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Преамбула. Тема экономического сотрудничества между Арменией и Ираном отнюдь не новая. Однако, в отличие от многих оценок, для нас важно учитывать не столько сиюминутные коммерческие интересы, сколько рассмотрение
сложившейся благоприятной ситуации как возможность возрождения традиционных торгово-экономических связей между арийскими народами – основателями
европейской цивилизации1 в новых геополитических условиях. Более того, следует также реалистично оценить стратегический и взаимовыгодный характер сотрудничества: Армения содействует выходу Ирана на Евразийский и Европейский потребительские рынки, а также поэтапной интеграции в мировое хозяйство
своим опытом рыночной экономики, институциональных реформ и огромной
сетью Армянской диаспоры, а Иран практически помогает осуществлению долгожданного прорыва из затяжной транспортной блокады и зависимости от единственного корридора через Грузию, а также возможностью реализации ряда конкурентных преимуществ на емком потребительском рынке Ирана.
Предистория. Следует заметить, что коммуникационные проблемы Армении в Иране рассматривались еще в первые годы независимости Армении, а также во время президентства Махмуда Ахмадинежада2. Тогда власти двух стран
подписали соглашения в транспортной и энергетической сферах. Планы были
грандиозные: соединить железные дороги двух стран, построить несколько высоковольтных линий электропередачи и нефтеперерабатывающий завод в армянском приграничье, ввести нулевые тарифы для армянских грузов на иранских
автомобильных дорогах и беспошлинное пользование Арменией иранскими портами Бендер-Аббас и Энзели. Однако, по сути, кроме ЛЭП, по которой иранское
приграничье получает электричество из Армении, все осталось на бумаге. Чуть
дальше остальных проектов продвинулся железнодорожный, вроде бы основательно просчитанный. Но требующиеся для его реализации 3,5 млрд долл. пока
1

Чайлд Гордон, Арийцы. Основатели европейской цивилизации: Центрполиграф; Москва;
2010, стр. 5-34.
2
www.panorama.am/ru/news/2016/12/21/НГ...для-Ирана.../1698739
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не нашлись. Одной из главных причин неудачи называлась изоляция Ирана. Но
теперь он выведен из-под санкций, и у сторон появилась возможность реанимировать амбициозные планы3. Иран представляет для Армении, окруженной
недружескими странами стратегически важный коридор для выхода на внешние
рынки через порты Персидского залива. Включение Ирана в ЕАЭС позволит
Армении значительно сократить расходы на пошлины и избавиться от дополнительных бюрократических сложностей.
Воздействующие факторы. Не стоит упускать из виду также следующее
обстоятельство. Приоритетность выбора Армении в качестве стратегического
партнера Ирана обьясняется как надежностью, стабильностью и предсказуемостью взаимоотношений, также их лояльностью. Именно этим обстоятельством
обьясняется неприсоединение Армении на протяжении многких лет к санкциям
Запада против Ирана и позитивную роль Ирана в мирном разрешении Карабахской проблемы. Официальный Ереван одним из первых отозвался приветствуя соглашение между Ираном и западными странами по ядерной программе с
акцентом на активизацию торгово-экономических отношений и наращивание
взаимодействия со своим южным соседом.
Реальные ожидания. Несмотря на огромное количество бизнес идей, предложений и планов, следует, в первую очередь, вернуться к тем совместным проектам, которые были инициированы в прошлом, но приостановлены ввиду разных причин. Речь идет как о создании зоны свободной торговли между Ираном и
Арменией, строительстве ГЭС на реке Аракс, строительства коридора Север-Юг,
строительства железной дороги, нефтеперерабатывающего завода, нефтепродуктопровода, третьей высоковольтной линии электропередачи между Арменией и
Ираном, Мегринской ГЭС на самой границе и других проектах.
Отдельной сферой сотрудничества является сельское хозяйство. Помимо
реализации проекта в сфере животноводства по части производства и экспорта
халяльной продовольственной продукции, следует задуматься о том, что сотрудничество с Ираном поможет также эффективно использовать пригодные для садоводству и овощеводству огромные территории сельскохозяйственных земель,
половина которых пустует или не обрабатываются не обрабатываются.
Также полезно учитывать иранский потребительский рынок для поставки
промышленной продукции вновь задействованных армянских предприятий для
удовлетворения спроса по части товаров радиоэлектроники, бытовой электроники, компютеров, смартфонов, планшетов и пр. По свидетельству деловых кругов
Армения сегодня использует не более трети своего промышленного потенциала.
Более того, учитывая абсолютную конкурентоспособность Армении как в регио3

Там же.
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не, так и на постсоветском пространстве, ощутимой помощью Ирану для развития национальной экономики может стать обучение иранских специалистов в области информационных технологий в армянских вузах по высшым международным стандартам. Что касается ожидаемых от сотрудничества результатов, то
следует ожидать, что все это положительно повлияет не только на торгово-экономические показатели двусторонних связей (в настоящее время товарооборот
составляет менее 350 млн долларов США), но значительно ускорит темпы экономического роста в обеих странах. И хотя некоторые считают, что в случае
либерализации тарифов с Ираном экспорт из стран ЕАЭС в Иран в целом может
увеличиться на более чем 70%, а экспорт из Армении в Иран может увеличиться
в более чем втрое4, по нашим рассчетам и прогнозам, в результате реализации
указанных и связанных с ними проектов, товарооборот за ближайшие пять лет
может вырасти как минимум до двух милиардов долларов США, ВВП Армении
может удвоиться, а ВВП Ирана может вырасти от 450 млрд.долларов США до
500 млрд долларов США и больше, особенно учитывая возможность выхода
иранской продукции на рынки ЕАЭС. В этих условиях Иран может стать из
четвертого – вторым по величине (после России) партнером для Армении.
Разширяя круг. Следует также подчеркнуть, что одним только подписанием договора о зоне свободной торговле нельзя ожидать взаимовыгодного сотрудничества. Стороны должны вести про-активную экономическую и торговую
политику. Говоря об ожиданиях Ирана от Армении, следует итметить следующее. Армения является одним из важных перекрестков в регионе, что значительно способствует развитию армяно-иранских экономических отношений и в
этом контексте выходу Ирана на евразийский рынок будут способствовать автодорога «Север-Юг», которая соединит Грузию с Ираном, железная дорога ИранАрмения. Кроме этого, Армения для Ирана может стать промышленной платформой, где будет возможно создавать, перерабатывать продукты и в готовом виде
экспортировать в страны ЕАЭС. Армения может предоставить возможность Ирану выхода на рынок ЕАЭС без каких-либо технических или регламентных препятствий, без таможенных пошлин и других бюрократических задержек. Иран
всегда будет конкурентоспособным государством благодаря своему огромному
рынку и потенциалу, и это касается не только нефтеперерабатывающей отрасли5.
Армения должна этим всячески воспользоваться, предложив также три свои зоны
свободной торговли. Кроме того, в настоящее время заметен интерес не только в
ЕАЭС, но и в западных странах к армяно-иранскому сотрудничеству, что может
привлекать немало инвестиций. В свою очередь, иностранные инвесторы обычно
4

http://hayastannews.com/news/130144.html
https://eadaily.com/ru/news/2016/06/27/iran-i-eaes-chto-dolzhna-i-chto-mozhet-predlozhitarmeniya
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тщательно исследуют местную инвестиционную среду в поиске привелегий,
льгот, механизмов защиты инвестиций и пр. Более того, привлечение зарубежных инвесторов и увеличение масштабов инвестиций в экономику Армении
тесно связаны с улучшением основ законодательства относительно местных, зарубежных, прямых и портфельных инвестиций. Уже разработаны положения, согласно которым будет задействован новый механизм защиты инвесторов, в частности, не нашедшие адекватного решения в Армении экономические споры, могут быть рассмотрены в международных судах по согласованию сторон. Предоставляя необходимую защиту интересов местных и зарубежных инвесторов, новые положения экономического законодательства создают также конкурентные
основы судебной системы Армении. С другой стороны, важное значение имеет
национальная налоговая система и налоговые законы. В недавно принятом
Налоговом кодексе Армении гармонизированы многие положения разных налоговых законов, которые в недалеком прошлом могли и противоречить друг другу.
В целом, надо учитывать, что экономические законы Армении являются самыми
либеральными не только на постсоветском пространстве, но и сравненивая с
Турцией, Азербайджаном, Грузией и Ираном. Однако ожидается, что законодательное регулирование и далее будет совершенствоваться по части создания
условий для защиты прав акционеров, владеющих небольшими долями в компаниях, а также в других направлениях.
Совершенствование законодательства особо востребована в период экономических реформ, устранения коррупции, монополий, которые мешают развитию
национальной экономики. Сегодня Армения является важным мостом и должна
в будущем укрепить эти позиции. Все это требует от правительства Армении
выработку и реализацию эффективной экономической политики и конкретных
шагов по созданию привлекательной зоны свободной торговли между ЕАЭС и
Ираном, что может стать позитивным импульсом для развития экономики Армении. Этому процессу значительно способствует формирование единой системы
налогообложения и механизма взимания таможенных пошлин, что заметно сократит документацию и платы и увеличит темпы и масштабы товарного оборота.
Нельзя недооценивать также значение Армении в транспортном и энергетическом коридоре Север–Юг, который охватывает коммуникационные и энергетические проекты, связывающие Персидский залив с Черным морем. Он состоит из нескольких компонентов: железная дорога между Ираном и Арменией и
строительство дороги Север–Юг, которая свяжет Иран и Армению с выходом на
черноморские порты Грузии. Второй компонент из сферы энергетики, и он тоже
состоит из двух частей. Первая – это электроэнергетический коридор, в котором,
согласно подписанному в Ереване протоколу, будут участвовать четыре страны –
Армения, Иран, Грузия и Россия. После введения в эксплуатацию третьей ЛЭП
8
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между Арменией и Ираном Иран увеличит объемы поставок газа в Армению по
бартерной схеме – электричество в обмен на газ. Одновременно прорабатывается
вопрос экспорта иранского газа через Армению в Грузию с вероятным выходом
на другие рынки6. Проявлением нормализации двухсторонних и многосторонних
связей можно оценить договоренность между Грузией и Россией, достигнутой в
Праге в феврале 2017 года о претворении в жизнь подписанного в 2011 году между сторонами договора «О торговых коридорах». Реализация соглашения позволит сторонам обойти щекотливый вопрос таможенного оформления грузов на
границе, а также задействовать автомагистраль через Южную Осетию, что особенно важно для Армении, поскольку Военно-грузинская дорога, связывающая
эту страну с Россией, часто закрывается из-за погодных условий7.
Региональные игроки: Грузия. Следует обратить внимание на то обстоятельство, что Армения может играть значительную роль также в развитии торгово-экономических связей между Ираном и Грузией. При этом, речь идет не
только о важности использования территоии Армении в качестве транзита между
ними, но и о возможности налаживания треьстороннего сотрудничества и совместных проектов, а также выхаода через Грузию на Черное море и дальше в
Европу. Этому способствует и то обстоятельство, что уже несколько лет существует зона свободной торговли между Арменией и Грузией, а также дополнительные льготы и благоприятные условия торговли, предоставленные Армении Европейским Союзом после возобновления интеграционных связей с этим региональным алльянсом. С другой стороны, Грузия готовится предоставить иранским инвесторам возможность вложения инвестиций, открывая все возможности
и перспективы Зоны глубокой и всеобъемлющей торговли с ЕС, что позволяет
экспортировать произведенные в Грузии товары и услуги в европейские страны.
В этом смысле Армения должна быть активной и использовать свое членство
в Евразийском экономическом союзе, чтобы привлечь как грузинских, так
и иранских инвесторов и предложить свою альтернативу, которая может быть
также интересна иранской стороне. Для выхода Ирана на рынок ЕАЭС Армения
должна обеспечить стопроцентный транзит через Грузию, а это довольно трудная
задача, если учесть всю уязвимость российско-грузинской границы8. Из-за этих
проблем Армения в последние годы постоянно заявляет о необходимости обеспечить альтернативные маршруты. Хотя в этом контексте частенько говорится
про абхазскую железную дорогу, однако в ближайшей перспективе никаких
подвижек в данном направлении не будет, несмотря на то, что временами
из Сухуми слышны популистские заявления на эту тему. Очевидно, что пока
6

http://www.ng.ru/cis/2016-12-21/7_6890_armenia.html
http://verelq.am/ru/node/15068
8
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не будет решена политическая сторона проблемы, который касается статуса Абхазии и Южной Осетии, Грузия ни на какие уступки в данном вопросе не пойдет.
Как альтернативу эксперты рассматривают дополнительный маршрут в кахетинском направлении с выходом в Дагестан. Хотя грузинские оппозиционеры заявляют, что, если данное направление будет открыто, возникнет угроза вторжения
российских ВС. Армения должна работать для открытия данного направления,
так как кахетинская дорога является тем маршрутом, который может обеспечить
практически бесперебойный транзит в ЕАЭС. После завершения строительства
автодороги «Север-Юг» от границы Грузии до границы Ирана Армении сможет
в кратчайшие сроки доставлять грузы по территории Армении и в Грузию, и в
Россию, и на весь евразийский рынок9.
Особого внимания заслуживают переговоры по созданию транспортного
коридора Персидский залив — Черное море. В частности, требует финансирования строительство железной дороги Джульфа-Ерасх. Автомагистраль «СеверЮг» будет функционировать с 2018 года, а пока – уровень грузоперевозок между
двумя странами вырос, по сравнению с предыдущим годом, на 50%, с реализацией проекта международного транспортного коридора установятся надежные
транспортные коммуникации между Ираном, Арменией, Грузией, Болгарией и
Грецией10. Грузия участвует также в совместном энергетическом проекте вместе
с Арменией, Ираном, и ОАО «Российские сети» на основе подписанного меморандум о взаимопонимании, который имеет цель объединить электроэнергетические структуры четырех стран, увеличить эффективность их деятельности, безопасности и надежности, а также создает условия для образования электроэнергетического коридора «Север-Юг» и обеспечения связи между энергетическими
системами стран ЕС и ЕАЭС11.
Перспективы интеграции Иран – ЕАЭС: позиции «за» и «против».
Многие тенденци в регионе, в частности, события на Ближнем Востоке, сложные
отношения с Турцией, ситуация в Сирии, санкции Запада создают здоровую почву для дальнейшего развития торгово-экономических отношений с Ираном. Как и
в сотрудничестве с Армений, недостатком российско-иранских отношений можно считать несоответствие уровня политического диалога и торгово-экономическим отношениям. Отмена части санкций Запада против Ирана особо не меняют ситуацию, а наоборот, создают благоприятные условия для укрепления связей с надежными и предсказуемыми партнерами. Это, в первую очередь, сотрудничество в области ВПК, тяжелой промышленности, машиностроения, тради-

9
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ционной и альтернативной энергетики, машиностроения, сельского хозяйства,
легкой и пищевой промышленности. Только в 2016 году товарооборот между
Ираном и РФ вырос на 67% по сравнению с прошлым годом и составил 856 млн.
долларов, из которых 697 млн. долларов составляет экспорт из России. На данном этапе рассматривается возможность отмены визового режима для туристов
Ирана и России, что может стать основой для отмены виз и для всех желающих12.
Создана благоприятная среда для сотрудничества также с другими странами ЕАЭС. Так например, с Казахстаном Иран сотрудничает по ряду проектов,
подписано 66 соглашений между представителями государственного и частного
секторов на общую сумму в 2 млрд. долларов, а также около 30 меморандумов о
взаимопонимании между частными компаниями, действует Меморандум о сотрудничестве между национальными компаниями «Железные дороги Исламской
Республики Иран» и «Железные дороги Казахстана», протокол о сотрудничестве
между иранской компанией судоходных линий (IRISL) и казахстанской национальной компанией «JSC» (Joint Stock Company) Казахстанские железные дороги. Напомним, что железная дорога, связывающая Казахстан и Иран, была официально открыта 3 декабря 2014 г. при участии президентов ИРИ, Казахстана и
Туркменистана. Она стала восточной веткой коридора «Север-Юг», связывая
страны ЕАЭС с Персидским заливом. Также есть договоренность о создании
совместной судоходной компании по транспортировке грузов, которая будет способствовать активной торговле через иранский порт Энзели и казахстанский порт
Актау в Каспийском море. По данным таможенной статистики Ирана, объем товарооборота между двумя странами в 2015 г. составил 650 млн. долларов, из
которых около 570 млн. – экспорт из Казахстана13.
Относительно перспектив сотрудничества с Белорусью следует заметить,
что общий товарооборот почти в чеыре раза меньше аналогичного показателя с
Арменией, а среди основных статей импорта из Ирана составляют фрукты, сухофрукты, орехи, медицинская техника, рыба и другие морепродукты, камни и разные стройматериалы. В Беларуси немалый потенциал развития калийного удобрения, сельскохозяйственной техники, автобусов больших и меньших размеров и
другой продукции промышленного и бытового направления, а также карьерной
техники и ряда других товаров, пользующихся спросом в Иране и в два раза
меньше показателя с Киргизстаном, где с большим оптимизмом относятся к
развитию двухсторонних и многосторонних связей, о чем свидетельствует также
выставка-экспо иранских товаорв центре экономической, промышленной, сельскохозяйственной, горнодобывающей промышленности и торговли в Шыкменте
12
13

http://www.fondsk.ru/pview/2016/10/08/iran-evrazijskij-sojuz-perspektivy-integracii-42777.
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в конце прошлого года, а также визит президента Ирана, совместный киргизскоиранского бизнес-форум и ряд совместных киргизско-иранских соглашений по
взаимной торговле и совместным проектам.
В целом, согласно статистическим данным Евразийской экономической комиссии, объем внутренней торговли ЕАЭС за январь-сентябрь 2016 года составил
$29,5 млрд, что на 14% уступает показателю аналогичного периода 2015 года.
Примечательно, что только Армения смогла обеспечить рост экспорта в странычлены союза, в целом, увеличив объемы экспорта на 55%. Объем экспорта из
Белоруссии в страны-члены ЕАЭС сократился на 2.7%, из Казахстана на 31.6%,
из Киргизии на 46.6%, из России на 15.6%. Подобная картина и в области
импорта. Если объем импорта из стран-членов ЕАЭС в Белоруссию сократился
на 13%, в Киргизию на 29.1%, в Казахстан на 24%, в Россию на 9.3%, то Армения
сумела зафиксировать рост импорта на 2.95%. Армения — единственная страна,
увеличившая в 2016 г. свой экспорт на рынок ЕАЭС. Экспорт из Армении в
страны ЕАЭС увеличился в 1,6 раза за счет продовольствия, сельхозтоваров — в
1,4 раза; за счет увеличения поставок текстиля и обуви — 2,5 раза. Армения —
страна, где наибольший показатель роста ВВП. За первые полугода 2016 года —
это 2,8%, что выше, чем в среднем по Евразийскому экономическому союзу. С
2011 по 2015 год, инвестиции из стран ЕАЭС в экономику Армении выросли
почти в 7 раз. В целом инвестиции ЕАЭС за 2015 год составляют $3 млрд.
Приоритетные сферы - пищевая промышленность, алкогольная промышленность,
текстильная промышленность, легкая промышленность, инфраструктуры14.
С точки зрения формирования благоприятных условий для долгосрочного
взаимовыгодного сотрудничества, немало ожиданий также от Ирана. Как известно, до недавнего времени Иран проводил протекционистскую политику в отношении всех иностранных товаров и услуг, тем самым стараясь защищать внутреннего производителя от конкуренции извне. Такого типа закрытая экономика
не может быть интегрированной в региональную экономику и мировое хозяйство. На этом этапе необходимо, чтобы Иран, идя по пути формирования зоны
свободной торговли, позволил свободный экспорт продукции из Армении или
заметно снизил таможенные пошлины на нее. Кроме того, надо полагать, что
определенные положительные перемены прогнозируются во всем регионе, что, в
свою очередь, существенно повлияет и на взаимоотношения партнеров.
Экспертное сообщество обращает внимание также на ряд других барьеров
на пути эффективному сотрудничеству. Так например, некоторые считают, что
отмена санкций создала огромные возможности для иранской экономики, и Иран
предпочтет сотрудничество с европейскими странами, обращая недостаточное
14

https://regnum.ru/news/economy/2207394.html
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внимание на экономические отношениям с Арменией15. Другие полагают, что
коррупционная и монополистическая система Армении, а также ее зависимость
от внешних сил не дадут в полной мере воспользоваться сложившимися благоприятными условиями и осуществить все возможные проекты16. По мнению
третьих, Армения может осуществить лишь те проекты, которые не будут
противоречить интересам России в регионе. Особенно это касается энергетической сферы. Бытует также мнение о том, что у Армении нет потенциала экспорта в Иран, поскольку Армения, к сожалению, не промышленная страна, а
Иран — промышленно развивающееся государство. Что касается сельского хозяйства, то Иран сам является экспортером сельхозпродукции. Поэтому не надо
переоценивать наши возможности в отношении этого рынка. Однако стоит
обратить внимание на возможности сотрудничества в химической промышленности. Здесь есть неиспользованный потенциал17. Наконец, из-за изменения в
геополитическом раскладе в регионе, активизация интеграционных связей Ирана,
в том числе с ЕАЭС столкнѐтся с определѐнным внешним противодействием.
Вместе с тем, следует учитывать и то обстоятельство, что Армения осталась
вне проекта железнодорожного коридора «Север-Юг», так как Иран заключил
соглашение о продолжении строительства ветки с Азербайджаном (Астара
(Иран) - Астара (Азербайджан)) из-за технических сложностей строительства дороги через территорию Армении18. Тем не менее, большого ущерба дальнейшим
связям с ЕАЭС это не нанесет. Грузоперевозки из Ирана в Армению активно
осуществляются по имеющейся автодороге. И хотя Иран не отказывается от идеи
создания железной дороги между Тебризом и Ереваном, реализация проекта
невозможна без спонсорской помощи для Армении размером в 3,2 млрд.
долларов (во столько оценивается строительство армянского участка дороги)19.
Таким образом... Имеется огромный неиспользованный потенциал. Для
его реализации нужна не только Армяно-Иранская межправитель-ственная комиссия, которая заседает только время от времени и пытается в течение нескольких часов договориться о повестке дальнейшей работы по разным направлениям
и не только рабочая группа, которая получает за-дания от Комиссии и решает текущие вопросы. Нужен совместный центр стратегических исследований или
«мозговой центр», который будет глуб-же изучать экономические возможности,
15

http://armedia.am/rus/news/31993/vliyanie-zoniy-svobodnoiy-torgovli-iran-eaes-na-armeniyuekspertniye-mneniya.html
16
http://dlmn.info/ru/armeniya-iran-starye-partnery-novye-vozmozhnosti-obzor/
17
urbattert.am › ПЯТНИЦА № 18 (31 июля 2015 г.)
18
http://www.fondsk.ru/pview/2016/10/08/iran-evrazijskij-sojuz-perspektivy-integracii42777.html
19
Там же.
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национальные конкурентные преимущества двух, национальные конкурентные
преимущества двух стран, с представлением научно обоснованных рассчетов и
предложений по реализации имеющегося потенциала, а также прогнозировать
воздействие внутренних и внешних факторов на как на двусторонние связи, так и
на отношения между Арменией, Ираном и третьими странами.
В частности, необходимо проводить своеобразную инвентаризацию возможностей, ресурсов сотрудничества и обобщение всего, что уже проделано совместно Ираном и Арменией до и после заключения ядерного соглашения с Ираном и отмены международных санкций. Следующим этапом может стать поэтапное формирование повестки сотрудничества на перспективу – по согласованным
приоритетам Ирана и Армении, а также выработка совместных проектов по отраслям экономики.
Первые этапы «брейн сторминга» и совместных исследований армянских и
иранских экспертов подтверждают идеи о том, что:
- Армения действительно может стать хорошим коридором, связующим
Персидский залив и Черное море, а также самой короткой для Ирана дорогой связывающей страну через Черное море с Европейским Союзом;
- Армения может обеспечить через свою территорию выход на рынок России, а также на рынки других стран ЕАЭС;
- Будучи единственной страной ЕАЭС, имеющей сухопутную границу с
Ираном, Армения может стать связывающим мостом для этих стран, а также мостом, связывающим ЕС и ЕАЭС, другие региональные интеграционные форматы;
- Стратегическое географическое положение Армении может способствовать созданию эффективного регионального и международного транспортного и
коммуникационного узла, обеспечивающего надежные торгово-экономические
связи между странами ЕАЭС, Персидского залива, Южной и Юго-Восточной
Азии (ASEAN);
- Эффективное сотрудничество Ирана с Арменией, а через Армению и с
ЕАЭС может послужить хорошим примером для Индии, стран ASEAN, Египта,
которые уже заинтересованы в более тесных связях с ЕАЭС, а Иран проявляет
интерес к партнерству с Китаем, что оценивается как весьма выигрышный проект
для всех стран региона;
- Важными импульсами для реализации указанных планов могут стать как
отмена визового режима между Ираном и Арменией, что облегчит двусторонние
связи, а также создание зоны свободной торговли между двумя странами;
- Армения может оказать необходимую поддержку в институциональных
преобразованиях и совершенствовании банковской системы Ирана, оказать помощь в решении вопросов, связанные с финансовыми институтами, в частности,
выяснить, через какие банки будут осуществляться денежные обороты, обслужи14
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вающие внешнюю торговлю, представлять финансовые интересы Ирана в странах ЕАЭС (уже состоялись контакты Банка развития экспорта Ирана с финансовыми структурами Армении);
- Деловым кругам Ирана станет выгодно совместно перерабатывать сырье,
производить товары и поставлять их на рынки стран ЕАЭС (нефтехимической
промышленности, бытовой химии – жидкое мыло, средства для мытья посуды,
стиральные порошки, а также, продукты легкой промышленности, пишевой промышленности – натуральные соки, разные напитки, томатную пасту);
- Армения может содействовать притоку иностранных инвестиций для реализации совместных проектов не только из стран ЕАЭС, но также из ЕС и США,
учитывая участие Армении в системе GSP, GSP+, GSP++, что позволяет поставлять товары местного на рынки этих стран по льготным условиям. Следовательно, становится выгодным производить, перерабатывать и маркировать продукцию с брендом «сделано в Армении».
Немаловажное значение для двустороннего сотрудничество имеет Армянская диаспора в Иране, а для многостороннего сотрудничества и выхода на рынки третьих стран – деловые круги и представители Армянской диаспоры стран
ЕАЭС, ЕС, США, а также Ближнего Востока.
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Թաթուլ ՄԱՆԱՍԵՐՅԱՆ
Արևմուտքի պատժամիջոցների չեղարկումը և տարածաշրջանային
ինտեգրման նոր իրողությունները. Հայաստան - Իրան - ԵԱՏՄ
Բանալի բառեր. տնտեսական պատժամիջոցները, ԵԱՏՄ, տարածաշրջանային
ինտեգրում, մրցակցային առավելություններ, Իրան

Հայաստանի և Իրանի միջև տնտեսական համագործակցությունը պահանջում է դիտարկել ձևավորված իրադրությունը որպես նոր աշխարհաքաղաքական պայմաններում Եվրոպական քաղաքակրթության հիմնադիր արիական ժողովուրդների միջև ավանդական առևտրա-տնտեսական հարաբերությունների վերածննդի հնարավորություն: Հայաստանը նպաստում է Իրանի
մուտքին` եվրասիական և եվրոպական սպառողական շուկաներ, ինչպես
նաև համաշխարհային տնտեսությանը աստիճանական ինտեգրմանը, իսկ Իրանն օգնում է բեկում մտցնել երկարատև շրջափակման մեջ, ինչպես նաև
հնարավորությունը է ընձեռում իրացնել մի շարք մրցակցային առավելություններ` Իրանի տարողունակ սպառողական շուկայում:
Татул МАНАСЕРЯН
Отмена санкций Запада и новые реалии региональной интеграции:
Армения – Иран - ЕАЭС
Ключевые слова: экономические санкции, ЕАЭС, региональная интеграция, конкурентные
преимущества, Иран

Экономическое сотрудничество между Арменией и Ираном требует рассмотрения сложившейся ситуации как возможность возрождения традиционных торгово-экономических связей между арийскими народами – основателями европейской цивилизации в новых геополитических условиях. Армения содействует выходу Ирана на Евразийский и Европейский потребительские рынки, а также поэтапной интеграции в мировое хозяйство, а Иран помогает осуществлению
прорыва из затяжной транспортной блокады, а также возможностью реализации
ряда конкурентных преимуществ на емком потребительском рынке Ирана.
Tatul MANASERYAN
Cancellation of Western sanctions and new realities of regional integration:
Armenia-Iran-EEMP
Key words: economic sanctions, EAEC, regional integration, competitive advantages, Iran

Economic cooperation between Armenia and Iran calls for considering the current
situation as an opportunity to revive the traditional trade and economic ties between the
Aryan peoples, the founders of the European civilization in the new geopolitical conditions. Armenia promotes Iran's access to the Eurasian and European consumer markets, as well as a gradual integration into the world economy, and Iran helps to realize
the breakthrough from a protracted transport blockade, as well as the possibility of implementing a number of competitive advantages in capacious consumer market of Iran.
16
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ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՌԻՍԿԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԵՎ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ
ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ
ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ
ì³Ñ³Ý äàÔàêÚ²Ü
Ð³Û³ëï³ÝÇ å»ï³Ï³Ý ïÝï»ë³·Çï³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ³ëåÇñ³Ýï
Բանալի բառեր. ռիսկերի ձևավորման փաստաթղթավորում, ռիսկերի կառավարչական հաշվետվություններ, ռիսկ մենեջմենթ, ռիսկերի ֆինանսական և կառավարչական հաշվառման փոխկապակցում

Համաձայն “Հաշվապահական հաշվառման մասին” ՀՀ օրենքի, “Հաշվապահական հաշվառումը կազմակերպության ակտիվների, սեփական կապիտալի, պարտավորությունների վիճակի ու շարժի վերաբերյալ, դրամական արտահայտությամբ, տեղեկատվության հավաքման, գրանցման և ընդհանրացման համակարգ է` տնտեսական գործառնությունների համընդհանուր և անընդհատ փաստաթղթային հաշվառման միջոցով”20: Բնակաբար,
եթե ֆինանսական ռիսկերի հաշվառման անհրաժեշտության գծով օրենսդրական պահանջ չի ներկայացնում, ուստի այն առևտրային կազմակերպություններում իրականացման պարտադիր պահանջ չունի և չգտնում լայնամասշտաբ կիրառելիություն: Սակայն, նաև պետք է ընդգծել, որ ֆինանսական ռիսկերի հաշվառման բացակայությունը առևտրային կազմակերպություններում միայն դրանով չի պայմանավորվում: Համաձայն օրենսդրական
պահանջի, հաշվառման առարկան պետք է չափելի լինի դրամային արտահայտությամբ, մինչդեռ մասնագիտական գրականության մեջ չի ձևավորված
ընդհանուր կարծիք, թե ինչպիսի չափման միավորներով են ներկայացվելու
ֆինանսական ռիսկերը21: Բացի այդ, հաշվապահական հաշվառումը
կարգա-վորող օրենսդրական դաշտը նաև պահանջում է համակարգված
փաստա-շրջանառության կազմակերպում, որը նույնպես հիմնախնդիր է
հանդիսա-նում առևտրային կազմակերպություններում: Եթե, առևտրային
բանկերում ռիսկի մենեջմենթի գծով կազմվում են կանոնակարգային
փաստաթղթեր
և
դրան
հետևում
են
ռիսկերի
գնահատման
փաստաթղթավորված դիտար-կումներ և հաշվետվություններ, բնավ չի
նշանակում, որ ռիսկերի արձանագրման, կանխարգելիչ գործողությունների
գնահատումների գծով
ներկա-յացվում են համակարգված տեղեկատվական հոսքեր, որոնք անընդհատու-թյան և փոխկապակցվածության

20

«Հաշվապահական հաշվառման մասին” ՀՀ օրենք, հոդվ, 5
Тэпман Л.Н. Риски в экономике: Учеб.пособие для вузов/ Под ред. проф. В.А.Швандара.
– М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2002, стр. 58-59.
21
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սկզբունքներով են կազմվում, ինչպես որ դա արվում է հաշվապահական
հաշվառման համակարգում:
Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ ֆինանսական ռիսկերի
արժևորված տնտեսական արդյունքների համընդհանուր և անընդհատ
փաստաթղթային հաշվառումը ընդհանրապես չի իրագործվում ոչ միայն
բանկային, այլև տնտեսության իրական հատվածում գործող առևտրային
կազմակերպություններում, քանի որ այստեղ ռիսկ մենեջմենթը հիմնականում սաղմնային վիճակում է և հետևաբար տեղեկատվություն ներկայացումը
ռիսկերի գծով կառավարչական որոշումների կայացման համար` այդքան էլ
պահանջված չէ: Փոխարենը կազմվում են ֆինանսական հաշվետվություններ, որոնց նպատակը կազմակերպության ֆինանսական վիճակի և ֆինանսական արդյունքների համակարգված ներկայացումն է, որն օգտակար է օգտագործողների լայն շրջանակի կողմից տնտեսական որոշումներ կայացնելու համար: Ֆինանսական հաշվետվությունները նաև ցուցադրում են կազմակերպության ղեկավարության կողմից իրենց վստահված ռեսուրսների
կառավարման արդյունքները22:
Հետևաբար, առևտրային կազմակերպությունների կողմից կազմվող
ֆինանսական հաշվետվությունները կարող են տեղեկատվական հիմք հանդիսանալ ռիսկերի ճանաչման և գնահատման գործում, նամանավանդ, երբ
միջազգային ստանդարտներով ամրագրվում է, որ կազմակերպությունները
ֆինանսական հաշվետվություններից դուրս կարող են ներկայացնել ղեկավարության կողմից իրականացվող ֆինանսական ուսումնասիրություն, որը
նկարագրում և բացատրում է կազմակերպության ֆինանսական արդյունքների և ֆինանսական վիճակի հիմնական հատկանիշները: Տրամադրվող
նման տեղեկատվությունը կարող է ներառել ֆինանսական արդյունքները
որոշող հիմնական գործոնները և ազդեցությունները, ներառյալ բիզնես միջավայրի փոփոխությունները և մենեջմենթի արձագանքը այդ փոփոխություններին առնչվող արդյունքներին:23 Այս առումով, առևտրային կազմակերպությունների կողմից հաշվապահական հաշվառման միջազգային չափորոշիչներով կազմվող ֆինանսական հաշվետվությունները կարող են օգտագործվել ռիսկ մենեջմենթի շրջանակներում որպես տեղեկատվական աղբյուրներ և կառավարչական որոշումների կայացման հիմքեր (տես գծ. 1):
Կարևորվում է նաև ֆինանսական ռիսկերի տեղեկատվության տրամադրման անընդհատության ապահովումը: Անընդհատության սկզբունքի կի22

Հաշվապահական հաշվառման ստանդարտ 1, “Ֆինանսական
հաշվետվությունների ներկայացում”, Երևան, 2011. կետ 9
23
Նույն տեղը, կետ 13
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րառումը ենթադրում է ոչ թե հաշվապագական հաշվառման տեղեկատվության անխափան (անտնդհատ) ներկայացում որոշումներ կայացնողներին,
այլ համուզմունքի առկայություն, որ տեսանելի ապագայում առևտրային
կազմակերպությունը պահպանելու է իր անխափան գործունեությունը և
կտրուկ չի նվազեցնելու տնտեսավարման ընթացքը: Այս հանգամանքը չափազանց կարևորվում է ֆինանսական ռիսկերի հաշվառման պարագայում,
քանի որ ռիսկերը միտված են տեսանլի ապագայում կազմակերպության
տնտեսական գործունեության անբարենպաստ արդյունքների հավանական
ձևավորմանը:

Գծապատկեր 1. Ֆինանսական ռիսկերի հաշվապահական հաշվառման
տեղեկատվական հոսքերի կիրառման առաջարկվող մեխանիզմը առևտրային
24
կազմակերպություններում

24

Կազմվել է հեղինակի կողմից:
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Այսպես, համաձայն հաշվապահական հաշվառման միջազգային
ստանդարտների, կազմակերպության գործունեության անըդհատության
ենթադրության հիմնավորման համար անհրաժեշտություն է առաջանում
հաշվի առնել տեսանելի ապագային վերաբերող հասանելի ամբողջ տեղեկատվությունը, որն ընդգրկում է հաշվետու ժամանակաշրջանից հետո, ոչ
պակաս, քան տասներկու ամիս: Նախքան անընդհատության հիմունքը տեղին համարելը, ստանդարտն առաջարկում է դիտարկել գործոնների լայն
շրջանակ, որոնք առնչվում են կազմակերպության ընթացիկ և ակնկալվող
շահութաբերության, պարտավորությունների փոխհատուցման կարողությունների և այլընտրանքային պոտենցիալ ֆինանսավորման աղբյուրների
հետ:25
Հետևաբար, անընդհատության սկզբունքով կազմված ֆինասական
հաշվետվությունների տեղեկատվությունը օգտակար է համարվում ռիսկերի
գծով կառավարչական որոշումներ կայացնելիս, քանի որ նման տեղեկատվությունը ներկայացնելով հաշվետու ժամանակաշրջանի տնտեսական
գործունեության արդյունքները, հաշվի առնում նաև տեսանելի ապագայում
տնտեսավարման ընթացքը: Եթե առևտրային կազմակերպությունը շարունակելու է իր գործունեությունը տեսանելի ապագայում և միտում կամ անհրաժեշտություն չունի լուծարվելու, կամ էլ էականորեն կրճատելու տնտեսվարման ծավակները, ապա ֆինանսական ռիսկերի վերլուծությանը առընչվող տեղեկատվական աղբյուր կարելի է համարել միջազգային չափորոշիչների պահանջներով կազմված հաշվետվական փաթեթը, որն առնչվում է
ակտիվներին, պարտավորություններին, կապիտալին, ֆինանսական արդյունքներին, դրամական հոսքերին (տես գծապատկեր 1):
Ռիսկերին առնչվող տեղեկատվության արժանահավատության ապահովման հաջորդ քայլը կառավարչական վերլուծության իրականացումն է,
երբ հետազոտվող երևույթը տրոհվում է առանձին տարրերի, ինչը հնարավոր է դարձնում գրանցել դրանցից յուրաքանչյուրին ուսումնասիրվող համակցության մեջ` բացահայտելով վերլուծվող երևույթի միտումներն և օրինաչափությունները: Վերլուծության ընթացքում, տրոհմանը զուգընթաց, իրականացվում է նաև համադրում` որակական եզրահանգումներ կատարելու և կառավարչական որոշումներ ընդունելու նպատակով:
Առևտրային կազմակերպություններում ֆինանսական ռիսկերի կառավարչական վերլուծության գծով մեր կողմից առաջարկվում են իրավիճակային գործակիցներ (տես գծապատկեր 1), որոնք հաշվարկվում են ավանդական սահմանափակող գործակիցների ընդունելի սահմանային մեծու25

Նույն տեղը, կետ 26
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թյունների վերանայման ճանապարհով: Այսպես, առևտրային կազմակերպություններում ավանդաբար կիրառվող ֆինասական վիճակը բնորոշող (իրացվելիության, գործարար ակտիվության, շահութաբերության, կապիտալի
ինքնաբավության) գործակիցների մեծությունների սահմանաչափերը վերանայվում են ∆a մեծություններով, երբ վերլուծվում են տեսանելի ապագայում
տնտեսավարման բնականոն ռիսկային գոտին: Սակայն, երբ քննարկման է
ենթարկվում առևտրային կազմակերպության գործունեության հավանական
կրիտիկական ռիսկային միջավայրի սցենարը, ապա արդեն իսկ ճշգրտված
բնականոն նորմատիվային գործակիցների սահմանաչափերը վերանայվում
են ∆b մեծություններով: Իսկ անթույլատրելի ռիսկային սցենարների պարագայում ֆինանսական ռիսկերի գնահատման գործակիցները ևս մեկ անգամ ճշգրտվում են, արդեն ∆c մեծություններով, վերջո հանդես գալով հավելյալ բաղադրիչներով (տես գծապատկեր 2).

Գծապատկեր 2. Սահմանային մեծությունների վերանայմամբ ֆինանսական ռիսկերի գնահատման գործակիցների ձևավորման ընթացքը (կազմվել է հեղինակի կողմից):

Առևտրային կազմակերպություններում սահմանային մեծությունների
վերանայմամբ ֆինանսական ռիսկերի գնահատման գործակիցների ձևավորման մոտեցումը հնարավորություն է տալիս ռիսկ մենեջմենթին կատարելու համեմատական վերլուծություն և կատարելու սթրես սցենարային գնահատումներ, որը չափազանց կարևոր է ռիսկերի կրճատման, հավանական
անբարենապաստ արդյունքների դիվերսիֆիկացված ձևավորման, սպասվող կորուստներից ապահավոգրման ուղղություններով կառավարչական
որոշումներ կայացնելիս (տե'ս գծապատկեր 1): Համակարծիք ենք այն
հեղինակների հետ, որոնք առաջարկում են ֆինանսական ռիսկերի կառավարչական որոշումներ կայացնել փուլերով` հիմնախնդրի «ախտորոշում -

21

²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë

իրավիճակի վերլուծություն - սցենարային գնահատումներ - որոշումներից
բխող վերջնարդյունքներ շղթայով»26` հետևյալ փուլերով.
• իրավիճակի վերաբերյալ տեղեկատվության ապահովում,
• հիմնախնդրի ախտորոշում,
• ռիսկային սահմանափակումների ձևակերպում,
• իրավիճակային վերլուծություն,
• սցենարային գնահատումներ,
• կարգավորիչ-սահմանափակող ֆինանսական գործակիցների կիրառում,
• կառավարչական որոշումներից բխող արդյունքների մոնիտորինգ:
Մասնագիտական գրականությունում ֆինանսական ռիսկերի կառավարչական վերլուծության տեղեկատվական ապահովվածությունը առաջարկվում է ձևավորել նաև հաշվեկշռված համակարգով, որը խմբավորում է
կառավարչական աուդիտի գործիքակազմի կիրարկման առավելագույն բալերն ու դրանց շեղումները (տես աղյուսակ 1): Նման առաջարկը հիմնավորվում է նրանով, որ նման տեղեկատվությունը արտացոլում է ռիսկերի
կառավարման դինամիկ փոփոխությունները, ուստի և կառավարչական աուդիտի գործիքակազմի կիրառման առավելագույն բալերը փոփոխության
են ենթարկվում ի օգուտ այս կամ այն ոլորտային խմբերի (ռիսկերի ախտորոշում, կառավարչական գործառույթներ, որոշումների կայացում), որոնք
ներկայացվում են ֆինանսական ռիսկերի աուդիտի արդյունքների տեղեկատվության հաշվեկշռված համակարգը բնութագրող աղյուսակի ձախ կողմում:27 Բացի այդ, բերվում են փաստարկներ, որ նման պարագայում կհեշտանա նաև առավելագույն բալերի արդեն իսկ փոփոխված կառուցվածքի
համեմատումը ֆինանսական ռիսկերի կառավարման փաստացի ձեռքբերումների հետ, որն ներկայացված է աղյուսակ 1-ում տեղեկատվական հաշվեկշռված համակարգի աջ կողմում: Սակայն, մեր կարծիքով, ֆինանսական
ռիսկերի գնահատման բալային համակարգի կիրառումը օժտված է որոշակի
պայմանականությամբ, քանի որ այս դեպքում մի կողմից պետք է հիմնավորել կիրառվող բալային սանդղակի մասշտաբը, մյուս կողմից, որն ավելի
կարևոր է, ներկայացնել հիմնավոր փաստարկներ կառավարչական աուդիտի գործիքակազմի առավելագույն բալերի և դրանցից ձևավորվող շեղումների իրատեսական հաշ-վարկային արդյունքների գծով (տես աղյուսակ
1): Ուստի, նպատակահարմար ենք համարում ռիսկերի չափման և որակական արժևորման համար կիրառել ոչ թե պայմանականորեն որոշված
26

Դավոյան Ս., Կուրղինյան Ռ., Վարկային պորտֆելի ռիսկի գնահատման
մեթոդաբանական հիմնահարցերը, Ազգային տնտեսության մրցունակության
բարձրացման հիմնախնդիրները, ՀՊՏՀ գիտաժողով, 2013 թ. էջ 254
27
Անդրեասյան Ա., Բանկային ռիսկերի կառավարչական հաշվառման ներդրման
ուղիները, // Այլընտրանք գիտական հանդես, 2016 հոկտեմբեր դեկտեմբեր, Էջ 52
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բալեր, այլ ֆինանսական գործակիցներ, որոնք վերահաշվարկվում են ավանդականորեն կիրառվող ֆինանսական դրության ցուցիչների հիման վրա
և ունեն գնահատման հստակ տեղեկատվական աղբյուրներ, ինչպիսիք են
կառույցներում միջազգային չափանիշներով կազմվող հաշվապահական
հաշվետվությունները:
Աղյուսակ 1. Ֆինանսական ռիսկերի կառավարման աուդիտի արդյունքների
տեղեկավության հաշվեկշռված համակարգ28
Կառավարչական աուդիտի գործիքակազմի կիրառկման առավելագույն բալերը
Կառավարելի ռիսկերի
բացահայտում
Մասամբ կառավարելի ռիսկերի
բացահայտում
Անկառավարելի ռիսկերի
բացահայտում
Վնասների փոխհատուցման
պահուստների ձևավորում
Շեղումների վերլուծություն
Կանխարգելիչ գործառույթներ
Որոշումների մոնիտորինգ
Որշումների արդյունավետության
գնահատում
Հաշվետվողականություն
Ընդամենը

Արժեք

13
5
7
5
12
28
9
15
6
100

Փաստացի բալերն ու
առավելագույնից
շեղումները
Կառավարչական աուդիտի
փաստացի բալեր
ռիսկերի ախտորոշում

Արժեք

71
18

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

35

Ընդամենը

100

18
29
7
10
12

Այսպիսով, ֆինանսական ռիսկերի հաշվառումն և վերլուծությունը առևտրային կազմակերպությունների կառավարման համակարգում պետք է իրականացնեն մի շարք կարևորագույն գործառույթներ.
Առաջին, հաշվապահական հաշվառումը իր առջև խնդիր պետք է դնի
մշակելու ֆինանսական ռիսկերի ձևավորման հաշվետվական համակարգ,
որը տեղեկատվական աղբյուր է հանդիսանալու ռիսկերի կառավարման
համար: Այս առումով, անընդհատության սկզբունքով անհրաժեշտություն է
ծագում կազմակերպելու ֆինանսական ռիսկերի ձևավորման արդյունքների
տնտեսական չափում և փաստաթղթային արձանագրում, որոնք արդյունավետ գործիքներ են հանդիսանում ռիսկային տնտեսական հետևանքների մոնիտորինգի համար:
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Երկրորդ, արդիական է համարվում ավանդական հաշվառման փաստաթղթաշրջանառությանը զուգահեռ, կազմակերպել նաև ֆինանսական
ռիսկերի ձևավորումը արտացոլող փաստաթղթաշրւանառություն, որը կարեվորվում է ոչ միայն առևտրային կազմակերպությունների հաշվետվողականության գործելաոճի, այլև վերահսկողական գործառույթների կազմակերպման համար: Անընդհատության սկզբունքով ֆինանսական ռիսկերի փաստաթղթավորման համակարգի ձևավորումը, մեր կարծիքով, թույլ կտա կազմակերպությունների մենեջմենթին օպերատիվ արձագանքելու չարդարացված ռիսկային գործարքներին և ժամանակին կանխարգելելու հավանական
վնասները:
Երրորդ, ռիսկերի ձևավորման տեղեկատվության վերլուծությունը իր
առջև խնդիր է դնելու հետևողականորեն մեկնաբանելու բացահայտված
ռիսկային հետևանքների շրջանակը, այդ նպատակով օգտագործելով առանձնահատուկ չափանիշներ և ցուցանիշներ: Ընդ որում, ֆինանսական
ռիսկերի ձևավորման ցուցանիշների հաշվարկը նպատակահարմար է
իրականացնել գործող ավանդական ֆինանսական վերանայված գործակիցներով, որոնք նույնպես սահմանային չափիչներով են հանդես գալու:
Ֆինանսական ռիսկերի ձևավորման ցուցիչները նպատակահարմար է կիրառել առևտրային կազմակերպությունների տնտեսական գործունեության
սթրես սցենարային միջավայրում, բացահայտելու համար, թե տեսանելի ապագայում կազմակերպության տնտեսվարման գործընթացը ռիսկային ինչպիսի միջավայրում կհայտնվի:
Չորրորդ, ֆինանսական ռիսկերի հաշվապահական հաշվառման տեղեկատվական հոսքերի կիրառման առաջարկվող մեխանիզմը առևտրային
կազմակերպություններում պետք է փոխկապակցի ֆինանսական և կառավարչական հաշվառման համակարգերը այնպես, որ դրանք ներկայացվեն
որոշումների կայացման տեղեկատվական ապահովման միասնական ձևաչափով: Ընդ որում, տեղեկատվական հոսքերի այդ ձևաչափը պետք է հըստակ ներկայացվի “ֆինանսական հաշվետվություններ-ռիսկերի ձևավորման
կառավարչական հաշվետվություններ – ռիսկերի գծով որոշումների կայացման հաշվետվություններ” շղթայով, որը պահանջում է առևտրային կազմակերպություններում ֆինանսական ռիսկերի կառավարչական հաշվառման
համակարգային ներդրման հիմնախդիրների լուծումներ:

24

²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë

Վահան ՊՈՂՈՍՅԱՆ
Ֆինանսական ռիսկերի հաշվառման և վերլուծության գործառույթները
կազմակերպությունների կառավարման համակարգում
Բանալի բառեր. ռիսկերի ձևավորման փաստաթղթավորում, ռիսկերի կառավարչական հաշվետվություններ, ռիսկ մենեջմենթ

Հաշվապահական հաշվառման ուսումնասիրման առարկան ավանդաբար
հանդիսացել են կազմակերպությունների ակտիվները, կապիտալը, պարտավորությունները, ֆինանսական արդյունքները, իսկ ֆինանսական ռիսկերը և
դրանց փաստացի կամ ակնկալվող տնտեսական արդյունքները չեն ընդգըրկվել հաշվառման գործընթացների շրջանակներում մի շարք պատճառներով: Նախ, ռիսկերի կառավարման գործընթացը համեմատաբար նոր է և
ընդամենը երկու տասնայակ տարիների պատմություն ունի: Ուստի երբևէ
անհրաժեշտություն չի առաջացել դրանք արձանագրելու, հաշվառելու, և նամանավանդ` հաշվետվական տեղեկատվությամբ ներկայացնելու: Բացի այդ,
դեռևս տեսության մեջ և գործնականում դժվարություններ և տարակարծություններ են առաջանում ֆինանսական ռիսկերի ճանաչման, արժևորման և
չափման հարցերում:
Ваган ПОГОСЯН
Функции учета и анализа финансовых рисков в системе управления
предприятий
Ключевые слова: документация формирования рисков, управленческий отчетность
рисков, риск менеджмент, взаимосвязь финансового и управленческого учета рисков

Традиционно предмет исследования финансового учета являлось активы, капитал,
обязательства, финансовые результаты предприятий, а финансовые риски и вероятные негативные последствия от рисковых операций до сих пор не включены
в систему управленческого учета. В статье обсуждаются пути внедрения документооборота и отчетности по формированию финансовых рисков в коммерческих организациях, что даст возможность для эффективного проведения управленческого анализа и принятий обоснованных решений по риск менеджменту.
Vahan POGHOSYAN
Functions of accounting and analysis of financial risks in enterprise management
system
Key words: documentation formation risk, risk managerial statements, risk management,
relationship of financial and management accounting risks

Traditionally, the subject of study of financial accounting are assets, capital, liabilities
and financial results of enterprises. However, the financial risks likely with negative
consequences of risky operations has not yet been included in the managerial accounting system of commercial entities. This article discusses implementation ways for documentation and statement presentations of financial risks formation in commercial
organizations, which will promote for effective management analysis and thorough
decision making on risk
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¾øêäðàäðÆ²òÆ²ÚÆ öàÊÐ²îàôòØ²Ü ¶àðÌÀÜÂ²òÀ ÐÐ-àôØ
²ñÙ³Ý ²´ð²Ð²ØÚ²Ü
ÖÞÐ²Ð ¾ÏáÝáÙÇÏ³ÛÇ, Çñ³íáõÝùÇ ¨ Ï³é³í³ñÙ³Ý ³ÙµÇáÝÇ Ù³·Çëïñáë
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. ¾ùëåñáåñÇ³óÇ³, ·»ñ³Ï³ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ß³Ñ, ûï³ñíáÕ
ë»÷³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, ÷áËÑ³ïáõóáõÙ

¾ùëåñáåñÇ³óÇ³Ý` áñå»ë Çñ³í³Ï³Ý ÇÝëïÇïáõï, µ³í³Ï³ÝÇÝ Éáõñç
½³ñ·³óÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³ó ¿ ³Ýó»É: Ü³ËÝ³Ï³Ý ÷áõÉáõÙ ³ÛÝ Í³·»É ¿ áñå»ë
·³Õ³÷³ñ, ÇëÏ Ñ»ï³·³ÛáõÙ ³Ùñ³·ñí»É ¿ áñå»ë Çñ³í³Ï³Ý »½ñáõÛÃ:
¾ùëåñáåñÇ³óÇ³ÛÇ ³é³çÇÝ ï»ëáõÃÛáõÝÁ, áñÁ å³ïÏ³ÝáõÙ ¿ ¶áõ·á ¶ñáóÇáõëÇÝ, ÑÇÙÝ³íáñ»É ¿ dominium eminens (É³ïÇÝ»ñ»ÝÇó Ã³ñ·Ù³Ý³µ³ñ
Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ ·»ñ³Ï³ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ß³Ñ) Ñ³ëÏ³óáÕáõÃÛ³Ùµ, áñÇ Ï³½ÙÝ áõ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ Ù»Í í»×»ñÇ ³é³ñÏ³ ¿ »Õ»É [1]:
¾ùëåñáåñÇ³óÇ³ÛÇ ÇÝëïÇïáõïÇ ÑÇÙùáõÙ ÁÝÏ³Í ¿ §Ð³ë³ñ³Ï³Ï³Ý
ß³ÑÁ ·»ñ³¹ñ³Ï³Ý ¿ Ù³ëÝ³ÏÇ ß³Ñ»ñÇó» ·³Õ³÷³ñÁ: ²ÝíÇ×»ÉÇ ¿ ³ÛÝ, áñ`
Ã»' Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý, ¨ Ã»' Ù³ëÝ³ÏÇ Çñ³íáõÝùÇ Çñ³í³Ï³Ý ÝáñÙ»ñÇ ÑÇÙùáõÙ
ÁÝÏ³Í »Ý Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ß³Ñ»ñÁ, ù³ÝÇ áñ Çñ³íáõÝùÁ ëï»ÕÍíáõÙ ¿
Ù³ñ¹áõ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÇ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Ù³Ý Ñ³Ù³ñ ¨ ¹ñ³ Ýå³ï³ÏÝ
¿` ³å³Ñáí»É áñù³Ý ÑÝ³ñ³íáñ ¿ µ³ñ»Ýå³ëï å³ÛÙ³ÝÝ»ñ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý µáÉáñ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: ê³Ï³ÛÝ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ß³Ñ»ñÁ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï Ï³ñáÕ »Ý ¨ Ñ³Ï³ë»É, ¨ Ñ³ÙÁÝÏÝ»É Ù³ëÝ³ÏÇ ß³Ñ»ñÇÝ: Ð³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝÁ Ù³ëÝ³íáñ ³ÝÑ³ïÝ»ñÇ ³ÙµáÕçáõÃÛáõÝ ¿ ¨ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ß³ÑÝ
¿É Çñ»ÝÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ ³é³ÝÓÇÝ ³ÝÑ³ïÝ»ñÇ ß³Ñ»ñÇ ³ÙµáÕçáõÃÛáõÝÁ:
ê³Ï³ÛÝ ß³ï Ñ³×³Ë Ù³ëÝ³íáñ ³ÝÓ³Ýó ß³Ñ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý Ñ³Ï³ë»É Çñ³ñ
¨ Ï³ñáÕ »Ý ãÑ³ÙÁÝÏÝ»É Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ß³Ñ»ñÇ Ñ»ï: ²Ûëï»ÕÇó Ç Ñ³Ûï ¿
·³ÉÇë ³ÛÝ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ï³ÝáÝÁ, áñ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ¨ Ù³ëÝ³íáñ ß³Ñ»ñÇ
µ³ËÙ³Ý ¹»åùáõÙ Ý³Ë³å³ïíáõÃÛáõÝÁ ïñíáõÙ ¿ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ß³ÑÇÝ:
ÆÑ³ñÏ», ÷áñÓÁ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë, áñ Ñ³×³Ë Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÇ Ñ³Ù³ñ ³Ýï»ëí»É »Ý ³ÝÑ³ïÝ»ñÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ, áñÇ Ñ»ï¨³Ýùáí ïáõÅ»É ¿
³ÙµáÕç Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝÁ:
ê³Ï³ÛÝ, Ñ³Ï³é³Ï ¹»åùáõÙ ¿É, »ñµ ³ÝÑ³ïÇ ß³Ñ»ñÁ í»ñ »Ý ¹³ëíáõÙ
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ß³Ñ»ñÇó, Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝÁ Ï³ñáÕ ¿ ù³Ûù³Ûí»É: ä³ñ½ ¿ ¹³éÝáõÙ, áñ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ·áÛ³ï¨Ù³Ý ¨ ³é³çË³Õ³óÙ³Ý ÙÇ³Ï ×³Ý³å³ñÑÁ, ³Ûë »ñÏáõ Í³Ûñ³Ñ»Õ áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ½áõ·áñ¹áõÙÝ ¿: ê³Ï³ÛÝ ÝÏ³ïáõÙ
»Ýù, áñ Çñ³Ï³ÝáõÙ ³Û¹ »ñÏáõ áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇç¨ Ñ³í³ë³ñáõÃÛáõÝÁ
µ³í³Ï³ÝÇÝ ¹Åí³ñ ¿ ¨ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝÁ, ëáíáñ³µ³ñ ÁÝÏÝáõÙ ¿ ÙÇ Í³Ûñ³Ñ»ÕáõÃÛáõÝÇó ¹»åÇ ÙÛáõëÁ: ²ÛëåÇëáí` ¾ùëåñáåñÇ³óÇ³Ý Ñ³í³ë³ñ»óíáõÙ ¿
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å»ï³Ï³Ý µ³ñÓñ³·áõÛÝ Çñ³íáõÝùÇÝ, áñÝ Ç Ñ³Ûï ¿ ·³ÉÇë Í³Ûñ³Ñ»Õ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ:
Ð³u³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ¨ å»ïáõÃÛ³Ý Ï³ñÇùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ u»÷³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ
Ï³ñáÕ ¿ oï³ñí»É Ño·áõï å»ïáõÃÛ³Ý, Ñ³Ù³ÛÝùÇ Ï³Ù Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý:
Ð³u³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ¨ å»ïáõÃÛ³Ý Ï³ñÇùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ u»÷³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ
oï³ñíáõÙ ¿ ÙÇ³ÛÝ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó oï³ñÙ³Ý Ýå³ï³ÏÁ µ³ó³éÇÏ
·»ñ³Ï³ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ß³Ñ ×³Ý³ã»Éáõ ¹»åùáõÙ (·Í³ÝÏ³ñ 1): [2]
¶Í³ÝÏ³ñ 1. ¶»ñ³Ï³ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ß³ÑÇ Ýå³ï³ÏÝ»ñÁ.
ßñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇ
å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý
³å³ÑáíáõÙÁ

ÐÐ ÙÇç³½·³ÛÇÝ å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñáí Ý³Ë³ï»uí³Í
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ï³ï³ñÙ³Ý ³å³ÑáíáõÙÁ

¶»ñ³Ï³
Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ß³ÑÇ
Ýå³ï³ÏÝ»ñÁ

ØÇç³½·³ÛÇÝ ¨ Ñ³Ýñ³å»ï³Ï³Ý
Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³Ý å³ïÙáõÃÛ³Ý ¨
Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÝ»ñÇ Ï³Ù
Ñáõß³ñÓ³ÝÝ»ñÇ, ÇÝãå»u Ý³¨ µÝáõÃÛ³Ý
Ñ³ïáõÏ å³Ñå³ÝíáÕ ï³ñ³ÍùÝ»ñÇ
ëï»ÕÍÙ³Ý Ï³Ù å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý
³å³ÑáíáõÙÁ.

ÏñÃáõÃÛ³Ý, ³éáÕçáõÃÛ³Ý,
uåáñïÇ, ÇÝãå»u Ý³»õ
·ÇïáõÃÛ³Ý Ï³Ù Ùß³ÏáõÛÃÇ
½³ñ·³óÙ³Ý ³å³ÑáíáõÙÁ

ä»ïáõÃÛ³Ý áõ
Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý
³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý
ապահովում

¿Ý»ñ·»ïÇÏ³ÛÇ, Ñ»é³Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÃÛ³Ý,
çñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý, çñ³Ñ»é³óÙ³Ý,
ç»ñÙ³Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý, ù³Õ³ù³ßÇÝ³Ï³Ý,
ÁÝ¹»ñùÇ Ñ»ï³Ëáõ½Ù³Ý, ÁÝ¹»ñùo·ï³·áñÍÙ³Ý,
ïñ³ÝuåáñïÇ, Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÃÛ³Ý áõÕÇÝ»ñÇ Ï³Ù
µÝ³Ï³í³Ûñ»ñÇ »ÝÃ³Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇ
½³ñ·³óÙ³Ý µÝ³·³í³éáõÙ Ñ³Ù³å»ï³Ï³Ý
Ï³Ù Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Ï³Ù ÙÇçÑ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Ï³ñ¨áñ
Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ Íñ³·ñ»ñÇ
Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ³å³ÑáíáõÙÁ

³ÝÓ³Ýó ÏÛ³ÝùÇ, ³éáÕçáõÃÛ³Ý Ï³Ù
u»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝÁ.
³ñï³Ï³ñ· Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñÇ Ï³ÝËáõÙÁ,
³ñï³Ï³ñ· Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñÇ ÑÝ³ñ³íáñ
Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÇ Ýí³½»óáõÙÁ,
³ñï³Ï³ñ· Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñÇ
Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÇ í»ñ³óáõÙÁ

U»÷³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ Ï³ñáÕ ¿ oï³ñí»É` Ó»éùµ»ñáÕÇ ¨ oï³ñÙ³Ý »ÝÃ³Ï³ u»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý u»÷³Ï³Ý³ïÇñáç ÙÇç¨ ÏÝùíáÕ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ: ²Ûu ¹»åùáõÙ ÏáÕÙ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ùµ »Ý ÙÇ³ÛÝ áñáßíáõÙ oï³ñíáÕ
u»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¹ÇÙ³ó ïñíáÕ Ñ³Ù³ñÅ»ù ÷áËÑ³ïáõóÙ³Ý ã³÷Á, Ó¨Á,
Ï³ñ·Á, Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ, å³ÛÙ³ÝÝ»ñÝ áõ ÏáÕÙ»ñÇ å³ï³uË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÁ:
öáËÑ³ïáõóáõÙÝ å»ïù ¿ ÑÇÙÝí³Í ÉÇÝÇ Ñ³í³ë³ñáõÃÛ³Ý áõ Ñ³Ù³ñÅ»ùáõÃÛ³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñÇ íñ³ (³ÕÛáõë³Ï 2): Oï³ñíáÕ u»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¹ÇÙ³ó
u»÷³Ï³Ý³ïÇñáçÁ í×³ñíáõÙ ¿ Ñ³Ù³ñÅ»ù ÷áËÑ³ïáõóáõÙ: Ð³Ù³ñÅ»ù ¿
Ñ³Ù³ñíáõÙ oï³ñíáÕ ·áõÛùÇ ßáõÏ³Û³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇó ï³uÝÑÇÝ· ïáÏáu ³í»ÉÇ ·áõÙ³ñÁ:
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²ÕÛáõë³Ï 2. Ñ³í³ë³ñáõÃÛ³Ý ¨ Ñ³Ù³ñÅ»ùáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÝáñáßÇã
ëÏ½µáõÝùÝ»ñÁ.

Oï³ñíáÕ u»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ßáõÏ³Û³Ï³Ý ³ñÅ»ùÁ µ³ó ¨ Ùñó³Ïó³ÛÇÝ
ßáõÏ³ÛáõÙ u»÷³Ï³ÝáõÃÛáõÝ Ñ³Ý¹Çu³óáÕ ·áõÛùÇ í³×³éáÕÇ ¨ ·Ýáñ¹Ç ·Çï³Ïó³µ³ñ, ³ñ¹³ñ³óÇ ³é¨ïñÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ å³Ñå³ÝÙ³Ùµ ¨ oñÇÝ³Ï³Ý
·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ Ó¨³íáñíáÕ, ·áõÛùÇ í³×³éùÇ ³é³í»É Ñ³í³Ý³Ï³Ý ·ÇÝÝ ¿: ºÃ» oï³ñíáÕ u»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ³éÏ³ ã¿ Ñ³Ù³å³ï³uË³Ý µ³ó ¨ Ùñó³Ïó³ÛÇÝ ßáõÏ³, ³å³ u»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ßáõÏ³Û³Ï³Ý ³ñÅ»ùÁ áñáßíáõÙ ¿ ³ÛÝåÇuÇ Ñ³ßí³ñÏÙ³Ý Ù»Ãá¹áí, áñÝ ³ñ¹³ñ³óÇ
ÏÑ³Ù³ñÇ ¹³ï³ñ³ÝÁ:
²Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ Ï³Ù ³Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ·áõÛù³ÛÇÝ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ßáõÏ³Û³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ ·Ý³Ñ³ïáõÙÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ §²Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ
·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ù³uÇÝ» Ð³Û³uï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý oñ»Ýùáí u³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí:
Oï³ñíáÕ u»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ßáõÏ³Û³Ï³Ý ³ñÅ»ùÁ ãå»ïù ¿ Ý»ñ³éÇ u»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ³ñÅ»ùÇ áñ¨¿ Ýí³½»óáõÙ Ï³Ù ³í»É³óáõÙ, áñÁ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ Ñ»ï¨Û³É å³ï×³éÝ»ñÇó áñ¨¿ Ù»Ïáí`
 ³ÛÝ Ýå³ï³Ïáí, áñÇ Ñ³Ù³ñ oï³ñíáõÙ ¿ u»÷³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ.
 Ñ³u³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ¨ å»ïáõÃÛ³Ý Ï³ñÇùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ u»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý
oï³ñÙ³Ý Ñ³Ý·³Ù³Ýùáí.
 Ó»éùµ»ñáÕÇ ó³ÝÏ³ó³Í Ý³ËÝ³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛ³Ùµ, áñÁ Ï³åí³Í ¿
Ñ³u³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ¨ å»ïáõÃÛ³Ý Ï³ñÇùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ u»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý oï³ñÙ³Ý Ñ»ï (³Û¹ ÃíáõÙ` Ý³ËÝ³Ï³Ý áõuáõÙÝ³uÇñáõÃÛáõÝÁ).
 u»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùµ ³éÏ³ ·áõÛù³ÛÇÝ Çñ³íáõÝùÝ»ñáí:
ÐÐ-áõÙ í»ñçÇÝ ï³ë ï³ñÇÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ¿ùëåñáåñÇ³óÇ³Ý Ñ³×³Ë³ÏÇ ¿ ÏÇñ³éí»É ¨ ³Û¹ ·áñÍÁÝÃ³óÇ Ëáñù³ÛÇÝ ùÝÝáõÃÛáõÝÁ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë,
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áñ »Õ»É »Ý ûñ»ÝùáõÙ µ³ó»ñ: úñ»ÝùÇÝ (§Ð³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ¨ å»ïáõÃÛ³Ý Ï³ñÇùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ûñ³ñÙ³Ý Ù³ëÇÝ») Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý`
ù³Õ³ù³óáõ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ûï³ñÙ³Ý ÑÇÙù ¿ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ µ³ó³éÇÏ
Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ¨ å»ïáõÃÛ³Ý ·»ñ³Ï³ ß³ÑÁ, ÁÝ¹íáñáõÙ ß»ßïíáõÙ ¿, áñ
ûï³ñáõÙÁ å»ïù ¿ Ï³ï³ñíÇ ûñ»Ýùáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí ¨ å³ñï³¹Çñ
÷áËÑ³ïáõóÙ³Ùµ: ÜáõÛÝ ûñ»Ýùáí ÝßíáõÙ ¿ñ, áñ ë»÷³Ï³Ý³ïÇñáçÁ ïñí»ÉÇù
¹ñ³Ù³Ï³Ý ÷áËÑ³ïáõóáõÙÁ 15 ïáÏáëáí ·»ñ³½³Ýó»Éáõ ¿ñ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ßáõÏ³Û³Ï³Ý ³ñÅ»ùÁ: úñ»ÝùáõÙ Ýßí³Í ¿, áñ í»ñçÇÝÇë ïñíáõÙ ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ßáõÏ³Û³Ï³Ý ·ÇÝÁ, ³ÝÏ³Ë Ýñ³ÝÇó, Ã» Ñ»ï³·³ÛáõÙ ÇÝã
ÏÏ³éáõóíÇ ïíÛ³É ï³ñ³ÍùáõÙ ¨ ÇÝãåÇëÇ ß³ÑáõÃ³µ»ñáõÃÛáõÝ ÏáõÝ»Ý³ ³å³·³ Ï³éáõÛóÁ: ²Ûëï»ÕÇó Ï³ñáÕ »Ýù »ÝÃ³¹ñ»É, áñ »Ã» ·»ñ³Ï ß³Ñ ×³Ý³ãí³Í ï³ñ³ÍùÇ ë»÷³Ï³Ý³ï»ñÁ áõÝÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ó³ÝÏáõÃÛáõÝ ¨
ÙÇçáóÝ»ñ, ³å³ Ï³ñáÕ ¿ áõÕÕ³ÏÇ ¹ÇÙ»É Ï³é³í³ñáõÃÛ³ÝÁ, ëï³Ý³É Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý áñáßáõÙÁ ¨ Ï³éáõó»É ûñÇÝ³ÏÇ Ñ³Ù³ñ Ñ³Ýñ³Ë³ÝáõÃ Ï³Ù
é»ëïáñ³Ý:
àõëáõÙÝ³ëÇñ»Éáí Ñ³ñÏ³¹Çñ ûï³ñÙ³Ý ¹»åù»ñÁ (ûñÇÝ³Ï` ÐÛáõëÇë³ÛÇÝ åáÕáï³ÛÇ, ²ñ³ÙÇ ÷áÕáóÇ)` ï»ëÝáõÙ »Ýù, áñ ë»÷³Ï³Ý³ï»ñ»ñÁ ã»Ý
Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÙ ¨ µáÕáùáõÙ »Ý áã Ã» Çñ»Ýó ë»÷³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ·»ñ³Ï³ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ß³Ñ ×³Ý³ã»Éáõ ¨ ³ÛÝ å»ïáõÃÛ³ÝÁ ½Çç»Éáõ, ³ÛëÇÝùÝ` ¿ùëåñáåñÇ³óÇ³ÛÇ µáõÝ ·áñÍÁÝÃ³óÇ ¹»Ù, ³ÛÉ µáÕáùáõÙ »Ý ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¹ÇÙ³ó ³é³ç³ñÏíáÕ ÷áËÑ³ïáõóÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ ¹»Ù:
²Ûë ³Ù»ÝÁ ³ÝÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ ¿ ³ÛÝ å³ï×³éáí, áñ å»ïáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿
Ó·ïÇ ÉÇÝ»É ³Ý³ã³é` Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí å»ïáõÃÛ³Ý ·ÉË³íáñ Ýå³ï³ÏÁ` Çñ
ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ µ³ñ»Ï»óáõÃÛáõÝÁ ¨ µ³ñûñáõÃÛ³ÝÁ ³å³Ñáí»ÉÁ, å»ïáõÃÛáõÝÁ ãå»ïù ¿ ³ÝÑ³ïÇ áõÝ»óí³ÍùÇ Ñ³ßíÇÝ Ñ³ñëï³óÝ»É ÙÛáõë ÏáÕÙÇÝ` Ó»éÝ³ñÏ³ïÇñáçÁ: ÀÝ¹Ñ³Ï³é³ÏÁ, å»ïáõÃÛáõÝÁ, áñÁ ëïÇåí³Í ¿ Ý»ñËáõÅ»É Çñ
ÇëÏ ÏáÕÙÇó å³ßïå³ÝíáÕ Ù³ëÝ³íáñ ³ÝÓÇ ·áõÛù³ÛÇÝ áÉáñï, å»ïù ¿ Ó·ïÇ
Ñ³ñÃ»É ³Û¹ Ý»ñËáõÅÙ³Ý Ñ»ïù»ñÁ ¨ í»ñ³Ï³Ý·Ý»É Ù³ëÝ³íáñ ³ÝÓÇ áõÝ»óí³ÍùÁ Ý³ËÏÇÝ Í³í³ÉÝ»ñáí:
ÜÙ³Ý ¹»åù»ñÇ å³ï×³éÝ ³Û¹ áÉáñïÇ É³í Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÝ ¿, ÅáÕáíñ¹Ç ³ÝÇñ³½»Ïí³ÍáõÃÛáõÝÁ ¿ùëåñáåñÇ³óÇ³ÛÇ ¿áõÃÛ³Ý,
ÇÝãå»ë Ý³¨ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ¨ ÷áËÑ³ïáõóÙ³Ý Ó¨»ñÇ, ã³÷Ç ¨ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ
í»ñ³µ»ñÛ³É: ²Ûëï»ÕÇó »½ñ³Ï³óÝáõÙ »Ýù, áñ ÐÐ-áõÙ ¿ùëåñáåñÇ³óÇ³ÛÇ
ÇÝëïÇïáõïÇ ½³ñ·³óÙ³ÝÁ ÏÝå³ëïÇ.
 ²Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý, ·»ñ³Ï³ ß³Ñ ×³Ý³ãí³Í ï³ñ³ÍùÝ»ñÇ ÷áËÑ³ïáõóÙ³Ý Ñ³ßí³ñÏÙ³Ý ¨ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ýáñ »Õ³Ý³ÏÇ Ùß³ÏáõÙÁ,
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 ¿ùëåñáåñÇ³óÇ³ÛÇ ·Íáí Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ å³ïñ³ëïáõÙÝ áõ í»ñ³å³ïñ³ëïáõÙÝ»ñÁ,
 ø³Õ³ù³óÇÝ»ñÇÝ ³Û¹ ÇÝëïÇïáõïÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý
ïñ³Ù³¹ñáõÙÁ:
¾ùëåñáåñÇ³óÇ³ÛÇ ÇÝëïÇïáõïÁ ¹»é¨ë ·ïÝíáõÙ ¿ ½³ñ·³óÙ³Ý,
Ï³Û³óÙ³Ý ÷áõÉáõÙ: ²Û¹ ½³ñ·³óÙ³ÝÝ Ï³ñáÕ ¿ Ýå³ëï»É ÏáÝÏñ»ï §¶»ñ³Ï³ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ß³Ñ» ë³ÑÙ³ÝÙ³Ý Ùß³ÏáõÙÁ, »ñµ Ï³ñáÕ ¿ ·áõÛùÁ ×³Ý³ãí»É
·»ñ³Ï³ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ß³Ñ, áñÝ ³é³ÛÅÙ Ù»ñ »ñÏñÇ ûñ»ÝùáõÙ µ³ó³Ï³ÛáõÙ ¿:
²ÛëåÇëáí Ï³ñ»ÉÇ ¿ »½ñ³Ï³óÝ»É, áñ ß³ï Ï³ñ¨áñ ¿ å»ïáõÃÛáõÝÁ Ñ»ï»íÇ, »ñ³ßË³íáñÇ ÷áËÑ³ïáõóÙ³Ý Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇÝ: ºí ³éÑ³ë³ñ³Ï ³í»ÉÇ ×Çßï ÏÉÇÝÇ, áñ ¿ùëåñáåñÇ³óÇ³ÛÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý áÕç ·áñÍÁÝÃ³óÝ Çñ³Ï³Ý³óÝÇ å»ïáõÃÛáõÝÁ: ä»ï³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ Çñ»Ý Ï³ñáÕ
¿ ÃáõÛÉ ï³É ÝÙ³Ý ·áñÍ»É³Ï»ñå` Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí ¿ùëåñáåñÇ³óÇ³ÛÇ ¹»åù»ñÇ áã Ù»Í³ù³Ý³Ï ÉÇÝ»ÉÁ, å»ïáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùÇ ÷áùñ ÉÇÝ»Éáõ Ñ»ï¨³Ýùáí: Þ³ï ×Çßï ÏÉÇÝÇ Ý³¨, áñ ¿ùëåñáåñÇ³óÇ³ÛÇ »ÝÃ³Ï³ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ
¹»åùÇ Ñ³Ù³ñ å³ïñ³ëïí»Ý Ñ³ïáõÏ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ,
³ÝóÏ³óí»Ý ùí»³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ß³Ñ³·ñ·Çé ³ÝÓ Ý»ñÏ³Û³óÝÇ Çñ ³é³ç³ñÏÝ»ñÝ áõ ³é³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝó Ù³Ýñ³½ÝÝÇÝ áõëáõÙÝ³ëÇñÙ³Ý ¨ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ÙÇ³ÛÝ ÃáõÛÉ³ïñíÇ ¿ùëåñáåñÇ³óÇ³: ²Û¹ ÙÇçáóáí ½·³ÉÇáñ»Ý ÏÏñ×³ïí»Ý ûñ»Ýë¹Çñ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇÝ
Ý»ñÏ³Û³óíáÕ µáÕáùÝ»ñÁ, ¹³ï³Ï³Ý Ñ³Ûó»ñÁ, áñáÝù Ñ³Ý·»óÝáõÙ »Ý ³í»Éáñ¹ ù³ßùßáõÏÇ, Å³Ù³Ý³ÏÇ áõ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ³å³ñ¹ÛáõÝ í³ïÝÁÙ³Ý:

ú·ï³·áñÍí³Í ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý
1. Susan Reynolds, Before Eminent Domain: Toward a History of Expropriation of Land for
the Common Good , 2010, 174p
2. ÐÐ 2006Ã. ÝáÛ»Ùµ»ñÇ 27-ÇÝ ÁÝ¹áõÝí³Í §Ð³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ¨ å»ïáõÃÛ³Ý Ï³ñÇùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ûï³ñÙ³Ý Ù³ëÇÝ» ÃÇí Ðú-185-Ü ûñ»ÝùÁ:
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²ñÙ³Ý ²´ð²Ð²ØÚ²Ü
¾ùåñáåñÇ³óÇ³ÛÇ ÷áËÑ³ïáõóÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÁ ÐÐ-áõÙ
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. ¾ùëåñáåñÇ³óÇ³, ·»ñ³Ï³ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ß³Ñ, ûï³ñíáÕ
ë»÷³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, ÷áËÑ³ïáõóáõÙ

êáõÛÝ Ñá¹í³ÍÁ í»ñ³µ»ñíáõÙ ¿ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ¾ùëåñáåñÇ³óÇ³ÛÇ ÷áËÑ³ïáõóÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇÝ, áñï»Õ áõëáõÙÝ³ëÇñí»É ¨ í»ñÉáõÍí»É ¿ ¿ùëåñáåñÇ³óÇ³ÛÇ ÷áËÑ³ïáõóÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ ëÏ½µáõÝùÝ»ñÁ: ¾ùëåñáåñÇ³óÇ³Ý
Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ ÙÇ ·áñÍÁÝÃ³ó, áñÇ í»ñçÝ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÁ ·»ñ³Ï³ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ
ß³ÑÝ ¿: Ðá¹í³ÍáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí»É »Ý ¿ùëåñáåñÇ³óÇ³ÛÇ ÷áËÑ³ïáõóÙ³Ý
·áñÍÁÝÃ³óáõÙ Í³·áÕ ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ ¨ ¹ñ³Ýó ÉáõÍÙ³ÝÝ áõÕÕí³Í ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Ùß³ÏáõÙÁ:
Арман АБРААМЯН
Процесс компенсации экспроприации в Республике Армения
Ключевые слова: экспроприация, приоритетный общественный интерес, отчуждаемое
имущество, возмещение

Эта статья посвящена процессу компенсации экспроприации в Республике Армения. В ней изучены и проанализированы принципы компенсации экспроприации.
Экспроприация рассматривается как процесс, конечным результатом которого является приоритетный общественный интерес. В статье представлены проблемы,
возникающие в процессе компенсации экспроприации, и разработки мероприятий, направленных на их решение.
Arman ABRAHAMYAN
Process of compensationfor expropriation in the Republic of Armenia
Key words: expropriation, overriding public interest, expropriated property, compensation

This article refers tothe process of compensationfor expropriation in the Republic of
Armenia. The article studied and analyzed the principles of compensation for
expropriation.Expropriation is considered to be a process, the final result of which is the
overriding public interest.The article presents the emerging problems of the process of
compensation for expropriation and the development of measures aimed to solve these
problems.
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ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ТЕРАПИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СВЯЗАННАЯ С
РИСКОМ ИНФИЦИРОВАНИЯ ИНФЕКЦИОННЫМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, КАК ИСТОЧНИК ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ
Левон САРГСЯН, Арег МАЛХАСЯН
Аспиранты Российско-Армянского университета
Ключевые слова: ответственность, медицинская деятельность, лекарственная терапия

Медицинская деятельность многообразна и сложна. Различные медицинские услуги оперируют различным инструментарием и связаны с различного рода
факторами. При этом некоторые виды деятельности несут в себе высокий риск
причинения вреда, другие - меньший. Учитывая это некоторые виды медицинской деятельности можно причислить к деятельности, связанной с повышенной
вероятностью причинения вреда. Прежде всего к таким видам деятельности
можно причислить деятельность связанную с исползованием инструментов и
аппаратов, несущих высоких риск причинения вреда. Опасность в себе несут
также и некоторые лекарственные терапии а также деятельность связанная с риском инфекционных заболеваний. Мы рассмотрим эти два вида медицинской
деятельности. Важность исследования обосновывается и тем, что причисление
медицинской деятельности к источникам повышенной опасности способствует
более эффективной защите прав и свобод человека в области здравоохранения.
Это приведет к улучшению качества оказываемых услуг, что бесспорно приведет
к развитию данной отрасли экономики. У большинства лекарственных средств
отмечаются побочные эффекты, которые могут выражаться в причинении какоголибо вреда. "В среднем лекарственная терапия сопровождается осложнениями у
19-33% больных, до 8% госпитализируется по поводу лекарственных осложнений, у 2-3% с медикаментозными осложнениями неправильное лечение может
закончиться летальным исходом"[1].
К сожалению полной классификации лекарственных средств на основе
риска причинения их использованием вреда в армянском законодательстве нет.
Во многом это можно обьяснить тем, что в основе лечебного действия большинства лекарств лежат физико-химические или химические взаимодейст-вия с
биорецепторами организма. Например, может утихнуть боль, уменьшиться отек,
но при этом появится отдышка, сонливость, то есть побочные реакции.
"Объясняется это тем, что принятое лекарство не только взаимодействует с
"узнающими" рецепторами, но и разносится кровью по всему организму и влияет
на иные рецепторы, определяя направления развития тех или иных процессов в
органах и системах. Все это приводит к изменению функций организма,
возникновению эффектов, которые не были предусмотрены или не проявлялись
при испытании лекарства"[2]. Т.е. эффект использования лекарственных средств
32

²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë

может розниться от человека к человека и зависит от множества факторов, при
этом изучить все возможные факторы практически не возможно. В связи с этим в
законодательстве установлен порядок проведения экспертизы для регистрации
лекарства для последующего использования. Материалы, представленные для
регистрации, подлежат рассмотрению в сроки, установленные законодательством, оценивая соотношение качества, безопасности, эффективности, соотношения риск / польза, исследует условия для производства лекарственных средств. В
ходе экспертизы проверяется качество, и эффективность в соответствии с законом, технических требований к регистрации лекарственных средств (ICH) руководящих принципов ВОЗ[3]29. В случае, если результат экспертизы отрицателен,
государство отказывает в регистрации данного лекарственного средства[4]30.
Таким образом, законодательство не дает классификации в зависимости от
уровня риска причинения вреда. Однако очевидно, что некоторые лекарственные
средства содержат в себе сильнодействующие яды и опасные вещества, которые
согласно гражданскому законодательству являются источником повышенной
опасности. В такой ситуации становится ясно, что при их применении возникает
большой риск причинения вреда, вследствие чего лекарственные терапии, проводимые с помощью таких средств также должны считаться деятельностью, связанной с повышенной опасностью причинения вреда. Для остальных медицинских препаратов для включения в список источников повышенной опасности
необходимо руководствоваться соотношением уровня риска и размера возможного вреда. Учитывая вышесказанное, необходимо изучить, классифицировать
медицинские препараты по их уровню риска возникновения вреда и размеру возможного вреда и принять соответствующий правой акт, который бы регламентировал ответственность при использовании данных лекарственных препаратов. На
практике, в других государствах такой метод широко применяется. К примеру в
США еще с 1980 г. существует Регистр Национальной администрации продовольствия и лекарств, в котором лекарства для беременных подразделены на 5
категорий, в зависимости от уровня риска причинения вреда[5]. Что касается
деятельности, связанной с риском инфицирования инфекционными заболеваниями, считаем, что такая деятельность также должна считаться источником повышенной опасности. Вероятность причинения вреда при контакте с инфекционными заболеваниями огромна. Особенно велика вероятность при контакте с забо29

«ՀՀ-ում դեղերի պետական գրանցման փորձաքննության կարգը, դեղի գրանցման
փորձաքննության եզրակացության ձևը, պետական գրանցման հավաստագրի ձևն ու
նկարագիրը, ցանկը հաստատելու մասին» ՀՀ առողջապահության նախարարի
07.02.2006թ թիվ 123-Ն հրամանի 8-րդ կետ
30
«ՀՀ-ում դեղերի գրանցման կարգը և դեղերի գրանցման փորձաքննության վարձի
չափը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 25.04.2001թ. թիվ 347 որոշում
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леваниями, передающимися воздушно-капельным путем. Так, на протяжении последнего десятилетия в мире возникало несколько новых вирусных заболеваний,
передающихся воздушно-капельным путем и грозивших стать эпидемиями - атипичная пневмония, свиной грипп и пр. В такой ситуации деятельность медицинской организации, связанной с контактом с такого рода инфекционными заболеваниями несет в себе огромный риск причинения вреда вне зависимости от действий служащих. Необходимо отметить, что медицинская организация может
проводить лечение инфекционных заболеваний, изучение вирусов, проведение
экспертиз, деятельность непосредственно связанную с риском инфицирования.
Стоит также отметить, что безвинная ответственность за вред причиненный
медицинской организацией в связи с инфекционным заболеванием установлена
также и в гражданском праве других государств. Так, Кассационный суд Франции установил, что лица осуществляющие медицинскую деятельность и медицинские организации несут безвинную ответственность за вред, причиненный
вследствие заболевания пациентов внутрибольничными инфекциями[6]. При
этом суд не установил понятия внутрибольничной инфекции, однако толкование
данного решения позволяет прийти к выводу, что к ним можно отнести любую
инфекцию, которая не была у пациента на момент поступления в больницу[7] 31.
Мы считаем, что можно причислить к видам медицинской деятельности с повышенной опасностью причинения вреда, деятельность с риском инфицирования.
Рассмотрев вышеизложенные нормы мы пришли к следующим выводам:
1. Ни в Армении, ни в России нет классификации лекарственных средств, в
зависимости от уровня риска причинения ими вреда. При этом очевидно, что
некоторые лекарственные средства и терапии по их использованию являются
деятельностью, связанной с повышенным риском причинения вреда.
2. Деятельность, связанная с повышенным риском инфицирования инфекционными заболеваниями несет в себе большую вероятность причинения вреда,
всилу чего также должна считаться источником повышенной опасности.
[1] Красавчиков O.A. с. 60-61; Акопов В., Маслов E. Право в медицине. М., 2002. с. 207.
[2]Решение Конституционного суда Республики Армения от 04.02.2014г стр 12
[3]Конституция Республики Армения от 06.12.2015г ст. 1
[4] Գևորգ Դանիելյան;
Իրավական որոշակիության, իրավունքի անալոգիայի
(համանմանության) և իրավական ակտի մեկնաբանության արդի հիմնախնդիրները
[5] Ильин И.А. Общее учение о праве и государстве. М. 2006. С. 124.
[6] Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права. М. 2004.
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Левон САРГСЯН, Арег МАЛХАСЯН
Лекарственные терапии и деятельность, связанная с риском
инфицирования инфекционными заболеваниями, как источник
повышенной опасности
Ключевые слова: ответственность лиц, осуществляющих медицинскую деятельность,
источники повышенной опасности, лекарственная терапия

Данная работа рассматривает некоторые проблемы причисления лекарственной
терапии и деятельности связанной с риском инфицирования инфекционными
заболеваниям к категории источника повышенной опасности. В статье рассматриваются особенности данных видов деятельности, а также даются критерии для
причисления деятельности к источникам повышенной опасности. В результате
деляется вывод о причислении лекарственной терапии и деятельности связанной
с риском инфицирования инфекционными заболеваниями к категории источника
повышенной опасности
Լևոն ՍԱՐԳՍՅԱՆ, Արեգ ՄԱԼԽԱՍՅԱՆ
Դեղային թերապիաները և ինֆեկցիոն հիվանդություններով վարակվելու
ռիսկի հետ կապված գործունեությունը որպես առավել վտանգի աղբյուր
Բանալի բառեր. հանրային պատասխանատվություն, բժշկական
հաստատությունների պատասխանատվություն

Սույն աշխատանքում քննվում է առողջապահության ոլորտում մարդու իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության հիմնախնդիրը: Մասնավորապես, քննարկվում է մարդու իրավունքների և ազատությունների պահպանման համար պետական մարմինների պատասխանատվության հարցը:
Ուսումնասիրվել է այլ պետությունների, այդ թվում ՌԴ օրենսդրությունը, որը
նախատեսում է պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների
պատասխանատվություն՝ առողջապահության ոլորտում մարդու իրավունքների ապահովման համար: Սակայն, ոչ օրենսդրությունը, ոչ իրավակիրառական պրակտիկան, ոչ գիտական աշխատությունները չեն հստակեցնում
նշված պատասխանատվության բովանդակությունը և ձևը:
Levon SARGSYAN, Areg MALKHASYAN
Medicinal therapies and activities associated with the risk of infection with
infectious diseases as a source of increased danger
Key words: responsibility of persons engaged in medical activities, sources of increased danger

This article studies some issues of including drug therapy and the activities related to
the risk of infection with infectious diseases as a source of increased danger. The article
considers the features these types of activity, and also criteria for assigning activity to
sources of increased danger. As a result, the conclusion is drawn about the inclusion of
drug therapy and the activity of infection-related infectious diseases as a source of
increased danger.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ
Арег МАЛХАСЯН
Аспирант Российско-Армянского университета
Ключевые слова: ответственность медицинских организаций, охрана прав и свобод в
сфере охраны здоровья, понятие медицинской деятельности.

Определение понятия медицинской деятельности является одной из важнейших задач, решение которых необходимо для правильного регулирования
правоотношений, возникающих при оказании медицинской помощи медицинскими организациями. Необходимо установить, какая деятельность может считаться медицинской, каковы критерии для деятельности, чтобы называться медицинской? Какими видами деятельности имеет право заниматься медицинское
учреждение и в случае занятия какой деятельностью субьект предпринимательства подпадает под действия правовых норм, регулирующих медицинские правоотношения. В данной работе нами будет рассмотрено понятие медицинской
деятельности в российском и армянском законодательстве, их соотношение и
пробелы в регулировании.
Согласно большой медицинской энциклопедии медицинская помощь - это
обобщающее название всех видов медицинской помощи, в том числе лечебной и
профилактического назначения [1].
Право на охрану здоровья и право на получение медицинской помощи
являются одним из важнейших прав человека, закрепленных кроме всего прочего
в Конститущиях Республики Армения и Российской Федерации. Так, согласно
статье 85 Конституции РА―Каждый человек имеет право на защиту своего
здоровья в соответствии с законом. Законом устанавливается список бесплатных
осоновных медицинский услуг а также порядок их предоставления‖[2].
При этом в понимании понятия медицинской деятельности в армянском
законодательстве существует ряд пробелов. Главный из этих пробелов - отсутствие понятия медицинской деятельности. Функции данного термина в различных источников исполняются понятия медицинских услуг, и медицинской
помощи и обслуживания.
Согласно ФЗ РФ ―Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации‖ медицинская деятельность - это профессиональная деятельность по оказанию медицинской помощи, проведению медицинских экспертиз, медицинс-ких
осмотров и медицинских освидетельствований, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и профессиональная деятельность, связан36
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ная с трансплантацией (пересадкой) органов и (или) тканей, обращением донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских целях. Под медицинской
помощью же законодатель понмает комплекс мероприятий, направленных на
поддержание и (или) восстановление здоровья и включающих в себя предоставление медицинских услуг. Для сравнения армянский законодатель не дает разграничения термина медицинская помощь, давая лишь определение понятию
―медицинская помощь и обслуживание.‖ Под медицинской помощью и обслуживанием согласно закону РА ―Об осуществлении медицинской помощи и обслуживании населения‖ понимается деятельность по оказанию населению консультативной, профилактической, лечебной, лекарственной помощи, проведение
диагностических исследований, реабилитационного лечения, осуществлении медицинской экспертизы, оказание околомедицинских и иных нелечебных услуг.
Как становится ясно из сравнения определений медицинской деятельности,
медицинской помощи и медицицнской помощи и обслуживания- медицинская
деятельность более широкое понятие, чем медицинская помощь. При этом медицинская деятельность включает в себя помимо медицинской помощи также и
деятельность по проведению медицинских экспертиз, медицинских осмотров и
медицинских освидетельствований, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и профессиональная деятельность, связанная с трансплантацией (пересадкой) органов и (или) тканей, обращением донорской крови и
(или) ее компонентов в медицинских целях.
В то же время в науке существует точка зреня, согласно которой не каждая
деятельность, связанная с физическим и душевным здоровьем человека должна
считаться медицинской. Так, A.A. Сироткина пишет, что понятие медицинская
деятельность «необходимо отличать от действий, связанных с использованием
медицинских знаний и умений, и медицинского оборудования, в частности услуг
по проведению косметологической операции. Данные действия не защищают интересы общества и государства, не публичны и не социально значимы. Цель косметологических услуг основана исключительно на потребностях в эстети-ческом
улучшении внешнего вида и не направлена на восстановление и поддер-жание
здоровья».[3]
По нашему мнению такое толкование понятия медицинской деятельности
ошибочно. Для того чтобы деятельность считалась медицинской совсем не обязательно иметь целью восстановление и поддержание здоровья. К примеру, проведение аборта по желанию женщины может не иметь цели восстановления или
поддержания здоровья, однако оно включает в себя медицинское вмешательство
в организм человека с целью проведения каких-либо изменений.
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В то же время, данных подход обоснован для понятия ―медицинской помощи‖, используемой российским законодательством. Так, согласно ФЗ РФ ―Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации‖ медицинская помощь - это комплекс мероприятий, направленных на поддержание и (или) восстановление здоровья. Следовательно, лишь деятельность, направленная на поддержание и (или) восстановление здоровья человека будет считаться медицинской
помощью.
Кроме того, важной характерной чртой медицинской деятельности является
ее профессиональность. Законодательства РА и РФ устанавливают обязательные
требования к лицам, осуществляющим медицинскую деятельность. Осуществление медицинской деятельности является объектом разрешительной системы, т.е
для занятия такого рода деятельностью необходимо разрешение государства.
Учитывая вышеизложенное мы приходим к выводу, что под медицинской
деятельностью следует понимать деятельность лиц, имеющих и поддерживающих соответствующую квалификацию. Кроме того, медицинская деятельность
представляет из себя сложный феномен, который включает как оказание медицинской помощи, так и иные виды деятельности. Так, к медицинской деятельности относятся также и проведение соответствующих экспертиз, трансплантацией органов и тканей.
Вернемся к понятиям медицинской помощи и медицинских услуг. Под
медицинской помощью российский законодатель понимает комплекс мероприятий, направленных на поддержание и (или) восстановление здоровья и
включающих в себя предоставление медицинских услуг. Т.е медицинская помощь осуществляется по средствам оказания медицинских услуг. Законодатель
четко устанавливает, каким образом осуществляется медицинская помощь. Под
медицинскими услугами подразумеваются медицинское вмешательство или комплекс медицинских вмешательств, направленных на профилактику, диагностику
и лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию и имеющих самостоятельное законченное значение.
Снова отметим, что армянское законодательство не дает определения понятиям ―медицинская помощь‖ и ―медицинские услуги‖. Согласно ст. 777 ГК РА
По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги. Данные
правила относятся среди прочего к договорам возмездного оказания медицинских услуг. Таким образом законодательство РА дает регулирование договора
возмездного оказания медицинских услуг, при этом не давая определения таковым.
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В науке для определения сферы услуг от иных сфер деятельности используют критерий «отсутствия производства».[4]
Учитывая вышеизложенное точки зрения, а также рассмотрев правовое
регулирование, существующее в РФ мы считаем, что медицинская помощь осуществляется лишь в форме оказания соответствующих медицинских услуг.
Деятельность направлена не на конечный материальный результат, а на саму
услугу, несмотря на то, что во многих случаях существует материальный результат.
Кроме оказания медицинских услуг, как верно подмечает армянский законодатель лицо, осуществляющее соответствующую медицинскую деятельность
осуществляет также иные околомедицинские услуги. Поскольку к вопросу оказания им немедицинских услуг мы уже обратились, обратимся к оказанию околомедицинских услуг.
К таким услугам следует отнести услуги, не имеющие своей целью профилактику, диагностику и лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию. Их
цель в создании условий для более эффективного осущесвления деятельности по
оказанию медицинских услуг. В то же время для оказания таких услуг также
необходима соответствующая квалификация, соответствующие знания и умения.
Основываясь на сделанных выводах мы предлагаем Включить в законодательство РА, в особенности в закон РА ―О медицинской помощи и обслуживании
населения‖ следующие термины и их определения:
Медицинская деятельность – профессиональная деятельность лиц по оказанию медицинских и околомедицинских услуг. Медицинские услуги – вид медицинской деятельности по оказанию медицинской помощи и обслуживанию. Околомедицинские услуги – вид медицинской деятельности, не связанный с профилактикой, диагностикой, лечением заболеваний и медицинской реабилитацией, связанный с использованием специальных медицинских знаний и (или)
имеющих цель способствования оказанию медицинских услуг.

[1] Большая медицинская энциклопедия. М: Изд-во сов. энциклопедия, 1983. С. 743.
[2] Конституция РА с изменениями от 06.12.2016г
[3] Сироткина A.A. Договор оказания медицинских услуг: особенности правового
регулирования//Дис.... канд. юрид. наук.2004.12.00.03.С.9.
[4] Кванина В.В. Договор на оказание возмездных услуг.Учебное пособие.-Челябинск:
Из-во ЮУрГУ.2002.С.22.
[5] Закон ―о медицинской помощи и обслуживании населения‖ РА ст. 1
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Արեգ ՄԱԼԽԱՍՅԱՆ
Բժշկական գործունեություն հասկացությունը Հայաստանի
Հանրապետությունում
Բանալի բառեր. բժշկական գործունեություն, պատասխանատվություն, բժշկական
գործունեության հասկացություն

Սույն աշխատանքում քննվում է բժշկական գործունեության ոլորտի որոշ
հիմնախնդիրներ: Մասնավորապես, աշխատանքում քննարկվում են «բժշկական գործունեության» և «բժշկական օգնություն և սպասարկում» հասկացությունները: Ընդ որում, ՀՀ օրենսդրությունը չի օգտագործում բժշկական գործունեություն» հասկացությունը, միևնույն ժամանակ չբացահայտելով «բժշկական ծառայություններ» և «հարբժշկական ծառայություններ» տերմինների բովանդակությունը: Նշված հասկացությունները բացահայտելու նպատակով
կատարվել է օրենսդրության ուսումնասիրություն և ներկայացվել են բարեփոխումների առաջարկներ:
Арег МАЛХАСЯН
Определение понятия медицинской деятельности в Республике Армения
Ключевые слова: Ответственность медицинских организаций, охрана прав и свобод в
сфере охраны здоровья, понятие медицинской деятельности

Данная работа рассматривает некоторые проблемы определения понятия медицинской деятельности медицинских и околомедицнских услуг. Законодательства
Российской Федерации и Республики Армения дают соответственно определения
понятий ―медицинская деятельность‖ и ―оказание медицинской помощи и обслуживания‖. Однако при этом в армянском законодательстве не используются такие
понятия как ―медицинская деятельность‖, не раскрывается обьем понятий медицинской и околмедицинской услуг. Для понимания данных понятие проведен
анализ законодательства, изучены правила толкования норм в законодательстве
Республики Армения, а также даны соответсвующие определения.
Areg MALKHASYAN
Definition of the concept of medical activity in the Republic of Armenia
Key words: responsibility of medical organizations, protection of rights and freedoms in
the sphere of health protection, the concept of medical activity
This article adresses some issues of defining the concept of medical activity and
medical and near-medical services. Legislation of the Russian Federation and the Republic of Armenia give definitions of "medical activities" and "medical care and services", respectively. However, the Armenian legislation does not use such concepts as
"medical activity", it also do not disclose the scope of the concepts of medical and nearmedical services. To understand the concepts, the we analyzed the legislation, examined
the rules for the interpretation of norms in the legislation of the Republic of Armenia,
and gave the corresponding definitions.
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ПРОБЛЕМА ОБЬЕМА ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЛИЦ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ МЕДИЦИНСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В
АРМЯНСКОМ ПРАВЕ
Наира ОГАНЕСЯН, Арег МАЛХАСЯН
Аспиранты Российско-Армянского университета

Ключевые слова: ответственность медицинских организаций, возмещение вреда в
сфере охраны здоровья, история ответственности
Ответственность лиц, осуществляющих медицинскую деятельность возникла в праве практически одновременно с самой профессиональной медицинской
деятельностью. При этом на протяжении всей истории важное значение имели
нормы, устанавливавшие обьем ответственности лиц, осуществляющих медицинскую деятельность. Так первым источником права дошедшим до нас, в котором
речь идет об обьеме медицинской ответственности являлись законы Хаммурапи[1]. Согласно законам Хаммураппи: Если лекарь сделал человеку тяжелую
операцию бронзовым ножом и убил этого человека или же он вскрыл бельмо (?)
у человека бронзовым ножом и выколол глаз человеку, то ему должны отрубить
кисть руки. Позже, нормы устанавливающие обьем ответственности за вред причиненный при осуществлении медицинской деятельности содержались практически во всех правовых системах [2]. Не являлось исключением также и армянское право. Так, Согласно Судебнику Мхитара Гоша: ―Многие из врачей наносят
немало вреда или тем, что испытывают лекарства на других, или злоумышленно
убивают лекарствами; или по невежеству дают больному вредоносное лекарство;
или по неопытности своей не умеют распознавать болезни и вследствие этого
причиняют смерть больному или относятся к больному беспечно и причиняют
вред больному из-за того, что не получают платы в ожидаемом ими размере; или
из зависти к своим ученикам обучают их неправильно; ученики же со своей
стороны по незнанию творят много бед; или же врачи сами или через своих учеников вводят в больных пороки других болезней, все эти преступления мы признаем умышленными.
Неумышленно же, когда вред происходит от беспечности лиц, ухаживающих за больными, или от самого же больного, или когда больного лечат не по
указаниям врача; или же когда врач не может явиться больному вследствие какой-либо крайней необходимости и умирает больной; или когда врач сознательно
дает лекарства жизни, оно вызывает смерть.
Точно таким же образом надо судить и в случаях врачевания путем удаления или прижигания больной части тела.
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Врачи, виновные в умышленном убийстве, если вред, причиняемый ими,
обнаружится (не по их признанию), подлежат суду уголовному; если же вред
станет известным вследствие их признания-предаются эпитимии, установленной
для умышленного убийства. Врач, причинивший вред неумышленно, освобождается от ответственности обоих видов. Смешанное же преступление карается по
обоим видам ответственности‖[3].
В современном армянском праве нормы об ответственности лиц, осуществляющих медицинскую деятельность появились сравнительно недавно. В Республике Армении 4 марта 1996-ого года был принят закон ―О медицинской помощи и обслуживании населения‖. Данный закон регулирует права и обязанности лиц, осуществляющих медицинскую деятельность, права и обязанности пациента. Однако в законе существуют пробелы, которые негативно сказываются
как на защите прав человека, так и на развитии отрасли экономики. Как известно,
медицинская деятельность в современном обществе стала видом предпринимательской деятельности, который кроме всего прочьего привлекает так называемых медицинских туристов. В то же время пробелы в законодательстве и
особенно в области ответственности медицинских организаций являются барьером для более динамичного развития данной отрасли экономики. Рассмотрим некоторые из этих пробелов.
Согласно ст. 6-ой данного закона ―О медицинской помощи и обслуживании
населения‖ ―Каждый вправе получить компенсацию за вред причиненный его
здоровью при организации и осуществлении медицинской помощи и обслуживания‖. Законодатель таким образом закрепил право пациента на получение возмещения вреда. Так, впервые для армянского законодательства была закреплена
гражданско-правовая ответственность за нанесение вреда при осуществлении
медицинской деятельности. Конечно, согласно гражданскому кодексу АССР
1964 г. гражданам возмещался вред, причиненный жизни и здоровью. Однако
согласно ст. 17 Основ законодательства Союза ССР и союзных республик о здравоохранении 1970 г., медицинские и фармацевтические работники, нарушившие
профессиональные обязанности могли быть подвергнуты только дисциплинарной
и уголовной ответственности. По сути, вышеуказанная норма исключала гражданско-правовую ответственность лиц, осуществляющих медицинскую деятельность за вред, причиненный при осуществлении последней. Указанная норма,
фактически входила в противоречие с нормами гражданского прав и, как специальная норма, преобладала над последней. Таким образом, право гражданскоправовой защиты прав пациента в армянском законодательстве возникло лишь в
90-ых годах 20-ого века. При этом в законе ―О медицинской помощи и обслуживании населения‖ все еще существуют противоречия и пробелы, которые во
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многих случаях негативно влияют на защиту прав и свобод человека в сфере
здравоохранения. К примеру, в указанном законе устанавливается более узкий
обьем ответственности лиц, осуществляющих медицинскую деятельность, чем
это установлено в гражданском законодательстве РА.
Так, согласно ст. 6-ой закона РА ―О медицинской помощи и обслуживании
населения‖ пациент может получить компенсацию за вред, причиненный его
здоровью при организации и осуществлении медицинской помощи и обслуживания‖. Как можно понять из данной статьи возмещению подлежит лишь тот
вред, который причинен здоровью. При этом законодатель не предусматривает
ответственность за причиненный иной, не связанный со здоровьем вред. К примеру, если человеку причинен моральный вред, или вред вследствие нарушения
секретности информации о своем здоровье, который, однако, непосредственно не
влияет на здоровье человека, но привел к убыткам, вследствие причинения вреда
его репутации, то лицо не вправе требовать возмещения данного вреда. С другой
стороны согласно ст. 17 Гражданского кодекса РА ―Лицо, чьи права были нарушены, вправе требовать полного возмешения причиненного вреда, если законом или договором не предусмотрен меньший обьем возмещения вреда‖. Таким образом, получается, что гражданское законодательство устанавливает правило полного возмещения нанесенного вреда, вне зависимости от того, данный
вред нанесен здоровью или иным правам и интересам человека. Однако в то же
время гражданский кодекс РА устанавливает возможность уменьшения обьема
возмещения причиненного вреда иными законами. В такой ситуации норма,
содержащаяся в законе РА ―О медицинской помощи и обслуживании населения‖
является специальной по отношению к норме гражданского кодекса и должна
быть применена. Складывается ситуация, при которой ст. 17 Гражданского кодекса РА, отсылая к ст. 6-ой закона РА ―О медицинской помощи и обслуживании
населения‖, фактически лишает пациента права требовать возмещения иного, не
причиненного здоровью, вреда.
По нашему мнению такое регулирование ущемляет права пациента и не
позволяет в полном обьеме защищать его права. В законодательствах в сфере
здравоохранения многих стран устанавливается ответственность как за вред,
причиненный здоровью, так и за иной вред, а также за иные нарушения в сфере
здравоохранения. Так, согласно бельгийскому законодательству в сфере здравоохранения возмещению подлежит любой вред, который причинен при осуществлении медицинской деятельности, включая моральный вред [4]. В Британском законодательстве установлено, что пациенту должны быть возмещены все
убытки. При этом первично должна быть рассмотрена возможность восстановления ситуации, которая существовала до причинения вреда, и лишь при не43
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возможности восстановления-возмещение вреда [5]. Подобное регулирование
присутствует также в германском законодательстве. Согласно германскому гражданскому кодексу должен быть компенсирован любой вред, причиненный при
осуществлении медицинской деятельности [6]. Аналогичные нормы содержаться
также в польском и венгерском законодательствах [7].
Российское законодательство также устанавливает обьем вреда, который
подлежит возмещению, при причинении вследствие оказаний медицинской организацией и лицами, осуществляющими медицинскую деятельность соответствующей медицинской помощи. Так, согласно ч.2 ст. 98 ФЗ Российской Федерации
―Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" Медицинские
организации, медицинские работники и фармацевтические работники несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение прав в сфере охраны здоровья, причинение вреда жизни и (или) здоровью при оказании гражданам медицинской помощи.
Таким образом, одно лишь армянское законодательство сужает обьем ответственности лиц, осуществляющих медицинскую деятельность, до возмещения
вреда, причиненного здоровью. Конечно, указанную норму закона можно толковать и как не запрещающую возмещение иного вреда. Однако согласно принципу lex specialis derogat lex generali, специальная норма превалирует над общей
нормой права. По нашему мнению, исходя из принципа определенности права
необходимо внести в закон РА ―О медицинской помощи и обслуживании населения‖ соответствующие изменения, установив право лица требовать возмещения любого вреда, который был причинен в связи с оказанием медицинской помощи или медицинского обслуживания.

[1] Хрестоматия по всеобщей истории государства и права / Под ред. К.И. Батыра,
Е.В.Поликарповой. М., 1996. Т.1. С. 22.
[2] Котельников В.П. От Гиппократа до наших дней. М., 1987. С. 7.
[3] Авакян Р.О. Памятники армянского права. Ереван: ЕФ МНОЮИ-XXI ВЕК , 2000
ст.532
[4] Pr. Herman NYS; REPORT ON MEDICAL LIABILITY IN COUNCIL OF EUROPE
MEMBER STATES; A comparative study of legal and factual situation in Member states, p. 6.
[5] там же, ст. 16.
[6] ГГУ; на https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bgb/englisch_bgb.html#p0756
[7] http://www.racgp.org.au/afp/200807/200807bird.pdf;
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Наира ОГАНЕСЯН, Арег МАЛХАСЯН
Проблема ответственности лиц, осуществляющих медицинскую
деятельность в армянском праве
Ключевые слова: ответственность медицинских организаций, охрана прав и свобод в
сфере охраны здоровья, возмещение вреда в сфере охраны здоровья, история
ответственности медицинских организаций в РА

Данная научная работа рассматривает проблему обьема ответственности лиц,
осуществляющих медицинскую деятельность в армянском праве. Для этого нами
рассмотрено как текущее законодательство РА в области здравоохранения, так и
история становления норм ответственности, лиц, осуществляющих медицинскую
деятельность в армянском праве. В результате исследования, нами выносятся
предложения по внесению изменений в законодательство Республики Армения, в
целях более полной защиты прав пациента.
Naira HOVHANNISYAN, Areg MALKHASYAN
The issue of responsibility of persons engaged in medical activities in Armenian
law
Key words: responsibility of medical organizations, protection of rights and freedoms in the
sphere of health protection, compensation of harm in the sphere of health protection, history of
liability of medical organizations in the Republic of Armenia

This article addresses the issue of the responsibility of persons engaged in medical activities in Armenian law. For this purpose, we consider both the current RA legislation in
the field of health care, as well as the history of the formation of the norms of responsibility, persons engaged in medical activities in Armenian law. As a result of the research, we propose to amend the legislation of the Republic of Armenia, in order improve the protection of rights of the patient.
Նաիրա ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ, Արեգ ՄԱԼԽԱՍՅԱՆ
Բժշկական գործունեություն իրականացնող անձանց պատասխանատվության
հիմնախնդիրը ՀՀ օրենսդրության մեջ
Բանալի բառեր. բժշկական կազմակերպությունների պատասխանատվություն,
առողջապահության ոլորտում իրավունքների և ազատությունների
պաշտպանություն, առողջապահության ոլորտում վնասի հատուցում, բժշկական
կազմակերպությունների պատասխանատվության պատմության:

Սույն հոդվածը անդրադառնում է բժշկական գործունեություն իրականացնող
անձանց պատասխանատվության չափի որոշմանը ՀՀ օրենսդրության մեջ:
Այդ նպատակով ուսումնասիրվել է ինչպես ՀՀ գործող օրենսդրությունը առողջապահության ոլորտում, այնպես էլ բժշկական գործունեություն իրականացնող անձանց պատասխանատվության պատմությունը հայկական իրավունքում: Հետազոտության արդյունքում, առաջարկվել է փոփոխել Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը, մարդու իրավունքների պաշտպանությունը առողջապահության ոլորտում ավելի արդյունավետ դարձնելու
նպատակով:
45

²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë

КЛАССИФИКАЦИЯ ЧАСТНЫХ ВОЕННЫХ КОМПАНИЙ И ИХ
ОТЛИЧИЯ ОТ ЧАСТНЫХ ОХРАННЫХ КОМПАНИЙ В ПЕРИОД
ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ
Нарек АБГАРЯН
Аспирант Российско-Армянского университета
Ключевые слова: частные военные компании, частные охранные компании, вооруженный
конфликт, классификация, международное гуманитарное право

Частные военные компании (ЧВК) уже четверть века являются неотъемлемой частью многих вооруженных конфликтов как международного так и немеждународного характера. Однако не все исследователи, изучающие проблематику
таких компаний уделяют достаточное внимание классификации контрактников.
На наш взгляд для формирования четкой картины деятельности ЧВК возникает
необходимость уточнения спектра услуг, предоставляемого компаниями. Это является необходимым условием для дальнейшего определения статуса ЧВК,
участвующих в вооруженном конфликте.
Основываясь на исследованиях различных авторов, можно выделить узкий
и широкий подход к классификации ЧВК. Под узким подходом понимается
разделение ЧВК на активные, непосредственно участвующие в боевых действиях
в период вооруженного конфликта, и пассивные, специализирующиеся на тренировочном процессе и иных организационных вопросах32. Согласно широкому
подходу к классификации ЧВК подразделяются на три следующие категории33:
 Компании, предоставляющие военные услуги (Military provider companies). Услуги ЧВК непосредственно связаны с местами боевых действий, где они
во-первых вовлечены в сам процесс сражения, а также могут при помощи персонала руководить боевыми действиями, отдавать приказы и контролировать операции34. Помимо изложенного в функции компаний-провайдеров входит предоставление высококвалифицированных специалистов военного дела для выполнения поставленных нанимающей стороной задач. С точки зрения статуса ЧВК и в
особенности их персонала эта группа компаний наиболее проблематична: вопервых в силу того, что ее сотрудники нередко являются за-действованными одной из сторон конфликта на полях сражений, а во-вторых учитывая потенциальные изменения их статуса согласно МГП в течение вооруженного конфликта.
32

D. Brooks, Protecting People: the Private Military Companies Potential: Comments and Suggestions
for the UK Green Paper on Regulating Private Military Services, 25.07.2002, p. 3 www.ipoaonline.org
33
John Gainer ―The business of war: a content analysis of private military companies‘ websites‖, An
applied research project to department of Political Science; Texas State University, Fall 2010, p. 34
34
Alisson Stanger and Marc Eric Williams ―Private Military Corporations: Benefits and Costs of
Outsourcing Security‖, Yale Journal of International Affairs, http://yalejournal.org/wpcontent/uploads/2011/01/062101stanger-williams.pdf
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 ЧВК, предоставляющие консалтинговые услуги (Military Consulting companies): эти контрактники напрямую не задействованы в выполнении задач на
поле боя. В их функции входит помощь в разработке планов на стратегическом и
оперативном уровнях (в том числе планирование конретных операций), разработку доктрин, концепций, проведение специальной подготовки бойцов и специалистов35. Эти фирмы по формату своей деятельности напоминают консультантов по продвижению бизнеса: они поддерживают готовность вооруженных
сил нанимающей стороны, в том числе давая профессиональные советы но сами
не участвуют в конфликте.
 Обеспечивающие компании (Military support firms) занимаются так называемым тыловым обеспечением36. В числе современных ЧВК обеспечивающие
фирмы являются в процентном соотношении большинством. Работы, выполняемые ими довольно многоплановы, однако, сам персонал отрезан от театра
боевых действий и сотрудники не подвергают свои жизни опасности как, например, некоторые сотрудники компаний-провайдеров. После окончания холодной войны контракты со многими обеспечивающими компаниями, работающими
с вооруженными силами США были аннулированы, а некоторые функции, ранее
выполняемые ЧВК были возложены на самих солдат. Основу этого подхода
выдвинул Питер Сингер, который для более четкого представления своей модели
иллюстрирует классификацию ЧВК на примере копья (рисунок 1)37.
Рисунок 1. Классификация ЧВК на примере копья

35

См. 71, стр. 157
О.П. Сибилева ―Деятельность частных военных компаний в современных вооруженных
конфликтах как вызов международному гуманитарному праву‖
37
Электронный ресурс: http://ocw.tufts.edu/Content/58/lecturenotes/726997/727034
36
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Анализ деятельности контрактников показывает, что данная модель ―копья‖
не всегда корректно характеризует деятельность той или иной ЧВК. Так, некоторые компании такие как Academi, готовы на основании контракта выполнять
практически любые задания заказчика, начиная от конвоирования и заканчивая
оказанием военной поддержки на поле боя. Другие же фирмы довольствуются
своей нишей на рынке услуг, квалифицируясь в одну из указанных выше категорий. Сам Сингер аналогичным образом придерживается мнения, что схема
копья не панацея и не каждая ЧВК может спокойно уместиться в эти ―рамки‖38.
―Копье Сингера‖ – наиболее распространенная схема для классификации
ЧВК, однако для некоторых авторов разделение компаний всего на три категории
кажется недостаточно корректным. В связи с этим возникают альтернативные
классификации ЧВК, как например у Деборы Авант, использующей не спектр
предоставляемых услуг, а типы контрактов. Данный подход позволяет выделить
5 различных типов ЧВК в числе которых значатся контрактники, предоставляющие
 Операционную поддержку
 Тренировочную и консультационную поддержку
 Логистическую помощь
 Личную безопасность и охрану территории
 Услуги разведки и предотвращения преступлений
Классификация Деборы Авант имеет аналогичную Сингеровской иллюстрацию в виде копья (рисунок 2)39, однако, в отличие от ―копья Сингера‖ здесь
автор выделяет больше трех ступеней. По обе стороны от копья указаны выполняемые компаниями функции: с левой стороны – военные, с правой – полицейские, больше присущие на наш взгляд охранным компаниям нежели ЧВК.
В заключении этой статьи считаем необходимым вкратце упоминуть и
проблему проведения различия между ЧВК и ЧОК, особенно в контексте совмещения этих двух видов компаний в едином термине ЧВОК. На сегодняшний
день, особенно в западной литературе, трудно провести грань различия между
вышеуказанными организациями. Во многих материалах разделение до сих пор
действенно, однако в большинстве запросов и в различных поисковых системах40, и в онлайн-библиотеках появляется термин PMSC (ЧВОК)41, постепенно
вытесняющий термины ЧВК и ЧОК из профессиональной литературы.
38

P. W. Singer. Corporate Warriors ―The Rise of the Privatized Military Industry‖, Ithaca, NY:
Cornell University Press, 2003, p. 93
39
Deborah D. Avant ―The Market for Force: The Consequences of Privatizing Security‖, Cambridge,
NY: Cambridge University Press, 2005, p. 17
40
Сабрина Шульц и Кристина Янг ―Гендер и частные военные и охранные фирмы‖, справочное
пособие Гендер и РСБ, часть 10; http://www.osce.org/ru/odihr/75299?download=true
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Рисунок 2. Классификация Деборы Авант аналогичная Сингеровской
иллюстрации в виде копья

Настоящая статья тесно связана с юридическими аспектами деятельности
частных военных компаний, в особенности, деятельности в ситуациях вооруженного конфликта, когда многие нормы МППЧ, являющиеся нормами lex generalis
уступают место нормам lex specialis, в данном контексте предписаниям МГП. С
другой стороны, во многих странах на законодательном уровне регулируется деятельность ЧОК, но правовое регулирование ЧВК с юридической точки зрения
находится в ―серой зоне‖, что на наш взгляд подчеркивает безальтернативность
разделения термина ЧВОК на две составляющие. Однако даже в данном случае
нельзя отрицать возможность участия ЧОК в вооруженном конфликте. В таких
ситуациях, особенно когда контракт подписывается с субъектом, находящимся в
вооруженном конфликте, становится практически невозможно отделить ЧВК, непосредственно не участвующие в лице своего персонала в военных действиях (на
примере копья Сингера – это 2-ая и 3-ая категории), от ЧОК, действующих на той
же территории, поэтому логично предположить, что в случае возникновения вооруженного конфликта и непосредственного контракта между ЧОК и стороной
конфликта к охранным компаниям должны применяться те же правовые нормы,
что и по отношению к ЧВК. Следовательно мы считаем целесообразным рассмотрение проблем ЧОК/ЧВОК и их персонала, в той или оной форме участвующего в вооруженном конфликте, через призму международно-правовых норм
и национального законодательства государств, относящихся к ЧВК.
41

См. например https://academic.oup.com/jcsl/article-abstract/13/3/429/797665/Private-Military-andSecurity-Companies-and-the-UN?redirectedFrom=PDF
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Нарек АБГАРЯН
Классификация частных военных компаний и их отличия от частных
охранных компаний в период вооруженных конфликтов
Ключевые слова: частные военные компании, частные охранные компании, вооруженный
конфликт, классификация, международное гуманитарное право

Классификация частных военных компаний и их разграничение от частных
охранных компаний имеет важное значение для определения статуса частных
военных компаний, которые участвуют в вооруженных конфликтах. В рамках
данной работы проведен анализ различных подходов к классификации
контрактников а также приведены основные отличия частных военных компаний
от частных охранных компаний.
Նարեկ ԱԲԳԱՐՅԱՆ
Մասնավոր ռազմական ընկերությունների դասակարգումը և նրանց
տարբերությունը մասնավոր անվտանգության ընկերություններից ռազմական
ընդհարումների ժամանակ
Բանալի բառեր. մասնավոր ռազմական ընկերությունների և մասնավոր
անվտանգության ընկերությունների դասակարգում, զինված հակամարտություն,
միջազգային մարդասիրական իրավունք

Մասնավոր ռազմական ընկերությունների դասակարգումը և նրանց տարանջատումը մասնավոր անվտանգության ընկերություններից կարևոր նշանակություն ունի ռազմական ընդհարումներին մասնակցող մասնավոր ռազմական ընկերությունների կարգավիճակի հստակեցման հարցում: Սույն աշխատանքում կատարված է պայմանագրայինների դասկարգման տարբեր մոտեցումների վերլուծությունը ինչպես նաև ներկայացված են մասնավոր ռազմական ընկերությունների և մասնավոր անվտանգության ընկերությունների
միջև առկա հիմնական տարբերությունները:
Narek ABGARYAN
Classification of private military companies and their differencies from private
security companies during armed conflicts
Key words: private military companies, private security companies, armed conflict,
classification, international humanitarian law

Classification of private military companies and their differentiation from private
security companies has significant importance for the clarification of the status of
private military companies participating in armed conflicts. In this work different
approaches to the classification of contractors are analyzed as well as main differences
between private military and private security companies are shown.
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ԿԱՊԻՏԱԼ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ 1 ՀԱ ՑԱԾՐԱՃ
ԾԻՐԱՆԻ ԱՅԳՈՒ ՕՐԻՆԱԿՈՎ (ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ)
Շիրազ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ
ՀԱԱՀ ԱՊՀ էկոնոմիկայի ամբիոնի ասպիրանտ
Բանալի բառեր. պտղաբուծություն, ներդրում, ծախս, եկամուտ,
արդյունավետություն, ծիրան, բերքատվություն

Պտղաբուծությունը գյուղատնտեսական արտադրության կարևոր և
եկամտաբեր ճյուղերից մեկն է: Հայաստանի Հանրապետությունում պտղի և
հատապտղի արտադրության հիմնական կենտրոններից մեկը հանդիսանում
է Արմավիրի մարզը: Մարզի պտղի և հատապտղի տարածությունների կառուցվածքում տարիներ շարունակ զգալի տեսակարար կշիռն են կազմում
ծիրանենիները (2015 թվականին շուրջ 50%): Միևնույն ժամանակ, բերքատվության առավել մեծ տատանումներ նկատվում են ծիրանի արտադրության ժամանակ: Վերջինս կախված է այն հանգմանքից, որ տվյալ պտղատեսակի վեգետացիոն ժամանակահատվածը ավելի շուտ է սկսվում, քան մյուս
պտուղներինը, իսկ վաղ գարնանային ցրտահարությունները զգալիորեն
վնասում են հատկապես արդեն իսկ ծաղկման շրջանում գտնվող ծիրանենիներին: Հայաստանում ծիրանենու մշակությունը ունի դարավոր պատմություն, իսկ մեր երկրում արտադրված ծիրանն աչքի է ընկնում իր համային
բարձր հատկանիշներով և մրցունակ է արտաքին շուկաներում: Հաշվի առնելով վերոնշյալ առանձնահատկությունները, մարզում առանձնակի ուշադրության պետք է դարձնել կորիզավորների` հատկապես ծիրանենիների,
արտադրության զարգացման և արտահանման խթանման վրա: Մեր կողմից
կատարված ուսումնասիրությունները, միջազգային փորձի գնահատումը,
սեփական այլ դիտարկումները ցույց են տալիս, որ մարզում պտղաբուծության զարգացման հիմնական ուղին պետք է լինի ինտենսիվ այգեգործությունը: Արարատյան դաշտի առանձնահատկություններից ելնելով հաշվարկել ենք 1 հեկտար ցածրաճ ծիրանի այգու հիմնման և մշակության ժամանակ ակնկալվող ծախսերը և եկամուտները: Արմավիրի մարզում մշակվող ծիրանենիներից առավել տարածված է Երևանյան (շալախ) ծիրանենու
տեսակը: Արարատյան դաշտի պայմաններում, ծիրանենու այս տեսակի
բարձրությունը կազմում է միջինը 5-6 մետր (որոշ դեպքերում մինչև 8-10
մետր), ինչը բացառում է հակակարկտային ցանցերի կիրառումը և նվազեցնում` բնական աղետների դեմ պայքարի միջոցառումների արդյունավետությունը: Արդյունքում ծիրանի արտադրությամբ զբաղվող տնտեսվարող
սուբյեկտներին զգալի վնասներ են պատճառում վաղ գարնանային ցրտահարությունները և կարկտահարությունները: Այս խնդրի լուծման և ծիրանի
արտադրության արդյունավետության բարձրացման նպատակով առաջար51
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կում ենք ներդնել ցածրաճ ծիրանենիների տեսակներ: Ցածրաճ ծիրանենիների ստեղծման առումով զգալի աշխատանքներ են կատարվել Արմավիրի մարզի Լենուղի համայնքում գործող տնկիների արտադրության կենտրոնում: Այստեղ իրականցված փորձերի միջոցով արտասահմանյան ունիվերսալ ծիրանենիների պատվաստակալների (Կուբան 86, Էվրիկա 99,
Դրուժբա) և տեղական Երևանյան ծիրանենուց ստացել են ցրտադիմացկուն
և ցածրաճ տնկանյութ: Վերջինիս բարձրությունը հասնում է մինչև 3 մետրի,
1 հեկտարի հաշվով ծառերի քանակը` 555 (6x3 տնկման սխեմա), ակնկալվող բերքը 1 ծառի հաշվով` 45-50 կգ (1 հեկտարի հաշվով 25-27 տոննա),
իսկ տնկանյութի արժեքը` 1500 դրամ: Աղյուսակ 1-ում իրականացված հաշվարկների համար 1 կգ ծիրանի գին ընդունվել է ՀՀ ԱՎԾ-ի կողմից հրապարակված 2000-2015 թվականների ծիրանի միջին գինը` 305 դրամ: Մեր
կողմից իրականացված հետազոտությունների համաձայն, հակակարկտային ցանցերի և ցրտահարությունների դեմ պայքարի միջոցառումների կազմակերպման նպատակով անհրաժեշտ կապիտալ ներդրումները 1 հեկտար
պտղատու այգու հաշվով, կազմում է շուրջ 9,3 մլն դրամ:
Աղյուսակ 1. ՀՀ Արմավիրի մարզում 1 հեկտար ծիրանի այգու հիմնումից և
մշակությունից ակնկալվող կանխիկ դրամական հոսքերը (հազ.դրամ)42

Աղյուսակ 1-ում ներկայացված է 1 հա ծիրանի այգու հիմնումից սկսած
կանխիկ դրամական հոսքերը` 15 տարի ժամանակահատվածով:
Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ առաջարկվող ծիրանենու
տեսակը լիարժեք բերքատվության է անցնում այգու հիմնման 5-6-րդ տարում, իսկ տնկանյութի բարձր որակական հատկանիշների շնորհիվ ակնկալվում է 1 հեկտարի հաշվով 25-27 տոննա բերք: Աղյուսակում ներկայացված
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տվյալների համաձայն այգու հիմնման և մշակության համար պահանջվող
ծախսերի գումարը կազմում է շուրջ 47 մլն դրամ, իսկ նույն ժամանակահատվածում արտադրանքի վաճառքից եկամտի (հասույթ) գումարը շուրջ
70 մլն դրամ: Դիտարկվող ժամանակահատվածում կանխատեսվող դրամական հոսքերը ներկայացված է գծապատկեր 1-ում:
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Գծապատկեր 1. 1 հա ծիրանի այգու հիմնման և մշակության ընթացքում
ակնկալվող ծախսերը և հասույթը
Գծապատկերում ներկայացված տվյալների համաձայն, 6-րդ տարում
անհրաժեշտ կլինի իրականացնել կապիտալ ներդրումներ` բնական աղետների դեմ պայքարի միջոցառումների կազմակերպման նպատակով:
Համաշխարհային պրակտիկայում կապիտալ ներդրումների արդյունավետության գնահատման համար լայն տարածում են ստացել մի շարք չափանիշներ, որոնցից մեկը զուտ դիսկոնտավորված արժեքն է (Net present
value, NPV):
Տնտեսագետներ Ի. Վ. Սերգեևը, Ի. Ի. Վերետեննիկովան վերլուծելով
տարբեր գիտնականների գիտական աշխատությունները, եկել են այն եզրակացության, որ ներդրումների տնտեսական հիմնավորման առավել տարածված մեթոդը զուտ դիսկոնտավորված արժեքի (ԶԴԱ) և իրական ներդրումների (Կ) համեմատման մեթոդն է, այսինքն այս դեպքում ներդրումների տընտեսական հիմնավորման չափանիշ է ծառայում ԶԴԱ-ն: Եթե`
ԶԴԱ>Կ>0- ապա նախագիծը պետք է ընդունել,
ԶԴԱ=Կ=0- նախագիծը ոչ շահութաբեր է և ոչ էլ վնասաբեր,
ԶԴԱ<Կ<0- նախագիծը պետք է մերժել43:

Ե. Պարսեղյան, Իրական ինվեստիցիաների (կապիտալ ներդրումների) արդյունավետության գնահատման ցուցանիշների համակարգը, Եր., Տնտեսագետ 2003, էջ 22:
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Գիտնականները միակարծիք չեն ԶԴԱ հաշվարկման հարցում, սակայն մի շարք տնտեսագետներ (Դանիել Ռուբինֆելդ, Ռոբերտ Պինայկ և
այլն), ԶԴԱ առաջարկում են որոշել նախագծի իրացման ժամանակ ստացված զուտ շահույթի հիման վրա: Այս մոտեցումը առավել կիրառական է
միջազգային պրակտիկայում: Վերջինիս համաձայն ԶԴԱ-ն որոշվում է հետևյալ բանաձևով`
ԶԴԱ = ԶՇ1/(1+Դն)+ ԶՇ2/(1+Դն)2+ ԶՇ3/(1+Դն)3+…+ ԶՇn/(1+Դն)n – Կ
Որտեղ` Կ-ն` նախագծի իրացման համար անհրաժեշտ կապիտալ ներդրումներն են, ԶՇ1- ԶՇn-ն` նախագծի իրացումից ըստ տարիների ստացած
շահույթն է, Դն-ն` դիսկոնտի նորման է:
Աղյուսակ 1-ում ներկայացված տվյալների հիման վրա իրականացնենք
կապիտալ ներդրումների արդյունավետության հաշվարկ` 12% դիսկոնտավորման նորմայի պայմաններում: Աղյուսակում ներկայացված տվյալները
ցույց են տալիս, որ հակակարկտային ցանցերով այգու արդիականացման և
ցրտահարությունների դեմ պայքարի սարքավորումների ձեռքբերման համար կապիտալ ներդրումները իրականացվել են այգու հիմնման 6-րդ տարում: Կապիտալ ներդրումների արդյունավետության հաշվարկի վերաբերյալ
ելակետային տվյալները ներկայացված են աղյուսակ 2-ում:
Աղյուսակ 2. 1 հեկտար ծիրանի այգու կապիտալ ներդրումների
արդյունավետության հաշվարկի համար ելակետային տվյալներ

Ներկայացված տվյալների համաձայն` ԶԴԱ=1.2 մլն դրամ:
Կատարված հաշվարկները ցույց են տալիս որ ԶԴԱ>0, այսինքն կապիտալ ներդրումները հանդիսանում են արդյունավետ և կարող են գործնական
կիրառություն ստանալ: Կատարված ուսումնասիրությունների և սեփական
այլ դիտարկումների արդյունքում, կարող ենք եզրակցնել, որ Արմավիրի
մարզում պտղաբուծության զարգացման հեռանկարը հիմնականում կապված է կորիզավոր պտղատեսակների տարածքների ավելացման և վերջիններիս արտադրության արդյունավետության բարձրացման հետ: Մարզում
պտղաբուծության ճյուղի զարգացման կարևորագույն նախապայմանը կապիտալ ներդրումներով ինտենսիվ այգիների հիմնումն է, որը թույլ կտա
ստանալ բարձրորակ և մրցունակ արտադրանք, իրացնել ներքին և արտաքին շուկաներում, ապահովելով տնտեսավարող սուբյեկտների եկամուտների կայունություն և եկամտաբերության բարձր մակարդակը:
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Շիրազ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ
Կապիտալ ներդրումների արդյունավետությունը 1 հա ցածրաճ ծիրանի այգու
օրինակով (ՀՀ Արմավիրի մարզի պայմաններում)
Բանալի բառեր. պտղաբուծություն, ներդրում, եկամուտ, ծիրան, բերքատվություն
Հոդվածում ներկայացվել է ՀՀ Արմավիրի մարզի ծիրանի այգիներում բնական աղետների դեմ պայքարի նպատակով կապիտալ ներդրումների արդյունավետության հիմնախնդիրները: Կատարված ուսումնասիրությունների և
սեփական այլ դիտարկումների արդյունքում առաջարկվել է մարզում ներդնել բարձր բերքատվությամբ ցածրաճ ծիրանենիներ: Այս դեպքում հնարավորություն է ստեղծվում ներդնել ինտենսիվ տեխնոլոգիաներ և կիրառել հակակարկտային ցանցեր, որը ոչ միայն բարձրացնում է կապիտալ ներդրումների արդյունավետության մակարդակը, այլ նաև օգնում է կառավարել բնական աղետների ռիսկերը:
Шираз МУРАДЯН
Капитальные вложения на посадку одного гектара карликового
абрикосового сада (на примере Армавирского марза Республики Армения)
Ключевые слова: плодоводство, инвестиции, эффективность, абрикос, урожайность

В статье представлен анализ эффективности капитальных вложений, направленных на предупреждение ущерба от стихийных бедствий в абрикосовых садах Армавирского марза Республики Армения. На основании проведенных исследований и с учетом собственных наблюдений было предложено закладывать высокоурожайные карликовые абрикосовые сады. Это позволит внедрить интенсивные
технологии и использовать противоградовые сетки, что не только повысит экономическую эффективность капитальных вложений, но и поможет управлять рисками стихийных бедствий.
Shiraz MURADYAN
The effectiveness of capital investments by the example of 1 hectare dwarfish
apricot (in the conditions of RA, Armavir Region).
Key words: fruit growing, investment, income, effectiveness, apricot, fertility

The main problems of effectiveness of the capital investment were presented in the
article in order to struggle against the natural disasters in the apricot yards of Armavir
region, RA. As a result of the studies and other personal observations it was suggested
to invest dwarfish apricot trees in the region, which are distinguished by their high
productivity. In this case it gives the opportunity to invest intensive technologies and
use anti-hail nets, which not only increases the level of capital investments but also
helps to arrange the risks of natural disasters.
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ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ՆԵՐԳՐԱՎՄԱՆ
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
Ելիզավետա ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի հայցորդ
Բանալի բառեր. արտահանում, ներդրում, ներդրման ոլորտ, ներդրումային
քաղաքականություն, մրցակցություն, հանքարդյունաբերության ոլորտ, թեթև
արդյունաբերություն, տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

Ներդրումային գործունեության ակտիվացման և այդ ուղղությամբ նպատակամետ ու արդյունավետ քաղաքականության իրականացման համար
անհրաժեշտ է ծրագրային մոտեցում, որը պետք է հիմնված լինի հստակ և
իրատեսական ռազմավարության վրա: Հատկապես անցումային (կամ զարգացող) և փոքր ու բաց տնտեսությամբ երկրներում, ինչպիսին նաև Հայաստանի Հանրապետությունն է, շուկայական հարաբերությունների ձևավորումն ուղղակիորեն պահանջում է կազմակերպական ու տնտեսա-իրավական բնույթի համակարգված միջոցառումների հետևողական կենսագործում:
Դրանցում, անշուշտ, կարևորագույն տեղ են զբաղեցնում ներդրումային բարենպաստ միջավայրի ստեղծմանն ուղղված առաջնահերթություններն ու
միջոցառումները: Միաժամանակ, առանց պետության ակտիվ մասնակցության, արտաքին առևտրային համապատասխան կազմակերպությունների միջամտության և Հայաստանի Հանրապետությունում առկա սոցիալ-տընտեսական իրավիճակի խորը ուսումնասիրության ու վերլուծության ներդրումների խթանման ասպարեզում գրեթե անհնար է ցանկալի նպատակների և հաջողությունների հասնել:
Արդյունավետ ներդրումային քաղաքականությունն անհրաժեշտաբար
պետք է նպատակայնության տարրեր ներառի: Դա նշանակում է, որ այդպիսի քաղաքականությունը պետք է իրագործվի առանձին նպատակային
ոլորտների ընտրության, խրախուսման և զարգացման հասցեականության
միջոցով, որոնք ժամանակի ընթացքում կարող են փոփոխվել: Այդ նպատակային ոլորտների ընտրությունը ճիշտ կատարելու համար պետք է հաշվի
առնել ինչպես երկրի ներուժը, այնպես էլ համաշխարհային տնտեսության
զարգացման միտումները և փոփոխությունները:
Որպես փոքր շուկա ունեցող երկիր Հայաստանի Հանրապետության
ներքին շուկան առանձնահատուկ ուշադրության չի արժանանում վերազգային կորպորացիաների (ՎԱԿ-երի) կողմից, ուստի ՎԱԿ-երի կողմից ներդրումների կատարման շարժառիթները Հայաստանի Հանրապետության
դեպքում կամ մուտքն է տարածաշրջանի կամ ԱՊՀ և ԵԱՏՄ շուկաներ, կամ
տեղական արտադրության գործոնների եղած ներուժի օգտագործումը: Խո56
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շոր օտարերկրյա ներդրողների ուսումնասիրությունից երևում է, որ տեղական շուկայում գործում են հիմնականում ծառայությունների ոլորտը ներկայացնող խոշոր ընկերություններ՝ հեռահաղորդակցություն, զբոսաշրջություն, բացառությամբ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների: Առանձին ուշադրության արժանի են այն ներդրումները, որոնց Հայաստանի Հանրապետությունում տեղակայվելու հիմնական շարժառիթն ԱՊՀ և ԵԱՏՄ, հատկապես, ռուսական շուկա մտնելն է: Վրաց-ռուսական քաղաքական հակամարտությունը բարդացրեց Հայաստանից Ռուսաստան արտահանվող ապրանքների տեղափոխումը: Արդյունքում արտահանվող ապրանքների տեղափոխման ծախսերն էականորեն աճեցին: Տարածաշրջանային շուկաներ
մուտքի հետ կապված ևս առաջ են գալիս արտաքին քաղաքական գործոնները՝ հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը, որի պատճառով տարածաշրջանում առավելություն է ստանում Վրաստանը, որն ունի ինչպես ազատ
տնտեսական հարաբերություններ երկու հարևանների հետ, այնպես էլ
մուտք դեպի ծով, այսինքն էժան տրանսպորտի հնարավորություն, ինչն առկա չէ Հայաստանի Հանրապետության դեպքում: Նշված խնդիրները պետք է
հաշվի առնել, և, իհարկե, ներդրումներ ներգրավելու գրավիչ գործոնները
դարձնել հիմնականում արտադրական գործոնների առկա ներուժը և առավելությունները, և ներդրումային քաղաքականությունը նպատակաուղղել դեպի այդ գործոններով հարուստ ոլորտների նպատակային զարգացումն ու
առաջխաղացումը:
Հայաստանի Հանրապետության մրցակցության վերաբերյալ Մ. Պորտերի վերլուծության համաձայն՝ Հայաստանի մրցունակ կլաստերներն են
ադամանդագործությունն ու ոսկերչությունը, ոգելից խմիչքները, զբոսաշրջությունը, գյուղատնտեսական արտադրանքը, հանքարդյունահանումն ու
հանքարդյունաբերությունը, իսկ հեռանկարային զարգացող կլաստերներ են
տեղեկատվական տեխնոլոգիաներն ու ցանցային (outsourced) ծառայությունները:
Դիտարկելով ՀՀ արտահանման ոլորտային կառուցվածքում հիմնական մասնաբաժինն ունեցող բնագավառները՝ պարզ է դառնում, որ այդ
ոլորտների արտադրության ՀՀ-ում տեղակայման հիմնական շարժառիթները
կարող են լինել երկուսը՝ տեղական որակյալ և էժան աշխատուժը և երկրում
առկա հանքահումքային պաշարները, որակյալ գյուղմթերքները: Սակայն
նպատակային ոլորտների ընտրությունը ոչ թե պետք է հիմնվի կոնկրետ
ոլորտի ներկա ցուցանիշների կամ նախկինում գրանցած հաջողությունների
վրա, այլ պետք է նաև ի նկատի ունենալ տնտեսության նոր ոլորտների
համաշխարհային զարգացման միտումները, և հեռանկարային պլանավորում կատարել ՀՀ-ում նման ոլորտների զարգացման ուղղությամբ:
57
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Ներդրումների ներգրավման և արտահանման տեսակետից մրցունակ
ոլորտների համակարգված վերլուծության նպատակով բաժանենք ոլորտներն ըստ մարդկային և բնական գործոնի վրա հիմնված մրցունակության:
Վերջինս կներառի ինչպես հանքանյութը, այնպես էլ գյուղմթերքները, պատմամշակութային արժեքները: Վերլուծության ընթացքում կօգտագործենք Միջազգային առևտրային կենտրոնի (ՄԱԿ) առևտրային գործունեության համաթիվը (ԱԳՀ)44: Այսպիսով, փորձենք ԱԳԻ-ի միջոցով գնահատել ՀՀ
տնտեսության ոլորտների մրցակցային առավելությունները և թերությունները: Հանքարդյունաբերության ոլորտում երկրի հիմնական առավելությունը,
նախ, էժան մասնագիտացված կադրերի առկայությունն է (ադամանդի և
թանկարժեք քարերի մշակում) և հումքային պաշարները (երկաթ, պղինձ,
մոլիբդեն), այնուհետև, սկզբնապես ճիշտ ընտրված արտահանման շուկաները: Ադամանդի վերամշակման ոլորտում կարևոր են քաղաքականտնտեսական սերտ կապերը Ռուսաստանի Դաշնության հետ, որը ադամանդի հումքի հիմնական արտահանողն է Հայաստան և որտեղ ադամանդի
վերարտահանումն իրականացվում է պետության կողմից տրամադրված
չափաքանակներով: Սակայն այս ոլորտը շատ թույլ է արձագանքում համաշխարհային շուկաների փոփոխություններին: Ոլորտը բնութագրող ԱԳՀից ելնելով, կարելի է ենթադրել, որ հանքարդյունաբերության արտահանումը
մի կողմից գնային տեսակետից դառնում է ավելի մրցունակ, մյուս կողմից
նկատվում է որակի անկում: Հայաստանի Հանրապետության արտահանման քարտեզի վրա ադամանդի և թանկարժեք քարերի արտահանման
դիրքը ցույց է տալիս, որ այն առաջատար ոլորտների դասին է պատկանում,
և հիմնավորված ենք համարում հանքարդյունաբերությունն ընդգրկել նպատակային ոլորտների շարքում:
Զարգացման միտում են դրսևորում նաև ֆինանսական ծառայությունները, ինչին նպաստում են նաև օտարերկրյա ներդրումները տեղական բանկերում: Սրա հետևանքով նվազում է ֆինանսական համակարգի ռիսկայնության մակարդակը, բարձրանում է վստահությունը բանկերի և դրանց
գործունեության նկատմամբ: Շուկայի զարգացման և ռիսկայնության նվազման արդյունքում նվազում է բանկային տոկոսադրույքը: Դեռ թույլ են զարգացած լիզինգային ծառայությունները: Բացասական ազդեցություն ունի
նաև դրամի փոխարժեքի աճը:
Քննարկման հաջորդ ոլորտը թեթև արդյունաբերությունն է, որտեղ
անհրաժեշտ ենք համարում առանձնացնել հագուստի արտադրությունը,
քանի որ այն ՄԱԿ-ի կողմից էլ առանձին է դիտարկվում: Միայն 20112016թթ. արտահանումն աճել է ավելի քան 200%-ով: Այս ոլորտն ունի շատ
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թույլ ապրանքային և շուկայական բազմազանեցում, սակայն արտահանվող
հիմնական մասնագիտացված ապրանքների և շուկաների բավականին հաջող ընտրություն է կատարվել: Արտահանվող արտադրանքը համապատասխանում է համաշխարհային պահանջարկին, սակայն չի կարող արագ
արձագանքել այդ շուկաների փոփոխություններին: Ինչ վերաբերվում է
հագուստի արտահանմանը, ապա նկատվում է կանանց և տղամարդկանց
համար անհրաժեշտ հագուստի արտահանման ծավալների աճման շարժ,
ինչպես նաև կտորեղենի, գործվածքների և հագուստի զարդերի արտահանման աճ, որոնց արտահանումը կազմում է ոլորտի ընդհանուր արտահանման հիմնական մասը: Հագուստի արտադրության և թեթև արդյունաբերության ցուցանիշները հիմնականում համընկնում են կամ մոտ են:
Իհարկե, նշված ոլորտներում ամենակարևոր խթանն աշխատուժն է: Վերլուծությունից ելնելով՝ նպատակային ոլորտների ցանկում արդարացված
ենք համարում թեթև արդյունաբերության և հագուստի արտադրության ընդգըրկումը՝ հատկապես շեշտելով գորգագործության, գործվածքների, կտորեղենի, հագուստի զարդերի արտադրությունը:
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների վերաբերյալ արդեն բազմիցս
խոսվել է, տնտեսության առաջնային ոլորտների համատեքստում: Այս
ոլորտում Հայաստանի Հանրապետության առավելությունները հիմնականում հիմնված են տեղական որակյալ աշխատուժի վրա, որը լինելով
համեմատաբար էժան՝ շատ բարձր արդյունավետություն է դրսևորում: Այս
ոլորտում արտադրանքի մոտ 80%-ն արտահանվում է աշխարհի ավելի քան
30 երկիր: ՏՏ-ի ոլորտում գերակայում են օտարերկրյա կապիտալով
ընկերությունները, որոնցից 65%-ը ամերիկյան են: Ոլորտի աշխատողների
քանակն աճում է տարեկան 20%-ով, որից 70%-ը բաժին է ընկնում օտարերկրյա մասնակցությամբ ընկերություններին: Պետք է նկատել նաև, որ
վերջին տարիներին նկատվում է աշխատավարձերի բարձրացման միտում:
Մյուս ոլորտը, որն արդեն իսկ կարելի է ճանաչել նպատակային,
զբոսաշրջությունն է, որն ԱԳՀ շրջանակներում ՄԱԿ-ի կողմից չի գնահատվել: Զբոսաշրջությունը կարելի է դասել նպատակային ոլորտների շարքին,
ոչ միայն տեղական բարձր ներուժի շնորհիվ, այլ քանի որ այն հանդիսանում
է համաշխարհային տնտեսության ամենաարագ զարգացող ոլորտներից
մեկը: 1950-2016թթ. զբոսաշրջությունից ստացված համաշխարհային եկամուտները 2.1 մլրդ ԱՄՆ դոլարից հասել են մոտ մեկ տրլն ԱՄՆ դոլարի:
Հայաստանում զբոսաշրջության ոլորտում կատարվող հիմնական ներդրումներն ուղղված են հյուրանոցային ոլորտին: Դրանց վառ օրինակներն են
«Երևան», «Կոնգրես», «Արմենիա Մարիոթ», «Թուֆենկյան», «Անի պլազա»,
«Հիլթոն», «Իմպերիալ» և մյուս հյուրանոցները: Ինչպես ցանկացած ոլորտ,
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զբոսաշրջությունը ևս ունի իր առավելությունները և թույլ կողմերը: Նշենք, որ
զբոսաշրջությունը Հայաստանում չպետք է դիտարկել որպես նոր զարգացող ոլորտ: Այն հարուստ ավանդույթներ ունի դեռևս խորհրդային տարիներից սկսած, երբ Երևանը ճանաչվել էր նախկին Խորհրդային Միության
երրորդ տուրիստական քաղաքը Մոսկվայից ու Լենինգրադից հետո: Ցանկացած զբոսաշրջիկի համար կարևորագույն նախապայման է երկրի հարուստ բովանդակությունը: Տվյալ դեպքում Հայաստանի Հանրապետությունը
հարուստ է ինչպես պատմական հուշարձաններով, այնպես էլ գեղեցիկ և
բազմազան բնությամբ, հին պատմությամբ: Զբոսաշրջության զարգացման
համար կարևոր դեր է խաղում նաև Սփյուռքը, որը դեռևս կազմում է երկիր
մուտք գործող զբոսաշրջիկների մեծ մասը: Սփյուռքն աջակցում է զբոսաշրջության խթանմանը ոչ միայն այցելություններով, այլև՝ ներկայացնելով
Հայաստանն արտասահմանում:
Ցանկացած ապրանք և ծառայություն սպառողին հասցնելու համար
պետք է պատշաճ ներկայացվի, ինչը Հայաստանում բավարար մակարդակով չի կատարվում զբոսաշրջության բնագավառում: Բավական պասիվ է
Զբոսաշրջության զարգացման գործակալության դերը զբոսաշրջության և
ընդհանրապես Հայաստանի ներկայացման գործում: Զբոսաշրջության թույլ
կողմերից կարելի է առանձնացնել ոչ որակավորված, անփորձ աշխատուժը,
մատուցվող ծառայությունների բարձր գները, որոնք բարձրացման միտում
ունեն, ավիատոմսերի և հյուրանոցների բարձր գները և տուրիստական
ենթակառուցվածքի թերզարգացվածությունը:
Ներդրումների ներգրավման և արտահանման առաջխաղացման ծրագրի հիմքում պետք է դրված լինեն որոշակի սկզբունքներ, որոնցով պետք է
ուղղորդվի նաև ՀՀ ՏԶՆՆ-ն և նրա վարած ընդհանուր քաղաքականությունը:
Իհարկե, այդ կառույցի գերագույն նպատակը տնտեսության համընդհանուր
և կայուն զարգացումն է, որին կարելի է հասնել մի շարք միջանկյալ
նպատակների իրագործմամբ՝ արտահանման մրցունակության բարձրացում, տնտեսության դինամիկ զարգացող ոլորտների խթանում՝ անցում կատարելով առավելապես դեպի գիտատար և հեռանկարային ոլորտները,
միաժամանակ բարձրացնելով ավանդական ոլորտների մրցունակությունը
համաշխարհային շուկաներում: Այս ամենի համար պետք է առանձնացվեն
այն ոլորտները, որոնցում կատարված ներդրումներն առավել օգտակար
կլինեն և նվազագույն բացասական ազդեցությունը կունենան տնտեսության,
հասարակության և տեղական կազմակերպությունների վրա: Արտահանման
առաջխաղացման քաղաքականությունն անշուշտ պետք է ներառի տնտեսության բոլոր ոլորտները, սակայն դրանցից պետք է առաջնայնություն
տրվեն հատկապես նպատակային ոլորտների և ապրանքատեսակների
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արտահանման ընդլայնմանը: Եթե դիտարկենք ՀՀ արտադրանքի գիտատարության ներկա իրավիճակը, ապա պարզ է դառնում, որ ներկայումս
հիմնականում արտահանվում են միջանկյալ սպառման ապրանքներ, իսկ
բարձր տեխնոլոգիաների վրա հիմնված արտադրանքի արտահանումը
չնչին բաժին է կազմում: Զարգացման քաղաքականությունը պետք է ուղղորդվի այս իրավիճակի փոփոխությանը՝ տանելով տնտեսությունը առավելապես դեպի գիտատար սպառողական և կապիտալ ապրանքների արտադրությունն ու արտահանումը, ինչի դեպքում երկրում ստեղծվում է ավելի
մեծ ավելացված արժեք և աճում են ոլորտում զբաղվածների աշխատավարձերը: Վերլուծության արդյունքում կարող ենք արդեն առանձնացնել արտահանմանն ուղղված ներդրումների ներգրավման նպատակային ոլորտները Հայաստանի Հանրապետությունում՝
 հանքարդյունահանում և վերամշակում,
 թեթև և հագուստի արդյունաբերություն,
 զբոսաշրջություն,
 էլեկտրասարքավորումների արտադրություն,
 սննդամթերքի արտադրություն և գյուղմթերքների մշակում,
 տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ,
 այլ արտադրություններ (ալկոհոլային խմիչքներ, ապակու արտադրանք, պանրի արտադրանք, պահածոներ):
Ընտրված ոլորտները հիմնականում հիմնված են տեղական հումքի
վրա: Միայն ադամանդի և թանկարժեք քարերի վերամշակումն է տեղակայված Հայաստանում շնորհիվ որակյալ և մատչելի աշխատուժի: Սակայն
եթե դիտարկենք այդ ոլորտները գիտատարության տեսակետից, ապա այն
հիմնականում կազմված է միջանկյալ ապրանքներից: Պետության նախաձեռնությամբ, ակտիվ միջամտությամբ ու նպատակային քաղաքականությամբ արտահանման կառուցվածքը պետք է տեղաշարժվի առավելապես
դեպի վերջնական արտադրանքի գերակայությունն արտահանման զամբյուղում, օրինակ՝ զարդեր և վերջնական վերամշակված ադամանդ:
Եթե որակյալ աշխատուժն ընդունված է որպես ՀՀ արտահանման
համեմատական առավելություն, ապա տնտեսության ամենաթույլ կողմերից
պետք է նշել արտադրական և սոցիալական ենթակառուցվածքները: Վերջիններիս, մասնավորապես, վերաբերում է տրանսպորտի և կապի թույլ
զարգացվածությունը, որը հիմնականում պայմանավորված է հարևան
երկրների` Թուրքիայի և Ադրբեջանի հետ առկա քաղաքական հակասություններով, նախկինում գոյություն ունեցող ենթակառուցվածքի քայքայումով` ԽՍՀՄ կազմալուծումից հետո և դրա ոչ արդյունավետ հետագա և
վերականգնման փորձերով: Հանրապետության համեմատական առավելու61
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թյունների ամրապնդման և դրանք դինամիկ դարձնելու համար անհրաժեշտ
է ոչ միայն ամրապնդել երկրի ուժեղ կողմերը, այլ նաև հնարավորինս չեզոքացնել և բարելավել թույլերը: Խոսելով արտադրական և սոցիալական
ենթակառուցվածքների բարելավումների մասին՝ որպես առաջին հիմնախնդիր պետք է առանձնացնել ֆինանսական միջոցների սահմանափակություն և ենթակառուցվածքային բարեփոխումների բարձր ծախսատարությունը: Նման հանգամանքը հաշվի առնելով՝ բացի որոշ ենթակառուցվածքային կառույցների գույքի մասնավորեցումից, կարելի է նաև կիրառել նպատակային զարգացման սկզբունքը ենթակառուցվածքային բարեկարգումների դեպքում՝ առաջնայնության կարգով անհրաժեշտ մակարդակի հասցնելով նպատակային ոլորտները սպասարկող ենթակառուցվածքային կառույցները: Այսպես, բացի տրանսպորտային ենթակառուցվածքի բարեկարգումից, որն առնչվում է հիմնականում նպատակային արտադրության բոլոր
ոլորտներին, առաջնային է նաև տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և զբոսաշրջության ենթակառուցվածքների բարեկարգումը, որն ընդգրկված է
դրանց մրցակցային հիմնական թույլ կողմերի շարքում:
Հայաստանի ներդրումային դաշտի, արտահանման համար մրցունակ
արտադրանքի և ծառայությունների ներկայացման և տեղեկացվածության
բարձրացման նպատակով ստեղծվել է համապատասխան ինտերնետային
կայք՝ INVESTMENTPROJECT.AM: Կայքում զետեղված են ՀՀ-ում առկա
մոտ 40 խոշոր ներդրումային ծրագրերը, որոնց վերաբերյալ պոտենցիալ
ներդրողը կարող է ստանալ առավելագույն տեղեկատվություն: Հայաստանի
ներդրումային միջավայրը ԱՊՀ երկրների շարքում ամենաբացերից մեկն է:
Հայաստանի Հանրապետությունը ներդրումների նկատմամբ հայտարարել և
իրականացնում է «բաց դռների» քաղաքականություն: Հայաստանի կառավարությունն իրականացնում է գործարար միջավայրի խորը և համապարփակ բարեփոխումներ՝ օտարերկրյա ներդրողների և գործարարների համար առաջարկելով գործարարության համար նպաստավոր միջավայր.
 համաձայն ՀԲ «Գործարարությամբ զբաղվելը 2017» հաշվետվության՝
Հայաստանի Հանրապետությունը 38-րդն է 190 երկրների շարքում45:
 ԱՄՆ «Հերիթիջ ֆաունդեյշն»-ի կողմից ամեն տարի հրապարակվող
«Տնտեսական ազատության համաթիվ 2017» հաշվետվությունում Հայաստանն իր վարկանիշով (70.3 միավոր) զբաղեցրել է 33-րդ հորիզոնականը46:
Տնտեսության ազատության և գործարարությամբ զբաղվելու ցուցանիշներով Հայաստանն առաջատարն է ԱՊՀ երկրների շարքում:
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Doing business. Equal opportunity for all.2017. www.doingbusiness.org
The Heritage foundation. Index of economic freedom. 2017. www.heritage.org
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Ներդրումային ոլորտը կարգավորող հիմնական իրավական ակտը
1994թ. ընդունված «Օտարերկրյա ներդրումների մասին» ՀՀ օրենքն է, որի
համաձայն օտարերկրյա ներդրումներն ամբողջությամբ պաշտպանված են,
ներդրողներն օգտվում են մի շարք երաշխիքներից և առավելություններից,
նրանք գործում են ընդհանուր օրենսդրությանը համապատասխան (ինչպես
տեղական ընկերությունները), ինչն ապահովում է նրանց նկատմամբ ոչ
խտրական վերաբերմունք: ՀՀ օրենքների փոփոխության դեպքում 5 տարվա ընթացքում, ներդրողի ցանկությամբ, կիրառվում է իրականացման պահին գործող օրենսդրությունը47: Ներկայումս Հայաստանն ունի ներդրումների
խրախուսման և փոխադարձ պաշտպանության երկկողմ համաձայնագրեր
շուրջ 40 երկրների հետ, համաձայնագրերը բանակցության փուլում են ևս 28
երկրի հետ: 1992 թվականից Հայաստանը անդամակցում է Ներդրումային
վեճերի կարգավորման միջազգային կենտրոնին, ունի ազատ առևտրի համաձայնագրեր շուրջ 250 մլն ընդհանուր բնակչություն ունեցող ԱՊՀ անդամ
երկրների մեծամասնության հետ, ինչպես նաև օգտվում է նաև ԱՄՆ-ի,
Կանադայի, Շվեյցարիայի, Ճապոնիայի, և Նորվեգիայի «Արտոնությունների
ընդհանրացված համակարգերից» (GSP), որոնք ապահովում են վերոնշյալ
երկրների շուկաների արտոնյալ հասանելիությունը մի շարք ապրանքների
համար ներմուծման զրոյական կամ նվազեցված մաքսատուրքերի միջոցով
և ընդգրկված է ԵՄ «Արտոնությունների ընդհանրացված համալրված համակարգ» (GSP+) առևտրային ռեժիմից օգտվող երկրների ցանկում: 2015
թվականից Հայաստանը Եվրասիական տնտեսական միության անդամ է:
Հայաստանում գործում են հետևյալ արտոնությունները.
 ԱԱՀ վճարումը հետաձգվում է 1-3 տարի ժամկետով սարքավորումների ներմուծման համար,
 ԱԱՀ վճարումը հետաձգվում է 3 տարի ժամկետով Հայաստանի
կառավարության որոշմամբ ընտրված կազմակերպությունների և անհատ
ձեռնարկատերերի կողմից ներդրումային ծրագրերի շրջանակներում ապրանքների ներմուծման դեպքում,
 Հայաստանի կառավարության հավանությանն արժանացած արտահանման խոշոր ծրագիր իրականացնողների համար (բացառությամբ մետաղական օգտակար հանածոների արդյունահանման և (կամ) վերամշակման,
թանկարժեք քարերի մշակման և (կամ) իրացման, ոսկերչական իրերի արտադրության և (կամ) իրացման, թանկարժեք մետաղների արտադրության և
(կամ) իրացման, ակցիզային հարկով հարկման ենթակա ապրանքների արտադրության և (կամ) իրացման ոլորտների) շահութահարկի դրույքաչափը

47

―Օտարերկրյա ներդրումների մասին‖ ՀՀ օրենք:
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կազմում է 5% առնվազն 40 մլրդ դրամ արտահանման դեպքում, 2% առնվազն 40 մլրդ դրամ արտահանման դեպքում,
 Աջակցություն նորաստեղծ ՏՏ ընկերություններին: ՏՏ ոլորտի նորաստեղծ հավաստագրված ընկերությունները ազատված են շահութահարկից,
իսկ եկամտային հարկի դրույքաչափը կազմում է 10%,
 Գերակա ոլորտում իրականացվող ներդրումային ծրագրի շրջանակներում բացառապես Հայաստանի տարածքում օգտագործելու համար նախատեսված տեխնոլոգիական սարքավորումների, դրանց բաղկացուցիչ ու
համալրող մասերի, հումքի և նյութերի ներմուծումն ազատվում է օրենսդրությամբ մաքսային մարմինների կողմից հաշվարկված մաքսատուրքից,
եթե այդպիսի տեխնոլոգիական սարքավորումները, դրանց բաղկացուցիչ ու
համալրող մասերը, հումքը և նյութերը չեն արտադրվում Եվրասիական
տնտեսական միության անդամ երկրներում (կամ արտադրվում են ներդրումային ծրագրի իրականացման համար ոչ բավարար քանակով) կամ չեն համապատասխանում ներդրումային ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ տեխնիկական չափանիշներին,
 Կանոնադրական կապիտալի համալրմանն ուղղված՝ Եվրասիական
տնտեսական միության անդամ չհանդիսացող երկրներից ապրանքների
ներմուծումն ազատվում է մաքսատուրքից,
 Հայաստանի կառավարության հավանությանն արժանացած ծրագիր
իրականացնող ռեզիդենտի (բացառությամբ առևտրի կամ ֆինանսական
ոլորտների)՝ համար հաջորդող երկու հաշվետու տարիների շահութահարկի
գումարը նվազեցվում է գործարար ծրագրի շրջանակներում ստեղծված նոր
աշխատատեղերի մասով տվյալ տարում հաշվարկված լրացուցիչ աշխատավարձի և դրան հավասարեցված վճարումների 100%-ի չափով, բայց ոչ
ավելի, քան հաշվետու տարվա փաստացի շահութահարկի գումարի 30%-ը,
 սահմանամերձ համայնքներն ազատված է ԱԱՀ և շահութահարկից,
 Դիլիջանում 2 մլրդ դրամ և ներդրումների դեպքում ազատվում են
ԱԱՀ-ից և շահութահարկից,
 Շահութահարկի, գույքահարկի, հողահարկի արտոնություններ արդյունաբերական գոտիներում,
 Հայաստանի ազատ տնտեսական գոտիների շահագործողներն ազատված են շահութահարկի, ավելացված արժեքի հարկի, գույքահարկի և
մաքսատուրքի վճարման պարտավորություններից, նրանց ծառայություններ
մատուցվում են «մեկ պատուհան» սկզբունքով: Ներկայումս գործում է «Ալյանս» ազատ տնտեսական գոտին բարձր և նորարարական տեխնոլոգիաների արտադրության ոլորտում և «ՄԵՐԻԴԻԱՆ» ազատ տնտեսական
գոտին ոսկերչության, ակնագործության ու ժամագործության ոլորտներում:
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Ելիզավետա ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ
Արտահանմանն ուղղված ներդրումների ներգրավման
հիմնական ոլորտները Հայաստանի Հանրապետությունում
Բանալի բառեր. արտահանում, ներդրում, ներդրման ոլորտ, ներդրումային
քաղաքականություն, մրցակցություն, հանքարդյունաբերության ոլորտ, թեթև
արդյունաբերություն, տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

Նկատի ունենալով ՀՀ փոքր շուկան և արտաքին սահմանափակումները,
տնտեսական աճի ապահովումը դառնում է կենսական անհրաժեշտություն,
եթե հաշվի առնենք նաև այն հանգամանքը, որ հատկապես վերջին տարիներին ՀՀ-ում օտարերկրյա ներդրումների ներհոսքերը կտրուկ նվազել են,
իակ արտահոսքերն` ավելացել: Այս գործոնների ազդեցությամբ պայմանավորված 2016թ.-ին ՀՀ-ում գրանցվեց տնտեսական հավելաճի ընդամենը
0.2%: Ներկայացված են նաև ՀՀ ներդրումային քաղաքականության այն առավելությունները, որոնք գրավիչ կդարձնեն ներդրումները ՀՀ-ում:
Елизавета МАРКАРЯН
Привлечение инвестиций в основные экспортно ориентированные отрасли
экономики Республики Армения
Ключевые слова: экспорт, инвестиции, сфера инвестирования, инвестиционная политика,
конкуренция, горнодобывающая промышленность, легкая промышленность,
информационные технологии

Ёмкость рынка РА, а также внешние ограничения не позволяют достичь достаточных темпов экономического роста без привлечения значительных инвестиций.
За последние годы, к сожалению, отмечается тенденция уменьшения притока инвестиций, и наоборот, увеличения оттока инвестиций. Под влиянием указанных
негативных факторов в 2016 году удалось достичь лишь 0.2%-ного прироста экономики. В статье представлены также особенности и преимущества инвестиционной политики РА, которые создают благоприятный инвестиционный климат.
Eetlibeth MARKARYAN
Attraction of investments in the main export-oriented industries of Armenia
Key words: export, investments, branch of investment, investment policy, competition, mining
industry, light industry, information technologies

The capacity of the Armenian market, as well as external constraints, does not allow
achieving sufficient economic growth without attracting significant investments. In
recent years, unfortunately, there has been a tendency to reduce the inflow of
investments, and, on the contrary, an increase in the outflow of investments. Under the
influence of these negative factors, in 2016 only 0.2% growth of economy was
achieved. The article also presents the characteristics and advantages of the investment
policy of the Republic of Armenia, which create a favorable investment climate.
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ԿՐԹԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ԱՇԽԱՏՈՂ ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԻ ԱՆՁՆԱՅԻՆ
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Համիդեհ ՄՈՀԵԲԲԻ
ԵՊՀ Ընդհանուր հոգեբանության ամբիոն
Բանալի բառեր. կրթական համակարգ, ղեկավար, անձնային
առանձնահատկություններ

Ժամանակակից հասարակությանը բնորոշ սոցիալ-տնտեսական փոփոխությունների ազդեցությունից անմասն չի մնում նաև կրթական համակարգը: Ներկայումս գիտնականների հետաքրքրության կենտրոնում են այնպիսի հարցեր, ինչպիսիք են կրթական ծրագրերի արդիականացման և
այժմեականացման հիմնահարցերը, ինչպես նաև կրթական համակարգի
արդյունավետ կառավարման առանձնահատկությունները, որոնք կապահովեն կրթական օջախի կայուն գործառնությունը և բնականոն զարգացումը48:
Ընդ որում, կրթական համակարգի վերաձևավորման արդյունավետությունը
մեծավ մասամբ պայմանավորված է տվյալ կազմակերպության ղեկավարի
մասնագիտական և անձնային որակներով:
Հայտնի է, որ կառավարչական գործունեությունը վերաբերվում է
մասնագիտական գործունեության այն տեսակներին, որոնք ունեն սոցիալական և մշակութային պայմանավորվածություն49: Միևնույն ժամանակ կառավարման յուրահատկությունը պայմանավորվում է անձնային առանձնահատկություններով, որտեղ կարևոր դեր են խաղում կառավարման ոճերը, հուզական և ճանաչողական առանձնահատկությունները, արժեքային կողմնորոշումները, այսինքն այն ամենը, ինչը դարձնում է յուրաքանչյուր ղեկավարի
աշխատանքը յուրօրինակ և ինքնատիպ:
Ժամանակակից հետազոտություններում նշվում է, որ ղեկավարի անձնային առանձնահատկությունները կանխորոշում են կառավարման որոշակի
ոճի ձևավորումը50: Մյուս կողմից, այդ իսկ գործունեության մեջ արդիականանում են անձի այն հատկությունները, որոնք առավելապես են ներգրավված լինում աշխատանքի մեջ: Նշված այս դինամիկ փոփոխությունները իրենց հերթին անդրադառնում են գործունեության որակի և ձևի վրա:
48

Manasserian T., Science Duty On Companies, 2006, Lragir, available at:
http://www.armenianclub.com/2006/04/26/science-duty-on-companies/
49
Hoy W. K., Miskel C. G.. Educational administration: Theory, research, and practice, 2013,
9th edition. New York: McGraw-Hill.
50 Ibukun W.O., Oyewole B. K., Olabode T. Abe. Personality characteristics and principal
leadership effectiveness in Ekiti state, Nigeria, International Journal of Leadership Studies,
2011, Vol. 6, Issue 2.
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Կարելի է ասել, որ գործունեության ընթացքում են ձևավորվում մասնագիտական կարևոր հատկությունները հիմնվելով անձի կառուցվածքի և
պոտենցիալի վրա: Հաշվի առնելով վերոնշյալը, մենք նպատակադրվեցինք
ուսումնասիրել, կրթական համակարգում աշխատող ղեկավարների անձնային առանձնահատկությունների արտահայտվածության որակական և քանակական ցուցանիշները, որոնք կանխորոշում են կառավարման որոշակի ոճի
ձևավորումը:
Հետազոտությանը մասնակցել են պատահականության սկզբունքով
ընտրված Իրանի դպրոցների 60 տնօրեններ կամ այլ ղեկավար պաշտոններ զբաղեցնող անձիք: Կառավարիչների անձնային առանձնահատկությունների ախտորոշման համար կիրառել ենք NEO անձնային հարցարանը,
որը թույլ է տալիս բացի անձնային առանձնահատկությունների ախտորոշումից, բացահայտել նաև կառավարման ոճերի առանձնահատկությունները՝
տարբեր անձնային հատկությունների համադրության արդյունքում:
NEO անձնային հարցարանի արդյունքների որակական վերլուծության
արդյունքների հիման վրա ղեկավարների ընտրանքը բաժանել ենք 3 ենթախմբերի ըստ կառավարման ոճերի արտահայտվածության աստիճանի՝ 1-ին
խմբի մեջ ներառել ենք այն ղեկավարներին, ովքեր հակված են կառավարման ավտորիտար ոճի ցուցաբերմանը: 2-րդ խմբի մեջ ընդգրկել ենք՝
դեմոկրատ ոճին հակված անձանց և 3-րդ խումբը կազմել են կառավարման
լիբերալ ոճին հակված ղեկավարները: Ղեկավարների ընտրանքի բաժանումը 3 ենթախմբերի պայմանավորված էր տարբեր անձնային առանձնահատկությունների դրսևորվածության աստիճանով և դրանց համակցությամբ:
Վերոնշյալ ենթախմբերում իրականացվել է անձնային առանձնահատկությունների դրսևորվածության մակարդակի ախտորոշումը ըստ NEO անձնային հարցարանի: Համեմատական վերլուծության արդյունքները ցույց են
տվել, որ դեմոկրատ ոճ ցուցաբերող ղեկավարների մոտ գրանցվել են Էքստրավերտություն, կապվածություն և կայտառություն գործոնների և դրանց
բաղադրիչների արտահայտվածության միջին մակարդակի ցուցանիշներ:
“Հսկողություն” երկրորդային գործոնի և դրա բաղադրիչների արտահայտվածության մակարդակը գտնվում է բարձր արժեքների տիրույթում: Դրա
հետ մեկտեղ, “Հուզականություն” գործոնը և դրա բաղադրիչները գտնվում
են ցածր և միջին արժեքների տիրույթում: Ստացված արդյունքները, բնութագրում են այս խմբի ղեկավարներին, որպես շփումներում բավարար ակտիվություն և արտահայտված լիդերություն ցուցաբերող, կանոնակարգված,
պատասխանատու, նորարական մտածողություն և բարձր կամային որակներ ունեցող անձանց, որոնք հակված են մրցակցության և որոշակի անտարբերության:
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NEO հարցարանի արդյունքներրի հիման վրա հայտնաբերված կառավարման ավտորիտար ոճին հակված ղեկավարների խումբը ընդգրկել է 33
հոգի: Նրանց բնութագրական են հետևյալ առանձնահատկությունները. Էքստրավերտություն գործոնի արտահայտվածության արժեքները գտնվում են
միջին մակարդակի սահմաններում, սակայն դրա բաղադրության մեջ մտնող
ակտիվության և դոմինանտության արտահայտվածության արժեքները գըտնըվում են բարձր արժեքների տիրույթում: Ըստ կապվածություն, կայտառություն և հսկողություն գործոնների և դրանց բաղադրիչների ավտորիտար
ոճին հակված ղեկավարների մոտ գրանցվել են բարձր մակարդակի արժեքներ, բացառությամբ վստահության գործոնի, որի արժեքները գտնվում
են միջինից ցածր մակարադակի տիրույթում: Ըստ հուզականության և դրա
բաղադրիչների ավտորիտար ոճին հակված ղեկավարների մոտ գրանցվել
են միջին մակարդակի ցուցանիշներ: Նման բնութագրերով ղեկավարները
ցուցաբերում են իրենց որպես ինքնաբավ, հուզականորեն կայուն անձիք:
Ստացված արդյունքները բնութագրում են ավտորիտար ոճին հակված ղեկավարներին որպես ակտիվ, դոմինանտ, քիչ շփվող, միևնույն ժամանակ կանոնակարգված, կազմակերպված և հուզականորեն կայուն:
Կառավարման լիբերալ ոճին հակված ղեկավարների թիվը կազմում էր
6 հոգի, որոնք տարբերվում էին մնացած երկու ոճերին հակված ղեկավարներից նախ և առաջ մարդկանց նկատմամբ ջերմության և համագործակցության բարձր մակարդակով, ինչպես նաև շփվողականությամբ, ակտիվությամբ, մարդկային էությունը գնահատելու ունակությամբ: Ըստ ստացված ցուցանիշների կարելի է եզրակացնել, որ լիբերալ ոճին հակված ղեկավարներին հատուկ է լիդերություն առանց ինքնադրսևորման պահանջի,
հաշվի առնելով այն, որ նրանք ակտիվ են և միևնույն ժամանակ ուշադրության գրավումը նրանց մոտ գտնվում է միջինից ցածր մակարդակի տիրույթում: Հայտնաբերվել է նաև, որ արտիստիկությունը, երազկոտությունը և
զգացմունքայնությունը գտնվում են միջինից բարձր մակարդակի վրա, այն
դեպքում երբ հետաքրքրասիրությունը և ճկունությունը միջին մակարդակի
տիրույթում: Այսպիսսով, լիբերալ ոճին հակված ղեկավարները բնութագըրվում են արտահայտված արտիստիզմով, վառ երևակայությամբ, որը նպաստում է զգացմունքները դրսևորելուն, ջերմության, մարդկանց հետ համագործակցելու և մարդկային էությունը գնահատելու ունակությունների զարգացմանը:
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Համիդեհ ՄՈՀԵԲԲԻ
Կրթական համակարգում աշխատող ղեկավարների անձնային
առանձնահատկությունները
Բանալի բառեր. կրթական համակարգ, ղեկավարներ, կառավարման ոճ, անձնային
առանձնահատկություններ

Ուսումնասիրված է կրթական համակարգում աշխատող ղեկավարների անձնային առանձնահատկությունները, որոնք հիմք են հանդիսանում որոշակի
կառավարման ոճի ձևավորման համար: Հայտնաբերված է, որ ավտորիտար
ոճով ղեկավարներին բնութագրական են բարձր պատասխանատվությունը,
հստակությունը, կասկածամտությունը, ինքնաբավությունը և հուզական կայունությունը: Դեմոկրատական ոճվ ղեկավարներին հատուկ են շփվողականությունը, ակտիվությունը, կանոնակարգվածությունը և նորարական մտածողությունը: Լիբերալ ոճով ղեկավարներին բնութագրական են արտիստիկությունը, ակտիվությունը, զգացմունքայնությունը և ինքնադրսևորման պահանջի ցածր մակարդակը:
Хамид МОХЕБИ
Личностные особенности руководителей образовательной среды
Ключевые слова: образовательная среда, руководители, стиль управления, личностные
особенности

Изучены личностные особенности руководителей образовательной среды, которые лежат в основе формирования стилей управления. Выявлено, что руководителей с авторитарным стилем управления характеризует высокий уровень ответственности, подозрительность, самодостаточность и эмоциональная стабильность.
Руководители с демократическим стилем управления характеризуются общительность, активность, порядочность инновационное мышление. Руководителям с либеральным стилем управления характерны артистичность, чувствительность, активность, а также низкий уровень потребности в самопроявлении.
Hamid MOHEBI
The personal features of managers of educational system
Key words: educational system, managers, management style, personal features

The personal features og educational system ‗managers was investigated. It was found
out, that, the educational system' managers with authoritarian style of management were
characterized by high level of responsibility, emotional stability, suspicion, selfsufficiency. The managers with democratic management' style were characterized by
sociability, activity, decency, innovative thinking. Leaders with a liberal management
style are characterized by artistry, sensitivity, activity, and also a low level of the need
for self-manifestation.
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Þ²ÐàôÂ²´ºðàôÂÚàôÜÀ àðäºê üÆÜ²Üê²Î²Ü ¸ðàôÂÚ²Ü ¶Ü²Ð²îØ²Ü
¶àðÌàÜ
¶¨áñ· äºîðàêÚ²Ü
ÐäîÐ ³ëåÇñ³Ýï
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. ß³ÑáõÛÃ, ß³ÑáõÃ³µ»ñáõÃÛáõÝ, ³é¨ïñ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñ,
·áñÍáÝ³ÛÇÝ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ, ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ¹ñáõÃÛáõÝ

Þ³ÑáõÃ³µ»ñáõÃÛáõÝÁ µáÉáñ ³é¨ïñ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³é³çÝ³ÛÇÝ Ýå³ï³ÏÝ ¿: ´Ç½Ý»ëÁ ãÇ Ï³ñáÕ ·áÛ³ï¨»É »ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï` ³é³Ýó ß³ÑáõÃ³µ»ñáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý: Ð»ï¨³µ³ñ ß³ï Ï³ñ¨áñ ¿ ·Ý³Ñ³ï»É ¨ ³Ýó³Í, ¨ Ý»ñÏ³, ÇÝãå»ë Ý³¨ åÉ³Ý³íáñ»É ³å³·³ ß³ÑáõÃ³µ»ñáõÃÛáõÝÁ: Þ³ÑáõÃ³µ»ñáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý é»ëáõñëÝ»ñÁ
»Ï³ÙáõïÝ»ñÝ áõ Í³Ëë»ñÝ »Ý: ä»ïù ¿ Ñëï³Ï ³é³ÝÓÝ³óÝ»É, Ã» áñÝ ¿
»Ï³ÙáõïÁ ¨ áñÁ` Í³ËëÁ: ºÏ³ÙáõïÝ ³ÛÝ ·áõÙ³ñÝ ¿, áñÁ Ó¨³íáñíáõÙ ¿ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ: ²ÛÝ ·áõÙ³ñÁ, áñÁ Ùáõïù³·ñíáõÙ ¿ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ñ³ßíÇÝ, ûñÇÝ³Ï ÷áË³éáõÃÛ³Ý ï»ëùáí, ãÇ Ï³ñáÕ Ñ³Ù³ñí»É »Ï³Ùáõï, ¹³ áõÕÕ³ÏÇ ¹ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù ¿, áñÁ Ï³ñáÕ ¿ û·ï³·áñÍí»É ÁÝÃ³óÇÏ
Í³Ëë»ñÇ Ñ³Ù³ñ: Ì³ËëÁ Ý³¨ ³ÛÝ ·áõÙ³ñÝ ¿, áñÝ û·ï³·áñÍíáõÙ ¿ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í é»ëáõñëÝ»ñÇ Ó»éùµ»ñÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí:
Þ³ÑáõÃ³µ»ñáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ý³Ë³å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇó ¿
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝÁ: Þ³ÑáõÃ³µ»ñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ »ñÏ³ñ
Å³ÙÏ»ïáõÙ ãÇ Ï³ñáÕ å³Ñå³Ý»É ß³ÑáõÃ³µ»ñáõÃÛáõÝÁ, ³é³Ýó ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý µ³í³ñ³ñ Ï³ÛáõÝ íÇ×³ÏÇ: Þ³ÑáõÃ³µ»ñáõÃÛáõÝÁ ë³ÑÙ³ÝíáõÙ ¿ ï³ñµ»ñ Ùáï»óáõÙÝ»ñáí: ²Ûëå»ë ³ñï³ë³ÑÙ³ÝÛ³Ý Ññ³ï³ñ³ÏãáõÃÛáõÝÝ»ñÇó
Ù»ÏáõÙ ß³ÑáõÃ³µ»ñáõÃÛáõÝÁ ë³ÑÙ³ÝíáõÙ ¿ áñå»ë Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³ÏïÇíÝ»ñÇ ·Íáí í³ëï³Ï³Í »Ï³ÙïÇ Ù³Ï³ñ¹³Ï51: Ø»Ï ³ÛÉ ³ñï³ë³ÑÙ³ÝÛ³Ý ³ÕµÛáõñáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿, áñ ß³ÑáõÃ³µ»ñáõÃÛáõÝÁ ·Ý³Ñ³ïáõÙ ¿ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÁ ³é³ç³óÝ»É ß³ÑáõÛÃ Çñ é»ëáõñëÝ»ñÇ û·ï³·áñÍÙ³Ùµ: ¶áñÍÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñáõÃÛáõÝÁ ·Ý³Ñ³ï»Éáõ Ýå³ï³Ïáí Ù³ï³Ï³ñ³ñÝ»ñÁ ¨ ³ñï³ùÇÝ Ý»ñ¹ñáÕÝ»ñÁ Ñ»ï³ùñùñí³Í »Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ß³ÑáõÃ³µ»ñáõÃÛ³Ùµ: ê³ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë, áñ ß³ÑáõÃ³µ»ñáõÃÛ³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ Ï³ñáÕ ¿
ÉÇÝ»É ÇÝãå»ë Ý»ñùÇÝ, ³ÛÝå»ë ¿É ³ñï³ùÇÝ:
Þ³ÑáõÃ³µ»ñáõÃÛáõÝÁ Ñ³ßí³ñÏ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý ÙÇ ß³ñù
óáõó³ÝÇßÝ»ñ: Þ³ÑáõÃ³µ»ñáõÃÛ³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ »Ý ï³ÉÇë ·Ý³Ñ³ï»Éáõ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ß³ÑáõÛÃÁ ¨ ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý Ñ³çáÕáõ51

The Institute of Cost Accountants of India (ICAI), 2014, India
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ÃÛáõÝÝ»ñÁ ï³ñµ»ñ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: CFA Institute-Ç ÏáÕÙÇó
2013Ã. Ññ³å³ñ³Ï³Í §üÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ¦
½»ÏáõÛóáõÙ ß³ÑáõÃ³µ»ñáõÃÛ³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ µ³Å³Ýí³Í »Ý »ñÏáõ ËÙµÇª
ë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ (Ù³ñÅÇÝ³É) ¨ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñ: ê³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ Ýå³ï³ÏÝ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ñ³ëáõÛÃÇ Ù»ç ß³ÑáõÛÃÇ µ³ó³Ñ³ÛïáõÙÝ ¿: ²ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë, Ã» áñù³Ýáí ¿ ß³ÑáõÃ³µ»ñ
Ï³ï³ñí³Í Ý»ñ¹ñáõÙÁ52: ê³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇó »Ýª

²Ûë óáõó³ÝÇßÁ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë Ù»Ï ÙÇ³íáñ Çñ³óáõÙÇó Ñ³ëáõÛÃÇÝ µ³ÅÇÝ
ÁÝÏÝáÕ Ñ³Ù³Ë³éÝ ß³ÑáõÛÃÇ Ù»ÍáõÃÛáõÝÁ: Ø»ñ ÏáÕÙÇó Ï³ñáÕ »Ýù ³í»É³óÝ»É, áñ ³Ûë óáõó³ÝÇßÁ ë»ñïáñ»Ý Ï³åí³Í ¿ ³ñï³¹ñ³ÝùÇ (Í³é³ÛáõÃÛ³Ý)
³ñÅ»ùÇ ¨ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ³ñï³¹ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ»ï:

òáõó³ÝÇßÇ Ñ³ßí³ñÏÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ Ï³ñáÕ »Ýù ëï³Ý³É, Ã» áñù³Ý
½áõï ß³ÑáõÛÃ ¿ ·»Ý»ñ³óÝáõÙ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ù»Ï ÙÇ³íáñ Ñ³ëáõÛÃÇó: Ð³ñÏ »Ýù Ñ³Ù³ñáõÙ Ýß»É, áñ óáõó³ÝÇßÇó ëï³óí³Í ³ñ¹ÛáõÝùÁ
óáõÛó ¿ ï³ÉÇë, Ã» Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ ÇÝãå»ë ¿ Ï³é³í³ñáõÙ Çñ ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý Í³Ëë»ñÁ, ³ÛëÇÝùÝ` å³Ñå³Ý»É Í³Ëë»ñÇ ³ÛÝåÇëÇ Ù³Ï³ñ¹³Ï,
áñÇó Ñ»ïá ÏáõÝ»Ý³ ß³ÑáõÛÃ: ²ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÇó »Ýª
 ²ÏïÇíÝ»ñÇ ß³ÑáõÃ³µ»ñáõÃÛáõÝ ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó=
(¶áñÍ³éÝ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó ß³ÑáõÛÃ)/(ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ³ÏïÇíÝ»ñ)

ì»ñÁ Ýßí³Í »ñÏáõ óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ óáõÛó »Ý ï³ÉÇë ÙÇ³íáñ ³ÏïÇíÇÝ
µ³ÅÇÝ ÁÝÏÝáÕ ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý Ï³Ù ½áõï ß³ÑáõÛÃÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ:
 ê»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ ß³ÑáõÃ³µ»ñáõÃÛáõÝ = (¼áõï ß³ÑáõÛÃ) / (ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³É)
Ð³çáñ¹ áã å³Ï³ë Ï³ñ¨áñ óáõó³ÝÇßÁ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ ß³ÑáõÃ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ ¿, áñÁ µ³ó³Ñ³ÛïáõÙ ¿, Ã» áñù³Ýáí »Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý
Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÁ ¨ ¹ñ³ µáÉáñ µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÁ: ²í»É³óÝ»Ýù, áñ
ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ ¨ ³ÏïÇíÝ»ñÇ ß³ÑáõÃ³µ»ñáõÃÛ³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÛáõÝÁ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ½áõï ß³ÑáõÛÃÇ Ù»ÍáõÃÛ³Ý íñ³: ²é¨ïñ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ß³ÑáõÃ³µ»ñáõÃÛáõÝÁ áõÕÕ³ÏÇáñ»Ý Ï³åí³Í ¿ ¹ñ³ ïÝï»ë³Ï³Ý ·áñ52

CFA Institue publication, 2013
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ÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÙÇ ß³ñù µ³ÕÏ³óáõóÇãÝ»ñÇ Ñ»ï: ²é³çÇÝÁ Í³Ëë»ñÇ ×Çßï Ï³é³í³ñáõÙÝ ¿: Ì³Ëë»ñÇ Ù»ç ³é³çÇÝÁ ¨ ³Ù»Ý³Ï³ñ¨áñÁ, ÇÑ³ñÏ», Ù³ïáõóí³Í Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ï³Ù ³ñï³¹ñ³ÝùÇ (ë³ñù³íáñÙ³Ý) ÇÝùÝ³ñÅ»ùÝ ¿: ÆÝùÝ³ñÅ»ùÇ Ñ³ßí³ñÏÇ å³ñµ»ñ³Ï³Ý ÙáÝÇÃáñÇÝ·Á, ¹ñ³ íñ³ Ï³ï³ñí³Í
Í³Ëë»ñÇ ¨ Í³ËëáõÙÝ»ñÇ ÑÝ³ñ³íáñ Ïñ×³ïáõÙÝ»ñÁ ÃáõÛÉ Ïï³Ý áõÝ»Ý³É
³í»ÉÇ Ù»Í »Ï³Ùáõï: Ð³çáñ¹Á ³ÏïÇíÝ»ñÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ ¿ ß³ÑáõÃ³µ»ñáõÃÛ³Ý íñ³: ÊáëùÝ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³ÏïÇíÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ¿, ë³Ï³ÛÝ ³Ûëï»Õ
ÑÇÙÝ³Ï³Ý áõß³¹ñáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ ë¨»é»É ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ íñ³, ù³ÝÇ
áñ ¹ñ³Ýù, áñå»ë Ï³ÝáÝ, Ù»Í µ³ÅÇÝ áõÝ»Ý ÁÝ¹Ñ³ÝáõñÇ Ù»ç: Þ³ÑáõÃ³µ»ñáõÃÛ³Ý å³Ñå³ÝÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí å»ïù ¿ Ñ»ï¨áÕ³Ï³Ý ÉÇÝ»É, Ã» áñ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÝ »Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï, áñáÝù áã ³ÛÝù³Ý, ¨ ÙÇ·áõó» Ï³Ý ³ÛÝåÇëÇÝ»ñÁ, áñáÝù ³í»ÉÇ ß³ï íÝ³ë »Ý å³ï×³éáõÙ, ù³Ý û·áõï: îÝï»ë³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ï³ñ¨áñ µ³ÕÏ³óáõóÇã ¿ Ý³¨ ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÁ,
áñÝ ³ÝÙÇç³Ï³Ýáñ»Ý Ï³åí³Í ¿ ß³ÑáõÃ³µ»ñáõÃÛ³Ý Ñ»ï: ²ÛÝ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë,
Ã» áñù³Ýáí ¿ ³ñ¹áõÝ³í»ï Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ Ï³åÇï³ÉÁ,
áñù³Ýáí ¿ ×Çßï Ï³é³í³ñíáõÙ ß³ÑáõÛÃÁª ß³Ñ³µ³ÅÇÝÝ»ñÇ ¨ û·ï³·áñÍÙ³Ý ³ÛÉ áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó: Î³ñáÕ »Ý ³½¹»É Ý³¨ ë»÷³Ï³Ý
Ï³åÇï³ÉÇ ³ÛÉ µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÁ, ûñÇÝ³Ï å³Ñáõëï³ÛÇÝ Ï³åÇï³ÉÁ:
Þ³ÑáõÃ³µ»ñáõÃÛ³Ý Ñ³ßí³ñÏÝ»ñÇ, ¹ñ³Ýó í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ß³ÑáõÃ³µ»ñáõÃÛ³Ý íñ³ ³½¹áÕ ï³ñµ»ñ ·áñÍáÝÝ»ñÇ ³½¹»óáõÃÛ³Ý µ³ó³Ñ³ÛïÙ³Ý Ýå³ï³Ïáíª áñå»ë í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ûµÛ»Ïï å»ïù ¿ ÁÝïñ»É ³ÛÝåÇëÇ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝ, áñÁ ß³ÑáõÃ³µ»ñ ¿, áõÝÇ Ù»Í ßñç³Ý³éáõÃÛáõÝ, Ù³ïáõóáõÙ ¿ ï³ñ³ï»ë³Ï Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ Ù»Í Ãíáí Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ: Âí³ñÏí³Í ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇÝ ÉÇáíÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ ¿ §²ñÙ»ÝÇ³ î»É»ýáÝ
ÎáÙå³ÝÇ¦ ö´À (³ÛëáõÑ»ïª ²ñÙ»Ýî»É): ²ñÙ»Ýî»ÉÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ëáßáñ³·áõÛÝ Ñ»é³Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÃÛ³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ ¿: ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ ÑÇÙÝ³¹ñí»É ¿
1995Ã. Ù³ñïÇÝ ²ØÜ Trans-World Telecom ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ñ»ï Ñ³Ù³ï»Õª ÐÐ
Î³åÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý áñáßÙ³Ùµ£
²ÕÛáõë³Ï 1. ²ñÙ»Ýî»É ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ß³ÑáõÃ³µ»ñáõÃÛ³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ
Ñ³ßí³ñÏÁ 2010-2015 Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ
N

òáõó³ÝÇß/î³ñÇ
2010 2011 2012 2013 2014
ê³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ óáõó³ÝÇßÝ»ñ
Ð³Ù³Ë³éÝ ß³ÑáõÛÃÇ Ù³ñÅ³
0.334 0.299 0.314 0.325 0.285
1
¼áõï ß³ÑáõÛÃÇ Ù³ñÅ³
0.080 0.082 0.090 0.091 0.256
2
²ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñ
²ÏïÇíÝ»ñÇ ß³ÑáõÃ³µ»ñáõÃÛáõÝ
3
0.050 0.054 0.047 0.048 0.024
·áñÍ³éÝ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó
4 ²ÏïÇíÝ»ñÇ ½áõï ß³ÑáõÃ³µ»ñáõÃÛáõÝ 0.041 0.049 0.045 0.041 0.098
5 ê»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ ß³ÑáõÃ³µ»ñáõÃÛáõÝ0.047 0.053 0.050 0.045 0.109
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2015
0.306
0.074
0.012
0.026
0.028
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Ü»ñÏ³Û³óÝ»Ýù ß³ÑáõÃ³µ»ñáõÃÛ³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ Ñ³ßí³ñÏÁ ¨ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ Áëï í»ñÁ Ýßí³Í Ù»Ãá¹³µ³ÝáõÃÛ³Ý: Ü»ñÏ³Û³óí³Í ³ÕÛáõë³ÏÇ
Ñ³ßí³ñÏÝ»ñÁ Ï³ï³ñí»É »Ý Ù»ñ ÏáÕÙÇóª ÑÇÙù ÁÝ¹áõÝ»Éáí ²ñÙ»Ýî»É ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý 2010-2015ÃÃ. ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ïíÛ³ÉÝ»ñÁ:
ì»ñÉáõÍ»Éáí ïíÛ³ÉÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ýù ³ë»É, áñ 1-ÇÝ ë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ óáõó³ÝÇßÁ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë, Ã» Ñ³Ù³Ë³éÝ ß³ÑáõÛÃÁ Çñ³óáõÙÇó Ñ³ëáõÛÃÇ áñ Ù³ëÝ ¿
Ï³½ÙáõÙ: Ð»ï¨³µ³ñ, Ï³ñ»ÉÇ ¿ ³ë»É, áñù³Ý Ù»Í ¿ óáõó³ÝÇßÁª ³ÛÝù³Ý É³í:
Ü³Û»Éáí ³ÕÛáõë³ÏÇÝ »ñ¨áõÙ ¿, áñ µáÉáñ í»ó ï³ñÇÝ»ñÇÝ ¿É Ñ³Ù³Ë³éÝ
ß³ÑáõÛÃÇ Ù³ñÅ³Ý å³Ñå³Ýí»É ¿ 0.2-Çó 0.3-Ç ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ: ê³ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ áñ ³Ûë ï³ñÇÝ»ñÇÝ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ ³å³Ñáí»É ¿ í³×³éùÇó ß³ÑáõÛÃ: Ð³çáñ¹ óáõó³ÝÇßÁ ³í»ÉÇ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³Ï³Ý ¿ ¨ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ï³ñí³ ½áõï ß³ÑáõÛÃÇ Ù³ëÝ³µ³ÅÇÝÁ Çñ³óáõÙÇó Ñ³ëáõÛÃÇ Ù»ç:
î»ëÝáõÙ »Ýù, áñ µáÉáñ ï³ñÇÝ»ñÇÝ óáõó³ÝÇßÁ Ù»Í ¿ 0-Çó, ÇÝãÁ ËáëáõÙ ¿ ³ÛÝ
Ù³ëÇÝ, áñ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ ³Ù»Ý ï³ñÇ ³å³Ñáí»É ¿ ½áõï ß³ÑáõÛÃ: Ü³Û»Éáí
óáõó³ÝÇßÇ ¹ÇÝ³ÙÇÏ³ÛÇÝª å³ñ½ ¿, áñ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ½áõï ß³ÑáõÛÃÇ Ù³ñÅ³Ý
³Ù»Ý ï³ñÇ ·Ý³Éáí µ³ñÓñ³ó»É ¿ 2014Ã. Ï³½Ù»Éáí 0.256 Ï³Ù 25.6%:
2015Ã. ë³Ï³ÛÝ, óáõó³ÝÇßÁ Ýí³½»É ¿ª Ï³½Ù»Éáí 0.074 Ï³Ù 7.4%:
²ÝóÝ»Ýù ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÇÝ: ²é³çÇÝÁ »ñÏáõëÁ í»ñ³µ»ñáõÙ »Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇÝ ¨ óáõÛó »Ý ï³ÉÇë ¹ñ³Ýó
³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý ³ëïÇ×³ÝÁ: Ð³ßí³ñÏÝ»ñÇó »ñ¨áõÙ ¿, áñ ³ÏïÇíÝ»ñÇ
ß³ÑáõÃ³µ»ñáõÃÛáõÝÁ ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó ß³ÑáõÛÃÇ ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó ï³ñÇÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ãÝãÇÝ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¿ »ÝÃ³ñÏí»É: 2014
¨ 2015 Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇÝ ³Û¹ óáõó³ÝÇßÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³µ³ñ Ýí³½»É ¿
0.024 ¨ 0.012 ïáÏáë³ÛÇÝ Ï»ï»ñáí, ³ÛëÇÝùÝ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ³ë»É, áñ 2014 Ãí³Ï³ÝÇó ëÏë³Í ³ÛÝ ³Ù»Ý ï³ñÇ Ýí³½»É ¿ ÏñÏÝ³ÏÇ: ²ÏïÇíÝ»ñÇ ½áõï ß³ÑáõÃ³µ»ñáõÃÛ³Ý óáõó³ÝÇßÇ ¹»åùáõÙ ³ÛÉ Ï»ñå ¿: ¸ñ³ Ùáï ÝáõÛÝå»ë ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ï»ÕÇ »Ý áõÝ»ó»É 2014Ã. ëÏë³Í, »ñµ óáõó³ÝÇßÁ
µ³ñÓñ³ó»É ¿ 0.057 ïáÏáë³ÛÇÝ Ï»ïáí: 2015Ã. óáõó³ÝÇßÁ ÏïñáõÏ Ýí³½»É ¿
0.072 ïáÏáë³ÛÇÝ Ï»ïáí ¨ Ï³½Ù»É 0.026, ³ÛëÇÝùÝ ³Ù»Ý³ó³Íñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ
2010-2015ÃÃ. ·ñ³Ýóí»É ¿ 2015Ã.: Ð³çáñ¹ óáõó³ÝÇßÁ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ: ²Ûë óáõó³ÝÇßÇ Ñ³ßí³ñÏÇ ¹ÇÝ³ÙÇÏ³Ý ÝÙ³Ý ¿ ³ÏïÇíÝ»ñÇ ½áõï ß³ÑáõÃ³µ»ñáõÃÛ³ÝÁ: ²Ûëï»Õ ¿É 2014Ã. ³ÛÝ
ÏïñáõÏ ³í»É³ó»É ¿ ¨ 0.045-Çó ¹³ñÓ»É 0.109, ³ÛÝáõÑ»ï¨ 2015Ã. ³ÛÝ ¿É
³í»ÉÇ ÏïñáõÏ Ýí³½»É ¿ ¨ Ï³½Ù»É 0.028 ïáÏáë³ÛÇÝ Ï»ï:
òáõó³ÝÇßÝ»ñÇ Ñ³ßí³ñÏÁ, í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ, ¹ñ³ÝóÇó µËáÕ Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÁ ¨ ï³ñµ»ñ ·áñÍáÝÝ»ñÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ³í»ÉÇ å³ïÏ»ñ³íáñ Ñ³ëÏ³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ áõëáõÙÝ³ëÇñ»Ýù ²ñÙ»Ýî»É ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ß³ÑáõÃ³µ»ñáõÃÛ³Ý
íñ³ ³½¹áÕ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÁ: Ð³Ù³Ë³éÝ ¨ ½áõï ß³ÑáõÛÃÇ Ù³ñÅ³73
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Ý»ñÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ï³ñ¨áñ ¿ Ñ³ëáõÛÃÇ ¨ ÇÝùÝ³ñÅ»ùÇ ³ñÅ»ùÝ»ñÇ
áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÁ Áëï ï³ñÇÝ»ñÇ: ºñÏáõ ³ñÅ»ùÝ»ñÝ ¿É µ³Å³ÝíáõÙ »Ý
»ñÏáõ ËÙµÇª Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóáõÙ ¨ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ Çñ³óáõÙ:
¸ñ³Ýó áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÁ ÏÝ»ñÏ³Û³óÝ»Ýù ëïáñ¨ óáõó³¹ñí³Í ·Í³å³ïÏ»ñÝ»ñáõÙ, ÇÑ³ñÏ» Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáí Ý³¨ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ë³éÝ,
·áñÍ³éÝ³Ï³Ý ¨ ½áõï ß³ÑáõÛÃÇ ¹ÇÝ³ÙÇÏ³Ý:

¶Í³å³ïÏ»ñ 1. ²ñÙ»Ýî»É ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ë³éÝ, ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý ¨ ½áõï
ß³ÑáõÛÃÇ ·áõÙ³ñÝ»ñÁ 2010-2015 Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, Ñ³½. ¹ñ.

Ցուցանիշ/Տարի
2010
2011
Ծառայությունների մատուցումից հասույթ
62,058,504 64,314,047
Սարքավորումների իրացումից հասույթ
5,786,162
5,996,462
Ընդամենը հասույթ
67,844,666 70,310,509
Ծառայությունների ինքնարժեք
39,458,083 - 43,048,395
Իրացված սարքավորումների ինքնարժեք
5,750,166 - 6,273,377
Ընդամենը վաճառքի ինքնարժեք
45,208,249 - 49,321,772
¶Í³å³ïÏ»ñ 2. ²ñÙ»Ýî»É ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóáõÙÇó Ñ³ëáõÛÃÇ ¨ ÇÝùÝ³ñÅ»ùÇ ·áõÙ³ñÝ»ñÁ 2010-2015 Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, Ñ³½. ¹ñ.
8,000,000

5,786,162

6,273,377

6,000,000
4,000,000

4,269,652
5,750,166

5,996,462
1,511,343

3,658,530

2,000,000

954,325

2010

2011

2012

Սարքավորումների իրացումից հասույթ

2013

1,168,632
1,262,247
2014

1,726,970
1,800,003
2015

Սարքավորումների ինքնարժեք

¶Í³å³ïÏ»ñ 3. ²ñÙ»Ýî»É ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ Çñ³óáõÙÇó Ñ³ëáõÛÃÇ ¨ ÇÝùÝ³ñÅ»ùÇ ·áõÙ³ñÝ»ñÁ 2010-2015 Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, Ñ³½. ¹ñ.
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¶Í³å³ïÏ»ñ 2-Çó Ï³ñáÕ »Ýù Ýß»É, áñ ³Ù»Ý ï³ñÇ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ í³×³é»É ¿
Çñ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ß³ï ³í»ÉÇ µ³ñÓñ ·Ýáí, ù³Ý ÇÝù³ñÅ»ùÇ ·Íáí Í³Ëë»ñÝ »Ý: ¶Í³å³ïÏ»ñÇó å³ñ½ »ñ¨áõÙ ¿, áñ Ñ³ëáõÛÃÇ ¨ ÇÝù³ñÅ»ùÇ ÙÇç¨
¹ñ³Ï³Ý ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁ ·Ý³Éáí ÷áùñ³ó»É ¿, ë³Ï³ÛÝ å³Ñå³Ý»É ¿ Ù»Í ³é³í»ÉáõÃÛáõÝ: ²Ûëï»ÕÇó Ï³ñáÕ »Ýù ³ë»É, áñ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóÙ³Ý
³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ¹ñ³Ï³Ý ¿ Ñ³Ù³Ë³éÝ ¨ ½áõï Ù³ñÅ³Ý»ñÇ ³ñÅ»ùÝ»ñÇ íñ³:
Ð³Ï³é³Ï å³ïÏ»ñÝ ¿ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ Çñ³óÙ³Ý ¹»åùáõÙ: ²Ûëï»Õ ·ñ»Ã»
³Ù»Ý ï³ñÇ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÁ í³×³éí»É »Ý ³í»ÉÇ ó³Íñ ³ñÅ»ùáí, ù³Ý
ÇÝùÝ³ñÅ»ùÝ ¿, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ 2015Ã., »ñµ í³×³éùÇó Ñ³ëáõÛÃÁ µ³ñÓñ ¿
»Õ»É ÇÝùÝ³ñÅ»ùÇó 73,033 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ùáí: ²Ûë ¹»åùáõÙ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ
Çñ³óÙ³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ µ³ó³ë³Ï³Ý ¿ª µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ 2015Ã.: ²ÝóÝ»Éáí
³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÇÝª Ýß»Ýù, áñ ³Ûë ¹»åùáõÙ ÃÇñ³Ë³ÛÇÝ »Ý
Ñ³Ù³ñíáõÙ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÁ ¨ ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÁ, Çñ»Ýó
ï³ñ³ï»ë³Ï Ñá¹í³ÍÝ»ñáí: ²ÏïÇíÝ»ñÇó Ï³ñ»ÉÇ ¿ ³é³ÝÓÝ³óÝ»É ³é³í»É
ß³ï ïáÏáë³ÛÇÝ Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕÝ»ñÇÝ: ²ñÙ»Ýî»É ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý
¹»åùáõÙ Ï³ñ¨áñ »Ý Ñ»ï¨Û³É ³ÏïÇíÝ»ñÁª ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ, ïñ³Ù³¹ñí³Í »ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ, ïñ³Ù³¹ñí³Í Ï³ñ×³Å³ÙÏ»ï
÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ, ¹»µÇïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñ, å³ß³ñÝ»ñ: ²é³çÇÝ »ñÏáõëÁ
å³ïÏ³ÝáõÙ »Ý áã ÁÝÃ³óÇÏ ³ÏïÇíÝ»ñÇ Ï³½ÙÇÝ, ÙÝ³ó³ÍÁª ÁÝÃ³óÇÏ:
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Տրամադրված երկարաժամկետ փոխառություններ

¶Í³å³ïÏ»ñ 4. ²ñÙ»Ýî»É ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ³é³í»É³·áõÛÝ Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝ
áõÝ»óáÕ áã ÁÝÃ³óÇÏ ³ÏïÇíÝ»ñÇ ß³ñÅÁ 2010-2015 ÃÃ. Ñ³Ù³ñ, Ñ³½.¹ñ.
¶Í³å³ïÏ»ñ 4-áõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ß³ñÅÁ ÝÙ³Ý ¿
Ñ³í³ë³ñ³å»ë Ýí³½áÕ áõÕÇÕ ·ÍÇ, ³Ù»Ý ï³ñÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ Ýí³½»É »Ý ·ñ»Ã» ÝáõÛÝ ã³÷áí ÇÝã Ý³Ëáñ¹ ï³ñáõÙ: ºÃ» ³ÏïÇíÝ»ñÇ ß³ÑáõÃ³µ»ñáõÃÛ³Ý óáõó³ÝÇßÁ ¹Çï»Ýù ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ß³ñÅÇ ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó, ³å³ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ³ë»É, áñ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ýí³½áõÙÁ ¹ñ³Ï³Ý ¿ ³½¹áõÙ ß³ÑáõÃ³µ»ñáõÃÛ³Ý óáõó³ÝÇßÇ íñ³: ÈÇáíÇÝ ³ÛÉ å³ïÏ»ñ ¿ ïñ³Ù³-
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¹ñí³Í »ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Íáí: ²Ûëï»Õ ·ñ³Ýóí»É »Ý ¨
³ÝÏáõÙÝ»ñ, ¨ ³í»É³óáõÙÝ»ñ, ÇëÏ 2013Ã. ÃÇíÁ Ñ³í³ë³ñ ¿ »Õ»É 0 ‟ Ç:
²Ûë ³ÙµáÕçÝ Çñ ³½¹»óáõÃÛ³Ý ã³÷»ñÝ áõÝ»Ý ß³ÑáõÃ³µ»ñáõÃÛ³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ íñ³: ²½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ³í»ÉÇ å³ïÏ»ñ³íáñ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ
Ñ³Ù³ñ û·ï³·áñÍ»Ýù ¶Í³å³ïÏ»ñ 1-Ç ïíÛ³ÉÝ»ñÁ ¨ Ï³ï³ñ»Ýù Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ñ³ßí³ñÏÝ»ñ: ì»ñóÝ»Ýù 2010 ¨ 2015 Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇ ²ñÙ»Ýï»É
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ½áõï ß³ÑáõÛÃÇ ·áõÙ³ñÝ»ñÁ: ²Ûëï»ÕÇó Ï³ñáÕ »Ýù ³ë»É, áñ
2015 Ãí³Ï³ÝÇÝ 2010 Ãí³Ï³ÝÇ Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÛ³Ùµ ³ÛÝ Ýí³½»É ¿ 1,469,565
Ñ³½³ñ ¹ñ³Ùáí: öáñÓ»Ýù å³ñ½»É Ã» ÇÝãå»ë »Ý ³Ûë ÷á÷áËáõÃÛ³Ý íñ³
³½¹»É ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ¨ »ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ²ÛÅÙ í»ñÁ Ýßí³Í Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ÏñÏÇÝ ÏÑ³ßí³ñÏ»Ýù
²ÕÛáõë³Ï 1-Ç 4-ñ¹ óáõó³ÝÇßÁ, Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí ÙÇ³ÛÝ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ,
³ÛÝáõÑ»ï¨ ïñ³Ù³¹ñí³Í »ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ß³ñÅÁ: ²½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µ³ó³Ñ³ÛïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ïû·ï³·áñÍ»Ýù Ñ»ï¨Û³É µ³Ý³Ó¨»ñÁª ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝª

î»Õ³¹ñ»Éáí Ãí»ñÁ Ïëï³Ý³Ýùª

Ð³Ù»Ù³ï»Éáí ³Ûë ÃÇíÁ 2010 Ã. Ñ³ßí³ñÏÇ Ñ»ï ëï³ÝáõÙ »Ýù 0,0043
Ï³Ù 0,43% ¹ñ³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝ: ²ÛëÇÝùÝ 2015 Ã. ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ
¹ÇÝ³ÙÇÏ³Ý 2010 Ã. Ñ³Ù»Ù³ï áõÝ»ó»É ¿ 0,43% ¹ñ³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝ ³ÏïÇíÝ»ñÇ ß³ÑáõÃ³µ»ñáõÃÛ³Ý ÷á÷áËáõÃÛ³Ý íñ³: ÜáõÛÝÁ Ï³ï³ñ»Ýù ïñ³Ù³¹ñí³Í »ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ:

²Ûë ¹»åùáõÙ ëï³ÝáõÙ »Ý 0,021 Ï³Ù 2,1%-Ç µ³ó³ë³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝ: ²Ûë ï³ñµ»ñ³Ïáí Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ñ³ßí³ñÏ»É ó³ÝÏ³ó³Í ·áñÍáÝÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝ ¨ »½ñ³Ï³óÝ»É, Ã» ÇÝã ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý Ùá¹»É å»ïù ¿
ÁÝïñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ ³é³í»É ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ÉÇÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:
ì»ñ¨áõÙ Ï³ï³ñí³Í Ñ³ßí³ñÏÝ»ñÇó ¨ »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ³ÏÝ³éáõ ¿ ¹³éÝáõÙ ³ÛÝ ÷³ëïÁ, áñ ß³ÑáõÃ³µ»ñ ¨ ýÇÝ³Ýë³å»ë Ï³ÛáõÝ ³é¨ïñ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ·»ñËÝ¹ÇñÁ ëï³óí³Í ß³ÑáõÛÃÇ å³Ñå³ÝáõÙÁ ¨
Ñ»ï³·³ÛáõÙ ¹ñ³ ³í»É³óáõÙÝ ¿: àñå»ë½Ç ³Ûë ³Ù»ÝÁ ÏñÇ Ùßï³Ï³Ý µÝáõÛÃ,
µ³óÇ ß³ÑáõÃ³µ»ñáõÃÛ³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ Ñ³ßí³ñÏÝ»ñÇó ¨ ¹ñ³Ýó í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇó, ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ï³ï³ñí»Ý ï³ñµ»ñ ·áñÍáÝÝ»ñÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝ-
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Ý»ñÇ µ³ó³Ñ³ÛïáõÙ ß³ÑáõÃ³µ»ñáõÃÛ³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ íñ³, Ù»ñ ÏáÕÙÇó ³é³ç³ñÏíáÕ Ù»Ãá¹³µ³ÝáõÃÛ³Ùµ:
Ðá¹í³ÍáõÙ Ï³ï³ñ»Éáí ß³ÑáõÃ³µ»ñáõÃÛ³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ Ñ³ßí³ñÏ ¨
í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ ²ñÙ»Ýî»É ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ûñÇÝ³Ïáí, ³é³ÝÓÝ³óñ»óÇÝù ³ÛÝ
ïÝï»ë³Ï³Ý ·áñÍáÝÝ»ñÁ, áñáÝù ¿³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý ß³ÑáõÃ³µ»ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý óáõó³ÝÇßÇ íñ³: Î³ñÍáõÙ »Ýù, áñ í»ñÁ Ýßí³Í
Ù»Ãá¹áí ï³ñµ»ñ ·áñÍáÝÝ»ñÇ ³½¹»óáõÃÛ³Ý µ³ó³Ñ³ÛïáõÙÁ, ¨ ¹ñ³Ýó Ãí³ÛÇÝ ³ñï³Ñ³ÛïáõÙÁ ß³ï Ï³ñ¨áñ ¨ ÏÇñ³é»ÉÇ ·áñÍÇù ¿: ²ÛÝ Ï³ñáÕ ¿ ÏÇñ³é»ÉÇ ÉÇÝ»É ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï, »ñµ Ï³ñÇù ¿ ÉÇÝáõÙ å³ñ½»Éáõ, Ã» ³ñ¹Ûáù ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ß³ñáõÝ³Ï»É û·ï³·áñÍ»É ³Ûë Ï³Ù ³ÛÝ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÁ, ³ñ¹Ûáù ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ÏÇñ³éíáÕ ·Ý³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ³ñ¹³ñ³óÝáõÙ ¿ Çñ»Ý Ã» áã, ¨ ÇÑ³ñÏ» ÑÝ³ñ³íáñÇÝ ã³÷ ûåïÇÙ³É³óÝ»É ÇÝùÝ³ñÅ»ùÇ Ñ»ï Ï³åí³Í Í³Ëë»ñÁ ¨ Í³ËëáõÙÝ»ñÁ:
Օգտագործված գրականության ցանկ
1. Բայադյան Ա., Ֆինանսական վերլուծություն, 2008,
2. Սարգսյան Ա., Մարջանյան Ա., Օգանեզովա Ն., Հաշվապահական Հաշվառում, 2014
3. Абрютина М.С., Грачев А.В., Анализ финансово-экономической деятельности
предприятия, Изд. М., 2000,
4. Шеремет А.Д., Негашев Е.В. Методика финансового анализа, М., 1999,
5. The Institute of Cost Accountants of India (ICAI), 2014, India
6. CFA Institue publication, 2013
7. §²ñÙ»ÝÇ³ î»É»ýáÝ ÎáÙå³ÝÇ¦ 2010-2015 թթ. ֆինանսական հաշվետվություններ:
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¶¨áñ· äºîðàêÚ²Ü
Þ³ÑáõÃ³µ»ñáõÃÛáõÝÁ áñå»ë ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ¹ñáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ·áñÍáÝ
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. ß³ÑáõÛÃ, ß³ÑáõÃ³µ»ñáõÃÛáõÝ, ³é¨ïñ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñ,
·áñÍáÝ³ÛÇÝ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ, ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ¹ñáõÃÛáõÝ

Բիզնեսի շահութաբեր լինելու և հետագայում շահութաբերությունը պահպանելու համար առաջնային է շահութաբերության ցուցանիշների գործոնային
վերլուծությունը: Հոդվածում ներկայացրել ենք մեթոդ, որի արդյունքում բացահայտվում է տարբեր գործոնների (հիմնական միջոցներ, պաշարներ, դեբիտորական պարտքեր և այլն) ազդեցության բացահայտումը կազմակերպության շահութաբերության վրա: Կարծում ենք, որ գործոնների ազդեցության բացահայտումը առաջնային է կազմակերպության շահութաբերության
թույլ կողմերը գտնելու և նրանց կանխելու համար:
Gevorg PETROSYAN
Profitability as an assessment factor of financial situation
Key words: profit, profitability, commercial օrganizations, profitability ratios, factorial analysis,
finacial situation

Factor analysis of profitability indicators has primary importance for ensuring and
further maintaining business profitability. In this article we introduce a method, which
helps identify the impact of various factors of enterprise profitability (fixed assets,
resources, accounts receivables, etc.). In our opinion, identification of the impact of such
factors has a key importance for revealing and preventing weak aspects of enterprise
profitability.
Геворг ПЕТРОСЯН
Рентабельность как фактор оценки финансового положения
Ключевые слова: прибыль, рентабельность, коммерческие организации, показатели
рентабельности, факторный анализ, финансовое положение

Для обеспечения и дальнейшего поддержания прибыльности бизнеса первостепенное значение имеет факторный анализ показателей прибыльности. В статье мы
представляем метод, позволяющий выявить влияние различных факторов (основных средств, ресурсов, дебиторской задолженности и т.д.) прибыльности предприятия. Мы считаем, что выявление влияния факторов имеет первостепенное
значение для обнаружения и предотвращения слабых аспектов прибыльности
предприятия.
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О ВОПРОСЕ СОЗДАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СУДОВ,
РАССМАТРИВАЮЩИХ ДЕЛА В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ
Левон САРГСЯН
Аспирант Российско-Армянского университета
Ключевые слова: суд по интеллектуальным правам, защита интеллектуальных прав,
зарубежный опыт.

Согласно статье 2 ГПК РА, защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляют в соответствии с регулированием, установленным процессуальным законодательством. Защита гражданских прав в административном
порядке возможна лишь в случаях, предусмотренных законом.
Иск либо заявление в суд - это те средства правовой защиты, которыми физические и юридические лица защищают свои права от разнообразных нарушений со стороны публичных властей и частных лиц. Согласно статье 82 ГПК
РА, иск представляется в суд по месту проживания (нахождения) ответчика.
Согласно статье 90 ГПК РА, суд обязан принять иск в свое производство, если он
представлен с соблюдением правила подсудности. Следовательно, суд при принятии иска в производство вначале должен выяснить, в тот ли суд представлен
иск, которому он подсуден. При этом при нарушении правила подсудности иск
подлежит возврату. Согласно ч.1 статьи 15 ГПК РА, все гражданские дела подсудны судам общей юрисдикции. Ст. 18 ГПК РА предусматривает, что до вынесения судом решения по существу дела, по соглашению сторон спор может быть
передан на рассмотрение арбитражного суда.
В последнее время число специализированных судов по интеллектуальным
правам стало увеличиваться. По последним данным, на сегодняшний день в мире
насчитывается около 90 специализированных судов. Создание специализированных судов по интеллектуальным правам обусловлено необходимостью повышения эффективности данных отношений и до сих пор актуально как для развитых,
так и развивающихся стран53. В РА не существует специализированного суда по
рассмотрению интеллектуальных споров, следовательно, все дела рассматриваются в суде общей юрисдикции, в случае же, если оспариваются действия (либо бездействие) государственных органов, то иск подается в единственный специализированный суд на территории Армении – административный суд. В
отличие от РА, многие страны, включая и РФ, пошли по пути специализации
судов по интеллектуальным правам. Так, ФКЗ от 06.12.2011 года под номером 4
53

Казарян А.В. Специализированные суды по интеллектуальным правам. Журнал Суда по
интеллектуальным правам. №8. М. 2015. С. 73-75.
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были внесены изменения ФКЗ «О судебной системе РФ» и ФКЗ «Об арбитражных судах РФ», результатом которых стало появление в судебной системе РФ нового органа - специализированного арбитражного суда по интеллектуальным правам. В соответствии со статьей 26.1 ФКЗ «О судебной системе РФ», статьей 26.1
ФКЗ «Об арбитражных судах РФ», Суд по интеллектуальным правам – это специализированный арбитражный суд, рассматривающий в пределах своей компетенции дела по спорам, связанным с защитой ИП, в качестве суда первой и кассационной инстанции. С появлением Суда по интеллектуальным правам в судебной системе РФ расширились предметные полномочия арбитражных судов по
спорам о защите интеллектуальных прав.
Полагаем, что создание специализированных судов по интеллектуальным
правам служит предпосылкой повышения уважения, защиты и охраны прав интеллектуальной собственности в стране. В то же время, учитывая, что споры в
сфере интеллектуальной собственности часто связаны с предпринимательской
деятельностью, повышение компетенции судов в сфере интеллектуальной собственности улучшает бизнес-атмосферу54. Для удовлетворения потребности в
судьях, специализирующихся в сфере права интеллектуальной собственности,
как правило, достаточно одного или небольшого числа специализированных судов или судебных подразделений.
Следует отметить, что существует несколько видов специализации судов.
Первая форма, которую выбрали многие страны, - создание специализированных
палат или отделений в рамках действующих по гражданским или коммерческим
делам, рассматривающих только дела, связанные с интеллектуальной собственностью. Такой подход позволяет использовать уже существующую судебную инфраструктуру и сократить организационные расходы, связанные с созданием специализированных судов по интеллектуальным правам. Вторая форма - отдельные
самостоятельные специализированные суды по интеллектуальным правам. В
качестве примера можно привести специализированные судебные подразделения
в Англии и Уэльсе (на них приходится большая часть всех споров в Великобритании в сфере интеллектуальной собственности) - ССИП существует при Канцлерском Отделении Высокого суда правосудия Англии и Уэльса. Во Франции
дела в сфере интеллектуальной собственности рассматриваются специализированными палатами в девяти окружных судах, среди которых только суд Парижа
обладает полномочиями по рассмотрению патентных споров. Дела о незаконном
присвоении ноу-хау также могут рассматриваться в коммерческих судах. Отдель54

Доклад Международной торговой палаты о действующих в мире специализированных
судах по интеллектуальным правам: разрешение споров в сфере интеллектуальной
собственности. 2016. С.12.
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ные самостоятельные ССИП, которые специализируются на рассмотрении споров, связанных с интеллектуальной собственностью, существуют в таких странах, как Германия, США и России. Во многих странах есть также административные ведомства, рассматривающие дела в сфере интеллектуальной собственности посредством административных процедур, а также апелляционные органы,
рассматривающие иски о недействительности интеллектуальных прав.
Компетенции ССИП различаются в зависимости от вида объектов интеллектуальной собственности или категории рассматриваемых дел. В Великобритании все иски, связанные с интеллектуальной собственностью в Англии и
Уэльсе, касающиеся зарегистрированных промышленных образцов и патентов,
рассматриваются Патентным судом, являющимся подразделением Канцлерского
отделения, или Судом по интеллектуальной собственности предприятий (IPEC),
являющимся специализированной структурой в рамках Канцлерского отделения.
Другие виды споров в сфере интеллектуальной собственности преимущественно
рассматриваются в рамках более широкого состава Канцлерского отделения, в
котором заседают судьи с опытом слушания таких дел (включая судей Патентного суда). В Соединенных Штатах федеральные окружные суды обладают исключительной компетенцией в отношении дел о нарушениях авторских прав и патентов, а Апелляционный суд США по федеральному округу обладает исключительной компетенцией по рассмотрению апелляций по патентным спорам: его
решения может пересматривать только Верховный суд. Несмотря на то, что ни
федеральные суды, ни суды штатов не имеют специализированных подразделений, обладающих исключительной компетенцией по рассмотрению споров, связанных с интеллектуальной собственностью, как федеральные окружные суды,
так и суды штатов общей юрисдикции имеют полномочия рассматривать иски о
нарушении товарных знаков и о незаконном присвоении ноу-хау. Как правило,
суды штатов имеют полномочия (наряду с федеральными судами) рассматривать
определенные дела (зачастую вытекающие из договорных отношений), касающиеся авторских прав и патентов, например, дела о нарушении лицензионного
соглашения получателями лицензии на объекты авторского права55. В некоторых
странах проводится разграничение компетенции между административными (недействительность прав на ИС) и гражданскими (нарушение прав на ИС) делами,
связанными с интеллектуальной собственностью. Германия традиционно придерживается принципа «разграничения» по некоторым вопросам интеллектуальной
собственности, в частности, по патентным делам, что означает, что дела о нарушениях прав на ИС и о признании недействительности прав на ИС рассматриваются различными органами. Дела об аннулировании патентов, а также апелля55
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ции на решения Немецкого ведомства по патентам и товарным знакам (по делам
об изобретениях, полезных моделях, товарных знаках и промышленных образцах) и на решения Федерального ведомства селекции растений рассматриваются
специализированным судом по интеллектуальным правам, то есть Федеральным
патентным судом. В первой инстанции дела о нарушениях интеллектуальных
прав рассматриваются специальными судами по гражданским делам среднего
уровня (региональные суды, Земельные суды), а во второй инстанции вышестоящими судами среднего уровня (Верховные земельные суды).
В России Суд по интеллектуальным правам рассматривает дела о нарушениях в качестве суда третьей (кассационной) инстанции, в то же самое время он
действует в качестве суда первой и второй (апелляционной) инстанции при обжаловании административных решений Ведомства по патентам и товарным знакам
(Роспатента)56. Во многих других странах суды, рассматривающие споры о нарушениях прав на ИС, также обладают компетенцией рассматривать иски о недействительности таких прав. Например, в Великобритании иск о признании патента недействительным может быть подан в Канцлерское отделение Высокого
суда Англии и Уэльса (в Патентный суд или в Суд по интеллектуальной собственности предприятий (IPEC)), независимо от текущего или планируемого разбирательства о нарушении этого патента. Если спор касается и предполагаемого
нарушения, и действительности права, такие вопросы практически всегда рассматриваются судом в рамках одного процесса. Во Франции одни и те же суды
рассматривают споры по нарушениям и действительности прав на объекты интеллектуальной собственности - последние часто инициируются ответчиком по
делу о нарушении прав в качестве защитной стратегии. В некоторых юрисдикциях применяется порог «цены иска» для отнесения спора к компетенции определенных судов. В Великобритании IPEC рассматривает менее крупные и не столь
сложные дела, какие рассматривает Патентный суд. IPEC имеет процедуру рассмотрения исков, основанных на значительном количестве норм права и/или доказательств (multi-track claims) и исков на небольшие суммы (small claims), сумма
возмещения ущерба по которым не превышает £500,000 и £50,000 соответственно. Судебные разбирательства в IPEC также ограничены суммой возмещаемых
расходов57. Следует также отметить, что в разных странах ССИП рассматривают
дела в качестве судов либо первой инстанции, либо апелляционной инстанции,
либо последней инстанции, при этом право принятия окончательного решения
часто закреплено за вышестоящим судом или даже Верховным судом (неспециализированным). В России решения Суда по интеллектуальным правам в первой
56
57
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инстанции выносятся составом из трех судей, вступают в силу с момента вынесения и не могут быть обжалованы в апелляционном порядке, однако могут быть
пересмотрены Президиумом Суда по интеллектуальным правам в кассационной
инстанции. В Германии апелляция на решения, вынесенные в первой инстанции
Федеральным патентным судом по делам о признании патентов недействительными, и иногда на решения Федерального патентного суда по апелляции (т.е. на
решения, вынесенные Федеральным патентным судом в качестве второй инстанции) возможна в Федеральном суде Германии (Федеральном верховном суде). Во
Франции, административные решения Национального ведомства по патентам и
товарным знакам могут быть непосредственно оспорены в апелляционном суде.
В США апелляции на решения административных судов рассматриваются в
Апелляционном суде по округу или в окружных судах с возможностью дальнейшего обжалования в федеральных апелляционных судах по товарным знакам58.
Полагаем, что создание специализированного суда по интеллектуальным
правам повысит эффективность рассмотрения защиты прав интеллектуальной
собственности в процессуальном и результативном плане. Учитывая все вышесказанное, в качестве обоснования целесообразности учреждения специализированного суда по интеллектуальным правам приведем следующие доводы:
1. Накопление экспертного потенциала по соответствующей тематике59,
2. Обеспечение применения единообразных норм проведения судебных
разбирательств и упрощение их процедур60,
3. Повышение эффективности судебных разбирательств и обеспечение
соблюдения установленных правил61,
4. Предсказуемость и последовательность результатов рассмотрения дел62.
В то же время, учитывая количество дел данной категории и расходы, создания специализированного суда по интеллектуальным правам в РА, целесообразно начать процесс специализации судов по интеллектуальным правам с создания в системе судов общей юрисдикции РА специализированных коллегий судей
по рассмотрению дел защиты прав интеллектуальную собственности, на примере
уже действующих в РА специализированных коллегий судей дел о банкротстве.
58
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Левон САРГСЯН
О вопросе создания специализированных судов, рассматривающих дела в
сфере защиты интеллектуальной собственности в Республике Армения
Ключевые слова: суд по интеллектуальным правам, защита интеллектуальных прав,
зарубежный опыт

В данной статье автором исследуется вопрос целесообразности специализации судов в сфере защиты интеллектуальных прав. Автором анализируется опыт Англии, Германии, России, США и Франции, которые уже пошли по пути специализации судов по интеллектуальным правам. На основании исследования автором
высказывается мнение о преимуществах создания специализированного суда по
интеллектуальным правам и о целесообразности создания в системе судов общей
юрисдикции Армении специализированных коллегий судей, по рассмотрению дел
по защите прав на интеллектуальную собственность.
Լևոն ՍԱՐԳՍՅԱՆ
Մտավոր սեփականության գործեր քննող մասնագիտացված դատարանների
ստեղծման խնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում
Բանալի բառեր. մտավոր սեփականության գործեր քննող դատարաններ, մտավոր
սեփականության իրավունքների պաշտպանություն, արտասահմանյան փորձ

Սույն հոդվածում հեղինակը հետազոտում է աշխարհում գործող մտավոր սեփականության գործեր քննող մասնագիտացված դատարանները: Հեղինակն
ուսումնասիրում է Անգլիայի, Գերմանիայի, Ռուսաստանի Դաշնության, Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի փորձը: Հետազոտման արդյունքում հեղինակն իր կարծիքն է հայտնում մտավոր սեփականության գործեր քննող
մասնագիտացված դատարանի ստեղծման առավելությունների վերաբեյալ,
ինչպես նաև առաջարկում է մտավոր սեփականության գործեր քննող մասնագիտացված դատարանի ստեղծման գործընթացը սկսել ընդհանուր իրավասության դատարաններում մասնագիտացված դատավորների կազմեր
ստեղծելով:
Levon SARGSYAN
Specialized Intellectual Property Courts
Key words: intellectual property courts, intellectual property rights protection, international
experience

In this article, the author explores the features of specialized intellectual property courts.
The author analyzes the experience of England, Germany, Russian Federation, United
States and France in this field. As a result of research the author expresses his opinion
about the benefits of creation of specialized intellectual property courts and proposes to
create a specialized IP board of judges in the framework of courts of general jurisdiction
in Armenia.
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Ø²ð¼ÆÎÆ ²ÜÒÆ ÀÜ¸Ð²Üàôð ºì Úàôð²Ð²îàôÎ Ð²îÎàôÂÚàôÜÜºðÆ
Î²è²ì²ðØ²Ü öàôÈºðÀ
îÇ·ñ³Ý Î²Úü²æÚ²Ü
ÐüÎêäÆ ëåáñïÇ Ù³ÝÏ³í³ñÅáõÃÛ³Ý ¨ Ñá·»µ³ÝáõÃÛ³Ý ³ÙµÇáÝÇ Ñ³Ûóáñ¹
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. Ï³é³í³ñáõÙ, ³ÝÓÝ³ÛÇÝ Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñ, Ñáõë³ÉÇáõÃÛáõÝ, Ù³ñ½ÇÏ

Î³é³í³ñÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ñ³ñó»ñÇ Ù»ç í»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ ·Ý³Éáí Ï³ñ»íáñíáõÙ »Ý ëåáñïÇ, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë, Ù³ñ½ÇÏÝ»ñÇ Ûáõñ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ³éÝãíáÕ ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ: êåáñï³ÛÇÝ ·Çï³Ï³Ý ÙïùÇ ½³ñ·³óÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ÷áõÉáõÙ ³ñ¹Ç ËÝ¹ÇñÝ»ñÇó Ù»ÏÝ ¿ ëåáñï³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ¨
·áñÍáÝÝ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ËáñÁ ¨ µ³½Ù³ÏáÕÙ³ÝÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÁ,
áñáÝù ³å³ÑáíáõÙ »Ý í»ñçÇÝÇë Ñ³çáÕáõÃÛáõÝÁ:
´³½Ù³ÃÇí Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñ ÝíÇñí³Í Ù³ñ½ÇÏÇ ³ÝÓÝ³ÛÇÝ Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ½³ñ·³óÙ³Ý ¨ ¹ñë¨áñÙ³Ý ËÝ¹ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ¹»é¨ë ³é³çÝ³ÛÇÝ
ï»Õ »Ý ½µ³Õ»óÝáõÙ ëåáñïÇ Ñá·»µ³ÝáõÃÛ³Ý µÝ³·³í³éáõÙ:
ÊÝ¹ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ï³ñ»ÉÇ ¿ ³é³ÝÓÝ³óÝ»É Ù³ñ½ÇÏÇ ³ÝÓÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ¨ Ûáõñ³Ñ³ïáõÏ Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹ñë¨áñÙ³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ, áñáÝù
áñáßÇã ¹»ñ »Ý Ë³ÕáõÙ Ù³ñ½ÇÏÇ Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý Ñáõë³ÉÇáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÙ:
àñáß Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÇ
ýáõÝÏóÇáÝ³É Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÁ ÙñóáõÙ³ÛÇÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ áñáßáõÙ ¿ Ù³ñ½ÇÏÇ Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý Ñáõë³ÉÇáõÃÛáõÝÁ, áñÁ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ 4 ÑÇÙÝ³Ï³Ý
µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñáí [1,2,3]: ²é³ÝÓÝ³óí³Í µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÝ »Ý Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ՝
1. ØñóáõÙ³ÛÇÝ Ñáõ½³Ï³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñ »Ý Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ÇÝï»ÝëÇíáõÃÛáõÝÁ ¨ Ý³Ë³ÙñóáõÙ³ÛÇÝ áõ ÙñóáõÙ³ÛÇÝ Ñáõ½³Ï³Ý É³ñí³ÍáõÃÛáõÝÁ ¨ Ýñ³
ï³ï³ÝáõÙÁ, »ÉáõÛÃÇ µÝáõÛÃÇ íñ³ Ýñ³ ³½¹óáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ:
2. ÆÝùÝ³Ï³ñ·³íáñÙ³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ »Ý ë»÷³Ï³Ý
Ñáõ½³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ ×Çßï ·Çï³ÏóÙ³Ý ¨ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ï³ñáÕáõÃÛ³Ùµ:
3. ¸ñ¹³å³ï×³é³ÛÇÝ áÉáñïÇ óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ µÝáñáßíáõÙ »Ý ëåáñïÇ ¨
ÁÝïñí³Í ëåáñï³ÛÇÝ Ó¨»ñÇ Ñ³Ý¹»å ëÇñáí, ó³ÝÏ³ó³Í ï»ë³ÏÇ ëåáñï³ÛÇÝ Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃÛ³Ý Ó·ïÙ³Ùµ, Ù³ñ½áõÙÝ»ñáõÙ ¨ ÙñóáõÙÝ»ñáõÙ ë»÷³Ï³Ý
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·»ñóáõó³µ»ñÙ³Ý å³ïñ³ëï³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ:
4. ²ñ·»É³¹ÇÙ³óÏáõÝáõÃÛ³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ »Ý Ý»ñùÇÝ
ýáõÝÏóÇáÝ³É íÇ×³ÏÇ Ï³ÛáõÃÛáõÝÃÛáõÝÁ, ß³ñÅáÕ³Ï³Ý áõÝ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨
ëåáñï³ÛÇÝ ï»ËÝÇÏ³ÛÇ Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÁ, ï³ñµ»ñ ï»ë³ÏÇ ËáãÁÝ¹áïÝ»ñÇ Ñ³Ý¹»å ³Ýï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁ:
Ø³ñ½ÇÝ»ñÇ Ùñó³Ïó³ÛÇÝ Ñá·»Ï³Ý Ñáõë³ÉÇáõÃÛ³Ý Ã»ëï³íáñÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ å³ïÏ»ñí³Í »Ý ³ÕÛáõë³Ï 1-áõÙ: ØñóáõÙ³ÛÇÝ Ñáõ½³85
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Ï³Ý ¹ÇÙ³óÏáõÝáõÃÛáõÝ (ØÐ¸), Ñá·»Ï³ÝáÝ³íáñáõÙ (ÐÎ), ÙñóáõÙ³ÛÇÝ ¹ñ¹³å³ï×³éÝ»ñÁ (Ø¸) ¨ Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝ-³ñ·»É³¹ÇÙ³óÏáõÝáõÃÛáõÝÁ (Î²¸) Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ »Ý ³é³í»É Ï³ñ¨áñ Ù³ñ½ÇÏÇ µÝ³íáñáõÃÛ³Ý ·Í»ñáõÙ:
Àëï ëåáñï³ÛÇÝ í³ñå»ïáõÃÛ³Ý ³×Ç ³Û¹ Ñ³ïÏáõÃÛ³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ
µÝ³Ï³Ý³µ³ñ ³×áõÙ »Ý (-6,3-Çó ÙÇÝã¨ -4,0): ¸³ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿, áñ Ù³ñ½ÇÏÝ»ñÁ »ÉáõÛÃÝ»ñáõÙ ³ëïÇ×³Ý³µ³ñ »Ý Ñ³ëÝáõÙ Ñ³Ù»Ù³ï³Ï³Ý Ñëï³Ï Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý Ï³ñ·³íÇ×³ÏÇ, ûµÛ»ÏïÇí »Ý ·Ý³Ñ³ïáõÙ ³ñï³ùÇÝ Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, Ñ³Ï³ëáõÃÛáõÝÝ»ñ ã»Ý áõÝ»ÝáõÙ Ñáõ½³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ý³Ë³ï»ëí³Í Íñ³·ñÇ Ñ»ï, Ýñ³Ýù ûåïÇÙ³É Ï»ñåáí Ï³ñ·³íáñáõÙ »Ý
¿Ý»ñ·»ïÇÏ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ý³Ë³Ù»ÏÝ³ñÏ³ÛÇÝ íÇ×³áõÙ: Ð³ñÏ³íáñ
¿ Ýß»É, áñ Ñ³í³ù³Ï³ÝÝ»ñÇ É³í³·áõÛÝ Ù³ñ½ÇÏÝ»ñÇ Ùáï Ñáõ½³Ï³Ý Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ ÙÇ¨ÝáõÛÝÝ ¿ Ñ»éáõ ¿ ûåïÇÙ³É ë³ÑÙ³ÝÇó, ÇÝãÝ ¿É ¨ë
Ù»Ï ³Ý·³Ù Ñ³ëï³ïáõÙ ¿ Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ý ³ÝóÏ³óÙ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ: êåáñï³ÛÇÝ Ñáõë³ÉÇáõÃÛ³Ý ÇÝï»·ñ³É Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñÇ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ ¹ÇÝ³ÙÇÏ³ÛÇ Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ³ÏÝÑ³Ûï ¿ ¹³éÝáõÙ ³ÛÝ ÷³ëïÁ, áñ ëåáñï³ÛÇÝ Ï³ï³ñ»É³·áñÍÙ³Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÷áõÉ»ñáõÙ ÙÁñóáõÙ³ÛÇÝ ÷áñÓÇ ³×ÇÝ ½áõ·³Ñ»é µ³ñÓñ³ÝáõÙ ¿ ëåáñï³ÛÇÝ ÇÝùÝ³Ï³ñ·³íáñáõÙÁ ¨ ëåáñï³ÛÇÝ ÙáïÇí³óÇ³Ý [3]:
²ÕÛáõë³Ï 1. Ø³ñ½ÇÏÇ Ûáõñ³Ñ³ïáõÏ ³ÝÓÝ³ÛÇÝ Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇçÇÝ
óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ

ØÇçÇÝ óáõó³ÝÇß³ÛÇÝ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ Ñ³Ù»Ù³ï³Ï³Ý í»ÉáõÍáõÃÛáõÝÁ óáõÛó
¿ ï³ÉÇë, áñ Ù³ñ½áõÙ³ÛÇÝ ¨ ÙñóáõÙ³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³×ÇÝ ½áõ·³Ñ»é ³×áõÙ ¿ ëåáñï³ÛÇÝ ÇÝùÝ³Ï³ñ·³íáñÙ³Ý Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÁ -0,75-Çó ÙÇÝã¨
+0,75, Ã»¨ å»ïù ¿ ÝÏ³ïÇ áõÝ»Ý³É, áñ ÇÝùÝ³Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ³ñï³Ñ³ÛïáõÙÁ ÙÇßï Ûáõñ³Ñ³ïáõÏ ¿, ù³ÝÇ áñ Ï³åí³Í ¿ Ù³ñ½ÇÏÇ ¨ Ýñ³ ßñç³å³ïÇ
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï: Ðá·»µ³Ý³Ï³Ý Ï³ñ·³íáñÙ³Ý Ñëï³Ï ÑÝ³ñùÝ»ñÇ å³ñµ»ñ³µ³ñ û·ï³·áñÍÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ, Ñ³ïÏ³å»ë Ý»ñßÝãÙ³Ý Ï³Ù ³áõïá·»Ý Ù³ñ½áõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³µ³ñ
½³ñ·³ÝáõÙ »Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:
¸Çï»Éáí Ù³ñ½ÇÏÝ»ñÇ Ñáõ½³Ï³Ý É³ñí³ÍáõÃÛ³Ý ¨ ï³·Ý³åÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ ¹ÇÝ³ÙÇÏ³Ý ¨ ëáõµÛ»ÏïÇí ¹ñë¨áñÙ³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
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ï³ñµ»ñ ëÃñ»ë³ÛÇÝ Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñáõÙ՝ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ÑÝ³ñ³íáñÇÝë É³í áõëáõÙÝ³ëÇñ»É ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ÇÝãå»ë Çñ³íÇ×³Ï³ÛÇÝ, ³ÛÝå»ë ¿É ³ÝÓÝ³ÛÇÝ
ï³·Ý³åÇ óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ: ÆëÏ Ñ»ï¨»Éáõ Ñ³Ù³ñ, ¹ñ³Ï³Ý Ã» µ³ó³ë³Ï³Ý
»Ý ³½¹áõÙ ïíÛ³É Ù³ñ½ÇÏÇ íñ³ ï³·Ý³åÁ ¨ Ñáõ½³Ï³Ý É³ñí³ÍáõÃÛáõÝÁ,
Ï³ñ»ÉÇ ¿ Éñ³óáõóÇã û·ï³·áñÍ»É ¹ÇïáõÙÝ»ñÇ Ù»Ãá¹Á Ù³ñ½ÇÏÇ Ñáõ½³Ï³Ý
íÇ×³ÏÇ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñÉáõÍ³Ï³Ý Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÛ³Ùµ Ýñ³
ïíÛ³É íÇ×³ÏáõÙ óáõó³µ»ñí³Í ÙñóáõÙ³ÛÇÝ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ Ñ»ï: Î³åí³Í
³Û¹ ËÝ¹ñÇ Ñ»ï, Ñ»ï³·³ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ Ù»Ýù ËÙµ³íáñ»É »Ýù Ù³ñ½ÇÏÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ý³Ë³å³ïñ³ëïí³ÍáõÃÛ³Ùµ ¨ ÙñóáõÙÝ»ñáõÙ՝
ëåáñï³ÛÇÝ ï³ñµ»ñ ³ëïÇ×³ÝÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñáí:
Þ³ï Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÇ Ï³ñÍÇùáí ï³·Ý³åÁ áñáßíáõÙ ¿ ÙñóáõÙ³ÛÇÝ ëÃñ»ëÇ Ñ³Ý¹»å Ù³ñ½ÇÏÇ ³ÝÑ³ï³Ï³Ý ½·³ÛáõÝáõÃÛáõÝÁ: Ø³ñ½ÇÏÇ ï³·Ý³å³ÉÇáõÃÛáõÝÁ Ï³åí³Í ¿ Çñ Ñ³çáÕáõÃÛ³Ý Ï³Ù ³ÝÑ³çáÕáõÃÛ³Ý ëáóÇ³É³Ï³Ý
ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ Ñ»ï: î³·Ý³åÇ ·Ý³Ñ³ïáõÙÁ Çñ³Ï³Ý³óí»É ¿ êåÇÉµ»ñ·»ñÇ
ë³Ý¹Õ³ÏÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý: ²ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý ³ÕÛáõë³Ï
2-áõÙ, áñÇ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë Ñëï³Ï Ëáë»É ëåáñï³ÛÇÝ í³ñå»ïáõÃÛ³Ý Ï³ï³ñ»É³·áñÍÙ³Ý Ñ³Ý¹»å ³ÝÓÝ³ÛÇÝ ï³·Ý³åÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ Ýí³½Ù³Ý ¹ÇÝ³ÙÇÏ³ÛÇ Ù³ëÇÝ: ºÃ» áõëáõóÙ³Ý 3-ñ¹ ï³ñáõÙ ·ïÁÝíáÕ Ù³ñ½ÇÏÝ»ñÝ áõÝ»Ý ï³·Ý³åÇ 48±2,06 ÙÇ³íáñÇ ÙÇçÇÝ Ù³Ï³ñ¹³Ï, ³å³ ÐÐ å³ï³Ý»Ï³Ý Ñ³í³ù³Ï³ÝÝ»ñÇ, ÙÇçÇÝ áñ³Ï³íáñáõÙ áõÝ»óáÕÝ»ñÇ
Ùáï ³ÛÝ Ï³½ÙáõÙ ¿ 42±2,73 ÙÇ³íáñ ¨ ÐÐ Ñ³í³ù³Ï³ÝÝ»ñáõÙ ÁÝ¹·ñÏí³Í
Ù³ñ½ÇÏÝ»ñÇ Ùáï ÇçÝáõÙ ¿ ÙÇÝã¨ 37,8±2,06 ÙÇ³íáñ:
²ÕÛáõë³Ï 2. î³ñµ»ñ áñ³Ï³íáñáõÙ áõÝ»óáÕ Ù³ñ½ÇÏÝ»ñÇ ³ÝÓÝ³ÛÇÝ
ï³·Ý³åÇ ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÁ

Ð³ÛïÝÇ ¿, áñ Ý»ÛñáïÇ½ÙÁ µÝáñáßíáõÙ ¿ ³ÝÓÇ Ñáõ½³Ï³Ý ³ÝÏ³ÛáõÝáõÃÛ³Ùµ ¨ í³ñù³·Í³ÛÇÝ ³ñÓ³·³ÝùÇ ³ñï³Ñ³ÛïíáÕ ¿ÙáóÇáÝ³É é»³ÏïÇíáõÃÛ³Ý ³×Ç Ù»ç, ³í»ÉÇ Ñ³×³Ë µáÕáùÇ é»³ÏóÇ³ÛÇ Ù»ç: Ð»ï³½áïáÕÝ»ñÇ Ù»Í
Ù³ëÁ Ñ³Ïí³Í »Ý Ùï³Í»É, áñ ÝÛ³ñ¹³ÛÇÝ ·»ñÉ³ñí³ÍáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ Ù³ñ½ÇÏÝ»ñÁ Ñ³×³Ë »Ý Ó³ËáÕáõÙÝ»ñ áõÝ»ÝáõÙ ÙñóáõÙÝ»ñáõÙ ¨ Ýñ³Ýó ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ ³í»ÉÇ áã Ñ³ëï³ïáõÝ »Ý: ²ÕÛáõë³Ï 3-áõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý ²Û½»ÝÏÇ Ñ³ñó³Ã»ñÃÇÏÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ Ï³ï³ñ³Í Ã»ëï³íáñÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ:
²ÝóÏ³óí³Í ÙÇçËÙµ³ÛÇÝ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ óáõÛó ïí»ó, áñ Ù³ñ½ÇÏÇ ÝÛ³ñ¹³ÛÇÝ ·»ñÉ³ñí³ÍáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ ÝáõÛÝå»ë Ï³Ëí³Í ¿ ëåáñï³ÛÇÝ áñ³87
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Ï³íáñÙ³Ý ³ëïÇ×³ÝÇó: ²Ûëå»ë, áõëáõóÙ³Ý 3-ñ¹ ï³ñáõÙ ·ïÝíáÕ Ù³ñ½ÇÏÝ»ñÇ Ñáõ½³Ï³Ý ·»ñÉ³ñí³ÍáõÃÛ³Ý ÙÇçÇÝ óáõó³ÝÇßÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 14,9±1,55
ÙÇ³íáñ, ó³Íñ áñ³Ï³íáñáõÙ áõÝ»óáÕ Ù³ñ½ÇÏÝ»ñÇ Ùáï ³ÛÝ Ýí³½áõÙ ¿ ÙÇÝã¨
13,2±2,13 ÙÇ³íáñÇ ¨ ëåáñïÇ í³ñå»ïÝ»ñÇ ¨ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ï³ñ·Ç ëåáñïÇ
í³ñå»ïÝ»ñÇ Ùáï ³ÛÝ Ýí³½áõÙ ¿ ÙÇÝã¨ 10,3±1,79 ÙÇ³íáñÇ:
²ÕÛáõë³Ï 3. î³ñµ»ñ áñ³Ï³íáñáõÙ áõÝ»óáÕ Ù³ñ½ÇÏÝ»ñÇ Ñáõ½³Ï³Ý
Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý (Ý»ÛñáïÇ½ÙÇ) ³ëïÇ×³ÝÇ ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÁ

ÀÝ¹áõÝí³Í ¿ Ýß»É, áñ ÇÝïñ³-¿ùëïñ³ í»ñëÇ³Ý, áñå»ë ³ÝÓÇ áñ³Ï
áñáßáõÙ ¿ ëáõµÛ»ÏïÇ Ñ³Ïí³ÍáõÃÛáõÝÁ ë»÷³Ï³Ý Ý»ñßÝñáõÙÝ»ñÁ ³ñï³Ñ³Ûï»É ¹»åÇ ¹áõñë, Ï³Ù ·ó»É “Çñ Ù»ç”: î³ñµ»ñ áñ³Ï³íáñáõÙ áõÝ»óáÕÝ»ñÇ
Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ³ñï³óáÉí³Í »Ý ³ÕÛáõë³Ï 4-áõÙ:
²ÕÛáõë³Ï 4. Ø³ñ½ÇÏÝ»ñÇ ¿ùëïñ³-ÇÝïñ³ í»ñëÇ³ÛÇ Ñ³Ù»Ù³ï³Ï³Ý
óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ

²Ûëå»ë, ÇÝïñ³í»ñëÇ³ÛÇ óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ ÷³ëïáõÙ »Ý ³ÛÝ, áñ áã ÙÇ Ñ»ï³½áïíáÕ ËÙµáõÙ ã»Ý Ñ³ÛïÝ³µ»ñí»É ÇÝïñ³í»ñïÝ»ñ: ²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí ÐÐ
Ñ³í³ù³Ï³Ý ÃÇÙ»ñÇ ³Ý¹³Ù»ñÁ, áñáÝù Ù³ëÝ³Ïó»É »Ý Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, Ï»ëÇó ³í»ÉÇÝ »Õ»É »Ý ÐÐ ¨ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ùñó³ß³ñ»ñÇ Ñ³ÕÃáÕÝ»ñ:
êåáñï³ÛÇÝ í³ñå»ïáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³óÙ³Ý Ñ»ï Ù»Ïï»Õ ³í»É³ÝáõÙ ¿
³Ùµñáí»ñïÝ»ñÇ ÃÇíÁ՝ 12,5%-Çó ÙÇÝã¨ 50% ¨ Ñ³í³ë³ñ³ã³÷ Ýí³½áõÙ ¿
¿ùëïñ³í»ñïÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ՝ 87,5%-Çó ÙÇÝã¨ 5%: êï³óí³Í ïíÛ³ÉÝ»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ óáõÛó ïí»ó, áñ ¿ùëïñ³í»ñëÇ³ÛÇ ¨ Ñáõ½³Ï³Ý Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý ÙÇç¨ ÷áË³¹³ñÓ Ï³å ·áÛáõÃÛáõÝ ãáõÝÇ: ¸³ ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë »½ñ³Ñ³Ý·»É, áñ Ñáõ½³Ï³Ý Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý ûåïÇÙ³É Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ Ù³ñ½ÇÏÝ»ñÁ ï³ñµ»ñ ¿ùëïñ³ÇÝïñ³í»ñïáõÃÛ³Ùµ Ï³ñáÕ »Ý ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ¹ñë¨áñ»É Ùñó³Ïó³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ: ²ÛëåÇëáí, Ï³ñ»ÉÇ ¿
»½ñ³Ï³óÝ»É áñ, ³é³ÝÓÇÝ Ù³ñ½ÇÏÝ»ñÇ ³ÝÑ³ï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛ³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ, áñå»ë Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý áõÕ»ÏóÙ³Ý ËÝ¹Çñ, í»ñÉáõÍ»Éáí Ã»ëï³íáñÙ³Ý ¨ ¹Çï³ñÏÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ, Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ñ³ÛïÝ³µ»ñ»É ÉÇ³ñÅ»ù µÝáñáß ¨ Ñ³í³ëïÇ ûñÇÝ³ã³÷áõÃÛáõÝÝ»ñ:
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Ù³ñïÏáó, áñáÝù ³å³ÑáíáõÙ »Ý Ù³ñ½ÇÏÝ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ñáõë³ÉÇáõÃÛáõÝÁ µ³ñ¹ ¿ùëïñ»Ù³É å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ: Ð»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ
Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÇ ýáõÝÏóÇáÝ³É Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÁ ÙñóáõÙ³ÛÇÝ
å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ áñáßáõÙ ¿ Ù³ñ½ÇÏÇ Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý Ñáõë³ÉÇáõÃÛáõÝ:
Тигран КАЙФАДЖЯН
Этапы управления общими и специфическими особенностями личности
спортсмена
Ключевые слова: управление личностные свойства спортсмены деятельность
экстремальные условия

В статье рассматриваются этапы управления общими и специфическими свойствами личности спортсмена в связи со спецификой спортивной деятельности и
становления карьеры. Обработка данных позволила выделить блок личностых характеристик, обеспечивающих надежность деятельности спортсменов в экстремальных условиях. Согласно исследованиям, устойчивость функциональных механизмов в соревновательных условиях определяет психологическую надежность
спортсмена.
Tigran KAJFAGYAN
Stages of management of general and specific features of the athlete's personality
Key words: general and special, special character, sport activity, extreme conditions, contest

In the article is considered special and general properties of sportsman, connected to
sport activity peculiarities and carrier stage. We can do conclusion on facts, that
sportsman, who has special character can provide good reliability in an extreme conditions. The functional mechanism of psychological research institution in a competition to determine the athlete's psychological reliability.
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ÐÐ î²ìàôÞÆ Ø²ð¼Æ ¼´àê²ÞðæàôÂÚ²Ü ¼²ð¶²òØ²Ü ²ð¸Æ ØÆîàôØÜºðÀ
Ø³Ýáõß ø²È²ÜÂ²ðÚ²Ü
ÐäîÐ Ø³ñù»ÃÇÝ·Ç ³ÙµÇáÝÇ Ñ³Ûóáñ¹
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ© ½µáë³ßñçáõÃÛáõÝ« Ù³ñù»ÃÇÝ·« î³íáõßÇ Ù³ñ½« ½µáë³ßñç³ÛÇÝ
é»ëáõñë« ½µáë³ßñçÇÏ

Ä³Ù³Ý³Ï³ÏÇó å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ½µáë³ßñçáõÃÛáõÝÁ ¹³ñÓեÉ ¿ ³ßË³ñÑÇ
µ³½Ù³ÃÇí »ñÏñÝ»ñÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ý»ñ·ñ³íÙ³Ý« »ñÏÇñÁ ×³Ý³ã»ÉÇ ¹³ñÓÝ»Éáõ É³í³·áõÛÝ áÉáñïÁ: ²Ûë ÇëÏ ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí
Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ëï»ÕÍí³Í Çñ³íÇ×³ÏÁ« ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ßáõÏ³ÛÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ« å»ïù ¿ ÁÝ¹·Í»É« áñ ½µáë³ßñçáõÃÛáõÝÁ áã å³ï³Ñ³Ï³Ýáñ»Ý Ñ³Ûï³ñ³ñí»ó áñå»ë Ù»ñ
»ñÏñÇ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ·»ñ³Ï³ áÉáñïÝ»ñÇó Ù»ÏÁ: ²Ûë áÉáñïÁ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ
Ù»Í Ñ»é³ÝÏ³ñÝ»ñ áõÝÇ ³ÛÝ å³ñ½ å³ï×³éáí« áñáñå»ë ÑÝ³·áõÛÝ ù³Õ³ù³ÏñÃáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ³½· áõ »ñÏÇñ« áã å³ï³Ñ³Ï³Ýáñ»Ý Ð³Û³ëï³ÝÁ
Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ Ã³Ý·³ñ³Ý µ³ó »ñÏùÝÇ ï³Ï: ²Ûëï»Õ Ï³Ý µ³½Ù³ÃÇí å³ïÙ³Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ÏáÃáÕÝ»ñ« µÝ³ÏÉÇÙ³Û³Ï³Ý áõ é»Ïñ»³óÇáÝ Ûáõñ³Ñ³ïáõÏ
å³ÛÙ³ÝÝ»ñ« É»éÝ³ÛÇÝ ·ñ³íÇã é»ÉÇ»ý, ³½·³ÛÇÝ áõ ÏñáÝ³Ï³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ« ³½·³ÛÇÝ ëáíáñáõÛÃÝ»ñÁ« áñáÝù ×Çßï Ý»ñÏ³Û³óÝ»ÉÇë
Ð³Û³ëï³ÝÝ ³í»ÉÇ ·ñ³íÇã Ï¹³éÝ³ ¨ ÏÑ»ï³ùñùñÇ ½µáë³ßñçÇÝ»ñÇÝ:
Ð³ñÏ ¿ ÁÝ¹·Í»É, áñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ñ³Ù³ï»Õ»É Ù³ëÝ³íáñ ¨ å»ï³Ï³Ý
Ñ³ïí³ÍÇ ç³Ýù»ñÁ« ÇÝãå»ë Ý³¨ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ Ý»ñ·ñ³í»É ³ñï»ñÏñÇóª ÏáÙáõÝÇÏ³óÇ³Ý»ñÇ« Ï³óáõÃÛ³Ý áõ ½í³ñ×³ÝùÝ»ñÇ ûµÛ»ÏïÝ»ñÇ« ÏáÙáõÝ³É
Ï»Ýó³Õ³ÛÇÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ µ³ñ»É³íÙ³Ý« ÇÝãå»ë Ý³¨ å³ïÙ³Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ
Ñáõß³ñÓ³ÝÝ»ñÇ í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý áõ µ³ñ»Ï³ñ·Ù³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí: ØÇ³Å³Ù³Ý³Ï« å»ïù ¿ Ýß»É« áñ áñå»ë ½µáë³ßñç³ÛÇÝ »ñÃáõÕÇÝ»ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ÁÝ¹·ñÏ»É µáÉáñ Ù³ñ½»ñÁ« Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí« áñ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ³ñï³ÑáëùÁ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ Ñ³ïÏ³å»ë Ù³ñ½»ñÇóª
·áñÍ³½ñÏáõÃÛ³Ý ¨ »ñÇï³ë³ñ¹áõÃÛ³ÝÁ Ñ»ï³ùñùñáÕ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ
Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý å³ï×³éáí: Î³ñ¨áñ ¿ ³é³ÝÓÝ³ÏÇ ÁÝ¹·Í»É Ñ³ïÏ³å»ë ë³ÑÙ³Ý³Ù»ñÓ µÝ³Ï³í³Ûñ»ñÇ ³Ùñ³óÙ³Ý áõ ½³ñ·³óÙ³Ý
³ÛÝ Ï³ñ¨áñ ÙÇïáõÙÝ»ñÝ áõ ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ« áñÇÝ ¿³å»ë Ï³ñáÕ ¿ Ýå³ëï»É ½µáë³ßñçáõÃÛ³Ý Í³í³ÉáõÙÁ Ù³ñ½»ñáõÙ« ÇÝãÁ ÁÝï³Ý»Ï³Ý µÇ½Ý»ëÇ
½³ñ·³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ï¹³éÝ³ ËÃ³ÝÇã áõÅ, Ïµ³óí»Ý Ýáñ ³ßË³ï³ï»Õ»ñ:
§¼µáë³ßñç³ÛÇÝ Ù³ñù»ÃÇÝ·Á å»ï³Ï³Ý ¨ Ù³ëÝ³íáñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñáí Çñ³Ï³Ý³óíáÕ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µ³ñ¹ Ñ³Ù³Ï³ñ· ¿ª áõÕÕí³Í ½µáë³ßñç³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ëå³éáÕÝ»ñÇ å³Ñ³Ýç³ñÏÇ µ³-
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ó³Ñ³ÛïÙ³ÝÝ áõ µ³í³ñ³ñÙ³ÝÁ¦63: ¼µáë³ßñçáõÃÛ³Ý áÉáñïÇ å»ï³Ï³Ý
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñÁ ë³ÑÙ³Ýí³Í »Ý §¼µáë³ßñçáõÃÛ³Ý ¨ ½µáë³ßñç³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»Ýùáí ¨ 2008Ã. ÷»ïñí³ñÇ 13-ÇÝ
ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý Ñ³í³ÝáõÃÛ³ÝÝ ³ñÅ³Ý³ó³Í ¼µáë³ßñçáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ³Û»ó³Ï³ñ·áí 64: Ð³Ù³Ó³ÛÝ ¼µáë³ßñçáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ
½»ÏáõóÇ« ½µáë³ßñçáõÃÛ³Ý ÙñóáõÝ³ÏáõÃÛ³Ùµ Ð³Û³ëï³ÝÁ 136 »ñÏñÝ»ñÇ
ß³ùáõÙ ½µ³Õ»óÝáõÙ ¿ 84-ñ¹ ï»ÕÁ65: 2016Ã. ÑáõÝí³ñ-¹»Ïï»Ùµ»ñÇÝ Ð³Û³ëï³Ý »Ý ³Ûó»É»É 1259657 ½µáë³ßñçÇÏ: ÜÏ³ï»ÉÇ »Ý ³×Ç áñáß³ÏÇ ÙÇïáõÙÝ»ñ Ñ³Ù»Ù³ï³Í 2014Ã. ¨ 2015Ã. (2014Ã.ª 1203746« 2015Ã.ª 1192120 ½µáë³ßñçÇÏ) Ñ»ï: ¼µáë³ßñçÇÏ»ñÇ 25©7 % µ³ÅÇÝ ¿ ÁÝÏ»É ²äÐ »ñÏñÝ»ñÇÝ« 25©8
%ª ºØ »ñÏñÝ»ñÇÝ« 48«5 % ³ÛÉ »ñÏñÝ»ñÇÝ66: ê³ íÏ³ÛáõÙ ¿ ³ÛÝ Ù³ëÇÝ« áñ
Ð³Û³ëï³ÝÁ áñå»ë ½µáë³ßñç³ÛÇÝ é»ëáõñë áõÝ»óáÕ »ñÏÇñ ëÏë»É ¿ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ½µáë³ßñç³ÛÇÝ ßáõÏ³ÛáõÙ Ñ»ï³ùñùñáõÃÛáõÝ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É: ¸ñ³Ý Ù»Í³å»ë Ýå³ëïáõÙ »Ý µ³½Ù³ÃÇí ½µáë³ßñç³ÛÇÝ ÷³é³ïáÝÝ»ñÇÝ Ù»ñ »ñÏñÇ
Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÁ ¨ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ»éáõëï³³ÉÇùÝ»ñáí ·áí³½¹Á: Î³ñ¨áñ ¿
Ý³¨ CNN Ñ»éáõëï³³ÉÇùáí Ð³Û³ëï³ÝÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ÷³ëï³·ñ³Ï³Ý
ýÇÉÙÇ óáõó³¹ñáõÃÛáõÝÁ« ÇÝãÁ Ñ»ï³·³ÛáõÙ ï³ñ³Íí»ó ëáóó³Ýó»ñáõÙ:
²ÛëåÇëáí« Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí ½µáë³ßñçáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ÷áñÓÁ ¨ ³Û¹ áÉáñïáõÙ Ù³ñù»ÃÇÝ·³ÛÇÝ é³½Ù³í³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ùß³ÏÙ³Ý ¨ Çñ³·áñÍÙ³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ« Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É
³ÛÝ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ« áñáÝù å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í »Ý Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ½µáë³ßñç³ÛÇÝ ³ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³Ñ³ïáõÏ Ï³éáõóí³Íùáí« ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ ³ßË³ñÑ³ù³Õ³ù³Ï³Ý Çñ³íÇ×³Ïáí ¨ ³ÛÉ ·áñÍáÝÝ»ñáí: ²Û¹ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ Ë»É³ÙÇï ÉáõÍáõÙÁ ÑÝ³ñ³íáñ Ï¹³ñÓÝÇ Ù»ñ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝÝ ³ßË³ñÑÇÝ
Ý»ñÏ³Û³óÝ»É áñå»ë ½µáë³ßñçáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ·ñ³íÇã ¨ ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ»é³ÝÏ³ñÝ»ñ áõÝ»óáÕ »ñÏÇñ: Ø³ëÝ³íáñ³å»ë, ՀՀ-ում ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ µ³½Ù³ÏáÕÙ³ÝÇ áõ ï³ñµ»ñ³Ïí³Í Ùáï»óáõÙÝ»ñ áõ í»ñÉáõծáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³ï³ñ»É
Ñ»ï¨Û³É áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñáí.
 Ñ³ñÏ ¿ áõëáõÙÝ³ëÇñ»É ½µáë³ßñç³ÛÇÝ ßáõÏ³Ý, Ï³ï³ñ»É í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÝ»ñ, Ï³å»ñ Ñ³ëï³ï»É ³ÛÉ ×ÛáõÕ»ñÇ Ñ»ï,
 ½µáë³ßñç³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ý¹»å ëå³éáÕÝ»ñÇ å³Ñ³ÝçÙáõÝùÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñÙ³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µ³ó³Ñ³ÛïáõÙ,
63

Ø³ñù»ÃÇÝ·Á ½µáë³ßñçáõÃÛ³Ý áÉáñïáõÙ / è©Ø©Ð³çáÛ³Ý« Ø©Ð©ÜÇÏáÕáëÛ³Ý©-ºñ©:
îÝï»ë³·»ï« 2011-214 ¿ç:
64
http://www.mineconomy.am
65
The Travel & Tourism Competitiveness Report 2017, pp 84-85, Geneva Switzerland,
http://www3.weforum.org/docs/WEF_TTCR_2017_web_0401.pdf
66
http://armstat.am/file/article/sv_01_17a_421.pdf
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 í»ñ Ñ³Ý»É ³ÛÝ Ù»Ãá¹Ý»ñÁ, áñáÝù ÃáõÛÉ Ïï³Ý µ³í³ñ³ñ»É ½µáë³ßñç³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ å³Ñ³Ýç³ñÏÁ,
 »ñÏñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõÙ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ»éáõëï³ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñáí (CNN« BBC),
 Ù»Í áõß³¹ñáõÃÛáõÝ ¹³ñÓÝ»É ÇÝï»ñÝ»ï Ù³ñù»ÃÇÝ·ÇÝ,
 áñå»ë ½µáë³ßñç³ÛÇÝ »ñÏÇñ ·ñ³ÝóáõÙ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ï³Ûù»ñáõÙ,
 Ù³ïã»ÉÇ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ ï»Õ³¹ñáõÙ ï³ñµ»ñ ëáóó³Ýó»ñáõÙ:
Ð³ñÏ ¿ Ýß»É« áñ Ù»ñ ÏáÕÙÇó Ï³ï³ñí³Í áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ å³ñ½í»É ¿« áñ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ý»ñÏ³Û³Ý³ÉÇ ³Ûó»ù³ñï»ñÇó Ù»ÏÁ
î³íáõßÇ Ù³ñ½Ý ¿« áñÁ áñå»ë ½µáë³ßñç³ÛÇÝ ï³ñ³Íù« áõÝÇ Ù»Í Ý»ñáõÅ«
ë³Ï³ÛÝ ³Ýµ³í³ñ³ñ ¿ û·ï³·áñÍíáõÙ: ²ÛÝ ·ïÝíáõÙ ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ ÑÛáõëÇë³ñ¨»ÉùáõÙ ¨ µ³ÕÏ³ó³Í ¿ ¸ÇÉÇç³ÝÇ« ÜáÛ»Ùµ»ñÛ³ÝÇ« Æç¨³ÝÇ ¨ ´»ñ¹Ç ï³ñ³Í³ßñç³ÝÝ»ñÇó, Æç¨³Ý« ¸ÇÉÇç³Ý« ´»ñ¹« ÜáÛ»Ùµ»ñÛ³Ý« ²ÛñáõÙ ù³Õ³ùÝ»ñÇó: Ø³ñ½Ç
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ï³ñ³ÍùÇ 40©3%-Á ½µ³Õ»óÝáõÙ »Ý Ë³éÝ ³Ýï³éÝ»ñÁ« áñáÝù ³ãùÇ »Ý
ÁÝÏÝáõÙ µáõë³Ï³Ý ¨ Ï»Ý¹³Ý³Ï³Ý ³ßË³ñÑÇ µ³½Ù³½³ÝáõÃÛ³Ùµ: ²Ù³éÝ»ñÁ ÉÇÝáõÙ
»Ý ï³ù« ÓÙ»éÝ»ñÁ` Ù»ÕÙ: Ø»ÕÙ ÏÉÇÙ³Ý« Ù³ùáõñ û¹Á« Ñ³Ýù³ÛÇÝ µáõÅÇã çñ»ñÁ« ³Ýï³éÝ»ñÁ Ýå³ëï³íáñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñ »Ý ëï»ÕÍáõÙ Ù³ñ½áõÙ ½µáë³ßñçáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ:
²Õëï¨Ç ³í³½³ÝáõÙ ëï»ÕÍí³Í »Ý ¸ÇÉÇç³ÝÇ å»ï³Ï³Ý ³ñ·»ÉáóÁ ¨ Æç¨³ÝÇ
³Ýï³é³ÛÇÝ ³Û·ÇÝ: ²Õëï¨ ·»ïÇ ÑáíÇïÁ Ñ³ñáõëï ¿ Ý³¨ Ñ³Ýù³ÛÇÝ çñ»ñáí« áñï»Õ
Ï³½Ù³Ï»ñåí³Í ¿ ¹ñ³Ýó ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝÁ: Ø³ñ½Ç Ï»ÝïñáÝáí ¿ ³ÝóÝáõÙ ÐÛáõëÇë³ÛÇÝ ÎáíÏ³ë ‟ ÂµÇÉÇëÇ - ºñ¨³Ý ·³½³ï³ñÁ« Ï³ 146 ÏÙ ÙÇçå»ï³Ï³Ý« 253 ÏÙ
Ñ³Ýñ³å»ï³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³Ý ³ëý³Éï³å³ï áõ µ³ñ»Ï³ñ· ×³Ý³å³ñÑÝ»ñ«
ÇëÏ ²Õëï¨Ç Óáñáí ¿ ³ÝóÝáõÙ Æç¨³Ý-Ðñ³½¹³Ý »ñÏ³ÃáõÕáõ 70 ÏÙ-áó Ñ³ïí³ÍÁ« áñÁ
ë³Ï³ÛÝ« Ý»ñÏ³ÛáõÙë ãÇ ·áñÍáõÙ:

2015Ã© ïíÛ³ÉÝ»ñáí ÐÐ î³íáõßÇ Ù³ñ½Ç ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ñ³ïí³ÍÝ»ñÇ ï»ë³Ï³ñ³ñ ÏßÇéÝ»ñÁ ÐÐ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý áÉáñïÝ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Í³í³ÉáõÙ Ï³½Ù»É »Ý© ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ` 0©8%« ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛáõÝ`
4©6%« ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛáõÝ` 4©2%« Ù³Ýñ³Í³Ë ³é¨ïáõñ` 1©9%« Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ`
0©9%: ´»ñí³Í óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ íÏ³ÛáõÙ »Ý« áñ Ù³ñ½Á ¹»é¨ë Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý í³é ³ñï³Ñ³Ûïí³Í ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ßñç³ÝÝ»ñÇó ¿: ²Ý³ëÝ³µáõÍáõÃÛ³Ý Ù»ç ³é³ç³ï³ñ ×ÛáõÕ»ñ »Ý Ñ³Ù³ñíáõÙ Ëáßáñ »Õç»ñ³íáñ ³Ý³ëÝ³µáõÍáõÃÛáõÝÝ áõ Ëá½³µáõÍáõÃÛáõÝÁ: Ø³ñ½áõÙ ³ñï³¹ñíáÕ ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÇó ³ñï³ùÇÝ ßáõÏ³ »Ý ³ñï³Ñ³ÝíáõÙ ·ÇÝÇÝ»ñ« å³Ñ³ÍáÝ»ñ« Ñ³Ýù³ÛÇÝ çáõñ« ù³ñ» ¨ ÷³Ûï» ³ñï³¹ñ³ï»ë³ÏÝ»ñ67: Ø³ñ½áõÙ
³éÏ³ »Ý ÙÇ ù³ÝÇ ÷áùñ µÝ³Ï³Ý É×»ñ« áñáÝóÇó ³é³í»É Ñ³ÛïÝÇ ¿ ¸ÇÉÇç³ÝÇ
Ùáï ·ïÝíáÕ ä³ñ½ ÉÇ×Á£

67

http://www.armstat.am/file/Map/MARZ_11.pdf
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Ø³ñ½Á áõÝÇ µáÉáñ Ýå³ëï³íáñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ ½µáë³ßñçáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý Ï»ÝïñáÝ í»ñ³Íí»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ²Ûëï»Õ ³éÏ³ ¿ ³éáÕç³ñ³Ý³ÛÇÝ«
å³ïÙ³Ï³Ý« Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ« ·ÛáõÕ³Ï³Ý« ¿ùëïñ»Ù³É« ¿Ïá ïáõñÇ½ÙÇ Ó¨³íáñÙ³Ý áõ ½³ñ·³óÙ³Ý µáÉáñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ: Ø³ñ½Á Ñ³ñáõëï ¿ í³Ýù³ÛÇÝ
Ñ³Ù³ÉÇñÝ»ñáí« µ»ñ¹»ñáí« ³Ýï³éÝ»ñáí ¨ ³ÛÉÝ: Ð³ñÏ ¿ ³é³ÝÓÝ³óÝ»É Ð³Õ³ñÍÇÝ« ¶áß³í³Ýù« Ø³Ï³ñ³í³Ýù« ÎÇñ³ó í³Ýù« Î³åï³í³Ýù« Ø³Ãáë³í³Ýù« æáõËï³Ï í³Ýù³ÛÇÝ Ñ³Ù³ÉÇñÝ»ñÁ« È³ëïÇí»ñ ²Ý³å³ïÁ« ¹³ñ³íáñ
å³ïÙáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ òÉÇÏ ²Ùñ³ÙÇ ³ÙñáóÁ ¨ ³ÛÉÝ:
Ø³ñ½áõÙ áõß³¹ñáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝáõÙ ¿ ·ïÝíáõÙ ¸ÇÉÇç³Ý ù³Õ³ùÁ:
²Ûëï»Õ Çñ»Ýó ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÝ ¿ Í³í³ÉáõÙ ¸ÇÉÇç³ÝÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ¹åñáóÁ« ÐÐ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý µ³ÝÏÇ §¸ÇÉÇç³Ý áõëáõÙÝ³Ñ»ï³½áï³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÁ¦« áñáÝù ¿³Ï³Ý ¹»ñ »Ý Ë³ÕáõÙ Ù³ñ½Ç ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ:
Ð³Ù³Ó³ÛÝ §Îáõñáñï³µ³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ýÇ½Ç³Ï³Ý µÅßÏáõÃÛ³Ý ·Çï³Ñ»ï³½áï³Ï³Ý ÇÝëïÇïáõï¦ ö´À-Ç ¸ÇÉÇç³Ý ù³Õ³ùÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ ³éáÕç³ñ³Ý³ÛÇÝ Ï³ñ¨áñ ·áïÇÝ»ñÇó Ù»ÏÁ« áñÝ ³ãùÇ ¿ ÁÝÏÝáõÙ Ù³ùáõñ û¹Ç« Ù»ÕÙ ÏÉÇÙ³ÛÇ« ÁÝ¹³ñÓ³Ï ³Ýï³éÝ»ñÇ Ñ³Ù³¹ñáõÃÛ³Ùµ68: ²ÛÅÙ
·áñÍáõÙ »Ý §È»éÝ³ÛÇÝ Ð³Û³ëï³Ý¦« §¸ÇÉÇç³Ý¦« §ÎáÙåá½ÇïáñÝ»ñÇ ïáõÝ¦
³éáÕç³ñ³Ý³ÛÇÝ áõ Ñ³Ý·ëïÛ³Ý ïÝ»ñÁ:
²Ûë ³Ù»ÝÝ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ý Ù»ç Ï³ñáÕ »Ý Ù³ñ½Á ¹³ñÓÝ»É ½µáë³ßñç³ÛÇÝ Ù»Í Ý»ñáõÅ áõÝ»óáÕ ï³ñ³Í³ßñç³Ý« ÇÝãÁ Ñ³ÝñáõÃÛ³ÝÁ Ñ³ë³Ý»ÉÇ
¹³ñÓÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ å³Ñ³ÝçáõÙ ¿ Ù³ñù»ÃÇÝ·³ÛÇÝ µ³½Ù³ÏáÕÙ³ÝÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñ« í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÝ»ñ« áñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ÏÝ»ñ·ñ³íí»Ý ½·³ÉÇ
Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ: ÜÙ³Ý Ùáï»óáõÙÁ ¿³å»ë ÏÝå³ëïÇ Ý³¨ Ñ³Ù³ÛùÝ»ñÇ ½³ñ·³óÙ³ÝÁ« Ïµ³ñÓñ³óÝÇ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ½µ³Õí³ÍáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ« ÇÝãÁ
Ý»ñÏ³ å³ÑÇÝ µ³í³Ï³ÝÇÝ Éáõñç ¨ Ññ³ï³å ÉáõÍáõÙ å³Ñ³ÝçáÕ ËÝ¹Çñ ¿
Ù³ñ½Ç Ñ³Ù³ñ« ù³ÝÇ áñ ³ÛÝ Ý³¨ ë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ ï³ñ³Í³ßñç³Ý ¿:

68

http://fizecomed.com/istorii_armeinii/dilijan.pdf
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Մանուշ ՔԱԼԱՆԹԱՐՅԱՆ
ՀՀ Տավուշի մարզի զբոսաշրջության զարգացման արդի միտումները
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ© ½µáë³ßñçáõÃÛáõÝ« î³íáõßÇ Ù³ñ½« ½µáë³ßñç³ÛÇÝ é»ëáõñë«
½µáë³ßñçÇÏ, Ù³ñù»ÃÇÝ·

¼µáë³ßñçáõÃÛáõÝÁ ¹³ñÓ»É ¿ ÐÐ-áõÙ ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ»é³ÝÏ³ñÝ»ñ áõÝ»óáÕ ÑÇÙÝ³Ï³Ý áÉáñïÝ»ñÇó Ù»Ï: Â»ñ¨ë ¹ñ³ ³å³óáõÛóÝ ¿ ¨ ³ÛÝ, áñ í»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ ÐÐ ³Ûó»É³Í ½µáë³ßñçÇÏÝ»ñÇ ÃÇíÁ ¿³Ï³Ý ³× ¿ ·ñ³Ýó»É: àõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ íÏ³ÛáõÙ »Ý, áñ Ù»ñ »ñÏñáõÙ Ï³Ý µáÉáñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ ½µáë³ßñç³ÛÇÝ »ñÏÇñ ¹³éÝ³Éáõ Ñ³Ù³ñ« ÇÝãÇÝ Ù»Í³å»ë Ï³ñáÕ ¿ Ýå³ëï»É ¨ ³ÛÝ,
áñ ½µáë³ßñçáõÃÛáõÝÁ ½³ñ·³óÙ³Ý ·»ñ³Ï³ áÉáñï ¿ Ñ³Ûï³ñ³ñí³Í, ÇëÏ
Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ù³ñ½»ñáõÙ Ï³ ½³ñ·³óÙ³ÝÁ Ýå³ëïáÕ Ý»ñáõÅ: ²Ûë Ñá¹í³ÍÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ ³é³ÝÓÝ³óÝ»É ÐÐ î³íáõßÇ Ù³ñ½Á áñå»ë ½µáë³ßñç³ÛÇÝ
½·³ÉÇ Ý»ñáõÅ áõ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñ áõÝ»óáÕ Ù³ñ½, áñÁ Ñ³ÝñáõÃÛ³ÝÁ
×³Ý³ã»ÉÇ ¹³ñÓÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ å³Ñ³ÝçíáõÙ ¿ Ù³ñù»ÃÇÝ·³ÛÇÝ µ³½Ù³ÏáÕÙ³ÝÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñ áõ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÝ»ñ:
Manush KALANTARYAN
Modern tendencies of tourism development in Tavush region of the Republic of
Armenia
Key words: tourism, marketing, Tavush region, touristic resoures, tourist

Tourism has become one of the primary developing sectors in the RA. The prove is the
increase of tourists in these recent years. Researches show that our country has all the
necessary potential to become a touristic center: thus the contribution of tourism development can promote regions of Armenia. The aim of this article is devoted to Tavush
region, a region with great tourism resources and peculiarities. Different marketing
researches and analysis are required for making Tavush region available to the public.
Мануш КАЛАНТАРЯН
Современные тенденции развития туризма в Тавушском районе Республики
Армения
Ключевые слова: туризм, маркетинг, Тавушская область, туристические ресурсы, турист

Туризм стал одной из ключевых сфер, который имеет перспeктиву развития в РА.
Доказательством того является то, что за последние годы значительно увеличилось число туристов посетивших РА. Исследования показывают, что у нашей
страны есть все условия для становления туристической страны, чему может в
значительной степени содействовать и то, что туризм был обьявлен приоритетной
сферой развития, а в марзах РА есть потенциал способствующий развитию.
Целью этой статьи является выделение Тавушского марза как один из регионов
РА, который имеет значительный туристический потенциал и особенности, что
требует многосторонних маркетинговых исследований и анализа для повышения
общественной осведомленности.
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ՀՀ ԲԱԺՆԵՏՈՄՍԵՐԻ ՇՈՒԿԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՐԴԻ
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Հայկազ ԱՐԱՄՅԱՆ
ՀՊՏՀ “Ֆինանսներ” ամբիոնի ասպիրանտ
Բանալի բառեր. բաժնետոմսեր, առաջնային շուկա, երկրորդային շուկա, ֆոնդային
բորսա, ցուցակված ընկերություններ, կապիտալացում, զարգացման
առանձնահատկություն

Բաժնետոմսերի շուկան ֆինանսական շուկայի առանցքային հատվածն է, որը կարևոր դերակատարում ունի երկրի իրական հատվածի զարգացման և տնտեսական աճի ապահովման գործում: Ուստի ժամանակակից
շուկայական տնտեսության պայմաններում տնտեսության զարգացման ապահովման համար գործուն ֆինանսական բաժնային գործիքների շուկայի
առկայությունը այլընտրանք չունի: Հետևաբար շատ կարևոր ու անհրաժեշտ
է ՀՀ բաժնետոմսերի շուկայի հետազոտությունն ու վերջինիս զարգացման
հիմնական առանձնահատկությունների բացահայտումը:
Հետազոտությունը սկսելով ՀՀ բաժնետոմսերի առաջնային շուկան
բնութագրող հիմնական ցուցանիշներից նախ նշենք, որ ներկայումս ընդամենը 11 ընկերություններ են, որոնք իրենց բաժնետոմսերը ցուցակել են
ֆոնդային բորսայում: Ընդ որում, ցուցակված ընկերությունների թիվը ժամանակաշրջանի ընթացքում նվազել է: ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիա ֆոնդային բորսայում ցուցակված բաժնետոմսերի թվի շարժը կարելի է ներկայացնել գծապատկերով (տե’ս գծապատկեր 1):

Գծապատկեր 1. ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիա ֆոնդային բորսայում
ցուցակված ընկերությունների թվի դինամիկան 2001 – 2016թթ. 69
69

Գծապատկերը կառուցվել է ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիա ԲԲԸ - ի Ամսական
տեղեկագրերի հիման վրա
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Ցուցակված ընկերություների քանակը 2001-2003թթ. անընդհատ աճել
է, իսկ 2003թ. հետո նկատվում է նվազման միտում: 2004-2005թթ. 2003թ.
համեմատ նվազման նման միտումը պայամանավորված է եղել նրանով, որ
ընկերությունները շահագրգռված չեն եղել մուտք գործել բորսա: Վերջիններս չէին գիտակցում այն առավելությունները, որոնք նրանց ընձեռում էր
արժեթղթերի շուկայում իրենց արժեթղթերի ցուցակումը. ֆոնդային բորսայում ցուցակումը այդ ընկերությունների համար միայն լրացուցիչ ծախսերի և
հաշվետվությունների բացահայտման աղբյուր էր: 2006թ. հետո ցուցակած
ընկերությունների քանակը, որոնց բաժնետոմսերը շրջանառվում էին բորսայում, նվազել է մինչև 35, ինչը 162-ով պակաս էր նախորդող տարվանից:
Այս անկումը պայմանավորված էր ՀՀ ԿԲ-ի ոլորտում վարվող քաղաքականության փոփոխությամբ, որով վերացվեց բաց բաժնետիրական ընկերությունների նկատմամբ գործող պարտադիր ցուցակման պահանջը: Արդյունքում ընկերությունների զգալի մասը ապացուցակվեց: Ինչպես տեսնում ենք
գծապատկեր 1-ից, 2016թ. ցուցակված ընկերությունների թիվն աճել է 1-ով
շնորհիվ 2016թ. փետրվարին ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ ԲԲԸ-ի բաժնետոմսերի ցուցակման, որի նպատակը ՀՀ ԿԲ ընդհանուր կապիտալի նորմատիվի խստացմամբ պահանջվող մեծության ապահովումն էր (բանկերի ընդհանուր կապիտալի նվազագույն մեծությունը 5 մլրդ դրամից բարձրացվել էր 30 մլրդ):
Ընդհանուր առմամբ, ընկերությունները ցուցակմամբ մուտք են գործել
բորսա պարտադրված օրենքի ուժով, շուկան դիտարկելով ոչ թե կապիտալ
ներգրավելու, այլ օրենսդրության պահանջը կատարելու և փոքր բաժնետերերին իրենց բաժնետոմսերի առևտուր (սովորաբար` վաճառք) իրականացնելու հնարավորություն ընձեռելու վայր: Վերոնշյալից կարելի է հետևություն
անել նախևառաջ ՀՀ բաժնետոմսերի առաջնային շուկայի թերզարգացվածության մասին, ինչն էլ իր հեթին սահմանափակում է երկրորդային շուկայի
կայացումն ու զարգացումը: Դիտարկելով ՀՀ բաժնետոմսերի առաջնային և
երկրորդային շուկայում կնքված գործարքները, պետք է նշել, որ փոքր է
գործարքների ծավալը, գործարքները պայմանավորված են կամ կրում են
պատահական բնույթ, ինչպես նաև առաջնային շուկայում տեղաբաշված
բաժնետոմսերի շատ փոքր մասն է շրջանառվում բորսայում: ՆԱՍԴԱՔ
ՕԷՄԷՔՍ Արմենիա ֆոնդային բորսայում ցուցակված ընկերությունների բաժնետոմսերով ներգրաված միջոցների ծավալի, վերջիններիս միջոցով կընքված բորսայական գործարքների ծավալի և գործարքների քանակի շարժը
ներկայացնենք գծապատկերի միջոցով (տե’ս գծապատկեր 2): Ինչպես տեսնում ենք գծապատկերից, ՀՀ բաժնետոմսերի շուկայում ցուցակված ընկերությունների կողմից բաժնետոմսերի թողարկումներ 2008թ., 2012թ., 2013թ.,
2014թ. ընդհանրապես չեն եղել, իսկ գործարքների ծավալը բացարձակ մեծությամբ սկսած 2007թ. չափազանց փոքր է, ընդ որում, բաժնետոմսերով
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կնքված գործարքների ծավալը 2003-2007թթ. նվազել է շուրջ 16 անգամ, հետագայում անկումը ևս շարունակվել է: Վերջինս պայմանավորված էր հաշվետու թողարկողների թվի նվազմամբ, որոնք մանր բաժնետերերից բաժնետոմսերը գնելով վերակազմակերպվել են ՓԲԸ-երի կամ ապացուցակվել են:

Գծապատկեր 2. ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիա ֆոնդային բորսայի բաժնետոմսերի առաջնային և երկրորդային շուկայի ծավալները 2003-2016թթ.70
Ինչ վերաբերում է բորսայական գործարքների ծավալին, ապա բացի
այն որ գործարքների ծավալը չափազանց փոքր է, փոքր է նաև այն կազմող
գործարքների քանակը: Գործարքների ծավալը բավականին բարձր է եղել
2014թ. երբ նախորդ տարվա համեմատ աճել է շուրջ 20 անգամ: Վերջինս
պայմանավորված է եղել մայիսի խոշոր գործարքով, երբ ընդամենը 1 թողարկողի բաժնետոմսերով կնքված 5 գործարքով ձևավորված գործարքի
ծավալը 4 անգամ գերազանցել է դիտարկված ամբողջ ժամանակահատվածի ընթացքում կնքված բոլոր գործարքների ծավալների գումարը:
Խիստ ցածր է բաժնետոմսերի շուկայի շրջանառելիության գործակիցը
(շրջանառելիության գործակիցն իրենից ներկայացնում է բաժնետոմսերով
կնքված գործարքների ծավալի և շուկայական կապիտալացման հարաբերությունը): Վերջինս դիտարկվող ժամանակաշրջանի ընթացքում հիմնականում գերազանցապես փոքր է 0,5-ից: Համամետության համար նշենք, որ
Վրաստանում այդ ցուցանիշը առանձին տարիներին հասել է 18 տոկոսի,
Ռուսաստանում՝ շուրջ 30 տոկոս, մայրցամաքային մոդելի երկրներում՝ 50150 տոկոս, անգլոամերիկյան մոդելի երկրներում՝ շուրջ 170 տոկոս, իսկ Չինաստանում նույն ցուցանիշը հասնում է մինչև 480 տոկոսի 71:
70

Գծապատկերը կառուցվել է ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիա ԲԲԸ - ի Ամսական
տեղեկագրերի հիման վրա:
71
Տես, Համաշխարհային բանկի պաշտոնական ինտերնետային կայքը՝
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ՀՀ բաժնետոմսերի շուկայի զարգացումը գնահատելու համար հարկ է
դիտարկել նաև ՀՆԱ-ի նկատմամբ բորսայական կապիտալացման տեսակարար կշիռը: Գծապատկեր 4-ում ցույց են տրված 2003-2015թթ. ՀՀ ցուցակված բաժնետոմսերի բորսայական շուկան բնութագրող ցուցանիշների և
ՀՆԱ-ի դինամիկան (տե՛ս գծապատկեր 3):

Գծապատկեր 3. ՀՀ բաժնետոմսերի բորսայական շուկան բնութագրող
ցուցանիշները և ՀՆԱ-ն 2003-2005թթ.72
Դիտարկվող ժամանակաշրջանում ՀՀ ՀՆԱ-ն և բորսայական կապիտալացումը աճել են, ընդ որում, կապիտալացումն աճել է բավական արագ
տեմպերով, որի արդյունքում 2016թ. ժամանականարջանի սկզբի համեմատ
աճել է շուրջ 8 անգամ: Արդյունքում աճել է նաև կապիտալացման և ՀՆԱ-ի
հարաբերակցությունը: Այնուամենայնիվ, ՀՀ-ում կապիտալացման և ՀՆԱ-ի
հարաբերակցության ցուցանիշը շարունակում է խիստ փոքր մնալ, մասնավորապես, վերջինս 2016թ. կազմել է 2,4 տոկոս: Համամետության համար
նշենք, որ Վրաստանում ցուցանիշը կազմում է 6 տոկոս, Ռուսաստանում
շուրջ 30 տոկոս, մայրցամաքային մոդելի երկրներում 50-100 տոկոս, անգլոամերիկյան մոդելի երկրներում շուրջ 150 տոկոս, իսկ Հոնկ-Կոնգում բորսայական կապիտալացում ՀՆԱ հարաբերակցության ցուցանիշը հասնում է
մինչև 1200 տոկոսի73:
Պետք է նշել նաև, որ բորսայական կապիտալացման աճը պայմանավորված է ոչ թե շուկայի ակտիվության, նոր ընկերությունների մուտքով, կամ
բաժնետոմսերի շուկայական գների աճով, այլ ցուցակված ընկերությունների
72

Գծապատկերը կառուցվել է ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիա ԲԲԸ Ամսական տեղեկագրերի և ՀՀ Ազգային վիճակագրության ծառայության պաշտոնական կայքում
(http://www.armstat.am/) հրապարակված տվյալների հիման վրա:
73
Տես, բանկի պաշտոնական ինտերնետային կայքը՝
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լրացուցիչ թողարկումներով: Ընդ որում, խիստ բարձր է բորսայական կապիտալացման կենտրոնացվածության աստիճանը, այն կենտրոնացված է 5 թողարկողների մեջ: Գծապատկեր 4-ում ցույց է տրված ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիա ֆոնդային բորսայում ցուցակված ընկերությունների կապիտալացման տեսակարար կշիռները ընդհանուրի մեջ 2016թ. դրությամբ:

Գծապատկեր 4. ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիա ֆոնդային բորսայում ցուցակված բաժնետոմսերի կապիտալացումների տեսակարար կշիռը 2016թ.74
Դիտարկելով բորսայական կապիտալացման կենտրոնացվածության
աստիճանը 2003-2016թթ.՝ գալիս ենք այն եզրահանգման, որ շուկայական
կենտրոնացվածությունը շարունակ աճել է մինչև 2014թ., մասնավորապես,
նվազել է այլ թողարկողների տեսակարար կշիռը և աճել առաջատար թողարկողի բաժնետոմսերի կապիտալացման տեսակարար կշիռը: Հետագա
տարիներին շուկայական կենտրոնացվածությունը նվազել է: ՆԱՍԴԱՔ
ՕԷՄԷՔՍ Արմենիա ֆոնդային բորսայում ցուցակված ընկերությունների կապիտալացման տեսակարար կշիռների փոփոխությունը 2003-2016թթ. Կարելի է ներկայացնել գծապատկերի միջոցով (տե’ս գծապատկեր 5):
Այսպիսով, ՀՀ բաժնետոմսերի առաջնային և երկրորդային շուկայների
վերլուծման արդյունքում կարելի է կատարել հետևյալ եզրահանգումները՝
Նախ, չնայած ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիա ֆոնդային բորսայում ցուցակված ընկերությունների թիվը սկսած 2003թ. շարունակ նվազել է պայմանավորված ինչպես որոշ ընկերությունների բորսայում ցուցակվելու շահագըրգռվածության բացակայությամբ, այնպես էլ ՀՀ-ում վարվող քաղաքականությամբ (ԲԲԸ-ների պարտադիր ցուցակման պահանջի վերացում)՝ այնուամենայնիվ, պետք է նշել, որ ՀՀ բաժնետոմսերի շուկայի կայացման գործում
այն ունեցել է նաև դրական նշանակություն: Մասնավորապես, այդ գործընթացը նպաստեց Հայաստանի կորպորատիվ արժեթղթերի շուկայի թափան74

Գծապատկերը կառուցվել է ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիա ԲԲԸ - ի Ամսական
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ցիկության և որակի բարձրացմանը՝ հնարավորություն ընձեռելով բարելավել
թողարկողների վերաբերյալ տեղեկատվության բացահայտման և հանրությանը ներկայացման գործընթացները:

Գծապատկեր 5. ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիա ֆոնդային բորսայում
ցուցակված բաժնետոմսերի կապիտալացումների տեսակարար կշիռի
փոփոխությունը 2003- 2016թթ.75
Երկրորդ, ՀՀ բաժնետոմսերի շուկայում առկա ամենակարևոր խնդիրը
առաջնային շուկայի թերզարգացվածությունն է, ինչն էլ իր հեթին սահմանափակում է երկրորդային շուկայի կայացումն ու զարգացումը: Վերջինս իր
արտացոլումն է ստանում բաժնետոմսերի շրջանառելիության գործակցի
ցածր մեծության մեջ:
Երրորդ, չնայած ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիա ֆոնդային բորսայում
ցուցակված ընկերությունների բորսայական կապիտալացման ՀՀ ՀՆԱ-ի մեջ
փոքր տեսակարար կշռին՝ ցուցանիշների հարեբերակցությունը 2014թ.
2013թ. համեմատությամբ աճել է շուջ 12, իսկ 2015թ. 2016թ. համեմատությամբ արդեն 40 տոկոսով: Վերջինս ՀՀ բաժնետոմսերի շուկայի աշխուժացման ազդակ է:
Այսպիսով, փորձելով տալ ՀՀ բաժնետոմսերի շուկայի զարգացման
ընդհանուր գնահատականը՝ կարող ենք նշել, որ չնայած ՀՀ բաժնետոմսերի
շուկայում առկա մի շարք խնդիրներին ՀՀ բաժնետոմսերի շուկան կայացել
է, դրսևորում է զարգացման միտում և առկա են բավարար նախադրյալներ
վերջինիս հետագա զարգացման համար:

75
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Հայկազ ԱՐԱՄՅԱՆ
ՀՀ Բաժնետոմսերի շուկայի զարգացման արդի առանձնահատկությունները
Բանալի բառեր. բաժնետոմսեր, առաջնային շուկա, երկրորդային շուկա, ֆոնդային
բորսա, ցուցակված ընկերություններ, կապիտալացում, զարգացման առանձնահատկություն

Բաժնետոմսերի շուկան ֆինանսական շուկայի առանցքային հատվածն է,
որը կարևոր դերակատարում ունի երկրի իրական հատվածի զարգացման և
տնտեսական աճի ապահովման գործում: Սույն հոդվածը նվիրված է ՀՀ
բաժնետոմսերի
շուկայի
զարգացման
առանձնահատկությունների
բացահայտմանը: Հոդվածում բաժնետոմսերի շուկայի զարգացման
առանձնահատկությունները բացահայտելու նպատակով վերլուծվել են
բաժնետոմսերի ինչպես առաջնային, այնպես էլ երկրորդային շուկաները
բնութագրող հիմնական ցուցանիշները: Մասնավորապես դիտարկվել և
վերլուծվել են բաժնետոմսերի թողարկման ծավալները, բաժնետոմսերի
բորսայական շուկան, այդ թվում, գործարքների ծավալը, քանակը,
շուկայական կապիտալացումը:
Айказ АРАМЯН
Особенности современного развития рынка акций в Республике Армения
Ключевие слова: акции « первычный рынок« вторычный рынок« фондовая биржа,
компании имеющие листинг акций, капитализация, особенности развития

Фондовый рынок является ключевым сегментом финансового рынка, который
играет важную роль в развитии реального сектора и обеспечении экономического
роста страны. Данная статья посвящена раскрытию особенностей этого рынка.
Для выявления особенностей развития фондового рынка в Армении были
проанализированы основные факторы, характеризующие первичные и вторичные
рынки акций. В частности, рассмотрены и проанализированы обьем размещения
акций, обьем и количество сделок в фондовом бирже, капитализация. На основе
проведенного анализа, были сделаны соответствующие выводы.
Haykaz ARAMYAN
Current features of development of the stock market in the Republic of Armenia
Key words: stocks, primary market« secondary market« stock exchange, listed companies,
capitalization, development features

The stock market is a key segment of the financial market, which plays an important
role in developing the real sector and ensuring economic growth of the country. Current
article is devoted to the identification of the features of development of that market. In
order to identify the features of development of the stock market in Armenia, the main
factors characterizing the primary and secondary markets of stocks has been analyzed.
In particular, the placement volume of stocks, exchange market, including volume and
quantity of trades, capitalization have been reviewed and analyzed. Based on the
analysis, the relevant conclusions have been drawn.
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ԻՐԱՆԱԿԱՆ ՕՈՒՆ ՆԵՐԳՐԱՎՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆՊԱՍՏԱՎՈՐ ՈԼՈՐՏՆԵՐԸ ՀՀՈՒՄ

Մոհսեն ՀԵՅԴԱՐԻ
ԵՊՀ Տնտեսագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտ
Բանալի բառեր. Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումներ, բացահայտ և ներուժային
համեմատական առավելություն, ԵՏՄ շուկա, նպաստավոր ոլորտներ

Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների ներգրավումն էական ազդեցություն ունի յուրաքանչյուր տնտեսության զարգացման վրա: Սա հատկապես
արդիական է զարգացող երկրների համար, որոնց ներքին ֆինանսավորման
աղբյուրները բավական սահմանափակ են: ՀՀ անկախացման առաջին օրերից սկսած հիմք դրվեց հայ-իրանական բարիդրացիական հարաբերություններին, սակայն, այդուհանդերձ մինչ օրս իրանական ՕՈՒՆ-երը ՀՀ տնտեսությունում բավական փոքրածավալ են: Թերևս սա ունի մի շարք օբյեկտիվ
ու սուբյեկտիվ պատճառներ, սակայն, կարծում ենք՝ ամենաէական պատճառներից մեկը ՀՀ ներքին սպառողական շուկայի փոքր չափն է: 2015թ. ՀՀի ԵՏՄ անդամակցությամբ փորձ արվեց լուծել ներքին սահմանափակ պահանջարկի խնդիրը՝ հնարավորություն տալով ՀՀ-ում ներդրում կատարող
կազմակերպություններին արտոնյալ պայմաններով դուրս գալու ԵՏՄ շուկա76: Այս երևույթը կարելի է համարել նոր փուլ հայ-իրանական տնտեսական հարաբերությունների համար և այն նոր վերլուծության կարիք ունի:
Հասկանալի է, որ իրանցի գործարարները չեն կարող ներդրումներ իրականացնել ՀՀ տնտեսության բոլոր ոլորտներում, ուստի անհրաժեշտ է բացահայտել այն ոլորտները, որոնցում իրանցի գործարարների կատարած ներդրումները կստեղծեն ավելի մեծ արդյունք:
Նախ անդրադառնանք մեր կողմից կիրառվելիք մեթոդաբանությանը:
Թե որ ոլորտները կարող են դառնալ իրանցի ներդրողների համար հեռանկարային պարզելու համար նախ և առաջ պետք է հասկանալ, թե ինչ նպատակով են նրան ՀՀ-ում ներդրում իրականացնելու՝ ներքին պահանջարկը
բավարարելու՞, թե՞ արտաքին շուկաներ գրավելու: Հասկանալի է, որ եթե
նպատակը լիներ միայն ներքին պահանջարկի բավարարումը, ապա մինչ
օրս արդեն իսկ ՀՀ-ում կլինեին մեծածավալ իրանական ներդրումներ, սակայն ինչպես ցույց է տալիս առկա վիճակագրությունը իրանական ներդրումները ՀՀ ընդհանուր ներդրումների շատ փոքր մասն են կազմում: Ուստի իրանական ներդրումների ներգրավման գրավականը պետք է դառնա
արտաքին շուկաների գրավումը, և հատկապես՝ ԵՏՄ շուկայի, որտեղ ՀՀ-ում
76

Манасерян Татул, Об ожиданиях делового сообщества Армении от участия страны в
ЕАЭС, 24.02.2016, available at:
http://www.soyuzinfo.am/rus/analitics/detail.php?ELEMENT_ID=1825
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գործունեություն ծավալող գործարարները կարող են արտահանել իրենց
արտադրանքը արտոնյալ պայմաններով: Այսպիսով, ստացվում է, որ որպես
ներդրումային հեռանկար ունեցող ոլորտներ նախ և առաջ պետք է դիտարկել դեպի ԵՏՄ արտահանման ներուժ ունեցող ոլորտները: Իսկ ո՞ր ոլորտներն ունեն արտահանման ներուժ: Հասկանալի է, որ դրանք այն ոլորտներն
են, որոնք կարողանում են արտաքին շուկաներում ապահովել համեմատական կամ մրցակցային առավելություն: Սակայն, քանի որ մրցակցային առավելությունը հաշվարկելու համար մինչ օրս որևէ հստակ ցուցանիշ չկա, ուստի ստիպված կլինենք ՀՀ ներդրումային հեռանկար ունեցող ոլորտների բացահայտման հիմքում դնել համեմատական առավելության հաշվարկը: Ընդ
որում՝ համեմատական առավելություն ասելով տվյալ պարագայում մենք
նկատի չունենք Դ.Ռիկարդոյի կողմից առաջարկված համեմատական առավելության տեսությունը, այլ դրա մերօրյա լրամշակումներն ու վերափոխումները, մասնավորապես՝ բացահայտ համեմատական առավելության ինդեքսը, որը 1965թ. առաջ է քաշվել Բ.Բալասայի կողմից և ներուժային համեմատական առավելության ինդեքսը, որը 2006թ. առաջ է քաշվել Ռ.Հաուսմանի
և Բ.Կլինգերի կողմից: Բ.Բալասայի բացահայտ համեմատական առավելության ինդեքսի հիման վրա՝ բացահայտվում են այն ոլորտները, որոնք այսօր
արդեն ունեն արտահանման համեմատական առավելություն, իսկ Ռ.Հաուսմանի և Բ.Կլինգերի մեթոդաբանությունն օգնում է բացահայտել այն ոլորտները, որոնք այսօր դեռևս չունեն համեմատական առավելություն, սակայն
շատ մոտ են գտնվում համեմատական առավելություն ունեցող ոլորտներին,
ունեն համեմատական առավելության ներուժ և որոշակի կառուցվածքային
վերափոխումներ իրականացնելու պարագայում կարող են ունենալ համեմատական առավելություն:
Այսպիսով, կարճաժամկետ ժամանակահատվածի համար իրանցի գործարարների համար ներդրումային նպաստավոր ոլորտների բացահայտման
համար կօգտագործենք Բալասայի կողմից մշակված բացահայտ համեմատական առավելության ինդեքսը, իսկ միջնաժամկետ և երկարաժամկետ հեռանկարի համար՝ Հաուսմանի և Կլինգերի՝ ներուժային համեմատական առավելության ինդեքսը: Բնականաբար որպես արտահանման շուկա, որտեղ
ոլորտը պետք է ունենա բացահայտ կամ ներուժային համեմատական առավելություն կդիտարկվի ԵՏՄ շուկան:
Դիտարկումը կիրականացվի 2000-2014թթ. համար՝ օգտագործելով
տարեկան ցուցանիշներ: Իսկ ապրանքախմբերի դասակարգման համար
կընտրենք միջազգային դասակարգման HS1988/92 տարբերակը, որով ներկայացվում է ԻԻՀ առևտրի տվյալները: Բացի կարճաժամկետ և երկարաժամկետ հեռանկար առանձնացնելուց, մենք կառանձնացնենք նաև այն
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ոլորտները, որտեղ իրանցի գործարարներին ձեռնտու կլինի ներդրում իրականացնել հայ գործարարների հետ համատեղ ձեռնարկություններում և այն
ոլորտները, որտեղ կարող են նպաստավոր կլինի միայն իրանական կապիտալով ձեռնարկությունների հիմնումը, ինչպես նաև՝ կախված ձեռնարկության գործունեության ոլորտից՝ կառանձնացնենք նաև ՀՀ այն տարածաշրջանը, որտեղ արդյունավետությամբ կարող են ներդրում իրականացնել իրանցի գործարարները: Կդիտարկենք ՀՀ տնտեսության այն ոլորտները,
որոնք արտահանման բացահայտ համեմատական առավելություն ունեն
ԵՏՄ շուկայում, ինչպես նաև ԻԻՀ տնտեսության այն ոլորտները, որոնք արտահանման բացահայտ համեմատական առավելություն ունեն ԵՏՄ շուկայում: Հաշվարկների արդյունքում կառանձնացվեն 3 տարբերակներ՝
1. Ոլորտներ, որտեղ ԻԻՀ-ն ունի համեմատական առավելություն, ՀՀ-ն՝ ոչ
2. Ոլորտներ, որտեղ ՀՀ-ն ունի համեմատական առավելություն, ԻԻՀ-ն՝ ոչ
3. Ոլորտներ, որտեղ երկուսն էլ ունեն համեմատական առավելություն:
3 տարբերակով ներդրման նախապատվելի տեսակը համատեղ ձեռնարկությունում ներդրումն է, ընդ որում՝ այն կարող է շահավետ լինել նաև 2
տարբերակի պարագայում, իսկ 1 տարբերակի պարագայում՝ կառաջարկենք հիմնել միայն իրանական կապիտալով գործող ձեռնարկություն:

Գծապատկեր 1. Կարճաժամկետ ժամանակահատվածում դեպի ԵՏՄ շուկա
արտահանման հնարավորություն ընձեռող ՀՀ տնտեսության ոլորտները
իրանական ներդրումների տեսանկյունից77
77
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Այսպիսով` համադրելով ԵՏՄ շուկայում ունեցած ՀՀ և ԻԻՀ բացահայտ
և ներուժային համեմատական առավելության արդյունքները ներկայացնենք
ՀՀ տնտեսության ոլորտները, որտեղ իրանցի գործարարները կարող են
արտադրանքն արտահանել ԵՏՄ շուկա` տարանջատելով կարճաժամկետ,
միջնաժամկետ և երկարաժամկետ նման հնարավորության հավանականությունը և նշելով այդ ոլորտներում հայ գործարարների հետ համատեղ ձեռնարկություններ հիմնելու նախապատվելի ուղղությունները` գծ. 1, 2, 3:

Գծապատկեր 2. Միջին ժամկետում դեպի ԵՏՄ շուկա արտահանման հնարավո78
րություն ընձեռող ՀՀ տնտեսության ոլորտները իրանցի ներդրողների համար

Գծապատկեր 3. Երկարաժամկետ ժամանակահատվածում դեպի ԵՏՄ շուկա
արտահանման հնարավորություն ընձեռող ՀՀ տնտեսության ոլորտները իրանական
79
ներդրումների տեսանկյունից
78
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Այսպիսով, ներկայացրեցինք կարճաժամկետ, միջնաժամկետ և երկարաժամկետ հեռանկարում իրանական ներդրումների համար ՀՀ բարենպաստ ոլորտները` ԵՏՄ շուկա դուրս գալու տեսանկյունից և տարանջատեցինք ներդրման համար համատեղ ձեռնարկության միջոցով կամ զուտ իրանական կապիտալով ներդրում կատարելու համար նպաստավոր ոլորտները: Սակայն անհրաժեշտ է անդրադառնալ միջնաժամկետ և երկարաժամկետ հեռանկարում ներդրումային հնարավորությամբ երկու ոլորտի` կենդանական և բուսական ծագման յուղեր, մեղրամոմ, օճառ, մաքրող միջոցներ:
Այդ ոլորտներից առաջինում ԻԻՀն ունի համեմատական առավելություն
միջնաժամկետում, իսկ ՀՀն` երկարաժամկետում, իսկ երկրորդում` հակառակը և նպաստավոր է համատեղ ձեռնարկության միջոցով ներդրումը: Այժմ
անդրադառնանք իրանական ներդրումների համար նպաստավոր տարածաշրջաններին` ելնելով տվյալ արտադրանքի հումքի շուկայի մոտիկության
գաղափարից, որի համաձայն ներկայացնենք հետևյալները.
 Կաթ, կաթնամթերք, ձու, մեղր, այլ սննդամթերք, մսից, ձկից և այլ
ծովամթերք, կենդանական և բուսական ծագման յուղեր, մեղրամոմ, միս և
մսամթերք (ձեռնարկություն հիմնելու նպաստավոր վայրերը Սյունիքի,
Արարատի և Տավուշի մարզերն են` զարգացած անասնապահությամբ):
 Ձկան և խեցգետնավորների արտադրության համար նպաստավոր
պայմաններ ակռա են Արարատի, Գեղարքունիքի և Տավուշի մարզերում:
 Բանջարեղեն, մրգեր, ընկույզ, բուսական նյութեր, բուսական արտադրանք, ծառեր, թփեր, պատրաստի անասնակերի համար` Արագածոտնի,
Գեղարքունիքի, Սյունիքի, Շիրակի, Լոռվա և Կոտայքի մարզերը:
 Հայիրանական սահմանին “Սյունիք” ազատ գոտու դեպքում Սյունիքի մարզը կարող է նպաստավոր լինել նաև սուրճ, թեյ, մատե և այլ համեմունքներ, հանքաքար, խարամ և մոխիր, սպիտակուցային նյութեր, սոսինձ, գորգեր, հատակի ծածկոցներ, կտորներ, ասեղնագործած կտորներ,
գոբելեններ, տրիկոտաժե պաստառ, կոշիկ, զուգագուլպա, կերամիկա, ապակի, թաղիք, բամբակ, գործվածք, ներկանյութեր, օճառ, մաքրող միջոցներ, հագուստի արտադրության համար, քանի որ սրանք այն ոլորտներն են
որոնցում ներկայումս ԻԻՀն ունի ԲՀԱ կամ ՆՀԱ, իսկ ՀՀն` ոչ, ուստի այս
ոլորտում ԻԻՀից ներմուծված հումքով հնարավոր է ապահովել էլ զգալի
արդյունքներ: Այսպիսով, ներկայացրինք ԻԻՀ կարճաժամկետ, միջնաժամկետ և երկարաժամկետ ներդրումների համար ՀՀ նպաստավոր ոլորտները,
որոնցում ներդրումներով իրանցի գործարարները կարող են հաջողությամբ
դուրս գալ ԵՏՄ շուկա և իրենց ուրույն տեղն ունենալ դրանում:
79
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Մոհսեն ՀԵՅԴԱՐԻ
Իրանական ՕՈՒՆ ներգրավման համար նպաստավոր ոլորտները ՀՀում
Բանալի բառեր. օտարերկրյա ուղղակի ներդրումներ, բացահայտ և ներուժային
համեմատական առավելություն, ԵՏՄ շուկա, նպաստավոր ոլորտներ

1991թ. հիմք դրվեց հայ-իրանական տնտեսական հարաբերություններին,
սակայն մինչ օրս իրանական ներդրումները ՀՀ տնտեսությունում բավական
փոքրածավալ են:Դրա հիմնական պատճառը ՀՀ ներքին սպառողական
շուկայի փոքր չափն է: Սակայն 2015թ. ԵՏՄ անդամակցությամբ ՀՀ-ն կարծես
թե լուծեց այդ խնդիրը և հայ-իրանական հարաբերությունները թևակոխեցին
նոր փուլ: Հոդվածում ներկայացում են իրանցի գործարարների համար ՀՀ
տնտեսությունում ներդրումների նպաստավոր ոլորտները՝ ԵՏՄ շուկա
արտահանելու տեսանկյունից:
Могсен ГЕЙДАРИ
Благоприятные сферы в РА для привлечения иранских ПИИ
Ключевые слова: Прямые иностранные инвестиции, выявленные и потенциальные
сравнительные преимущества, рынок ЕАЭС, благоприятные сферы

Армяно-иранские экономические отношения были основаны в 1991, но до сих
пор иранские инвестиции скудны в РА. Причиной этого является малый размер
внутреннего потребительского рынка. Но в 2015г. Армения, став членом ЕАЭС,
кажется решил эту проблему и армяно-иранские отношения вступили в новую
фазу. В статье представлены благоприятные сферы армянской экономики для
иранских инвесторов с точки зрения экспорта на рынок ЕАЭС.
Mohsen HEYDARI
Favorable spheres in RA for attracting Iranian FDI
Key words: foreign direct investments, revealed and potential comparative advantages, the
market of the EAEU, favorable spheres

Armenian-Iranian economic relations were founded in 1991, but so far Iranian
investment is too small in Armenia. The reason for this is the small size of the domestic
consumer market. But in 2015 Armenia, becoming a member of the EAEU, seems to
have solved this problem and the Armenian-Iranian relations have entered a new phase.
The article presents favorable spheres of the Armenian economy for Iranian investors
from the point of view of export to the market of EAEU.
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ÎÈÆØ²ÚÆ öàöàÊàôÂÚ²Ü ²¼¸ºòàôÂÚàôÜÀ ÐÐ êÚàôÜÆøÆ Ø²ð¼Æ
¶ÚàôÔ²îÜîºêàôÂÚ²Ü ì²ðØ²Ü Ð²Ø²Î²ð¶Æ ìð² ºì
Ð²ðØ²ðìàÔ²Î²ÜàôÂÚ²Ü ØÆæàò²èàôØÜºðÀ
ê³Ùí»É ²ìºîÆêÚ²Ü
ÐäîÐ “²Ùµ»ñ¹” Ñ»ï³½áï³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·áÕ, ï.·.¹., åñáý»ëáñ

Ì³ÕÏ³Ýáõß ØÆð¼àÚ²Ü
Ð²²Ð “²·ñ³ñ³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ¨ ËáñÑñ¹³ïíáõÃÛáõÝ” ³ÙµÇáÝÇ Ñ³Ûóáñ¹
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. ÏÉÇÙ³ÛÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝ, û¹Ç ÙÇçÇÝ ç»ñÙ³ëïÇ×³Ý, Ñ³ñÙ³ñíáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, ç»ñÙ³ë»ñ åïÕ³ï»ë³ÏÝ»ñ

ÐÐ êÛáõÝÇùÇ Ù³ñ½Á ë³ÑÙ³Ý³Ù»ñÓ ¿ Æñ³ÝÇ ÆëÉ³Ù³Ï³Ý Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³ÝÁ ¨ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³ñ³í³ÛÇÝ ¹³ñå³ëÁ: Ø³ñ½áõÙ
Áëï áõÕÕ³ÓÇ· ·áïÇ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý, Ñ³çáñ¹³÷áËíáõÙ »Ý »ñÏñÇ ï³ñ³ÍùÇÝ
µÝáñáß ÏÉÇÙ³ÛÇ ·ñ»Ã» µáÉáñ ï»ë³ÏÝ»ñÁª ãáñ Ù»ñÓ³ñ¨³¹³ñÓ³ÛÇÝ, ã³÷³íáñ ï³ù, µ³ñ»Ë³éÝ, óáõñï É»éÝ³ÛÇÝ ¨ ÓÛáõÝ³Ù»ñÓ£ Ð³ïÏ³Ýß³Ï³Ý ¿,
áñ Ñ»Ýó êÛáõÝÇùáõÙ ¿ ·ïÝíáõÙ ³Ù»Ý³ï³ù í³ÛñÁª Ø»Õñáõ ó³Íñ³¹Çñ ·áïÇÝ:
êÛáõÝÇùÇ Ù³ñ½Ç ÏÉÇÙ³Û³Ï³Ý ¹Çï³ñÏáõÙÝ»ñÇ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ íÏ³ÛáõÙ ¿ ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, áñ ÇÝãå»ë áÕç Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ, ³ÛÝå»ë ¿É
êÛáõÝÇùÇ Ù³ñ½áõÙ ¹Çïí»É »Ý ÏÉÇÙ³Û³Ï³Ý µÝáõÃ³·ñÇãÝ»ñÇ ½·³ÉÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ: êïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý (·Í. 1 ¨ 2) ¶áñÇëÇ, Ø»ÕñÇÇ ¨ êÇëÇ³ÝÇ 1993-2016ÃÃ. û¹Ç ÙÇçÇÝ ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÇ ¨ ï³ñ»Ï³Ý ÙÇçÇÝ ï»ÕáõÙÝ»ñÇ
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:80 ¶ñ»Ã» µáÉáñ »ñ»ùáõÙ ¿É û¹Ç ÙÇçÇÝ ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÇ
µ³ñÓñ³óÙ³Ý ÙÇïáõÙ ¿ ÝÏ³ïí»É, ³é³í»É³å»ëª 2010 Ãí³Ï³ÝÇÝ:

¶Í³ÝÏ³ñ1. êÇëÇ³ÝÇ, ¶áñÇëÇ ¨ Ø»ÕñÇÇ ï³ñ³Í³ßñç³ÝÝ»ñÇ 1993-2016ÃÃ.
û¹Ç ÙÇçÇÝ ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÁ
80

ՀՀ ԱԻՆ Հիդրօդերևութաբանական և մթնոլորտային երևույթների վրա ակտիվ
ներգործության ծառայության տրամադրած տվյալները:
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¸Çï³ñÏáõÙÝ»ñÇ áÕç Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ êÇëÇ³ÝáõÙ ³é³í»É³·áõÛÝ ï»ÕáõÙÝ»ñÁ ·ñ³Ýóí»É »Ý 2002Ã., ÇëÏ ¶áñÇëáõÙ ¨ Ø»ÕñÇáõÙ 20032004ÃÃ., áñÇó Ñ»ïá Ýí³½Ù³Ý ÙÇïáõÙ ¿ ÝÏ³ïí»É:

¶Í³ÝÏ³ñ 2. êÇëÇ³ÝÇ, ¶áñÇëÇ ¨ Ø»ÕñÇÇ ï³ñ³Í³ßñç³ÝÝ»ñÇ
1993-2016 ÃÃ. ï³ñ»Ï³Ý ÙÇçÇÝ ï»ÕáõÙÝ»ñÁ
êÛáõÝÇùÇ Ù³ñ½Ç ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛáõÝÁ Ù³ñ½Ç ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ³é³Ýóù³ÛÇÝ ×ÛáõÕ»ñÇó¿: Â»¨ Ù³ñ½Ý ³í³Ý¹³µ³ñ áõÝÇ ³Ý³ëÝ³å³ÑáõÃÛ³Ý /Ï³Ã,
ÙÇë/ ¨ ¹³ßï³í³ñ³Ï³Ý /Ñ³ó³Ñ³ïÇÏ, Ï³ñïáýÇÉ/ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý áõÕÕáõÃÛáõÝ, ë³Ï³ÛÝ í»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ µÝ³ÏÉÇÙ³Û³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ µ³ñ»Ýå³ëï »Ý ÏáñÇ½³íáñ ¨ ÑÝ¹³íáñ, ³Ý·³Ùª Ù»ñÓ³¨³¹³ñÓ³ÛÇÝ åïÕ³ï»ë³ÏÝ»ñÇ /Ýáõé, Ãáõ½, ³ñù³Û³Ý³ñÇÝç/ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ£
Ð³Ù³Ó³ÛÝ ÷áñÓ³·Çï³Ï³Ý ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÝ»ñÇ, ÏÉÇÙ³ÛÇ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ Ù³ñ½Ç ³é³í»É Ëáó»ÉÇ áÉáñïÝ»ñÇó ¿ ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛáõÝÁ: àõëïÇ, Ù³ñ½Ç ÏÉÇÙ³Û³Ï³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ¹ÇÙ³Ï³Û»Éáõ ¨
Ñ³ñÙ³ñíáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÑÝ³ñ³íáñ ëó»Ý³ñÝ»ñÁ ¹Çï³ñÏ»ÉÇë Ñ³ïáõÏ ß»ßï³¹ñáõÙ å»ïù ¿ Ï³ï³ñíÇ ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý áÉáñïÇ íñ³:
¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ³ñï³¹ñáÕÝ»ñÇ ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó ÏÉÇÙ³ÛÇ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ïÝï»ë³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý íñ³ ·Ý³Ñ³ï»Éáõ
Ýå³ï³Ïáí êÇëÇ³ÝáõÙ, ¶áñÇëáõÙ ¨ Ø»ÕñÇáõÙ, Çñ³Ï³Ý³óñ»É »Ýù ëáóáÉá·Ç³Ï³Ý Ñ³ñóáõÙÝ»ñ, áñÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»É »Ý 129 ù³Õ³ù³óÇÝ»ñ (Ø»ÕñÇª 67,
êÇëÇ³Ýª 33, ¶áñÇëª 29): Ð³ïÏ³Ýß³Ï³Ý ¿ ³ÛÝ ÷³ëïÁ, áñ Ù³ñ½áõÙ ÏÉÇÙ³ÛÇ
÷á÷áËáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É Çñ»Ýó áõñáõÛÝ å³ïÏ»ñ³óáõÙÝ áõÝ»Ý Ñ³ñóí³ÍÝ»ñÇ 97%-Á, áñáÝù Ñ³í³ëïáõÙ »Ý ÏÉÇÙ³Û³Ï³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ÀÝ¹
áñáõÙ áñå»ë ÏÉÇÙ³Û³Ï³Ý ÷á÷áËáõÃÛ³Ý ³é³í»É ó³ÛïáõÝ ¹ñë¨áñáõÙÝ»ñ
Ýß»É »Ý` ³ñï³Ï³ñ· »Õ³Ý³Ï³ÛÇÝ »ñ¨áõÛÃÝ»ñÇ áõÅ·Ý³óáõÙÁ, û¹Ç ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÁ ¨ ³ÛÉÝ (ï»ë. ·Í. 3):
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¶Í³ÝÏ³ñ 3. ÐÐ êÛáõÝÇùÇ Ù³ñ½áõÙ ÏÉÇÙ³ÛÇ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý ¹ñë¨áñáõÙÝ»ñÁ
Áëï Ñ³ñóÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ
Ð³ñóÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ ·»ñ³ÏßÇé Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛ³Ý Ï³ñÍÇùáí ÏÉÇÙ³ÛÇ ÷á÷áËáõÃÛ³Ùµ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ÝÏ³ï»ÉÇ ¿ Ù³ñ½Ç ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç íñ³ ÇÝãå»ë ¹ñ³Ï³Ý, ³ÛÝå»ë ¿É µ³ó³ë³Ï³Ý
³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹ñë¨áñáõÙÝ»ñ: ²Ûëå»ë, Ñ³ñóíáÕÝ»ñÇ Ï³ñÍÇùáí ÏÉÇÙ³ÛÇ
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ ³½¹»É ¿ ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý Ùß³Ï³µáõÛë»ñÇ ¨ ³ñáï³í³Ûñ»ñÇ µ»ñù³ïíáõÃÛ³Ý Ýí³½Ù³Ý, áéá·Ù³Ý çñÇ å³Ñ³ÝçÇ Ù»Í³óÙ³Ý, ÇÝãå»ë Ý³¨ ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñÇ ï³ñ³µÝáõÛÃ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³í»É³óÙ³Ý íñ³: ¸ñ³ Ñ»ï Ù»Ïï»Õª Ù»Í³ó»É ¿ ç»ñÙ³ë»ñ Ùß³Ï³µáõÛë»ñÇ
Ùß³ÏÙ³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÁ (·Í. 4):

¶Í³ÝÏ³ñ 4. ÎÉÇÙ³ÛÇ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ÐÐ êÛáõÝÇùÇ Ù³ñ½Ç
·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý íñ³
Ð³ñóÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÁ Ý³¨ Ýß»É »Ý, áñ ÏÉÇÙ³ÛÇ ÷á÷áËáõÃÛ³Ùµ
å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ó»É ë³ñ»ñáõÙ ËÙ»Éáõ çñÇ áñáß ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ
ó³Ù³ùáõÙ, ÑáÕ»ñÇ ¿éá½Ç³, Ã»ù É³Ýç»ñáõÙ ß³ï³ó»É »Ý ëáÕ³ÝùÝ»ñÁ,
Ë³Ëïí»É ¿ ³Ýï³éÝ»ñÇ çñ³Ï³ñ·³íáñÇã ·áñÍ³éáõÛÃÁ:
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ÆÝãå»ë Ýßí»ó, ÏÉÇÙ³ÛÇ ÷á÷áËáõÃÛ³Ùµ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í Ù»Í³ó»É ¿
ç»ñÙ³ë»ñ Ùß³Ï³µáõÛë»ñ Ùß³Ï»Éáõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: Ð³í³Ý³µ³ñ
Ýßí³Íáí ¿ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í, áñ í»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ Ù³ñ½áõÙ ßñç³Ý³óíáõÙ
»Ý ³ÛÝåÇëÇ Ýáñ ç»ñÙ³ë»ñ åïÕ³ï»ë³ÏÝ»ñ ÇÝãåÇëÇù »Ýª ÏÇíÇÝ, ³ñù³Û³Ý³ñÇÝçÁ, áõÝ³µÁ, ×³åáÝ³Ï³Ý ½Ï»éÁ ¨ ÓÇÃ³åïáõÕÁ (ï»ë.·Í.5): Üßí³Í
Ùß³Ï³µáõÛë»ñÇó ½³ï, ÏÉÇÙ³ÛÇ ÷á÷áËáõÃÛ³Ùµ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í, Ù³ñ½Ç
ïÝï»ë³í³ñáÕÝ»ñÁ Ùß³Ï»É »Ý Ý³¨ ÙÇ ß³ñù ³ÛÉ Ùß³Ï³µáõÛë»ñ, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë` êÇë³ÝÇ ¨ ¶áñÇëÇ ï³ñ³Í³ßñç³ÝÝ»ñáõÙ ßñç³Ý³óñ»É »Ýª Ï³ñïáýÇÉÇ, ÉáÉÇÏÇ, Ï³Õ³ÙµÇ ¨ ÍÇñ³ÝÇ í³Õ³Ñ³ë ëáñï»ñ, ÇÝãå»ë

¶Í³ÝÏ³ñ 5. ÐÐ êÛáõÝÇùÇ Ù³ñ½áõÙ ÏÉÇÙ³ÛÇ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í
Ýáñ ßñç³Ý³óí³Í Ùß³Ï³µáõÛë»ñÝ Áëï Ñ³ñóÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñ
Ð³Ù³Ó³ÛÝ Ñ³ñóÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ýßí³Í Ùß³Ï³µáõÛë»ñÇ Ùß³ÏáõÃÛáõÝÁ Ñ³ïÏ³å»ë ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ¿ Ø»ÕñÇáõÙ, ù³ÝÇ áñ í»ñçÇÝë,
Ç ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ ÙÛáõë »ñÏáõëÇ, ³ãùÇ ¿ ÁÝÏÝáõÙ ³é³í»É Ù»ÕÙ ÏÉÇÙ³Ûáí:
Âí³ñÏí³Í åïÕ³ï»ë³ÏÝ»ñÇó ½³ï Ýßí³Í ï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ í»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ ßñç³Ý³óñ»É »Ý Ý³¨ åÇëï³Ï»ÝÇ, ¹³÷ÝÇ, µñ·³Ó¨ Ýá×Ç, »é³ï»ñ¨
¨ í³ÛñÇ ÉÇÙáÝ, µ³Ý³Ý ¨ ë¨ åÕå»Õ:

¶Í³ÝÏ³ñ 6. ÎÉÇÙ³ÛÇ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý µ³ó³ë³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛ³Ý Ù»ÕÙÙ³Ý
ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ ÐÐ êÛáõÝÇùÇ Ù³ñ½áõÙ
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Ð³ñóÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÁ ÏÉÇÙ³ÛÇ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý µ³ó³ë³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛ³Ý Ù»ÕÙ³Ý Ñ³Ù³ñ áñå»ë ³é³çÝ³ÛÇÝ ÙÇçáó³éáõÙ ³é³ç³ñÏáõÙ »Ý
ßñç³Ý³óÝ»É Ùß³Ï³µáõÛë»ñÇ í³Õ³Ñ³ë ëáñï»ñ, ÇëÏ Ø»ÕñÇáõÙ áñå»ë Ñ³í»ÉÛ³É ³ÝÑñ³Å»ßï ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñª µÝ³Ï³í³Ûñ»ñÇ Ï³Ý³ã³å³ïáõÙÁ,
Ë³ÕáÕ³·áñÍáõÃÛ³Ý ¨ Ù»Õí³µáõÍáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óáõÙÁ, ãáñ³¹ÇÙ³óÏáõÝ Í³é³ï»ë³ÏÝ»ñÇ ïÝÏáõÙÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ñ³çáñ¹³Ï³Ý ³ñ³Í³óÙ³Ý áõ Ù»ÉÇáñ³ïÇí ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí ³ñáïÝ»ñÇ íÇ×³ÏÇ µ³ñ»É³íáõÙÁ ¨ áéá·Ù³Ý çñ³ËÝ³ÛáÕ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ Ý»ñ¹ñáõÙ:
´³½ÙÇóë ß»ßï³¹ñ»É »Ýù, áñ ÏÉÇÙ³ÛÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÁ ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý áÉáñïÇ íñ³ áõÝÇ Ý³¨ ¹ñ³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝ81: Ð³ñóÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÝ Áëï ³é³çÝ³ÛÝáõÃÛ³Ý Ýß»É »Ý ³ÛÝ ³ÝÑñ³Å»ßï ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ ó³ÝÏÁ, áñáÝó ÏÇñ³éÙ³Ý ¹»åùáõÙ ³é³í»É³·áõÛÝ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÁ ÏáõÝ»Ý³Ý
û·ïí»Éáõ ÏÉÇÙ³ÛÇ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý ¹ñ³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝÇó:

¶Í³ÝÏ³ñ 7. ÐÐ êÛáõÝÇùÇ Ù³ñ½áõÙ ÏÉÇÙ³ÛÇ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý ¹ñ³Ï³Ý
³½¹»óáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ Áëï Ñ³ñóÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ
²ÛëåÇëáí ³Ù÷á÷»Éáí êÛáõÝÇùÇ Ù³ñ½áõÙ 129 ·ÛáõÕ³óÇ³Ï³Ý ïÝï»ëáõÃÛáõÝ í³ñáÕÝ»ñÇ ßñç³Ý³ÏáõÙ ³ÝóÏ³óñ³Í Ñ³ñóÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ÷³ëï»É, áñ ÏÉÇÙ³Û³Ï³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÝ Çñ»Ýó ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ
»Ý áõÝ»ó»É ¨ Ïß³ñáõÝ³Ï»Ý áõÝ»Ý³É Ù³ñ½Ç ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý í³ñÙ³Ý
Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç íñ³: Ð»ï¨³µ³ñ Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí Ñ³ñóÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ
Ï³ñÍÇùÁ Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñ »Ýù ·ïÝáõÙ ³é³ç³ñÏ»É Ýßí³Í ï³ñ³Í³ßñç³ÝÁ Ù³ëÝ³·Çï³óÝ»É ÙÇ ß³ñù ç»ñÙ³ë»ñ åïÕ³ï»ë³ÏÝ»ñÇ Ùß³ÏáõÃÛ³Ùµ, Ù³ëÝ³íáñ³å»ëª ÏÇíÇ, ³ñù³Û³Ý³ñÇÝçÇ, Ýé³Ý, Ã½Ç, ÇÝãå»ë Ý³¨
ÓÇÃ³åïÕÇ Ùß³ÏáõÃÛ³Ùµ: Üßí³Í åïÕ³ï»ë³ÏÝ»ñÇó áÙ³Ýó Ùß³ÏáõÃÛ³Ý
ïÝï»ë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ ëïáñ¨:
81

Ս.Ս.Ավետիսյան, Ա.Ս.Ավետիսյան, Ծ.Հ.Միրզոյան «ՀՀ գյուղատնտեսության վրա
կլիմայի փոփոխության ազդեցության գնահատման մի քանի հարցեր» Материалы
международной научной конференции по проблемам продовольственной обеспечености и
биоразнообразия / НАУА, : Д. П. Петросян и др. Ереван, Изд-во НАУА, 2014. 16 ст
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²ÕÛáõë³Ï 1. ÎÇíÇ, ÓÇÃ³åïáõÕÇ, ³ñù³Û³Ý³ñÇÝçÇ, Ýé³Ý ¨ Ã½Ç Ùß³ÏáõÃÛ³Ý
ïÝï»ë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ*

*Ð³ßí³ñÏÝ»ñÁ Ï³ï³ñí»É »Ý Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó

Ð³½³ñ³ÙÛ³ÏÝ»ñ Ç í»ñ Ø»Õñáõ ï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ ½µ³Õí»É »Ý Ýé³Ý
áõ Ã½Ç Ùß³ÏáõÃÛ³Ùµ, ÇëÏ ÏÇíÇ, ÓÇÃ³åïÕÇ ¨ ³ù³Û³Ý³ñÇÝçÇ Ùß³ÏáõÃÛáõÝÁ
³Û¹ù³Ý ¿É É³ÛÝ ï³ñ³ÍáõÙ ãáõÝÇ, Ã»¨ í»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ Ýßí³Í åïÕ³ï»ë³ÏÝ»ñÇ Ùß³ÏáõÃÛáõÝÁ ëÇñáÕ³Ï³Ý Ù³Ï³ñ¹³Ïáí ï³ñ³ÍÙ³Ý ÙÇïáõÙ áõÝ»Ý: ì»ñáÝßÛ³É ³ÕÛáõë³ÏÇ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÇó å³ñ½ ¿ ¹³éÝáõÙ,
áñ ÏÇíÇ, ÓÇÃ³åïáõÕÇ ¨ ³ñù³Û³Ý³ñÇÝçÇ Ùß³ÏáõÃÛ³Ý »Ï³Ùï³µ»ñáõÃÛ³Ý
Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ ·ñ»Ã» Ñ³í³ë³ñ ¿ Ýé³Ý ¨ Ã½Ç Ùß³ÏáõÃÛ³Ý »Ï³Ùï³µ»ñáõÃÛ³Ý
Ù³Ï³ñ¹³ÏÇÝ: Ð»ï¨³µ³ñ Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí ï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý í³ñÙ³Ý ³éÏ³ ÷áñÓÁ ¨ Ñ³ñóÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÇó
å³ñ½ ¿ ¹³éÝáõÙ, áñ ï³ñ³Í³ßñç³ÝÁ å»ïù ¿ Ù³ëÝ³·Çï³óÝ»É ç»ñÙ³ë»ñ ¨
ãáñ³¹ÇÙ³óÏáõÝ åïÕ³ï»ë³ÏÝ»ñÇ Ùß³ÏáõÃÛ³Ý áõÕÕáõÃÛ³Ùµ:
Ð³ñÏ ¿ Ýß»É, áñ ³Ûë áõÕÕáõÃÛ³Ùµ áñáß³ÏÇ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ Ï³ï³ñí»É
»Ý: 2010Ã. åïÕ³ïáõ ³Û·ÇÝ»ñÇ í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí Ù³ñ½Ç ïÝÏ³ñ³Ý³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ø»ÕñÇÇ (Ý³¨ î»Õ Ñ³Ù³ÛÝùÇ) ·ÛáõÕ³óÇ³Ï³Ý
¨ ý»ñÙ»ñ³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ßáõÏ³Û³Ï³ÝÇó ¿Å³Ý ·Ý»ñáí Ñ³ïÏ³óí»É
¿ 22460 åïÕ³ïáõ ¨ ¹»Ïáñ³ïÇí ïÝÏÇÝ»ñ ¨ ÑÇÙÝí»É ¿ 6 Ñ³ Ýáñ åïÕ³ïáõ
³Û·Ç, ÇëÏ 2011Ã. î»Õ ·ÛáõÕÇ ¨ Ø»ÕñÇ ù³Õ³ùÇ ïÝÏ³ñ³Ý³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ßáõÏ³Û³Ï³ÝÇó ¿Å³Ý ·Ý»ñáí ïñí»É ¿ 5000 Ñ³ åïÕ³ïáõ ¨ 1800
¹»Ïáñ³ïÇí Í³é»ñÇ ïÝÏÇÝ»ñ£ ÆÝãå»ë Ý³¨ êÇëÇ³ÝáõÙ ÑÇÙÝ»É ¿ 15 Ñ³
åïÕ³ïáõ ³Û·Çª ¸³ñµ³ëÇ Ñ³Ù³ÛÝùáõÙ ß³Ñ³·áñÍí³Í åïÕÇ í»ñ³Ùß³ÏÙ³Ý ³ñï³¹ñ³Ù³ëÇÝ ÑáõÙùáí ³å³Ñáí»Éáõ Ýå³ï³Ïáí£82 äïÕ³µáõÍáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³ÝÁ Ýå³ëïáõÙ »Ý Ù³ñ½áõÙ ·áñÍáÕ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ` «ÞáõÏ³Ý»ñ Ø»ÕñÇÇ Ñ³Ù³ñ» Íñ³·ÇñÁ, áñáí Ø»ÕñÇáõÙ 2012Ã.
Ï³ï³ñí»É »Ý 160.0 ÙÉÝ ¹ñ³ÙÇ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ: ¶áñÍÁÝÃ³óÇÝ ³ç³ÏóáõÙ ¿ Ý³¨
«ìáñÉ¹ ìÇÅÝ ÇÝÃ»ñÝ»ÛßÝÉÇ» Ñ³Û³ëï³ÝÛ³Ý Íñ³·ÇñÁ:
82

ՀՀ Սյունիքի մարզի 2014-2017թթ. սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագիր,112 էջ
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ê³Ùí»É ²ìºîÆêÚ²Ü,Ì³ÕÏ³Ýáõß ØÆð¼àÚ²Ü
ÎÉÇÙ³ÛÇ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ÐÐ êÛáõÝÇùÇ Ù³ñ½Ç
·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç íñ³ ¨ Ñ³ñÙ³ñíáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý
ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. ÏÉÇÙ³ÛÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝ, û¹Ç ÙÇçÇÝ ç»ñÙ³ëïÇ×³Ý, Ñ³ñÙ³ñíáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, ç»ñÙ³ë»ñ åïÕ³ï»ë³ÏÝ»ñ

ÎÉÇÙ³Û³Ï³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñáí å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í µ³ñÓñ³ó»É ¿ û¹Ç ÙÇçÇÝ
ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÁ ¨ Ýí³½»É ¿ ï³ñ»Ï³Ý ï»ÕáõÙÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ: êñ³Ýáí ¿É
å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝ ¿ ³é³ç³ÝáõÙ ÑÇÙÝ³íáñ»É ç»ñÙ³ë»ñ ¨
ãáñ³¹ÇÙ³óÏáõÝ åïÕ³ï»ë³ÏÝ»ñÇ Ùß³ÏáõÃÛ³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ó³Íñ³¹Çñ ·áïÇÝ»ñáõÙ: Ð»ï¨³µ³ñ Ñá¹í³ÍáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí»É
¿ ÙÇ ß³ñù ç»ñÙ³ë»ñ åïÕ³ï»ë³ÏÝ»ñÇ Ùß³ÏáõÃÛ³Ý ïÝï»ë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ ÐÐ êÛáõÝÇùÇ Ù³ñ½Ç Ø»ÕñÇÇ ï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ:
Samvel AVETISYAN, Tsagkanush MIRZOYAN
Climate change impacts on Syunik's region agricultural systems and adaptation
measures
Key words: climate change, the average air temperature, adaptation, thermophilic fruits

The average air temperature has risen and annual rainfall has reduced due to climate
change. That's why it is necessary to justify the opportunities of cultivation of thermophilic and dry - resistant fruit in the lower zone of the Republic. Therefore, the
economic productivity of some thermophilic fruit cultivation in Meghri, region Syuniq
of the RA is presented in the article.
Самвел АВЕТИСЯН, Цахкануш МИРЗОЯН
Воздействие изменения климата на ведение системы сельского хозяйства в
сюникской области Армении и меры адаптации
Ключевые слова: изменение климата, средняя температура воздуха, адаптация,
теплолюбивые плоды

При условиях изменения климата поднялась средняя температуры воздуха и снизилось количество среднегодовых осадков. Именно поэтому возникает необходимость обосновать способность культивирования теплолюбивого и засухоустойчивого плодоводства в низменных районах страны. Следовательно, в статье представлена экономическая эффективность обработки ряда видов теплолюбивых плодов в регионе Мегри Сюникской области.
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Ð²Üð²ÚÆÜ êºö²Î²ÜàôÂÚ²Ü ÒºìºðÆ î²ð²Üæ²îØ²Ü
ø²Ô²ø²òÆ²Æð²ì²Î²Ü Î²ð¶²ìàðØ²Ü ÊÜ¸ÆðÜºðÀ
ØÇù³Û»É Ê²â²îðÚ²Ü
Ð³Û³ëï³ÝÇ å»ï³Ï³Ý ïÝï»ë³·Çï³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ³ëÇëï»Ýï
Բանալի բառեր. Ñանրային սեփականություն, սեփականատության ձևեր,
հասարակական սեփականություն, վարչական սեփականություն, մշակութային
սեփականություն, ֆինանսական սեփականություն, պետության կարիքներ

Ð³Û³ëï³ÝÇ ³ÝÏ³ËáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ Ñéã³Ï³·ñáõÙ ³Ùñ³·ñí»É ¿ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý µ³½Ù³Ó¨áõÃÛ³Ý ëÏ½µáõÝùÁ, áñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ 1995 Ãí³Ï³ÝÇó Ç
í»ñ ÐÐ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ùµ Ý³Ë³ï»ëí»É ¿ñ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ó¨»ñÇ Ñ³í³ë³ñ ½³ñ·³óÙ³Ý áõ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ¹ñáõÛÃÁª ãÑëï³Ï»óÝ»Éáí ¹ñ³ ³é³ÝÓÇÝ ï»ë³ÏÝ»ñÁ (ÐÐ ê³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý 11-ñ¹ Ñá¹í³Í)83: ÐÐ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý ³Ûë Çñ³í³ÝáñÙÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝª å»ïáõÃÛ³Ý åá½ÇïÇí å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ ¿ »ñ³ßË³íáñ»É, ³å³Ñáí»É áõ å³ßïå³Ý»É u»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝùÁ` ¹ñ³ Ñ³Ù³ñ uï»ÕÍ»Éáí Çñ³í³Ï³Ý ³ÝÑñ³Å»ßï Ý³Ë³¹ñÛ³ÉÝ»ñ:
ê»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ó¨»ñÇ Ù³ëÇÝ ¹ñáõÛÃÁ å³Ñå³Ý»Éáõ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÝ ³ÛÝ ¿, áñ Ñ»ïËáñÑñ¹³ÛÇÝ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝáõÙ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ó¨Ç
Ï³ñ·³íáñáõÙÝ áõ ¹ñ³ Ñ»ï³·³ ½³ñ·³óáõÙÝ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ñ ¨ ß³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ ³ÝÑñ³Å»ßï ÉÇÝ»É Çñ³íáõÝùÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³½³ï³Ï³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñáí å³ÛÙ³Ý³íáñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ø³ÝÇ ¹»é Ù»ñ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝÝ ³ÝóáõÙ ¿
Ï³ï³ñáõÙ §³ÝóáõÙ³ÛÇÝ ëáóÇ³ÉÇ½ÙÇó¦ Ï³åÇï³ÉÇ½ÙÇ, ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý
Ó¨»ñÇ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³í³ë³ñáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ëÏ½µáõÝùÝ ³Ùñ³·ñ»Éáõ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ ·áñÍÝ³Ï³Ý ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó ½·³óíáõÙ ¿: àõëïÇ, 2015 Ãí³Ï³ÝÇ
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñáí ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý ï»ùëïáõÙ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ó¨»ñÇ
Ù³ëÇÝ ¹ñáõÛÃÇ í»ñ³Ï³Ý·áõÙÝ ³ñ¹³ñ³óí³Í ¿ ÝÙ³Ý Ï³ñ¨áñáõÃÛ³Ùµ:
²ëí³ÍÁ Ñ³ëï³ïíáõÙ ¿ Ýñ³Ýáí, áñ §ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ó¨¦ Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÝ Çñ å³ïß³× Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÛáõÝÁ ãÇ ëï³ó»É ³½·³ÛÇÝ Çñ³í³·ÇïáõÃÛ³Ý Ù»ç:84 Ð»ï³½áïáÕÝ»ñÇ ßñç³ÝáõÙ ÙÇ³ëÝ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ãÏ³, ³Ý·³Ù,
ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ Ñ³ñóáõÙ. ¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñÁ ¨ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý
ïÇå, Ó¨, ï»ë³Ï Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñëï³Ï ï³ñ³Ýç³ïáõÙÁ µ³ó³Ï³ÛáõÙ

83

ÐÐ ê³ÑÙ³Ý³Ý³¹ñáõÃÛáõÝÁ / Æ. ·. ¹. ìÉ. Ü³½³ñÛ³ÝÇ Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñáí ¨
Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñáí, ºñ¨³Ý, 1995, ¿ç 19:
84
øñÙáÛ³Ý ê.Î. ê»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝùÇ ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý ÑÇÙáõÝùÝ»ñÁ:
²ï»Ý³ËáëáõÃÛáõÝ, 2002, ¿ç 105:
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¿,85 íÇ×³ñÏíáõÙ ¿ ÁÝ¹Ñáõå ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ï³ñ³ï»ë³ÏÝ»ñÇ ÇÝùÝáõñáõÛÝ
·áÛáõÃÛáõÝÝ áõ ¹ñ³Ýó Çñ³í³Ï³Ý Ï³ñ·³íáñáõÙ ï³Éáõ Ñ³ñóÁ:
Ð»ïËáñÑñ¹³ÛÇÝ »ñÏñÝ»ñÇ ¹áÏïñÇÝ³ÛáõÙ ·»ñÇßËáõÙ ¿ñ ³ÛÝ Ï³ñÍÇùÁ,
Ã» §ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ó¨¦ Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÁ µ³ó³é³å»ë ïÝï»ë³·Çï³Ï³Ý
¿ (³Ûë Ï³ñÍÇùÇÝ ¿ º. ². êáõË³ÝáíÁª ÈáÙáÝáëáíÇ ³Ýí³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÇ ³ÙµÇáÝÇ í³ñÇãÁ), áñÁ µ³ó³éáõÙ ¿ §ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ó¨»ñÇ¦ Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÁ ¨ ¹ñ³ ·áÛáõÃÛáõÝÝ Çñ³í³Ï³Ý ÇÙ³ëïáí:
ÜÙ³Ý åÝ¹áõÙ Ï³ï³ñ»Éáí Ñ³Ý¹»ñÓ` º.². êáõË³ÝáíÁ áñáß³ÏÇ í»ñ³å³ÑáõÙ
¿ ³ÝáõÙª Ýß»Éáí, áñ »Ã» ³Ý·³Ù å»ïù ¿ Ëáë»É ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ó¨»ñÇ
Ù³ëÇÝ, ³å³ å»ïù ¿ ÁÝ¹áõÝ»É ÁÝ¹³Ù»ÝÁ »ñÏáõëÁ` Ù³ëÝ³íáñÝ áõ Ñ³Ýñ³ÛÇÝÁ: §Ø³ëÝ³íáñ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÁ,
áñÁ ï³ñ³Íí³Í ¿ Ý³¨ ½³ñ·³ó³Í Çñ³í³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñáõÙ, Ï³åí³Í ¿
ÙÇ³ÛÝ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÝ ³ÛÝ Ñ³Ï³¹ñ»Éáõ Ñ»ï: §Ø³ëÝ³íáñ¦,
Áëï º. êáõË³ÝáíÇ, Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ §áã Ñ³Ýñ³ÛÇÝ¦ ¨ áã ³í»ÉÇÝ86: ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÇ ·ÇïáõÃÛ³Ý Ù»ç Ï³Ý Ý³¨ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ó¨»ñÇ ïÁÝï»ë³Çñ³í³Ï³Ý Ñ³ëÏ³óáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÝ³ÏÇóÝ»ñ (².ì. ì»Ý»¹ÇÏïáí, ².ì.
ÎáÉå³Ïáí³, ú.Ü. ê³¹ÇÏáí, Ú.Î. îáÉëïáÛ ¨ áõñÇßÝ»ñ):87 ê»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝùÇ Ù»Ï ³ÛÉ Ñ³Ýñ³Ñ³Ûï Ù³ëÝ³·»ï Î.Æ. êÏÉáíÏëÇÝ ÁÝ¹·ÍáõÙ ¿, áñ
§ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝùÝ ³ÝÙÇç³Ï³Ýáñ»Ý ãÇ ³ñï³óáÉáõÙ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ïÝï»ë³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, »Ã» ³Ý·³Ù í»ñçÇÝÝ»ñë ¨ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý¦:88 ì»ñçÇÝÇë Ï³ñÍÇùáíª ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ó¨»ñÇ µ³½Ù³½³ÝáõÃÛáõÝÁ ÑÝ³ñ³íáñ ¿ Ñ³ÛïÝ³µ»ñ»É Çñ³íáõÝùÇ ½³ñ·³óÙ³Ý å³ïÙáõÃÛáõÝáõÙ, áñÝ ÇÝùÝÁëïÇÝùÛ³Ý ùÝÝ³ñÏÙ³Ý ÝÛáõÃ ¿, Ñ³Ù»Ý³ÛÝ ¹»åë ·áÝ» ³Ûë
ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó:89
ê»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ó¨»ñÇ µ³Å³ÝáõÙÁ, ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝùÇ Ù»Ãá¹³µ³Ý³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÇó ¿: Ò¨Á »ñ¨áõÛÃÇ ï³ñ³ë»é µ³Õ³¹ñ³ï³ññ»ñÇ
Ñ³Ù³¹ñáõÙÝ áõ ³ÙµáÕç³óáõÙÝ ¿: ²ÛÝ »ñ¨áõÛÃÇ ÙÇ³ÛÝ ³ñï³ùÇÝ ¹ñë¨áñáõÙÁ
ã¿, ³ÛÉ Ý»ñùÇÝ áõ ³ñï³ùÇÝ ·áñÍáÝÝ»ñÇ ÷áËÏ³å³Ïóí³Í Ï³½Ù³Ï»ñåí³ÍùÝ ¿: àõëïÇ, ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ñ·³íáñáÕ û85

Управление государственной собственностью: Учеб. / Под ред. В. И. Кошкина.
М. 2002, ¿ç 35-36, Лоскутов В.И. Экономические и правовые отношения
собственности. Ростов-на-Дону, 2002, ¿ç 15:
86
î»°ë Гражданское право: В 4 т. Том 2, отв ред. ‟ Е.А. Суханов.- 3-е изд., перераб.
и доп.- М.: Волтерс Клувер, 2005, ¿ç 22-26, Суханов Е.А. Право собственности в
современной России // Собственность в XX столетии. М., 2001. ¿ç 772.
87
î»°ë Соловьев В.Н. Гражданско-правовое регулирование отношений
собственности в социальной сфере, автореф. дисс. на соискание ученой степени
д. юр. н., М., 2011, ¿ç 24,
88
Скловский К. И. Собственность в гражданском праве. М., 2002, ¿ç 159.
89
ÜáõÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 160:
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ñ»Ýë¹ñáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ ³å³ÑáíÇ, áñå»ë½Ç ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝùÇ
ï³ññ»ñÇª ûµÛ»ÏïÇíáñ»Ý ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÝ
³Ý¹ñ³¹³éÝ³Ý ¨ ³ñï³Ñ³Ûïí»Ý ë»÷³Ï³Ý³ïÇñ³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃáõÝÝ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý íñ³ª ¹ñ³Ýáí ÇëÏ ï³ñµ»ñ³Ïí³Í Ï³ñ·³íáñáõÙ ï³Éáí
ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ó¨»ñÇÝ:
ê»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ³é³ÝÓÇÝ Ó¨»ñÁ å³ÛÙ³Ý³íáñáõÙ »Ý ³é³ÝÓÝ³óí³Í
Çñ³í³Ï³Ý Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ, áñáí ûµÛ»ÏïÇíáñ»Ý ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ï³ñµ»ñ ¹ñë¨áñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëíáõÙ »Ý Çñ³íáõÝùÇ
Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý µáí³Ý¹³Ï³ÛÇÝ ³éáõÙáí Ñ³í³ë³ñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñ: Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ Çñ³í³Ï³Ý ¨ ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý, Ñ»ï¨³µ³ñ ¨ ³½³ï ßáõÏ³Û³Ï³Ý ïÝï»ëáõÃÛ³Ùµ å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ·áõÛù³ÛÇÝ ßñç³Ý³éáõÃÛáõÝÁ ëÏ½µáõÝùáñ»Ý å³Ñ³ÝçáõÙ ¿ ë»÷³Ï³Ý³ï»ñ»ñÇ ·áõÛù³ÛÇÝ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ Ñ³í³ë³ñáõÃÛáõÝ: ê³Ï³ÛÝ ³Ý·³Ù µ³ó³ñÓ³Ï Ñ³í³ë³ñáõÃÛáõÝÁ, ³Û¹ ÃíáõÙª Çñ³í³Ï³Ý, ³ÝÑñ³Å»ßï³µ³ñ ãÇ Ñ³Ý·»óÝáõÙ ÝÅ³ñÇ íñ³ ¹ñí³Í Ù»ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÝÙ³ÝáõÃÛ³ÝÁ Ï³Ù ÝáõÛÝáõÃÛ³ÝÁ: ²Ûëå»ë, íñ³ó³Ï³Ý Çñ³íáõÝùáõÙ
Ññ³Å³ñí»É »Ý ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ³í³Ý¹³Ï³Ý Ó¨»ñÇó: ê»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ó¨Ç
µ³½Ù³½³ÝáõÃÛ³Ý ëÏ½µáõÝùÇó Ý³Ñ³çÁ ÑÇÙÝ³íáñáíáõÙ ¿ñ Ýñ³Ýáí, áñ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ó¨»ñÇ Ñ³í³ë³ñáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ¹ñáõÛÃÁ í»ñ³óÝáõÙ ¿ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ó¨»ñÇ ï³ñµ»ñ³Ïí³Í Çñ³í³Ï³ñ·³íáñÙ³Ý, Ñ»ï¨³µ³ñ ¨, ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ó¨»ñÝ ³é³ÝÓÝ³óÝ»Éáõ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ:90
²Ûë ¹³ïáÕáõÃÛáõÝÝ áõÝÇ ïñ³Ù³µ³Ý³Ï³Ý Ã»ñáõÃÛáõÝ §Ñ³í³ë³ñáõÃÛáõÝ¦ Ù»ÍáõÃÛáõÝÁ Ë»Õ³ÃÛáõñ»Éáõ Ñ³ñóáõÙ: ºñÏáõ` Çñ³ñÇó ï³ñµ»ñ »ñ»íáõÛÃÝ»ñÇ ÙÇç¨ ¹ñí³Í Ñ³í³ë³ñáõÃÛ³Ý Ýß³ÝÁ ãÇ ÝáõÛÝ³óÝáõÙ ¹ñ³Ýù ¨ ãÇ
µ³ó³éáõÙ ¹ñ³Ýó ÇÝùÝáõñáõÛÝ` ÙÇÙÛ³ÝóÇó ³ÝÏ³Ë ·áÛáõÃÛáõÝÁ: ºñ¨áõÛÃÝ»ñÇ
³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñáí å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µ³½Ù³½³ÝáõÃÛáõÝÁ Ï³ñáÕ ¿ ³å³Ñáí»É ³ÛÝåÇëÇ ï³ñµ»ñ³Ïí³Í Çñ³í³Ï³ñ·³íáñáõÙ, áñÁ ¹ñ³Ýó Çñ³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ï³å³ÑáíÇ Ñ³í³ë³ñ »ñ³ßËÇùÝ»ñ:
ê»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ó¨»ñÇ Ñ³í³ë³ñáõÃÛáõÝÁ »ÝÃ³¹ñáõÙ ¿ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý
Ó¨»ñÇ ï³ñµ»ñ³Ïí³Í ³ÛÝåÇëÇ Çñ³í³Ï³Ý Ï³ñ·³íáñáõÙ, áñÁ Ï³å³ÑáíÇ
¹ñ³Ýó Çñ³óÙ³Ý ÏßÇé³ÛÇÝ, ³ÛÉ áã Ù³Ã»Ù³ïÇÏ³Ï³Ý Ñ³í³ë³ñáõÃÛáõÝÁ:
àõëïÇ, ³Û¹ Ñ³í³ë³ñáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ Ñ³ëÏ³Ý³É µ³ó³é³å»ë Çñ³í³Ï³Ý
ÇÙ³ëïáí:
ê»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ó¨»ñÇ ï³ñµ»ñ³ÏáõÙÝ ûñ»Ýë¹ñáñ»Ý å³ÛÙ³Ý³íáñíáõÙ ¿ ·áõÛùÇ Çñ³í³Ï³Ý ³é³ÝÓÇÝ é»ÅÇÙÝ»ñáí: Æñ³í³Ï³Ý é»ÅÇÙÝ ³ñï³90

ê³ íñ³ó Çñ³í³·»ïÝ»ñÇ Ï³ñÍÇùáí íñ³ó³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÇ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇó: î»°ë Чантурия Л.Л. Введение в общую часть гражданского права
(сравнительно-правовое исследование с учетом некоторых особенностей постсоветского
права). М.: Статут, 2006, ¿ç 56.
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Ñ³ÛïáõÙ ¿ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝùÇ Ó¨Á Ï³Ù ï»ë³ÏÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨
³å³ÑáíáõÙ ¿ ¹ñ³ ×ÏáõÝáõÃÛáõÝÁ: Æñ³í³Ï³Ý é»ÅÇÙÝ Çñ³í³Ï³Ý Ï³ñ·³íáñÙ³Ý Ñ³ïáõÏ Ï³ñ· ¿, áñÝ ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ ¿ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ
áñáß³ÏÇ Ñ³Ù³¹ñáõÃÛáõÝ, ëï»ÕÍáõÙ ¿ ëáóÇ³É³Ï³Ý ó³ÝÏ³ÉÇ íÇ×³Ï ¨ áñáß³ÏÇ Ñ³ñÙ³ñ³í»ïáõÃÛ³Ý Ï³Ù ³ÝÑ³ñÙ³ñ³í»ïáõÃÛ³Ý ³ëïÇ×³Ý Çñ³íáõÝùÇ ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÇ ß³Ñ»ñÁ µ³í³ñ³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ91: Æñ³í³Ï³Ý ³é³ÝÓÇÝ
é»ÅÇÙÝ»ñ ë³ÑÙ³Ý»ÉÇë å»ïù ¿ Ñ³ßíÇ ³éÝ»É, áñ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ï³ñµ»ñ
Ó¨»ñÇ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ß³ÕÏ³åí³Í »Ý ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝùÇ ï³ññ»ñÇ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñáí: Æñ³í³·ÇïáõÃÛ³Ý Ù»ç ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝùÇ Ó¨»ñÁ µ³Å³ÝáõÙ »Ýª ÑÇÙù ÁÝ¹áõÝ»Éáí Çñ³í³Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛ³Ý ï³ññ»ñÁ` ëáõµÛ»ÏïÁ, ûµÛ»ÏïÁ ¨ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ:
Àëï ëáõµÛ»ÏïÇ` ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝùÁ µ³Å³ÝíáõÙ ¿ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý, Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇ, å»ï³Ï³Ý, Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ, ³ñï³ë³ÑÙ³ÝÛ³Ý
»ñÏñÝ»ñÇ, ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ³ÛÉ ï»ë³ÏÝ»ñÇ: ²Ûë
ÑÇÙùáí ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ó¨»ñÇ µ³Å³ÝáõÙÝ ³ñï³ë³ÑÙ³ÝÛ³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝáõÙ ³Ýí³ÝáõÙ »Ý Ý³¨ ûñ·³Ý³Ï³Ý: ²äÐ »ñÏñÝ»ñáõÙ, ³Û¹ ÃíáõÙ` Ð³Û³ëï³ÝáõÙ, ÁÝ¹áõÝí»É ¿ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Áëï ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÇ µ³Å³Ý»Éáõ
Ñ³Û»ó³Ï³ñ·Á, Áëï áñÇ` Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ¿ ³ÛÝ ·áõÛùÁ, áñÁ å³ïÏ³ÝáõÙ ¿ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Çñ³í³Ï³Ý Ï³½Ù³íáñáõÙÝ»ñÇÝ:
²ñï³ë³ÑÙ³ÝÛ³Ý »ñÏñÝ»ñÇ ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý åñ³ÏïÇÏ³ÛáõÙ Ñ³ÛïÝÇ ¿
ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ó¨»ñÝ Áëï ûµÛ»ÏïÝ»ñÇ µ³Å³Ý»Éáõ ÷áñÓÁ:92 Àëï ûµÛ»ÏïÇ
ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ó¨»ñÝ ³é³ÝÓÝ³óíáõÙ »Ýª ÑÇÙù ÁÝ¹áõÝ»Éáí ûµÛ»ÏïÇ
³é³ÝÓÇÝ ï»ë³ÏÝ»ñÁ (ûñÇÝ³Ï, ÑáÕ³ÛÇÝ, ³é¨ïñ³ÛÇÝ, ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý,
³ïáÙ³ÛÇÝ ¨ ³ÛÉÝ)93, Ï³Ù Áëï ûµÛ»ÏïÝ»ñÇ ¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ý ÑÇÙù»ñÇ (³Ýß³ñÅ-ß³ñÅ³Ï³Ý, Ù³ñÙÝ³Ï³Ý-áã Ù³ñÙÝ³Ï³Ý): Þí»Ûó³ñÇ³ÛáõÙ, ûñÇÝ³Ï,
ûñ»Ýë¹ñáñ»Ý ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ó¨»ñÝ ³é³ÝÓÝ³óíáõÙ »Ýª ÑÇÙù ÁÝ¹áõÝ»Éáí
ûµÛ»ÏïÝ»ñÇ µ³Å³ÝÙ³Ý ÑÇÙù»ñÁ` ÝÛáõÃ³Ï³Ý ¨ áã ÝÛáõÃ³Ï³Ý ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý: ¶ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ³é³ç³ñÏíáõÙ ¿ Ý³¨ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ó¨»ñÁ

91

¶áõÛùÇ Çñ³í³Ï³Ý é»ÅÇÙÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ ï»°ë Современное вещное право
России: учеб. пособие для студентов вызов, под ред. Е.В. Богданова, Н.Д. Эриашвили. – М.:
Закон и право, 2014, էջեր 45-49.
92
Современное вещное право России: учеб. пособие для студентов вузов, под ред. Е.В.
Богданова, Н.Д. Эриашвили, М.: Закон и право, 2014, էջ 45.
93
üñ³ÝëÇ³ÛáõÙ, ²Ý·ÉÇ³ÛáõÙ, ²ØÜ-áõÙ, Ö³åáÝÇ³ÛáõÙ ¨ ³ÛÉáõñ, áñï»Õ Ùï³íáñ
ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý
Çñ³íáõÝùÁ
ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý
Çñ³íáõÝùÇ
»ÝÃ³×ÛáõÕ
¿,
ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ó¨»ñÝ Áëï ûµÛ»ÏïÝ»ñÇ µ³Å³ÝÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝù ¿:
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ï³ñµ»ñ³Ï»É Áëï ·áõÛùÇ áÉáñï³ÛÇÝ ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³Ý (µÅßÏ³Ï³Ý, ÏñáÝ³Ï³Ý ¨ ³ÛÉ ï»ë³ÏÇ)94:
ºÃ» ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ó¨»ñÇ Áëï ëáõµÛ»ÏïÇ ¨ ûµÛ»ÏïÇ µ³Å³ÝáõÙÁ
ï»ë³Ï³Ý ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý Ñ³ñÃáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ËÝ¹ÇñÝ»ñ ãÇ ³é³ç³óÝáõÙ,
³å³ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ó¨»ñÇ Áëï µáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ý µ³Å³Ý»Éáõ ÁÙµéÝáõÙÝ
³ñ¹Ç Çñ³í³·ÇïáõÃÛ³Ý ³éç¨ Í³é³ó³Í µ³ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇó ¿: ²Ûëå»ë, éáõë
Çñ³í³·»ïÝ»ñ º. ². ÎÇÏáïÝ áõ Ø. Æ. ÎáõÉ³·ÇÝÁ, í»ñÉáõÍ»Éáí Ï³åÇï³ÉÇ½ÙÁ Ù»Ý³ßÝáñÑ³ÛÇÝ ÷áõÉáõÙ, »½ñ³Ï³óñ»É »Ý, áñ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ó¨»ñÇ
µáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ý ÑÇÙùáí µ³Å³Ý»ÉÁ ¹ñë¨áñíáõÙ ¿ Ýñ³ÝáõÙ, áñ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ Ù»Ï ûµÛ»ÏïÇ ë»÷³Ï³Ý³ïÇñáç ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñ³µ³ßËáõÙÁ
µ³½Ù³ÃÇí ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÇ ÙÇç¨, ³ÛëÇÝùÝ` ·áõÛùÇ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ
Ï³ñ¨áñáõÃÛ³Ý ³ëïÇ×³ÝÇ ¨ ¹ñ³ ÝÏ³ïÙ³Ùµ û·ï³·áñÍÙ³Ý ¨ ïÝûñÇÝÙ³Ý
Çñ³í³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Í³í³ÉÇ µ³ßËÙ³Ý:95 ê»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ó¨»ñÝ ³Ûë ÑÇÙùáí µ³Å³Ý»Éáõ ¹»åùáõÙ Ï³ñ¨áñíáõÙ ¿ ·áõÛùÇ
Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ ¨ ¹ñ³ ÝÏ³ïÙ³Ùµ û·ï³·áñÍÙ³Ý ¨ ïÝûñÇÝÙ³Ý Çñ³í³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áõ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Í³í³ÉÇ µ³ßËÙ³Ý Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ: àõëïÇ, »Ã» ûñ·³Ý³Ï³Ý Ñ³Û»ó³Ï³ñ·Ç å³ñ³·³ÛáõÙ`
Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ¿ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Çñ³í³Ï³Ý Ï³½Ù³íáñáõÙÝ»ñÇÝ
å³ïÏ³ÝáÕ ·áõÛùÁ, ³å³ ·áñÍ³éÝ³Ï³ÝÇ ¹»åùáõÙ` å»ï³Ï³Ý Ï³Ù Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝª Ñ³ÝñáõÃÛ³ÝÁ Í³é³ÛáÕ ·áõÛùÁ:96
²ÛÝ Ñ³ñóÁ, Ã» áñ ¹³ë³Ï³ñ·Ù³ÝÁ å»ïù ¿ ï³É ³é³í»ÉáõÃÛáõÝÁ, áñáßáõÙ ¿ ·áñÍÝ³Ï³Ý Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñáõÃÛáõÝÁ: ²Ûë ³éáõÙáí ã»Ýù ÏÇëáõÙ
Î.Æ. êÏÉáíëÏáõ ¹ÇñùáñáßáõÙÝ ³é ³ÛÝ, áñ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝùÇ Ó¨»ñÇ
Ñ³ñóáõÙ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛáõÝáõÙ Áëï ëáõµÛ»ÏïÇ ÁÝ¹áõÝí³Í
µ³Å³ÝáõÙÁ ÙÇ³Ï ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇÝ ¿97: Ð³Ýñ³ÛÇÝ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ó¨»ñÇ µ³Å³ÝáõÙÁ å»ï³Ï³ÝÇ ¨ Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝÇ ÇÝùÝÇÝ ËÝ¹Çñ ã¿: ÊÝ¹ÇñÁ ï»ëÝáõÙ
»Ýù å»ï³Ï³Ý Ï³Ù Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ï³ñµ»ñ ï»ë³ÏÝ»ñÁ
ã³é³ÝÓÝ³óÝ»Éáõ ¨ ³Û¹ ï»ë³ÏÝ»ñÇÝ ³é³ÝÓÝ³óí³Í Ï³ñ³·³íáñáõÙ ãï³Éáõ Ù»ç: Â»° Ñ³Ýñ³ÛÇÝ, Ã»° Ù³ëÝ³íáñ Çñ³íáõÝùáõÙ ÑÝ³ñ³íáñ ¿ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝùÇ Ó¨-ï»ë³ÏÝ»ñÇ ³é³ÝÓÝ³óáõÙÝ ÇÝãå»ë Áëï ëáõµ94

î»°ë Колпакова А.В. Формы собственности и их соотношение // Актуальные проблемы
гражданского права / под ред. С.С. Алексеева; Исследовательский центр частого права. М.,
2000, էջեր 126-147.
95
î»°ë Суханов Е.А. О понятии и видах вещных прав в российском гражданском праве,
Актуальные проблемы права собственности. Материалы научных чтений памяти проф. Н.
Братуся (Москва. 25 октября 2006 г.). М.: ИД “Юриспруденция”, 2007, ¿ç»ñ 36-45.
96
î»°ë Yolka P. La propriété publique: éléments pour une théorie, Paris, 1997, ¿ç 7.
97
Скловский К.И. Собственность в гражданском праве, М.: Изд-тво “Дело”, 2002, ¿ç 166.
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Û»ÏïÝ»ñÇ, ûµÛ»ÏïÝ»ñÇ ¨ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ý ³é³ÝÓÇÝ-³é³ÝÓÇÝ, ³ÛÝå»ë ¿É
µ³Å³ÝÙ³Ý »ñÏáõ Ï³Ù »ñ»ù ÑÇÙù»ñÇ ÙÇ³Å³Ù³Ý³ÏÛ³ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ùµ: ²Ûëå»ë, ûñÇÝ³Ï, ÑáÕ³ÛÇÝ å»ï³Ï³Ý ë»÷³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ, áñÁ Ñ³ÝÓÝí³Í ¿ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ³ÝÙÇç³Ï³Ý û·ï³·áñÍÙ³ÝÁ, å³Ñ³ÝçáõÙ ¿ Çñ³í³Ï³Ý µáÉáñáíÇÝ ³ÛÉ Ï³ñ·³íáñáõÙ, ù³Ý ÑáÕ³ÛÇÝ Ù³ëÝ³íáñ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ:
¼³ñ·³ó³Í Çñ³í³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñáõÙ ÁÝ¹áõÝí³Í ¿ Ñ³Ù³ñ»É, áñ
ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ó¨»ñÇ µ³Å³ÝáõÙÝ Áëï µáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ý ³í»ÉÇ ³é³ç³¹»Ù ¿, ù³Ý ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ó¨»ñÇ` Áëï ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÇ Ï³Ù ûµÛ»ÏïÝ»ñÇ
µ³Å³ÝáõÙÁ: ²Û¹ ÇëÏ å³ï×³éáí Çñ³í³Ï³Ý ³Û¹ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñáõÙ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝáõÙ ³é³ç³ñÏíáõÙ ¿ ûñ»Ýë¹ñáñ»Ý Ï³ñ·³íáñ»É
ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ó¨-ï»ë³ÏÝ»ñÁª ÑÇÙù ÁÝ¹áõÝ»Éáí ë»÷³Ï³Ý³ïÇñ³Ï³Ý
Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µ³Å³ÝáõÙÝ Áëï µáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ý:98
Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ ÇÝëïÇïáõï Çñ ½³ñ·³óÙ³Ý ï³ñµ»ñ ÷áõÉ»ñáõÙ µ³ñ¹³ÝáõÙ ¿: âÉÇÝ»Éáí µ³ó³éáõÃÛáõÝª Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ ¿É µ³ñ¹³ó»É ¨ ×ÛáõÕ³íáñí»É ¿: ²Ûë »½ñáõÛÃÇÝ ½áõ·³Ñ»é, ÇëÏ »ñµ»ÙÝ ¹ñ³ ÷áË³ñ»Ý,
·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝáõÙ Ñ³×³Ë »Ý û·ï³·áñÍáõÙ ³ÛÝåÇëÇ Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÝ»ñ,
ÇÝãåÇëÇù »Ýª Ñ³Ýñ³ÛÇÝ, ³½·³ÛÇÝ, ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý, å»ï³Ï³Ý, Ñ³Ýñ³å»ï³Ï³Ý (Ñ³Ù³ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý) í³ñã³Ï³Ý, Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ, Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý
Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:99
§Ð³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ë»÷³Ï³ÝáõÃÛáõÝ¦ µ³é³Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÁ Ñ³×³Ë ¿
·áñÍ³ÍíáõÙ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ, ³½·³ÛÇÝ, ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý ë»÷³Ï³ÝáõÃÛáõÝ Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ½áõ·³Ñ»é, áñáÝù ³Ù»Ý¨ÇÝ ëáí»ï³Ï³Ý Ï³ñ·»ñÇó ÙÝ³ó³Í
Å³é³Ý·áõÃÛáõÝ ã»Ý: ²Ûë µ³é³Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÁ Ñ³×³Ë ¿ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ Ã»°
³éûñÛ³ ËáëùáõÙ, Ã»° ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝáõÙ, Ã»° µ³é³ñ³ÝÝ»ñáõÙ:100 à±ñÝ ¿ §Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ë»÷³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ¦, ÇÝãåÇëÇ± µÝáõÛÃ áõÝÇ ³ÛÝ ¨ ÇÝãå»±ë ¿
÷áËÑ³ñ³µ»ñ³ÏóíáõÙ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ³ÛÉ ï»ë³ÏÝ»ñÇ Ñ»ï:
²ñ¹Ç ½³ñ·³ó³Í Çñ³í³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñáõÙ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ï»ë³ÏÝ»ñÇ ß³ñùáõÙ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ³é³ÝÓÝ³óÙ³Ý
³í³Ý¹áõÛÃÝ»ñÁ ÑéáÙ»³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÇó »Ý: Â»å»ï Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ï»ë³ÏÁ Í³ÝáÃ ¿ »Õ»É Ý³¨ Çñ³í³Ï³Ý ³ÛÉ Ñ³Ù³-

98

²ñï³ë³ÑÙ³ÝÛ³Ý »ñÏñÝ»ñáõÙ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ó¨»ñÇ ï³ñ³Ýç³ïÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É ï»ë ëáõÛÝ ³ßË³ïáõÃÛ³Ý ß³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝáõÙ:
99
²½·³ÛÇÝ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý í»ñ³í»ñÛ³É ï»ë Ê³ã³ïñÛ³Ý Ø. Ð³Ýñ³ÛÇÝ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝùÇ ¿áõÃÛáõÝÁ, §¸³ï³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃÛáõÝ¦, 2013, N 5, ¿ç 52-59.
100
î»ë ²Õ³Û³Ý ¾¹. ²ñ¹Ç Ñ³Û»ñ»ÝÇ µ³é³ñ³Ý, (²-Ò), ºñ¨³Ý, 1976, ¿ç 828.
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Ï³ñ·»ñÇÝ, ÇÝãåÇëÇÝ ¿, ûñÇÝ³Ï, ÙÇçÝ³¹³ñÛ³Ý âÇÝ³ëï³ÝÁ101: §Ð³ë³ñ³Ï³Ï³ÝÁ¦, Áëï ¾¹. ²Õ³Û³ÝÇ ÝáõÛÝ µ³é³ñ³ÝÇ, ¹ÇïíáõÙ ¿ áñå»ë Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³ÝÁ Ñ³ïáõÏ, Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³ÝÁ í»ñ³µ»ñáÕ102: È»½í³Ï³Ý ËáëùáõÙ
Ñ³-×³Ë »Ý û·ï³·áñÍíáõÙ §Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ÏÛ³Ýù¦, §Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý
í³Ûñ¦ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝóáõÙ §Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý¦ ³Í³Ï³ÝÇÝ
ïñíáõÙ ¿ §Ñ³Ýñ³ÛÇÝ¦ ÇÙ³ëïÁ: ²Û¹å»ë ¿É §Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³ÝÁ¦ ÝáõÛÝ
µ³é³ñ³ÝáõÙ
ë³ÑÙ³ÝíáõÙ
¿
áñå»ë
§Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý`
µáÉáñÇ
û·ï³·áñÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ýß³Ý³Ïí³Í` ëï»ÕÍí³Í¦, §Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý
ë»÷³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ Ï³½ÙáÕ, Ñ³Ýñ³ÛÇÝ¦103: Ð»ï¨³µ³ñ, Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ¿
·áõÛùÁ, áñ Ñ³ÝÓÝí»É ¿ Ñ³ë³-ñ³ÏáõÃÛ³Ý ³Ù»Ý ³Ý¹³ÙÇ ³½³ï
û·ï³·áñÍÙ³ÝÁ (res in usu publico):
ÆÝã í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ §Ñ³Ýñ³ÛÇÝÇ¦ ¨ §Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³ÝÇ¦ ÷áËÑ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛ³ÝÝ ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý Ñ³ñÃáõÃÛáõÝáõÙ, ³å³ ÐÐ ·áñÍáÕ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛáõÝáõÙ §Ñ³Ýñ³ÛÇÝ¦ »½ñáõÛÃÁ §Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³ÝÇ¦ Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÛ³Ùµ ³í»ÉÇ
É³ÛÝ ¿ ¨ ÇÙ³ëï³ÛÇÝ ³éáõÙáí Ý»ñ³éáõÙ ¿ í»ñçÇÝÇë µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ:
²Ûëå»ë, §Ð³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ¨ å»ïáõÃÛ³Ý Ï³ñÇùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ûï³ñÙ³Ý Ù³ëÇÝ¦ 27.11.2006 Ãí³Ï³ÝÇ ÐÐ ûñ»ÝùÇ 3-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 1-ÇÝ
Ù³ëÁ µ³ó³éÇÏ` ·»ñ³Ï³ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ß³ÑÁ Ý³Ë³ï»ëáõÙ ¿ áñå»ë Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ¨ å»ïáõÃÛ³Ý Ï³ñÇùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ ûï³ñ»Éáõ
ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý ÑÇÙù: úñ»ÝùÁ, ÙÇÙÛ³ÝóÇó ³é³ÝÓÝ³óÝ»Éáí §Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý¦ ¨ §å»ï³Ï³Ý¦ Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, Ý»ñ³éáõÙ ¿ ³Û¹ »ñÏáõëÁ
§Ñ³Ýñ³ÛÇÝ¦ Ñ³ëÏ³óáõÃÛ³Ý Ù»ç:
Ð³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ·áõÛùÇ ï³ñµ»ñ³ÏÇã Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñÇó ¿ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ·áõÛùÇ Ñ³Ýñ³Ù³ïã»ÉÇáõÃÛáõÝÁ ¹ñ³ û·ï³·áñÍÙ³Ý Ó¨áí: ¶áõÛùÇ Ñ³Ýñ³Ù³ïã»ÉÇáõÃÛáõÝÁ ãÇ »ÝÃ³¹ñáõÙ ÙÇ³ÛÝ ·áõÛùÇ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý û·ï³·áñÍÙ³Ý
Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Ñ³ë³Ý»ÉÇáõÃÛáõÝÁ: Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ·áõÛù Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿
Ñ³Ýñ³Ù³ïã»ÉÇ, »Ã» ³ÛÉ µ³Ý Ý³Ë³ï»ëí³Í ã¿ ûñ»Ýùáí Ï³Ù í³ñã³Ï³Ý
³Ïïáí: ¸ñ³Ýù »Ýª ÷áÕáóÝ»ñÁ, Ù³ÛÃ»ñÁ, åáõñ³ÏÝ»ñÁ, Ï³ÙáõñçÝ»ñÁ, Ññ³å³ñ³ÏÝ»ñÁ, çñ³ÛÇÝ ï³ñ³ÍùÝ»ñÝ áõ Ñ³ñ³ÏÇó ³÷»ñÁ ¨ ³ÛÉÝ:
Ð³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ýñ³Ù³ïã»ÉÇáõÃÛáõÝÁ, ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ³ÛÉ ï»ë³ÏÝ»ñÇó ï³ñµ»ñ³ÏáÕ ÙÇ³Ï
Ñ³ïÏ³ÝÇßÁ ã¿, ù³Ý½Ç Ñ³Ýñ³Ù³ïã»ÉÇáõÃÛáõÝÝ ³Ûë Ï³Ù ³ÛÝ Ó¨áí Ñ³Ýñ³ÛÇÝ
ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý µáÉáñ Ó¨»ñÇ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ ¿: §Ð³Ýñ³ÛÇÝ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛáõÝ¦ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ñ³ëÏ³óáõÃÛ³Ý Ù»ç Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ï»ë³ÏÇ ³101

Кычанов Е.И. Основы средневекового китайского права (VII-XIII), М.: Наука,
1986, էջ 190 // Ø»çµ»ñáõÙÝ Áëï øñÙáÛ³Ý ê.Î. ê»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝùÇ
ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý ÑÇÙáõÝùÝ»ñÁ: ²ï»Ý³ËáëáõÃÛáõÝ, 2002, ¿ç 105.
102
²Õ³Û³Ý ¾¹., ÝáõÛÝ ï»ÕáõÙ:
103
²Õ³Û³Ý ¾¹., ÝáõÛÝ ï»ÕáõÙ:
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é³ÝÓÝ³óáõÙÁ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÙÛáõë ï»ë³ÏÝ»ñÇó Ï³ñ¨áñíáõÙ ¿
¹ñ³ Ù³ëÝ³íáñ»óÝ»Éáõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ ³éÑ³ë³ñ³Ï µ³ó³é»Éáõ ³éáõÙáí: ²ÛÝ ³ÝÙÇç³Ï³Ýáñ»Ý ß³ÕÏ³åí³Í ¿ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý
Çñ³íáõÝùÇ ³ÝÓ»éÙË»ÉÇáõÃÛ³Ý ·³Õ³÷³ñÇ Ñ»ï, áñÁ Ñ³ïáõÏ ¿ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ
ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý µáÉáñ ï»ë³ÏÝ»ñÇÝ, µ³Ûó ³í»ÉÇ Ýí³½ Ó¨áí:
Ð³Ýñ³ÛÇÝ ·áõÛùÁ, áñå»ë Ï³ÝáÝ, Ï³ñáÕ ¿ Ù³ëÝ³íáñ»óí»É: Ð³Ýñ³ÛÇÝ
ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ³ÛÝ ·áõÛùÁ, áñÁ Ñ³ÝÓÝí»É ¿ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ³ÝÙÇç³Ï³Ý
û·ï³·áñÍÙ³ÝÁ Ñ³ñ³µ»ñ³Ï³Ýáñ»Ý ãÇ Ï³ñáÕ ³å³Ñ³Ýñ³ÛÝ³óí»É: ²ÛëåÇëÇ ·áõÛùÁ Ù³ëÝ³íáñ»óÝ»Éáõ ³ñ·»ÉùÁ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ ûµÛ»ÏïÇí ·áñÍáÝÝ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ùµ: ê³ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿, áñ ³Û¹ ·áõÛùÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ å»ïù ¿
³ñ·»ÉíÇ ÏÝù»É Ý³¨ ³ÝÑ³ïáõÛó Ï³Ù Ñ³ïáõó»ÉÇ û·ï³·áñÍÙ³Ý å³ñï³íáñ³Ï³Ý ·áñÍ³ñùÝ»ñ (í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý, ³ÝÑ³ïáõÛó û·ï³·áñÍÙ³Ý
Ñ³ÝÓÝ»Éáõ å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñ ¨ ³ÛÉÝ), ³Ùñ³óÙ³Ý Ï³Ù ³ÛÉ í³ñã³Ï³Ý ³Ïï»ñáí
Ñ³ÝÓÝí»Ý å»ï³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ:
²ÝÏ³ËáõÃÛ³Ý ³Ýó³Í ùë³ÝÑÇÝ· ï³ñÇÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ³Û¹åÇëÇ Ï³ÝáÝÝ»ñÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ³ÝÙÇç³Ï³Ý û·ï³·áñÍÙ³Ý »ÝÃ³Ï³ ·áõÛùÇ Ù³ëÝ³íáñ»óÙ³Ý µ³ó³ë³Ï³Ý Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÇ
ûñÇÝ³ÏÝ»ñÁ µ³½Ù³ÃÇí »Ýª Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ µÝ³Ï³í³ÛñÇ Ï»Ýë³·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ÙÇçÙ³ÛÃ³ÛÇÝ ¨ åáõñ³Ï³ÛÇÝ Ï³Ý³ã³å³ï, ê¨³Ý³ É×Ç ³÷³Ù»ñÓ ï³ñ³ÍùÝ»ñÇ Ù³ëÝ³íáñ»óáõÙÁª ½áõ·áñ¹í³Í Í³é³Ñ³ïáõÙÝ»ñáí: È³í ûñÇÝ³Ï ¿ Ý³¨ µ³½Ù³µÝ³Ï³ñ³Ý ß»Ýù»ñÇ ³éÁÝÃ»ñ` ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ û·ï³·áñÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï Ñ³ñ³ÏÇó Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ µ³ñÓñ³Ñ³ñÏ ß»Ýù»ñ Ï³éáõó»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ñ³ïÏ³óÝ»Éáõ ÷áñÓÁ:
²Ûë ¹»åùáõÙ µÝ³ÏÇãÝ»ñÁ áã ÙÇ³ÛÝ ½ñÏíáõÙ »Ý ß»ÝùÇ ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý
û·ï³·áñÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ï³ñ³ÍùÝ»ñÇó ¨ Éáõë³íáñáõÃÛáõÝÇó,
³ÛÉ¨ ëï»ÕÍáõÙ »Ý µ³ñÓñ éÇëÏ³ÛÝáõÃÛáõÝ áõ Ëáó»ÉÇáõÃÛáõÝª íï³Ý·»Éáí
Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ³éáÕçáõÃÛáõÝÝ áõ ³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝÁ, Ñ³ïÏ³å»ë »ñµ ï³ñ³Í³ßñç³ÝÁ å³ï»ñ³½Ù³Ï³Ý ¨ »ñÏñ³ß³ñÅ³ÛÇÝ ·áïáõÙ ¿:
Ð³Ýñ³ÛÇÝ ·áõÛùÇ ÙÛáõë ï»ë³ÏÁ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ·áõÛùÇó ³é³ÝÓÝ³ÝáõÙ ¿ Ýñ³Ýáí, áñ ³ÛÝ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ áõÝÇ ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý, Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Ï³Ù ³ÛÉ Ï³ñ¨áñ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ, Ñ³ÝÓÝí»É ¿ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý
³ÝÙÇç³Ï³Ý û·ï³·áñÍÙ³ÝÁ, áñÇó û·ïí»Éáõ Ï³ñ·Á, ë³Ï³ÛÝ, ë³ÑÙ³ÝíáõÙÝáñÙ³íáñíáõÙ ¿ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Çñ³í³Ï³Ý Ï³½Ù³íáñáõÙÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ÁÝ¹áõÝí³Í ÝáñÙ³ïÇí Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñáí: ²ÛëåÇëÇÝ »Ý Ñ³Ù³ñíáõÙ Ã³Ý·³ñ³ÝÝ»ñÁ, ³ñËÇíÝ»ñÁ, ·»ñ»½Ù³ÝÝ»ñÁ ¨ ³ÛÉÝ: ¸ñ³Ýù Çñ»Ýó µÝáõÛÃáí, áñå»ë
Ï³ÝáÝ, ï³ñµ»ñ ß³ñÅ³Ï³Ý ¨ ³Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ Çñ³í³µ³Ýáñ»Ý ³Ýµ³Å³Ý»ÉÇ
Ñ³Ù³ÏóáõÃÛáõÝ Ï³½ÙáÕ ·áõÛù³ÛÇÝ Ñ³Ù³ÉÇñÝ»ñ »Ý: ´³óÇ ³Ûë Ñ³Ý·³Ù³ÝùÇó, Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ·áõÛùÇ ³Ûë ï»ë³ÏÇ Ï³é³í³ñáõÙÝ ³ÝÑÝ³ñ ¿ ³é³Ýó
·áñÍ³¹Çñ ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý Ý»ñ·áñÍáõÃÛ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ÏÇñ³éÙ³Ý: Ð³Ýñ³ÛÇÝ
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·áõÛùÇ ³Ûë ï»ë³ÏÇ ³é³ÝÓÝ³óáõÙÁ ¨ ¹ñ³Ý ³é³ÝÓÝ³óí³Í Çñ³í³Ï³Ý
Ï³ñ·³íáñáõÙ ï³ÉÁ Ñ³ïÏ³å»ë Ï³ñ¨áñíáõÙ ¿ ¹ñ³ Çñ³í³Ï³Ý å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó: ¶ñ³¹³ñ³ÝÝ»ñÇ, Ã³Ý·³ñ³ÝÝ»ñÇ ¨ ³ÛÉ ÝÙ³Ý áÉáñï³ÛÇÝ Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇª ³é³ÝÓÝ³óí³Í ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý Ï³ñ·³íáñáõÙÝ»ñÇ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ùµ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý Ý³Ë³·Í»ñÁ
Ùß³Ï»Éáõ ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÝ Çñ³Ï³Ý³óí»Éáõ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ íÏ³ÛáõÙ ¿ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ³Ûë ï³ñ³ï»ë³ÏÇ ÇÝùÝáõñáõÛÝáõÃÛáõÝÝ ÁÝ¹áõÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ104: ÐÐ ³½·³ÛÇÝ ·ñ³¹³ñ³ÝÁ Í³é³ÛáõÙ ¿ Ù³ñ¹áõ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ
Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ Çñ³óÙ³ÝÁ, áñÇÝ ³ÝÙÇç³å»ë Ñ³ñ³ÏÇó ï³ñ³ÍùÝ»ñáõÙ Ï³éáõóí»É ¨ ß³ñáõÝ³Ï³µ³ñ ï»Õ³Ï³ÛíáõÙ »Ý Å³Ù³ÝóÇ ³ÕÙÏáï í³Ûñ»ñ,
¶³éÝáõ ï³×³ñ³ÛÇÝ Ñ³Ù³ÉÇñáõÙ Ï³½Ù³Ï»ñåíáõÙ »Ý Ñ³ñë³Ý»Ï³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ, ¼í³ñÃÝáóáõÙ ¨ ³ÛÉ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý í³Ûñ»ñáõÙ ·áñÍáõÙ »Ý ÝÏ³ñ³Ñ³ÝáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ë³Ï³·Ý»ñ ¨ ³ÛÉÝ: ²é³ç³ó³Í ³Ûë ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ
å³ï×³éÝ ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý å³ïß³× Ï³ñ·³íáñáõÙÝ»ñÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÝ ¿,
áñáÝó Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ÁÝïñ»É Çñ³í³Ï³Ý Ï³ñ·³íáñÙ³Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ï³ñµ»ñ³Ïí³Í Ï³éáõó³Ï³ñ·»ñ:
Æñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç Ñ³Ý¹ÇåáõÙ »Ýù ³ÛÉ ¹³ë³Ï³ñ·áõÙÝ»ñÇ: èáõë³Ï³Ý Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç, ûñÇÝ³Ï, Çñ³í³·»ïÝ»ñÁ Ñ³×³Ë å»ï³Ï³Ý ë»÷³Ï³ÝáõÃÛáõÝ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ ·áõÛùÁ µ³Å³ÝáõÙ »Ý »ñÏáõ Ù³ëÇ` å»ï³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ Ñ³ïÏ³óí³Í
·áõÛù ¨ å»ï³Ï³Ý ·³ÝÓ³ñ³Ý (Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ¨ ÑÇÙÝ³ñÏÝ»ñÇÝ
ã³Ùñ³óí³Í å»ï³Ï³Ý áõÝ»óí³Íù):105 ÜÙ³Ý µ³Å³ÝáõÙÁ ·áõó» ÑÇÙÝ³íáñí³Í ¿ è¸ Çñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ, áñï»Õ å»ï³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ (унитарные и казенные предприятия) ·áõÛùÁ ãÇ ÷áË³ÝóíáõÙ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝùáí: ÐÐ ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý Ï³ñ·³íáñáõÙÝ»ñÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ, »ñµ å»ï³Ï³Ý áã ³é¨ïñ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÑÇÙÝ³¹Çñå»ïáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó Ñ³ÝÓÝí³Í ·áõÛùÁ ïÇñ³å»ïáõÙ, û·ï³·áñÍáõÙ ¨ ïÝûñÇÝáõÙ »Ý ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝùáí, ³Û¹åÇëÇ µ³Å³ÝáõÙ ÑÝ³ñ³íáñ ã¿
(§ä»ï³Ï³Ý áã ³é¨ïñ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»Ýù, 4-ñ¹
Ñá¹í.): îñ³Ù³µ³Ý³Ï³Ý »Ýù Ñ³Ù³ñáõÙ, áñ å»ï³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝùáí Ñ³ÝÓÝí³Í ·áõÛùÁ ãå»ïù ¿ »ÝÃ³¹ñÇ
Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ³å³Ñ³Ýñ³ÛÝ³óáõÙ: ²Ý·³Ù ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ ØÇáõÃÛáõÝáõÙ å»ï³Ï³Ý ·áõÛùÁ, áñ å»ï³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ Ñ³ÝÓÝíáõÙ
¿ñ Ç ïÝûñÇÝáõÃÛáõÝ, å»ï³Ï³Ý ë»÷³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ ¿ñ ¨ ã¿ñ ³é³ÝÓÝ³óíáõÙ
104

ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÁ ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý Ù»ç ¿ ¹ñ»É §¶ñ³¹³ñ³ÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ¦,
§Â³Ý·³ñ³ÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ¦ ûñ»ÝùÝ»ñÇ Ý³Ë³·Í»ñÁ:
105
î»ë Гражданский кодекс Российской Федерации – Коментарий, фрима “Спарк”. М.,
1995, ¿ç 276, Комментарий к гражданскому кодексу РФ, М., 1997, ¿ç 428, Áëï
´³ñë»ÕÛ³Ý î.Î. ÐÐ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Çñ³íáõÝù (4-ñ¹ Ññ³ï.), ºñ¨³Ý, 2014, ¿ç 354,
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ÑÇÙÝ³¹ñÇ ·áõÛùÇó: ØÇÝã¹»é, ·áñÍáÕ ³½·³ÛÇÝ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý Ù»ç ÁÝïñí³Í
Çñ³í³Ï³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÁ ã»Ý ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ ³Û¹ ïñ³Ù³µ³ÝáõÃÛáõÝÝ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ: úñ»Ýùáí ë³ÑÙ³Ýí³Í å»ï³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ
·áõÛùÁ í³ñã³Ï³Ý ³Ïïáí` ³Ùñ³óÝ»Éáõ ÙÇçáóáí ¨ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝùáí ÷áË³Ýó»Éáõ ÷áË³ñ»Ý ÑÇÙÝ³¹ñÇ ÏáÕÙÇó Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ·áõÛùáí Ï³ñ»ÉÇ ¿ ³å³Ñáí»É ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÇ ·áñÍ³ñùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí, ûñÇÝ³Ï` ÉÇ³½áñ³·ñ³ÛÇÝ Ï³é³í³ñÙ³Ý ·áõÛùÁ Ñ³ÝÓÝ»Éáõ
å³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ, í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ ¨ ³ÛÉÝ:
§ì³ñã³Ï³Ý ë»÷³Ï³ÝáõÃÛáõÝ¦ Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÁ Í³ÝáÃ ¿ »íñáå³Ï³Ý
½·³ÉÇ Ù³ëÇ »ñÏñÝ»ñÇ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ: §ì³ñã³Ï³Ý ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý¦ Ñ³ëÏ³óáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ Ëáë»É »Ý ýñ³ÝëÇ³Ï³Ý í³ñã³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÇ
Ý³Ë³Ñ³Ûñ»ñ ². úñÇáõÝ (Hauriou) ¨ ². Èáµ³¹»ñÁ (Laubadère) Çñ»Ýó 20-ñ¹
¹³ñÇ ¹³ë³Ï³Ý Ñ³Ù³ñíáÕ ³ßË³ïáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ:106 ². úñÇáõÝ, û·ï³·áñÍ»Éáí §í³ñã³Ï³Ý ·áõÛù¦ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÁ (·áõÛù ¨ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛáõÝ
µ³é»ñÁ ýñ³Ýë»ñ»ÝáõÙ û·ï³·áñÍáõÙ »Ý áñå»ë Ñ³Ù³ñÅ»ù Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÝ»ñ), ·ïÝáõÙ ¿, áñ í»ñçÇÝ »ñÏáõ »½ñáõÛÃÝ»ñÁ å»ïù ¿ ¹Çï³ñÏ»É áñå»ë ÑáÙ³ÝÇßÝ»ñ`
µ³½ÙÇóë
ÑÇß³ï³Ï»Éáí
Ýñ³Ýó
Ñ³Ù³ñÅ»ùáõÃÛáõÝÁ:107
Æñ³í³·»ï ü. ÚáÉÏ³Ý, ÉÇÝ»Éáí ýñ³ÝëÇ³Ï³Ý Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý
Çñ³íáõÝùÇ ï»ëáõÃÛ³Ý ×³Ý³ãí³Í Ù³ëÝ³·»ï, ÏÇëáõÙ ¿ ². úñÇáõÝÇ ³Ûë
Ï³ñÍÇùÁ` û·ï³·áñÍÙ³Ý ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó Ý³Ë³å³ïíáõÃÛáõÝÁ ï³Éáí
§Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ë»-÷³Ï³ÝáõÃÛáõÝ¦ µ³é³Ï³å³ÏóáõÃÛ³ÝÁ:
èáõë³Ï³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³ÝÝ ³Ûë Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÁ ¨ë Í³ÝáÃ ¿ §·»ñ³ï»ëã³Ï³Ý ë»÷³Ï³ÝáõÃÛáõÝ¦ (ведомственная собственность) Ñ³ëÏ³óáõÃÛ³Ý Ý»ñùá, áñÁ »ÝÃ³¹ñáõÙ ¿ áã ÙÇ³ÛÝ Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇÝ` Çñ»Ýó
å³ñï³¹Çñ ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ïñ³Ù³¹ñíáÕ ·áõÛùÁ, ³ÛÉ¨ Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Í³é³ÛáÕÝ»ñÇÝ ³ÝÑ³ï³Ï³Ý û·ï³·áñÍÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí ïñ³Ù³¹ñíáÕ ·áõÛùÁ:
Â»¨ Ù»ñ Çñ³í³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·ÇÝ §í³ñã³Ï³Ý ·áõÛù¦ µ³é³Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÁ ËáñÃ ¿, ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, ³½·³ÛÇÝ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛáõÝáõÙ ³Û¹ »ñ¨áõÛÃÁ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ: §î»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»ÝùÇ 49ñ¹ Ñá¹í³Íáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ §å»ïáõÃÛ³Ý Ï³Ù Ñ³Ù³ÛÝùÇ å³ñï³¹Çñ
ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ·áõÛù¦ Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÁ, áñÁ ³ÝÑñ³Å»ßï³µ³ñ Ý»ñ³éáõÙ ¿ ï»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý
Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ (Ñ³Ù³ÛÝùÇ Õ»Ï³í³ñÇ, ³í³·³Ýáõ ¨ ³ßË³ï³Ï³½ÙÇ) å³ñ106

î»°ë

re A.,
administrative et affectation,
rale de droit et de jurisprudence, 1950.
107
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Mélanges Fr. Gény, T. 3, Paris, Sirey, 1935, ¿ç 92.
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ï³¹Çñ ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÝ ³å³Ñáí»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ñ³ïÏ³óíáÕ ·áõÛùÁ: ´³óÇ ³Û¹, å»ï³Ï³Ý ¨ Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Í³é³ÛáÕÝ»ñÇÝ Ï³ñáÕ »Ý
ïñ³Ù³¹ñí»É ³ÝÑ³ï³Ï³Ý û·ï³·áñÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ù»ù»Ý³, µÝ³Ï³ñ³Ý,
½»Ýù, áñáÝù ¨ë Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛáõÝ »Ý:
ì³ñã³Ï³Ý ·áõÛùÇ Ï³½ÙÇ Ù»ç ¿ Ý»ñ³éíáõÙ å»ïáõÃÛ³Ýª ³ñï³ë³ÑÙ³ÝÛ³Ý »ñÏñÝ»ñáõÙ ·ïÝíáÕ ¹Çí³Ý³·Çï³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ Çñ»Ýó å³ñï³¹Çñ ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ñ³ÝÓÝí³Í
·áõÛùÁ, áñÝ û·ï³·áñÍ»Éáõ ¨ ïÝûñÇÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ñ³ïáõÏ Çñ³í³Ï³Ý
ÝáñÙ»ñ ÐÐ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ Ý³Ë³ï»ëí³Í ã»Ý: ²Û¹åÇëÇ ·áõÛùÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³ñó»ñÁ Ï³ñ·³íáñíáõÙ »Ý, áñå»ë Ï³ÝáÝ, »ñÏÏáÕÙ³ÝÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ
å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñáí: Æñ³í³Ï³Ý Ï³ñ·³íáñÙ³Ý µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ ËáãÁÝ¹áïáõÙ ¿ ³ñï³ë³ÑÙ³ÝáõÙ ·ïÝíáÕ ·áõÛùÇ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝùÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ëÏ½µáõÝùÝ»ñáí ß³Ñ³·áñÍ»ÉáõÝ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³ßíÇÝ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ Ý»ñ·ñ³í»ÉáõÝ: ÀÝ¹áõÝí³Í ¿ Ñ³Ù³ñ»É, áñ å»ï³Ï³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ
Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ µ³ñÓñ³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Çñ³Ï³Ý³óíáÕ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ ã»Ý Ï³ñáÕ ÉÇÝ»É ÝáõÛÝÝ ³ÛÝ
·áõÛùÇ Ñ³Ù³ñ, áñÁ ·ïÝíáõÙ ¿ ³ñï³ë³ÑÙ³ÝáõÙ: ²ÛëåÇëáí, §í³ñã³Ï³Ý
·áõÛù¦ ³ë»Éáíª å»ïù ¿ Ñ³ëÏ³Ý³É å»ï³Ï³Ý Ï³Ù ï»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇÝ Çñ»Ýó å³ñï³¹Çñ ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ñ³ïÏ³óí³Í ·áõÛù:
ì³ñã³Ï³Ý ·áõÛùÇó ³é³ÝÓÝ³ÝáõÙ »Ý Ñ³ïáõÏ Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý ·áõÛùÁ: §ä»ï³Ï³Ý ·áõÛùÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ëÇÝ¦ 2014Ã. ÐÐ ûñ»ÝùÇ 4ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 1-ÇÝ Ù³ëÇ 4-ñ¹ Ï»ïáõÙ ³é³ÝÓÝ³óíáõÙ ¿ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ §Ñ³ïáõÏ
Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý ·áõÛùÇ¦ ï»ë³ÏÁ, áñÇ Ý»ñùá Ñ³ëÏ³óíáõÙ ¿
å³ßïå³Ý³Ï³Ý, ë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ, é³½Ù³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³Ý, ³½·³ÛÇÝ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý, ³ñï³Ï³ñ· Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñÇ ¨ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝÝ ³å³ÑáíáÕ, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ñ³ïáõÏ Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³Ý ÑÇ¹ñáÑ³Ý·áõÛóÝ»ñÇ ¨ ÑÇ¹ñáï»ËÝÇÏ³Ï³Ý Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇ å»ï³Ï³Ý ·áõÛùÁ: Ð³Ýñ³ÛÇÝ
·áõÛùÇ ÝÙ³Ý µ³Å³ÝáõÙÁ Çñ³Ï³Ý³óí»É ¿ áã Ã» ûñ·³Ý³Ï³Ý ëÏ½µáõÝùáí,
³ÛÉ »ÉÝ»Éáí ·áõÛùÇ Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³Ý ¨ ¹ñ³ ÝÏ³ïÙ³Ùµ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Í³í³ÉÇ µ³ßËí³ÍáõÃÛ³Ý: ÐÐ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛáõÝáõÙ
Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ·áõÛùÇ ³Ûë ¨ í³ñã³Ï³Ý ï»ë³ÏÝ»ñÇ µ³Å³ÝÙ³Ý ÷³ëïÁ ËáëáõÙ
¿ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý áã ÙÇ³ÛÝ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ëáõµÛ»ÏïÇ,
³ÛÉ¨ ûµÛ»ÏïÇ ¨ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ý ÑÇÙùáí µ³Å³Ý»Éáõ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý
û·ïÇÝ: ²é³ÝÓÝ³óí³Í ¨ ï³ñµ»ñ³Ïí³Í Çñ³í³Ï³Ý Ï³ñ·³íáñáõÙ áõÝÇ
Ý³¨ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áõÛùÁ: ´Ûáõç»ï³ÛÇÝ ÙÇçáóÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý
ï³ñµ»ñ³Ïí³Í Ï³ñ·³íáñáõÙÁ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ ÙÇ ß³ñù Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñáí, ³Û¹ ÃíáõÙª Ýñ³Ýáí, áñ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝùÇ µáí³Ý¹³Ïáõ125
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ÃÛ³Ý ¹³ë³Ï³Ý (ïÇñ³å»ï»Éáõ, û·ï³·áñÍ»Éáõ, ïÝûñÇÝ»Éáõ) Ï³éáõóí³ÍùÁ
¹ñ³Ýó ¹»åùáõÙ ãÇ å³Ñå³ÝíáõÙ: ²í»ÉÇ Ñëï³Ï` µÛáõç»ï³ÛÇÝ ÙÇçáóÝ»ñÇ
ïÝûñÇÝÙ³Ý ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñ³ÙÁÝÏÝáõÙ »Ý ¨ ã»Ý ï³ñµ»ñ³ÏíáõÙ:
²ñ¨ÙáõïùáõÙ ýÇÝ³ÝëÝ»ñÁ ÉÇÝáõÙ »Ý Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ¨ Ù³ëÝ³íáñ: ºÃ»
Ï»ÝïñáÝ³óí³Í (Ñ³Ýñ³ÛÇÝ) ýÇÝ³ÝëÝ»ñÝ ÁÝ¹·ñÏÙ³Ý ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó Ñ³Ù³ñÅ»ù »Ý, ³å³ ³å³Ï»ÝïñáÝ³óí³ÍÁ (Ù³ëÝ³íáñÁ) ï³ñµ»ñ »Ý: ²é³çÇÝÝ»ñÁ Ý»ñ³éáõÙ »Ý Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï³ñÇùÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñÙ³ÝÝ áõÕÕí³Í
ýÇÝ³ÝëÝ»ñÁ: ²å³Ï»ÝïñáÝ³óí³Í ýÇÝ³ÝëÝ»ñÝ ÁÝ¹·ñÏáõÙ »Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ, ÇëÏ Ù³ëÝ³íáñÝ ³í»ÉÇ É³ÛÝ ÁÝ¹·ÁñÏáõÙ áõÝÇ` ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ ¨ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ108: ²½·³ÛÇÝ Çñ³í³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ýÇÝ³ÝëÝ»ñÁ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝáõÙ ³éÏ³ áã µáÉáñ ÷áÕ³ÛÇÝ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ »Ý, ³ÛÉ ¹ñ³Ýó ÙÇ
Ù³ëÁ, áñáÝù Ï³åí³Í »Ý å»ïáõÃÛ³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ¨ ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ¨ ÁÝ¹É³ÛÝí³Í í»ñ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ³å³ÑáíÙ³Ý
Ýå³ï³Ïáí ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ï»ÝïñáÝ³óí³Í ¨ ³å³Ï»ÝïñáÝ³óí³Í
ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÝ»ñÇ Ó¨³íáñÙ³Ý, µ³ßËÙ³Ý ¨ û·ï³·áñÍÙ³Ý Ñ»ï:109
Ð³Ýñ³ÛÇÝ ýÇÝ³ÝëÝ»ñÁ (áã ³é³Ýó µ³ó³éáõÃÛ³Ý) ·ïÝíáõÙ »Ý ù³Õ³ù³óÇ³Çñ³í³Ï³Ý ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý Ù»ç ¨ ½·³ÉÇáñ»Ý Ï³ñ·³íáñíáõÙ »Ý Ý³¨
ù³Õ³ù³óÇ³Çñ³í³Ï³Ý ÝáñÙ»ñáí: Æ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ¨
í³ñã³Ï³Ý ·áõÛùÇ ï»ë³ÏÝ»ñÇ` ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áõÛùÁ Í³é³ÛáõÙ ¿ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ
ß³ÑÇÝ áã Ã» Çñ û·ï³Ï³ñáõÃÛ³Ùµ, ³ÛÉ Çñ ³ñÅ»ù³ÛÝáõÃÛ³Ùµ: Ð³Ýñ³ÛÇÝ
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý å³ñï³¹Çñ ï³ññÁ ¹ñ³Ýó û·ï³·áñÍÙ³Ý í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ ¿:
ä»ï³Ï³Ý ¨ Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ µÛáõç»ï³ÛÇÝ ¨ ³ÛÉ ÙÇçáóÝ»ñÁ ÐÐ-áõÙ
³é³ÝÓÝ³óí³Í Çñ³í³Ï³Ý Ï³ñ·³íáñáõÙ »Ý ëï³ó»É ÇÝãå»ë ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛáõÝáõÙ, ³ÛÝå»ë ¿É §´Ûáõç»ï³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»Ýùáí,
§Ð³ñÏ»ñÇ Ù³ëÇÝ¦ ¨ ³é³ÝÓÇÝ Ñ³ñÏ³ï»ë³ÏÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ûñ»ÝùÝ»ñáí,
»ÝÃ³ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý ÝáñÙ³ïÇí Çñ³í³Ï³Ý ¨ ³ÛÉ Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñáí: è¸áõÙ ÝáõÛÝ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ñ·³íáñíáõÙ »Ý »ñÏáõ Ñ³Ù³Ï³ñ·í³Í`
Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ¨ µÛáõç»ï³ÛÇÝ ûñ»Ýë·ñù»ñáí: Þí»Ûó³ñ³Ï³Ý Çñ³í³·Çï³Ï³Ý
¹áÏïñÇÝ³ÛáõÙ ÙÇ³ëÝ³Ï³Ýáñ»Ý ÁÝ¹áõÝí³Í ¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áõÛùÁ ³é³ÝÓÝ³óÝ»É Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ·áõÛùÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ¨ í³ñã³Ï³Ý ·áõÛùÇ ï³ñ³ï»ë³ÏÝ»ñÇ
(ýñ.` Patrimoine financier, ·»ñÙ.` Finanzvermögen): ²ñï³ë³ÑÙ³ÝÛ³Ý
»ñÏñÝ»ñÇ ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Çñ³í³Ï³Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÝáñÙ»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ íÏ³ÛáõÙ ¿, áñ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ýÇÝ³ÝëÝ»ñÇ ïÝûñÇÝáõÙÝ ¿³Ï³Ýáñ»Ý ³108

²ÉáÛ³Ý î. üÇÝ³Ýë³Ï³Ý Çñ³íáõÝù. - ºñ.: îÇ·ñ³Ý Ø»Í, 2003, 88, ¿ç 6:
Финансы. Денежное обращение. Кредит. М., 1997, С. 63 // Øáõñ³¹Û³Ý ê.ì., Þ³ÃÇñÛ³Ý
¾.¾.üÇÝ³Ýë³Ï³Ý Çñ³íáõÝù: àõëáõÙÝ³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏ, ºñ, 2006, ¿ç 3:
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é³ÝÓÝ³ÝáõÙ ¿, áõëïÇ ¨ Ï³ñÇù ¿ ½·áõÙ Ñ³ïáõÏ Çñ³í³Ï³Ý Ï³ñ·³íáñÙ³Ý,
ÇÝãÁ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ áã ÙÇ³ÛÝ ·áõÛùÇ, ³ÛÉ¨ ëáõµÛ»ÏïÇ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñáí: ²Ûëå»ë, Ö³åáÝÇ³ÛÇ ë³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛáõÝÁ Ý³Ë³ï»ëáõÙ ¿,
áñ §å»ï³Ï³Ý ýÇÝ³ÝëÝ»ñÇ ïÝûñÇÝÙ³Ý Çñ³íáõÝùÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿
å³éÉ³Ù»ÝïÇ áñáßáõÙÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ (…) å»ï³Ï³Ý áã ÙÇ ÙÇçáó ãÇ
Ï³ñáÕ Í³Ëëí»É, ÇÝãå»ë Ý³¨ å»ï³Ï³Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝ
ãÇ Ï³ñá½ Í³·»É, »Ã» ³éÏ³ ã¿ å³éÉ³Ù»ÝïÇ Ï³Û³óñ³Í áñáßáõÙÁ:¦110
(Ö³åáÝÇ³ÛÇ ë³ÑÙ³Ý³¹ñ. 83-ñ¹ ¨ 85-ñ¹ Ñá¹í.): ÆëÏ ÈÛáõùë»Ùµáõñ·Ç ë³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛáõÝáõÙ ³Ùñ³·ñí³Í ¿, áñ §³é³Ýó ûñ»Ýë¹ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ý
áñ¨¿ ÷áË³éáõÃÛáõÝ å»ïáõÃÛ³Ý Ñ³ßíÇÝ ãÇ Ï³ñáÕ Çñ³Ï³Ý³óí»É¦: ²í»ÉÇÝ,
³Ý·³Ù §å»ïáõÃÛ³ÝÁ å³ïÏ³ÝáÕ ó³ÝÏ³ó³Í ·áõÛù ãÇ Ï³ñáÕ ûï³ñí»É, »Ã»
¹ñ³ ûï³ñáõÙÁ ÃáõÛÉ³ïñí³Í ã¿ Ñ³ïáõÏ ûñ»Ýùáí (…) àñ¨Çó» å³ñï³íáñáõÃÛáõÝ, áñÁ ÏÍ³Ýñ³µ»éÝÇ å»ï³Ï³Ý µÛáõç»Ý ³í»ÉÇ, ù³Ý Ù»Ï ï³ñÇ, ãÇ
Ï³ñáÕ ÁÝ¹áõÝí»É ³ÛÉ Ï»ñå, ù³Ý Ñ³ïáõÏ ûñ»ÝùÇ ÑÇÙ³Ý íñ³¦111:
¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ë»÷³Ï³Ý³ïÇñáç û·ï³·áñÍÙ³Ý ¨
ïÝûñÇÝÙ³Ý Çñ³í³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µÝáõÛÃÝ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïáõÏ ¿: öáÕÇó
µÝ³Ï³Ý Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ù³Õ»Éáõ Ï³Ù áõÕÕ³ÏÇáñ»Ý ¹ñ³ÝÇó û·áõï ëï³Ý³Éáõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÁ µ³ó³Ï³ÛáõÙ ¿: àõñ»ÙÝ, ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇó
û·áõï ëï³Ý³ÉÁ ÑÝ³ñ³íáñ ¿ ÙÇ³ÛÝ »ññáñ¹ ³ÝÓ³Ýó Ñ»ï ·áñÍ³ñùÝ»ñ
ÏÝù»Éáõ ÙÇçáóáí, ³ÛëÇÝùÝ` ïÝûñÇÝÙ³Ý Çñ³í³ëáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ùµ:
à±ñÝ ¿ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ³é³ç³ñÏí³Í ï³ñµ»ñ³ÏÙ³Ý ÝáñáõÛÃÝ áõ ·áñÍÝ³Ï³Ý Ï³ñ¨áñáõÃÛáõÝÁ ¨ Ç±Ýã ³é³çÁÝÃ³ó Ï³ñáÕ ¿ ³å³Ñáí»É ÝÙ³Ý ï³ñµ»ñ³ÏáõÙÁ: Ü³Ë, Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ï»ë³ÏÝ»ñÇ
ÝáñáíÇ µ³Å³Ý»Éáõ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ ëáóÇ³É³Ï³Ý
å³ÛÙ³ÝÝ»ñáí, ÇÝãáí ¿É Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ï»ë³ÏÝ»ñÇ ï³ñµ»ñ³ÏáõÙÝ Áëï ëáõµÛ»Ïï³ÛÇÝ å³ïÏ³Ý»ÉÇáõÃÛ³Ý ãÇ µ³í³ñ³ñáõÙ ½³ñ·³óáÕ
ïÝï»ë³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ³é³ç³¹»Ù Çñ³í³Ï³Ý Ï³ñ·³íáñáõÙ
ï³Éáõ Ñ³Ù³ñ: ØÛáõë ÏáÕÙÇó` ³½·³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛáõÝáõÙ ·áñÍ³ÍíáÕ Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÝ Çñ»Ýó µÝáõÛÃáí ã»Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ Ï³åÇï³ÉÇëï³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³Ï³ñ·Ç µ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇÝ áõ Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, Ñ³ïÏ³å»ë
»ñµ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Çñ³íáõÝùáõÙ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ
áõëáõÙÝ³ëÇñíáõÙ »Ý ëï³ïÇÏ, ³ÛÉ áã Ã» ¹ÇÝ³ÙÇÏ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ:
²é³çÇÝ Ñ³Û³óùÇó ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝùÇ ûµÛ»ÏïÝ»ñÁ, ³ÝÏ³Ë Ýñ³ÝÇó Ù³ëÝ³íáñ, Ã» Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛáõÝ »Ý, áñ¨Çó» ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝ ãáõÝ»Ý, ÇÝãÁ ·áõÛùÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ³½³ïáõÃÛ³Ý, Ù»Ãá¹Ý»ñÇ ¨
ëÏ½µáõÝùÝ»ñÇ Ù»ç ¿, áñÇ ÷á÷áË³Ï³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ Ï³Ëí³Í »Ý ·áõÛùÇ
110

Баренбойм П.Д., Гаджиев Г.А., Лафитский В.И., Мау В.А. Конституционная экономика:
Учебник для вузов. – М. ЗАО Юстицинформ, 2006, ¿ç 376.
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µÝáõÛÃÇó ¨ ·áõÛùÇ ë»÷³Ï³Ý³ïÇñáç Çñ³í³Ï³Ý Ï³ñ·³íÇ×³ÏÇó, áñÁ
å³ÛÙ³Ý³íáñáõÙ ¿ ·áõÛùÇ Çñ³í³Ï³Ý é»ÅÇÙÁ: ¶áõÛùÇ ³é³ÝÓÇÝ ï»ë³ÏÝ»ñÇ
Çñ³í³Ï³Ý Ï³ñ·³íÇ×³ÏÇ ë³ÑÙ³ÝáõÙÁ µËáõÙ ¿ Ý³¨ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ß³Ñ»ñÇó112:
Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ ï»ë³Ï³Ý µ³Å³ÝáõÙ ³ñ¹³ñ³óíáõÙ ¿ ·áñÍÝ³Ï³Ý Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñáõÃÛ³Ùµ: Ð³Ýñ³ÛÇÝ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ï»ë³ÏÝ»ñÇ Áëï µáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ý ï³ñµ»ñ³ÏÙ³Ý ³é³í»ÉáõÃÛáõÝÝ ³ÛÝ ¿, áñ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝùÇ ß³ï Ï³ÝáÝÝ»ñ ¹ñ³Ýó ³é³ÝÓÇÝ ï»ë³ÏÝ»ñÇ íñ³ ã»Ý ï³ñ³ÍíáõÙ, ÇëÏ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ·áõÛùÇ ³Û¹åÇëÇ ï³ñµ»ñ³ÏáõÙÁ Ñ»ßï³óÝáõÙ ¿ ¹ñ³
Ï³é³í³ñáõÙÝ áõ å³Ñå³ÝáõÃÛáõÝÁ` Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí ·áõÛùÇ Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ
Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ, Ï³ñ¨áñáõÃÛáõÝÝ áõ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: Ð³Ýñ³ÛÇÝ
ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ³é³ç³ñÏí³Í ï»ë³ÏÝ»ñÇó ÙÇ ù³ÝÇëÁ, ÇÝãå»ë, ûñÇÝ³Ï,
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áõÛùÁ, áõÝÇ ³é³ÝÓÝ³óí³Í ¨ ï³ñµ»ñ³Ïí³Í Çñ³í³Ï³Ý
Ï³ñ·³íáñáõÙ, ù³Ý½Ç ÑÝ³ñ³íáñ ã¿ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝùÇ ûµÛ»ÏïÝ»ñÁ ïÝûñÇÝ»É ÙÇ¨ÝáõÛÝ Ó¨áí: ¶ñ³¹³ñ³ÝÝ»ñÝ áõ Ã³Ý·³ñ³ÝÝ»ñÁ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ÝáñÙ³íáñí³Í Ï³ÝáÝÝ»ñáí û·ï³·áñÍíáÕ ·áõÛùÇ ï»ë³ÏÝ»ñÇó »Ý, áñáÝó ³é³ÝÓÝ³óí³Í Çñ³í³Ï³Ý Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ ÁÝÃ³óùÇ Ù»ç »Ý: ²Ûë Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ ¨ë Ñ³ëï³ïáõÙ ¿ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ
ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ï»ë³ÏÝ»ñÇ ï³ñ³Ýç³ïÙ³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÇ Ñ³í³ëïÇáõÃÛáõÝÁ, Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ï»ë³ÏÝ»ñÝ Áëï Çñ³í³Ï³Ý é»ÅÇÙÇ ¨ ¹ñ³
û·ï³·áñÍÙ³Ý Ï³ñ·Ç ï³ñ³Ýç³ï»ÉÁ ¨ ãÇ Ýß³Ý³ÏáõÙ, áñ Ù»ñ ÏáÕÙÇó
³é³ç³ñÏí³Í Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ï»ë³ÏÝ»ñÇ ó³ÝÏÁ ëå³éÇã ¿:
Ð³Ýñ³ÛÇÝ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ó¨»ñÇ áã ÙÇ³ÛÝ ëáõµÛ»Ïï³ÛÇÝ ÑÇÙùáí ï³ñ³Ýç³ï»Éáõ åñ³ÏïÇÏ³Ý ³ñï»ñÏñáõÙ í³Õáõó ëÏëí»É ¿ ÏÇñ³é»É: ¶»ñÙ³ÝÇ³ÛáõÙ ³é³ÝÓÝ³óÝáõÙ »Ý Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý »ñ»ù ï»ë³Ï: ²é³çÇÝ
ï»ë³ÏÇ ·áõÛùÁ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ¿, ³ÛëÇÝùÝ` ·áõÛù, áñÁ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿
Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ³ÝÙÇç³Ï³Ý û·ï³·áñÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ (§Sachen im Bergergebrauch¦): ¸ñ³Ýù »Ýª ÷áÕáóÝ»ñÁ, Ññ³å³ñ³ÏÝ»ñÁ, åáõñ³ÏÝ»ñÁ ¨ ³ÛÉÝ:
Ð³Ýñ³ÛÇÝ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝùÇ ÙÛáõë ûµÛ»ÏïÝ»ñÁ µ³é³óÇáñ»Ý ÏáãíáõÙ ¿ §Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ Ñ³ÝÓÝí³Í Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ·áõÛù¦ (§öffentliche Sachen im Anstaltsgebrauch¦), áñáÝù Ï³ñáÕ »Ý ³ÝÙÇç³Ï³Ýáñ»Ý û·ï³·áñÍí»É Ñ³ÝñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ¨ í³ñã³Ï³½ÙÇ ë³ÑÙ³Ý³Í Ï³ñ·áí. Ñ³Ýñ³ÛÇÝ
·ñ³¹³ñ³ÝÝ»ñÁ, Ã³Ý·³ñ³ÝÝ»ñÁ, ÏáÛáõÕÇÝ»ñÁ ¨ ³ÛÉÝ: ì»ñçÇÝÁ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ
·áõÛùÇ ³ÛÝ ï»ë³ÏÝ ¿, áñÁ Ñ³ÝÓÝíáõÙ ¿ í³ñã³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ (§Sachen im Verwaltungsgebrauch¦)113:
Ð³Ýñ³ÛÇÝ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ï»ë³ÏÝ»ñÇ ¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ý Ñ³ñóáõÙ »íñáå³Ï³Ý »ñÏñÝ»ñÇó Ï³ñ¨áñíáõÙ ¿ ÑáõÝ³Ï³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛáõÝÁ, áñÝ ÁÝ¹û112
113

´³ñë»ÕÛ³Ý î. Î. ¶áñÍ³ñ³ñ³Ï³Ý Çñ³íáõÝù, 2009, ¿ç 157.
Stelkens Ul. Le régime des biens publics en droit allemande, 2009, Paris, ¿ç 2.
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ñÇÝ³ÏáõÙ ¿ ýñ³ÝëÇ³Ï³Ý Ùá¹»ÉÁ: Æñ³íáõÝùÇ ³Û¹ Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ
ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝùÇ ûµÛ»ÏïÝ»ñÁ ¹³ë³Ï³ñ·áõÙ ¿ »ñ»ù ËÙµÇ.
 Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ·áõÛù, áñÁ Ï³ñáÕ ¿ û·ï³·áñÍí»É Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÇ ÏáÕÙÇó
(÷áÕáóÝ»ñ, åáõñ³ÏÝ»ñ, ³Û·ÇÝ»ñ),
 í³ñã³Ï³Ý ·áõÛù` Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇÝ Ñ³ïÏ³óí³Í ·áõÛùÁ, áñÝ û·ï³·áñÍíáõÙ ¿ ÙÇ³ÛÝ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ-í³ñã³Ï³Ý ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ (ÑáëåÇï³ÉÝ»ñ, ÑÇí³Ý¹³ÝáóÝ»ñ, ¹åñáóÝ»ñ, ¨ ³ÛÉÝ),
 ³ÛÉ µÝáõÛÃÇ ·áõÛù (³Ýï³éÝ»ñ, ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áõÛù)114:
Ð³ßíÇ ³éÝ»Éáí ºØ-áõÙ ³éÏ³ ÙÇïáõÙÝ»ñÁ ¨ ÐÐ ·áñÍáÕ Ý»ñå»ï³Ï³Ý
ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý Ý³Ë³¹ñÛ³ÉÝ»ñÁ` ÑÝ³ñ³íáñ ¿ ³½·³ÛÇÝ Çñ³í³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ûñ·³Ý³Ï³Ý Ñ³Û»ó³Ï³ñ·Ç ÷áË³ñ»Ý ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ó¨»ñÇ µ³Å³ÝáõÙÁ (Ñ³Ýñ³ÛÇÝ áõ Ù³ëÝ³íáñ ¨ ¹ñ³Ýó ³é³ÝÓÇÝ ï»ë³ÏÝ»ñÇ) Çñ³Ï³Ý³óÝ»É ûñ·³Ý³Ï³Ý ¨ ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý ÑÇÙù»ñÇ Ñ³Ù³¹ñÙ³Ùµ:
²ÝÏ³ËáõÃÛ³Ý ï³ñÇÝ»ñÇÝ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ Ç óáõÛó ¹ñ»óÇÝ, áñ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ï»ë³ÏÝ»ñÇ ÝÙ³Ý µ³Å³ÝáõÙÁ ãÇ ³å³ÑáíáõÙ ¹ñ³ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ï³é³íáñáõÙÁ: Ð³ßíÇ ³éÝ»Éáí
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Çñ³í³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ` ³é³ç³ñÏáõÙ »Ýù Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ó¨»ñÁ µ³Å³Ý»É Áëï ûµÛ»ÏïÝ»ñÇ
Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ û·ï³·áñÍÙ³Ý ¨ ¹ñ³ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ¨ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ÙµáÕç³Ï³ÝáõÃÛ³Ý: Àëï ³Û¹Ù` ÐÐ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ
ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝùÇ Çñ³í³Ï³Ý Ï³ñ·³íáñáõÙÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É` ÁÝ¹áõÝ»Éáí Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ·áõÛùÇ Ñ»ï¨Û³É ï»ë³ÏÝ»ñÁ`
 Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ³ÝÙÇç³Ï³Ý û·ï³·áñÍ-Ù³ÝÁ Ñ³ÝÓÝí³Í ·áõÛù,
 Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý` å»ï³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ÝáñÙ³íáñí³Í Ï³ÝáÝÝ»ñáí û·ï³·áñÍÙ³Ý ·áõÛù (å»ï³Ï³Ý ³ñËÇí, ·ñ³¹³ñ³ÝÝ»ñ, Ã³Ý·³ñ³ÝÝ»ñ, ³ñ·»ÉáóÝ»ñ, ·»ñ»½Ù³ÝÝ»ñ ¨ ³ÛÉÝ),
 Ñ³ïáõÏ å»ï³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³Ý (å³ßïå³Ý³Ï³Ý, ë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ,
é³½Ù³Ï³Ý, ³½·³ÛÇÝ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý, ³ñï³Ï³ñ· Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñÇ ¨ ù³Õå³ßïå³ÝáõÃÛáõÝÝ ³å³ÑáíáÕ ¨ ³ÛÉÝ) ·áõÛùÁ,
 ·áõÛù, áñÁ Ñ³ïÏ³óí³Í ¿ å»ï³Ï³Ý/ï»Õ³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ å³ñï³¹Çñ ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ,
 ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áõÛù,
 ·áõÛù, áñÁ Ñ³ïÏ³óí³Í ¿ å»ï³Ï³Ý/Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý
³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý, é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý, ³ÛÉ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ß³Ñ»ñÇ ³å³ÑáíÙ³ÝÁ,
 ³ÛÉ ï»ë³ÏÇ ·áõÛù (³Ýï³éÝ»ñ, ³ñ·»É³í³Ûñ»ñ, ³ñ·»ÉáóÝ»ñ ¨ ³ÛÉÝ):

114

Moor Pierre Droit administratif, Berne Editions Staemp, 1994, p. 12 Droit administratif des
biens: Domaine public et privé, travaux publics, Expropriation ; 5e édition, Paris, 2008, ¿ç 6,
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Mikayel KHACHATRYAN
Civil law forms for distinctions of Public Property
Key words: public property, forms of property, administrative property, community property,
cultural property, financial property, state needs

The article entitled ―The forms of Public Property‖ dedicated to illustrate different types
of public property with the purpose of improving relevant legislation. According to the
author, following the collapse of Soviet Union the experience of public property
governance shows up that public property concept and distinction of types existing in
Armenian law are not efficient in practice and do not satisfy of Armenian society‘s
current needs, therefore, there is inevitable necessity to review those legislative
approaches.
Микаел ХАЧАТРЯН
Гражданскоправовое разделение видов публичной собственности
Ключевые слова: публичная собственность, формы собственности, общественная
собственность, административная собственность, государственные нужды

Настоящая статья посвящена к иллюстраций различных видов публичной собственности с целью улучшения соответствующего законодательства. Согласно автору, практика независимых годов показало, что действующее в законодательстве
Армении разделение видов публичной собственности не эффективны и не удовлетворяют текущие потребности армянского общества. По результатам исследований автор обнаруживает, что законодатель провел различение видов публичной
собственности по органическому критерию (государственная собственность, муниципальная собственность, частная собственность).
Միքայել ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
Հանրային սեփականության ձևերի տարանջատման քաղաքացիաիրավական
կարգավորման խնդիրները
Բանալի բառեր. հանրային սեփականություն, սեփականատության ձևեր,
հասարակական սեփականություն, վարչական սեփականություն

Սույն հոդվածը վերաբերում է քաղաքացիական իրավունքում հանրային
սեփականության ձևերի բաժանման հիմնախնդիրներին: Հեղինակը վերլուծել
է հանրային սեփականության տարբեր դրսևորումները, դրանց բաժանման
հիմնահարցը ինչպես ազգային, այնպես էլ արտասահմանյան երկրների իրավական համակարգերի հարթություններում: Հեղինակի կարծիքով՝ սովետական կարգերի փլուզումից հետո ազգային իրավունքում սեփականության իրավունքի ձևերի տարանջատման մոդելն արդյունավետ չէր և չէր արտահայտում տնտեսական հարաբերությունների իրական վիճակը, ուստի և համակարգային փոփոխությունների կարիք են զգում:
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´àôÐàôØ üÆ¼ÆÎ²Î²Ü ¸²êîÆ²ð²ÎàôÂÚ²Ü Î²è²ì²ðØ²Ü ¶àðÌÀÜÂ²òÆ
Ð²Ø²Î²ð¶²ÚÆÜ Î²¼Ø²ÎºðäØ²Ü öàðÒÆ ìºðÈàôÌàôÂÚàôÜ
²ñÙ»Ý ¶ðÆ¶àðÚ²Ü
èáõë-Ð³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ýÇ½. ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ³ÙµÇáÝÇ í³ñÇã
Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ã»ÏÝ³Íáõ, ¹áó»Ýï
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛáõÝ, Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ, Ï³é³í³ñáõÙ,
Ùá¹»É, Ñ³Ù³Ï³ñ·

üÇ½ÇÏ³Ï³Ý ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý Ùá¹»ÉÝ»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë, áñ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý
Ñ³Ù³Ï³ñ·³ÛÇÝ ó³ÝóÇ Ï³éáõóáõÙÁ »ÝÃ³¹ñáõÙ ¿ ÙÇ ÏáÕÙÇó Ï³é³í³ñÙ³Ý
Ýáñ Ùáï»óáõÙÝ»ñÇ, Ýáñ³ñ³ñ³Ï³Ý ÉáõÍáõÙÝ»ñÇ Ñ³ßí³éáõÙ, ÙÛáõë ÏáÕÙÇóª
³ÝÓ³Ï»ÝïñáÝ ÏñÃáõÃÛáõÝ, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ·ñ³·»ï Ï³½Ù³Ï»ñåí³Í ·áñÍÁÝÃ³ó, ÇÝãå»ë Ý³¨ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý ³½·³ÛÇÝ Ûáõñ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ íñ³ ÑÇÙÝí³Í ÏñÃ³Ï³Ý µ³ñ»÷áËáõÙª §´áÉáÝÛ³Ý ·áñÍÁÝÃ³ó¦-Ç Ñ³Ù³ï»ùëïáõÙ:
Ð»ï³½áïáõÃÛ³Ý Ýå³ï³ÏÁ »ÝÃ³¹ñáõÙ ¿ áõëáõÙÝ³ëÇñ»É µáõÑáõÙ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ³ñ¹Ç ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ÑÇÙÝ³íáñ»É ¨ Ùß³Ï»É ³Û¹ ·áñÍÁÝÃ³óÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý
Ùá¹»ÉÇ ï»ë³Ù»Ãá¹³µ³Ý³Ï³Ý ÑÇÙù»ñÁ:
ØÇ³Å³Ù³Ý³Ï, å»ïù ¿ ×Çßï Ùáï»óáõÙ óáõó³µ»ñ»É µáõÑ»ñÇ ÇÝùÝáõñáõÛÝáõÃÛ³Ý ¨ ÇÝùÝ³í³ñáõÃÛ³Ý Ñ³ñó»ñÇÝª å³Ñå³Ý»É ÙÇç³½·³ÛÇÝ ÙÇïáõÙÝ»ñÇ Ñ»ï ³ÙµáÕç³óÙ³Ý ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÁ, Ñ³Ù³·áñÍ³Ïó»É ÐÐ µáõÑ»ñÇ,
ËÝ¹ñÇÝ ù³ç³ï»ÕÛ³Ï ¨ ß³Ñ³·ñ·Çé Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áõ ý»¹»ñ³óÇ³Ý»ñÇ Ñ»ï, Ï³ñ¨áñ»É Ï³Ù³íáñ³Ï³Ý ß³ñÅáõÙÁ ëåáñïáõÙ ¨ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÏïÇíáõÃÛáõÝáõÙ, ³å³Ñáí»É ³½·³ÛÇÝ ³ÏáõÝùÝ»ñÇ
í»ñ³ÍÝáõÝ¹Á, ã³Ýï»ë»É ³ñÅ»ù³ÛÇÝ ÏáÕÙÝáñáßáõÙÝ»ñÇ ¨ ³í³Ý¹áõÛÃÝ»ñÇ
÷áË³Ï»ñåáõÙÝ»ñÁ (ëå³éáÕ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝ), áñáÝù å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í »Ý ÏáÝÏñ»ï µáõÑÇ Ù³ïáõó³Í Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïã»ÉÇáõÃÛ³Ùµ:
ÐÐ-áõÙ ·áñÍáÕ ´àôÐ-»ñÇ ó³ÝÏÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ï³ñ³Ýç³ï»É »ñÏáõ ËÙµÇ`
ºñ¨³ÝáõÙ ¨ Ù³Ûñ³ù³Õ³ùÇó ¹áõñë ·ïÝíáÕ ù³Õ³ùÝ»ñáõÙ ·ñ³Ýóí³Í Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÝ»ñ ¨ ÇÝëïÇïáõïÝ»ñ: ì»ñáÑÇßÛ³É µáõÑ»ñÇ å³ßïáÝ³Ï³Ý Ï³Ûù»ñáõÙ Ý³í³ñÏ»ÉÇë (÷Ýïñ»ÉÇë) µ³ó³Ñ³Ûï»óÇÝù ÛáõñûñÇÝ³Ï å³ïÏ»ñ:
üÎÐäÆ Ù³ëÝ³·Çï³óí³Í áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÇó Ñ»ïá` Ï³ñ»ÉÇ ¿
Ýß»É Ð³Û³ëï³ÝÇ ³½·³ÛÇÝ ³·ñ³ñ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Éë³ñ³Ý (Ð²²Ð) Ï³ÛùÇ ·ÉË³íáñ ¿çÁ, áñï»Õ ³éÏ³ ¿ñ ëåáñï ¨ Ùß³ÏáõÛÃ µ³ÅÇÝÁ: ì»ñçÇÝë ÁÝ¹·ñÏáõÙ ¿ñ
Ñ»ï¨Û³É »ñ»ù »ÝÃ³µ³ÅÇÝÝ»ñÁ` ß³ËÙ³ïÇ Ã³Ý·³ñ³Ý, ÇÝùÝ³·áñÍ ËáõÙµ ¨
ëåáñïÇ µ³ÅÇÝ: úñÇÝ³Ï, ¹Çï³ñÏí³Í »ññáñ¹` §ëåáñïÇ µ³ÅÇÝ¦ »ÝÃ³131
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µ³ÅÝáõÙ ¨ Ð²²Ð å³ñ»Ý³ÙÃ»ñùÇ ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ ý³ÏáõÉï»ïáõÙ ·áñÍáÕ
ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ÏáõÉïáõñ³ÛÇ ³ÙµÇáÝÇ Ï³Ûù-¿çáõÙ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í
»Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ¨ Ù³ëÝ³íáñ³å»ë ÑÇßÛ³É ³ÙµÇáÝÇ ëåáñï³ÛÇÝ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ ¨ Ù³ñ½³Ï³Ý ËÙµ³ÏÝ»ñÇ áõ ³í³Ý¹áõÛÃÝ»ñÇ Ï³Û³óÙ³Ý å³ïÙáõÃÛáõÝÁ, ÇëÏ í³É»áÉá·Ç³ÛÇ Ù³ëÇÝ áñ¨¿ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ ³éÏ³ ã¿ [9]:
Ð²²Ð-Çó ¨ üÎÐäÆ-Çó ½³ïª ÐÐ µáõÑ»ñÇó ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛ³ÝÁ, ³éáÕç ³åñ»É³Ï»ñåÇÝ ¨ áõë³ÝáÕ³Ï³Ý ëåáñïÇÝ ÏáÕÙÝáñáßí³Í ³é³í»É ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï áñáÝáÕ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñ µ³ó³Ñ³Ûïí»óÇÝ Ý³¨ ÐèÐáõÙ, ³é³í»É Ù»Í ù³Ý³ÏáõÃÛáõÝ ³éÏ³ ¿ñ è¸ µáõÑ»ñáõÙ, ¨ ¹ñ³Ý ·ñ»Ã» Ñ³Ù³ñÅ»ù ¿ñ Ù»ñ ÏáÕÙÇó å³ï³Ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ëÏ½µáõÝùáí ÁÝïñí³Í µáõÑ»ñÇ
ûñÇÝ³ÏÁ: ²ÛëåÇëáí, ¹»åÇ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛáõÝ ¨ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý
³ÏïÇíáõÃÛáõÝ áõë³ÝáÕÝ»ñÇ Çñ³½»Ïí³ÍáõÃÛ³Ý ¨ Ýñ³Ýó ¹ñ¹³å³ï×³éÝ»ñÇ íñ³ ³½¹áÕ Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ÷³ëï»óÇÝù Ñ»ï¨Û³ÉÁ:
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ áõë³ÝáÕ³Ï³Ý ëåáñïÇ ½³Ý·í³Í³ÛÝ³óÙ³Ý,
Ù»Í Ãíáí áõë³ÝáÕÝ»ñÇ Ý»ñ·ñ³íÙ³Ý, ³éáÕç ³åñ»É³Ï»ñåÇ Çñ³½»ÏÙ³Ý,
ÙñóáõÙÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý áõÕÕáõÃÛ³Ùµ ï³ñíáõÙ »Ý áñáß³ÏÇ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ (áõëáõÙÝ³Ù³ñ½³Ï³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ): ÆÝãå»ë Ð³Ýñ³å»ï³Ï³Ý áõë³ÝáÕ³Ï³Ý ý»¹»ñ³óÇ³Ý, ³ÛÝå»ë ¿É ³é³ÝÓÇÝ µáõÑ»ñ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ï³ñí³ Ñ³Ù³ñ Ùß³ÏáõÙ »Ý Ù³ñ½³Ï³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ ûñ³óáõó³ÛÇÝ Íñ³·ñ»ñ: ºÉÝ»Éáí Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ áõë³ÝáÕ³Ï³Ý ûÉÇÙåÇ³¹³Ý»ñÇ Íñ³·ñ»ñÇó ¨ ¹ñ³ÝóáõÙ Ý»ñ³éí³Í Ù³ñ½³Ó¨»ñÇó, Ð³Ýñ³å»ï³Ï³Ý
áõë³ÝáÕ³Ï³Ý ý»¹»ñ³óÇ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ ¨ ³Ýó ¿ Ï³óÝáõÙ Ñ³Ýñ³å»ï³Ï³Ý áõë³ÝáÕ³Ï³Ý Ë³Õ»ñ, áñï»Õ ÁÝ¹·ñÏí³Í »Ý áõÃ Ù³ñ½³Ó¨»ñ:
àõë³ÝáÕÝ»ñÇ Ù³ñ½³Ï³Ý ³éûñÛ³Ý Ñ³·»óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí É³ÛÝ³Í³í³É
Ù³ñ½³Ï³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ »Ý Íñ³·ñíáõÙ ¨ ³ÝóÏ³óíáõÙ Ý³¨ ÐèÐ-áõÙ.
1) ÐèÐ ·³í³ÃÇ ÙÇçµáõÑ³Ï³Ý Ë³Õ³ñÏáõÃÛáõÝ,
2) äÜ Ñ»ï µáõÑÇ Ù³ñ½³Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ ³ÝóÏ³óáõÙ,
3) Ü»ñµáõÑ³Ï³Ý ³é³çÝáõÃÛ³Ý ³ÝóÏ³óáõÙ,
4) ²ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ ÙÇç¨ ³é³çÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ÝóÏ³óáõÙ,
5) ÐèÐ ûñí³Ý ÝíÇñí³Í Ù³ñ½³Ï³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ:
ì»ñÁ Ýßí³Í ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ ÁÝ¹·ñÏáõÙ ¿ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ãíáí
ÑÇÝ· Ù³ñ½³Ó¨»ñ: ÜÙ³Ý³ïÇå Ù³ñ½³Ï³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ ³Ýó »Ý Ï³óíáõÙ
Ý³¨ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ³ÛÉ µáõÑ»ñáõÙ: ´áõÑÇ Ù³ñ½³Ï³Ý ³éûñÛ³Ý Ñ³·»óÝ»Éáõ, ³éáÕç ³åñ»É³Ï»ñåÁ åñáå³·³Ý¹»Éáõ ÙÇïáõÙáí ³é³ç³ñÏáõÙ »Ýù.
1. ´áõÑáõÙ ³í»É³óÝ»É Ù³ñ½³Ï³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ, ¹ñ³ÝóáõÙ ÁÝ¹·ñÏ»Éáí ³í»ÉÇ Ù»Í Ãíáí áõë³ÝáÕÝ»ñÇ:
2. ´áõÑáõÙ µ³ó»É Ï³Ù ³í»É³óÝ»É Ù³ñ½³Ï³Ý ËÙµ³ÏÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ,
»ÉÝ»Éáí µáõÑÇ ÁÝÓ»é³ó ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó:
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3. ²Ùñ³åÝ¹»É Ñ³Ýñ³å»ï³Ï³Ý áõë³ÝáÕ³Ï³Ý ý»¹»ñ³óÇ³ÛáõÙ
µáõÑ»ñÇ Ù³ñ½³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÁ Ý»ñÏ³Û³óÝáÕ áõë³ÝáÕ³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹Ý»ñÇ ÙÇç¨ Ï³åÁ:
ì»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ Ç Ñ³Ûï »Ý µ»ñí»É Ý³¨ ëåáñïáõÙ Ï³Ù³íáñÝ»ñÇÝ Ý»ñ·ñ³í»Éáõ Ñ³Û»ó³Ï³ñ·Ç í»ñ³µ»ñÛ³É Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñ:
²Ûëå»ë, Ï³Ù³íáñÝ»ñÇ ÑáÅ³ñ³Ï³Ù ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÝ áõÝÇ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ³ÏïÇíáõÃÛáõÝ Í³í³É»Éáõ µáÉáñ Ý³Ë³Ýß³ÝÝ»ñÁ, Ñ»ï¨³µ³ñ, Ï³Ù³íáñÝ»ñÇ å³ïñ³ëïáõÃÛáõÝÝ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý
å³ïñ³ëïáõÃÛ³Ý ·Çï³Ï³Ý ³É·áñÇÃÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý [7, ¿ç 57]:
´³½Ù³ÃÇí »ñÏñÝ»ñáõÙ Ï³Ù³íáñÝ»ñÝ ³ÏïÇíáñ»Ý Ù³ëÝ³ÏóáõÙ »Ý
ëåáñï³ÛÇÝ ÙñóáõÙÝ»ñÇ ¨ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³ÝÝ áõ ³ÝóÏ³óÙ³ÝÁ, ¹ñ³Ýáí ÇëÏ Ï³ï³ñ»Éáí Ñ³ë³ñ³Ï³ÛÝáñ»Ý Ýß³Ý³Ï³ÉÇó ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ: êåáñï³ÛÇÝ ÙñóáõÙÝ»ñáõÙ Ï³Ù³íáñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³ÝÁ Ù³ëÝ³·Çï³óí³Í ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛ³Ý û·ÝáõÃÛ³Ùµ áõë³ÝáÕÝ»ñÇÝ
Ý³Ë³å³ïñ³ëï»Éáõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ áõÝÇ ·áñÍÝ³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ ¨
Çñ Ù»ç µáí³Ý¹³ÏáõÙ ¿ ·Çï³Ï³Ý Ýáñ³ñ³ñáõÃÛ³Ý ï³ññ»ñ [8, ¿ç 132]: ²Ûë
÷³ëï»ñÁ íÏ³ÛáõÙ »Ý ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, áñ áõë³ÝáÕÝ»ñÇ Ï³Ù³íáñ³Ï³Ý ·áñÍ³éáõÛÃÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ û·ï³·áñÍ»É Ý³¨ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý ï³ññ»ñÁ Ï³ï³ñ»É³·áñÍ»Éáõ Ñ³Ù³ñ, ù³Ý½Ç Ýñ³Ýù Ñ³Ù³·áñÍ³Ïó»Éáí ý»¹»ñ³óÇ³ÛÇ, Ù³ëÝ³íáñ³µ³ñ` áõë³ÝáÕ³Ï³Ý ëåáñïÇ ý»¹»ñ³óÇ³ÛÇ Ñ»ï, Ï³ñáÕ »Ý Ýå³ëï»É »ñÇï³ë³ñ¹ áõë³ÝáÕÝ»ñÇ ³ÏïÇíáõÃÛ³Ý
µ³ñÓñ³óÙ³ÝÝ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å»ë:
àõë³ÝáÕÝ»ñÇ ³éáÕçáõÃÛ³Ý ¨ ³éáÕç Ï»Ýë³Ï»ñåÇ Ó¨³íáñÙ³Ý Ùá¹»ÉÝ»ñÁ Ùß³Ï»Éáõó ³é³ç áõëáõÙÝ³ëÇñí»É ¿ §´³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦
ÐÐ ûñ»ÝùÁ, ÐÐª §´áÉáÝÛ³Ý Ñéã³Ï³·ñÇÝ¦ ÙÇ³Ý³Éáõ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ¹ñáõÛÃÝ»ñÁ,
ÇÝãå»ë Ý³¨ áõëáõÙÝ³ëÇñíáÕ ËÝ¹ñÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ §üÇ½ÇÏ³Ï³Ý ÏáõÉïáõñ³ÛÇ ¨ ëåáñïÇ Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»ÝùÁ, §Ø³ÝÏ³å³ï³Ý»Ï³Ý ëåáñïÇ Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ
ûñ»ÝùÁ, ÐÐ Ý³Ë³·³ÑÇ ¨ ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý áñáßáõÙÝ»ñÝ áõ Ï³ñ·³¹ñ³·ñ»ñÁ: ¾. ¶. ´áõÉÇãÁ ³é³ç³ñÏáõÙ ¿ ³éáÕçáõÃÛ³Ý Ùá¹»É, áñáõÙ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ¨
ß³ñÅáÕ³Ï³Ý å³ïñ³ëïí³ÍáõÃÛáõÝÁ, ÇÝãå»ë ¨ ÇÝï»É»ÏïÇ, Ñá·»Ï³ÝÇ
½³ñ·³óÙ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ Ï³½ÙáõÙ »Ý ³éáÕçáõÃÛ³Ý »ñÏáõ Ï³ñ¨áñ µ³Õ³¹ñ³Ù³ë»ñ [5]: ì»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ É³ÛÝáñ»Ý ï³ñ³ÍáõÙ ëï³ó³Í ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý í³ñÅáõÃÛáõÝÝ»ñáí Éñ³óáõóÇã å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ Ó¨Á, áñÁ ÅáÕáíñ¹³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ¿ í³Û»ÉáõÙ áõë³ÝáÕ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇ ßñç³ÝáõÙª Ù³ñ½³³éáÕç³ñ³ñ³Ï³Ý í×³ñáíÇ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÝ »Ý: Æµñ¨ ûñÇÝ³Ï, Ï³ñáÕ »Ýù ÑÕáõÙ
Ï³ï³ñ»É Ü. È. ¶áõë¨ÇÝ ¨ ì. ¶. ÞÇÉÏáÛÇÝ [4], áíù»ñ ÝßáõÙ »Ý, áñ Ñ»Ýó ³Û¹
Ýå³ï³ÏÝ»ñáí éáõë³ëï³ÝÛ³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÝ»ñÇó Ù»ÏáõÙ µ³óí³Í í×³ñáíÇ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ Ù³ïáõóáÕ §ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ÏáõÉïáõñ³ÛÇ ¨ ëåáñïÇ
133

²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë

§Универспорт¦ Ï»ÝïñáÝ¦ Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÁ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÇó ½³ï Ï³ñáÕ³ó»É ¿
Ù³ñ½³Ï³Ý-ýÇ½ÏáõÉïáõñ³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ³å³ÑáíÙ³Ý
Í³Ýñ³ÏßÇé ÝÛáõÃ³Ï³Ý ûÅ³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝ óáõó³µ»ñ»É Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇÝ:
Î³ñ»ÉÇ ¿ »½ñ³Ï³óÝ»É, áñ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù»ç Ñ³ñÏ³íáñ ¿ ÏÇñ³é»É
Éá·ÇëïÇÏ ¨ Ñ³Ù³Ï³ñ·³ÛÇÝ Ùáï»óÙ³Ý áñáß ï³ññ»ñ: î. ì. ²É»ëÇÝëÏ³Û³Ý
³é³ç³ñÏáõÙ ¿ Éá·ÇëïÇÏ³ Ñ³ëÏ³óáõÃÛ³Ý ÙÇ ù³ÝÇ ï³ëÝÛ³Ï µÝáñáßáõÙÝ»ñ
ÇÝãå»ë ïÝï»ë³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý, ³ÛÝå»ë ¿É ·Çï³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý
³ÛÉ ×ÛáõÕ»ñÇ Ñ³Ù³ñ [3, ¿ç 34-36]: Èá·ÇëïÇÏ³ÛÇ ³é³í»É É³ÛÝ Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÛ³Ý Ý»ñùá Ñ»ÕÇÝ³ÏÁ Ñ³ëÏ³ÝáõÙ ¿ ïÝï»ë³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñáõÙ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ µáÉáñ ï»ë³ÏÇ Ñáë³ÝùÝ»ñÇ (ÝÛáõÃ³Ï³Ý, Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ, ¿Ý»ñ·»ïÇÏ, ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ¨ ³ÛÉÝ) Ï³é³í³ñáõÙÁ: ò³ÝÏ³ó³Í ûµÛ»ÏïÇ Ï³é³í³ñáõÙÁ »ÝÃ³¹ñáõÙ ¿ Ý³Ë áñáßÙ³Ý ÁÝ¹áõÝáõÙ, ³å³ ¹ñ³ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ:
Ø»ñ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáÕÝ áõ ³é³í»É ·ñ³íÇãÝ ³ÛÝ ¿, áñ Éá·ÇëïÇÏ³Ï³Ý Ùáï»óáõÙÁ ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë Íñ³·ñ»É, í»ñ³ÑëÏ»É ¨ Ï³é³í³ñ»É
·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÁ, ÇÝãÁ áñáß ã³÷áí í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ Ý³¨ ëåáñïÇ ¨ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇÝ, ÇëÏ ïíÛ³É ¹»åùáõÙª
¹ñ³ Çñ³Ï³Ý³óÙ³ÝÁ ÏñÃ³Ï³Ý ÙÇç³í³ÛñáõÙ:
ì»ñÉáõÍ»Éáí Ï³é³í³ñÙ³Ý ¨ ¹ñ³ ïÝï»ë³Ï³Ý ï³ññ»ñÇ ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÇÝ ÝíÇñí³Í µ³½Ù³ÃÇí, ³Û¹ ÃíáõÙª Ý³¨ Ñ³Ûñ»Ý³Ï³Ý ïÝï»ë³·»ïÝ»ñÇ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ [1, 2], Ù»Ýù Ñ³Ý·»óÇÝù ³ÛÝ »½ñ³Ñ³Ý·Ù³ÝÁ, áñ
Éá·ÇëïÇÏ³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý ¨ é³óÇáÝ³É Ù»Ý»çÙ»ÝÃÇ Ý»ñ¹ñÙ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝ ³é³ç³ÝáõÙ ¿ ·ñ»Ã» ÙÇßï:
èáõë Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ¹Çï³ñÏí»É ¿ µÇ½Ý»ë-·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÁ
ÝÏ³ñ³·ñ»ÉÇë ÏÇñ³éíáÕ ³í»ÉÇ µ³ñ¹ ·áñÍÇù, áñÁ ÏáãíáõÙ ¿ ÑáñÇ½áÝ³Ï³Ý
ÝÏ³ñ³·ñáõÃÛáõÝ: ²Ûëå»ë, Áëï ê. ¨ ì. Îáí³É¨Ý»ñÇª Ï³é³í³ñÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ Ï³éáõóÙ³Ý, Ï³½Ù³Ï»ñå³Ï³Ý Ý³Ë³·ÍÙ³Ý, ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý ¨ é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÇ Ý»ñ¹ñÙ³Ý Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ý³Ë³ï»ëáõÙ »Ý
Éá·ÇëïÇÏ³ÛÇ ï³ññ»ñÇ û·ï³·áñÍáõÙ [6, ¿ç 26]: Î³é³í³ñÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ
Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÇ ó³ÝóáõÙ Ý»ñ¹ñí³Í Ùáï»óáõÙÁ ¨
Éá·ÇëïÇÏ³Ï³Ý Ï³å»ñÇ ïñ³Ù³µ³ÝáõÃÛáõÝÁ Ñ³Ý-¹Çë³ÝáõÙ ¿ áõë³ÝáÕÇ
ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ï³é³-í³ñÙ³Ý Ù»ñ ÏáÕÙÇó
³é³ç³ñÏíáÕ Ùá¹»ÉÇ Ùß³ÏÙ³Ý ÑÇÙù»ñÇó Ù»ÏÁ: ²ÛëåÇ-ëáí, ÷áË³ñÇÝ»Éáí
áñáß µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÝ»ñÁ ¨ Ï³å»ñÇ áõÕÕáõ-ÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³éáõóí»ó
Ñ³Ù³Ï³ñ·³ÛÇÝ Ùá¹»É, áñáõÙ ÙÇ³íáñí»óÇÝ ·áñÍÁÝ-Ã³óÝ»ñÇ Í³éÇ ¨ ó³ÝóÇ
Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñÝ áõ Ï³å»ñÁ (ï»°ë ÝÏ³ñ 1):
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ÜÏ³ñ 1. ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý Éá·ÇëïÇÏ³Ï³Ý
³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ï³å»ñÇ íñ³ ÑÇÙÝí³Í Ñ³Ù³ÉÇñ µ³½Ù³·áñÍ³é³Ï³Ý Ùá¹»É
ÆÝãå»ë »ñ¨áõÙ ¿ ÝÏ. 1-Çóª Ùß³Ïí³Í Ñ³Ù³Ï³ñ·³ÛÇÝ Ùá¹»ÉÁ Ý»ñ³éáõÙ ¿
³ñï³ùÇÝ ¨ Ý»ñùÇÝ Ý»ñ¹³ßÝ³Ï µ³½Ù³·áñÍ³é³Ï³Ý Ï³å»ñ: Ü»ñÏ³Û³óí³Í ÑÇ»ñ³ñËÇÏ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ï»ÝïñáÝáõÙ ·ïÝíáõÙ ¿ áõë³ÝáÕÇ ³ÝÓÝ Çñ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ¨ Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñáí, áñáÝó Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ùµ ¿É Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÁ: Èá·ÇëïÇÏ³Ï³Ý ó³ÝóÇ Ûáõñ³ù³Ýãáõñ µ³Õ³¹ñÇãÇ ·áõñÍ³éáõÛÃÇ
³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ Ï³åí³Í ¿ Ùá¹»ÉáõÙ Ýßí³Í ÏáÝÏñ»ï µ³Õ³¹ñÇãÇ
Ñ»ï: ²Ûëå»ë, Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÇó Ù»ÏÁª áõë³ÝáÕÇ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý
¨ Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý Ý»ñ¹³ßÝ³Ï ½³ñ·³óÙ³Ý ³å³ÑáíáõÙÝ ¿, áñÝ ³ÝÙÇç³Ï³Ý
Ï³å áõÝÇ µáõÑÇ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ñ»ï, ÇëÏ í»ñçÇÝë, Çñ Ñ»ñÃÇÝ, Ï³åí³Í ¿ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñ Ó¨»ñÇ
Ñ»ï, áñáÝó Ý»ñ¹ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ÝÙÇç³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ ¿ ÏñáõÙ
ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ³ÙµÇáÝÁ: ²ÛëåÇëáí, ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý Éá·ÇëïÇÏ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ï³å»ñÇ íñ³
ÑÇÙÝí³Í Ñ³Ù³ÉÇñ µ³½Ù³·áñÍ³é³Ï³Ý Ùá¹»ÉÝ Çñ Ù»ç µáí³Ý¹³Ï»ó ¨ ß»ßï³¹ñ»ó ë»ñáõÝ¹Ý»ñÇ (Ù³ÝÏ³å³ñï»½Ç ë³Ý, ³ß³Ï»ñï, áõë³ÝáÕ), ³½·³ÛÇÝ ¨ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ³í³Ý¹áõÛÃÝ»ñÇ (Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ï³ññ»ñÇ ÁÝ¹·ñÏÙ³Ùµ
³½·³ÛÇÝ ß³ñÅ³Ë³Õ»ñ), ÁÝï³ÝÇùÇ, Ù³ÏñáÙÇç³í³ÛñÇ Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ (ÇÝëïÇïáõïÝ»ñ ¨ Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÝ»ñ), ÙÇÏñáÙÇç³í³ÛñÇ »ÝÃ³Ï³éáõó135
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í³ÍùÝ»ñÇ áõ »ÝÃ³µ³ÅÇÝÝ»ñÇ (Ù³ëÝ³·Çï³óí³Í ý³ÏáõÉï»ïÝ»ñ ¨ ³ÙµÇáÝÝ»ñ), ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ½µ³Õí³ÍáõÃÛ³Ý å³ñï³¹Çñ ¨ Ï³Ù³íáñ Ó¨»ñÇ (³Ï³¹»ÙÇ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ, Ù³ñ½³Ï³Ý ³ÏáõÙµÝ»ñ, ëÇñáÕ³Ï³Ý ëåáñï³ÛÇÝ ËÙµ»ñ), ï»ë³Ï³Ý (ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ï»ëáõÃÛáõÝ ¨
Ù»Ãá¹ÇÏ³, ³éáÕç Ï»Ýë³Ï»ñå ¨ í³É»áÉá·Ç³) ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý (ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý
ÏáõÉïáõñ³ÛÇ å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ) ¹³ëÁÝÃ³óÝ»ñÇ ÙÇç¨ ¹ñë¨áñíáÕ ³ñï³ùÇÝ
¨ Ý»ñùÇÝ Ñ³Ù³ã³÷ Ï³å»ñ: ÐÇßÛ³É µáÉáñ Ï³å»ñÇ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ ¹Çï³ñÏí»É ¨ í»ñÉáõÍí»É »Ý Ï³ï³ñí³Í ï»ë³Ï³Ý ¨ ÷áñÓ³ñ³ñ³Ï³Ý Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ: ºÝÃ³¹ñíáõÙ ¿, áñ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ÏáõÉïáõñ³ÛÇ ¨ Ù³ñ½³Ï³Ý
³ÏïÇíáõÃÛ³Ý ³ñÅ»ùÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ¹ñ³Ï³Ý í»ñ³µ»ñÙáõÝùÇ Ó¨³íáñáõÙÁ
¨ ³Û¹ ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ Ý»ñ·ñ³íí³ÍáõÃÛ³Ý ³ëïÇ×³ÝÁ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿
Ï³é³í³ñÙ³Ý áõÕÕáñ¹í³Í µ³½Ù³·áñÍ³é³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áí, áñÁ ÑÇÙÁÝí³Í ¿ Ý»ñùÇÝ ¨ ³ñï³ùÇÝ Ñ³Ù³ã³÷ Ï³å»ñÇ (Éá·ÇëïÇÏ³Ï³Ï³Ý) íñ³ ¨
·áñÍáõÙ ¿ µáõÑÇ ÇÝùÝ³í³ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ï»ùëïáõÙ: ²Û¹ ³éáõÙáí ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ï³é³í³ñáõÙÁ »ÝÃ³¹ñáõÙ ¿ í»ñ³µ»ñÙáõÝùÇ ¨ Å³Ù³Ý³ÏÇ ³ñÅ»ùÝ»ñÇ, ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ ³ñÅ»ùÝ»ñÇ, å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ³ñÅ»ùÝ»ñÇ, ³½·³ÛÇÝ ³í³Ý¹áõÛÃÝ»ñÇ ¨ ¹ñí³ÍùÇ Ñ»ï Ï³åí³Í ³ñÅ»ùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ÉÇñ ¹Çï³ñÏáõÙÁ:
Ä³Ù³Ý³Ï³ÏÇó µáõÑÇ ýÇ½ÏáõÉïáõñ³ÛÇÝ ÏñÃáõÃÛ³Ý ¨ ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛ³Ý
Ï³é³í³ñÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ ·Çï³Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³íáñáõÙÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ Ýáñ³·áõÛÝ Ï»ñïí³ÍùÇ Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ å³ïñ³ëïáõÃÛ³ÝÝ ûÅ³Ý¹³ÏáÕ, ï³ñµ»ñ µÝ³·³í³éÝ»ñáõÙ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³ÝÁ
å³ïñ³ëï áõë³ÝáÕÇ ³ÝÓÇ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ÏáõÉïáõñ³ÛÇ Ó¨³íáñáõÙÁ:
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²ñÙ»Ý ¶ðÆ¶àðÚ²Ü
´áõÑáõÙ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ
Ñ³Ù³Ï³ñ·³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ÷áñÓÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛáõÝ, Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ, Ï³é³í³ñáõÙ,
Ùá¹»É, Ñ³Ù³Ï³ñ·

üÇ½ÇÏ³Ï³Ý ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý Ùá¹»ÉÝ»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ
óáõÛó ¿ ï³ÉÇë, áñ ³Û¹ ·áñÍÁÝÃ³óÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·³ÛÇÝ ó³ÝóÇ
Ï³éáõóáõÙÁ »ÝÃ³¹ñáõÙ ¿ ÙÇ ÏáÕÙÇó Ï³é³í³ñÙ³Ý Ýáñ Ùáï»óáõÙÝ»ñÇ,
Ýáñ³ñ³ñ³Ï³Ý ÉáõÍáõÙÝ»ñÇ Ñ³ßí³éáõÙ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³¹ñáõÙ µáõÑÇ áõëáõÙÝ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ ³ÙµáÕç ïñ³Ù³µ³ÝáõÃÛ³Ý Ñ»ï: Ð»ï³½áïáõÃÛ³Ý
Ýå³ï³ÏÁ »ÝÃ³¹ñáõÙ ¿ áõëáõÙÝ³ëÇñ»É µáõÑáõÙ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ³ñ¹Ç ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ,
ÑÇÙÝ³íáñ»É ¨ Ùß³Ï»É ³Û¹ ·áñÍÁÝÃ³óÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ùá¹»ÉÇ ï»ë³Ù»Ãá¹³µ³Ý³Ï³Ý ÑÇÙù»ñÁ: ²ßË³ï³ÝùáõÙ ³Ù÷á÷í³Í ¿ µáõÑ³Ï³Ý ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý
¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ÛáõñûñÇÝ³Ï ÷áñÓÁ:
Армен ГРИГОРЯН
Анализ опыта системной организации процесса управления физическим
воспитанием в вузе
Ключевые слова: физическое воспитание, организация, управление, модель, система

Анализ различных моделей управления и организации процесса физического воспитания студентов предполагает внедрение современных подходов и методов решения управленческих задач. Цель работы заключалась в исследовании современных особенностей организации процесса физического воспитания в вузе и разработке теоретико-методологических основ модели его управления. Представлен
оригинальный опыт системной организации процесса управления физическим
вос-питанием в вузе.
Armen GRIGORYAN
Analysis of the experience of the system of management of physical education in
high school
Key words: physical education, organization, management, model, system

Analysis of various models of management and organization of the process of physical
education of students involves the introduction of modern approaches and methods for
solving management problems. The aim of the work was to study modern features of
the organization of the physical education process in the university and to develop the
theoretical and methodological foundations of the model of its management. The
original experience of the system organization of the physical education management
process in the university is presented.
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ՀՀ ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ ԽԹԱՆՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵԱՏՄ
ԱՆԴԱՄԱԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ
Տիգրան ԱՅՎԱԶՅԱՆ
ՀՊՏՀ Միջ. տնտ. հար. ամբիոնի հայցորդ
Բանալի բառեր. արտահանում, արտահանման խթանում, արտահանման
բազմատեսականացում, արտաքին առևտրի բացասական հաշվեկշիռ, ԵԱՏՄ

Անկախացման տարիներից սկսած ՀՀ տնտեսության կարևորագույն և
մշտապես արդիական խնդիրներից են արտահանման խթանումը, բազմատեսականացումը և արտաքին առևտրի բացասական հաշվեկշռի կրճատումը: Հարկ է նշել, որ այս խնդիրները միշտ եղել են ՀՀ կառավարության
ուշադրության կենտրոնում, սակայն այդպես էլ արդյունավետ լուծում չեն
ստացել: Մասնավորապես՝ Հայաստանը վերջին տարիներին աննշան մասնակցություն է ունեցել միջազգային առևտրին, արտահանումը չի աճել տընտեսական աճին զուգընթաց, ներմուծումն արտահանման համեմատ ունեցել
է աճի առաջանցիկ տեմպեր, ՀՀ արտաքին առևտրային հաշվեկշռի բացասական հաշվեմնացորդը պարբերաբար մեծացել է, ինչը պայմանավորված է Հայաստանի Հանրապետության՝ գլոբալ շուկայում ցածր գրավչությամբ, տրանսպորտային հաղորդակցման խնդիրներով, տնտեսության
փոքր ծավալով, արտահանման խթանման ծրագրերի ոչ բավարար արդյունավետությամբ և այլ պատճառներով: Միաժամանակ, ՀՀ անդամակցությունը միջազգային կառույցներին և ինտեգրացիոն խմբավորումներին մեծապես
սահմանափակում է ինքնուրույն արտահանման խթանման քաղաքականություն իրականացնելու՝ երկրի հնարավորությունները:
2014թ. հոկտեմբերի 10-ին Հայաստանը, պայմանագիր կնքելով Բելառուսի, Ղազախստանի և Ռուսաստանի հետ, միացավ Եվրասիական տնտեսական միության (այսուհետ՝ ԵԱՏՄ) հիմնադիր պայմանագրին և մինչ այդ
ձևավորված իրավապայմանագրային բազային: Այսպիսով, 2015թ. հունվարի 1-ից, այն է՝ միության ստեղծման առաջին օրվանից Հայաստանը հայտնըվեց նոր տնտեսական կարգավիճակում. փոփոխվեցին առևտրի պայմանները մի շարք ապրանքների գծով, բարձրացան երրորդ երկրների հետ առևտրում կիրառվող մաքսատուրքերը: Անդամակցության պայմանագիրը նախատեսում է տարբեր բնագավառներում Հայաստանի համար բացառություններ և անցումային դրույթներ: Միաժամանակ, սահմանվում է այն ապրանքների ցանկը, որոնց նկատմամբ 2015-2021թթ. ընթացքում ՀՀ պարտավորվում է իրականացնել մաքսատուրքի դրույքաչափերի մոտարկում ԵԱՏՄ
միասնական մաքսային սակագներին: Հատկանշական է, որ նախքան ԵԱՏՄ
անդամակցությունը Հայաստանը կիրառում էր ավելի ցածր ներմուծման
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մաքսեր, քան իրավունք ուներ՝ ԱՀԿ-ին անդամակցելուց հետո: Միաժամանակ, Ռուսաստանը վերջերս է միացել ԱՀԿ-ին և ունի ԱՀԿ դրույթների և
պայմանների ներքո իր ներմուծման մաքսատուրքերի իջեցման սեփական
ծրագիրը: Բացառությունների վերաբերյալ Հայաստանի բանակցությունները
հաշվի են առել ՌԴ կանխատեսվող ներմուծման մաքսատուրքերի նվազման
միտումը: Այսինքն` հաշվի են առնվել ԱՀԿ անդամակցությամբ Ռուսաստանի
ստանձնած պարտավորությունների շրջանակներում ապագայում ակնկալվող ներմուծման մաքսատուրքերի փոփոխությունները: ԵԱՏՄ անդամակցության հետևանքով 2015թ. հունվարի 1-ից ՀՀ-ում ներդրվել են նոր միասնական դրույքաչափեր, որոնք տարբերվում են ՀՀ դրույքաչափերից, ինչը
կհանգեցնի առևտրային հոսքերի փոփոխության: Առևտրի փոփոխության
արդյունքում սոցիալ-տնտեսական հնարավոր հետևանքների քննության համար կարևոր է առանձնացնել երկրների հետևյալ 3 խմբերը.
1. ԵԱՏՄ երկրներ, որոնց միջև կիրառվում է ազատ առևտրի ռեժիմ և
միասնական մաքսասակագնային քաղաքականություն,
2. ՀՀ հետ ազատ առևտրի համաձայնագիր ունեցող երկրներ, որոնք
փաստացիորեն հայտնվում են երրորդ երկրի կարգավիճակում,
3. Այլ երկրներ կամ երրորդ երկրներ, որոնց նկատմամբ ԵԱՏՄ-ում
կիրառվում է միասնական մաքսասակագնային քաղաքականություն:
Այդուհանդերձ, մաքսատուրքի դրույքաչափերի ազատականացման
շնորհիվ ՀՀ արտահանման տեսանկյունից այնքան էլ շոշափելի փոփոխություններ չեն լինի, քանի որ Հայաստանը ԵԱՏՄ բոլոր երկրների հետ արդեն
իսկ ունի ազատ առևտրի համաձայնագրեր, որոնք առաջարկում էին նույն
պայմանները, ինչ ԵԱՏՄ ինտեգրումը:
ԵԱՏՄ-ն, լինելով միասնական տնտեսական համակարգ, սահմանում է
ներմուծման միասնական մաքսատուրքեր: Այս տեսանկյունից, կարծես թե,
արտահանման համար որևէ նոր խոչընդոտ չի ստեղծվում, սակայն, պղնձի և
մոլիբդենի հանքանյութերը վերամշակելուց և արտահանելուց զատ, Հայաստանը նաև մասնագիտացված է ներմուծվող հանքանյութերի վերամշակման
և հետագա արտահանման մեջ: Այս պարագայում ԵԱՏՄ սահմանած լրացուցիչ մաքսատուրքերը կարող են խոչընդոտ հանդիսանալ և մեծապես
թանկացնել հանքանյութի վերամշակումը ՀՀ-ում:
ԵԱՏՄ շրջանակներում իրականացվող միասնական մաքսային քաղաքականության շրջանակներում հավաքագրված մաքսատուրքերի վերաբաշխման անհրաժեշտություն է առաջացնում, քանի որ միության անդամ
դառնալուց հետո տվյալ երկիր ներմուծված ապրանքը համարվում է ներմուծված նաև այլ անդամ երկրների տարածք: 2014թ. մայիսի 29-ին ՀՀ
կողմից ԵԱՏՄ-ին միանալու պայմանագրի դրույթներից մեկը սահմանում է
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նաև ՀՀ մասնաբաժինն ընդհանուր հավաքագրված մաքսատուրքերի գումարում (այլ կերպ՝ ԵԱՏՄ երկրներ ներմուծված արտադրանքի նկատմամբ
կիրառված մաքսատուրքերից ձևավորվող համախառն բյուջեում)՝ 1.13 տոկոսի չափով115: Մաքսատուրքերի ընդհանուր բյուջեում ունեցած մասնաբաժինը Հայաստանին թույլ է տալիս ստանալ ավելի շատ մաքսային եկամուտներ, քան կազմել է մեր մաքսատուրքերի ծավալը ԵՏՄ ինտեգրվելուց առաջ: Այս մասնաբաժնի հաշվարկման հիմքում ընկած էր այն մոտեցումը, որ
սահմանված չափաքանակը Հայաստանին ապահովեր նույնքան եկամուտ,
որքան կստացվեր, եթե մաքսատուրքերի համապատասխան ավելացումից
հետո դրանք կիրառվեին առանձին Հայաստանի կողմից:
Մաքսային միություն ձևավորումը սովորաբար ստեղծում է առևտրի
ընդլայնման հնարավորություններ` վերացնելով մաքսատուրքերը միության
անդամ երկրների սահմաններում, ինչն էլ իր հերթին խթանում է առևտրի
ծավալների աճ՝ նվազեցնելով այդ երկրների միջև շրջանառվող ապրանքների գները: Սակայն ԵԱՏՄ շրջանակներում գործող մաքսային միության
առանձնահատկությունն այն է, որ դրան անդամակցող երկրները նախքան
այդ արդեն ունեցել են ազատ առևտրի գոտի՝ ուստի մեծ մասամբ իրար
նկատմամբ չեն կիրառել ներմուծման մաքսատուրքեր: Հետևաբար, առևտրի
ընդլայնումն այս դեպքում ավելի շատ պայմանավորված է ոչ սակագնային
խոչընդոտների վերացմամբ:
ԵԱՏՄ մաքսային տարածքում գործող ներմուծման սակագները նշանակալիորեն բարձր են ՀՀ-ում գործող սակագներից: ԵԱՏՄ ներմուծման
սակագների միջինը կազմում է 7.6%, մինչդեռ ՀՀ նույն ցուցանիշը չի գերազանցում 3.5%-ը: ՀՀ և ԵՏՄ ներմուծման մաքսատուրքերի համեմատական
վերլուծությունը ցույց է տվել համընկնում արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկի 128 դիրքերում, կամ որ նույնն է՝ ամբողջ անվանացանկի 10%-ի դեպքում116:
Հայաստանի համեմատ ԵԱՏՄ դրույքաչափերը բոլոր խմբերում շատ
ավելի բարձր են: Ամենամեծ տարբերությունը հետևյալ ապրանքային խմբերում է՝ զենք և զինամթերք (26%), թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարեր
(20%), փայտ և փայտյա իրեր (19%), պատրաստի սննդի արտադրանք
(19%), կաշի և դրանից իրեր (12.5%):
ՀՀ և ԵԱՏՄ մաքսային սակագների և դրույքաչափերի համեմատումը
115
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հնարավորություն է տալիս եզրակացնելու, որ Հայաստանը ստիպված է
բարձրացնել պաշտպանության մակարդակը: Մաքսատուրքերի բարձրացումը կհանգեցնի պետական բյուջեի պակասորդի կրճատմանը (իհարկե եթե
մաքսատուրքերի նոր դրույքաչափերի կիրառման պայմաններում պահպանվեն ներմուծման նախկին ծավալները), սակայն կարող են խնդիրներ առաջանալ ԱՀԿ շրջանակներում: ՀՀ միջին ներմուծման սակագինը համարվում է
ամենացածրներից մեկը ԱՀԿ անդամ երկրների շրջանում: Ըստ ազգերի
առավել բարենպաստության (MFN tariff) դրույքաչափի այն կազմում է 2.7%
(Մաքսային միության շրջանակներում այդ դրույքաչափը 2013թ. կազմել
7.6%, 2014թ.՝ 6.9%, իսկ 2015թ.՝ 6%): Միջին կշռված սակագինը ՀՀ-ում կազմում է 8.5% (Ռուսաստանում՝ 10%)117: Միևնույն ժամանակ, որոշ ոլորտներում, մասնավորապես՝ ծառայությունների ոլորտում առևտրային ռեժիմներն
ավելի ազատական են, քան ԱՀԿ շրջանակներում ՀՀ ստանձնած պարտավորությունները:
Միևնույն ժամանակ, որպես ԵԱՏՄ անդամակցության՝ ՀՀ տնտեսության համար ակնհայտ դրական արդյունք, հարկ է առանձնացնել այն չորս
կարևոր ապրանքները, որոնց մասով ՌԴ չի կիրառում արտահանման
մաքսատուրքեր ԵԱՏՄ անդամ երկրների նկատմամբ։ Դրանք են.
1. Բենզին: 2014-2015թթ. ընթացքում ՀՀ էապես ավելացրել է բենզինի
ներմուծումը ՌԴ-ից՝ այն հասցնելով 67%-ի, մինչդեռ դեռևս 2012թ. Ռուսաստանի մասնաբաժինը ներմուծման մեջ կազմում էր ընդամենը 26%:
2. Բնական գազ: Գնային քաղաքականության տեսանկյունից կարևոր
նշանակություն ունի ՌԴ-ից ներմուծվող գազի նկատմամբ արտահանման
մաքսատուրքի չկիրառումը: Եթե Հայաստանը ԵԱՏՄ անդամ չլիներ, ապա
ներկայումս գործող գազի ներմուծման գինը կլիներ 2013թ. գնի մակարդակին՝ շուրջ 280 ԱՄՆ դոլար 1000 խ.մ. համար: Ըստ 2014-2015թթ. միջինացված տվյալների՝ ներմուծման գինը կազմում է շուրջ 210 ԱՄՆ դոլար
1000 խ.մ. դիմաց: Գոյություն ունեցող սպառման ծավալների պայմաններում
դա կկազմեր 130 մլն. դոլարի լրացուցիչ ծախս, որը պետք է արտացոլվեր
գազի փաստացի սակագներում: Մասնավորապես, եթե հիմք ընդունենք
ներմուծման գնի և սպառողի կողմից վճարվող մանրածախ գնի հարաբերակցությունը, ինչպես նաև ֆիքսված պահենք Հայաստանում իրացնող կազմակերպության մարժան՝ մինչև 10 հազ. մ3 գազ սպառող օգտագործողի համար սակագինը առանց ԱԱՀ կաճեր 26.4 տոկոսով118։ Ռուսաստանն արդեն
հանել է արտահանման մաքսատուրքերը Հայաստան էներգակիրներ, մի
117
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շարք այլ հումքատեսակներ ներկրելու դեպքում: Խոսքը վերաբերում է սահմանին 30%-ով գազի էժանացմանը: Սահմանին 1000մ3 գազի գինը նվազել է
270 ԱՄՆ դոլարից մինչև 189 ԱՄՆ դոլար: Մոտ 30%-ով էժանանալու են նաև
նավթամթերքերը119:
3. Հացահատիկ: Հացահատիկը (ցորենը) մեծամասամբ ներմուծվել է
ՌԴ-ից դեռևս նախքան Հայաստանի անդամակցությունը ԵԱՏՄ-ին, ուստի
այս մասով որևիցե ներմուծման վերակողմնորոշում չէր ակնկալվում։ Սակայն այստեղ կարևոր է ընդգծել, որ 2015թ. փետրվարին ՌԴ սկսեց կիրառել
արտահանման տուրք 15 տոկոսի չափով, բայց ոչ պակաս, քան 35 եվրո 1
տոննայի համար։ Դրա գործողությունը պլանավորված էր մինչև 2015թ. կեսը։ Եթե Հայաստանը ԵԱՏՄ անդամ չհանդիսանար և կարճ ժամանակում
չգտներ այլ աղբյուրներ, ապա տարվա կտրվածքով դա կավելացներ ներմուծված ցորենի գինը 7.5 տոկոսով120։
4. Ադամանդներ։ Երեք հիմնական ապրանքային խմբերից մեկը, որի
համար ԵԱՏՄ անդամակցությամբ պայմանավորված ՌԴ չի կիրառում արտահանման մաքսատուրք (ադամանդի արտահանման նկատմամբ ՌԴ-ում
գործում 6.5% մաքսատուրք), ադամանդն է: Ակնկալվում է, որ ԵԱՏՄ-ին
անդամակցելու արդյունքում ՀՀ-ում կդրսևորվի ներմուծման վերակողմնորոշում դեպի ռուսական ադամանդը: Նման պայմաններում ակնկալվում է
ՀՀ-ում ռուսական հումքի հիման վրա ադամանդի վերամշակման գործընթացի ակտիվացում: ԵԱՏՄ անդամ երկրների միջև առևտրի ապրանքային
կառուցվածքն ունի հումքային ուղղվածություն և մոտավորապես համապատասխանում է զարգացող երկրների շրջանակներում գործող տարածաշրջանային ինտեգրացիոն խմբավորումների ապրանքաշրջանառության կառուցվածքին, ինչը նվազեցնում է ԵԱՏՄ անդամների տնտեսությունների
փոխլրացման մակարդակը, նվազեցնում է միմյանց նկատմամբ տնտեսական հետաքրքրությունը, երբեմն դարձնում հակառակորդներ՝ նույն ապրանքային շուկայում: ԵԱՏՄ երկրների ապրանքաշրջանառության կառուցվածքային հիմնախնդիրները դրանց տեխնիկատնտեսական զարգացման ոչ
բարձր մակարդակի հետևանքն են, ինչն էլ հանգեցնում է այդ երկրների
մրցունակության մակարդակի նվազմանը համաշխարհային շուկայում: Այդ
են վկայում նաև համաշխարհային մրցունակության զեկույցի տվյալները:
Այսպես, ԵԱՏՄ երկրները 2014-2015թթ. գլոբալ մրցունակության համաթվով
զբաղեցնում են 63-րդ տեղը, ինչն ավելի բարձր է, քան համաշխարհային
119
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միջին ցուցանիշը՝ 72, քանի որ վարկանիշային աղյուսակում գնահատված
են 144 երկրներ121:
Ի հակադրումն կանխատեսումների՝ ԵԱՏՄ-ին անդամակցությամբ ՀՀ
արտահանման ծավալները դեպի անդամ երկրներ դրական արդյունքներ
չբերեցին: Ավելին՝ սպասված աճը փոխարինվեց արտահանման անկմամբ:
Ընդ որում, երբ համեմատվում են արտահանման արժեքային և ֆիզիկական
ծավալները, ակնհայտ է դառնում, որ ֆիզիկական ծավալներով արտահանումն ավելի քիչ է նվազել արտահանման ցուցանիշի դոլարային արտահայտության համեմատ: Այսինքն՝ արտահանումից ստացվող եկամուտը զգալիորեն պակասել է, թերևս՝ ռուբլու արժեզրկման պատճառով: Ի լրումն,
թանկ էներգակիրները բարձրացնում են տեղական արտադրանքի ինքնարժեքը ռուսական շուկայում այդ ապրանքի համար վճարվող գնից, արդյունքում` հայկական արտադրողները ստիպված են ապրանքները նախատեսվածից ցածր գնով վաճառել՝ ապահովելով չնչին եկամուտ: Հակառակ դեպքում՝ եթե ապրանքի վրա թանկ գին սահմանվի, այն կկորցնի իր մրցունակությունը ՌԴ շուկայում և կփոխարինվի այլ երկրի ծագում ունեցող նմանատիպ ապրանքներով: Այսպիսով, ԵԱՏՄ շրջանակներում ՀՀ առևտրային
հարաբերությունների խթանման համար կարևորում ենք հետևյալը.
 Պետական ակտիվ քաղաքականություն` ուղղված հայկական արտադրանքի և Հայաստանի արտադրողների ճանաչմանը ԵԱՏՄ շուկայում,
 հայկական ծագման արտադրանքի գովազդում հիմնական և հնարավոր առևտրային գործընկեր երկրներում,
 պետական նպատակադրված քաղաքականություն որդեգրում՝ ուղղված արտադրանքի որակի բարձրացմանը՝ միջազգային և ԵԱՏՄ չափորոշիչներին համապատասխանեցման ճանապարհով,
 բարեփոխումներ մաքսային և հարկային համակարգերում,
 ՕՈՒՆ-ների ներգրավմանն ուղղված ակտիվ քաղաքականություն,
 հիմնական առևտրային գործընկեր՝ ԵՄ և ԵԱՏՄ շուկաների մասին
տեղեկատվության մատչելիության բարձրացում,
 առևտրային և մաքսային ընթացակարգերի պարզեցում,
 մրցակցության ապահովում բեռնափոխադրման ոլորտում:
Վերոնշյալ միջոցառումների համալիր իրագործումը կնպաստի ՀՀ արտահանման հնարավորությունների ընդլայմանը, տնտեսական միջավայրի
կարգավորմանը և ԵԱՏՄ անդամ երկրների հետ տնտեսական համագործակցության և ինտեգրման խորացմանը:
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Տիգրան ԱՅՎԱԶՅԱՆ
ՀՀ արտահանման խթանման հնարավորությունները ԵԱՏՄ անդամակցության
համատեքստում
Բանալի բառեր. արտահանում, արտահանման խթանում, արտահանման
բազմատեսականացում, արտաքին առևտրի բացասական հաշվեկշիռ, ԵԱՏՄ

Արտահանման խթանումը, արտահանման բազմատեսականացումը և արտաքին առևտրի բացասական հաշվեկշռի կրճատումը ՀՀ տնտեսության կարևորագույն և մշտապես արդիական խնդիրներից են: Սակայն, ՀՀ անդամակցությունը միջազգային կառույցներին (ԱՀԿ) և ինտեգրացիոն խմբավորումներին (ԵԱՏՄ) մեծապես սահմանափակում է ինքնուրույն արտահանման խթանման քաղաքականություն իրականացնելու՝ երկրի հնարավորությունները: Կանխատեսումներին հակառակ՝ ԵԱՏՄ-ին անդամակցությամբ ՀՀ
արտահանման ծավալները դեպի անդամ երկրներ դրական փոփոխություններ չարձանագրեցին: Թերևս, պատճառն այն է, որ ԵԱՏՄ-ին անդամակցող
երկրները նախքան այդ արդեն ունեցել են ազատ առևտրի գոտի, ուստի
մեծամասամբ իրար նկատմամբ չեն կիրառել ներմուծման մաքսատուրքեր:
Тигран АЙВАЗЯН
Возможности стимулирования экспорта РА в контексте членства ЕАЭС
Ключевые слова: экспорт, стимулирование экспорта, диверсификация экспорта,
отрицательное сальдо внешней торговли, Евразийский экономический союз

Стимулирование экспорта, снижение отрицательного сальдо внешней торговли и
диверсификация экспорта являются важнейшими и всегда актуальными проблемами экономики РА. Тем не менее, членство в международных организациях
(ВТО) и интеграционных группировок (Евразийский экономический союз) значительно ограничивает возможности страны осуществлять собственную политику
стимулирования экспорта. Вопреки прогнозам, присоединением к Евразийскому
экономическому союзу не наблюдалось позитивных изменений в объемах экспорта Республики Армения в страны-члены ЕАЭС.
Tigran AYVAZYAN
Export promotion possibilities of RA in the cintext of EAEU membership
Key words: export, export promotion, export diversification, negative balance of foreign trade,
Eurasian Economic Union, unified customs tariff

Export promotion, reduction of the negative balance of foreign trade and export
diversification are essential and always current problems of the RA economy. However,
membership in international organizations (WTO) and integration groupings (EAEU)
significantly limits the ability of the country to implement its own export promotion
policy. Contrary to forecasts, the accession to the Eurasian Economic Union didn‘t
made any positive change in the exports volumes of the Republic of Armenia to the
EAEU member states.

144

²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë

ÐÐ ²ÜÞ²ðÄ ¶àôÚøÆ ÞàôÎ²Ü 2016 Âì²Î²ÜÆÜ
ì³ñ¹áõÑÇ ¶²´ðÆºÈÚ²Ü
ºäÐ ïÝï»ë³·ÇïáõÃÛ³Ý ¨ ÙÇç. ïÝï. Ñ³ñ. ³ÙµÇáÝÇ ¹³ë³Ëáë
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. ³Ýß³ñÅ ·áõÛù, å³Ñ³Ýç³ñÏ, ÑÇ÷áÃ»ù³ÛÇÝ í³ñÏ, ³Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ
³é³çÝ³ÛÇÝ ßáõÏ³

²Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ ßáõÏ³ÛÇ ½³ñ·³óáõÙÁ Ï³Ëí³Í ¿ »ñÏñÇ ïÝï»ë³Ï³Ý,
ù³Õ³ù³Ï³Ý, ëáóÇ³É³Ï³Ý, ¹»Ùá·ñ³ýÇ³Ï³Ý íÇ×³ÏÇó: àñáßÇã ¹»ñ »Ý Ë³ÕáõÙ ³Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ ßáõÏ³ÛÇ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ¨ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ³Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ Ñ»ï Ï³åí³Í ·áñÍ³ñùÝ»ñÇ ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý Ù³ïã»ÉÇáõÃÛáõÝÝ ³å³ÑáíáÕ ³é¨ïñ³ÛÇÝ µ³ÝÏ»ñÇ
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ: 2016Ã. ³ñï³ùÇÝ ¨ Ý»ñùÇÝ ïÝï»ë³Ï³Ý ³ÝáñáßáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ëáñ³óÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ÐÐ ³Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ ßáõÏ³ÛáõÙ ³ßËáõÅ³óáõÙ ãÇ ¹Çï³ñÏí»É: ÐÐ ·áñÍÁÝÏ»ñ »ñÏñÝ»ñÇ ïÝï»ë³Ï³Ý ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ, Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ïÝï»ë³Ï³Ý ó³Íñ ³×Ç ï»Ùå»ñÇ å³Ñå³ÝáõÙÁ,
³ßË³ñÑ³ù³Õ³ù³Ï³Ý ³ÝáñáßáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ß³ñáõÝ³Ï»É »Ý µ³ó³ë³Ï³Ý
³½¹»óáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³É ÐÐ Ý»ñùÇÝ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý íñ³: ÐÐ ³½·³ÛÇÝ íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ññ³å³ñ³Ï³Í Ý³ËÝ³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñáíª 2016Ã.
ÐÐ ÐÜ² Ñ³í»É³×Á Ï³½Ù»É ¿ 0,2 ïáÏáë: ÐÜ²-Ý ßáõÏ³Û³Ï³Ý ·Ý»ñáí Ï³½Ù»É ¿
5 079 864,6 ÙÉÝ ¹ñ³Ù122: 2016Ã. ³Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ ·áñÍ³ñùÝ»ñÇó Í³·áÕ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ å»ï³Ï³Ý ·ñ³ÝóáõÙÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁª 173568 ÙÇ³íáñ, 2015Ã. Ñ³Ù»Ù³ï (180944 ÙÇ³íáñ) Ýí³½»É ¿ 4,1%-áí:

¶Í³å³ïÏ»ñ 1. 2006-2016ÃÃ. ³Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ ·áñÍ³ñùÝ»ñÇó Í³·áÕ
Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ å»ï³Ï³Ý ·ñ³ÝóáõÙÝ»ñÇ ù³Ý³Ï³Ï³Ý Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÛáõÝ
²ÕµÛáõñÁª ÐÐ Î² ³Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ Ï³¹³ëïñÇ å»ï³Ï³Ý ÏáÙÇï»
122

ÐÐ ëáó.-ïÝï. íÇ×³ÏÁ 2017Ã. ÑáõÝí³ñ-Ù³ñïÇÝ, ÐÐ ²ìÌ, http://www.armstat.am/
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2016Ã. ³Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ Çñ³Ï³Ý³óí³Í ·áñÍ³ñùÝ»ñÁ, Áëï
ï»ë³ÏÝ»ñÇ áõÝ»ó»É »Ý Ñ»ï¨Û³É µ³ßËí³ÍáõÃÛáõÝÁª 26,9% ûï³ñáõÙ, 4,4%
í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ, 12,4% ·ñ³í³¹ñáõÙ, 11,2% Å³é³Ý·áõÃÛáõÝ, 12,9% ³é³çÝ³ÛÇÝ ·ñ³ÝóáõÙ, 0% Ù³ëÝ³íáñ»óáõÙ, 32,2% ³ÛÉ å»ï³Ï³Ý ·ñ³ÝóáõÙÝ»ñ (³Û¹ ÃíáõÙª 26,3% ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñÇ å»ï³Ï³Ý ·ñ³ÝóáõÙÝ»ñ):
¶áñÍ³ñùÝ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ù³Ý³ÏÇ 36,3%-Á ·ñ³Ýóí»É ¿ ºñ¨³Ý ù³Õ³ùáõÙ:
²Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ å»ï³Ï³Ý ·ñ³ÝóáõÙÝ»ñáõÙ Ù»Í
ï»ë³Ï³ñ³ñ ÏßÇé áõÝ»Ý ûï³ñÙ³Ý ·áñÍ³ñùÝ»ñÁª 26,9%, áñáÝó ù³Ý³ÏÁ
2015Ã. Ñ³Ù»Ù³ï Ýí³½»É ¿ 6,5%-áí: 2016Ã. ³Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ 46757 ûï³ñÙ³Ý ·áñÍ³ñùÝ»ñÇ 72,2%-Á Ï³½Ù»É ¿ ³éáõí³×³éùÁ, 27,2 %-Áª ÝíÇñ³ïíáõÃÛáõÝÁ ¨ 0,6%-Áª ÷áË³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ: ²Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ ûï³ñÙ³Ý ·áñÍ³ñùÝ»ñÇ 37,6%-Ý ³ñÓ³Ý³·ñí»É ¿ ºñ¨³Ý ù³Õ³ùáõÙ, ÇëÏ ûï³ñí³Í ³Ýß³ñÅ
·áõÛùÇ 37,6%-Á µ³½Ù³µÝ³Ï³ñ³Ý µÝ³Ï»ÉÇ ß»ÝùÇ µÝ³Ï³ñ³ÝÝ»ñ »Ý123:
2016Ã. ³Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ ·áñÍ³ñùÝ»ñÇ Í³í³ÉÝ»ñÝ, Áëï ºñ¨³Ý ù³Õ³ùÇ ¨
Ù³ñ½»ñÇ, áõÝ»Ý Ñ»ï¨Û³É µ³ßËí³ÍáõÃÛáõÝÁ.

¶Í³å³ïÏ»ñ 2. ²Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ Çñ³Ï³Ý³óí³Í
·áñÍ³ñùÝ»ñÇ Í³í³ÉÝ»ñÝ, Áëï ºñ¨³Ý ù³Õ³ùÇ ¨ Ù³ñ½»ñÇ, 2016Ã.
²ÕµÛáõñÁª ÐÐ Î² ³Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ Ï³¹³ëïñÇ å»ï³Ï³Ý ÏáÙÇï»
î³ñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ ïÝ³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ïÝûñÇÝíáÕ »Ï³ÙïÇ
Ýí³½áõÙÁ áñáß³ÏÇáñ»Ý Ñ³Ý·»óñ»É ¿ ³Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ å³Ñ³Ýç³ñÏÇ Ïñ×³ïÙ³ÝÁ, ÇÝãÝ ¿É ³Ý¹ñ³¹³ñÓ»É ¿ ³Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ ßáõÏ³ÛÇ ³ÏïÇíáõÃÛ³Ý íñ³: 2016Ã., Ý³Ëáñ¹ ï³ñí³ Ñ³Ù»Ù³ï, ºñ¨³ÝáõÙ ¨ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ³ÛÉ ù³Õ³ùÝ»ñáõÙ µ³½Ù³µÝ³Ï³ñ³Ý µÝ³Ï»ÉÇ ß»Ýù»ñÇ µÝ³Ï³ñ³ÝÝ»ñÇ ³éáõí³×³éùÇ ·áñÍ³ñùÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ Ýí³½»É ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³µ³ñ 4%-áí ¨ 4,8%-áí: 2015Ã. Ñ³Ù»Ù³ï ³ÝÑ³ï³Ï³Ý µÝ³Ï»ÉÇ ïÝ»ñÇ

123

ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³ÝÝ ³éÁÝÃ»ñ ³Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ Ï³¹³ëïñÇ å»ï³Ï³Ý ÏáÙÇï», ÐÐ
³Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ ßáõÏ³Ý 2016Ã. (ï³ñ»Ï³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ), 2-3 ¿ç»ñ
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³éáõí³×³éùÇ ·áñÍ³ñùÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ Ýí³½»É ¿ 3%-áí, ÁÝ¹ áñáõÙ, ºñ¨³Ý
ù³Õ³ùáõÙª 7,7%-áí, ÇëÏ Ù³ñ½»ñáõÙª 0,9%-áí124: ÆÝãå»ë ºñ¨³ÝáõÙ, ³ÛÝå»ë
¿É Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ³ÛÉ ù³Õ³ùÝ»ñáõÙ µ³½Ù³µÝ³Ï³ñ³Ý µÝ³Ï»ÉÇ ß»Ýù»ñÇ
µÝ³Ï³ñ³ÝÝ»ñÇ ¨ µÝ³Ï»ÉÇ ïÝ»ñÇ ·Ý»ñÁ Ý³Ëáñ¹ ï³ñí³ Ñ³Ù»Ù³ï ÙÝ³ó»É
»Ý ·ñ»Ã» ³Ý÷á÷áË: 2016Ã., 2015Ã. Ñ³Ù»Ù³ï, ºñ¨³ÝáõÙ ¨ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ù³Õ³ùÝ»ñáõÙ µ³½Ù³µÝ³Ï³ñ³Ý µÝ³Ï»ÉÇ ß»Ýù»ñÇ µÝ³Ï³ñ³ÝÝ»ñÇ
ßáõÏ³Û³Ï³Ý ÙÇçÇÝ ·Ý»ñÁ, 1 ù³é. Ù Ù³Ï»ñ»ëÇ Ñ³ßí³ñÏáí, ³×»É »Ý 0,3%-áí
(ÙÇçÇÝÁ ºñ¨³ÝáõÙ 2016Ã.ª 274900 ¹ñ³Ù, 2015Ã.ª 274200 ¹ñ³Ù), ÇëÏ 250,0 Ù2
¨ ïÝ³Ù»ñÓÇ 400,0 Ù2 ÙÇçÇÝ Ù³Ï»ñ»ëÝ»ñáí ³ÝÑ³ï³Ï³Ý µÝ³Ï»ÉÇ ïÝ»ñÇ
ßáõÏ³Û³Ï³Ý ÙÇçÇÝ³óí³Í ·Ý»ñÁ, ßÇÝáõÃÛ³Ý 1 ù³é. Ù Ù³Ï»ñ»ëÇ
Ñ³ßí³ñÏáí, Ý»ñ³éÛ³É ïÝ³Ù»ñÓÇ ÙÇ³íáñÇ ·ÇÝÁ, ºñ¨³Ý ù³Õ³ùáõÙ ÙÝ³ó»É
»Ý ³Ý÷á÷áË, ÇëÏ Ù³ñ½»ñáõÙª 2015Ã. Ñ³Ù»Ù³ï ³×»É »Ý 0,2%-áí125:

¶Í³å³ïÏ»ñ 3. ºñ¨³Ý ù³Õ³ùÇ í³ñã³Ï³Ý ßñç³ÝÝ»ñáõÙ í³×³éí³Í
µ³½Ù³µÝ³Ï³ñ³Ý µÝ³Ï»ÉÇ ß»Ýù»ñÇ µÝ³Ï³ñ³ÝÝ»ñÇ, 1 Ù2 Ù³Ï»ñ»ëÇ
Ñ³ßí³ñÏáí, ßáõÏ³Û³Ï³Ý ÙÇçÇÝ³óí³Í ·Ý»ñÁ (ÐÐ ¹ñ³Ù)
²ÕµÛáõñÁª ÐÐ Î² ³Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ Ï³¹³ëïñÇ å»ï³Ï³Ý ÏáÙÇï»
ÐÐ ³Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ å»ï³Ï³Ý Ï³¹³ëïñÇ Ññ³å³ñ³Ï³Í ïíÛ³ÉÝ»ñÇ
Ñ³Ù³Ó³ÛÝª 2016 Ãí³Ï³ÝÇÝ 2015 Ã. Ñ³Ù»Ù³ï ³Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ ·Ý»ñÁ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛ³Ùµ ÙÝ³ó»É »Ý ·ñ»Ã» ³Ý÷á÷áË: ´³Ûó Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí, áñ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ³Ýß³ñÅ ·áõÛùÁ ëáíáñ³µ³ñ ·Ý³ÝßíáõÙ ¿ ²ØÜ ¹áÉ³ñáí, ³å³ å»ïù ¿ ÝÏ³ï»É, áñ ³Ýß³ñÅ ·áõÛùÝ ¿Å³Ý³ó»É ¿ 2015Ã.` Ý³Ëáñ¹ ï³ñí³ Ñ³Ù»Ù³ï Ùáï 15%-áí, ÇëÏ 2016Ã.ª 0,2%-áí: ÜáõÛÝÝ ¿ å³ïÏ»ñÁ Ý³¨ Ù³ñ½»ñáõÙ:
²Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ ·Ý»ñÇ ï³ï³ÝáõÙÝ»ñáí å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í éÇëÏ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó Ï³ñ¨áñíáõÙ ¿ Ý³¨ ³Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ ·ñ³íáí ³å³124
125

ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ 3-7 ¿ç»ñ
ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ
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Ñáíí³Í í³ñÏ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ÐÐ ³é¨ïñ³ÛÇÝ µ³ÝÏ»ñÇ ÏáÕÙÇó ë³ÑÙ³Ýí³Í
í³ñÏ/·ñ³í Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛ³Ý óáõó³ÝÇßÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ: ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùµ, ³ÛÝ ï³ï³ÝíáõÙ ¿ 60-80% ÙÇç³Ï³ÛùáõÙ, áñÇ å³ñ³·³ÛáõÙ ³Ýß³ñÅ
·áõÛùÇ ·Ý»ñÇ ÑÝ³ñ³íáñ ï³ï³ÝáõÙÝ»ñÇó ³Í³ÝóíáÕ í³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏÁ
¿³Ï³Ýáñ»Ý ½ëåíáõÙ ¿:

¶Í³å³ïÏ»ñ 4. ºñ¨³Ý ù³Õ³ùÇ í³ñã³Ï³Ý ßñç³ÝÝ»ñáõÙ í³×³éí³Í
µ³½Ù³µÝ³Ï³ñ³Ý µÝ³Ï»ÉÇ ß»Ýù»ñÇ µÝ³Ï³ñ³ÝÝ»ñÇ, 1 Ù2 Ù³Ï»ñ»ëÇ
Ñ³ßí³ñÏáí, ßáõÏ³Û³Ï³Ý ÙÇçÇÝ³óí³Í ·Ý»ñÁ (²ØÜ ¹áÉ³ñ)
2016Ã. Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ³ñÓ³Ý³·ñí»É ¿ ³Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝùÇ 22349 ³é³Ýó ·áñÍ³ñùÇ ³é³çÝ³ÛÇÝ ·ñ³ÝóáõÙ, áñÇ
ù³Ý³ÏÁ 2015Ã. Ñ³Ù»Ù³ï ³×»É ¿ 4,0%-áí: ²é³çÝ³ÛÇÝ ·ñ³ÝóáõÙÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÇ µ³ñÓñ ïáÏáë³ã³÷Ý ³ñÓ³Ý³·ñí»É ¿ ºñ¨³ÝáõÙ (24,8%)126:
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ 2016Ã. ÑáÕ»ñÇ ³éáõí³×³éùÇ ·áñÍ³ñùÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ
2015Ã. Ñ³Ù»Ù³ï Ýí³½»É ¿ 13,8%-áí: ÀÝ¹ áñáõÙ, ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³Ý ÑáÕ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ³éáõí³×³éùÇ ·áñÍ³ñùÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ Ýí³½»É ¿ 15,6%-áí, µÝ³Ï³í³Ûñ»ñÇ ÑáÕ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµª 7,6%-áí, ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý ûµÛ»ÏïÝ»ñÇ ÑáÕ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµª 6,5%-áí: ÐáÕ»ñÇ ³éáõí³×³éùÇ ³é³í»É Ù»Í Í³í³ÉÝ»ñÝ ³ñÓ³Ý³·ñí»É »Ý Èáéáõ Ù³ñ½áõÙª 1261,92 Ñ³, áñÇó
1235,16 Ñ³ ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³Ý »Ý: ì³×³éí³Í ÑáÕ»ñÇ ù³Ý³ÏÇ 23,9%-Á Ï³Ù 3186 ·áñÍ³ñù (1265,01 Ñ³) Ñ³Ý¹Çë³ó»É ¿ å»ï³Ï³Ý
Ï³Ù Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÑáÕ»ñ, áñÇó ºñ¨³ÝáõÙª 259 ÙÇ³íáñ
(10,25 Ñ³), ÇëÏ 75,3%-Á Ï³Ù 10037 ÙÇ³íáñÁ (4892,84 Ñ³) Ñ³Ý¹Çë³ó»É ¿
Ù³ëÝ³íáñ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÑáÕ, áñÇó ºñ¨³ÝáõÙª 523 ÙÇ³íáñ (68,16 Ñ³):
2016Ã. Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ³ñÓ³Ý³·ñí»É ¿ í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝùÇ
í³×³éùÇ 104 ·áñÍ³ñù (564,0 Ñ³), ³Û¹ ÃíáõÙ Ý³¨ Ï³éáõó³å³ïÙ³Ý
126

ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³ÝÝ ³éÁÝÃ»ñ ³Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ Ï³¹³ëïñÇ å»ï³Ï³Ý ÏáÙÇï», ÐÐ
³Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ ßáõÏ³Ý 2016Ã. (ï³ñ»Ï³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ), ¿ç 12
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Çñ³íáõÝùÇ í³×³éùÇ ·áñÍ³ñùÝ»ñ127: 2016Ã. Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ Çñ³Ï³Ý³óí»É ¿ ÑÇ÷áÃ»ù³ÛÇÝ ·ñ³í³¹ñÙ³Ý 1712 ·áñÍ³ñù, áñÇó 1158-Áª ºñ¨³ÝáõÙ: ÀÝ¹ áñáõÙ, ÑÇ÷áÃ»ù³ÛÇÝ ·ñ³í³¹ñÙ³Ý ·áñÍ³ñùÝ»ñÇ 79,9%-Ý Çñ³Ï³Ý³óí»É ¿ µ³½Ù³µÝ³Ï³ñ³Ý µÝ³Ï»ÉÇ ß»Ýù»ñÇ µÝ³Ï³ñ³ÝÝ»ñÇ, 12,9%-Ýª
³ÝÑ³ï³Ï³Ý µÝ³Ï»ÉÇ ïÝ»ñÇ, 3,4%-Áª Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³Ý ûµÛ»ÏïÝ»ñÇ, 0,9%-Ýª ³ñï³¹ñ³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³Ý ûµÛ»ÏïÝ»ñÇ, 0,6%-Ýª ³Ù³é³ÝáóÝ»ñÇ, 0,5%-Ýª ³íïáïÝ³ÏÝ»ñÇ ¨ 1,8%-Áª ÑáÕ»ñÇ, ³Û¹ ÃíáõÙ 0,9%-Áª
·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³Ý ÑáÕ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ: 2015Ã. Ñ³Ù»Ù³ï,
ÑÇ÷áÃ»ù³ÛÇÝ ·ñ³í³¹ñÙ³Ý ·áñÍ³ñùÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÝ ³×»É ¿ 17,2%-áí, ÁÝ¹
áñáõÙ, ºñ¨³Ý ù³Õ³ùáõÙª 13,1%-áí, ÇëÏ Ù³ñ½»ñáõÙª 26,8%-áí128:
ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý ×ÛáõÕáõÙ å³Ñå³Ýí»É »Ý µ³ó³ë³Ï³Ý ½³ñ·³óáõÙÝ»ñÁª 2016Ã. ÁÝÃ³óùáõÙ ·ñ³Ýóí»É ¿ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Í³í³ÉÝ»ñÇ 10,8% ³ÝÏáõÙ: ´³ó³éáõÃÛ³Ùµ ÙÇç³½·³ÛÇÝ í³ñÏ»ñÇª ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý, ÙÛáõë ³ÕµÛáõñÝ»ñáí ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Í³í³ÉÝ»ñÁ Ïñ×³ïí»É »Ý129:
²ÕÛáõë³Ï 1. ´Ý³Ï»ÉÇ ß»Ýù»ñÇ ·áñÍ³ñÏáõÙÁ ¨ Çñ³Ï³Ý³óí³Í
ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ ÐÐ-áõÙ130

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ
Ýáñ µÝ³Ï»ÉÇ ß»Ýù»ñ

¶áñÍ³ñÏí»É »Ý
µÝ³Ï»ÉÇ ß»Ýù»ñ,
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ù³Ï»ñ»ë,
ù³é. Ù»ïñ
2016Ã.
2015Ã.
183 370
227 470
183 370
227 470

2016Ã.
2015Ã.
ÝÏ³ïÙ³Ùµ
%

ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛáõÝ,
ÁÝÃ³óÇÏ ·Ý»ñáí,
ÙÉÝ ¹ñ³Ù

80,6
80,6

107109,2

³Û¹ ÃíáõÙ Ç Ñ³ßÇí.
å»ï³Ï³Ý µÛáõç»Ç
Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ
ÙÇçáóÝ»ñÇ
Ù³ñ¹³ëÇñ³Ï³Ý
û·ÝáõÃÛ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñ
Ç ÙÇçáóÝ»ñÇ
µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ

-

-

-

1345,0
345,1

-

-

-

118,5

77 064

81 383

94,7

28 618,4

106 306

146 087

72,8

76 682.2

²Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ ßáõÏ³ÛáõÙ ó³Íñ ³ÏïÇíáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ 19,4%-áí Ýí³½»É »Ý ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý Ñ³ÝÓÝí³Í µÝ³Ï»ÉÇ ß»Ýù»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Í³í³ÉÝ»ñÁ: ÀÝ¹ áñáõÙª Ýí³½»É »Ý ÇÝãå»ë Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ,
³ÛÝå»ë ¿É µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ÙÇçáóÝ»ñáí ýÇÝ³Ýë³íáñíáÕ µÝ³Ï»ÉÇ ß»Ýù»ñÇ ·áñ127

ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 7
ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 12
129
ÐÐ ëáó.-ïÝï. íÇ×³ÏÁ 2016 Ã. ÑáõÝí.-¹»Ïï., ²ìÌ, http://www.armstat.am/
130
ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ ÐÐ-áõÙ 2016Ã. ÑáõÝí.-¹»Ïï., ÐÐ ²ìÌ, http://www.armstat.am/
128
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Í³ñÏÙ³Ý Í³í³ÉÝ»ñÁª Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³µ³ñ 5,3% ¨ 27,2%-áí: âÝ³Û³Í
Ý³Ëáñ¹ ï³ñí³ Ñ³Ù»Ù³ï ³×»É ¿ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇçáóáí ·áñÍ³ñÏí³Í µÝ³Ï»ÉÇ ß»Ýù»ñÇ Ù³ëÝ³µ³ÅÇÝÁ (2016Ã. ³ÛÝ Ï³½Ù»É ¿ 42,03%,
2015Ã.ª 35,8%, 2014Ã.ª 41,2%), 2016Ã.-ÇÝ 2015Ã. Ñ³Ù»Ù³ï Ýí³½»É »Ý ·áñÍ³ñÏí³Í Ýáñ µÝ³Ï»ÉÇ ß»Ýù»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ù³Ï»ñ»ëÁ ¨ ýÇÝ³Ýë³íáñáõÙÁ:
2016Ã. ¹ñ³Ýù Ï³½Ù»É »Ý, Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³µ³ñ, 183 370 ù³é. Ù ¨ 107,1
ÙÉñ¹ ¹ñ³Ù, ÇëÏ 2015Ã.ª 227 470 ù³é. Ù ¨ 129,5 ÙÉñ¹ ¹ñ³Ù (³ÕÛáõë³Ï 1): ÐÐ
Î´ Ñ³ñóÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó³Íª ß»Ýù»ñÇ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ùµ ½µ³ÕíáÕ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»Í Ù³ëÁ áñå»ë ³Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³ÝÁ ËáãÁÝ¹áïáÕ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ·áñÍáÝ ¿ Ýß»É å³Ñ³Ýç³ñÏÇ Ýí³½áõÙÁ, ÇÝãÁ ß³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ ³ñ¹Ç³Ï³Ý ÙÝ³É Ý³¨ Ý»ñÏ³ÛáõÙ:
âÝ³Û³Í µÝ³Ï»ÉÇ ß»Ýù»ñÇ ·áñÍ³ñÏÙ³Ý Í³í³ÉÝ»ñÇ Ýí³½Ù³ÝÁ, ï³ñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ 20,8%-áí ³×»É ¿ ÐÐ ³é¨ïñ³ÛÇÝ µ³ÝÏ»ñÇ ¨ í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µÝ³Ï»ÉÇ ¨ áã µÝ³Ï»ÉÇ ß»Ýù»ñÇ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³ÝÝ áõÕÕí³Í í³ñÏ³íáñáõÙÁª Ï³½Ù»Éáí 81,1 ÙÉñ¹ ¹ñ³Ù: 4,2%-áí ³×»É »Ý Ý³¨ ÑÇ÷áÃ»ù³ÛÇÝ í³ñÏ³íáñÙ³Ý Í³í³ÉÝ»ñÁª 2015Ã. 199,5 ÙÉñ¹ ¹ñ³ÙÇó ÙÇÝã¨ 207,8
ÙÉñ¹ ¹ñ³Ù 2016Ã., ³Û¹ ÃíáõÙ ³Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ Ó»éùµ»ñÙ³Ý í³ñÏ»ñÁª 4,3%áí, Ï³½Ù»Éáí 164,9 ÙÉñ¹ ¹ñ³Ù, ÇëÏ ³Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý í³ñÏ»ñÁª 1,0 %-áí, Ï³½Ù»Éáí 34,1 ÙÉñ¹ ¹ñ³Ù (·Í³å³ïÏ»ñ 1) 131:
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Գծապատկեր 5. Անշարժ գույքի շուկայի վարկավորման ծավալը, մլն
դրամ

âÝ³Û³Í ·áñÍ³½ñÏáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ (2016Ã.ª 18%, 2015Ã.ª
18,5%132), ¨ ³ñï»ñÏñÇó ëï³óíáÕ ÙÇçáóÝ»ñÇ Ýí³½áõÙÁ133 Çñ»Ýó ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ »Ý áõÝ»ó»É ïÝ³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í³ñÏáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý, Ñ»ï¨³µ³ñ Ý³¨ ³Ûë Ñ³ïí³ÍÇÝ ïñ³Ù³¹ñíáÕ í³ñÏ»ñÇ Í³í³ÉÝ»ñÇ íñ³, ÇÝãå»ë
131

ÐÐ ¹ñ³Ù³í³ñÏ³ÛÇÝ ¨ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³Ï³·ñáõÃÛáõÝ, ÐÐ Î´, https://www.cba.am
ÐÐ ëáó.-ïÝï. íÇ×³ÏÁ 2016 Ã. ÑáõÝí.-¹»Ïï., ²ìÌ, http://www.armstat.am/
133
Ð³Ù³Ó³ÛÝ ÐÐ Î´ ïíÛ³ÉÝ»ñÇª ÐÐ µ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ÙÇçáóáí ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý
³ÝÓ³Ýó áã ³é¨ïñ³ÛÇÝ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÷áË³ÝóáõÙÝ»ñÇ Ý»ñÑáëùÁ 2015Ã. Ý³Ëáñ¹
ï³ñí³ Ñ³Ù»Ù³ï Ïñ×³ïí»É ¿ 30,1%-áí: àã ³é¨ïñ³ÛÇÝ µÝáõÛÃÇ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÷áË³ÝóáõÙÝ»ñ/ÐÜ² óáõó³ÝÇßÁ 2014Ã. Ï³½Ù»É ¿ 13,9%, ÇëÏ 2015Ã.ª 10,2%:
132
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»ñ¨áõÙ ¿ ·Í³å³ïÏ»ñ 5.-áõÙ, ß³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ Ù»Í Ï³ñ¨áñáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³É
³Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ ßáõÏ³ÛÇ í³ñÏ³íáñáõÙÁ: ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùµ, ÇÝãå»ë ëå³éáÕ³Ï³Ý, ³ÛÝå»ë ¿É ÑÇ÷áÃ»ù³ÛÇÝ í³ñÏ³íáñÙ³Ý áÉáñïÇ íñ³ µ³ó³ë³µ³ñ ¿ ³½¹áõÙ ïÝ³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ Ýí³½áõÙÁ, ÇÝãÁ
ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙ ¿ Ýñ³Ýó ÏáÕÙÇó í³ñÏ í»ñóÝ»Éáõ ¨ ³ÛÝ å³ïß³× Ï»ñåáí
Ù³ñ»Éáõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÁ: ²Ûë å³ñ³·³ÛáõÙ ÑÇ÷áÃ»ù³ÛÇÝ í³ñÏ³íáñÙ³Ý
ßáõÏ³ÛÇ ³ÏïÇí³óÙ³Ý ·áñÍáõÙ ß³ñáõÝ³ÏáõÙ »Ý Ù»Í ¹»ñ Ë³Õ³É §´Ý³Ï³ñ³Ý »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇÝ¦ ¨ ²½·³ÛÇÝ ÑÇ÷áÃ»ù³ÛÇÝ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó Çñ³Ï³Ý³óíáÕ í»ñ³ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý Íñ³·ñ»ñÁ, áñáÝó µ³ÅÇÝ ¿ ÁÝÏÝáõÙ
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÑÇ÷áÃ»ù³ÛÇÝ åáñïý»ÉÇ 24,2%-Á134: ì»ñçÇÝë, ·áñÍ»Éáí »ñÏñáñ¹³ÛÇÝ ßáõÏ³ÛáõÙ, ³ÝÙÇç³å»ë ãÇ ³ßË³ïáõÙ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ Ñ»ï, ³ÛÉ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÙ ¿ µ³ÝÏ»ñÇ ¨ í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ïª ïñ³Ù³¹ñ»Éáí Ýñ³Ýó ó³Íñ ïáÏáëáí »ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï í³ñÏ»ñ ¨ ¹ñ³Ýó ÙÇçáóáí
ÑÇ÷áÃ»ù³ÛÇÝ í³ñÏ»ñÁ Ù³ïã»ÉÇ ¹³ñÓÝ»Éáí µÝ³Ï³ñ³Ý³ÛÇÝ ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý Ï³ñÇù áõÝ»óáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: ì»ñ³ýÇÝ³Ýë³íáñáõÙÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿
ë»÷³Ï³Ý ¨ ÐÇ÷áÃ»ù³ÛÇÝ ßáõÏ³ÛÇ ½³ñ·³óÙ³Ý Íñ³·ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ÐÐ
Î³é³í³ñáõÃÛ³Ý ÙÇçáóÝ»ñáí: Üßí³Í Íñ³·ñ»ñÇ ÁÝ¹É³ÛÝÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí
Ý³Ë³ï»ëíáõÙ ¿ ²½·³ÛÇÝ ÑÇ÷áÃ»ù³ÛÇÝ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ÃáÕ³ñÏ»É ÑÇ÷áÃ»ù³ÛÇÝ í³ñÏ»ñáí ³å³Ñáíí³Í å³ñï³ïáÙë»ñ135: 2016Ã. Ù³ñïÇÝ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ý Ï³ï³ñí»É §Ø³ïã»ÉÇ µÝ³Ï³ñ³Ý »ñÇï³ë³ñ¹ ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇÝ¦ å»ï³Ï³Ý Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ Íñ³·ñáõÙª ³é³í»É ß³ï ÁÝï³ÝÇùÝ»ñ
ÁÝ¹·ñÏ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí: ´³ñÓñ³óí»É ¿ Íñ³·ñÇ åáï»ÝóÇ³É ß³Ñ³éáõ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇ ·áõÙ³ñ³ÛÇÝ ï³ñÇù³ÛÇÝ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏÙ³Ý ³é³í»É³·áõÛÝ
ß»ÙÁ (65ª 60-Ç ÷áË³ñ»Ý), ³í»É³óí»É »Ý Ó»éù µ»ñíáÕ µÝ³Ï³ñ³ÝÝ»ñÇ ³é³í»É³·áõÛÝ ³ñÅ»ùÁ (25 ÙÉÝ ÐÐ ¹ñ³Ùª 16 ÙÉÝ ÐÐ ¹ñ³ÙÇ ÷áË³ñ»Ý) ¨
ïñ³Ù³¹ñíáÕ ÑÇ÷áÃ»ù³ÛÇÝ í³ñÏ»ñÇ ³é³í»É³·áõÛÝ ·áõÙ³ñÁ (17,5 ÙÉÝ ÐÐ
¹ñ³Ùª 11,2 ÙÉÝ ÐÐ ¹ñ³ÙÇ ÷áË³ñ»Ý)136: ÐÇ÷áÃ»ù³ÛÇÝ ßáõÏ³ÛÇ, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë ³Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ ³é³çÝ³ÛÇÝ ßáõÏ³ÛÇó ³Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ Ó»éùµ»ñÙ³Ý
ÑÇ÷áÃ»ù³ÛÇÝ í³ñÏ³íáñÙ³ÝÁ ¨ ³Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ ³é³çÝ³ÛÇÝ ßáõÏ³ÛÇ ³ÏïÇí³óÙ³ÝÁ áñáß³ÏÇáñ»Ý Ýå³ëï»É »Ý Ý³¨ 2015Ã. §ºÏ³Ùï³ÛÇÝ Ñ³ñÏÇ Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»ÝùáõÙ Ï³ï³ñí³Í ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáí ÑÇ÷áÃ»ù³ÛÇÝ í³ñÏ»ñÇ ïáÏáë³·áõÙ³ñÝ»ñÇ ã³÷áí í³ñÏ³éáõÇ í×³ñ³Í »Ï³Ùï³ÛÇÝ Ñ³ñÏÁ
í»ñ³¹³ñÓÝáõÙ ¿ ÐÐ Î³é³í³ñáõÃÛáõÝÁ137:
134

ÐÐ ¹ñ³Ù³í³ñÏ³ÛÇÝ ¨ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³Ï³·ñáõÃÛáõÝ, ÐÐ Î´, https://www.cba.am
²½·³ÛÇÝ ÑÇ÷áÃ»ù³ÛÇÝ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝ, http://www.nmc.am/
136
´Ý³Ï³ñ³Ý »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇÝ, http://www.hfyouth.am
137
«ÐÇ÷. í³ñÏÇ ïáÏáëÝ»ñÇ ã³÷áí ³ßË³ïáÕÝ»ñÇ, ³ÝÑ³ï Ó»éÝ³ñÏ³ï»ñ»ñÇ ¨
Ýáï³ñÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó í×³ñí³Í »Ï³Ùï³ÛÇÝ Ñ³ñÏÇ í»ñ³¹³ñÓÙ³Ý Ï³ñ·Á ë³ÑÙ³Ý»Éáõ
Ù³ëÇÝ» ÃÇí 205-Ü ÐÐ Î³é³í³ñáõÃÛ³Ý áñáßáõÙ, 2015Ã. ÷»ïñí³ñÇ 19:
135
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ì³ñ¹áõÑÇ ¶²´ðÆºÈÚ²Ü
ÐÐ ³Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ ßáõÏ³Ý 2016Ãí³Ï³ÝÇÝ
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. ³Ýß³ñÅ ·áõÛù, å³Ñ³Ýç³ñÏ, ÑÇ÷áÃ»ù³ÛÇÝ í³ñÏ, ³Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ
³é³çÝ³ÛÇÝ ßáõÏ³

²Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ ßáõÏ³ÛÇ ½³ñ·³óáõÙÁ Ï³Ëí³Í ¿ »ñÏñÇ ïÝï»ë³Ï³Ý, ù³Õ³ù³Ï³Ý, ëáóÇ³É³Ï³Ý, ¹»Ùá·ñ³ýÇ³Ï³Ý íÇ×³ÏÇó: 2016Ã. ïÝ³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ïÝûñÇÝíáÕ »Ï³ÙïÇ Ýí³½áõÙÁ Ñ³Ý·»óñ»É ¿ ³Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ
ÝÏ³ïÙ³Ùµ å³Ñ³Ýç³ñÏÇ Ïñ×³ïÙ³ÝÁ, ÇÝãÝ ¿É ³Ý¹ñ³¹³ñÓ»É ¿ ³Ýß³ñÅ
·áõÛùÇ ßáõÏ³ÛÇ ³ÏïÇíáõÃÛ³Ý íñ³: Ø³ëÝ³íáñ³å»ë, ºñ¨³ÝáõÙ µÝ³Ï³ñ³ÝÝ»ñÇ ³éáõí³×³éùÇ ·áñÍ³ñùÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ Ýí³½»É ¿ 4%-áí, ÇëÏ µÝ³Ï³ñ³ÝÝ»ñÇ ·Ý»ñÁ Ý³Ëáñ¹ ï³ñí³ Ñ³Ù»Ù³ï ÙÝ³ó»É »Ý ·ñ»Ã» ³Ý÷á÷áË:
Üí³½»É ¿ ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý Ñ³ÝÓÝí³Í µÝ³Ï»ÉÇ ß»Ýù»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Í³í³ÉÁ:
²Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ å³Ñ³Ýç³ñÏÇÝ áñáß³ÏÇáñ»Ý Ýå³ëï»É »Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ïñ³Ù³¹ñíáÕ ³Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ Ó»éùµ»ñÙ³Ý
í³ñÏ»ñÁ:
Вардуи ГАБРИЕЛЯН
Рынок недвижимости в 2016 году в Республике Армения
Ключевые слова: недвижимость, спрос, ипотечный кредит, первичный рынок
недвижимости

Развитие рынка недвижимости зависит от экономической, политической, социальной, демографической ситуации в стране. В 2016 году снижение располагаемых доходов домашних хозяйств привело к сокращению спроса на недвижимость, что, в свою очередь, отразилось на активности рынка недвижимости. В
частности, количество сделок купли-продажи квартир в Ереване снизилось на
4,0%, а цены на квартиры остались по сравнению с предыдущим годом почти без
изменений. Снизился общий объем сданных в эксплуатацию жилых домов. Существенное содействие спросу на недвижимость оказали кредиты, предоставляемые финансовыми организациями на приобретение недвижимости.
Varduhi GABRIELYAN
The Real Estate Market in 2016 in the Republic of Armenia
Key words: real estate, demand, mortgage loan, primary market of real estate

The development of the real estate market depends on the economic, political, social,
demographic situation in the country. In 2016 the decline in disposable income of
households has led to the reduction of demand for real estate, which in turn affected the
real estate market activity. In particular, the numbers of real estate sale and purchase
transactions in Yerevan have decreased by 4,0% and the prices of apartments remained
merely unchanged as compared to the previous year. The volume of residential houses
commissioned to operate decreased. Real estate mortgage loans originated by financial
institutions were a certain contribution to real estate demand.
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ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԴԵՐԱԿԱՏԱՐ
Հայկ ՄԱՄԻՋԱՆՅԱՆ
ՀՀ Պետական Կառավարման Ակադեմիայի Ասպիրանտ
Բանալի բառեր. քաղաքական գործընթաց, կառավարում, երիտասարդություն,
ակտոր, սոցիալականացում

Անցման շրջանում գտնվող հասարակություններում քաղաքական գործընթացները դինամիկ բնույթ ունեն: Առանձնահատուկ նշանակություն են
ստանում քաղաքական գործընթացի նոր ակտորները: «Քաղաքականության
ակտոր» տերմինը սովորաբար ընկալվում է որպես քաղաքական գործընթացի սուբյեկտ, որի գործողությունները «ուղղակիորեն առաջացնում կամ
անուղղակի հանգեցնում են հասարակության հիմնական ինստիտուտների
փոփոխություններ (անկախ այն բանից, թե բուն սուբյեկտը գիտակցել է
այդ)»: Մի շարք քաղաքագետներ138 պաշտպանում են այն տեսակետը, որ
քաղաքականության ակտորների կողմից խնդիրների հաջող իրականացումը
նպաստում է նրանց ազդեցության ռեսուրսների առկայությունը, իրենց շահերը հստակորեն արտահայտելու և պաշտպանելու կարողությունը, որոնց
հիման վրա ակտորները ձևավորում են քաղաքական գործողության ռազմավարությունները: Մեր կարծիքով, ակտոր հասկացությունը համաադրելի է
քաղաքականության սուբյեկտի սահմանմանը, որպես այլոց ուղղված գործողություններ կատարող անհատի, որը, ելնելով իր շահերից, քաղաքականության մեջ մտցնում է խաղային տրամաբանություն: Առավել հաճախ «ակտոր» տերմինը նշանակում է պետության և առանձին անհատների դերը
(մեր դեպքում երիտասարդությունը որպես հասարակության զարգացման
պոտենցիալ ռեսուրս) քաղաքական համակարգում:
Ժողովրդավարական անցումից դեպի համախմբում գործընթացում
պետության զարգացման որոշիչ վեկտորը քաղաքացիական հասարակության գործառութային բաղադրիչի կատարելագործումն է: Հասարակությունը
հավասարակշռեցնում է պետական իշխանության ազդեցությունը և այլ անկախ ակտորների քաղաքական մասնակցությունը հասարակական կազմակերպությունների և շարժումների միջոցով: Քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտների գործունեությունը հնարավոր է միայն այն ժամանակ,
երբ ոչ-պետական կազմակերպությունները և քաղաքական գործընթացի այլ
ակտորները կարող են դառնալ քաղաքացիների շահերի ակտիվ պաշտպան, որոշակիացնելով դեպի օրենքի գերակայության պետություն շարժման
138

Гельман В.Я. Россия регионов: трансформация политических режимов / В.Я. Гельман.
С.И. Рыженков, М. Бри. - М., 2000. - С. 19-20.
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գործընթացը: Քաղաքացիական հասարակության գործառութային զարգացման կարևորագույն պայմաններից մեկն այն մարդկանց ներկայությունն է,
որոնք ընդունակ են «լավ կառավարման» սկզբունքների շրջանակում համագործակցել հասարակական ուժերի հետ հանուն ընդհանուր նպատակների, շահերի և արժեքների իրագործման139: Այդպիսի մարդիկ պետք է
պատրաստ լինեն համադրել սոցիալական շերտերի շահերը «լավ կառավարման» սկզբունքերի միջոցով: Քաղաքացիական հասարակության ակտիվ սուբյեկտի դաստիարակության գործընթացը անհրաժեշտ Է սկսել արդեն այն տարիքում, երբ ձևավորվում է անհատը, հետևաբար, պետք է
աշխատել երիտասարդ սերնդի հետ, որը ապրելով պետության մեջ պետք է
քաղաքացիական դիրքորոշում ունենալուց զատ, ձևավորի նրա քաղաքականությունը և կենսագործունեությունը:
Քաղաքացիական հասարակության և իրավական պետության ստեղծումը անհնարին է առանց երիտասարդության լայն քաղաքական մասնակցության: Այսօր քաղաքական գործընթացում երիտասարդության տեղի ու
դերի որոշման հարցը արդիական է և սկզբունքային ցանկացած պետության
համար: Երիտասարդությունը սոցիալական խումբ է, որը միշտ աչքի է ընկնում աշխուժությամբ, շարժունակությամբ և դինամիզմով, բայց կյանքի փորձի պակասության և նոր ձևավորվող հարացույցի պատճառով տարբեր ծայրահեղական ուժերի ազդեցության հանդեպ թույլ կայունություն է ցուցաբերում: Վերջին տասնամյակների փորձը ցույց է տալիս, որ պետությունները,
որոնք կարողանում են արդյունավետ կուտակել և օգտագործել մարդկային
կապիտալը, որի հիմնական կրողն երիտասարդ սերունդն է, ունեն հստակ
ռազմավարական առավելություններ:
Այդ պարագայում պետությունն ու հասարակությունը իրենք իրենց հնարավորություն են տալիս ձևավորել պայմաններ երիտասարդության ինքնադրսևորման ու հասարակական-քաղաքական գործընթացներին նրանց ակտիվ ներգրավվածության համար: Քաղաքական գործընթացը որպես բարդ
բազմաշերտ երևույթ ենթադրում է քաղաքական կյանքի բնականոն արդիականացում՝ բացահայտելով քաղաքական համակարգի էվոլյուցիան ժամանակի և տարածության մեջ, ինչպես նաև քաղաքական գործնական հարաբերությունների դինամիկայում ընդգրկված քաղաքական սուբյեկտների փոխգործակցությունը և գործունեությունը140: Քաղաքական գործընթացի հետաՄ.Մարգարյան,«Լավ կառավարման» սկզբունքների ներդրումը` որպես
Հայաստանի Հանրապետությունում խաղաղության մշակույթի
հաստատման գործընթաց, ՀՀ ՊՆ Դրաստամատ Կանայանի անվան ԱՌՀԻ
ռազմագիտական «ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԲԱՆԱԿ» հանդեսի 2013թ., N 1 – 2
140
Апанасенко Т., Болдырева Е. и др, Пол. отношения и процессы. СПб, 2002. с. 119-126
139
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զոտողները կարծում են, որ այդ հասկացությունը կարող է ունենալ առնվազն
երկու իմաստ, կախված քաղաքականության ծավալման մակարդակից:
Միկրո մակարդակում դա սոցիալ-քաղաքական սուբյեկտների մի ինչ-որ հավասարազոր գործունեություն է: Մակրո մակարդակը սահմանում է քաղաքական գործընթացը որպես քաղաքական տրանսֆորմացիաների հետևողական համակարգ, քաղաքական համակարգի բնական փոփոխություն141:
Այս համատեքստում տեղին է հիշատակել կառուցվածքային-ֆունկցիոնալ մոտեցման ներկայացուցիչ Ս.Պարսոնսին և այլոց142, ովքեր քաղաքական գործընթացը նույնացնում են համակարգի գործունեության արդյունքների հետ: Վարքաբանությունը որպես քաղաքագիտության ուղղություն (Չ.Մերիամ, Գ.Լասուելլ և այլոք)143144 կենտրոնանում է սուբյեկտների սեփական
շահերի իրականացման վարքագծային ասպեկտների վրա: Քաղաքական
գործընթացը այդ հեղինակները դիտարկում են որպես տարբեր սուբյեկտների քաղաքական կամքի, շահերի, արժեքների գումարման արդյունք: Ռ.
Դարենդորֆի և այլ կոնֆլիկտաբանների աշխատություններում145 խիստ ուշադրություն է հատկացվում իշխանության ռեսուրսների և նրանց համար
պայքարին, ընդ որում շեշտը դրված է իշխանության ստատուսների և ռեսուրսների համար տարբեր խմբերի մրցակցության դինամիկայի ուսումնասիրության վրա:
Այսպիսով, մինչև օրս, քաղաքական գործընթացի սահմանման շուրջ
ստեղծվել են բազմաթիվ մոտեցումներ: Ժամանակակից արևմտյան և ռուսական քաղաքագիտական դպրոցների ներկայացուցիչները (Դ. Իսթոնը, Գ. Ալմոնդը, Ս. Էյզանշտատը և այլոք),146 քաղաքական գործընթացը դիտում են
համակարգային, կառուցվածքա-ֆունկցիոնալ, վարքաբանական, ինստիտուցիոնալ և նեո-ինստիտուցիոնալ մոտեցումների դիրքերից որպես գործառութային բնութագիր, քաղաքական համակարգի գործողությունների ձևավորման, փոփոխություն, վերափոխման և գործունեության միացություն:
Քաղաքական գործընթացը կարող է նաև դիտվել որպես փոխգործակցություն՝ տարբեր ուժերի պայքար, «հավանական բնույթ, որը անխուսափե141

Хоконов А.А. Взаимодетерминация государства и гражданского общества в структуре
российского политического процесса: автореф. д и с с . канд. полит, н. Владикавказ, 2011
142
Парсонс Т. Система современных обществ, М., 1997. с. 46
143
Мерриам Ч. Новые аспекты политики, Антология мировой политической мысли. - Т. 2.М., 1997. - С. 154;
144
Lasswell Н. Politics: Who Gets What, When, How. -N.Y ., 1958
145
Дарендорф Р. От социального государства к цивилизованному // Политические
исследования. 1993. No 5. С . 33
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Истон Д. Категории системного анализа политики, Антология мировой политической
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լիորեն առաջացնում է դրա ռացիոնալ և իռացիոնալ հիմքերը»147: Որոշ հետազոտողներ քաղաքական գործընթացների առանձնահատկությունները
տեսնում են իշխանության ստատուսների և ռեսուրսների148 համար խմբերի
մրցակցության մեջ, մյուսները՝ քաղաքական համակարգի գործունեության
արդյունքներում3: Գ.Ալմոնդը149 քաղաքական գործընթացը դիտարկում է
որպես սոցիալ-քաղաքական ընդհանրացված իրականություն, որն առաջանում է քաղաքական համակարգի գործառույթների վերլուծությունից:
Քաղաքական գործընթացում ներառվում են տարբեր սոցիալ-ժողովըրդագրական խմբեր, քաղաքական կուսակցություններ և հասարակական
շարժումներ, և նրա իրականացման բնույթը բացահայտում է հասարակական դինամիկան, էվոլյուցիան, ժամանակի և տարածության մեջ փոփոխությունների հատկանիշները: Այդպես, Ա.Շուտովը դիտարկում է քաղաքական
գործընթացը որպես «քաղաքական փոփոխությունների ցիկլ, իրավահաջորդության պետությունների քաղաքական համակարգ, որը ապահովում քաղաքականացման սոցիալական մարմնի մակարդակը և բնույթը»150: Ինչ վերաբերում է քաղաքական գործընթացի հիմնական փուլերին, ապա նրանց մեջ
արտահայտվում է քաղաքական համակարգի զարգացման դինամիկան
սկսած այն կառուցելուց և մինչև բարեփոխումներին ուղղված քայլերը:
«Քաղաքական գործընթաց» հասկացության էությունը ավելի ամբողջական գիտակցելու համար հարկավոր է հաշվի առնել, որ այն բաժանվում է
ընդհանուր և մասնավոր գործընթացների: Առաջինները ընդգրկում են ամբողջ հասարակությունը և տանում են դեպի քաղաքական համակարգի փոփոխությունները, բաղկացած են բազմաթիվ մասնավոր գործընթացներից,
ընդ որում, չհանդիսանալով դրանց պարզ գումարը, տեղի ընթանում են երեք
ձևերով. Էվոլյուցիա, ռևոլյուցիա, ճգնաժամ:
Ընդհանուր քաղաքական զարգացումները արտացոլում են հասարակության քաղաքական համակարգի շարժումն ընդհանուր առմամբ, և դրսեվորվում են վիճակների փոփոխմամբ, իսկ մասնավորները իրենցից ներկայացնում են «քաղաքական գործունեության բազմաթիվ ձևեր, որոնք ուղղված
են որոշակի քաղաքական նպատակների իրագործմանը, սակայն չեն ազդում հասարակության քաղաքական համակարգի վիճակի վրա»151: Ըստ հա147

Кравченко И.И. Политика и сознание // Вопросы философии. - 2006. - No 11. - С. 15
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սարակության համար կարևորության քաղաքական գործընթացները բաժանվում են բազայինների և ծայրամասայինների: Յուրաքանչյուր քաղաքական
գործընթացին բնորոշ է ցիկլայինությունը կամ կրկնելիությունը: Այսպիսով,
ընտրական գործընթացի ձևավորումը տեղի է ունենում ընտրական ցիկլերի
հիման վրա և քաղաքացիների քաղաքական գործունեությունը զարգանում է
համապատասխան իշխանական մարմինների թեկնածուների առաջադըրման, ընտրության և իրենց գործունեության վերահսկողության փուլերին: Քաղաքացիական ակտիվության գագաթնակետը համընկնում է ընտրությունների ժամանակի հետ:
Քաղաքագետները առաջարկում են քաղաքական գործընթացների մի
քանի տիպաբանական դասակարգում: Առաջին մշակել է Լ.Պայը152 համեմատական քաղաքագիտության շրջանակներում, այդ գիտնականը կապել արևմըտյան և ոչ արևմտյան երկրների քաղաքական զարգացման սկզբունքային
տարբերությունները նրանց մշակութային «կոդի» հետ, ինչը հիմնականում
պայմանավորված է այս կամ այլ հասարակության անդամների վարքագծով:
Կատարելով «քաղաքական գործընթացի կառավարում» հասկացության բովանդակության վերլուծությունը, որպես բազային կօգտագործենք
հետևյալ սահմանումը. քաղաքական գործընթացի կառավարումը՝ դա այս
կամ այն քաղաքական ինստիտուտները ստեղծող և վերարժևորող սուբյեկտների, կառույցների, հաստատությունների և այլ քաղաքական ակտորների (ինչպիսիք են պետությունը և քաղաքացիական հասարակությունը, կուսակցությունները, մարդկանց կազմակերպված և թույլ կազմակերպված
խմբերը, որոշ անհատները, և երիտասարդությունը այդ թվում) հարաբերական անկախության մեջ գտնվող փոխազդեցությունների ամբողջությունն է:
Մեր կողմից տրված այս սահմանման օգնությամբ բացահայտվում է
երիտասարդության տեղի և դերի հիմնավորումը քաղաքական գործընթացի
կառավարման մեջ։ Առաջին հերթին դա երիտասարդության շահերի արտահայտման բազմազանությունն է արտաբերման զանազան ձևերով, ինչպես
նաև ագրեգացման միջոցով՝ ընտրություններին մասնակցելով, կուսակցություններին և հասարակական կազմակերպություններին անդամակցելով:
Երկրորդը, քաղաքական առաջնորդների կողմից իրականացվող կառավարման որոշումների ընդունման և իրականացման բազմաթիվ ձևերը: Ակտորների ինտեգրման բացակայությունը քաղաքական գործընթացի ևս մի առանձնահատկություն է: Երիտասարության ներուժը որպես քաղաքական
գործընթացի ռեսուրս, դեռևս լրիվ չի օգտագործվում, այդուհանդերձ, այդ
տարիքային խմբի ներկայիս անդամները ժամանակի ընթացքում հասարա152
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կության կյանքի տնտեսական և քաղաքական, սոցիալական և հոգևոր
ոլորտներում կգրավեն առաջատար դիրքեր: Երիտասարդության մեջ այսօր
արդեն կարելի է նշմարել ապագայի նախատիպը, որից կախված է պետության հետագա զարգացումը:
Պետական իշխանության մարմինների համագործակցությունը երիտասարդության հետ ենթադրում է տարբեր սոցիալ-քաղաքական ուժերի շահերը: Ընտրություններին և քաղաքական ասպարեզում ուժերի բաշխման վրա
ազդող այլ զանգվածային իրադարձություններին ու քաղաքական միջոցառումներին երիտասարդության մասնակցության միջոցով բազմազան քաղաքական խաղացողներ, ակտորներ կարող են ուժեղացնել իրենց ազդեցությունը քաղաքական գործընթացի վրա: Այսօրվա սրընթաց փոփոխվոող և
գլոբալացման ակտիվ գործընթացների ազդեցության տակ գտնվող աշխարհում, որ ներթափանցված է տեղեկատվության տարափով և պահանջում է
նոր գիտելիքների մշտական հոսք, երիտասարդության դերը նշանակալիորեն աճում է:
Երիտասարդության դերը քաղաքական գործընթացում միանշանակ չէ:
Անկասկած, երիտասարդությունը քաղաքական գործընթացի ակտորներից
մեկն է այլ սոցիալական խմբերի, ինչպես նաև քաղաքական էլիտաների, հասարակական շարժումների և միավորումների, ասոցիացիաների (օրինակ,
գործարարների միությունների), պետության (օրինակ, գլոբալ քաղաքական
գործընթացներում), և այոց հետ միասին: Միևնույն ժամանակ, երիտասարդության որոշակի մասը քաղաքականապես ակտիվ չէ, երիտասարդական
միջավայրը բնութագրվում է աբսենտեիզմի՝ քաղաքական մասնակցությունից խուսափելու որոշակի միտումով: Նշված խնդիրը իր արդիականությունը
չի կորցրել, և այժմ ամենայն ակներևությամբ հասունացել է երիտասարդության պետական քաղաքականության նոր ռազմավարության մշակման անհրաժեշտությունը: Այն պետք է ավելացնի քաղաքական հաստատությունների, իշխանական և կառավարման մարմինների գործունեության արդյունավետության աճը, նպաստի պետության և հասարակության դինամիկ զարգացմանը: Երիտասարդների մեծամասնությունը արտահայտում են հետաքըրքրությունը հասարակության կյանքում իրենց սեփական քաղաքական
մասնակցության վերաբերյալ: Այդպիսի մասնակցության աստիճանը մեծապես կախված է երիտասարդության հանդեպ պետական իշխանության լոյալությունից, կոնկրետ քաղաքական գործընթացի ընթացքից՝ բնակչության
քաղաքական ակտիվության աճի կամ անկման, ինչպես նաև երկրում քաղաքականության մեջ զանգվածային ներգրավվածության աստիճանց: Ժամանակակից քաղաքական գործընթացի ակտոր դառնալու պայմանները
երիտասարդության համար կախված են քաղաքական ռեժիմի ձևից, ինքնին
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քաղաքական գործընթացի ձևից և փուլից, պաշտոնական ուժային կառույցներին ԶԼՄ-ների հաշվետվողականության աստիճանից, սոցիալ-քաղաքական կյանքի տեղեկատվական բաղադրիչի զարգացման մակարդակից,
«սպառողական հասարակության» իդեալների տարածման աստիճանից:
Երիտասարդությունը գրավում է քաղաքական գործիչների և կարծիք
ձևավորողների ուշադրությունը, որպես խոշոր ուժային ռեսուրս, քաղաքական առաջնորդների և վերնախավի լեգիտիմության աջակից, այն քաղաքական գործընթացի գործուն ակտոր է: Երիտասարդության քաղաքական ձևավորման գործընթացների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ երիտասարդ սերունդը, ինչպես նաև ժամանակակից հասարակությունն ընդհանրապես, բավականաչափ մասնատված է, այսինքն քաղաքական մասնակցության բնույթի և բովանդակության տեսանկյունից անհամասեռ է: Մի կողմից, կա իր
վճիռներում անկախ երիտասարդների ոչ բազմաթիվ մի խումբ, ովքեր արդեն ունեն հաստատված քաղաքական տեսակետներ ու համոզմունքներ:
Նրանք ակտիվ են և ինքնուրույն, նրանցից է ձևավորվում կուսակցական
մեծահասակ վերնախավի կադրային ռեզերվը: Իսկ մյուս կողմից, կա երիտասարդների մի մեծ խումբ, ովքեր մասնակցում են ընտրություններին միայն այն ժամանակ, երբ քաղաքական ուժը կարող է դիպչել նրանց շահերին:
Այս առումով եզրակացնում ենք, որ կարևոր է տարբերակված կիրառել
քաղաքական տեխնոլոգիաները. նրանցից որոշները պետք է հաշվի առնի
երիտասարդությունը որպես ամբողջություն, իսկ մյուսները` ուղղված լինեն
երիտասարդության միայն առանձին հատվածներին և խմբերին:
Ամփոփելով վերը նշված եզրակացությունները, նշենք, որ երիտասարդություն ասելով, կհասկանանք դեռ չձևավորված հատուկ համոզմունքներով, մաքսիմալիզմով, փոքր կենսափորձով, հաճախ՝ ժամանակակից հասարակությունում սոցիալապես ողջունելի հաստատված դերերի բացակայությամբ, սոցիալական և քաղաքական կյանքում վարվելաձևի ինվերսիայով
պայմանավորված կարծիքներով, արժեքներով և շահերով մարդկանց սոցիալական և տարիքային խմբերը: Երիտասարդությունը որպես քաղաքական գործընթացի ակտոր ակտիվ զբաղեցնում է կյանքում իր դիրքը, ձեռք
բերելով ժամանակակից աշխարհում քաղաքական պրակտիկայի փորձը:
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Հայկ ՄԱՄԻՋԱՆՅԱՆ
Երիտասարդությունը քաղաքական գործընթացի կառավարման դերակատար
Բանալի բառեր. քաղաքական գործընթաց, կառավարում, երիտասարդություն,
ակտոր, սոցիալականացում

Հեղինակը ուսումնասիրել է երիտասարդության ներգրավվածությունը քաղաքական գործընթացների կառավարման մեջ։ Հոդվածում ուսումնասիրված են
քաղաքական կառավարման տեսական մեկնաբանությունները, բերվում է
բովանդակային վերլուծություն, ինչպես նաև ներկայացվում է երևույթի սահմանումը։ Երիտասարդությունը որպես քաղաքական գործընթացի ակտոր
ակտիվ զբաղեցնում է կյանքում իր դիրքը, ձեռք բերելով ժամանակակից աշխարհում քաղաքական պրակտիկայի փորձը: Երիտասարդների մեծամասնությունը արտահայտում են հետաքրքրությունը հասարակության կյանքում
իրենց սեփական քաղաքական մասնակցության վերաբերյալ:
Айк МАМИДЖАНЯН
Молодежь как актор управления политческих процессов
Ключевые слова: политические процессы, управление, молодежь, актор, социализация

Автор статьи исследует роль молодежи в управлении политическими процессами.
В статье рассмотренны теоритические аспекты политического управления, приведен содержательный анализ, а также определение данного явления. Молодежь занимает в жизни свою позицию в качестве активного актора политического процесса,
приобретая политический опыт в современном мире Большинство молодых людей проявляют интерес в общественной жизни в отношении своего собственного политического
участия.

Hayk MAMIJANYAN
Youth as an actor of management of political processes
Key words: political processes, management, youth, actor, socialization

This research studies the role of youth in the management of political processes. Author
has discussed the theoretical aspects, content analysis and definition of management of
political processes. Young people take their position as an active actor in the political process
in their lives, gaining political experience in the modern world. Most young people show interest
in public life regarding their own political participation.

160

²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë

¸ð²Ø²Î²Ü ÐàêøºðÆ ìºðÈàôÌàôÂÚ²Ü òàôò²ÜÆÞÜºðÆ ¸²ê²Î²ð¶Ø²Ü
´²ðºÈ²ìØ²Ü àôÔÆÜºðÀ
Ü³ñÇÝ» ê²ð¶êÚ²Ü
ÐäîÐ Î³é³í³ñã³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý ¨ ³áõ¹ÇïÇ ³ÙµÇáÝÇ Ñ³Ûóáñ¹
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍ³ÏÇóÝ»ñ, ¹ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñÇ óáõó³ÝÇßÝ»ñ,
¹ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñÇ Ý»ñ¹³ßÝ³Ï»óáõÙ, ¹ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï
Ï³é³í³ñáõÙ

ì»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ïÝï»ë³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý
³é³ÝÓÇÝ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ í»ñ³ÍáõÙ ¿ ã³÷»ÉÇ ¨ ·Ý³Ñ³ï»ÉÇ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ,
áñáÝù û·ï³·áñÍíáõÙ »Ý ïÝï»ë³í³ñÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý é»½»ñíÝ»ñÇ µ³ó³Ñ³ÛïÙ³Ý, ÙñóáõÝ³Ï ·áñÍ³ñ³ñáõÃÛ³Ý, éÇëÏ»ñÇ Ï³ÝË³ñ·»ÉÙ³Ý
í»ñÉáõÍ³Ï³Ý Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ: ì»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ ïñáÑ»Éáí Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ïÝï»ë³í³ñÙ³Ý ³ÙµáÕç³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ý ³é³ÝÓÇÝ
Ù³ë»ñÇ` áã ÙÇ³ÛÝ é»ïñáëå»ÏïÇí, ³ÛÉ¨ é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÝ»ñ ¿ ï³ÉÇë ïÝï»ë³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ áÉáñïÇ Ï³Ù ·áñÍ³éáõÛÃÇ µ³ñ»É³íÙ³Ý ·Íáí, áñÇó ³ÝÙ³ëÝ ã»Ý ÙÝáõÙ Ý³¨ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ Ó¨³íáñíáÕ ¹ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñÁ:153
àñå»ë Ï³ÝáÝ, ïÝï»ë³Ï³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý Ù»Ãá¹³µ³ÝáõÃÛáõÝÁ Ï³éáõóíáõÙ ¿ »ñÏáõ áõÕÕáõÃÛ³Ùµ` ·áñÍáÝ³ÛÇÝ ¨ Çñ³íÇ×³Ï³ÛÇÝ: ¶áñÍáÝ³ÛÇÝ
í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ýå³ï³ÏÁ áõëáõÙÝ³ëÇñíáÕ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ íñ³ ï³ñµ»ñ ·áñÍáÝÝ»ñÇ ³½¹»óáõÃÛ³Ý ã³÷Ç áõ µÝáõÛÃÇ µ³ó³Ñ³ÛïáõÙÝ»ñÝ »Ý, áñáÝóáí Ï³é³í³ñã³Ï³Ý áñáßáõÙÝ»ñ »Ý Ï³Û³óíáõÙ ïÝï»ë³í³ñÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ ï»Õ ·ï³Í µ³ó³ë³Ï³Ý »ñ¨áõÛÃÝ»ñÇ
Ï³ÝË³ñ·»ÉÙ³Ý áõÕÕáõÃÛ³Ùµ:
Æñ³íÇ×³Ï³ÛÇÝ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý Ýå³ï³ÏÁ ÏÇñ³éíáÕ ýÇÝ³ë³Ï³Ý ·áñÍ³ÏÇóÝ»ñÇ û·ÝáõÃÛ³Ùµ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ïÝï»ë³í³ñÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ ¹ñ³Ï³Ý ¨ µ³ó³ë³Ï³Ý ÏáÕÙ»ñÇ ³ËïáñáßáõÙÝ ¿, áñÁ ÝáõÛÝå»ë ÑÇÙù ¿
Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ÙñóáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³óÙ³Ý, ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý
³Ùñ³åÝ¹Ù³Ý, ÇÝãå»ë Ý³¨ ·áñÍ³ñ³ñáõÃÛ³Ý ³éáÕç³óÙ³Ý ·Íáí Ï³é³í³ñã³Ï³Ý áñáßáõÙÝ»ñ ÁÝ¹áõÝ»ÉÇë: Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹ñ³Ù³Ï³Ý
Ñáëù»ñÝ áõëáõÙÝ³ëÇñ»ÉÇë ·áñÍÝ³Ï³ÝáõÙ ³é³í»É ÏÇñ³é³Ï³Ý »Ý Çñ³íÇ×³Ï³ÛÇÝ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý Ùáï»óáõÙÝ»ñÁ, »ñµ Ñ³ßí³ñÏíáõÙ »Ý ¹ñ³ÙÇ ß³ñÅÁ,
áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, Ñ³Ù³ñÅ»ùáõÃÛáõÝÁ, Ñáëù»ñÇ Ý»ñ¹³ßÝ³Ï»óáõÙÁ µÝáõÃ³-

153

Ковалев, В.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учебник / В.В.
Ковалев, О.Н. Волкова. – М.: ТК Велби, 2002, С. 12.

161

²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë

·ñáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍ³ÏÇóÝ»ñ:154 ê³Ï³ÛÝ ¹ñ³ Ñ»ï Ù»Ïï»Õ, ï»ëáõÃÛ³Ý
Ù»ç Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ¹ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñÇ ·áñÍ³Ïó³ÛÇÝ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý
Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñáõÃÛáõÝÁ ÙÇ³Ýß³Ý³Ï ãÇ ÁÝ¹áõÝíáõÙ` Ï³åí³Í ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ³å³Ñáíí³ÍáõÃÛ³Ý ¨ Ï³é³í³ñã³Ï³Ý áñáßáõÙÝ»ñÇ µÝ³·³í³éáõÙ Çñ³íÇ×³Ï³ÛÇÝ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ³é³í»ÉáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ñ»ï:155 ¶áñÍ³Ïó³ÛÇÝ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ³é³í»É ÑÇÙÝ³Ï³Ý ³é³í»ÉáõÃÛáõÝÝ»ñÇó »Ý ÏÇñ³éÙ³Ý å³ñ½áõÃÛáõÝÁ ¨ í»ñÉáõÍ³Ï³Ý ÁÝ¹·ñÏáõÝ Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ì»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ëï³Ý¹³ñï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍ³ÏÇóÝ»ñÁ Ñ³Ù»Ù³ï³µ³ñ Ñ»ßï Ñ³ßí³ñÏ»ÉÇ »Ý ¨ ÏÇñ³é»ÉÇ` Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³ï³ñ»Éáõ áã ÙÇ³ÛÝ ë³ÑÙ³Ýí³Í ÝáñÙ³ïÇí³ÛÇÝ Ù»ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ³ÛÉ¨
Ùñó³ÏÇó Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍ³ÏÇóÝ»ñÇ Ñ»ï ¨ ¹ñ³Ýáí ÇëÏ, µÝáõÃ³·ñ»Éáõ í»ñÉáõÍíáÕ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý ëå³éÝ³ÉÇùÝ»ñÁ ¨ Ùñó³Ïó³ÛÇÝ ¹Çñù»ñÁ (ï»՛ë, ²ÕÛáõë³Ï 1):
âÝ³Û³Í Ýßí³Í ³é³í»ÉáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ` Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝáõÙ Ï³ñÍÇù ¿ Ñ³ÛïÝíáõÙ ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, áñ ëï³Ý¹³ñï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍ³ÏÇóÝ»ñÝ áõ ¹ñ³Ýó ÝáñÙ³ïÇí³ÛÇÝ Ù»ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñå»ë í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý
·áñÍÇùÝ»ñ, áõÝ»Ý áñáß³ÏÇ Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ: ²é¨ïñ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ùñó³Ïó³ÛÇÝ ¹Çñù»ñÇ í»ñ³µ³ßËáõÙÝ ëïÇåáõÙ ¿ å³ñµ»ñ³µ³ñ í»ñ³Ý³Û»É ë³ÑÙ³Ýí³Í ÝáñÙ³ïÇíÝ»ñÁ, áñÇ Ñ»ï¨³Ýùáí ÙÇ ù³ÝÇ ï³ñí³ ÏïÁñí³Íùáí Ñ³ßí³ñÏí³Í ·áñÍ³ÏÇóÝ»ñÁ ³ÝÑ³Ù³¹ñ»ÉÇ »Ý ¹³éÝáõÙ ³Ý÷á÷áË
ÙÝ³ó³Í ÙÇ¨ÝáõÛÝ ÝáñÙ³ïÇí³ÛÇÝ Ù»ÍáõÃÛ³Ý Ñ»ï156: ²Ûë ³éáõÙáí, ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍ³ÏÇóÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³½ÙÝ ³é³ç³ñÏíáõÙ ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É áã Ã»
ï³ñ³Ýç³ïí³Í, ³ÛÉ` ÷áËÏ³å³Ïóí³Í ¨ Ñ³Ù³Ï³ñ·í³Í µÇ½Ý»ë éÇëÏ»ñÇ,
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ¹ñáõÃÛ³Ý Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï é»ëáõñëÝ»ñÇ, ¹ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñÇ ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñÇ Ñ»ï: ÜÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙÁ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ ï³ÉÇë áã ÙÇ³ÛÝ Ó¨³íáñ»Éáõ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßñç³Ý³ÏÁ` Ç Ýå³ëï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíÙ³ÝÁ, ³ÛÉ¨ Ñ³ßíÇ ³éÝ»É ·áñÍ³ñ³ñáõÃÛ³Ý ³ÏïÇíáõÃÛ³Ý ß³Ñ»ñÁ: Ø³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝáõÙ ï»ë³Ï»ï ¿ Ï³ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñÁ µÝáõÃ³·ñáÕ óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ í»ñÉáõÍ»Éáõ »ñ»ù Ïïñí³Íùáí (ï»՛ë ¶Í³å³ïÏ»ñ 1).
„ µ³ó³ñÓ³Ï óáõó³ÝÇßÝ»ñáí,
„ Ñ³ñ³µ»ñ³Ï³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñáí` ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÇ
Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ùµ,
154

Уколова, С.А. Управление денежными потоками на основе концепции «кэш-пулинг»,
Актуальные проблемы бухучета, анализа, аудита, налогообложения и статистики: м-лы
всерос. науч.-практ. конф. (18 апр. 2013 г.) Рост. гос. Экон. ун-т (РИНХ). Ростов н/Д, 2013.
155
Сорокина Е., Анализ денежных потоков предприятия: теория и практика в условиях
реформирования российской экономики, М.: Финансы и статистика, 2002. С. 44-45.
156
ÖáõÕáõñÛ³Ý ². Ð³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éáõÙ “îÝï»ë³·»ï”, ºñ., 2007, Ã., ¿ç 862
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„ Ñ³ñ³µ»ñ³Ï³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñáí` ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñáëù»ñÇ
Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ùµ:
´Ý³Ï³Ý³µ³ñ, í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ÑÇßÛ³É óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ ËÙµ»ñÇ
ûñ·³Ý³Ï³Ý Ï³åÇ ³å³ÑáíÙ³Ý ËÝ¹Çñ ¿ ³é³ç³ÝáõÙ, ù³ÝÇ áñ ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ý ³é³ç³ÝáõÙ µ³ó³ñÓ³Ï ¨ Ñ³ñ³µ»ñ³Ï³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ Ñ³Ù³¹ñáõÙÝ»ñÇ ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ:
¶áñÍáÝ³ÛÇÝ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ Ýå³ï³Ï ¿ Ñ»ï³åÝ¹áõÙ ·Ý³Ñ³ï»Éáõ
¹ñ³Ù³Ï³Ý ½áõï Ñáëù»ñÇ íñ³ ï³ñµ»ñ ·áñÍáÝÝ»ñÇ ³½¹»óáõÃÛ³Ý ã³÷Á ¨
³é³í»É³å»ë ÏÇñ³é»ÉÇ ¿
í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý µ³ó³ñÓ³Ï óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ
û·ï³·áñÍÙ³Ùµ: ²Ûëå»ë, í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ·Ý³Ñ³ïíáõÙ »Ý
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÇ í»ñçÝ³Ï³Ý ÙÝ³óáñ¹Ç
Ó¨³íáñÙ³Ý ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý, Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ¨ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý
Ñ»ï¨³Ýùáí Ó¨³íáñí³Í Ñáëù»ñÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÇ ³½¹»óáõÃÛ³Ý ã³÷Á:

¶Í³å³ïÏ»ñ 1. ¸ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ
Ïáñåáñ³ïÇí ·áñÍ³ñ³ñáõÃÛ³Ý ÙÇç³í³ÛñáõÙ157

157

Гильмиярова М.Р., Разработка методики управления денежными потоками в
корпоративной структуре, Вестник Пермского университета, Вып. 3, 2015, С.121
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²Ûë ¹»åùáõÙ, áñå»ë Ï³ÝáÝ, í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ
ÏÇñ³éíáõÙ ¿ Ñ³ßí»ÏßéÙ³Ý »Õ³Ý³ÏÁ` ¹ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñÁ ÷áËÏ³å³Ïó»Éáí Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ëÏ½µÝ³Ï³Ý ¨ í»ñçÝ³Ï³Ý
ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÇ Ñ»ï, ÏÇñ³é»Éáí ß»ÕáõÙÝ»ñÇ Ñ»ï¨Û³É Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ Ï³åÁ.
¸ñ³ÙÇ í»ñçÝ³Ï³Ý ÙÝ³óáñ¹ = ¹ñ³ÙÇ ëÏ½µÝ³Ï³Ý ÙÝ³óáñ¹ (+,-) ∆ ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý
·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó ½áõï Ñáëù»ñ (+,-) ∆ Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó ½áõï
Ñáëù»ñ (+,-) ∆ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó ½áõï Ñáëù»ñ

²ÕÛáõë³Ï 1. ¸ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ·áñÍ³Ïó³ÛÇÝ
óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ158

Ø³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝáõÙ Ï³ñ¨áñíáõÙ ¿ Ý³¨ ¹ñ³Ù³Ï³Ý
Ñáëù»ñÇ ¨ ïÝï»ë³í³ñÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ÷áËÏ³åÏóáõÙÝ ³ñï³Ñ³ÛïáÕ
í»ñÉáõÍ³Ï³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ û·ï³·áñÍáõÙÁ (ï»՛ë ¶Í³å³ïÏ»ñ 2.): ²Ûëï»Õ
³é³í»É ß»ßï³¹ñáõÙ ¿ Ï³ï³ñíáõÙ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ïÝï»ë³Ï³Ý
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý íñ³ ¹ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñÇ áñ³Ï³Ï³Ý Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³ÝÁ` ÏÇñ³é»Éáí ³ÛÝåÇëÇ óáõó³ÝÇßÝ»ñ, áñáÝù ³ñÅ¨áñáõÙ »Ý Ñáëù»ñÇ
¹ñ³Ù³ëï»ÕÍ µÝáõÛÃÁ, ßñç³Ý³éíáÕ ¹ñ³ÙÇ Ï³åÇï³É³Ñ³ïáõÛóÁ Ï³Ù ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ß³ñÅÇ ¨ ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý ß³ÑáõÛÃÁ:

158

L. Jooste, Cash Flow Ratios as a Yardstick for Evaluating Financial Performance in African
Business, // University of Wollongong papers, 2006, page 7
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¶Í³å³ïÏ»ñ 2. ¸ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñÇ ¨ ïÝï»ë³í³ñÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ
÷áËÏ³å³ÏóáõÙÝ ³ñï³Ñ³ÛïáÕ í»ñÉáõÍ³Ï³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñ
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ïÝï»ë³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý íñ³ ¹ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñÇ áñ³Ï³Ï³Ý Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ ÑÝ³ñ³íáñÇÝ ã³÷ ³é³í»É ÁÝ¹·ñÏáõÝ Ý»ñÏ³Û³óáõÙÁ Ñ³Ù³ÏáÕÙ³ÝÇ Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³éÇÃ ¿ ëï»ÕÍáõÙ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ¨ Ýå³ëïáõÙ ¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñáëù»ñÇ ·Íáí ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ï³é³í³ñã³Ï³Ý áñáßáõÙÝ»ñÇ Ï³Û³óÙ³ÝÁ, áñÇÝ Ù»Í Ï³ñ¨áñáõÃÛáõÝ ¿ ïñíáõÙ
¹ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³ÝÝ ³éÝãíáÕ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝáõÙ:159

159

Методол. аспекты формирования учетно-аналит. обеспечения управления финанс.
потоками коммерч. организаций: / под ред. Н.Н. Хахоновой. Р н/Д., РГЭУ "РИНХ", 2009,
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¶Í³å³ïÏ»ñ 3. ¸ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ
¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ý ³é³ç³ñÏíáÕ Ùáï»óáõÙÝ»ñÁ160
¸ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ` Ù»ñ ÏáÕÙÇó ³é³ç³ñÏíáÕ ¹³ë³Ï³ñ·áõÙÁ (ï»՛ë ¶Í³å³ïÏ»ñ 3) ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ ï³ÉÇë
Ñ³Ù³Ï³ñ·»Éáõ í»ñÉáõÍ³Ï³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·Á` Áëï Ñáëù»ñÇ ¹ÇÝ³ÙÇÏ³ÛÇ,
Ï³é³í³ñÙ³Ý áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, Ï³é³í³ñã³Ï³Ý áñáßáõÙÝ»ñÇ ï»ë³ÏÝ»ñÇ,
ÇÝãå»ë Ý³¨ ³Ý³ÉÇïÇÏ ·Ý³Ñ³ïáõÙÝ»ñÇ Ù»Ãá¹³µ³Ý³Ï³Ý Ùáï»óáõÙÝ»ñÇ:
²é³ç³ñÏíáÕ ¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ ÁÝÓ»éÝíáõÙ ³é¨ïñ³ÛÇÝ µ³ÝÏ»ñáõÙ áõÕÕ³ÏÇ Ï³Ù ³ÝáõÕÕ³ÏÇ Ù»Ãá¹³µ³ÝáõÃÛ³Ùµ ¹ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñ Ý»ñÏ³Û³óÝ»ÉÇë ÏáÕÙÝáñáßí»Éáõ ÏáÝÏñ»ï óáõó³ÝÇßÇ ÏÇñ³éÙ³Ý Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñáõÃÛ³Ý ÁÝïñáõÃÛ³Ý ¨ ³Ý³ÉÇïÇÏ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý»ñ¹³ßÝ³Ï»óÙ³Ý Ñ³ñóáõÙ:
ºí í»ñç³å»ë, ¹ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ
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¸ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ ¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ý
µ³ñ»É³íÙ³Ý áõÕÇÝ»ñÁ
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍ³ÏÇóÝ»ñ, ¹ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñÇ óáõó³ÝÇßÝ»ñ,
¹ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñÇ Ý»ñ¹³ßÝ³Ï»óáõÙ, ¹ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï
Ï³é³í³ñáõÙ

¸ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñÇ ¹³ë³Ï³ñ·áõÙÁ Ï³ñ¨áñíáõÙ ¿ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
ýÇÝ³Ýë³ïÝï»ë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ ³ËïáñáßÙ³Ý, ÇÝãå»ë Ý³¨ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
Ï³ÛáõÝ ½³ñ·³óÙ³Ý, ÁÝÃ³óÇÏ ¨ Ñ»é³ÝÏ³ñ³ÛÇÝ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ: ²Ûë
³éáõÙáí, ¿³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ ¿ Ó»éù µ»ñáõÙ ¹ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñÇ Ó¨³íáñÙ³Ý ÁÝÃ³óùÁ, Ý»ñ¹³ßÝ³ÏáõÃÛáõÝÝ áõ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ µÝáõÃ³·ñáÕ
ýÇÝ³Ýë³ïÝï»ë³Ï³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙÁ ¨ ¹³ë³Ï³ñ·áõÙÁ,
áñáÝù ¹ñíáõÙ »Ý í»ñÉáõÍ³Ï³Ý Ñ³ßí³ñÏÝ»ñÇ ÑÇÙùáõÙ: Ðá¹í³ÍáõÙ ³é³ç³ñÏÝ»ñ »Ý Ï³ï³ñíáõÙ µ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ¹ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ ¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ý áõÕÕáõÃÛ³Ùµ:
Нарине САРГСЯН
Пути улучшения квалификации показателей анализа денежных потоков
Ключевые слова: финансовые коэффициенты, показатели денежных потоков, армонизация
денежных потоков, эффективное управления денежных потоков

Квалификация денежных потоков становится важным при диагностики финансово
экономического состояния организации, а также при тактического и стратегического анализа финансового развития. В этой связи приобретает важное значение
систематизация и квалификация финансовых показателей, отражающие гармонизацию, эффективность и состояние денежных потоков, используемые в процессе
экономического анализа. В статье проводится рекомендации по совершенствовании квалификации показателей анализа денежных потоков в банковский сфере.
Narine SARGSYAN
Ways to improve qualification of indicators analysis of cash flows
Key words: financial ratios, indicators of cash flows, harmonization of cash flows, efficient
management of cash flows

The qualification of cash flows becomes important in diagnosing the financial and economic position of the organizations, as well as in the tactical and strategic analysis of
financial development. In this regard, the systematization and qualification of financial
indicators, regarding harmonization, efficiency and positions of cash flows used in the
process of economic analysis becomes important. The article makes recommendations
on improving the qualification of indicators of cash flow analysis in the banking sector.
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«ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎՃԱՐ
ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄՈՒՄ» ԱՊԱՀՈՎԱԴԻՐՆԵՐԻ
ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒՄԸ (ԻՐԱՆԻ ՔԵՐՄԱՆ

ՆԱՀԱՆԳԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ)
Ջաֆարի ՄՈՀԱՄՄԱԴ
ԵՊՀ Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետի ասպիրանտ
Բանալի բառեր. Իրանի բժշկական ապահովագրական կազմակերպություն,
կենցաղային պայմաններ, ֆինանսավորման աղբյուրներ

Ռիսկայնության բաշխվածության և վտանգը փարատելու համատեքստում միմիայն փոխանակելի գործոնների կապակցությամբ է, որ կարելի է
խոսել մասնակցության հարցի շուրջ: Հետևաբար, քանի որ առողջությունը
փոխանակման ենթակա չէ, հնարավոր չէ հիվանդության ու նրա հետևանքների շուրջ խոսել մասնակցության թեմայով, սակայն հնարավոր է համապատասխան ֆինանսական վտանգը մասնակցության առարկա դարձնել: Թեև
նույն այդ ֆինանսական վտանգը հաճախ հանգեցնում է առողջության հարցով սպառնալիքների: Այսպիսով, միանշանակ ակնհայտ է ապահովագրության նշանակությունը մարդու առողջական ասպեկտների կապակցությամբ:
Առողջապահության հանրային ապահովագրության հարցը վերաբերում է
մարդկանց առողջության պահպանմանն ու նրա մակարդակի բարձրացմանը: Մարդը մի շարք բնական հավասար պահանջմունքներ ունի, որոնք
կարող են միջավայրի տարբեր պայմաններում մարդու գիտակցության շերտերի փոփոխության դեպքում, առաջացնել և դրսևորել տարբեր պահանջներ: Սակայն բոլոր հասարակություններում պետք է ապահովվեն մարդու
բնական ու որոշիչ պահանջմունքները՝ որպես նրա իրավունքներ:
Իրանի առողջապահական ապահովագրության համակարգի զարգացումը համարվում է հոգևոր առաջնորդի ընդհանուր քաղաքականությունների շրջանակներում, երկրի զարգացման հինգերորդ ծրագրի օրենքում և Իրանի առողջապահական ապահովագրության կազմակերպության կանոնադրության մեջ ընդգծվող կարևորագույն հանձնարարականներից մեկը: Հույս
կա, որ Իրանի առողջապահական ապահովագրության կազմակերպության
ձևավորմամբ, որպես երկրի սոցիալական բարեկեցության համակարգի գըլխավոր բարեփոխումներից մեկը, նախադրյալներ կստեղծվեն վեհ նպատակներն իրականություն դարձնելու համար, դրանք են՝ առողջապահության
ոլորտում արդարության ապահովում, առողջապահական ծառայությունների
տրամադրման որակի բարձրացում, ապահովադիրների գրպանից վճարների կրճատում, ապահովագրության համընկնումների վերացում, ընտանեկան բժշկի ծրագրի և երկրի ողջ տարածքում այցելությունների համակարգի
զարգացում և ընդլայնում: Հետևաբար, Իրանի առողջապահության ապահո168
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վագրության կազմակերպության առաքելությունն այս հարցում հետևյալն է.
հանրապետական ծառայությունների կառավարման օրենքի 5-րդ հոդվածի
և երկրի հանրային հաշվարկների օրենքի 5-րդ հոդվածի առարկա հանդիսացող բոլոր հիմնադրամների բժշկական ապահովագրությունների բաժինների արագ հավաքագրման միջոցով, առողջապահական ապահովագրության բոլոր նախաձեռնությունները կազմակերպությունում կենտրոնացնելու ուղղությամբ անհրաժեշտ գործողությունների իրագործումը, հաշվի
առնելով կազմակերպության կանոնադրության զարգացման հինգերորդ
ծրագրի օրենքի 38-րդ հոդվածը, և բոլոր քաղաքացիներին առողջապահության բազային ծառայությունների հավասար տրամադրման սկզբունքը:
Քերման նահանգի առողջապահության ապահովագրության գլխավոր
վարչությունն առողջապահության ապահովագրության նախագծի իրագործման գծով հանրապետության երրորդ տարածքային շրջանի յոթ նահանգներից մեկն է, որը հաջողությամբ քայլեր է նախաձեռնել քաղաքային հանրային առողջապահության անվճար բժշկական ապահովագրության նախագծի իրականացման ուղղությամբ և առողջապահության հանրային ապահովագրության շրջանակներում է ընդգրկել Քերմանի նահանգի 220000 քաղաքացու, ովքեր չէին ընդգրկվել ապահովագրության փաթեթներում: Այսպիսով, ապահովագրության ծածկույթում ընդգրկվեցին Քերման նահանգի երեք
միլիոնանոց բնակչության ավելի քան 1.8 մլն անձ:
Ելնելով այն հանգամանքից, որ առողջապահության հանրային ապահովագրության ընդգրկման համակարգը հիմնված է առողջապահության
հարցում արդարության իրականացման սկզբունքի վրա (այսինքն, վճարել՝
ըստ կարողության, վերցնել՝ ըստ պահանջի), ապահովագրության համակարգը պետք է աշխատի այնպես, որ կանխելով որոշակի երևույթներ, ինչպիսիք են՝ բարոյական ռիսկը, հակադարձ ընտրությունը, անվճար «ձիավարությունը» և այլն, միաժամանակ կանխարգելի հակադարձ խնամքի օրենքի
իրագործումը: Առողջապահական ապահովագրության համակարգում ֆինանսավորումն իրականացվում է հարկերի միջոցով, իսկ ծառայությունների
կազմակերպումը հիմնականում պետական բնույթի է, և փորձը ցույց է տվել,
որ կառավարությանն առընթեր ռեսուրսներն անկայուն են և քաղաքականությունները փոփոխվում են կառավարությունների փոփոխմամբ, հատկապես
զարգացող երկրներում, և ռեսուրսները չապահովվելու դեպքում, ձևավորվում է այնպիսի պահանջ (ստանալիք), որը չբավարարելու արդյունքում,
գործ ենք ունենալու այնպիսի հետևանքների հետ, ինչպիսիք են՝ մարդկանց
ուսերին կառավարության ֆինանսական բեռի պարտադրում կամ սոցիալական լարվածություն: Հետևաբար, այս կապակցությամբ ցանկացած ուսումնասիրություն, որը կնպաստի ֆինանսական աղբյուրների ապահովման թի169
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րախավորմանը, գումարների գանձելու ու վճարելու և հարկային համակարգերի բարեփոխումներին՝ առավելագույն արդարությունն ապահովելու ուղղությամբ, օգտակար է լինելու: Հիմք ընդունելով կազմակերպության պահանջները, փորձ է արվել ուսումնասիրելով Քերման նահանգի առողջապահության ապահովագրության հիմնադրամի ապահովադիրների կենցաղային
վիճակը՝ կիրառական և նկարագրական հետազոտության շրջանակներում,
քայլ նախաձեռնել որոշումներ կայացնողների և տնօրենների ծրագրերի
մշակման և ռեսուրսների որակավորման և ռեսուրսների արդարացի հատկացումների գործընթացը բարելավելու ուղղությամբ:

Հետազոտության նպատակները: Գլխավոր նպատակ: Հետազոտության
գլխավոր նպատակն է գնահատել հանրային առողջապահական ապահովագրության ապահովադիրների կազմի կառուցվածքը և ուսումնասիրել ապահովագրության վճարի կարողության չափը՝ Քերման նահանգի ապահովադիրների օրինակով: Մասնավոր նպատակներն են՝
1) Վերլուծել Քերման նահանգի հանրային առողջապահական ապահովագրության ապահովադիրների կազմի կառուցվածքն՝ ըստ տարիքի, սեռի, զբաղվածության, բնակության վայրի և այլն:
2) Վերլուծել Քերման նահանգի հանրային առողջապահական ապահովագրությունում ընդգրկված ընտանիքների ծախսերն ու եկամուտը:
3) Որոշել Քերման նահանգի ապահովագրված ընտանիքների շրջանում ապահովագրության գումարի վճարման կարողության չափը:
Հարցվողների կազմը: Սույն հետազոտության հարցվողների կազմն են՝
Քերման նահանգի հանրային առողջապահական ապահովագրության հիմնադրամի թվով 220000 ապահովադիրները:
Ընտրանքի հաշվարկի մեթոդը և թիվը: Քանի որ Քոքրանի և Մորգանի
բանաձևով ընտրանքի քանակը փոքր է 400 անձից, ինչպես նաև 220000
անձից բաղկացած հարցվողների կազմի դեպքում արդյունքների հավաստիության համար մեզ անհրաժեշտ է առավել մանրազնին ուսումնասիրություն, հետևաբար, առավել բարձր հավաստիության և ճշգրտության նպատակով ուսումնասիրվելու է ընտրանքի քանակի նվազագույն 10 տոկոսը:

Տվյալները հավաքագրելու գործիքակազմը: Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ դաշտային տվյալների հավաքագրման հարցում տարածված
մեթոդ է հարցաթերթիկների տարբերակը, որի շնորհիվ հնարավոր է լայն
մասշտաբով տեղեկատվության հավաքագրումը, սույն հետազոտության
շրջանակներում, ըստ անհրաժեշտության, կիրառվելու է հարցաթերթիկ:
Տվյալները հավաքագրելու մեթոդը: Տվյալների հավաքագրման և ընտրանքի համար կիրառվել է պարզ պատահականության սկզբունքով ընտ170
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րանքի մեթոդը, ուր սահմանված հարցվողներից յուրաքանչյուրը հավասար
և անկախ հնարավորություն է ունենալու ընտրանքում հայտնվելու համար:

Տվյալները վերլուծելու մեթոդը: Վերլուծությունները տրամադրվելու են
հաճախականության աղյուսակների, սյունակային և նկարագրական գծապատկերների միջոցով՝ ժողովրդագրական ցուցանիշների վիճակի և հետազոտության փոփոխականների վերաբերյալ:

Արդյունքները:
1. Հարցվողների սեռը: Տվյալների վերլուծության հիման վրա, հետազոտության հարցվողներից 745-ը (33.2) իգական և 1501-ը (66.8) արական
սեռի ներկայացուցիչներ են:
2. Հարցվողների տարիքը: Տվյալների վերլուծության հիման վրա, հետազոտության հարցվողներից 156-ը (6.9) 20 տարեկանից ցածր տարիքի
են, 1075-ը (47.9) 21-30 տարեկան, 562-ը (25.0) 31-40 տարեկան, 222-ը
(9.9) 41-50 տարեկան և 180-ը (8.0) 50-ից վեր, իսկ 51-ի (2.3) տարիքն
անորոշ է: Ապահովադիրների առավելագույն հաճախականությունը նկատվում է 21-30 տարիքային խմբում:
3. Հարցվողների ընտանեկան կարգավիճակը: Տվյալների վերլուծության հիման վրա, հետազոտության հարցվողներից 1685-ն (75.0) ամուսնացած են, 502-ը (22.4)՝ չամուսնացած, իսկ 59-ը (2.6)՝ անորոշ:
4. Հարցվողների կրթության մակարդակը: Տվյալների վերլուծության հիման վրա, հետազոտության հարցվողներից 907-ը (40.4) չունեն դպրոցական կրթության ավարտական, 717-ը (31.9) դպրոցի շրջանավարտներ են,
195-ը (8.7) թերի բարձրագույնի, 265-ը (11.8) բակալավրի և 96-ը (4.3)
մագիստրատուրայի և ավելի բարձր ավարտական ունեցողներ են, իսկ 66-ի
(2.9) կրթության մակարդակն անորոշ է: Առավելագույն հաճախականությունը այն ապահովադիրների մոտ է, ովքեր դպրոցի շրջանավարտներ են:
5. Հարցվողների ընտանեկան վիճակն՝ ըստ խնամակալի առկայության:
Տվյալների վերլուծության հիման վրա, հետազոտության հարցվողներից
104-ը (4.6) ծնողազուրկ են, 355-ի (15.8) դեպքում կինն է ղեկավարում
ընտանիքը, 79-ն (3.5) անկախ (սեփական խնամակալությամբ) ապրող կին
կամ աղջիկներ են, 1393-ը (62.0) սովորական (նորմալ) և 315-ն (14.0)
անորոշ կարգավիճակով անհատներ են: Առավել հաճախականությունն
նրանց մոտ է, ով սովորական ընտանեկան կարգավիճակ ունեն:
6. Բնակարանային պայմանները: Տվյալների վերլուծության հիման
վրա, հետազոտության հարցվողներից 21-ը (0.9) բնակվում են ոչ պաշտոնական կացարաններում, 469-ն (20.9) ապրում են հարազատների հետ,
103-ը (1.6) չունի կացարան, 652-ն (29.0) ապրում են վարձակալության
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պայմաններում, 165-ն (7.3) ապրում են նվիրած, իսկ 759-ն (33.8)՝ սեփական տներում, 77-ի (3.4) դեպքում անորոշ պայմաններ են:
Աղյուսակ 1. Ընտանեկան վիճակի հաճախականությունն՝ ըստ հարցվողների
խնամակալության

Առավելագույն հաճախականությունը նկատվում է այն ապահովադիրների մոտ, ովքեր անձնական տուն ունեն, երկրորդ տեղում են՝ վարձակալությամբ ապրողները:
Աղյուսակ 2. Հարցվողների բնակարանային պայմանների
հաճախականությունը

7. Ընտանիքի խնամակալի զբաղվածությունը: Տվյալների վերլուծության հիման վրա, հետազոտության հարցվողներից 433-ն (19.3) աշխատում է ոչ ամբողջական դրույքաչափով, 407-ն (18.1)՝ ամբողջական դրույքաչափով, 557-ն (24.8) աշխատանք է փնտրում, 492-ն (21.9) օրավարձով է աշխատում, 160-ը (7.1) սեզոնային աշխատանք ունի, 197-ի (8.8)
վիճակն անորոշ է: Առավելագույն հաճախականությունն այն ապահովադիրների մոտ է, ով աշխատանք է փնտրում կամ աշխատում է օրավարձով:
8. Ընտանիքի խնամակալի առողջական վիճակը: Տվյալների վերլուծության հիման վրա, հետազոտության հարցվողներից 114-ն (5.1) անաշխատունակ են, 50-ը (2.2) բուժման ենթակա հոգեկան հիվանդ/թմրամոլներ են,
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34-ը (1.5) տառապում են դժվար բուժում ունեցող/խրոնիկ հիվանդությամբ,
1983-ն (88.3) առողջ են, 2-ը (0.1) տառապում են այլ հիվանդություններով, 63-ն (2.8)՝ անորոշ: Առավելագույն հաճախականությունը նկատվում է
այն ապահովադիրների մոտ, ովքեր լիարժեք առողջ են:
Աղյուսակ 3. Հարցվողների խնամակալի զբաղվածության
հաճախականությունը

9. Հարցվողների ընտանիքի առողջական վիճակը: Տվյալների վերլուծության հիման վրա, հետազոտության հարցվողներից 46-ը (2.0) բուժման
ենթակա հոգեկան հիվանդներ/թմրամոլներ են, 48-ը (2.1) տառապում են
դժվար բուժվող/խրոնիկ հիվանդությամբ, 1871-ի (83.3) մոտ ընտանիքի
բոլոր անդամներն առողջ են, 2-ը (0.1) տառապում են այլ հիվանդություններով, 172-ն (7.7) անաշխատունակ են ընտանիքում և 107-ն (4.8) անորոշ են: Առավելագույն հաճախականությունը նկատվում է այն ապահովադիրների մոտ, որոնց ընտանիքի անդամները լիարժեք առողջ են:
10. Հարցվողների ամսական եկամտի վիճակը: Տվյալների վերլուծության հիման վրա, հետազոտության հարցվողներից 23-ն (1.0) ավելի քան
երկու մլն, 665-ը (29.6)՝ 500 հազարից մեկ մլն, 117-ը (5.2)՝ մեկից մեկ ու
կես մլն, 29-ը (1.3)՝ 1.5-ից 2 մլն, 1392-ը (62.0) 500 հազար թումանից
ցածր և 20-ը (0.9)՝ անորոշ եկամուտ ունեն: Առավելագույն հաճախականությունը նկատվում է այն ապահովադիրների մոտ, ովքեր ամսական 500
հազար թումանից ցածր եկամուտ ունեն:
Ընդհանուր ձևակերպմամբ, կարելի է այս դաշտային հետազոտությունից, որն իրականացվել է արեգակնային տոմարով 1393 թ. մեհր-ազար ամիսներին (համապատասխանաբար՝ 2014 թ. հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին) անվճար հանրային ապահովագրության գրքույկ ստանալու նպատակով Քերման նահանգում շրջանների ապահովագրության վարչություններ
կամ կազմակերպության բրոկերային գրասենյակներ այցելածների շրջանում, եզրահանգումներ կատարել հետևյալ կերպ.
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Այցելուների տարիքային պատկերը վկայում է այցելության և գրքույկ
ստանալու պահին նրանց երիտասարդ լինելու մասին (80 տոկոսը 40 տարեկանից ցածր են), ապահովադիրների երկու երրորդն ամուսնացածներ են և
70 տոկոսը՝ ցածր մակարդակի կրթություն ունեցողներ (40-ը չի ավարտել
դպրոցը, 30-ը դպրոցի շրջանավարտներ են): Ինչպես նաև այցելուների
14-ը չունեին նորմալ ընտանիք (այսինքն՝ ընտանիքը ղեկավարող կին,
ծնողազուրկ կամ ամուսնալուծված կամ այլ տարբերակներ էին):
Աղյուսակ 3. Հարցվողների եկամտի վիճակի հաճախականությունը

Այն ապահովադիրները, ովքեր չէին բնակվում սեփական տանը, կըրկնակի անգամ ավելին են բնակարան ունեցողների համեմատ, 80 տոկոսից
ավելին կայուն ու հստակ աշխատանք չունեին և ապրում էին ոչ ցանկալի և
անկայուն եկամտի պայմաններում, որի վկայությունն է օրական 30 հազար
թումանից ցածր եկամուտը (ամսական 500 հազար թումանից ցածր): Ընտանիքների խնամակալի և անդամների ավելի քան 80 տոկոսանոց առողջությունը կարող է վկայել առողջապահական հանրային ապահովագրա-կան
հիմնադրամի ապահովադիրների ոչ ցանկալի վիճակի մասին, սակայն դա
պահանջում է լուրջ ուշադրություն այն անհատների նկատմամբ, ովքեր դըժվար բուժվող կամ խրոնիկ հիվանդությամբ են տառապում (երկու գործոններով՝ 12 տոկոս խնամակալները և 17 տոկոս ընտանիքի այլ անդամները):
Հաշվի առնելով սույն վիճակագրական տվյալները, որոնք արդյունք են,
իհարկե, այցելուների սեփական արտահայտությունների, կարելի է եզրակացնել, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը 1393 թ. (2014 թ.) հաջողությամբ է իրագործել բժշկական ապահովագրության հովանու ներքո առողջապահական ծառայությունների հանրային (UHC) ծածկույթի նպատակը, քանի որ աշխատանքներ են կատարվել կարող խավից դեպի աղքատներ և առողջ հասարակությունից դեպի անկարող հասարակություն առողջա174
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պահական սուբսիդաների հատկացման ուղղությամբ, և կատարված հարցումը մեզ ուղղորդում է դեպի հենց այս եզրահանգումը, ինչը համահունչ է
նաև հայ փորձագետների մոտեցումներին161: Ընդհանուր առմամբ, կարելի է
ձևակերպել այսպիսի մոտեցում. ընտրանք հանդիսացող հասարակությունը
ցածր մակարդակի կրթությամբ, եկամուտների առումով՝ հասարակության
ստորին դեցիլներում և կենցաղի տեսանկյունից անցանկալի պայմաններում
գտնվող անհատներ են, ինչն անհրաժեշտ է դարձնում ոլորտի ռեսուրսներն
ապահովելու համար կառավարության համակողմանի աջակցությունը:

Առաջարկություններ: Հաշվի առնելով երկրում տիրող մշակութային
բազմազանությունը, ինչն ազդում է կյանքի բոլոր փուլերի, անհատների կըրթության, եկամտի և առողջության և այլ պայմանների վրա, անհրաժեշտ է
ուսումնասիրել այս նախագիծը երկրի մյուս գերատեսչություններում և երեք
շրջաններում: Տվյալ գերատեսչությունն օժտված է համապատասխան կարողությամբ և անհրաժեշտ փորձով, և պահանջվում է, որպեսզի կազմակերպական համաձայնեցմամբ և կոորդինացումներով այս գործողությունն իրագործվի ընթացիկ տարում՝ հանրապետական մասշտաբով: Ինչպես նաև ապահովադիրներին ծառայությունների տրամադրման և արդարացի բաշխման վերաբերյալ հետազոտությունը, որը պարզում է առողջապահական
հարցով արդարության հասանելիության աստիճանը և առողջապահական
ծառայությունների հասանելիության որակը, ինչպես նաև ապահովադիրների
գրպանից վճարումների ծավալի վերաբերյալ ուսումնասիրությունը կարող
են դասվել կազմակերպական ուսումնասիրությունների առաջնահերթությունների շարքում, որպեսզի որոշումներ կայացնողների ու տնօրենների
համար վեր հանելով ներկա վիճակը, մշակվեն անհրաժեշտ ծրագրեր՝ կազմակերպության վեհ նպատակներին և ընդհանուր քաղաքականություններին
համահունչ:

Օգտագործված աղբյուրներ
1. Ռաջաբփուր Մաջիդ, Զարե Հոսեյն, Համեմատական ուսումնասիրություն ընտըրված երկրներում բժշկական ապահովագրության համակարգի վերաբերյալ և
համապատասխան մոդելի առաջադրում Իրանի համար, Սոցիալական ապահովության տնտեսություն, հ. 32 և 33, գարուն-ամառ, 2008, էջ 79-104
2. Սեփեհրդուստ Համիդ, Էբրահիմնասաբ Սամանե, Իրանում կյանքի ապահովագրության ու սոցիալական բարեկեցության զարգացման և առողջապահության կապը՝
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Ջաֆարի ՄՈՀԱՄՄԱԴ
«Առողջապահական ապահովագրության հիմնադրամում» ապահովադիրների
կենցաղի ուսումնասիրումը (ԻԻՀ Քերման նահանգում)
Բանալի բառեր. Իրանի բժշկական ապահովագրական կազմակերպություն,
կենցաղային պայմաններ, ֆինանսավորման աղբյուրներ

Ռիսկայնության բաշխվածության և վտանգը փարատելու համատեքս-տում
միմիայն փոխանակելի գործոնների կապակցությամբ է, որ կարելի է խոսել
մասնակցության հարցի շուրջ: Հետևաբար, քանի որ առողջությունը փոխանակման ենթակա չէ, հնարավոր չէ հիվանդության ու նրա հետևանքների
շուրջ խոսել մասնակցության թեմայով, սակայն հնարավոր է համապատասխան ֆինանսական վտանգը մասնակցության առարկա դարձնել: Թեև նույն
այդ ֆինանսական վտանգը հաճախ հանգեցնում է առողջության հարցով
սպառնալիքների: Այսպիսով, միանշանակ ակնհայտ է ապահովագրության
նշանակությունը մարդու առողջական ասպեկտների կապակցությամբ:
Джафари МУХАММЕД
Исследование бытовых условий страхователей в «Фонде бесплатного
общественного медицинского страхования» (в провинции Керман Ирана)
Ключевые слова: медицинская страховая организация Ирана, бытовые условия, источники
финансирования

В рамках статьи были исследованы бытовые условия страхователей страхового
фонда городских бесплатных медицинских услуг, чтобы использовать их при
вынесении постановлений органами руководства республики, с целью оценки разработки программ и достаточности финансовых ресурсов. В целом, конечный результат исследования заключается в следующем: необходима всесторонняя поддержка правительства, учитывая, что страхователи общественного медицинского
страхования люди с низким уровнем образования, с точки зрения доходов принадлежат к низшим децилям и находятся в не желательных условиях жизни.
Mohammad JAFARI SIRIZI
Assessment of financial status of insured persons in "Free insurance fund of
universal health" (in Kerman province of Iran)
Key words: Iran‘s health insurance organization, financial status, financial resources

In this paper, financial status on Free Urban insured people in the health insurance fund
is discussed. The outcome of the study in planning and evaluation of the adequacy of
financial resources should be used to decide the country's macro management. Researcher found, given that the insured people in the free health insurance fund,
are with low public education, low income in society, and they live in unfavorable
condition, full support for the government is required.
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îÝï»ë³·ÇïáõÃÛ³Ý Ã»ÏÝ³Íáõ
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. å»ï³Ï³Ý µÛáõç», å»ï³Ï³Ý ýÇÝ³ÝëÝ»ñ, µÛáõç»ï³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·,
µÛáõç»ï³ÛÇÝ ·áñÍÁÝÃ³ó, µÛáõç»ï³ÛÇÝ »Ï³ÙáõïÝ»ñ ¨ Í³Ëë»ñ, µÛáõç»ï³ÛÇÝ
åÉ³Ý³íáñáõÙ

ÞáõÏ³Û³Ï³Ý ïÝï»ëáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»áõÙ »ñÏñÇ ³éç¨ Í³é³ó³Í ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý ·áñÍáõÙ ³é³Ýóù³ÛÇÝ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝÇ å»ï³Ï³Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ, áñÁ, ë»ñï ÷áËÏ³åí³ÍáõÃÛ³Ý
Ù»ç ·ïÝí»Éáí ïÝï»ë³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÙÛáõë áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï,
ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ëï»ÕÍáõÙ ¿ ³ÝÑñ³Å»ßï Ý³Ë³¹ñÛ³ÉÝ»ñ ¹ñ³Ýó ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùµ, å»ï³Ï³Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ë³ÑÙ³ÝíáõÙ ¿ Ý³¨ áñå»ë ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý é»ëáõñëÝ»ñÇ
Ó¨³íáñÙ³Ý ¨ û·ï³·áñÍÙ³Ý Çñ³í³ëáõÃÛáõÝÝ»ñáí ûÅïí³Í å»ï³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý ÇÝëïÇïáõïÝ»ñÇ ¨ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ËáõÙµ`
áõÕÕí³Í å»ïáõÃÛ³Ý é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý ¨ Ù³ñï³í³ñ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ
Çñ³Ï³Ý³óÙ³ÝÁ:163 Ø»ñ Ï³ñÍÇùáí, ÝÙ³Ý ë³ÑÙ³ÝáõÙÁ áñáß³ÏÇáñ»Ý ËÁÝ¹ñ³Ñ³ñáõÛó ¿, ù³ÝÇ áñ ëï»ÕÍáõÙ ¿ áñáß³ÏÇ Ñ³ñó³¹ñáõÙÝ»ñ: Ø³ëÝ³íáñ³å»ë, »Ã» ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ Çñ Ù»ç Ý»ñ³éáõÙ ¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ÇÝëïÇïáõïÝ»ñÁ, ³å³ ³Û¹ ¹»åùáõÙ Ç±Ýã ¿ Çñ»ÝÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á: àñáß Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ Ñ³ïÏ³óÝáõÙ »Ý »ñÏñáñ¹³ÛÇÝ ¹»ñ` ¹ñ³ Ù»ç Ý»ñ³é»Éáí µÛáõç»ï³ÛÇÝ, Ñ³ñÏ³ÛÇÝ, ¹ñ³Ù³í³ñÏ³ÛÇÝ ¨ Ù³ùë³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ÀÝ¹
áñáõÙ, ³Ûë ¹»åùáõÙ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ í»ñ³å³ÑíáõÙ ¿
½áõï ïÝï»ë³Ï³Ý ¨ ëáóÇ³É³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óÙ³ÝÝ
ûÅ³Ý¹³ÏáÕ ÙÇçáóÇ ¹»ñ:164
ÀÝ¹Ñ³Ýñ³óÝ»Éáí Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ³éÏ³ ï»ë³Ï»ïÝ»ñÁ, Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ýß»É, áñ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ë³ÑÙ³ÝíáõÙ ¿ Ï³Ù áñå»ë ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý é»ëáõñëÝ»ñÇ Ï»ÝïñáÝ³óÙ³Ý ¨ û·ï³162

Ð»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ Çñ³Ï³Ý³óí»É ¿ ÐÐ Î¶Ü ·ÇïáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý ÏáÙÇï»Ç
ïñ³Ù³¹ñ³Í ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ùµ` 15T-5B103 Í³ÍÏ³·ñáí ·Çï³Ï³Ý Ã»Ù³ÛÇ
ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ:
163
Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник. 2-е изд. В. Сенчагов, А. Архипов и др.;
под ред. В. Сенчагова, А. Архипова. М., 2004. С. 6.
164
Финансы: Учебник для вузов. Под ред. М. Романовского, О. Врублевской. М., 2000. С. 114.
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·áñÍÙ³Ý áõÕÕáõÃÛ³Ùµ Çñ³Ï³Ý³óíáÕ ÏáÝÏñ»ï ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³ËáõÙµ, Ï³Ù áñå»ë ÇÝëïÇïáõïÝ»ñÇ Ï³Ù ·áñÍÇùÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·, Ï³Ù ¿É
áñå»ë ÙÇçáó ³ÛÉ, ³é³í»É ·Éáµ³É ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: ²Ûë ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó, ³éÏ³ ë³ÑÙ³ÝáõÙÝ»ñáõÙ ß³ï Ñ³×³Ë ÑÝ³ñ³íáñ
ã¿ ÙÇÙÛ³ÝóÇó ï³ñµ»ñ³Ï»É §ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ¦, §ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·¦ ¨ §ýÇÝ³ÝëÝ»ñÇ Ï³é³í³ñáõÙ¦ Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:
ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùµ, ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ, ¹³ Ý³Ë ¨ ³é³ç, Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý áÉáñïáõÙ é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý ¨ Ù³ñï³í³ñ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ
¨ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ áñáßÙ³Ý, ÇÝãå»ë Ý³¨ ¹ñ³Ýó Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ñ³Û»ó³Ï³ñ·³ÛÇÝ Ùáï»óáõÙÝ»ñÇ ¨ Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ Ùß³ÏÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³ó ¿: Üå³ï³Ï³¹ñáõÙÁ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³é³çÇÝ ¨ ³é³í»É Ï³ñ¨áñ ÷áõÉÝ
¿ áõ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÇó Ù»ÏÁ: îÝï»ë³Ï³Ý ¨ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ñëï³Ï Ï»ñåáí ë³ÑÙ³Ý»É »ñÏñÇ ½³ñ·³óÙ³Ý ·Éáµ³É
Ýå³ï³ÏÝ»ñÁ Ï³Ù áñ ÝáõÛÝ ¿` å»ïáõÃÛ³Ý ³é³ù»ÉáõÃÛáõÝÁ, áñÁ, áñå»ë
Ï³ÝáÝ, ³Ùñ³·ñíáõÙ ¿ »ñÏñÇ ë³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ùµ:
ì»ñÁ Ýßí³Í Ñ³ñó»ñÇ Ñ³Ù³ï»ùëïáõÙ å»ï³Ï³Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ¹Çï³ñÏ»É áñå»ë å»ï³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý
Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Çñ³Ï³Ý³óíáÕ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ
Ñ³Ù³ËáõÙµ, áñáÝù áõÕÕí³Í »Ý é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ ¨ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ¹ñ³Ýó Ó»éù µ»ñÙ³Ý Ñ³Û»ó³Ï³ñ·³ÛÇÝ Ùáï»óáõÙÝ»ñÇ
Ùß³ÏÙ³ÝÁ ¨ Çñ³óÙ³ÝÁ` Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÇ
Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý é»ëáõñëÝ»ñÇ Ï»ÝïñáÝ³óí³Í
ýáÝ¹Ç Ó¨³íáñÙ³Ý ¨ û·ï³·áñÍÙ³Ý ÙÇçáóáí:
Ð³ñÏ ¿ Ýß»É, áñ å»ï³Ï³Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ï³ñ¨áñ
áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ù»ÏÁ µÛáõç»ï³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ ¿, áñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ Ù»Í³å»ë å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ µÛáõç»ï³ÛÇÝ åÉ³Ý³íáñÙ³Ý
áñ³Ïáí: ì»ñçÇÝÇë í»ñ³µ»ñÛ³É Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ï»ë³Ï»ïÝ»ñÁ áñáß³ÏÇáñ»Ý ï³ñµ»ñíáõÙ »Ý ÙÇÙÛ³ÝóÇó:
Ø³ëÝ³íáñ³å»ë, µÛáõç»ï³ÛÇÝ åÉ³Ý³íáñÙ³Ý ¿áõÃÛáõÝÁ µ³ó³Ñ³Ûï»ÉÇë È.
¸ñáµá½ÇÝ³Ý ³ÛÝ µÝáõÃ³·ñáõÙ ¿ Ñ»ï¨Û³É Ï»ñå. §´Ûáõç»ï³ÛÇÝ åÉ³Ý³íáñÙ³Ý ïÝï»ë³·Çï³Ï³Ý ¿áõÃÛáõÝÁ Ï³Û³ÝáõÙ ¿ »ñÏñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ½³ñ·³óÙ³Ý Íñ³·ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ ï³ñµ»ñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñÇ µÛáõç»Ý»ñÇ Ï³½ÙÙ³Ý ¨
Ï³ï³ñÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ï³ñµ»ñ ûÕ³ÏÝ»ñÇ
ÙÇç¨ Ñ³Ù³Ë³éÝ Ý»ñùÇÝ ³ñ¹ÛáõÝùÇ ¨ ³½·³ÛÇÝ »Ï³ÙïÇ Ï»ÝïñáÝ³óí³Í
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µ³ßËÙ³Ý ¨ í»ñ³µ³ßËÙ³Ý Ù»ç¦:165 Ü»ñÏ³Û³óí³Í ë³ÑÙ³ÝáõÙÇó Ñ»ï¨áõÙ ¿,
áñ åÉ³Ý³íáñáõÙÁ áã ³ÛÉ ÇÝã ¿, »Ã» áã ÐÜ²-Ç µ³ßËÙ³Ý ¨ í»ñ³µ³ßËÙ³Ý
·áñÍÁÝÃ³ó, áñÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ µÛáõç»ï³ÛÇÝ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ166: ´³óÇ ³Û¹, åÉ³Ý³íáñÙ³Ý ÷áõÉÇ Ù»ç µÛáõç»Ç Ï³ï³ñÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ Ý»ñ³éáõÙÁ, Ù»ñ Ï³ñÍÇùáí, ³ÛÝù³Ý ¿É ïñ³Ù³µ³Ý³Ï³Ý ã¿, ù³ÝÇ
áñ ³Û¹ ÷áõÉáõÙ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ ÁÝ¹áõÝí³Í Íñ³·ñ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý é»ëáõñë³ÛÇÝ ³å³ÑáíáõÙ ¨ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ:
´Ûáç»ï³ÛÇÝ åÉ³Ý³íáñÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É Ù»Ï ³ÛÉ ë³ÑÙ³ÝáõÙ ïñíáõÙ ¿
î. Îáí³É¨³ÛÇ ÏáÕÙÇó, Áëï áñÇ §µÛáõç»ï³ÛÇÝ åÉ³Ý³íáñáõÙÁ å»ïáõÃÛ³Ý
µÛáõç»ï³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÇó µËáÕ ëÏ½µáõÝùÝ»ñÇ ¨ Ù»Ãá¹Ý»ñÇ íñ³
ÑÇÙÝí³Í µÛáõç»Ç Ï³½ÙÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ µÛáõç»ï³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ¨ ÙÇçµÛáõç»ï³ÛÇÝ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³é³í³ñáõÙ ¿¦:167 ²Ûë ë³ÑÙ³ÝÙ³Ý Ù»ç
Ñ»ÕÇÝ³ÏÁ ·ñ»Ã» ÝáõÛÝ ÇÙ³ëïÝ»ñáí ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ åÉ³Ý³íáñáõÙÁ ¨
Ï³é³í³ñáõÙÝ ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ ¹ñ³Ýù ÙÇÙÛ³ÝóÇó ï³ñµ»ñíáõÙ »Ý ÇÝãå»ë
Ù³ëÁ ¨ ³ÙµáÕçÁ: äÉ³Ý³íáñáõÙÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ Ï³é³í³ñÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ ÷áõÉ»ñÇó Ù»ÏÁ, ÇëÏ í»ñçÇÝÝ Çñ Ù»ç Ý»ñ³éáõÙ ¿ Ý³¨ ³ÛÉ ÷áõÉ»ñ: ´³óÇ
³Û¹, Ýßí³Í ë³ÑÙ³ÝÙ³Ý Ù»ç Ñ»ÕÇÝ³ÏÁ áñå»ë ûµÛ»Ïï ¹Çï³ñÏáõÙ ¿
µÛáõç»ï³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á ¨ ÙÇçµÛáõç»ï³ÛÇÝ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ãÝ³Û³Í
í»ñçÇÝÝ»ñÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ »Ý µÛáõç»ï³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ù³ë»ñÇó, ù³ÝÇ áñ
ÑÝ³ñ³íáñ ã¿ Ï³é³í³ñ»É µÛáõç»ï³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ý ³é³Ýó ÙÇçµÛáõç»ï³ÛÇÝ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý: äÉ³Ý³íáñáõÙÁ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï»Éáí µÛáõç»Ç Ý³Ë³·ÍÇ Ï³½ÙÙ³Ùµ, Ñ»ÕÇÝ³ÏÁ ¹áõñë ¿ ÃáÕÝáõÙ åÉ³Ý³íáñÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ Çñ³Ï³Ý³óíáÕ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ù³ÝÇ áñ µÛáõç»Ç
Ï³½ÙÙ³Ý Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ Ý³¨ ÑëÏ³Û³Í³í³É ³ßË³ï³Ýù
ÙÇçÇÝÅ³ÙÏ»ï ¨ »ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï åÉ³Ý³íáñÙ³Ý, ½³ñ·³óÙ³Ý Íñ³·ñ»ñÇ
Ùß³ÏÙ³Ý, µÛáõç»ï³ÛÇÝ ÑÇÙÝ³ñÏÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Çñ³Ï³Ý³óí»ÉÇù ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Ï³½ÙÙ³Ý áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñáí:
´Ûáõç»ï³ÛÇÝ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛ³ÝÁ ÝíÇñí³Í Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë, áñ Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÁ ·áñÍÝ³Ï³ÝáõÙ áõß³¹ñáõÃÛáõÝÁ Ï»ÝïñáÝ³óÝáõÙ »Ý áã Ã» §µÛáõç»ï³ÛÇÝ åÉ³Ý³íáñáõÙ¦ Ñ³ëÏ³óáõÃÛ³Ý, ³ÛÉ µÛáõç»Ç Ï³½ÙÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ íñ³
³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ ¹ñ³Ýù ï³ñµ»ñ ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñ »Ý ¨ ÙÇÙÛ³ÝóÇó ï³ñµ»ñíáõÙ »Ý Çñ»Ýó ¿áõÃÛ³Ùµ, åÉ³Ý³íáñÙ³Ý ûµÛ»Ïïáí ¨ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñáí: ´Ûáõç»165

Общая теория финансов: Л.А. Дробозина, Ю.Н. Константинова, Л.П. Окунева и др.;
Под ред. Л.А. Дробозиной - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995. С. 81.
166
Manasserian T., Welcoming redistribution of on-budget expenditures, Arka news agency,
Yerevan, 2009, available at: http://arka.am/en/news/economy/13951/
167
Т.М. Ковалева. Бюджетная политика и бюджетное планирование в субъекте Российской
Федерации: СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2001. С.77.
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ï³ÛÇÝ åÉ³Ý³íáñÙ³Ý ¿áõÃÛ³Ý ¨ µÛáõç»Ç Ï³½Ù³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µ³ó³Ñ³ÛïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Ýù ¹ñ³ÝóÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÇ
³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:
²ÕÛáõë³Ï 1. ´Ûáõç»ï³ÛÇÝ åÉ³Ý³íáñÙ³Ý ¨ µÛáõç»Ç Ý³Ë³·ÍÇ Ï³½ÙÙ³Ý
Ñ³Ù»Ù³ï³Ï³Ý µÝáõÃ³·ñ»ñÁ
â³÷³ÝÇß

´Ûáõç»ï³ÛÇÝ åÉ³Ý³íáñáõÙ

¶áñÍÁÝÃ³óÇ
¿áõÃÛáõÝÁ

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÇ ï³ññ, áñÝ Çñ»ÝÇó
Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ýÇÝ³ÝëÝ»ñÇ
Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ë ¨ áõÕÕí³Í ¿ µÛáõç»ï³ÛÇÝ
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óÙ³ÝÁ

äÉ³Ý³íáñÙ³Ý
ûµÛ»ÏïÁ

ê»÷³Ï³Ý ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý
Ñ³Ù³ñ å»ï³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇÝ ³ÝÑñ³Å»ßï
é»ëáõñëÝ»ñ. µÛáõç»ï³ÛÇÝ ÙÇçáóÝ»ñ ¨ ³ÛÉ
³ÏïÇíÝ»ñ (·áõÛù ¨ ·áõÛù³ÛÇÝ Çñ³íáõÝùÝ»ñ)

¶áñÍÁÝÃ³óÇ
Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñ
äÉ³Ý³íáñÙ³Ý
Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ï
í³ÍÁ

ÆßË³ÝáõÃÛ³Ý ¨ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñ

¶áñÍÁÝÃ³óÇ
Ýå³ï³ÏÁ

²ñ¹ÛáõÝùÁ

´Ûáõç»Ç Ý³Ë³·ÍÇ
Ï³½ÙáõÙ
´Ûáõç»ï³ÛÇÝ
·áñÍÁÝÃ³óÇ ÷áõÉ»ñÇó
Ù»ÏÁ
´Ûáõç»ï³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ Ï»ÝïñáÝ³óíáÕ ¨
å»ï. ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÇ
µÛáõç»ï³ÛÇÝ ÙÇçáóÝ»ñ

ÆßË³ÝáõÃÛ³Ý ¨ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñ
Ä³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÁ áñáßíáõÙ ¿
Î³Ëí³Í ¿ µÛáõç»ï³ÛÇÝ
åÉ³Ý³íáñÙ³Ý ëáõµÛ»ÏïÇ ÏáÕÙÇó ¨ Ï³Ëí³Í ã¿ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇó, 1
µÛáõç»ï³ÛÇÝ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇó.
ï³ñÇ ï³ñ»Ï³Ý
µÛáõç»Ý»ñÇ ¹»åùáõÙ
- ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ÙÇçÇÝÅ³ÙÏ»ï ¨ ºñÏñÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý
»ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï ÙÇïáõÙÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý åÉ³ÝÇ
ï»Õ»Ï³ïáõÃÛ³Ý ëï³óáõÙ,
Ï³½ÙáõÙ, áñÁ
- Çñ³Ï³Ý³óíáÕ µ³ñ»÷ááõÙÝ»ñÇ, Íñ³·ñ»ñÇ ¨ Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ ¿
ûñ»ÝùÝ»ñÇ ýÇÝ³ëÝ³Ï³Ý Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÇ
ûñ»Ýë¹Çñ Ù³ñÙÝÇ
Ñ³Ù³ÉÇñ Ï³ÝË³ï»ëáõÙ,
Ñ³ëï³ïÙ³ÝÁ
- ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý áÉáñïáõÙ
Ñ»é³ÝÏ³ñ³ÛÇÝ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ
Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¨
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛ³Ý µ³ó³Ñ³ÛïáõÙ,
- µ³ó³ë³Ï³Ý ÙÇïáõÙÝ»ñÇ Ñ³ÛïÝ³µ»ñáõÙ ¨
Ï³ÝË³ñ·»ÉÇã ù³ÛÉ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ
ØÇçÇÝÅ³ÙÏ»ï ¨ »ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï
´Ûáõç»Ç Ý³Ë³·ÇÍ
÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ, Ñ»é³ÝÏ³ñ³ÛÇÝ ½³ñ·³óÙ³Ý ¨
³ÛÉ Íñ³·ñ»ñÇ Ùß³ÏáõÙ

ÀÝ¹Ñ³Ýñ³óÝ»Éáí í»ñÁ Ýßí³ÍÁ, ³é³ç³ñÏáõÙ »Ýù µÛáõç»ï³ÛÇÝ åÉ³Ý³íáñÙ³Ý Ñ»ï¨Û³É ë³ÑÙ³ÝáõÙÁ: ´Ûáõç»ï³ÛÇÝ åÉ³Ý³íáñáõÙÁ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÇ ï³ññ»ñÇó ¿, áñÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ýÇÝ³ÝëÝ»ñÇ
Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ù³ë»ñÇó ¨ Çñ»ÝÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ »ñÏñÇ ëáóÇ³É-ïÝï»ë³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý Ï³ÝË³ï»ëÙ³Ý, µÛáõç»ï³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ Ñëï³Ï»óÙ³Ý ¨ ù³Ý³Ï³Ï³Ý Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý, ¹ñ³Ýó
Ó»éùµ»ñÙ³Ý ûåïÇÙ³É ï³ñµ»ñ³ÏÇ ÁÝïñáõÃÛ³Ý, ÇÝãå»ë Ý³¨ å»ï³Ï³Ý
Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó µÛáõç»ï³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ Ó»éù-
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µ»ñÙ³Ý ¨ å»ï³Ï³Ý »ñ³ßËÇùÝ»ñÇ ³å³ÑáíÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï é»ëáõñëÝ»ñÇ é³óÇáÝ³É µ³ßËÙ³Ý áõÕÕáõÃÛ³Ùµ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ:
¶¨áñ· ÎÆð²ÎàêÚ²Ü, Ø³ñÇ³Ù ²ìºîÆêÚ²Ü
ä»ï³Ï³Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¨ µÛáõç»ï³ÛÇÝ åÉ³Ý³íáñÙ³Ý
ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. å»ï³Ï³Ý µÛáõç», å»ï³Ï³Ý ýÇÝ³ÝëÝ»ñ, µÛáõç»ï³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·,
µÛáõç»ï³ÛÇÝ ·áñÍÁÝÃ³ó, µÛáõç»ï³ÛÇÝ »Ï³ÙáõïÝ»ñ ¨ Í³Ëë»ñ, µÛáõç»ï³ÛÇÝ
åÉ³Ý³íáñáõÙ

Ðá¹í³ÍáõÙ µ³ó³Ñ³Ûïí»É »Ý µÛáõç»ï³ÛÇÝ ÙÇçáóÝ»ñÇ åÉ³Ý³íáñÙ³Ý áÉáñïáõÙ ³éÏ³ ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ ¨ Ý»ñÏ³Û³óí»É »Ý ¹ñ³Ýó ÉáõÍáõÙÝ»ñÁ: üÇÝ³Ýë³Ï³Ý åÉ³Ý³íáñÙ³Ý Ñ³Ù³ï»ùëïáõÙ áõëáõÙÝ³ëÇñí»É »Ý µÛáõç»ï³ÛÇÝ
åÉ³Ý³íáñÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ùáï»óáõÙÝ»ñÁ ¨ ³é³ç³ñÏí»É »Ý ¹ñ³Ýó ·áñÍÝ³Ï³Ý ÏÇñ³éÙ³Ý áõÕÇÝ»ñÁ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ïÝï»ë³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý
Ý»ñÏ³ ÷áõÉáõÙ: Øß³Ïí»É »Ý Ùáï»óáõÙÝ»ñ µÛáõç»ï³ÛÇÝ ·áñÍÁÝÃ³óÇ Ï³ï³ñ»É³·áñÍÙ³Ý ¨ µÛáõç»ï³ÛÇÝ ÙÇçáóÝ»ñÇ û·ï³·áñÍÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý
µ³ñÓñ³óÙ³Ý áõÕÕáõÃÛ³Ùµ:
Геворг КИРАКОСЯН, Мариам АВЕТИСЯН
Проблемы государственнной фнансовой политики и бюджетного
планирования
Ключевые слова: государственный бюджет, государственные финансы, бюджетная
система, бюджетный процесс, бюджетные доходы и расходы, бюджетное планирование

В статье выявлены проблемы в сфере планирования бюджетных средств и представлены их решения. В контексте финансового планирования изучены основные
подходы бюджетного планирования и представлены пути их практического использования на настоящем этапе экономического развития республики. Разработаны подходы усовершенствования бюджетного процесса и повышения использования бюджетных средств.
Gevorg KIRAKOSYAN, Mariam AVETISYAN
Problems of state finance policy and budget planning
Key words: state budget, public finance, budget system, budget process, budget revenues and
expenditures, budget planning

The problems on planning of the budgetary funds are identified and presented their
solutions in the article. The basic approaches of the budget planning in the context of
financial planning are explored and presented the ways of their practical use at the
present stage of economic development of the Republic. The approaches on improving
of the budgetary process and increasing the use of the state funds are developed.
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ՀՀ ՀՆԱ-Ի ԲԱՇԽՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆ ԸՍՏ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏԿԱՆԻՇԻ
Գրիգոր ԿՈՒՐՂԻՆՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ Տնտեսագիտության ինստիտուտի հայցորդ
Բանալի բառեր. ՀՆԱ, վերահսկողություն, տնտեսական աճ, կառավարում

Տնտեսության ամբողջական պատկերը ստանալու համար ամբողջ համախառն ավելացված արժեքը, գործունեությունը վերահսկելու հատկանիշից ելնելով, կարելի է ներկայացնել հետևյալ 3 մասերով` պետական, ազգային մասնավոր և օտարերկրյա վերահսկողության տակ գտնվող: Այսպես,
«պետական կառավարման մարմինների» հատվածի համախառն ավելացված արժեքը դասվում է պետական մասին, «տնային տնտեսությունները
սպասարկող ոչ առևտրային կազմակերպությունների» և «տնային տնտեսությունների» հատվածների համախառն ավելացված արժեքը` ազգային մասնավոր մասին: «Ոչ Ֆինանսական կազմակերպությունների» և «ֆինանսական կազմակերպությունների» հատվածների համախառն ավելացված արժեքը բաշխվում է դրանց համապատասխան168: ՀՆԱ-ն հիմնական գներով, և
կառուցվածքային հատվածներով, տրված են աղյուսակներ 1-ում և 2-ում:
Աղյուսակ 1. 2000թ. համախառն ներքին արդյունքի (հիմնական գներով)
բաշխվածությունն ըստ վերահսկողության հատկանիշի (հիմնական գներով)

168

Հայաստանի ազգային հաշիվները, Եր., ՀՀ ԱՎԾ, 2016, էջ 163:
մլն դրամ, իսկ տոկոսային ցուցանիշները հաշվարկված են` ընդամենի նկատմամբ, ընդամենի նկատմամբ ըստ տնտեսության հատվածների: Աղբյուրը՝
Հայաստանի ազգային հաշիվները, Եր., ՀՀ ԱՎԾ, 2003, էջ 87-89:
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Աղյուսակ 1-ի տվյալներից հետևում է, որ 2000թ. ՀՀ համախառն
ավելացված արժեքի (հիմնական գներով) միայն 21,3%-ն է ստեղծվել պետական, 67,0%-ը ձևավորվել է ազգային մասնավոր, իսկ 11,7%-ը օտարերկրյա վերահսկողության տակ գտնվող տնտեսության հատվածներում:
Ստեղծած իրերի նման վիճակը պայմանավորված է հան-րապետությունում
դեռևս 1990-ականների սկզբից իրականացված հողի և գյուղատնտեսական
տեխնիկայի, բնակարանային ֆոնդի և պետական գույքի մասնավորեցման
լայնամասշտաբ պետական ծրագրերով: Ըստ որում թողարկված ՀՆԱ-ի
(հիմնական գներով) 66.5%-ը բաժին է ընկել ոչ ֆինանսական կազմակերպություններին (կորպորացիաների), 2.0%-ը՝ ֆինանսական կազմակերպություններին (կորպորացիաների), 7.5%-ը՝ պետական կառավարման մարմիններին, 0.1%-ը՝ տնային տնտեսությունները սպասարկող ոչ առևտրային
կազմակերպություններին (ՏՏՍԱԿ), 23.9%-ը՝ տնային տնտեսություներին:
Աղյուսակ 2. ՀՆԱ-ն ըստ հատվածների և վերահսկողության հատկանիշի,
2006թ. և 2010թ. (հիմնական գներով)169

169

*մլն դրամ, տոկոսային ցուցանիշները հաշվարկված են համապատասխանաբար` ընդամենի նկատմամբ, ընդամենի նկատմամբ ըստ տնտեսության համապատասխան հատվածների և ենթահատվածների:Աղբյուրը. Հայաստանի ազգային
հաշիվները, Եր., ՀՀ ԱՎԾ, 2016, էջ 119-121, 127-129:
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Հատկանշական է նաև, որ պետական հատվածում ստեղծված համախառն ավելացված արժեքի (հիմնական գներով) ըստ վերահսկողության
հատկանիշի բաշխվածության, ոչ ֆինանսական կառույցների (կորպորացիաների) բաժինը կազմել է 19.5%, ֆինանսական կառույցների (կորպորացիաների) հատվածինը՝ 42.4%: Այս հատվածում, ի տարբերություն նախորդի, շուրջ 3 անգամ մեծ է օտարերկրյա վերահսկողության տակ գտնվող
տնտեսության բաժինը: ՀՆԱ-ն ըստ հատվածների և վերահսկողության
հատկանիշի 2006թ., 2010թ., 2012 թ., 2014 թ. տրված են աղյուսակ 2 և 3-ում:
Աղյուսակ 3. ՀՆԱ-ն ըստ հատվածների և վերահսկողության հատկանիշի
2012թ. և 2014թ. (հիմնական գներով)170

170

*մլն դրամ, իսկ տոկոսային ցուցանիշները հաշվարկված են համապատասխանաբար` ընդամենի նկատմամբ, ընդամենի նկատմամբ ըստ տնտեսության համապատասխան հատվածների և ենթահատվածների: Աղբյուրը. Հայաստանի ազգային հաշիվները, Եր., ՀՀ ԱՎԾ, 2016, էջ 164-167, 172-175:
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Աղյուսակից հետևում է, որ 2006-2010թթ. ՀՆԱ-ի կազմում շարունակվել է նվազել ոչ ֆինանսական կազմակերպությունների (կորպորացիաների)
հատվածի բաժինը. 2000թ. 66.5%-ից այն 2006թ. հասել է 62.4%-ի , 2010թ.՝
60.2%-ի, 2012թ.՝ 50.7%-ի, 2014թ.՝ 50.2%-ի (աղյուսակ 3): Ոչ ֆինանսական
կազմակերպությունների (կորպորացիաների) հատվածում պետական բաժնեմասի կշիռը 2000թ. 21.3%-ի փոխարեն, 2006թ. կազմել է 12.0%, 2010թ.՝
13.8%, 2012թ.՝ 13.1%, 2014թ.՝ 14.0%:
Ինչպես տեսնում ենք, սկսած 2006թ. ՀՆԱ-ի թողարկման կազմում
(հիմնական գներով) պետական հատվածի բաժինն ավելացել է 20.0 տոկոսային կետով, ինչն անկասկած լրացուցիչ ֆինանսական բեռ է պետական
բյուջեի վրա: Ըստ որում, այդ աճը հիմնականում տեղի է ունեցել պետական
մարմինների հաշվին, որի բաժինը 2000թ. ՀՆԱ-ի (հիմնական գներով) մեջ
կազմել է 7.5%, 2006թ.՝ 6.9%. 2010թ.՝ 9.2%, 2012թ.՝ 8.5%, 2014թ.՝ 9.5%: Այլ
կերպ ասած 2000թ. ցուցանիշի նկատմամբ 2014թ. գրանցվել է 2.0 տոկոսային կետով աճ, իսկ բացարձակ արժեքներով 2000թ. 71461.2 մլն դրամից այն
2014թ. հասել 415788.8 մլն դրամի (աճը` 581.8%, երբ ՀՆԱ-ն նույն ժամանակահատվածում ավելացել է 459.8%-ով, ինչը դրական երևույթ չէ):
Անհրաժեշտ է ընդգծել, որ ՀՆԱ-ի (հիմնական գներով) ստեղծման գործում բավականին ցածր է ֆինանսական կազմակերպությունների (կորպորացիաների) բաժինը: Այսպես, 2000թ. այն կազմել է թողարկված ՀՆԱ-ի մեծության միայն 2%-ը (18732.4 մլն դրամ), 2006թ. 2.2% (54145.2 մլն դրամ),
2014թ.՝ 4.7% (205196.9 մլն դրամ): Այսինքն բացարձակ արժեքով ֆինանսական կազմակերպությունների (կորպորացիաների) ստեղծած ՀՆԱ-ն 2014թ.
2000թ.-ի համեմատ ավելացել է շուրջ 11 անգամ: Թեև այդ կառուցվածքային
հատվածն ունեցել է աճի բարձր տեմպ, նրա բաժինը մնում է ցածր:
Ոչ ֆինանսական կազմակերպությունների (կորպորացիաների) հատվածի ՀՆԱ-ի կառուցվածքի ուսումնասիրությունը ըստ սեփականության ենթահատվածերի (%-ով) ցույց է տալիս (գծանկար 1), որ 2000-2014թթ. Նկատելիորեն (15.6 տոկոսային կետով՝ 2000թ. 16.2%-ից 2014թ. հասնելով
31.8%-ի) ավելացել է օտարերկրյա վերահսկողության տակ գտնվող հատվածի բաժինը, որը ձեռք է բերվել ազգային մասնավոր հատվածի (3.6 տոկոսային կետով) և հիմնականում պետական հատվածի (12.0 տոկոսային
կետով) նվազեցման հաշվին: Այլ կերպ ասած 2000-2014թթ. ոչ ֆինանսական կազմակերպությունների (կորպորացիաների) հատվածի ՀՆԱ-ի կառուցվածքում գրեթե 2 անգամ ավելացել է օտարերկրյա վերահսկողության
տակ գտնվող սեփականության կշիռը:
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Գծանկար 1. Ոչ ֆինանսական կազմակերպությունների հատվածի
համախառն ավելացված արժեքի
Ֆինանսական կազմակերպությունների հատվածի ՀՆԱ-ի կառուցվածքի ուսումնասիրությունն (գծանկար 2) ըստ սեփականության ենթահատվածների (%-ով) ցույց է տալիս, որ 2000-2014թթ. օտարերկրյա վերահսկողության տակ գտնվող սեփականության բաժինն ավելացել է 19 տոկոսային կետով (2000թ.-ի 33.2%-ից 2014թ-ին այն հասել է 52.3%-ի), դրանով իսկ հատելով տվյալ հատվածում ստեղծված ՀՆԱ-ի կեսի սահմանը: Այդպիսի աճը
հիմնականում ձեռք է բերվել պետական հատվածի (36.5 տոկոսային կետ)
հաշվին, քանի որ նույն ժամանակահատվածում ազգային մասնավոր հատվածի բաժինը 24.4%-ից հասել է 41.8% (աճը` 17.4 տոկոսային կետ):
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Աղբյուրը` Հայաստանի ազգային հաշիվները, Եր., ՀՀ ԱՎԾ, 2006թ., էջ 107-117,
Հայաստանի ազգային հաշիվները, Եր., ՀՀ ԱՎԾ, 2012թ., էջ 130, Հայաստանի
ազգային հաշիվները, Եր., ՀՀԱՎԾ, 2014թ., էջ 111, Հայաստանի ազգային
հաշիվները, Եր., ՀՀԱՎԾ, 2016թ., էջ 176:
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Գծանկար 2. Ֆինանսական կազմակերպությունների հատվածի համախառն
ավելացված արժեքի
Ոչ ֆինանսական և ֆինանսական կազմակերպությունների (կորպորացիաների) հատվածների համախառն ավելացված արժեքի (հիմնական գներով) փոփոխություններն ըստ սեփականության ենթահատվածների ցույց է
տալիս (աղյուսակ 1), որ 2014թ.-ին 2000թ.-ի համեմատությամբ.
 ոչ ֆինանսական հատվածի համախառն ավելացված արժեքը պետական ենթահատվածում ավելացել է 142.2%-ով, ազգային մասնավոր ենթահատվածում` 327.3%, օտարերկրյա վերահսկողության տակ գտնվող ենթահատվածում 683.0%-ով, իսկ ընդամենը` 34.6%-ով, ինչն էլ հանգեցրել է
նշված ենթահատվածների տեսակարար կշիռների համապատասխան չափերով փոփոխությունների,
 ֆինանսական հատվածի համախառն ավելացված արժեքը պետական ենթահատվածում ավելացել է 151.9%-ով, ազգային մասնավոր հատվածում` 1867.4%-ով, օտարերկրյա վերահսկողության տակ գտնվող ենթահատվածում 1730.0%-ով, իսկ ընդամենը` 1097.3%-ով, ինչն էլ հանգեցրել է
նշված ենթահատվածների տեսակարար կշիռների համապատասխան չափերով փոփոխությունների:
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Աղբյուրը` Հայաստանի ազգային հաշիվները, Եր., ՀՀԱՎԾ, 2006թ., էջ 107-117,
Հայաստանի ազգային հաշիվները, Եր., ՀՀ ԱՎԾ, 2012թ, Հայաստանի ազգային
հաշիվները, Եր., ՀՀ ԱՎԾ, 2014թ., էջ 111, Հայաստանի ազգային հաշիվները, Եր., ՀՀ
ԱՎԾ, 2016թ., էջ 176:
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Գրիգոր ԿՈՒՐՂԻՆՅԱՆ
ՀՀ ՀՆԱ-ի բաշխվածությունն ըստ վերահսկողության հատկանիշի
Բանալի բառեր. ՀՆԱ, վերահսկողություն, տնտեսական աճ, կառավարում
Հոդվածում ներկայացված է ՀՀ ՀՆԱ-ի արտադրությունը ըստ ազգային տընտեսության ենթահատվածների: Վերլուծության արդյունքում պարզ է դարձել,
որ 2000 թվականին ՀՀ համախառն ավելացված արժեքի (հիմնական գներով) միայն 21,3%-ն է ստեղծվել պետական, 67,0%-ը ձևավորվել է ազգային
մասնավոր, իսկ 11,7%-ը օտարերկրյա վերահսկողության տակ գտնվող
տնտեսության հատվածներում: Հեղինակը փաստերի և ՀՀ ԱՎԾ վիճակագրական տվալների ուսումնասիրության արդյունքում եզրահանգել է, որ
2000-2014թթ. ոչ ֆինանսական կազմակերպությունների (կորպորացիաների)
հատվածի ՀՆԱ-ի կառուցվածքում գրեթե երկու անգամ ավելացել է օտարերկրյա վերահսկողության տակ գտնվող սեփականության կշիռը:
Grigor KURGHINYAN
Distribution of GDP RA by control character
Key words: GDP, control, economic growth, management

The article presents the production of GDP in RA by subsectors of the national economy. As a result of the research it became clear that in 2000 only 21.3% of the gross
surplus value / at basic prices / was created in economic sectors of the state control,
67.0% - of the national private control, and 11.7% - of foreign control. In 2006-2010 in
the GDP the part of the non-financial institutions / corporations / continued to decline.
The author, as a result of research of the facts and statistical data of the NSS, concludes
that in 2000-2014 in the GDP of the sector of non-financial institutions /corporations/
the share of foreign ownership control almost double increased. Assessing positively the
involvement of foreign capital in the economy of RA the author finds that the Armenian
government should carry out a planned policy to improve the investment field.
Григор КУРГИНЯН
Распределение ВВП РА по свойству контроля
Ключевые слова: ВВП, экономический рост, контроль, управление

В статье представлено производство ВВП Армении по подсекторам национальной
экономики. В результате исследования стало ясно, что в 2000 году только 21.3%
валовой прибавочной стоимости (по основным ценам) был создан в экономических секторах государственного контроля, 67.0% - национального частного контроля, а 11.7% - иностранного контроля. В 2006-2010 годах в составе ВВП продолжала снижаться часть не финансовых организаций (корпорации). Автор, в результате исследований фактов и статистических данных НСС, заключает, что в 20002014 годах в структуре ВВП сектора не финансовых организаций (корпорации)
почти вдвое увеличилась доля владения иностранного контроля. Оценивая положительно вовлечения иностранного капитала в экономику РА, автор находит, что
правительство должно осуществлять политику улучшения инвестиционного поля.
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Îàôî²Î²ÚÆÜ ÎºÜê²ÂàÞ²Î²ÚÆÜ üàÜ¸ºðÆ äàðîüºÈÆ Î²è²ì²ðØ²Ü
²è²ÜÒÜ²Ð²îÎàôÂÚàôÜÜºðÀ ÐÐ-àôØ
²ëÛ³ Ê²È²ÂÚ²Ü
ÐäîÐ, ýÇÝ³ÝëÝ»ñ ³ÙµÇáÝÇ ³ëåÇñ³Ýï
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñª Ï»Ýë³Ãáß³Ï³ÛÇÝ ýáÝ¹, Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ åáñïý»É, Ï»Ýë³Ãáß³Ï³ÛÇÝ
³ÏïÇíÝ»ñ, ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ ßáõÏ³

Î»Ýë³Ãáß³Ï³ÛÇÝ ýáÝ¹»ñÁ ï³ñµ»ñ Ï»ñå »Ý ³½¹áõÙ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
ßáõÏ³ÛÇ Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý íñ³, ³í»ÉÇ Ñ³×³Ë Çñ»Ýó Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ í³ñù³·ÍÇ
ÙÇçáóáí: Ð³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ßáõÏ³ÛáõÙ Ï»Ýë³Ãáß³Ï³ÛÇÝ ýáÝ¹»ñÇ Ù³ëÝ³µ³ÅÇÝÁ ¨ ¹ñ³ Ï³ÝË³ï»ëíáÕ ³×Á óáõÛó »Ý ï³ÉÇë, áñ Ý»ñ¹ñáÕÝ»ñÇ ³Ûë ¹³ëÁ Ï³ñáÕ ¿ ßáõÏ³Ý ß³ñÅ»É Çñ áõ½³Í áõÕÕáõÃÛ³Ùµ173:
Î»Ýë³Ãáß³Ï³ÛÇÝ ýáÝ¹»ñÇ åáñïý»ÉÝ»ñÇ Ï³éáõóí³ÍùÁ Ùßï³å»ë
·ïÝíáõÙ ¿ Ï³é³í³ñÇãÝ»ñÇ áõß³¹ñáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝáõÙ: Ü»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³çáÕáõÃÛáõÝÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Ï³Ëí³Í ¿ ³ÏïÇíÝ»ñÇ ×Çßï ï»Õ³µ³ßËáõÙÇó:
²ÝóÏ³óí³Í Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ óáõÛó »Ý ï³ÉÇë, áñ ß³ÑáõÛÃÁ áñáßíáõÙ ¿.
1. 94% ÏÇñ³éíáÕ Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ·áñÍÇùÝ»ñÇ ï»ë³ÏÇ ÁÝïñáõÃÛ³Ùµ,
2. 4% ïíÛ³É ï»ë³ÏÇ ÏáÝÏñ»ï ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ ÁÝïñáõÃÛ³Ùµ,
3. 2% ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ ·ÝÙ³Ý å³ÑÇÝ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ùµ174:
äáñïý»ÉÇ ³é³í³ñÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÁ áõÕÕí³Í ¿ ÷³Ã»ÃÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý
Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ áñ³ÏÇ ¨ ë»÷³Ï³Ý³ïÇñáç ß³Ñ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáÕ
Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñÇ å³Ñå³ÝÙ³ÝÁ: ²Û¹ å³ï×³éáí ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ÷³Ã»ÃÇ Ï³éáõóí³ÍùÇ ÁÝÃ³óÇÏ Ï³ñ·³íáñáõÙ ³ÛÝ ·áñÍáÝÝ»ñÇ ÙáÝÇÃáñÇÝ·Ç ÑÇÙ³Ý
íñ³, áñáÝù Ï³ñáÕ »Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ ³é³ç³óÝ»É ÷³Ã»ÃÇ Ï³½ÙÇ Ù»ç175:
Îáõï³Ï³ÛÇÝ Ï»Ýë³Ãáß³Ï³ÛÇÝ ýáÝ¹»ñÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ
Ï³é³í³ñÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ ÝÏ³ñ³·ñÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñ
¿ ¹ñ³Ýó ³ñï³óáÉáõÙÁ ·Í³å³ïÏ»ñÇ ï»ëùáí, áñÁ Ñ³ßíÇ ¿ ³éÝáõÙ Ïáõï³Ï³ÛÇÝ Ï»Ýë³Ãáß³Ï³ÛÇÝ ýáÝ¹Ç ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ÷áõÉÇ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:
Ð»ï³½áïáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ í»ñóÝ»Ýù Ï»Ýë³Ãáß³Ï³ÛÇÝ ýáÝ¹Ç Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ i ù³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ, Ñ³ïÏ³óáõÙÝ»ñÇ j Í³í³ÉÁ, Ï»Ýë³Ãáß³Ï ëï³óáÕÝ»ñÇ g ù³Ý³ÏÁ ¨ í×³ñÙ³Ý »ÝÃ³Ï³ q ·áõÙ³ñÇ Í³í³ÉÁ: Ø³ëÝ³ÏÇó173

Risk management and the pension fund industry. In Global financial stability report.
Washington DC: IMF. (2004). Page 81.
174
Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции. М.: Инфра-М, 1998, с.256.
175
Рынок ценных бумаг, Под ред. В.А. Галанова, А.И. Басова, «Ф и С», М., 2006, ст. 433
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Ý»ñÇÝ ¹Çï³ñÏáõÙ »Ýù áñå»ë Ñ»ï³·³ Ï»Ýë³Ãáß³Ï³éáõÝ»ñ, áñáÝó å»ïù ¿
í×³ñíÇ Çñ»Ýó ï³ñÇÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ Ï³ï³ñí³Í Ñ³ïÏ³óáõÙÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ï»Ýë³Ãáß³ÏÁ ¨ Ýñ³Ýó Ñ³Ù³ñ Ñ³ßí³ñÏíáõÙ ¿ Ï»Ýë³Ãáß³Ï³ÛÇÝ í×³ñáõÙÝ»ñÇ Ù»ÍáõÃÛáõÝÁ: ¶Í³å³ïÏ»ñÇ ÙÇçáóáí óáõÛó ï³Ýù Ïáõï³Ï³ÛÇÝ Ï»Ýë³Ãáß³Ï³ÛÇÝ ýáÝ¹Ç ³ÏïÇíÝ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ Ùá¹»É³íáñáõÙÁ:

¶Í³å³ïÏ»ñ 1. Î»Ýë³Ãáß³Ï³ÛÇÝ ýáÝ¹Ç ³ÏïÇíÝ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý
·áñÍÁÝÃ³óÇ Ùá¹»É³íáñáõÙÁ176
²Ûë ÷áõÉáõÙ Ï»Ýë³Ãáß³Ï³ÛÇÝ ýáÝ¹Ç ÑÇÙÝ³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ ¿, áñå»ë½Ç
Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ Ñ³ïÏ³óáõÙÝ»ñÁ ·»ñ³½³Ýó»Ý ïíÛ³É å³ÑÇÝ ýáÝ¹Ç ÏáÕÙÇó
Ï³ï³ñíáÕ í×³ñáõÙÝ»ñÇ Ù»ÍáõÃÛ³ÝÁ: Îáõï³Ï³ÛÇÝ Ï»Ýë³Ãáß³Ï³ÛÇÝ ýáÝ¹Á, »Ï³Ùáõï ëï³Ý³Éáõ Ýå³ï³Ïáí å»ïù ¿ Ùß³ÏÇ Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ é³½Ù³í³ñáõÃÛáõÝ ¨ Ñ³í³ù³·ñí³Í ÙÇçáóÝ»ñÁ Ý»ñ¹ÝÇ áñáß³ÏÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
³ÏïÇíÝ»ñáõÙ: S-Á Çñ»ÝÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ ³ÛÝ ·áõÙ³ñÁ, áñÁ å»ïù ¿
Ý»ñ¹ñíÇ ³ÏïÇíÝ»ñáõÙ: S-Ç Ù»ÍáõÃÛáõÝÁ Ñ³í³ë³ñ ÏÉÇÝÇ Bij Ñ³ïÏ³óáõÙÝ»ñÇ ·áõÙ³ñ³ÛÇÝ Ù»ÍáõÃÛ³Ý ¨ Djq í×³ñáõÙÝ»ñÇ ·áõÙ³ñ³ÛÇÝ Ù»ÍáõÃÛ³Ý ï³ñµ»ñáõÃÛ³ÝÁ:
S= Bij - Djq
²ÛÝáõÑ»ï¨ ³ÝóÝ»Ýù Ñ³çáñ¹ ÷áõÉÇÝ, áñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ Ï»Ýë³Ãáß³Ï³ÛÇÝ
ýáÝ¹Á å»ïù ¿ ³ÏïÇíÝ»ñáõÙ Ý»ñ¹ÝÇ S ÙÇçáóÝ»ñÁ: S ÙÇçáóÝ»ñÁ Ý»ñ¹Ý»Éáõ
Ñ³Ù³ñ Ñ»ï³½áï»Ýù m Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ûµÛ»ÏïÁ(³ÏïÇíÁ), áñáõÙ Ý»ñ¹ñáõÙ
Ï³ï³ñ»Éáí, Ï»Ýë³Ãáß³Ï³ÛÇÝ ýáÝ¹Ç Ñ³Ù³ñ Ï³å³Ñáí»Ýù áñáß³ÏÇ Í³í³ÉÇ »Ï³Ùáõï: Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ ûµÛ»ÏïÇ Ñ³Ù³ñ áñáßíáõÙ ¿ n »Ï³Ùï³µ»176

¶Í³å³ïÏ»ñÁ Ï³éáõóí³Í ¿ Ñ»ÕÇÝ³ÏÇ ÏáÕÙÇó
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ñáõÃÛ³Ý ¨ r éÇëÏÇ Ù»ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ ûµÛ»ÏïÇÝ Ý»ñÏ³Û³óíáÕ
ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ ë³ÑÙ³Ýí³Í å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ýª Ýí³½³·áõÛÝ éÇëÏÇ å³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ ýáÝ¹Á å»ïù ¿ ³å³ÑáíÇ ³é³í»É³·áõÛÝ »Ï³Ùï³µ»ñáõÃÛáõÝ: ÆëÏ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ûµÛ»ÏïÇ éÇëÏÇ Ù»ÍáõÃÛáõÝÁ ãå»ïù ¿
·»ñ³½³ÝóÇ H ÝáñÙ³ïÇí³ÛÇÝ Ù»ÍáõÃÛáõÝÁ(r<H): ²Û¹ ÝáñÙ³ïÇíÁ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ³ÏïÇíÇ Ñ³Ù³ñ ³é³ÝÓÇÝ ¿ ë³ÑÙ³ÝíáõÙ:
²ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ Ï»Ýë³Ãáß³Ï³ÛÇÝ ýáÝ¹Á ·»ñ³½³ÝóáõÙ ¿ ïíÛ³É ûµÛ»ÏïáõÙ Ý»ñ¹ñáõÙ Ï³ï³ñ»Éáõ éÇëÏÇ ÝáñÙ³ïÇí³ÛÇÝ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ(r>H), áñÁ
áñå»ë ÏñÇïÇÏ³Ï³Ý ¿ ë³ÑÙ³Ýí³Í ïíÛ³É µÝ³·³í³éÇ Ñ³Ù³ñ, ³å³ Ï»Ýë³Ãáß³Ï³ÛÇÝ ýáÝ¹Á Ññ³Å³ñíáõÙ ¿ ïíÛ³É ³ÏïÇíáõÙ Ý»ñ¹ñáõÙÇó՝ Ýáñ ³ÏïÇí áñáÝ»Éáí: ÀÝïñí³Í ³ÏïÇíáõÙ Ý»ñ¹ñáõÙ Ï³ï³ñ»Éáõ Ñ»ï¨³Ýùáí ³é³ç³ó³Í »Ï³ÙïÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ù»ÍáõÃÛáõÝÁ µ³ßËíáõÙ ¿ Ï»Ýë³Ãáß³Ï ëï³óáÕÝ»ñÇ ÙÇç¨: ê³ ÷³Ï Ñ³Ù³Ï³ñ· ¿ ¨ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùµ ÁÝïñíáõÙ ¿ Ï»Ýë³Ãáß³Ï³ÛÇÝ ýáÝ¹Ç Ï³é³í³ñãÇ ÏáÕÙÇó՝ ÑÇÙù ÁÝ¹áõÝ»Éáí Ù³ëÝ³ÏóÇ ÏáÕÙÇó ýáÝ¹Ç ÁÝïñáõÃÛáõÝÁ: Àëï Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÐÐáõÙ ·áñÍáõÙ »Ý 3 ï»ë³Ï ýáÝ¹»ñª Ï³ÛáõÝ »Ï³Ùï³ÛÇÝ, å³Ñå³ÝáÕ³Ï³Ý,
Ñ³í³ë³ñ³Ïßéí³Í177: Î³é³í³ñãÇ ¹»ñÝ ³Ûë Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ³ÛÝ ¿, áñ Ý³
å»ïù ¿ Ñ»ï¨Ç Ýßí³Í å³ñ³Ù»ïñ»ñÇ ³ñÅ»ùÝ»ñÇÝ, áñáßÇ ¹ñ³Ýó ß»ÕáõÙÝ»ñÁ åÉ³Ý³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÝ»ñÇó, ·Ý³Ñ³ïÇ ß»ÕáõÙÝ»ñÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÇ Ï³ñ¨áñáõÃÛáõÝÁ, ß»ÕáõÙÝ»ñ ³é³ç³óÝáÕ å³ï×³éÝ»ñÁ, Ùß³ÏÇ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝù áõÕÕáñ¹í³Í ÏÉÇÝ»Ý ¹»åÇ ß»ÕÙ³Ý å³ï×³éÝ»ñÇ í»ñ³óÙ³ÝÁ:
ºÃ» ¹Çï³ñÏ»Ýù Ïáõï³Ï³ÛÇÝ Ï»Ýë³Ãáß³Ï³ÛÇÝ ýáÝ¹»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ
ËÝ¹ñÇ ³é³ÝÓÇÝ µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÁ, ³å³ Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ýß»É, áñ Ï»Ýë³Ãáß³Ï³ÛÇÝ
ýáÝ¹Ç Ñ³Ù³ñ ß³ï Ï³ñ¨áñ Ñ³Ý·³Ù³Ýù ¿ Ï»Ýë³Ãáß³Ï³ÛÇÝ Ñ³ïÏ³óáõÙÝ»ñÇ Í³í³ÉÇ ·»ñ³½³ÝóáõÙÁ Ï»Ýë³Ãáß³Ï³ÛÇÝ í×³ñÝ»ñÇ Í³í³ÉÇÝ:
ÆëÏ Ï»Ýë³Ãáß³Ï³ÛÇÝ Ñ³ïÏ³óáõÙÝ»ñÇ Í³í³ÉÇ ³×ÇÝ Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ñ³ëÝ»É՝
1. ïíÛ³É Ï»Ýë³Ãáß³Ï³ÛÇÝ ýáÝ¹Ç ÝÏ³ïÙ³Ùµ ³é³ç³óÝ»Éáí
åáï»ÝóÇ³É Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ Ñ»ï³ùñùñáõÃÛáõÝÁ,
2. Ù»Í ù³Ý³ÏáõÃÛ³Ùµ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñ Ý»ñ·ñ³í»Éáí,
3. Ù»Í »Ï³Ùáõï áõÝ»óáÕ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñ Ý»ñ·ñ³í»Éáí,
4. ³ÛÝåÇëÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñ Ý»ñ·ñ³í»Éáí, áñáÝó Ï»Ýë³Ãáß³Ï³ÛÇÝ
í×³ñáõÙÝ»ñÇ ëï³óÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ áõß ¿ ë³ÑÙ³Ýí³Í, ³ÛëÇÝùÝ Ý»ñ·ñ³í»É
³í»ÉÇ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇÝ, áñå»ë½Ç Ýñ³Ýó Ï»Ýë³Ãáß³Ï³ÛÇÝ Ñ³ïÏ³óáõÙÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÝ ³í»ÉÇ »ñÏ³ñ ÉÇÝÇ: Îáõï³Ï³ÛÇÝ Ï»Ýë³Ãáß³Ï³ÛÇÝ ýáÝ¹»ñÇ Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ åáñïý»ÉÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõ-ÃÛáõÝÁ
å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ Ï»Ýë³Ãáß³Ï³ÛÇÝ ÙÇçáóÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ï»Õ³177

§Îáõï³Ï³ÛÇÝ Ï»Ýë³Ãáß³ÏÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»Ýù, ÁÝ¹. 22.12.2010, Ñá¹í³Í 42
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µ³ßËÙ³Ùµ՝ Ï³åí³Í ÙÇ¨ÝáõÛÝ éÇëÏ³ÛÝáõÃÛ³Ùµ ³é³í»É »Ï³Ùï³µ»ñ ³ÏïÇíÝ»ñáõÙ Ý»ñ¹ñÙ³Ý Ñ»ï:
ä³ñï³¹Çñ Ï»Ýë³Ãáß³Ï³ÛÇÝ ýáÝ¹»ñÇ »Ï³Ùï³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ³ÝÏáõÙ »Ý ³åñ»É 2014Ã. »ññáñ¹ »é³ÙëÛ³ÏÇ ÁÝÃ³óùáõÙ՝ Ï³åí³Í ÐÐ ³ñÅáõÃ³ÛÇÝ ßáõÏ³ÛáõÙ ¹Çïí³Í ×·Ý³Å³Ù³ÛÇÝ »ñ¨áõÛÃÝ»ñÇ Ñ»ï: ê³Ï³ÛÝ ¹ñ³ÝÇó
Ñ»ïá å³ñï³¹Çñ Ï»Ýë³Ãáß³Ï³ÛÇÝ ýáÝ¹»ñÇ »Ï³Ùï³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹ÇÝ³ÙÇÏ³ÛÇ ÙÇïáõÙÁ ³×áÕ ¿ »Õ»É: ²ÙµáÕç 2016Ã.-Ç ÁÝÃ³óùáõÙ »Ï³Ùï³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ÛáõÝ Ï»ñåáí ³×»É »Ý: 2016Ã.¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ
óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ Ñ³í³ë³ñ³Ïßéí³Í, å³Ñå³ÝáÕ³Ï³Ý ¨ Ï³ÛáõÝ »Ï³Ùï³ÛÇÝ
ýáÝ¹»ñáõÙ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³µ³ñ »Õ»É »Ýª 26.51%, 25.05% ¨ 28.75%:
ä³ñï³¹Çñ Ï»Ýë³Ãáß³Ï³ÛÇÝ ýáÝ¹»ñÇ ëï»ÕÍÙ³Ý å³ÑÇó »Ï³Ùï³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹ÇÝ³ÙÇÏ³Ý å³Ñå³ÝáÕ³Ï³Ý, Ñ³í³ë³ñ³Ïßéí³Í ¨ Ï³ÛáõÝ »Ï³Ùï³ÛÇÝ ýáÝ¹»ñÇ Ñ³Ù³ñ óáõÛó ï³Ýù Ñ»ï¨Û³É ·Í³å³ïÏ»ñÇ ÙÇçáóáí:

¶Í³å³ïÏ»ñ 2.ä³ñï³¹Çñ Ï»Ýë³Ãáß³Ï³ÛÇÝ ýáÝ¹»ñÇ ëï»ÕÍÙ³Ý å³ÑÇó
»Ï³Ùï³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹ÇÝ³ÙÇÏ³Ý 2014Ã. III - 2016Ã. IV »é³ÙëÛ³ÏÝ»ñ
Ü»ñÏ³ÛáõÙë ÐÐ-áõÙ ·áñÍáõÙ »Ý Ï»Ýë³Ãáß³Ï³ÛÇÝ ýáÝ¹»ñÇ 3 Ï³é³í³ñÇãÝ»ñ Çñ»Ýó 8 Ï»Ýë³Ãáß³Ï³ÛÇÝ ýáÝ¹»ñáí: §²ÙáõÝ¹Ç-²Ïµ³ ²ë»Ã Ø»Ý»çÙ»ÝÃ¦ ö´À-Ý ¨ §ò»-Îí³¹ñ³ï ²Ùå»·³ ²ë»Ã Ø»Ý»çÙ»ÝÃ ²ñÙ»ÝÇ³¦ êäÀ-Ý
Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ »Ý å³ñï³¹Çñ Ï»Ýë³Ãáß³Ï³ÛÇÝ ýáÝ¹»ñÇ, ÇëÏ §Î³åÇï³É
²ë»Ã Ø»Ý»çÙ»ÝÃ¦ ö´À-Ý՝ Ï³Ù³íáñ Ï»Ýë³Ãáß³Ï³ÛÇÝ ýáÝ¹»ñÇ Ï³é³í³ñÇãÝ»ñ: 2014 Ãí³Ï³ÝÇ ÁÝÃ³óùáõÙ §²ÙáõÝ¹Ç-²Ïµ³ ²ë»Ã Ø»Ý»çÙ»ÝÃ¦ ö´À-Ç
ÏáÕÙÇó Ï³é³í³ñíáÕ Ï»ÝÃáß³Ï³ÛÇÝ ýáÝ¹»ñÇ åáñïý»ÉÝ»ñÇó »ñÏáõëáõÙ
½·³ÉÇ Ù³ëÁ Ï³½Ù»É »Ý ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñáõÙ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÁª ²ÙáõÝ¹Ç-²Ïµ³ Ð³í³ë³ñ³Ïßéí³Í ýáÝ¹ÇÝ 53%, ²ÙáõÝ¹Ç-²Ïµ³ ä³Ñå³ÝáÕ³Ï³Ý ýáÝ¹ÇÝª 42%, ÇëÏ ²ÙáõÝ¹Ç-²Ïµ³ »Ï³Ùï³ÛÇÝ ýáÝ¹Ç ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñáõÙ
Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÁ Ï³½Ù»É »Ý ÁÝÏ»É 33%, ÇëÏ ÐÐ ºñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï ·³ÝÓ³å»ï³Ï³Ý å³ñï³ïáÙë»ñáõÙ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÝ ³í»ÉÇ ß³ï »Ý »Õ»Éª 43% : §ò»192
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Îí³¹ñ³ï ²Ùå»·³ ²ë»Ã Ø»Ý»çÙ»ÝÃ ²ñÙ»ÝÇ³¦ êäÀ-Ç ýáÝ¹»ñÁ ¹ñ³Ù³Ï³Ý
ÙÇçáóÝ»ñÇ ÷áË³ñ»Ý Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ »Ý Ï³ï³ñ»É µ³ÝÏ³ÛÇÝ ³í³Ý¹Ý»ñáõÙ,
§ò»-Îí³¹ñ³ï ²Ùå»·³¦ Ð³í³ë³ñ³Ïßéí³Í ýáÝ¹ª 62%, §ò»-Îí³¹ñ³ï
²Ùå»·³¦ å³Ñå³ÝáÕ³Ï³Ý ýáÝ¹ª 57%, §ò»-Îí³¹ñ³ï ²Ùå»·³¦ Î³ÛáõÝ
»Ï³Ùï³ÛÇÝ ýáÝ¹ª 67% : ÆëÏ §Î³åÇï³É ²ë»Ã Ø»Ý»çÙ»ÝÃ¦ ö´À-Ý ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ ¿ Ï³ï³ñ»É å»ï³Ï³Ý å³ñï³ïáÙë»ñáõÙ: §Î³åÇï³É
²ë»Ã Ø»Ý»çÙ»ÝÃ¦ Î³Ù³íáñ ýáÝ¹Áª 28% ÐÐ ÙÇçÝ³Å³ÙÏ»ï ·³ÝÓ³å»ï³Ï³Ý å³ñï³ïáÙë»ñáõÙ, 21% ÐÐ »ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï ·³ÝÓ³å»ï³Ï³Ý å³ñï³ïáÙë»ñáõÙ : §Î³åÇï³É ²ë»Ã Ø»Ý»çÙ»ÝÃ¦ Î³Ù³íáñ 2 ýáÝ¹Áª 23% ÐÐ
ÙÇçÝ³Å³ÙÏ»ï ·³ÝÓ³å»ï³Ï³Ý å³ñï³ïáÙë»ñáõÙ, 20% ÐÐ »ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï ·³ÝÓ³å»ï³Ï³Ý å³ñï³ïáÙë»ñáõÙ: ¶Í³å³ïÏ»ñÇ ÙÇçáóáí óáõÛó
ï³Ýù »ñ»ù Ï³é³í³ñÇãÝ»ñÇ Ï»Ýë³Ãáß³Ï³ÛÇÝ ýáÝ¹»ñÇ åáñïý»ÉÝ»ñÇ
Ï³éáõóí³ÍùÁ 2014 Ãí³Ï³ÝÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ:

¶Í³å³ïÏ»ñ 3. Î»Ýë³Ãáß³Ï³ÛÇÝ ýáÝ¹»ñÇ åáñïý»ÉÝ»ñÇ Ï³éáõóí³ÍùÁ
2014Ã ¹ñáõÃÛ³Ùµ178
2015 Ãí³Ï³ÝÇ ÁÝÃ³óùáõÙ §²ÙáõÝ¹Ç-²Ïµ³ ²ë»Ã Ø»Ý»çÙ»ÝÃ¦ ö´À-Ç
ÏáÕÙÇó Ï³é³í³ñíáÕ Ï»ÝÃáß³Ï³ÛÇÝ ýáÝ¹»ñÇ åáñïý»ÉÝ»ñáõÙ ½·³ÉÇ Ù³ëÝ
»Ý Ï³½Ù»É µ³ÝÏ³ÛÇÝ ³í³Ý¹Ý»ñáõÙ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÁ : ²ÙáõÝ¹Ç-²Ïµ³ Ð³í³ë³ñ³Ïßéí³Í ýáÝ¹Ç ¹»åùáõÙª 37%, ²ÙáõÝ¹Ç-²Ïµ³ ä³Ñå³ÝáÕ³Ï³Ý ýáÝ¹Ç
¹»åùáõÙª 40%, ÇëÏ ²ÙáõÝ¹Ç-²Ïµ³ »Ï³Ùï³ÛÇÝ ýáÝ¹Ç ¹»åùáõÙª 33% : §ò»Îí³¹ñ³ï ²Ùå»·³ ²ë»Ã Ø»Ý»çÙ»ÝÃ ²ñÙ»ÝÇ³¦ êäÀ-Ç ýáÝ¹»ñÁ ½·³ÉÇ
Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ »Ý Ï³ï³ñ»É ÐÐ ÙÇçÝ³Å³ÙÏ»ï ¨ »ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï ·³ÝÓ³å»ï³Ï³Ý å³ñï³ïáÙë»ñáõÙª §ò»-Îí³¹ñ³ï ²Ùå»·³¦ Ð³í³ë³ñ³Ïßéí³Í
178

¶Í³å³ïÏ»ñÁ Ï³éáõóí³Í ¿ Ñ»ÕÇÝ³ÏÇ ÏáÕÙÇó §²ÙáõÝ¹Ç-²Ïµ³ ²ë»Ã Ø»Ý»çÙ»ÝÃ¦
ö´À-Ç, §ò»-Îí³¹ñ³ï ²Ùå»·³ ²ë»Ã Ø»Ý»çÙ»ÝÃ ²ñÙ»ÝÇ³¦ êäÀ-Ç ¨ §Î³åÇï³É
²ë»Ã Ø»Ý»çÙ»ÝÃ¦ ö´À-Ç Ññ³å³ñ³Ï³Í Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³
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ýáÝ¹Áª 28% ÐÐ ÙÇçÝ³Å³ÙÏ»ï ·³ÝÓ³å»ï³Ï³Ý å³ñï³ïáÙë»ñáõÙ, 26%
ÐÐ »ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï ·³ÝÓ³å»ï³Ï³Ý å³ñï³ïáÙë»ñáõÙ: §ò»-Îí³¹ñ³ï
²Ùå»·³¦ å³Ñå³ÝáÕ³Ï³Ý ýáÝ¹Áª 34% ÐÐ ÙÇçÝ³Å³ÙÏ»ï ·³ÝÓ³å»ï³Ï³Ý å³ñï³ïáÙë»ñáõÙ, 29% ÐÐ »ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï ·³ÝÓ³å»ï³Ï³Ý
å³ñï³ïáÙë»ñáõÙ , §ò»-Îí³¹ñ³ï ²Ùå»·³¦ Î³ÛáõÝ »Ï³Ùï³ÛÇÝ ýáÝ¹Áª
31% ÐÐ ÙÇçÝ³Å³ÙÏ»ï ·³ÝÓ³å»ï³Ï³Ý å³ñï³ïáÙë»ñáõÙ, 30% ÐÐ »ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï ·³ÝÓ³å»ï³Ï³Ý å³ñï³ïáÙë»ñáõÙ :
§Î³åÇï³É ²ë»Ã Ø»Ý»çÙ»ÝÃ¦ ö´À-Ý ¨ë ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ ¿
Ï³ï³ñ»É å»ï³Ï³Ý å³ñï³ïáÙë»ñáõÙ: §Î³åÇï³É ²ë»Ã Ø»Ý»çÙ»ÝÃ¦ Î²Ø³íáñ ýáÝ¹Áª 36% ÐÐ ÙÇçÝ³Å³ÙÏ»ï ·³ÝÓ³å»ï³Ï³Ý å³ñï³ïáÙë»ñáõÙ, 13% ÐÐ »ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï ·³ÝÓ³å»ï³Ï³Ý å³ñï³ïáÙë»ñáõÙ:
§Î³åÇï³É ²ë»Ã Ø»Ý»çÙ»ÝÃ¦ Î²Ø³íáñ 2 ýáÝ¹Áª 34% ÐÐ ÙÇçÝ³Å³ÙÏ»ï
·³ÝÓ³å»ï³Ï³Ý å³ñï³ïáÙë»ñáõÙ, 14% ÐÐ »ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï ·³ÝÓ³å»ï³Ï³Ý å³ñï³ïáÙë»ñáõÙ: ¶Í³å³ïÏ»ñÇ ÙÇçáóáí óáõÛó ï³Ýù Ï³é³í³ñÇãÝ»ñÇ Ï»Ýë³Ãáß³Ï³ÛÇÝ ýáÝ¹»ñÇ åáñïý»ÉÝ»ñÇ Ï³éáõóí³ÍùÁ 2015 Ã.:

¶Í³å³ïÏ»ñ 4. Î»Ýë³Ãáß³Ï³ÛÇÝ ýáÝ¹»ñÇ åáñïý»ÉÝ»ñÇ Ï³éáõóí³ÍùÁ
2015Ã ¹ñáõÃÛ³Ùµ179
2016 Ãí³Ï³ÝÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ¨ë §²ÙáõÝ¹Ç-²Ïµ³ ²ë»Ã Ø»Ý»çÙ»ÝÃ¦ ö´ÀÇ ÏáÕÙÇó Ï³é³í³ñíáÕ Ï»ÝÃáß³Ï³ÛÇÝ ýáÝ¹»ñÇ åáñïý»ÉÝ»ñáõÙ ½·³ÉÇ
Ù³ëÝ »Ý Ï³½Ù»É µ³ÝÏ³ÛÇÝ ³í³Ý¹Ý»ñáõÙ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÁ: ²ÙáõÝ¹Ç-²Ïµ³ Ð³í³ë³ñ³Ïßéí³Í ýáÝ¹Ç ¹»åùáõÙª 31%, ²ÙáõÝ¹Ç-²Ïµ³ ä³Ñå³ÝáÕ³Ï³Ý
ýáÝ¹Ç ¹»åùáõÙª 40%, ÇëÏ ²ÙáõÝ¹Ç-²Ïµ³ »Ï³Ùï³ÛÇÝ ýáÝ¹Ç ¹»åùáõÙª 25% :
§ò»-Îí³¹ñ³ï ²Ùå»·³ ²ë»Ã Ø»Ý»çÙ»ÝÃ ²ñÙ»ÝÇ³¦ êäÀ-Ç ýáÝ¹»ñÁ ½·³ÉÇ
179

¶Í³å³ïÏ»ñÁ Ï³éáõóí³Í ¿ Ñ»ÕÇÝ³ÏÇ ÏáÕÙÇó §²ÙáõÝ¹Ç-²Ïµ³ ²ë»Ã Ø»Ý»çÙ»ÝÃ¦
ö´À-Ç, §ò»-Îí³¹ñ³ï ²Ùå»·³ ²ë»Ã Ø»Ý»çÙ»ÝÃ ²ñÙ»ÝÇ³¦ êäÀ-Ç ¨ §Î³åÇï³É
²ë»Ã Ø»Ý»çÙ»ÝÃ¦ ö´À-Ç Ññ³å³ñ³Ï³Í Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³
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Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ »Ý Ï³ï³ñ»É ÐÐ ÙÇçÝ³Å³ÙÏ»ï ¨ »ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï ·³ÝÓ³å»ï³Ï³Ý å³ñï³ïáÙë»ñáõÙª §ò»-Îí³¹ñ³ï ²Ùå»·³¦ Ð³í³ë³ñ³ÏßÁéí³Í ýáÝ¹Áª 37% ÐÐ ÙÇçÝ³Å³ÙÏ»ï ·³ÝÓ³å»ï³Ï³Ý å³ñï³ïáÙë»ñáõÙ,
29% ÐÐ »ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï ·³ÝÓ³å»ï³Ï³Ý å³ñï³ïáÙë»ñáõÙ :§ò»-Îí³¹ñ³ï ²Ùå»·³¦ å³Ñå³ÝáÕ³Ï³Ý ýáÝ¹Áª 33% ÐÐ ÙÇçÝ³Å³ÙÏ»ï ·³ÝÓ³å»ï³Ï³Ý å³ñï³ïáÙë»ñáõÙ, 34% ÐÐ »ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï ·³ÝÓ³å»ï³Ï³Ý
å³ñï³ïáÙë»ñáõÙ , §ò»-Îí³¹ñ³ï ²Ùå»·³¦ Î³ÛáõÝ »Ï³Ùï³ÛÇÝ ýáÝ¹Áª
26% ÐÐ ÙÇçÝ³Å³ÙÏ»ï ·³ÝÓ³å»ï³Ï³Ý å³ñï³ïáÙë»ñáõÙ, 28% ÐÐ
»ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï ·³ÝÓ³å»ï³Ï³Ý å³ñï³ïáÙë»ñáõÙ:
§Î³åÇï³É ²ë»Ã Ø»Ý»çÙ»ÝÃ¦ ö´À-Ý ¨ë ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ ¿
Ï³ï³ñ»É å»ï³Ï³Ý å³ñï³ïáÙë»ñáõÙ: §Î³åÇï³É ²ë»Ã Ø»Ý»çÙ»ÝÃ¦ Î²Ø³íáñ ýáÝ¹Áª 34% ÐÐ ÙÇçÝ³Å³ÙÏ»ï ·³ÝÓ³å»ï³Ï³Ý å³ñï³ïáÙë»ñáõÙ, 9% ÐÐ »ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï ·³ÝÓ³å»ï³Ï³Ý å³ñï³ïáÙë»ñáõÙ : §Î³åÇï³É ²ë»Ã Ø»Ý»çÙ»ÝÃ¦ Î²Ø³íáñ 2 ýáÝ¹Áª 44% ÐÐ ÙÇçÝ³Å³ÙÏ»ï ·³ÝÓ³å»ï³Ï³Ý å³ñï³ïáÙë»ñáõÙ, 8% ÐÐ »ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï ·³ÝÓ³å»ï³Ï³Ý å³ñï³ïáÙë»ñáõÙ : ¶Í³å³ïÏ»ñÇ ÙÇçáóáí óáõÛó ï³Ýù »ñ»ù Ï³é³í³ñÇãÝ»ñÇ Ï»Ýë³Ãáß³Ï³ÛÇÝ ýáÝ¹»ñÇ åáñïý»ÉÝ»ñÇ Ï³éáõóí³ÍùÁ 2015
Ãí³Ï³ÝÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ:

¶Í³å³ïÏ»ñ 5. Î»Ýë³Ãáß³Ï³ÛÇÝ ýáÝ¹»ñÇ åáñïý»ÉÝ»ñÇ Ï³éáõóí³ÍùÁ
2015Ã ¹ñáõÃÛ³Ùµ180
180

¶Í³å³ïÏ»ñÁ Ï³éáõóí³Í ¿ Ñ»ÕÇÝ³ÏÇ ÏáÕÙÇó §²ÙáõÝ¹Ç-²Ïµ³ ²ë»Ã Ø»Ý»çÙ»ÝÃ¦
ö´À-Ç, §ò»-Îí³¹ñ³ï ²Ùå»·³ ²ë»Ã Ø»Ý»çÙ»ÝÃ ²ñÙ»ÝÇ³¦ êäÀ-Ç ¨ §Î³åÇï³É
²ë»Ã Ø»Ý»çÙ»ÝÃ¦ ö´À-Ç Ññ³å³ñ³Ï³Í Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³:
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²ëÛ³ Ê²È²ÂÚ²Ü
Îáõï³Ï³ÛÇÝ Ï»Ýë³Ãáß³Ï³ÛÇÝ ýáÝ¹»ñÇ åáñïý»ÉÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý
³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÐÐ-áõÙ
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. Ï»Ýë³Ãáß³Ï³ÛÇÝ ýáÝ¹, Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ åáñïý»É, Ï»Ýë³Ãáß³Ï³ÛÇÝ
³ÏïÇíÝ»ñ, ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ ßáõÏ³

Î»Ýë³Ãáß³Ï³ÛÇÝ ýáÝ¹»ñÁ ï³ñµ»ñ Ï»ñå »Ý ³½¹áõÙ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ßáõÏ³ÛÇ
Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý íñ³, ³í»ÉÇ Ñ³×³Ë Çñ»Ýó Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ í³ñù³·ÍÇ ÙÇçáóáí:
Æñ»Ýó »ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï áõÕÕí³ÍáõÃÛ³Ý ßÝáñÑÇí Ï»Ýë³Ãáß³Ï³ÛÇÝ ýáÝ¹»ñÁ
Ù»Í ³½¹»óáõÃÛáõÝ »Ý áõÝ»ÝáõÙ »ñÏñÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ßáõÏ³ÛÇ ¨ ³ÙµáÕç ïÝï»ëáõÃÛ³Ý íñ³: Îáõï³Ï³ÛÇÝ Ï»Ýë³Ãáß³Ï³ÛÇÝ ýáÝ¹»ñÇ Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ åáñïý»ÉÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ Ï»Ýë³Ãáß³Ï³ÛÇÝ ÙÇçáóÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ï»Õ³µ³ßËÙ³Ùµ՝ Ï³åí³Í ÙÇ¨ÝáõÛÝ éÇëÏ³ÛÝáõÃÛ³Ùµ ³é³í»É »Ï³Ùï³µ»ñ ³ÏïÇíÝ»ñáõÙ Ý»ñ¹ñÙ³Ý Ñ»ï:
Ася ХАЛАТЯН
Особенности управления портфелей накопительных пенсионных фондов в РА
Ключевые слова: пенсионный фонд, инвестиционный портфель, пенсионные активы,
рынок ценных бумаг

Пенсионные фонды имеют различное влияние на стабильность финансового рынка, часто за счет их инвестиционного поведения. Благодаря своей долгосрочной
тенденции, пенсионные фонды имеют большое влияние на финансовом рынке и в
экономике. Эффективность управления инвестиционного портфеля накопительного пенсионного фонда обусловлено эффективным распределением пенсионных
средств, что связано с их вложением в наиболее доходные активы при одинаковом
уровне риска.
Asya KHALATYAN
The characteristics of management of Pension funds portfolio in RA
Key words: pension fund, investment portfolio, pension assets, securities market

Pension funds have different influence on stability of financial market, often due to their
investment behavior. Owing to its long-term trend, pension funds have a major impact
on financial market and economy. The effectiveness of the investment portfolio
managment of the accumulative pension fund is a result of the effective allocation of
pension funds, which is associated with their investment in the most profitable assets
with the same risk level.
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ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՃԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՀԵՏՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ
ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
Վահե ԲՈՅԱԽՉՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ տնտեսագիտության ինստիտուտի ասպիրանտ
Բանալի բառեր. ֆինանսատնտեսական ճգնաժամ, ՀՆԱ, ՀՆԱ-ի աճ, դրամական
առաջարկ, բանկային տոկոս

Տնտեսական հարաբերություններն, իրենց մեջ խտացնելով և ամփոփելով հասարակության զարգացման գրեթե բոլոր կողմերը, միաժամանակ
այն բարոմետրն են, որոնք լավագույն ձևով բնութագրում են հասարակության «ջերմաստիճանը» և դրանում տեղ գտած «հիվանդությունները»: Եվ
քանի որ տնտեսական հարաբերությունները հասարակության կյանքի միայն
մի մասն են կազմում (իսկ մյուս բաղկացուցիչներն են՝ բարոյա-հոգեբանական, սոցիալական, քաղաքական, մշակութային, պատմական, տարածաշրջանային, աշխահաքաղաքական և մյուս հարաբերությունները), ուստի՝
երբ օգտագործվում է «տնտեսական ճգնաժամ» հասկացությունը, ապա
պետք է ընդունել (կամ առնվազն՝ ենթադրել), որ այն չի կարող լինել միայն
«զուտ» տնտեսական այն պարզ տրամաբանությամբ, որ «տնտեսականը»
հասարակության, որպես ամբողջի կամ համակարգի միայն մի մասն է` կարևոր կամ ոչ կարևոր, որը, ի դեպ, հասարակությունը և նրա անդամներն են
որոշում: Ուստի հասարակության զարգացմանը վերաբերող այս կամ այն
կողմի անկայունությունը (տնտեսագետների կարծիքով ճգնաժամը հենց
տնտեսության անկայունության կամ անկայուն վիճակի դրսևորման ձևն է) չի
կարող բացատրվել միայն որոշակի հարաբերությունների խաթարմամբ, քանի որ այն բխում է ոչ միայն տվյալ խումբ հարաբերությունից կամ հարաբերություններից, այլև դրանց ամբողջությունից: Ու թեև մասն ամբողջից փոքր
է, սակայն բոլոր դեպքերում այն ամբողջի մի հատվածն է:
Ինչպես աշխարհի բազմաթիվ երկրներում, այնպես էլ մեր հանրապետությունում, երբ տնտեսության մեջ նշմարվում են ճգնաժամային երևույթներ
(հիշեցնենք, որ այդպիսիք կարող են լինել ՀՆԱ-ի աճի դանդաղումը կամ անկումը, գործազրկության մակարդակի բարձրացումը, արտագաղթը և ընդհանրապես բնակչության կենսամակարդակի անկումը կամ, եթե կարճ ձևակերպելու լինենք «կյանքի թանկացումը») կառավարությունները դրա պատճառները փնտրում են ամեն տեղ, բայց ոչ երբեք սեփական երկրում: Ընդունված է ասել, օրինակ, որ ներկայիս ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի
հիմնական մեղավորը ԱՄՆ-ն է, որի տնտեսության անկայունությունը ռեզոնանսի սկզբունքով անկայունացրեց ամբողջ համաշխարհային տնտեսությունը, և առանձին վերցրած ազգային տնտեսությունները: Ինչը ենթադրում
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է, որ մեղավոր են բոլորը, սակայն ամենևին էլ ոչ երկրի իշխանությունները
(սա իհարկե լավագույն դեպքում, քանի որ աշխարհի առանձին երկրների
կառավարություններ (այդ թվում՝ Հայաստանի Հանրապետության) չընդունեցին նույնիսկ սույն փաստը, ենթադրելով, որ իրենց տնտեսությունը այնքան
հզոր է (որը շրջապատված է, հավանաբար, չինական պարսպով), որին
խփվելով ջարդուփշուր են լինում համաշխարհային ճգնաժամի ալիքները:
Ասենք ավելին, եթե ճգնաժամային (ընդունված է այն համարել 20082009թթ.) տարիներին տարածված էր այն բացատրությունը, ըստ որի տնտեսության անկումը պայմանավորված էր համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամով, ապա այժմ ընդհակառակը աշխարհի զարգացած
երկրները (ամենից առաջ նկատի ունենք Տնտեսական համագործակցության
և զարգացման կազմակերպության և Եվրամիության երկրները) զարգացող
երկրներից «ձգում և տանում են» այդ երկրների արտադրության հիմնական
աճի գործոնները (ամենից առաջ կապիտալը և աշխատուժը), վերջիններիս
թողնելով առանց աճի աղբյուրների և միջոցների: Մինչդեռ պետք է նկատել,
որ թե՜ ՏՀԶԿ, ԵՄ և թե՜ նույնիսկ անկում չարձանագրած, սակայն տնտեսական աճի տեմպերի դանդաղեցում նկատած երկրներում (օրինակ, Չինաստանը) մշակել են հստակ և բնակչության համար հասկանալի ծրագրեր և միջոցառումներ ճգնաժամից դուրս գալու համար: Իսկ երկրների մի խմբում
այդպես էլ չմշակվեցին այդպիսի ծրագրեր, բացի ընդհանուր բնույթի և ընդհանուր կամ ոչինչ չասող կոչերից, ինչպիսիք են, օրինակ՝ ներդրումային կամ
գործարարության միջավայրի բարելավումը կամ կատարելագործումը: Իսկ
նույնիսկ այդ պայմաններում, հստակ ծրագրի բացակայության պայմաններում նկատվում է ոչ միայն ներդրումների սով, այլ նաև բնակչության մի
մասի (մեզանում ներկայումս շուրջ 30%-ի) աղքատության խորացում և արտագաղթ, որն ուղեկցվել է արտաքին պարտքի զգալի ավելացմամբ, դրանով իսկ «ճգնաժամով» պայմանավորված դժվարությունները ներկա սերունդների ուսերից տեղափոխելով ապագա սերունդների ուսերին:
Այնուհանդերձ, որքան հեռանում ենք 2008թ.-ից (իսկ մեզանում 2009թ.ից, երբ ՀՆԱ-ն պաշտոնապես նվազեց 14.1%-ով (դրամական արտահայտությամբ) և 25.8%-ով դոլարային արտահայտությամբ, երբ ՀՀ ՀՆԱ-ն
2008թ. կազմում էր 3568.228 մլրդ դրամ, 2009թ.` 3141.651 մլրդ դրամ, իսկ
դոլարային արտահայտությամբ համապատասխանաբար` 11662 մլն դոլար
և 8648 մլն դոլար)181, այնքան զգում ենք տնտեսական ճգնաժամի հարվածի
ուժգնությունը մեր տնտեսությանը, թեկուզ միայն ելնելով այն փաստից, որ
նախաճգնաժամային մակարդակի (2008թ.) ՀՆԱ-ի մեծությանը չենք հասել
Հայաստանի ազգային հաշիվները, Եր., ՀՀ ԱՎԾ, 2013, էջ 23:
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ո՛չ 2010թ. (ՀՆԱ կազմել է 3460.203 մլրդ դրամ, 9260 մլն դոլար), ոչ 2011թ.
(ՀՆԱ-ն կազմել է 3777.946 մլրդ դրամ, 10142 մլն դոլար), ո՛չ 2012թ. (ՀՆԱ-ն
կազմել է 4266.5 մլրդ դրամ, 10619 մլն դոլար), ո՛չ 2013թ. (ՀՆԱ-ն կազմել է
4555.6 մլրդ դրամ, 11121 մլն դոլար), ո՛չ 2014թ. (ՀՆԱ-ն կազմել է 4828.6
մլրդ դրամ, 11610 մլն դոլար), ո՛չ 2015թ. (ՀՆԱ-ն կազմել է 5032.1 մլրդ դրամ,
10529 մլն դոլար) և ոչ էլ 2016թ.-ին (ՀՆԱ-ն կազմել է 5067.9 մլրդ դրամ,
10525 մլն դոլար) (տե՛ս, աղյուսակ 1-ը): Այսինքն կարող ենք ամրագրել, որ
ճգնաժամային իրավիճակը պայմանավորված է ոչ թե որոշակի ժամանակահատվածի (օրինակ կես տարվա) ՀՆԱ-ի նվազմամբ, այլ նախաճգնաժամային տարվա համեմատությամբ հաջորդ տարիների ՀՆԱ-ի մեծությամբ,
եթե այն ավելի փոքր է, ուրեմն հասարակությունը և նրա տնտեսությունը
գտնվում են ճգնաժամի մեջ: Հենց որ ՀՆԱ-ն գերազանցում է նախաճգնաժամային տարվա ՀՆԱ-ի մեծությունը, կարելի է պնդել, որ երկիրը դուրս է
եկել ճգնաժամից: Եվ եթե առաջնորդվենք այս չափանիշով, ապա կարող
ենք պնդել, որ ՀՀ-ը դեռևս ճգնաժամից դուրս չի եկել:
Ահա այստեղ է, որ ծագում է հիմնական հարցը. ի՞նչ անել, ինչպիսի՞
ծրագիր մշակել, որոնք թույլ կտան արագորեն դուրս գալ ճգնաժամային իրավիճակից: Հանրահայտ տնտեսագիտական ճշմարտություն է այն փաստը, որ ճգնաժամից դուրս գալու համար անհրաժեշտ է խթանել կամ խրախուսել բարիքների (ապրանքների և ծառայությունների) թողարկումը: Սա
այն ուղին է, որը կոչվում է հիմնական օղակի կանոն, երբ բարիքների ծավալի ավելացման օգնությամբ հնարավոր կդառնա հասարակության հետագա առաջընթաց զարգացումը: Տնտեսության խթանում ասելով ամենևին
նկատի չունենք այնպիսի իրավիճակ, երբ քաղաքացիների մեծ մասի կենսամակարդակը նվազում է կամ էլ ավելանում է գործազուրկների քանակը:
Տնտեսական ինչպես տեղական, այնպես էլ տարածաշրջանային և համաշխարհային ճգանաժամերի քաղած դասերը լավ են ուսումնասիրված և
տնտեսագիտության տեսությունից հայտնի է, որ եթե երկրի տնտեսությունը
աճում է բարձր տեմպերով, ապա անհրաժեշտ է բարձրացնել բանկային
տոկոսի հաշվարկային դրույքաչափը (դրանով իսկ անցում կատարել «էժան» փողերից «թանկ» փողերի), բարձրացնել հարկերի դրուքաչափերը
(դրանով թուլացնել գործարարների շահագրգռվածությունը թողարկելու ավելի շատ բարիքներ) և «փակի» տակ պահել ներդրումների ծավալը (զսպելով դրանց աճը հնարավորւոթյուն չի մնում ավելացնելու արտադրական կարողությունները, որոնք բարիքների ավելացման մայրուղին են): Եվ երբ
տնտեսությունը կորցնում է զարգացման թափը և նկատվում է տնտեսական
աճի դանդաղում կամ էլ բարիքների ծավալների նվազում անհրաժեշտ է
խթանել՝ ավելացնելու աճի աղբյուրները կամ հնարավորությունները: Այս
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դեպքում նշված գործընթացների իրականացման համար տնտեսագիտության զինանոցը առաջարկում է օգտագործել հետևյալ միջոցները (գործիքները)` նվազեցնել բանկային տոկոսադրույքները, հարկերը, տնտեսության մեջ խրախուսել ներդրումների ծավալների ավելացումը, այդ թվում
նաև պետական միջոցներից, ավելացնել զբաղվածությունը և սպառումը: Այսինքն՝ վարվել առաջին սցենարին ճիշտ հակառակը: Տնտեսության ակտիվացման այս ամբողջական համակարգի հեղինակը, անգլիացի ականավոր
տնտեսագետ Ջոն Մեյնարդ Քեյնսն է (1883-1946), ով պետական քաղաքականության ավելացման իր հայացքները շարադրել է «Զբաղվածության, տոկոսի և փողի ընդհանուր տեսություն»182 բարձրարժեք աշխատության մեջ,
որը առաջին անգամ լույս է տեսել 1933թ.-ին Լոնդոնում: Մեծ դեպրեսիայից
դուրս գալու համար աշխարհը պարտական է մեծն Քեյնսին, քանի որ նրա
մշակած դեղատոմսերով կապիտալիզմը 1930-ական թվականներին պարզապես փրկվեց կործանումից: Տնտեսական ճգնաժամից դուրս գալու այդ
ամբողջական համակարգը կոչվում է քեյնսիզմ, իսկ քաղաքականույթունը՝
քեյնսիականություն: Քեյնսիականության կամ տնտեսության պետական կարգավորման տեսության հիմքում ընկած է մակրոտնտեսական (այս հասկացության համար տնտեսագետները պարտական են Ջ.Մ.Քեյնսին) գործիքների կիրառմամբ տնտեսական քաղաքականության ակտիվացումը և պետության լայն մասշտաբներով ու միջոցներով մասնակցությունը կարգավորման
այդ գործընթացին: Քեյնսիականությունը, որպես տնտեսության պետական
կարգավորման և, հետևաբար, տնտեսական քաղաքականության առանցքային ուղղություն լայն տարածում և կիրառում ստացավ մինչև անցած դարի
70-ական թվականների կեսերը, մինչև համաշխարհային տնտեսական թատերաբեմում հայտնվեց մոնետարիզմը, հանձինս նրա ամենակարկառուն
ներկայացուցչի` Միլտոն Ֆրիդմանի տեսության: Իսկ ինչով էր պայմանավորված իրերի վիճակի նման կտրուկ փոփոխությունը: Կարճ պատասխանը՝
համաշխարհային տնտեսության զարգացումներով և դրանց կառուցվածքային արմատական փոփոխություններով: Բանն այն է, որ 1970-ական թվականների կեսերին, համաշխարհային տնտեսությունում գների կայունությունը խախտվեց նավթի գների կտրուկ բարձրացման պատճառով: 19791982թթ. ԱՄՆ դաշնային ռեզերվային համակարգը (ԱՄՆ-ի կենտրոնական
բանկը) խստիվ կոշտացրեց ֆինանսական քաղաքականությունը՝ զգալիորեն բարձրացրեց տոկոսադրույքները և սահմանափակեց դրամական առաջարկը, ինչը հանգեցրեց ինֆլյացիայի նվազեցմանը: Ի դեպ նույն ԴՌՀ-ը
վերջին 5 տարիների ընթացքում, ընդհուպ միչև 2014թ.-ի հունվարի կեսերը,
երբ ԴՌՀ-ի նախագահը՝ Բեն Բեռնանկեն հարժեշտ տվեց իր պաշտոնին,
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ԴՌՀ-ի ակտիվները 0.8 տրիլիոն դոլարից հասան 40 տրիլիոն դոլարի, այդպիսով ավելանալով 5 անգամ, ինչը նշանակում է ԱՄՆ տնտեսության մեջ
այդ քանակությամբ ավելացնել փողի զանգվածը, որն էլ բավական էր տընտեսության աշխուժացման և վերելքի համար: Այդպիսով, ԱՄՆ տնտեսության վառարանը, պատկերավոր ասած, ստացավ իր առաջիկա տարիների
համար վառելքի այն քանակությունը, որն անհրաժեշտ է նորմալ տնտեսական գործունեության և բնականոն զարգացման ու զբաղվածության ապահովման համար: Այդպես ծնվեց պետական կարգավորման (կարգավորվող
կապիտալիզմի) նոր համակարգը, երբ տնտեսության ծավալները ավելացան, փողի տոկոսադրույքների բարձրացումը կապիտալը իրական հատվածից ուղղեց դեպի բանկերը, իսկ դանդաղեցման դեպքում տոկոսադրույքների իջեցումը խթանեց սպառման աճը, ինչը ցանկացած տնտեսության առաջմղիչ ուժն է, երբ կա պահանջարկ:
2008թ. սկիզբ առած համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը հատկապես զարգացած երկրների կառավարություններից պահանջեց
կիրառել ճգնաժամի դեմ պայքարի, ինչպես քեյնսիականության, այնպես էլ
մոնետարիստական մեթոդները: Մի կողմից սկսվեց տոկոսադրույքների
նվազեցումը (2008թ հունվարի 4.25%-ից այն 2008թ. դեկտեմբերին հասցվեց
մինչև 0-0.25%-ի): Սակայն այդ ֆինանսական քայլը չբերեց սպասված արդյունքը, մասամբ այն պատճառով, որ մասնավոր հատվածը ծանրաբեռնված էր պարտքերով և ճգնաժամին «հանդիպած» մարդիկ, սկսեցին դրանք
վճարել, դրանով իսկ կրճատելով սպառումը և ներդրումները: Բացի այդ
«վատ» (մասնագիտորեն այն անվանվում է անհուսալի) պարտքերի ծավալը
տնտեսության մեջ դարձավ զգալի կամ անլուծելի, որպեսզի հիմնախնդիրը
հնարավոր լինի լուծել ավանդական կամ դասական տնտեսագիտության
առաջարկած մեթոդներով կամ դեղատոմսերով: Ուստի, մյուս կողմից ԱՄՆ
կառավարությունը գնաց պետական պարտքը ավելացնելու (բավական է
նշել, որ եթե 2008թ. սկզբին ԱՄՆ արտաքին պարտքը կազմում էր 8.95
տրիլիոն դոլար, ապա 2012թ. վերջին այն հասավ 16.2 տրիլիոն դոլարի, իսկ
2016թ.` 17.8 տրիլիոն դոլարի), հարկերը չբարձրացնելու և տնտեսության
մեջ ներդրումները ակտիվացնելու ճանապարհով (հիմնականում ծանր դրության մեջ հայտնված ընկերություններին և բանկերին վարկեր տրամադրելով
և ետ գնելով «կասկածելի» ակտիվները):
Ճգնաժամից դուրս գալու համար ինչպե՞ս վարվեցին ԵՄ երկրները,
որոնք մինչև օրս գտնվում են որոշակի դժվարությունների մեջ և դեռևս չեն
հաղթահարել նախաճգնաժամային ցուցանիշները: Եթե փորձենք կարճ պատասխանել այդ հարցին, ապա կարող ենք ասել, որ ԵՄ ճգնաժամի դեմ
պայքարում իրականացնում է զգուշավոր քայլեր, ինչն էլ հավանաբար չի
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բերում ցանկալի արդյունքների: Քննարկենք ԵՄ քայլերը այդ «ճակատում» և
անդամ-երկրների ջանքերը հաղթահարելու ճգնաժամի բացասական հետեվանքները: Այսօր, երբ ԱՄՆ-ում վերականգնվել է տնտեսական աճը (բավական է նշել, որ 2017թ. առաջին եռամսյակում այն կազմել է 2.4%), ԴՌՀ–ը
սկսել է հրաժարվել «արտակարգ» միջոցառումներից: Սկսած 2013թ. դեկտեմբերից ԴՌՀ–ը կրճատեց ամսական ակտիվների գնումը 85 մլրդ դոլարից
հասցնելով մինչև 65 մլրդ դոլար: Միևնույն ժամանակ ԱՄՆ տնտեսությունը
դեռևս չի կայունացել, որպեսզի հնարավոր լինի հրաժարվել զրոյական տոկոսադրույքի քաղաքականությունից: Բանկային տոկոսադրույքների բարձրացմանը ականատես եղանք 2015թ. վերջերին: Արդյունքում ամերիկացիները հասան իրենց նպատակին` թեև պետական պարտքը և բյուջեի պակասուրդը ավելացան և հասան պատմականորեն ռեկորդային չափերի, սակայն
տնտեսությունը արագ վերականգնվեց: Այդ ճանապարհով չգնացին եվրոպացիները: Օրինակ, Գերմանիան բոլոր միջոցներով ընդդիմացավ պետական կառավարման մոնետարիստական մեթոդներին՝ չդիմելով զգալի դրամական էմիսիայի (թողարկման): Դրա հետևանքով եվրոպական երկրների
տնտեսությունները ճգնաժամից դուրս են գալիս դանդաղորեն, իսկ մի քանիսում էլ շարունակվում է ՀՆԱ-ի նվազումը: Ոչ ոք չէր կարող նույնիսկ ենթադրել, որ ԱՄՆ-ի տարեկան բյուջեի պակասուրդը կարող է հասնել աստղաբախական թվերի՝ 1.41 տրիլիոն դոլարի և դրա հետ մեկտեղ ինֆլյացիան
կմնա նվազագույն մակարդակի վրա: Իսկ դա նշանակում է, որ եթե կառավարությունը ցանկանում է աջակցել տնտեսության զարգացմանը և տնտեսական աճին, նա պետք է համակերպվի պարտքային ֆինանսավորման և
բյուջեի պակասուրդի հետ, չբարձրացնի հարկերը և սպասի տնտեսական
ակտիվության վերականգնմանը:
Անհրաժեշտ է նաև նկատել, որ պետական նախագծերի ֆինանսավորումը բոլոր դեպքերում շարունակում է մնալ զարգացման լրացուցիչ և ոչ թե
առաջնահերթ գործոն ճգնաժամից դուրս գալու համար: Ասվածը հաստատում է նաև ԵՄ երկրների փորձը, որտեղ ԱՄՆ–ի համեմատ (բավական է
նշել, որ ԱՄՆ-ում պետական սեփականության բաժինը կազմում է 1%, իսկ
ԵՄ երկրների միջինը 24% է, իսկ օրինակ Ֆրանսիայում՝ 47%) ավելի մեծ
պետական հատվածը և հսկայական բյուջետային ծախսերը երաշխիք չդարձան ճգնաժամի արագ հաղթահարման համար:
Դժբախտաբար ՀՀ «դրամական» իշխանությունները չկարողացան ամբողջությամբ օգտագործել ճգնաժամի դեմ պայքարի գործիքները: Մի կողմից, տոկոսադրույքները մեր հանրապետությունում կապված են ինֆլյացիայի մակարդակի հետ: Սակայն ինֆլյացիան առաջանում է ոչ թե դրամական
առաջարկի (փողի զանգվածի) ավելացմամբ (ինչպես դա նկատվել է 1990202
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ական թվականներին), այլ ապրանքների գների և ծառայությունների սակագների աճի հետևանքով (հատկապես մենաշնորհ գործունեության ոլորտների), ինչպես նաև դոլարի կուրսը, որը կառավարությունը ստիպված է
բարձրացնել, որպեսզի ստանա իր համար անհրաժեշտ միջոցներ խոստացած բյուջետային պարտավորությունների կատարման համար: Այդ պատճառով էլ ինչպես մեզանում, այնպես էլ Արևմուտքում (ԱՄՆ-ում կամ ԵՄ-ում)
տոկոսադրույքները «մինչև զրո» հասցնելը անհնար է և, հետևաբար, հնարավոր չէ կտրուկ ավելացնել տնտեսության վարկավորման ծավալները:
ՀՀ 2005-2016թթ. մակրոտնտեսական առանձին ցուցանիշների շարժի
ուսումնասիրությունը (տե՛ս, աղյուսակ 1-ը) վկայում է, որ եթե ՀՆԱ-ի աճը
2008-2016թթ. դրամական արտահայտությամբ կազմել է 142.0%, ապա այդ
նույն ցուցանիշը դոլարային արտահայտությամբ կազմել է 90.25%, այսինքն՝
դրամական արտահայտությամբ աճի փոխարեն (հավելաճը 42.0%) ունենք
9.75%-ի չափով անկում: Կամ, այլ կերպ ասած, ՀՆԱ-ի դոլարային արտահայտությամբ աճի առաջանցիկ աճի գործակիցը դրամական ՀՆԱ-ի համեմատությամբ կազմել է 157.3%: Նկատենք, որ 2008-2016թթ. դրամ/դոլար միջին տարեկան փոխարժեքի մեծությունը 2008 թվականի 305.97 դրամից
2016թ. հասել է 480.49 դրամի կամ 2016թ. աճը 2008թ. համեմատ կազմել է
157.0%: Կամ այլ կերպ ասած դրամ/դոլար միջին տարեկան փոխարժեքը
կազմել է գրեթե այնքան, որքան ՀՆԱ-ի դոլարային աճի նկատմամբ դրամական առաջանցիկ աճի գործակիցը (157.3%): Այսինքն, ՀՆԱ-ի աճի մեծությունը ՀՀ-ում 2008-2016թթ. պայմանավորված է եղել դրամ/դոլար միջին տարեկան փոխարժեքի աճով: Նկատենք նաև, որ սպառողական գների միջին
տարեկան ինդեքսը 2016 թվականին 2008թ. մակարդակի համեմատությամբ
կազմել է 137.8%: Այստեղից կարելի է եզրակացնել, որ սպառողական գների
միջին տարեկան ինդեքսի աճը հիմնականում պայմանավորված է ոչ թե
սպառողական արժեքների ավելացմամբ, այլ զուտ արժեքային ավելացմամբ, ինչի արդյունքում կարելի է եզրակացնել, որ դրամ/դոլար միջին տարեկան փոխարժեքի և սպառողական գների միջին տարեկան ինդեքսի մեծությունների տարբերության չափով (157.0% - 137.8%=19.2%) 2016թ.
2008թ. համեմատ 19.2%-ով վատացել է բնակչության կենսամակարդակը:
Մյուս կողմից էլ, հատկապես վերջին տարիներին նկատվել է ոչ միայն
ներդրումների նվազում, այն էլ զգալի չափերով, այլև, որ պետական ներդրումները ցածր արդյունավետություն ունեն: Այդպսի ներդրումները ենթադրում են հարկերի մակարդակի բարձրացում և այդպիսով գործարարներից
դրամական միջոցների «խլում», որոնք որ կարող են ներդրվել արդյունավետ նախագծերի մեջ և դրանով իսկ ավելացնել բարիքների ծավալն ու
տեսականին: Այդ պատճառով էլ այն ծրագրերը, որոնք նախատեսված են
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խոշոր ենթակառուցվածքային ծրագրերի իրականցման համար (դրանք բոլորին քաջ հայտնի են), կամ այն մասնավոր խոշոր կառույցները, որոնք կազինոների և եկեղեցիների տեսքով ավելանում են հանրապետության տարածքում, երբեք էլ ետ չեն գնվելու և դրանք խթան չեն հանդիսանլու հայրենական տնտեսության զարգացման համար: Այդ ծրագրերի համար նախատեսված ներդրումների մի մասը կհոսի օֆշորներ և դրանք կօգտագործվեն
արտերկրում: Լավագույն դեպքում հայրենական տնտեսության մեջ ներդըրված դրամից մնում է դրա 30-40%-ը մնացածը հոսում է երկրից դուրս, մինչդեռ մնալու դեպքում այդ միջոցները կարող էին ավելի արդյունավետ օգտագործվել և ավելացնել օգտագործվող ռեսուրսների հատույցը: ՀՀ-ում հատկապես անարդյունավետ կառավարման դեպքում տնտե-սական աճի տեմպերը 2016թ. կազմել են 0.2%, (տե´ս աղյուսակ 1-ը), որը 2009թ. -14.1%-ոց
անկումից հետո ամենացածր ցուցանիշն է:
Աղյուսակ 1. ՀՀ մակրոտնտեսական առանձին ցուցանիշների շարժը 20052016 թվականներին

Աղբյուրը. կազմվել և հաշվարկվել է` Հայաստանի ազգային հաշիվները, Եր., ՀՀ ԱՎԾ, 2016,
էջ 33, Նույն տեղը, 2013, էջ 23, Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք, Եր., ՀՀ ԱՎԾ,
2014, էջ 16, Նույն տեղը, 2016, էջ 16, Նույն տեղը, Եր., ՀՀ ԱՎԾ, 2009, էջ 18, Հայաստանի
Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2016 թվականի հունվար-դեկտեմբերին,
Եր., ՀՀ ԱՎԾ, 2017, էջ 7, 127, www.armstat.am, ժամանակագրական շարքեր:

204

²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë

Աղյուսակ 2. ՀՀ կենտրոնական բանկի վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքի
դինամիկան (միջին տարեկան մեծությունը, %-ով) և սպառողական գների ինդեքսը
(նախորդ տարվա նկատմամբ, %) ՀՀ-ում 2005-2016թթ.-ին

Աղբյուրը. կազմվել և հաշվարկվել է` Հայաստանի ֆինանսների վիճակագրություն, Եր., ՀՀ
ԱՎԾ, 2011, էջ 36-37, Նույն տեղը, 2015, էջ 41, Նույն տեղը, 2016, էջ 40-41, Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք, Եր., ՀՀ ԱՎԾ, 2009, էջ 18, Նույն տեղը, Եր., ՀՀ ԱՎԾ, 2016, էջ 16,
Նույն տեղը, Եր., ՀՀ ԱՎԾ, 2014, էջ 16, Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2016 թվականի հունվար-դեկտեմբերին, Եր., ՀՀ ԱՎԾ, 2017, էջ 61, ֆինանսական շուկայում ՀՀ ԿԲ գործառնությունների տոկոսադրույքները, policy-rates/cba.am:

Աղյուսակ 2-ում բերված տվյալներից հետևում է, որ 2005-2016թթ. Միջին տվյալներով ՀՀ կենտրոնական բանկի վերաֆինանսավորման միջին
տարեկան տոկոսադրույքի և սպառողական գների հավելաճի տարբերությունը կազմել է 2.6 տոկոսային կետ, որը սպառողական գների ինդեքսի հավելաճի նկատմամբ կազմել է 62.5%, ինչը կարծում ենք բավականին բարձր
ցուցանիշ է (այդ հասկացության լավագույն սահմանը 10-15%-ն է), այսինքն
ՀՀ-ում այդ տարբերությունը 4-5 անգամ գերազանցում է «նորմալ» հարաբերակցությունը, այստեղից բխող բոլոր բացասական հետևանքներով: Հետաքրքիրն այն է, որ 2005-2009 թվականներին այդ ցուցանիշը նվազել է 3.23
տոկոսային կետից հասնելով -2.08 տոկոսային կետի: Այսինքն ՀՀ դրամական իշխանությունները պարտավոր էին տեսնել այս ամենը և դրանք հաշվի
առնել հետագա քաղաքականության մշակման ժամանակ: Ավելին, փոխանակ այդ տարբերությունը նվազելուն այն հատկապես 2013-2016թթ. Ավելացել է շուրջ 4 անգամ, ինչը ամենևին էլ չի նպաստել տնտեսական աճին, այլ
ճիշտ հակառակը ինֆլյացիայի փոխարեն բերել է -1.4% դեֆլյացիայի, իսկ
տնտեսական աճը կազմել է 0.2%:
Բերված շարադրանքի եզրակացությունը մեկն է՝ երկրի տնտեսության
զարգացման հաջողությունը պայմանավորում են ավելի շատ ոչ թե դրանց
հասնելու կառավարման գործիքները, որքան որ դրանցից օգտվելու հմտությունները, արհեստավարժությունը և քաղաքական կամքը:
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Վահե ԲՈՅԱԽՉՅԱՆ
Տնտեսական աճի ապահովման հետճգնաժամային հիմնախնդիրները
Բանալի բառեր. Ֆինանսատնտեսական ճգնաժամ, ՀՆԱ, ՀՆԱ-ի աճ, դրամական
առաջարկ, բանկային տոկոս

Համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամի արդյունքում քաղած դասերը
հավասարաչափ ուսանելի են ինչպես զարգացած, այնպես էլ զարգացող
երկրների համար: Տնտեսագիտության տեսությունը հնարավորություն է տալիս կիրառելու համապատասխան գործիքակազմ, որը թույլ է տալիս ոչ
միայն չեզոքացնել վերջին ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի հետևանքները, այլև թույլ չտալ նորերի առաջացումը, կամ գոնե մեղմել դրանց հնարավոր հետևանքները: Հոդվածի հեղինակը քննարկում է տնտեսական աճի
ապահովման համար մշակված մակրոտնտեսական մի շարք գործիքները, և
մասնավորապես այնպիսի գործիքները, որոնք կիրառվում են դրամավարկային քաղաքականության մեջ:
Ваге БОЯХЧЯН
Постктизисные проблемы обеспечения экономического роста
Ключевые слова: финансово-экономический кризис, ВВП, рост ВВП, предложение денег,
банковский процент

Уроки, извлечѐнные в результате последнего финансово-экономического кризиса
в равной степени полезны как для развитых экономик, так и для тех стран,
экономики которых пока считаются развивающимися. Экономическая теория
предоставляет широкий спектр инструментов, применение которых позволяет не
только нивелировать последствия последнего финансово-экономического кризиса, но и не допустить появления тех негативных результатов (или по крайней
мере смягчить их), которые присущи любому кризису. Статья посвящена анализу
макроэкономических инструментов, которые разработаны для обеспечения экономического роста в посткризисный период.
Vahe BOYAKHCHYAN
Post-crisis problems of ensuring economic growth
Key words: financial and economic crisis, GDP, GDP growth, money supply, bank interest

Lessons learned from the last financial and economic crisis are equally useful for both
developed economies and those countries whose economies are still considered to be
developing. Economic theory provides a wide range of tools, the application of which
allows not only to level out the consequences of the last financial and economic crisis,
but also to prevent the appearance of those negative results (or at least to soften them)
that are inherent in any crisis. The article is devoted to the analysis of macroeconomic
instruments that are designed to ensure economic growth in the post-crisis period. In
particular, special attention is paid to those instruments that are inherent in monetary
policy of countries.
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´Æ¼Üºê àÈàðîàôØ Î²Ú²Ü²Èàô ¶ð²ì²Î²ÜÀ. Ø²ÂºØ²îÆÎ²Î²Ü
¸²êîÆ²ð²ÎàôÂÚàôÜ
Î³ñÇÝ» Ø²ÜàôÎÚ²Ü
ì³Õ³ñß³å³ïÇ ÃÇí 4 ÑÇÙÝ³Ï³Ý ¹åñáóÇ áõëáõóãáõÑÇ
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. Ù³Ã»Ù³ïÇÏ³, µÇ½Ý»ë áÉáñï, ÷ÇÉÇëá÷³ÛáõÃÛáõÝ,
¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛáõÝ, Ñá·»µ³ÝáõÃÛáõÝ

Ø»ñûñÛ³ ÏÛ³ÝùáõÙ Ï³Û³Ý³Éáõ ·áñÍÁÝÃ³óÁ Çñ»ÝÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿
µ³í³Ï³ÝÇÝ µ³ñ¹ »ñ¨áõÛÃ: Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ áÉáñïáõÙ Ñ³Ù³ñÅ»ù ³ßË³ï³ÝùÇ ³ÝóÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ áõÝ»Ý³É áã ÙÇ³ÛÝ ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ Ñ³ñáõëï å³ß³ñ, ³ÛÉ¨ ¹ñ³Ýù ×Çßï áõ ï»ÕÇÝ û·ï³·áñÍ»Éáõ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝ:
²Û¹åÇëÇ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ½³ñ·³óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí Ñ³Ýñ³ÏñÃ³Ï³Ý
¹åñáóÝ»ñáõÙ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÇÝ ³é³ñÏ³Û³Ï³Ý ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇó ½³ï áõëáõó³ÝíáõÙ »Ý Ý³¨ ¹ñ³Ýù û·ï³·áñÍ»Éáõ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:
´Ç½Ý»ë áÉáñïáõÙ Ï³Û³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ùß³Ïí»É ¿
¹³ëÁÝÃ³óÝ»ñÇ Ýáñ Ñ³Û»ó³Ï³ñ·, áñÝ Ç ½áñáõ ¿ í»ñçÇÝÝ»ñÇó å³ïñ³ëï»É
³ÝÑ³ïÝ»ñ, áñáÝù ÏÏ³ñáÕ³Ý³Ý ¹áõñë ·³É Ý»ñÏ³ÛÇë Ï³Õ³å³ñí³Í Ùï³Í»É³Ï»ñåÇó ¨ ÏáõÝ»Ý³Ý Ýáñ³ñ³ñ³Ï³Ý ·³Õ³÷³ñÝ»ñ, ¹ñ³Ýù Çñ³·áñÍ»Éáõ Ï³Ùù:
¸³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛ³Ý՝ áñå»ë Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ ³Ù»Ý³¿³Ï³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÁ »ñÏÏáÕÙ³ÝÇáõÃÛáõÝÝ ¿, ù³ÝÇ áñ Ýñ³Ý Ù³ëÝ³ÏóáõÙ »Ý »ñÏáõ ëáõµÛ»ÏïÝ»ñ՝ ¹³ëïÇ³ñ³ÏÁ ¨ ë³ÝÁ, áñáÝù Ï³ñáÕ »Ý Ñ³Ù³·áñÍ³Ïó»É, åÉ³Ý³íáñ»É ¹³ëïÇ³ñ³Ï»Éáõ »ÝÃ³Ï³ Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñÁ ¨
¹ñ³Ýù ë³ÝÇÝ ÷áË³Ýó»Éáõ, Ýñ³Ý Ñ³Õáñ¹»Éáõ áõÕÇÝ»ñÁ, »Õ³Ý³ÏÝ»ñÁ, å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ, Ï³½Ù³Ï»ñå³Ï³Ý Ó¨»ñÝ áõ Ù»Ãá¹Ý»ñÁ։
Ø³Ã»Ù³ïÇÏ³Ï³Ý Ã»áñ»ÙÝ»ñÁ ¨ Ù»Ãá¹³µ³ÝáõÃÛáõÝÁ, µ³óÇ Ù³Ã»Ù³ïÇÏ³ÛÇó, Ï³åí³Í ¿ Ý³¨ ³ÛÝåÇëÇ ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï, ÇÝãåÇëÇù »Ý`
÷ÇÉÇëá÷³ÛáõÃÛáõÝÁ, Ñá·»µ³ÝáõÃÛáõÝÁ, Ù³ÝÏ³í³ñÅáõÃÛáõÝÁ, ïñ³Ù³µ³ÝáõÃÛáõÝÁ, Ù³Ã»Ù³ïÇÏ³ÛÇ å³ïÙáõÃÛáõÝÁ ¨ ³ÛÉÝ: ¸Çï³ñÏ»Ýù Ýßí³ÍÝ»ñÇó ÙÇ
ù³ÝÇëÇ Ñ»ï Ù³Ã»Ù³ïÇÏ³ÛÇ áõÝ»ó³Í ÁÝ¹Ñ³ÝñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:
öÇÉÇëá÷³ÛáõÃÛáõÝ: ¶ÇïáõÃÛáõÝ, áñÁ Çñ Ù»ç ¿ Ý»ñ³éáõÙ ·ñ»Ã» µáÉáñ
·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÑÇÙùÝ áõ Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñÁ: Ø³Ã»Ù³ïÇÏ³ÛÇ Ñ»ï
áõÝ»ó³Í ÁÝ¹Ñ³ÝñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ·ÉË³íáñÝ»ñÝ »Ý`
- ³Ý³Éá·Ç³Ý,
- ÁÝ¹Ñ³Ýñ³óáõÙÁ,
- ÏáÝÏñ»ï³óáõÙÁ,
- ³µëïñ³ÏóÇ³Ý:
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Ðá·»µ³ÝáõÃÛáõÝ: ²Ûë ·ÇïáõÃÛáõÝÁ û·ÝáõÙ ¿ ½³ñ·³óÝ»É Ñá·¨áñ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ²ÛÝ û·ÝáõÙ ¿ Ï³ÝáÝ³íáñ»É ÁÝ¹áõÝ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ÑÇßáÕáõÃÛáõÝÁ, Ùï³Í»É³Ï»ñåÁ, áõß³¹ñáõÃÛáõÝÁ ¨ ³ÛÝåÇëÇ Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñÁ, ÇÝãåÇëÇù »Ý` ÙáïÇí³óÇ³Ý, Ë³éÝí³ÍùÁ ¨ ³ÛÉÝ:
Ø³ÝÏ³í³ñÅáõÃÛáõÝ: Ø³ñ¹áõÝ ÏñÃ»ÉáõÝ ¨ ¹³ëïÇ³ñ³Ï»ÉáõÝ Ýå³ï³Ï³áõÕÕí³Í ·ÇïáõÃÛáõÝ ¿, áñÝ û·ÝáõÙ ¿ ³ß³Ï»ñïÇ Ï³Ù ó³ÝÏ³ó³Í ï³ñÇùÇ
ëáíáñáÕÇ Ùáï ½³ñ·³óÝ»É ¹Çï³ÏïÇÏ, Ï»ïÝñáÝ³ó³Í Ùï³Í»É³Ï»ñå:
Èá·ÇÏ³: Øï³Í»É³Ï»ñåÇ ûñ»ÝùÝ»ñÇ ¨ Ó¨»ñÇ Ù³ëÇÝ ·ÇïáõÃÛáõÝ: Ø³Ã»Ù³ïÇÏ³ÛÇ Ù»Ãá¹³µ³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç Çñ áõñáõÛÝ ï»ÕÝ áõÝ»óáÕ ·ÇïáõÃÛáõÝ,
áñÁ ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë ¹áõñë ·³É áñáß³ÏÇ Ï³Õ³å³ñÝ»ñÇó: Èá·ÇÏ³ÛÇ Ñ³ëÏ³óáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇó »Ý ûñÇÝ³Ï «Ã»áñ»ÙÁ», «³å³óáõÛóÁ», «×Çßï »½ñ³Ñ³Ý·áõÙÁ» ¨ ³ÛÉÝ: êñ³Ýù û·ï³·áñÍíáõÙ »Ý áã ÙÇ³ÛÝ Ù³Ã»Ù³ïÇÏ³Ï³Ý Ù»Ãá¹³µ³ÝáõÃÛ³Ý, ³ÛÉ Ý³¨ åñ³ÏïÇÏ³ÛÇ Ù»ç:
ò³ÝÏ³ó³Í ³ßË³ï³Ýù, Ý³Ë ¨ ³é³ç, Çñ»ÝÇó »ÝÃ³¹ñáõÙ ¿ Ýå³ï³Ï, ÇëÏ í»ñçÝ³Ï³ÝáõÙ` ³ñ¹ÛáõÝù: Üå³ï³ÏÇÝ Ñ³ëÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ù³ñ¹Ý
Çñ ³é-ç¨ ËÝ¹ÇñÝ»ñ ¿ ¹ÝáõÙ:
Î³ñ»ÉÇ ¿ ï³ñ³Ýç³ï»É 3 Ùáï»óáõÙ Ù³Ã»Ù³ïÇÏ³Ý ëáíáñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ`
ëáíáñáõÛÃ³ÛÇÝ, ï»ËÝáÉá·Ç³Ï³Ý ¨ ³ÝÓÝ³Ï³Ý-Ùß³ÏÙ³Ý:
êáíáñáõÛÃ³ÛÇÝ Ùáï»óáõÙÁ å³ÛÙ³Ý³Ï³Ýáñ»Ý µ³Å³ÝíáõÙ »Ý 4 ËÙµÇ
Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ.
- áõëáõóáÕ³Ï³Ý,
- ½³ñ·³óÝáÕ,
- ¹³ëïÇ³ñ³ÏáÕ,
- åñ³ÏïÇÏ:
àõëáõóáÕ³Ï³Ý Ýå³ï³Ïáí Ï³ñ»ÉÇ ¿ ³é³ÝÓÝ³óÝ»É
„ ëáíáñáÕÝÕ»ñÇÝ Ù³Ã»Ù³ïÇ³Ï³ÏÝ ÏáÝÏñ»ï ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ ÷áË³ÝóáõÙ, Ýñ³Ýó Ñ»ï³·³ ÏÛ³ÝùÇÝ ³ÝÑñ³Å»ßï Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ùß³ÏáõÙ ¨
Ï³ï³ñ»É³·áñÍáõÙ, åñáý»ëÇáÝ³É ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ` áõëÙ³Ý Ñ»ï³·³ ß³ñáõÝ³ÏÙ³Ý Ñ³Ù³ñ;
„ ·ÉË³íáñ ·³Õ³÷³ñÝ»ñÇ Í³ÝáÃ³óáõÙ, ßñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñáõÙ Ù³Ã»Ù³ïÇÏ³Ï³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÇ û·ï³·áñÍáõÙ;
„ ëáíáñ»óÝ»É ßñç³Ï³ ³ßË³ñÑÇ »ñ¨áõÛÃÝ»ñÇÝ Ù³Ã»Ù³ïÇÏáñ»Ý ÁÝÏ³ÉáõÙ ¨ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ Ï³½ÙáõÙ áõ ÉáõÍáõÙ:
¼³ñ·³óÝáÕ Ýå³ï³ÏÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ÉÇÝ»É.
„ ·Çï³Ï³Ý ³ßË³ñÑÑ³Û³óùÇ ½³ñ·³óáõÙ, Ù³Ã»Ù³ïÇÏ³ÛÇ ¨ Ýñ³ ·Çï³Ï³Ý-áõëáõóáÕ³Ï³Ý å³ïÏ»ñÇ µ³ó³ïñáõÃÛáõÝ;
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„ ëáíáñáÕÇ Ùáï Ù³Ã»Ù³ïÇÏ³ÛÇ ÉÇ³Ï³ï³ñ û·ï³·áñÍÙ³Ý Ùï³Í»É³Ï»ñåÇ ½³ñ·³óáõÙ Ù»ñûñÛ³ ³ßË³ñÑáõÙ;
„ áõß³¹ñáõÃÛ³Ý, ÑÇßáÕáõÃÛ³Ý, ÇÝïáõÇóÇ³ÛÇ, ëï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý ï³ññ»ñÇ ÇÙ³óáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óáõÙ ¨ ³ÛÉÝ:
¸³ëïÇ³ñ³Ïã³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñáí Ï³ñáÕ »Ýù ³é³ÝÓÝ³óÝ»É
„ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ùß³ÏáõÛÃÇ Ñ³Ý¹»å Ñ»ï³ùñùñáõÃÛáõÝ;
„ Ù³Ã»Ù³ïÇÏ³ÛÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ Ùß³ÏáõÛÃÇ ½³ñ·³óÙ³Ý ¨ Ñ³ë³ñ³Ï³ñ·Ç ½³ñ·³óÙ³Ý ï³ñµ»ñ ÷áõÉ»ñáõÙ;
„ ³½·³ÛÝ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ³½·³ÛÝ³ÙáÉáõÃÛ³Ý ·Çï³ÏóáõÃÛ³Ý ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛáõÝ;
„ ³ÝÓÝ³Ï³Ý µ³ñÓñ Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñÇ ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛáõÝ;
„ ïáÉ»ñ³ÝïáõÃÛ³Ý, ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ùß³ÏáõÛÃÇ, Ñ³ÝñáõÃÛ³Ý Ñ»ï ß÷Ù³Ý
Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛáõÝ;
„ Ï³ÙùÇ áõÅÇ, Ï³½Ù³Ï»ñåí³ÍáõÃÛ³Ý, ÇÝùÝáõñáõÛÝáõÃÛ³Ý ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛáõÝ ¨ ³ÛÉÝ:
äñ³ÏïÇÏ Ýå³ï³Ï³ÝÝ»ñÁ Ï³åí³Í »Ý.
„ ëáíáñáÕÝ»ñÇÝ å³ïñ³ëï»Éáõ áõëáõÙÁ ß³ñáõÝ³Ï»Éáõ ¨ åñ³ÏïÇÏ
·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ Í³í³É»Éáõ Ñ³Ù³ñ;
„ ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ó¨³íáñáõÙ, áñ Ï³ñáÕ³Ý³Ý û·ï³·áñÍ»É Çñ»Ýó
Ù³Ã»Ù³ïÇÏ³Ï³Ý Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Çñ³Ï³Ý ÏÛ³ÝùáõÙ;
„ ÙÇç³é³ñÏ³Û³Ï³Ý Ï³åÇ å³ïÏ»ñ³óáõÙÝ»ñÇ;
„ ëáíáñáÕÝ»ñÇ Ùáï ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ³í»ÉÇ Çñ³Ï³Ý ¨ ÏáÝÏñ»ï ÉáõÍáõÙÝ»ñÇ
Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ó¨³íáñáõÙ:
²Ûë ³Ù»ÝÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³Ù÷á÷áõÙÇó Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ýß»É, áñ Ù³Ã»Ù³ïÇÏ³ÛÇ
áõëáõóÙ³Ý ïñ³Ù³µ³Ý³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÁ »ñ»Ë³ÛÇ Ùáï »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
Ï³ñ× ¨ ÏáÝÏñ»ï ³ñï³Ñ³Ûï»Éáõ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ½³ñ·³óáõÙÝ ¿ : Ð³ñÏ
ãÏ³ Ýß»Éáõ, áñ Ï³ñ× áõ ÏáÝÏñ»ïÁ ËáëùÇ ·ñ³í³Ï³ÝÝ»ñÇó ¿: ²Ñ³ Ã» ÇÝãáõ
Ù»Ýù å»ïù ¿ »ñ»Ë³ÛÇ Ùáï ½³ñ·³óÝ»Ýù Ù³Ã»Ù³ïÇÏ³Ï³Ý ³ñï³Ñ³ÛïÙ³Ý Ó¨»ñÁ:
ÐÇÙÝ³Ï³Ý ¹³ëïÇ³ñ³Ïã³Ï³Ý Ý»ñ·áñÍáõÃÛ³Ý »ñÏáõ ÉÍ³ÏÇ Ù³ëÇÝ ¿
ËáëíáõÙ. ÙÇ ÏáÕÙÇó ÝßíáõÙ ¿, áñ Ù³Ã»Ù³ïÇÏ³ÛÇÝ µÝáñáß ïñ³Ù³µ³Ý³Ï³Ý
ËëïáõÃÛáõÝÁ ¨ Ùï³Ñ³Ý·áõÙÝ»ñÇ Ïáõé Ï³éáõóí³ÍáõÃÛáõÝÁ Ïáãí³Í »Ý ëáíáñáÕÝ»ñÇ Ù»ç ¹³ëïÇ³ñ³Ï»Éáõ Ùï³ÍáÕáõÃÛ³Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ïñ³Ù³µ³Ý³Ï³Ý Ùß³ÏáõÛÃ, ÙÛáõë ÏáÕÙÇó ÝßíáõÙ ¿, áñ Ù³Ã»Ù³ïÇÏ³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÁÝïñáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ É³ÛÝ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ µ³óíáõÙ ï³ñµ»ñ Ãí»ñÇ áõ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ Ñ³Õáñ¹Ù³Ý Ñ³Ù³ñ, ÇÝãÝ ¿É
ÏÁÝ¹³ñÓ³ÏÇ ëáíáñáÕÝ»ñÇ Ùï³ÑáñÇ½áÝÁ ¨ Ïµ³ñÓñ³óÝÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ:
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Ø³Ã»Ù³ïÇÏ³ÛÇ ¹»ñÁ ¨ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ ûñÇÝ³ã³÷ ¨ ³ÝëË³É Ùï³ÍáÕáõÃÛ³Ý Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹³ëïÇ³ñ³ÏÙ³Ý ·áñÍáõÙ µáÉáñÇ ÏáÕÙÇó ³ÛÝ
ã³÷áí ¿ ÁÝ¹áõÝí³Í, áñ Ñ³×³Ë Ñ³Ý¹ÇåáõÙ »Ýù ³ÛÝåÇëÇ åÝ¹áõÙÝ»ñÇ, Ã»
Ùïù»ñÇ ËÇëï ïñ³Ù³µ³Ý³Ï³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ í³ñÅ»óÝ»ÉÁ Ù³Ã»Ù³ïÇÏ³ÛÇ áõëáõóãÇ ³é³çÇÝ ¨ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ ¿, ³ÛÝå»ë áñ ¹ñ³ Ñ³Ù»Ù³ï ÝáõÛÝÇëÏ
ëáíáñáÕÝ»ñÇÝ Ù³Ã»Ù³ïÇÏ³Ï³Ý ·ÇïáõÃÛ³Ý µáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ý Ñ»ï Í³ÝáÃ³óÝ»ÉÁ »ñÏñáñ¹³Ï³Ý ¿ Ñ³Ù³ñíáõÙ (ÇÝãÁ, ³Ýßáõßï, íï³Ý·³íáñ ß»ÕáõÙ
å»ïù ¿ Ñ³Ù³ñ»É):
Ø³Ã»Ù³ïÇÏ³ÛÇ Ñ³ñóÝ ³ÛÉ ¿: ²Ûëï»Õ ³ÙµáÕç³Ï³Ý, µ³ó³ñÓ³Ï ëå³éÇã µÝáõÛÃ ãáõÝ»óáÕ ÷³ëï³ñÏáõÙÁ, áñÁ ÑÇÙÝ³íáñí³Í ³é³ñÏáõÃÛ³Ý Ã»Ïáõ½ ß³ï ÷áùñ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ ÃáÕÝáõÙ, ¹³Å³Ýáñ»Ý Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿
ëË³É ¨ ¹»Ý ¿ Ý»ïíáõÙ՝ áñå»ë áñ¨¿ áõÅ ãáõÝ»óáÕ: Ø³Ã»Ù³ïÇÏ³ÛáõÙ ãÏ³Ý ¨
ã»Ý Ï³ñáÕ ÉÇÝ»É “ÏÇëáí ã³÷ ³å³óáõóí³Í” ¨ “Ñ³Ù³ñÛ³ ³å³óáõóí³Í”
åÝ¹áõÙÝ»ñ. Ï³՛Ù ÷³ëï³ñÏÙ³Ý ÉÇ³ñÅ»ùáõÃÛáõÝÝ ³ÛÝåÇëÇÝ ¿, áñ ³å³óáõóíáÕ åÝ¹Ù³Ý ×ßÙ³ï³óÇáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ áñ¨¿ í»× ³ñ¹»Ý ÑÝ³ñ³íáñ ã¿,
Ï³Ù ÷³ëï³ñÏáõÙÝ Çëå³é µ³ó³Ï³ÛáõÙ ¿:
Ø³Ã»Ù³ïÇÏ³ áõëáõÙÝ³ëÇñ»ÉÇë ¹åñáó³Ï³ÝÁ ÏÛ³ÝùáõÙ ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù Ñ³Ý¹ÇåáõÙ ¿ ÷³ëï³ñÏáõÙÝ»ñÇ ÉÇ³ñÅ»ùáõÃÛ³Ý ³ÛëåÇëÇ µ³ñÓñ å³Ñ³ÝçÇ: êÏ½µáõÙ ¹³ ½³ñÙ³óÝáõÙ, í³ÝáõÙ, í³Ë»óÝáõÙ ¿ Ýñ³Ý, ÃíáõÙ ¿ ³í»Éáñ¹, ã³÷³½³Ýó, Ù³Ýñ³ËÝ¹Çñ: ´³Ûó ³ëïÇ×³Ý³µ³ñ, ûñ ûñÇ ¹ñ³Ý
í³ñÅíáõÙ ¿: È³í áõëáõóÇãÁ ß³ï µ³Ý Ï³ñáÕ ¿ ³Ý»É, áñ ³Û¹ ·áñÍÁÝÃ³óÝ
³í»ÉÇ ³ñ³· ¨ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ÉÇÝÇ: Ü³ Çñ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÇÝ Ïí³ñÅ»óÝÇ ÷áË³¹³ñÓ ùÝÝ³¹³ïáõÃÛ³Ý. »ñµ Ù»ÏÁ ÇÝã-áñ µ³Ý ¿ ³å³óáõóáõÙ Ï³Ù áñ¨¿
ËÝ¹Çñ ¿ ÉáõÍáõÙ ³ÙµáÕç ¹³ë³ñ³ÝÇ ³é³ç, ÙÝ³ó³Í µáÉáñÁ å»ïù ¿ É³ñí³Í
÷Ýïñ»Ý ÑÝ³ñ³íáñ ³é³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ ³ÝÙÇç³å»ë ³ñï³Ñ³Ûï»Ý: ²ß³Ï»ñïÁ, áí ³Û¹åÇëÇ ³é³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ «Ï¹ÇÙ³·ñ³íÇ», Çñ µáÉáñ ùÝÝ³¹³ïÝ»ñÇÝ ÏëïÇåÇ Éé»É: ØÇ³Å³Ù³Ý³Ï å³ñ½áñáß Ï½·³, áñ Ñ»Ýó ÷³ëï³ñÏáõÙÝ»ñÇ ïñ³Ù³µ³Ý³Ï³Ý ³ÙµáÕç³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ ¿ñ ³ÛÝ ½»ÝùÁ, áñÝ Çñ»Ý Ñ³ÕÃ³Ý³Ï å³ñ·¨»ó: ÆëÏ ÙÇ ³Ý·³Ù ¹³ ½·³Éáí՝ ÏëáíáñÇ Ñ³ñ·»É ³Û¹ ½»ÝùÁ ¨
Ï³ßË³ïÇ, áñ ³ÛÝ ÙÇßï Çñ Ùáï ÉÇÝÇ: ºí ÇÑ³ñÏ», áã ÙÇ³ÛÝ Ù³Ã»Ù³ïÇÏ³Ï³Ý, ³ÛÉ ó³ÝÏ³ó³Í µ³Ý³í»×Ç Å³Ù³Ý³Ï Ý³ ³í»ÉÇ ß³ï áõ Ñ³Ù³éáñ»Ý
ÏÓ·ïÇ ÷³ëï³ñÏÝ»ñÇ ÉÇ³ñÅ»ùáõÃÛ³Ý: ²Ù»Ý ³Ý·³Ù Ýñ³ ³é³ç ÏÏ³Ý·ÝÇ
Ñ³Ï³é³Ïáñ¹Ý»ñÇÝ ÑÝ³ñ³íáñÇÝë ½ÇÝ³Ã³÷»Éáõ ËÝ¹ÇñÁ` ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ
û·ï³·áñÍ»Éáí ÷³ëï³ñÏÝ»ñÇ ³ÛÝ å³ß³ñÁ, áñÁ ÑÝ³ñ³íáñ ¿ ³Û¹ Çñ³íÇ×³ÏáõÙ:
êáíáñáÕÁ í³ñÅíáõÙ ¿ ÷³ëï³ñÏÝ»ñÇ ³ÙµáÕç³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùµ
ËÇëï å³Ñ³ÝçÏáï ÉÇÝ»ÉáõÝ áã ÙÇ³ÛÝ í»×Ç Å³Ù³Ý³Ï, ³ÛÉ Ý³¨ ë»÷³Ï³Ý
Ùï³ÍáÕáõÃÛ³Ý: êáíáñáÕÇ Ùï³íáñ ½³ñ·³óÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ÷³ëï³ñÏáõÙ210
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Ý»ñÇ ³ÙµáÕç³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ å³Ûù³ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ëÏ½µáõÝùÁ Ñ³Ý·áõÙ
¿ ÙÇ ß³ñù Çñ»Ýó Ó¨áí ïÇåÇÏ ¨ ÏáÝÏñ»ï ï³ñ³ï»ë³ÏÝ»ñÇ:
´Ý³·»ïÁ, ïíÛ³É ï»ë³ÏÇ ÙÇ ß³ñù ³ÝÑ³ïÝ»ñÇ Ùáï áñ¨¿ Ñ³ïÏáõÃÛáõÝ
(Ñ³Ûï³ÝÇß) ÝÏ³ï»Éáí, ·Çï³Ï³Ý Ù³ùáõñ ËÕ×áí Ñ³Ûï³ñ³ñáõÙ ¿, áñ ³Û¹
Ñ³Ûï³ÝÇßÝ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ¿ ïíÛ³É ï»ë³ÏÇ Ñ³Ù³ñ, ¨ áã Ù»ÏÁ ¹ñ³ Ñ³Ù³ñ
Ýñ³Ý ãÇ ùÝÝ³¹³ïáõÙ. ³Ûë ï»ë³ÏÇ Ùï³Ñ³Ý·áõÙÝ»ñÁ µÝ³Ï³Ý ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»Ãá¹³µ³Ý³Ï³Ý ÑÇÙÝ³ëÛáõÝ»ñÇó »Ý: ÆÑ³ñÏ», ³Ûë ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»ç ¿É Ñ³Ù³Ï³ñ·áÕ ¨ ÇÙ³ëï³íáñáÕ ï»ë³Ï³Ý ÙÇïùÁ ÑÝ³ñ³íáñ ¿ ¨
³ÝÑñ³Å»ßï, µ³Ûó ÇÝãå»ë »É³Ï»ïÁ, ³ÛÝå»ë ¿É ó³ÝÏ³ó³Í »½ñ³Ï³óáõÃÛ³Ý
í×éáñáß ëïáõ·áõÙÁ ÙÇßï ³é³ÝÓÇÝ ûñÇÝ³ÏÝ»ñÇ íñ³ Ï³ï³ñíáÕ ¹Çï³ñÏáõÙÁ ¨ ÷áñÓÝ »Ý:
Ø³Ã»Ù³ïÇÏ³ÛáõÙ Ñ³ñóÁ ëÏ½µáõÝùáñ»Ý ³ÛÉ ¿: ºÃ» Ñ³ÛïÝ³µ»ñ»É »Ýù,
áñ ÙÇ ù³ÝÇ ï³ëÝÛ³Ï (Ã»Ïáõ½ ÙÇ ù³ÝÇ ÙÇÉÇáÝ) å³ï³Ñ³Ï³Ýáñ»Ý í»ñóñ³Í
»é³ÝÏÛáõÝÝ»ñ ûÅïí³Í »Ý áñ¨¿ Ñ³ïÏáõÃÛ³Ùµ, ¹»é Çñ³íáõÝù ãáõÝ»Ýù åÝ¹»Éáõ, áñ ³Û¹ Ñ³ïÏáõÃÛ³Ùµ ûÅïí³Í »Ý µáÉáñ »é³ÝÏÛáõÝÝ»ñÁ: ²Û¹åÇëÇ »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝÁ ÙÇÝã¨ í»ñç ÑÇÙÝ³íáñí³Í ã¿ñ ÉÇÝÇ, ÇëÏ Ù³ÃÙ³ïÇÏ³ÛáõÙ ³ÛÝ
³Ù»ÝÁ, ÇÝãÁ ÙÇÝã¨ í»ñç ÑÇÙÝ³íáñí³Í ã¿, ·Ý³Ñ³ïíáõÙ ¿ áñå»ë µ³ó³ñÓ³Ï
ãÑÇÙÝ³íáñí³Í: ØÇ³ÛÝ ëå³éÇã ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³å³óáõÛóÁ Ï³ñáÕ ¿ íëï³ÑáõÃÛáõÝ ï³É, áñ ³Û¹ Ñ³Ûï³ÝÇßÝ ÇëÏ³å»ë ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ¿ µáÉáñ »é³ÝÏÛáõÝÝ»ñÇ
Ñ³Ù³ñ:
¸åñáó³Ï³ÝÇÝ Ç՞ÝãÁ Ï³ñáÕ ¿ ¨ å»ïù ¿ ëáíáñ»óÝÇ áã ³ÙµáÕç³Ï³Ý
ÑÇÙÝ³íáñáõÙÝ»ñÇ ³Û¹ ëáõñ ùÝÝ³¹³ïáõÃÛáõÝÁ, áñÇÝ Ù³Ã»Ù³ïÇÏ³ÛáõÙ ¿
Ñ³Ý¹ÇåáõÙ: ÆÑ³ñÏ», Ý³ »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ³Û¹åÇëÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ
ãå»ïù ¿ ÷áñÓÇ ï»Õ³÷áË»É ÙÛáõë ·ÇïáõÃÛáõÝ»ñÇ »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝ»ñÇ ¨
Ù³Ý³í³Ý¹ ³éûñÛ³ Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñÇ íñ³: ´³ó³ñÓ³Ï ³Ùµáç³Ï³ÝáõÃÛ³Ý
å³Ñ³ÝçÁ Ûáõñ³Ñ³ïáõÏ ¿ Ù³Ã»Ù³ïÇÏ³Ï³Ý Ù»Ãá¹ÇÝ ¨ µ³ó³ñÓ³Ï Çñ³Ï³Ý³ÉÇ ã¿ á'ã µÝ³Ï³Ý ·ÇïáõÃÛáõÝ»ñÇ, á'ã ¿É ³éûñÛ³ ÏÛ³ÝùÇ Ñ³Ù³ñ: ´³Ûó
ó³ÝÏ³ó³Í ÁÝ¹Ñ³Ýñ³óÙ³Ý ûñÇÝ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ùÝÝ³¹³ï³µ³ñ Ù³Ýñ³½ÁÝÇÝ ëïáõ·»Éáõ ëáíáñáõÃÛáõÝÁ, Áëï ÑÇÙÝ³íáñ ëáíáñáõÃÛ³Ý ÑÇß»ÉÁ, áñ
ß³ï ¹»åù»ñÇ Ñ³Ù³ñ ÝÏ³ïí³ÍÁ ¹»é å³ñï³¹Çñ ã¿, áñ ï»ÕÇ áõÝ»Ý³ µáÉáñ
¹»åù»ñÇ Ñ³Ù³ñ, ¨ áñ Ã»Ïáõ½ Ù»Í³ù³Ý³Ï, µ³Ûó ³é³ÝÓÇÝ ¹Çï³ñÏáõÙÝ»ñÇ
áõ ÷áñÓ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ Ñ³ÛïÝ³µ»ñí³Í ûñÇÝ³ã³÷áõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ñÇù áõÝ»Ý Ýáñ³Ýáñ ëïáõ·áõÙÝ»ñÇ` ³Ûë µáÉáñ Ù»Ãá¹áÉá·Ç³Ï³Ý Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù ³ÝÑñ³Å»ßï »Ý ó³ÝÏ³ó³Í ·Çï³Ï³Ý ¨ åñ³ÏïÇÏ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ, Ù»Í Ù³ë³Ùµ ¹³ëïÇ³ñ³ÏíáõÙ ¨ ³Ùñ³åÝ¹íáõÙ »Ý Ù³Ã»Ù³ïÇÏ³Ï³Ý ÏáõÉïáõñ³ÛÇ µ³ñÓñ³óÙ³Ý Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ:
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ºñµ Ù³Ã»Ù³ïÇÏáëÁ µáÉáñ »é³ÝÏÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ áñ¨¿ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ
Ñ³ïÏáõÃÛáõÝ ¿ ³å³óáõóáõÙ, »ñµ»ÙÝ Ñ³ñÏ ¿ ÉÇÝáõÙ ³Û¹ ³å³óáõÛóÁ Ï³ï³ñ»É ëáõñ³ÝÏÛáõÝ, áõÕÕ³ÝÏÛáõÝ ¨ µáõÃ³ÝÏÛáõÝ »é³ÝÏÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ³é³ÝÓÇÝ-³é³ÓÇÝ: Ð³ÛïÝÇ ¿, Ã» ëÏëÝ³ÏÝ»ñÁ áñù³Ý Ñ³×³Ë »Ý ³Û¹åÇëÇ
ëË³ÉÝ»ñ ÃáõÛÉ ï³ÉÇë, Ñ³ïÏ³å»ë, »ñµ ¹³ïáÕáõÃÛáõÝ»ñÁ Ñ»ÝíáõÙ »Ý ·Í³·ñÇ íñ³, ûñÇÝ³Ï` ·ÍáõÙ »Ý ëáõñ³ÝÏÛáõÝ »é³ÝÏÛáõÝ, ¨ ¹³ïáÕáõÃÛáõÝ»ñÁ
ÑÇÙÝíáõÙ »Ý Éñ³óáõóÇã Ï³éáõóáõÙÝ»ñÇ íñ³, áñáÝù µáõÃ³ÝÏÛáõÝ »é³ÝÏÛ³Ý
Ñ³Ù³ñ Ï³Ù ÑÝ³ñ³íáñ ã»Ý Ï³Ù ÏáñóÝáõÙ »Ý Çñ»Ýó ³å³óáõóáÕ³Ï³Ý áõÅÁ:
Ø³Ã»Ù³ïÇÏ³ÛáõÙ ³Û¹åÇëÇ ¹³ïáÕáõÃÛáõÝÁ ëË³É ¿ Ñ³Ù³ñíáõÙ, ù³ÝÇ áñ
³Ûëï»Õ Ë³ËïíáõÙ ¿ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ý å³Ñ³ÝçÁ. ã»Ý ¹Çï³ñÏí»É ïíÛ³É Çñ³íÇ×³ÏÇ µáÉáñ ÑÝ³ñ³íáñ ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñÁ, ¹ñ³ÝóÇó Ù»ÏÁ ³ãù³ÃáÕ ¿ ³ñí»É:
²éûñÛ³, áã ·Çï³Ï³Ý ¹³ïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ³Û¹ å³Ñ³ÝçÁ Ë³ËïíáõÙ ¿
³Ù»Ý ù³ÛÉ³÷áËáõÙ: ²ÙµáÕç³Ï³ÝáõÃÛ³Ý å³Ñ³çÁ` áõëáõÙÝ³ëÇñíáÕ Çñ³íÇ×³ÏÇ µáÉáñ ÑÝ³ñ³íáñ ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñÇ ùÝÝ³ñÏáõÙÁ, ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ áã ÙÇ³ÛÝ
Ù³Ã»Ù³ïÇÏ³Ï³Ý ³ÛÉ Ý³¨ ó³ÝÏ³ó³Í ×ß·ñÇï Ùï³ÍáÕáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ:
ö³ë-ï³ñÏáõÙÁ, áñï»Õ Ñ³ßíÇ ³éÝí³Í ã»Ý ÑÝ³ñ³íáñ µáÉáñ ¹»åù»ñÁ,
ÙÇßï ï»Õ ¿ ÃáÕÝáõÙ ûñÇÝ³Ï³Ý ³é³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ¨ ãÇ Ï³ñáÕ ÉÇ³ñÅ»ù Ñ³Ù³ñí»É: ÆÝã-áñ ½áñ³Ë³Õ Ý³Ë³Ó»éÝ»Éáí` ¹ñ³ Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÁ Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ½áñ³Ññ³Ù³Ý³ï³ñÁ å»ïù ¿ Ý³Ë³ï»ëÇ Ñ³Ï³é³Ïáñ¹Ç µáÉáñ ÑÝ³ñ³íáñ å³ï³ëË³Ý ù³ÛÉ»ñÁ. Ã»Ïáõ½ Ù»ÏÇ ³Ýï»ëáõÙÁ ÏáñÍ³ÝÙ³Ý Ï³ñáÕ ¿ Ñ³Ý·»óÝ»É: Æñ³í³µ³Ý³Ï³Ý Ïá¹»ùëÁ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ
Ñá¹í³ÍáõÙ å»ïù ¿ ³Ýå³ÛÙ³Ý ÁÝ¹·ñÏÇ ïíÛ³É Çñ³íÇ×³ÏÇ µáÉáñ ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñÁ, Ñ³Ï³é³Ï ¹»åùáõÙ ¹³ï³íáñÇÝ Ï³Ý·Ý»óÝáõÙ ¿ ·áñÍÝ Çñ ùÙ³Ñ³×áõÛùáí ÉáõÍ»Éáõ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ³é³ç:
´³Ûó áã ÙÇ ï»Õ ³ÙµáÕç³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ³ÝÃ»ñÇáõÃÛ³Ý å³Ñ³ÝçÁ ³Û¹ù³Ý
å³ñ½ áõ Ïïñ³Ï³Ý³å»ë ãÇ ¹ñíáõÙ, ÇÝãå»ë Ù³Ã»Ù³ïÇÏ³ÛáõÙ: ²Ñ³ Ã»
ÇÝãáõ ×ß·ñÇï ¹³ïáÕáõÃÛ³Ý ³Ûë Ï³ñ¨áñ ûñ»ÝùÁ Ù³Ã»Ù³ïÇÏ³ÛÇ ¹³ë»ñÁ
å»ïù ¿ ¹³ëïÇ³ñ³Ï»Ý ¨ ÇëÏ³å»ë ¹³ëï³ñ³ÏáõÙ »Ý ³í»ÉÇ Ù»Í ã³÷áí,
ù³Ý ÙÛáõë ³é³ñÏ³Ý»ñÁ:
Ø³Ã»Ù³ïÇÏ³ÛÇ Ñ³Ù³ñ µÝáñáß ¿ ¹³ïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ïñ³Ù³µ³Ý³Ï³Ý
ëË»Ù³ÛÇ Í³Ûñ³Ñ»ÕáõÃÛ³Ý Ñ³ëÝáÕ ·»ñ³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ. ³Û¹ ëË»Ù³Ý Ã»Ïáõ½
Å³Ù³Ý³Ï³íáñ³å»ë ³ãù³ÃáÕ ³ÝáÕ Ù³Ã»Ù³ïÇÏáëÁ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å»ë ½ÁñÏíáõÙ ¿ ·Çï³Ï³Ýáñ»Ý Ùï³Í»Éáõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÇó: Ø³Ã»Ù³ïÇÏ³Ï³Ý
Ùï³Í»É³Ï»ñåÇ ³Ûë ÇÝùÝ³ïÇå, áõñÇß áã ÙÇ ·ÇïáõÃÛ³Ý Ù»ç ³Û¹å»ë ³ÙµáÕç³Ï³Ý ãÑ³Ý¹ÇåáÕ ·ÇÍÁ ß³ï Ã³ÝÏ³ñÅ»ù µ³Ý ¿ å³ñáõÝ³ÏáõÙ: ²ÏÁÝÑ³Ûï ¿, áñ ³ÛÝ ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë ³é³í»É³·áõÛÝë Ñ»ï¨»É ÙïùÇ ÁÝÃ³óùÇÝ ¨
³å³ÑáíáõÙ ¿ ëË³ÉÝ»ñÇó. ÙÛáõë ÏáÕÙÇó` Ùï³ÍáÕÇÝ ëïÇåáõÙ ¿ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ïñáÑÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ³ãùÇ ³é³ç áõÝ»Ý³É µáÉáñ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
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³ÙµáÕçáõÃÛáõÝÁ ¨ ëïÇåáõÙ ¿ Ñ³ßíÇ ³éÝ»É ¹ñ³ÝóÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÁ` µ³ó
ãÃáÕÝ»Éáí áã Ù»ÏÁ (ÝÙ³Ý µ³óÃáÕáõÙÝ»ñÁ ÑÝ³ñ³íáñ »Ý ¨ ß³ï »Ý Ñ³Ý¹ÇåáõÙ ³ÛÉ Ùï³Í»É³Ï»ñå»ñÇ ¹»åùáõÙ): ²Û¹ å³ï×³éáí Ýßí³Í Ñ³ñóÇ Ñ»ï
Ï³åí³Í, Ù³Ã»Ù³ïÇÏ³ÛÇ ¹³ë»ñÇÝ Ó»éù µ»ñíáÕ á×³Ï³Ý áõÝ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
Ï³ñ¨áñ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý ëáíáñáÕÝ»ñÇ Ùï³ÍáÕáõÃÛ³Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ùß³ÏáõÛÃÇ µ³ñÓñ³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ:
Ø³ñùëÁ ¨ ¾Ý·»ÉëÁ ÉñÇí ÑÇÙÝ³íáñí³Í åÝ¹áõÙ ¿ÇÝ, áñ Ù³Ã»Ù³ïÇÏ³Ý
áã ÙÇ³ÛÝ óáõó³¹ñ³Ï³Ý Ñ³ñáõëï ÝÛáõÃ ¿ ¹Ç³É»ÏïÇÏ³Ï³Ý Ùï³ÍáÕáõÃÛ³Ý
ûñ»ÝùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, ³ÛÉ¨ Ñ³Ù³Ï³ñ·í³Í Ó¨áí Ýå³ëïáõÙ ¿ Ùï³ÍáÕáõÃÛ³Ý
¹Ç³É»ÏïÇÏ³Ï³Ý áõÝ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ½³ñ·³óÙ³ÝÁ: ´³Ûó, ÇÝãå»ë µ³½ÙÇóë
Ýßí»É ¿ Ù³ñùëÇ½ÙÇ ÑÇÙÝ³¹ÇñÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó, ³ÙµáÕç ã³÷áí ¹³ í»ñ³µ»ñáõÙ ¿
ÙÇ³ÛÝ µ³ñÓñ³·áõÛÝ Ù³Ã»Ù³ïÇÏ³ÛÇÝ, ³ÛëÇÝùÝ՝ ÷á÷áË³Ï³Ý Ù»ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³Ã»Ù³ïÇÏ³ÛÇÝ: Ð³ïÏ³å»ë ³Ûëï»Õ »Ýù í³ñÅíáõÙ µÝáõÃÛ³Ý »ñ»íáõÛÃÝ»ñÇ áõ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý åñáó»ëÝ»ñÇ Ù³Ã»Ù³ïÇÏ³Ï³Ý Ñ»ï³½áïÙ³ÝÁ
¹ñ³Ýó Ï»Ý¹³ÝÇ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý Ù»ç, áã Ã» ëï³ïÇÏ ³Ýß³ñÅáõÃÛ³Ý: Ð³ïÏ³å»ë ³Ûëï»Õ »Ý Ù»ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñ»ï³½áïíáõÙ ÷áËÏ³åí³ÍáõÃÛ³Ý Ù»ç
(ýáõÝÏóÇ³ÛÇ ·³Õ³÷³ñ), ¨ áã Ã» ³é³ÝÓÇÝ-³é³ÝÓÇÝ: àõñÇß áã ÙÇ ï»Õ ³Ûëå»ë ³ÏÝÑ³Ûïáñ»Ý ã»Ýù Ñ³Ý¹ÇåáõÙ ù³Ý³ÏÇ í»ñ³÷áËÙ³ÝÁ áñ³ÏÇ, ëÏÁ½µáõÙ ³ÝÑ³ßï»ÉÇ Ñ³Ï³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹Ç³É»ÏïÇÏ³Ï³Ý ÙÇ³íáñÙ³ÝÁ ¨ ¹Ç³É»ÏïÇÏ³ÛÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñÇó ß³ï»ñÇÝ: ºí ë³ ÑÇÙÝ³Ï³Ý å³ï×³éÝ»ñÇó Ù»ÏÝ ¿ (µ³Ûó áã ÙÇ³ÏÁ), áñ ëïÇåáõÙ ¿ ÙÇçÝ³Ï³ñ· ¹åñáóÇ Ù³Ã»Ù³ïÇÏ³ÛÇ Íñ³·ñáõÙ µ³ñÓñ³·áõÛÝ Ù³Ã»Ù³ïÇÏ³ÛÇ ï³ññ»ñÇ Ý»ñÙáõÍÙ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÝ ÁÝ¹áõÝ»É:
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Î³ñÇÝ» Ø²ÜàôÎÚ²Ü
Ø³Ã»Ù³ïÇÏ³Ï³Ý ¹Ç³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛáõÝ. µÇ½Ý»ë áÉáñïáõÙ Ï³Û³Ý³Éáõ
·ñ³í³Ï³ÝÁ
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. µÇ½Ý»ë áÉáñï, Ù³Ã»Ù³ïÇÏ³, ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛáõÝ,
÷ÇÉÇëá÷³ÛáõÃÛáõÝ, Ñá·»µ³ÝáõÃÛáõÝ

Ø»ñûñÛ³ Ð³Û³ëï³ÝÇ ïÝï»ë³Ï³Ý íÇ×³ÏÁ ·ïÝíáõÙ ¿ ³ÝÏ³ÛáõÝ ¹ñáõÃÛ³Ý
Ù»ç: ê³ ¿É µ»ñáõÙ ¿ ³Ýó³ÝÏ³ÉÇ Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÇ, ÇÝãåÇëÇù »Ý` ·áñÍ³½ñÏáõÃÛáõÝ, Ï»Ýë³Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ Çç»óáõÙ ¨ ³ÛÉÝ: Ø»ñ Ï³ñÍÇùáí Ñ³ñÏ³íáñ ¿ ¹åñáó³Ï³Ý ï³ñÇÝ»ñÇó »ñ»Ë³ÛÇ Ùáï ½³ñ·³óÝ»É ³ÛÝåÇëÇ Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñ,
áñáÝù ÃáõÛÉ Ïï³Ý Ýñ³Ý Ï³Û³Ý³É ¨ ÷áË»É µÇ½Ý»ë áÉáñïÇ Ù³ëÇÝ Ý»ñÏ³ÛÇë
å³ïÏ»ñ³óáõÙÝ»ñÁ:
Карине МАНУКЯН
Математическое воспитание как залог становления в сфере бизнеса
Ключевые слова: математика , сфера бизнеса , философия, воспитание, психалогия

В наши дни экономика Армении находится в нестабильном положении. Это приводит к нежелательным последствиям, таким как безработица, снижение уровня
жизни и т. д. Мы считаем, что, начиная со школьных лет, нужно воспитывать в
детях такие качества, которые позволят им состояться и поменять современные
представления о сфере бизнеса.
Karine MANUKYAN
Mathematical upbringing pledge of ground in the business sphere
Key words: mathematics, business sphere, philosophy, upbringing, psychology

Nowadays the economical condition is in an unstable state. This leads to undesirable
consequences such as unemployment, lowering the standardof living and so on. In our
opinion we should develop such features during school years that will let pupils change
their ideas about business sphere.
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НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И ПРОБЛЕМА
ВЫБОРА НАЛОГОВЫХ СТАВОК
Аваг АВАНЕСЯН
Аспирант Российско-Армянского Университета
Ключевые слова: налоговая система, экономическая теория, налоговые ставки

В течение длительного времени налогообложение развивалось как практическая отрасль. Большое влияние в этом направлении оказывали такие объективные и субъективные факторы, как войны, стихийные бедствия, желания государя. Однако постепенно работы философов и экономистов о налогах, их природе, возможностях использования, взаимосвязи со стадиями производства, обращения, распределения и потребления стали приобретать стройный, систематизированный вид.
Целью данной работы является обзор экономической литературы касающейся налоговых ставок и налогообложения в целом. Данный обзор позволил
нам определить основные точки противоречия между экономическими школами
и ведущими современными экономистами. Определение таких точек представляет особую важность с точки зрения налоговой политики так как при обсуждении последней, зачастую в качестве аргумента приводится точка зрения той или
иной экономической школы или определенного экономичеста, однако если по
ряду инструментов, таких как подоходный налог и налог на имущество существует определенный консенсус, то по другим таковой отсутсвует. Посему государственным деятелям и политикам необходимо знать о таких противоре-чиях и
основных аргументах обеих позиций.
Налоги в экономической теории. Одним из первых систематизированные
начала учения о налогах изложил английский экономист Уильям Петти (16231687). Главный его труд — «Трактат о налогах и сборах» (1662), в котором он
рассмотрел виды государственных расходов и раскрыл причины, приводящие к
их увеличению. Интересными представляются его рассуждения о том, как ослабить недовольства налогоплательщиков. Он писал, что как бы ни был велик
налог, но, если он ложится пропорционально на всех, никто не теряет из-за него
какого-либо богатства. До сегодняшнего дня не потеряли актуальности высказывания У. Петти об акцизах, заключавшиеся в следующем183:
 налог чрезвычайно легко платить тому, кто довольствуется предметами
естественной необходимости;
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 налог располагает к бережливости, что является естественным способом
обогащения народа;
 никто не уплачивает дважды за одну и ту же вещь, поскольку ничто не
может быть потреблено более одного раза;
 при таком способе обложения можно всегда иметь превосходные сведения
о богатстве, росте, промысле и силе страны.
Большой вклад в развитие теории налогов внес шотландский экономист
Адам Смит (1723-1790), основоположник классической политической экономии.
Главная его заслуга заключается в том, что он выработал фундаментальные
принципы налогообложения: равенства и справедливости, удобства, определенности и экономичности; утверждал, что налоги признак не рабства, а свободы.
Перечисленные принципы налогообложения не утратили своего значения в
современных условиях. Государство на каждом этапе своего развития с учетом
экономического состояния строит свои налоговые системы, отбирая принципы,
которые наиболее актуальны для конкретных экономических условий.
Весомый вклад в развитие теории налогов внес английский экономист Давид Рикардо (1772-1823), видный представитель классической политической
экономии. Он рассматривал важные вопросы теории и практики налогообложения. Д. Рикардо считал негативной стороной налогообложения не столько то,
что оно падает на те или иные объекты, сколько его действие, взятое в целом и
влияющее на процессы воспроизводства. В трудах Рикардо была предпринята попытка учета при обосновании взимания налогов их взаимосвязи с ценами и доходами. Так, он считал, что всякий налог на всякий товар имеет тенденцию понижать норму прибыли по его производству. Рикардо показал взаимосвязь прямых
и косвенных налогов, придерживался дифференцированного подхода к установлению налогов на разные товарные группы, полагал, что облагаться налогом
должны в первую очередь предметы роскоши, а не предметы первой необходимости184.
Серьезный вклад в развитие налоговой теории сделал немецкий экономист
Адольф Вагнер (1835-1917). Он рассмотрел многие ключевые проблемы теории
налогов. Будучи сторонником прогрессивного налогообложения, он подчеркивал
необходимость относительно плавной прогрессии. А. Вагнер развил учение о
переложении налогов. В своих трудах он различал переложение налогов от предложения к спросу, а также переложение от спроса к предложению. Для того
чтобы ни одна форма дохода не ускользала от налогообложения, он предлагал
следующую систему налогов: налог на приобретение, налог на владение, налог на
184
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потребление — незаметность для плательщиков, легкость изъятия, возможность
регулирования потребностей.
Теория налогов в трудах классиков марксизма не получила широкого и систематизированного развития, поскольку они считали, что с формированием коммунистического общества потребность в налогах отпадет. Тем не менее в работах
Карла Маркса дан анализ действовавшей налоговой системы и показано ее
становление по мере развития государства. Так, Маркс отмечал, что налоги
возникают с разделением общества на классы и появлением государства. Как он
считал, в налогах воплощено экономически выраженное существование государства. В работах Фридриха Энгельса, посвященных вопросам торговли, рассматривались проблемы таможенных пошлин. В. И. Ленин много внимания
уделял налогам, при этом серьезной критике подвергались косвенные налоги,
оказывающие сильное влияние на уровень жизни населения.
Определенный вклад в развитие теории налогов внесли представители так
называемой маржиналистской школы. Маржинализм — один из методических
принципов политической экономии, основанный на использовании предельных
величин для исследования экономических процессов. Среди представителей этой
школы можно назвать К. Менгера, Ф. Визера, И. Тюнена, А. Курно. Представители маржиналистской школы в исследованиях экономических процессов помимо анализа вопросов стоимости, ценообразования много внимания уделяли
вопросам налогообложения. Маржиналистская школа свела основные экономические проблемы к обеспечению равновесия, соответственно и налоги рассматривались как один из инструментов достижения этой цели. Исследования представителей данной школы привели к обоснованию принципа прогрессивности в
налогообложении, а также необлагаемого минимума. Эта идея нашла широкое
применение в налоговых системах всех экономически развитых стран.
Свой вклад в развитие теории налогообложения внес шведский экономист
Кнут Виксель (1851-1926). Он рассматривал налоги прежде всего как способ бесперебойного финансирования государственных расходов. Особо подчеркивал
необходимость парламентского утверждения налогов, что усилило бы их справедливость в отношении всех категорий налогоплательщиков. К. Виксель считал,
что средства налогоплательщиков, изъятые в виде налога, должны им возвращаться в форме различных государственных услуг. Он был противником налогов
на расходы, сокращавших потребление, и полагал, что система косвенных налогов позволит относительно богатым уклоняться от налогов. Вексель подчеркивал, что повышенные налоги должны платить те, кто имеет наибольшие доходы.
Идеи Викселя поддержал и развил шведский экономист Эрик Линдаль (18911960). Он рассматривал налоги как своего рода цену за предоставляемые госу217
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дарством услуги. Исходя из положения о том, что налогоплательщики имеют
разный уровень благосостояния, Э. Линдаль делал вывод, что разные ставки
налогов обеспечивают равновесие в обществе. Таким образом, Линдаль последовательно отстаивал идею прогрессивного налогообложения.
Английский экономист Артур Сесил Пигу (1877-1959) считал, что взимаемые налоги должны быть одинаковыми для налогоплательщиков, проживающих в равных условиях. Он видел необходимость в совершенствовании подоходного налогообложения. В частности, Пигу отмечал, что подоходный налог является дискриминационным по отношению к сбережениям. Он обосновал так называемый всеобщий налог на расходы в целях стимулирования сбережений. Фундаментально были освещены вопросы установления и систематизации налоговых
льгот при обосновании подоходного налога. Пигу сделал важный вывод о том,
что налог на трудовые доходы должен стимулировать трудовую активность.
Выдающийся вклад в развитие теории налогов внес английский экономист
Джон Мейнард Кейнс (1883-1946). Он уделял много внимания налоговому регулированию, подчеркивая, что налоговая политика может оказывать мощное воздействие на экономический рост, повышение занятости населения, стимулирование склонности к потреблению и т.д. Дж. Кейнс считал, что полезно при
помощи налогов изъятие доходов, помещенных в сбережения, финансирование за
их счет текущих государственных расходов, а самое главное — инвестиций.
Рассматривая роль налогов в регулировании экономики, Кейнс обращал внимание на положительную роль относительно высоких налогов, мотивируя это тем,
что снижение ставок налогов сопровождается уменьшением доходов бюджета и
экономической неустойчивостью государства.
Ярким приверженцем кейнсианства был нобелевский лауреат Пол Самуэльсон (р. 1915). Налоги, налоговую политику П. Самуэльсон рассматривал как важные инструменты в регулировании экономики и считал, что при помощи налогов
стимулируются макроэкономический рост и стабильность, снижается уровень
безработицы и инфляции, поощряется экономический рост. Анализируя роль налогово-бюджетной политики в регулировании экономики, Самуэльсон указал на
противоречивые процессы, которые необходимо учитывать при построении налоговой системы. Во второй половине XX в. большую популярность приобрела
«теория предложения», в которой серьезное внимание уделялось формированию
методов воздействия налогов на уровень инвестиций, предложения труда и
сбережений посредством снижения налоговых ставок.
Наиболее известным представителем этой научной школы стал американский экономист Артур Лаффер (р. 1940). В результате изучения вопросов налогообложения он пришел к выводу, что существует зависимость между ставками
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налогов, доходами бюджета и налоговой базой. На основе эмпирических исследований выбранных показателей на примере США он пришел к выводу о том,
что налогообложение достигло критического уровня, при котором налоги стали
препятствовать экономическому росту. Налоговые реформы в США конца 70-х
— начала 80-х гг. XX в. во многом были проведены на основе концептуальных
выводов А. Лаффера, ставки налогов были резко снизили в надежде на то, что
возросшая деловая активность и интенсивность труда компенсируют потери налоговых доходов. Однако не был зафиксирован весомый рост доли личных сбережений, напротив, федеральные налоговые доходы сократились, вследствие
чего федеральный бюджет, сбалансированный в 1979 г., характеризовался беспрецедентным дефицитом в 200 млрд. долл.
Таким образом, предсказания сторонников теории экономики предложения
о том, что интенсивность труда и уровень сбережений резко возрастают после
снижения предельной налоговой ставки, оказались не вполне корректными. Тем
не менее очевидно, что установление налогов выше максимально допустимой
ставки нанесло бы еще больший ущерб экономике. Подчеркнем, что достаточно
трудно определить предельную ставку какого-либо налога, для этого необходимы эмпирические расчеты с учетом конкретных экономических условий страны.
Американский экономист Милтон Фридмен (1912-2006) стал одним из
противником кейнсианства. Он считал, что свобода предпринимательства, стихийный механизм рынка могут способствовать нормальному процессу воспроизводства без широкого государственного вмешательства в экономику. По его мнению, неравномерный прирост денег в обращении, вызванный фискальной политикой, приводит к общей экономической неустойчивости. В области налогообложения основное его предложение сводилось к снижению налогов, при этом он
имел в виду, что уменьшение налоговой ставки способствует повышению деловой активности, росту инвестиций, занятости, снижению инфляции и в конечном
счете экономическому росту и сглаживанию социальных противоречий185.
Джозеф Стиглиц (р. 1943) много внимания уделял проблемам налогообложения: налоговому бремени, оптимальному налогообложению, налогообложению капитала, налоговым реформам. Он выделил пять принципов налоговой
системы: экономическая эффективность (налоговая система не должна входит в
противоречие с эффективным распределением ресурсов); административная простота (административная система должна быть простой и относительно недорогой в применении); политическая ответственность (налоговая система должна
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быть построена таким образом, чтобы убедить людей в том, что они платят
налоги, дабы политическая система была в состоянии более точно отражать их
предпочтения); справедливость (налоговая система должна быть справедливой в
соответствующем подходе к отдельным индивидам); гибкость (налоговая система должна быть в состоянии быстро реагировать на изменяющиеся экономические условия). Достаточно много внимания уделял Дж. Стиглиц проблемам
оптимального налогообложения. Он подчеркивал, что оптимальная структура
налогов — та, которая максимизирует общественное благосостояние
Проблемы выбора налоговых ставок и инструментов. Налоговая
реформа предполагает изменения как элементов системы, взаимосвязей последних так и замену всей системы на альтернативную. Как видно из исторического
анализа инструментов, вплоть до второй половины 20-го века основным движителем развития и эволюции систем становился военный конфликт. Конфликт
создавал необходимость в дополнительных государственных расходах а следовательно во внедрении новых налоговых инструментов или улудшения действующих. Действительно, акцизный налог, налог на прибыль и подоходный налог а
также налог с продаж были введены именно как ответ на необходимость в дополнительном финансировании армии. По сути первым налоговым инструментом, создание которого было обоснованно экономическими целями стал именно
НДС, история применения которого составляет менее ста лет, что является
неимоверно коротким сроком по сравнению с такими старожилами налогового
арсенала как налог на имущество.
В 21-ом веке наиболее остро встает вопрос об оптимизации налоговых
инструментов так как несмотря на рост стандартов жизни конкуренция за ограниченные ресурсы становиться все жестче а посему даже небольшое улудшение в
оптимальном использовании ресурсов может сыграть ключевую роль в экономическом развитии страны и трансформации последней из развивающейся в развитую. Ондако как уже упоминалось выше, целью демократического государства
является скорее не чистый экономический рост а максимально возможный экономический рост в условиях заданных избирателями. Так, страны которые хотят
обеспечить большую роль государства в перераспределении доходов обычно расплачиваются за социальную политику снижением темпов экономического развития. С другой стороны роль экономической теории заключается не только в
снижении урона наносимого социальной и милитаристической политикой государства но и в информировании политических деятелей об оптимальном уровне
расходов. Налоговые реформы могут принимать множество форм, однако обычно
суть заключается в определении и перераспределении доли той или иной налоговой базы в доходах государства. Ниже, мы рассмотрим основные категории и
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наиболее распространенные и обсуждаемые в экономическом мире реформы. Далее, на основе экономической структуры РА мы определим наиболее важный
подвид налоговой реформы и с применением ВОЭР вычислим влияние последнего на основные факторы экономического роста.
Сравнение НДС и подоходного налога, обзор. На первый взгляд кажется,
что пропорциональные подохдный налог и НДС не должны оказать никакаого
влияния на выбор потребителя, действительно если предположить, 1 час работы
стоит 1000 драмов, со ставкой налога в 50% т.е. что доходы после налогов
составляют 500 драмов, и потребляется, скажем, товар А который стоит 500
драмов, то буден потреблена 1 единица товара А. Теперь рассмотрим случай с
НДС, теперь, доход после налогов составляет 1000 драмов, однако ставка НДС в
100% увеличивает цену товара А до 1000 драмов, в результате потребляется 1
единица товара. При этом доходы государства равны 500 драм в обоих случаях.
Однако, наше предположение об идентичности эффекта правильно лишь в
краткосрочном периоде и затрагивает решение вида работать сегодня- потреблять сегодня. С этой точки зрения как подоходный налог так и НДС имеют
аналогичный, более того, идентичный эффект – снижают потребление.
Если же исходить из другого вида решения: работать сегодня потреблять
завтра, то ситуация несколько изменяется. Предположим, что процентная ставка
в нашем случае составляет 7%, таким образом 100 драмов сбережений обеспечивают 200 драмов через 10 лет. В случае с подоходным налогом, наши 500
драмов сбережений (доход после налога) превращаются в 1000 через 10 лет, однако учитывая подходный налог в 50%, общая сумма составит около 750 драмов
т.е. 1.5 единиц товара А. В случае с косвенными налогами, все 1000 драмов могут
быть направлены в сбережения, что обеспечит уровень в 2000 драмов через 10
лет, или 2 единицы товара А. Т.е. в условиях косвенных налогов появляется
домолнительный стимул к сбережению.
Теперь, рассмотрим данный пример с более математической точки зрения,
предположим, что W это заработная плата (реальная) , r – процентная ставка, и t –
ставка налога. Предположим, что вклад производится на Т лет. В условиях подоходного налога, уровень потребления и I будет иметь следующий вид:
В условиях косвенного налога I принимает следующий вид:
Если сравнить уровни цен в обоих случаях:
Можно увидеть, что косвенные налоги создают постоянный ―рубеж‖, потому, что
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вне зависимости от Т, относительные цены после доходов 1-t раза от цен до
введения налога. Однако, подходный налог создает пропорциональный рубеж.
Чем выше Т тем больше разница между прибыльностью сбережений НДС и пoдоходного случаев. Другими словами, налогом на прибыль облагается текущее и
будущее потребление, однако налоговое бремя в обоих случаях одинаково, тогда
как в случае подходного налога текущее потребление по сути облагается меньшим налгом чем будущее потребление. Таким образом можно с уверенностью
сказать, что как косвенные так и прямые налоги снижают потребление, однако
прямые налоги снижают также и сбережения.
Данная репрезентация проблемы налогообложения доходов или потребления дает повод к более глубокому изучению преимуществ и недостатков каждого
из предлагаемых решений. Действительно, если бы одно из вышеуказанных
решений имело четко определенные преимущества, то отпала бы необходимость
в применении обеих систем одновременно. Вариан186, к примеру, считает что
прямые налоги ―лудше‖ косвенных так как их легче применять и они в меньшей
степени нарушают экономическое равновесие. На теоретическом уровне дебаты
развернулись между рядом таких выдающихся экономистов как Ауэрбах,
Менкью, Вариан и ряд других экономистов представляющих ведущие образовательно-исследовательские учреждения как Гарвард, Чикагская школа, Университет Каламбия и др. В основном аргументы затрагивают очередность принятия
решений сбережения и потребления в моделях ВОЭР, предельной склонности к
сбережению, миопии и ряда других факторов.
С другой стороны ряд эмпирических исследований указывают на негативное влияние подоходного налога на экономический рост187. Kосвенные налоги
могут негативно повлиять на домохозяйства с более низким доходом. Действительно, если предположить что ―бедные‖ домохозяйства потребляют на уровне
идентичном или крайне приближенном к уровню своих доходов, то на первый
взгляд может показаться, что налог выгоден только более обеспеченным слоям
общества. Рассмотрим наш пример добавив теперь еще одно домохозяйство с доходом в 2000 драмов. Действительно в данно случае у богатого домохозяйства
появляется дополнительный доход в размере 1000 драмов, который оно может
направить на сбережение или потребление. Однако, для бедного домохозяйство
не имеет средств к сбережению, посему разница в уровнях сбережений может
создать дополнительное неравенство, которое однако может быть компенсировано более высоким экономическим ростом, обеспечивающим более высокооплачиваемые рабочие места и возможности социальной мобильности.
186
187

Hal Varian, Microeconomic Analysis, Third Edition, 1992
Tax Policy Reform and Economic Growth OECD Tax Policy Studies No. 20.
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Другим аргументом может послужить, тот факт, что зачастую, при использовании прогрессивных систем вне зависимости от количества и скорости ступеней налоговой шкалы имеют определенный уровень доходов, который не облагается подоходным налогом. Тогда в примере появляется разница в покупательской способности до и после косвенных налогов. Проблема заключается в том,
что если подоходный налог позволяет исключить определенный уровень доходов
из базы налогообложения, то НДС не предоставляет такой возможности ибо, как
инструмент налоговй политики, не способен ―различать‖ между потребителями
как это делает подоходный налог в случае с получателями заработной платы.
Принятие решения касательно весов косвенных (в данном случае НДС) и
прямых (подходного) налогов при обеспечении требуемого уровня государственных доходов должно играть ключевую роль в формировании государственной
политики. Более того, как уже обсуждалось, правительство может принять решение о сокращении или увеличении расходов, посему необходимо четко осознавать с помощью которого из данных инструментов целесообразно будет произвести соответсвующее действие.
Заключение. Таким образом можно заключить, что налоговая система находилась в центре большинства экономических школ начиная с 19-го века. И
несмотря на различия в подходах и важности которая придавалась налоговой
системе различными экономистами, каждый из них считал своим долгом рассмотреть и описать налоговую систему с точки зрения доминирующего на тот
момент течения экономической мысли. На данный момент можно заключить, что
по большинству налоговых инструментов существует определенный консенсус
касательно влияния последних на экономическое развитие. Действительно, налог
на прибыль считается наиболее вредным для экономического роста, тогда как
налог на имущество- наиболее благоприятным. Однако даже на данный момент
не утихают дебаты касательно влияния подоходного налога и налога на добавленную стоимость на экономический рост. С другой стороны не утихают
внутреинструментарные прения касательно сопоставления наиболее прогрессивных и пропорциональных систем налогообложения.
Посему можно заключить, что для Республики Армения необходимо определить предпочтительность и приоритетность между двумя вышеупомянутыми
точками зрения с учетом особенностей национальной экономики. В протичном
случае дебаты касательно оптимизации налоговой системы могут зайти в тупик,
или же привести к неоптимальным, или более того вредоносным решениям в
сфере фискальной политики.
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Аваг АВАНЕСЯН
Налоговые ставки в экономической теории и проблема выбора налоговых
ставок
Ключевые слова: налоговая система, экономическая теория, налоговые ставки

В данной статье производится обзор экономической литературы касающейся налоговых ставок и налогообложения в целом. Обзор позволил нам определить основные точки противоречия между экономическими школами и ведущими современными экономистами. Определение таких точек представляет особую важность
с точки зрения налоговой политики так как при обсуждении последней, зачастую
в качестве аргумента приводится точка зрения той или иной экономической
школы или определенной экономики.
Avag AVANESYAN
Tax rates in economic theory and tax rate choice issues
Key words: tax system, economic theory, tax rates

In this article, we review the economic literature on tax rates and taxation in general.
The review allowed us to determine the main points of the contradiction between
economic schools as well as leading modern economists. The discovery and definition
of such points is of particular importance from the point of view of tax policy, as in the
discussion of the latter, often the argument are provided from the viewpoint of an
economic school or a certain economics, but if for a number of instruments such as
income tax and property tax there is a certain consensus, then for others there is none.
Therefore, statesmen and politicians need to be aware of such contradictions and the
main arguments of both positions.
Ավագ ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ
Հարկային դրույքները տնտեսագիտական ուսմունքում և հարկային
դրույքների ընտրերի ընտրության խնդիրը
Բանալի բառեր. հարկային համակարգ, տնտեսագիտական ուսմունք, հարկային
դրույք

Սույն հոդվածում վերանայվել է հարկային դրույքաչափերի եւ հարկման ընդհանուր համակարգին վերաբերող տնտեսագիտական գրականությունը: Վերանայումը թույլ տվեց բացահայտել տնտեսագիտության մեջ առկա հակասությունները, որոնք հաճախ ի հայտ են գալիս առաջադեմ տնտեսագետների
քննարկումների ընթացքւմ: Այսպիսի հակասությունների և հակադրությունների բացահայտումը բարձր կարևորություն է ներկայացնում հարկային քաղաքականության մշակման տեսանկյունից, քանզի քննարկումների ընթացքւմ
հաճախ որպես փաստարկներ են բերվում տնտեսագիտական տեսությունները և առաջադեմ տնտեսագետների կարծիքները:
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ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ПОСТРОЕНИЕ
АДАПТИРОВАННОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МОДЕЛИ ОБЩЕГО
РАВНОВЕСИЯ (МОДЕЛЬ ВОЭР) ПРИ АНАЛИЗЕ ИЗМЕНЕНИЯ
НАЛОГОВЫХ СТАВОК В РЕСПУБЛИКE АРМЕНИЯ
Аваг АВАНЕСЯН
Аспирант Российско-Армянского Университа
Ключевые слова: Вычислительная Модель Общего Экономического Равновесия;
экономическая теория; Матрица Социальных Счетов

При принятии решений в сфере налоговой политики в основном производится экономико-социальный и политический анализ. Целью экономико-социального анализа в основном яляется выявление изменений основных показателей в результате шоков вызванных изменениями в налоговой политике. Такими
показателями являются например, изменения в производстве, спросе, экспорте и,
конечно, ВВП. Целью же политического анализа в основном является проекцирование эффектов изменений налоговых инструментов на настроения избирателей. Так налоговая реформа улудшающая ситуацию для большого числа избирателей в краткосрочном периоде с точки зрения политического анализа является
более предпочтительной чем реформа ухудшающая ситуацию в краткосрочном
периоде но обеспечивающая долгосрочный рост.
Целью данной статьи является обоснование использования Вычислительной Модели Общего Равновесия для анализа фискальной политики Республики
Армения а также постороение теоретической основы для вышеуказанной модели
путем постановки основных предположений и условий касательно действий и поведенческих уравнений основных экономических агентов и явлений.
Обоснование использования Вычислительной Модели Общего Равновесия при анализе фискальной политики. Опять же, в зависимости от целей,
большая важность может придаваться росту экспорта, тогда как в других случаях
росту ВВП или ВНД. С этой точки зрения существует 2 основных подхода к вычислению экономических эффектов налоговых реформ. Эконометрический подход и подход экономического моделирования. Эконометрический подход основывается на нахождении множества точек равновесия экономики и пытается вычислить связь между вышеупомянутыми точками и изменениями в ряде показателей. Подход экономического моделирования основывается на результатах эконометрического анализа эластичностей, однако принимает за основу лишь одну
точку равновесия во времени. Исходя из известной нам точки и основываясь на
общепринятой экономической теории выстраивается система уравнений. Затем,
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основываясь на результатах калибрации выстраивается базовый сценарий. Реформа представляется в виде изменения того или инодо показателя (далее шок). В
результате, если эконометрический анализ применим и достаточно эффективен в
условиях краткосрочного прогнозирования и достаточности данных и/или временных рядов данных, и отвечает на вопрос в краткосрочной перспективе, рассматривая процесс достижения показателя в качестве черного ящика, то экономическая модель скорее указывает на изменения во всей экономике вызванные реформой. Для произведения экономического анализа необходимо изучить влияние
реформы на все элементы системы, так ка последние в свою очередь взаимосвязаны, и зачастую эффект невозможно определить эконометрическим методом.
Более того, некоторые реформы могут оказать общий позитивный эффект на
экономический рост, замедлив однако рост в ряде секторов. Остро стоит проблема достаточности данных, действительно влияние налоговй реформы неимоверно сложно вычислить эконометрическим методом, однако эконометрический
метод позволяет вычислить ключевые показатели необходимые для произведения рассчетов в экономической модели, основными из которых является эластичность спроса и предложения. Более того, при отсутсвии данных для определенной страны последние зачастую можно заменить данными из аналогичных
стран, так как человеческая природа в основном гомогенна188, что усиливается
нахождением данных стран с идентичной или аналогичной экономико-социальной системой, ресурсами и/или географическими признаками что и Армения. Посему, можно заключить, что именно экономическое моделирование является наиболее целесообразным методом оценки влияния налоговых реформ на экономическую систему РА. Более того, при анализе налоговой реформы наиболее целесообразно применение модели общего экономического равновесия, как будет показано ниже, основаннoй на неоклассической теории.
Для развивающейся страны наиболее важно повышение благосостояния и
экономического роста в целом, а посему необходима экономическая модель позволяющая с достаточной долей уверенности проанализировать экономические
эффекты изменений налоговых ставок в РА189. По сути, модель ВОЭР (Вычислительная, Общего экономического равновесия) является системой уравнений
описывающих экономику в целом и взаимодействие ее отдельных элементов и
частей. Модель основана на математических уравнениях напрямую выведенных
из нижеприведенных постулатов экономической теории. Для произведения симу188

Reinert, K. A., and D. W. Roland-Holst. 1997. Social accounting matrices. In Applied
methods for trade policy analysis: A handbook, ed. J. F. Francois and K. A. Reinert. New York:
Cambridge University Press.
189
Banerjee, Abhijit V., and Esther Duflo. 2003. ―Inequality and Growth: What Can the Data
Say?‖ Journal of Economic Growth 8 (3): 267–99.
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ляции изменяется один из показателей, затем производится повторное решение
модели, с целью выявления изменений вызванных переходом из одной точки равновесия в другую. Перед тем как приступить к описанию экономических основ и
структуры самой модели необходимо конкретизировать название самой модели.
Так, модель является:
Вычислительной. Определение Вычислительной модели означает, что
данный тип экономической модели позволяет оценить количественное влияние
шоков на экономику. Например, экономическая теория сама по себе может быть
использована для определения общего вектора эффекта того или иного шока. Так
если предположить, что если Республика Армения откажется от импортных пошлин, то можно ожидать падение цен на импорт, что приведет к росту спроса на
импорт и падению спроса на внутренние товары. Однако политики и представители бизнесс сообщества скорее заинтересованны в определении амплитуды
эффекта. Так, если в нашем примере можно уверенно сказать что эффект будет
значимым, то в случаях когда речь идет о маржинальных изменениях ставок, подсчет эффекта становится достаточно сложной операцией. Уравнения используемые в ВОЭР моделях основываются на данных реальной экономики в определенном временном периоде, обычно таким периодом выбирается календарный
год. Способность экономистов производить относительно точные расчеты для
различных сценариев зачастую играет ключевую роль в дебатах касающихся курса экономической политики. Международная практика изобилует примерами когда применение ВОЭР модели сыграло ключевую роль в принятии решения в
сфере экономической политики: НАФТА, государственные программы социальной помощи США и Британии, программы по сокращению загрязнения окружающей среды а также соглашение по присоединению КНР к ВТО.
Общей. Термин общее равновесие предполагает, что модель ВОЭР описывает и симулитует весь спектр экономической активности в определенной экономической системе, включая производство, потребление, занятость, наологообложение, сбережения, торговлю и взаимосвязь всех перечисленных секторов экономической деятельности. Для обеспечения производства, производители закупают
материалы а также ―нанимают‖ факторы производства (такие как рабочую силу и
капитал). В свою очередь домохозяйства, предоставляющие факторы производства получают доходы в качестве заработной платы и дивидентов. Последние
используют полученные доходы на потребление товаров, услуг, уплату налогов и
генерацию сбережений. Государство испольует налоговые доходы на потребление и инвестиционные проекты, тогда как инвесторы испоьлую сбережения
для инвестиций. Кумулятивный спрос представляемый на товары и услуги со
стороны домохозяйств, государтва а также инвестиции и является окончатель227
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ным спросом экономики. В ответ на спрос, компании производят товары и услуги, которые в свою очередь генерируют спрос на товары промежуточного потребления, факторы и т.д. В открытых моделях также изменяется предложение экспорта и спрос на импорт. Модель ВОЭР описывает все эти действия сразу, т.е.
―все влияет на все‖, однако важно понимать, что модели ВОЭР описывают реальную экономику, т.е. не включают денежные инструменты, финансовые рынки и
общий уровень цен, так с помощью таких моделей практически невозможно
предсказать влияние монетарной политики на экономические показатели190.
Вместо этого деньги в модели являются лишь медиумом обмена, так модель использует понятие ―цена‖ как сводную переменную позволяющую сделать заключение, что на данный момент 3 единицы одного товара можно обменять на 20
единиц другого.
Экономическое Равновесие. Под экономическим равновесием понимается
ситуация во времени когда спрос и предложение находятся в балансе при определенном уровне цен при отсутствии давления на переменные. Т.е. у экономических агентов отсутствует стимул к выходу из сложившейся ситуации из-за
снижения в таком случая их полезности. Обычно модели ВОЭР имеют ряд
дополнительных макроэкономических равенств и ограничителей. Так кроме того
что спрос всегда должен быть равен предложению, обычно ставится условие полной занятости капитала и рабочей силы, а национальные и мировые сбережения
всегда равны инвестициям. Как уже говорилось выше эксперимент в моделях
ВОЭР производится с помощью вывода модели из равновесного состояния путем
введения экзогенного или эндогенного шока. Примером экзогенного шока может
послужить изменение цен на мировых рынках тогда как примером эндогенного
шока может послужить изменения предельной склонности к сбережению или
изменения ПФП. После введения шока все уравнения модели решаются заново и
получченный результат сравнивается с базовым сценарием. Различают динамичные и статичные виды моделей ВОЭР, основная разница видов заключается в
том, что если первые симулируют влияние инвестиций на рост производительности, то вторые повышают сбережения, однако рассматривают их как величину
не влияющую на экономический рост.
Структура модели и основные предположения. Фактически модель является рядом команд. Некоторые из них просто подгатавливают базу для
анализа, они определяют векторные пространства, параметры а также
экзогенные и эндо-генные переменные. Другая часть команд обеспечивает
работу математических уравнений описывающих модель. Взаимосвязь
190

Bandara, Charles L., John B Shoven, and John Whalley (1985). ―General Equilibrium Computations of Marginal Welfare Costs of Taxes in United States‖, American Economic Review
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экономических действий в модели ВОЭР можно описать как замкнутый поток
доходов и расходов в национальной экономике. Визуально модель можно
представить следующей диаграммой:
Диаграмма 1: Репрезентация потоков в модели ВОЭР191 Предположения
касательно Конечного потребления и спроса

Спрос разбивается на следующие категории: домохозяйства, инвестиции,
государство и экспорт. Все эти категории обобщаются определением конечное
потребление, так как потребление товаров и услуг не является следствием
производственного процесса и не создает новые товары и услуги.
Диаграмма 2: Структура спроса на товары в модели ВОЭР

191

Диаграмма разработана Мартином Киковиесом и Хансом Лофгреном
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Предположения касательно Конечного потребления и спроса. Спрос
разбивается на следующие категории: домохозяйства, инвестиции, государство и
экспорт. Все эти категории обобщаются определением конечное потребление, так
как потребление товаров и услуг не является следствием производственного процесса и не создает новые товары и услуги. Структура всей экономической системы напрямую зависит от весов элементов конечного потребления, так как
каждый элемент, несмотря на некоторые сходства, в целом потребляет различные
от остальных товары и услуги. Действительно, потребление домохозяйства сильно рознится от структуры потребления госудатсва и т.д.
Для РА была построена двухступенчатая модель спроса, в которй каждое
домохозяйство решает какое количество определенного товара или услуги оно будет потреблять. Репрезентация данного решения в модели производится с использованием функции полезности. На следующем уровне потребителю необходимо
определить будет ли он потреблять товары местного производства или импорт.
Данное решение моделируется с помощью эластичности Армингтона, названной
в честь экономиста Поля Армингтона применившего этот метод в 1969-ом году.
Армингтон по сути предполагает, что функция полезности репрезентативного
потребителя описывается так называемой CES (constant elasticity of substitution)
функцией (функцией с постоянной эластичностью замещения), которая обладает
следующими свойствами: гомогенностью (однородностью) степени ноль по
ценам (homogenity of degree zero in prices), слабой сепарабельностью – разделимостью (weakly separable) потребительских предпочтений192.
Предположение касательно поведения домохозяйства. Для домохозяйства применяется поведенческуя модель максимизации полезности. Репрезентативное домохозяйство максимизирует полезность через аллокацию своего дохода
на потребление различных благ, основываясь на своих предпочтениях и в зависимости от своего бюджетного ограничения и цен на товары и услуги. Ясно, что
данное поведение означает, что у домохозяйства имеется кривая полезности и
предельная норма замещения а также бюджетное ограничение. Рассмотрим реакцию спроса на изменения доходов домохозяйств. Экономические шоки в статичных моделях ВОЭР приводят к изменениям относительных цен и доходов.
Кривая безразличия описывает предпочтения домохозяйства. Изначальное
равновесие достигается в точке касания бюджетного ограничения и кривой полезности. Рост доходов вызывает пропорциональный рост потребления того или
иного товара. Т.е. применяется так называемая гомотеистичная функция и кото-
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Partridge, Mark D., and Dan S. Rickman (1998) ―Regianl Compuatble Genera; Equilibrium
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рая имеет значение эластичности равное единице. Мы также предполагаем, что
ряд товаров могут иметь негомотеистичную функцию полезности; занчение эластичности отличное от нуля, т.е. рост доходов вызовет более быстрый рост потребления товаров роскоши (при условии что изначальное равновесие было достигнуто в точке, удовлетворяющей спрос на товары первой необходимости).
Действительно, в развитых странах увеличение доходов вызовет скорее рост
потребления товаров роскоши чем товаров первой необходимости, учитывая
уровни бедности. Другим важным фактором при определении эластичноти, а
следовательно и вида функции полезности является таргетированный рост доходов для различных групп населения. Так если рост доходов не вызывает роста
занятости, то можно предположить, что репрезентативное домохозяйство примет
поведенческую модель развитой страны и наоборот. Далее рассмотрим реакцию
спроса на изменения в относительных ценах. Стоит заметить, что в статичных
моделях ВОЭР основные изменения происходят именно в относительных ценах
под воздействием шоков, посему стоит рассмотреть такие изменения отдельно193.
Ключевым определением в данном случае является эластичность замещения потребления, которую обычно обозначают параметром ɕС. По сути эластичноть показывает процентное изменение в соотношении товара А к товару Б, при
процентном изменени соотношения цены Б к цене А. Чем выше значение параметра эластичности, тем более резко потребитель реагирует на изменения в
цене яблок. Кривая безразличия может принимать и линейную форму, в тех
случаях когда эластичность константна вне зависимости от соотношения товаров. Заметим, что именно эластичность является основным и наиболее важным
параметром при построении модели ВОЭР так как поселдняя оперирует именно
относительными а не номинальными ценами.
В данной модели эффект цен разделен на две части. Во первых, мы исходим
из предположения о негативной ценовой эластичности, посему потребители будут стремится к потреблению более дешевых товаров. Далее мы рассмотрим основные виды функций используемых в моделях общего равновесия. Данное упражнение необходимо провести с целью идентификации особенностей различных видов функций полезности и целесообразности применения последних для
моделирования экономической системы РА. Мы разделяем функции по следующим признакам: эластичность по доходу, внутренняя или ценовая эластичность, эластичность замещениея и влияние изменения в ценах и доходах на
доли товаров в бюджете. В свою очередь эластичность по доходу в рассматриваемых случаях бывает гомотеистичной и квази-гомотеистичной. Земетим, что
193
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вне зависимости от модели, внутренняя ценовая эластичность негативна, так как
увеличение цены напрямую ведет к снижению покупаемого количества товара.
Эластичность замещения делится на чистое и валовое замещение а также на комплементарные товары. Рассмотрим целесообразность применения видов функции
для описания поведенческой модели домохозяйства в РА.
Функция
полезности

Эластичность
Доход

Доля в бюджете при:

Ценовая
Замещение
Ценовое
эластичность
изменение
Негативная Чистое и валовое
Фикс.
Коб-Дуглас194 Гомотеистичная
замещение
КвазиНегативная Чистое замещение,
Перем.
Стоунваловые
Гири/Линейная гомотеистичная
комплементы
функция
расходов195
Негативная Чистое и валовое
Перем.
(constant elasti- Гомотеистичная
замещение
city of
substitution)196
Гомотеистичная
Негативная Чистое и валовое
Перем.
(Constant
замещение,
Difference of
валовые
Elasticities)197
комплементы

Доходное
измение
Фикс.
Перем.

Фикс.
Перем.

Наиболее простой формой функции полезности является функция КобаДугласа. Функция устанавливает ценовую эластичность на уровне в минус единицу, и фиксирует параметр эластичности на уровне в единицу. Отсюда получается, что ценовое изменение, также как и именение в доходах не влияет на процентное соотношение товаров в корзине потребителя. Однако при пременении
нашей модели функция не способна дать достаточное описание множественных
межсектроальных связей198. Линейная функция используется достаточно редко, и
обычно, как и фынкция Коба-Дугласа, применяется в эконометрических моделях.
Однако функцию сложно применить для вычислительных моделей из-за переменной структуры доходного изменения. Послендний аргумент можно приме194

Cobb, C.; Douglas, P. (1928). "A Theory of Production" (PDF). American Economic Review.
Geary, Roy C. (1950). "A Note on 'A Constant-Utility Index of the Cost of Living'". Review of
Economic Studies; Stone, Richard (1954). "Linear Expenditure Systems and Demand Analysis: An
Application to the Pattern of British Demand". Economic Journal.
196
Solow, R.M (1956). "A contribution to the theory of economic growth". The Quarterly Journal of
Economics.; Klump, R; McAdam, P; Willman, A. (2007). "Factor Substitution and Factor Augmenting Technical Progress in the US: A Normalized Supply-Side System Approach". Review of Economics and Statistics. The MIT Press. Dixit, Avinash; Stiglitz, Joseph (1977). "Monopolistic Competition and Optimum Product Diversity"; Arrow, K.; Chenery, H.; Minhas, B. S.; Solow, R. M. (1961).
"Capital-labor substitution and efficiency". Review of Economics and Statistics. The MIT Press
197
Surry, Y.; The constant difference of elasticities functions with applications to the EC animal feed
sector; Journal of Agricultural Economics 44; 1993
198
Shoven John B. and John Whalley (1984). ―Applied General-Equilibrium Models of taxation and
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нить также к функции CDE. Учитывая тот факт, что функция будет описывать
все домохозяйства РА через одно репрезентативное домохозяйство необходимо
обеспечить статичность эффекта дохода. Так как мы не способны предсказать
изменения которые могут быть вызванны в результате перераспределения
доходов между различными домохозяйствами.
Предположения о спросе на импорт. На втором уровне потребительского
выбора возникает выбор между потреблением товаров местного производства
или импорта. В большинстве моделей ВОЭР данная поведенческая ситуация
конструируется исходя из предположения о том, что импортные товары и товары
внутреннего производства является неидеальными субститутами. Действительно,
Армянские сорта винограда больше подходят для изготовления коньяка, тогда
как грузинские сорта- вина, что и обьясняет взаимную торговлю в винограде
между Грузией и Арменией. Во многих моделях ВОЭР преференции касательно
импорта моделируются с помощью агрегационной функции импорта Армингтона199. Данную функцию можно представить в виде изокванты, которая приведена в графике ниже:

Предположения о спросе на экспорт. Под спросом на экспорт понимается
спрос представляемый зарубежными потребителями на производство экономической системы. В зависимости от ориентации модели, внешний спрос может
быть сконструирован по разному. В завивисимости от количества торговых
партнеров и величины внешнего рынка производства страны, страна может быть
моделирована как получатель цен так и ценообразующий игрок. Поскольку
целью нашей работы является именно РА, которой присущи малые обьемы, то
считаем целесообразным рассмотреть именно со страной ценополучателем. Моделирование малой страны достигается путем установления высокой эластичности внешнего спроса, действительно малые обьемы экспорта приводят к тому,
что в случае роста цен издержки на смену поставщика будут минимальны для
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внешнего потребителя, посему даже небольшое увеличение цены скажется крайне негативно на обьемах экспорта.
Предположения о благосостоянии потребителей. Модели ВОЭР особенно хорошо приспособленны к измерению эффектов благосостояния вызванных
различными экономическими шоками. Согласно некоторым экономистам, именно измерение эффектов благосостояния и является основным вкладом моделей
ВОЭР в развитие экономической науки200. В данной работе мы рассмотрим два
наиболее часто встречающихся метода оценки и измерения благосостояния. Заметим, что оба метода будут рассмотрены в контексте модели с одним домохозяйством, так как именно данный вид был построен для РА.
Первый метод, метод оценки ―реального‖ потребления. Суть метода заключается в расчете обьема потребления товаров и услуг до и после введения шока,
так если в дошоковых условиях домохозяйство потребляло 1 единицу товара А
по цене в 10 драмов, однако после шока цена выросла до 100 драмов при том же
уровне в 1 единицу товара А, то несмотря на номинальный рост реальное потребление останется неизменным. Посему, изменение благосостояния в выражении
реального потребления описывается следующим уравнением:

При рассчете изменения благосостояния учитываются изменения в ценах и
количестве потребления рассматривается для всей потребительской корзины.
Вторым методом подсчета является метод эквивалентной вариации. Как и метод
реального потребления данный метод является подсчетом монетарной репрезентации изменения благосостояния. Однако в отличии от предыдущего
метода, который подсчитывает изменения в обьеме потребления, метод эквивалентной вариации подсчитывает изменения в полезности сохраняя дошоковый
уровень цен. Рассмотрим применение метода EV на нашем примере с яблоками и
апельсинами. Допустим, что предпочтения потребителя в данном случае можно
представить через функцию Коба-Дугласа:

Где параметр
ственно

является долей яблок в бюджете домохозяйства, и соответ-

- долей апельсинов. Затем, необходимо определить условия

максимизации для каждого из товаров, так в нашем примере условия можно
выразить через следующие уравнения:
200

Auerbach, Alan J. and Laurence J. Kotlikoff (1987) ―Dynamic Fiscal Policy‖, Cambridge
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Для подсчета разницы в благосостоянии до и после шока мы применяем
следующий подход. Для начала рассчитывается оптимальный уровень потребления в изначальных условиях. Затем, вводится новый шок и рассчитывается новый
оптимальный уровень потребления, показатели потребления апельсинов и яблок
затем подставляются в функцию полезности, таким образом обретается но-вый
уровень полезности. После чего мы подставляем правую сторону второй системы уравнений в функцию полезности и решаем получившееся уравнения с
целью нахождения дохода. Затем новый уровень дохода сравнивается с дошоковым, разница этих уровней и есть рост или снижение благосостояния.
Предположения касательно производства и предложения. Следующим
важным блоком уравнений является блок описывающий поведенческие особенности производителей, т.е. предложение. В некоторых моделях производители
описываются как минимизаторы затрат, которые пытаются достигнуть заданного
уровня производства при текущих ценах, тогда как другие описывают их как
максимизаторов доходов, которые делают выбор касательно как затрат так и
уровня производства в зависимости от технологических возможностей. Кроме
максимизации эффективности в моделях ВОЭР делается предположение о том,
что рынки оперируют в условиях идеальной конкуренции, т.е. делается предположения об отсутствии (экономических) доходов. Во многих моделях производство также не реагирует на эффект масштаба, т.е. пропорциональный рост затрат
вызывает пропорциональный рост производства201.
Технологическое древо: Технология описывает процесс физического преобразования промежуточного потребления, товаров, услуг и факторов в производство новых продуктов. Данный процесс называется производственной функцией. Обычно модели ВОЭР разделяют производственную функцию на несколько частей. Данная диаграмма описывает так называемое ―гнездовое‖ определение
функции производства. Данный подход особенно целесообразен в случаях когда
присутствует существенная разница между производственными процессами
различных товаров, а поскольку данные МСС зачастую представляют достаточно
высокий уровень аггрегации, то различия между технологиями производства
усиливаются и принимают намного более экстремальный вид.

201

Borges, Antonio M. (1986) Applied General Equilibrium Models: An assessment of their
usefulness for policy analysis OECD Economic Studies no. 7
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Диаграмма 3: Репрезентация функции производства в модели ВОЭР

Для каждого ―гнезда‖ избирается своя функция потребления, при этом если
для функции добавленной стоимости принято использовать функцию CES, то
функции промежуточного потребления обычно придается вид Коба-Дугласа. Делается это исходя из предположения о том, что если капитал и рабочая сила
имеют определенный уровень взаимозаменяемости, то доли товаров и услуг
должны быть сохранены на константном уровне202.
Предположения о спрос на товары промежуточного потребления. Для
начала рассмотрим гнездо промежуточного потребления. Как уже было замечено
выше, для данного гнезда конструируется функция, которая по сути фиксирует
доли товаров в бюджете предприятия. Рассмотрим такую функцию на примере
автомобильной индустрии. Допустим, что для производства автомобиля необходимо два вида товаров промежуточного потребления: двигатели и покрышки.
При этом, для произовдства одной единицы автомобиля необходимо строго определенно количество покрышек и двигателей. Такой вид технологической функции называют производственной функцией Леонтиева. Важной особенностью
функции Леонтьева является тот факт, что при изменении относительных цен,
именения наименьшего уровня затрат на производство не происходит.
Предположения касательно спроса на факторы производства. В модели
производственная функция добавленной стоимости, является репрезентацией
тех-нологического процесса ―сборки‖ ряда факторов в конечный продукт. В
отличии от функции товаров, в которой для сборки автомобиля необходимо определенное соотношение товаров, данная функция предполагает, что сборка товаров промежуточного потребления может осуществлятся при помощи различных комбинаций факторов производства. Графическая репрезентация функции
будет иметь следующий вид.

202

An Assessment of CES and Cobb-Douglas Production Functions; Eric Miller; Congressional
Budget Office; June 2008.
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График 1: Спрос на факторы производства
Действительно, вогнутая форма изокванты означает, что при потреблении
большего количества одного из факторов, предельная продуктивность последнего начинает падать. Действительно при перемещении из точки L2 в точку L1, касательная (угол наклона последней) линия становится более пологой, т.е. чтобы
остаться на данной изокванте производителю приходится нанимать большее количество работников за снижение капитала на одну единицу. Эластичность замещения факторов, обозначаемая через
, описывает изменения соотношение капитала и рабочей силы при изменении отношения предельной производительности рабочей силы и капитала. Посему, если изменение в уровне затрат оставит
соотношение нетронутым, то изменение относительных цен, а посему и маржинальной производительности дополнительной траты на фактор, повлияет на соотношение факторов, в отличии от функции Леонтьева, в которой соотношение неизменно в обоих случаях. Наиболее распространенной функцией для данного
―гнезда‖ уравнений является CES203.
Аггрегированное производство. Данный блок является связующим или
аггрегирующей функцией, обьединяющей функции добавленной стоимости и
промежуточного потребления. В основном для данной цели используется функция Леонтьва. Обоснованием для такого использования является предположение
о невозможности взаимозаменяемости факторов и товаров. Так, предполагается,
что для производства продукта необходима определенная корзина факторов и товаров, при этом для увеличения обьемов производства необходимо пропорциональное увеличение как обьемов факторов так и товаров.
Цены на факторы и товары промежуточного потребления и связь последних с уровнями производства: Данный блок уравнений представляет осо203

General Equilibrium Jonathan Levin. November 2006
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бую важность для целей данной работы, так как изменения в ставке подоходного
налога являются шоками напрямую воздействующими на цены факторов производства. Посему, необходимо рассмотреть эту часть в отдельности. Рассмотрим
графическую репрезентацию классического равновесия спроса и потребления.

График 2: Классическая репрезентация равновесия
В данном случае, снижение подоходного налога, вызовет снижение заработной платы, высвободив средства на пропорциональное увеличение научтых
работников, капитала и промежуточного потребления, одновременно снижая
производственные издержки, что вызовет сдвиг линии предложения вправо, выведя ее на новый равновесный уровень, при котором цены на продукцию будут
меньше при более высоком потреблении последней.

График 3: Эффекты замещения и производства
С теоретической точки зрения, изменения в цене одного фактора производства можно описать с помощью проведения аналогии с функцией потребления, с той лишь разницей, что вместо эффекта дохода присутствует эффект производства. В данном случае падение ―цены‖ капитала выражается переходом изокосты из состояния С1 в состояние С2. Затем, проведя паралельную С2 касательную к изначальной изокванте мы получаем эффект замещения. В нашем примере снижение цены капитала вызвало изменение соотношения капитала к рабо238
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чей силе, несмотря на то, что последняя тоже зарегистрировала рост. Изменение
произошло именно за счет эффекта замещения. Эффект производства в свою
очередь увеличил спрос на все факторы производства.
Предположения касательно внешнего спроса. В моделях ВОЭР повышение цен на мировых рынках обычно ведет к смещению производственных мощностей на удовлетворение внешнего спроса и наоборот. Однако, в некоторых модельных построениях экспортная продукция и продукция направленная на внутренний рынок принимаются как различные виды продукции. В таких моделях
используется трансформационная функция, которая описывает способность производителей ―переключатся‖ между внешними и внутренними рынками. Ниже
представлена графическая репрезентация трансформационной функции:

График 4: Двумерная трансформационная функция
Как уже ясно из определения, трансформационная функция показывает все
возможные комбинации экспорта QE и внутреннего потребления QD, возможные
при текущем уровне ресурсов. Наиболее ярко выраженной отличительной чертой
данной функции является ее выпуклость, в отличии от производственной функции. Предельная норма трансофрамции, обозначаемая МRТ, указывает на способность производителя заменять экспортом внутреннее потребление, в зависимости от уровня производства. Линия R называется изодоходностью. Фактически, целью производителя является достижение максимальной изодоходности балансированиem экспорта и внутренних продаж. Для оптимального уровня используется понятие эластичности трансформации, которая показывает процентное изменение соотношения экспорта к местному потреблению в зависимости от
процентного изменения соотношения внутренних и внешних цен204.
Предположения касательно мобильности факторов. Под мобильностью
фактора производства понимается способенность последнего ―перетекать‖ из одного сектора экономики в другой. Определение мобильности фактора зависит не
204

Debreu, Gerard, ―The Coefficient of Resource Utilization,‖ Econometrica, 1951.
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только от свойств последнего, но и от временного периода в котором рассматривают данный фактор. Так, в краткосрочном периоде считается, что практически не существует абсолютно модибльных факторов, как и не существует
специфических факторов в долгосрочном периоде.
Предположения касательно изменения производительности факторов.
Под производительностью фактора мы понимаем уровень производства приходящийства на условную единицу фактора. Увеличение производительности означает что то же условное количество фактора обеспечит более высокий уровень
производства. Увеличение или снижение производительности может происходить как за счет одного, так и многих факторов. Пропорциональное изменение
всех факторов используемых в одной индустрии или всей экономике называют
изменением в общей производительности (total factor productivity - TFP). Изменение данного показателя означает иземения распределения факторов.
Предположения касательно обменного курса. Различные ВОЭР модели
по разному описывают обменный курс. Некоторые вводят специальную переменную описывающую номинальный обменный курс. Обычно данная репрезентация
заключается в представлении обменного курса в качестве ―стоимости‖ иностранной валюты выраженной в национальной валюте. Однако необходимо понимать,
что данная переменная не является финансовым показателем, по сути номинальный обменный курс в моделях ВОЭР представляет из себя реальный обменный курс, т.е. относительная стоимость торгуемых и неторгуемых товаров. В
зависимости от ―закрытия‖ модели обменный курс может быть фиксированным
или переменным. Для РА был выбрам переменный обменный курс учитывая политику невмешательства Центрального банка РА.
Предположения касательно условий торговли. Под условиями торговли
понимается покупательская способность единицы экспорта, т.е. сколько импортных товаров можно приобрести при экспорте дополнительной единицы определенного товара. Цены импортируемых и экспортируемых товаров рассчитываются по ФОБ-у, без торговой маржи, в противном случае исменение в стоимости первозки товара изменяло бы относительные цены. Несмотря на то, что
условия торговли распространяются на все страны и являются важным показателем при моделировании внешней торговли, роль данного показателя для малых
стран незначительна так как последние не способны влиять на мировые цены.
Однако даже Республика Армения, несмотря на малый масштаб, способна являться крупным игроком на определенных рынках регионального уровня.
Теория международной торговли используемая в данной модели ВОЭР.
В модели используются Хекшера-Охлина, согласно которой страны экспортируют товары для производства которых необходимы факторы производства име240
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ющиеся в достатке для определенной страны и импортировать товары факторы
производства которых отсутствуют или имеются в недостаточном количестве. Из
данной теоремы выводятся теорема Рыбзцынского описывающая влияния изменений в ―корзине‖ факторов на структуру иднустрии и условия торговли и теорема Столпера-Самуельсона описывающая влияние изменений в мировых ценах
на ―оплачиваемость‖ факторов и распределение доходов. Однако заметим, что в
эмпирических моделях данные теоремы перестают работать, из-за присутствия
намного большего количества факторов, секторов и стран чем в теоретических
структурах из которых выводятся данные теоремы.
Предположения касательно налогообложения. Налогообложение в
моделях ВОЭР является одним из важнейших элементов, так как влияет не только на ценообразование, предложение и спрос, но зачастую является наиболее
мощным и широко используемым инструментом государственной политики. Государство использует налоги в основном как средство генерации денежных
потоков, которые в последующем трансформируется в общественные блага. Государство также может использовать налоговые инструменты с целью снизить
потребление определенных товаров или защиты внутренних производителей от
инсотранной конкуренции. Применение инструментов налоговой политики образует налоговое бремя частного сектора. Прямое налоговое бремя определяется
как общие уровень государственных доходов, генерируемых всеми инструментами. В моделях ВОЭР налоговые инструменты в основном подразделяются на
следующие категории205:
 Налоги на торговлю – взимаемые с экспорта и импорта
 Налоги на производство – взимаемые с экономической активности по
производству товаров и услуг
 Налоги с продаж – налоги которые взимаются с промежуточного и конечного потребления со стороны компаний и домохозяйств
 Налоги на изпользование факторов производства- взимаются с производственной активности и зависят от использования факторов.
 Налоги на доходы- взимаются с домохозяйств в зависимости от полученной заработной платы и ренты
Заметим что первые четыре категории по сути являются косвенными налогами описанными ранее, так как по сути взимаются именно с производста, купли или продажи факторов и благ. Рассмотрим моделирование каждой категории с
концептуальной точки зрения.
205

A Standard Computable General Equilibrium (CGE) Model in GAMS; Hans Lofgren Rebecca Lee
Harris Sherman Robinson With assistance from Marcelle Thomas Moataz El-Said; International food
policy research institute; 2002
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Предположения касательно налогообложения международной торговли. Налогообложение международной торговли подразумевает как импортные
так и экспортные пошлины. Ондако для РА важным является именно обложение
импорта исходя из принятого курса, когда экспорт из Армении не облагается пошлинами. Посему, в данной части мы рассмотрим только импортные пошлины.
Под импортными пошлинами мы понимаем сборы которые взимаются с обьемов
или стоимости товаров и услуг импортируемых на территорию определенной
страны. Тарифы взимаемые с единицы товара называют специфичными тогда как
тарифы взимаемые со стоимости ―ад-валорем‖ тарифами. Рассмотрим влияние
импортных тарифов на основное макроэкономическое тождество:

График 5: Влияние импортных тарифов на основное макроэкономическое
тождество
Введение тарифа увеличивает стоимость импортируемого товара на t. В
данном случае кривая спроса переходит из состояния D1 в состояние D2. В
результате потребители платят более высокую внутреннюю цену за рассматриваемый товар: PM2. В результате спрос на импорт сокращается до уровня в
QM2 а чистая цена импортного товара устанавлияается на уровне PM2-t. Введение импортного тарифа производит следующие три эффекта на страну импортера:
 Во первых, прямое налоговое бремя, в данном случае составляющее площадь фигуры a+c по сути является перераспределением покупательской способности от домохозяйст к государству и не является потерей для экономической
системы.
 Вторым эффектом является чрезмерное бремя импортера представленное
площадью фигуры b. Данное бремя создает отрицательный эффект так как потре-
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бители, которые были готовы при рыночных ценах потреблять товар на предшоковом уровне, теперь не способны это сделать.
 Для крупных стран может также возникнуть эффект условий торговли,
однако для нашего случая данные эффект не имеет место быть.
Предположения касательно налогов на производство. Производители
облагаются производственными налогами в зависимости от уровня производства
и/или стоимости продукции. Эти налоги являются частью производственных
затрат. В РА применяются именно налоги на стоимость, посему необходимо
рассмотреть макроэкономический эффект именно данного вида налогов на следующем:

График 6: Влияние налогов на производство на макроэкономическое равновесие
В приведенном графике S1 является кривой предложения D - спроса P1 ценой товара в изначальном равновесии QO1 – равновесным количеством потребления. Введение налога приводит к смещению кривой предложения в новое
состояни S2 и не затрагивает кривую спроса. В результате рыночная стоимость
товара растет до уровня P2+t, в то время как равновесное потребление падает до
уровня в QO2. Цена для производителей снижается до уровня в P2. Прямое
налговое бремя составляет площадь а+c. Соотношение площадей а и с указывает
на распределение налогового бремени между произовдителями и потребителями.
Мы рассматриваем экономический эффект введения налогов для всех товаров и
услуг производимых в стране. Модель ВОЭР позволяет описать введение налога
лишь для одного сектора, а при достаточной дизагрегации и одного товара.
Предположения касательно налогов с продаж (промежуточное и конечное потребление): Данным вид налогов включает все налоги которые взимаются
с потребления товаров и услуг, будь то конечное потребление или промежуточное. Опять же, для полного понимания сути налогов, необходимо рассмотреть
эффект на примере базового макроэкономического тождества.
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График 7: Эффект налогов с продаж на макроэкономическое равновесие
В данном случае введение налога влияет на кривую спроса, снижая последнюю до нового состояни D2. В результате появляется новое равновесие при котором потребляется меньшее количество данного товара, цены для потребителей
растут в то время как цены для производителей падают. Распределение прямого
налогового бремени можно вычислить с помощью соотношения площадей а и с.
Заметим, что в вышеприведенном графике показан эффект налога на конечное
потребление тогда как налог на промежуточное потребление будет иметь вид
налога на производство, так как по сути увеличит затраты на производство.
Предположения касательно налогов на использование факторов производства. Данная категория описывает налоги взимамемые с производителей в
зависимости от факторовых используемых последними при производстве товаров
и услуг. Заметим, что эффект на аггрегированное производства от введение
налогов на факторы производства аналогичен эффекту налога на производство
посему мы рассмотрим данный налог с кросс-секторальной точки зрения. Предположим, что в определенной стране существуют два фактора: кгапитал и рабочая сила, две индустрии: сельское хозяйство и металургия. Тогда графическая
репрезентация равновесия будет выглядеть следующим образом:

График 7: Графическая репрезентация равновесия рынка факторов производства
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В данном графике, правостороннее движение точки равновесия указывает
на рост используемой рабочей силы в металургии и снижение применения рабочей силы в сельском хозяйстве. В данной модели мы предполагаем абсолютную
межсекторальную мобильность рабочей силы. В данной репрезентации мы обозначим спрос металургии через Dm и спрос сельского хозяйства через Da. MRP
каждой индустрии описывает зарплату которую индустрия готова предложить за
одного дополнительного работника. В изначальном равновесии, рабочая сила
распределена равомерно между двумя индустриями на уровне в L1. Предположим, что государство вводит новый подоходный налог которым не облагается
сельское хозяйство. Тогда, стоимость дополнительного работника в металургии
резко возрастает, что приводит к переходу кривой сроса в новое состояниe Dm2.
Тогда новое равновесное распределение рабочей силы переходит в состояние L2
и следовательно зарплата снижается до уровня в w2 Происходит это потому, что
сектор облагаемый налгом не способен предложить тот же уровень MRP что и
секто не облагаемый налогом. В результате рабочая сила начинает перетекать в
сектор сельского хозяйства создавая перенасыщение и снижая уровень заработной платы до тех пор, пока он не достигнет равновесного206.
Таким образом мы получили описание относительно стандартной экономической модели общего равновесия основанной на неоклассической теории. При
выведении основных предположений и предпосылок мы основывались на принципе наименьшего сопротивления, т.е. при сравнении поведенческих моделей
предпочтение отдавалось той модели которую наиболее просто применить в Армянских реальях статистического дефицита. Также мы старались выбирать более
традиционные и общепринятые экономические теории для наших предположений с целью обеспечения ―стабильности‖ модели как инструмента используемого
при принятии политических решений в сфере фискальной политики. Вышеупомянутые предположения позволяют нам выстроить модель ВОЭР для республики
Армения которая позволить политическим и государственным деятелям принимать информированный и обоснованные решения или же всецело представлять
потери от того или иного решения.

206

Ginsburgh V., M. Keyzer. 1997. Structure of general equilibrium models. Cambridge: MIT Press.
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Аваг АВАНЕСЯН
Обоснование использования и построение адаптированной Вычислительной
Модели Общего Равновесия (модель ВОЭР) при анализе изменения
налоговых ставок в Республикe Армения
Ключевые слова: Вычислительная Модель Общего Экономического Равновесия,
экономическая теория, Матрица Социальных Счетов

Целью данной статьи является обоснование использования Вычислительной Модели Общего Равновесия для анализа фискальной политики Республики Армения
а также постороение теоретической основы для вышеуказанной модели путем
постановки основных предположений и условий касательно действий и поведенческих уравнений основных экономических агентов и явлений.
Avag AVANESYAN
Justification of the use and construction of the General Equilibrium
Computational Model for analyzing the fiscal policy of the Republic of Armenia
Key words: General Equilibrium Computational Model, economic theory, matrix of social
accoumts

The purpose of this article is to substantiate the use of the General Equilibrium Computational Model for analyzing the fiscal policy of the Republic of Armenia and also to
build a theoretical basis for the above model by stating the main assumptions and
conditions regarding the actions and behavioral equations of the main economic agents
and phenomena.
Ավագ ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ
Ադապտացված ընդհանուր հավասարակշռության հաշվողական մոդելի
(ԸՀՀՄ) օգտագործման հիմնավորումը և կառուցումը Հայաստանի
Հանրապետությունում հարկային դրույքների փոփոխության վերլուծության
ժամանակ
Բանալի բառեր. ընդհանուր հավասարակշռության հաշվողական մոդել,
տնտեսագիտկան ուսմունք, սոցիալական հաշիվների մատրիցա

Սույն հոդվածի նպատակն է հիմնավորել հաշվարկային ընդհանուր հավասարակշռության մոդելի օգտագործումը Հայաստանի Հանրապետության
հարկաբյուջետային քաղաքականության արդյունքների վերլուծության համար, ինչպես նաև կառուցել վերը նշված մոդելի տեսական հիմքերը, հիմնըվելով տնտեսվարող սուբյեկտների վարելաձևը և տնտեսական երևույթները բնութագրող հավասարումների, ընդլայնված հիմնարար ենթադրությունների և պայմանների վերաբերյալ:
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ: АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ
Элина Асриян, Лусине Степанян
Ереванский годуарственный университет

Елена Старченкова
Санкт Петербургский государственный университет
Ключевые слова: благополучие, психологическое благополучие, критерии, здоровье

На протяжении последнего десятилетия концепции благополучия стала
предметом научного и социального интереса во всем мире, что послужило основой развития новой политики изучения и исследования данного вопроса.
Данный вопрос рассматривается в здравоохранении, психологии, социологии,
политологии. ВОЗ, например, намеревается разработать в качестве центрального
элемента этой новой политики общую концепцию и подход к благополучию,
которые позволят измерять параметры благополучия и устанавливать потенциальные целевые ориентиры на региональном уровне [4]. Исследований в данной области много (Европейские исследования по проблемам качества жизни,
включающие в себя измерение субъективного благополучия в странах Европы
[4]; Европейское социальное исследование, представляющее собой проводимый
раз в два года мультистрановый опрос, который включает в себя измерение личного и социального благополучия в Европе [4]; Исследование здоровья, старения
и выхода на пенсию, которое охватывает 12 стран Европейского союза (ЕС) и
Швейцарию, и включает в себя измерение самооценочных и психологических переменных в области здоровья [4]; Технико-экономическое обоснование индикаторов благополучия [4], выполняемое Статистическим бюро Европейских сообществ (Eurostat) в развитие документа Европейской комиссии «ВВП и не только:
оценка прогресса в меняющемся мире», кото- рое охватывает показатели качества жизни и социальные переменные, используемые в ряде исследований, включая
специальный модуль по благополучию в базе данных «Статистика ЕС по доходам и условиям жизни» за 2013 г. [4].), однако проблема в том, что каждое из
данных исследований по-разному рассматривают концепт благополучия. Анализируются разные критерии, и в свою очередь, формируются разные инструменты
изучения данных критерий. В приведенных исследованиях, помимо прочего,
практически нет упоминаний о субъективном и психологическом благополучии.
Понятие «психологическое благополучие» (psychological well-being) не является новым для науки 21-го века, а исследуется с 60-х годов прошлого века.
Описание его было введено Н.Брэдбѐрном как баланс между позитивным и негативным аффектами, что по мысли автора и является состоянием счастья (Brad247
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burn, 1969). Схожая концепция счастья была предложена русским ученым Б.И
Дадоновым (Дадонов 1978), который рассматривал счастье не как отсутствие негативных эмоций, более того, он утверждал, что их отсутствие не даст возможность зафиксировать переживание счастья, которое является соотношением эмоций разных валентностей. Таким образом прослеживается первое направление
изучения благополучия, а именно изучение эмоционального состояния и самочувствия личности, как главного фактора благополучия. Гедонистический принцип благополучия и личностного функционирования, который рассматривается
Дадоновым опирается на вопрос об удовлетворенности и неудовлетворенности
жизнью (Э.Динер. Н.Брэдберн). По Э.Динеру благополучие является субъективным понятием, на которое могут влиять некоторые объективные условия и детерминанты такие как здоровье, доход, грамотность. Однако интересным с научной
точки зрения представляется тот факт, что в некоторых странах, где обективные
условия благополучия на низком уровне (здравохранение, ВВП, и пр.) индекс
субьективного благополучия достаточно высок.
В дальнейшем рассматривались и другие детерминанты, воздействующие
на переживание индивидом счастья и благополучия. Как и любой предмет или
явление, воспринимаемое из окружающей или внутренней среды личности благополучие, как воспринимаемое явление, имеет когнитивный (в данном случае
представления об удовлетворенности жизнью) и эмоциональный компонент (переживание счастья), что касается понятия, то и оно имеет два значения – коннотативное (аффективное значение – что это для меня значит) и денотативное
значение (когнитивная оценка – что это).
По нашему мнению, понятие субъективное благополучие может быть
рассмотрено в контексте психологического здоровья и психологического благополучия. Критерием психологического здоровья является возможность сохранять
динамическое равновесие человека с внешней средой и при этом реализовывать
социальные функции. Психологическое благополучие является субъективным переживанием личности и детерминировано терминальными и инструментальными
ценностями, к которым относятся счастье, счастливая жизнь, самореализация и
пр. Критериями психологического благополучия являются - взаимоотношения с
другими людьми, возможности саморазвития, переживание смысла и цели жизни,
самопонимание и самопринятие [1].
Тестов и опросников, как и исследований, которые выявляют субективное
благополучие не мало, однако каждый из них воспринимает конструкт благополучия по-разному и неодозначно, о чем свидетельствуют разные критерии, которые выявляются с помощью данных тестов и опросников. Рассмотрим некоторые
критерии изучения благополучия. Применяемая Институтом Гэллапа модель из248
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мерения благополучия с помощью Всемирного опроса общественного мнения
включает в себя объективные (ВВП, здоровье, занятость, грамотность, бедность)
и субъективные элементы (оценочные – как человек оценивает свою жизнь и
связанные с переживаниями – что человек испытывает в повседневной жизни?).
В направлении изучения психологического благополучия в контексте описанного нами подхода изучения эмоционального состояния можно рассматривать
предложенную К.Изардом методику «Эмоциональное самочувствие», которая
направлена на изучение соотношения отрицательных и положительных эмоций,
В рамках гедонистического подхода изучения проблемы психологического благополучия представлена «Шкала удовлетворенности жизнью» Э.Динера [Diener,
2009], которая ставит акцент на выявление социально-психологических аспектов
благополучия и оценивает текущее эмоционально-физическое состояние.
Следующая методика — это Индекс общего (хорошего) самочувствия ВОЗ
(ВОЗ-5) был разработан Всемирной организацией здравоохранения для оценки
субъективного психологического благополучия индивида по следующим параметрам: а) чувство радости и хорошего расположения духа, б) чувство спокойствия и расслабленности, в) чувство собственной активности и энергичности,
г) чувство свежести и бодрости при пробуждении, д) чувство заинтересованности
в повседневных делах [Bech, 2004]. Период оценки – предшествующие две недели. SAGE207 измеряет субъективное благополучие на основе сочетания удовлетворенности жизнью (определяемого с использованием инструмента WHOQoL
8 – восьми вопросов об удовлетворенности разными аспектами жизни, а также
жизнью в целом) и воспринимаемого благополучия, которое определяется с помощью метода реконструкции прожитого дня. Собранные данные позволяют анализировать факторы, влияющие на изменение благополучия на протяжении жизни. Результаты показывают, что у общего ощущения счастья и у воспринимаемого благополучия очень похожие детерминанты: сильная связь с состоянием здоровья, хроническими заболеваниями и инвалидностью, и стойкая зависимость от
возраста, дохода, образования, социальных связей, а также от среды в более
общем понимании.
Индекс благополучия, как конструкт, на наш взгляд имеет разную структуру для разных этнических и национальных групп. Другими словами, исходя из
приорететных исторических и настоящих проблем каждого общества удельный
вес определенных структурных элементов (детерминанты и факторы благополучия) может быть разным. Именно исходя из этого, необходимо перед адаптацией
207

(SAGE) – это всемирный опрос по проблемам старения и здоровья на основе выборок
из шести стран (Гана, Индия, Китай, Мексика, Российская Федерация и Южная Африка),
при общей численности выборки около 100 тыс. Человек.
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опросников и тестов нацеленных на выявления ПБ в каждой стране, исследовать
определенный круг социальных проблем в данном обществе. Наиболее важными
измерениями, выявленными с помощью индекса личного благополучия, являются личные взаимоотношения, уровень жизни и жизненные достижения.
Однако значимость измерений в различных условиях варьируется: например, защищенность в некоторых странах (например, в тех, где уровень защищенности
не слишком высок или имеется актуальный конфликт) имеет значение выше, чем
в других. Именно исходя из этого мы поставили цель определить индекс благополучия у студентов, проживающих на территории Армении.
Методика Индекс благополучия ВОЗ была выбрана и адаптирована нами
для исследования индекса субективного благополучия у студентов в Армении. В
исследовании приняли участие 175 студентов с разных факультетов ЕГУ в экзаменационный переод (конец второго семестра) от 17 до 25 лет, из них 46 студентов мужского пола и 129 женского пола. Экзаменационный переод был выбран
не случайно и рассматривался нами как стрессор, при воздействие которого, на
наш взгляд, индекс психологического благополучия у студентов не должен был
привышать средние показатели. Было проведено пилотажное исследование, которое е выявило, что ИБ у студентов составлял 62.8%, что достаточно странно учитывая факт экзаменационного переода. Данный этап исследования является первым в обозначенной нами стратегии изучения психологического благополучия,
определения его критериев и формирования диагностического инструментария
для его изучения и анализа, что будет анализироватся в дальнейших статьях.
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Էլինա ԱՍՐԻՅԱՆ, Լուսինե Ստեփանյան, Ելենա Ստարչենկովա
Հոգեբանական բարեկեցության հասկացության վերլուծություն
Բանալի բառեր. բարեկեցություն, հոգեբանական բարեկեցություն, չափորոշիչ,
առողջություն

Հոդվածը նվիրված է 21-րդ դարում ամենաարդիական հասկացություններից
մեկին՝ հոգեբանական բարեկեցությանը: Բարեկեցությունը բավականին ուսումնասիրված հիմնախնդիր է ողջ աշխարհում, սակայն յուրաքանչյուր երկրում կատարված հետազոտությունները ելնում են տարբեր չափորոշիչներից
այդ երևույթը ուսումնասիրելու համար, ավելին հոգեբանական բարեկեցության հիմնախնդիրի հանդեպ չկա մեկ միասնական մոտեցում, որը հնարավորություն կտար մշակել այն ուսումնասիրելու գործիքակազմ:
Elena Asriyan, Lusine Stepanyan, Elena Starchenkova
Psychological well-being, analysis of the concept
Key words: well-being, psychological well-being, criteria, health

The article is devoted to one of the most relevant concepts of the 21st century – psychological well-being. Well-being is a sufficiently studied phenomenon throughout the
world, but in every country there are different criteria for studying this phenomenon. In
addition, there is no single approach to the problem of psychological well-being, which
would give the opportunity to formulate methods for its investigation.
Элина Асриян, Лусине Степанян, Елена Старченкова
Психологическое благополучие: анализ понятия
Ключевые слова: благополучие, психологическое благополучие, критерии, здоровье

Статья посвящена одному из самых актуальных понятий 21-го века – психологическому благополучию. Благополучие сегодня является достаточно изученным
феноменом во всем мире, однако в каждой стране существуют разные критерии
изучения данного концепта. Помимо этого, нет единого подхода к проблеме психологическое благополучие, что дало бы возможность сформировать методы его
исследования.
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СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ УПРАВЛЕНИЯ
МОТИВАЦИЕЙ СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Нуне МКРТЧЯН
Преподаватель АГУ
Ключевые слова: спорт, мотивация, управление, социальнополитический фактор

Теоретический анализ научных трудов, посвященных вопросу спортивной
мотивации указывает на то, что наиболее важными являются вопросы управления, формирования и подкрепления мотивов спортивной деятельности на ранних
этапах спортивного совершенствования. Именно в этом возрасте закладывается
фундамент будущих спортивных достижений. Эти аспекты отражены в исследованиях Г. А. Кузменко, Н. В. Марочкиной, И. И. Бойко, Р. Бейли и Д. Пирса и др
[1],[2],[3]. Общеизвестно, что современные крупные соревнования свидетельствует о том, что спорт высших достижений трансформировался в профессиональный вид деятельности, и имеет все атрибуты карьерного роста. Спорт сегодня реальное социальное явление и, одновременно, политика и, бизнес, что привело к тому, что соперничество в спорте - это также конкуренция высокотехнологических, научных подходов к тренировочной деятельности.
В контексте управления мотивационной сферы спортсмена необходимо
учитывать, что наряду с внутренними детерминантами спортивной деятельности,
существуют и социальные факторы, управляющие поведением спортсмена, а
именно социально-экономические (экономическое состояние страны, экономический рост, ВВП) и социально-политические (политический режим, независимость государства и его статус). Теоретический анализ литературы по данному
вопросу показал, что в настоящее время проблема взаимоотношения спортивной
мотивации и спортивных достижений после приобретения статуса независимости
Республик Армения и Арцах (ранее НКР) не исследована. Анализ данной проблемы, с учѐтом имеющихся геополитических, социально-экономических, демографических условий, в которых находятся РА и Арцах, особенно важен, так как
научные достижения могут стать сдерживающим фактором как миграции, так и
сохранения того потенциала, который у нас ещѐ есть. Для воспитания молодого
поколения и его подготовки к преодолению возникающих трудностей необходимо учитывать факторы, связанные с множеством политических и социальных реформ, которые влияют на социальную напряжѐнность и, соответственно на качество жизни населения. Научная школа психология спорта Армении, имея определѐнные научные достижения и традиции, сконцентрирована на проблемах
спорта высших достижений, особенно в период независимости, и обошла вниманием актуальные вопросы исследования психологических особенностей детскоюношеского спорта и, в частности, динамики мотивационной направленности на
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ранних стадиях спортивного совершенствования. Тенденции развития современного спорта предопределяют разработку долговременных научно обоснованных
программ по подготовке высококвалифицированного спортивного резерва для
элитарного и профессионального спорта. Известный спортивный психолог А. Ц.
Пуни представил поэтапное развитие мотивов спортивной деятельности, разделив их на следующие стадии: начальная стадия занятия спортом, стадия специализации в выбранном виде спорта, стадия спортивного мастерства [4].
Исходя из актуальности, представляемая статья имеет особую значимость и научно-практическую ценность, как для развития детско-юношеского спорта, так и для общетеоретической разработки психологических механизмов и закономерностей спортивной
мотивации для страны с особым политическим статусом. Нами был проведен опрос,
результаты которого способны будут наиболее полно отразить актуальную ситуацию и установки, связанные с занятиями физической культурой и спортом в Армении и в Арцахе, и на основе которого можно будет судить о вовлеченности детей в спорт как вид деятельности, об их интересах в этой сфере деятельности, а
также выявить причинно-следственные факторы как способствующие уходу из
спорта, так и формирующие мотивацию к длительным занятиям спорта и высоким спортивным достижениям. Ведь спортивная деятельность может стать для
ребѐнка не только оздоровительным средством, но и приятным увлечением, гармонично сочетающейся, с доминирующим для младшего школьника, учебным
процессом. В процессе предварительного опроса с юными спортсменами затрагивался вопрос предпочитаемой спортивной атрибутики и символик, которые сопровождают спортивные соревнования (в беседе приняло участие более 50% от
общего числа респондентов). В процессе формирования мотивационной сферы
самоутверждения в спорте в целом, и в частности, в детско-юношеском спорте
особая роль отводится спортивной атрибутике и символике. В основном респонденты отдавали предпочтение гербу Арцаха на спортивной форме, надписям на
спортивной форме и флагу Арцаха, но, одновременно, отмечали стремление добить права быть носителями надписи на форме ―Армения‖ (стать членами сборной национальной команды РА) и иметь сопричастность к государственным символикам РА. Результаты опроса показали следующее: государственной символику Арцах предпочли 20% опрошенных, 54% ответили, что для них важно носить
форму с гербом Арцах, но они не против носить и форму с национальной символикой РА, 26% ответили, что предпочитали бы представлять Армению и, следовательно, носить форму с государственной символикой РА.
Государственные символы, являясь частью культуры, не могут не влиять на
личность, ее идентичность и ее самореализацию. Культура, являясь характеристикой этнической ментальности, позволяет внести смысл в мир, в деятельность, в
самореализацию. Доказано, что конфликт с внешним врагом способствует спло253
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чѐнности группы и, как утверждает С. Н. Ениколопов, участие в конфликте укрепляет групповую идентичность членов группы. В случае карабахского конфликта внешним врагом и для Армении, и для Арцаха является Азербайджан. В
данном случае Армения и Арцах являются второй стороной конфликта с единой
групповой идентичностью, однако, учитывая тот факт, что групповая идентичность строиться вокруг групповых символов (символ персона, символ объект,
символ звук), а государственные символы у Армении и Арцаха разные, у спортсмена может возникнуть диссонанс в самовосприятии или даже кризис гражданской идентичности. Однако, в своих исследованиях С. Н. Ениколопов пришѐл к
выводу о наличии интересной особенности групповой идентичности – человек
имеет возможность обнаруживать ―своѐ‖ за пределами своей группы. Другими
словами, такой человек обладает групповой идентичностью вынесенной за пределы его группы, которую в социальной психологии называют референтной. В
спорте достаточно широко распространѐн такой прецедент, когда спортсмен принимает другое гражданство и представляет другую страну на первенствах. Что
касается спортсменов Арцаха, то государственная символика РА воспринимается
ими как символика референтной группы, у которой больше возможностей для самореализации. В данном случае такой спортсмен не может рассматриваться ―легионером‖ – человеком, который добровольно покинул свою группу ради членства в группе противника, так как РА и Арцах не являются противниками, а
данный процесс не является проявлением враждебного отношения к своей группе. Итак, в процессе формирования мотивационной сферы и самоутверждения в
детско-юношеском спорте Арцах особая роль отводится спортивной атрибутике
и символике (государственный герб на спортивной форме, надпись на спортивной форме и национальный флаг). Пути разрешения такого диссонанса как конфликта между двумя видами групповой идентичности одного человека представляется нам интересным исследовательским вопросом, который, однако, не решѐн
в рамках данной работы, так как изначально не был представлен нами в качестве
исследовательской задачи, но будет рассмотрен нами в дальнейшем.
С целью выявления воздействий социальных, политических, экономических факторов, в частности юридический статус страны и вытекающие из него социальные последствия, которые способствуют или препятствуют формированию
и развитию мотивационной направленности по методике Хеккхаузена [5], было
проведено сравнительное исследование мотивации школьников в Армении (независимое государство) и Арцаха (непризнанное государство). Сравнительный анализ полученных данных диагностики мотивационной сферы школьников РА и
Арцаха выявил статистически достоверную разницу в мотивационной направленности у детей младшего школьного возраста данных государств, что являлось основой для подтверждения нашей гипотезы (влияние политического фактора на
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мотивациооную сферу). Для начала рассмотрим и сравним результаты тестирования респондентов РА и НКР. Если посмотреть на цифры, то можно увидеть,
что мотивационная тенденция надежды на успех (НУ) выше у респондентов НКР,
48 % и 34 % соответственно. Мотивационная тенденция боязни неудачи (БН1)
составляла 21% (НКР) и 31% (РА). Мотивационная тенденция БН2, которая, как
и две предыдущих были выделены по показателям теста Шмальта составляла 35
% у представителей РА и 31 % у представителей НКР.
Проведѐнный сравнительный анализ по критерию Стьюдента выявил достоверную разницу по показателям НУ (P ≤ 0,001) и БН 1 (P ≤ 0,05). При этом средние значения в группе 1 были представлены следующими показателями MНУ = 45
и MБН1= 42, во второй группе соответвенно показатели равны: MНУ = 62 и MБН1=
31. По показателю БН2 статистически значимой разницы обнаружено не было.
Полученные данные можно объяснить геополитической ситуацией и желанием доказывать не только мировому сообществу, но и в первую очередь себе,
своѐ и географическое, и экономическое и политическое существование, что является хорошим мотиватором для продвижения вперѐд в разных сферах жизнедеятельности. Данную тенденцию к высоким показателям надежды на успех, а
именно этот тип мотивации можно объяснить с точки зрения работы компенсаторных механизмов психики, как своего рода копинг стратегию. Т.е. на основе
полученных данных можно утверждать, что такой фактор как политический статус страны при других равных условиях у двух изучаемых выборок может рассматриваться как детерминирующий такого показателя мотивационной направленности как НУ.
Данную тенденцию к высоким показателям надежды на успех (НУ) в Арцах, а именно мотивацию на успех можно объяснить с точки зрения работы компенсаторных механизмов психики, как своего рода копинг стратегию поведения.
Неполноценность или воспринимаемая слабость, как на личностном, так и на
групповом уровне может стать основой направляющей мотивацию достижения и,
как следствие, высоких спортивных достижений. Все вышеизложенные факторы
необходимо учитывать в процессе управления мотивацией спортсмена для повышения эффективности его деятельности.
Взаимообусловленность управления спортивной мотивации и спортивных
достижений с социальными и политическими факторами на уровне теоретического и концептуального анализа подтверждена многочисленными исследованиями, которые нашли подтверждение в процессе проведенного опроса и тестирования. Одновременно необходимо подчеркнуть, что в научно-прикладном аспекте, степень разработанности данной проблемы имеет перманентный характер
и зависит временных факторов развития спорта.
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Նունե ՄԿՐՏՉՅԱՆ
Մարզական գործունեության շարժառիթների կառավարման
սոցիալքաղաքական նախապայմանները
Բանալի բառեր. սպորտ, դրդապատրառ, կառավարում, սոցիալքաղաքական գործոն
Հոդվածում ներկայացված են մարզիկի դրդապատճառային ոլորտի կառավարման սոցիալքաղաքական նախապայմանները, մասնավորապես վերլուծության է ենթարկվում այնպիսի գործոն, ինչպիսին է պետության քաղաքական կարգավիճակը և դրա ազդեցությունը սպորտային դրդապատճառների
վրա:
Nune Mkrtchyan
Socio-political determinants of managing the motivation of sports activities
Key words: sport, motivation, management, socio-political factor

The article presents the socio-political prerequisites for managing the motivation of
sports activities, in particular, such factor as the political status of the state is analyzed,
and the effect of this factor on sporting motivation is examined.
Нуне МКРТЧЯН
Социально-политические детерминанты управления мотивацией
спортивной деятельности
Ключевые слова: спорт, мотивация, управление, социальнополитический фактор

В статье представлены социально-политические предпосылки управления мотивацией спортивной деятельности, в частности анализируется такой фактор, как политический статус государства, и исследуется воздействие данного фактора на
спортивную мотивацию.
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¶àðÌ²ð²ð Ð²Ø´²ìÆ` àðäºê ø²Ô²ø²òÆ²Î²Ü Æð²ìàôÜøÆ ú´ÚºÎîÆ
²è²ÜÒÜ²Ð²îÎàôÂÚàôÜÜºðÀ
²ñÙ»ÝáõÑÇ âÆüÈÆÎÚ²Ü
ºäÐ Çñ³í³·ÇïáõÃÛ³Ý ý³ÏáõÉï»ïÇ
ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÇ ³ëåÇñ³Ýï
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. Ñ³Ùµ³í, Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇ ¹³¹³ñáõÙ, ³ÏïÇí

ÆÝãå»ë óáõÛó ïí»ó Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óáõÙÁ, ÙÇ³ÛÝ
å³ïÇíÁ ¨ ³ñÅ³Ý³å³ïíáõÃÛáõÝÁ µ³í³ñ³ñ ã»Ý ³ÝÓÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ³ÙµáÕç³Ï³Ý ·Ý³Ñ³ï³Ï³Ý Ó¨³íáñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ²ëí³ÍÁ Ñ³ïÏ³å»ë
³ñ¹Ç³Ï³Ý ¿ Ý»ñÏ³ÛÇë Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ, »ñµ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ ·áñÍ³Ý³Ï³Ý ¨ ³ÛÉ
Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñÇ ³ÝÁÝ¹Ñ³ï ·Ý³Ñ³ïáõÙ, ¨ áñï»Õ ·áñÍ³ñ³ñ Ñ³Ùµ³íÁ
ëï³ó»É ¿ ³é³ÝÓÝ³ÏÇ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ: îíÛ³É Ñá¹í³ÍáõÙ ó³ÝÏ³ÝáõÙ »Ýù
áõëáõÙÝ³ëÇñ»É ¹ñ³Ï³Ý ·áñÍ³ñ³ñ Ñ³Ùµ³íÁ, ù³ÝÇ áñ Ñ»Ýó í»ñçÇÝë ¿ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ù³Õ³ù³óÇ³Çñ³í³Ï³Ý å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ³é³ñÏ³:
Â»¨ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ (³ÛëáõÑ»ï Ý³¨ª ÐÐ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ûñ»Ýë·Çñù) 162-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 1-ÇÝ Ù³ëáõÙ
·áñÍ³ñ³ñ Ñ³Ùµ³íÁ Ý³Ë³ï»ëí»É ¿ å³ïíÇó ¨ µ³ñÇ ³ÝáõÝÇó Ñ»ïá, µ³Ûó
ï³ñµ»ñíáõÙ ¿ Ýßí³Í Çñ³í³Ï³Ý µ³ñÇùÝ»ñÇó Çñ Çñ³í³Ï³Ý µÝáõÛÃáí: ºÃ»
å³ïÇíÁ §¹³ë³Ï³Ý¦ áã ÝÛáõÃ³Ï³Ý µ³ñÇù ¿, áñÝ áõÕÕ³ÏÇáñ»Ý Ï³åí³Í ¿
µ³ñáÛ³Ï³Ý ÝáñÙ»ñÇ Ñ»ï, ³å³ ÝáõÛÝÁ ãÇ Ï³ñ»ÉÇ ³ë»É ·áñÍ³ñ³ñ Ñ³Ùµ³íÇ
Ù³ëÇÝ: ¶áñÍ³ñ³ñ Ñ³Ùµ³íÁ, Ç ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ ³ÛÉ áã ÝÛáõÃ³Ï³Ý µ³ñÇùÝ»ñÇ, ãáõÝÇ í»ñçÇÝÝ»ñÇë µÝáñáß áñáß Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñ: ²Ûëå»ë, ³ÛÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ áã ÙÇ³ÛÝ ¨ áã ³ÛÝù³Ý áã ÝÛáõÃ³Ï³Ý µ³ñÇù ¿, áñù³Ý
³ÏïÇí` Ñ³Ý¹Çë³Ý³Éáí Ýñ³Ýó ·áõÛù³ÛÇÝ ¹ñáõÃÛ³Ý µ³ÕÏ³óáõóÇã Ù³ëÁ: àñå»ë ³ëí³ÍÇ ÑÇÙÝ³íáñáõÙ Ï³ñáÕ ¿ Ñ³Ý¹Çë³Ý³É ÐÐ ýÇÝ³ÝëÝ»ñÇ Ý³Ë³ñ³ñÇ 2012Ã. ³åñÇÉÇ 17-Ç ÃÇí 353-Ü Ññ³Ù³ÝÁ, áñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ·áõ¹íÇÉÝ
ÁÝ¹·ñÏí³Í ¿ áã ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ß³ñùÁ: ´³óÇ ³Û¹, áã ÝÛáõÃ³Ï³Ý
µ³ñÇùÝ»ñÇÝ Ñ³ïáõÏ ¿ Ý³¨ ¹ñ³Ýó ÏñáÕÇó ³Ýûï³ñ»ÉÇáõÃÛáõÝÝ áõ ³Ý÷áË³Ýó»ÉÇáõÃÛáõÝÁ: ÐÐ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ 969-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 1-ÇÝ
Ù³ëÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Ñ³Ù³ÉÇñ Ó»éÝ³ñÏ³ïÇñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÃáõÛÉïíáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ Ý³Ë³ï»ëáõÙ ¿ Çñ³í³ïÇñáç µ³ó³éÇÏ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ,
·áñÍ³ñ³ñ Ñ³Ùµ³íÇ ¨ ³é¨ïñ³ÛÇÝ ÷áñÓÇ Ñ³Ù³ÉÇñÇ áñáß³ÏÇ Í³í³ÉÇ û·ï³·áñÍáõÙ: Ð»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÇ ÙÇ Ù³ëÇ Ï³ñÍÇùáí í»ñáÝßÛ³É ¹ñáõÛÃÇó µËáõÙ ¿,
áñ ·áñÍ³ñ³ñ Ñ³Ùµ³íÁ Ï³ñáÕ ¿ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ ÷áË³Ýóí»É Ù»Ï
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³ÝÓÇó Ù»Ï ³ÛÉ ³ÝÓÇ208: Ð»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÇ Ù»Ï ³ÛÉ ËáõÙµ ³ÛÉ Ï»ñå ¿ Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÙ` ÑÇßÛ³É ¹ñáõÛÃÇ í»ñáÝßÛ³É Ï³ñ·³íáñáõÙÁ` Ýß»Éáí, áñ Ñ³Ù³ÉÇñ Ó»éÝ³ñÏ³ïÇñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñáõÙ ·áñÍ³ñ³ñ Ñ³Ùµ³íÇ
¹»ñÝ ³Û¹ù³Ý ¿É ³ÏÝÑ³Ûï ã¿, ù³ÝÇ áñ ³ÝÑ³ï³Ï³Ý³óÙ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ
ÝÏ³ïÙ³Ùµ Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ ÷áË³Ýó»ÉÇë ÷áË³ÝóáÕÇ ·áñÍ³ñ³ñ Ñ³Ùµ³íÁ
Ù»Ë³ÝÇÏáñ»Ý ï³ñ³ÍíáõÙ ¿ ³Û¹ Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ ëï³óáÕÇ íñ³` ³é³Ýó áñ¨¿
³ñï³ùÇÝ Ï³ñ·³íáñÇãÝ»ñÇ:209 ²ÛëÇÝùÝ` ýñ³Ýã³Û½ÇÝ·Ç å³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ »ÝÃ³¹ñáõÙ ¿ áã Ã» ·áñÍ³ñ³ñ Ñ³Ùµ³íÇ ÷áË³ÝóÙ³Ý, ³ÛÉ ·áñÍ³ñ³ñ Ñ³Ùµ³íÇ û·ï³·áñÍÙ³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ210: Ø»Ï ³ÛÉ ûñÇÝ³Ï ¿ ÐÐ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ 1027-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 1-ÇÝ Ù³ëÁ, áñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Ù³ëÝ³ÏóÇ ³í³Ý¹ ¿ Ñ³Ù³ñíáõÙ ³ÛÝ ³Ù»ÝÁ, ÇÝã Ý³ Ý»ñ¹ÝáõÙ ¿ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ·áñÍáõÙ` Ý»ñ³éÛ³É ¹ñ³ÙÁ, ³ÛÉ ·áõÛùÁ, Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ¨ ³ÛÉ ·Çï»ÉÇùÝ»ñÁ, áõÝ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ·áñÍ³ñ³ñ Ñ³Ùµ³íÁ ¨ ·áñÍ³ñ³ñ Ï³å»ñÁ: Ø³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ ³í³Ý¹Ý»ñÇ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ·Ý³Ñ³ïáõÙÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ Ýñ³Ýó Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ùµ: ö³ëïáñ»Ý ·áñÍ³ñ³ñ Ñ³Ùµ³íÁ
Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ ³í³Ý¹ ¨ »ÝÃ³Ï³ ¿ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý:
ÆÝã í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ·áñÍ³ñ³ñ Ñ³Ùµ³íÇ ûï³ñ»ÉÇáõÃÛ³ÝÁ, ³å³ Ï³ñÍÇù ¿ ³ñï³Ñ³Ûïí»É, áñ, áñå»ë Ï³ÝáÝ, ÝÙ³Ý ûï³ñáõÙ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý` áñå»ë ³ÙµáÕç³Ï³Ý Ñ³Ù³ÉÇñÇ ûï³ñÙ³Ý Ñ»ï ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï: ²ÛëåÇëáí, ·áñÍ³ñ³ñ Ñ³Ùµ³íÁ Ï³å³Ïóí³Í ³ÏïÇí ¿, áñÁ Ï³ñáÕ
¿ ÷áË³Ýóí»É ÙÇ³ÛÝ ³ÛÉ ³ÏïÇíÝ»ñÇ Ñ»ï Ñ³Ù³ÏóáõÃÛ³Ý Ù»ç211: àõëïÇ Ï³ñÍáõÙ »Ýù, áñ »Ã» í»ñÁ Ãí³ñÏí³Í ¹»åù»ñÁ Ù»ÏÝ³µ³Ý»Ýù áñå»ë ·áñÍ³ñ³ñ
Ñ³Ùµ³íÇ ÷áË³ÝóáõÙ, ³å³ ·áñÍ³ñ³ñ Ñ³Ùµ³íÇ ÷áË³ÝóáõÙ å»ïù ¿ Ñ³Ù³ñ»É Ý³¨ ³ÛÝ ¹»åù»ñÁ, »ñµ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÁ ÙÇ³ÝáõÙ Ï³Ù ÙÇ³ÓáõÉíáõÙ ¿ Ù»Ï ³ÛÉ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇ Ï³Ù »ñµ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇ Ï³½Ù³Ï»ñå³Çñ³í³Ï³Ý Ó¨Ç ÷á÷áËáõÃÛáõÝ: ºÃ» í»ñçÇÝ,
ÇÝãå»ë Ý³¨ í»ñá·ñÛ³É Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñÁ Ñ³Ù³ñ»Ýù ·áñÍ³ñ³ñ Ñ³Ùµ³íÇ ÷áË³ÝóáõÙ, ³å³ å»ïù ¿ ÁÝ¹áõÝ»Ýù, áñ ³ÛÝ å³ñ³·³ÛáõÙ, »ñµ µ³ñÓñ Ñ»ÕÇÝ³ÏáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ù³Õ³ù³óÇÝ ·áñÍÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ Ï³Ù ³ÝÓÝ³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»ç ¿ ÙïÝáõÙ ³ÛÉ ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÇ Ñ»ï, Çñ»Ýó ÙÇç¨ Ó¨³íáñíáÕ
Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ÷áË³ÝóáõÙ ¿ Çñ Ñ»ÕÇÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ, å³ïÇíÁ: Ø»Ýù
·ïÝáõÙ »Ýù, áñ Ãí³ñÏí³Í µáÉáñ Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñáõÙ ·áñÍ³ñ³ñ Ñ³Ùµ³íÇ
208
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÷áË³ÝóáõÙ ï»ÕÇ ãÇ áõÝ»ÝáõÙ, ³ÛÉ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ ·áñÍ³ñ³ñ Ñ³Ùµ³íÇ
Ï³Ù Ñ»ÕÇÝ³ÏáõÃÛ³Ý ³½¹»óáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍáõÙ ÏáÝÏñ»ï Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ íñ³, áñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ Ù»Ï ëáõµÛ»ÏïÁ Çñ³í³ëáõ ¿ ¹³éÝáõÙ û·ïí»Éáõ
Ù»Ï ³ÛÉ ëáõµÛ»ÏïÇ ·áñÍ³ñ³ñ Ñ³Ùµ³íÇó:
¶áñÍ³ñ³ñ Ñ³Ùµ³íÝ áõÝÇ áã ·áõÛù³ÛÇÝ µÝáõÛÃ, ë³Ï³ÛÝ ïÝï»ë³Ï³Ý
³ñÅ»ù áõÝ»Ý³Éáõ ßÝáñÑÇí ³ÛÝ Ó»éù ¿ µ»ñáõÙ áñáß³ÏÇ ³éáõÙáí ·áõÛù³ÛÇÝ
µÝáõÛÃ: ²Ûë Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ Çñ ¹ÇñùáñáßáõÙÝ ¿ ³ñï³Ñ³Ûï»É Ø³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ »íñáå³Ï³Ý ¹³ï³ñ³ÝÁ: ²Ûëå»ë, §ì³Ý Ø³éÉ»Ý ÁÝ¹¹¹»Ù ÜÇ¹»ñÉ³Ý¹Ý»ñÇ¦ í»ñ³µ»ñÛ³É ·áñÍáí, ÑÇßÛ³É ¹³ï³ñ³ÝÁ Ù³ïÝ³Ýß»ó, áñ µ³ñÇ
³ÝáõÝÁ áñáß³ÏÇ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ Ï³ñáÕ ¿ ¹Çï³ñÏí»É áñå»ë ·áõÛù §Ø³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ¨ ÑÇÙÝ³ñ³ñ ³½³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦ »íñáå³Ï³Ý ÏáÝí»ÝóÇ³ÛÇ 1-ÇÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛ³Ý 1-ÇÝ Ñá¹í³ÍÇ ÇÙ³ëïáí: ¸³ï³ñ³ÝÝ Çñ ¹ÇñùáñáßáõÙÁ ÑÇÙÝ³íáñ»ó
³ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³Ýùáí, áñ Çñ»Ýó ³ßË³ï³ÝùÇ ßÝáñÑÇí ¹ÇÙáõÙ³ïáõÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ëï»ÕÍí³Í Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ßñç³Ý³ÏÁ Ù³ëÝ³íáñ Çñ³íáõÝùÇ ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ áñáß³ÏÇ ³ñÅ»ù ¨ Ñ»ï¨³µ³ñ` Ý³¨ ·áõÛù: 212
². ìÉ³ëáíÁ ·ïÝáõÙ ¿, áñ Ñ³Ù³ï»Õ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñáí
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ·áñÍáõÙ Ý»ñ¹ñíáÕ ·áñÍ³ñ³ñ Ñ³Ùµ³íÁ` áñå»ë ³í³Ý¹, Ñ³í³ë³ñ»óí³Í ¿ ·áõÛùÇÝ ¨ Ñ³Ý¹»ë ¿ ·³ÉÇë áñå»ë å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ å³ñï³íáñáõÃÛ³Ý ³é³ñÏ³:213 ²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, ÐÐ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ûñ»Ýë·ÇñùÁ
·áñÍ³ñ³ñ Ñ³Ùµ³íÁ ¹³ëáõÙ ¿ áã ÝÛáõÃ³Ï³Ý µ³ñÇùÝ»ñÇ ß³ñùÁ, ÇëÏ ÐÐ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ 132-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ áã ÝÛáõÃ³Ï³Ý µ³ñÇùÝ»ñÁ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÇ ûµÛ»ÏïÝ»ñ »Ý ¨ ã»Ý ÁÝ¹·ñÏíáõÙ §·áõÛù¦
Ñ³ëÏ³óáõÃÛ³Ý Ù»ç: ´³óÇ ³Û¹, ×³Ý³ã»Éáí ·áñÍ³ñ³ñ Ñ³Ùµ³íÁ ·áõÛù, Ï³é³ç³Ý³Ý ÙÇ ß³ñù ËÝ¹ÇñÝ»ñ` Ï³åí³Í ³Û¹ ·áõÛùÇ ûï³ñÙ³Ý, í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý Ñ³ÝÓÝ»Éáõ Ñ»ï ¨ ³ÛÉÝ: Àëï ². æ³µ³Û»í³ÛÇ ãÝ³Û³Í ³ÛÝ µ³ÝÇÝ, áñ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ·áñÍ³ñ³ñ Ñ³Ùµ³íÝ áõÝÇ ·áõÛù³ÛÇÝ µÝáõÛÃª ¹³ëí»Éáí
µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ ³ñÅ»ùÇ íñ³ Çñ³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ·áñÍáÝÝ»ñÇ
ÃíÇÝ, ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, ÙÇ³ÛÝ ·áñÍ³ñ³ñ Ñ³Ùµ³íÁ` ³é³Ýó ³ÛÉ ³ÏïÇíÝ»ñÇ
Ñ³Ù³ÏóáõÃÛ³Ý, ³ÛÉ ³ÝÓÇ ÷áË³Ýó»É ÑÝ³ñ³íáñ ã¿: 214
Àëï Ø. êáßÝÇÏáí³ÛÇ ·áñÍ³ñ³ñ Ñ³Ùµ³íÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ Çñ³íáõÝùÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ ·áõÛù³ÛÇÝ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï Ï³åí³Í áã ·áõÛù³ÛÇÝ Çñ³íáõÝù: Ð³Ù³Ó³ÛÝ Ñ»ÕÇÝ³ÏÇ Ï³ñÍÇùÇ ½³Ý·í³Í³ÛÇÝ Éñ³ïí³ÙÇçáóáí Çî»°ë §ì³Ý Ø³éÉ»Ý ÁÝ¹¹»Ù ÜÇ¹»ñÉ³Ý¹Ý»ñÇ¦ ·áñÍáí Ø³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ
»íñáå³Ï³Ý ¹³ï³ñ³ÝÇ ÏáÕÙÇó 1986 Ãí³Ï³ÝÇ ÑáõÝÇëÇ 26-ÇÝ Ï³Û³óí³Í í×éÁ:
213
î»°ë Власов А.А. , Проблемы судебной защиты чести, достоинства и деловой
репутации, М., 2000 թ., էջ 23:
214
î»°ë Джабаева А.С., Ýßí³Í ³ßË³ïáõÃÛáõÝÁ, ÝáõÛÝ ï»ÕáõÙ:
212
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ñ³í³µ³Ï³Ý ³ÝÓÇ ·áñÍ³ñ³ñ Ñ³Ùµ³íÇ áïÝ³Ñ³ñÙ³Ý ¹»åùáõÙ ·áñÍ³ñ³ñ
Ñ³Ùµ³íÇ Çñ³íáõÝùÇ áã ·áõÛù³ÛÇÝ ÏáÕÙÁ Ï³ñáÕ ¿ ³ñï³Ñ³Ûïí»É Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇÝ ³ñ³ï³íáñáÕ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ñùáõÙ Ññ³å³ñ³Ï»Éáí, ÇëÏ ·áõÛù³ÛÇÝ ÏáÕÙÁ` Çñ³í³Ë³ËïÙ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí ³é³ç³ó³Í ·áõÛù³ÛÇÝ íÝ³ëÇ ÷áËÑ³ïáõóáõÙ å³Ñ³Ýç»Éáí:215 Î³ñÍáõÙ »Ýù, áñ »ÉÝ»Éáí
ïíÛ³É ¹ÇñùáñáßáõÙÇó, ëï³óíáõÙ ¿, áñ å³ïíÇ ¨ ³ñÅ³Ý³å³ïíáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝùÝ»ñÝ ¿É áõÝ»Ý ·áõÛù³ÛÇÝ µÝáõÛÃ, ù³ÝÇ áñ ¹ñ³Ýó Ë³ËïÙ³Ý ¹»åùáõÙ ¿É ³ÝÓÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ å³Ñ³Ýç»É ·áõÛù³ÛÇÝ íÝ³ëÇ ÷áËÑ³ïáõóáõÙ:
àõëïÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»Éáí, áñ ·áñÍ³ñ³ñ Ñ³Ùµ³íÝ áõÝÇ ·áõÛù³ÛÇÝ µÝáõÛÃ` ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ·ïÝáõÙ »Ýù, áñ ¹ñ³ ·áõÛù³ÛÇÝ µÝáõÛÃÁ áã Ã» ·áõÛù³ÛÇÝ íÝ³ëÇ
÷áËÑ³ïáõóáõÙ å³Ñ³Ýç»Éáõ, ³ÛÉ ¹ñ³` ·áñÍ³ñùÝ»ñÇ ³é³ñÏ³ ÉÇÝ»Éáõ Ñ»ï¨³Ýù ¿, áñÁ Ï³ñáÕ ¿ áõÝ»Ý³É ÇÝùÝáõñáõÛÝ ³ñÅ»ù:
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áñÍ³ñ³ñ Ñ³Ùµ³íÇ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÁ
å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ Ýñ³Ýó` ³ñÑ»ëï³Ï³Ý Ï³½Ù³íáñáõÙ Ñ³Ý¹Çë³Ý³Éáõ
Ñ³Ý·³Ù³Ýùáí: ÆÝãå»ë Ýß»É ¿ è. ê³É»ÛÉÁª Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝÁ ³ÝÑ³ïÝ»ñÇ ³Ùáñý Ñ³Ù³ÏóáõÃÛáõÝ ã¿. ³ÛÝ Ï³ñáÕ ¿ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³É Ý³¨
Ù³ñ¹Ï³Ýó ÙÇáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ, áñáÝó ß³Ñ»ñÁ ã»Ý Ñ³ÙÁÝÏÝáõÙ
¹ñ³Ýó Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ ß³Ñ»ñÇ Ñ»ï216: Ð»ï¨³µ³ñ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÁ,
Ñ³Ý¹Çë³Ý³Éáí Çñ³íáõÝùÇ ÇÝùÝáõñáõÛÝ ëáõµÛ»Ïï, áõÝÇ ë»ë÷³Ï³Ý, ÙÇ³ÛÝ
Çñ»Ý Ý»ñÑ³ïáõÏ ·áñÍ³ñ³ñ Ñ³Ùµ³í, áñÁ ãÇ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ³ÛÝ Ï³½Ù³íáñáÕ ³ÝÓ³Ýó Ñ³Ùµ³íÇ Ù»Ë³ÝÇÏ³Ï³Ý Ñ³Ýñ³·áõÙ³ñÁ:
Æñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ³ñï³Ñ³Ûïí»É ¿ ³ÛÝ ï»ë³Ï»ïÁ,
áñ ·áñÍ³ñ³ñ Ñ³Ùµ³íÁ Ñ³ïáõÏ ¿ ÙÇ³ÛÝ ·áñÍ³ñ³ñáõÃÛ³Ùµ ½µ³ÕíáÕ ³ÝÓ³Ýó217: ÆëÏ Áëï Î. Ú³ñáß»ÝÏáÛÇ ·áñÍ³ñ³ñ Ñ³Ùµ³í Ï³ñáÕ ¿ áõÝ»Ý³É
ó³ÝÏ³ó³Í ù³Õ³ù³óÇ, ³ÝÑ³ï Ó»éÝ»ñ»ó, ³é¨ïñ³ÛÇÝ, áã ³é¨ïñ³ÛÇÝ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ218: Àëï ì. äÉáïÝÇÏáíÇ` ·áñÍ³ñ³ñ Ñ³Ùµ³í Ï³ñáÕ »Ý
áõÝ»Ý³É ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÇ áã µáÉáñ ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÁ, ³ÛÉ ÙÇ³ÛÝ
Ýñ³Ýù, áñáÝù Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ »Ý ëáóÇ³É³å»ë Ýß³Ý³Ï³ÉÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ, ¨ ³Û¹ ³éáõÙáí ·áñÍ³ñ³ñ Ñ³Ùµ³í ã»Ý Ï³ñáÕ áõÝ»Ý³É ³ÛÉ¨ë ã³ßË³ïáÕ Ãáß³Ï³éáõÝ»ñÁ, ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý å³ï×³éáí áñ¨¿ ³ßË³ï³Ýù Ï³ï³ñ»Éáõ ³ÝÁÝ¹áõÝ³Ï Ñ³ßÙ³Ý¹³Ùî»°ë Сошникова М.П., Гражданско-правовые и экономические аспекты деловой
репутации, https://www.lawmix.ru/bux/54632
216
î»°ë Сергеев А., Толстой Ю., Гражданское право, Том 1, Проспект , М., 2005թ., էջ 148:
217
î»°ë Луспеник Д., Судопроизводство по делам о защите чести, достоинства и деловой
репутации (опровержение недостоверной информации), Харьков, 2005թ., էջեր 19-20:
218
î»°ë Значение понятия деловой репутации для подведомственности дел по ее защите,
Потапенко С. В., http://pro-sud-123.ru/science/publications/znachenie-ponyatiya-delovoyreputatsii-dlya-podvedomstvennosti-del-po-ee-zashchite/
215

260

²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë

Ý»ñÁ ¨ ³ÛÉÝ219: öáñÓ»Ýù ãÑ³Ù³Ó³ÛÝ»É ³Ûë ï»ë³Ï»ïÇÝ` ã³ßË³ïáÕ Ãáß³Ï³éáõÝ»ñÇ Ù³ëáí: Ø»ñ Ï³ñÍÇùáí ÝáõÛÝÇëÏ »Ã» ³ÝÓÁ Å³Ù³Ý³ÏÇ ïíÛ³É
å³ÑÇÝ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ ³ÛÉ¨ë ã³ßË³ïáÕ Ãáß³Ï³éáõ, ¹³ »ÝÃ³¹ñáõÙ ¿, áñ
Ý³ Å³Ù³Ý³ÏÇ ³ÛÉ å³ÑÇ ½µ³Õí»É ¿ áñáß³ÏÇ ³ßË³ï³Ýùáí ¨ ¹ñ³Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ó¨³íáñ»É Çñ ·áñÍ³ñ³ñ Ñ³Ùµ³íÁ: àõëïÇ åÝ¹áõÙÝ ³ÛÝ Ù³ëÇÝ,
áñ ³ÝÓÁ ãáõÝÇ ·áñÍ³ñ³ñ Ñ³Ùµ³í ÙÇ³ÛÝ ³ÛÝ å³ï×³éáí, áñ ³ÛÉ¨ë ãÇ ³ßË³ïáõÙ` Ï»Ýë³Ãáß³Ï³ÛÇÝ ï³ñÇùÇ Ñ³ëÝ»Éáõ å³ï×³éáí, ·ïÝáõÙ »Ýù áã
³Û¹ù³Ý ³ñ¹³ñ³óí³Í: ²ÛÉ Ï»ñå ³ë³Í` ·áñÍ³ñ³ñ Ñ³Ùµ³íÁ ãÇ Ï³ñáÕ Í»ñ³Ý³É Ù³ñ¹áõ Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ, ¨ å»ïù ¿ »ÝÃ³Ï³ ÉÇÝÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ³ÝÏ³Ë ïíÛ³É Ù³ñ¹áõ ï³ñÇùÇó: ÜáõÛÝ ïñ³Ù³µ³ÝáõÃÛ³Ùµ ³ÝÓÇ ·áñÍ³ñ³ñ
Ñ³Ùµ³íÁ å»ïù ¿ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý »ÝÃ³Ï³ ÉÇÝÇ Ý³¨ ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ Ý³
Ñ»ï³·³ÛáõÙ ¹³ï³ñ³ÝÇ í×éáí ×³Ý³ãí»É ¿ ³Ý·áñÍáõÝ³Ï: ²í»ÉÇÝ, ·ïÝáõÙ
»Ýù, áñ ³ÝÓÇ ·áñÍ³ñ³ñ Ñ³Ùµ³íÁ å»ïù ¿ »ÝÃ³Ï³ ÉÇÝÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý
Ý³¨ Ýñ³ Ù³ÑÇó Ñ»ïá: ÐÐ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ 19-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 2-ñ¹
Ù³ëÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ù³Õ³ù³óáõ å³ïíÇ ¨ ³ñÅ³Ý³å³ïíáõÃÛ³Ý å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝÁ ß³Ñ³·ñ·Çé ³ÝÓ³Ýó å³Ñ³Ýçáí ÃáõÛÉ³ïñíáõÙ ¿ Ý³¨ Ýñ³ Ù³ÑÇó
Ñ»ïá: êï³óíáõÙ ¿, áñ ù³Õ³ù³óáõ ·áñÍ³ñ³ñ Ñ³Ùµ³íÇ å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝ
ÐÐ ûñ»Ýë¹ÇñÁ ß³Ñ³·ñ·Çé ³ÝÓ³Ýó ù³Õ³ù³óáõ Ù³ÑÇó Ñ»ïá ãÇ ÁÝÓ»éáõÙ:
²ÛëåÇëáí, ß³Ñ³·ñ·Çé ³ÝÓ³Ýó å³Ñ³Ýçáí å»ïù ¿ ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ ÉÇÝÇ ³ÝÓÇ
å³ïíÇ, ³ñÅ³Ý³å³ïíáõÃÛ³Ý ¨ ·áñÍ³ñ³ñ Ñ³Ùµ³íÇ å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝÁ
áã ÙÇ³ÛÝ ù³Õ³ù³óáõ Ù³ÑÇó, ³ÛÉ¨ ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí Ýñ³Ý` Ù³Ñ³ó³Í
×³Ý³ã»Éáõ (Ñ³Ûï³ñ³ñ»Éáõ) ¹»åùáõÙ, ù³ÝÇ áñ ÐÐ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ 1187-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 2-ñ¹ Ù³ëÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ¹³ï³ñ³Ýáí ù³Õ³ù³óáõÝ
Ù³Ñ³ó³Í ×³Ý³ã»ÉÝ ³é³ç³óÝáõÙ ¿ ÝáõÛÝ Çñ³í³Ï³Ý Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÁ, ÇÝãÁ`
ù³Õ³ù³óáõ Ù³ÑÁ:
´³óÇ ³Û¹ ·ïÝáõÙ »Ýù, áñ ³éÏ³ ¿ ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý µ³ó Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý
³ÝÓ³Ýó ¹³¹³ñáõÙÇó Ñ»ïá ¹ñ³Ýó ·áñÍ³ñ³ñ Ñ³Ùµ³íÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý
Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ: Ø»ñ Ï³ñÍÇùáí Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇ ¹³¹³ñáõÙÇó Ñ»ïá
Ýñ³ ·áñÍ³ñ³ñ Ñ³Ùµ³íÇ å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝÁ Ï³ñáÕ ¿ Ï³ñ¨áñ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³É ß³Ñ³·ñ·Çé ³ÝÓ³Ýó Ñ³Ù³ñ: ê³Ï³ÛÝ Ñ³ñÏ »Ýù Ñ³Ù³ñáõÙ
ï³ñµ»ñ³ÏáõÙ Ï³ï³ñ»É Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇ ¹³¹³ñÙ³Ý »Õ³Ý³ÏÝ»ñÇ
ÙÇç¨: Ø³ëÝ³íáñ³å»ë, »Ã» Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÁ ¹³¹³ñáõÙ ¿ ÉáõÍ³ñÙ³Ùµ, ³å³ ÐÐ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ 67-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 1-ÇÝ Ù³ëÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇ ÉáõÍ³ñÙ³Ùµ Ýñ³ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ ¹³¹³ñáõÙ ¿` ³é³Ýó Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ ¨ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÝ Çñ³í³Ñ³çáñ¹áõÃÛ³Ý Ï³ñ·áí ³ÛÉ ³ÝÓ³Ýó ³ÝóÝ»Éáõ: àõëïÇ ³Ûë å³ñ³·³ÛáõÙ ãÏ³Ý Çñ³í³î»°ë Плотников В., Деловая репутация как обьект гражданско-правовой защиты,
Хозяйство и право, 1995թ., https://www.lawmix.ru/comm/8688:
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Ñ³çáñ¹Ý»ñ, áíù»ñ ß³Ñ³·ñ·éí³Í ÏÉÇÝ»Ý å³ßïå³Ý»Éáõ ¹³¹³ñ³Í Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇ ·áñÍ³ñ³ñ Ñ³Ùµ³íÁ: ØÇÝã¹»é ³ÛÉ ¿ Çñ³íÇ×³ÏÝ ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÁ ¹³¹³ñáõÙ ¿ í»ñ³Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý (í»ñ³Ï³éáõóÙ³Ý) ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ, ù³ÝÇ áñ í»ñçÇÝ ¹»åùáõÙ Ýñ³ Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ ¨
å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝñÁ ÷áË³ÝóíáõÙ »Ý ³ÛÉ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇ: Ð»ï¨³µ³ñ Ýßí³Í ¹»åù»ñáõÙ ¹³¹³ñ³Í Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇ Çñ³í³Ñ³çáñ¹Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ï³ñáÕ ¿ ³Ýï³ñµ»ñ ãÉÇÝ»É Ýñ³Ýó Çñ³í³Ý³Ëáñ¹Ç ·áñÍ³ñ³ñ Ñ³Ùµ³íÝ ³Ý³Õ³ñï íÇ×³ÏáõÙ å³Ñ»ÉÁ:
²Û¹ ÇëÏ å³ï×³éáí Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñ »Ýù Ñ³Ù³ñáõÙ, áñå»ë½Ç ÐÐ
ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ 19-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 2-ñ¹ Ù³ëáí Ý³Ë³ï»ëí³Í
Ï³ñ·³íáñáõÙÝ ÁÝ¹·ñÏÇ ÇÝãå»ë ù³Õ³ù³óáõ Ù³ÑÇó Ñ»ïá Ýñ³ ·áñÍ³ñ³ñ
Ñ³Ùµ³íÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ, ³ÛÝå»ë ¿É Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý
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Çñ ·áñÍ³ñ³ñ Ñ³Ùµ³íÁ ß³Ñ³·ñ·Çé ³ÝÓ³Ýó ÏáÕÙÇó, ÇëÏ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý
³ÝÓÇª Çñ³í³Ñ³çáñ¹áõÃÛ³Ùµ ¹³¹³ñ»Éáõ ¹»åùáõÙª í»ñçÇÝÇë ·áñÍ³ñ³ñ
Ñ³Ùµ³íÁ Çñ Çñ³í³Ñ³çáñ¹Ý»ñÇ ÏáÕÙÇó å³ßïå³Ý»Éáõ Çñ³íáõÝù ÁÝÓ»éáÕ
¹ñáõÛÃÝ»ñáí:
Арменуи ЧИФЛИКЯН
Особенности деловой репутации как гражданско-правового объекта
Ключевые слова: репутация, прекращение юридического лица, смерть гражданина, актив

В рамках данной статьи было проведено исследование правоотношений, связанных с деловой репутацией, в результате чего мы предлогаем дополнить гражданскиой кодекс Республики Армения положениями, предоставляющими право защищать деловую репутацию гражданина заинтересованными лицами после его смерти, а деловую репутацию прекращенного юридического лица - его правопреемниками.
Armenuhi CHIFLIKYAN
Subtleties of business reputation as a civil-law object
Key words: reputation, termination of a legal entity, citizen‘s death, assets

This work presents a study of legal relations that are concerned with business reputation.
As a consequence of this study it is proposed to amend the civil code of the Republic of
Armenia with the provisions, which would provide the right for protecting business
reputation of a citizen after his death by the persons concerned, and of a terminated legal
entities - by their assignees.
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ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԻԱՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ԸՍՏ ՔԵԹՐԻՆ ՄԱՔԱՈՒԼԵՅԻ ԵՎ ԹՈՄԱՍ
ՀՈԲՍԻ
Էլյա ՂԻԱՍՅԱՆ
ՀՊՄՀ ասպիրանտ
Բանալի բառեր. հանրապետության, միապետություն, կառավարման համակարգ,
հասարակություն, իշխանություն

Քեթրին Մաքաուլեյն իր “Պարզորոշ դիտողություններ պարոն Հոբսի
“Կառավարության և հասարակության մասով փիլիսոփայական տարրեր”
գրքում արծարծված հիմնական դրույթների վերաբերյալ, պարոն Պաոլիին
ուղղված նամակում կառավարության դեմոկրատական ձևի մասին համառոտ ակնարկի հետ” աշխատությամբ նպատակ ունի ներկայացնել Թոմաս
Հոբսի համապատասխան գրքում արծարծված կարևորագույն խնդիրները
կառավարման տարատեսակների վերաբերյալ:
Մաքաուլեյի աշխատությունը բաղկացած է երկու մասից: Առաջին
հատվածում նա նպատակ ունի ներկայացնել Հոբսի տեսակետը կառավարման համակարգի լավագույն տեսակի, մասնավորապես միապետության
մասին վերջինիս հակադրելով իր սեփական տեսակետը ընդգծելով կառավարման այս համակարգի թերությունները և բաղդատելով այն հանրապետական կառավարման ձևի հետ:
Երկրորդ մասում հեղինակը Պաոլլին ուղղված իր նամակում խորհուրդ
է տալիս Կորսիկայում հաստատել կառավարման հանրապետական կարգեր միաժամանակ անդրադառնալով կառավարման այս տեսակի առանձնահատկություններին: Այս աշխատությունում Մաքաուլեյը Հոբսի միապետական կառավարման համակարգը ներկայացնելիս անդրադառնում է
բազմաթիվ փաստերի, պնդումների, հիմնավորումների, որոնք վերլուծելով
հակադրում է հանրապետական կառավարման մոդելին ապացուցելով միապետական համակարգի տարբեր պնդումների վերաբերյալ վերջինիս սխալականությունը:
Նախ և առաջ նա սկսում է Հոբսի այն պնդման ներկայացմամբ,
համաձայն որի մարդիկ սոցիալականացված չեն իրենց բնույթով: Հոբսը
հերքում է այն տեսակետը, համաձայն որի մարդը հասարակությանը համապատասխան և պիտանի էակ է մտադրություն ունենալով այս փաստարկը հիմնավորելու ճանապարհով ներկայացնել միապետական կարգի
առավելությունները մյուսների համեմատ: Նա նշում է հետևյալը “Մարդը չի
կարող ինտեգրվել հասարակությանը սիրուց դրդված այլ օգուտ ստանալու
նպատակով միայն” (Macaulay, Catharine, 1767): Իր այս տեսակետը հիմ264
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նավորելու համար Հոբսը ներկայացնում է բազմաթիվ փաստեր հատկապես
շեշտելով, որ բանականությունը բնության այն օրենքն է, որը տրված է
Աստծո կողմից, որպեսզի մարդիկ կառավարեն իրենց գործողությունները և
օգտագործեն ի բարօրություն հասարակության: Սակայն ի հակադրություն
այս տեսակետի նա ավելացնում է, որ “Մանուկները ծնվում են առանց
բանականության հետևաբար մարդը էակ է ով չի համապատասխանում և չի
կարող պիտանի լինել հասարակությանը” (Macaulay, Catharine, 1767): Հեղինակը Հոբսի տեսակետը մեջբերելուց հետո գրում է “Չնայած մանուկները
ծնվում են առանց բանականության, նրանք միաժամանակ ունեն հատկություններ այն ձեռք բերելու համար: Այսպիսով մարդը ծնված լինելով անհրաժեշտ միջոցներով կարող է ձեռք բերել բանականություն, իսկ բանականության պարագայում մարդը դառնում է հասարակությանը համապատասխան և պիտանի էակ”: (Macaulay, Catharine, 1767): Մեր կարծիքով այս
պնդմամբ Մաքաուլեյը ցույց է տալիս, որ Հոբսի մեջբերումը հերքելու այս
տեսակետը ձախողվում է: Այսպիսով Մաքաուլեյը ապացուցում է, որ մարդը
հասարակությանը համապատասխան և պիտանի էակ է:
Շարունակելով Մաքաուլեյը ներկայացնում է պարոն Հոբսի իշխանության տարբեր տեսակների վերաբերյալ պատկերացումները: Հոբսի քաղաքական արժեհամակարգը մեր կարծիքով լավագույնս հասկանալու համար
պետք է նշել, որ մի կողմից նա մերժում է թագավորի իշխանության աստվածային իրավունքի տեսությունը: Մյուս կողմից հերքում է պառլամենտականների վաղ դեմոկրատական համակարգը, համաձայն որի իշխանությունը
պետք է բաժանվի պառլամենտի և թագավորի միջև: Ուսումնասիրությունների արդյունքում ես եկել եմ այն եզրահանգման, որ մերժելով այս երկու
տեսակետները Հոբսը ներկայացնում է մի տեսակետ, որը որի քաղաքական
իշխանությունը հիմնված է հասարակության անդամների անհատական հետաքրքրությունների վրա, ովքեր պետք է հավասար լինեն իրար առանց
որևէ մեկի իշխանության կառավարելու մյուսներին մինչդեռ միևնույն ժամանակ պահպանելով պահպանողական դիրքորոշում, ըստ որի միապետը
պետք է հրաժարվի բացարձակ իշխանությունից (Robert P. Kraynak, 1990):
Ավելին, Հոբսի քաղաքական գաղափարները ավելի խորը հասկանալու
համար անհրաժեշտ է այն բաժանել երկու մասի, մասնավորապես նրա
մարդկային մոտիվացիայի մասին տեսության, այսինքն հոգեբանական եսասիրության և հասարակական դաշինքի վերաբերյալ տեսության հիմնված
բնության պետության ենթադրական տեսության վրա (Noberto Bobbio, 1993),
Մաքաուլեյը մեր կարծիքով դիպուկ է այստեղ նկատել, որ հեղինակի ներկայացրած խառնաշփոթից ակնհայտ է, որ պարոն Հոբսը կամ կամայականորեն կամ անգիտությամբ շփոթում է բացարձակ և սահմանափակ իշ265
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խանությունները: “Ըստ նրա որոշները իշխանություն ունեն պատժել նրանց,
ովքեր խախտել են օրենքները: Այսպիսով մեկ կամ մի քանի պաշտոնյաների
ձեռքերում կենտրոնացված իշխանությունը հաստատված օրենքների մասով սահմանված պատիժները իրավախախտների նկատմամբ կիրառելու
լիազորություններ ունեցող մարմինը իր բնույթով գործադիր է: Այս իշխանությունը կարող է կիրառվել մեղավորի նկատմամբ հաստատված օրենքերի
միջոցով, այսպիսով մեղավորը համապատասխան պատիժը կրում է օրենքով, այլ ոչ թե այն կիրառողի կամքով: Այսպիսով կան արքայական արտոնություններ, որոնք միացված են այս գործադիր իշխանությանը, որն անվանվում է սահմանափակ իշխանություն, քանի որ սահմանափակված է վերոնշյալ օրենքներով, որոնք գործադիր նշանակություն ունեն: Եթե իշխանությունը սահմանափակված չէ, ապա այն իր բնույթով բացարձակ է” (Macaulay, Catharine, 1767): Ինչպես և ըստ Մաքաուլեյը իմ կարծիքով նույնպես
Հոբսը իշխանության բացարձակ և սահմանափակ տեսակները ներկայացնում է շատ անորոշ, խառնաշփոթ ձևով հստակ չզատորոշելով միապետական համակարգի ձևավորման ամբողջական պատկերը:
Հաջորդիվ Մաքաուլեյը բնութագրում է պարոն Հոբսի միապետական
կառավարման ձևի կազմավորման առանձնահատկությունների հետ աղերսվող պնդումը: Նա նշում է, որ “միապետական իշխանությունը բխում է ժողովրդի իշխանությունից, որը վերջինս փոխանցում է մեկ մարդու: Ամբողջ իշխանությունը փոխանցելով մեկին, այնուհետև ժողովուրդը դադարում է մեկ
հավաքական ամբողջություն լինելուց և վերածվում է ամբոխի: Տրամաբանական է, որ ընտրված միապետը չի կարող վնաս պատճառել իր ենթականերին, քանի որ վերջիններս իրենց պաշտպանելու իրավունքը և կամքը փոխանցել են միապետին” (Leo Strauss, 1952, C. B. Macpherson, 1962):
Շարունակելով միապետական համակարգի առանձնահատկությունների վերաբերյալ Հոբսի ներկայացմանը անդրադառնալուն Մաքաուլեյը այնուհետև շեշտադրում է այն պայմանագիրը, որին անդրադարձել է Հոբսը: Նա
նշում է այդ պայմանագրի մի հատվածը հանգամանալից մեկնաբանելով
այն: “Կնքված լինելով երկու կողմերի միջև այն պետք է հավասարապես
պարտավորեցնող լինի: Ըստ Պարոն Հոբսի եթե կողմերից մեկը դադարում է
պարտավորություն ունենալ, ապա դադարում է նաև մյուսը: Այս իրավիճակում, եթե միապետը մերժում է իրականացնել այն բոլոր պարտավորությունները, որոնք վերջինիս տրվել էին իշխանության հետ նա իր այդ գործողությամբ զրկվում է իշխանության իրավունքից: Այդ իրավունքը վերադառնում է
ժողովրդին'' (Macaulay, Catharine, 1767):
Հետաքրքրական է, որ Մաքաուլեյը շարունակելով հետազոտել այս
հեղինակի աշխատությունը ներկայացնում է ծնողների և երեխաների միջև
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Հոբսի նկարագրած փոխհարաբերությունները կառավարման այս ձևի ավելի
լավ մեկնաբանման համար: Հոբսը գրում է, որ “Ծնողները իշխանություն չունեն իրենց երեխաների նկատմամբ ելնելով սերունդների նկատմամբ իրավունքից: Այս իրավունքը պատկանում է մորը ոչ թե հաշվի առնելով վերոնշյալ իրավունքը, այլ քանի որ մոր սեփական կամքն է հոգ տանել կամ
բախտի քմահաճույքին թողնել երեխային: Եթե մայրը դաստիարակում և
խնամում է իր երեխային դեռևս չի նշանակում, որ վերջինս ենթակա է դառնում իրեն” (Macaulay,Catharine, 1767): Այս գաղափարի մասով Մաքաուլեյի
տեսակետները հետազոտելուց հետո ես եկել եմ այն եզրահանգման, որ նա
համակարծիք է Հոբսի հետ: Պարոն Հոբսը միապետության ի տարբերություն
մյուս կառավարման տեսակների առավելությունների ընդգծման համար ներկայացնում է չորս կարևորագույն հատկանիշներ, որոնցով այն զատվում է
մյուսներից: Նախ և առաջ հեղինակը թվարկում է դրանք, ապա հանգամանալից մեկնաբանում: Համաձայն առաջինի ամբողջ տիեզերքը կառավարվում է մեկ Աստծո կողմից: Երկրորդ, մեր նախնիները նախընտրել են պետության միապետական տարբերակը: Երրորդն այն է, որ Աստծո կողմից
ստեղծված հայրիշխանությունը միապետական է: և ըստ չորրորդի կառավարման մյուս տեսակները ձևավորվել են միապետականի հիմքի վրա (Macaulay,Catharine, 1767):
Հաջորդիվ Մաքաուլեյը ներկայացնում է Հոբսի կարծիքը յուրաքանչյուրի վերաբերյալ (Hill, Bridget, and Christopher Hill, 1967): Նա համաձայն է առաջինի հետ, որ տիեզերքը կառավարվում է մեկ Աստծո կողմից: Հետևաբար նա ունի աներկբայելի իրավունք կառավարել այն ամենը ինչ ինքն է
ստեղծել: Սակայն սա չի վերաբերում այն մարդուն, ով չի ստեղծել այդ
ամենը և ում հետ ազգը չի կարող ունենալ վերոնշյալ հայրական կապը:
Հետևաբար մեր կարծիքով այս պարագայում Հոբսի տեսակետը չլուծված է
մնում: Երկրորդ պնդումը համաձայն որի մեր նախնիները նախընտրում էին
միապետական կառավարման համակարգը մյուսների համեմատ ըստ Մաքաուլեյի մի պնդում է, որը հերքվում է հնագույն հասարակությունների օրինակով: Երրորդ պնդումը համաձայն որի Աստծո կողմից հաստատված
հայրիշխանությունը միապետական բնույթ ուներ: Մաքաուլեյը նշում է, որ
այս պնդումը նույնպես հերքվում է պատմության մեջ հանդիպող բազմաթիվ
օրինակներով: Հետևաբար, մեր կարծիքով նրա պնդումը չի կարող արժանահավատ լինել: Վերջին պնդումը կապված է այն փաստարկի հետ, համաձայն որի կառավարման մյուս տեսակները կազմավորվել են հիմք ունենալով միապետությունը (Macaulay,Catharine, 1767):
Շարունակելով Հոբսը նշում է, որ ոմանք դժգոհ են միապետական կառավարման համակարգից այն պատճառով, որ անտրամաբանական է, որ
267

²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë

մեկը կարողանա բոլոր դժվարությունները հաղթահարելով հասնել բարձունքների միաժամանակ ազատվելով իր բոլոր հակառակորդներից:
Դժգոհությունը ընդդեմ մեկի ըստ Հոբսի պայմանավորված է նախանձով:
Հոբսը մեջբերում է հետևյալը ''Մենք ցույց ենք տվել, որ հավասարության
վրա հիմնված պետությունը պատերազմի պետություն է և այսպիսով անհավասարությունը ներկայացվել է ընդհանուր համաձայնությամբ:'' Վերոնշյալ
պնդման վերաբերյալ Մաքաուլեյը նշում է, որ պարզ է այն համոզմունքը համաձայն որի այս փիլիսոփան անտեղյակ է այն ճշմարտության մասին, որ
քաղաքական հավասարությունը և լավ կառավարման օրենքները այնքան
համատեղելի են միմյանց հետ, որ մեկը չի կարող կատարելության հասնել
առանց մյուսի: Մաքաուլեյը հաջորդիվ ներկայացնում է Հոբսի միապետական համակարգի հետ կապված որոշ այլ թերություններ անմիջապես տալով
վերջիններիս հետ կապված իր կարծիքը: Հոբսը գրում է “Ես խոստովանում
եմ, որ ժողովրդի կողմից դժգոհություն կարող է առաջացնել այն հանգամանքը, որ բացի իր արքունական ծախսերից գահակալը գանձարանից
գումար է հատկացնում նաև իր որդիներին, ազգակիցներին, սիրելիներին և
իրեն քծնողներին: Սակայն միապետի անմիջական խնամակալության տակ
գտնվողների թիվը ի տարբերություն կառավարման այլ համակարգերի ենթակաների թվաքանակի համեմատաբար ավելի սակավ է”: Մաքաուլեյը
ընդգծում է այն փաստը, որ “Ճիշտ է միապետի որդիների, ազգակիցների և
սիրելիների թվաքանակը քիչ է մինչդեռ նրան քծնող մարդիկ կարող են շատ
լինել, քանի որ վերջիններս հետևում են քաղաքական իշխանությանը այլ ոչ
թե անձին”: Ներկայացնելով մի շարք պատմական օրինակներ, ի վերջո,
պարոն Հոբսը եզրակացնում է, որ ժողովրդավարության դեպքում կան բազմաթիվ հզոր ընտանիքներ, որոնք պետք է պարգևատրվեն հետևաբար
ավելի նախընտրելի է միապետական կառավարման ձևը, որտեղ այսպիսի
ընտանիքների քանակը ավելի քիչ է (Macaulay,Catharine, 1767): Ի հակադրություն Մաքաուլեյը բերում է այն հակափաստարկը, համաձայն որի արժանի մարդիկ միշտ պարգևատրվել են հանրապետական կառավարման
համակարգում գերազանցապես համեստորեն: Ի լրումն “Եթե, գրում է Մաքաուլեյը, հանգամանքների բերումով անարժան մարդիկ էին առաջ քաշվում
բարձր պաշտոններում, ապա վերջիններս երկար չէին մնում այդ պաշտոններում: Այս պարագայում միապետերը գործում են այլ կերպ: Մասնավորապես դա միշտ նրանց պատասխանատվությունն է պաշտոններում
նշանակել անարժան գործիչների և իրոք հանրապետական կառուցների և
միապետերի գործառույթները սովորաբար շատ տարբեր են լինում: Հանրապետական կառույցների պարտավորությունն է առաջ քաշել այն մարդկանց
ում առաքինությունները և ունակությունները ամենահամապատասխանն են
ծառայելու իրենց երկրին: Ի տարբերություն դրան միապետի դեպքում սո268
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վորաբար իշխանությունը միտված է բավարարել իր սեփական սեփական
շահերը, որոնք համատեղելի չեն հանրային բարօրության հետ” (Boos,
Florence, and William Boos, 1980; Macaulay, Catharine, 1767):
Մաքաուլեյը շարունակելով ընդգծում է միապետության հետ կապված
Հոբսի նշած մյուս թերությունները: Առաջին, Պարոն Հոբսը բնական վիճակի
և քաղաքացիական կարգավիճակի համեմատության ժամանակ նշում է,
ինչի հետ համամիտ է նաև Մաքաուլեյը, որ միապետի նկատմամբ ենթակաների դժգոհությունը սկիզբ է առնում կառավարության սխալ վարչակազմից: Սակայն Մաքաուլեյը ավելացնում է, որ եթե “Պարոն Հոբսը լավ
տեղեկացված լիներ քաղաքականությանը, ապա նա կգիտակցեր, որ պատշաճ հաստատված կառավարության գերազանցությունը կայանում է նրանում, որ այն վարչակազմի մեջ ընդգրկում է այն գործիչներին, ովքեր
օժտված են այնպիսի առաքինություններով և ունակություններով, որոնք
թույլ են տալիս իրականացնել այս դժվարին աշխատանքը: և իհարկե այդ
գործից հեռացնել նրանց, ովքեր չեն համապատասխանում և անկարող են
այն կատարել: Այսպիսով վատ հաստատված կառավարությունը չի կարող
երկար շարունակել իր գործունեությունը և հետևաբար կարող է դժգոհություն առաջացնել ժողովրդի մեջ” (GuntherCanada, 2006): Երկրորդը կապված է մահվան նկատմամբ միապետի ենթակաների հավերժական վախի
հետ: “Այս զգացողությունը պետք է ունենա յուրաքանչյուր մարդ, երբ նա
մտածում է, որ կառավարիչը ուժ և իշխանություն ունի ոչ միայն սահմանել
թե ինչ պատիժներ են կիրառելի ցանկացած իրավախախտման դեպքում,
այլ նաև նա իր սաստիկ զայրույթի ժամանակ կարող է մահապատժի ենթարկել իր անմեղ ենթականերին: Սակայն սա անհատի բնութագրի հարցն է, այլ
ոչ թե կառավարման ձևի ընդհանրապես: Ավելին, թագավորները դաժան են
միայն նրանց նկատմամբ ովքեր անհանգստացնում են իրենց պարտականությունների ոչ պատշաճ կատարմամբ կամ հակառակվում են վերջիններիս կամքին”: Հոբսի այս տեսակետի վերաբերյալ Մաքաուլեյը ներկայացնում է իր բացատրությունը համաձայն որի, եթե “Կառավարման բնույթը թույլ
չի տալիս նրան գործադրել այդ միջոցառումները իր հակումները միայն իրավունք չեն ընձեռի նրան դա կատարել: Հետևաբար այս վնասները իրականացնելու նրա որոշումը պետք է բխի նաև կառավարման համակարգի
արատավոր բնույթից”: Այս տեսակետը մեր կարծիքով հիմնավորապես
ապացուցում է Հոբսի սխալականությունը միաժամանակ շեշտելով միապետական համակարգի այս թերությունը: Այնուհետև Մաքաուլեյը ներկայացնում է Հոբսի կարծիքով միապետի այսպիսի գործողությունների դրդապատճառները: Հատկապես կարևոր է համարում, որ “Եթե միապետի խորհրդականները չեն կարող ճիշտ խորհուրդ տալ ազգի համար կարևորագույն նշա269
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նակության հարցերում, ապա անփորձառությունը, անտեղյակությունը կամ
հիմարությունը կխոչընդոտեն միապետին անաչառ դատել անձանց և ինքնուրույն որոշումներ կայացնել: Սա անհնարին է դարձնում կանխարգելել
այն աղետները, որոնց պետք է բախվի ազգը այսպիսի միապետի կողմից
կառավարվելու պարագայում” (Macaulay, Catharine, 1767):
Սակայն արդարացնելու համար միապետի այս գործողությունները
Հոբսը նշում է, որ ''արժանիորեն տառապում են այն մարդիկ, ովքեր աչքի են
ընկել իրենց սխալ գործողություններով և արժանի են իրենց համար սահմանված պատիժներին”: Սակայն ցանկալանով վերջնականապես ապացուցել միապետական կարգերի անհրաժեշտությունը Հոբսը ներկայացնում է
մարդկային բնույթի նախադրյալները, որոնք հաստատում են ինքներս մեզ
միապետական քաղաքական իշխանությանը ենթարկելու կարևորությունը:
Նա սա անում է երևակայելով նախքան հասարակության հաստատումը
բնության պետության շրջանակներում անձանց կարգավիճակը: Համաձայն
նրա մարդիկ բնականից շահախնդիր են և այսպիսով նրանք պետք է ընտրեն ենթարկվել սուվերենի իշխանությանը, որպեսզի կարողանան ապրել
քաղաքացիական հասարակությունում, որը նպաստում է նրանց սեփական
հետաքրքրություններին ու շահերին: Ի հակադրություն բնության պետության
մեջ յուրաքանչյուր անձ միշտ կվախենա իր կյանքը կորցնելու վտանգից:
Այստեղ ոչ մի երկարատև և բարդ համագործակցություն հնարավոր չէ, քանի
որ բնության պետությունը կարելի է դիպուկ բնութագրվել որպես լիակատար
անվստահության պետություն (Green, Karen, 2012; Cláudio R. C. Leivas,
2012): Ներկայացնելով Հոբսի ենթադրությունը, համաձայն որի, բազմաթիվ
մարդիկ ցանկանում են առաջնահերթ ապահովագրել իրենց մահից նա եզրակացնում է, որ բնության պետությունը ամենավատ հնարավոր իրավիճակն է, որում մարդիկ կարող են հայտնվել: Սա հավերժական և անխուսափելի պատերազմի պետությունն է: Սակայն գիտակցելով և ըմբռնելով բնության օրենքները մարդիկ կարող են ստեղծել քաղաքացիական հասարակություն: Առաջին և ամենակարևոր բնության օրենքը պատվիրում է, որ յուրաքանչյուր մարդ պետք է պատրաստակամ լինի հետամուտ լինել խաղաղությանը: Հետևաբար մարդիկ կարող են ստեղծել հասարակական դաշինք,
որը հնարավորություն կտա նրանց ապրել խաղաղ: Հասարակությունը հնարավոր է դառնում, քանի որ ի տարբերություն բնության պետության այժմ կա
արհեստական, պայմանականորեն վերադաս և ավելի հզոր անձ, ով կարող
է ստիպել մարդկանց համագործակցել իրար հետ (Robert P. Kraynak, 2011):
Ներկայացնելով բնության պետության և հասարակական դաշինքի գաղափարները Հոբսը ըստ իս փորձում է հիմնավորել միապետական կարգի
անհրաժեշտությունը: Հոբսը իր միապետական կարգի կազմաքանդման
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հնարավոր վտանգի մասին գրում է հետևյալը “Քանի որ պետության վերջնական նպատակը ժողովրդի պաշտպանությունն է, երբ այն չի կարողանում
պաշտպանել իր քաղաքացիներին այլևս իմաստ չկա վերջինիս հետագա
գոյության համար: Լավ կառուցվածք ունեցող պետությունում ինքնիշխանության հիմնական իրավունքները հարգվում են և քաղաքական իշխանության
բացարձակ բնույթը հաստատվում և արդյունավետորեն կիրառվում է: Սակայն տարատեսակ դրդապատճառներով առաջնորդվելով մարդիկ թշնամական գործողություններ են ձեռնարկում սուվերենի իշխանության դեմ այսպիսով հանգեցնելով պետության կազմաքանդմանը” (Cláudio R. C. Leivas,
2012): Այս իրողությամբ նա շեշտում է թե ինչպիսի աղետների կարող է
բախվել ազգը միապետության կործանման դեպքում:
Այս գրքի հաջորդ բաժինը ներկայացնում է Մաքաուլեյի նամակը ուղղված Պաոլիին Կորսիկայում հանրապետական կարգերի հաստատման համար: Մաքաուլեյը այստեղ Պաոլիին բնութագրում է հանրապետական կառավարումը որպես կառավարման լավագույն ձև: Մաքաուլեյը ձգտելով
հատկորոշել ժողովրդավարական հանրապետությունից բխող առավելությունները հատկապես նշում է երկուսը: Առաջինը վերաբերում է այս կառավարման համակարգի կարևորագույն առանձնահատկություններին: Երկրորդը ներկայացնում է սահմանադրության այն հատվածը որտեղ նշվում են
այն մեխանիզմները, որոնց հաջող կիրառման դեպքում հնարավորինս նվազում է կաշառակերությունը: Անդրադառնալով առաջին առանձնահատկությանը Մաքաուլեյը նշում է, որ կառավարման ինստիտուտը պետք է բաժանվի երկու կառույցի, որոնք են սենատը և ժողովուրդը (այստեղ նա ժողովուրդ բառն է նշվում, սակայն ուսումնասիրելով այս կառույցի գործառույթները այն ըստ իս համայնքների պալատն է ներկայացնում): Նա առաջարկում է սենատի մեջ ներգրավել հիսուն ներկայացուցիչ կանխելու համար այն
խառնաշփոթը, որը սովորաբար առաջանում է չափից ավելի մեծ թվաքանակով ասամբլեաների դեպքում: Ի հակադրություն սրան համայնքների պալատի ներկայացուցիչների թվաքանակը պետք է լինի 250-ից ոչ պակաս
ընտրված մի քանի շրջաններից կամ քաղաքներից, որոնց բաժանված է
երկիրը: Գեներալները, ծովակալները, քաղաքացիական դատավորները և
յուրաքանչյուր կարևոր դիրքի պաշտոնյա պետք է հեռացվի սենատից, այսինքն վերջիններս ազատվում են սենատորներ նշանակվելու իրավունքից
ունենալով սենատում քվեարկելու արտոնություն միայն պաշտոնավարության ընթացքում այնտեղ չընտրվելու պայմանով: Այս պաշտոնյաների նշանակման լիազորությունը պատկանոոմ է համայնքների պալատին:
Հեղինակը առաջարկում է, որպեսզի սենատը գումարվի յուրաքանչյուր
շաբաթ երեք անգամ կամ երբեմն այնպիսի հաճախականությամբ, ինչպես
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պահանջում է անհրաժեշտությունը: Ի տարբերություն դրան համայնքների
պալատին առաջարկում է հանդիպել սահմանված օրերին կամ երբեմն այնպիսի հաճախականությամբ, ինչպես պահանջում է անհրաժեշտությունը:
Հաջորդիվ քննարկվում են ներքին քաղաքականությանը, մասնավորապես
առևտրին, ինչպես նաև գործադիր իշխանության այսինքն կառավարության
գործունեության հետ կապված հարցերը, որոնց վերաբերող որոշումները և
օրենքները հեղինակը առաջարկում է որ ընդունվեն համայնքների պալատի
կողմից սենատում նախապես քննարկելուց հետո: Սակայն խաղաղության,
պատերազմի, հարկերի, օրենքների մշակումը և փոփոխումը պետք է քըննարկվեն սենատում, այնուհետև ներկայացվեն համայնքների պալատին
(Macaulay,Catharine, 1767):
Ներկայացնելով հանրապետության կառավարման համակարգը Մաքաուլեյը այնուհետև իր ուշադրությունը բևեռում է վերջինս կաշառակերությունից պաշտպանելու մեխանիզմի վրա: Հեղինակը առաջարկում է սահմանել երկու օրենք, մասնավորապես պաշտոնյաների շրջանառությունը և գյուղատնտեսության պատշաճ բալանսավորումը: Այս խնդրի լուծմամբ կկանխարգելվի հողային տիրույթների անհամամասնորեն բաժանումը քաղաքացիներին, որի մեծաքանակ կենտրոնացումը արիստոկրատիայի շահերը
ներկայացնող կուսակցության ձեռքին հնարավորություն կտա նրանց փոխակերպել երկրի կառավարման համակարգի հիմնարար սկզբունքները, որոնք
ի վերջո կհանգեցնեն անիշխանության: Մաքաուլեյը նկարագրելով այս
իրավիճակը այնուհետև ներկայացնում է համապատասխան կարգավորումները սահմանող լավագույն մեթոդները: Առաջինը շրջապտույտի մեթոդն է:
Նա առաջարկում է որպեսզի սենատի կազմը փոփոխվի յուրաքանչյուր երեք
տարին մեկ, իսկ մեկ երրորդը յուրաքանչյուր տարի: Միաժամանակ թափուր
պաշտոններում ժողովրդի ընտրությամբ կարող են նշանակվել համայնքների պալատի անդամները: Կարևորագույն դրույթ էր այն, որ նշյալ մարմինը
պետք է համալրվի համայնքների պալատի ներկայացուցիչներով: Եթե համայնքների պալատի անդամները ընտրվեն սենատ, ապա նրանց շարքերը
պետք է համալրվեն ժողովրդից: Հեղինակը շեշտում է, որ ոչ սենատի և ոչ էլ
համայնքների պալատի անդամները չպետք է վերընտրվեն երկրորդ անգամ
երեք տարի անց: Ինչ վերաբերվում է ծովակալներին, գեներալներին, քաղաքացիական դատավորներին և բոլոր կարևորագույն պաշտոնների ներկայացուցիչներին, ապա վերջիններս պետք է վայր դնեն իրենց պարտականությունները մեկ տարի անց առանց վերընտրվելու հնարավորության:
Այնուհետև Մաքաուլեյը ներկայացնում է ագրարային հարաբերությունների կարգավորման մեխանիզմը: Հողային տիրույթների հավասարակշռության երկարատև պահպանման համար նա առաջարկում է դրանք բաժանել
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արու ժառանգների մեջ: Եթե ցանկացած մարդ իր կյանքի ընթացքում նվիրաբերի իր հողային տիրույթը այս օրենքին հակառակ, ապա ժառանգները
կարող են դատարանի միջոցով ձեռք բերել իրենց հասանելիքը:
Շարունակելով Մաքաուլեյը մի հետաքրքիր փաստ է ներկայացնում:
Այն դեպքում, եթե անհրաժեշտ լինի գործադիր իշխանությունը կենտրոնացնել մեկ անձի ձեռքում դա կարող է կյանքի կոչվել միայն մեկ ամիս ժամանակահատվածով: Այս անձին նշանակելու իրավունք է վերապահվում
միայն համայնքների պալատին: Նմանատիպ իրավիճակը կարող է շարունակվել ամեն ամիս, եթե պետության առաջնահերթությունները այդպես են
պահանջում: Սակայն ընդգծվում է, որ մեկ տարուց ավելի որևէ մեկը չի կարող իր ձեռքում կենտրոնացնել այդ լիազորությունները: Մաքաուլեյը նաև
շեշտում է, որ պետք է աշխատեն դիկտատոր երբևէ չունենալ այլ միայն ծայրահեղ հանգամանքներում: Ամփոփելով Մաքաուլեյը նշում է, որ սա կառավարման միակ ձևն է, որն ունակ է պահպանելու ժողովրդի իշխանությունը և
ազատությունը:
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Էլյա ՂԻԱՍՅԱՆ
Կառավարման միապետական և հանրապետական համակարգերի
առանձնահատկությունները ըստ Քեթրին Մաքաուլեյի և Թոմաս Հոբսի
Բանալի բառեր. հանրապետության, միապետություն, կառավարման համակարգ,
հասարակություն, իշխանություն

Մաքաուլեյը իր աշխատությունում ներկայացնում է Հոբսի գրքում արծարծված կառավարման համակարգերի մասնավորապես միապետական կարգի
մասնամասն նկարագիրը և ընդգծում վերջինիս հետ առնչվող հեղինակի
ներկայացրած առանձնահատկությունները: Միաժամանակ Մաքաուլեյը ներկայացնում է կառավարման հանրապետական համակարգը և վերջինիս հետ
կապված առանձնահատկությունները հակադրելով այն կառավարման միապետական կարգին: Բնութագրելով իր և Հոբսի քաղաքական տեսակետները
հեղինակը ապացուցում է հանրապետական համակարգին իր հակվածությունը:
Эля ГИАСЯН
Особенности монархического и республиканского систем правления в
соответствии сo взглядами Катарины Маколей и Томаса Гоббса
Ключевые слова: pеспублика, монархия, правительство, общество, правительство

Катаринa Маколей в своей работе представляет подробное описание систем правления в особенности монархию поднятые в книге Томаса Гоббса и подчеркивает
связанные с этой формой правления особенности. Одновременно Маколей представляет республиканскую систему правления и связанные с ним особенности
противопоставляя ее монархической системе правления. Описывая ее и политические взгляды Гоббса автор доказывает свою приверженность республиканской
системе.
Elya GHIASYAN
Picularities of Monarchical and Republican systems according to Catharine
Macaulay and Thomas Hobbes
Key words: republic, monarchy, ruling system, society, power

Catharine Macaulay in her work represents the description of the ruling systems
specifically the monarchical system mentioned in the book of Thomas Hobbes and
highlights the picalarities related to it represented by the author. Simultanously
Macaulay represents the republic system and the picularities associated with it
conctrasting it with monarchical system. Describing her and the political views of
Hobbes she proves her commitment to the republican system.
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«ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԱԿԱՆ ԴԻՎԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ» ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅԱՆ
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
Աննա ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
ԵՊՀ ասպիրանտ
Բանալի բառեր. խորհրդարանական դիվանագիտություն, գիտական սահմանում,
միջխորհրդարանական համագործակցություն, քաղաքական երկխոսություն, հակամարտությունների կարգավորում

«Խորհրդարանական դիվանագիտություն» եզրույթը միջազգային հարաբերությունների բառապաշար է ներմուծվել ամերիկացի գիտնական և դիվանագետ Ֆիլիպ Ջեսսապի կողմից220: Մեջբերելով նշանավոր քաղաքական գործիչ Դին Ռասկին, ով 1955թ. առաջին անգամ կիրառել էր եզրույթը`
Ֆիլիպ Ջեսսապը 1956թ. Հաագայի միջազգային իրավունքի ակադեմիայում
խորհրդարանական դիվանագիտությանը նվիրած մի դասընթացի ժամանակ
նշել էր չորս առանձնահատկություն, որոնք խորհրդարանական դիվանագիտությունը տարբերակում են բազմակողմ բանակցությունների մյուս ձևերից:
Առաջինը լայն օրակարգով մշտական գործող կազմակերպության առկայությունն է: Երկրորդ առանձնահատկությունը նստաշրջանների հանրային
բնույթն է զանգվածային լրատվամիջոցների ներգրավմամբ: Երրորդ տեղում
Ֆ. Ջեսսապը հիշատակում է ընթացակարգի կանոնները, որոնք կարող են
օգտագործվել տակտիկական նպատակներով, որպեսզի ինչ-որ տեսակետ
ընդունվի կամ դրա հակադիրը մերժվի և վերջապես, քննարկումների արդյունքներով ձայների մեծամասնությամբ բանաձևերի ընդունումը221:
Ի սկզբանե «խորհրդարանական դիվանագիտություն» եզրույթով Դին
Ռասկը և Ֆիլիպ Ջեսսապը բնորոշել են բազմակողմ բանակցային տարածության մեջ խորհրդարանական ընթացակարգերով ծավալվող դիվանագիտությունը: Թեև կան հեղինակներ (ամերիկացի քաղաքագետ Ռ. Ֆրիդհայմ և
այլք), որոնք եզրույթը հենց այդ իմաստով էլ շարունակում են կիրառել, հարկ
է նշել, որ խորհրդարանական դիվանագիտության կայացման և զարգացման
գործընթացում նրա ընկալումը որոշակիորեն ընդլայնվել է, և ինչպես իրավամբ նշում է Բրյուսելի Բաց համալսարանի Եվրոպական հետազոտությունների ինստիտուտի գիտաշխատող Դանիել Ֆիոթը, այժմ միայն միջազգային
համագումարներին չէ, որ վերաբերում է222: Այսօր այդ հասկացությամբ բնո220

Dembinski L. The Modern Law of Diplomacy: External Missions of States and International
Organizations. Dordrecht: M. Nijhoff, 1988. p. 253.
221
Նույն տեղում:
222
Fiott D. On the Value of Parliamentary Diplomacy. Madariaga Paper, Vol. 4, No. 7,
April 2011. https://www.academia.edu/546268/On the Value of Parliamentary Diplomacy.
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րոշում են խորհրդարանների և խորհրդարանականների միջազգային գործողությունները, որոնք կարող են լինել քիչ թե շատ ֆորմալիզացված հարաբերություններ223:
Խորհրդարանական դիվանագիտությունը դեռևս չի համարվում լայնորեն հետազոտված թեմա: Մինչ պրակտիկայում այն արագ զարգանում է,
գիտության մեջ շարունակում է մնալ գործնականում չուսումնասիրված: Հետազոտողների և քաղաքական գործիչների կողմից պարբերաբար ընդգըծվում է խզումը խորհրդարանական դիվանագիտության պրակտիկայի և նրա
տեսական իմաստավորման միջև224: Թերևս ոչ բավարար գիտական մշակվածության արդյունքում է, որ դեռևս գոյություն չունի «խորհրդարանական
դիվանագիտություն» հասկացության համընդհանուր գիտական սահմանում:
Որոշ հեղինակների կարծիքով` եզրույթը կարող է անգամ մոլորության մեջ
գցել, քանզի նեղ իմաստով «դիվանագիտություն»-ը պետությունների շահերն առաջ տանելու մեթոդ է ամենից առաջ բանակցությունների միջոցով,
մինչդեռ խորհրդարանականներն այդպիսի գործողություններում սովորաբար չեն ներգրավվում225: Գիտական հանրության շրջանակներում չկա լիակատար համաձայնություն առ այն, թե «խորհրդարանական դիվանագիտություն» հասկացությունն ինչպիսի հստակ ծավալ և բովանդակություն է ներառում: Հետազոտողներից յուրաքանչյուրը տալիս է իր սեփական սահմանումը` եզրույթի մեջ դնելով տարբեր իմաստային ծանրաբեռնվածություն:
Խորհրդարանական դիվանագիտության հայեցակարգի զարգացմանը
շատ ժամանակ ու ջանքեր է տրամադրել նիդերլանդացի քաղաքական գործիչ, նախկին դիվանագետ Ֆրանս Վայսգլասը: Աշխատություններից մեկում
Ֆ. Վայսգլասը և Ջ. դե Բոյերը (համահեղինակ) նշում են, որ «խորհրդարանական դիվանագիտություն» եզրույթը կիրառում են՝ նկատի ունենալով
«խորհրդարանականների կողմից իրականացվող միջազգային միջոցառումների ողջ շրջանակը երկրների միջև փոխըմբռնումը խորացնելու, կառավարությունների նկատմամբ վերահսկողությունը բարելավելու գործում միմյանց
աջակցելու և միջկառավարական հաստատությունների օրինականությունը

223

Burgos Quezada, Mauricio y Javier Riffo Muñoz, José Luis (editores) Diplomacia
Parlamentaria. Valparaíso : Senado de Chile, 2014. p. 52.
file:/C:/Users/Publish%20User1/Downloads/libro%20DIPLOMACIA%20PARLAMENTARIA..
224
Stavridis S. Parliamentary Diplomacy: some preliminary findings, Jean Monnet Working
Paper in Comparative & International Politics No.48, Political Studies Department, Universita di
Catania, November 2002. http:/aei.pitt.edu/591/1/jmwp48.htm. (last accessed 24.05.2016 11:05).
225
Bajtay P. Shaping ang Controlling Foreign Policy-Parliamentary Diplomacy and Oversight,
and the Role of the European Parliament. Policy Departament, Directorate-General for External
Policies. July 2015. p. 3. www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/549045/EXPO
STU(2015)549045 EN.pdf..
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բարձրացնելու նպատակով226: Ֆ. Վայսգլասի և Ջ. դե Բոյերի առաջարկած
սահմանումն իրենց աշխատանքներում մեջբերում և զարգացնում են Ռ.
Սուկման227 (Ստրատեգիական և միջազգային հետազոտությունների կենտրոնի (CSIS) գործադիր տնօրեն, Ինդոնեզիա), Փ. Բաջտայը228 և այլք:
Հաշվի առնելով «խորհրդարանական դիվանագիտություն» թեմայի միջառարկայական բնույթը՝ հույն միջազգայնագետ Ջ. Նուոլասը վերլուծությունն իրականացնում է երկու մակարդակում: Առաջինը վերաբերում է նրա
իրավական բնույթին և կապված է միջազգային հարաբերությունների ոլորտում խորհրդարանի ինստիտուցիոնալ իրավասության հետազոտման հետ:
Երկրորդ մակարդակն առնչվում է խորհրդարանական դիվանագիտության
քաղաքական բնույթին և վերաբերում երկրի արտաքին քաղաքականության
ձևավորման և իրականացման մեջ խորհրդարանի ունեցած ավելի լայն քաղաքական դերին: Միավորելով երկու մակարդակները` Ջ. Նոուլասը խորհըրդարանական դիվանագիտությունը ներկայացնում է` իբրև «միջազգային
հարաբերություններում խորհրդարանի կողմից իրականացվող գործողություններ թե´ ինստիտուցիոնալ իրավասության շրջանակներում, և թե´ իբրև
կենտրոնական գործոն ներքին քաղաքականության մեջ»229: Միաժամանակ,
խորհրդարանական դիվանագիտությունը սերտորեն կապված է տնտեսական դիվանագիտության հետ` օգտագործելով վերջինիս սկզբունքներն ու
մեթոդները230: Գերմանացի քաղաքագետ Ն. Գյոտցը «խորհրդարանական
դիվանագիտություն» եզրույթը դիտարկում է երկու տեսանկյունից: Առաջինում այն ընկալվում է իբրև որոշումների ընդունման առանձնահատուկ մեթոդ: Սա, ըստ էության, այն նույն հայեցակարգն է, որով խորհրդարանական
դիվանա-գիտությունն ի սկզբանե մուտք է գործել միջազգային հարաբերու226

Weisglas, F. and de Boer G. "Parliamentary Diplomacy", The Hague Journal of Diplomacy,
Vol. 2 (2007). Pp. 93-94. Availableat:
http://www.fransweisglas.nl/images/uploads/file/parliamentary%20diplomacy.pdf.
227
Sukma R. Political Change, Foreign Policy and Parliamentary Diplomacy. Statement
delivered at the 3rd Annual CDI Indonesia-Australia Parliamentary Committee Forum, Jakarta, 3
July 2008. p. 10 Availableat: http://archives.cap.anu.edu.au/cdi_anu_edu_au/.IND/200809/D_P/2008_07_IND_3rd_Parl_Comm_Wkshp_JKT/2008_07_IND_3rd_Parl_Comm_Wkshp_
JKT_KeyNote.pdf. (last accessed 25.05.2016 11:20).
228
Bajtay P. Shaping and Controlling Foreign Policy - Parliamentary Diplomacy and Oversight,
and the Role of the European Parliament. Policy Department, Directorate-General for External
Policies.July 2015. p. 10. Available at:
www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/549045/EXPO_STU(2015)549045EN.pdf.
229
Noulas G. The role of parliamentary diplomacy in foreign policy. Foreign policy journal. 22.
10.2011. Availableat: http://www.foreignpolicyjournal.com/2011/10/22/the-role-ofparliamentary-diplomacy-in-foreign-policy/. (last accessed 11.03.2016, 21:40).
230
Manasserian T., Economc diplomacy: from theory to real life, Yerevan State University
Department of Economics, YSU Print, Yerevan, 2014, pp. 597-611.
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թյուններ՝ բնութագրվելով ինստիտուցիոնալացմամբ, ընթացակարգի կանոններով, հանրային քննարկմամբ և որոշումների նախագծերի քվեարկությամբ231:
«Խորհրդարանական դիվանագիտություն» հասկացության ըմռնման
երկրորդ մոտեցումը վերաբերում է դերակատարների կոնկրետ տեսակին`
խորհրդարանական գործակալներին: Սա նշանակում է, որ օրենսդիր մարմիններն ինքնուրույնաբար կազմակերպում են իրենց դիվանագիտական
ներգրավվածությունը232: «Ներկայիս բանավեճերում «խորհրդարանական
դիվանագիտություն» եզրույթն ավելի հաճախ կիրառվում է դիվանագիտական գործունեությանը մասնակցող անձանց կամ մարմինների ինստիտուցիոնալ ֆոնը բնորոշելու համար, և հատկանշական է, որ խորհրդարանականները հենց այդ առումով էլ այն կիրառում են»,-գրում է Ն. Գյոտցն ու հավելում, որ խորհրդարանական դիվանագիտությունն այդ իմաստով վերաբերում է միջխորհրդարանական համագործակցությանը, որի նախատիպ հաստատությունը Միջխորհրդարանական միությունն է233: Իրականում, ըստ Ն.
Գյոտցի, եզրույթը կիրառվել է` կապված հենց այս կազմակերպության հետ,
նախքան պրոֆեսիոնալ դիվանագետների կողմից իրականացվող բազմակողմ բանակցությունների մեթոդները բնորոշելու համար նրա ներմուծումը:
Ըստ իսպանացի քաղաքական գործիչ Ֆ. Տրիլլոյի` «խորհրդարանական դիվանագիտություն»-ն ընդգրկում է օրենսդիր մարմիններին և նրանց
անդամներին միմյանց կապող ինստիտուցիոնալ և ոչ ֆորմալ հարաբերությունների բարդ ցանցը. «Լայն իմաստով այն ներառում է օրենսդիր մարմնի
սահմանադրական լիազորությունները միջազգային պայմանագրերի և համաձայնագրերի վավերացման ոլորտում և այդ ոլորտում կառավարության
գործողությունների վերահսկողությունը»234:
«Խորհրդարանական դիվանագիտություն» հասկացությունը գրեթե
նույն կերպ է բնորոշում մեքսիկացի քաղաքագետ Ֆ. Սոլանան. «Խորհրդարանական դիվանագիտության տակ հասկացվում է օրենսդիր իշխանության
231

Götz N "On the Origins of 'Parliamentary Diplomacy' Scandinavian 'Bloc Politics' and
Delegation Policy in the League of Nations", Cooperation and Conflict: Journal of the Nordic
International Studies Association, Vol 40, No 3 (2005), p. 263.
232
Masters L. South Africa's emerging parliamentary diplomacy and soft power. Strategic
Review for Southern Africa, Vol 37, No 2 (2015). P. 76. Availableat:
http://www.up.ac.za/media/shared/85/Strategic%20Review/Vol%2037%20(2)/masters-pp7493.zp74597.pdf. (last accessed 26.05.2016, 10:40).
233
Götz N "On the Origins of 'Parliamentary Diplomacy' Scandinavian 'Bloc Politics' and
Delegation Policy in the League of Nations", Cooperation and Conflict: Journal of the Nordic
International Studies Association, Vol 40, No 3 (2005), p. 264.
234
Trillo-Figueroa, Federico La diplomacia parlamentaria. El País, España. Tribuna.02 de abril
de 1997. Disponible en: http://elpais.com/diario/1997/04/02/opinion/859932008_850215.html.
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և նրա մարմինների միջամտությունը կամ մասնակցությունը պետության արտաքին քաղաքականության մշակմանը, վերահսկողությանն ու իրականացմանը, ինչպես նաև այն ինստիտուցիոնալ և ոչ ֆորմալ հարաբերությունների
սկզբունքների բնորոշումը, որոնք կապակցում են մյուս երկրների օրենսդիր
իշխանություններին և նրանց մարմիններին»235:
Ըստ իրավագետ Ֆեդերիկո Վալլեխոս դե լա Բարրայի (Չիլիի) ՝ խորհըրդարանական դիվանագիտությունը վերաբերում է կանոնավոր և հաջորդական միջազգային գործունեությանը, որը խորհրդարանները ծավալում են
որոշակի պետական նպատակների հասնելու համար. «Այն, ըստ էության,
դիվանագիտություն է, որում չկա ո՛չ կառավարությունների ներկայացվածություն, ո՛չ էլ նրանց անունից բանակցելու լիազորություն, և որի հայտնությունն ակնհայտ ապացույցն է պետության միջազգային հարաբերությունների զարգացման գործում խորհրդարանների աճող ազդեցության»236:
Որոշ հետազոտողներ և քաղաքական գործիչներ «խորհրդարանական
դիվանագիտություն» եզրույթը կիրառում են ավելի նեղ իմաստով՝ առանձնացնելով այն միջխորհրդարանական շփումների ավանդական ձևերից և
համարելով խորհրդարանականների միջև փոխազդեցության նոր մակարդակ: Այս մոտեցման կողմնակիցները հաճախ հղում են կատարում Արևմըտաեվրոպական միության վեհաժողովի խորհրդարանական և հասարակայնության հետ կապերի հանձնաժողովի անդամ Վերա Սկարչիալուպիին,
ով 2000թ. «Խորհրդարանական դիվանագիտություն. միջազգային վեհաժողովների դերը» վերտառությամբ իր զեկույցում մասնավորապես նշել էր.
«Խորհրդարանականների միջև շփումները, որոնք վերջին տարիներին
ստեղծել են մի շարք նախաձեռնություններ, ներկայումս արտահայտվում են
ավելի կառուցվածքային և կազմակերպական ձևով, որում խորհրդարանական համագործակցությունը փոխարինվել է խորհրդարանական դիվանագիտությամբ: Այդ եզրույթն ընդգրկում է ինչպես ավանդական ձևի ինստիտուցիոնալ կապերը, այնպես էլ ինքնաբուխ ձևավորված և այնուհետ ինստիտուցիոնալացված կապերը` այդպիսով իրենց իրավասությունների սահ-
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México, 2011. Disponible en: www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spe/SPE-ISS-04-11. pp. 15-16.
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մաններում գործող խորհրդարանականներին հնարավորություն տալով լուծել լուրջ խնդիրներ, որոնք դուրս են ազգային սահմաններից»237:
Գերմանացի քաղաքագետ Մ. Օբրեխթը խորհրդարանական դիվանագիտությունը համարում է խորհրդարանական արտաքին քաղաքականության երեք ձևերից մեկը՝ առանձնացնելով այն խորհրդարանական համագործակցությունից և միջխորհրդարանական վեհաժողովների շրջանակներում անցկացվող հանդիպումներից: Խորհրդարանական դիվանագիտության շրջանակներում հեղինակը կարևորում է արտասահմանյան ծառայողական այցերը, այլ երկրների հետ բարեկամական խմբերը և լիագումար
նիստերում հյուրերի ընդունումը` նշելով, որ «խորհրդարանական համագործակցություն» եզրույթը դուրս է այդ գործունեության շրջանակներից,
քանզի մատնանշում է տարբեր (երկկողմ կամ եռակողմ) խորհրդարանական կառույցների առավել ինտենսիվ համագործակցություն238:
«Ակնհայտ է, որ խորհրդարանների միջազգային ակտիվությունն զգալիորեն աճել է և հանդիսանում է դիվանագիտության կարևոր կողմ, ինչն այլ
է, քան պարզապես խորհրդարանական համագործակցությունը միջազգային
գործերում»,- գրում է իսպանացի քաղաքական գործիչ Պ. Գարսիա- Էսկուդերո Մարկեսը239:
Միջխորհրդարանական միության`«Խորհրդարանների ներգրավվածությունը միջազգային գործերում» 2005թ. զեկույցում ևս խորհրդարանական
դիվանագիտությունն առանձնացվում է միջազգային հարաբերություններում
խորհրդարանների գործունեության այլ ձևերից: Զեկույցը ներկայացնում է
նաև խորհրդարանական դիվանագիտության կողմերի հակիրճ ցանկը, որում
նկատելի է խորհրդարանական դիվանագիտության դերի շեշտադրում հատկապես հակամարտությունների կարգավորման և խաղաղության հաստատման գործընթացներում240: Ընդ որում, այդ մոտեցումը բավականին հաճախ է
237

Squarcialupi V. Parliamentary diplomacy: the role of international assemblies.Report
submitted on behalf of the Committee for Parliamentary and Public Relations.Document a/1685.
Assembly of the Western European Union (WEU, 2000). Availableat:
http://dspace.africaportal.org/jspui/bitstream/123456789/17678/1/Parliamentary%20Diplomacy%
20The%20Role%20of%20International%20Assemblies.pdf?1. (last accessed 21.03.2016, 13:30).
238
Obrecht M. Niedergang der Parlamente? Transnationale Politik im Deutschen Bundestag und
der Assemblée nationale. Ergon-Verlag 2006. S. 238. Verfügbar um: https://halshs.archivesouvertes.fr/tel-00381932/document. (zuletzt aufgerufen 27.05.2016, 10:05).
239
García-Escudero Márquez P. Diplomacia y Cooperación Parlamentarias: Las Cortes
Generales. Asamblea: Revista Parlamentaria de la Asamblea de Madrid, No. 19 (2008). p.7.
http://www.asambleamadrid.es/RevistasAsamblea/ASAMBLEA%2019%20COMPLETA.pdf.
240
Parliamentary Involvement in International Affairs. A report by the Inter-Parliamentary Union
(IPU) to the Second World Conference of Speakers of Parliaments New York, 7-9 September
2005.p.8. Availableat: http://www.ipu.org/splz-e/sp-conf05/involvement-rpt.pdf.
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հանդիպում: Դրա կողմնակիցներից մեկի` ռուս քաղաքագետ Ե. Կոնդրաշովայի կարծիքով խորհրդարանական դիվանագիտությունը արտասահմանյան և միջազգային դերակատարների հետ խորհրդարանի փոխգործակցության մյուս ձևերից տարբերող հիմնական նշանն ակտիվ գործողությունների
առկայությունն է, որոնք ցուցաբերվում են խորհրդարանականների կողմից
առկա հակամարտությունների կարգավորման կամ շփումներում նոր մակարդակի հասնելու համար241:
Միջխորհրդարանական միության հովանավորությամբ 2006թ. լույս տեսած «Խորհրդարանը և ժողովրդավարությունը 21-րդ դարում» վերնագրով
ուղեցույցում սոցիալական տեսաբան Դ. Բիթհամը խորհրդարանական դիվանագիտությունը դիտում է միջխորհրդարանական համագործակցության
երեք ձևերից մեկը: Նշվում է նաև, որ խորհրդարանական դիվանագիտությունը հաճախ օգտագործվում է հարևան երկրներում կամ սեփական տարածաշրջանում առկա հակամարտությունների կարգավորման ընթացքում
քաղաքական երկխոսությունն առաջ տանելու համար242:
Ըստ տեսաբաններ Ս. Ստավրիդիսի և Ա. Մալամուդի՝ խորհրդարանական դիվանագիտությունը միջազգային հարաբերություններում խորհըրդարանական ինստիտուտների գործունեության երեք հիմնական ձևերից
մեկն է, որը բոլորովին վերջերս է ի հայտ եկել և հիմնականում կենտրոնացած է խաղաղաստեղծ և հակամարտությունների կանխարգելման ուղղությամբ իրականացվող գործողությունների վրա243:
Ավելի վաղ՝ 2002թ. հրապարակած իր աշխատություններից մեկում
հույն միջազգայնագետ Ս. Ստավրիդիսը նշում է, որ խորհրդարանական դիվանագիտությունը և խորհրդարանական պատասխանատվությունն արտաքին և անվտանգության (պաշտպանության) քաղաքականության ոլորտներում նույնը չեն, չնայած, ըստ հեղինակի, սխալ կլիներ անտեսել դրանց միջև
միջև փոխադարձ կապը, քանզի առանց խորհրդարանական պատասխանատվության որևէ ձևի չի կարող գոյություն ունենալ խորհրդարանական
դիվանագիտություն ընդհանրապես: Միևնույն ժամանակ, միջազգայնագետի
կարծիքով, նրանց միջև կա տարբերություն. հաշվետվողականությունը
241

Кондрашева Е. В. Эволюция парламентаризма в контексте внешнеполитической
деятельности России. Дис. на соиск. учен. степ. канд. полит. наук. М. 2008. с. 26.
242
Beetham, David Parliament and democracy in the twenty-first century. A guide to good
practice. Inter Parliamentary Union 2006. P.173. Availableat:
http://www.ipu.org/PDF/publications/democracy_en.pdf. (last accessed 27.05.2016, 14:00).
243
Malamud A. y Stavridis S. Parliaments and parliamentarians as international actors. Bob
Reinalda (ed.), The Ashgate Research Companion to Non-State Actors, Ashgate, Aldershot,
2011. p. 101. Availableat: http://apps.eui.eu/Personal/Researchers/malamud/Ashgate-MalamudStavridis.pdf. (last accessed 15.10.2016, 16:10).
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կապված է ներքին քաղաքականության հետ, մինչդեռ դիվանագիտությունը
ներառում է պետության միջազգային հարաբերությունները244:
Այնքանով, որքանով խորհրդարանականները համարվում են ժողովըրդի ընտրյալներ, երբեմն հավասարության նշան է դրվում խորհրդարանական
դիվանագիտության և ժողովրդական դիվանագիտության միջև: Այդպիսի
մոտեցման հետ համաձայն չէ ՌԴ Պետդումայի միջազգային գործերի կոմիտեի նախագահ Դ. Ռոգոզինը. «Ես չէի նույնականացնի խորհրդարանական դիվանագիտությունը ժողովրդական դիվանագիտության հետ, ինչպես
դա հաճախ տեղի է ունենում: «ժողովրդական դիվանագիտություն»-ը, ի
տարբերություն պաշտոնական և խորհրդարանական դիվանագիտության,
իր վրա կոնկրետ պարտավորություններ չեն կրում, չի կատարում նախագահի հանձնարարությունները և չունի հստակ սահմանված արտաքին քաղաքական գործառույթներ: Դա է նրանց գլխավոր տարբերությունը»245:
Թեմայի համատեքստում ռուս քաղաքագետ Ե. Կոնդրաշովան ևս նշում
է, որ չնայած արտաքին քաղաքականության վրա ազդելու այս երկու լծակների նմանությանը (պաշտոնական դիրքորոշումից հարաբերականորեն ազատ լինելը) կան և մեծ տարբերություններ. խորհրդարանականները ողջ
ժողովրդի կամ նրա մի մասի ներկայացուցիչներն են, ընդ որում՝ օրինական,
այն դեպքում, երբ տարբեր կազմակերպություններ օրենքով կարող են ներկայացնել միայն սեփական շահերը: Բացի այդ, արդեն ձևավորվել է այդ
երկու խողովակների միջոցով արտաքին քաղաքականության իրականացման տարբեր պրակտիկա, ընդ որում, խորհրդարանակններն ավելի սերտ
են համագործակցում կառավարական խողովակների հետ246:
Քաղաքական գործիչների և հետազոտողների շրջանակներում լայն
աջակցություն է գտնում այն հայեցակարգը, ըստ որի՝ խորհրդարանական
դիվանագիտությունը կապող օղակ է ժողովրդական և պաշտոնական դիվանագիտության միջև, քանզի խորհրդարանն իր պատգամավորների միջոցով
հասարակության մտահոգություններն արտաքին քաղաքական հարցերում
առավել հասանելի է դարձնում իշխանություններին, իսկ կարևոր հարցերի
շուրջ կառավարության քաղաքականությունը` հասարակության լայն զանգ-
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деятельности России. Дис. на соиск. учен. степ. канд. полит. наук. М. 2008. с. 26.
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վածներին247: Այլ կերպ ասած` խորհրդարանները պատասխանատու են
քաղաքական որոշումերը ժողովրդին հասցնելու համար: Խորհրդարանի՝
իբրև արտաքին քաղաքականության մեջ միջնորդի հայեցակարգը կապված
է իշխանության այդ մարմնի ներկայացուցչական բնույթի հետ, որը շատ
հաճախ ընդգծվում է իբրև խորհրդարանի հիմնարար գործառույթ:
Ինչպես տեսնում ենք, «խորհրդարանական դիվանագիտություն» հասկացությամբ բնորոշվում է մի երևույթ, որին կարելի է նայել տարբեր
դիտանկյուններից: Գիտական հանրության շրջանակներում միասնական
մոտեցումն այդ առումով բացակայում է: Որոշ հետազոտողների կողմից
եզրույթը կիրառվում է նույն իմաստով, որով այն սկզբնապես ներմուծվել է
միջազգային հարաբերությունների բառապաշար՝ իբրև բազմակողմ ֆորումներում խորհրդարանական ընթացակարգերով ծավալվող գործունեություն,
ըստ էության, նկատի ունենալով «կոնֆերանսային դիվանագիտություն»-ը:
Խորհրդարանական դիվանագիտության նման մեկնաբանումը չի արտահայտում նրա բուն էությունը և կարող է ի վերջո հանգեցնել նրա դերի և ներուժի
թերագնահատմանը: Շատ հաճախ «խորհրդարանական դիվանագիտություն»
եզրույթը կիրառվում է լայն իմաստով` ներառելով միջազգային ասպարեզում
խորհրդարանականների
կողմից
իրականացվող
միջոցառումների
ամբողջությունը, երբեմն էլ առանձնացվում միջխորհրդարանական համագործակցության ավանդական ձևերից: «Խորհրդարանական դիվանագիտություն» հասկացության բնորոշման վերջին մոտեցումը, թերևս, ավելի ճիշտ է:
Իհարկե, խորհրդարանի գործունեությունն իր որոշ սահմանադրական լիազորությունների իրականացման ոլորտում կարող է ունենալ միջազգային
նշանակություն (միջազգային պայմանագրերի վավերացում, պետական բյուջեի հաստատում, արտաքին քաղաքականության ոլորտում կառավարության գործունեության վերահսկողություն և այլն), բայցևայնպես, դժվար է
չհամաձայնել գերմանացի քաղաքագետ Մ. Օբրեխթի դիտարկմանն առ այն,
որ միայն այն դեպքում, երբ «դիվանագիտություն» ասելիս հասկանում ենք
շահերի բանակցային համաձայնեցում հիմնախնդիրների ամենակիրառելի
լուծումը գտնելու համար, միայն այդ ժամանակ կարելի է պատգամավորների գործունեությունը «դիվանագիտական» համարել248: Ընդ որում առանցքն այս դեպքում երկխոսության գաղափարն է, որը հաճախ ընդգծվում
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ՀՀ ԱԺ նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը հանդիպել է ԱԳՆ և ՀՀ դիվանագիտական
ներկայացուցիչների ղեկավարների հետ. 02.09.2009. Էլեկտրոնային ռեսուրս,
հասանելիության ռեժիմ`http://armenpress.am/arm/print/569409/.
248
Obrecht M. Niedergang der Parlamente? Transnationale Politik im Deutschen Bundestag und
der Assemblée nationale. Ergon-Verlag 2006. S. 238. Verfügbar um: https://halshs.archivesouvertes.fr/tel-00381932/document. (zuletzt aufgerufen 14.06.2016 14: 054).
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է իբրև խորհրդարանական դիվանագիտության բուն էություն: Խորհրդարանական դիվանագիտության այդպիսի ըմբռնումը հարուստ է օրինակներով:
«Խորհրդարանական դիվանագիտությունը միջոց է, որով երկու կամ
ավելի խորհրդարաններ կազմակերպում են շարունակական երկխոսություն`
միջազգային առանցքային հիմնախնդիրների շուրջ», - նշված է խորհրդարանական զարգացման վերաբերյալ գիտելիքների գլոբալ ու առաջատար հարթակի՝ AGORA-ի կայքում249:
ԵԽԽՎ «Խորհրդարանական դիվանագիտության խթանումը» վերտառությամբ զեկույցում նշված է. «Վեհաժողովը ճանաչում է խորհրդարանական դիվանագիտության բուն էությունը հանդիսացող երկխոսության և համագործակցության դրական ներդրումը միջպետական լարվածության թուլացման, մարդու իրավունքների, խորհրդարանական ժողովրդավարության,
օրենքի գերակայության և այլ բարդ հիմնախնդիրների ոլորտում հնարավոր
լուծումներ գտնելու գործում»250:
«Շատ զգայուն հարցեր հաջողությամբ լուծվել են խորհրդարանական
դիվանագիտության հիմքը հանդիսացող երկխոսության և բանակցությունների միջոցով», - 2005թ. սեպտեմբերին Խորհրդարանների խոսնակների՝ Նյու
Յորքում անցկացված Երկրորդ համաշխարհային համաժողովում Իսլամական համաժողովի անդամ-պետությունների կազմակերպության խորհրդարանական միության (PUOICM) անունից ելույթ ունենալիս նշել էր Մ. Քիլիկը251:
Իբրև նախնական եզրակացություն՝ խորհրդարանական դիվանագիտությունը կարելի է բնորոշել որպես խորհրդարանականների կողմից իրականացվող գործողությունների ամբողջություն, որն ուղղված է արտաքին
քաղաքական որոշակի նպատակներին հասնելու գործընթացում քաղաքական երկխոսությունն առաջ տանելուն և զարգացնելուն: Ընդ որում երկխո249

Portal for Parliamentary Development:Home: Resources: Areas of Expertises: Parliamentary
Diplomacy. Availableat: http://www.agoraparl.org/resources/aoe/parliamentaryinstitution/parliamentary-diplomacy.
250
João Bosco Soares da Mota Amaral Promoting parliamentary diplomacy. Doc. 12428 Report.
Committee on Political Affairs and Democracy. The Parliamentary Assembly of the Council of
Europe. 26 October 2010. P.3. Available at: http://semanticpace.net/tools/pdf.aspx?doc=aHR0cDovL2Fzc2VtYmx5LmNvZS5pbnQvbncveG1sL1hSZWYv
WDJILURXLWV4dHIuYXNwP2ZpbGVpZD0xMjU3NCZsYW5nPUVO&xsl=aHR0cDovL3Nl
bWFudGljcGFjZS5uZXQvWHNsdC9QZGYvWFJlZi1XRC1BVC1YTUwyUERGLnhzbA==&x
sltparams=ZmlsZWlkPTEyNTc0. (Last accessed 02.06.2016. 09:10).
251
Summary records of the proceedings of the 127th IPU Assembly. Session I: Roundtable
discussion: Multilateralism and the role of parliamentary diplomacy. Québec City (Canada) 2126 October 2012.p. 46. www.ipu.org/conf-e/127/sr.pdf. (Last accessed 31.06.2016. 10:30).
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սությունն այս դեպքում կիրառվում է ոչ այնքան պարտադիր վերջնարդյունքին հասնելու, որքան խորհրդարանական դիվանագիտության ճկուն միջոցների գործադրմամբ քաղաքական գործընթացի մասնակիցների միջև փոխըմբռնման խորացման, դիրքորոշումների մերձեցման և վստահության մթնոլորտի ձևավորման, ասել է թե՝ բանակցությունների համար բարենպաստ
քաղաքական մթնոլորտի ստեղծման շեշտադրմամբ:
Այսպիսով, խորհրդարանական դիվանագիտությունը ֆենոմեն է, որի
հետագա արժեքը դեռ պետք է գնահատվի ու վերիմաստավորվի: Ու թեև
գոյություն ունի ոչ մեծ գիտական հետաքրքրություն, և միջազգային հարաբերությունների ոլորտի որոշ դասական մտածողներ էլ կասկածի են ենթարկում այն՝ համարելով ոչ միանշանակ, այնուամենայնիվ, ինչպես նշում է
հույն միջազգայնագետ Ս. Ստավրիդիսը՝ մեր ժամանակներում խորհրդարանական դիվանագիտությունն այլևս փաստ է. «Դասերից մեկը, որ խորհըրդարանական դիվանագիտությունը կարող է ուսանել տարածաշրջանային կառավարություններին այն է, որ միջազգային հարաբերությունները գործադիր իշխանության բացառիկ առանձնաշնորհը չեն այլևս: Գլոբալացված
աշխարհում հնարավորություններ կան շատ սուբյեկտների, այդ թվում և
տարածաշրջանների ու նրանց համապատասխան խորհրդարանների համար: Այդպիսի զարգացման մեջ առկա է նաև ժողովրդավարացման ակընհայտ տարր, որը չպետք է անտեսվի»252:

252

Stavridis S. Parliamentary Diplomacy: any Lessons for regional parliaments? Zaragoza, 2006.
p. 25. www.unizar.es/union europea/files/documen/conferencia%2010.2006/SteliosStavridis
english final.pdf.
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Աննա ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
«Խորհրդարանական դիվանագիտություն» հասկացության մեթոդաբանական
խնդիրները
Բանալի բառեր. խորհրդարանական դիվանագիտություն, գիտական սահմանում,
միջխորհրդարանական համագործակցություն, քաղաքական երկխոսություն, հակամարտությունների կարգավորում

«Խորհրդարանական դիվանագիտություն» հասկացությամբ բնորոշվում է մի
երևույթ, որին կարելի է նայել տարբեր դիտանկյուններից: Գիտական
հանրության շրջանակներում միասնական մոտեցումն այդ առումով
բացակայում է: Իբրև նախնական եզրակացություն՝ խորհրդարանական
դիվանագիտությունը կարելի է բնորոշել որպես խորհրդարանականների
կողմից իրականացվող գործողությունների ամբողջություն, որը միտված է
արտաքին քաղաքական որոշակի նպատակներին հասնելու գործընթացում
քաղաքական երկխոսությունն առաջ տանելուն և զարգացնելուն:
Анна ГРИГОРЯН
Определение понятия "парламентская дипломатия"
Ключевые слова: парламентская дипломатия, научное определение, межпарламентское
сотрудничество, политический диалог, разрешение конфликтов

Понятием «парламентская дипломатия» характеризуется явление, которое можно
рассматривать с различных точек зрения. Общий подход в рамках научного сообщества отсутствует. В качестве предварительного заключения парламентскую
дипломатию можно охарактеризовать как совокупность действий предпринимаемых парламентариями с целю продвижения и развития политического диалога
в процессе достижения определенных политических целей.
Anna GRIGORYAN
Definition of the concept of "parliamentary diplomacy"
Key words: parliamentary diplomacy, scientific definition, interparliamentary cooperation,
political dialogue, conflict resolution

The concept of "parliamentary diplomacy" is a phenomenon, that can be described from
different points of view. The general approach within the scientific community is
absent. As a preliminary conclusion, parliamentary diplomacy can be described as a set
of actions undertaken by parliamentarians, which is aimed at promoting and developing
political dialogue in the process of achieving certain political goals.
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