոր նպատակներ և խնդիրներ: Սակայն այս բարդ համակարգը կառավարվում է ղեկավարի կողմից, ով ուղղակի և անուղղակի ազդեցություն է ունենում դպրոցի կրթական մակարդակի բարելավման և աշակերտների նվաճումների վրա304,305: Միաժամանակ կառավարչական գործունեության մեջ կարևոր դեր է խաղում ենթակաների կողմից իրենց ղեկավարներին ընկալելու անհատական տարբերությունները` պայմանավորված ինչպես ենթակաների անձնային առանձնահատկություններով, այնպես էլ ղեկավարների կառավարման ոճերով:
Կառավարման ոճերի վերաբերյալ գոյություն ունեն բազմաթիվ տեսություններ և մոտեցումներ, որոնք պարզաբանում են կառավարման ոճերի
ազդեցությունը կազմակերպությունների գործունեության արդյունավետության վրա, մասնավորապես ղեկավարման ոճերի և ենթակաների կոգնիտիվ
մակարդակում գնահատականի փոխկապակցվածությունը: Սակայն բաց են
մնում կառավարման ոճերի և աշխատակիցների սոցիալական և պերցեպտիվ ընկալման փոխկապակցվածությունը:
Հաշվի առնելով վերոնշյալը, մեր հետազոտության նպատակն է ուսումնասիրել կառավարման ոճերի ազդեցությունը աշխատակիցների կողմից ղեկավարների ընկալման յուրատակությունների վրա: Հետազոտության իրականացման համար պատահականության սկզբունքով Իրանի դպրոցներից
ընտրվել են 304 հետազոտվողներ, որոնցից 60-ը կազմել են դպրոցների
տնօրենները կամ այլ ղեկավար պաշտոններ զբաղեցնող անձիք և 244 ուսուցիչներ: Ղեկավարների կառավարման ոճերի, անձնային առանձնահատկությունների և աշխատակիցների կողմից նրանց ընկալման առանձնահատկությունների ախտորոշման նպատակով կիրառել ենք թեստավորման և հար304

Elsbach K. D. Managing images of trustworthiness in Organizations. In R. M. Kramer & K.
Cook (Eds.), Trust and distrust in organizations: Dilemmas and approaches. The Russel Sage
Foundation (New York), 2004, pp.275-292
305
Southworth G. Learning centred leadership. In B.Davies (Ed.), The essentials of school
leadership, London: Sage Publications. 2005, pp. 75-92
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ցարանային մեթոդները: Անձնային առանձնահատկությունները ախտորոշել
են ըստ NEO հարցարանի, որի արդյունքների որակական վերլուծության արդյունքում դուրս են բերվել կառավարման ավտորիտար, դեմոկրատական և
լիբերալ ոճերը: Կառավարման ոճերը ուսումնասիրել ենք նաև ըստ MLQ
«Multifactor Leadership Questionnaire» հարցարանի, որի համաձայն ախտորոշվում է լիդերության երեք ոճ՝ տրանսակցիոնալ, տրանսֆորմացիոնալ և
ոչ-տրանսակցիոնալ306: Սույն մեթոդիկայի ադապտացված տարբերակը կիրառել ենք ղեկավարների ինքնագնահատման համար, ինչպես նաև ուսուցիչների հետ՝ ղեկավարներին գնահատելու նպատակով:
Ըստ MLQ հարցարանի արդյունքների կրթական համակարգի ղեկավարների մեծ մասին հատուկ է կառավարման տրանսակցիոնալ ոճը, որը
մեծապես պայմանավորված է «ակտիվ կառավարում շեղումներով» և
«կախյալ խրախուսումներ» ենթասանդղակներով (55 %) (Տե՛ս աղ.1):
Աղյուսակ 1. Կառավարման ոճ
Կառավարման ոճ

մարդ

%

Տրամսակցիոնալ
Տրանսֆորմացիոնալ
Ոչ տրանսակցիոնալ

33
18
9

55
30
15

Միաժամանակ հետազոտվող ղեկավարների 30%-ը նախընտրում են
կառավարման տրանֆորմացիոնալ ոճը, որը չնայած նրան, որ ապահովում
է գործունեության արդյունավետության ամենաբարձր մակարդակը տվյալ
ժամանակահատվածում, երկարատև ժամանակային տիրույթում զիջում է
տրանսակցիոնալ կառավարման ոճին, քանի որ այն ուղեկցվում է կադրերի
հոսունությամբ, աշխատակիցների հիասթափությամբ: Ղեկավարների 15% -ը
նախընտորւմ է կառավարման խուսափողական ոճը, որը ապահովում է
գործունեության արդյունավետության ցածր մակարդակը (Տե՛ս աղ. 1):
Ըստ տարբեր հարցարանների ախտորոշված կառավարման ոճերի
միջև կապերի հայտնաբերման նպատակով մեր կողմից անցկացվեց նաև
համահարաբերակցական վերլուծություն, համաձայն որի պարզորոշվեց, որ
ավտորիտար ոճը սերտ համահարաբերակցական կապի մեջ է գտնվում է
տրանսֆորմացիոնալ ոճի հետ (r=0.335, p≤0.001): Միևնույն ժամանակ հայտընաբերված է ուղիղ կոռելյացիոն կապ տրանսակցիոնալ և դեմոկրատական ոճի (r=0.263, p≤0.05), խուսափոխական և լիբերալ ոճերի միջև (r=0.254,
p≤0.05) (Տե՛ս աղ.2):

306

Bass B. M., Avolio, B. J. Multifactor Leadership Questionnaire for Research. Mind Garden,
Palo Alto, CA, 1995.
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Աղյուսակ 2. Ըստ տարբեր հարցարանների հայտնաբերված կառավարման
ոճերի համահարաբերկցական վերլուծության ցուցանիշներ
ՈՃ

ԿՈՌԵԼՅԱՑԻՈՆ ԿԱՊԵՐԻ ԱՐԺԵՔ

ՈՃ

1 Տրանֆորմացիոնալ r=0.335, p≤0.001
2 Դեմոկրատական r=0.263, p≤0.05

Ավտորիտար
Համահարաբերակցական

3 Խուսափոխական

Լիբերալ

r=0.254, p≤0.05

Այսպիսով, կոռելյացիոն վերլուծության արդյունքները թույլ են տալիս
նույնացնել կառավարման ավտորիտար ոճը տրանսֆորմացիոնալ ոճի հետ,
դեմոկրատական ոճը տրանսակցիոնալ ոճի հետ և լիբերալ ոճը խուսափողական ոճի հետ: Հետազոտության հաջորդ փուլում մենք անդրադարձանք այն հարցին, թե որքանով է կառավարման ոճը, միջնորդավորված
որոշակի անձնային առանձնահատկություններով, ազդում ենթակների կողմից ղեկավարների ընկալման առանձնահատկությունների վրա: Տրանսֆորմացիոնալ ոճով առաջնորդվող ղեկավարների մոտ ըստ «ուշադրության
գրավում, պատասխանատվություն, համառություն, անհոգություն, կոկիկություն և ակտիվություն» գործոնների գրանցվել են միանման արդյունքներ:
Հակասական արդյունքներ են ստացվել ըստ «շփվողականություն, լարվածություն, ճկունություն, կասկածամտություն» գործոնների: Դրա հետ մեկտեղ
տրանսակցիոնալ ոճով ղեկավարների ինքնագնահատման և ենթակաների
կողմից ղեկավարների գնահատման արդյունքների միջև ակներև տարբերություններ չեն գրանցվել, ինչը վկայում է այն մասին, որ այս ոճը ստեղծում է
առավել բարենպաստ պայմաններ ինչպես ինքնաճանաչման, այնպես էլ այլոց ճանաչման համար: Միևնույն ժամանակ խուսափողական ոճով առաջնորդվող ղեկավարների ընկալումը իրենց աշխատակիցների կողմից չի համապատասխանում նրանց թեստավորման արդյունքում ստացված փաստերին: Ընդ որում, այս ոճով ղեկավարներին ընկալումը և գնահատումը ավելի
շատ կրում է բացասական բնույթ:
Ամփոփելով, կարելի է եզրակացնել, որ կառավարման ոչ տրանսակցիոնալ ոճը հանդիսանում է անարդյունավետ կառավարման ոճ, քանի որ
նման կազմակերպություններում գործունեության արդյունավետությունը մեծապես պայմանավորվում է աշխատակիցների բավարարվածության զգացումով, ղեկավարի մոտիվացնող և խթանող գործառույթներով, ինչը չի
դրսևորվում խուսափողական ոճի ժամանակ: Մյուս երկու՝ տրանֆորմացիոնալ և տրանսակցիոնալ կառավարման ոճերը համեմատելիս, կարելի է
փաստել, որ նույնպես կախված գործունեության սպեցիֆիկայից կրթական
համակարգում առավել նպատակահարմար է կիրառել տրանսակցիոնալ
կառավարման ոճը: Չնայած այս ամենին, արդյունավետ կառավարումը են349
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թադրում է բոլոր ոճերի կիրառումը չափաբաժիններով և կախված իրավիճակից:
Համիդեհ ՄՈՀԵԲԲԻ
Կրթական համակարգում կառավարման ոճերի և ղեկավարի անձի ընկալման
առանձնահատկությունները
Բանալի բառեր. կրթական համակարգ, կառավարման ոչ, անձնային
առանձնահատկություններ, ընկալում
Ուսումնասիրված է կրթական համակարգում ղեկավարների կառավարման
ոճերի ազդեցությունը աշխատակիցների կողմից նրանց ընկալման առանձնահատկությունների վրա: Հայտնաբերված է, որ առավել արդյունավետ
կառավարման ոճ է հանդիսանում տրանսակցիոնալ ոճը, որի դեպքում աշխատակիցների ղեկավարին ընկալելու և ղեկավարների ինքնագնահատականի միջև տարբերություններ չեն նկատվում: Տրանսֆորմացիոնալ ոճով առաջնորդվողների ինքնագնահատականի և աշխատակիցների գնահատականների միջև գրանցվում են որոշակի տարբերություններ: Ոչ-տրանսակցիոնալ ոճով առաջնորդվող ղեկավարների անձնային առանձնահատկությունների ինքնագնահատականը մեծ մասամբ տարբերվում է աշխատակիցների
գնահատականից, որը կրում է բացասական բնույթ:
Хамиде МОХЕБИ
Особенности восприятия личности руководителей и их стилей управления в
образовательной системе
Ключевые слова: образовательная среда, стиль управления, личностные особенности,
восприятие

Изучено влияние стиля управления руководителей на особенности их восприятия
сотрудниками. Выявлено, что эффективным стилем управления в образовательной среде является трансакциональный стиль управления с соответствием самооценки личностных качеств руководителей и их оценки сотрудниками. Показана
частичная разница между оценкой личностных качеств руководителей сотрудниками и самооценкой руководителей при трансформационном стиле управления и
полное несоответствие при нетрансакциональном стиле управления с преобладанием отрицательных оценок сотрудниками.
Hamid MOHEBI
The features of perception of managers „person and their management style in
educational environment.
Key words: educational environment, management of style, personality traits, perceptions

The influence of the heads‘ management style on the features staff‘ perception was investigated. It was revealed that the effective style of management in the educational environment is transactional management style, where managers‘ self-assessment and
their staff assessment were matched. A partial difference between the employees'
assessment of personal qualities of managers and self-esteem at transformational management style was found out. And a complete mismatch at non-transactional management style with a predominance of negative assessments of employees was revealed.
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ԻՐԱՆԻ ՇԻՐԱԶԻ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՄԱՆ և
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԱՏՄԱ-ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ` ՄԶԿԻԹՆԵՐԻ,
ՇՈՒԿԱՆԵՐԻ, ՔԱՐԱՎԱՆԱՏՆԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ

Ալիռեզա ՂՈԼԻՆԵԺԱԴ ՓԻՐԲԱԶԱՐԻ
Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի
ասպիրանտ

Շիրազն համարվում է Իրանի կարևորագույն քաղաքներից մեկը, որի
ամենահետաքրքիր ու արժեքավոր շինությունները տեղակայված են քաղաքի հին պատմական հատվածում (Բեյնոլ Հարամեյն): Քաղաքի կենտրոնական հատվածը կազմում է Շիրազի կառուցապատման շուրջ 40%-ը։ Այն քաղաքի գործարար կյանքի սիրտն է, որտեղ կենտրոնացվել են առևտուրը
(շուկաներ, քարավանատներ), հանրային ու մշակութային կյանքը (մզկիթներ, մեդրեսեներ և այլն), զբոսաշրջությունը (ճարտարապետական հուշարձաններ, պատմական կառույցներ, դամբարաններ և այլն), մասամբ, նաև
արդյունաբերական-արտադրական որոշ համալիրներ և այլն։ Փաստորեն,
Շիրազի կենտրոնի պահպանությունն ունի և´ տնտեսական նկատառում, և´
մշակութային անհրաժեշտություն։
Շիրազն Իրանի մշակույթում ունի յուրահատուկ դեր և համարվում է
զբոսաշրջության խոշոր կենտրոն, այցելուների ամենասիրելի վայրերից մեկը աշխարհում: Իսլամի ընդունումից հետո, պատմական զարգացման տարբեր փուլերում (Սաֆֆարյանների (861–1003), Բուիդների (Դեյլամյաններ)
(934–1055), Աթաբեկյանների (1141–1319), Թեյմուրյանների (1370–1506),
Սեֆյանների (1501–1736), Զանդիների (1750–1794), Քաջարների (1785–
1925) քաղաքը կառուցապատվել, ընդլայնվել ու բարգավաճել է: Կառուցվել
են պարսպապատեր, դարպասամուտքեր, կենսական նշանակություն ունեցող ոռոգման համակարգեր, ջրամբարտակներ, կամուրջներ, շքեղ ամրոցներ, վեհաշուք մզկիթներ, մեդրեսեներ, հանրային բաղնիքներ, ռոբաթներ
(բնակելի թաղամաս), քարավանատներ, շուկաներ, վարչական շինություններ, հուշարձանային համալիրներ, դամբարան-սրբարաններ և այլն: Այսպիսով, Շիրազի պատմական կենտրոնը տարբեր տիպի շենքերի ամբողջություն է, որը ներառում է բնակելի (Արգ կամ պալատ, ցածրահարկ տներ),
առևտրային (խանութ, քարավանատուն, շուկա), կրոնական (մզկիթ, թեքյե,
մեդրեսե), վարչական (դիվանխանե), համայնական (համմամ), հուշարձաններ (ուխտատեղի) և այլն, որոնց շուրջը ծավալվել է քաղաքի հասարակական, տնտեսական, մշակութային ու կրոնական կյանքը:
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9-10-րդ դդ. Իրանում տիրում էր հարաբերական անդորր, որը քիչ թե
շատ բարենպաստ պայմաններ է ստեղծում երկրի տնտեսական կյանքը
կարգավորելու համար: Յուրացվում են նոր հողեր, երկրում զարկ է տրվում
մշակաբույսերի, պտղատու ծառերի, բրնձի աճեցմանը, բամբակի մշակմանն
ու անասնապահությանը: Կատարվում են շինարարական ու կառուցողական
աշխատանքներ (պարսպապատեր, դարպասներ, ամրոցներ և այլն): 10-րդ
դարից ի վեր իրանական քաղաքներում, այդ թվում` Սպահանում, Նեյշապուրում ու Շիրազում բուռն թափով վերելք էր ապրում արհեստագործությունն ու արհեստագործական արտադրությունը: Տեղական արհեստագործական ապրանքները վաճառվում էին հենց արհեստանոցներում: Հաճախ նույն արհեստին տիրապետող մարդիկ ապրում էին հատուկ թաղամասերում, որտեղ նրանց դուքքաններն էին (արհեստանոց, կրպակ): Այս
ժամանակահատվածում առանձնակի ծաղկում է ապրում նաև քարավանային ու ծովային առևտուրը: 307 Այսպիսով, մինչև 19-րդ դարի սկիզբը իրանական քաղաքների, այդ թվում` Շիրազի տնտեսական բազան շարունակում էր
մնալ զարգացած արհեստագործական արտադրությունը, առևտուրն ու գյուղատնտեսությունը, գոյություն ունեին նաև պարզագույն մանուֆակտուրաներ308: Իրանական քաղաքներում (Սպահան, Շիրազ և այլն) հանրային կյանքի կենտրոնը շուկան էր (բազար), որի գլխավոր փողոցների խաչմերուկը
կոչվում էր չարսու: Վերջինիս մոտակայքում գտնվող քարավանատները միաժամանակ ծառայում էին որպես այլ վայրերից եկած վաճառականների
հյուրանոց-օթևաններ, ապրանքների պահեստներ ու առևտրի բորսաներ: 309
Շուկան Շիրազ քաղաքում, ինչպես Իրանի մյուս պատմական քաղաքներում, քաղաքային կառուցվածքում ունեցել է առանձնահատուկ դեր ու
նշանակություն: Այն ոչ միայն համարվում է քաղաքի տնտեսական սիրտը,
այլև քաղաքի հասարակական, մշակութային ու կրոնական բոլոր գործողությունների կիզակետը: 11-18րդ դարերում, Իրանում տարբեր դինաստիաների կառավարման օրոք կառուցվում են բազմաթիվ շուկաներ, որոնք եզերում
էին մզկիթները, թաղամասերը, մեյդանները: Շիրազի ամենահին շուկաներից
մեկը Մորղ բազարն է (թռչնի շուկա), որը ձգվում է մինչև Ջամե Աթիղ մզկիթը: Նշված շուկան կառուցվել է Դեյլամյանների (Բուիդների.10-11րդ դդ.)
օրոք և ունեցել է տարբեր հատվածներ (այդ թվում` կոշկակարների, գործվածքեղենով զբաղվողների, դարբինների և այլն): Աթաբեկյանների (12-14-րդ
դդ.) օրոք Ջամե Նո մզկիթի հարակից տարածքում կառուցվում են մի շարք
այլ շուկաներ, որոնք անվանվում են Աթաբեկյան քառանկյուն շուկաներ,

307

Razi, A., Iran: complete history from establishment to the fall of Qajar, Tehran, 1983, P.62:
Նույն տեղում, էջ 127:
309
Աֆսար, Քերամաթոլլա, Շիրազի հնագույն պատմությունը, Թեհրան, 1974, էջ 98:
308
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որոնցից ոչ մի հետք չի պահպանվել: Գոյություն է ունեցել նաև Աղա անունով
մի շուկա, որը 1971թ. Շահ Չերաղ Դամբարանի հարակից տարածքում
գտնվող Մոշարաֆ հրապարակը կառուցելու նպատակով ամբողջությամբ
ավերվել է և ոչ մի հետք չի մնացել: 310Շիրազի կառուցապատման համատեքստում ուշարժան են Սեֆյանների օրոք (9-10-րդ դդ.) կառուցված Դավուդ Խանի և Զանդիների օրոք (18-րդ դ.) կառուցված Վաքիլի շուկաները:
Քաջարական դինաստիայի կառավարման տարիներին (18-20-րդ դդ.) հիշյալ
քաղաքում հիմնվել են Նավ շուկան, Մոշիրի և Օրդու բազարները: Այսօր
քաղաքի ամենահին շուկան համարվում է Հաաջի բազարը: Քաղաքային
միջավայրում իրենց ինքնատիպությամբ առանձնանում են ռոբաթն ու քարավանատները: Ռոբաթը քաղաքի այն հատվածն է, որն իր մեջ ներառում է
քարավանատները (իջևանատներ), որոնք կառուցվում էին մզկիթների, դըպրոցների ու շուկաների մոտ: Պատմական զարգացման տարբեր փուլերում
կառուցվել են ռոբաթներ, որոնց մասին թվարկվում է «Ֆարս Նամեյե Նասերի» (1882-1893) աշխարհագրական և պատմական աշխատության մեջ:
Փողոցներն ու հրապարակները (Սաադի, Շահի, Նաղարե Խանի) ևս
քաղաքի կառուցապատման, մշակութային ու տնտեսական կյանքի արժեքավոր տարրերն են համարվում, որոնք ձևագոյացել են մզկիթների և շուկաների մոտ, որտեղ ծավալվել են քաղաքի տնտեսական, մշակութային ու կրոնական իրադարձությունները: Շիրազի հիմնական գոտու մզկիթներն են Աթիղ Ջամե (պատմական` Ուրբաթի), Նասիր-Ալ-Մոլք, Հաջ Քարիմ Սարաֆֆի
մզկիթները, Թահերիեհը և այլն, որոնք բացի աղոթատեղի լինելուց, նաև
հավաքատեղիներ են, ուր ուսուցանում են իսլամ: Այսօր դրանք ուղտատեղիներ են և զբոսաշրջության արժեքավոր կենտրոններ: 10-րդ դարից սկսած Իրանում քաղաքների կրթական-մշակութային կյանքում իրենց կարևոր տեղն
ունեն հոգևոր դպրոցները` մեդրեսեները, որոնք լինում էին միջնակարգ և
բարձրագույն:311 Շիրազի պատմական կենտրոնում ինքնատիպությամբ աչքի են ընկել Մողիմիե, Ֆարազիե, Խանի, Ամինի, Մանսուրիեհ և այլ մեդրեսեները: Մզկիթներն ու մեդրեսեները վակֆային իրավունքով տնօրինում էին
հողեր, խանութներ, արհեստանոցներ, կրպակներ, ամբողջ բազարներ և արհեստավորների ու վաճառականների հարկերով ստանում էին եկամուտներ312: Այսպիսով, Շիրազի պատմական կենտրոնը (Բեյնոլ Հարամեյն) պատմա-մշակութային ու ճարտարապետական ամբողջական համալիր ու զբոսաշրջության նախընտրելի վայր լինելուց բացի, նաև խոշոր գործարարական
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Դանեշփաժու, Մանուչեհր, Շիրազ, Թեհրան, 1998, էջ 114
Բայբուրդյան, Վ., Իրանի պատմությունը, Երևան, 2006, էջ 209
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Նույն տեղում, էջ 210
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կենտրոն է` քաղաքային տնտեսության կառուցապատմամբ, տնտեսական
զարգացման ու կառավարման հնարավորություններով հանդերձ:
Ալիռեզա Ղոլինեժադ ՓԻՐԲԱԶԱՐԻ
Իրանի Շիրազի քաղաքային տնտեսության կառուցապատման և
կառավարման պատմա-մշակութային խնդիրները` մզկիթների, շուկաների,
քարավանատների օրինակով
Բանալի բառեր. քաղաքային տնտեսության կառուցապատում, պատմամշակութային
խնդիրներ, մզկիթներ, շուկաներ, քարավանատներ
Շիրազ քաղաքի կենտրոնական հատվածը կազմում է քաղաքի քաղաքային
կառուցապատման շուրջ 40%-ը։ Այն քաղաքի գործարար կյանքի սիրտն է,
որտեղ կենտրոնացվել են առևտուրը (շուկաներ, քարավանատներ), հասարակական ու մշակութային կյանքը (մզկիթներ, մեդրեսեներ և այլն), զբոսաշրջությունը (ճարտարապետական հուշարձաններ, պատմական կառույցներ,
դամբարաններ և այլն) և, մասամբ, նաև արդյունաբերական-արտադրական
որոշ համալիրներ։ Փաստորեն, Շիրազի կենտրոնի պահպանությունն ունի և´
տնտեսական նկատառում, և´ մշակութային անհրաժեշտություն։
Алиреза Холинежад ПИРБАЗАРИ
Историко-культурные проблемы строительства городской экономики и управления Иранского Шираза на примерах мечетей, рынков и караван-сараев
Ключевые слова: строительство городской экономики, историко-культурные проблемы,
мечетей, рынки, караван-сараи

Центральная часть города Шираза составляет около 40% городского сооружения.
Она является сердцем деловой жизни города, где сосредоточены торговля (рынки,
караван-сараи), общественная и культурная жизнь (мечети, медресе и так далее),
туризм (архитектурные памятники, памятные сооружения, мавзолеи и так далее),
и в частности некоторые промышленно-производственные комплексы. Фактически, сохранение центральной части города Шираз имеет и экономическое обоснование, и культурную необходимость.
Alireza Gholinejad PIRBAZARI
The historical-cultural issues of construction and management of urban economy
of Iranian city Shiraz with the sample of mosques, markets and caravanserais
Kew words: construction of urban economy, historical-cultural issues, mosques, markets, caravansera

The central part of the city of Shiraz is about 40% of the urban structure. It is the heart
of the city's business life, where trade is concentrated (markets, caravanserais), social
and cultural life (mosques, madrassas, etc.), tourism (architectural monuments, memorials, mausoleums, etc.), and in particular some industrially -productive complexes. In
fact, the preservation of the central part of the city of Shiraz has both an economic
justification and a cultural necessity.
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ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՀՈՒԶԱԿԱՆ ԱՅՐՄԱՆ ՅՈՒՐԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒՄԸ
Խադիջեհ ՄԻՐԻ
ԵՊՀ Ընդհանուր հոգեբանության ամբիոնի ասպիրանտ
Բանալի բառեր։ հուզական այրում, դեպերսոնալիզացիա, համախտանիշ,
մասնագիտական գործունեություն, կառավարիչներ

Մասնագիտական այրումը աշխատանքի երկարատև սթրեսային պայմանների ազդեցության հետևանք է մարդկային գործոնի հետ առնչվող աշխատանքներում: Այն հատկապես դիտվում է ուսուցիչների շրջանում, քանի
որ մանկավարժությունը ամենասթրեսային մասնագիտություններից մեկն
է313: Աշխատանքային այրումը բնորոշվում է մի շարք ախտանիշներով:
Դրանցից են հուզական հյուծվածությունը, դեպերսոնալիզացիան և ինքնաարդյունավետության նվազումը314: Ուսուցիչների սոցիալական կյանքի կատարողականությունը, անձնական հարաբերությունների և աշխատանքային
բավարարվածությունը նշանակալի գործոններ են հանդիսանում աշխատանքի հանդեպ իրենց վերաբերմունքի դրսևորման հարցում315:
Հուզական հյուծվածության հարցում՝ աշխատանքի լարված բնույթի,
կոպտության և աշխատավայրի մթնոլորտի վրա բացասաբար ազդող մարդկանց առկայության պարագայում հյուծվածության զգացումը մեծանում է:
Համապատասխանաբար հյուծվածությունը նվազում է, երբ մթնոլորտը գնահատվում է որպես լավը, աշխատակիցը զգում է, որ կարող է մասնակից
դառնալ կազմակերպությունում որոշումների կայացման գործընթացին: Եթե
սթրեսը հաղթահարելը հնարավոր չի լինում, ապա այն կարող է վերաճել
այրման համախտանիշի: Մեր հետազոտության միջոցով պարզվեց, որ անհատները տարբերվում են հույզերի կարգավորման ռազմավարությամբ: Աղյուսակ 1-ում ներկայացված են հուզական հյուծվածության ցուցանիշները։
Հաշվարկված կոռելյացիոն գործակիցների խմբավորված ցուցանիշների
համար ներկայացված են «t» չափանիշը և գիտական հավաստման նշանակալիությունները՝ «p»։ Սույն աղյուսակում ներկայացված ցունանիշներից
ոչ բոլորը ունեին հավաստի արժեք: Օրինակ՝ սթրեսային աշխատանք t=
13.32 (P ≤ 0.05), դրական աշխատանքային միջավայր - t= -3.14; դեմոկրա313

http://www.gtifem.ru/statyi/prof-vygor-kislichenko, Кисличенко Татьяна Викторовна,
Профессиональное выгорание и его предупреждение, 2011, 2, с.30
314
Maslach C, Jackson SE, Leiter MP. Maslach burnout inventory manual. 3rd ed. Palo Alto:
Consulting Psychologists Press; 1996. 6․
315
Weiss H.M. Deconstructing job satisfaction: Separating evaluations, beliefs and affective
experiences. Human Resource Management Review. 2002; 12:173–194.
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տական միջավայր - t= -1.91 (P ≤ 0.05); դաժանություն - t=2.64 (P ≤ 0.01);
անձիք, որոնք բացասական են ազդում աշխատանքային միջավայրի վրա t=3.27 (P≤ 0. 01): Պարզվեց, որ միայն 4 ունեն հավաստի արտահայտություն:
Աղյուսակ 1: Հուզական հյուծվածության ցուցանիշներն՝ ըստ Մասլաչի (MBI)
հարցարանի (n=385)
1
2
3
4
5
6

Փոփոխականներ
Սթրեսային աշխատանք
Դրական աշխատանքային
միջավայր
Դեմոկրատական միջավայր
Աշխատել գրասենյակում
միայնակ/կոլեգաների հետ
Դաժանություն
Անձիք, որոնք բացասական
են ազդում աշխատանքային
միջավայրի վրա

R
0.63
0.62

R
0.36
0.39

2

Β
0.42
0.1

t
13.32
-3.14

P
0.05

0.64
0.65

0.41
0.42

-0.06
-0.09

-1.91
-3.35

0.05

0.65
0.66

0.43
0.43

0.08
0.11

2.64
3.27

0.01
0.01

Մասնագիտական այրման մյուս բաղադրիչը դեպերսոնալիզացիան է,
որն արտացոլում է աշխատավայրում գոյություն ունեցող միջանձնային հարաբերությունները և ներկայացնում է այրման համախտանիշի հիմնական
տարրը, քանզի այն բնորոշում է աշխատողի նեգատիվի, անտարբերության,
մեկուսացման աստիճանը աշխատակիցների և աշխատանքի նկատմամբ:
Աղյուսակ 2. Դեպերսոնալիզացիայի ցուցանիշներն՝ ըստ Մասլաչի (MBI)
հարցարանի (n=385)
Փոփոխականներ
Սթրեսային աշխատանք
Բամբասանք
Դաժանություն
Հասարական կոմպետենտություն
Կոնֆլիկտ
Դեմոկրատական միջավայր
Անձիք, որոնք բացաս. են ազդում
աշխատանքային միջավայրի վրա

R
0.39
0.45
0.47
0.48
0.64
0.49
0.63

2

R
0.15
0.2
0.22
0.23
0.24
0.25
0.25

β
0.22
0.12
0.11
-0.11
0.09
-0.08
0.09

T
6
2.94
2.88
-3.37
2.24
-2.18
2.16

P

0.03
0.03
0.01
0.05

Դեպերսոնալիզացիայի մակարդակը աճում էր, երբ աշխատողն իր
աշխատանքը դիտարկում էր որպես սթրես՝ կոպտության, միջանձնային
կոնֆլիկտների և աշխատավայրի մթնոլորտի վրա բացասաբար ազդող անձանց առկայությամբ: Աղյուսակ 2-ից երևում է հետևյալ գործակիցների արտահայտվածությունը՝ դաժանություն t= 2,88 (P≤ 0.03), հասարակական կոմպետենտություն -t= -3,37 (P≤ 0.03); կոնֆլիկտ - t=2,24 (P ≤ 0.01); անձիք,
որոնք բացասական են ազդում աշխատանքային միջավայրի վրա- t=
2,16(P≤ 0. 05): Մեր հետազոտությունները ցույց տվեցին, որ ֆունկցիոնալ
միջանձնային հարաբերությունները ձևավորվում են երիտասարդ պետծառայողների կողմից դժվարությունների հաղթահարման պարագայում: Հոգե356
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բանական որոշակի տարածության պահպանումը կարելի է դիտարկել որպես սթրեսային իրավիճակների նկատմամբ լավ անհատական հակազդեցություն: Մասնագիտական այրման հաջորդ բաղադրիչը ցածր մասնագիտական կատարողականությունն է, ինչը ցույց է տալիս աշխատողի կողմից
ցածր ինքնագնահատականը, որն ուղեկցվում է անիրազեկության և աշխատանքը չկատարելու զգացումով: Այս չափումն առավել բարդ է և որոշ միջավայրերում առաջանում է առաջին երկու չափումների արդյունքում, կամ էլ
զարգանում է դրանց զուգահեռ: Որքան բարձր է միջավայրի դրական ընկալելու գործոնը և ինչքան ավելանում է որոշումների կայացման մեջ մասնակից լինելու զգացումը, այնքան մասնագիտական ինքնիրացման ցածր
մակարդակը նվազում է: Հակառակ պատկերն է ստացվում, երբ աշխատողն
իր աշխատանքն ընկալում է որպես սթրեսային, իրեն զգում է միջավայրի
վրա բացասաբար ազդող մարդկանցով շրջապատված և կառույցի մեջ որոշումներ կայացնելու անկարող: Պետական կառույցներում աշխատողներն
առավել զգայուն են քաղաքական մոտիվացիա ունեցող միջամտությունների
նկատմամբ: Արդյունքում պետծառայողի աշխատանքն ավելի է բարդանում:
Աղյուսակ 3. Մասնագիտական նվաճումների անկման ցուցանիշներն՝
ըստ Մասլաչի (MBI) հարցարանի (n=385)
Փոփոխականներ
Դրական աշխատ. միջավայր
Ազդեցություն որոշումների վրա
Անձիք, որոնք բացասական են ազդում
աշխատանքային միջավայրի վրա
Հասարակական կոմպետենտություն
Սթրեսային աշխատանք
Դեմոկրատական միջավայր

R
0.34
0.4
0.42

R
0.12
0.16
0.17

2

Β
0.19
-0.19
0.12

t
5.02
-5.12
3.09

P
0.001
0.001
0.01

0.65
0.44
0.45

0.18
0.19
0.2

-0.1
0.11
-0.08

-2.9
2.99
-2,01

0.01
0.05
0.05

Հետազոտության այս մասում իրականացված վիճակագրական վերլուծությունը բացահայտեց, որ փոփոխականները ունեն հետևյալ արժեքները՝
դրական աշխատանքային միջավայր t=5,02 (P 0,001); ազդեցություն որոշումների կայացման վրա t= -5,12 (P 0,001); անձիք, որոնք բացասական են
ազդում աշխատանքային միջավայրի վրա t= 3,09 (P 0,01); հասարակական
կոմպետենտություն – t= 2.90 (P 0.01); սթրեսային աշխատանք t=2.99 (P
0.05); դեմոկրատական միջավայր t= -2,01 (P 0,05): Մեր հետազոտության
մեջ մասնագիտական կատարողականության ցածր մակարդակն առավել
ցածր է եղել հատկապես այն աշխատողների մոտ, ովքեր շփում են ունեցել
հանրության հետ: Որպես արդյունք, կարող է առաջանալ լարվածություն՝
անձնական և մասնագիտական ծրագրերում անբավարարվածության և դըժգոհության հետևանքով պետծառայողները հայտնվեն հուզական և մասնագիտական այրման շեմին: Հնարավոր է, որ որոշ աշխատողներ բացասական
հույզերը հաղթահարելու համար իրենց հաճախորդներին են տալիս առաջ357
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նայնությունը և զարգացնում են հարաբերությունները նրանց հետ։ Վերջիններս նպաստում են հաղթահարելու աշխատավայրում առկա թերությունները, աշխատակիցների և ղեկավարների հետ ոչ ֆունկցիոնալ հարաբերությունները:
Խադիջեհ ՄԻՐԻ
Ղեկավարի հուզական այրման յուրահատկությունների ուսումնասիրումը
Բանալի բառեր։ հուզական այրում, դեպերսոնալիզացիա, համախտանիշ,
մասնագիտական գործունեություն, կառավարիչներ
Աշխատանքը նվիրված է կառավարման համակարգում հուզական հյուծվածության, դեպերսոնալիզացիայի և մասնագիտական նվաճումների ուսումնասիրմանը։ Համառոտ ներկայացված են դրսևորվող հատկանիշների փոխկապակցվածությունները հետազոտվողների մոտ։ Ստացված տվյալները հնարավորություն են տալիս հաղթահարել սթրեսային իրավիճակները և արդյունավետ դարձնել աաշխատակիցների և ղեկավարների փոխհարաբերությունները։
Хадидже МИРИ
Исследование особенностей эмоционального выгорания у руководителей
Ключевые слова: эмоционального выгорания, деперсонализация, синдром,
профессиональная деятельность, руководитель

Работа посвящена исследованию эмоционального истощения, деперсонализации
и профессиональных достижений в системе управления. Кратко представлены
взаимосвязи между проявляемыми качествами у исследуемых. Полученные данные позволяют избегать стрессовых ситуаций и повысить эффективно между сотрудниками и руководителями организации.
Khadija MIRI
Investigation of emotional burnout of managers
Key words: emotional burnout, depersonalization, syndrome, professional activity, manager

The paper discusses the study of emotional exhaustion depersonalization and professionnal achievements in the management system. The relationship between demonstrated qualities among responders are briefly presented. The received data allow to
avoid stressful situations and increase efficiency among employees and managers of the
organization.
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ISSUES RELATED TO THE EFFICIENT USE OF INFORMATION
TECHNOLOGIES IN GOLESTAN PROVINCE OF IRAN
Ali Hossein MOEINNEMATI
Ph.D. student at European regional educational academy
Key words: information technologies, Golestan, rural area, economy, growth

Information and its applications are among the most significant strategic
instruments of management and the proper handling of economic, social, cultural and
political units. Due to the importance of information in the process of decision making,
information technology is rapidly developing in the world, influencing all daily
activities of mankind with a special impact on the rural regions316.
There are numerous rural regions in Iran which have not yet been developed and
become profitable despite their great potentials for productivity. Therefore, application
of information technology could play a significant role in this respect. Considering this
aspect, and with the objective of examining the necessity and effectiveness of the
application of information technology to offer services to the organizations in the rural
regions of Iran (Golestan Province), all villages having IT offices in Golestan Province,
as well as 250 statistical samples, have been followed up in the statistical population
using the questionnaire technique.
Taking the special conditions of the region into consideration for the application
of information technology, it has been noticed that the majority of people under study
were educated and possessed a high school diploma or Higher National Diploma
(HND), or even higher degrees compared to other cases. Also, the majority of samples
referred to the internet in urgent cases, and 33.2% of the villages of the region were
over 4 Km away from the next village having an IT office. Considering that most
villagers (28.4%) also occasionally used the internet, it may be claimed that the region
has a good potential for developing information technology centers. Increased learning
ability and villagers referring to the internet in urgent cases, necessitates the
development of more ICT offices in the region.
In the analysis of the first theory based on (the impact of the application of
information technology on increased productivity), and considering the statistical
analysis, it was concluded that there is a positive and significant relationship between
the application of information technology and the increase in productivity. This
indicates that the application of information technology has a direct impact on
increased productivity. And since the views of the villagers and the ICT office
316

Tatul Manaseryan, «Current trends and developments in the world economy», in: The World
Economy Today, Research Center «Alternative», Yerevan, 2013, pp.11-37.
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employees differ in this respect, it may be said that the economic efficiency in the
region is facing decline and the region is perfectly capable of vast implementation of
information technology, and by establishing these centers, productivity may also increase in pursuit.
In the analysis of the second theory based on (the impact of the application of
information technology on the development of tourism), considering the statistical
analysis, it was concluded that the application of information technology has a direct
impact on tourism.
With regard to the results thus obtained, it may be said that tourism is one of the
axes of economic development and creates lucrative job opportunities for the villagers.
Therefore, information technology plays a major role in developing this approach in the
region.
In the analysis of the third theory based on (the impact of the application of
information technology on the organizational transfer of knowledge), and considering
the statistical analysis, it was concluded that the application of information technology
has a direct impact on the development of organizational knowledge.
The results also indicate that transfer of organizational knowledge may cause an
increase in the knowledge of the villagers, by using the information technology in the
region, and thus create economic productivity. Considering the difference of opinion
between the villagers and the office employees, it is clear that the transfer of
knowledge does not happen extensively in the region.
These results are in accordance with the findings of [Molae 2012]317 to the extent
that it emphasizes the initial preparation of the infrastructures by different state
districts, as well as the development of their services through the information
technology and the strengthening of the private sector and the cooperatives in the
villages to offer this technology to the users.
In the analysis of the fourth theory based on (the application of information
technology to convert the traditional society to a modern one) it was concluded that
information technology has a direct impact on the conversion of a traditional society to
a modern one.
The results also indicate that the application of information technology in rural
community changes the outlook of the villagers by increasing their knowledge, and
thus their traditional style of living changes to a modern one through their increased
awareness and access to new information.
317

Molae Komeil, 2012,‖Application of ICT in development of rural and agricultural section‖,
The first National congress of sustainable development in dry and semidry region, Iran.
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These results are in accordance with the results gained by [Khanjari
Alam.2007]318 in which he states that the century passed was known as the industrial
age and that was because of the existence of large and small industries which separated
mankind from the previous traditional era. In the industrial age, mankind achieved
mass production by using mechanical engineering technology and thus transformed the
raw material to fulfill his needs and use them. In the present era, another revolution has
come to assist the men and that is the ICT revolution which helps to resolve the former
technologic complexities. These complexities, which are time and space gaps in
transferring information, prevent the efficiency of most human resources as well as
other resources made by man. This is also in accordance with the findings of ‖ Lang‖
2002; in a study titled ―Making use of the online inhabitants: Extension of the
electronic government in rural regions – Japan‖, he states that the necessity and
application of IT will have a powerful, motivating role in facilitating the state affairs.
Establishment of concentrated support centers in every region with a technical and
entrepreneurial support approach in offices, and planning to offer electronic services of
the executive organizations to the users in the offices via the internet, fixed and mobile
phones are among the topics included in the model offered.
In the analysis of the fifth theory based on(the impact of the application of
information technology on reducing centralization), it was concluded with regard to the
statistical analysis that the application of information technology has a direct impact on
reducing centralization.
These results also indicate that ICT centers prevent centralization in every
village, and with the villagers easy and prompt access to the ICT offices, the efficiency
of their economic activities will increase as well.
These results are in accordance with the findings of [Okhovat .2007]319 in which
he states that rural development in itself has concepts such as growth, sustainable
development, construction and human development .Rural development has bridged
the gap between the cities and the villages and improved the standard of life in villages
same as in cities.
In the analysis of the sixth theory based on(the impact of information technology
on the villagers decision making abilities and their public participation), it was
concluded that the application of information technology has a direct impact on
increasing the villagers‘ decision making abilities and their public participation.

318

Khajari Alam Amir,2007, Examining relation between electronic city and electronic village,
First International conference of E city, Tehran.
319
Okhovat reza, 2007, Studing and addressing of offerable services in ICT offices in villages of
Golestan province, Iran technology and science university.
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The results also point to the fact that the existence of ICT centers in villages and
easy accessibility to them increases the chances of the villagers‘ participation, and with
the spread of knowledge and the change of community to a modern one the villagers
decisions making abilities increases as well.
The results of this theory is in accordance with the outcome of ―Shayan‖, 2009,
as he states that the electronic learning plays its role in the rural development and
villagers learning and participation.
It is also in accordance with the results of ―Yaqubi‖, 2008, in which he states that
the rapid development of information and communication technologies has led to the
introduction of new forms of communications and learning, including the electronic
instruction and mobile learning. The results showed that the experts and managers of
the agricultural sector have a generally positive approach to using mobile instruments
for presentation of electronic services and mobile instructions. It was also determined
that acculturation prior to offering services and mobile instruction to the villagers,
development of telecommunications infrastructures related to mobile services, as well
as holding instructional courses related to the application of mobile instruments and the
related services are among the most important factors to implement the use of mobile
instruments for offering services and presenting mobile instructions to the villagers.
No doubt, with the changing style of people‘s living in the present era, these
changes embrace rural life as well, and the transformation in their thinking and outlook
is also significant. One of the most important ways to change the villagers‘ outlook and
inform them is through telecommunications. Telecommunications have paved the way
to development and by decreasing the time gap have provided better opportunities for
the villagers for their activities. Golestan province is one of the pioneering provinces in
the establishment and development of rural ICT centers in Iran. Therefore, the
development of its rural regions could be effective in promoting the capabilities and
capacities of the region.
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Ali Hossein MOEINNEMATI
Issues related to the efficient use of information technologies in Golestan province
of Iran
Key words: information technologies, Golestan, rural area, economy, growth

Information and its applications are among the most significant strategic instruments of
management and the proper handling of economic, social, cultural and political units.
Due to the importance of information in the process of decision making, information
technology is rapidly developing in the world, influencing all daily activities of
mankind with a special impact on the rural regions.
Али Хосейн МОЕИНЕМАТИ
Вопросы эффективного использования информационных технологий в
провинции Голестан в Иране
Ключевые слова: информационные технологии, Голестан, сельская местность,
экономика, рост

Информация и ее приложения являются одними из наиболее важных стратегических инструментов управления и надлежащего управления экономическими,
социальными, культурными и политическими единицами. Из-за важности информации в процессе принятия решений в мире быстро развиваются информационные технологии, оказывающие влияние на все повседневные действия человечества с особым воздействием на сельские регионы.
Ալի Հոսեյն ՄՈԵԻՆԵՄԱԹԻ
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների արդյունավետ օգտագործման
խնդիրները Իրանի Գոլեստան նահանգում
Բանալի բառեր. տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, Գոլեստան, գյուղական
բնակավայր, տնտեսություն, աճ
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաերը և դրանց տարատեսակ դրսևորումները
հանդիսանում են կառավարման և տնտեսական, սոցիալական, մշակութային
և քաղաքական միավորների պատշաճ քննության առավել նշանակալի ռազմավարական գործիքներ: Շնորհիվ որոշումների կայացման գործընթացում
տեղեկատվության կարևւորության, տեղեկատվական տեխնոլոգիաներն արագ տեմպերով զարգանում են արդի աշխարհում, ինչն իր ազդեցությունն է
թողնում մասնավորապես` գյուղական շրջաններում:
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AS A RESULT OF EFFICIENT MANAGEMENT OF MANAGEMENT TEAM
DISCLOSURE OF INTERCONNECTION OF MADE COSTS AND EXPECTED
TARGET PROFIT (BY THE EXAMPLE OF TEHRAN STOCK EXCHANGE)
Mojtaba HAGHIGHATJUE
National agrarian university of Armenia
Key words: target profit, Managers‘ intentives and stickiness of cost

In profit-organizations, earning profit is the main purpose for which that entity
has been established and forecasting profit is an important matter that affects the value
of a company‘s stocks in capital market. One of the measuring tools for valuationof a
company is earning per share and hence price/earning that is shortly labeled P/E.The
basis for targeting profit for future periods can be summarized in previous periods actual performance, economic conditions and circumstance of a certain industries in
which a company is operating. Forecasting profit so is very useful for internal (inside
the company) and external (outside the company) uses. Profit & loss statement is one
of the popular tool for evaluating a company‘s performance.
Increasing the level of activities the result of which is increase in earning per
share of a company can be concluded either by increasing sale revenue or decreasing
some of the costs or both of these two factors at the same time meanwhile increase of
sale revenue will lead to increase in operating costs but the extent of changes is a
matter that is labeled cost stickiness. Motivating managers cause increase in a company‘s activities and so sale revenue is increased, increase in in manager‘s motivation is
accompanied by increase in sale revenue and hence operational profit and net profit as
well meanwhile cost behavior in this circumstances influenced due to increase in
activity level. We intend to investigate the aggregate influence of managers‘ incentives,
target profit and cost stickiness in this research.
It is assumed that directors are interested in increasing incentives through
increasing profitability. Bosch in 1998 in a experimental research found out that while
decreasing the target profit, company‘s willingness to manipulate earnings and reducing costs increased. in essence director are aware of performance evolution system
and bonus payment plan by shareholders and regarding this fact they are willing to
manipulate target profit and reduce costs.(Graham et al, 2005).In western countries,
however managers incentives methods are for a long term period, let say for several
years (Wisch, 2010) but in Iran the bonus plans are based on profit or earning and for
only one financial year and for this reason Iranian might have more incentives to
manipulate the earning (Sayadi et al, 2011). In cost accounting literature there is a
symmetric relationship between cost and activities volume. Recent research shows that
costs are sticky, that is they decrease less when sales fall than they increase when sales
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rise, in other words sticky costs occur when costs increase more when activity rises
than they decrease when activity falls by an equivalent amount.(john Sorros 2013).
This asymmetric behavior is called cost stickiness (Bankers et al 2011).To reach
to target profit, managers change the method of classification of production ,sale
,general and administrative ,(SG&A) costs, and based on personal incentives prepare
reports (Deryoung 2012). Former researchers interpret that the directors whose bonuses
are determined on the basis of earning, have incentives to increase profit through
selecting accounting method. (Graham ,2005 and Kalchi,2006). There are so many
views regarding the method of bonus payment to directors,and because of relationship
between director‘s bonus with company performance and personal incentives, so consideration to the stickiness of cost can be an appropriate solution to the improvement of
this relationship (Dierynck et al, 2012). Markovard&Widman in a research in 2006 focused on the importance of profit management and its relationship with accounting
information.The conclusion of their research showed that profit management caused
decrease in profit relevance and this decrease for optional profit elements is more than
non- optional profit elements. Gunny in 2005 , studied the outcome of actual profit
management using four tools including R & D cost , SG&A reduction , increase in
nonoperational profit of sale of long – term assets ,and he studied the companies listed
in New York Stock Exchange form 1988 to 2000 and concluded the followings: 1Actual management of earning does not lead to lower profit and operational cash flow.
2-Investors recognize the management of actual earning outcome. In other words, if
acompany uses the management of actual earningit will have a lower rate of return.
Anderson and others (2007) have studied the subject 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 (2003) tested the hypothesis
of stickiness of cost and determine a model with SG&A as a function of sales revenue
.He confirmed that costs are increased 0.55% responding to 1% increase in net sale
revenue, but just %0.35 decrease is responding 1% decrease in sales revenue. 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 forecasts 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 (2006) 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. In 1996Stammerjohan, in a research titled ―the
impacts of managing director on the firm performance‖ in Washington University has
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studied three effective elements; bonus size, total annual bonus and bonus forms, and
concluded that:
1-Direct cost of director bonuses is the main factor in the framework of findings
2-Considerable cash bonus in ayear has a negative meaningful relationship with
abnormal stock return in thefollowingyear.
3-There will be positive meaningful relationship between abnormal stock return
if amajor portion of bonus relates tofuture performance.
4-There is a negative meaningful relationship between abnormal stock return and
more stock ownership of managing director.
5-Managing directors‘ personal stock and bonus components may have different
impacts on a director‘s incentives.
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 a 0.65% increase in SG&A expenses meanwhile a
1% decrease in sale level, caused a 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.
Target profit
The expected profit for a certain period in future is labeled target profit.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 unitnumbers of
products and sale revenue is determined. The following equation can be used to
estimate target profit. Target profit is a useful tool for cash flow planning as well as for
planning results-based bonuses and for revealing the expected financial results to
owners, investors, lenders and other stakeholders.Target profit is usually compared
with actual profit. 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, according to 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,
accidenttal events and other than shareholders resource due to their investments.
Managers‟ incentives
Motivation comes from to motivate meaning persuade, stimulate, provoke awarding to definition, motivation means encourage someone to reach to an appropriate
target. There are objectives to do something and the objectives direct the behavior.The
basis for motivation is necessities which cause someone to do or not to do an action,
the necessities depends upon time and related person. In other words it differs from one
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period to another and from one period to another and from one person to another.The
impact of motivation on behavior is almost a proven matter and encouragement and
punishment is almost effective in all activities so as no one can do a job without
motivation.In general, motivation is a stimuli to achieve a target and the positive result
expected out of achieving a target is bonus. Since the recognition of motivation
theories can furnish us with a better understanding, so the related theories can be
summarized as:
Motivation content theory and motivation process theory (graham & et al 2005)
Inmotivation content theory, internal needs which stimulate the behavior is
emphasized meanwhile in motivation process theory instead of focusing on content of
needs and their impacts on personal behavior, needs and motivations are considered as
a stimuli which an individual considers when making decision. In any organization the
individual behavior at first is affected by material incentives, and he or she acts in such
a way that can have the maximum benefit for him. To increase the efficiency of
individuals in any organization, first they should be motivated and to improve
performance and productivity within an organization, motivation should be increased
(Bushee 1998)
Stickiness of cost
One of the primacy 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. Knowing the behavior of expenses regarding the changes in activities level is a
very determinant information for decision making of directors specially when planning,
budgeting , product pricing , determining the break – even – point and other managerial
matters. 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 un symmetric behavior of expenses are known as "cost
stickiness" in traditional model cost behavior , costs are changed with cost stimuli
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). In fact, expenses
show the consumption of resources and resources in turn, are prepared for different
367

²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë

activities. Activities in turn, are used to produce goods and services. Resources are
obtained on the basis of demand and for this reason, the expenses are not follow the
real demand (Mortazavi, 2011). Cost stickiness is created because of inappropriate
adjustment in increase or decrease of operational assets level in periods in which
demand and hence sale volume fall or up. The main reason for cost being sticky is
because of the effects of director‘s voluntary decisions in adjusting operational assets
in the periods of increase and or decrease of activity level. The reasons for cost
stickiness creation is justified by the model of cost behavior substitute, in this model, it
is assumed that directors considered resources in response to changes in activities
volume when adjusting them. The model differentiates between the expenses which
change adequately with those expenses pertaining to adjustment of resources by
directors. Increasingcompetition in local and world markets made the producers to
know cost structure better and manage them in order to maximize their profit and
preserve their position in the market. Knowing expenses and their behavior can assist
too much to recognize the appropriate volume of production considering the capacity
of the company and product pricing as well. (Balakrishnan et al, 2004). The main
assumption in managerial accounting is that the degree of changes in expenses are
matched with increase or decrease of activity level proportionately, according to
theories given regarding cost behavior, expenses change is related to degree of changes
in activity level and this change are symmetric. Recent researches, however
questioning the theory and exposed the cost stickiness to discussion meaning an
asymmetric response of expenses to changes in activity level. As mentioned ,cost
stickiness bring up the theory of decrease in expenses when activities reduced , is less
than increase in expenses because of increase in activities (Kallapur&Eldenberg , 2005)
Material and method
In order to find answer to our question and to find out the relationship between
the parameters we made the hypothesis asIs there a meaningful relationship between
target profit earned due to directors' incentives and stickiness of costs? The research
method used in this research is a kind of correlation research categorized in descriptive
research. In this hypothesis, the relationship between target profit earned due to
director's incentives and stickiness of cost was reviewed. And its statistical assumption
were expressed as:
there is no meaningful relationship between target profit earned due to
company director's incentives and stickiness of cost.
there is a meaningful relationship between target profit earned due to
company's director's incentives and stickiness of cost.
This hypothesis is estimated in the form of panel data by using model (3) and if
is at %95 confidence level meaningful , it will be confirmed
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(3)
H0 :
H1 :

0

The results of chaw test (to specify the use of panel data or a combined method)
for model (3) is shown in table -1 below.
Table 1. Chaw and Hausman tests for model (3)
Test
Chaw
Hausman

Statistics
F

statistics value
1.66
-

Degree of freedom
(8,885)
-

P – Value
0.10
-

Regarding the results of chaw test and its P- value which 0.10,

or null

hypothesis is confirmed and it means that panel data- fixed effects method can‘t be
used but combined data method can be used for model (3),also regarding the statistics
of chaw test which is greater than0.05 there is no need to use Hausman test but
combined data method can be used for estimation. In reviewing classical regression
assumption, the results of Jarque – Bera , represents that the residuals estimation of the
research model has a normal distribution with 95% confidence level so that probability
of this test which is (0.2222) is greater that 0.05. Also regarding the confidence level of
Breusch- Pagan test which is (0.0000) and smaller than0.05 the null hypothesis
concerning variance similarity is rejected and it can be stated thatthe model has
problem with varinanceunsimilarity. In this hypothesis to solve problem generalized
least square estimation method has been used., in autocorrelation of the model
residuals which has been done by using Durbin – Watson (DW) , the value of Durbin –
Watson statistics showed 0.89 which isn‘t between 1.5 and 2.5 and hence it can be
concluded that the residuals are not independent. In addition, regarding the fact that the
confidence level of Ramsey test which is (0.4521) is greater than 0.05 , so the null
hypothesis of the test representing linearity of the model is confirmed and that it doesn't
have clear error. The summary of the above testis shown in table -2 as below :
Table 2. Test results of statistical assumption of model (3)
Jarque – Bera Statistics
P - Value

Breusch- Pagan Durbin – Watson Statistics
P-value F
D

Ramsey Statistics
F
P – Value

7.6121

0.0000
14.8573

11.6589

0.2222

1.890

0.4521

Regarding the results of chaw and Hausman tests and also the results of classical
regression of statistical assumption , the model is estimated by combined data method.The estimation results is shown in table -3as bellow :
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Table 3. The test results of the hypothesis using fixed effects method
Dependent variable - cost stickiness
number of observations954 year /company
Variable
Coefficient Standard deviation t Statistics P – Value Relationship
Fixed component
-70.30
30.81
-2.28
0.02
Negative
Target profit earned due to
-25.40
1.44
-17.55
0.000
Negative
directors incentives
Sale revenue growth rate
-0.02
0.30
0.07
0.93
Meaningless
Dummy variable of
8.37
-1.22
-0.14
088
Meaningless
company declining revenue
Logarithm of assets to sale
7.88
-6.11
-0.77
0.43
meaningless
revenue
Logarithm of total number
4.53
-16.44
-3.62
0.0000
Negative
personnel to sale revenue
Model determination coefficient
0.139
F statistics
27.67
P – Value
(0.0000)

The form of the model using E view 7 is estimated as follows :

In reviewing the total model to be meaningful, sincethe P-Value of F statistics is
smaller than 0.05 that is (0.0000) the meaningfulness of the total model at 95%
confidence level is confirmed and model determination coefficient represents that 13%
of cost stickiness is explained by variables inserted in the model. In reviewing the
coefficient to be meaningful, regarding the results represented in table 3-since the PValue of t statistics for variable coefficient of target profit earned due to director's
incentives which is (0.02) and smaller than 0.05 so a meaningful relationship between
target profit earned due to director's incentives and cost stickiness at 95% confidence
level is confirmed and therefore the third back up hypothesis is confirmed. Negative
coefficient of this variable (-70.30) represents a direct reverse relationship between
target profit earned due to directors incentives and cost stickiness so that 1 unit increase
in target profit due to director's incentives will lead todecrease in cost by 70.30 unit , so
regarding the analyses done in connection with the third backup hypothesis, it can be
concluded that there is a direct and meaningful relationship between target profit due to
director's incentives and cost stickiness.
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Conclusion
This article investigated the question of if there is a meaningful relationship
between target profit earned due to company‘s director‘s incentives and stickiness of
cost. Automatically parameters such as company‘s performance and managers compensation methods are inserted in this investigation which we are considerable. According
to our investigations as concluded by previous researchers that costs are sticky and that
they depend upon activity‘s level, however the degree of stickiness is different in
different countries and different industries. Activities‘ levelin turn depend on how the
manager of a company are motivated, so target profit earned due to manager‘s incentives has meaningful relationship with the stickiness of cost. The conclusion is very
seems to be important for other researchers, stockholders , future investors and other
stakeholders who deal this issue.
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Mojtaba HAGHIGHATJUE
As a result of efficient management team disclosure of interconnection of made
costs and expected target profit (by example of Tehran stock exchange)
Key words: target profit, managers’ intentives and stickiness of cost

There is no doubts that when managers of a company are motivated , they do their best
to well perform their duties and hence increase the level of activities, increase in volume
of activities leads to changes in costs .The aim of this research was to investigate target
profit earned due to director‘s incentives and its effects on cost behavior. In this
research, the financial information of some 106 sample In this research, the financial
information of some 106 sample companies listed in Iran.
Մոջթաբա ՀԱՂԻՂԱԹՋՈՒ
Բաժնետիրական ընկերությունների ղեկավար անձնակազմի
արդյունավետության կառավարման արդյունքում կատարված ծախսերի և
ակնկալվող նպատակային շահույթի փոխկապվածությունների բացահայտումը
Թեհրանի ֆոնդային բորսային օրինակով
Բանալի բառեր. նպատակային շահույթ, կառավարիչների խրախուսանք (խթաններ)
և ծախսերի փոփոխություն
Չկան կասկածներ այն մասին, որ երբ գործող բաժնետիրական ընկերության
ղեկավար անձնակազմը լավատեղյակ են իրականացվող բոլոր գործընթացներին, ապա անում է ամեն ինչ, որպեսզի ժամանակին և որակով կատարեն
իրենց առջև դրված պարտականությունները և դրանով իսկ բարձրացնելով
ընկերության գործունեության մակարդակը, որի արդյունքում էլ կավելանա
նպատակային շահույթի մեծությունը: Սույն հետազոտության նպատակը եղել
է բացահայտել ղեկավար անձնակազմի արդյունավետ կառավարման արդյունքում՝ կատարված ծախսերի փոփոխությունների և նպատակային շահույթի միջև գոյություն ունեցող փոխկապվածությունը:
Моджтаба ГАХИХАТДЖУ
Раскрытие взаимосвязей расходов производимых в результате эффективного
управления аппаратом правления акционерных обществ и ожидаемой
целевой прибылью (на примере фондовой биржи Тегерана Ирана)
Ключевые слова: целевая прибыль, стимулы управляющих и изменение затрат

Нет сомнения в том, что когда руководящий аппарат акционерного общества прекрасно осведомлен обо всех осуществляющихся процессах, то делает все, чтобы
вовремя и качественно выполнить поставленные перед ним обязанности и этим
поднять уровень деятельности компании, в результате которой увеличится размер
целевой прибыли. Целью данного исследования было раскрытие взаимосвязи имеющей место между целевой прибылью и изменением расходов произведенных в
результате эффективного правления руководящего аппарата.
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The neoclassical theory of growth suggests that capital is supposed to flow from
capital-abundant countries to countries with scarce resources [5]. This flow of capital
from rich countries to poor ones is seen as mutually beneficial for both sides, because
the countries receiving the capital should have a higher marginal productivity of capital
than those who lend it. However, empirical data suggests otherwise - the flow of capital
from capital abundant countries to poor ones is much lower than estimated by the
neoclassical theory. This contradiction to the popular model is known as the ―Lucas
Paradox"[3]. Although the paradox remains unsolved to this day, there are quite a few
suggested explanations for this puzzle, including the low quality of institutions in poor
countries[4], high adjustment costs [2] and differences of human capital across
countries [3]. This article examines and evaluates the possible reasons behind this
paradox using Armenia's example.
Armenia, being a country that largely depends on foreign trade, has been making
significant efforts to attract foreign direct investment. The Armenian Government has
chosen to follow an ―open door" policy, having Most Favored Nation (MFN) and
National Treatment regimes in place, claiming to provide comprehensive legal
protection to promote foreign investment. Although the legislation is to ensure a highly
favorable business environment for foreign investors, the reality may not be as
promising as the legal documents suggest. ―The legal regime governing foreign
investments and the methods of their implementation of the Republic of Armenia
cannot be less favorable than the regime governing the property, property rights and
investment activities of citizens, legal entities and unincorporated enterprises of the
Republic of Armenia,‖ states the law ―On Foreign Investments".[6] However, no
matter how attractive this may sound, the sad reality is that even for the local citizens
the regime often fails to comply with the law. The promise of a regime as favorable as
the one for the local citizens may not necessarily be a strong motivator, because the
rather gruesome level of the enforcement of the existing laws and regulations in the
country is not a secret to potential foreign investors. For this particular case regarding
the foreign direct investments, the fundamental issue lies in the poor implementation of
laws, rather than the mere existence of legislation. Apparently, the hypothesis that the
low quality of institutions may be a factor hindering the inflow of capital holds in
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Armenia‘s case. Interestingly, the problem of attracting foreign investments is not onedimensional and it should not be attributed only to the legal institutions, since financial
markets also play an important role. When facing investment opportunities and
associated higher incomes, countries that do not have corporations or financial systems
that can easily use foreign capital to increase investment are especially unlikely to be
able to use foreign funds to finance growth. The inefficiencies and gaps in the
Armenian financial sector can be partially explained by the lack of investment banks
and venture capital firms. Although there are some commercial banks that have started
offering investment-banking services, this part of their activities is more of an
afterthought and is poorly developed as a reason of being out of their core
competencies. Armenia does not have developed institutions other than commercial
banks that can serve as intermediaries for channeling funds from the foreigners, who
want to make productive investments to the local entrepreneurs with sustainable
business ideas. Thus, the underdevelopment of the financial system can be another
issue leading to the Lucas Paradox.
According to the World Economic Forum [1] 2015 index, Armenia has the
highest level of human capital in the region [1]. Although the high levels of emigration
have resulted in a degradation of human capital in Armenia, the level of education of
the labor force is still quite high. Nevertheless, the quality of the human capital is not
the only determinant reflecting the link between capital inflows and the labor force. In
this case it is not as much the quality of the workforce that matters, but rather the way it
is used. For instance, it is commonly known that overeducation is a prevalent
phenomenon in Armenia and that the knowledge and skills of the large fractions of our
labor force are not used to their fullest potential. Therefore, the differences of human
capital in terms of quality should only be evaluated keeping all other factors equal
(ceteris paribus), otherwise, the impact of the quality of the labor may be
overestimated due to the exclusion of such influential factors as the differences of
institutional quality and complexity, the levels of investment and the structure of the
human capital.
In conclusion, if we use Armenia‘s example to find explanations to the Lucas
Paradox, the lack of regulatory enforcement, the inefficiency of the financial sector and
the poor utilization of the human capital will turn to be the main factors that limit the
flow of foreign capital into the country. Considering this, the first steps towards
tackling the problem of low capital inflow should be the creation and development of
more effective law enforcement mechanisms and the improvement of the structure of
the financial market, which in their turn can lead to a more optimal use of human
capital.
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Syuzeta MARTIROSYAN, Arevik SARGSYAN
The Lucas Paradox. The reasons behind the low capital flow into Armenia
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This article discusses the possible explanations behind the famous Lucas Paradox, using
the case of Armenia. As the empirical data shows, capital does not actually flow from
capital-abundant countries to countries with insufficient resources, suggested initially
by the neoclassical theory of economic growth. Nevertheless, this paradox has not yet
been fully explained by researchers and economists.
Сюзета МАРТИРОСЯН, Аревик САРКИСЯН
Парадокс Лукаса. Причины низкого притока капитала в Армению
Ключевые слова: Армения, развитие, экономика, парадокс Лукаса, финансы

Эта статья обсуждает возможные объяснения знаменитому эмпирическому ―парадоксу Лукаса‖ на примере Армении. Как показывают эмпирические исследования, капитал не перетекает из богатых капиталом стран в страны с недостаточными ресурсами, что предлагается неоклассической теорией экономического роста. В этой статье локальные институциональные проблемы неэффективных законодательных механизмов, недоразвитость финансового сектора и неэффективное
распределение высококачественного человеческого капитала представлены как
возможные ключевые факторы приводящие к низкому притоку капитала в страну.
Սյուզետա ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ, Արևիկ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
Լուկասի պարադոքսը: Դեպի Հայաստան կապիտալի թույլ ներհոսքի
պատճառները
Բանալի բառեր. Հայաստան, զարգացում, էկոնոմիկա, Լուկաս պարադոքս
Հոդվածում քննարկվում են հայտնի “Լուկասի պարադոքսի” հիմքում ընկած
հնարավոր բացատրություններ` հիմնվելով Հայաստանի օրինակի վրա: Ըստ
մի շարք էմպիրիկ հետազոտությունների արդյունքների` կապիտալն իրականում չի հոսում կապիտալով հարուստ երկրներից դեպի սակավառեսուրս
երկրներ: Այս հոդվածում իրավական և օրենսդրական մեխանիզմների ոչ
էֆեկտիվ իրականացումը, ֆինանսական սեկտորի զարգացվածության ոչ
բավարար մակարդակը և բարձրորակ մարդկային կապիտալի ոչ արդյունավետ տեղաբաշխումը դիրտարկվում են որպես դեպի ՀՀ կապիտալի ցածր
ներհոսքի հիմքում ընկած հնարավոր պատճառներ:
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ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔԱՅԻՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ,
ԷՆԵՐԳՈԽՆԱՅՈՂՈՒԹՅԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ և ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԸ
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
Մարինե ՔՈՉԱՐՅԱՆ
ՃՇՀԱՀ մագիստրոս
Բանալի բառեր. էներգոխնայողություն, այընտրանքային էներգիա, կանաչ
շինարարություն, էկոլոգիա, տնտեսական զարգացում

Աշխարհի տնտեսությունը լիովին հիմնված է էներգետիկ պաշարների օգտագործման վրա, որոնք հետզհետե սպառվում են և չեն վերականգնըվում: Էներգիայի օգտագործման ներկայիս ձևերը վնասում են բնությանը
և մարդկանց առողջությանը: Եվ քանի որ ոչինչ հավերժ չէ, ուստի հարկ է
մտածել երկրի բնական պաշարները խնայողաբար օգտագործելու մասին:
Ներկայումս էլեկտրաէներգիայի 70%-ն աշխարհում արտադրվում է
հանածո վառելիքների հիման վրա (նավթ, ածուխ, բնական գազ): Ջերմային
էներգիայի արտադրությունում հանածո վառելիքների մասնաբաժինը 90% է,
իսկ տրանսպորտում` 95%: Հայաստանում ըստ 2012 թ. ցուցանիշների էլեկտրաէներգիայի արտադրության 42.3% ստացվել է բնական գազից, 28.9%՝
հիդրոէներգիայից, 28.8%` միջուկային էներգիայից:320 Մեկ մարդու հաշով էներգիայի ծախսի երկրների ցուցանիշների ցանկում, Միջազգային էներգետիկ ընկերության (International Energy Agency) տվյալներով Հայաստանը
գնտվում է 82-րդ տեղում 1606.366 ԿՎ/Ժ ցուցանիշով: Էներգոծախսն մեկ
շնչի հաշվին ներկայացնում է որոշակի ժամանակահատվածում (սովորաբար մեկ տարի) մարդու կյանքի բոլոր միջավայրերում էլեկտրակա էներգիային քանակի և երկրի բնակչության թվաքանակի հարաբեությունը321:
Ոչ ավանդական, այլընտրանքային էներգիայի աղբյուրների օգտագործումը թույլ է տալիս զգալիորեն նվազեցնել շրջակա միջավայրի վրա բացասական ազդեցությունը, ինչպես նաև կրճատում է էներգիայի ստացման
ծախսերը: Էներգոխնայողությունը ապրելակերպ է, ինչն էապես կարող է
նպաստել և' շրջակա միջավայրի, և ամբողջ մոլորակի բնապահպանական
խնդիրների լուծմանը: Ներկայիս տեխնոլոգիաները, որոշակի ներդրում կատարելուց հետո, թույլ են տասիս նույնիսկ տնային տնտեսություններին ունենալ սեփական, բնական էներգիայի ստացման աղբյուրներ, գեներատորներ
և անկախանալ ընդհանուր էներգետիկական ցանցից: Սակայն բնակչության

320

321

․

http://gtmarket.ru/ratings/electric-power-consumption/info
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կողմից դեռ հավուր պատշաճի ուշադրություն չի դարձվում և չի ընկալվում
էներգիայի և ռեսուրսների խնայման կարևորությունն ու դրանց անխնա
սպառման հետևանքները` հատկապես գալիք սերունդների համար:
Էներգիայի վերականգնվող աղբույրները հետևյալն են.322
Էներգիայի վերակնագնվող աղբյուրներ (ԷՎԿ)

կենսազանգված
փոքր գետերի
էներգիա
քամու էներգիա
արեգակնային
ճառագայթում

երկրաջերմային
էներգիա
պետրոթերմալ
աղբյուրներ

շրջակա միջավայրի
ցածր
ջերմաստիճանային
ջերմություն

հիդրոթերմալ
աղբյուրներ

օդ
ջուր
հողածածկ

բարձր պոտենցիալ

ցածր պոտենցիալ

ՀՀ-ն ունի էներգիայի, էներգախնայողության
և
վերականգնվող
էներգետիկայի մասին օրենքներ: Վերջին ժամանակներում մեծ ուշադրության են արժանացել հատկապես արևային էներգիայի օգտագործման մեթոդները: Այդ մասին է վկայում նաև 2017թ․ հունվարի 25-27 «ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ՇԱԲԱԹ 2017» միջոցառումների շարքը, որը կազմակերպվել էր
Հայաստանի Վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամը: Միջոցառման ընթացքում քննարկվեցին հարցեր, կապված արեվային էներգիայի հետ, ներդրումային ծրագրեր, հայաստանում արևային կայան կառուցելու հարցը, ինչպես նաև այս ոլորտում գործող հայկական կազմակերպությունները ներկայացրել էին իրենց արտադրանքները և ծառայությունները: Առկա էին ինչպես արևային կոլեկտորներ և ջրատաքացուցիչներ
ներկայացնող ընկերություններ, այնպես էլ էներգոխնայող օդափոխության
համակարգ, ջրաչափման համակարգ, էներգոխնայող ապրանքներ, էկոլոգիապես մաքուր և էներգոխնայող տեխնոլոգիաներով կառուցվաղ շենքերի
տեխնոլոգիա ներկայացրած ընկերություններ: Վերականգնվող բնական
ռեսուրսներից ստացվող էլեկտրոէներգիայի համաշխարհային քարտեզը
2014 թվականի ցուցանիշների հիման վրա ունի հետևյալ տեսքը. ըստ
322

Էնորգոխնայողություն և էներգետիկական մենեջմենթ, Լ.Ս. Հովհաննիսյան, Երևան,
Ճարտարագետ, 2008թ. (75 էջ)
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վերոնշյալ ցուցանիշների՝ Հայաստանի էներգիայի 26%-ը ստացվում է
վերականգնվող էներգիայի աղբուրներից323: Այս գրաֆիկում առաջին տեղերը զբաղեցրած երկրների ողջ էներգիան ստացվում է վերակնգնվող էներգիայի աղբյուրների միջոցով, դրանցից մի քանիսն են. Էֆիոպիան, Կոնգոյի
դեմոկրատիկ հանրապետությունը, Պարագվայը, Ալբանիան, Նեպալը:

Հայաստանն ունի արևային էներգիայի մեծ ներուժ (1մ2 հորիզոնական
մակերևույթի վրա արևային էներգիայի հոսքի միջին տարեկան արժեքը
կազմում է 1720 կՎտժ/մ2, իսկ հանրապետության տարածքի մեկ քառորդն
օժտված է տարեկան 1850 կՎՏԺ/մ2 ինտենսիվությամբ արևային էներգիայի
պաշարներով): Հայաստանում արտադրվում են արևային ջերմային կոլեկտորներ (ջրատաքացուցիչներ) 1.38-4.12 մ2 ստանդարտ չափերով: Ջրատաքացուցչի 2.75 մ2 տարբերակը օրական արտադրում է 120 լ տաք ջուր:
Հայաստանում ստեղծված են բազմաթիվ մեխանիզմներ խթանելու վերականգնվող էներգետիկ աղբյուրների օգտագործումը: Օրինակ, համաձայն
2001 թ. մարտի 7-ին ընդունված «էներգետիկայի մասին» ՀՀ օրենքի 59-րդ
հոդվածի` տասնհինգ տարվա ընթացքում փոքր հիդրոէլեկտրակայանների
կողմից և էներգիայի վերականգնվող այլ ռեսուրսների (հողմային, արեգակնային, երկրաջերմային և կենսազանգվածի) կիրառմամբ էլեկտրակայանների կողմից քսան տարվա ընթացքում արտադրվող ամբողջ էլեկտրաէներգիան ենթակա է պարտադիր գնման՝ շուկայի կանոններով սահմանված
կարգով:324 Շենքերում և շինություններում էներգիան օգտագործվում է
ջեռուցման, հովացման, օդափոխության, լուսավորության, կերակրի պատրաստման, լվացքի, չորացման նպատակներով, ինչպես նաև էլեկտրական
323
324

http://energyatlas.iea.org/#!/topic/DEFAULT
http://www.minenergy.am
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սարքերում: Ըստ գնահատականների՝ շենքերում օգտագործվում է երկրում
արտադրված ողջ էներգիայի 50%-ը:325 «Կանաչ շինարարությունը» (էկոլոգիական շինարարույթուն, էկոշինարարություն, էկոդեվելոպմենթ)՝ այնպիսի
շինարարության և շենքերի շահաործման տեսակ է, որոնց ազդեցությունն
շրջակա միջավայրի վրա նվազագույն է: Դրա նպատակն է հանդիսանում
էներգետիկական և նյութական ռեսուրսների օգտագործման նվազեցումն,
շենքի կյանքի տևողության ողջ ընթացքում. նախագծման տարածքի ընտրություն, շինարարություն, շահագործում, վերանորոգում և քանդում:
Կանաչ շինարարության մյուս նպատակն է շինության որակի և ներքին
միջավայրի հարմարավետության պահպանումն ու աճը: Այս պրակտիկան
լայնացնում և լրացնում է դասական շինարարական նախագծումն տնտեսման, օգտակարության, երկարատևության, և հարմարավետության հասկացություններով: Սակայն կանաչ շինությունների կառուցման տեխնոլոգիաներն անընդհատ կատարելագործվում են, այս մտահաղացման հիմքում ընկած է կառույցի ընդհանուր բացասական ազդեցության կրճատումը շրջակա
միջավայրի և մարդկանց առողջության վրա, որին կարելի է հասնել հետևյալի շնորհիվ.
 էներգիայի, ջրի և այլ ռեսուրսների էֆեկտիվ օգտագործման,
 բնակիչների
առողջության
պահպանման
և
աշխատողների
էֆեկտիվության բարձրացման ուշադրության,
 թափոնների, արտանետումների և շրջակա միջավայրի վրա այլ
ազդեցությունների կրճատում:
Բնական շինարարության նմանատիպ մոտեցումը, որն ունի ավելի
փոքր մասշտաբ, կայանում է բնական տեղական նյութերի օգտագործման
մեջ: Կանաչ շինարարությունը, համալիր գիտելիք է, որն կառուցված է նախագծման և շինարարության չափանիշներով: Դրա զարգացման մակարդակն ուղղակիորեն կախված է գիտության և տեխնոլոգիաների ձեռքբերումներից, արտադրական ինժեներների ակտիվությունից և հասարակության
կողմից էկոլոգիական սկզբունքների գիտակցումից: Կանաչ չափանիշները
կոչված են արագացնել շենքերի և կառույցների ավանդական նախագծումից
անցումը կայունի, որը ներկայացնում է հետևյալ սկզբունքները.
 մարդու անվտանգության և կենսագործունեության բարենպաստ և առողջ պայմաններ
 շրջակա միջավայրի վրա բացասական ազդեցության սահմանափակում
 ապագա սերունդների հետաքրքրությունների հաշվի առնում:
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Գոյություն ունեն շենքերի էներգոարդյունավետության գնահատման
տարբեր միջազգային չափանիշներ: Ստորև կներկայացվեն միջազգային
ամենալայն տարածում ստացած մեթոդները: Խորհուրդների և այլ էկոլոգիական ուղղվածության շինարարական և կառավարող ընկերությունների
գործունեության համակարգումը իրականացվում է «Կանաչ շենքերի
համաշխարհային խորհուրդով», World Green Building Council (WorldGBC):
WorldGBC-ը ոչ արտադրական կազմակերպություն է, որի գործունեությունը
շինարարական ոլորտում լիդերների փորձի հասցնում շուկայի այլ մասնակիցների և համաշխարհային բանավիճության հարթակ տրամադրելն է`
քննարկելու համար ավառել կատարյալ նախագծման, շինարարության, և
ճարտարապետության մեթոդներ: Կազմակերպությունն ունի գործունեության բազում ուղղվածություններ, որոնցից են Կանաչ շինարարության զար-գացող ազգային խորհուրդների աջակցումն և շենքերի գնահատման հավաստագրական համակարգերը:326
Աշխարհում հիմական չափանիշներ են հանդիսանում Ամերիկյան LEED
և Բրիտանական BREEAM, որոնց հասնում է բոլոր սերտիֆիկացված
շինությունների 80%-ը: LEED-ը (Leadership in Energy and Environmental
Design), Առաջնորդություն էներգիայի և շրջակա միջավայրի դիզայնի ոլորտում) կանաչ շինությունների հավաստագրման համակարգ է, որի հիմնական նպատակն ու գործառույթն է` կապալառուներին, ճարտարապետներին, նախագծերի սեփականատերերին, կառուցապատողներին ու շինարարական ոլորտի այլ ներկայացուցիչներին տրամադրել միջոցներ ` ճանաչելու
էկոլոգիական շինարարության չափանիշները և իրագործելու իսկական
«կանաչ» նախագծեր:327
Շենքերի էֆեկտիվության էկոլոգիական գնահատման մեթոդը (անգլերեն. BRE Environmental Assessment Method (BREEAM) շենքերի էֆեկտիվության կամավոր գնահատում է:328
Ամփոփելով նշենք, որ կանաչ շինարարության, էներգոխնայողության,
այլընտրանքային էներգիային օգտագործման մեթոդները և տեխնոլոգիաները գնալով ավելի ու ավելի մեծ տարածում են ստանում և զարգանում, ինչը
և նպաստում է նորարար մտքի զարգացմանը, նոր աշխատատեղեր է
ստեղծում, նվազեցնում է ծախսերը և շրջակա միջավայրի վրա վնասակար
ազդեցությունը, և նպաստում է կենսական պայմանների բարելավմանը:

326

http://www.worldgbc.org/about-us
www.leed.net
328
www.breeam.com
327
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Մարինե ՔՈՉԱՐՅԱՆ
Այլընտրանքային էներգիայի օգտագործումը, էներգոխնայողության
ցուցանիշները և ստանդարտները շինարարությունում
Բանալի բառեր. էներգոխնայողություն, այընտրանքային էներգիա, կանաչ
շինարարություն, էկոլոգիա, տնտեսական զարգացում

Ժամանակակից կոմունիկացիոն, տրանսպորտային ու կենցաղային միջոցների, գործիքների և տեխնիկայի շահագործման համար անհրաժեշտ է էներգիա, որը հիմնականում ստացվում է չվերականգնվող բնական ռեսուրսներից և վնասում է շրջակա միջավայրը: Այս բացասական ազդեցությունն նվազեցնելու համար կիրառվում են տարբեր տեխնոլոգիաներ և ստանդարտներ:
Մեր կարծիքով տնտեսական և բնակիլիմայական պայմանների բարելավմանը մեծապես նպաստում են վերականգնվող ռեսուրսներից ստացվող էներգիայի, բնական նյութերի օգտագործումը և էներգոխնայղությունը:
Marine KOCHARYAN
Alternative energy usage, Energy Consumption Indicators and standards in
construction
Key words: energy consumption, alternative energy, green construction, ecology, economic
development

For exploitation modern means of communication, transportation and household items,
instruments and technologies is needed energy, that is extracted from non-renewable
recourses and their use damages environment. To reduce this negative influence there
are used different technologies and standards. In our opinion for the improvement of
economic and environmental conditions energy extracted from renewable resources,
natural materials and energy saving is of great help.
Марине КОЧАРЯН
Использование альтернативной энергии, показатели и стандарты
энэргосбережения в строительстве
Ключевые слова: энергосбережение, альтернативная энергия, зеленое строительство,
экология, экономическое развитие

Для эксплуатации современных коммуникационных, транспортных и бытовых
средств, инструментов, технологий нужна энергия, которую в основном получают из невосстанавливающихся природных ресурсов и которая наносит вред
окружающей среде. Для уменьшения этого негативного влияния используются
разные технологии и стандарты. По нашему мнению для улучшение экономических и природных условий в значительной степени способствуют использование энергии получаемой из невосстанавливающихся природных ресурсов, натуральных материалов и энергосбережение.
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ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ РАЗРАБОТКИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА ОСНОВЕ МНОГОМЕРНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТНОЙ МОДЕЛИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА

Лусине САРИБЕГЯН
аспирант кафедры управления, бизнеса и туризма РАУ
Ключевые слова: университет, образовательная программа, компетентностный подход,
компетентностная модель выпускника, практикоориентированность

Являясь центром культуры, знания и исследования, основной задачей университета является обеспечение рынка труда высококвалифицированными специалистами при помощи различных образовательных программ. Рассматривая
образовательные программы университетов в контексте рыночной системы, можно сделать вывод, что они являются основной составляющей продукта вуза. При
выборе того или иного университета студент ссылается на его образовательную
программу. Квалификация, которую намеревается получить студент в результате
освоения конкретной образовательной программы, является ее качественной
мерой. Именно поэтому программы определенных университетов по сравнению с
другими программами пользуются большей популярностью у абитуриентов. При
этом, немаловажную роль играет репутация самого университета. Опираясь на
федеральные образовательные законы и существующую практику вузов по разработке основной программной документации, регулирующей образовательный
процесс, можно привести следующее определение основной образовательной
программы вуза: основная образовательная программа (ООП) высшего учебного
заведения – это комплексный проект образовательного процесса в вузе по определенному направлению, уровню и профилю подготовки, представляющий собой
систему взаимосвязанных документов.329 К настоящему времени в ходе выполнения распоряжений Министерства образования и науки РФ разработаны новые
федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) для подготовки бакалавров и магистром, в основу которых заложены базовые принципы Болонского процесса. Эти стандарты являются основными документами, определяющими направление (уровень) подготовки, сроки реализации ООП, а также
требования к структуре ООП, условиям ее реализации и результатам ее освоения.
Концептуальным ядром ФГОС нового поколения и реализующих их ООП является компетентностный подход к построению модели выпускника. Согласно
данному подходу происходит перенос акцента с преподавателя и содержания
329

Азарова Р.Н., Ананьева Т.Н., Бабаевский П.Г., Белов Е.Б., 2009, Проектирование
основных образовательных программ, реализующих ФГОС ВПО: Методические
рекомендации для руководителей и актива УМО вузов – М.: Исследовательский центр
проблем качества подготовки специалистов, С.10
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образования на обучающегося и ожидаемые результаты образования. При этом,
под результатом подразумевается не сумма усвоенной информации, а способности личности правильно действовать в различных ситуациях, т.е. его компетенции.330 Образовательная система должна стремится удовлетворять требования динамического общества. Следовательно, становится актуальной проблема постоянного совершенствования компетентностной модели выпускника любой специальности. На наш взгляд, эффективным решением данной проблемы может
стать многомерный подход к разработке модели. Многомерная компетентностная
модель выпускника вуза поможет избежать некоторой «однобокости», выраженной в том, что «существующие модели наиболее полно удовлетворяют только
профессиональным требованиям, в основном – социально-психологическим, и, с
натяжкой, обеспечивают развитие личностных и творческих качеств будущего
специалиста».331 Раскроем сущность многомерного подхода к разработке компетентностной модели выпускника на примере магистерского направления подготовки «Менеджмент». В основе многомерной компетентностной модели выпускника данной магистратуры должны быть заложены три важнейших принципа, придающие ей конкурентное преимущество и являющиеся фундаментом
для формирования высококвалифицированных специалистов. Суть этих принципов заключается в том, что выпускники должны уметь успешно проводить научнo-аналитические исследования, заниматься научно-педагогической деятельностью, организовать и успешно вести собственный бизнес. Сегодня главной
особенностью эффективного образования является практикоориентированность,
значение которой возрастает день за днем. В связи с этим, одна из главных задач
вуза заключается в организации взаимосвязи процесса обучения с профессиональной деятельностью. Таким образом, становится актуальной проблема неполноценного прохождения практики, которая по сути очень важна для студентов,
так как она способствует освоению алгоритма решения практических задач и
приобретению опыта применения полученных знаний и навыков в деловых ситуациях. Направлением решения данной проблемы может быть нацеленность на
заключение договоров с ведущими компаниями конкретных отраслей экономики
страны и государственными органами, которые возьмут на себя обязательства по
содействованию полноценной организации прохождения практик, стажировок
студентов. Для самих же компаний данное содействие выгодно тем, что они обеспечат себе постоянное совершенствование набора новых необходимых компетен330

Богословский В.А., Караваева Е.В., 2007, Методические рекомендации по
проектированию оценочных средств для реализации многоуровневых образовательных
программ ВПО при компетентностном подходе – М.: Изд-во МГУ, С.148
331
Петрунева Р., Дулина Н., Токарев В., 1998, О главной цели образования. Высшее
образование в России № 3, С.40
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ций. Использование компетентностного подхода при оценке результатов образования формирует новую систему оценочных средств с переходом от оценки знаний к оценке компетенций студентов/выпускников. Однако можно сделать несколько значимых выводов, связанных с проблемами оценки компетенций студентов вуза. Часто в публикациях, а так же в методологических, нормативных и прочих документах, связанных со сферой образования, можно встретить лишь перечень компетенций без их модельного описания в виде системы взаимосвязанных
элементов. При этом могут быть игнорированы наиболее важные элементы, такие как мотивация. Включение мотивации в структуру компетенций крайне важно, так как она является одним из системообразующих элементов компетентностной модели. Без мотивации у индивида не возникнет желание применить полученные знания, реализовать свои способности. Подсистемы способностей и мотивации являются призмой, через которую изучаются и реализуются все прочие
компоненты компетентностной модели. При предложении перечня компетенций,
авторы не всегда основываются именно на ключевых компетенциях. Для этого
необходимо провести серьезную подготовительную работу, опираясь на анализ
видов деятельности, по которым происходит подготовка, и на определение наиболее значимых характеристик индивида, оказывающих прямое влияние на максимальную успешность и результативность выпускника. Важно наличие систематически обновляемых профилей должностей, занимаемых выпускниками вуза.
Главная проблема заключается в том, что описание компетенций не доведено до
выработки измеряемых индикаторов тех или иных элементов компетенций. Например, взяв в качестве компетенции креативность, нужно выработать измеряемые поведенческие индикаторы, которые позволят сделать выводы об уровне
креативности личности. Помимо индивидуальных оценок должны быть использованы групповые оценки и взаимооценки в виде рецензирования студентами работ друг друга; оппонирования учащимися защит исследовательских, дипломных
работ, проектов и др.; экспертной оценки групп студентов, работодателей и преподавателей, а также других инновационных методов контроля и оценки. С помощью новой системы контроля у студента появится более объективная оценка
учебной деятельности, адекватная условиям будущей практики.
Таким образом, можно смело предположить, что с помощью предложенной
многомерной компетентностной модели выпускника можно будет обеспечить
подготовку высококвалифицированных кадров, обладающих глубокими
взаимоувязанными, интегрированными знаниями и системным видением
процессов стратегического развития конкретной индустрии, способных успешно
и ответственно планировать и управлять деятельностью в определенной сфере с
применением эффективных методов, инструментов и подходов. Однако, подготовка таких специалистов представляет собой сложную и ответственную задачу,
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успешное решение которой зависит от системы взаимосвязанных факторов, важнейшим из которых является стремление к непрерывному совершенствованию.
Лусине САРИБЕГЯН
Вопросы повышения эффективности системы разработки образовательных
программ на основе многомерной компетентностной модели выпускника вуза
Ключевые слова: университет, образовательная программа, компетентностный подход,
компетентностная модель выпускника, практикоориентированность

Опираясь на достижения современной науки и практики в области управления вузом, данное исследование ставит перед собой цель определить роль компетентностного подхода в эффективной реализации образовательных программ, раскрыть сущность многомерного подхода к разработке компетентностной модели
выпускника. Предложенная многомерная компетентностная модель выпускника
сможет обеспечить подготовку квалифицированных кадров, обладающих глубокими знаниями и системным видением процессов стратегического развития.
Լուսինե ՍԱՐԻԲԵԳՅԱՆ
Բուհի շրջանավարտի բազմաչափ կոմպետենտության մոդելի հիման վրա
կրթական ծրագիրի մշակման համակարգի անդյունավետության բարձրացման
հիմնանխնդիրները
Բանալի բառեր: Համալսարան, կրթական ծրագիր, կոմպետենտական մոտեցում,
շրջանավարտի կոմպետենտության մոդել, գործնական կողմնորոշում:

Հիմնվելով արդի գիտության նվաճումների և բուհի կառավարման ոլորտի
պրակտիկայի վրա, տվյալ հետազոտությունը նպատակ է հետապնդում սահմանել կոմպետենտական մոտեցման դերը կրթական ծրագրերի արդյունավետ իրականացման գործում, բացահայտել բազմաչափ մոտեցման էությունը
շրջանավարտի կոմպետենտության մոդելի մշակման գործընթացում: Առաջարկվող շրջանավարտի կոմպետենտության բազմաչափ մոդելը հնարավորություն կտա ապահովել խորը գիտելիքներով օժտված և տվյալ ոլորտի
ռազմավարական զարգացման գործընթացների համակարգային տեսլական
ունեցող բարձրորակ մասնագետների պատրաստումը:
Lusine SARIBEGIAN
Improving the efficiency of educational programs development system based on
multidimensional graduate‟s competence model
Keywords: university, educational program, competence approach, graduate's competence
model, practical orientation

Being based on the achievements of modern science and practice in the field of
university management, the aims of this research are: to define the role of competence
approach in the effective implementation of educational programs, to reveal the essence
of the multidimensional approach to the development of the graduate's competence
model. The proposed multidimensional graduate‘s competence model will be able to
provide training of highly qualified personnel with deep knowledge and a systematic
vision of the strategic development processes in a particular industry.
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК ОСНОВА СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ
ВУЗАМИ И РАБОТОДАТЕЛЯМИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

Арзик СУВАРЯН
д.э.н., профессор, зав. кафедрой управления, бизнеса и туризма РАУ

Лусине САРИБЕГЯН
аспирант кафедры управления, бизнеса и туризма РАУ
Ключевые слова: социальное партнерство, вузы, малый и средний бизнес, рынок труда,
высококвалифицированные специалисты

В развитии малого и среднего бизнеса (МСБ) заложен большой потенциал
решения многих социально-экономических проблем страны. Суть социальной
функции МСБ заключается в раскрытии и реализации творческого потенциала
многих людей. В РФ и РА основную долю безработных представляет перспективная молодежь, которая является огромным резервом для развития МСБ. Организации МСБ – это своеобразные «инкубаторы», способствующие накоплению
опыта у молодых предпринимателей – «архитекторов» и «строителей» будущей
экономики страны.
Хотя за последние годы в РФ и РА начали наблюдаться некоторые положительные тенденции в развитии МСБ, но лишь очень маленький процент от общего числа малых и средних предприятий продолжает осуществлять свою деятельность после года работы. Среди всей совокупности факторов, определяющей
причины замедления процесса развития МСБ, важно отметить отсутствие
эффективной системы вузовской подготовки высококвалифицированных специалистов для малых и средних предприятий. Бесспорно, МСБ оказывает прямое
воздействие на формирование и закрепление профессиональных компетенций
специалистов. Однако успешное развитие бизнеса невозможно без постоянного
совершенствования и модификации человеческого потенциала посредством высшего образования. Следовательно, вузы и МСБ являются взаимосвязанными элементами единой системы, определяющей уровень развитости общества.
Таким образом, для решения социально-экономических и кадровых проблем страны становиться крайне необходимым поиск новых механизмов интеграции вузов и организаций МСБ с целью модернизации существующей системы
подготовки высококвалифицированных кадров. При этом, необходимо отметить,
что данная интеграция будет эффективна лишь тогда, когда заинтересованность в
установлении тесных взаимосвязей будет обоюдной. Согласно результатам исследований, больше 50% принятых на работу новых сотрудников нуждаются в
немедленной переподготовке. На дополнение недостающих компетенций у каждого из новичков организация теряет в среднем до 3-4 месяцев и несет серьезные
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финансовые убытки. Причина отсутствия необходимой квалификации у новых
сотрудников заключается в следующем. Вуз способен обеспечить своих выпускников фундаментальным академическим образованием, но порой он испытывает
дефицит высококвалифицированных кадров в какой-либо конкретной сфере, которые способны преподнести обучающимся достаточно практических навыков
для полноценной работы в той или иной организации. В добавок к этому у вузов
возникла необходимость поиска дополнительных источников финансирования,
вызванная сокращением расходов государственного бюджета на образование.
Таким образом, обеспечение экономической и кадровой безопасности вуза стало
видеться в консолидации ресурсов субъектов социального партнерства - университетов и работодателей МСБ. Социальное партнерство – это некий механизм
согласовывания различных интересов вузов и работодателей МСБ для достижения собственных целей. Данное понятие в сфере высшего образования РФ и
РА стало использоваться сравнительно недавно. Основными механизмами подобных социальных отношений между вузами и работодателями должны быть: интенсивный обмен идеями, сотрудничество в таких областях, как образование,
НИОКР, трудоустройство и карьера, IT, управление и развитие, формирование
благоприятной отраслевой среды, организация кооперации производства. Следовательно, социальное партнерство – один из основных факторов развития.
Одним из ключевых моментов социального партнерства является изучение
социальных проблем, анализ сильных и слабых сторон партнеров и поиск новых
путей их решения. С целью определения социальных проблем необходимо осознание их социальной значимости. Для обеспечения высокой эффективности социального партнерства, которое повлечет за собой синергетический эффект, необходимо осознать свою роль и статус в социальном сотрудничестве, определить
интересы каждой стороны. Социальное партнерство должно основываться на
равноправном, взаимовыгодном и долгосрочном сотрудничестве заинтересованных сторон, стремящихся решить социальную проблему совместными усилиями.
В европейских странах вузы все больше основываются на динамичном социальном партнерстве. Здесь уже давно никем не оспаривается жизненная необходимость социального партнерства в сфере высшего образования. Но необходимо отметить, что зарубежный опыт отнюдь не универсален. Следовательно, он
требует более глубокого социального и историко-сравнительного анализа.
Рассмотрим основные три модели социального партнерства. I модель характеризует активное вмешательство государства в процесс регулирования трудовых взаимоотношений, наличие 3-х уровней партнерства: государственный, отраслевой, организационный уровни (Бельгия, Швейцария, Норвегия, Финляндия).
Отличительная особенность II модели заключается в наличии только одного
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уровня, т.к. составление коллективных договоров происходит главным образом
на уровне организаций. При этом, профсоюзы и объединения предпринимателей
посредством своих лоббистов влияют на законодательство и, следовательно, на
отношения между партнерами. (США, Канада, Япония, некоторые страны Латинской Америки). Согласно III модели, социальное партнерство осуществляется в
основном на уровне отрасли, тогда как на государственном уровне не принимаются совместные соглашения 3-х стран, дело ограничивается не вполне обязательными консультациями. Пропадает необходимость заключения коллективных
договоров в организациях, отраслевые соглашения являются основой построения
социально-трудовых отношений. (Австрия, Германия и др.) Учитывая российскую и армянскую специфику развития бизнеса, при широком подходе к социальному партнерству целесообразно использовать модель, в которой предполагается активное участие государства в регулировании отношений партнерства вузов и МСБ332. Один из главных аспектов социального партнерства вузов и МСБ
заключается в изучении потребностей организаций в услугах высшего
образования. В современных условиях рынка большинству компаний не выдается возможности планировать необходимость в кадрах на более длительный
срок, чем на 2-3 года. Исходя из этого, суть предлагаемой формы партнерства
должна заключаться в решении некоторого ряда задач. К примеру, необходимо
постоянно следить за всяческими изменениями в требованиях к квалификации
кадров и в спросе на образовательные услуги в целом. Кроме того, необходимо
разработать эффективные механизмы взаимодействия рынка труда и рынка
образовательных услуг. Для решения поставленных задач необходимо не просто
исследовать структуру образовательного пространства страны, но и учесть
тенденции изменения профиля бизнес-среды, которая оказывает принципиальное
влияние на рынок труда. По причине отсутствия релевантной информации
университет должен заняться ее поисками самостоятельно, посредством
налаживания контактов с прямыми потребителями образовательных услуг, чем
еще раз подчеркивается необходимость сотрудничества вузов и МСБ.
Таким образом, говоря о социальном партнерстве, необходимо также
отметить ряд основных проблем, препятствующих успешной интеграции
университетов и бизнеса:
 отсутствие развитой правовой и социокультурной среды, учитывающей
долгосрочные перспективы существования данных партнерских отношений;
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 отсутствие льгот в налоговой системе и иных стимулов в отношении
МСБ, вкладывающего финансовые и материально-технические ресурсы в
развитие вузов;
 нечетко определенный статус целевой подготовки обучающихся вузов в
интересах МСБ, а также несоответствующий потребностям бизнеса и вузов
контингент научных сотрудников и работающего персонала;
 проявление различной степени социальной ответственности и активности
субъектами партнерства: каждый ориентирован сам на себя и преследует прежде
всего собственные цели, игнорируя принцип равноправия и сосредоточиваясь на
решение только оперативных, а не стратегических задач развития.
Однако, не смотря на существующие препятствия, можно смело
утверждать, что социальное партнерство вузов и МСБ имеет ряд значимых
положительных сторон. Каждый из субъектов совместной научнообразовательной деятельности обретает вполне ощутимую и конкретную выгоду.
Отметим некоторые из них:
 получение вузами гарантированных оплачиваемых заказов на подготовку
специалистов;
 повышение квалификации профессорско-преподавательского состава
(ППС) вузов посредством участия в финансируемых бизнесом проектах;
 получение заказчиками возможности на базе вузов готовить
высококвалифицированных специалистов, по профилю и уровню наиболее
отвечающих запросам МСБ, с учетом целей эффективного развития компаний и
избеганием дополнительных затрат на переобучение и адаптацию выпускников,
которые с первых же дней готовы активно включиться в рабочий процесс;
 обмен компетенциями между специалистами, работающими в
организациях МСБ, и ППС вузов;
 получение выпускниками гарантий трудоустройства по специальности с
дальнейшей перспективой продвижения по карьерной лестнице.
Таковы основные вопросы становления социального партнерства как
основы сотрудничества между вузами и работодателями МСБ. Важным является
не только удерживать в поле зрения отмеченные выше грани партнерства, но и
создать достаточно чувствительную информационную систему, помогающую
постоянно анализировать состояние потенциальных и реальных партнеров.
Сотрудничество между вузами и МСБ несомненно требует более высокого
уровня стратегического мышления.
В настоящее время в большинстве американских и европейских, а также в
некоторых российских университетах ведется активная деятельность в рамках
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специально созданных научно-исследовательских центров разбития МСБ. Кроме
того, реализовывается множество образовательных программ по подготовке
высококвалифицированных специалистов для организаций МСБ. К примеру, в
Новосибирском государственном университете экономики и управления даже
создана Кафедра организации малого и среднего бизнеса, ориентированная на
подготовку кадров именно для этой сферы.
К сожалению, подобная активность не наблюдается в РА. Хотя она и
является принципиально важной, поскольку развитие МСБ играет ключевую
роль в структурной перестройке экономики РФ и РА, так как подавляющее
большинство трудоспособного населения таких стран являются работниками
именно малых и средних предприятий. Следовательно, и для РА настало время
осознать острую необходимость создания вузовских образовательных программ
по подготовке высококвалифицированных специалистов для малых и средних
предприятий и основания на базе вузов научно-исследовательских центров
разбития МСБ. Отметим также, что многие критикуют приоритет подготовки
большого количества таких специалистов, как экономистов и юристов,
утверждая, что их слишком много в нашей стране. Однако, данная критика
несправедлива, так как для успешного развития МСБ РА в равной степени
необходимы высококвалифицированные специалисты, как в области экономики,
так и в юриспруденции.
Таким образом, из вышеизложенного следует, что основа эффективной
подготовки высококвалифицированных кадров заключается в эффективном
социальном партнерстве вузов и работодателей МСБ. При этом, данное
социальное партнерство должно основываться на принципе социально
ответственного поведения вузов и МСБ в обмен на достижение их собственных
целей и интересов.
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Арзик СУВАРЯН, Лусине САРИБЕГЯН
Социальное партнерство как основа сотрудничества между вузами и
работодателями малого и среднего бизнеса
Ключевые слова: социальное партнерство, вузы, малый и средний бизнес, рынок труда,
высококвалифицированные специалисты

Данное исследование ставит перед собой цель определить важность поиска новых
механизмов интеграции вузов и организаций МСБ для подготовки высококвалифицированных специалистов. В статье рассмотрена сущность социального партнерства как основы сотрудничества между вузами и работодателями МСБ, изучены его основные модели, обоснована необходимость создания на базе университетов как совместных образовательных программ по подготовке высококвалифицированных специалистов для МСБ, так и научно-исследовательских центров
развития МСБ.
Արզիկ ՍՈՒՎԱՐՅԱՆ, Լուսինե ՍԱՐԻԲԵԳՅԱՆ
Սոցիալական գործընկերությունը որպես բուհերի ու փոքր և միջին բիզնեսի
գործատուների միջև համագործակցության հիմք
Բանալի բառեր: Սոցիալական գործընկերություն, բուհեր, փոքր և միջին
ձեռնարկատիրություն, աշխատանքի շուկա, բարձրաորակ մասնագետներ
Այս ուսումնասիրության նպատակն է ցույց տալ բուհերի և ՓՄՁ-ների ինտեգրման նոր կազմակառուցվածքների մշակման կարևորությունը՛ բարձրորակ
մասնագետների պատրաստման համար: Հոդվածում քննարկված է սոցիալական գործընկերության էությունը որպես բուհերի ու ՓՄՁ գործատուների
միջև համագործակցության հիմք, ուսումնասիրվել են դրա հիմնական մոդելները, հիմնավորված է բուհերում ինչպես բարձրաորակ մասնագետների
պատրաստման համատեղ կրթական ծրագրերի, այնպես էլ ՓՄՁ զարգացման գիտահետազոտական կենտրոնների ստեղծման անհրաժեշտությունը:
Arzik SUVARYAN, Lusine SARIBEGIAN
Social partnership as a basis of cooperation between universities and employers of
small and medium-sized business
Keywords: social partnership, universities, small and medium-sized business, labor market,
highly qualified specialists

The aim of this research is to define the importance of searching for new mechanisms
for integration of universities and SMEs to train highly qualified specialists. The article
considers the essence of social partnership as a basis of cooperation between
universities and employers of SMB, studies its basic models, on the basis of universities
substantiates the necessity of creating joint educational programs for training highly
qualified specialists for SMEs and scientifical research centers of SMEs development.
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ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ
“Այլընտրանք” գիտական հանդեսում հրատարակման համար հոդվածները
պետք է համապատասխանեն հետևյալ չափանիշներին ու պահանջներին.
 Վերևում` հոդվածի վերնագիրը (տպատառերով), ներքևում` աջ
անկյունում` հեղինակի անունը (առաջին տառը` մեծատառ, մյուսները`
փոքրատառ), ազգանունը (բոլորը տպատառերով), աշխատավայրը,
պաշտոնը, գիտական աստիճանը, գիտական կոչումը, ներքևում` գրվում են
թեմային առնչվող մինչև հինգ բանալի բառեր:
 Հոդվածի վերջում նշվում է հեղինակի անունը /առաջին տառը`
մեծատառ, մյուսները` փոքրատառ/, ազգանունը (բոլորը տպատառերով),
որից հետո` վերնագիրը (առաջին բառի առաջին տառը` մեծատառ,
մյուսները` փոքրատառերով), ներքևում` բանալի բառերը` շեղատառերով:
Հաջորդ տողում զետեղվում է հոդվածի ամփոփագիրը` մինչև 60 բառ:
Նշված տեղեկությունները պետք է ներկայացվեն երեք լեզվով (հայերեն,
ռուսերեն, անգլերեն):
 Ներքևում` հեղինակի անունը, ազգանունը, պաշտոնը,
կազմակերպության անվանումը, գիտական աստիճանը և կոչումը:
 Էջի չափը՝ A4
 Տառատեսակը՝ հայալեզու հրապարակումների համար՝ Arial
Armenian, անգլիալեզու և ռուսալեզու հրապարակումների համար` Arial:
 Տառաչափը՝ 12:
 Միջտողային հեռավորությունը՝ 1, 5:
Հոդվածի հետ միասին խմբագրությանը ներկայացվում է կարծիք տվյալ
հոդվածի վերաբերյալ` գիտական ղեկավարից կամ տվյալ թեմայի գծով
մասնագիտացած այլ փորձագետի կողմից:
Հոդվածները ներկայացվում են էլեկտրոնային էլեկտրոնային փոստով՝
tatoulm@gmail.com կամ researchcenteralternative@yahoo.com հասցեով:
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