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ՍԱՄՎԵԼ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ
Տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր, ՀՊՏՀ
«Ամբերդ» հետազոտական կենտրոն

ՀՀ ԱԳՐԱՐԱՅԻՆ ՈԼՈՐՏԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՐԴԻ
ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
Հիմնաբառեր. ագրարային, կարգավորում, աջակցություն,
մրցունակություն, արդյունավետություն, բյուջետային հատկացումներ
ՀՀ ագրարային ոլորտի պետական կարգավորման ներկա փուլում առանձնակի կարևորվում է
գյուղատնտեսության տեխնիկական և տեխնոլոգիական վերազինման, կարողությունների հզորացման ծրագրերի պետական աջակցությունը: Այդ նպատակով հատկացումների հաշվենկատ օգտագործումը երաշխավորում է բազմակի փոխհատուցում, երկրի պարենային անվտանգություն,
գյուղական բնակչության զբաղվածություն և բարձր եկամտաբերություն:

Տնտեսության ագրարային ոլորտի, մասնավորապես` գյուղատնտեսության առանձնահատկությունները պահանջում են պետական միջամտություն և կարգավորում: Վերջիններս իրականացվում են վարչական և տնտեսական եղանակներով: Տնտեսական
կարգավորման հիմնական գործիքները պետական աջակցության տարբեր ծրագրերն ու
հարկային լծակներն են: Սույն հոդվածի շրջանակում իրականացվել է գյուղատնտեսության պետական աջակցության քաղաքականության ՈՒԹՍՀ վերլուծություն, շեշտադրվել
են ուժեղ և թույլ կողմերը, բացահայտվել սպառնալիքներն ու հնարավորությունները,
որոնց հիման վրա առաջադրվել են ՀՀ գյուղատնտեսության պետական կարգավորման
գործիքների և կառուցակարգերի կատարելագործման հայեցակարգային դրույթներ:
Ընդունված մեթոդաբանության համաձայն, հիմնախնդրի տրամաբանական ներկայացման նպատակով, տարանջատել ենք վարչական և տնտեսական կարգավորման ուղղությունները: Ավելին, առաջարկում ենք պետական կարգավորումն առավել լիարժեք և
բովանդակալից ներկայացնելու համար տնտեսական ուղղությունը ձևակերպել որպես սոցիալ-տնտեսական, քանի որ սոսկ տնտեսական կարգավորումը կարող է ուղղվել նաև
այնպիսի արդյունքների ձեռքբերմանը, որոնք էական սոցիալական արդյունավետություն
չեն ապահովում: Մինչդեռ հայտնի, որ գյուղատնտեսության հիմնական առաքելությունը
բնակչության պարենային անվտանգության ապահովումն ու բարեկեցության բարձրացումն է: Այս հիմնադրույթը հաստատելու համար նշենք, որ ներկայումս ՀՀ գյուղատնտեսության ոլորտի պետական աջակցության միջոցառումների և դրանց իրականացման ֆինանսական միջոցների զգալի հատվածը միտվում է ոչ այնքան ոլորտի զարգացմանը, որքան տնտեսական աճի խթանմանը: Մինչդեռ, գործոնային վերլուծությունը ցույց է տալիս,
որ գյուղատնտեսական արտադրության ցածր եկամտաբերության, իսկ տարածաշրջա5

նային կտրվածքով՝ վնասաբերության պայմաններում տնտեսական աճը չի կոռելացվում
երկարաժամկետ հատվածում ոլորտի զարգացման և գյուղական բնակչության բարեկեցության բարձրացման ցուցանիշների հետ: Այսինքն՝ տնտեսական աճը միշտ չէ, որ վկայում է տնտեսական զարգացման մասին: Տնտեսական աճը ենթադրում է կարճաժամկետ
հատվածում, հիմնականում միանգամյա ազդեցության գործոններով համախառն արտադրանքի ավելացում, այնինչ զարգացումը նպատակաուղղված է երկարատև ժամանակահատվածում կայուն արդյունավետության ապահովմանը: ՀՀ գյուղատնտեսության պետական կարգավորման գործող համակարգը դեռևս էական պայմաններ չի ստեղծում զարգացման նախադրյալների ձևավորման, ոլորտի մրցունակության ու եկամտաբերության
բարձրացման համար: Տպավորությունն այնպիսին է, որ գյուղատնտեսության ճյուղի արդյունավետության գնահատման հիմնական ցուցանիշը տնտեսական աճն է, անկախ
նրանից, թե դա որքանով է ազդում արտադրողների եկամուտների վրա: ՀՀ պաշտոնական վիճակագրությունը միայն ընտրանքային հարցումների արդյունքներով է ներկայացնում բնակչության տնտեսությունների ծախսերն ու եկամուտները, իսկ գյուղատնտեսական գործունեության արտադրական ծախսերի և եկամուտների վիճակագրություն ընդհանրապես չի վարվում: Սա բնավ ՀՀ ԱՎԾ թերացումը չէ, վերջինս պատշաճ կերպով
իրականացնում է սահմանված կարգով հաստատված իր գործունեության ծրագիրը, որտեղ նման առաջադրանք նախատեսված չէ: Խնդրի կարգավորման համար շահագրգիռ
պետք է լինի ոլորտի կառավարման լիազոր մարմինը, որը ներկա պայմաններում այս
գործառույթն իրականացնելու կարողություն չունի: Փաաստորեն, կառավարող մարմինը
չի տիրապետում կառավարման օբյեկտի գործունեության արդյունավետության ցուցանիշներին և առաջնորդվում է միայն տնտեսական աճ ապահովելու մղումով: Օրինակ՝ մշակվող հողատարածության հաշվով սուբսիդավորվող գնով դիզելային վառելիքի տրամադրումը որոշակիորեն թեթևացնում է արտադրողի ծախսերը և խթանում մշակվող տարածության ավելացումը, մինչդեռ այս, ինչպես նաև սուբսիդավորվող գնով սահմանափակ
քանակությամբ պարարտանյութի, վարկային միջոցների և սերմերի հատկացումը, որոշակիորեն նպաստելով ոլորտի համախառն արտադրանքի աճին, էական ազդեցություն
չի գործում հատկապես բարձրադիր ու հեռավոր գյուղական բնակավայրերի ընտանեկան
տնտեսությունների եկամտի ավելացման վրա:
Գյուղատնտեսության ճյուղի կայուն զարգացման վրա դեռևս մեծ է բնական գործոնների ազդեցությունը: Այդ ռիսկերի կառավարման համար կարևոր նշանակություն ունեն
երկարաժամկետ պետական աջակցության գործիքները, տեխնիկական, տեխնոլոգիական և ապահովագրական համակարգերի զարգացումը: Մինչդեռ, ՀՀ կառավարության
ագրարային քաղաքականության միջոցառումների գերակշիռ մասը կրում են կարճաժամկետ, առանձին դեպքերում` էպիզոդիկ բնույթ, որի պատճառով գյուղատնտեսական սուբյեկտների կողմից ըստ արժանավույն չեն ընկալվում և ակնկալվող արդյունք չեն ապահովում:
«Պետական աջակցություն գյուղատնտեսական հողօգտագործողներին» ծրագիրը,
որով իրականացվում էր հանրապետության առավել ռիսկային տարածաշրջանների գյու6

ղացիական տնտեսություններին հացահատիկային մշակաբույսերի ցանքատարածության
1 հա հաշվով 35 հազ. դրամ սուբսիդիայի հատկացում, 2007-2009 թթ. նկատելիորեն
նպաստեց սուբսիդավորվող գյուղական համայնքների տնտեսական գործունեության ակտիվացմանը: Սակայն 2010 թ. առանց լուրջ փաստարկների նպատակահարմար չհամարվեց շարունակել այդ ծրագիրը, որի հետևանքով փոխվեց դրա ուղղվածությունը և մոտ 3
անգամ կրճատվեց ֆինանսավորումը: Այսպիսի մարտավարությունը նսեմացնում է գյուղատնտեսության պետական աջակցության քաղաքականության վարկանիշը և թուլացնում շահառուների գործարար կարողությունները: Ընդհանուր առմամբ, 2008 թ. համեմատությամբ, 2010 թ. պետական բյուջեից գյուղատնտեսության ֆինանսավորումը
կրճատվել է 34.6, իսկ 2011 թ.՝ 47,0 տոկոսով (աղյուսակ 1): Եթե ելակետ ընդունենք 2009
թվականը, ապա ոլորտի բյուջետային ֆինանսավորումը 2013 թ. կրճատվել է 46.5 տոկոսով: Հարց է ծագում, ինչպե՞ս է արդարացվում գյուղատնտեսության հռչակումը որպես
գերակա ոլորտ, եթե անհետաձգելի կարիքների առկայության պայմաններում պետական
աջակցությունը պակասել է:
Աղյուսակ 1
ՀՀ պետական բյուջեից գյուղատնտեսության, անտառային տնտեսության և ոռոգման
ոլորտների ֆինանսավորումը (2008-2014 թթ.)1
Տարիները
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Բյուջեն

այդ թվում`

Ընդամենը,
հազ. դրամ

Պլանային
Փաստացի
Պլանային
Փաստացի
Պլանային
Փաստացի
Պլանային
Փաստացի
Պլանային

33,051 000
24,482,526.6
35,934,058.1
36,112,207.4
40,036,601.1
36289892.5
42382063.1
25,200,163.5

Գյուղատնտեսություն
11,545,732.5
10,951,888.4
11,698,215.7
13,671,217.5
7,809,255.2
7,171,655.4
6,438,256.8
5,808,389.1
11,485,556.1

Փաստացի

21,896,922.9

9,105,867.7

762,670.0

12,028,385.2

Պլանային

21,935,985.7

10,060,136.0**

771,639.1

11,104,210.6

Փաստացի

18,175,936,7

9,332,617,9

788,991,4

8,054,327,4

Պլանային

23,774,834.2

12,054,648.0

1,026,395.8

10,693,790.4

անտառ

ոռոգում

1,918,111.0
1,789,115.6
1,831,493.0
1,488,186.2
916,034.1
853,305.1
789,804.9
822,793.4
762,670.0

19,586,919.9
11,741,522.6
22,404,349.4
20,952,803.7
32,011,640.7
29,061,830.8
35,750,880.6
12,951,937.4

Հայաստանի Հանրապետությունը 2015 թ. տարեսկզբից անդամակցում է Եվրասիական տնտեսական միությանը (ԵՏՄ), որի ընձեռած հնարավորություններից օգտվելու համար արտահանման ուղղվածություն ունեցող ճյուղերում էական ներդրումներ է անհրա1

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն, http://www.minfin.am/index.php?cat=9&lang=1
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ժեշտ: Ուկրաինայի իրադարձությունների հետ կապված՝ ՌԴ-ի նկատմամբ և ՌԴ-ի կողմից ԵՄ երկրների նկատմամբ պատժամիջոցների կիրառումը գյուղատնտեսական արտադրանքների շուկայում առաջարկի պակաս է ստեղծել: Այս պայմաններում, ի թիվս այլ
երկրների, ՀՀ-ը կարող է շահեկանորեն օգտվել այդ հնարավորությունից: Ներկայումս
արտահանման ծավալների սահմանափակությունը գերազանցապես պայմանավորված է
փոխադրման դժվարություններով և արտադրության ոչ մեծ ծավալներով: Իհարկե, ռուբլու կտրուկ արժեզրկման պայմաններում եկամտի մարժան որոշակի չափով պակասում է,
որը նույնպես բացասաբար է անդրադառնում արտահանման քանակի վրա: Եթե ընդունենք, որ արժեզրկման գործոնը ժամանակավոր է, իսկ բեռնափոխադրումների ավելացման ուղղությամբ ծրագրեր իրականցվում են (Լարսի անցակետի թողունակության ավելացում), ապա առանձնահատուկ շեշտադրվում են գյուղատնտեսական և ագրովերամշակման արտադրանքների ծավալի ավելացումն ու մրցունակության բարձրացումը:
Հասկանալի է, որ դա միանգամից և սոսկ գյուղացիական տնտեսությունների ջանքերով
դժվար է ապահովել: Ուստի նորից կարևորվում են գյուղատնտեսության պետական
աջակցությունը և վերջինիս իրականացման արդյունավետ գործիքների ու կառուցակարգերի կիրառումը:
ՀՀ գյուղատնտեսության պետական աջակցության արդյունավետ գործիքների և կառուցակարգերի մշակման համար կատարել ենք ՀՀ գյուղատնտեսության պետական
աջակցության քաղաքականության ՈՒԹՍՀ վերլուծություն (աղյուսակ 2): Պետք է նշել, որ
«թույլ կողմերը» գերազանցապես առնչվում են պետական աջակցության մեխանիզմների
անկատարությանը և շահառուների կողմից աջակցության ծրագրերի ոչ ամբողջական ընկալմանը: Վերջինս պայմանավորված է որոշակի պատճառներով, որոնցից հատկանշական են.
1. Ծրագրերի մի մասը շրջանցում է իրական շահառուին և տրամադրվում որոշակի
ծառայություններ մատուցող կառույցներին (ոռոգման ջրի վարձավճարի, հակահամաճարակային, բույսերի պաշտպանության, հողաբարելավման, արոտների
ջրարբիացման և այլ միջոցառումներ):
2. Երկրորդ խումբ ծրագրերը ուղղորդված են որոշակի ներդրանքների և ծառայությունների գների սուբսիդավորմանը, որն առաջացնում է մենաշնորհային իրավիճակ և չի նպաստում գների ու վարկի տոկոսադրույքի շուկայական կարգավորմանը:
ՀՀ գյուղատնտեսության ոլորտի պետական աջակցությունը բնութագրվում է ոչ միայն
բյուջետային ֆինանսավորման բացարձակ մեծությամբ, այլև դրա կառուցվածքով և օգտագործման արդյունավետության ցուցանիշներով: Մեր ուսումնասիրությունները ցույց են
տալիս, որ բյուջետային ֆինանսավորման ձևավորված չափաբաժնի շրջանակներում
ծախսերի ուղղությունները հիմնականում հիմնավորված են: Այդուհանդերձ, ինչպես
նշվեց, այսպիսի աջակցությունը դեռևս էական հիմքեր չի ստեղծում ոլորտի երկարաժամկետ զարգացման համար: Ուստի ներկայացնում ենք ՀՀ գյուղատնտեսության զարգացում ապահովող պետական կարգավորման քաղաքականության հիմնական ուղղություններն ու դրանց իրականացման կանոնակարգերը:
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Աղյուսակ 2
ՀՀ գյուղատնտեսության պետական աջակցության քաղաքականության ՈՒԹՍՀ
վերլուծությունը
Ուժեղ կողմերը
1. ՀՀ սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրերում կարևորվում է գյուղատնտեսության պետական աջակցությունը:
2. ՀՀ պետական բյուջեում առանձին տողով սահմանվում է գյուղատնտեսության պետական աջակցության ծրագրերի ֆինանսավորման գումարը:
3. ՀԲ-ն, ԳԶՄՀ-ն, ԱԶԲ-ն և այլ միջազգային տնտեսական կազմակերպություններ վարկային ծրագրեր են իրականացնում ՀՀ գյուղատնտեսության ոլորտում:
4. ԱՄՆ, Ճապոնիայի, ՉԺՀ, Հնդկաստանի, ԵՄ և այլ
երկրների դրամաշնորհային ծրագրերը իրականացվել են ագրարային ոլորտում:
5. Համաֆինանսավորման սկզբունքով պետությունը մասնակցել է այդ ծրագրերին:
6. Գյուղատնտեսությունը հռչակվել է գերակա
ոլորտ:
Սպառնալիքները
1. Գյուղատնտեսության ցածր մրցունակությունը:
2. Արտադրական ռեսուրսների (հող, ջուր, էներգիա
և այլն) ոչ լիարժեք օգտագործումը:
3. Հողակտորների փոքր չափերը և մեծ կտրտվածությունը:
4. Պետության կողմից գյուղատնտեսության նկատմամբ «գերակա ոլորտին» յուրահատուկ հոգատարության բացակայությունը:
5. Արտահանման խթանման գործուն մեխանիզմների բացակայություն:
6. Ներքին շուկայի սահմանափակությունը և թույլ
պաշտպանվածությունը:
7. Կոոպերացիայի խթանման քաղաքականության
բացակայությունը:
8. Պետական աջակցության միջոցների անարդյունավետ օգտագործումը:
9. Ջրախնայողական քաղաքականության և կառուցակարգերի ցածր արդյունավետությունը:
10. Նորամուծական տեխնոլոգիաների ներդրման և
արտաքին ուղղակի ներդրումների ներգրավման
ոչ արդյունավետ քաղաքականությունը:

Թույլ կողմերը
1. «Գյուղատնտեսության մասին» ՀՀ օրենքի բացակայությունը:
2. Շահառուների կողմից պետական աջակցության
ազդեցության ընկալման ցածր մակարդակը:
3. Պետական աջակցության և արտադրության
վերջնական արդյունքների կապի թուլությունը:
4. Աջակցության գործիքների և կառուցակարգերի
արդյունավետության ցածր մակարդակը:
5. Կոռուպցիոն ռիսկերը:
6. Վիճակագրական տվյալների և տեղեկատվության անբավարար հավաստիությունը:
7. Աջակցության ծրագրերին հատկացվող սահմանափակ միջոցները:
8. Աջակցության ծրագրերի անբավարար թափանցիկությունն ու հրապարակայնությունը:
9. Միջոցների արդարացի բաշխման առնչվող
դժգոհությունները:
Հնարավորությունները
1. Թարմ և վերամշակված սննդամթերքի անարգել
ու մեծածավալ արտահանումը ԵՏՄ երկրների
շուկա:
2. ԵՏՄ երկրներից առանց մաքսատուրքի գյուղատնտեսական տեխնիկայի և այլ ներդրանքների
ներմուծումը;
3. Չօգտագործվող հողային ռեսուրսների ներգրավումը արտադրական շրջանառության ոլորտ:
4. Արևահայաց լանջերի յուրացման արդիական
տեխնոլոգիաների ներդրման ծրագրի իրականացումը:
5. Ջրամբարների շինարարության և ջրախնայողական տեխնոլոգիաների ներդրման պետական
ծրագրի իրականացումը;
6. Կոոպերացիայի խթանման միջոցով փոքր տնտեսությունների փոքրածավալ արտադրանքի իրացման բացասական գործոնների հաղթահարումը:
7. Օրգանական թափոնների վերամշակման միջոցով էներգիայի և պարարտանյութերի արտադրության զարգացումը:
8. Փակ գրունտի բանջարաբուծության զարգացման
ծրագրի իրականացումը:
9. Վենչուրային սկզբունքով ագրովերամշակման և
ագրոսերվիսի զարգացումը:
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1. Կառավարման համակարգը: ՀՀ գյուղատնտեսության պետական կարգավորման
կատարելագործումը պետք է նպատակաուղղվի երկարաժամկետ հատվածում ճյուղի
զարգացմանը: Վերջին երկու տասնամյակների ընթացքում ոլորտի կառավարման համակարգը բազմաթիվ փոփոխությունների է ենթարկվել, որոնք ոչ բոլոր դեպքերում են եղել
օբյեկտիվ ու հիմնավորված: Ներկայումս ագրարային քաղաքականություն, ըստ ենթաոլորտների, մշակում և իրականացնում են տարբեր պետական կառավարման մարմիններ`
ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարաությունը (գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն), ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարությունը (գյուղական բնակավայրերի զարգացում, ոռոգման համակարգ), ՀՀ կառավարության աշխատակազմը (գյուղական
կարողությունների և շուկայավարման հնարավորությունների ընդլայնում), ՀՀ կառավարությանը կից անշարժ գույքի պետական կադաստրը (հողային ռեսուրսների պահպանության և արդյունավետ օգտագործման մշտադիտարկում), ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարությունը (ագրովերամշակման և լոգիստիկ համակարգի զարգացում), ՀՀ գիտության և
կրթության նախարարությունը (գիտական ապահովում և մասնագիտական կադրերի
պատրաստում), ՀՀ կենտրոնական բանկը (ապահովագրության և վարկավորման քաղաքականություն) և այլն, ինչը նվազեցնում է ոլորտի ամբողջական քաղաքականության
մշակման, իրականացման և հաշվետվողականության արդյունավետությունը: Առաջարկում ենք վերադառնալ ագրարային ոլորտի համալիր կառավարման սկզբունքին և վերոհիշյալ լիազորությունները տրամադրել կառավարման մեկ լիազոր մարմնի:
2. Իրավական հիմքերը: Հանրապետությունում գոյություն չունի որևէ իրավական
ակտ, որով սահմանված լինեն պետական ագրարային քաղաքականությունը, դրա նպատակները սկզբունքները, ուղղությունները և, ընդհանրապես, ագրարային ոլորտում պետության պատասխանատվությունը և պարտավորությունները: Հրամայական պահանջ է
դարձել գյուղատնտեսության ոլորտում վերաիմաստավորել պետության դերը` պասիվ բարեփոխողից վերածելով երկրի կայուն զարգացման մասնակցի և պատասխանատուի: Անհրաժեշտ է ձևավորել գյուղատնտեսության պետական աջակցության ամբողջական համակարգ: Տարբեր բնույթի սուբսիդիաների, դոտացիաների և արտոնությունների տրամադրումը պետք է դարձնել ագրարային քաղաքականության հիմնական նպատակը և բովանդակությունը: Այս բացը լրացնելու համար անհրաժեշտ է ընդունել «Գյուղատնտեսության մասին» ՀՀ օրենքը, որով կսահմանվի.
 գյուղատնտեսության և գյուղի զարգացման պետական քաղաքականությունը, դրա
նպատակները, սկզբունքները, ուղղությունները, իրականացման միջոցները,
 պետական քաղաքականությունը գյուղատնտեսական արտադրանքի, հումքի և
պարենամթերքի շուկայի կարգավորման բնագավառում,
 գյուղատնտեսության ոլորտին պետական աջակցության տրամադրման սկզբունքները, ուղղությունները և մեխանիզմները,
 գյուղատնտեսության և գյուղի զարգացման պետական ծրագիրը, դրա հաստատման կարգը և իրականացումը,
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պետական ծրագրի ընթացքի և արդյունքների մասին ազգային զեկույցը, դրա բովանդակությունը և ներկայացման կարգը,
 գյուղատնտեսության և գյուղի զարգացման բնագավառներում տեղեկատվական
համակարգի ձևավորումը:
3. «Գյուղատնտեսության և գյուղի զարգացման պետական ծրագրի» ընդունումը:
Ծրագրով պետք է սահմանվեն երկարաժամկետ հատվածում (տասնամյա) գյուղատնտեսության զարգացման և գյուղատնտեսական արտադրանքի, հումքի ու պարենամթերքի
շուկայի կարգավորման նպատակները, խնդիրներն ու հիմնական ուղղությունները, կանխատեսումների վրա հիմնված գյուղատնտեսության զարգացման հիմնական ցուցանիշները, ըստ առանձին տարիների իրականացվելիք միջոցառումները, ակնկալվող արդյունքները` քանակական և որակական ցուցանիշները, միջոցառումների համար պահանջվող ֆինանսական միջոցները: Պետական ծրագիրը պետք է մշակի լիազոր մարմինը և մինչև պետական ծրագրի առաջին ֆինանսական տարվան նախորդող տարվա հուլիսի մեկը ներկայացնի Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հաստատմանը: Պետական ծրագրի ֆինանսավորման կայունությունը և շարունակականությունը երաշխավորելու համար անհրաժեշտ է սահմանել դրույթ, որով կամրագրվի ՀՀ պետական
բյուջեից գյուղատնտեսության ոլորտի ֆինանսավորման հարաբերական (տոկոսային) չափը` պետական բյուջեի ընդհանուր ծախսերի կամ գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի նկատմամբ: Լիազոր մարմինը յուրաքանչյուր տարի մինչև մայիսի մեկը,
պետք է նախապատրաստի և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հաստատմանը ներկայացնի նախորդ տարում պետական ծրագրի իրականացման ընթացքի
ու արդյունքների մասին հաշվետվությունը կամ ազգային զեկույցը, որը կքննարկվի և
կհաստատվի մեկամսյա ժամկետում: Հաստատված ազգային զեկույցը քսանօրյա ժամկետում կներկայացվի Ազգային ժողով, որը կլսվի հերթական նիստում:
4. Յուրաքանչյուր տարի պատրաստվող «Ազգային զեկույցը» ներառում է ազգային ծրագրի տվյալ փուլի ամբողջական և առանձին միջոցառումների արդյունքները, փաստացի արդյունքային ցուցանիշների համապատասխանությունը ծրագրով սահմանված՝
գյուղատնտեսության զարգացման կանխատեսումներին և արդյունքային ցուցանիշներին,
ծրագրի իրականացման մնացած ժամանակահատվածի համար՝ գյուղատնտեսության
զարգացման կանխատեսումները, անհրաժեշտության դեպքում՝ առաջարկվող փոփոխություններն ու լրացումները և այլ ցուցանիշներ:
5. Վարչական ռեգիստրի վարումը: Կառավարման արդյունավետությունն էապես
կախված է ոլորտի վերաբերյալ ճշգրիտ տեղեկատվության ստացումից և տիրապետումից: Ներկայումս ՀՀ ԱՎԾ-ի կողմից գյուղատնտեսության ոլորտում վարվում է վերլուծական վիճակագրություն: Այսինքն՝ վիճակագրական տվյալների հավաքագրումը չի կատարվում ըստ տնտեսվարող սյուբեկտների, համայնքային ամփոփ տվյալների և ընտրանքային հետազոտությունների արդյունքների ընդհանրացման, որը ընդհանուր վիճակագրության առումով ընդունելի, սակայն բավարար չէ համակարգի մանրակրկիտ վերլուծության, իրատեսական քաղաքականության մշակման և իրականացման, ինչպես նաև հաս11

ցեական պետական աջակցության ու դրա արդյունքների գնահատման համար: Ուստի
առաջիկա 1-2 տարիների ընթացքում անհրաժեշտ է ստեղծել գյուղատնտեսական վարչական վիճակագրական ռեգիստր:
6. Ռազմավարական հետազոտությունների կենտրոն: ՀՀ ագրոպարենային համալիրի արդյունավետ կառավարումը պահանջում է հիմնել ռազմավարական հետազոտությունների կենտրոն, որը պետք է վերլուծի ագրարային քաղաքականության արդյունքները, մշակի ոլորտին վերաբերող օրենքների, կանոնակարգերի, հայեցակարգերի նախագծեր, նորարարական և ներդրումային ծրագրեր, ինչպես նաև ներկայացնի ոլորտի կարողությունների հզորացման միջազգային համագործակցության վերաբերյալ առաջարկություններ:
7. Քաղաքացիական հասարակության հետ համագործակցությունը: Կառավարման արդյունավետության բարձրացման համար կարևոր և անհրաժեշտ է ապահովել քաղաքացիական հասարակության ներգրավվածությունը գյուղատնտեսության ոլորտի քաղաքականության մշակաման և իրականացման գործընթացում: Այդ նպատակով պետք է
ներդնել քաղաքականության մշակման առանձին աշխատանքները կառավարության կողմից հասարակական կազմակերպություններին պատվիրելու մեխանիզմը: Բացի այդ,
ոլորտի զարգացման համար հիմնարար նշանակություն ունեցող օրենքների, որոշումների, ռազմավարական ծրագրերի և հայեցակարգերի նախագծերը մինչև ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը պետք է քննարկել շահագրգիռ հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ:
8. Արտադրողների մասնագիտական միություններ: Գյուղացիական և ֆերմերային
տնտեսությունների շահերի պաշտպանության, մասնագիտական և այլ խորհրդատվական
ծառայությունների մատուցման, գյուղատնտեական արտադրանքի ծավալի, պարենամթերքի գների և տնտեսավարողների եկամուտների վերաբերյալ կառավարության հետ
բանակցությունների վարման ու համաձայնագրերի մշակման, ինչպես նաև ֆերմերների,
պաշտոնատար անձանց, տնտեսության ներկայացուցիչների և բնակչության շրջանում տեղեկատվության տարածման գործընթացների արդյունավետ կազմակերպման համար հրամայական պահանջ է դարձել արտադրողների մասնագիտական միությունների ձևավորումը: Առաջարկվում է պետական աջակցություն ցուցաբերել նշված միությունների ստեղծմանն ու գործունեության ծավալմանը` միջնաժամկետ ժամանակահատվածում ապահովելով ֆերմերային տնտեսությունների 20 տոկոսի անդամությունը այդ միություններին:
9. Գյուղատնտեսական կոոպերացիա: Արտադրության համար անհրաժեշտ պայմանների ստեղծման, երաշխավորված գնով արտադրանքի իրացման, գյուղատնտեսական տեխնիկայի, վառելիքի, պարարտանյութերի մատակարարման, գյուղատնտեսական
արտադրանքի վերամշակման, ինչպես նաև գիտատեխնիկական առաջընթացի նվաճումների ներդրման գործընթացների արդյունավետ կազմակերպումը հնարավոր է ապահովել գյուղատնտեսական կոոպերատիվների միջոցով: Կոոպերատիվները կարող են նաև
զգալիորեն նպաստել ագրարային հատվածի և տնտեսության մյուս ճյուղերի միջև տնտեսական կապերի ձևավորմանը և զարգացմանը: Այս ոլորտում պետության քաղաքակա12

նությունը պետք է նպատակաուղղել գյուղատնտեսական կոոպերատիվների ձևավորման
գործում պետական աջակցության տարբեր մեխանիզմների կիրառմանը, մասնավորապես՝ պետական աջակցության շրջանակներում գյուղացիական տնտեսություններին
տրամադրվող տարբեր սուբսիդիաներն ու դրամաշնորհները հատկացնել կոոպերատիվների միջոցով:
10.Երաշխավորված գին: Անհրաժեշտ է սահմանել կարևորագույն գյուղատնտեսական արտադրատեսակների (հացահատիկ, միս, կաթ) իրացման երաշխավորված գներ:
Որոնք տարվա ընթացքում կարող են ճշգրտվել՝ հաշվի առնելով արձանագրված գնաճի
տեմպը: Երաշխավորված գների սահմանման համար անհրաժեշտ է հիմք ընդունել երկրի
բարենպաստ բնակլիմայական պայմաններում արտադրված կարևորագույն գյուղատնտեսական մթերքների հաշվարկված ինքնարժեքը: Անբարենպաստ պայմաններում գյուղատնտեսական մթերքների արտադրության համար կհատկացվեն լրացուցիչ դոտացիաներ: Տարվա ընթացքում ֆերմերային տնտեսությունները ազատ են իրենց արտադրանքի
տնօրինման հարցում և այն կարող են վաճառել շուկայական գներով, որոնք հնարավոր է
լինեն երաշխավորված գնից բարձր, ցածր կամ հավասար: Իրացման գինը երաշխավորված գնից ցածր լինելու դեպքում տարվա վերջում ֆերմերային տնտեսությունը կստանա
փոխհատուցում նշված տարբերության չափով:
Շուկայում երաշխավորված գնով իրացման ենթակա հիմնական գյուղատնտեսական
արտադրանքի ավելցուկի առաջացման դեպքում կառավարության կողմից կիրականացվի
դրանց ինտերվենցիոն գնումը երաշխավորված գնով և կապահովվի գնված ապրանքների
հետագա տնօրինումը` պահպանումը, վերամշակումը, իրացումը, փոխանակումը և այլն:
11.Ապրանքային ինտերվենցիաները և ինտերվենցիոն գնումները: Կարևոր գյուղատնտեսական արտադրանքի, հումքի և պարենամթերքի գնային զգալի տատանումները
կանխելու և ընդհանրապես պարենամթերքի շուկայի ընդհանուր կարգավորման նպատակով անհրաժեշտ է ձևավորել ապրանքային ինտերվենցիաների և ինտերվենցիոն
գնումների ամբողջական համակարգ: Ապրանքային ինտերվենցիաները և ինտերվենցիոն
գնումները կարող են իրականացվել տվյալ ժամանակահատվածում պարենամթերքի շուկայում գնային զգալի տատանումների, մասնավորապես՝ 30 տոկոս գների բարձրացման
և նվազման դեպքում: Ապրանքային ինտերվենցիաների և ինտերվենցիոն գնումների ժամանակ անհրաժեշտ է կիրառել տվյալ ապրանքների արտահանման և ներկրման լրացուցիչ սահմանափակումներ:
12. Արտահանման խթանումը: Արտահանման ուղղվածություն ունեցող և արտաքին
շուկայում մրցունակ արտադրանք արտադրող կազմակերպություններին հարկ է տրամադրել վարկային երաշխիքներ, դրամաշնորհներ և տեխնիկական օժանդակություն: Առավելապես նախընտրելի են` պտուղ-բանջարեղենի վերամշակման, գինեգործական, օրգանական գյուղատնտեսական մթերքների, չոր մրգերի, կաթնամթերքի և մսամթերքի
առանձին տեսակների, թարմ մրգերի, արտադրության, հետբերքահավաքային տեխնոլոգիաների կատարելագործման և կարողությունների հզորացման, մանր եղջերավոր անա-
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սունների արտահանման, շուկայահանման ենթակառուցվածքների զարգացման և ներդրումների խթանման ծրագրերը:
13.Գյուղատնտեսության տեխնիկական վերազինումը և տեխնիկայի արդյունավետ օգտագործումը: Գյուղատնտեսության տեխնիկական ապահովվածության ներկա
վիճակը, հատկապես առկա տեխնիկայի ծայրաստիճան մաշվածությունը և նորացման
միանգամայն անբավարար տեմպերը, հիմք են տալիս կանխատեսելու, որ առաջիկա
տասնամյակի վերջում ինտենսիվ մշակության չի ենթարկվի վարելահողերի 55-60 տոկոսը: Այս հիմնախնդրի լուծման համար անհրաժեշտ է.
 յուրաքանչյուր տարի հանրապետություն ներմուծել 500 հատ տրակտոր, 40 հատ
հացահատիկահավաք, 60 հատ կերահավաք կոմբայն և տրակտորների ագրեգատավորման նվազագույն նորմաներին բավարարող քանակությամբ գյուղատնտեսական գործիքներ. այս քանակությամբ տեխնիկայի ներկրումը պահանջում է տարեկան 10 մլրդ դրամ ( ներկայումս շուրջ 165 հազ. հա վարելահողերի ոչ նպատակային օգտագործման պատճառով տարեկան պակաս է արտադրվում ավելի քան
200 մլրդ դրամի համախառն արտադրանք),
 պետւթյուն-մասնավոր հատված գործընկերության զարգացման ընդունելի տարբերակների (լիզինգ կամ տարաժամկետ վճարում, վարձակալություն, կոոպերացիա և այլն) կիրառումով ներմուծված տեխնիկան հատկացնել գյուղական համայնքներին, սպառողական կոոպերատիվներին և առևտրային գյուղատնտեսական ձեռնարկություններին,
 պետական աջակցություն ցուցաբերել մեխանիզատորական և գյուղատնտեսական
տեխնիկայի նորոգման կադրերի պատրաստմանն ու վերապատրաստմանը, շարժական տեխնիկական օգնության ծառայությունների զարգացմանը,
 հողի նվազագույն և զրոյական (անվար) մշակության տեխնոլոգիայի ներդրում և
այդ նպատակով՝ համապատասխան գյուղատնտեսական տեխնիկայի ձեռքբերման աջակցություն:
14.Ագրարային ոլորտի արտաքին տնտեսական կապերի զարգացումը: Ագրարային ոլորտի արտաքին տնտեսական կապերի զարգացումը, որոշակի առանձնահատկություններով հանդերձ, հիմնականում պայմանավորված է երկրի արտաքին տնտեսական
քաղաքականությամբ: Մասնավորապես՝ ԱՀԿ անդամության շրջանակում Հայաստանն
օգտվում է Ազգերի առավել բարենպաստության ռեժիմից, բացի այդ ազատ առևտրի համաձայնագրեր ունի Վրաստանի և ԱՊՀ երկրների հետ, բացառությամբ Ադրբեջանի և
Ուզբեկստանի: Ներկայումս խիստ կարևորվում է ԵՏՄ-ին անդամակցության և Հայաստան-Եվրոպական միություն խոր և համապարփակ ազատ առևտրի համաձայնագրի
ստորագրումից հրաժարվելու պայմաններում չկորցնել Եվրոմիության հետ համագործակցության եզրերը: Հայաստանն օգտվում է Եվրոմիության (GSP+)` «Արտոնությունների ընդհանրացված և համալրված համակարգից», որը հնարավորություն է տալիս տեղական
ծագման շուրջ յոթ հազար ապրանքատեսակ ԵՄ շուկա արտահանելու զրոյական կամ
նվազեցված մաքսատուրքերով: Արտաքին տնտեսական ակտիվության տեսանկյունից,
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կարևորվում է մրցունակ ենթակառուցվածքների ապահովման խնդիրը: Ենթակառուցվածքների արդիականացումն իրականացվում է համապատասխան ոլորտային ծրագրերով: Մասնավորապես՝ տրանսպորտային ենթակառուցվածքում կարևորագույն են համարվում Հյուսիս-Հարավ ավտոճանապարհի, Իրան-Հայաստան երկաթգծի, «Զվարթնոց»
միջազգային օդանավակայանի հարակից տարածքում միջազգային լոգիստիկ կենտրոնի
և ազատ տնտեսական գոտու ծրագրերը:

САМВЕЛ АВЕТИСЯН
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В АГРАРНОЙ
СФЕРЕ РА
Ключевые слова: сельскохозяйственное регулирование, содействие, конкурентоспособность, эффективность, бюджетные ассигнования
На текущей стадии государственного регулирования аграрной сферы в РА предметом особой важности становится государственная поддержка программ технического и технологического переоборудования и увеличение потенциала. Благоразумное использование обеспеченных
средств гарантирует многократную компенсацию, продовольственную безопасность страны,
занятость и высокую прибыль сельского населения.

SAMVEL AVETISYAN
CURRENT ISSUES OF STATE REGULATION IN AGRARIAN SPHERE OF RA
Key Words:

agricultural regulation, assistance, competitiveness, efficiency, budget allocations

In current stage of RA agrarian sphere state regulation regarding technical and technological
reequipment and capacity enhancement is given special significance. Reasonable utilization of
allocations guarantees multicompensation, food security, rural employment and high profitability in the
country.
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ՍԱՄՎԵԼ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ
Տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր, ՀՊՏՀ
«Ամբերդ» հետազոտական կենտրոն

ԼԵՎՈՆ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
Տնտեսագիտության թեկնածու, ՀՀ ԳԱԱ
Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության
ինստիտուտ

ՀՀ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԿԱ ՎԻՃԱԿԸ ԵՎ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ
ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Հիմնաբառեր. գյուղատնտեսություն, պարեն, հիմնախնդիրներ, անվտանգություն, աջակցություն, զարգացում
Գյուղատնտեսությունը համարվում է ցանկացած երկրի տնտեսության կարևորագույն և ռազմավարական ճյուղը, քանի որ ազգաբնակչությանն ապահովում է առաջին անհրաժեշտության
պարենային ապրանքներով: ՀՀ գյուղատնտեսության ճյուղը տարիների ընթացքում բարելավվում
է, որին նպաստում է ինչպես պետական, այնպես էլ միջազգային կազմակերպությունների աջակցությունը: Հոդվածը նվիրված է ՀՀ գյուղատնտեսության ճյուղում առկա հիմնախնդիրների բացահայտմանը և դրանց լուծման ուղիների ներկայացմանը:

Գյուղատնտեսությունը ցանկացած երկրի, այդ թվում՝ Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության կարևորագույն ճյուղերից է: Վերջինս ունի ռազմավարական նշանակություն երկրի տնտեսական անվտանգության տեսանկյունից, քանի որ բնակչությանն
ապահովում է պարենով, իսկ սննդարդյունաբերությանը` հումքով: Գյուղատնտեսությունը
համակարգաստեղծ ճյուղ է, որի զարգացումը նպաստում է ինչպես սննդի և թեթևարդյունաբերության, այնպես էլ ոլորտը սպասարկող արտադրական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացմանը: Ավելին, գյուղատնտեսության ճյուղի զարգացման համար
անհրաժեշտ է տնտեսության մյուս ճյուղերի զարգացման ապահովումը, և այս առումով,
հարկ ենք համարում ներկայացնել ՀՀ տնտեսության մակրոտնտեսական հիմնական ցուցանիշները և վերլուծել դրանք:
Համաձայն ՀՀ ԱՎԾ տվյալների՝ վերջին չորս տարիների ընթացքում ՀՀ տնտեսությունը բարելավվել է, մասնավորապես՝ երկրի ՀՆԱ-ն 2010 թ. աճել է 2.2%-ով, 2012 թ.`
7.2%-ով, իսկ 2013 թ.` 3.5%-ով` կազմելով 4266.79 մլրդ դրամ: Այդ նույն ժամանակահատվածում ՀՆԱ ինդեքս դեֆլյատորը, համապատասխանաբար՝ 107.8%, 98.8% և 103.2% է,
իսկ սպառողական գների ինդեքսը (ՍԳԻ), համապատասխանաբար` 108.2%, 102.6% և
105.8%: Միաժամանակ, միջին անվանական աշխատավարձը 2013 թ. նախորդ տարվա
նկատմամբ աճել է 106.5%՝ կազմելով 158967 դրամ, իսկ 2008 թ. այդ ցուցանիշը եղել է
87406 դրամ: Գործազրկության մակարդակը 2008-2013 թթ. ընթացքում միջինը 17.7% էր,
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իսկ 2013 թ.՝ 16.2%, և, ինչպես նկատվում է, 2010-2013 թթ. գործազրկության մակարդակը
տարեցտարի նվազում է, որը կապված է ինչպես աշխատատեղեր ստեղծվելու, այնպես էլ
ՀՀ-ից բնակչության արտագաղթի (2013 թ. սահմանահատման հաշվեկշիռը -32205 մարդ
է) հետ: Ուսումնասիրելով ՀՀ արտաքին առևտրաշրջանառության վիճակագրական ցուցանիշները` կարելի է փաստել, որ 2008-2013 թթ., բացառությամբ՝ 2009 թ., գրանցվել է
աճի կայուն դինամիկա. 2008 թ. աճը 24.1% է, 2010 թ.՝ 18.8%, իսկ 2013 թ.՝ 5.6%: Նշենք,
որ 2009 թ. գրանցվել է 26.5% անկում, որը պայմանավորված է եղել համաշխարհային
տնտեսական ճգնաժամով, որի հետևանքով արտահանման ծավալը կրճատվել է
32.8%-ով (2008 թ. այդ ցուցանիշը եղել է 8%), իսկ ներմուծումը՝ 25%-ով:
Համաձայն արդյունաբերության ճյուղի 2008-2013 թթ. ցուցանիշների՝ 2008 թ. համախառն արտադրանքի աճի տեմպը 101.7% էր, 2010 թ.՝ 109.7%, 2012 թ.՝ 108.8%, իսկ 2013 թ.`
106.8%, և միայն 2009 թ. գրանցվել է 7.5% անկում՝ կապված հանքահումքային ապրանքների միջազգային գների անկման հետ: Ներկայացված ցուցանիշները վկայում են ճյուղի
զարգացման մասին, որը հիմնականում պայմանավորված է սննդամթերքի, խմիչքների
արտադրության և արտահանման, ինչպես նաև հանքահումքային ապրանքների արտադրության և արտահանման ծավալների աճով: Համաձայն 2008-2013 թթ. շինարարության համախառն արտադրանքի վիճակագրական ցուցանիշների՝ կարելի է փաստել, որ
բացառությամբ 2012 թ. (աճի տեմպը՝ 100.2%), ճյուղում գրանցվել են անկման միտումներ
հատկապես 2009 թ.՝ 37.4%, 2013 թ.՝ 8.1%: Նշենք, որ շինարարության ճյուղի անկումը
պայմանավորված է ՀՀ-ում ուղղակի օտարերկրյա ներդրումների, ինչպես նաև պետության կողմից ճյուղի ֆինանսավորման կրճատմամբ:
Այժմ առավել հանգամանորեն անդրադառնանք ՀՀ գյուղատնտեսության ճյուղի
2008-2013 թթ. զարգացման ցուցանիշներին և վերլուծել դրանք: Այսպես, համաձայն աղյուսակ 1-ի տվյալների, գյուղատնտեսության ճյուղի համախառն արտադրանքը 2008-2013
թթ. կայուն աճել է: 2008 թ. աճը նախորդ տարվա նկատմամբ 1.3% է, 2011 թ.՝ 13.9%,
2012 թ.՝ 9.5%, իսկ 2013 թ.` 7.1%: Բացառություն են կազմում 2009 թ. և 2010 թ., երբ ճյուղի անկումը, համապատասխանաբար՝ 0.5% և 13.6% է:
Նշենք, որ գյուղատնտեսության ճյուղը բաժանվում է երկու հիմնական ենթաճյուղերի`
բուսաբուծություն և անասնաբուծություն: Ըստ պաշտոնական վիճակագրության 20082013 թթ. տվյալների՝ բուսաբուծության ենթաճյուղի համախառն արտադրանքը աճի կայուն միտումներ է դրսևորել, բացառությամբ՝ 2009-2010 թթ., երբ գրանցվել է 0.7% և
20.3% անկում: Այսպես՝ 2008 թ. բուսաբուծության ենթաճյուղի համախառն արտադրանքի աճի տեմպը 100.2% է (424.3 մլրդ դրամ), 2011 թ.՝ 126.6%, 2012թ.՝ 114% և 2013 թ.՝
106.6% (578.9 մլրդ դրամ): Աղյուսակ 1-ի ցուցանիշներից կարելի է նկատել, որ 2009-2013
թթ. ՀՀ ցանքատարածությունների թիվը, ինչպես նաև համախառն բերքը տարեցտարի
աճում են, ինչը, բնականաբար, նպաստում է բուսաբուծության ենթաճյուղի համախառն
արտադրանքի ավելացմանը և գյուղատնտեսության ճյուղի զարգացմանը: Այսպես՝ եթե
2009 թ. ցանքատարածությունները 300 հազար հա էին, ապա 2013 թ. այդ ցուցանիշը
աճել է 6%-ով՝ 318 հազար հա: Ընդ որում, հացահատիկային և հատիկաընդեղենային
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մշակաբույսերի ցանքատարածությունները 2013 թ. 2009 թ. նկատմամբ աճել են 4%-ով՝
կազմելով 174 հազար հա, բերքատվությունը ավելացել է 36.3%-ով, համախառն բերքը՝
46.4%-ով: Նույն ժամանակահատվածում ցորենի ցանքատարածությունները ավելացել են
8.5%-ով՝ 99.7 հազար հա (ընդհանուր ցանքատարածությունների 31.3%-ը), բերքատվությունը՝ 39.7%-ով՝ 31.3 ց/հա, համախառն բերքը՝ 57.3%-ով՝ 311.6 հազար տոննա:
Աղյուսակ 1
ՀՀ ցանքատարածությունները, բերքատվությունը և համախառն բերքը 2009-2013 թթ.1
Տարածությունները
(հազ. հա)

Բերքատվությունը (ց/հա)

Համախառն բերքը
(հազ.տոննա)

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013
Ցանքային
տարածությունը,
300.0 283.6 286.7 304.2 318.1
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
ընդամենը
որից`
հացահատիկային և
հատիկաընդեղենային 171.6 159.3 157.8 172.2 178.4 22.6 20.7 27.9 26.5 30.8 374.9 326.4 440.7 456.1 548.8
մշակաբույսեր
որից` ցորեն
կարտոֆիլ
բանջարանոցային
մշակաբույսեր
բոստանային
մշակաբույսեր
պտուղ և
հատապտուղ
խաղող

91.9

87.6 77.8 93.7 99.7 22.4

21.2

28.8 26.0

31.3 198.1 183.5 224.1 243.1 311.6

32.0

28.4 28.7

23.9

23.5 25.0 25.2 25.4 327.1 294.2 306.7 325.0 333.7 819.8 707.6 787.1 849.0 876.0

6.2

4.5

5.8

37.0

37.7

37.1 39.3 40.2 104.4 39.2

16.5

17.4

16.3

31.2 30.7 184.4 170.1 194.3 206.7 214.3 593.6 482.0 557.3 647.2 660.5

5.1

17.4

5.4 350.6 296.0 313.8 399.9 388.5 216.1 132.5 180.9 205.1 208.1
73.5 97.0 95.0 332.2 128.5 239.4 331.7 338.1

17.5 144.9 151.5 158.0 151.3 149.8 208.6 222.9 229.6 241.4 240.8

Կարտոֆիլի ցանքատարածությունները 2013 թ. 2009 թ. նկատմամբ կրճատվել են
4%-ով՝ կազմելով 37 հազար հա (ընդհանուր ցանքատարածությունների 9.6%-ը), բերքատվությունը ավելացել է 16.2%-ով՝ կազմելով՝ 21.3 ց/հա, համախառն բերքը ավելացել է
11.3%-ով՝ կազմելով՝ 660.5 հազար տոննա: Բանջարանոցային մշակաբույսերի ցանքատարածությունները ավելացել են 6.3%-ով՝ կազմելով 25.4 հազար հա (ընդհանուր ցանքատարածությունների 8%-ը), բերքատվությունը ավելացել է 2%-ով՝ կազմելով 333.7 ց/հա, համախառն բերքը ավելացել է 6.8%-ով՝ կազմելով 876 հազար տոննա: Պտուղ և հատապտուղի ցանքատարածությունները ավելացել են 8.6%-ով՝ կազմելով 40.2 հազար հա (ընդհանուր ցանքատարածությունների 12.6%-ը), բերքատվությունը նվազել է 9%-ով՝ կազմելով
95 ց/հա, համախառն բերքը ավելացել է 1.7%-ով՝ կազմելով 338.1 հազար տոննա: Խաղողի ցանքատարածությունները ավելացել են 6%-ով՝ կազմելով 17.5 հազար հա (ընդհա1

Աղբյուրը՝ ՀՀ ԱՎԾ, Պարենային ապահովություն և աղքատություն 2014 թ., հունվար-հունիս, էջ 33:
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նուր ցանքատարածությունների 5.5%-ը), բերքատվությունը ավելացել է 3.4%-ով՝ կազմելով 149.8 ց/հա, համախառն բերքը ավելացել է 15.4%-ով՝ կազմելով 240.8 հազար տոննա:
Ներկայացված վիճակագրական տվյալները վկայում են բուսաբուծության, ինչպես
նաև գյուղատնտեսության ճյուղի զարգացման մասին: Նշենք, որ բուսաբուծության ճյուղի
զարգացումը նպաստում է սննդարդյունաբերության, մասնավորապես՝ պահածոների արտադրության զարգացմանը և արտադրանքի ծավալների ավելացմանը: Հաշվի առնելով
այն հանգամանքը, որ ՀՀ պարենային ապրանքները, հատկապես՝ պտուղ-բանջարեղենը,
խաղողը, իրենց որակական և համային հատկանիշներով բավական բարձրորակ են, ուստի ունեն մեծ պահանջարկ ինչպես ներքին շուկայում, այնպես էլ արտերկրում:
Ներկայում բավական ընդլայնվում են ջերմոցային տնտեսությունները, հատկապես՝
բանջարեղենի և ծաղիկների մշակության նպատակով: Հարկ է նշել, որ ՀՀ-ում գործում
են 130-140 հա ջերմոցներ, որոնց շուրջ 60 տոկոսը մասնագիտացած է բանջարեղենի
արտադրությամբ (մասնավորապես՝ լոլիկ, վարունգ, տաքդեղ և այլն), իսկ 40 տոկոսը՝
ծաղիկների արտադրությամբ: Ջերմոցային տնտեսությունները տեղակայված են Արարատյան դաշտում (Արարատի և Արմավիրի մարզերում), Կոտայքի և Արագածոտնի մարզերում: Հարկ է նշել, որ ջերմատնային տնտեսությունների հիմնական արտադրանքը բավական բարձրորակ է, բայց արտադրանքի քանակի սահմանափակության պատճառով
դա իրացվում է ներքին շուկայում:
Այդուհանդերձ, ջերմոցային տնտեսությունների զարգացմանը խոչնդոտում են մի
շարք գործոններ: Մասնավորապես՝ համապատասխան մասնագետների պակասը և առկա մասնագետների վերապատրաստման անհրաժեշտությունը, ջերմատների ջեռուցման
և հովացման, կաթիլային ոռոգման համակարգերի թանկություն ու ծախսատարությունը,
ինչպես նաև էներգակիրների գների բարձրացումը բացասաբար են անդրադառնում
մրցունակության վրա: Այդ պատճառով ներքին շուկան աստիճանաբար գրավում են թուրքական և պարսկական արտադրության լոլիկն ու վարունգը: Խնդիրները բավական խորքային են, որոնք կարող են լուծվել «պետություն-մասնավոր հատված» համագործակցության միջոցով:
Հարկ է նշել, որ ջերմոցային տնտեսություների ստեղծման համար պահանջվում են
խոշոր ներդրումներ, և հատկապես դժվարություններ են հանդիպում սկզբնական կապիտալի ձևավորման փուլում: Կարծում ենք, որ փակ գրունտի բանջարաբուծության նպատակով հատկացվող վարկերի տոկոսադրույքը նույնպես պետք է սուբսիդավորել 6-10
տոկոսով:
Ներկայումս ջերմոցային տնտեսությունների զարգացմանը մեծ աջակցություն է ցուցաբերում «Ջերմատնային ասոցիացիա» գյուղատնտեսական հասարակական կազմակերպությունը: Վերջինս համագործակցում է միջազգային մի շարք նմանատիպ կազմակերպությունների հետ, որոնց աջակցությամբ իրականացնում է համատեղ ծրագրեր, կատարում է միջազգային փորձի փոխանակում և ներդրում ՀՀ-ում:
Հարկ է փաստել, որ ներկայում գյուղացիական տնտեսությունների՝ հատկապես
պտուղ–բանջարեղեն արտադրողների կողմից արտադրանքի իրացման գործընթացը
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հստակ կանոնակարգված չէ, և շատ դեպքերում դա վերջնական սպառողին է հասնում
արտադրողի վաճառքի մեծածախ գնին կրկնակի գերազանցող գնով: Այս առումով,
կարևորվում է պետության դերը շուկայավարման մեխանիզմների կարգավորման և արդիականացման համար: Դրա նախնական և համեստ դրսևորումը Երևանի քաղաքապետարանի և ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության ջանքերով մայրաքաղաքում կազմակերպված գյուղատնտեսական տոնավաճառներն են, որտեղ ուղղակի կերպով, առանց
միջնորդի, բավականին մատչելի գներով արտադրողները վաճառում են իրենց արտադրանքը: Կարծում ենք՝ անհրաժեշտ ընդլայնել այս փորձը և ներդնել հանրապետության
մյուս քաղաքներում:
Գյուղատնտեսության ճյուղը բարձր ռիսկային է, ուստի պարենային անվտանգության
ապահովման համար կարևոր է բնական աղետների կանխարգելման միջոցառումների
իրականացումը, ինչը հնարավոր է պետական աջակցության շնորհիվ: Նշենք, որ վերջին
տարիներին մեծ ներդրումներ են կատարվում ՀՀ մարզերում հակակարկտային կայանքների տեղադրման համար, ինչի արդյունքում փոքր-ինչ նվազել են կարկտահարության
վնասները: Առավել բարձր պաշտպանվածություն ապահովելու առումով, մեր կարծիքով,
այս գործընթացը պետք է շարունակական բնույթ կրի, ինչի արդյունքում ՀՀ բոլոր մարզերում կտեղադրվեն կայանքներ և կնվազեցվեն աղետները: Ներկայում զարգացած երկրներում կիրառվում են հակակարկտային առավել հուսալի և արդյունավետ տեխնոլոգիաներ,
ինչպիսին է, օրինակ՝ ցանցապատումը: Դեռևս փորձնական կարգով համեմատաբար
փոքր տարածքների վրա այս տեխնոլոգիան ներդրվում է նաև Հայաստանում: Գյուղատնտեսության զարգացման միջազգային հիմնադրամի (ԻՖԱԴ) «Հայկական միրգ» ծրագրով նախատեսվում տնկել ցանցերով պաշտպանված շուրջ 300 հա պտղատու այգի:
ՀՀ գյուղատնտեսության երկրորդ կարևոր ենթաճյուղը` անասնաբուծությունը, նույնպես ուսումնասիրվող տարիներին որոշակի զարգացում է ունեցել:
Այսպես, ըստ 2-րդ աղյուսակի տվյալների խոշոր եղջերավոր անասունների գլխաքանակը 2011-2014 թթ. տարեցտարի աճել է և 2014 թ. 2011 թ. նկատմամբ ավելացել է
18.6%-ով: Ընդ որում, կովերի գլխաքանակը այդ նույն ժամանակահատվածում ավելացել
է 13.6%-ով, ոչխարներինը՝ 36.4%-ով, որից մաքիներինը՝ 41%-ով, այծերինը` 5.5%-ով, խոզերինը՝ 21.8%-ով, որից մայր խոզերինը՝ 25.7%-ով, թռչուններինը՝ 18.4%-ով, իսկ ածան
հավերինը՝ 7.8%-ով:
Աղյուսակ 3-ում ներկայացված են ՀՀ անասնաբուծական ապրանքների թողարկման
2009-2013 թթ. վիճակագրական ցուցանիշները, համաձայն որոնց՝ կաթի արտադրությունը վերջին տարիներին աճել է, որը պայմանավորված է կովերի գլխաքանակի աճով, ինչպես նաև կենդանիների կաթնատվության ավելացմամբ: Այսպես՝ 2013 թ. կաթի արտադրությունը 2009 թ. նկատմամբ աճել է 6.7%-ով, և հատկանաշական է, որ արտադրության ծավալներով նույն ժամանակահատվածի համեմատությամբ առաջատար են Գեղարքունիքի (18.3%), Շիրակի (16.4%), Լոռու (12.4%) և Արագածոտնի (12.2%) մարզերը:
Նույն ժամանակահատվածում սպանդի համար իրացված անասունի և թռչնի արտադրության ծավալները 2009 թ. նկատմամբ 2013 թ. ավելացել են 16.3%-ով: Այստեղ նույնպես
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ծավալներով առաջատար են Գեղարքունիքի (16%), Շիրակի (14.6%), Լոռու (11.1%) և Արագածոտնի (10.6%) մարզերը: Հավերի ձվատվությունը 2013 թ. 2009 թ. նկատմամբ նվազել
է 2.4%-ով, իսկ 2012 թ. նկատմամբ՝ 6.5%-ով, ինչը վկայում է թռչնաբուծության ճյուղի ոչ
կայուն զարգացման մասին:
Աղյուսակ 2
Գյուղատնտեսական կենդանիների գլխաքանակը (հունվարի 1-ի դրությամբ)1
Խոշոր եղջերավոր անասուններ,
ընդամենը
Այդ թվում`
կովեր

2011 թ.

2012 թ.

2013 թ.

2014 թ.

571357

599243

661003

677584

272572

283349

303277

309616

ոչխարներ/այծեր
Այդ թվում՝
մաքիներ
այծեր

503624

561634

645711

687074

341691

389280

454305

482084

28891

28580

29020

30500

Խոզեր, ընդամենը
Որից`
մայր խոզեր
թռչուններ
Այդ թվում`
ածան հավեր

114777

108088

145044

139799

20677

23062

31324

26006

3462529

4023482

4050001

4101197

2305410

2509157

2689025

2485439

Անասնաբուծության ճյուղի, մասնավորապես՝ տավարաբուծության զարգացման
նպատակով ՀՀ կառավարության և մասնավոր հատվածի միջոցներով հանրապետություն են ներմուծվում Հոլշտին, Սիմենտալ, Շվից և այլ տեսակի բարձր մթերատվությամբ
ցուլեր և երինջներ, որոնք հետագայում տրամախաչման միջոցով բարելավում են հոտի
տոհմային հատկանիշները: Այս ծրագրի շրջանակներում բազմացման նպատակով գյուղացիական տնտեսություններին տրամադրվում են ցուլեր և երինջներ՝ պայմանով, որ
ստացված վերարտադրության մատղաշի մի մասը ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության միջոցով վաճառվի այլ շահառուների:
Համաձայն ՀՀ ազգային պարենային հաշվեկշռի տվյալների՝ կարելի է փաստել, որ
մի շարք առաջնահերթ պարենամթերքների ինքնաբավության մակարդակը դեռևս զգալիորեն ցածր է. այսպես՝ 2010-2012 թվականների միջին տվյալներով դա կազմել է. ցորենը՝ 34.3%, հատիկաընդեղեն մշակաբույսերը՝ 50.2%, բուսական յուղը՝ 5.3%, տավարի միսը՝ 81.7%, խոզի միսը՝ 40.9%, հավի միսը՝ 14.6%, կաթը՝ 84.3%, ձուն` 97.6% և շաքարավազը՝ 75.0%։

1

Նույն տեղում, էջ 54:

21

Աղյուսակ 3
Անասնաբուծական արտադրանքի թողարկումը 2009-2013 թթ.
Իրացվել է անասուն և թռչուն սպանդի
համար (կենդանի քաշով, հազ. տոննա)

Արտադրվել է կաթ (հազ. տոննա)

ՀՀ ընդամենը
ք. Երևան

1

1

Արտադրվել է ձու (մլն հատ)

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

2009

615.7

600.9

601.5

618.2

657.0

126.2

124.3

127.9

130.3

146.8 630.1

2.1

2.3

2.0

2.2

2.5

0.5

0.5

0.6

0.8

1.8

2010
702.2

32.0

33.5

2011

2012

633.6 658.1
27.9

2013
615.2

35.6

28.7

Արագածոտն

77.1

74.1

74.8

76.5

79.9

14.0

14.4

14.7

14.7

15.6

47.1

70.4

59.7

61.7

59.4

Արարատ

41.0

38.1

36.5

38.2

40.1

8.5

8.0

8.3

8.7

9.8

56.3

76.7

55.0

55.0

54.7

Արմավիր

39.8

36.1

36.1

37.4

40.5

9.7

10.0

10.3

11.0

15.4

92.4

126.3

135.5

140.1

127.7

Գեղարքունիք

116.4

112.4

114.5

116.3

120.7

21.7

21.5

21.8

21.8

23.5

60.5

68.3

56.6

57.1

58.2

Լոռի
Կոտայք
Շիրակ

77.8
54.6
97.5

77.1
51.3
99.0

76.2
51.8
98.8

77.7
53.5
101.5

81.3
57.9
107.6

14.8
13.1
19.4

14.6
12.1
19.8

15.0
12.6
20.0

15.1
12.9
20.0

16.3
14.7
21.4

34.4
181.4
41.9

39.7
156.4
40.3

47.3
125.7
39.7

47.3
132.1
40.9

43.7
117.3
40.1

Սյունիք

59.7

55.8

55.9

57.2

62.2

11.6

11.1

11.8

12.0

13.9

24.8

28.2

26.9

27.2

26.3

Վայոց ձոր
Տավուշ

17.3
32.4

19.9
34.8

20.0
34.9

21.1
36.6

24.8
39.5

5.3
7.6

4.7
7.6

4.8
8.0

5.0
8.3

5.6
8.8

15.0
44.3

17.6
44.8

17.5
41.8

18.2
42.9

17.4
41.7

Կազմվել է ըստ՝ ՀՀ ԱՎԾ, Պարենային ապահովություն և աղքատություն 2014 թ., հունվար-հունիս հաշվետվության տվյալների:
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Այսպիսով, ըստ 2012 թ. պարենային հաշվեկշռի տվյալների, ինքնաբավության համեմատաբար բարձր մակարդակ է ապահովվել. ձուկ` 103.3%, ոչխարի և այծի միս` 100%,
կարտոֆիլ` 99.0%, բանջարեղեն` 99.3%, ձու` 99.5%, միրգ` 96.1% և շաքար` 93.1%: Ի տարբերություն վերոնշյալ տեսականու, կաթի և տավարի մսի ինքնաբավության մակարդակը
փոքր-ինչ ցածր է, համապատասխանաբար` 83.1% և 81.6%: Հացահատիկային մշակաբույսերից գարու, վարսակի և տարեկանի ինքնաբավության մակարդակն է համապատասխանաբար` 96.6%, 89.7% և 66.7%1:
Պարենի ինքնաբավության ցածր մակարդակ ունի խոզի միսը` 38.3%, ցորենը` 32.9%,
թռչնի միսը` 19.1%, բուսական յուղը` 9.1%2, ինչը բացատրվում է նշված ռեսուրսների սղությամբ և հայրենական արտադրության փոքր ծավալներով, որի պատճառով տվյալ տեսականին ներմուծվում է արտերկրից բավական բարձր գներով՝ խաթարելով հանրապետության թե՛ պարենային, թե՛ տնտեսական անվտանգությունը:
Այսպիսով, ուսումնասիրելով ՀՀ գյուղատնտեսության վիճակը, կարելի է եզրակացնել, որ վերջին տարիներին ճյուղը հնարավորինս զարգացել է: Սակայն, ինչպես արդեն
նշել ենք, զարգացման հետ մեկտեղ առկա են բազում խնդիրներ, որոնց լուծման համար
պահանջվում են ռեսուրսներ: Պարենային անվտանգության տեսանկյունից, ՀՀ-ն դեռևս
ապահովված չէ, ինչի վառ ապացույցն են երկիր ներմուծվող պարենային ապրանքների
ծավալները, սակայն հարկ է փաստել, որ տարեցտարի ազգային պարենային հաշվեկշիռը բարելավվում է:

САМВЕЛ АВЕТИСЯН
ЛЕВОН ХАЧАТРЯН
ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ВОЗМОЖНОСТИ
УЛУЧШЕНИЯ В РА
Ключевые слова: сельское хозяйство, основные задачи, безопасность, содействие, развитие
Сельское хозяйство является главным стратегическим сектором страны, поскольку оно
обеспечивает населению продовольственными товарами первостепенной важности. В настоящее время сельскохозяйственный сектор РА улучшился благодаря поддержке международных организаций, а также государственной помощи: статья посвящена изучению проблем сельского
хозяйства и путей решения этих проблем.
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ՀՀ ԱՎԾ, Պարենային ապահովություն և աղքատություն 2014 թ., հունվար-սեպտեմբեր, էջ 70-72:
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The agriculture is country's major strategic sector, because it provides population with first
necessity foodstuff. RA agricultural sector has currently improved due to support by RA government
and international organisations. The article refers to discovery of agriculture sector problems and
their solutions.
Հետազոտությունն իրականացվել է ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ-ի կողﬕց տրամադրվող ֆինանսական
աջակցության շնորհիվ՝ № SCS 13YR-5B0037 գիտական թեմայի շրջանակներում:

ՇԱՀԵՆ ԱԼԱՎԵՐԴՅԱՆ
Ասպիրանտ, ՀՊՏՀ

ՆԵՅՐՈՄԱՐՔԵԹԻՆԳԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Հիմնաբառեր. նեյրոմարքեթինգ, ուղեղի սկանավորում, արդարացի գին
Նեյրոտնտեսագիտության և նեյրոմարքեթինգի գիտահետազոտական ուսումնասիրություններից մեզ հասած առանցքային գաղափարներից մեկն այն է, որ որևէ իրի գնումը կարող է մեր ուղեղի կենտրոնական մասում պատասխան արձագանք՝ «ցավ» առաջացնել: Խոսքը, իհարկե, ֆիզիկական ցավի մասին չէ, այլ ուղեղի այն հատվածի ակտիվացման, որը կապված է ֆիզիկական ցավի հետ: Վճարման ընթացքում առաջացած ցավը նվազագույնին հասցնելու համար պետք է օպտիմալացնել գինն ու ապրանքը: Առաջին հերթին, գինը պետք է լինի համեմատաբար արդարացի:
Եթե ընկերության ապրանքը շուկայի մյուս ապրանքներից համեմատաբար թանկ է, ապա պետք է
բացատրել, թե ինչու է այն հավելյալ վճարով ներկայացված:

Նեյրոտնտեսագիտության և նեյրոմարքեթինգի 2 գիտահետազոտական ուսումնասիրություններից մեզ հասած առանցքային գաղափարներից մեկն այն է, որ որևէ իրի գնումը կարող է մեր ուղեղի կենտրոնական մասում պատասխան արձագանք՝ «ցավ» առաջացնել: Խոսքը, իհարկե, ֆիզիկական ցավի մասին չէ, սակայն ուղեղի այն հատվածի
ակտիվացումն է, որը կապված է ֆիզիկական ցավի հետ1: Քարնեգի-Մելոնի և Ստենֆորդի համալսարանների հետազոտողները սուբյեկտների ուղեղի աշխատանքն արձանա1

Roger Dooley-Brainfluence 100 Ways to Persuade and Convince Consumers With Neuromarketing John Wiley &
Sons, 2012.
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գրելու համար որոշակի առարկաներ ներկայացրին կանխիկ գումարի այլընտրանքով:
Ուսումնասիրությունն իրականացվում էր ֆունկցիոնալ մագնիսական ռեզոնանսային
պատկերող մեքենայի օգնությամբ (ՖՄՌՊ), որը գրանցում էր հետազոտվողների ուղեղների ակտիվությունը: Այնուհետև առաջարկվեցին ապրանքներ, որոնցից յուրաքանչյուրը
տարբեր գին ուներ: Որոշ ապրանքատեսակներ չափից ավելի թանկ էին, իսկ մնացածը`
ոչ այդքան: Սուբյեկտները կարող էին այդ իրերը գնել կամ պահել կանխիկ գումարը: Հետազոտողները համեմատեցին սուբյեկտների, նրանց ուղեղին հասած տեղեկության և
իրական գնված ապրանքների պատճառաբանվածության ինքնահաշվետվությունը:
Երբ այդ աշխատանքը լույս տեսավ, Քարնեգի-Մելոնի համալսարանի պրոֆեսոր
Լոուենսթինը նշեց, որ ուսումնասիրության արդյունքների նշանակալից կողմն այն է, որ
դեպի ուղեղ ներթափանցող տեղեկատվության հոսքի կանխատեսվելիք գնման ձևը գրեթե նույնն է, ինչ սուբյեկտների մտադրությունների ինքնահաշվետվությունը1: Այլ կերպ
ասած՝ հետազոտության արդյունքում, անկախ ուսումնասիրվողի կամքից, ուղեղի սկանավորումը տալիս է նույնքան ճշգրիտ տեղեկություն, որքան սուբյեկտից իր մտադրության
մասին պարզապես հարցնելու դեպքում է:
Լոուենսթինը ասաց, որ այս փորձարկման նպատակով հարցերը բավական պարզ էին, և
կարելի էր ակնկալել, որ պատասխանները կլինեն իրական գործողության նախանշաններ:
Ըստ Ջ. Լոուենսթինի` արժեքից առաջացած «բացասական» ակտիվությունը հարաբերական է: Այսինքն՝ այն պարզապես դոլարի տեսք չուներ. դա ողջ գործարքի համատեքստն էր: Այսպես՝ մարդիկ առանց երկար մտածելու կարող են հազարավոր դոլարներ
ծախսել մեքենա կամ դրա համար նախատեսված տարբեր պարագաներ գնելիս, սակայն
առևտրային ավտոմատի դեպքում, որը պահանջում է 200 դրամ և ոչինչ չի արտադրում,
գործը բարդանում է:
Հաջորդ կարևոր դիտարկումը վերաբերում է փաթեթով առաջարկվող ապրանքին,
որի գնման դեպքում նվազում է դրա հետ կապված «ցավը»:
Շքեղ փաթեթները ինքնին նվազեցնում են բացասական ազդեցությունը, քանի որ
դրանց ամբողջ արժեքը ներառում է մի քանի իրեր՝ բնորոշ կողմեր: Սպառողը չի կարող
որոշակի գինը վերագրել փաթեթի մեջ ներառված որևէ բաղկացուցչի (կաշվեպատ սրահ,
ապակեպատ տանիք և այլն), հետևաբար՝ չի կարող հեշտությամբ գնահատել գործարքի
արդարությունը կամ իմանալ, թե արդյոք տվյալ պարագայի գինը որքանով է համապատասխանում իրական արժեքին: Օրինակ՝ ՀՀ-ում նույնպես շատ ապրանքներ և ծառայություններ, որոնք ունեն բարձր արժեք, ներկայացվում են փաթեթով: Հենց ավտոմեքենաների համար տեղական դիլերները կիրառում են նույն քաղաքականությունը՝ կիրառելով
տարբերակներ և բարձրացնելով ապրանքի արժեքը:
Նույնը կարելի է ասել ամերիկյան Kirby ըկերության վերաբերյալ: Նախ՝ հակիրճ ծանոթացնենք ընկերության արտադրանքին և մարքեթինգային քաղաքականությանը: Ընկերությունը արտադրում է էներգախնայող մի սարք (500w՝ ընդդեմ 1800w և 2000w հա1

Gerald Zaltman- How Costumers Think, Boston: Harvard Business School, 2003.
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մաման գործառույթով սարքերի), որը միաժամանակ իրականացնում է մի շարք գործառույթներ (փոշեկուլի, էլեկտրական ավելի, քիմմաքրող, գորգի պրոֆեսիոնալ խնամքի,
անկողնային պարագաների փոշեզատման, մերսման, փչող և այլն): Այս ամենը առաջարկվում է այնպիսի գնով, որ հաճախորդը մտածում է՝ արդյո՞ք արժե այս ամենի համար
վճարել այդքան գումար: Այստեղ ընկերությանը օգնության է գալիս անհատական վաճառքի քաղաքականությունը: Այսինքն՝ գնորդին հենց ու հանգամանք, տանը ծանոթացնելով սարքի առանձնահատկություններին, հնարավոր է դառնում նրա ուղեղում մեղմել
գնի բարձր լինոլու պատճառով առաջացող ցավը, և մեծանում է հավանականությունը, որ
նա կգնի տվյալ ապրանքը: Այս ամենին գումարվում են նաև վճարման եղանակների բազմազանությունը և տարաժամկետ վճարման հնարավորությունը՝ առանց բանկի հետ գործ
ունենալու (այսինքն՝ առանց լրացուցիչ տոկոսային ծախսեր կրելու):
Գինը միակ փոփոխականը չէ, որը «ցավ» է առաջացնում ուղեղի համապատասխան
հատվածում: Դա իրականում ընկալվում է որպես գործարքի արդարացի կամ անարդարացի լինելու հանգամանք, որը իր հերթին, արձագանք է առաջացնում: Առաջարկի մեկ
այլ մասը, որը տանում է դեպի անբարեխղճություն, ենթադրաբար կարող է նաև գնային
արձագանք առաջացնել, որը չափազանց բարձր է:
Ոչ միշտ է, որ նույն ապրանքի համար սահմանված է միևնույն «արդարացի» գինը:
Մարդկանց մեծամասնության համար Սեգաֆրեդոյում մեկ գավաթ սուրճի արդարացի
գինը, հավանաբար, ավելի բարձր է, քան փողոցի անկյունում գտնվող սրճարանինը:
Հայտնի տնտեսագետ Ռիչարդ Տալերի ուսումնասիրությունը ցույց է տվել, որ ծարավ վիճակում ծովափ հաճախողները կրկնակի կվճարեն առողջարանային հյուրանոցից գնած
մեկ գավաթ գարեջրի համար, քան եթե դա գնեն հասարակ մթերային խանութից1:
Հաջորդ կարևոր վերլուծությունը կապված է վարկի (մասնավորապես՝ վարկային
քարտի)՝ որպես ցավը մեղմացնող հանգամանք դիտարկելու հետ:
Պետք է նշել, որ տարիներ շարունակ վարկային քարտային համակարգով աշխատող
ընկերությունները բարգավաճել են` խրախուսելով սպառողներին ծախսել չափից շատ,
կիրառելով ներքոնշյալ սկզբունքները:
Խնդիրն այն է, որ շատ սպառողների համար վարկային (կրեդիտային) քարտով
գնումներ կատարելը վերացնում է «ցավը» հաճախորդի ուղեղի համապատասխան մասից: Դրամապանակից կանխիկ գումար հանելը ստիպում է տվյալ մարդուն ավելի ուշադրությամբ գնումներ կատարել:
Կարծում եմ՝ սա խելամիտ է և լիովին համահունչ իրական աշխարհի ներկա պատկերին: Վարկային քարտը նվազեցնում է «ցավի» մակարդակը` տալով հնարավորություն
որոշակի գումարային հավելումով վճարելու ներկայիս ծախսերն ապագայում: Ուստի և
վարկային քարտը ոչ միայն հնարավորություն է տալիս սպառողին գնելու ինչ-որ բան ոչ
կանխիկ, այլև ստիպում է գնահատել ապրանքի իրական արժեքը:
1

Thaller R., Transaction Utility Theory, Graduate School of Business and Public Administration, Cornell University,
1982.
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Վճարման ընթացքում առաջացած ցավը նվազագույնին հասցնելու համար պետք է
օպտիմալացնել գինն ու ապրանքը: Առաջին հերթին, գինը պետք է հնարավորինս արդարացի լինի: Եթե ընկերության ապրանքը շուկայի մյուս համանման ապրանքներից համեմատաբար թանկ է, ապա պետք է բացատրել, թե ինչու է դա հավելյալ վճարով ներկայացված: Եթե կազմակերպությունը հայտնվել է այնպիսի իրավիճակում, որտեղ, արժեքից
կամ այլ նկատառումներից ելնելով, ապրանքը վատ արձագանք է առաջացրել սպառողի
մոտ, ապա մի քանի հավելյալ տարրերով պետք է մեղմել առաջացած «ցավը»:
Վճարման եղանակները և վարկային այլընտրանքները նույնպես կարող են նվազեցնել վճարման ժամանակ ի հայտ եկած «ցավը»: Պետք չէ մղել հաճախորդներին գնելու
այնպիսի ապրանքներ, որոնք նրանք չեն օգտագործելու, սակայն նույնիսկ հարուստ հաճախորդները ավելի քիչ «ցավ» կզգան, եթե ստիպված չլինեն կանխիկ գումարով գնել
տվյալ ապրանքը:
ШАГЕН АЛАВЕРДЯН
ПУТИ ПРИМЕНЕНИЯ НЕЙРОМАРКЕТИНГА
Ключевые слова: нейромаркетинг, сканирование мозга, справедливая цена
Одним из ключевых идей нейромаркетингового исследования является то, что покупка чего-то может вызвать боль в центре нашего мозга.
Цены и сами продукты должны быть оптимизированы для сведения к минимуму боли от
платежа. Во-первых, цена должна быть относительно разумной. Если продукт стоит дороже,
чем другие, не нужно торопиться, чтобы объяснить, почему он является высококачественным
продуктом.
Если компания окажется в ситуации, когда, по стоимости или по другим причинам, цена
продукта может вызвать "боль" у клиентов, нужно объяснить причину появления на рынке
продукта с дополнительной оплатой.

SHAHEN ALAVERDYAN
WAYS OF NEUROMARKETING UTILIZATION
Key Words: buying pain, neuromarketing, FMRI brain scan,
fair price
One key insight into neuroeconomics and neuromarketing research is that buying something can
cause pain in the center of our brain.
Pricing and product itself need to be optimized to minimize the pain from pay. First, price must be
conceived as fair. If your product is more expensive than others, take time to explain why it is a
premium product.
If you are in a situation when, for cost or other reasons, product price is likely to produce an
"ouch!" reaction from your customers, see if some kind of a bundle with complementary items will dull
the pain.
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ԱՇՈՏ ԱՋԱՄՕՂԼՅԱՆ
Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու,
դոցենտ, ՀՊՄՀ

ՏԻԳՐԱՆ ԲԱԲԱՅԱՆ
Համակարգչային քարտեզագիր, ՀՊՄՀ

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՔԱՐՏԵԶԸ ԱՐԱԳ ԱՐՁԱԳԱՆՔՄԱՆ ԵՎ
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ
Հիմնաբառեր. ծրագրային կառավարմամբ քարտեզներ,
իրական ժամանակի մասշտաբ, քարտեզների ստեղծման ձևապաշտական մեթոդաբանություն, արագ արձագանքում, ռիսկի նվազեցում, GPS, GPRS համակարգեր, իրազեկում
Հոդվածում քննարկվել են քարտեզագրման արտապատկերումների ձևավորման հարցերը
ԵՏՀ միջավայրում, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառման մակարդակի և ծավալի բարձրացումը, ԵՏՀ տեխնոլոգիաների զարգացման հիմնահարցերը կառավարման մարմիններում, ինչպես նաև անձնակազմի վերապատրաստման հարցերը ԵՏՀ միջավայրում:

Ժամանակակից երկրատեղեկատվական (այսուհետ՝ ԵՏՀ /GIS) համակարգերը, կիրառման արդյունավետությամբ հանդերձ, առայժմ գործնական օգտագործման համար
մնում են բարդ, պահանջում են մասնագիտական որոշակի պատրաստվածություն հատկապես արդյունքների հետագա վերլուծման և կիրառման տեսանկյունից: Այս խնդիրը
այսօր լուծվում է գլխավորապես մասնագիտական պատրաստվածությամբ աշխատողների ներգրավմամբ, որը տնտեսական և կազմակերպական առումներով միշտ չէ, որ արդարացված է: Այսպիսի դեպքերում առաջանում են լրացուցիչ դժվարություններ հատկապես նյութերի, նախագծերի համակարգչային մշակման ժամանակ, երբ թեմային տիրապետող մասնագետները չեն տիրապետում ԵՏՀ տեխնոլոգիաներին, իսկ ԵՏՀ ծրագրերին տիրապետողները չունեն համապատասխան մասնագիտական պատկերացումներ:
ԵՏՀ համակարգերում վերլուծությունների արդյունքները, աղյուսակներից և դիագրամներից բացի, կարող են ներկայացվել նաև պատկերներով: Այս հնարավորության
զարգացումը նպաստեց նոր՝ ԵՏՀ քարտեզագրության ձևավորմանը: Դա ավտոմատացված եղանակով, հիմնվելով տեղեկատվական բազաների վրա, տեղեկատվական-քարտեզագրական արտապատկերմամբ ներկայացնում է բնական և հասարակական երևույթները: Մոտ ապագայում քարտեզագրությունը լիովին կհիմնվի ԵՏՀ-ի վրա, քանի որ
կազմվում է ըստ տվյալների շտեմարանների և տեղեկատվության ստացման արդիական
մեթոդների՝ արդյունքում ապահովելով ճշտության բարձր մակարդակ:
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Ժամանակակից քարտեզագրությունը պահանջում է նոր մոտեցումներ, քանի որ
իբրև տեղեկատվության կրող, կատարում է երկակի գործառույթ՝
 ճանաչողական, երբ ստանում ենք տեղեկատվություն օբյեկտի քանակական
տվյալների և տեղաբաշխման մասին,
 ատրիբուտային, երբ ստանում ենք տեղեկատվություն օբյեկտի դասի, տեսակի,
տեսքի, տոպոլոգիական առանձնահատկությունների և դրանց հարաբերությունների մասին. այս դեպքում ճշգրտվում են օգտագործողի և երևույթի միջև զարգացող հարաբերությունները՝ հիմնավորելով նոր զարգացումները և համապատասխան որոշումները:
Քարտեզի ճանաչողական գործառույթը կարևորվում է արտակարգ իրավիճակներում, բնական ու տեխնածին աղետների կանխատեսման, հայտնաբերման և հետևանքների վերացման գործընթացներում, ինչպես նաև արագ արձագանքման ծառայությունների ամենօրյա աշխատանքներում: Այս գործընթացներում էլեկտրոնային քարտեզները
այսօր արդեն անփոխարինելի դերակատարում ունեն: Վերոհիշյալ գործողությունների և
աշխատանքների հաջողությունը գործնականում պայմանավորված է ճշգրիտ, թարմ տեղեկույթով ապահովված շտեմարաններով: Միայն այս դեպքում աշխատանքները կամ
գործողությունները կտան դրական արդյունք՝ առանց նոր խնդիրներ առաջացնելու: Այդ
իսկ պատճառով շահագրգիռ կազմակերպություններից յուրաքանչյուրը պարբերաբար
թարմացնում է իր ենթակայության տակ գտնվող շտեմարանները` ծախսելով ֆինանսական զգալի միջոցներ լրահավաքման, տեղանքի փաստացի իրավիճակի ու տիեզերական
լուսանկարներից ստացված տեղեկատվության ճշգրտման, կադաստրային և այլ տվյալների ստացման, մուտքագրման ու ծրագրավորման համար: Հետրաբար՝ առաջացնում է
լրացուցիչ աշխատուժի ներգրավման անհրաժեշտություն:
Քարտեզի ատրիբուտային գործառույթը ծառայում է իրավիճակի, դրա հետագա հնարավոր զարգացումների վերլուծման աշխատանքներին: Այստեղ մասնագետների ԵՏՀ ծրագրային իմացությունը դառնում է առաջնային, քանի որ վերլուծման տարբերակների և անհրաժեշտ տեղեկատվության աղբյուրների ընտրությունը լիովին պայմանավորվում է
նրանց մասնագիտական պատրաստվածությամբ: Ուստի ԵՏՀ ծրագրերին տիրապետող
համակարգչային մասնագետը հայտնվում է միջանկյալ օղակում և կարող է ոչ միայն չնպաստել վերլուծման գործընթացի արագությանը, այլև չգիտակցելով սխալ որոշում կայացնելը:
Վերոհիշյալ դժվարությունների հաղթահարման եղանակներից մեկն էլ արդեն աշխատանքային գործընթացում ներգրավված համակարգչային մասնագետներին քարտեզագրական մեթոդաբանության չափորոշիչներին և, ընդհանրապես, քարտեզագրական
մտածելակերպին ծանոթացումն ու ուսուցանումն է:
Ընդհանուր աշխարհագրական քարտեզները հիմք են ծառայում բազմապիսի թեմատիկ քարտեզներ կազմելիս: Տեղագրական քարտեզներն այսօր շարունակում են պահպանել հուսալի և հավաստի տեղեկատվության աղբյուրի իրենց կարգավիճակը: Այս քարտեզները ստեղծվել և շարունակում են թարմացվել պետական աջակցությամբ, ունեն որոշակի ճշտություն, հիմնված են արդեն ստանդարտացված պայմանական նշանների և
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կոորդինատային համակարգի վրա: Իսկ ԵՏՀ քարտեզները որոշակի հարց կանխատեսող, գնահատող կամ վերլուծության պատկերային արտահայտություն են:
Ծրագրային կառավարմամբ կամ, ինչպես այսօր անվանում են, էլեկտրոնային քարտեզները նորովի են մեկնաբանում արդեն ավանդական համարվող շատ ու շատ խնդիրներ, ինչպիսիք են օրինակ՝ քարտեզի մաթեմատիկական հիմքի ընտրությունը, մեկ պրոյեկցիոն համակարգից մյուսին անցումը, մասշտաբից կախված ընդհանրացման աստիճանը, պայմանական նշանների, մակագրությունների տեղադրումը և այլն: Մասշտաբային սահուն անցումները ազատում են տեղագրական քարտեզների (հիմքերի) թերթերի
համադրումից: Պայմանական նշանները կարող են ակտիվանալ, շարժվել, թարթել, փոփոխել իրենց գունային երանգը և այլն: Այս ամենի արդյունքում տեղի է ունենում քարտեզագրության ստեղծման և օգտագործման միացումը: Աշխատատար և միապաղաղ գործողությունները դառնում են ավտոմատացված, օրինակ՝ երկարության և մակերեսի հաշվարկը, կտրվածքների կառուցումը և այլն: Ձևավորվեց էլեկտրոնային դինամիկ քարտեզաչափական եղանակը: Քարտեզների կազմումը և օգտագործումը վերածվեցին գործողությունների շարքի, երբ վերլուծումների արդյունքում ձևավորվում են նոր քարտեզներ,
քարտեզագրական տերմինաբանություն՝ այլ պատկերային արտահայտմամբ, և այս պարագայում դժվար է որոշակիացնել քարտեզի՝ իբրև արդյունքի միջանկյալ կամ ավարտական լինելը: Երկրատեղեկատվական համակարգերը ներմուծեցին նաև մեկ այլ ուղղություն՝ օպերատիվ կամ համաժամանակյա քարտեզագրությունը, այսինքն՝ քարտեզը
կազմվում և օգտագործվում է իրական ժամանակում և ժամանակային մասշտաբի պայմաններում՝ արձագանքելով կատարվող գործողությանը կամ երևույթին: Իրական ժամանակի մասշտաբը ասելով պետք է հասկանալ քարտեզի ստեղծման և դրանում առկա տեղեկատվության մշակման ու պատկերային ներկայացման ժամանակահատվածը:
Այստեղ կրկին առաջնային է քարտեզի ճանաչողական գործառույթը, երբ կարևորվում է օբյեկտի տեղի կամ երևույթի տեղաբաշխումը: Տեղեկատվության ստացումը կարող
է լինել ամենաբազմազան՝ սկսած անմիջական դիտարկումից, տվյալների շտեմարանների մշակումից, տարածքներում տեղակայված հեռուստախցիկներից մինչև արբանյակային հեռազննման համակարգ: Բերենք մեկ օրինակ. փողոցային երթևեկության կառավարում, երթևեկության կանոնների վերահսկում, տրանսպորտային միջոցների վառելիքի
ծախսի արձանագրում, պարապուրդի, վթարների ու խցանումների բացահայտում և իրազեկում: Այս ամենը ժամանակի իրական ժամանակի մասշտաբում պատկերվում, արձանագրվում և լուծումներ է ստանում քարտեզի օգնությամբ` անմիջապես ծառայության
օպերատորի էկրանի վրա, ավտոմատացված համակարգով քարտեզային արտապատկերմամբ: Քարտեզների ատրիբուտային գործառույթներում բավական որոշիչ, իսկ երբեմն էլ անսպասելի արդյունքներ են ստացվում քարտեզագրական շարժանկարի դեպքում: Օրինակ՝ բնապահպանական օբեկտներում, որոշակի տարածքի մշտադիտարկմանը զուգահեռ, տեղեկատվություն է ստացվում նաև կենդանիների շարժի, վարքագծի,
պահանջների մասին: Այստեղ պատկերը ձևափոխվում է, փոխվում են դիտարկման կետերը, ուղիները, տրվում են օբյեկտի կամ երևույթի զարգացման արագությունը, ընդ30

գրկման հավանական տիրույթը և այլ արագ փոփոխվող տվյալներ: Հնարավոր է քարտեզի ներկայացումը տեսակադրերի համադրմամբ, երբ էկրանի վրա դիագրամների կամ
գունային պատկերավորման միջոցով, առավել դյուրընկալելի է ներկայացվում օբյեկտի
կամ երևույթի զարգացման դինամիկան, օրինակ՝ սողանքավտանգ գոտիներում կատարվող մշտադիտարկումներ, ամբարտակների, կամուրջների, համաշխարհային աղետների
հնարավոր օջախներում շարժերի արձանագրում, կանխատեսվող վտանգի հիմնավորում:
Քարտեզը կարող է ստանալ համայնապատկերի կամ հեռանկարային կառուցվածքի
տեսք, ուր երևույթը դառնում է առավել պատկերավոր, իսկ դիտողի հայացքի արհեստական թռիչքը եռաչափ շարժապատկերի վրա մեկնաբանվող զարգացումները դարձնում է
առավել իրատեսական: Այս պարագայում քարտեզի պատվիրատուն միաժամանակ ստանում է և՛ քարտեզ անհրաժեշտ մասշտաբով, և՛ տվյալների շտեմարանը՝ կապված զարգացումների հետ: Դա առավել արդյունավետ է արտակարգ իրավիճակների, ներքին գործերի համակարգի, հակամարտությունների կանխման, եղանակային երևույթների վերլուծության դեպքում, հատկապես` երբ օգտագործողը կամ իրավիճակի պատասխանատուն
երկրի համապատասխան ղեկավար մարմին է:
ԵՏՀ մեկ պատկերային քարտեզը հավելյալ տվյալների էլեկտրոնային շտեմարաններով տարբերակում համարժեք է ատլասի: Այստեղ տեղին է մտածել ժամանակակից «Ատլաս» հասկացության մասին:
ԵՏ համակարգերում թեմատիկ քարտեզներ կազմելիս անհրաժեշտ է պահպանել
թվային քարտեզների ստեղծման ձևապաշտական մեթոդաբանությանը բնորոշ հետևյալ
եղանակները.
1. Քարտեզում արծարծվող խնդրի ձևակերպումը պետք լինի պարզ ու ընկալելի օգտագործողի համար, նրանից պահանջվում է միայն ընտրել իրեն անհրաժեշտ ցուցանիշերը կամ տվյալները: Այս դեպքում քարտեզները կազմվում են ավտոմատացված եղանակով: ԵՏ համակարգերում այս եղանակը կիրառվում է այն պատվիրատուների համար, որոնք ինքնուրույն քարտեզներ չեն կարող կազմել, բայց
ընդունակ են աշխատել պատրաստի քարտեզների հետ:
2. Տիպային խնդիրների լուծման համար օգտագործվում են պաշտոնական հրապարակված, վիճակագրական վարչությունների և այլ համանման պետական կառույցների կողմից տրամադրվող տվյալներ: Այս եղանակը հնարավորություն է տալիս
արագ և կանխատեսելի գործողություններով կազմել վարչական ու գիտահետազոտական աշխատանքներին նպատակաուղղված քարտեզներ,որոնցում օգտագործվող տերմինները և հասկացությունները սովորական են ու հասկանալի մեծաթիվ օգտագործողների համար:
3. ԵՏ համակարգերում տիպային խնդիրների լուծման ժամանակ նպատակահարմար է օգտվել օբյեկտների կամ երևույթների առանձնահատկությունների քարտեզագրական եղանակից: Այս դեպքում ապահովվում են քարտեզի տեղեկատվական բարձր ունակությունը և դիդակտիկությունը:
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4. Տիպային խնդիրներին առնչվող քարտեզները հիմնականում կազմվում են համացանցում ներկայացնելու համար, որը այսօր հրատարակման մատչելի ձևերից
մեկն է, որը հնարավորություն է տալիս կատարելու տեղեկատվական արագ փոխանակում այլ օգտագործողների հետ:
Ի տարբերություն ավանդական քարտեզագրական աշխատանքների, ԵՏ համակարգերում էապես կրճատվում են հաշվարկային, խմբագրական և մեթոդաբանական շատ
գործողություններ՝ հնարավորություն ստեղծվելով կենտրոնանալու հիմնական թեմայի
զարգացման վրա: Ներկա ԵՏՀ քարտեզագրական ծրագրերը հագեցած են պայմանական նշանների, մակերևույթի արտահայտման ձևերի, գունային լուծումների և ձևավորման հարուստ ընտրանիով, որը նույնպես կրճատում է նախագծման համար անհրաժեշտ
միջոցներն ու ժամանակը` ապահովելով համակարգված արդյունք: ԵՏՀ քարտեզագրական աշխատանքների գործընթացը ներառում է աշխատանքային մի քանի փուլեր: Այն իր
գործողությունների հերթագայմամբ էապես չի տարբերվում ավանդական, մինչ այժմ կիրառվող քարտեզագրական աշխատանքներից: Հիմնական տարբերությունը պայմանավորվում է տվյալների ստացման, մուտքագրման և այնուհետև դրանց միջև ձևավորվող
փոխադարձ կապերի ձեռքբերմամբ: Այստեղ է, որ դրսևորվում են ԵՏՀ քարտեզի անառարկելի առավելությունները:
ԵՏՀ գործնականում արդեն կիրառվում են տնտեսության բազմաթիվ բնագավառներում, իսկ մասնագետ կադրերի պատրաստման ու վերապատրաստման հարցը շարունակում է մնալ հրատապ: Այս առումով, ցանկալի է բուհական համակարգում ներդնել երկրատեղեկատվական համակարգեր ուսումնասիրող դասընթացներ, որոնք կարող են
որոշիչ նշանակություն ունենալ շրջանավարտների աշխատանքի տեղավորման հարցում:
Միաժամանակ, կարևորվում է տնտեսության տարբեր բնագավառների մասնագետների
համապատասխան վերապատրաստումը:
Ներկայումս դպրոցական աշխարհագրության դասընթացում ընդգրկված է ԵՏՀ դերի
և կիրառական նշանակության ծանոթություն: Այս իսկ պատճառով առանձնակի կարևորում ենք ԵՏՀ ուսուցումը նաև մանկավարժական բուհերում:
АШОТ АДЖАМОГЛЯН
ТИГРАН БАБАЯН
ГИС КАРТЫ В СФЕРЕ БЫСТРОГО РЕАГИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ
Ключевые слова: карты с программным управлением, масштаб реального времени, методология создания карт, быстрое реагирование, сокращение риска, системы GPS, GPRS, осведомление
В статье рассмотрены вопросы формирования картографических изображений в среде
ГИС, повышение уровня и объема использования информационных технологий, проблемы рас-
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ширения сферы ГИС технологий в органах управления, а также вопросы переподготовки кадров
в сфере ГИС.

ASHOT AJAMOGLYAN
TIGRAN BABAYAN
GIS MAPS IN FAST RESPONSE AND MANAGEMENT SYSTEM
Key Words:

financial security, financial system, financial
policy, financial flows

Nowdays, significant increase in the level and scope of information technology remains among
major issues of information society, in particular extention of GIS, GPRS application in government, as
well as staff training in GIS.

ՍԱՐԳԻՍ ԱՍԱՏՐՅԱՆՑ
Տնտեսագիտության թեկնածու, ՀՊՏՀ

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ
ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ
Հիմնաբառեր. կրթություն, բարձրագույն կրթություն, բարձրագույն կրթության ֆինանսավորում, ուսման
վարձեր, այլընտրանքային ֆինանսավորում,
հասարակական պատասխանատվություն
Բարձրագույն կրթության ֆինանսավորման քննարկման առանցքն է ֆինանսավորման ճեղքվածքը, որը լրացնելու համար, այնուամենայնիվ, կան այլընտրանքային ֆինանսավորման այնպիսի տարբերակներ, որոնք պետք է հաշվի առնվեն։ Այլընտրանքային ֆինանսավորումը քննարկելիս պետք է հիշել, որ ֆինանսավորման յուրաքանչյուր աղբյուր իր ազդեցությունն ունի կրթության
որակի վրա։ Գիտական ազատությունն ու հիմնարար հետազոտությունները ոչ մի պարագայում
չպետք է անտեսվեն նոր աղբյուրներ փնտրելու ընթացքում։ Գիտության և կրթության և ոչ մի
ոլորտ չի կարող անտեսվել կամ պակաս ֆինանսավորվել միայն ցածր պահանջարկի պատճառով։
Մենք այն համոզմանն ենք, որ ուսանողներից գումարներ գանձելը ֆինանսական ճեղքվածքը
լրացնելու անհաջող և անարդյունավետ տարբերակ է, սակայն գիտակցում ենք, որ տվյալ պահին
այն միակ հասանելին է։
Մեր խորին համոզմամբ՝ բարձրագույն կրթությունը հանրային բարիք է, այդ իսկ պատճառով
առաջարկում ենք, որ բուհերը լինեն ֆինանսավորման գերիշխող տարբերակ։ Անհրաժեշտ է գերիշխող դարձնել այն գաղափարը, որ բուհերի ֆինանսավորումը դիտարկվի որպես ներդրում, այլ ոչ
թե` ծախս։
Բարձրագույն կրթության ֆինանսավորումը ուսման հասանելիության և այն ավարտին բարեհաջող հասցնելու որոշիչ գործոն է։
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Գիտությունը, որպես տնտեսության զարգացման, երկրի անվտանգության ապահովման, կրթության, մշակույթի և հասարակական առաջընթացի բացառիկ կարևոր գործոն,
պետք է գտնվի պետության հովանավորության ներքո։
Հայաստանի Հանրապետությունում պետական բյուջեի հաշվին ֆինանսավորվող գիտական ու գիտատեխնիկական ծրագրերի և նախագծերի ընտրությունն իրականացվում
է փորձաքննության միջոցով՝ մրցույթով, որի անցկացման կարգը սահմանում է կառավարությունը։
Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության ֆինանսավորման աղբյուրներն են՝
1. Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեն (սկսած 2002 թվականից՝ պետությունը միջոցներ է հատկացնում պետական բյուջեի տարեկան ծախսային մասի երեք տոկոսից ոչ պակաս չափով),
2. հիմնադրամները, ներառյալ՝ արտասահմանյան ու միջազգային կազմակերպությունների հատկացումները, քաղաքացիների ներդրումները և այլն,
3. դրամաշնորհները,
4. վարկերը,
5. գիտական, հրատարակչական, խորհրդատվական և օրենքով չարգելված այլ գործունեությունից գոյացած միջոցները,
6. գիտական արդյունքների ներդրումից և իրացումից գոյացած միջոցները։
Սրան զուգահեռ, կարևոր է ուսանողների կրթության ֆինանսավորումը։ Առանց ուսանողներին տրամադրվող պատշաճ ֆինանսական օգնության անհնար է ապահովել առավել լայն ընդգրկվածությունը, ինչը կարող է հանգեցնել տարբեր սոցիալական խավերի
ներկայացուցիչների նկատմամբ խտրականության դրսևորմանը։ Մեր խորին համոզմամբ՝ կրթությունը պետք է հասանելի լինի բոլորին` անկախ ֆինանսական վիճակից։
Ընդ որում, ուսանողների կրթության ֆինանսավորում ասելով պետք է հասկանալ նաև լիարժեք և մատչելի կրթությանն անհրաժեշտ բոլոր պարագաները` գրադարանների բավարար ապահովվածությունը գրքերով, օժանդակությունը կացարանների և տրանսպորտային հարցերում և այլն։
Դրանք կարող են լինել ինչպես դրամաշնորհների, այնպես էլ վարկերի տեսքով։ Այնուամենայնիվ, այս երկու մոտեցումները խիստ տարբեր հոգեբանական ազդեցություն են
ունենում ուսանողի վրա։ Վարկն ընկալվում է որպես օգնություն, ընդ որում, առկա է
պարտքը չմարելու ռիսկը, այնինչ դրամաշնորհները՝ որպես աջակցություն և խրախուսում` առանց հետագայում պարտքը չմարելու վտանգի։ Այդ համատեքստում զարգացած
տնտեսահամակարգ ունեցող երկրները նույնպես նախապատվությունը տալիս են դրամաշնորհների ֆոնդերի ավելացմանը։ Այստեղ, իհարկե, ֆինանսական ճեղքվածքի առաջացման լուրջ խնդիրներ կան։
Վերջին տասնամյակում բարձրագույն կրթության հասարակական ֆինանսավորումը
ճիշտ չի արտացոլվել ըստ ուսանողների թվի, որը հանգեցրել է ֆինանսական ռեսուրսների բացին։ Բարձրագույն կրթության և հետազոտությունների միջազգայնացումը, որակի
պահանջը և դասավանդման նոր մեթոդները, բարձրագույն կրթության նկատմամբ աճող
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ու տարբեր հետաքրքրությունը մեծապես ազդել են պահանջվող ֆինանսական ռեսուրսների ծավալի վրա։
Ֆինանսավորման ճեղքվածքն ազգային և միջազգային մտահոգության առաջնային
խնդիր է, որը երբեք այդքան զգալի չի եղել, ինչպես այսօր։ Ֆինանսական ռեսուրների
նկատմամբ աճող պահանջարկի բավարարման համար նորարարական և խելամիտ
տարբերակներ գտնելը օրեցօր բարդանում է։ Այս խնդրի արդյունավետ լուծման համար
կիրառվող ջանքերի ավելացումը կարևորելով` առաջարկում ենք իրականացնել ֆինանսավորման աղբյուրների բազմազանեցում։
ՀՀ-ում կրթության ոլորտին ուղղված պետական հատկացումների գերակշիռ մասը`
մոտ 84.7%-ը, 2009 թվականին ուղղվել է հանրակրթության ոլորտին, իսկ 12.2%-ը` մասնագիտական կրթական ծրագրերի ֆինանսավորմանը։ Առաջիկա տարիներին այս համամասնության մեջ էական փոփոխություններ չեն սպասվում։

150
100
50
0
Ֆինանսական
հատկացումները (մլրդ
դրամ)

2006

2007

2008

2009

2010

2011

82,3

91,8

103,7

126,9

99,9

108,4

Գծապատկեր 1. Ֆինանսական հատկացումները

2006 թվականից կրթության ոլորտում ներդրվել է ծրագրային բյուջետավորումը։
Կրթության ոլորտի ծրագրերը խմբավորված են 6 խմբում, որոնցից 5-ը տարբեր մակարդակների կրթական ծառայություններ են մատուցում։ 6-րդ` «Կրթությանը տրամադրվող
օժանդակ ծախսեր» խմբում ընդգրկված են տարաբնույթ ծրագրեր։ Վերջինները տվյալ
խմբի ծախսերի մոտ 25%-ն են կամ կրթության ընդհանուր բյուջեի 3%-ը, որի մեծ մասը
Համաշխարհային բանկի «Կրթության որակ և համապատասխանություն» վարկային
ծրագրի միջոցներ են։
Որպեսզի բուհերը խելամտորեն ծառայեն իրենց առանցքային նպատակին գիտելիքահենք հասարակության ստեղծման գործում, ՀՀ-ում շեշտվում է կառավարության
կարևորագույն դերը հետևյալ չափանիշների իրագործումն ապահովելիս.
 Հետևողական լինել, որ բուհերը, նաև կրթության առանձին ոլորտները տնօրինեն
զգալի և կայուն ռեսուրսներ բարձրորակ դասավանդման և հետազոտությունների
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անցկացման համար, և սահմանեն առավել ընդգրկուն կրթական, հասարակական, մշակութային և տնտեսական նպատակներ։
Տրամադրել անհրաժեշտ ռեսուրսներ` օժանդակելու կրթական տարբեր բարեփոխումների իրականացմանը։
Ապահովել բուհերի համագործակցությանը նպաստող ֆինանսական և օրինական
դաշտի ռեսուրսային ապահովվածությունը։ Մասնավորապես՝ ուշադրությունը սևեռել շահութաբերության հասանելիությանը, որը երևան է գալիս համագործակցության արդյունքում (օրինակ` կրթական աստիճանները համատեղելու հասանելիությունը, ֆինանսապես մատչելի ներքին և միջազգային փոխանակությունը և այլն)։
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Գծապատկեր 2. Բարձրագույն կրթության ֆինանսական հատկացումները

Պետք է լավ ուսումնասիրել մասնավոր հատվածից միջոցներ ներգրավելու տարբեր
հնարավորությունները։ ՀՀ շատ բուհերում այլընտրանքային ֆինանսավորման տարբերակները հաշվի չեն առնվել։ Ուստի այս նպատակով յուրաքանչյուր քայլ պետք է ուղեկցվի հնարավոր հետևանքների, փոփոխությունների վերլուծությամբ։
Չնայած այլընտրանքային ֆինանսավորումը կարող է օգտագործվել որպես գործիք
ֆինանսական ճեղքվածքը մեղմելու համար, բայց, միևնույն է, կրթությունը հանրային,
հետևաբար նաև՝ պետական պատասխանատվություն է։
ՀՀ-ում բարձրագույն կրթության լրացուցիչ ֆոնդեր համարվող աղբյուրները սահմանված են օրենքով: Դրանք են.
1. ՀՀ ու օտարերկրյա պետությունների իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց
կատարած ներդրումները,
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2. սեփական միջոցները, որոնք գոյանում են վճարովի ուսումնական, հետազոտական, գիտաարտադրական, խորհրդատվական, հրատարակչական և ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված գործունեության այլ ձևերից,
3. ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող այլ աղբյուրներ։
Պետությունը կրթության բնագավառում ապահովում է բարենպաստ հարկային քաղաքականություն։ Ֆինանսավորման լրացուցիչ աղբյուրների ներգրավումը չի կարող
հանգեցնել պետական բյուջեից ֆինանսավորման չափերի նվազեցմանը։
Հատուկ ուշադրություն է պետք դարձնել նվազ գրավիչ և ֆինանսներ պահանջող
ոլորտներին։ Մասնավորապես՝
 Այլընտրանքային ֆինանսավորման բաշխումը պետք է իրականացնեն ժողովրդավար մարմինները անկողմնակալ կերպով, կամ հանրային վստահված անկախ անձը՝ ներգրավելով բարձրագույն կրթության շահառուներին, առանց որևէ մեկի գերիշխանության։
 Ֆինանսավորման մեթոդները որպես տնտեսական ռազմավարություններին
օժանդակելու գործիք չպետք է ուսանողին հետ պահեն ուսումնառությունից և
վերջնական արդյունքից։
 Դասավանդումը չպետք է ստվերում հայտնվի հետազոտական աշխատանքների
պատճառով։ Ծրագրերի որակը բարելավելու, դասավանդման և ուսումնառության
նոր մոտեցումներ մշակելու համար պետք է միշտ առկա լինեն բավարար չափով
ֆինանսական միջոցներ։
 Արտաքին գումարների օգտագործումը ստիպում է բուհերում ապահովել բյուջետային և ընդհանուր թափանցիկությանը։
 Ֆինանսավորման այլընտրանքային աղբյուրները չպետք է ազդեն հանրային ֆոնդերի նվազեցման վրա, ինչպես նաև երբեք չպետք է գերազանցեն հանրային ֆոնդերի չափերը։
 Ըստ ՀՀ բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին օրենքի 46-րդ հոդվածի՝ պետական և համայնքային ուսումնական հաստատության ֆինանսավորումը իրականացվում է.
− պետական պատվերի, սուբսիդիայի, պետական սեփականություն հանդիսացող գույքի պահպանության վճարի և այլ ձևերով, պետական պատվերով
ուսումնական հաստատության ֆինանսավորման չափանիշները սահմանում է
ՀՀ կառավարությունը` մեկ սովորողի հաշվարկով` ըստ ուսումնական հաստատության տիպի, իսկ առանձին դեպքերում (լեռնային և սահմանամերձ շրջաններ)` հատուկ չափաքանակներով:
 Ուսումնական հաստատությունը չի կարող վճարովի ուսումնական գործունեություն
իրականացնել բյուջեից ֆինանսավորվող կրթական գործունեության փոխարեն։
 Ուսումնական հաստատության ֆինանսավորման հիմնական աղբյուրները պետական և համայնքների բյուջեներն են։
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Ոչ պետական ուսումնական հաստատությունների գործունեության ֆինանսավորումն
իրականացվում է օրենքով սահմանված կարգով։ Ոչ պետական ուսումնական հաստատության ֆինանսավորման չափանիշները մեկ սովորողի հաշվարկով չեն կարող ցածր լինել պետական համանման ուսումնական հաստատությունների համար պետական չափորոշչով սահմանված ֆինանսավորման չափանիշներից։
Ուսումնական հաստատությունների նյութատեխնիկական բազան, որ անհրաժեշտ է
կրթական, հետազոտական, գիտաարտադրական գործունեության և կրթության բնագավառի այլ խնդիրների լուծման համար, ստեղծվում և զարգացվում է բյուջետային, ինչպես
նաև սեփական միջոցների հաշվին` կրթության զարգացման պետական ծրագրի և
ուսումնական հաստատությունների զարգացման ծրագրերի հիման վրա։

САРГИС АСАТРЯНЦ
ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Ключевые слова։ образование, высшее образование, финансирование высшего образования, оплата за
обучение, альтернативные источники финансирования, социальная ответственность
Высшее образование играет важную роль в жизни общества и качество, доступность и
форма высшего образования во многом зависят от финансирования. Тип общества, к которому мы стремимся, должен быть отражением того, как мы финансируем высшее образование.
Важность высшего образования в последнее время в Армении рассматривается в контексте
построения общества, основанного на знаниях. С практической точки зрения финансирование
высшего образования решающее значение для будущего создания и распространения знаний и
исследований. Эта статья не рассматривает предложения об идеальной или предпочтительной модели финансирования высшего образования в Армении. Однородные концептуальные
предложения неуместны в этой области. Целью данной работы является выявление основных
принципов, которые должны быть приняты во внимание при обсуждении финансирования студентов и высших учебных заведений. В связи с социальными, историческими, правовыми, политическими и экономическими обстоятельствами, политика в области финансирования высшего образования должна учитывать локальные особенности.
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Higher education plays vital role in a society and its quality, accessibility and form is highly
dependent on financing. The society we strive for is reflected in how we finance higher education. The
importance of higher education has recently been considered in the context of knowledge based society
in Armenia. In practical terms, financing of higher education is conceived to be of central importance
for future creation and dissemination of knowledge and research. This paper will not make suggestions
regarding ideal or preferred model of financing for higher education in Armenia. Homogenous policy
suggestions are not appropriate in this field. The aim of this paper is to outline main principles to be
taken into consideration while discussing financing of higher educational institutions and students. Due
to social, historical, legal, political and economic circumstances, policy on financing higher education
has to consider local characteristic features.

ՌՈՒԶԱՆՆԱ ԱՍԼԱՆՅԱՆ
Բանասիրական գիտությունների թեկնածու,
ՀՊՏՀ Գյումրու մասնաճյուղ

ՊԱՏՄԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ Պ. ՄԻՆԱՍՅԱՆԻ «ԽՈՍՐՈՎ ՄԵԾՆ»
ՈՂԲԵՐԳՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ
Հիմնաբառեր. պատմականություն, Մխիթարյան
ցիստ, ողբերգություն, Խոսրով Մեծ

կլասի-

Հոդվածում փորձ է արվում Պ. Մինասյանի «Խոսրով Մեծն» ողբերգության օրինակով ներկայացնել պատմականության խնդիրը 19-րդ դարի 30-40-ական թվականների արևմտահայ պատմական ողբերգություններում: Ըստ այդ ողբերգության` Հայաստանը Խոսրով Մեծի օրոք թե´ քաղաքականապես, թե´ հոգեբանորեն պարարտ հող էր քրիստոնեության տարածման համար: Պ. Մինասյանը պատմության մեջ որոնում էր սեփական ճշմարտության ապացույցներ կամ ուղղակի իր
ճշմարտությունն էր թելադրում պատմությանը, աշխատում էր արդիականացնել այն:

Արևմտահայ պատմական ողբերգությունը, սկզբնավորվելով 17-րդ դարում, իր առաջընթաց է ապրել 19-րդ դարի 30-40-ական թվականներից սկսած և վերելքի հասել 19-րդ
դարի 50-60-ական թվականներին: Այդ ընթացքում հորինվել են հարյուրավոր ողբերգություններ, սակայն քչերն են բռնել ժամանակի փորձությունը, և այդ քչերից մեկն էլ Մխիթարյան միաբանության անդամ, հայ դրամատուրգ, գրականության մեջ կլասիցիստա39

կան ուղղության տեսաբան Պետրոս Մինասյանի «Խոսրով Մեծն» ողբերգությունն է, որն
իբրև ողբերգության ժանրի նմուշ բարձր է գնահատել հայ դրամատուրգիայի պատմաբան Վ. Թերզիբաշյանը:
Մխիթարյան կլասիցիստներն առհասարակ բացառիկ տեղ էին հատկացնում պատմական ողբերգություններին: Պետրոս Մինասյանը, օրինակ, եվրոպական դրամատուրգիան բաժանում էր երկու խմբի` աշխարհական և կրթական: Երկրորդ խմբին է դասում
պատմական ողբերգությունը` որպես բարոյական դպրոց: Նա կարծում է, որ քաղաքական սկզբունքները չպետք է անջատ լինեն հավատից ու եկեղեցուց. քանի որ բոլոր մարդիկ մահկանացու են և չեն կարող օրենքներ սահմանել, ուստի քաղաքականության
օրենքները ևս պետք է լինեն բարոյական և աստվածային: Ելնելով սրանից` Պ. Մինասյանը թատերգության հիմնական արժանիքներից մեկը համարում է այն, որ «զամենեսին ի
մի սէրօյդէ, եւ զազգն ողջոյն ի մի գերդաստան ժողովէ»1: Անդրադառնալով «Խոսրով
Մեծն» ողբերգությանը` անհրաժեշտ ենք համարում առանձնացնել դրա պատմականության հարցը, որի մասին ժամանակին տարբեր կարծիքներ են հայտնել:
Գ. Ստեփանյանն արևմտահայ թատրոնի պատմությանը նվիրված իր աշխատության
մեջ Պ. Մինասյանի ողբերգության մասին խոսելիս բավարարվում է միայն նրանով, որ
«պիեսի բովանդակությունը կառուցված է Մ. Խորենացու ավանդած այն տեղեկության
վրա, թե Պարսկաստանի Սասանյան Արտաշիր թագավորն Անակ իշխանին ուղարկում է
հայոց արքունիք` առաջադրանք տալով դավադրաբար սպանել Խոսրով թագավորին»2:
Թատրոնի պատմաբանի համոզմամբ` եթե «Խոսրով Մեծն»-ը զուրկ է ոչ միայն սիրային
հանգույցից, այլև ազգային քաղաքական մտքեր պարունակելու մեղանչումից, եթե այստեղ չկա և հայրենասիրություն, թեկուզ այն ըմբռնենք կրոնական սահմանափակ իմաստով, եթե ««Հայազգյաց» ընկերության կանոնադրությունը գրող հոգևորականը այնուամենայնիվ չի համարձակվել իր առաջին պիեսում բարձրացնել օրվա ամենահուզող
հարցը` ազգահավաքման ու միասնության հարցը»3,- ուրեմն անիմաստ է խոսել ողբերգության պատմականության մասին:
Այլ կարծիքի է հայ դրամատուրգիայի պատմաբան Վ. Թերզիբաշյանը. «Որպես
պատմական պիես` «Խոսրով Մեծը» անկասկած օժտված է որոշ արժանիքներով: Հեղինակը բավական հարազատ կերպով վերարտադրել է պատմական այն իրողությունը, որ
հաղորդում է Խորենացին, որ անկասկած ունի ավանդության տարրեր. հեղինակը դրան
ավելացրել է Ագաթանգեղոսի վերսիան Գրիգոր Լուսավորչի մանկության վերաբերյալ»4:
Այսպիսով՝ եթե Գ. Ստեփանյանը ողբերգության պատմականության պայման է համարում ոչ միայն պատմական փաստի հարազատ վերարտադրությունը, այլև ժամանակակից հնչեղությունը, ապա Վ. Թերզիբաշյանն այդպիսի նախապայման է դիտում առավելապես պատմական իրողության հավաստի արտացոլումը: Երկու դեպքում էլ շրջանց1

Պ. Մինասեան, Թատրերգութիւնք, Վենետիկ, 1845, էջ 8:
Գ. Ստեփանյան, Ուրվագիծ արևմտահայ թատրոնի պատմության, Երևան, 1962, հ. 1, էջ 128-129:
3
Նույն տեղում, էջ 128:
4
Վ. Թերզիբաշյան, Հայ դրամատուրգիայի պատմություն, Երևան, 1959, հ.1, էջ 163:
2
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վում է այն հարցը, թե իր ողբերգության պատմականության մասին հոգ տարե՞լ է արդյոք
հեղինակը, և թե ինչպես է հասկանում նա գեղարվեստական ստեղծագործության պատմականությունն առհասարակ:
Իրականում Պ. Մինասյանը բավական մտահոգ է, որ իր ողբերգությունը պատմականորեն հավաստի հնչի: Այդ ճիգը երևում է պիեսի հենց սկզբում, երբ նա քաղվածաբար
բերում է Խորենացու պատմության այն հատվածը, ուր խոսվում է Անակի կողմից Խոսրովի դավադրաբար սպանության մասին: Հերոսների խոսքում ամենուրեք հնչում են այնպիսի բառեր, դարձվածքներ, որոնք հուշում են, թե խոսքը վերաբերում է նախաքրիստոնեական ժամանակներին: Ողբերգության վեց հերոսներից չորսը` Խոսրով, Անակ, Բուրզ, Պերոզամատ, հականե-հանվանե հիշվում են պատմության մեջ: Խոսրովի սպանության
հանգամանքները ևս հիմնական գծերով նույնական են իրական-պատմական անցքերի
հետ: Պ. Մինասյանն ամեն կերպ աշխատում է ժամանակի շունչը ներարկել դրամատիկական իրադրությանը, անգամ մանրամասն նկարագրությամբ տալիս է յուրաքանչյուր
տեսարանի բեմական ձևավորումը, որ վկայում է հայ հեթանոս արքաների գեղագետ ճաշակի և պերճասեր կենցաղի մասին: Այս ամենը, սակայն, ողբերգության պատմականության միայն արտաքին, ձևական կողմն է: Էականը պատմական իրադարձությունների
տրամաբանության յուրովի ընկալումն ու մեկնաբանությունն է, որ բխում է Մխիթարյան
հոգևորականի աշխարհայացքից և կլասիցիստ հեղինակի գեղագիտական սկզբունքներից: Ողբերգության նպատակը, ինչպես ակնարկում է Պ. Մինասյանն իր պիեսի առաջաբանում, հերոսական նախնիների քաջագործությունների ցուցադրումն է` որպես վսեմի և
առաքինության օրինակ` «ըստ քրիստոնեական կարգի կամ ըստ հեթանոսականին»: Ողբերգության մեջ հերոսները զոհվում են ինչ-որ մարդկային թուլության, չարագործության
պատճառով կամ «ի սեր առաքինության»: Պատմության փիլիսոփայության դասը, ուրեմն,
այն է, որ իր մեջ պարունակում է բարոյական կատարելության վերժամանակային խորհուրդը: Այս ոգով էլ շնչում է «Խոսրով Մեծն»-ի ամբողջական պատմական մթնոլորտը:
Սրանով է պայմանավորված նաև հերոսների վարքագծի պատմական իմաստը: Երկամյա Զարեհին, որ ապագա Գրիգոր Լուսավորիչն է, դարձնելով տասներկուամյա, կենտրոնական տեղ տալով նրան ողբերգության մեջ, վերագրելով նրան արտասովոր իմաստություն, Պ. Մինասյանն այնքան էլ չի մեղանչել պատմական իրականության դեմ: Ագաթանգեղոսն ասում է, որ մանուկ Գրիգորը բավական լավ կրթություն է ստացել Հունաստանում և մտքով հասունացած` վերադարձել Տրդատ թագավորի մոտ` իբրև նրա
խորհրդատու և քավիչ հոր մեղքի: Հատկանշական է, որ պիեսում Խոսրովի և Զարեհի,
Անակի ու Զարեհի երկխոսությունները տեղ-տեղ հիշեցնում են Գրիգորի և Տրդատի երկխոսությունն Ագաթանգեղոսի մոտ, երբ արդեն հայտնի էր դարձել, որ Գրիգորը նոր հավատի հետևորդ է: Ողբերգության մեջ կան շատ օրինակներ, որոնք ապացուցում են, որ
Պ. Մինասյանն Ագաթանգեղոսի պատմության` Գրիգորի և Տրդատի երկխոսության հատվածն է նկատի ունեցել իր պատմության մեջ Խոսրովի և Զարեհի, ինչպես նաև հոր ու որդու երկխոսությունները կառուցելիս` իհարկե, դրանց տալով այլ իմաստ. չէ՞ որ ողբերգության մեջ և´ Զարեհը, և´ Խոսրովը դեռ հեթանոսներ են:
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Սակայն Զարեհն ըստ էության հաստատում է քրիստոնեական հավատի սկզբունքները, որ գեղարվեստական իմաստով կլասիցիզմի ստեղծագործական-գաղափարական
հիմքն էին: Որդիական սիրո և բարոյական պարտքի միջև ներքին դրամա ապրող մանուկ հերոսը մաքուր կլասիցիստական տիպար է, իսկ երբ հանդես է գալիս մերձավորին
սիրելու, հանուն նրա անձը զոհաբերելու, ճշմարտությանը ծառայելու, չարիքը կանխելու
անձնուրաց պատրաստակամությամբ, արդեն նրա մեջ խոսում է ապագա քրիստոնյան:
Երկու դեպքում էլ հեղինակի ստեղծած կերպարը հեռու չէ Գրիգոր Լուսավորչի պատմականորեն հայտնի նկարագրից: Խոսրով թագավորն էլ ըստ էության Տրդատն է քրիստոնեություն ընդունելուց հետո: Հանձին նրա` կղերական հեղինակը մարմնավորել է քրիստոնյա հայ թագավորի իդեալ կերպարը: «Խոսրով Մեծն»-ի պատմականության խորհուրդն այն է, թե Հայաստանն արդեն Խոսրով Մեծի օրոք թե´ քաղաքականապես, թե´
հոգեբանորեն պարարտ հող էր քրիստոնեության տարածման համար: Դժվար է ասել` հեղինակն ուղղակի իմաստով այդպիսի մտադրություն ունեցե՞լ է, թե՞ ոչ: Ամեն դեպքում,
սակայն, թվում է` նրա ողբերգության ենթատեքստն այդպիսի եզրակացության բավարար
հիմք տալիս է: Հայոց պետականությունը պետք է հաստատված լինի բանական արդարության սկզբունքների վրա. պարտքի գիտակցությունը, անձնազոհությունը ոչ միայն
ընդհանուր մարդկային առաքինություններ են, այլև երկրի զորության պայման. այս
միտքն է հուշում Պ. Մինասյանն իր ողբերգությամբ: Սա, իրոք, Մխիթարյան պատմահայեցության հիմունքներից է, որ գեղագիտորեն հաստատում է կլասիցիստ հեղինակը: Ինչ
վերաբերում է Գ. Ստեփանյանի այն պնդմանը, թե Պ. Մինասյանի ողբերգությունը բացարձակապես չեզոք է հայրենասիրության և ազգային միասնության գաղափարի հանդեպ, այնքան էլ իրավացի չէ:
Ահա, օրինակ, Խոսրով թագավորի երկար մենախոսությունը ողբերգության չորրորդ
հանդեսի (իմա` արարված) վերջում` Անակի դավադիր մտադրությունը բացվելու տեսարանում: Դա ոչ միայն բարոյականի և առաքինության դաս է չարագործին, այլև հնչում է որպես ազգային միասնության համոզիչ հորդոր: Բերենք այդ մենախոսությունից թագավորի եզրափակիչ խոսքը` ուղղված իր զորականներին. «Հապա զօրականք քաջք, խաղաղութիւն է յասմ հետէ որպես յերեկն ու յեռանդն, ելեք պատրաստական կացեք խաղալ ի
մարտ ընդդեմ նենգաւոր դարանակալին ազգին մերոյ, ժանտին Սասանա: Յասմ հետէ
կամ կեցցուք ի փառս, կամ զաշխարհս` վատաց ի ձեռն մատնեալ իջցուք մտադիւր հսկայիցն դժոխս, եւ կեցցուք ընդ անմահիցն յաւերժականաց արեաց»: Խոսրով թագավորի այս
վերջին խոսքը հիշեցնում է Հայկի դիմումն իր զորքին Բելի հետ մենամարտելուց առաջ:
Այսպիսով` 19-րդ դարի 30-40-ական թվականների Մխիթարյան ողբերգություններում
պատմականության հարցը բոլորվին անտեսված չէր: Սակայն հարցի գեղարվեստական
դրվածքն ուներ իր յուրահատկությունը: Թատերգակն աշխատում էր տարբեր միջոցներով հասնել պատմական իրադարձությունների տառացի ճշգրտության` հաճախ համադրելով միևնույն երևույթի մասին պատմագրական տարբեր աղբյուրների հաղորդումները: Բայց դա բուն իմաստով վերլուծական հայացք չէր օբյեկտիվ պատմական ճշմարտությունը հայտնաբերելու նպատակով: Իրականում կլասիցիստ հեղինակը պատմության հե42

ռավոր ծալքերում որոնում էր սեփական ճշմարտության ապացույցներ կամ ուղղակի իր
ճշմարտությունն էր թելադրում պատմությանը, որը երբեմն համընկնում էր պատմական
փաստի իրական բովանդակությանը: Պատմության արդիականացումը խորթ չէր Մխիթարյանների ո´չ պատմահայեցությանը, ո´չ գեղագիտական սկզբունքներին: Միայն թե
գործողությունների արտաքին, երևացող պլանում պիտի գործառեին գլխավորապես Մխիթարյան դպրոցական թատրոնի բարոյական-դաստիարակչական առաջադրությունները,
իսկ երևույթների բուն պատմական իմաստը մեծ մասամբ թաքնված էր լինում ենթատեքստում` հաճախ դժվարընկալելի մնալով սովորական հանդիսատեսի կամ ընթերցողի
համար:

РУЗАННА АСЛАНЯН
ИСТОРИЧНОСТЬ В ТРАГЕДИИ П. МИНАСЯНА «ХОСРОВ ВЕЛИКИЙ»
Ключевые слова: историчность, Мхитаристы, классицист,
трагедия, Хосров Великий
В статье делается попытка представить проблему историчности в западноармянских
исторических трагедиях 30-40-х годов 19-го столетия на примере трагедии П. Минасяна «Хосров Великий». Согласно представленной трагедии, в годы правления Хосрова Великого Армения,
в политическом и психологическом плане, представляла плодородную землю для распространения христианства. П. Минасян искал в истории доказательства собственной правоты или
просто диктовал истории свою правду, пытался модернизовать исторический опыт.

RUZANNA ASLANYAN
HISTORICITY IN «KHOSROV THE GREAT» TRAGEDY BY P. MINASYAN'S
Key Words: historicity, the Mkhitaryan Classicist, tragedy,
Khosrov the Great
This paper attempts to present the issue of historicity in 19th century Western Armenian historical
tragedies exemplifying «Khosrov the Great» tragedy by P. Minasyan. According to this during Khosrov
the Great reign Armenia fertile ground for spreading Christianity both in political and psychological
terms. P. Minasyan was in search of his own truth in history or he dictated his truth to history, tried to
modernize historical experience.
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ՍԻՓԱՆ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ
Հայցորդ, ՀՊՏՀ

ԻՆՈՎԱՑԻՈՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅՆԱՑՄԱՆ ՓՈՐՁԻ
ՏԵՂԱՅՆԱՑՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՄՇԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏՈՒՄ
Հիմնաբառեր. հետազոտությունների (Հ) և մշակումների (Մ)
գործընթաց, ինովացիոն (նորարարական)
գործունեություն
Հետազոտությունների և մշակումների (Հ և Մ) գործունեությունը համարվում է տնտեսության
արտադրողականության և մրցունակության աճի խթանման հիմնական բաղադրիչը: Երկրների
ինովացիոն քաղաքականությունները սովորաբար հիմնված են Հ և Մ զարգացման տարբեր մոտեցումների վրա:
Հոդվածում փորձել ենք հնարավորինս արդյունավետ կերպով համեմատել մեր երկրի իրավիճակը հենանիշ երկրների հետ (մասնավորապես՝ Իսրայելի և Իռլանդիայի) ստանալու համար ամբողջական պատկեր:

Հ և Մ գործունեությունը համարվում է տնտեսության արտադրողականության և մրցունակության աճի խթանման հիմնական բաղադրիչը: Երկրների ինովացիոն քաղաքականությունները սովորաբար հիմնված են Հ և Մ զարգացման տարբեր մոտեցումների վրա1:
Մի շարք երկրներում կառավարությունները փորձում են առաջ մղել արդյունաբերական հատվածի և հետազոտական կազմակերպությունների միջև համագործակցությունը`
շեշտադրելով տեխնոլոգիաների և հետազոտությունների զարգացումը, առևտրայնացումը, կիրառումը և փոխանցումը:
«Ինովացիոն գործունեության պետական աջակցության մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի «բ» կետին համապատասխան՝ ՀՀ կառավարությունը հաստատել է Հայաստանի
Հանրապետությունում ինովացիոն ոլորտի զարգացման հետևյալ գերակայությունները2.
1. ինովացիոն ենթակառուցվածքների ստեղծումն ու զարգացումը,
2. էներգիայի այլնտրանքային աղբյուրները,
3. բարձր տեխնոլոգիաների մշակումը,
4. էկոլոգիապես նախընտրելի տեխնոլոգիաների ներդրումն ու զարգացումը:
Իսրայելի և Իռլանդիայի հատուկ դեպքերի դիտարկումը բացահայտում է Հ և Մ հատվածի հաջողության գլխավոր նախապայմանների և առանցքային գործոնների նմանու1

2

Schumpeter J., Business Cycles: A Theoretical, Historical and Statistical Analysis of the Capitalist Process, New
York, 1939, vol. I., p. 100-101.
«Ինովացիոն ոլորտի զարգացման գերակա ուղղությունները սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության
19.10.2006թ. N 1466 –Ն որոշում:
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թյունների բարձր աստիճանը մեր երկրի հետ, և նրանց երկուսի փորձն առանց մեծ
դժվարությունների կարող է կիրառվել Հայաստանում1.
Աղյուսակ 1
Հ և Մ հատվածի զարգացման գլխավոր նախապայմաններն ու առանցքային գործոնները
Իսրայելում, Իռլանդիայում և ՀՀ-ում
Հ և Մ աճի հաջողության
հիմնական գործոնները
Տաղանդավոր, բարձրորակ
աշխատուժ
Ուժեղ Հ և Մ հիմք
Հ և Մ մասնագիտացումներ,
բազմազանեցում
Արտասահմանի գործընկերների
(Սփյուռք) աջակցություն, ԱՈՒՆ
ռազմավարություն, օֆշորային
ուղղորդված բիզնես գործընթաց
Աշխարհի ամենախոշոր
ընկերությունների Հ և Մ
կենտրոններ, ներդրումներ
Կրթության և Հ ու Մ ծախսերի
բարձր մակարդակ, հետազոտության ֆինանսավորում
Սկսնակ ընկերություններին
օժանդակություն
Աշխարհագրական մոտ դիրքը և
շուկայի ինտեգրումը ԵՄ-ին, միջազգային համագործակցության
ուժեղ քաղաքականություն, երկկողմ
ազգային համագործակցություն
Տեխնոլոգիաների փոխանցում,
Հ և Մ առևտրայնացում
Հ և Մ համակարգող մարմին,
ներդրումների խթանում
Ֆինանսական խթաններ,
ֆինանսավորում

Իսրայել

Իռլանդիա

Ներկա իրավիճակը
Հայաստանում

Ուժեղ զարգացած

Ուժեղ զարգացած

Ուժեղ զարգացած

Ուժեղ զարգացած

Ուժեղ զարգացած

Ուժեղ զարգացած

Ուժեղ զարգացած

Ուժեղ զարգացած

Լավ է զարգացած

Ուժեղ զարգացած

Ուժեղ զարգացած

Ուժեղ զարգացած

Ուժեղ զարգացած

Ուժեղ զարգացած

Ուժեղ զարգացած

Ուժեղ զարգացած

Ուժեղ զարգացած

Ուժեղ զարգացած

Ուժեղ զարգացած

Թույլ զարգացած

Ուժեղ զարգացած

Ուժեղ զարգացած

Թույլ զարգացած

Ուժեղ զարգացած

Ուժեղ զարգացած

Բացակայում է

Ուժեղ զարգացած

Ուժեղ զարգացած

Թույլ զարգացած

Ուժեղ զարգացած

Ուժեղ զարգացած

Թույլ զարգացած

Թույլ զարգացած

Իսրայելն ունի մոտավորապես յոթ միլիոն բնակչություն, սակայն աշխարհում հրատարակված գիտական աշխատանքների մոտ մեկ տոկոսը (և մեկ անձին ընկնող գիտական աշխատությունների ամենամեծ թիվը) բաժին է ընկնում նրան: Արդյունաբերության
մեջ ընդգրկված ամեն հազար աշխատողից երեսունը մասնակցում է Հ և Մ գործունեությանը, և համաձայն ԱՄՆ-ի արտոնագրերի գրասենյակում գրանցված օգտակար արտո1

«Գլոբալ Էս-Փի-Սի» գործարար և իրավական խորհրդատվական կազմակերպության հենանշային վերլուծության արդյունքները, www.globalspc.am
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նագրերի թվի (մեկ միլիոն բնակչության հաշվով)` Իսրայելը միջինում մեծ յոթնյակի
երկրներից առաջ է: Մրցունակության աճի համաթվի նորարարական բաղադրիչների ցուցանիշներով Իսրայելը իր տարածաշրջանում զբաղեցնում է առաջին տեղը, իսկ աշխարհում` վեցերորդը: Համաշխարհային բանկի Գիտելիքահենք տնտեսության համաթվի նորարարական բաղադրիչների ցուցանիշով այն իր տարածաշրջանում առաջինն է, իսկ աշխարհում՝ տասնյոթերորդը:
Իսրայելի ՀՆԱ 4,8%-ը բաժին է ընկնում քաղաքացիական հատվածի Հ-ին և Մ-ին`
համեմատած ԱՄՆ 2.8, Ճապոնիայի 3.1, Ֆինլանդիայի 3.5 և Շվեդիայի 4.3 տոկոսների
հետ: Հ և Մ հաջողության մյուս հիմնական գործոններն են լավ մասնագիտացած աշխատուժի առկայությունը, մեկ անձին բաժին ընկնող գիտնականների և ինժեներների մեծ թիվը (ինժեներների թիվը 10 000 մարդու հաշվով Իսրայելում 135 է, ԱՄՆ-ում` 70, Ճապոնիայում` 65, Նիդեռլանդներում` 53):
Այնպիսի գործոններ, ինչպիսիք են համաշխարհային մեծ սփյուռքը, որն օժանդակել
է տեխնոլոգիաների ոլորտում համագործակցությանը և վենչուրային կապիտալի ֆինանսավորմանը, նախկին Խորհրդային Միությունից եկած մեկ միլիոն որակյալ մասնագետներն, ունեցել են նշանակալի ազդեցություն Իսրայելի Հ և Մ զարգացման գործընթացում:
Իսրայելում 1984 թ. ընդունված Հ և Մ մասին օրենքը և ՏՏ հատվածի ճանաչումը որպես
տնտեսության հիմնական ճյուղ մեծ դեր են ունեցել Հ և Մ գործունեության զարգացման
գործում: Այս օրենքը խթանել է Հ և Մ գործունեությունը, պարզեցնելով Հ և Մ ֆինանսավորման գործընթացը, միջազգային ընկերությունների մուտքը, ապահովել տեխնոլոգիական ինկուբատորների ստեղծման նախադրյալները: Այս հիմնարար օրենքի շնորհիվ Իսրայելի Հ և Մ քաղաքականությունը արդյունավետորեն ապահովել է հիմնարար և կիրառական հետազոտությունների զուգահեռ զարգացումը:
Կիրառական հետազոտական գործունեությունը համակարգում և ֆինանսավորում է
Իսրայելի արդյունաբերության, առևտրի և աշխատանքի նախարարության գլխավոր
գիտնականների գրասենյակը (ԳԳԳ): Ֆինանսավորվող ծրագրերը պետք է լինեն նորարարական, արտահանման ենթակա, ունենան պատշաճ կառավարում, արտադրական և
մարքեթինգային ռազմավարություն: Սովորաբար, նախագծերը ֆինանսավորվում են Հ և
Մ ծախսերի կեսի չափով, որոնք վճարվում են եկամուտ ստանալուն պես: ԳԳԳ-ն առաջարկում է մի շարք աջակցող ծրագրեր` նոր, շահութաբեր տեխնոլոգիաների զարգացման նպատակով: Նոր Հ և Մ ծրագրերին աջակցում է նաև YOZMA խումբը` սկսնակներին
տրամադրելով վենչուրային կապիտալ:
Իսրայելը հատկապես ուժեղ է նոր Հ և Մ նախագծերի զարգացման սկզբնական փուլում և նորարարությունները շուկայական ապրանքի վերածելու գործում, ինչին աջակցում
է Հ և Մ հիմնադրամը, որն ունի Հ և Մ զարգացման համար մի շարք դրամաշնորհային
ծրագրեր: Դրանք համակարգված են հետևյալ սանդղակով` Հ և Մ բյուջեի 20-50%-ի չափով ֆինանսավորում, ապագա արտադրանքի վաճառքից 3-5%-ի չափով վճարումներ:
Իռլանդիայի Հ և Մ գործունեության խթանման քաղաքականության գլխավոր ուղղությունը ներքին ներդրումների ռեժիմն է. այստեղ ձևավորվել է արտաքին ուղղակի ներ46

դրումներին նպաստող լավագույն մթնոլորտը: Այսպիսի ռազմավարության առաջնային
նպատակը մեծ թվով օֆշորային ընկերությունների ներգրավումն է գործընթացում և այնուհետև դրանց օգնությամբ Հ և Մ հատվածի և ընդհանուր տնտեսության զարգացումը:
Երկրում մոտ 300 միջազգային ընկերություններ զբաղվում են Հ և Մ գործունեությամբ: Հ
և Մ գործունեություն իրականացնող ընկերությունների երկու երրորդը արտասահմանյան
ընկերություններ են:
Հարկային խթանների կիրառման շնորհիվ Հ և Մ գործունեության աճ է արձանագրվել, և Իռլանդիան դարձել է գրավիչ երկիր արտասահմանյան ընկերությունների համար: Միաժամանակ, պետական տարբեր գործակալություններ տրամադրում են Հ և Մ
դրամաշնորհային աջակցություններ: Հ և Մ գործունեություն ծավալելու իրավունք ունեցող
ընկերությունները, տեղակայված հատուկ ազատ գոտիներում, ստանում են հետևյալ հարկային առավելությունները` 10% կորպորատիվ և 10% «Արտադրական դրույք» հարկից,
ինչպես նաև ԱԱՀ և մաքսային հարկերից ազատում:
Իռլանդիայում Հ և Մ ենթակառուցվածքը խրախուսվում է կառավարական այնպիսի
նախաձեռնություններով, ինչպիսիք են «Տեխնոլոգիական կանխատեսում» (technology
foresight) և Իռլանդիայի գիտության հիմնադրամները (SFI): 2000-2006 թթ. SFI-ը 840 միլիոն դոլար է ծախսել գիտական հետազոտությունների և նոր գիտելիքներ ստեղծող առաջատար կամ նոր տեխնոլոգիաներով զբաղվող հետազոտական թիմերի, ինչպես նաև երկու հզոր ոլորտներում ներգրավված (ՏՏ և կենսատեխնոլոգիա) մրցունակ ձեռնարկությունների վրա: Հատկանշական է, որ Հ և Մ զարգացմանը մասնակցող բոլոր կազմակերպությունները վերջինիս տրամադրում են տեղեկատվություն:
Ֆինլանդիայում Հ և Մ ոլորտ ներդրումները պետության և մասնավոր հատվածի կողմից 1990-ականների համեմատ կրկնապատկվել են` 2004 թ. հասնելով ՀՆԱ-ի 3,5% ցուցանիշին, այն դեպքում, երբ Եվրոմիության երկրների միջին ցուցանիշը ընդամենը 2% է:
Այսօր Հ և Մ ոլորտում ներդրումների մակարդակով Ֆինլանդիան զբաղեցնում է 3-րդ
տեղն աշխարհում (Շվեդիայից և Իսրայելից հետո):
Տեղեկատվական և հեռահաղորդակցական տեխնոլոգիաները (ՏՀՏ) գիտելիքի
տնտեսության հիմքն են և ընդունվում են որպես հասարակության կայուն զարգացումը և
տնտեսական աճը երաշխավորող արդյունավետ գործիք: Տնտեսության մեջ ՏՀՏ ներթափանցման արդյունավետությունը և արագությունը պայմանավորված են տեղեկատվական
ենթակառուցվածքի զարգացման մակարդակով, որն էլ ազդում է ոչ միայն արտադրողների, սպառողների և կառավարության գործունեության, այլև մարդկանց աշխատելու, գիտելիք ձեռք բերելու և հաղորդակցվելու արդյունավետության վրա: ՏՀՏ-ները մեծ հնարավորություններ են ընձեռում գիտելիքահենք տնտեսության զարգացմանը առհասարակ:
Հարավային Կորեայի բնակչության մեկ շնչին բաժին ընկնող արագագործ ցանցային
ծառայությունների թիվն ամենամեծն է աշխարհում: 2007 թ. սկզբին բնակչության 29%-ը
կամ տնային տնտեսությունների 90%-ը արագագործ ցանցի բաժանորդներ են: Համաձայն էլ-կառավարության պատրաստվածության համաթվի (e-Government Readiness
Index)` Կորեան 2005 թ. զբաղեցնում էր 5-րդ տեղը: Ըստ ազգային տեղեկատվայնացման
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համաթվի (National Informatization Index)՝ երկիրը 2005 թ. զբաղեցնում էր 3-րդ տեղը Շվեդիայից և ԱՄՆ-ից հետո:
Ելնելով հենանիշ երկրների հետազոտության արդյունքներից և Հայաստանի ՏՏ ոլորտի վիճակից՝ կարող ենք հանգել այն եզրակացությանը, որ մեր երկիրն առավել արդյունավետ քաղաքականության և պետական ջանքերի առավել լավ համակարգման կարիք
ունի` ՏՏ ոլորտի զարգացումը խթանելու նպատակով:

СИПАН АВЕТИСЯН
СПЕЦИФИКАЦИИ ЛОКАЛИЗАЦИИ ОПЫТА В СФЕРЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК (И И Р) ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ключевые слова: исследовательская и разработывающая
(ИиР) деятельность, инновационная деятельность
Исследовательская и разработывающая (ИиР) деятельность считается ключевым элементом в обеспечении экономического роста, производительности и конкурентоспособности.
Во многих странах инновационная политика, как правило, основана на различных подходов к
развитию И и Р.
В статье мы попытались более эффективно сравнивать ситуацию в нашей стране с базовыми странами (в часности Израел и Ирландиа), чтобы получить полную картину.

SIPAN AVETISYAN
FEATURES OF INNOVATIVE OPERATION’S INTERNATIONALIZATION OF RESEARCH
AND DEVELOPMENT LOCALIZATION EXPERIENCE (R & R) SPECTOR
Key Words: research and refinement (R & R) process, innovation activities
Economic productivity and competitiveness of research and refinement activities is considered a key
growth component. Most of the countries' innovation policies are usually based on different approaches
to the development of R & R.
In the article we have made an attempt to compare the situation in our country as effectively as we
could with the benchmark countries (especially Israel and Ireland) to get a complete picture.
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ԱՐՄԻՆԵ ԲԱԲՈՅԱՆ
Տնտեսագիտության թեկնածու, ՀՊՏՀ

ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐՏՔԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՓՈՐՁԸ
Հիմնաբառեր. պետական պարտք, ներքին փոխառությունների ռազմավարություն, պարտքի վերակառուցքավորում, պարտքի կառավարման մեխանիզմ, պետության տնտեսական քաղաքականություն
Հոդվածում դիտարկվում է ներքին և արտաքին պարտքի կառավարման համաշխարհային
փորձը, լուսաբանվում են աշխարհի առաջատար երկրների պետական փոխառությունների կարգավորման դրական մոտեցումները, արտաքին պարտքի կառավարման մեխանիզմների կատարելագործման հիմնաքարային սկզբունքները, ինչպես նաև դրա սպասարկումը ՀՀ տնտեսության
ժամանակակից պայմաններում:

Այս հիմնախնդրի արդիականությունը պայմանավորված է նրանով, որ ֆինանսական
գլոբալացման պայմաններում համաշխարհային ֆինանսական համակարգի զարգացումը
բնութագրվում է աշխարհի երկրների արտաքին պետական պարտավորությունների ծավալների աճով: Համաշխարհային տնտեսության զարգացման ժամանակակից փուլում
պետական պարտքը կենսական նշանակություն ունի երկրների մեծամասնության ֆինանսական համակարգի համար՝ համարվելով գործուն ինստիտուտ մակրոտնտեսական
կարգավորման մեխանիզմներում և պետության տնտեսական ռազմավարության իրականացման գործիք:
Պարտքային հիմնախնդրի լուծման բնութագրից է կախված ցանկացած երկրի բյուջետային գործունակությունը, նրա արժութային պահուստների առկայությունը, ազգային
արժույթի կայունությունը, տոկոսադրույքի մակարդակը, ներդրումային միջավայրը, հայրենական ֆինանսական շուկայի բոլոր հատվածների դրսևորման բնութագիրը: Պետական պարտքի կառավարումը և սպասարկումը պետության տնտեսական քաղաքականության գերակա խնդիրներից են, նրա ֆինանսական համակարգի կայունության կարևոր
պայմանը: Հետևաբար՝ համաշխարհային փորձի ուսումնասիրությունը և դրական մոտեցումերի հետագա կիրառումը համարվում են պարտքային պարտավորությունների նվազեցման ուղիներից մեկը:
Այնպիսի երկրներ, ինչպիսիք են Իռլանդիան, Դանիան, Շվեդիան, Նոր Զելանդիան,
օգտագործում են պետական պարտքի կառավարման ոչ այնքան պարզ, նույնիսկ բարդացված մեթոդներ, որոնք ուղղված են ծախսերի և ռիսկի նվազեցմանը՝ պարտքի սպասարկման դեպքում:
Պարտքի կառավարման տրամաբանական մոտեցումներ կիրառվում են նաև Բելգիայում, Պորտուգալիայում, Իտալիայում, Ավստրալիայում, Կոլումբիայում, Արգենտինա49

յում: Ինչ վերաբերում է ներքին և արտաքին պարտքի հարաբերակցությանը, ապա
առանձին երկրներ, ելնելով տարբեր իրավիճակներից, ցուցաբերում են տարբեր մոտեցումներ: Որոշ երկրներում, օրինակ՝ Նոր Զելանդիայում, որոշ ծրագրերի համաձայն, արտաքին պարտքը կարող է ամբողջությամբ մարվել այն նպատակով, որ կառավարությունը դառնա ներքին ֆինանսական շուկայում խոշորագույն փոխառու: Իսկ որոշ
երկրներ, ընդհակառակը, ձգտում են ներքին պետական փոխառությունները տեղափոխել
համաշխարհային ֆինանսական շուկաներ: Դա կատարվում է ոչ միայն տոկոսադրույքի
մակարդակի տարբերության, այլ ավելի շատ նրա համար, որպեսզի ազգային շուկայում
տոկոսադրույքների մակարդակով չստեղծվի մրցակցություն ոչ պետական հատվածի փոխառուների համար՝ դրանով իսկ ներազդելով ներքին կապիտալ ներդրումների մեծացման վրա: Այսպիսի մոտեցում դիտարկվում է մասնավորապես Բրազիլիայում, որտեղ ֆինանսական քաղաքականության և տնտեսական բարեփոխումների արդյունքում կորպորացիաները հնարավորություն են ստանում ներքին ֆինանսական շուկայում տեղաբաշխելու իրենց կորպորատիվ պարտատոմսերն առավել բարենպաստ պայմաններով1:
Անցումային տնտեսությամբ երկրների փորձից հետաքրքրական է ներքին փոխառությունների կազմակերպումը Չինաստանում՝ հատկապես ներդրումային նպատակով: Այստեղ ներքին փոխառություններն ավանդաբար իջեցվել են փոխառուների կողմից որոշակի իրավասություններով, որոնց մի մասը պատկանում է կենտրոնական և տեղական կառավարություններին: Օգտագործելով իրենց անունը և համբավը՝ իրավասու փոխառուները շահավետ պայմաններով ներգրավում են արտարժութային փոխառու ռեսուրսներ,
որոնք հետագայում վարկերի տեսքով տրամադրում են առանձին կորպորացիաների և
նախագծերի:
Անդրադառնալով ԱՄՆ-ի փորձին՝ նշենք, որ հսկայական ծախսերը, ներառյալ պետական պարտքի սպասարկման գումարները, որ կրում է ամերիկյան տնտեսությունը,
պարտադրում են ԱՄՆ ֆինանսների նախարարությանը ներգրավել մեծածավալ միջոցներ ֆինանսական շուկաներից: ԱՄՆ տնտեսության ֆինանսավորումը փոխառու միջոցների ներգրավման հաշվին, մի կողմից՝ առավել օպերատիվ և էժան տարբերակ է անհրաժեշտ բյուջետային միջոցների հայթայթման համար, մյուս կողմից՝ թույլ է տալիս խուսափել հարկերի բարձրացումից և կանխիկ դրամի արժեզրկումից: Կիրառելով ներքին
պարտքի վերակառուցվածքայնացման տարաբնույթ մեթոդներ, որոնք առկա են համաշխարհային փորձում, պարտատեր երկրին հնարավորություն է ընձեռվում, մի կողմից՝
նշանակալիորեն «թեթևացնել» իր պարտքային ժամկետը համաշխարհային ֆինանսական կազմակերպությունների առջև, մյուս կողմից՝ նոր վարկեր ստանալու: Վերջին 5 տարիների ընթացքում (2007-2011 թթ.) ԱՄՆ ֆեդերալ պարտքը 6.5 տրիլիոնից աճել է մինչև
15.5 տրիլիոն: Պարտք/ՀՆԱ հարաբերակցությունը նույնպես աճել է՝ 64.4 տոկոսից մինչև
102.6 տոկոս, իսկ պարտքի միջին տարեկան աճի ծավալները կազմել են 14.6 տոկոս:
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Եվրոպական երկրներում, որոշակի բացառությամբ, իրավիճակը նմանատիպ է. վերջին տասնամյակի ընթացքում բյուջետային պակասուրդի և պետական պարտքի ծավալների միջև եղած կոռելյացիան նկատվել է որպես շատ պարզ: Այսպես՝ Մեծ Բրիտանիայում պակասուրդի աճի միտումը 90-ական թվականներին հանգեցրեց պետական պարտքի ծավալի հարաբերական աճին՝ 1997 թվականի ՀՆԱ 50 տոկոս մակարդակը, որը համընկնում էր 1981 թվականի ՀՆԱ մակարդակին: 1999-2001 թթ. բյուջեի հավելուրդն իջեցրեց պարտքի ծավալը մինչև 37 տոկոս, որը ամենացածր ցուցանիշը դարձավ վերջին
տասնամյակի համար: Դրանից հետո բյուջեի պակասուրդի աճը արագացավ 2008 թվականին և հանգեցրեց պետական պարտքի հարաբերական մեծացման 2.2 անգամ: Մեծ Բրիտանիայի փորձի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ պետական պարտքի կառավարման հիմնական նպատակը երկարաժամկետ հեռանկարում ծախսերը նվազագույնի հասցնելն է՝ կապված կառավարության ֆինանսական պահանջմունքների բավարարման հետ,
միաժամանակ ընդունելով ռիսկն այն պայմանով, որ պարտքի կառավարման քաղաքականությունը չպետք է հակասի դրամավարկային քաղաքականության նպատակներին1:
Եվրոգոտու առաջատար պետություններում նույն ժամանակահատվածում իրավիճակը նույնատիպ էր, և տարբերվում էր բրիտանականից նրանով, որ ոչ Ֆրանսիայում, ոչ
Գերմանիայում գործնականում պետական պարտքի հարաբերական ծավալների նվազեցման ժամանակահատվածներ չեն եղել, որը, ի տարբերություն Մեծ Բրիտանիայի, աստիճանաբար աճեց 1980-ական թվականներից, որտեղ պետական պարտքի և ՀՆԱ հարաբերակցությունը մնաց կայուն՝ 35-50 տոկոս միջակայքում բավական երկար ժամանակ՝
մինչև 2008 թվականը: Աճի արագացումը իրականացվել է պակասուրդի մեծացման ժամանակահատվածում, իսկ վերջինիս նվազումը պարտքի աճի գործընթացն արգելակել է2:
Գերմանիայի բյուջետային համակարգը վերջին տարիներին դիտվել է որպես առավել
նախընտրելի՝ համեմատած զարգացած մյուս երկրների: Բյուջետային բարելավվածությունը, պահպանված լինելով ճգնաժամի ժամանակահատվածում, 2008 թվականից սկսած,
հանգեցրեց պետական պարտքի կտրուկ աճին, որը 2007 թվականի 65 տոկոսից մինչև
2010 թվականը աճեց մինչև 84 տոկոս: Այսպիսով՝ պարտքի մեծացման գործընթացում
բյուջետային պակասուրդը համարվում է ոչ միակ նշանակալից գործոնը, որը հաստատում է նաև Իտալիայի օրինակը: Վերջին տասնամյակի ընթացքում Իտալիան զարգացած երկրներից մեկն էր, որտեղ բյուջեի պակասուրդի և պետական պարտքի փոխկապվածության շարժընթացի ցուցանիշները չեն գործել: 90-ական թվականներին բյուջեի
պակասուրդը նվազեց՝ չնայած գտնվում էր բարձր մակարդակի վրա, իսկ պարտքի և
ՀՆԱ հարաբերակցությունը շարունակեց աճել: Ճգնաժամի ժամանակահատվածում
Իտալիան բացառություն չդարձավ, որտեղ պետական պարտքը նույնպես աճեց. ներկայումս այն ՀՆԱ 120 տոկոսից բարձր մակարդակում է: Հատկանշական է, որ բյուջեի պա1
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կասուրդի մեծացումը համարվում է առավել խոր գործոնների հետևանք զարգացած
երկրներում, որոնք որոշակի փուլերում գործի են դրվում տարբեր միջոցառումների ծախսերի մեծացման պահանջով, որն արտահայտվում է բյուջետային պակասուրդի աճով: Այդ
միջոցառումները և դրանց հրահրող պատճառները կարող են լինել ինչպես տնտեսական
(կառուցվածքային բարեփոխումների իրականացում, սոցիալական մեծածավալ ծրագրեր), այնպես էլ քաղաքական (պատերազմական գործողություններ, վերազինման
մրցարշավներ, երրորդ երկրների տնտեսական էքսպանսիա և այլն:) Տնտեսական կամ
քաղաքական գործոնները մեծ ներգործություն ունեն պետական պարտքի ձևավորման
վրա: Դրանց համեմատական նշանակությունը կարելի է դիտարկել ԱՄՆ ֆեդերալ պետական պարտքի շարժընթացի միջոցով, որը կարող է ընդունվել որպես օրինակ, քանի
որ ունի երկարաժամկետ պատմություն՝ ֆորսմաժորային գործոնների հետևանքով
չխզվող (Առաջին համաշխարհային պատերազմ, Մեծ ճգնաժամ, Երկրորդ համաշխարհային պատերազմ, պատերազմներ Վիետնամում, Իրաքում, Աֆղանստանում, Լիբանանում, Պարսից ծոցում և այլն): Ի վերջո, ԱՄՆ պետական պարտքի կտրուկ աճի ժամանակահատվածում՝ 2009-2011 թթ., նպաստող գործոններ են եղել ոչ թե պատերազմական
գործողությունները, այլ տնտեսության և բնակչության աջակցման միջոցառումները: Հենց
դրանք էին ուղղված վերջին ճգնաժամի հաղթահարմանը, մասնավորապես՝ 2009 թվականի գործազրկության 10 տոկոս ցուցանիշը, որը համարվեց պետական պարտքի աճի
հիմնական գործոնը1:
Մեր կարծիքով, պետական փոխառությունների շուկայի ձևավորումը և սպասարկումը
պետք է հենվեն գիտականորեն հիմնավորված սկզբունքների և միջազգային հարուստ
փորձի կարգավորման վրա:
Չնայած այն հանգամանքին, որ ՀՀ-ում պետական պարտքի մակարդակը բարձր է
(վերջին տարիներին ՀՀ պետական պարտքը կտրուկ ավելացել է՝ 2008 թ. վերջի 584.6
միլիարդ դրամից 2013 թ. վերջում հասնելով 1861.3 միլիարդ ՀՀ դրամի), այդուհանդերձ,
մեր կարծիքով, պետության պետական պարտքի կառավարման սկզբունքները ոչ բոլոր
դեպքերում են, դրական արդյունք ապահովում: Թերևս, մասամբ են հայտնի, թե որպես
արտաքին փոխառություններ ներգրավված միջոցները որ պլանավորված ծրագրերի միջոցով են բաշխվում տնտեսության մեջ և ինչ ծավալներով: Ինչ վերաբերում է ներքին փոխառություններին, ապա ակնառու է, որ պետական միջին ժամկետային և երկարաժամկետ պարտատոմսերի եկամտաբերության հետ մրցակցության մեջ մտնող բանկային տոկոսադրույքը դեռևս խոչընդոտում է իրական պատկերում տնտեսության առաջընթացը:
Մեր կարծիքով, ՀՀ-ում փոքր և միջին ձեռնարկատիրության 2/3-ը իր շահութաբերության ապահովումը տեսնում է վարկավորման ցածր տոկոսադրույքների պայմաններում:
Դա նշանակում է, որ եթե պետության տնտեսական ռազմավարությունը միտված է փոքր
և միջին ձեռնարկատիրության որպես երկրի տնտեսական առաջընթացի և հասարակության բարեկեցության ապահովման շարժիչ ուժի զարգացմանը, ապա պետք է մշակվեն
1
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մեխանիզմներ վարկավորման տոկոսադրույքի նվազեցման առումով: ՀՀ-ում ձեռնարկատիրության բոլոր ճյուղերում և մակարդակներում ստվերային տնտեսությունն աճում է
պրոգրեսիվ կերպով: Այն փաստը, որ արտաքին և ներքին պարտքի կառավարման պետական քաղաքականությունը ստիպում է պետական պարտատոմսերի բարձր տոկոսադրույքի միջոցով կախվածության մեջ պահել կորպորատիվ պարտատոմսերի եկամտաբերության 3-4 նիշով ցածր մակարդակը, բանկային ավանդների տոկոսադրույքի գրեթե
հավասար մակարդակը, որից կախված են տնտեսության վարկավորման բարձր տոկոսադրույքները, ստեղծում է մի «անհրապույր» պատկեր, որի հեղինակը պետության արտաքին պարտքի ձևավորման և սպասարկման մեխանիզմն է:
Հարկային բեռի էական ազդեցությունը, ձեռնարկատիրության ստվերային ոլորտի
աճով պայմանավորված, տնտեսության առաջընթացի կասեցման գործում չի պատճառաբանվում տնտեսական մեխանիզմների թերգործուն լծակով, այլ փոխառու միջոցների
բարձր տոկոսադրույքներով, հետևաբար՝ շրջանառու կապիտալի ձեռքբերման բարձր
արժեքով: Նման պարագայում բանկային գործունեությունն առաջ մղելը (շահութաբերություն ապահովելը) դեռ չի նշանակում, որ, տնտեսության կարևոր ոլորտներից մեկի
խնդիրները լուծելով և պահանջները բավարարելով, շղթայական փոխներգործությամբ
լուծվում են մյուս՝ «ոչ պակաս» կարևոր ոլորտների խնդիրները:
Կարծում ենք՝ պետության կողմից բարձր եկամտաբերությամբ փոխառությունների
ներգրավումը պետական բյուջեի մուտքերի տեսակետից պակաս արդյունավետ է, քան
բանկային վարկերի վերադարձելիության ժամկետայնության երկարացման և տոկոսադրույքների ցածր մակարդակի ապահովման միջոցով ստվերային ձեռնարկատիրության
խոր գնացող արմատները կասեցնելը (իրական եկամուտները թաքցնելու աննպատակահարմարությամբ պայմանավորված) և հսկման ու հարկահավաքման մեխանիզմների
բարձր արդյունավետություն ապահովելու գործընթացը:

АРМИНЕ БАБОЯН
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИРОВОГО ОПЫТА РЕГУЛИРОВАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА
Ключевые слова: государственный долг, стратегия внешних
заимствований, реструктуризация долга,
механизм управления государственным долгом, финансовая политика государства
В статье рассмотрен мировой опыт управления как внешним, так и внутренним государственным долгом; выявлены положительные стороны в вопросах регулирования государственной задолженности ведущими странами мира; обоснованы концептуальные принципы совершенствования механизма управления внешним государственным долгом и его обслуживание в
условиях современной рыночной экономики в Армении.
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USE OF INTERNATIONAL EXPERIENCE REGULATION STATE DEPT
Key Words: public debt, foreign loans strategy, debt
restructuring, mechanism for public debt
control, fiscal policy of the state
International experience for external and internal public debts control is considered in the article,
positive aspects in public debts regulation by leading countries are identified. Conceptual principles for
improving mechanism of foreign debt control and its service in modern market economy of RA is
explained.

ՄԵՐԻ ԲԱԴԱԼՅԱՆ
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ

ՀՀ ԲՈՒՀԵՐՈՒՄ ՊԴԿ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՄՈՏԻՎԱՑԻԱՆ
ՈՐՊԵՍ ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐ
Հիմնաբառեր. մոտիվացիա, պրոֆեսորադասախոսական
կազմ, կառավարչական որոշումներ, մոտիվներ, գնահատման գործիքակազմ, նորմատիվաիրավական չափանիշներ
Հոդվածում ներկայացվել են բուհերի ՊԴԿ մոտիվացման (շահադրդման) տարբեր տեսանկյունների դիտարկումները, ըստ որոնց կարելի է փաստել, որ ուսումնական հաստատության կառավարման համակարգում կառավարչական խնդիրների լուծման մոտիվացիոն մոտեցման պարագայում կառավարման առաջնահերթությունը տրվում է դասախոսական կադրերի ստեղծագործական, արտադրողական, նախաձեռնողական գործունեության մոտիվացմանը՝ կրթական հաստատության նպատակներին համապատասխան: Ելնելով իրականացված հետազոտությունների արդյունքներից՝ նշվել են այն ուղղությունները, որոնք պետք է առաջնային լինեն ՀՀ բուհերի ՊԴԿ մոտիվացման համար՝ 1.բացահայտել բուհերում յուրաքանչյուրի գործունեության փաստացի ներքին
մոտիվների կախվածությունը անձնակազմի մոտիվացիոն ընդհանրական համակարգից, 2.մշակել
բուհի դասախոսների մոտիվացիոն համակարգերի արդյունավետության գնահատման գործիքակազմ, 3. մշակել բուհի դասախոսների մոտիվացիոն համակարգերի նորմատիվաիրավական չափանիշներ:

Բարձրագույն կրթական համակարգում, անկախ հասարակության տնտեսավարման
ձևից ու զարգացման մակարդակից, դասախոսը դիտարկվում է որպես ուսումնական
հաստատության հիմնական ռեսուրս: Հասարակության, կրթության վերափոխումները
դասախոսից պահանջում են նոր անձնային հատկանիշների դրսևորում՝ ստեղծագործա54

կան մտածելակերպ, մանկավարժական և վերլուծական հիմնախնդրային մոտեցում
խնդրահարույց իրավիճակներում, ուսուցման նոր տեխնոլոգիաների և ծրագրերի
փնտրտուք, առաջադեմ գիտական ձեռքբերումների կիրառում:
Ցավոք, վերջին տարիներին ՀՀ-ում կրթության զարգացման միտումներն այնքան էլ
ոգևորիչ չեն, ինչը պայմանավորված է բուհերի ՊԴԿ կրճատմամբ, երիտասարդ կադրերի
ներհոսքի պակասով: Դասախոսի մասնագիտական գործունեության նկատմամբ հետաքրքրության կորուստը պայմանավորված է մասնագիտության, գիտնականի վարկանշի
նվազմամբ, բարձր որակավորում ունեցող կադրերի արտահոսքով «բարձրագույն դպրոցասպիրանտուրա» համակարգից: Բացի վերոբերյալ պատճառներից, հարկ է նշել այն
հանգամանքը, որ բուհի դասախոսը հաճախ իր գործունեությունը չի դիտարկում որպես
հիմնական գործունեություն, գիտության և դասավանդման ոլորտում աշխատանքի նկատմամբ շահադրդվածության ցածր մակարդակի պատճառով բավարար ուշադրություն չի
դարձնում իր որակավորման բարձրացման խնդիրներին, հետաքրքրություն չի ցուցաբերում գիտության վերջին ձեռքբերումների նկատմամբ:
Ինչպես վկայում են հետազոտության տվյալները, առավել ցածր գիտական ակտիվություն է նկատվում հատկապես մինչև 30 տարեկան երիտասարդների շրջանում, ովքեր,
թվում է՝ առավել շահագրգիռ պետք է լինեին մասնագիտական փորձի ձեռքբերման հարցում:
Աղյուսակ 1-ում ներկայացված տվյալները ցույց են տալիս գիտական աստիճան ունեցող դասախոսական կազմի ոչ կայուն և ոչ համաչափ աճ, ինչը շատ դեպքերում պայմանավորված է ոչ թե երիտասարդների՝ դասախոս դառնալու ձգտումով, այլ ավելի հաճախ
ֆինանսապես առավել կայուն, մասնագիտական առաջխաղացում ընձեռող ոլորտներում
աշխատանք գտնելու, ինչպես նաև զինվորական ծառայությունից խուսափելու հնարավորությամբ: Իսկ այն երիտասարդ մասնագետները, ովքեր շարունակում են աշխատել բուհում, դասախոսական աշխատանքի անցնելու փուլում փորձում են զարգացնել իրենց
մասնագիտական հմտությունները, արդիականացնել ունեցած գիտելիքներն ու ինքնադրսևորվել (աղյուսակ 1):
Աղյուսակ 1
ՊԴԿ թիվը բուհերում 2008/09-2012/13 ուստարիներին1
Ցուցանիշներ

1

2008/09

Գիտ.դոկտոր
Գիտ.թեկնածու

663
3269

Ակադեմիկոս
Պրոֆեսոր
Դոցենտ
Ընդհանուր թվից՝ համատեղությամբ
աշխատողներ

41
713
2357

2009/10
2010/11
2011/12
Գիտական աստիճան ունեցողներ
627
625
764
3231
3391
3654
Գիտական կոչում ունեցողներ
40
36
42
724
719
792
2390
2485
2660

1958

2097

Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2013, էջ 128:

55

2312

2192

2012/13
691
3354
33
800
2471
2023

Նշված դրսևորումները երբեմն հակամետ մոտեցումներ են ենթադրում՝ կապված դասախոսի կերպարի՝ որպես անհատականության ձևավորման և դասախոսական գործունեության մոտիվացիոն գործընթացների կազմակերպման ոլորտում առկա խնդիրների
հետ: Ներկայումս բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների կառավարման ոլորտում առաջարկվող փոփոխությունների պայմաններում նշված հիմնախնդրի լուծումն անհրաժեշտ է դիտարկել բուհի կառավարման գործառույթներից մեկի՝ անձնակազմի շահադրդման գործառույթի տեսանկյունից:
Մոտիվացիան գործունեություն է, որն ակտիվացնում է աշխատողներին և առաջ է
բերում առավել արդյունավետ աշխատելու ցանկություն՝ կազմակերպության նպատակների իրականացմանը հասնելու համար:
Անձնակազմի կառավարման համակարգում շահադրդման վերաբերյալ ուսումնասիրությունները այժմեական են, ինչի վկայությունն են արդի գիտական աշխարհում ներկայացվող հիմնախնդրային բազմաբնույթ հետազոտություններն ու աշխատությունները:
Խնդրին վերաբերող վերլուծություններում ուշագրավ է այն, որ հետազոտությունների օբյեկտ բուհը և դրա անձնակազմը դիտարկվում են ոչ այնքան դասախոսական գործունեության հոգեբանամանկավարժական առումով, որքան անձնակազմի կառավարման արդյունավետության համատեքստում և կրթական ծառայությունների շուկայում բուհի մրցունակության տեսանկյունից:
Բուհի ՊԴԿ մոտիվացիայի կառավարումը կադրային քաղաքականության կարևորագույն բաղկացուցիչն է: Չնայած այն հանգամանքին, որ նշված հիմնախնդրի հետազոտությունների ծավալը բավականաչափ մեծ է, այնուամենայնիվ կարիք կա առավել հստակորեն ներկայացնելու դրա նպատակները, մեթոդները, բուհերի ՊԴԿ մոտիվացիայի միջոցները՝ հատկապես ներկայիս կրթական համակարգի զարգացման պայմաններում:
Մոտիվացիայի վերաբերյալ ուսումնասիրությունները վկայում են, որ հատկապես մեծ
ուշադրություն է դարձվում խրախուսման մեթոդների մշակմանը՝ բուհի աշխատողների
շահադրդմանը նպաստող համապիտանի մեխանիզմների ներդրման նպատակով: Սակայն անհրաժեշտ է նշել, որ ուսումնասիրության կարիք ունեն նաև ուսումնական գործընթացի որակին, ինչպես նաև բուհի ՊԴԿ-ի համար արդյունավետ մոտիվացիոն ծրագրերի
մշակմանն առնչվող խնդիրները, որոնք առաջնային են դասախոսի մոտիվացիայի ձևավորման հարցում:
Քանի որ անձնակազմի աշխատանքային մոտիվացիան փոփոխության է ենթարկվում, կախված առկա պայմաններից, աշխատանքի յուրահատկությունից, ունի անհատական բնույթ, ապա այն անհրաժեշտ է դիտարկել որոշակի բուհերի և առանձին դասախոսական կատեգորիաների համար՝ բուհի գործունեության վերջնական արդյունքներին համապատասխան: Բարձրագույն մասնագիտական կրթության զարգացման ներկա փուլում
ներկայացվող հիմնախնդրի լուծումը չափազանց կարևոր է դասախոսների աշխատանքային գործունեության կառավարման համար:
Բուհի դասախոսների մոտիվացման ուղիները համակարգված դիտարկելու համար
կիրառվում են ուսումնասիրության գիտական մեթոդներ: Այդ մեթոդների օգնությամբ բա56

ցահայտվում են դասախոսների գործունեության և վարքագծի օրինաչափությունները,
համակարգչային տեխնիկայի միջոցով իրականացվում է նրանց մասնագիտական գործունեության և մոտիվացման օրինաչափությունների ու սկզբունքների վերլուծություն: Հետազոտության ընթացքում կատարվում են գիտափորձ, դիտարկում, հարցազրույց, հարցում, անկետավորում: Հատուկ տեղ ունի թեստավորումը, որի միջոցով հատկապես մոտիվացիայի ուսումնասիրման շրջանակներում հնարավոր է լինում բացահայտել «Տարբեր
մոտիվների բաղադրիչների գիտակցումը», «Մոտիվացիայի պատկանելության որոշումը»,
«Հաջողության և անհաջողության մոտիվները» և այլն:
Աղյուսակ 2
Բուհում ՊԴԿ մասնագիտական գործունեությամբ զբաղվելու շարժառիթները
Ամբողջ
ընտրանքով

ռանգ

շարժառիթն
ընտրածները՝ %

ռանգ

շարժառիթն
ընտրածները՝ %

ռանգ

46-60 տ.

շարժառիթն
ընտրածները՝ %

31-45 տ.

ռանգ

Ինքնադրսևորման ձգտում
Իր գիտելիքները և փորձը
փոխանցելու ձգտում
Որոշակի առարկայական
տիրույթով հրապուրվածություն
Գիտական գործունեությամբ
զբաղվելու ձգտում
Կոլեկտիվում փոխըմբռնում
Երիտասարդների հետ
շփվելու ձգտում
Աշխատանքի արդյունքներով
բավարարվածություն
Նյութական շահ
Մանկավարժական
աշխատանքի վարկանիշ

23-30 տ.

շարժառիթն
ընտրածները՝
%

Շարժառիթները

Ըստ տարիքային խմբերի

68

1

74

1

70

1

57

3

61

2

56

3

57

2

73

1

56

3

58

2

52

3

60

2

23

4

22

4

25

4

20

5

21

5

17

6

20

5

25

4

18

6

19

5

18

6

19

6

14

7

12

8

15

7

14

8

12

8

15

7

11

8

10

9

11

9

10

9

9

9

16

7

Ընդհանրապես, մոտիվացիայի և մոտիվների ուսումնասիրման ժամանակ հնարավոր
է բացահայտել անձի պահանջմունքները, առանձնահատկությունները, որոնք ազդում են
որոշումների կայացման վրա, շփման ժամանակ մոտիվացիայի առանձնահատկությունները, խմբերում մարդկանց վարքագծի մոտիվները, մոտիվների կայունությունը և ուժը, ուսումնական գործունեության և վարքագծի, մասնագիտական գործունեության մոտիվացիան:
Մոտիվացիան որպես կառավարման համակարգի գործառույթ ուսումնասիրելու համար անհրաժեշտ է որոշել բուհերի դասախոսների մասնագիտական գործունեությամբ
զբաղվելու շարժառիթները: Այդ նպատակով հետազոտական խումբը գրավոր հարցա57

թերթիկների միջոցով անցկացրել է սոցիոլոգիական հարցախույզ՝ պարզելու համար
մասնագիտական կրթության բնագավառում գործունեություն ծավալող ՊԴԿ մոտիվներն
ըստ տարիքային խմբերի, ինչպես նաև ուսումնական գործընթացում մոտիվացնող գործոնների առաջնահերթությունների:
Սոցիոլոգիական հարցման արդյունքները ներկայացնելով գծապատկերներով՝ միաժամանակ վերլուծենք բուհերի ՊԴԿ մասնագիտական գործունեության շարժառիթներն
ըստ իրենց կողմից նշված գերակայությունների.
 ինքնադրսևորման հնարավորությունը, մասնագիտության հեղինակությունը, վարկանիշը, բուհի վարկանիշը, մասնագիտական առաջխաղացման հնարավորությունն ըստ վերլուծության արդյունքների. որպես գերակա շարժառիթ ընտրում են
23-45 տարիքային խմբում ընդգրկված ՊԴԿ ներկայացուցիչների 70-74%-ը,

Գծապատկեր 1. 23-30 տարիքային խմբի ՊԴԿ մասնագիտական գործունեությամբ զբաղվելու
շարժառիթների գերակայությունները



ճանաչողական գործընթացը, հետաքրքրությունն ընտրած մասնագիտության
նկատմամբ, գիտահետազոտական գործունեություն իրականացնելու ցանկությունը, աշխատանքի ստեղծագործական բնույթը և բովանդակությունը:
Առանձնացվում են նաև սոցիալական մոտիվները.
 երիտասարդ սերնդին գիտելիքների և փորձի փոխանցումը, դաստիարակության
գործընթացի նկատմամբ հակվածությունը, հասարակությանը օգտակար լինելու
ցանկության ձգտումը առավել բարձր՝ 73% է կազմում 45-60 տարիքային խմբում
ընդգրկված դասախոսների համար,
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նյութական խթաններ՝ աշխատավարձի աճը, լրացուցիչ վաստակելու հնարավորությունը,
 ինքնահաստատումը և զարգացումը՝ որակավորման բարձրացման հնարավորությունները, ճանաչումը, որ ստացվում են գիտական աստիճանի և կոչումների
ձեռքբերմանը զուգընթաց, մտավոր ներուժի զարգացման հնարավորությունները,
ինչպես նաև առանձին դեպքերում՝ ընտանեկան ավանդույթների շարունակումը,
 այլ մոտիվներ՝ աշխատանքի ճկուն գրաֆիկ, ամառային երկարատև արձակուրդ,
աշխատանք պետական հաստատությունում, բարեկեցիկ և մշակութային միջավայր:
Հարցաթերթիկում նշված մնացած բոլոր մոտիվները, ըստ հարցման ենթարկվածների պատասխանների, բոլոր տարիքային խմբերում բաշխվել են առանց էական շեղումների:

Գծապատկեր 2. 46-60 տարիքային խմբի ՊԴԿ մասնագիտական գործունեությամբ զբաղվելու
շարժառիթների գերակայությունները

Բուհերի աշխատակիցների մոտիվացման մակարդակից են զգալիորեն կախված
պարապմունքների ժամանակ բարենպաստ մթնոլորտը, դասախոսների և ուսանողների
միջև փոխադարձ հարգանքի ձևավորումը, ինչպես նաև ուսուցման գործընթացում անհատականացված մոտեցում ցուցաբերելու հնարավորությունը: Թեև ուսումնական գործընթացի տեղեկացվածությունն ու կառուցողականությունը և ճանաչողական գործընթացի
կազմակերպումը գործնականում կախված չեն դասախոսի մոտիվացված լինելու մակարդակից, այնուամենայնիվ, ուսումնական գործընթացի զգայական բաղկացուցչի վրա ազդում են անձնակազմի խթանները և մոտիվները, որոնք ձևավորվում են բուհի որդեգրած
մոտիվացման սկզբունքների համապատասխան համակարգով:
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Գծապատկեր 3. 31-45 տարիքային խմբի ՊԴԿ մասնագիտական գործունեությամբ զբաղվելու
շարժառիթների գերակայությունները

Ամփոփելով բուհերի ՊԴԿ մոտիվացման տարբեր տեսանկյուններից իրականացված
դիտարկումները՝ կարելի է փաստել, որ ուսումնական հաստատության կառավարման
համակարգում կառավարչական խնդիրների լուծման մոտիվացիոն մոտեցման պարագայում կառավարման առաջնահերթությունը տրվում է դասախոսական կադրերի ստեղծագործական, արտադրողական, նախաձեռնողական գործունեության մոտիվացմանը՝
կրթական հաստատության նպատակներին համապատասխան: Կրթական հաստատությունների մոտիվացիան կառավարմանը նպատակաուղղված ազդեցություն է դասախոսների մոտիվացիոն ոլորտի վրա և հնարավորություն է տալիս ՊԴԿ յուրաքանչյուր անդամի անհատական նպատակն ուղղորդելու դեպի ողջ կրթական հաստատության նպատակի իրագործումը: Ելնելով իրականացված հետազոտությունների արդյունքներից՝ կարելի
է նշել այն ուղղվածությունները, որոնք պետք է առաջնային լինեն ՀՀ բուհերի ՊԴԿ մոտիվացմանն առնչվող հետագա հետազոտություններում.
 բացահայտել բուհերում յուրաքանչյուրի գործունեության փաստացի ներքին մոտիվների կախվածությունը անձնակազմի մոտիվացիոն ընդհանրական համակարգից,
 մշակել բուհի դասախոսների մոտիվացիոն համակարգերի արդյունավետության
գնահատման գործիքակազմ, որը կհամապատասխանի ՀՀ բուհերի արտաքին և
ներքին պահանջմունքներին,
 մշակել բուհի դասախոսների մոտիվացիոն համակարգերի նորմատիվաիրավական չափանիշներ՝ բարձրագույն դպրոցի կամ դրա առանձին հատվածների գործունեության ժամանակակից պայմաններին համապատասխան (պետական, ոչ
պետական բուհեր, վճարովի և անվճար բարձրագույն կրթություն և այլն):
60

МЕРИ БАДАЛЯН
МОТИВАЦИЯ В ВУЗАХ РА КАК ПРОБЛЕМА УПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА
Ключевые слова: мотивация, профессорско-преподавательский состав, управленческие решения, мотивы, инструментарий оценки, нормативно-правовые нормы
В статье представлены разные аспекты мотивации профессорско-преподавательского
состава в вузах, что позволяет отметить, что в системе управления учебного заведения, при
мотивационном подходе решения управленческих задач, приоритетным становится творческая, производительная и предприимчевая мотивация в соответствии с целями учебного заведения. Исходя из результатов проведенных исследований, в статье отмечены те направления,
которые должны быть первоочередными при мотивации профессорско-преподавательского
состава, в частности:
1. Выявить зависимость фактических внутренних мотивов каждого от целостной мотивационной системы в вузе.
2. Разработать инструментарий оценки эффективности мотивационных систем вуза,
3. Разработать нормативно-правовые нормы мотивационных систем вуза.

MERY BADALYAN
TEACHING STAFF MOTIVATION AS MANAGEMENT PROBLEM IN
HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF RA
Key Words: motivation, faculty, management decisions,
motives, assessment, tools regulatory norms
The article presents different motivational aspects for teaching staff in higher educational
institutions enabling to note that in institutions with motivational approaches priority is given to creative,
productive and initiative motivation in accordance with objectives of the institution. Based on research
results the article underlines directions of priority for teaching staff motivation, in particular:
1. identifying dependence of everyone's inner motives from integrated overall motivational system,
2. developing tools for assessment of effective university motivational systems,
3. developing regulatory norms for university motivational systems.
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ԴԻԱՆԱ ԳԱԼՈՅԱՆ
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ

ՆԱՐԵԿ ԿԵՍՈՅԱՆ
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ

ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ԱՆՀԱՎԱՍԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ
ԱՊԱԿԵՆՏՐՈՆԱՑՈՒՄ. ԷՄՊԻՐԻԿ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
Հիմնաբառեր. բնակչության եկամուտներ, ՀՆԱ, անհավասարություն, մարզ, ԳՏԱ, ապակենտրոնացում, Ջինիի գործակից, տարածաշրջան,
համահարթեցում
Եկամուտների անհավասարությունը աճում է աշխարհի տարբեր տարածաշրջաններում` դառնալով բնակչության դժգոհությունների պատճառ: Անհավասարության տարածական չափումները,
տնտեսական քաղաքականության մշակման տեսանկյունից, խոր հետաքրքրություն են առաջացնում, քանի որ տնտեսական ակտիվության և սոցիալական ցուցանիշների տարածաշրջանային
անհավասարությունները հանգեցնում են բնակչության եկամուտների ընդհանուր անհավասարության: Սույն հետազոտությունը ներդրում է տարածքային անհավասարության պատճառների բացահայտման էմպիրիկ գրականության մեջ, որում օգտագործվել է ՀՀ մարզերի սոցիալ-տնտեսական զարգացման մակարդակը բնութագրող ցուցանիշների յուրահատուկ համակարգ` նպատակ
ունենալով բացահայտելու ՀՀ տարածքային անհավասարության հիմնական պատճառները:

Եկամուտների անհավասարությունը աճում է աշխարհի տարբեր տարածաշրջաններում` դառնալով բնակչության դժգոհությունների պատճառ, վտանգելով երկրների քաղաքական կայունությունը: Անհավասարության տարածաժամանակային չափումները, տնտեսական քաղաքականության մշակման տեսանկյունից, խոր հետաքրքրություն են առաջացնում, քանի որ տնտեսական ակտիվության, եկամուտների և տարածաշրջանային այլ
սոցիալ-տնտեսական ցուցանիշների տարբերությունները հանգեցնում են բնակչության
եկամուտների ընդհանուր անհավասարության: Այս խնդիրը բավական արդիական է և
գտնվում է բազմաթիվ տնտեսագետների ուշադրության կենտրոնում: Այդ առումով, մեծ է
ԳՏԱ արտաքին ազդեցությունների դերը տնտեսական աճի խթանների և ըստ տարածաշրջանների դրա տարրալուծման բացահայտման տեսանկյունից: Չնայած այն հանգամանքին, որ սակավ բնական ռեսուրսներ ունեցող տնտեսություններում, ինչպիսին Հայաստանն է, գիտելիքն ու տեխնիկական առաջընթացը տնտեսական աճի հիմնական
խթաններն են, այնուամենայնիվ, դրանք միտված են խորացնելու տարածքային անհամաչափությունը, քանզի քիչ հավանական է այս երկու բաղադրիչների հավասարաչափ
տարածումը տարածության և ժամանակի մեջ: Հետևաբար՝ տնտեսական աճը, գոնե
սկզբնապես, միտված է խորացնելու անհավասարությունը, և դրա հետագա կրճատումը
կրելու է ոչ գծային բնույթ: Այս պնդումը սկզբնապես հիմնավորվել է Ս. Կուզնեցի աշխա62

տություններում: Նա, ըստ եկամուտների, տարածքային անհավասարության խնդրում
առաջ է քաշել «երկար տատանման ճոճանակի» գոյության գաղափարը, որտեղ եկամուտների անհավասարության սկզբնական աճն ու անկումը պայմանվորված են տնտեսական աճի հետ ասոցացվող ուրբանիզացիայի և արդյունաբերականացման դիֆերենցիալների դերի աճով և գյուղատնտեսության անկմամբ: Շատ հեղինակներ հենց այս մոտեցման հիման վրա են առաջադրել տարածական զարգացման զանգաձև կորի գոյության գաղափարը, ըստ որի՝ անհավասարությունները սկզբնապես աճում են, որովհետև
զարգացած տարածաշրջաններն օգտվում են արտաքին էֆեկտներից, հիմնական տնտեսական որոշումներ կայացնողների գտնվելու վայրին մոտ լինելուց, կապիտալի և աշխատուժի շարժունակությունից:
Տարածքային անհավասարության հիմնախնդրի բացահայտմանը նվիրված աշխատություններում կարևորվում է նաև ապակենտրոնացման հիմնախնդիրը: Այստեղ հիմնական վարկածն այն է, որ ապակենտրոնացումը կարող է ուժեղացնել պետական ոլորտի
արդյունավետությունը1, բայց կարող է նաև թուլացնել միջգերատեսչական վերաբաշխումը` հանգեցնելով տարածքային անհավասարության ավելացմանը2: Փաստորեն, արդյունավետության և վերաբաշխման միջև անհամապատասխանությունը կարող է ծագել
ապակենտրոնացումից: Ե′վ զարգացած, և′ զարգացող երկրների համար սա էական
խնդիր է, քանի որ առկա է պետական հատվածի ապակենտրոնացման գլոբալ միտում3:
Այնուամենայնիվ, ապակենտրոնացումը և դրա ազդեցությունները ավելի հատուկ են զարգացող երկրներին, քանի որ միջազգային կազմակերպությունները դա համարում են
նրանց բնորոշ տնտեսական զարգացման ռազմավարության կարևորագույն տարր:
Չնայած մարզային անհավասարության հիմնախնդրի կարևորությանը, այդ ուղղությամբ կատարված հետազոտությունները քիչ են, քանի որ տարածաշրջանային ցուցանիշները դժվարհասանելի են, հատկապես, երբ խոսքը զարգացող երկրների մասին է:
Սույն հետազոտությունը ներդրում է տարածքային անհավասարության պատճառների
բացահայտման էմպիրիկ գրականության մեջ, որում օգտագործվել է ՀՀ մարզերի սոցիալ-տնտեսական զարգացման մակարդակը բնութագրող ցուցանիշների յուրահատուկ համակարգ՝ նպատակ ունենալով դրվել բացահայտելու ՀՀ տարածքային անհավասարության հիմնական պատճառները:
Ընդանրապես, մարզային տվյալների հավաքագրումը բավական, դժվար է, և նույնիսկ, երբ տվյալներն առկա են, անհավասարության գնահատումը՝ բարդ: Բարդությունը
կապված է երկու հիմնական որոշումների հետ.
1. համապատասխան տնտեսական ցուցանիշի ընտրություն,
2. համակենտրոնացման գործակիցների ընտրություն:

1

Oates W. (1993), Fiscal Decentralization and Economic Development. National Tax Journal, 46(2), pp. 237–243.
Prud’homme R. (1995), The Dangers of Decentralization. World Bank Research Observer, 10(2), pp. 201–220.
3
Watts, R. L. (2008). Comparing Federal Systems. Montr´eal: McGill-Queen’s Univ. Press.
2
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Տարածքային անհավասարության միջմարզային ուսումնասիրությունը հնարավոր է
իրականացնել մեկ շնչին ընկնող եկամուտների1 կամ մեկ շնչին ընկնող ՀՆԱ2 ցուցանիշների հիման վրա: Այս ցուցանիշները ունեն իրենց առավելությունները և թերությունները,
սակայն սույն հետազոտության մեջ հիմք են ընդունվել բնակչության մեկ շնչի հաշվով
մարզային ՀՆԱ-ի ցուցանիշները3:
Հաջորդ խնդիրը կապված է համապատասխան համակենտրոնացման ցուցանիշների կիրառման հետ: Միջմարզային վերլուծությունների ժամանակ համակենտրոնացման
ցուցանիշը պետք է կախում չունենա ուսումնասիրվող տարածաշրջանների քանակից (տարածքային անկախություն), պետք է զգայուն չլինի ՀՆԱ միջին մակարդակից շեղումների
հանդեպ (հիմնական անկախություն) և պետք է բավարարի Պիժո-Դալթոնի փոխանցման
սկզբունքը4: Այս սկզբունքը ենթադրում է, որ թվաբանական անցումը հարուստ տարածաշրջաններից դեպի աղքատ տարածաշրջաններ նվազեցնում է անհավասարությունը: Այս
երկու պահանջները բավարարվում են վարիացիայի գործակցի (coeﬃcient of variation CV), ճշգրտված Ջինիի գործակցի (GINI) և ըստ բնակչության թվի կշռված վարիացիայի
գործակցի միջոցով (WCV): Տվյալ դեպքում ճշգրտված Ջինի գործակիցը մեկնաբանվում է
որպես մարզերի միջև եկամուտների հավասարաչափ բաշխումը բնորոշող ցուցանիշ.
(1),
որտեղ - մարզի մեկ շնչին ընկնող ՀՆԱ-ն է, n-ը մարզերի թիվն է, i-ը մարզի ինդեքսն է:
Որքան Ջինիի գործակիցը մոտ է 0-ին, այնքան եկամուտների բաշխումը մարզերի
միջև ավելի հավասարաչափ է: Որքան այն ավելի մոտենում է 1-ին, այնքան ավելի խորանում է եկամուտների անհավասարությունը: Մեր կողմից կատարված հաշվարկները ցույց
են տալիս, որ Ջինիի գործակցի աճը և անկումը համընկնում են ՀՀ ՀՆԱ աճի և անկման
հետ, ինչը վերահաստատում է այն թեզը, որ, տնտեսական աճին զուգընթաց, խորանում
է բնակչության միջև եկամուտների անհավասար բաշխումը. այս դեպքում՝ մարզերի միջև
ճեղքվածքը: Տվյալ կախվածությունը ներկայացված է էկոնոմետրիկ մոդելի միջոցով՝
ստորև տրված բանաձևի օգնությամբ.
(2),
-ն ՀՆԱ-ի աճի տեմպն է:
որտեղ
Ռեգրեսիայի արդյունքները ներկայացված են աղյուսակ 1-ում և գծապատկեր 1-ում:

1

Shankar, R. and A. Shah (2003), Bridging the Economic Divide within Countries - a Scorecard on the Performance
of Regional Policies in Reducing Regional Income Disparities. World Develop- ment, 31(8), pp. 1421–1441.
2
Rodriguez-Pose, A. and N. Gill (2006). How does trade aﬀect regional disparities? World Devel- opment, 34(7),
pp. 1201–1222.
3
Հաշվարկները կատարվել են ՀՊՏՀ «Ամբերդ» հետազոտական կենտրոնի «ՀՀ տարածքային համաչափ
զարգացման սոցիալ-տնտեսական հիմնախնդիրները» հետազոտական ծրագրի խմբի կողմից:
4
Pigou, A. C. (1912), Wealth and Welfare. London: Macmillan. Dalton, H. (1920). The Measurement of the
Inequality of Incomes. Economic Journal, 30(119), pp. 348–361.
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Աղյուսակ 1
կախյալ փոփոխական: GINI
Մեթոդը՝ ՓՔԵ.
գործակից.
0.221609
0.00181
0.0000119
0.737289
0.684747

անկախ փոփոխ.
C
D(GDP)
D(GDP)^2
R-քառակուսի
ճշգրտված R-քառակուսի

t-վիճակ.
20.14443
2.966325
4.500965
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Գծապատկեր 1

Գծապատկեր 1-ից (օրդինատների առանցքի մոտ արտացոլված են համապատասխան ցուցանիշների բաշխումները) երևում է, որ ՀՆԱ աճի տեմպի և մարզային Ջինիի
գործակցի միջև առկա է ոչ գծային կապ: Դրանից բխում է, որ ՀՆԱ աճը սկզբնապես հանգեցրել է ՀՀ մարզերի միջև անհավասարության խորացման, իսկ զարգացման հետագա
փուլերում անհավասարությունը նվազման միտում է ցուցաբերել: Այսինքն՝ կան լոկոմոտիվային մարզեր, որոնք գեներացնում են հանրապետական ՀՆԱ առյուծի բաժինը, և ավանդականորեն հետամնաց մարզեր, որոնք միշտ գտնվում են հանրապետական միջինից
ավելի ցածր մակարդակի վրա (գծապատկեր 2):
Ինչպես երևում է գծապատկեր 2-ից, զարգացած տարածաշրջանի առանձնացումը
մեղմում է տարածքային անհավասարությունը. այսինքն՝ Երևանի ներառումը բերում է
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մնացած մարզերի ցուցանիշների շեշտակի անկման, իսկ առանձնացումը` որոշակի համահարթեցման: Ընդ որում, Երևանն առավել կտրուկ է արձագանքում տնտեսական շոկերին. մասնավորապես՝ տատանումներն առավել նկատելի են 2008-2009 թթ. համաշխարհային ճգնաժամի խորապատկերում:

Գծապատկեր 2. Մեկ շնչին ընկնող մարզային ՀՆԱ ցրվածքի շարժընթացը1

Փաստորեն, արտաքին էֆեկտներն ունեն առանցքային դերակատարում տնտեսական աճի, ինչպես նաև տեխնոլոգիական առաջընթացի` դեպի մարզեր ուղղորդման տեսանկյունից: Հարկ է նշել, որ զարգացման սկզբնական փուլերում անհավասարությունն անխուսափելի է, քանզի հիմնական տնտեսական քաղաքականությունն ու ներդրումներն
ուղղվում են դինամիկ զարգացող մարզեր, որպեսզի ապահովեն առաջանցիկ տնտեսական աճ: Այնուամենայնիվ, սոցիալական քաղաքականության ապահովման տեսանկյունից, կարևոր է անհավասարության մեղմումը, ինչը կատարվում է հիմնականում դոտացիաների և սուբսիդիաների տրամադրման միջոցով:

ДИАНА ГАЛОЯН
НАРЕК КЕСОЯН
РЕГИОНАЛЬНОЕ НЕРАВЕНСТВО И ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ. ЭМПИРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Ключевые слова: доходы населения, ВВП, неравенство, марз,
НТП, децентрализация, коэффициент Джини, регион, выравнивание
Неравенство в доходах растет во многих частях мира вызывая недовольство населения.
Пространственное измерение неравенства вызывает живой интерес с точки зрения выработки экономической политики, так как региональные различия экономической активности и со1

Հաշվարկները կատարել են հեղինակները:
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циальных показателей способствуют углублению общего неравенства доходов населения. Эта
работа вносит вклад в эмпирическую литературу об определяющих факторах пространственного неравенства, используя уникальный набор данных экономического развитиявсех марзов РА с целью выявить причины регионального неравенства РА.

DIANA GALOYAN
NAREK KESOYAN
REGIONAL INEQUALITY AND DECENTRALIZATION – AN EMPIRICAL ANALYSIS
Key Words: income of population, GDP, inequality, Marz,
NTP, decentralization, the Gini coefficient, a
region, equating
Income inequalities are growing in many parts of the world causing dissatisfaction of population.
The spatial dimension of inequality has attracted considerable policy interest, since regional disparities
in economic activity, incomes and social indicators foster overall income inequality.This paper
contributes to the empirical literature on the determinants of spatial inequality by using a unique
economic developmentdata set covering all marzes of RA and aiming to reveal causes of regional
inequality of RA.

ԴԻԱՆԱ ԳԱԼՈՅԱՆ
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ

ՎԱԼԵՆՏԻՆԱ ԿՍԵՆԶՈՎԱ
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ,
Բելառուսի ազգային տեխնիկական համալսարան

ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴԼԱՅՆՄԱՆ ԿԱՐՃԱԺԱՄԿԵՏ
ԷՖԵԿՏՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ1
Հիմնաբառեր. մաքսային միություն, առևտուր, առևտրի շեղում, առևտրի ստեղծում, ազատականացում, ներմուծում, արտահանում
Մաքսային միության ձևավորման և ընդլայնման կարճաժամկետ էֆեկտների գնահատման
խնդիրն առավել արդյունավետ լուծելու ճանապարհներից մեկը Ջ. Վիների մասնակի հավասարակշռության մոդելն է: Ըստ դրա՝ Մաքսային միության ձևավորման ազդեցությունը անդամակցող
1

Հետազոտությունն իրականացվել է ըստ հայ-բելառուսական համատեղ № 13РБ-059 գիտական նախագծի՝
ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ տրամադրած ֆինանսական աջակցության շրջանակներում:
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երկրների տնտեսությունների վրա բաժանվում է «առևտրի ստեղծման» և «առևտրի շեղման»
էֆեկտների: Սույն հոդվածում հաշվարկվել են Հայաստանի և Մաքսային միության անդամ երկրների առևտրի Ֆինգեր-Կրեինին գործակիցները` «առևտրի ստեղծման» էֆեկտները գնահատելու
նպատակով, ներմուծման նկատմամբ պահանջարկի` ըստ գնի առաձգականության գործակիցը`
«առևտրի շեղման» էֆեկտի գնահատման նպատակով:

ԱՊՀ երեք երկրների (Ռուսաստանի Դաշնություն, Բելառուս, Ղազախստան) ձևավորած Մաքսային միության ընդլայնումը նոր մասնակիցների հաշվին էապես մեծացնում է
ինչպես արդեն անդամ հանդիսացող, այնպես էլ այն համալրող երկրների տնտեսությունների զարգացման ու նրանց մրցունակության բարձրացման ծանրակշիռ գործոնի դերը։
Մասնավորապես՝ Հայաստանի Հանրապետության միավորումը Մաքսային միությանը
պետք է, առաջին հերթին, գնահատվի այն խնդիրների ու հնարավորությունների (մարտահրավերների) տեսակետից, որոնք հարուցվում են անդամակցության այդ նոր ձևաչափի պայմաններում։ Ըստ էության, ՀՀ տնտեսության ներգրավումը ԱՊՀ հիշյալ երկրների
ձևավորած մաքսային կազմավորման մեջ առաջացնում է այդ գործընթացի ազդեցությունների ու հարուցած էֆեկտների գնահատման ու չափողականության անհրաժեշտություն։
Մաքսային միության ձևավորման և, այդ համատեքստում՝ ընդլայնման, կարճաժամկետ էֆեկտների գնահատման խնդիրն առավել արդյունավետ լուծելու գործիքներից մեկը
Ջ. Վիների մասնակի հավասարակշռության մոդելն է1: Ըստ Ջ. Վիների՝ որևէ մաքսային
միության ձևավորման ազդեցությունը անդամակցող երկրների տնտեսությունների վրա
կարելի է բաժանել հետևյալ խմբերի.
 առևտրի ստեղծում,
 առևտրի շեղում:
«Առևտրի ստեղծման» ազդեցությունը կախված է գործընկեր երկրների արտադրական կառուցվածքների համընկման աստիճանից և արտադրության հարաբերական ծախսերի տարբերություններից: Որքան ավելի շատ են նույնական երկրների արտադրական
կառուցվածքները, և որքան ավելի բարձր է դրանց ձևավորած առաջարկի առաձգականությունը, այնքան ավելի մեծ է «առևտրի ստեղծման» հավանականությունը, քանի որ երկիրը հնարավորություն է ստանում այժմ տվյալ ապրանքը ներմուծելու ավելի արդյունավետ
արտադրողից: Հակառակ դեպքում մեծանում է «առևտրի շեղման» հավանականությունը:
«Առևտրի ստեղծման» հնարավորության քանակական գնահատականը` գործընկեր
երկրների արտադրական կամ արտաքին առևտրի կառուցվածքի համընկնումների միջոցով կարելի է արտահայտել Ֆինգեր-Կրեինին (ՖԿ) գործակցի միջոցով2: Ենթադրենք՝ գոյություն ունեն n քանակի ապրանքախմբեր, որոնց շուրջ երկիրն առևտուր է անում, և
որոնք ինդեքսավորված են հետևյալ կերպ՝ i=1,....,n: Ուստի հնարավոր է համադրել a և b
երկրներից արտահանվող/ներմուծվող ապրանքների համամասնությունները.
1
2

Viner J., The Customs Union Issue // New York the Carnegie Endowment for International Peace, 1953, 240 p.
Plummer M., Empirical Methods in International Trade // Essays in Honor of Kreinin M., Edward Elgar Publishing,
UK 2004, p. 21-25.
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(1),
որտեղ՝
Xia – a երկրի i ապրանքախմբի արտահանման/ներմուծման ծավալն է,
Xib- b երկրի i ապրանքախմբի արտահանման/ներմուծման ծավալն է:
Տվյալ գումարի բոլոր տարրերը դրական արժեք ունեցող կոտորակներ են: Ուստի ՖԿ
[0;1]. եթե այն հավասարվում է 1-ի, ապա երկու երկրների առևտրի կառուցվածքը լրիվ
նույնական է, եթե հավասարվում է 0-ի, ապա կառուցվածքը լրիվ տարբեր է:
Մեր կողմից հաշվարկվել են Հայաստանի և Մաքսային միության անդամ երկրների
ՖԿ գործակիցները` «առևտրի ստեղծման» էֆեկտները գնահատելու նպատակով (աղյուսակ 1):
Ինչպես տեսնում ենք աղյուսակից, ՖԿ ներմուծման գործակիցը Հայաստանի և գործընկերների առևտրում ավելի բարձր է, քան արտահանման գործակիցը: Սա ցույց է տալիս, որ Հայաստանի և գործընկեր երկրների առևտրի ազատականացման արդյունքում
«առևտրի ստեղծման» ավելի մեծ հնարավորություն կա մեր, քան գործընկեր երկրներում:
Մաքսային միության երկրներից ՀՀ «առևտրի ստեղծման» հնարավորությունը Բելառուսի
և Ղազախստանի հետ միևնույն մակարդակի վրա է` 0.52, իսկ Ռուսաստանի հետ ավելի
ցածր է` 0.46: Արտահանման գործակցով առաջին տեղում Ղազախստանն է, այնուհետև՝
Ռուսաստանը և Բելառուսը: Երկրների ներմուծման կառուցվածքում մեծ թվով համընկնումների առկայությունը կիսաֆաբրիկատների և պատրաստի արտադրանքի նկատմամբ
Մաքսային միության անդամ երկրների բնակչության բարձր պահանջարկի արդյունք է:
Աղյուսակ 1
Ֆինգեր-Կրեինին գործակիցը 2012 թ.` ըստ ապրանքային անվանացանկի քառանիշ
դասակարգման1
N/N

Երկիր

Հայաստանի արտահանման
ՖԿ գործակիցը

Հայաստանի ներմուծման
ՖԿ գործակիցը

1.

Ռուսաստան

0.08

0.46

2.

Բելառուս

0.07

0.52

3.

Ղազախստան

0.10

0.52

Մաքսային միության համաձայնագրի կնքման արդյունքում երրորդ երկրներից ներմուծումը կարող է փոխարինվել համաձայնագրի անդամ երկրներից ներմուծմամբ` մաքսատուրքերի վերացման պատճառով: Ներմուծման նկատմամբ պահանջարկի` ըստ գնի
առաձգականության գործակցի միջոցով, կարելի է գնահատել ՀՀ մաքսատուրքերի
1

Հաշվարկները կատարել է հեղինակը՝ ըստ Միջազգային առևտրի կենտրոնի պաշտոնական՝
http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry.aspx?nvpm=1|051||||TOTAL|||2|1|1|1|1||2|| կայքի տվյալների:
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բարձրացման ազդեցությունը երրորդ երկրներից ներմուծվող ապրանքների ծավալի վրա
հետևյալ բանաձևով.
(2),
որտեղ՝ Eim- ՀՀ ներմուծման նկատմամբ պահանջարկի առաձգականության միջինացված
գործակիցն է` ըստ գնի` 1.519161, ∆I –ներմուծման ծավալների փոփոխությունն է մաքսատուրքերի բարձրացումից հետո, ∆T – ՀՀ միջին մաքսատուրքերի փոփոխությունն է`
Մաքսային միությանը անդամակցելու պարագայում` 4.1%, I1 – ՀՀ մաքսատուրքերի միջինացված դրույքաչափն է` 3.5%, T1 – ՀՀ` երրորդ երկրներից ներմուծման ծավալն է`
3161331 հզր ԱՄՆ դոլար:
Հաշվարկները ցույց են տալիս, որ ՀՀ մաքսատուրքերի միջինացված դրույքաչափերի
4.1%-ով բարձրացման արդյունքում ՀՀ ներմուծման ծավալը երրորդ երկրներից կնվազի
22%-ով: Օրինակ՝ ԱՀԿ-ին Ռուսաստանի անդամակցման հետևանքների շուրջ սեմինարներից մեկի ժամանակ գերմանացի կազմակերպիչները ապշել էին, տեսնելով, թե արժեքի ու քանակի տեսակետից որքան է կրճատվել գերմանական ավտոմեքենաների ներկրումը Միջին Ասիայի երկրներ2: Այսինքն՝ մաքսատուրքերի բարձրացումից տեղի է ունենում «առևտրի շեղում», քանի որ ներմուծողները նախընտրում են ապրանքները ներմուծել Մաքսային միության անդամներից` արհամարհելով առևտրի համեմատական առավելությունների օրենքը: Ընդհանրապես, ըստ ընդհանուր հավասարակշռության տեսության դասական մոտեցման, Հայաստանում, որպես Մաքսային միությանն անդամակցող
փոքր երկրում, արտադրական ծախքերի աճը կարող է հանգեցնել Մաքսային միության
բարեկեցության աճին միայն այն դեպքում, եթե վերջինս ավելացնի երրորդ երկրներից
ներմուծումը: Դրա համար անդամ-երկրները պետք է միաժամանակ կրճատեն երրորդ
երկրների հետ առևտրում ներմուծման մաքսատուրքերը, հակառակ դեպքում մեր երկիրը,
որն այժմ ունի առավել ազատական մաքսային քաղաքականություն երրորդ երկրների
հանդեպ, կկրի լուրջ վնասներ:
Իհարկե, ներմուծման 22% կրճատումը փորձագիտական գնահատականների արդյունք է, և չի կարող տալ Մաքսային միության շրջանակներում արտաքին առևտրի ծավալների փոփոխության գնահատականը ապագայում: Դա կարող ենք հիմնավորել այսպես.
1. Մեր գնահատման շրջանակներում ներմուծման կառուցվածքի որակական փոփոխության ուսումնասիրություն ներկա դրությամբ իրականացնելն անհնար է: Թե
ներմուծվող ո՞ր սպառողական ապրանքների պահանջարկը կփոփոխվի, չենք կարող կանխատեսել: Եթե դրանք փոխադարձ փոխարինելի ապրանքներ են, ապա

1

Ծանոթություն. ՀՀ ներմուծման նկատմամբ պահանջարկի առաձգականության միջինացված գործակիցը
հաշվարկել է հեղինակն ըստ՝ http://www.unctad.info/en/Trade-Analysis-Branch/Data-And-Statistics/OtherDatabases/ կայքի տվյալների:
2
Միացյալ մաքսային միություն մուտք գործելու դեպքում պետք է խստորեն պաշտպանել հայրենական ապրանքները. հարցազրույց Բ. Հուսայինովի հետ` http://news.am/arm/news/171361.html
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տեղական, կամ Մաքսային միության երկրների արտադրությունը կգա լրացնելու
պակաս պահանջարկը, և երրորդ երկրներից ներմուծումն իրոք կկրճատվի:
2. Հավանական է, որ ներմուծման փոխարինման քաղաքականությունը հնարավոր
չլինի իրացնել հենց տնտեսական ռեսուրսների սղության պատճառով և մեր գնահատականը իրականում չհաստատվի:
Հարկ է նշել, որ ՀՀ արտահանման և ներմուծման գները 2008-2012 թթ. ԱՊՀ
երկրների հետ առևտրում աճել են ավելի արագ, քան ոչ ԱՊՀ երկրների հետ1, ինչը հանգեցրել է ՀՀ առևտրային պայմանների վատթարացմանը: Առևտրի պայմանները որոշակի ապրանքների, ամբողջությամբ երկրի կամ երկրների խմբի արտահանման և ներմուծման գների հարաբերակցությունն են: Գների հարաբերակցությունը կարող է արտահայտվել որոշակի ապրանքների ատահանման և ներմուծման գների միջոցով, եթե հետաքրքրություն է ներկայացնում միայն տվյալ ապրանքը, կամ ամբողջությամբ արտահանման և ներմուծման գների ինդեքսի միջոցով, եթե ուսումնասիրվում է բոլոր ապրանքների
արտաքին առևտուրը2: Քանի որ Մաքսային միությանն անդամակցելու պարագայում ՀՀ
ներմուծողները մաքսատուրքերի բարձրացման հետևանքով կնախընտրեն ներմուծել ապրանքները անդամ երկրներից, որոնք նախկինում ավելի պակաս արդյունավետ արտադրողներ էին համարվում, ապա դա կարող է հանգեցնել ներմուծման գների ավելացմանը: Ուստի կարելի է ենթադրել, որ ՀՀ առևտրային պայմանները կվատթարանան, ինչն էլ
բացասաբար կանդրադառնա բնակչության բարեկեցության վրա:
Այսպիսով՝ 2001-2012 թթ. Մաքսային միության երկրների տեսակարար կշռի ավելացումը ՀՀ արտահանման և ներմուծման մեջ վկայում է այդ երկրների հետ «առևտրի ստեղծման» հնարավորության մասին: Իսկ երրորդ երկրների արտահանման և ներմուծման մեծ
կարևորությունը ՀՀ առևտրում ցուցադրում է «առևտրի շեղման» էֆեկտի հավանականությունը, ինչ էլ կհանգեցնի առևտրի պայմանների վատթարացմանը: Սակայն հետագայում
Մաքսային միությանն անդամակցությունը կարող է ապահովել լրացուցիչ օգուտներ` կապված ներճյուղային առևտրի զարգացման և կոոպերացման խորացման հետ, երկարաժամկետ հատվածում ՀՀ մրցակցությունը կբարձրանա, ներդրումները կավելանան:
Դատելով ՀՀ` Մաքսային միությանն անդամակցության արդյունքների ոչ բավարար
մակարդակից, կարծում ենք, որ առայժմ առաջին փուլով ՀՀ-ին անհրաժեշտ է ընդլայնել
և բարձրացնել Մաքսային միության երկրների հետ արտաքին առևտրային շրջանառության փոխլրացման մակարդակը: Երկրորդ փուլում, աշխատանքի միջտարածաշրջանային բաժանմանը` մասնագիտացման խորացմանը, կոոպերացված կապերի ընդլայնմանը,
տրանսպորտային ավելի էժան ու արդյունավետ ուղիների ձևավորմանը զուգահեռ, որոնք
կմեղմեն ընդհանուր սահմանի բացակայության բացասական էֆեկտը, Մաքսային միությանն անցում կատարելը կլինի արդարացված: Այդ փուլերը պետք է տևեն բավական երկար, ինչը համագործակցությունը կտանի բնական, այլ ոչ թե պարտադրված ճանապար1

2

Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2013, ՀՀ ԱՎԾ, Երևան, 2013, էջ 437-438:
Киреев А., Международная экономика // Международные отношения, часть 1, М., 1998, с. 135-142.
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հով: Կհաղթահարվեն տնտեսական մեխանիզմների և օրենսդրությունների տարբերությունները, և կձևավորվեն կարգավորման միասնական համակարգեր, կստեղծվեն նպաստավոր պայմաններ տեխնոլոգիատար ապրանքների արտադրության համար, կբարձրանա ազգային տնտեսական ռեսուրսների օգտագործման արդյունավետությունը:

ДИАНА ГАЛОЯН
ВАЛЕНТИНА КСЕНЗОВА
ПО ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ КРАТКОСРОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ РАСШИРЕНИЯ
ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА
Ключевые слова: таможенный союз, торговля, "создание
торговли", "отклонения торговли", импорт, экспорт, либерализация
Наиболее эффективным способом оценки краткосрочных эффектов формирования и расширения таможенных союзов является модель частичного равновесия Дж. Винера. Согласно
модели, воздействие формирования таможенного союза на экономику стран-членов разделяется на эффекты "создания торговли" и "отклонения торговли". В данной статье для оценки эффекта "создания торговли" вычисляется коэффициент Фингера-Креинина торговли Армении и
стран-членов Таможенного союза и коэффициент эластичности спроса импортируемых товаров по цене для оценки "отклонения торговли".

DIANA GALOYAN
VALENTINA KSENZOVA
ON ISSUE OF SHORT-TERM EFFECTS ASSESSMENT FOR CUSTOMS UNION
EXPANSION
Key Words: customs union, "trade creation", "trade
diversion", trade, import, export, liberalization
The most effecient way of short-term effects assessment directed at formation and expansion of
customs union is partial equilibrium model of J. Viner. According to this model the impact of formation
of customs union on economies of member states is divided into effects of "trade creation" and "trade
diversion." In this paper, for evaluation of effects of "trade creation" the authors have calculated the
ratio of Finger-Kreinin of trade between Armenia and member countries of Customs Union and the
ratio of demand elasticity of imported goods at a price for assessment of "trade diversion" effects.
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ԱՐՄԻՆԵ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
Դասախոս, ՀՊՏՀ

ԱՍՏՎԱԾԱՇՆՉՅԱՆ ՍՈՄԱՏԻԿ ԴԱՐՁՎԱԾՔՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄՆԵՐԸ
ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԹԱՐԳՄԱՆՉԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Հիմնաբառեր. կազմախոսական (սոմատիկ) դարձվածքներ, լեզվամտածողական ու լեզվաարտահայտչական արքետիպեր, գեղագիտական
ու ճանաչողական նշանակություն
Եվ հայերեն, և անգլերեն լեզուներում բազում են մարմնամասերով ոճական միջոցները, ինչպիսիք են փոխաբերությունը, փոխանությունը, համեմատությունը, անձնավորումը և դարձվածաբանական միավորները: Այս միջոցները վերլուծության ենթարկելիս համար օգտագործվել է լեզվաբանաստեղծական մեթոդը նկարագրելու իրենց դրսևորումները իմաստաբանական մակարդակում
և բացահայտելու որոշակի բառերի տարբեր իմաստները: Անգլերենից հայերեն թարգմանությունը
թույլ է տալիս բացահայտել հայերենի և անգլերենի տարբերությունները:

Ժողովրդական գիտակցության և խոսքի մեջ (թե՛ բանավոր, թե՛ գրավոր) դրսևորվել
են մարդու մարմնամասերի անուններով կազմված` կազմախոսական (սոմատիկ) դարձվածքներին հատուկ խորհրդական (միստիկ) նշանակությունները և իմաստավորումները:
Ընդհանուր կերպով ասած` կարելի է նշել, օրինակ, որ գլուխը հանդես է եկել ղեկավարի,
առաջնորդի, (խորհրդական պլանում` Աստծո, Քրիստոսի), սիրտը` զգայության, հուզականության (խորհրդական մակարդակում` Սուրբ հոգու օթևանի), աջ ձեռքը` գործունեության, զորության, հաջողության (ներքին իմաստով` Հիսուս Քրիստոսի), ձախը` անհաջողության, ձախորդության (ներքին իմաստով` սատանայի, Բեհեղզեբուղի) իմաստավորումներով կամ նշանակություններով. ամեն դեպքում, ասվածի վկայությունն են թե՛ աստվածաշնչյան տեքստերը, թե՛ դրանցից սերված բանահյուսական, ինչպես նաև գրական-գեղարվեստական ստեղծագործությունները, դրանց մեջ կիրարկված կազմախոսական ԴՄները: Վերջիններիս ակունքների, արքետիպային նմուշօրինակների մասին խոսելիս չի
կարելի կանգ առնել միայն նման նախնական դրսևորումների վրա` անտեսելով դրանց
հետագա կիրարկումները (մասնավորապես` գրական-գեղարվեստական ձևերը), քանի
որ դա հնարավորություն է ընձեռում հետազոտողին՝ 1) երևան բերելու նման կիրարկումների նախահիմքերը` լեզվամտածողական ու լեզվաարտահայտչական արքետիպերը, 2)
մատնանշելու այդ արքետիպերի առաջացման ու կազմավորման առասպելական, կրոնական, պատմամշակութային պայմանավորումները կամ գործոնները, 3) այդ համատեքստում բնորոշելու գեղարվեստական այս կամ այն ստեղծագործության մեջ դրսևորում
ստացած այս կամ այն կազմախոսական ԴՄ-ի բնույթը` վերջինիս ուղղակի-հայելային
կամ անուղղակի-փոխակերպված արտացոլումները գեղարվեստական տեքստում` կապ73

ված ստեղծագործության գաղափարական, գեղագիտական ու ճանաչողական նշանակության և, առհասարակ, նրա գլոբալ ուղղաձիգ ողջ համատեքստի հետ: Օրինակ՝ մարդու
կազմախոսության հետ կապված` վերոնշյալ «աջ» և «ձախ» հասկացույթները («աջ ձեռք»
և «ձախ ձեռք»), որ Աստվածաշնչում ունեն իրենց հետևյալ արքետիպային տեսքը` But
when you give alms, do not let your left hand know what your right hand is doing, so that your
alms may be in secret; and your Father who sees in secret will reward you (Matthew 6:3-4) («Այլ երբ դու ողորմութիւն անես, թող քո ձախ ձեռքը չիմանայ, թե ինչ է անում քո աջը, որպէսզի քո ողորմութիւնը ծածուկ լինի, եւ քո Հայրը, որ տեսնում է, ինչ որ ծածուկ է, կը հատուցի քեզ յատնապէս»1, բանավոր և գրական-գեղարվեստական խոսքում տարբեր
դրսևորումներ ունեն: Հրեական լեզվամշակութային ավանդույթում, բացի մեզ հայտնի
իմաստավորումներից (աջ՝ աստվածային, ձախ՝ սատանայական), առկա է նաև աջ՝ հարավ և ձախ՝ հյուսիս իմաստավորումը (=ընկալումը), այնպես որ, վերը բերված նորկտակարանային օրինակը, ըստ հրեական լեզվամտածողական ավանդույթի, կարող է ընկալվել ու հնչել նաև այս կերպ` «Քո հյուսիսը թող չիմանա, թե ինչ է անում քո հարավը» կամ,
պարզապես` «Քո հյուսիսն ու հարավը միմյանցից լուր չունենան»: Հայտնի են նաև այլ
տարբերակներ` թե՛ բանավոր (բանահյուսական), թե՛ գրավոր (գեղարվեստական) խոսքում` «Հյուսիսն ու հարավը չի տարբերում իրարից», «Հյուսիսն ու հարավը խառնել է
իրար» և այլն (հայկական լեզվամշակութային ավանդույթում): Հ.Զ. Ղազարյանն, օրինակ,
բերում է հետևյալ տարբերակը` հայերեն-ռուսերեն-անգլերեն լեզուներով` «Աջ ձեռքը չպիտի իմանա ձախի գործը» - «У него правая рука не выдает, что творит левая» - “Not to let
one’s left hand know what one’s right hand does; he carries fire in one hand and water in the
other”2: Դարձվածաբանական բառարանները նշում են բազմաթիվ այլ և այլալեզու տարբերակներ` կապված առհասարակ «ձեռք», «աջ ձեռք», «ձախ ձեռք», «ձեռքեր», «զույգ
ձեռքերով» հասկացույթների, այսինքն` դրանց փոխաբերականացման հետ, որը կատարվում է բառային տարբեր զուգորդումների միջոցով` աբստրահմամբ (վերացարկումով).
«ծանր ձեռք», «թեթև ձեռք», «գործը ձեռքն առնել» (առաջ տանել), «Ձեռք բարձրացնել»
(մեկի վրա), «Ձեռքերդ ծալած նստել», «Ձեռքը մերժել», «Ձեռ քաշել» (պիղատոսյան սինդրոմ), «Օգնության ձեռք մեկնել», «Ոսկի ձեռքեր», «Արյունոտ ձեռք» և այլն: Այս բոլոր զուգորդումներում առկա է փոխաբերական կամ փոխանվանական իմաստավորումը, որը
կատարվում է, ինչպես վերն ասվեց, վերացարկման (աբստրահման) միջոցով: Առհասարակ, ԴՄ-ներին բնորոշ է վերացարկումը: Այստեղ պետք է հատուկ շեշտել, որ ԴՄ-ների
մասին գրված աշխատություններում ու դարձվածաբանական բառարաններում, ԴՄ-ները
բնութագրելիս, լեզվաբանները նշում են մի շարք չափանիշներ ու բնութագրականներ`
ԴՄ-ները հստակորեն բնորոշելու նպատակով: Այսպես՝ նշվում են ԴՄ-ների անթարգմանելիությունը, իմաստային ամբողջականությունը, դարձվածային բաղադրիչների (բառերի)

1
2

Մատթ. 6:3-4
Ղազարյան Հ.Զ., 2010:550

74

իմաստների մթագնումը, արտահայտչականությունը և այլ պարամետրեր1, սակայն հարկ
եղած խորությամբ չեն վերլուծվում ԴՄ-ների (դարձվածքը կազմող բառային միավորների)` վերացարկման միջոցով կատարվող յուրօրինակ զուգորդումները, այսինքն` դարձվածը պայմանավորող բուն գործոնները: Այս աշխատանքում, փորձ է արվում որոշ չափով
լրացնել այդ բացը` գեղարվեստական լեզվում առկա մի շարք կազմախոսական ԴՄ-ների
լեզվաբանաստեղծական արժեքը գնահատելիս: Այս առումով, հաշվի է առնվում, այսպես
ասած, արտալեզվական գործոնը, այսինքն` լեզվի (և ոճի) մշակութային ազդակները`
պայմանավորված լեզվի և մշակույթի սերտ փոխհարաբերությամբ2: Թեև ԴՄ-ները (մասնավորապես` կազմախոսական) ուսումնասիրողները կառուցվածքային տիպաբանության
դիրքերից անդրադառնում են լեզվական ընդհանրություններին, որոնք առկա են տարբեր
լեզվամշակույթներում, ինչպես նաև ազգամշակութային գործոններով պայմանավորված
տարբերություններին, սակայն, թվում է, նվազ տեղ են հատկացնում դարձվածների հիմնանշանակային (դենոնատիվ) իմաստների ծագման կրոնադիցաբանական հիմքերի և
այդ հիմքերը փաստարկող մարդաբանական (անտրոպալոգիական) բնույթի արքետիպային արտահայտությունների քննությանը` պատմամշակութային ժամանակների ծիրում`
ծիսական-հավատալիքային մակարդակից մինչև ոչ ծիսական և ոչ հավատալիքային, այլ
զուտ գեղագիտական ու բարոյաբանական նշանակություն ունեցող գաղափարների և
մարդակենտրոն պատկերացումների պատմաշրջանները, դիցուք՝ անիմիստական ընկալումներից մինչև աթեիստական ընկալումները ձգվող ուղին: Սովորաբար, ԴՄ-ների, այդ
թվում նաև կազմախոսական դարձվածների քննությունն ընթանում է` հիմնվելով դրանց
հիմնանշանակային (դենորատիվ), նշանակային (սիգնիֆիկատիվ) և առնշանակային (կոնոտատիվ) իմաստները դրսևորող հատկանիշների` ոճական երանգավորման, արտահայտչականության և հուզական լիցքավորման վրա3, մինչդեռ ԴՄ-ների նշույթավորվածության և ազգամշակութային առանձնահատկությունների տարբերությունները քննարկելիս
պետք էր առավելապես ելնել Ա. Վ. Կունինի դարձվածային նույնականացման` իդենտֆիկացիայի սկզբունքներից4, դրանց հավելելով այն, որ նույնականությունը փաստարկելու համար հույժ անհրաժեշտ է ցույց տալ արքետիպային նմուշօրինակները առաջացման ու
զարգացման ժամանակաշրջանում մասնավորապես՝ ոչ միայն դարձվածի նմանությունն իր
արքետիպին, այլև, լիակատար նույնականացումը փաստարկելու նպատակով, նման դարձվածի առաջացման հավատալիքային, կրոնադիցաբանական հիմքերն ու պատճառները:
Այսինքն` նույնականացումը պետք է փաստարկել ոչ միայն օտարալեզու դարձվածների
նմանությամբ, այլև նման հիմքերի ու պատճառների վկայակոչմամբ, այդպիսով ի հայտ
բերելով ոչ միայն միջլեզվական դարձվածային համապատասխանությունները, այլև արտալեզվական այն գործոնները (հավատալիք, պատկերացում, մշակութային ավանդույթ),
որոնք նույնն են եղել տարալեզու ժողովուրդների, ազգույթների ու ազգերի համար:
1

Амосова Н., 1963, Гаврин С. 1975, Բադիկյան Խ., 1986, Եզեկյան Լ., 2000 և ուրիշներ
Тарасова Е. 1990.
3
Кунин А., 1976, Берлизон С. Б., 1975, Гаврин С. Г., 1975 և այլն:
4
Кунин А., 1970.
2
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Նույնականացման այս գործընթացը, ընդ որում, կարելի է սկսել ոչ միայն նախատիպի առաջացման, ծագման հետ կապված պատմությունից, այլև վերջնատիպից` գեղարվեստական այն տիպից, որը մատնանշում է հինը, վաղնջականը, արքետիպայինը` նույնականանալով նրա հետ կամ ընկալվելով որպես այդ արքետիպայինի փոփոխակ ձևը:
Բացի դրանից, այդ դարձվածի շարժումը` արդի գեղարվեստական համատեքստում
ստանձնած դերից դեպի անցյալ` դեպի կրոնածիսական դերակատարումը թույլ է տալիս
դա դիտարկել համաժամանակյա եղանակով. մի դեպքում` կրոնածիսային, արքետիպային ձևից դեպի ոչ կրոնածիսային, այլ գեղարվեստական գործառույթ իրականացնող
ասույթը, մյուս դեպքում` հակառակը, երբ ուսումնասիրությունն ընթանում է, ժամանակային առումով, գեղարվեստական գործառույթ իրականացնող ասույթից դեպի հին` կրոնածիսական բովանդակություն ունեցող ասույթը: Այստեղ շատ կարևոր է շեշտել այն հանգամանքը, որ եթե կրոնածիսային բովանդակությամբ ասույթներն (ԴՄ-ներում) ունեն
առավելապես անիմիստական կամ աստվածապաշտական-բարոյաբանական ուղղվածություն, ապա նորագույն ժամանակներում գեղարվեստական բազմաժանր երկերում հանդես եկող ասույթները (նույն ԴՄ-ները)՝ առավելապես գաղափարական-գեղագիտականճանաչողական նշանակություն: Թեև, ինչ խոսք, կարող են լինել նաև ժամանակակից
այնպիսի տեքստեր, որոնցում վերստին արծարծվում են աստվածապաշտական-բարոյաբանական նշանակության դարձվածներ: Բայց իրականությունը ցույց է տալիս, որ ծիսական-աստվածապաշտական-կրոնաբարոյական նշանակություն ու գործառույթ ունեցող
լեզվաոճական ձևերը (տվյալ դեպքում՝ ԴՄ-ները) ժամանակի ընթացքում, ենթարկվելով
որոշակի փոփոխությունների, կապված հասարակությունների զարգացման գաղափարական, բարոյաբանական, սոցիալ-քաղաքական և այլ գործոնների հետ, դուրս գալով «հին
շապիկից», հագնում են նորը, որն արդեն չունի նախկին կրոնածիսական բնույթն ու նշանակությունը, այլ առավելապես՝ գաղափարական, գեղագիտական ու ճանաչողական:
Խոսքը, իհարկե, առաջին հերթին վերաբերում է գեղարվեստական գրականությանը, որն
իբրև հասարակական գիտակցության արտահայտման ձև` բնութագրվում է երեք հիմնական` միմյանց հետ դիալեկտիկական միասնություն կազմող պարամետրերով` ճանաչողական, գեղագիտական ու գաղափարական, քանի որ յուրաքանչյուր ստեղծագործություն օժտված է գաղափարական որոշակի բովանդակությամբ` գաղափարական որոշակի ուղղվածությամբ, արտացոլում է որոծակի աշխարհայացք, հեղինակի գեղագիտական
այս կամ այն դիրքորոշումը և ունի ճանաչողական նշանակություն: Երկի ուսումնասիրման
և վերլուծության մեթոդները (իմաստաբանական, վերնշանային և վեր- վերնշանային)
թույլ են տալիս վերհանել երկի լեզվի և նրա բովանդակության, երկի լեզվի և պոետիկայի
միջև եղած կապը: Բանասիրական նման վերլուծությունը կոչվում է բանասիրական համալիր հետազոտություն, իսկ որպես վերլուծական մեթոդ` լեզվաբանաստեղծական:
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АРМИНЕ ГРИГОРЯН
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИБЛЕЙСКИХ СОМАТИЧЕСКИХ МЕТАФОР И
ИХ ПЕРЕВОДЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ключевые слова: соматическиe фразы, лингвопоетический
метод, прототип
Стилистические приемы с лексическими единицами, указывающими на части тела в изобилии как в армянском, так и в английском языках. В данной статье благодаря применению
лингвопоэтического метода, сделана попытка, анализа таких приемов как метафора, метономия, сравнение, персонификация, фразеологические единицы, описание их проявлений на семантическом, а также на метасемантическом уровне, с целью выявления различных значений тех
или иных слов. Перевод на армянский язык позволяет обнаружить общности и различия между
английским и армянскими языками и культурами.

ARMINE GRIGORYAN
BIBLICAL SOMATIC METAPHORS UTILIZATION AND
THEIR TRANSLATION PECULIARITIES
Key Words:

somatic phrases, linguopoetic method, archetype

Both Armenian and English languages are abundant in somatic stylistic devices, such as metaphor,
metonomy, comparison, symbolism, personification, phraseological units,etc. One to linguopoetic
method application the attempt is made to analyze some above mentioned devices and describe their
manifestations on semantic as well as metasemantic level. Translation into Armenian enables to
discover similarities and differences between English and Armenian languages and their cultures.

ԿԱՐՄԵՆ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
Ասիստենտ, ՀՊՏՀ

ԿՐԹԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ
Հիմնաբառեր. արտագնա, ներգնա շարժունություն, ինովացիա, որակյալ կրթություն
Ինովացիաների (նորամուծությունների) վրա հիմնված տնտեսական աճի համար լավագույն
հնարավորություններ առկա են կրթության ոլորտում, որի միջազգայնացումը դրսևորվում է «ուղղակի» և «անուղղակի» եղանակներով՝ ձևավորելով կրթության համաշխարհային շուկա: Վերջինիս
զարգացման միտումների ուսումնասիրության արդյունքում տեսնում ենք, որ բարձրագույն կրթու-

77

թյուն ստանալու ձգտման հաշվին պակաս զարգացած երկրների բնակչությունը փորձում է նախադրյալներ ստեղծել ապագա բարեկեցության համար:

Ժամանակակից համաշխարհային տնտեսությունը բնութագրվում է ծառայությունների ոլորտում զբաղվածության մասնաբաժնի աճով, որի հիմքում հանդես է գալիս գիտելիքը, իսկ կրթությունը, գիտական հետազոտությունները, մշակույթը, արտադրական ենթակառուցվածքները դառնում են տնտեսական և սոցիալական զարգացման ռազմավարական գործոններ: Կրթության դերն աշխարհում և առանձին երկրներում այլևս անվիճելի է,
քանզի հասարակության կրթության մակարդակով է երաշխավորվում ազգային և համամարդկային արժեքների պահպանումը:
«Գիտելիքի հասարակության» ծագման սոցիալական նախադրյալները սահմանվել են
Պիտեր Ֆերդինանդ Դրակերի «Հետինդուստրիալ հասարակություն» աշխատության մեջ,
ըստ որի` «գիտելիքն արագորեն վերածվում է արտադրության համապատասխան գործոնի` հետին պլան մղելով և՛ կապիտալը, և՛ աշխատուժը»1: Ներկայումս կրթական համակարգն ընդգրկում է ընտանեկան դաստիարակությունից մինչև հետբուհական կրթության
շրջանակը և ներկայանում որպես տնտեսության առանձին խոշոր ոլորտ, որտեղ ստեղծվում է ազգային հարստության կարևորագույն բաղադրատարրը՝ գիտելիքի ֆոնդը,
հմտությունները, աշխատուժի որակական հատկանիշները, որոնք տնտեսագիտական
գրականության մեջ ստացել են «կրթական ֆոնդ» անվանումը2:
Ծառայությունների տեսակների դասակարգման սխեմային համապատասխան`
կրթությունը ՄԱԿ-ի կողմից սահմանված ծառայությունների 12 հատվածներից մեկն է,
իսկ բարձրագույն կրթությունը` կրթության 5 ենթահատվածներից մեկը3 (նախնական
կրթություն, միջնակարգ, բարձրագույն կրթություն, մեծահասակների կրթություն և կրթության այլ ձևեր): Մինչդեռ, 1995-ից Առևտրի համաշխարհային կազմակերպության կողմից
Ծառայությունների և առևտրի գլխավոր համաձայնագրի կիրառումը հզոր խթան հանդիսացավ միջսահմանային բարձրագույն կրթական ծառայությունների ընդլայնման համար՝
ճանաչելով այն որպես արտահանելի ծառայություն4:
Մտավոր սեփականության համաշխարհային կազմակերպությունն առանձնացնում է
այն հիմնական ոլորտները, որտեղ առկա են լավագույն հնարավորություններ ինովացիաների վրա հիմնված աճի ապահովման համար. դրանց թվում առաջինը նշվում է կրթու-

1

Дракер П., Посткапиталистическое общество //в сб. Новая постиндустриальная волна на Западе: Антология.
/Под ред. В.Л. Иноземцева. - М.: Academia,1999., с.71.
2
Марцикевич В., Тенденция развития и роль сферы образования: экономический и социальный аспекты,
Институт МЭМО, М., 1994, с. 10.
3
UNESCO, Higher Education in a Globalized Society, UNESCO Education Position Paper (ED-2004/WS/33),
France, 2004, p. 9.
4
Knight J. (2004). Cross-border education as trade: Issues for consultation, policy review and research. Journal of
Higher Education in Africa/RESA, 2(3), ISSN 0851-7762, p. 55.
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թյան, ապա միայն` էներգետիկայի, սննդի, առողջապահության, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և տրանսպորտի ոլորտները1:
Ընդհանուր առմամբ, մասնագիտական կրթությունը պետք է դիտել որպես անհատական զարգացման ներդրումային ծրագիր2: Ավելի լայն առումով, որակյալ կրթության
ապահովումը և դրա մատչելիության բարձրացումը դիտվում են որպես տնտեսական
աճի, աղքատության ու անհավասարության մեղմման կարևորագույն գործոններ: Ժամանակակից տնտեսագետները կարևորում են կրթության ոլորտում ներդրումների դերը`
տնտեսական աճի և զարգացման տեսանկյունից3: Կրթության մեջ ներդրումը ոչ միայն
ուղղակիորեն ազդում է տնտեսական աճի ցուցանիշների վրա, այլև հանդես է գալիս որպես առաջավոր տեխնոլոգիաների ներդրման ուղի: Հայաստանի Հանրապետությունում
կրթության բնագավառի զարգացումը համարվում է որպես «տնտեսության առաջընթացի
առաջնային գերակայություն» 4:
Բարձրագույն կրթության համաշխարհային շուկան կրթական ծառայությունների
համաշխարհային շուկայի մի հատվածն է և կարող է որոշվել որպես ինտելեկտուալ ձևով
կառուցված տարածություն, որտեղ ուսանողների և նրանց ծնողների (գնորդների) պահանջարկը բարձրագույն կրթության նկատմամբ բավարարվում է բարձրագույն կրթական
հաստատությունների (վաճառողների) կողմից: Միաժամանակ, աշխատաշուկայի պահանջարկը (մասնավոր ձեռնարկատերեր, պետական մարմիններ) բավարարվում է բարձրագույն կրթական հաստատությունների կողմից, որոնք առաջարկում են բարձր որակավորմամբ մասնագետներ (շրջանավարտներ):
Առանձին վերցրած, կրթական հաստատության տեսակետից միջազգայնացումը կարելի է սահմանել որպես կրթության գործընթացի` ազգային սահմաններից դուրս գալու
գործընթաց, որն իրագործվում է տվյալ կրթական հաստատության համար նշանակալի
չափերով: Ընդ որում, միջազգայնացումը դրսևորվում է «ուղղակի» (երբ կրթական գործընթացի անմիջական մասնակիցները, այսինքն` ուսանողները, ասպիրանտները և դասախոսները հատում են սահմանը) կամ «անուղղակի» եղանակով (երբ երկրից երկիր են տեղափոխվում գաղափարները, տեղեկատվությունը՝ դասագրքերի և կրթական ձեռնարկների տեսքով, մենագրությունները, հոդվածները և այլն):
Բարձրագույն կրթության միջազգայնացման ժամանակակից միտումները գլխավորապես պայմանավորված են գիտական գիտելիքի միջազգային բնույթով, կրթության և
գիտահետազոտական գործունեության բազմակողմանի հիմքով, ինչպես նաև տեղեկատ1

The Global Innovation Index 2013: The Local Dynamics of Innovation /Edited by Dutta S. and Lanvin B./ Cornell
University, INSEAD, WIPO, 2013, p. 3.
2
Հարությունյան Կ., Թումասյան Մ., Բարձրագույն կրթության ոլորտում քաղաքականության արդյունավետությունը, Տնտեսական զարգացման և հետազոտությունների կենտրոն (EDRC), աշխատություն 05(07), Ե.,
2007, էջ 7:
3
Denison E., Why growth rates differ?, The Brookings institution, Washington, D.C., 1967. Francis B. and Iyare S.,
Education and development in the Caribbean: a cointegration and causality approach, Economics Bulletin, 2006,
15 (2), p. 1-13.
4
Աղքատության հաղթահարման ռազմավարական ծրագիր, Ե., 2003, կետ 331, էջ 121:
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վության գլոբալ ցանցերի և որակի համաշխարհային չափանիշների ձևավորմամբ: Ընդ
որում, բարձրագույն կրթության միջազգայնացման գործընթացի արտաքին դրսևորումներն են արտասահմանյան բուհերում ուսանողների հոսքի աճը, ինչպես նաև դասախոսների և հետազոտողների փոխադարձ փոխանակությունը (ակադեմիական շարունակություն), արտասահմանյան ծրագրերի, դասագրքերի, գրականության և տեղեկատվության, հեռահաղորդակցության աղբյուրների օգտագործում, հավատարմագրման միջազգային արարողակարգի, միջբուհական համագործակցության միջազգային ձևերի օգտագործում:
1970-ական թվականներից հետո բարձրագույն կրթությունը լայն տարածում է գտել
ամբողջ աշխարհում: 2009 թ. ամբողջ աշխարհում բարձրագույն կրթություն էր ստանում
շուրջ 165 մլն ուսանող, որը համարժեք է 1970 թ. նույն ցուցանիշի հնգապատիկին և 1980 թ.
ցուցանիշի եռապատիկին: Աճի միտումը նկատելի է նաև միջսահմանային բարձրագույն
կրթության դեպքում, որը բնութագրվում է մարդկանց (ուսանողների, դասախոսների,
գիտնականների, հետազոտողների, փորձագետների և խորհրդատուների), ծրագրերի
(դասընթացների, կրթական ծրագրերի և որակավորումների)` ազգային սահմաններից
դուրս տեղաշարժով1:
ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի վիճակագրության ինստիտուտի տվյալների համաձայն` 2010 թվականին աշխարհում 3,572,840 ուսանող իր կրթությունը ստացել է արտասահմանում: Արտագնա շարժուն ուսանողների առավել մեծ թվով աշխարհում առանձնանում են Արևելյան
Ասիայի և Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանի երկրները, որտեղից սերում է աշխարհի արտագնա ուսանողների առավել քան 28,2%-ը, մինչդեռ աշխարհի արտագնա ուսանողների շուրջ 58%-ը (կամ 2.060.749 ուսանող) նախընտրում է կրթություն ստանալ Հյուսիսային Ամերիկայի և Արևմտյան Եվրոպայի առաջատար համալսարաններում2: Միևնույն ժամանակ, արտասահմանցի ուսանողների համար առավել պակաս հրապուրիչ են
Հարավային և Արևմտյան Ասիայի երկրներում գործող կրթական հաստատությունները:
2011 թ. ամբողջ աշխարհում բարձրագույն կրթություն ստացողների թիվը գերազանցել է
182,9 մլն-ը, այդ ցուցանիշը 2005 թ. համեմատ (138,5 մլն ուսանող) աճել է 32%-ով, իսկ
1999 թ. համեմատ (99,5 մլն ուսանող)` 84%-ով: Ընդ որում, բարձրագույն կրթություն
ստացողների ընդհանուր թվով առաջատարը Ասիա աշխարհամասն է, որին 2011-ին բաժին է ընկել աշխարհում բարձրագույն կրթություն ստացողների 50,72%-ը (կամ 92,8 մլն
ուսանող), ուսանողների թվի 18,28% ցուցանիշով Ասիային հաջորդում է Եվրոպան, ապա
Հյուսիսային Ամերիկան` 14,85% (27,2 մլն ուսանող), Հարավային Ամերիկան` 9,32% (17 մլն
ուսանող), Աֆրիկան` 5,95% (10,9 մլն ուսանող) և Օվկիանիան` 0,88% (1,6 մլն ուսանող)3:
1

Knight, J. (2006). “Crossborder education: An analytical framework for program and provider mobility”. In J. C.
Smart (ed.), Higher education: handbook of theory and research (pp. 345-395). Dordrecht, The Netherlands:
Springer.
2
Global Education Digest 2012: Opportunities lost: The impact of grade repetition and early school leaving,
UNESCO Institute for Statistics, p. 133.
3
Հաշվարկել է հեղինակը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի վիճակագրության ինստիտուտի էլեկտրոնային տվյալների բազայի
օգտագործմամբ` http://data.uis.unesco.org/?lang=en# (data extracted on 30 Aug 2013 18:36 UTC (GMT) from
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Հյուսիսային Ամերիկայի և Արևմտյան Եվրոպայի երկրներում ներգնա շարժունության
գործակիցը 5,6% է, այն դեպքում, երբ այդ ցուցանիշի համաշխարհային միջինը 2% է: Հայաստանի Հանրապետությունում ներգնա շարժունության գործակիցը 2,6% է:
Այսպիսով՝ բերված տվյալներից կարելի է եզրակացնել, որ թեև կրթական ծառայությունների մատուցմամբ առաջատար են Արևմտյան Եվրոպայի և Հյուսիսային Ամերիկայի
երկրները, որոնք բնութագրվում են նաև շարժուն ուսանողների զուտ հոսքերի դրական
ցուցանիշով, այդուհանդերձ, բարձրագույն կրթական ծառայություններից առավել շատ
օգտվում են ասիական երկրները: Այս երևույթի հիմքում սոցիալական գործոնն է, քանզի
բարձրագույն կրթություն ստանալու ձգտման հաշվին պակաս զարգացած երկրների
բնակչությունը փորձում է նախադրյալներ ստեղծել ապագա բարեկեցության համար:
Աշխարհում ազգային կրթական համակարգերի վիճակը դարձել է առանցքային
տարր գլոբալ մրցակցության համար, որը պահանջում է տեխնոլոգիաների անընդհատ
նորացում, նորաստեղծության արագացված ներդրում, ինչպես նաև արագ արձագանք
դինամիկ կերպով փոփոխվող աշխարհի պահանջներին և մարտահրավերներին: Ընդ
որում, որակյալ կրթության ստացման հնարավորությունը շարունակում է մնալ առավել
կարևոր կենսական արժեք: Այդ իսկ պատճառով անհրաժեշտություն է առաջանում մշակելու մեթոդական գործիքակազմ կրթական հաստատությունների ինովացիոն զարգացման համակարգերի կառուցման, ժամանակակից պահանջներին համահունչ ինովացիոն
գործունեության համակարգի կազմակերպման համար, որը թույլ կտա արագորեն հարմարվել շուկայական տնտեսության պայմաններին` համապատասխան մարդկային, տեղեկատվական, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների օգտագործման արդյունավետության բարձրացման նպատակով:
Գլոբալ զարգացումները ներկայումս պահանջում են, որպեսզի աշխարհի տարբեր
մասերում կրթված՝ նույն մասնագիտության տեր մարդիկ ունենան նույն, համարժեք մասնագիտական որակավորումը: Այլ կերպ ասած, որևէ երկրում կրթված մասնագետը բովանդակային իմաստով չպետք է տարբերվի մյուս երկրներում կրթվածներից և անհրաժեշտության դեպքում պետք է կարողանա օգտագործել իր մասնագիտական կարողություններն այլ երկրներում՝ համապատասխան ծառայություն մատուցելու նպատակով:

КАРМЕН ГРИГОРЯН
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МИРОВЫХ УСЛУГ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
Ключевые слова: исходящая, входящая, подвижность, инновация, качество образования
Наилучшие возможности для экономического роста на инновационной основе кроятся в
секторе образования, интернационализация которого выявляется в «прямых» и «косвенных»
UIS/ISU).
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методах, формируя глобальный рынок образования. В результате выявления тенденций развития последнего, мы видим, что посредством получения высшего образования, граждане менее
развитых стран стремятся создать предпосылки для будущего процветания.

CARMEN GRIGORYAN
DEVELOPMENT TRENDS OF WORLD EDUCATIONAL SERVICES
Key Words:

outgoing, ingoing
quality education

movement,

innovation,

Best opportunities for economic growth on innovative basis lie in education sector, internationalization of which is revealed in "direct" and "indirect" methods of forming global educational
market. As a result of development tendencies revelation, we see that citizens of less developed
countries tend to create conditions for future prosperity by receiving higher education.

ԿԱՐՄԵՆ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
Ասիստենտ, ՀՊՏՀ

ԱՆՆԱ ՓԱԽԼՅԱՆ
Տնտեսագիտության թեկնածու, ՀՊՏՀ

ՀՀ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱՅԻ
ՀԱՄԱԴՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ
Հիմնաբառեր. կրթություն, աշխատաշուկա, կրթական մակարդակներ, մասնագետ, գործատու, գործազուրկ, որակավորում
Կրթություն-աշխատաշուկա, համալսարան-ձեռնարկություն կապերը Լիսաբոնյան ռազմավարության նպատակի համատեքստում ճանաչվել են նորարարություն ու մրցունակություն ապահովող բանաձևերից: Այսպիսի կապերը ՀՀ-ում խզված են, ինչը հանգեցրել է որոշ մասնագիտությունների գծով կադրերի գերարտադրությանը, աշխատաշուկայում բարձրագույն կրթությամբ
կադրերի գերհագեցվածությանն ու առավել խոցելիությանը և, որպես հետևանք, «ուղեղների արտահոսքին»: Որպես լուծում է առաջարկվում, օրենսդրական մակարդակով, որակավորումից կախված, աշխատավարձի դրույքաչափերի տարբերակումը վարձատրության չափի տարբերակման
մեխանիզմի կիրառմամբ:

Համաշխարհային տնտեսության հրամայականը կրթված, բարձր որակավորում ունեցող և փոփոխվող միջավայրին հեշտությամբ հարմարվող մասնագետներ ունենալն է:
Համաշխարհային նորաստեղծական համակարգին բնորոշ է խիստ մրցակցային պայ82

քարը նյութական և տեղեկատվական ռեսուրսների, բացառիկ գիտելիքի, ունակությունների և ներուժի տեր կադրերի համար: Խիստ մրցակցային է նաև հիմնարար հետազոտությունների ոլորտը, որը համարվում է ոչ առևտրային գիտելիքի արտադրության ոլորտ:
Թերևս, այդ է պատճառը, որ ՀՀ գիտության ոլորտին, այդ թվում՝ հիմնարար, հատուկ է
«ուղեղների արտահոսքը»: Հիմնարար հետազոտությունների կազմակերպման հնացած
ձևերը, նյութապես չապահովված և կարիերայի աճի ոչ բացահայտ հնարավորություններով աշխատատեղերը ստիպում են հայ գիտնականներին, հատկապես երիտասարդներին լքել հայրենական գիտությունը և օգտագործել մտավոր աշխատուժի համաշխարհային շուկայի բոլոր հնարավորությունները: Նման ձևով ոչ առևտրային գիտելիքի բոլոր ազգային արտադրողները, այսինքն` հիմնարար հետազոտությամբ զբաղվածներն ավտոմատ կերպով վերածվում են ոչ թե ազգային, այլ համաշխարհային նորաստեղծական համակարգի սուբյեկտների1: Այս տեսանկյունից, ՀՀ համար սկզբունքային է դառնում բարձր
որակավորում ունեցող մասնագետների խելամիտ և հավասարակշռված օգտագործումը,
մասնավորապես՝ անհաշվեկշռված արտահոսքից ներհոսքին անցնելու խնդիրը՝ պահպանելով գիտնականի և գիտելիք կրողի ազատ տեղաշարժի՝ միջազգայնորեն ընդունված
իրավունքը: Նպատակին հասնելու նախապայմանը գիտական և գիտակրթական կադրերի պատրաստման եղանակների արդիականացումն է, ինչը պետք է դիտվի որպես
կարևորագույն ազգային նպատակ, որի իրականացման համար պետությունն ու հասարակությունը համապատասխան քաղաքական կամք են դրսևորում, նյութական և մտավոր ռեսուրսներ հատկացնում: Հենց այդպես են վարվել այն երկրները, որոնք աշխարհում այսօր գիտելիքի առաջատարներն են2:
Կրթական ծառայության սպառողներն են դիմորդ ուսանողները (հետագա ինքնաիրացման նպատակով՝ որպես կրթական ծառայության անմիջական գնորդներ), գործատուները (որպես որոշակի կարողություններով օժտված անհատների մասնագիտական
ունակությունների գնորդներ), պետությունը (և՛ որպես գործատու, և՛ որպես կրթական
ծառայության անմիջական գնորդ՝ պետական պատվերի շրջանակում), միջազգային աշխատաշուկայի սուբյեկտները (որպես գործատու) և հասարակությունը3: Մինչդեռ կրթական ծառայության նկատմամբ պահանջարկի հիմնական փոփոխականը պետք է լինի
1

Григорян К., Глобализация в свете инноваций, Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության տնտեսությունների նորաստեղծական զարգացման հիմնախնդիրները: Գիտաժողովի նյութեր/ՀՊՏՀ,
Ռոստովի ՊՏՀ (ՌԻՆԽ): Խմբագրական խորհրդի համանախագահներ Կ. Աթոյան, Ն. Կուզնեցով, Ե.:
«Տնտեսագետ», 2011, էջ 191-196:
2
Проблемы развития инновационно-креативной экономики /Сборник докладов по итогам международной
научнопрактической конференции, Москва, 29 марта-09 апреля 2010 г./ Под общей редакцией проф. Мельникова О.Н.–М.: Креативная экономика, 2010, с. 303-304, http://www.creativeconomy.ru/wp-content/uploads/2010/06/PRICE.pdf
3
ՀՀ-ում բարձրագույն տնտեսագիտական կրթությամբ մասնագետների պահանջարկի գնահատումը և կանխատեսումը/ Ծրագրի գիտական ղեկավար` Ա. Զաքարյան, կատարողներ` Ա. Գրիգորյան, Վ. Գրիգորյան, Ն.
Ղուկասյան, Կ. Առաքելյան, Ե., «Տնտեսագետ», 2014, էջ 8:
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այն սպառող ուսանողների` իրենց ստացած գիտելիքի և դրա մասին հավաստող համապատասխան փաստաթղթերի միջոցով հավելյալ մրցակցային առավելությունների ձեռքբերումն ու կրթության վրա կատարված ներդրումներն ավելի բարձր վարձատրվող աշխատանքով փոխարինելու հնարավորությունը: Մյուս կողմից՝ անհրաժեշտ է հաշվի առնել
համապատասխան մասնագիտական ունակություններով օժտված կադրերի պահանջարկը պետական և մասնավոր հատվածներում: Սա նշանակում է, որ բուհերը համապատասխան մասնագիտություններ հիմնադրելիս և դիմորդները մասնագիտություն ընտրելիս պետք է առաջնորդվեն պետական և մասնավոր հատվածի ներկայացրած պահանջարկի մեծությամբ և աշխատաշուկայում համապատասխան մասնագիտությունն արագորեն իրացնելու հնարավորությամբ: ՀՀ-ում, սակայն, կադրերի պատրաստումը հաճախ չի
բխում աշխատաշուկայի և գործատուների պահանջներից և շրջանավարտների համար
հետագա ինքնաիրացման լայն դաշտ ապահովելու անհրաժեշտությունից: Պատճառներից մեկը, թերևս, այն է, որ ՀՀ-ում բարձրագույն կրթություն ստանալու պահանջմունքի
հիմքում զգալի կշիռ ունի անպայմանորեն կրթված լինելու` հայկական ընտանիքներում
կարծրացած մոտեցումը: Վերջին տարիներին ՀՀ բուհական համակարգում կրթական
անհրաժեշտ տեղերի տարեկան հաշվարկը, ինչպես նաև ՀՀ ԿԳՆ կողմից մասնագիտական տարբեր ուսումնական հաստատություններին տեղերի քանակի հատկացումը չի
իրականացվել տնտեսական հաշվարկի և աշխատաշուկայում առաջարկ-պահանջարկի
հարաբերակցության հիման վրա: Ավելին, 2007-2012 թթ. ՀՀ ԿԳՆ կողմից պետական
բուհերին թույլատրվել է լրացուցիչ ընդունել նախապես հատկացված կրթական տեղերից
20-30%-ով ավելի ուսանողներ:
Միջնակարգ

Նախամասնագի

ընդհանուր

Հիմնական

կրթությամբ
41%

ընդհանուր
կրթությամբ
7%

տական
(արհեստագոր-

Տարրական
և ոչ լրիվ

ծական)
կրթությամբ
2%
Միջին

տարրական
կրթությամբ
1%
Բարձրագույն և

մասնագիտակա
ն և թերի

հետբուհական

բարձրագույն

կրթությամբ
կրթությամբ
25%
24%
Գծապատկեր 1. Զբաղվածների թիվն ըստ կրթական մակարդակի 2012 թ. 1
1

Կազմվել է ըստ` Աշխատանքի շուկան Հայաստանի Հանրապետությունում 2008-2012, վիճակագրական ժո-
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2012 թ. տվյալներով՝ ՀՀ-ում ըստ կրթական մակարդակի զբաղվածների բաշխումը
(գծապատկեր 1) ցույց է տալիս, որ բարձրագույն և հետբուհական կրթություն ունեցողները համալրում են զբաղվածների ընդամենը 25%-ը (295.000 մարդ)` զբաղվածության մակարդակով զիջելով միջնակարգ ընդհանուր կրթություն ունեցողներին (զբաղվածների
41%-ը կամ 483.700 մարդ): Եվ սա այն դեպքում, երբ 2012 թ. ՀՀ-ում բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները պատրաստել են 24.600 մասնագետ1, իսկ միջնակարգ
դպրոցներն ընդհանրապես շրջանավարտ չեն ունեցել, որի պատճառն անցումն էր տասներկուամյա կրթության: Միջին մասնագիտական և թերի բարձրագույն կրթություն ունի
զբաղվածների 24%-ը, նախամասնագիտական (արհեստագործական) կրթություն՝ 2%-ը,
հիմնական ընդհանուր կրթություն՝ 7%-ը, իսկ 1%-ը` հաճախել է միայն տարրական դպրոց:
Միջնակարգ
ընդհանուր
կրթությամբ
[PERCENTAGE]
Նախամասնագիտական
(արհեստագործական)
կրթությամբ
2%

Հիմնական
ընդհանուր
կրթությամբ
[PERCENTAGE]

Տարրական
և ոչ լրիվ
տարրական
կրթությամբ
[PERCENTAGE]

Միջին
մասնագիտական և թերի
բարձրագույն
կրթությամբ
26%

Բարձրագույն և
հետբուհական
կրթությամբ
[PERCENTAGE]

Գծապատկեր 2. Գործազուրկների թիվն ըստ կրթական մակարդակի 2012 թ. 2

Նմանատիպ ցուցանիշներ են գրանցվել նաև գործազրկության դեպքում. կրթական
ամենաբարձր մակարդակ ունեցողները (գրանցված գործազուրկների 27%-ը կամ 65.400
մարդ) զգալի կշիռ ունեն գործազուրկների ընդհանուր քանակում (գծապատկեր 2), և այդ
ցուցանիշով զիջում են միայն միջնակարգ ընդհանուր կրթություն ունեցողներին (38% կամ
94.600 մարդ):
Զբաղվածների և գործազուրկների թվերի համեմատությունն ըստ առանձին կրթական մակարդակների ցույց է տալիս, որ աշխատանքի տեղավորման առավել լայն հնաղովածու, ՀՀ ԱՎԾ, Ե., 2013, էջ 47:
Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2013, ՀՀ ԱՎԾ, Ե., 2013, էջ 120:
2
Կազմվել է ըստ` Աշխատանքի շուկան Հայաստանի Հանրապետությունում 2008-2012 վիճակագրական ժողովածու, ՀՀ ԱՎԾ, Ե., 2013, էջ 112:
1
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րավորություններ ունեն հատկապես միջնակարգ ընդհանուր կրթություն ունեցողները:
Նման եզրահանգման հիմք է ըստ կրթական մակարդակների առանձնացված բնակչության տեսակարար կշիռը զբաղվածների և գործազուրկների ընդհանուր թվում: Այսպես՝
միջնակարգ ընդհանուր կրթություն ունեն զբաղվածների 41%-ը և գործազուրկների 38%-ը
(գծապատկեր 1, 2), զբաղվածների և գործազուրկների թվում տեսակարար կշիռն ի
նպաստ զբաղվածների է նաև տարրական և ոչ լրիվ տարրական կրթություն ունեցող
բնակչության դեպքում. բնակչության այս խմբին է բաժին ընկնում զբաղվածների 1%-ը և
գործազուրկների 0%-ը: Հիմնական ընդհանուր և նախամասնագիտական (արհեստագործական) կրթությամբ բնակչության զբաղվածության և գործազրկության ցուցանիշները
համամասնական են:
ՀՀ տնտեսությունում զբաղվածների ընդհանուր թվում ունեցած տեսակարար կշռի
համեմատ գործազուրկների ընդհանուր թվում մեծ է միջին մասնագիտական և թերի
բարձրագույն, ինչպես նաև բարձրագույն և հետբուհական կրթություն ունեցող բնակչության տեսակարար կշիռը: 2012 թ. տվյալներով՝ միջին մասնագիտական կրթություն են
ունեցել զբաղվածների 24%-ը և գործազուրկների 26%-ը, միևնույն ժամանակ, բարձրագույն և հետբուհական կրթություն են ստացել զբաղվածների 25%-ը և գործազուրկների
27%-ը: Հետևապես՝ ՀՀ տնտեսության մեջ միջին մասնագիտական և բարձրագույն
կրթություն ունեցողները, ավելի ցածր կրթական մակարդակով բնակչության համեմատությամբ, աշխատանքի տեղավորման առավել սահմանափակ հնարավորություններ
ունեն, ինչը վկայում է այն մասին, որ ՀՀ աշխատաշուկան գերհագեցած է բարձրագույն
կրթությամբ մասնագետներով, որոնց կարիքը չկա: Ստեղծված իրավիճակը նպաստում է
ՀՀ-ից «ուղեղների արտահոսքի» տեմպերի աճին, քանի որ տեղական աշխատաշուկան
գերհագեցած է բարձր որակավորմամբ մասնագետներով, որոնք գործազրկությունից
խուսափելու նպատակով ստիպված են արտագաղթել այլ երկրներ:
Տարիներ շարունակ գործատուների պահանջների և աշխատաշուկայում առաջարկպահանջարկի հարաբերակցության անտեսումը հանգեցրել է առանձին մասնագիտությունների գծով կադրերի գերարտադրությանը, բուհ-գործատու, բուհ-աշխատաշուկա
կապերի խզմանը, ինչի պայմաններում բուհի շրջանավարտ լինելն ամենևին էլ աշխատանքով ապահովված լինելու երաշխիք չէ: Համաձայն ԿԳՆ «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ծրագրերի իրականացման գրասենյակի կողմից 2010 թ. կատարված հետազոտության արդյունքների` գործատու-աշխատող և կրթական կազմակերպություն-աշխատաշուկա հարաբերությունների բացակայությունը հանգեցրել է նրան, որ գործատուների 60.1%-ը
աշխատակիցների պակասը լրացնելու համար դիմում է աշխատանքի տեղավորման գործակալությունների, իսկ ավելի հաճախ ԶԼՄ-ներով հայտարարություն տարածելու պրակտիկային, և միայն 5%-ն է նոր աշխատակիցներ ընտրելու նպատակով դիմում մասնագիտական ուսումնական հաստատություններին1:

1

Հայաստանում բարձրագույն կրթությամբ շրջանավարտների պահանջարկի և զբաղվածության վերաբերյալ
ուսումնասիրություն, ԿԳՆ «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ, Ե., 2011, էջ 42:
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Օգտվելով աշխատաշուկայի` բարձրագույն կրթությամբ մասնագետների գերհագեցվածությունից` գործատուները չարդարացված պահանջներ են ներկայացնում (աշխատանքային փորձ, օտար լեզուների գերազանց իմացություն, վերապատրաստման և համապատասխան որակավորման փաստաթղթերի առկայություն և այլն) այնպիսի աշխատատեղերի համար, որոնք նախատեսված չեն որակավորված աշխատուժի համար և որոնց համար առաջարկվող աշխատանքի վարձատրությունն էականորեն ցածր է համապատասխան փորձառություն ունեցող աշխատողների վարձատրության չափից: Փաստորեն,
բարձրագույն կրթությամբ կադրերն աշխատաշուկայում առավել խոցելի են մյուս աշխատանքային ռեսուրսների համեմատ և ավելի հաճախ են գործազրկությունից խուսափելու
նպատակով համաձայնում ստանձնել իրենց որակավորմանը չհամապատասխանող աշխատանք:
Որպես նմանօրինակ խնդիրների լուծում՝ առաջարկում ենք ՀՀ-ում օրենսդրական
մակարդակով սահմանել որակավորման աստիճանից կախված աշխատավարձի դրույքաչափերի տարբերակման պահանջ, հստակեցնել դրույքաչափերի տատանման սանդղակը: Ընդ որում, որակավորումից կախված՝ վարձատրության չափի տարբերակման մեխանիզմի կիրառմանը պետք է նախորդի աշխատատեղերի և դրանց ամրագրվող որակավորումների հստակեցումը:

КАРМЕН ГРИГОРЯН
АННА ПАХЛЯН
СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ И РЫНКА ТРУДА
Ключевые слова: образование, рынок труда, уровни образования, специалист, работодатель, безработный, квалификация
Взаимосвязь между образованием и рынком труда, университетом и предприятием в рамках Лиссабонской стратегии признана основной формулой обеспечения новаторства и конкурентоспособности. Разрыв вышеназванных связей в РА привел к перепроизводству кадров некоторых специальностей, пресыщению рынка труда кадрами с высшим образованием, их наибольшей подверженности, и как последствие, к «утечке мозгов». В качестве решения перечисленных проблем, нами предлагается диверсификация ставок заработной платы в зависимости
от классификации труда на законодательном уровне.
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CARMEN GRIGORYAN
ANNA PAKHLYAN
COMPARATIVE STUDY OF EDUCATIONAL SERVICES
AND LABOR MARKET
Key Words: education, labor market, levels of education,
specialist,
employer,
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unemployed,
qualification
Relations between education and labor market, universities and enterprises have been recognized
as basic factor for ensuring innovation and competitiveness in the framework of Lisbon Strategy.
Breakthrough in such ties in RA has led to over-production of certain professions, workload of labor
market with people of higher education, their high vulnerability, and, as a consequence, to "brain
drain". For solution of these problems, we propose wage rates diversification depending on job
classification at a legislative level.

ՀԱՍՄԻԿ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
Ասիստենտ, ՀՊՏՀ

ՀՀ ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
Հիմնաբառեր. զբոսաշրջություն,
ներքին
ներդրումներ,
օտարերկրյա ներդրումներ, ենթակառուցվածքներ, արդյունավետություն, տարածաշրջան, օրենսդրություն
ՀՀ-ն լիարժեքորեն չօգտագործված հնարավորությունների երկիր է: Այդ առումով, զբոսաշրջության զարգացման ներուժը դեռևս ամբողջությամբ չի օգտագործվում: Այսպես՝ առողջարանային, գյուղական զբոսաշրջության, օրգանական հյուրանոցների կառուցման զարգացումը պահանջում է հսկայածավալ ներդրումներ: ՀՀ ներդրումային քաղաքականությունը այս ոլորտում ունի
բավական շատ բացթողումներ, առկա են որոշակի հիմնախնդիրներ, որոնք վերաբերում են
օրենսդրական բարեփոխումներին, ինչպես օտարերկրյա, այնպես էլ ներքին հայրենական ներդրողների համար լրացուցիչ խթանների ստեղծմանը, պետական միջոցների հետևողական օգտագործմանը և դրանց արդյունավետության բարձրացմանը:

ՀՀ-ն լիարժեքորեն չօգտագործած հնարավորությունների երկիր է: Այդ առումով, զբոսաշրջության զարգացման ներուժը դեռևս արդյունավետ կերպով չի օգտագործվում: Այսպես՝ առկա է առողջարանային զբոսաշրջության զարգացման հսկայական ներուժ, որ
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առավել մեծ է պատմական, մշակութային, կրոնական, մարզական համբավ (Դիլիջան,
Սևան, Ծաղկաձոր, Ջերմուկ և այլն), հանքային ջրերի մեծ պաշարներ (Ջերմուկ, Բջնի,
Արզնի, Դիլիջան, Սևան և Հրազդան) ունեցող վայրերում, որտեղ էլ տեղակայված են մի
շարք հանգստյան տներ և առողջարաններ, եռացող ջրերի աղբյուրներ` զուգորդվելով
մեղմ բնակլիմայական պայմանների հետ: Դրանք հնարավորություն են տալիս երկիրը
տարածաշրջանային, իսկ ապագայում նաև՝ համաշխարհային առողջարանային կենտրոն դարձնելու համար:
ՀՀ-ում հստակորեն ուրվագծվում են նաև գյուղական զբոսաշրջության հնարավորությունները. հայկական ազգային ավանդույթների ներկայացումը, հետաքրքիր կոլորիտային գյուղական միջավայրում հանգստանալը, որոշ գյուղական աշխատանքներին մասնակցելը, ազգային կերակրատեսակներ համտեսելը ու գյուղական միջավայրը լիարժեք
զգալը գայթակղիչ կարող են լինել ճանաչողական տուրիզմի զարգացման համար: Մեր
երկրում առկա են նաև օրգանական հյուրանոցների կառուցման հնարավորություններ.
հետաքրքիր բուսականությունը, մրգերի ու բանջարեղենի բարձր որակն ու յուրահատուկ
համը, չաղտոտված բնությունը լիովին բավարարում են այդ նպատակը:
Սակայն զբոսաշրջության զարգացման համար պահանջվում են հսկայածավալ ներդրումներ: Օրինակ՝ Չինաստանում 2012 թ. զբոսաշրջության ոլորտին հատկացվել է 102
մլրդ ԱՄՆ դոլար, այն դեպքում, երբ 2000 թ. այդ գումարն ընդամենը 13 մլրդ ԱՄՆ դոլար էր:
Ըստ մեր կատարած գնահատումների՝ մինչև 2022 թ. Հայաստանում զբոսաշրջությանն ուղղված կապիտալ ներդրումների մասնաբաժինը կնվազի` 2022 թ. հասնելով 2%-ի,
իսկ բացարձակ թվերով կապիտալ ներդրումները կաճեն` հասնելով 0,17 մլրդ ԱՄՆ դոլարի (գծապատկեր 1): Միաժամանակ, համաշխարհային տնտեսության մեջ զբոսաշրջությանն ուղղված կապիտալ ներդումների ծավալները, ըստ կանխատեսումների, մինչև
2022 թ. ընդհանուր ներդրումներում կաճեն` կազմելով, համապատասխանաբար՝ 5% և
1,732.91 մլրդ ԱՄՆ դոլար:

Գծապատկեր 1. ՀՀ-ում կապիտալ ներդրումների մասնաբաժինը ընդհանուր ներդրումներում՝
տոկոսներով և բացարձակ թվերով (մլրդ ԱՄՆ դոլար), 1997-2022 թթ.
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Նման իրավիճակում կարևոր խնդիր է պետության կողմից երկրի նկարագրի ձևավորման ռազմավարության անհրաժեշտությունը.
 Օրենսդրությունում զբոսաշրջության ոլորտում պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործառույթների հստակ սահմանափակում: ՀՀ զբոսաշրջության կենտրոններում և այլ տարածքներում տվյալ տարածքի զբոսաշրջային
ծրագրերի համակարգման խորհրդի ստեղծում, որը կզբաղվի զբոսաշրջության
ոլորտի զարգացման համար խոչընդոտ հանդիսացող խնդիրների գույքագրման,
դրանց լուծման անհրաժեշտ ուղիների մշակման հարցերով:
 Զբոսաշրջային արդյունաբերության տարբեր հատվածների վերաբերյալ, Առևտրի
միջազգային կազմակերպության պահանջներին, ԵՄ չափորոշիչներին և կանոններին համապատասխան, նոր ստանդարտների, նորմերի և դասակարգման համակարգերի մշակում, զբոսաշրջության ոլորտի ծառայությունների սերտիֆիկացման միջազգային համակարգի ներդրում, ինչպես նաև միջազգային մակարդակով
գործող նորմերի վերանայում:
ՀՀ ներդրումային քաղաքականությունը այս ոլորտում ունի բավական շատ բացթողումներ, առկա են որոշակի հիմնախնդիրներ, որոնք վերաբերում են օրենսդրական բարեփոխումներին, ինչպես օտարերկրյա, այնպես էլ ներքին հայրենական ներդրողների
համար լրացուցիչ խթանների ստեղծմանը, պետական միջոցների հետևողական օգտագործմանը և դրանց արդյունավետության բարձրացմանը:
Մեր երկրի համար շատ կարևոր է այնպես հավասարակշռել զբոսաշրջությունից
ստացված եկամուտները դրա զարգացմանն անհրաժեշտ ծախսերին (ներառյալ ներդրումների հետգնման, շինարարության, հյուրանոցների, ճանապարհների, օդանավակայանների բարեկարգման ու այլ նախագծման, օտարերկրյա զբոսաշրջիկների համար
հարմարավետ պայմանների ստեղծմանն ուղղված երկարատև ծախսերը), որպեսզի վճարային հաշվեկշռի մնացորդը լինի դրական:
Ներդրումային հիմնախնդիրների վերլուծության ժամանակ կարևորվում են ոչ միայն
զբոսաշրջության ոլորտում ներդրումների ծավալների աճը, այլև դրանց օգտագործման
ուղղությունների ճիշտ ընտրությունը, արդյունավետության բարձրացումը, տնտեսական
անվտանգության ապահովումը և այլն:
ՀՀ զբոսաշրջության ոլորտ օտարերկրյա ներդրումների ոչ բավարար հոսքը պայմանավորված է մարզերում ենթակառուցվածքների ոչ բավարար մակարդակով: Դա, լայն
առումով, պետության ոչ ճիշտ քաղաքականության հետևանք է, քանի որ հեռավոր
շրջանների զարգացմանը բավարար ուշադրություն չի դարձվել, և աշխատունակ բնակչությունը զանգվածաբար արտագաղթել է: Բացի այդ, չկան զբոսաշրջության զարգացման համար կարևոր նշանակության ենթակառուցվածքներ: Զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների զարգացման համար ներդրումները անհրաժեշտ են հատկապես օդանավակայանների և ավտոճանապարհների բարվոք վիճակը ապահովելու համար, քանի որ
դրանց թողունակությունը կարող է որոշիչ դեր խաղալ զբոսաշրջային հոսքերի համար:
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Պետության ներդրումային քաղաքականության արդյունավետության գրավականն
ինչպես օտարերկրյա, այնպես էլ հայրենական ներդրողների խրախուսումն է, նրանց գործունեության համար հավասար պայմանների ձևավորումը: Ուսումնասիրությունները ցույց
են տալիս, որ անցումային փուլում գտնվող ցանկացած երկրում ծագում են միանման հիմնախնդիրներ, մասնավորապես՝ տվյալ երկրի և օտարերկրյա ներդրողների շահերի անհամատեղելիությամբ պայմանավորված: Կարևոր է, որ պետությունը արտասահմանյան
կապիտալն օգտագործի հօգուտ ազգային շահերի բավարարման:
Քանի որ զբոսաշրջությունը նպաստում է հանրային ծառայությունների զարգացմանը,
ուստի դրա շնորհիվ գյուղական համայնքներում անխուսափելիորեն կբարձրանա բնակչության կենսամակարդակը, կբարելավվեն ճանապարհներն ու հաղորդակցական ենթակառուցվածքները, առողջապահության և տրանսպորտի ոլորտները, կստեղծվեն սպորտի և
հանգստի համար նախատեսված զանազան նոր համալիրներ, ռեստորաններ և հասարակական այլ վայրեր:
Միջազգային զբոսաշրջային շուկայում ՀՀ զբոսաշրջային առաջարկը դեռ նոր է ձևավորվում և բավական հետաքրքրություն է առաջացնում միջազգային հանրության շրջանում: Դրա մասին է վկայում օտարերկրյա տուրօպերատորների 90.6%-ի դրական պատասխանը: Օտագործելով այս փաստը, ինչպես նաև այն, որ ՀՀ-ն բավական անվտանգ
և ապահով երկիր է և ունի զբոսաշրջային տարբեր տեսակների զարգացման լայն հնարավորություններ` ՀՀ զբոսաշրջային արդյունքի բրենդավորման հիմքում կարելի է դնել
հենց այս նկարագիրը: Պետք է օգտագործել նաև Սփյուռքի ներուժը` հայրենիքի հետ կապերը ամրապնդելու և համագործակցելու ուղղությամբ:
Զբոսաշրջության ոլորտում օտարերկրյա և ազգային ներդրումների խթանմանը կարող են նպաստել.
1. Հարկային և մաքսային քաղաքականության վերանայումը, մասնավորապես՝ 150200 մլն դրամը գերազանցող ներդրումային ծրագրերի դեպքում երկուսից երեք
տարով ԱԱՀ վճարման հետաձգումը, քանի որ այս չափի խոշոր ներդրումները
կարող են լուրջ խթան դառնալ զբոսաշրջության զարգացման համար: Պետք է
նաև հնարավորինս բարելավել հարկային վարչարարությունը:
2. Զբոսաշրջության զարգացման ուղղությամբ՝ պետական բյուջետային ծախսերի
ավելացումը:
3. Ներդրումային և գործարար միջավայրի բարելավումը: Քաղաքական ռիսկերի հնարավոր բացասական ազդեցությունը նվազեցնելու համար այնպիսի միջոցառումների իրականացումը, որոնք ուղղված կլինեն ներքին և միջպետական մակարդակով օտարերկրյա ներդրողների շահերի պաշտպանությանը:
4. Զբոսաշրջային ռեսուրսների բազմազանությունը և տարատեսակ զբոսաշրջային
արդյունքներ առաջարկելու հնարավորությունը, մասնավորապես՝ ձմեռային, արկածային, առողջարանային և այլ բնույթի զբոսաշրջային կենտրոնների հիմնումը,
ինչը հնարավորություն կտա կրճատելու սեզոնայնությունը և ապահովելու զբոսաշրջային կենտրոնների համաչափ զարգացում: Այս առումով, նպատակահարմար
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կլինի նաև այն սեզոններին, երբ երկիրը ավելի քիչ գրավիչ է դառնում զբոսաշրջիկների համար, միջազգային մշակութային, մարզական, առողջարանային և
այլ միջոցառումների կազմակերպումը:
АСМИК ГРИГОРЯН
ПРОБЛЕМЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ТУРИСТИЧЕСКОЙ СФЕРЫ РА
Ключевые слова: туризм,
внутренние
инвестиции,
инностранные инвестиции, инфрастрруктуры, эффективность регион,
законодательство
Республика Армения является страной, полной нераскрытых возможностей. В связи с
этим, потенциа лразвития туризма пока полностью не используется. Так, развитие здравоохранения, сельского туризма, строительство органическых отелей требуют огромных инвестиций. Инвестиционная политика РА в этой области имеет достаточно пробелов, существуют определенные проблемы, которые относятся к законодательным реформам, создания дополнительных стимулов как для иностранных, так и отечественных инвесторов, последовательного использования государственных ресурсов и повышения их эффективности.

HASMIK GRIGORYAN
INVESTMENT POLICY ISSUES IN RA TURISM SECTOR
Key Words: tourism,
domestic
investments,
foreign
investments, infrastructures, efficiency, region,
legislation
The Republic of Armenia is a country of unused opportunities. In this regard, tourism development
potential is not completely exploited yet. Thus, health care, rural tourism, construction of organic
hotels require huge investments. RA investment policy has enough gaps, in this field certain problems
are conected with legislative reforms, creation of additional stimuli both for foreign and domestic
investors, public resources consistent use and enhancement of their efficiency.

92

ՍԱՄՍՈՆ ԴԱՎՈՅԱՆ
Տնտեսագիտության դոկտոր,
պրոֆեսոր, ՀՊՏՀ Գյումրու մասնաճյուղ

ՌՈԶԱ ԿՈՒՐՂԻՆՅԱՆ
Դասախոս, ՀՊՏՀ Գյումրու մասնաճյուղ

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԹԵՍՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ
ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ
Հիմնաբառեր. ենթաթեստային համակարգ, հիմնական
թեստ, գիտելիքների գնահատում, նոր կատեգորիա
Թեստային համակարգի կառուցման դասական մոտեցումը ենթադրում է որոշակի սահմանափակումների շրջանակում թեստերի միջոցով դիմորդների գիտելիքների գնահատում: Վերջինս,
մեր կարծիքով, զերծ չէ թերություններից, մասնավորապես՝ յուրաքանչյուր դիմորդ, անկախ գիտելիքներից, 0.2-0.25 հավանականությամբ կարող է տալ ճիշտ պատասխան, թեստային բազան կարող է լինել ոչ ընդգրկուն և այլն:
Մեր կողմից առաջարկվող մեթոդաբանությունը նախատեսում է թեստային հարցի ճիշտ պատասխանի մեջ մտնող յուրաքանչյուր նոր տնտեսագիտական կատեգորիայի համար կազմել հաջորդ մակարդակի ենթաթեստ (որոշակի կանոնակարգի սահմաններում) և յուրաքանչյուր ճիշտ պատասխանին տալ որոշակի գնահատական: Արդյունքում «սուբյեկտիվ» գործոնի դերը կմոտենա 0-ին:

Միջազգային պրակտիկայում գործում են գիտելիքների ստուգման և գնահատման
տարբեր մեթոդներ, որոնք իրարից տարբերվում են գործիքակազմով, կիրառման սահմանափակությամբ, սուբյեկտիվիզմի առկայության աստիճանով և այլն: Տարբերակվում
են գիտելիքների գնահատման ավանդական և ժամանակակից մեթոդներ (1): Ավանդական մեթոդների շարքն են դասվում՝
1. դիմորդի գիտելիքների ամենօրյա ստուգումը ուսումնառության ընթացքում,
2. բանավոր հարցումը,
3. գիտելիքների ստուգումը գրավոր եղանակով,
4. գիտելիքների ստուգումը ստուգողական աշխատանքների միջոցով,
5. գիտելիքների ստուգումը տնային հանձնարարությունների ստուգման միջոցով:
Գիտելիքների գնահատման ժամանակակից մեթոդների թվին են դասվում՝
1. գիտելիքների գնահատման վարկանշային համակարգը,
2. գիտելիքների գնահատման թեստային համակարգը:
Թեստային համակարգը հիմնականում կիրառվում է տարբեր ձևաչափերով (ներառելով ուսումնասիրվող ոլորտի ամբողջական ընդգրկումը մեծ քանակով թեստերի միջոցով
կամ ընդգրկելով դրա առավել նշանակալից և հիմնական հասկացությունները, առանձնահատկությունները և այլն)` նպատակ ունենալով որոշակի պայմանների շրջանակնե93

րում (ժամանակի սահմանափակում, թեստերի հաջորդականություն և այլն) ստուգելու
մասնակիցների (դիմորդների) գիտելիքները և տալու քանակական գնահատական: Թեստային համակարգի այդպիսի դասական ներկայացումը, մեր կարծիքով, ունի մի շարք
թերություններ: Մասնավորապես`
1. Անկախ նրանից, թե որ ուսումնասիրվող օբյեկտի (առարկայի) համար է կազմված
թեստը, այն ամբողջությամբ չի արտացոլում դրա առանձնահատկությունները
(արտահայտում է որոշակի մոտավորությամբ):
2. Թեստը կախված այն կազմողների մասնագիտական մակարդակից, միայն որոշակի ճշգրտությամբ է արտահայտում ուսումնասիրվող առարկայի բոլոր առանձնահատկությունները:
3. Թեստային համակարգը ներառում է մասնագիտական տարբեր մակարդակի թեստեր, որոնք գնահատման համակարգում ունեն միևնույն կշիռները:
4. Ներկայացվող ձևով թեսթային համակարգի միջոցով գիտելիքների ստուգումը և
գնահատումը շատ ժամանակատար են և պարունակում են սուբյեկտիվիզմի որոշակի տարրեր (օրինակ՝ երբ մեկ մասնակցին բաժին են ընկնում ավելի պարզ
թեստեր, քան մյուսներին):
5. Յուրաքանչյուր թեստի պատահական ճիշտ պատասխանը միջինում գնահատվում
է 0.2-0.25 հավանականությամբ (կախված նրանից, թե թեստի հնարավոր պատասխանները չորս, թե հինգ տարբերակներ են պարունակում): Այսինքն, անկախ
դիմորդի մասնագիտական մակարդակից, մեծ թվով թեստերի դեպքում նա միջինում կունենա 20-25% դրական պատասխան, որը թեսթային համակարգի գիտելիքի ստուգման սխալի մեծությունն է:
Մեր կողմից մշակված և առաջարկվող մեթոդաբանությամբ կազմված թեստային (ենթաթեստային) համակարգի գաղափարի էությունը հետևյալումն է. թեստային հարցի
ճիշտ պատասխանի մեջ մտնող նոր տնտեսագիտական կատեգորիաների համար կազմվում են հաջորդ մակարդակի ենթաթեստերը, բայց այնպես, որ դրանք չներառեն ավելի
մեծ թվով նոր կատեգորիաներ, քանի որ, հակառակ դեպքում, դրանց կազմման գործընթացը կլինի անվերջ: Գիտելիքների գնահատման նշված համակարգի հիմնական առավելություններն են՝
1. ավելի օբյեկտիվ է ստուգում դիմորդների գիտելիքների խորությունը տվյալ ոլորտում,
2. ավելի քիչ թեստեր (ենթաթեստեր) է ներառում տվյալ դասընթացի բովանդակությունը,
3. ապահովում է գիտելիքների գնահատման օբյեկտիվության բարձր աստիճան:
Կատարենք հետևյալ նշանակումները՝
n- նոր կատեգորիաների թիվը, i-խոշորացված կատեգորիաների թիվը, j- տվյալ թեստի մակարդակների թիվը. m, k,…h – յուրաքանչյուր խոշորացված կատեգորիայի խմբում
առկա թեստերի քանակը, xij – i-րդ խոշորացված կատեգորիայի խմբի թեստի j-րդ մակարդակի թեստերի քանակը:
Մեր կողմից մշակված թեսթային համակարգի հիմնական սկզբունքներն են`
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1. Յուրաքանչյուր թեստ տեսականորեն կարող է կազմված լինել յ=1,2 ….f(n) մակարդակներից, որտեղ j=1 մակարդակը կոչվում է առաջնային կամ հիմնական, իսկ
հաջորդները` ենթաթեստեր j=2,3,….f(n):
2. Յուրաքանչյուր թեստի առաջնային հիմնական մակարդակի թեստային ճիշտ պատասխանը կարող է ներկայացվել n=1…a նշանակալի նոր տնտեսագիտական կատեգորիաների միջոցով:
3. Յուրաքանչյուր ենթահարցի (j) մակարդակը կազմում են ենթաթեստային հարցերը՝ այն տրամաբանությամբ, որ, սկսած յ=3 մակարդակից, յուրաքանչյուր միմյանց
հաջորդող 2 մակարդակում կիրառվող նոր կատեգորիաների քանակը նվազ է առնվազն 1-ով, քան նախորդ 2 միմյանց հաջորդող մակարդակներում: Հասկանալի
է, որ նշված պայմանը ենթադրում է թեստի կառուցվածքում մակարդակների սահմանափակություն՝ յ=f(n):
Ելնելով ձևակերպած խնդրի պայմաններից՝ գնահատենք հնարավոր ելքերը, տվյալ
պատահարի հանդես գալու հավանականությունը և համապատասխան թեստերի քանակը նորմալ բաշխման ֆունկցիայի օգնությամբ:
1. Երբ յուրաքանչյուր մակարդակում նոր կատեգորիաների քանակը 1-ով պակասում է :
Այս դեպքում մակարդակի և տվյալ մակարդակում թեսթերի քանակի միջև կապը
կդրսևորվի հետևյալ կերպ. J=1 x11=1, J=2 x12 = 1, j=3 x13 =n, j=4 x14=n(n-1), j=5 x15 =n(n-1)
(n-2), …… j=n +2 x1n= n!: Ընդ որում, j=f(n)=n+2,
S1 =1+1+n+n(n-1)+n(n-1)(n-2)+n(n-1)(n-2)(n-3)+…n:
2. Յուրաքանչյուր 2 մակարդակում նոր կատեգորիաների քանակը նվազում է
1 –ով, ընդ որում՝ առաջին մակարդակում:
Այս դեպքում մակարդակի և տվյալ մակարդակում թեսթերի քանակի միջև կապը
կդրսևորվի հետևյալ կերպ. J=1 x11=1, J=2 x12 = 1, j=3 x13 =n, j=4 x14=n(n-1), j=5, x15 =n(n1)2…… j=2n x1 2n=n(n-1)2(n-2)(n-3)2……12:
S2 =1+1+n+n(n-1)+ n(n-1)2+n(n-1)2(n-2)+….+n(n-1)2(n-2)(n-3)2…. 1:
3. Յուրաքանչյուր 2 մակարդակում նոր կատեգորիաների քանակը նվազում է
1–ով, ընդ որում՝ երկրորդ մակարդակում:
Այս դեպքում մակարդակի և տվյալ մակարդակում թեստերի քանակի միջև կապը
կդրսևորվի հետևյալ կերպ. J=1 x11=1, J=2 x12 = 1, j=3 x13 =n, j=4 x14=n2 , j=5 x15 =n2(n-1),
…… j=2n +2 x1 2n=n2(n-1)2(n-2)2(n-3)2……12:
Այս դեպքում՝
S3 =1+1+n+ n2+n2(n-1)+ n2(n-1)2+n2(n-1)2(n-2)+….+n2(n-1)2(n-2)2(n-3)2…. 12:
Գործնականում նշված մեթոդի կիրառելիությունը ապահովելու համար կատարենք
հետևյալ ենթադրությունը. թեստի կառուցվածքի յուրաքանչյուր հաջորդական 2-ական
մակարդակում նոր կատեգորիաների թիվը նվազում է նույն օրինաչափությամբ: Արդյունքում ստացվում են 3 հնարավոր ելքեր: Յուրաքանչյուր պատահարի ի հայտ գալու P հավանականությունը հավասար կլինի 1/3 P(x)=1/3: Կազմենք բաշխման աղյուսակը՝
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Հավանականություն

1/3

1/3

1/3

Ելք՝ թեստերի քանակ

S1

S2

S3

Հաշվարկենք վերոնշյալ բաշխման շարքի թվային բնութագրիչները՝
M(x)= × S1 + × S 2 + × S 3 , σ (x ) = D(x ) , D(x ) = × S1 + × S 2 + × S 3 −
1
3

1
3
1
σ (x ) =
3

1
9

1
3

1
9

1
9

1
(S1 + S 2 + S 3 )2 ,
9

(S1 + S 2 + S 3)(1 − S1 − S 2 − S 3) :

Նորմալ բաշխման ֆունկցիան կունենա հետևյալ տեսքը.
−

f ( x) =

1
1
( S 1 + S 2 + S3 )(1 − S1 − S 2 − S3 )2π
9

e

1
( x − ( S1 + S 2 + S 3 )) 2
3
1
2 ( S1 + S 2 + S 3 )(1− S1 − S 2 − S 3 )
9

:

Բաշխման ֆունկցիան հնարավորություն կտա տվյալ թեստի կամայական j-րդ մակարդակի X ij թեստերի ընդհանուր քանակից ելնելով՝ գնահատել տվյալ ելքի ի հայտ գալու հավանականությունը:
Ելնելով խնդրի դրվածքից փորձենք որոշել յուրաքանչյուր մակարդակի կշռային գնահատականը: Կազմենք համապատասխան բաշխման շարքը՝
Հավանականություն

1/3

1/3

1/3

Ելք՝ յուր. մակ. կշիռը

Հաշվարկենք վերոնշյալ բաշխման շարքի թվային բնութագրիչները՝
1
3

M(y)= ×

1
1
1
1 1 1 4n 2 + 7 n + 2
, σ ( y ) = D( y ) ,
+ ×
+ ×
= ×
2n + 2 3 n + 2 3 2n 3 4n(n + 1)(n + 2)
2

D( y ) =

1
1
1
1
1 1 1⎛ 1
1
1 ⎞
×
+ ×
+ ×
− ⎜
+
+
⎟ ,
9 2n + 2 9 n + 2 9 2n 9 ⎝ 2n + 2 n + 2 2n ⎠

σ (y) =

1 ⎛ 1
1
1 ⎞⎛
1
1
1 ⎞
+
+
−
−
⎜
⎟⎜1 −
⎟:
3 ⎝ 2n + 2 2n n + 2 ⎠⎝ 2n + 2 2n n + 2 ⎠

Նորմալ բաշխման ֆունկցիան կունենա հետևյալ տեսքը.
−

f ( y) =

1
1
1
1
1
1
1
1
(
)(1 −
)2π
+
+
−
−
9 2n + 2 2n n + 2
2n + 2 2 n n + 2

e

1 1
1
1 2
( y− (
+ +
))
3 2n+2 2n n+2
1 1
1
1
1
1
1
+ +
− −
2 (
)(1−
)
9 2n+2 2n n+2
2n+ 2 2n n+2

.

Վերոնշյալ ֆունկցիան հնարավորություն կտա տվյալ հավանականության դեպքում
որոշելու յուրաքանչյուր մակարդակին համապատասխան կշռային գնահատականը:
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Եթե ենթաթեստային առաջին մակարդակը ներառում է երեք նոր տնտեսագիտական
կատեգորիաներ, ապա թեստի (ենթաթեստի) կառուցվածքը կարելի է ներկայացնել գծապատկեր 1-ի միջոցով:
Հիմնական թեսթ

Ենթաթեսթ 1-ին մակարդակ

Ենթաթեսթ 2-րդ
մակարդակ

Ենթաթեսթ 2-րդ
մակարդակ

Ենթաթեսթ 2-րդ
մակարդակ

3-րդ
մակարդակ

3-րդ
մակարդակ

3-րդ
մակարդակ

3-րդ
մակարդակ

3-րդ
մակարդակ

3-րդ
մակարդակ

4-րդ
մակարդակ

4-րդ
մակարդակ

4-րդ
մակարդակ

4-րդ
մակարդակ

4-րդ
մակարդակ

4-րդ
մակարդակ

Գծապատկեր 1. Ենթաթեստային համակարգի կառուցվածքը

Նշված մեթոդի կիրառման ժամանակ առանձնացվում են տվյալ առարկայի շրջանակներում առաջարկվող կատեգորիաները, և մասնակցի գիտելիքի ստուգման գործընթացում ծրագրային ապահովումը սահմանափակում է նույն կատեգորիան մեկնաբանող
ենթաթեստերի կրկնությունը:
Նշենք, որ գիտելիքների գնահատման նշված թեստային (ենթաթեստային) տարբերակը կարելի է կիրառել ցանկացած բնագավառում1:

САМСОН ДАВОЯН
РОЗА КУРГИНЯН
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕСТОВОЙ СИСТЕМЫ
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Ключевые слова: подтестовая система, основной
оценка знаний, новая категория

тест,

Классический подход к построению тестовой системы предполагает в рамках определенных ограничений оценить знания абитуриентов с помощью тестов. Последний, по нашему
1

http://www.asu.ru/cppkp/index.files/innov/Part2/ch6/glava_6_2.html
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мнению, не лишен недостатков, в частности, каждый участник, независомо от уровня знаний, может дать правильный ответ с вероятностью 0,2-0,25, тестовая база может быть
невсеобъемлющей и т.д.
Предложенная нами методология предусматривает для каждой новой экономической категории, входящей в правильный ответ тестового вопроса, составление подтеста следующего
уровня (в пределах определенных правил) и определенную оценку каждому правильному ответу.
В результате, роль “субъективного” фактора приближается к нулю.

SAMSON DAVOYAN
ROZA KURGHINYAN
WAYS TO IMPROVE EFFICIENCY OF TEST SYSTEM APPLICATION IN EDUCATION FIELD
Key Words: subtest system, basic test,
knowledge new category

assessment

of

Classical approach to the test system assumes the students knowledge assessment criteria within
the framework of certain restrictions. In our opinion, this approach is not deprived of weaknesses,
particularly, each student regardless of his knowledge acquired can give the right answer with 0.2-0.25
probability, the test basis can not be comprehensive, etc.
The methodology we suggest is designed to create the next level subtest for each new economic
category included in the right answer and also to assess each right answer. As a result the role of
“subjective” factor almost zero.

ՌՈՒԶԱՆՆԱ ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ
Ավագ լաբորանտ, ՀՊՏՀ

ՈՒԻԼՅԱՄ ԳՈԼԴԻՆԳԻ «ՃԱՆՃԵՐԻ ՏԻՐԱԿԱԼԸ» ՎԵՊԸ
Հիմնաբառեր. Ուիլիամ Գոլդինգ, փիլիսոփայություն, այլաբանություն
Ըստ Գոլդինգի` մարդը, ի տարբերություն գազանի, բարոյական արարած է, ինչով և պայմանավորված է նրա մարդկային էությունը, ընդ որում, բարոյականությունը հասկացվում է որպես
մարդու գիտակցված ձգտում և ընդունակություն` ճանաչելու և ճնշելու իր մեջ կենդանական հիմքը,
վանելու իր միջից չարիքը:
«Ճանճերի տիրակալը» գիրք է քաղաքակրթված պատանիների զազանացման մասին, որոնք
նավաբեկության պատճառով հայտնվել են ամայի մի կղզում: Քաղաքակիրթ դպրոցականները
փորձում են քաղաքակրթություն հիմնել այդտեղ, բայց գաղափարը հօդս է ցնդում, որովհետև մանչուկները «ախտահարված են սարսափելի հիվանդությամբ` պատկանում են մարդկային ցեղին»1:
1

Иностранная литература, 1973, N 10, с. 214.
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Ֆաշիզմի ծնունդը և դրա տարածվելը Արևմտյան Եվրոպայի երկրներում, հիտլերյան
Գերմանիայի ջախջախումը, միջուկային աղետը Հիրոսիմայի և Նագասակիի վրա, մարդկության ոչնչացման սպառնալիքը Մեծ Բրիտանիայի շատ գրողների ստիպեցին մտահոգվել մարդկային գոյության իմաստի, պատմության ընթացքի և երկրի վրա մարդու տեղի
մասին: Բրիտանական կայսրության կործանումը և «երրորդ աշխարհում» ազատագրական շարժման վերելքը բրիտանական մտավորականությանը առաջադրեցին մի շարք
հարցեր, որոնք նախկինում անտեսված էին:
XX դարի 50–60–ական թվականներին Արևմուտքի երկրներում փիլիսոփայական միտում ունեցող գրականությունը զարգացավ տարբեր կերպ: Եթե պատերազմի տարիներին Ֆրանսիայում ձևավորվեց էկզիստենցիալիստական վեպը, ապա անգլո-սաքսոնական երկրներում, այսինքն` Ամերիկայում և Մեծ Բրիտանիայում վեպը (կամ դրաման) ընդգծված փիլիսոփայական գունավորումով հանդես չեկավ: Ամերիկյան գրականության մեջ
այսօր հանդիպում ենք և´ պրագմատիզմի, և´ նեոպոզիտիվիզմի, և´ իդեալիզմի զանազան դրսևորումների: Փիլիսոփայական միտումներ ունեցող անգլիական հետպատերազմյան ստեղծագործություններում ամենից ավելի զգացվում է հեղինակների հակումը դեպի
էկզիստենցիալիզմը` զանազան տարբերակներով:
Այդ ժամանակաշրջանի անգլիական գրականության ամենաակնառու ներկայացուցիչը դարձավ Ուիլյամ Գոլդինգը, ով դեռևս իր կենդանության օրոք դասվեց XX դարի դասականների շարքը: Գոլդինգը անմիջապես առաջ քաշեց մարդու էության մասին արմատական հարցը և դրան տվեց հոռետեսական պատասխան: Այլաբանության և դիցաբանության միջոցով իր մտքերն արտահայտելով` նա հարցրեց` ինչ հույս կարող է ունենալ
մարդը, և եկավ այն եզրակացության, որ, ըստ էության, հույս դնել չի կարելի ոչ մի բանի
վրա, գուցե միայն Աստծո ողորմածության1:
Գոլդինգի գրական մուտքը` բանաստեղծությունների ժողովածուն (1934), որ հետագայում նա անվանեց «Դժգույն, չորացած ստեղծագործություն», և նրան փառքի արժանացրած «Ճանճերի տիրակալը» ստեղծագործություններին բաժանում էր քսան տարի:
«Ճանճերի տիրակալը» քաղաքակրթված պատանիների գազանացման մասին մի
պատմություն է: Նավաբեկության հետևանքով հայտնվելով օվկիանոսին ափամերձ ամայի մի կղզում, նրանք փորձում են քաղաքակրթություն հիմնել, բայց այդ գաղափարը հօդս
է ցնդում, որովհետև մանչուկները «ախտահարված են սարսափելի հիվանդությամբ`
պատկանում են մարդկային ցեղին»: Գոլդինգն ավարտում է իր դատողությունները հետևյալ խոսքով. «.... եթե դժբախտությունը վրա է տալիս …. պատճառը հենց այն է, որ
մարդն իր էությամբ գազան է …. և մարդու միակ թշնամին իր իսկ մեջ է»:
Բացատրությունը, ըստ երևույթին, թաքնված է այն անողոք լարվածության մեջ, որով
Գոլդինգը վերլուծում է մարդու հակասական էությունը, որն ընդունակ է բարության և չարության: Նա ձգտում է շոշափել այն փիլիսոփայական հարցերի պատասխանները, որոնք
կապված են անձի իմաստավորման և Արևմուտքի «հիվանդ» գիտակցության առջև
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դրված Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի փորձի հետ: Նա ստիպում է ընթերցողին մտածել այնպիսի կատեգորիաներով, որոնք ծլարձակում են նրա միջից, ընդարձակվում են` գրավելով հոգու լայնարձակ ոլորտները:
«Իմ կյանքի ընթացքում ես մեկ անգամ չէ, որ ցնցվել ու ապշել եմ` իմանալով, որ
մենք` մարդիկ, ինչ կարող ենք անել իրար .… Եվ երբ ես համոզվում եմ, որ մարդկությանը
դա ցավ է պատճառում, դա զբաղեցնում է իմ ողջ միտքը: Ես փնտրում եմ այդ հիվանդությունը և գտնում եմ այն ինձ համար ամենահասանելի տեղում` իմ իսկ մեջ: Դրա մեջ ես
ճանաչում եմ մեր ընդհանուր մարդկային էության մի մասը, որը մենք պետք է հասկանանք, այլապես անհնար կլինի նրան պահել հսկողության տակ: Ահա թե ինչու՝ ես գրում
եմ այն ամբողջ կրքոտությամբ, որին ընդունակ եմ, և ասում եմ մարդկանց. «Նայեցե՛ք,
նայեցե՛ք, նայեցե՛ք` ահա ինչպիսին է նա, ինչպես եմ ես նրան ընկալում, բոլոր կենդանիներից ամենից վտանգավորին` մարդուն»1: Ուիլյամ Գոլդինգի այս խոսքն արտահայտում է
արվեստագետի դիրքորոշում. այն, ինչ նրա ստեղծած գրքերի հիմքում է, որ քննադատության մեջ ստացել են «այլաբանություն» ձևակերպումը՝ «Ճանճերի տիրակալից»
մինչև «Տեսանելի խավարը» և «Արարողություն ծովի վրա» ստեղծագործությունները:
Թոմաս Մորի «Ուտոպիայից» հետո այլաբանության, առակի, ալեգորիայի ժանրը անգլիական գրականության մեջ խոր արմատներ գցեց և զարդարվեց փայլուն անուններով.
բավական է հիշել թեկուզ Ջոնաթան Սվիֆթի ստեղծագործությունները:
Անգլիական այլաբանության այդ երկպլանայնությունը, երկդիմությունը, առաջարկելով ընթերցման առնվազն երկու մակարդակ` ռեալ – կենցաղային, պատմողական, այլաբանական, փիլիսոփայական – ընդհանրացնող, Գոլդինգի մոտ երևան է եկել արդեն «Ճանճերի տիրակալը» վեպում, որտեղ մարդկության ուղիների այլաբանությունը ստեղծվում է
համարյա թե անմարդաբնակ կղզի ընկած մի խումբ անգլիացի դպրոցականների արկածախնդրական սյուժեից: Դեռահասների համար այդ թեմայով գրված՝ Ռ. Բալանտայնի
«Մարջանի կղզին» գիրքը, ինչպես հիշում է Գոլդինգը, նրա մեջ զայրութ էր առաջացնում
իր կայտառությամբ, երբ ինքը պատերազմից հետո դա կարդում էր երեխաների համար:
«Ճանճերի տիրակալը», որպես Բալանտայնի վեպի նմանակում, վերածվեց բանավեճի, որի հետևանքը եղավ ինքնուրույն գեղարվեստական ստեղծագործությունը` իր փիլիսոփայական հիմնախնդիրներով:
Գոլդինգյան տղաները «վերադաստիարակվում են», և կրթությունը, այսինքն՝ բանական սկզբի զարգացումը, նրանց չի օգնում, որովհետև ամրապնդված չէ հոգեկանով:
Վերջինս, ինչպես պարզորոշ կերպով ցույց է տալիս իրադարձությունների տրամաբանությունը, հանգեցնում է արգելքների համակարգի բրիտանական հասարակության նորմատիվ բարոյականության և ձևական կրոնասիրության: Այդպիսի դաստիարակությունը,
վկայում է Գոլդինգը, վատ պաշտպանություն է գազանանալուց: «Պատժող» հասակավոր
ձեռքի բացակայության դեպքում արգելքի և պարտադրանքի վրա հիմնված նորմերը
խորտակվում են: Վեպում հակադրված են չար մոլեգնության «շողշողացող աշխարհը» և
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«տարակուսած բանականության աշխարհը»1: Վերջինս մարմնավորում է ոչ միայն կրթությունը, այլև նրա հետևում կանգնած ողջ հասարակարգը` իր սոցիալական մեխանիզմներով, արժեքների սանդղակով և վարվելաձևի (վարքի) համակարգով:
«Տարակուսած բանականության աշխարհը» պարտվում է` այդպիսով հանդես բերելով իր նախասկզբնական թուլությունը: Կործանվում է այդ աշխարհը անձնավորող,
պրագմատիկ և ինքնավստահ ռացիոնալիզմը մարմնավորող չաղլիկ տղան` Խոզուկ մականունով: Կույր ռացիոնալիզմով արդեն իսկ ամեն ինչ ասված է, Գոլդինգը վերագրում է
դա խիստ կարճատեսությանը, որը նրան, փաստորեն, դարձնում է անօգնական: Ռալֆը,
որ կորստյան է դատապարտված և միայն հրաշքով է փրկվում, ինքն էլ չգիտակցելով,
պաշտպանում է գուցե ամենարժեքավորը, որ տվել է մարդկությանը բուրժուական դարաշրջանը` դեմոկրատական զարգացման գաղափարը և առանձին անհատի ինքնարժևորման տեսակետը: Մասերի է բաժանված բուրժուական դեմոկրատիայի խորհրդանիշը`
«Ծովային եղջյուր» խեցին, որը տղաների համար արդարության և հավասարության նյութական անկապտելի հատկանիշ էր: Այնպես որ, բոլոր հիմքերը կան` «Ճանճերի տիրակալը» կարդալու որպես ոչ վաղ անցյալի պատմության դեպքերի այլաբանություն, իսկ
Ռալֆ–Ջեկ հակաթեզում նկատելու անզոր լիբերալիզմի և նացիզմի բիրտ ուժի հակադրումը:
Բայց Գոլդինգը այդքան հզոր չէր լինի, եթե նրա այլաբանության բովանդակությունը
սահմանափակվեր սոցիալ – պատմական այլաբանությամբ:
Մարդու մեջ չարն ավելի շատ է, քան այդ կարելի է բացատրել լոկ սոցիալիստական
մեխանիզմների ճնշումով. ահա այն գլխավոր դասը, որ պատերազմը հրամցրեց նրա
սերնդին2: Այս՝ իր համար կարևոր գաղափարին Գոլդինգը վերադառնում է հաճախ`
ճշգրտելով ասվածի իմաստը: Այդ ճշգրտումներից մեկն անմիջականորեն վերաբերում է
«Ճանճերի տիրակալին»: Այն, ինչ անում էին նացիստները, հակումները, արատները, ինչպես կամենում եք՝ կոչեք, ազատություն ստացան»:
Այդ չարի, այդ հնարավորությունների, հակումների և արատների մասին է քննարկվում ամենածածուկ, խորքային մակարդակով գոլդինգյան այլաբանությունների մեջ: Այդ
չարիքի անունը ատավիզմ է. կենդանական, գազանային սկիզբը մարդու մեջ կամ, քրիստոնեական վարդապետության լեզվով ասած` նախնական մեղքը:
Ըստ Գոլդինգի` մարդը, ի տարբերություն գազանի, բարոյական արարած է, ինչով և
պայմանավորված է նրա մարդկային էությունը, ընդ որում, բարոյականությունը հասկացվում է որպես մարդու գիտակցված ձգտում և ընդունակություն` ճանաչելու և ճնշելու իր
մեջ կենդանական հիմքը, վանելու իր միջից չարիքը: Ֆաշիզմի փիլիսոփայությունը, ինչպես հայտնի է, հիմնված էր գերմանական կողմնորոշման միֆաբանության վրա և դիմում
էր գազանային դրույթին` հասարակական–անհատական գիտակցությունը փոխարինելով
հոտայինով: Ցույց տալով տղաների հետընթացը դեպի նախամարդը և հետևելով նրանց
մեջ արթնացող ցեղական գիտակցության այլանդակ դրսևորմանը` գրողը բացահայտում
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է, որ էվոլյուցիան հազարամյակներով թաքցրել է «գազանին»: Գոլդինգը դրանով ևս հարվածում է նացիզմին` դրա գազանային գաղափարախոսությանը:
«Գազանը» այլաբանության մեջ նկարագիր չունի: Դա սարսափի մարմնավորումն է,
որ տղաները զգում են հուսախաբության և անպաշտպանության զգացումից` ոչ միայն
դիպվածի կամ տարերքի, այլև մեկը մյուսի հանդեպ ունեցած վախի պատճառով: Դա
տղաների մի մասի մոտ արդեն արթնացող ատավիստական չարության, գազանային
բնազդից դուրս ելնող վերամարմնավորումն է: Ռացիոնալիստ Խոզուկը համոզում է. «գազանը չկա», ուղղակի հարկավոր է չվախեցնել մեկս մյուսին: Բայց երազատես ու փիլիսոփա Սայմոնը փաստում է գլխավորի մասին. «Գու՞ցե գազանը հենց դա է. …Գու՞ցե դա
հենց մենք ենք»: Հետո Ռալֆը կհաստատի Սայմոնի իրավացի լինելը, Խոզուկին ասելով.
«Ես հենց մեզանից եմ վախենում»: Սակայն մինչ այս խոստովանությունը, տեքստում
հայտնվում է Ճանճերի տիրակալը, Ջեկի և իր որսորդների կողմից բացատի մեջտեղում
ցից հանած խոզի գլուխը նվիրելով «գազանին», որպես քավություն` խոզին սպանելու, ոչ
թե նզովքը ի չիք դարձնելու համար: Գլուխը ստանում է իր աստիճանը, որովհետև
ծրտոտված է արյան վրա վազող ճանճերի կողմից (ռեալ սյուժեի շրջանակում հիմնավորում): Առակի այլաբանության շարքում դա չարիքի նյութականացված մարմնավորումն է:
Ճանճերի տիրակալը (Բեհեղզեբուղ) սատանայի փոխաբերական անվանումներից է, որը,
ըստ ժողովրդական հավատալիքի, ամեն տեսակի կենդանական պղծությունների տիրակալն է: Խոզի գլուխը վեպում մարմնավորում է սատանային, այսինքն` մարդկության
սրտում չարիքի արտացոլանքն է, որ օբյեկտիվացված է գիտակցության մեջ: «Դու գիտեիր, չէ՞, որ ես քո մի մասն եմ: Անբաժանելի մասը», - լսում է Սայմոնը Ճանճերի տիրակալի ձայնը: Նա չի կարողանում հայացքը հեռացնել «հնուց անտի անխուսափելիորեն ճանաչող աչքերից»:
Քաղաքակրթության հետընթացը առակում արագացված տեմպերով է: «Գազանը»
դեռևս չի հասցրել կերպավորվել որպես Ճանճերի տիրակալ, երբ Ջեկը առաջին անգամ
դիմակ է հագնում` հարմարվելով ամենաթողությանը. այնուհետև մեռցնելու արարողակարգը կրկներգությամբ` «Սպանի´ր խոզին: Կոկորդը կտրի´ր: Արյուն թափի´ր», իսկ
այնտեղ արդեն խոզի տեղը գրավում է մարդը, և ցեղում Ջեկին փոխարինող է պատրաստվում. «Ռոջերի մարմնում արդեն ցայտում էր ուժի խավար աղբյուրը ..Մահն էր նայում նրա աչքերից»: «Ցեղը» վերածվում է ոհմակի, որ հալածում է միայնակին, և Ռալֆը,
որ մինչև վերջ դիմակայում էր վայրենանալուն, իջնում է մինչև հալածամահ արված անասունի մակարդակի:
Գոլդինգը պարադոքսալ գրող է. ժխտելով իրականության ճանաչման հնարավորությունը, բնազգացողությունը բարձր դասելով բանականությունից, նա, միևնույն ժամանակ, ամենայն խստությամբ և ճշգրտությամբ է կառուցում իր ստեղծագործությունները:
Այնտեղ յուրաքանչյուր մասնիկ մանրակրկիտ ընտրված և կշռադատված է, ինքնաբուխ
զգացմունքային պոռթկումները գրեթե բացակայում են, և այսուհանդերձ ընթերցողի դատին են հանձնվում գաղափարներ, որոնց բազմիմաստ են ի սկզբանե: Գոլդինգի ստեղծագործություններում գերակշռողը «խավարի» և անբացատրելի ենթագիտակցականի
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մոտիվն է, որը ճնշում է գործադրում մարդու վրա: Դա պարուրում է մարդուն դրսից և,
միաժամանակ, ապրում նրա հոգու խորին խորքերում:
Գրողի ստեղծագործությունները մեծ տարակարծություններ են առաջացնում: Ինչ-որ
տեղ սկսում ես անհանգստանալ, որոշ հարցերում վիճել նրա հետ, նաև համաձայնել …
Մարդուն ի սկզբանե հատուկ «նախածին չարի ըմբռնումը» Գոլդինգին մոտեցնում է
մոդեռնիստներին, սակայն վերջիններից նա տարբերվում է երկու կարևոր հանգամանքով. ամեն կերպ չարին հակադրվելու պահանջ և չարի ձևերի դիտարկում սոցիալ-պատմական ենթատեքստում, այսինքն՝ այն պայմաններում, որոնք նպաստում են դրա ակտիվացմանը: Գոլդինգի ստեղծագործությունն առաջացնում է տագնապ, անհանգստություն,
բարոյապես ցնցում է և ստիպում մտածել, քանի որ զգայական հավասարակշռության
խախտումը հաճախ խթանում է ուղեղի աշխատանքը:
Այն համառությունը, որով գրողը նորից ու նորից դիմում է խղճի ցավոտ հարցերին,
վկայում է այն մասին, որ նա չի ուզում ընդմիշտ կամ վերջնականապես հանգցնել մարդկայնության կրակը, որը հազվադեպ դուրս է սողոսկում «աշխարհի խավարից», որի մեջ
ընկղմված են նրա կերտած կերպարները: Այս ամենով հանդերձ՝ Գոլդինգի ստեղծագործությունները չեն հարուցում խոր հոռետեսություն:
«Հատկապես գրքերը, - ասել է նա Նոբելյան մրցանակ ստանալիս, - կարող են ստիպել մարդուն մտածել այնպիսի իրավիճակների ստեղծման անհրաժեշտության մասին,
երբ աշխարհում կերաշխավորվի թեկուզ հարաբերական խաղաղություն, և մարդիկ ավելի լրջորեն կմտածեն կյանքի ու դրա իմաստի մասին, կանդրադառնան իրենց արարքներին: Նրանք պետք է հասկանան, թե ինչ չարագուշակ հետևանքի կարող են հանգեցնել
սանձազերծված ենթագիտակցական բնազդները, օրինակ՝ չարը: Մեր անգիտության մեջ,
կրկնում եմ, մենք պետք է լինենք բարի և մարդկային»:
«Ճանճերի տիրակալում» չարի փիլիսոփայական գաղափարն է՝ գազանը մենք ինքներս ենք, որի չգիտակցելու պատճառով էլ առաջանում են մահը և դաժանությունը:
«Ճանճերի տիրակալը» մի գիրք է, որ ես խելամիտ համարեցի գրել պատերազմից
հետո, երբ շուրջբոլորը երախտապարտ էին Աստծուն այն բանի համար, որ իրենք նացիստ չեն: Իսկ ես այդ ընթացքում բավական բան տեսա և բավական բան վերապրեցի,
որ հասկանամ՝ տառացիորեն ամեն ոք կարող է նացիստ դառնալ. տեսեք` ինչ է կատարվում, ինչպիսի կրքեր են բորբոքվել Անգլիայում ոչ սպիտակամորթների կապակցությամբ:
Ահա և ես ցույց տվեցի անգլիացի տղաներին ու ասացի. «Տեսե´ք: Այս ամենը կարող է
պատահել նաև ձեզ հետ»1: Ճիշտն ասած, հենց դրանում է գրքի ամբողջ իմաստը:

1

Biles, Jack I.,Talk Conversations with William Golding, N.Y. 1970, p. 106.
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РУЗАННА ЕГИАЗАРЯН
РОМАН ГОЛДИНГА ,,ПОВЕЛИТЕЛЬ МУХ ”
Ключевые слова: Уильям Голдинг, философия, метаморфоза
Согласно Голдингу, человек, в отличие от животных, нравственное существо, этим обусловлена его человеческая сущность, причëм нравственность воспринимается как осознанное
стремление и способность человека распознавать и подавлять в себе животное начало и искоренять в себе зло.
В романе Голдинга, ,,Повелитель мух”, принесшим автору широкую известность, рассказана история одичания цивилизованных молодых людей, попавших на необитаемый остров в
океане в результате кораблекрушения. Молодые пытаются основать на острове цивилизацию, однако, эта попытка терпит крах, потому что дети ,,заражены страшной болезнью –
они принадлежат роду человеческому”.
Однако, Голдинг не был бы столь глубоким и мощным, если бы смысл его иносказаний ограничивался лишь социально-исторической иносказательностью. ,,В людях больше зла, чем это
можно объяснить лишь давлением социальных механизмов – вот главный урок, который извлекло моë поколение в результате войны”. Это зло, эти возможности, склонности и пороки
обсуждаются на самом глубинном уровне в голдинговских иносказаниях.

RUZANNA EGHIAZARYAN
“LORD OF FLIES” BY WILLIAM GOLDING
Key Words: William Golding, philosophy, metamorphosis
According to William Golding "man" is moral creature and this is the essence of human nature
and how he is different from "beast". Moreover, morality is viewed as conscientious ability to suppress
the "beast" in human and cradicate evil.
“Lord of the Flies”, the book which brought fame to Golding, portrays educated British boys who
as a result of shipwreck found themselves on a deserted island and turned into unsociable and savage
people. The boys attempt to establish culture similar to what they left behind in England but after a
while their attempts fail as the boys are struck with awful disease, that is, they belong to human race.
Nevertheless, W. Golding would hardly be so mighty, if the allegory he emphasized was limited to
only socio-historical one.
“There is more evil in human nature than could be explained by pressure of social mechanisms:
the main lesson my generation was taught from the war. Evil, imperfections, biases and opportunities of
human nature are considered in detail at deepest and most hidden levels of Golding’s allegory.
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ԶՈՒԽՐԱ ԵՐՎԱՆԴՅԱՆ
Բանասիրական գիտությունների թեկնածու,
ՀՊՏՀ

ԺԱՄԱՆԱԿԻ ԿԵՐՊԱՎՈՐՈՒՄԸ ԳԱԼՇՈՅԱՆԻ ԱԿՆԱՐԿՆԵՐՈՒՄ
Հիմնաբառեր. վարդապետությամբ, այլակարծություններ,
խորզգա, փակագծված, առաքագրեր
Հայ անվանի արձակագիր Մուշեղ Գալշոյանի ստեղծած ակնարկային գրականության նշանավոր էջերից է «Քեզ վերևից չպետք է նայել» ժողովածուն, որն իր ապրած ժամանակի կերպավորման բարձրարվեստ սեղմագրումն ու ամփոփումն է, ժամանակաշրջանի սոցիալ-տնտեսական կյանքի պատմության ու աշխարհագրության` ինքնօրինակ հնարանքներով գեղարվեստականացումը:
Հոդվածագիրը նշում է, որ հեղինակի դավանած առանցքային գաղափարներն ու ազգային
ձգտումները ակնարկներում ձևավորում են արժեքային համակարգեր, որոնց կենսունակ ավանդները սերունդների համար դառնում են ներկա ժամանակով լինելու անհրաժեշտականությունը
չկորցնող առաքագրեր:

Խորհրդայնացման և հետխորհրդայնացման տարիներին ազգային ընդհանրական
շահը վտանգավոր աղավաղումներով գիտակցող, ազգային արժեքներից, դարերով որդեգրած բարոյականներից նահանջող հայ ժողովուրդը 1960-ականներին ազգային զարթոնք էր ապրում: Թե՛ գեղարվեստական, թե՛ հրապարակախոսական գրականության` հասարակական կյանքի վրա ազդելու, կարծիք ստեղծելու գործառույթների մեջ նոր շեշտադրումներ են հաստատվում: Գրականությունն սկսում է ձերբազատվել խորհրդային քարոզչության պարտադրած կեղծ հերոսականությունից ու այն ներբողելու պարտավորվածությունից: Շեշտառու է դառնում գրականության` դեպի ազգային խնդիրներ տանող գործառույթը:
Հենց այդ ժամանականերում էլ հայ գրականության մեջ իր ինքնատիպ խոսքն ասելու
եկավ Մուշեղ Գալշոյանը (Մանուկյան): Արձակագրի ստեղծած գրականության հետաքրքրական էջերից են գեղարվեստական ակնարկները:
Ակնարկի ժանրի բարձրարվեստ գործերը ոչ միայն ժամանակ են արտացոլում, այլև
կերպավորում, ձևավորում են մի նոր ժամանակ` իրեն հատուկ հասարակական գիտակցությամբ ու ազգային ինքնագիտակցությամբ: Գալշոյանի ակնարկները ժամանակի յուրատիպ կերպավորումներն են, որոնց համար հիմք դարձած նախադրյալները հեղինակը քաղել է իրական, կենսական միջավայրից, որտեղ ապրել կամ ապրում են նրա հերոսները,
որտեղ ձևավորվել են նրանց ինքնակերպ աշխարհընկալումներն ու բնավորությունները:
Ակնարկային պատումներում Գալշոյանը հանդես է եկել իր քաղաքացիական մտահոգություններով, որոնց դիտանկյուններով էլ անդրադարձել է ժամանակի սոցիալական
իրականությանը, հասարակության ու անհատի փոխհարաբերության խնդրին ու իրօրյա
բարքերի պատկերումով գեղարվեստորեն ներկայացրել ժամանակի առանձնահատուկ
գծերը` ակնարկից ակնարկ իրագործելով նրանց սոցիալական բովանդակության ու նպա105

տակի, ներիմաստների, ինչպես նաև հասարակական ներգործության խնդիրները: Ակնարկագիրը ինքնօրինակ սուր դիտողունակությամբ է արձագանքում ժամանակի սոցիալքաղաքական իրողություններին ու դրանց հետ կապված ազգային բարոյահոգեբանական, ինչպես և անհատի հասարակական ու անհատական վարքագծի փոփոխություններին. նա բարձրարվեստ գեղարվեստականությամբ է ընդգծում ոգեղեն այն նոր որակները, որ առաջանում ու դրսևորվում են հայ մարդու ներաշխարհում:
Հիմնականում պահպանելով դարաշրջանի պատմահասարակական նկարագիրն ու
շունչը, ժամանակի ոգին ու ակնարկային գրականության գեղարվեստական ավանդույթները` Գալշոյանը կարողացել է իր ակնարկներով ընթերցողին փոխանցել ժամանակի
մարդկանց հույզերն ու ապրումները` հնարավորինս դրանք ձերբազատելով խորհրդային
գաղափարաբանության ուռճացված պաթետիզմից: Ակնարկներում ոչ միայն արձակագրի
ապրած ժամանակի բնորոշ գծերի արտահայտումն ու ժողովրդի աշխարհզգացողության
արտացոլումն ենք տեսնում, այլև հենց իր` հեղինակի ընդգծված անհատականության յուրատիպությունները: Հույսն ու տառապանքը, սերն ու հիացմունքը, ապրեցնող հավատն
ու թախծոտ կարոտը և ըմբոստ, մաքառող ոգին միաձույլ կերտեցին Գալշոյանի` գրականություն բերած ազգային ինքնագիտակցության առանձնահատուկ կերպը: Մեծ նախորդների ստեղծած գրականության ակունքներից սկիզբ առնող նրա գեղագիտական աշխարհը իր ուրույն` զուտ գալշոյանական ծիրն ունեցավ` տեղ-տեղ խառնվելով, միահյուսվելով
ու իր չափով զորացնելով ժողովրդի հոգևոր լինելիությունն ու կենսականությունն ապահովող կենարար երակը:
Բազմազան է Գալշոյանի` որպես ակնարկագրի հույզերի ու հետաքրքրությունների
աշխարհը: Այդ ժանրի նրա ստեղծագործություններում կենսական երևույթները գեղարվեստական տարածքում համադրվում են ներկա, անցյալ, ապագա ժամանակահոսքերի
տարակերպություններով, ըստ որոնց և ընտրած թեմայի կենսական բովանդակությամբ
ու արտահայտած գաղափարով պայմանավորված` նա հիմնականում ընտրել է տարբեր
ձևերի զուգակցման պատումի ձևը` հիմնականում գրելով ուրվանկարային («Անապատից
քաղցրություն քամող մարդիկ», «Լեռնային քայլերգ»…) և դիմանկարային («Անձրևի մասին», «Մայրական կապով», «Անվախճան գիշերում ուղեկցող լույսը», «Նրա ձեռքերում
դանակը կյանք է», «Ծիրանի ծառ»…), ինչպես նաև ճանապարհորդական տեսակին հարող ակնարկներ («Ծխասյուները», «Մի բաժակ թեյ», «Կանաչափ առվի երթը», «Նոր
Կաղնուտը» և այլն):
Գալշոյանի ստեղծած ակնարկային գրականությունը իր ժամանակի պատմության
էության գեղարվեստական յուրատիպ սեղմագրումն ու ամփոփումն է, որում ինքնօրինակ
հնարանքներով գեղարվեստականացվել է ոչ միայն ժամանակաշրջանի սոցիալ-տնտեսական կյանքի պատմությունը, այլև աշխարհագրությունը: Ակնարկների հերոսները Հայաստանի տարբեր վայրերում ապրող, տարբեր սերունդներ ներկայացնող մարդիկ են,
որոնք, իրենց ներաշխարհի բովանդակությամբ, հոգեկան կերտվածքով, բառ ու բանով
իրարից տարբերվելով հանդերձ, ներկայացնում են հայ մարդու ընդհանրական կերպա-
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րը, նրա գոյատևելու դարավոր խորհրդի գերերևույթը` զարմանալի կենսունակությունն ու
արարելու, ստեղծելու անկոտրում կամքը:
Տվյալ դարաշրջանի «մարդու իդեալական մոդելը» (ֆրանսիացի արվեստագետ Հ.
Տենի խոսքապաշարից է քաղված) արարող-ստեղծող աշխատավորների մեջ փնտրելու,
նրանց կերպարների կոթողայնությունը գեղարվեստի նյութ դարձնելու գաղափարը ակնարկագիրը կյանքի է կոչել կենսական նյութերի նպատակադիր ընտրությամբ: Նրա ակնարկների մեծ մասը առանձնանում է կերպարաստեղծման լիարժեքությամբ. հերոսներն
աչքի են ընկնում բնաշխարհիկությամբ, բնավորության տիպական գծերով, ընդհանրացումներով. նրանք ներկայացվում են ըստ իրենց ըմբռնումների և մարդկային որակների
գնահատման դավանած չափանիշների, առանձնանում են իդեալների վեհությամբ, աշխատանքի նկատմամբ ունեցած յուրօրինակ պատկերացումներով: Գալշոյանական ինքնատիպության կնիքը կրում են համարյա բոլոր ակնարկները, որոնք (սակավ բացառությամբ) ամփոփված են «Քեզ վերևից չպետք է նայել» ժողովածուում, որը, ինչպես Ագնեսա Ղափլանյանն է գրում, «իր մեջ ընդգրկում է յուրովի տեսած ու ապրած գալշոյանական
Հայաստանը, ուր տարրալուծվում են հողը, մարդը, սերը, կարոտը, անկոտրում կամքը,
գտածն ու գտնվելիքը»1: Թեմատիկ, կառուցվածքային ու լեզվաոճական առանձնահատկություններով աչքի ընկնող այս ակնարկաշարով գրողն ամրագրել է իր քաղաքացիական կարգավիճակը լրագրողական աշխարհում: Նա խոր դիտողականությամբ է արտահայտել խորհրդային գաղափարախոսության` հայ իրականության վրա ունեցած ազդեցության իր ընկալումը: «Սրտի չափ փոքր, աշխարհի չափ մեծ» Հայաստանի ցավն իր երակների մեջ կրող արձակագիրը չէր կարող չմբոստանալ ազգային արժեքները ժխտող, ազգային արմատները խարխլող և դրանով իսկ ժողովրդի ինքնաօտարացումը հնարավորինս արագացնող համայնավարական քաղականության դեմ և չփորձել հաստատել ամենայն դրականի իր` գալշոյանական իդեալը: Անգամ անցյալի իրադարձություններին անդրադառնալիս նա իրեն հատուկ խորամտությամբ դրանք դիտում է արդիականության
դիտանկյունով` իրօրյա հարցերին պատասխան տալու համար: Այս առումով` դիրտարկվող երևույթները արդիաշունչ են և առանձնանում են թե՛ բարոյական, թե՛ սոցիալական
խոր ընդհանրացումներով: Անցյալից պատումների տիրույթ բերվող հուշ-դրվագները
նպատակադիր են. այդ ներթափանցումները երբեք բռնազբոս չեն լինում. հեղինակային
նման հնարանքների նպատակը ավելի լավ չես բանաձևի, քան Բելինսկին. «Մենք դիմում
և հարցաքննում ենք անցյալը, որպեսզի նա բացատրի մեր ներկան և ակնարկի մեր
ապագայի մասին»:
Գալշոյանի գեղարվեստական մտածողության բնույթը լավագույնս ընդգծվում է դիպաշարաստեղծ հնարանքների ընտրության գործում. այստեղ էլ հենց գոյավորվում է գալշոյանական գերերևույթը. այն, թե ինչպես և ինչ չափով է նա կարողանում գեղարվեստականությունը դարձնել իրական պատմության ներթափանց մասը և դրանով իսկ կարևորել
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լրագրողական դիրքորոշումն ու ներկա-անցյալի իրադարձությունների անկողմնակալ
գնահատումները:
Գալշոյանի ակնարկները հիմնականում հասարակական-քաղաքական ուղղվածությամբ են («Կոմունիստ հորեղբայրը գյուղի հալևորներին բացատրում-կրկնում էր, որ այս
երկրի ծեր արևը ջահելացել է, աշխարհը նորացել, գյուղում` էլ ոչ տեր, ոչ տիրացու»1),
ունեն շեշտված գաղափարականություն («Այգեձորում ամեն սերունդ հող է խլել`
գետաբերանից, անտառոտ ու փռչոտ սարերից: Ամեն սերունդ այս սար ու ձորերում հող է
շինել` շատ թե քիչ»2, «Եվ կիսամութ արհեստանոցում կայծեր էին շաղ գալիս…. Բաբունց
հայր ու որդին արդար վաստակի բախտն էին կռում, անլուր աշխարհի այդ գիշերվա չարին»3), հասարակայնորեն դրժելի բացասական երևույթների, համակեցության կանոնները խախտող դրսևորումների նկատմամբ անհանդուրժողականություն ու պայքարող ոգի:
Գալշոյանը հենց ինքն է իր ակնարկներից մեկում («Պորտալար») լրագրողի առաքելական
աշխատանքի գնահատման չափանիշը սահմանում. «Հոգնել են լրգրողներից [թունելագործները` Զ. Ե.]. գալիս ճիկ են անում, գնում, մեկ էլ տեսար ճռճռան մի ակնարկ լույս տեսավ` «Հերոսները անմահ են» կամ նման վերնագրով»4: Ակնարկագիր Գալշոյանն իր գրիչը հնարավորինս հեռու պահեց վերացական սևեռումներից, «ճռճռան»-ությունից, չնայած
պարտադրված գաղափարախոսությամբ, խորհրդային համահարթող վարդապետությամբ ու քաղաքական այլակարծություններ չհանդուրժող բարոյականներով ժամանակաշրջանը վերածվել էր կոմունիզմ կառուցողների կացութաձևը ծնծղահարող մեքենայացված մի ընթացքի: Լայնածավալ ընտանիք-երկրի` ուռա-կեցցեներով ուղեկցվող «լայնաքայլ» առաջընթացի իրական և ոչ իրական ցուցանիշներով ծանրաբեռ հանրային
կյանքի ընդերքում թաքնված ախտապալարների մասին խոսել-գրելն արգելված էր: Համարձակություն էր պետք փակագծային ասելիքը բառերի արանքներում թաքնված խոսքով ընթերցողին հասցնելու համար. երբեմն բավարար էին ճշմարիտ վարպետությամբ
ասված, իր տեղում գործածված բառ-պատկերն ու բառակապակցությունը, նախադասությունը… Հավաստենք «թաքնված» քաղաքական հեգնանքով հեղինակային մի մտորումով. «Մոտ հարյուր տարի առաջ, ֆրանսիացիները եկել են Հայաստան, չափչփել, հոտոտել, հասել են Ղափան…. Փորել են, տարել շերտ-շերտ պղինձ, ապարը թափել…. Ապարը
քայքայվել, դարձել է հող…. Ձեր հորն օղորմի, ինչո՞ւ ավելի շատ պղինձ չեք հանել. ղափանցիները կարգին հող կունենային: Ինչո՞ւ Վայոց ձորում էլ, հենց Արփայի մոտերքը,
Կեչուտի սարերում, չեք որոնել` պղինձ, արծաթ, ոսկի: Որոնած լինեիք,գտած, կրած լինեիք իշաբեռ-իշաբեռ ոսկի, արծաթ, պղինձ: Հիմա գուցե կունենայինք մի քանի քայլ թունել և անպայման` մի քանի արտ հող» («Պորտալար»)5: Իսկ «Կանաչ, վիթխարի ընկուզենու տակ» ակնարկում, օրինակ, ընդգծուն գլխատառերով մի հարց ու պատասխան է
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առանձնանում, որով ավելին է ասվում, քան եթե ներձույլ մի հուշ-դրվագ ավելանար դիպաշարի մեջ. ահա`
« - ՋԱՀԵԼ ՏԱՐԻՆԵՐԻՑ Ի՞ՆՉ ԵՍ ՀԻՇՈւՄ, ԹՈւՆԻ ԱՊԵՐ:
- ԱՆՏԵՐ ԱՇԽԱՐՀ ԷՐ, ԽԼՈՂ-ԽԼՈՂԻ»1:
Գալշոյանի ակնարկները, որ արտահայտում են նրա գեղագիտական իդեալը, կենսական միջավայրից վերելած գաղափարները, ամբողջական են ձևով ու բովանդակությամբ:
Դրանց կենսական բովանդակության ճշմարտությունը, նրանցում արձակագրի խորզգա
դիտողականությունը, նյութն ու փակագծված ասելիքը բացահայտելու կերպը, հերոսների
դատումների ընթացքի կազմակերպման խորագիտությունը օգնում են նրա գեղագիտական աշխարհի բովանդակավորմանն ու ամբողջականացմանը: Գեղարվեստական ճշմարտության պահանջի դիտանկյունով մոտենալով ակնարկների գաղափարական-գեղարվեստական բովանդակության էությանը` կարող ենք շեշտել, որ գալշոյանական գաղափարախոսությունը իր փիլիսոփայական ելակետով, հասարակական ու գեղագիտական նպատակներով այսօր էլ կարող է մեծապես ծառայել մեր ազգային արժեհամակարգային մի քանի կարևոր սկզբունքների պահպանման խնդրին: Հեղինակի դավանած առանցքային գաղափարներն ու ազգային ձգտումները ակնարկներում ձևավորում են արժեքային համակարգեր, որոնց կենսունակ ավանդները սերունդների համար դառնում են առաքագրեր,
որոնք երբեք չեն կորցնում իրենց` ներկա ժամանակով լինելու անհրաժեշտականությունը:

ЗУХРА ЕРВАНДЯН
ИЗОБРАЖЕНИЕ ВРЕМЕНИ В ОЧЕРКАХ МУШЕГА ГАЛШОЯНА
Ключевые слова: учение, разные суждения, чувствительный, заключенный в скобки, послания
Изображение времени в очерках Мушега Галшояна – Один из выдающихся страниц очерковой литературы, созданной известным армянским писателем Мушегом Галшояном. Сборник
«Нельзя на тебя смотреть свысока» - это высокохудожественная аннотация и обобщенное
отображение прожитого им времени, посредством своеобразных выдумок художественное изображение истории социально-экономической жизни и географии.
Автор статьи отмечает, что основные мысли и национальные стремления, исповедуемые писателем, формируют в очерках систему ценностей, жизнеспособныe вклады которых
для следующих поколений становятся посланиями, не теряющими необходимости бытия в настоящем.
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ZUKHRA YERVANDYAN
TIME REPRESENTATION IN MUSHEGH GALSHOYAN'S ESSAYS
Key Words: doctrine, different
brackets, messages

views,

sensible, taken

in

Representation of time in essays by Mushegh Galshoyan is one of most prominent pages created by
famous Armenian writer Mushegh Galshoyan. The book of collected stories “You should not be looked
from above”, is a highly artistic annotation and summary of the time period lived by the author, the
artistic presentation of the history of socio-economic life and geography, by means of original devices.
The author mentions that basic ideas and national strivings confessed by the writer create value
system in essays, viable contributions for next generations that are turned to messages without losing
necessity of existence at present time.

ԶՈՅԱ ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ
Տնտեսագիտության դոկտոր,
պրոֆեսոր, ՀՊՏՀ

ՀՀ ՄԱՐԶԵՐԻ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ
ՏԵՂԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ
Հիմնաբառեր. տարածաշրջանային
քաղաքականություն,
ընդհանուր համակարգային քաղաքականություն, ընտրանքային քաղաքականություն,
տարածքների զարգացում, տեղակարգում,
տեղակարգման
ցուցանիշներ,
մարզեր,
տնտեսական մեխանիզմ
Տարածաշրջանային քաղաքականությունը դիտարկվում է որպես տնտեսական մեխանիզմների ընտրանի, որոնց միջոցով պահպանվում է տարածաշրջանների կայունությունը և ապահովվում
դրանց հավասարաչափ զարգացումը: Շուկայական տնտեսության պայմաններում տարածաշրջանային քաղաքականության նպատակը հավասարակշռվածությունն է, այսինքն՝ անհավասարությունը նվազագույնի հասցնելը, հաշվի առնելով, որ այն պարարտ հող է ստեղծում սոցիալական
կոնֆլիկտների ծագման համար, խանգարում է ամբողջությամբ երկրի սոցիալ-տնտեսական
զարգացմանը և դրա առանձին հատվածների զարգացման մերձեցմանը:
Տարածքային տնտեսական զարգացման ազգային քաղաքականության նպատակները հստակեցնելու նկատառումներով, ըստ առանձին սոցիալ-տնտեսական ցուցանիշների, իրականացվել է
ՀՀ մարզերի տեղակարգային դասակարգում:
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Ընդհանուր առմամբ, տարածաշրջանային քաղաքականությունը դիտարկվում է որպես տնտեսական մեխանիզմների ընտրանի, որոնց միջոցով պահպանվում է տարածաշրջանների կայունությունը և ապահովվում դրանց հավասարաչափ զարգացումը: Շուկայական տնտեսության պայմաններում տարածաշրջանային քաղաքականության նպատակը հավասարակշռվածությունն է, այսինքն՝ անհավասարությունը նվազագույնի հասցնելը,
հաշվի առնելով, որ այն պարարտ հող է ստեղծում սոցիալական կոնֆլիկտների ծագման
համար, խանգարում է ամբողջությամբ երկրի սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը և դրա
առանձին հատվածների զարգացման մերձեցմանը:
Գործնականում տարածաշրջանային քաղաքականությունն իրացվում է երկու ձևով`
ընդհանուր համակարգային և ընտրանքային:
Ընդհանուր համակարգային քաղաքականությունը պետության տարածաշրջանային
քաղաքականության «նվագախմբում» կատարում է առաջին ջութակի ինքնատիպ դեր:
Այն ստեղծում է տարածաշրջանային զարգացման ինստիտուցիոնալ միջավայրը: Նման
քաղաքականության միջոցառումները ընտրանքային նշանակվածություն չունեն, դրանք
հավասարաչափ ազդում են բոլոր տարածաշրջանների վրա, այսինքն, ըստ ազդեցության
ոլորտների, դրանք ընդհանուր պետական են:
Ընտրանքային տարածաշրջանային քաղաքականությունը պետական կառավարման
մարմինների գիտակցված գործունեությունն է, որի նպատակը երկրի ողջ տարածքում
տնտեսական գործունեության արդյունավետ և հավասարաչափ բաշխումն է: Տարածաշրջանային ընտրանքային քաղաքականության օբյեկտների ընտրությունը կախված է պետության տարածաշրջանային քաղաքականության նպատակներից, որոնք, ինչպես
հայտնի է, ձևավորում են տարածաշրջանային քաղաքականության երկու մոդել` խթանող
և հավասարաչափ զարգացման: Այս մոդելներից յուրաքանչյուրը հետապնդում է իր նպատակները և կիրառվում՝ ելնելով պետական տարածաշրջանային, տարածքային զարգացման քաղաքականության պայմաններից և խնդիրներից:
Տնտեսական բարեփոխումների իրականացման, տնտեսական նոր համակարգերի
շինարարության փուլում ՀՀ-ում անցած տարիներին որոշակի հաջողություններ գրանցվել
են: Սակայն պնդել, որ այդ հաջողությունները կենտրոն-տարածաշրջան կտրվածքով հավասարաչափ են տեղաբաշխվել, ճիշտ չի լինի: Դրա պատճառը տարածաշրջանային
հստակ և հետևողական քաղաքականության բացակայությունն է: Տարածաշրջանային
քաղաքականությունը, ըստ էության, կենտրոնական իշխանության մարմինների նպատակային և հետևողական այն գործողություններն են, որոնք ուղղված են առանձին տարածքների սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը: Ընդ որում, այդ քաղաքականությունը
պետք է ունենա ընտրանքային բնույթ, հաշվի առնի յուրաքանչյուր տարածաշրջանում
ձևավորված տնտեսական զարգացման ներուժը, ներառյալ ենթակառուցվածքային ոլորտը: Սակայն, պետք է փաստել, որ արդյունաբերական առաջատար երկրները ենթակառուցվածքային (տրանսպորտ, կապ, առողջապահություն, կրթություն) ոլորտի զարգացումը տարածքային զարգացման ծրագրերում չեն ներառում՝ դրանք համարելով ընդհանուր
ազգային զարգացման ծրագրի մաս: Կարծում ենք, որ այս մոտեցումը հստակ սահմանա111

զատում է կառավարման աստիճանակարգային (հիերարխիկ) օղակների պարտավորությունները, և այսպիսով, տարածքային զարգացման քաղաքականությունը կենտրոնանում
է որոշակի նպատակների շուրջ: Մեր երկրում ենթակառուցվածքային ոլորտը տարածքային զարգացման ընդհանուր ծրագրերից անջատելը ճիշտ չի լինի, քանի որ տնտեսական
շրջանների հետամնացությունը շուտափույթ հաղթահարելու գործում պահանջվում է կառավարման բոլոր օղակների պատասխանատվության կենտրոնացում` առկա և ներգրավված միջոցները չփոշիացնելու համար: Անշուշտ, համապատասխան պետական միջոցների
առկայության դեպքում տարածքային զարգացումն ավելի դյուրին է դառնում, սակայն
դրանց բացակայությունը ստիպում է որոնել իրատեսական ուղիներ երկրի հավասարաչափ
տնտեսական զարգացման ուղղությամբ գործնական առաջընթաց ապահովելու համար:
Տարածաշրջանային քաղաքականության առաջին փուլը ներառում է այն տարածքների առանձնացումը, որոնց նկատմամբ պետք է իրականացվի հատուկ քաղաքականություն: Այլ խոսքով, պետք է իրականացվի տարածքների տեղակարգում սոցիալ-տնտեսական ավելի ցածր մակարդակ ունեցող տարածքներն առանձնացնելու նպատակով: Տարածքային տնտեսական զարգացման նպատակները պետք է լինեն.
 տարածքային անհամամասնություների հարթեցումը տնտեսական արդյունավետության պահանջվող մակարդակի ձեռքբերման, սոցիալական և քաղաքական
կայունության ապահովման համար,
 մարդկային կապիտալի օգտագործման արդյունավետության բարձրացումը, գործազրկության և ոչ արդյունավետ զբաղվածության նվազեցումը,
 որոշակի դրական ազդեցություն ունենալը երկրի ժողովրդագրական ցուցանիշների վրա՝ հասնելով աշխատանքային ռեսուրսների լիարժեք օգտագործման:
ՀՀ մարզերի սոցիալ-տնտեսական զարգացման ներուժի գնահատման հիման վրա,
ըստ առանձին սոցիալ-տնտեսական ցուցանիշների, տեղակարգային դասակարգումը
թույլ կտա բացահայտել զարգացման արդի փուլում մեր երկրի տնտեսական ռազմավարության հիմնախնդիրները (աղյուսակ 1): Այդ նպատակով հաշվարկել ենք ՀՀ սոցիալտնտեսական զարգացման մակարդակը բնութագրող 13 ցուցանիշ՝ համարակալել և
ներկայացնելով 1-ից 11 միջակայքում: Տեղակարգման ցուցանիշների ընդհանուր գումարի
ամենաբարձր մակարդակը կարող է լինել 13-ը, իսկ ամենացածրը` 143-ը (միայն բնակչության մեխանիկական հավելաճի և գործազրկության ցուցանիշների համարակալումն է
ընթացել նվազող կարգով` 11-ից մինչև 1):
Ելնելով Երևան քաղաքի և մարզերի տեղակարգման ստորև բերված տվյալներից և
հաշվի առնելով այն, որ տեղակարգման միջին ցուցանիշն ունի 76.7 արժեքը, ուսումնասիրվող տարածքները կարելի դասակարգել չորս` բարձր, միջինից բարձր, միջնից ցածր
և ցածր խմբերում: Բարձր խմբում ներառվում է միայն Երևանը, միջինից բարձր խմբում
կարելի է ընդգրկել Արմավիրի, Արարատի, Կոտայքի և Սյունիքի մարզերը, միջինից ցածրում` Գեղարքունիքի և Տավուշի մարզերը, և վերջապ,ես ցածր խմբում ներկայացվել են
Լոռին, Շիրակը և Վայոց ձորը:
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ՀՀ մարզերի սոցիալ-տնտեսական զարգացման ցուցանիշների տեղակարգային դասակարգումը ակնհայտորեն ցուցադրում է կենտրոն-մարզեր զարգացման խզումը:
Երևանի սոցիալ-տնտեսական զարգացման մակարդակը բնութագրող տեղակարգման
ցուցանիշների ընդհանուր գումարը կազմում է 47, որը հանրապետության տասնմեկ մարզերից ամենաբարձրն է: Սակայն լինելով աշխատուժի ներհանրապետական ձգողության
կենտրոն` Երևանում բարձր է նաև գործազրկության մակարդակը: Դա կարելի է բացատրել այն հանգամանքով, որ բնակչության ընդհանուր քանակում մայրաքաղաքում
տնտեսապես ակտիվ բնակչության տեսակարար կշիռը բավականին բարձր է (տեղակարգման համարը 1 է): Տեղակարգային գնահատականները ցույց են տալիս, որ չնայած
որոշ մարզերում, օրինակ Լոռիում և Շիրակում, որտեղ գործում են տեղական և օտարերկրյա ներդրումներով արդյունաբերական ձեռնարկություններ և գործող արդյունաբերական ձեռնարկությունների թվով տեղակարգման աղյուսակում զբաղեցնում են առաջնային դիրքեր, այնուամենայնիվ, դրանցում գործազրկության մակարդակը և միգրացիայի ակտիվությունը համեմատաբար բարձր է: Այդ մարզերում ցածր են բնակչության միջին
ամսական եկամուտների և ոչ պետական ոլորտներում միջին ամսական անվանական
աշխատավարձի մակարդակները: Իսկ բնակչության մեկ շնչին ընկնող ՀՏԱ ցուցանիշով
զբաղեցնում են վերջին տեղերը:

1

2

Գեղարքունիք

Լոռի

Կոտայք

Շիրակ

Սյունիք

Վայոց ձոր

Տավուշ

Տնտեսապես ակտիվ
բնակչության տես.
կշիռը ընդհանուրի մեջ
Բնակչության մեխանիկական հավելաճի
գործակիցը 2
Գործազուրկների
տեսակարար կշիռը
ընդհանուրի մեջ

Արմավիր

Բնակչության մեկ շնչին
ընկնող ՀՏԱ-ն

Արարատ

Սոցիալտնտեսական
ցուցանիշները

Արագածոտն

Մարզերը

Երևան

Աղյուսակ 1
ՀՀ մարզերի տեղակարգային դասակարգումն ըստ առանձին սոցիալ-տնտեսական
ցուցանիշների1

1

4

3

7

6

11

5

10

2

8

9

1

10

3

2

7

4

5

6

9

11

8

3

5

6

4

2

10

9

11

7

8

1

11

1

3

5

7

10

9

8

6

2

4

Աղյուսակը կազմվել է ըստ սույն հետազոտության 1-9 աղյուսակներում բերված տվյալների և «ՀՀ մարզերը
թվերով» վիճակագրական ժողովածուի, Ե., 2012, էջ 26-93:
Գործազրկության և բնակչության մեխանիկական հավելաճի գործակցի տարակարգումն իրականացվել է
նվազող համարակալմամբ:
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Միջին ամսական
եկամուտները
Միջին ամսական անվանական աշխատավարձը
Միջին ամսական անվանական աշխատավարձն
ըստ պետական ոլորտի
Միջին ամսական անվանական աշխատավարձն
ըստ ոչ պետական
ոլորտի
Բարձրագույն կրթութ.
բարձրորակ մասնագ.
տեսակարար կշիռը
Գործող արդյունաբերական ձեռնարկությունների թիվը` 1000 մարդու հաշվով
Բնակչության մեկ շնչին
ընկնող արդյունաբեր.
արտադրանքի
արտադրությունը
Բնակչության մեկ շնչին
ընկնող գյուղատնտեսական արտադրանքի
արտադրությունը
Բնակչության մեկ շնչին
ընկնող առևտրային
շրջանառությունը
Տեղակարգային դասակարգման ընդհանուր
վարկանիշը
Տեղակարգման
վարկանիշը

2

3

4

1

7

10

6

8

5

11

9

2

11

6

3

5

7

4

8

1

9

10

1

11

6

2

3

4

7

5

9

10

8

3

7

6

5

2

8

4

9

1

10

11

1

7

10

8

11

5

4

2

3

6

9

7

3

4

5

8

9

6

11

10

2

1

3

7

4

8

10

5

2

9

1

3

2

11

2

4

3

1

9

10

6

5

7

8

1

8

5

7

11

9

2

6

4

10

3

47

79

64

58

80

101

73

99

63

97

83

1

6

4

2

7

11

5

10

3

9

8

Տնտեսապես ակտիվ բնակչության տեսակարար կշիռը բարձր է այն մարզերում, որտեղ կան գյուղատնտեսությամբ զբաղվելու առավել բարենպաստ պայմաններ: Այդ մարզերն են Արարատը և Արմավիրը, որտեղ բնակչության միգրացիան ունի միջին ակտիվություն, որը համահունչ է նշված մարզերում գրանցված գործազրկության մակարդակին:
Բնակչության մեկ շնչին ընկնող գյուղատնտեսական և արդյունաբերական արտադրանքի
թողարկման տեղակարգման ցուցանիշները Արարատում Արմավիրի համեմատությամբ
ավելի բարձր են, սակայն երկուսն էլ ունեն մարդկային կապիտալի` բարձրագույն կրթությամբ բարձրորակ մասնագետների ցածր ներուժ:
Չնայած տեղակարգման աղյուսակում Կոտայքը, Արարատի և Արմավիրի մարզերին
համանման, գտնվում է միջինից բարձր խմբում, այնուհանդերձ բնակչության միգրացիա114

յի, գործազրկության ցուցանիշները հուսադրող չեն, իսկ բնակչության մեկ շնչին ընկնող
գյուղատնտեսական արտադրանքի արտադրության ցուցանիշով նրանցից բավական
հետ է մնում: Մեծ է միայն բնակչության մեկ շնչին ընկնող առևտրաշրջանառությունը:
Գեղարքունիքում և Արագածոտնում առկա են անասնապահությունը զարգացնելու
բարենպաստ պայմաններ, բնակչության մեկ շնչին ընկնող գյուղատնտեսական արտադրանքի արտադրությունը տեղակարգման ամենաբարձր մակարդակում է: Մեկ շնչին
ընկնող արդյունաբերական ապրանքների արտադրության տեղակարգման ցուցանիշը
երկու մարզում էլ համեմատաբար ցածր է, չնայած որ այդ մարզերում գործում են հանքագործական, թանկարժեք մետաղների և քարերի մշակության արդյունաբերական ձեռնարկություններ:
Շիրակը բարձրագույն կրթությամբ որակյալ մասնագետների ցուցանիշով հանրապետությունում զբաղեցնում է երկրորդ տեղը, գործազրկության մակարդակը համեմատաբար բարձր է, չնայած բնակչության ընդհանուր թվում տնտեսապես ակտիվ բնակչության
տեղակարգման ցուցանիշը 6-ն է, ինչն էլ հանգեցրել է բնակչության միգրացիայի ակտիվության աճին:
Այսպիսով՝ բերված վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ տեղակարգման կրիտիկական
գոտում գտնվող մարզերն են Վայոց ձորը, Տավուշը, Լոռին և Շիրակը:

ЗОЯ ТАДЕВОСЯН
РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РЕГИОНОВ РА
Ключевые слова: региональная политика, общая системная политика, региональное развитие,
рейтингирование, политика рейтингирования, регионы, экономический механизм
Региональная политика рассматривается как набор экономических механизмов, с помощью
которых поддерживается стабильность регионов и обеспечивается их равное развитие. В условиях рыночной экономики целью региональной политики является сбалансированность, то
есть сведение неравенства к минимуму, принимая во внимание тот факт, что неравенство
создает благодатную почву для возникновения социальных конфликтов, препятствует в целом социально-экономическому развитию страны, а также препятствует приближению развития ее отдельных частей.
Для уточнения целей национальной политики регионального экономического развития, по
отдельным социально-экономическим показателям проведена рейтинговая классификация регионов Республики Армения.
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ZOYA TADEVOSYAN
RATING EVALUATION OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT IN RA REGIONS
Key Words: regional policy, general system policy, regional
development, rating, rating policy, regions,
economic mechanism
Regional policy is viewed as a set of economic mechanisms assisting maintenance of regional
stability and their equal development. Regional policy goal in market economy is equal to maintaining
balance, that is, bringing inequalities to minimum with consideration that inequality creates fertile
ground for social conflicts, prevents overall socio-economic development and development of separate
sections.
To clarify national policy objectives for regional economic development, we have done regional
ranking classification based on different socio-economic indicators.

ՆԵԿՏԱՐ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
Դասախոս, ՀՊՏՀ

ԷԼՅԱՆ ՄՀԵՐՅԱՆ
Առաջատար մասնագետ, Սփյուռքի
նախարարություն

ՖՐԱՆԿՈՖՈՆԻԱՅԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ
ԴԵՐԱԿԱՏԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԲՈՒՀՈՒՄ ՖՐԱՆՍԵՐԵՆԻ
ՏԱՐԱԾՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ
Հիմնաբառեր. ֆրանկոֆոնիա, համընդհանուր արժեքներ,
համագործակցություն, դիվանագիտություն,
գործընկերություն, ասոցիացիա
Ֆրանկոֆոնիայի հիմնական խնդիրն է միջազգային մակարդակով համախմբել գիտնականներին և հետազոտողներին՝ օգտագործելով ֆրանսերեն լեզուն: Հայաստանը Ֆրանկոֆոնիայի
մասն է կազմում: Այս կազմակերպությունը նեցուկ է լինում բոլոր այն ուսանողներին և դասախոսներին, որոնք օգտագործում են ֆրանսերենն իրենց հետազոտություններում:

Ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպությունը (ՖՄԿ՝ Organisation Internationale
de la Francophonie) ֆրանսերենի և համընդհանուր արժեքների ամրագրման և տարածման միջազգային հաստատություն է, որը հիմնադրվել է 1970 թ.։
Կազմակերպությունում ընդգրկված են 54 լիիրավ, 3 ասոցացված և 20 դիտորդի կարգավիճակ ունեցող պետություն: Այս երկրներից 32-ում ֆրանսերենն ունի պաշտոնական
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կամ երկրորդ պաշտոնական լեզվի կարգավիճակ։ ՖՄԿ-ում ընդգրկված երկրների բնակչության ընդհանուր թիվը կազմում է 890 մլն է, որից 220 մլն-ը ֆրանկոֆոններ են։ ՖՄԿ-ում
ներգրավված երկրները սփռված են աշխարհի հինգ մայրցամաքում։ Նշենք, որ ՄԱԿ-ի
անդամ երկրների մեկ երրորդից ավելին անդամակցում է այս կազմակերպությանը:
ՖՄԿ առանցքային գործունեությունն է աջակցությունը անդամ երկրների որդեգրած
քաղաքականության ամրապնդմանը և համագործակցության ոլորտում բազմակողմանի
ծրագրերի իրականացումը։
ՖՄԿ գերակայությունների և հիմնական գործողությունների առանցքն են ֆրանսերենի, լեզվամշակութային բազմազանության առաջխաղացումը, մշակութային և քաղաքակրթական երկխոսությունների հաճախակի դարձնելը, հանրակրթական ու բարձրագույն
ուսուցմանը և գիտությանն ի նպաստ աջակցությունը, ինչպես նաև Ֆրանկոֆոնիայի անդամ պետությունների միջև համագործակցության զարգացումը` ի շահ բնապահպանական հիմունքներով այդ երկրների զարգացման և ժողովուրդների միջև համերաշխության
ապահովման։
2004 թ. Ուագադուգուի (Բուրկինա Ֆասո) գագաթնաժողովում Հայաստանը ձեռք է
բերել ՖՄԿ-ում դիտորդի կարգավիճակ, իսկ այնուհետև` 2008թ. հոկտեմբերին, ՔվեբեկԿանադայի գագաթնաժողովում դարձել է ՖՄԿ ասոցիացված անդամ։
2011 թ. մարտին Հայաստանում ստեղծվել է Ֆրանկոֆոն դեսպանների խումբ, որտեղ
ներկայացվել է Ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության անդամ ու դիտորդ 11
երկիր:
Հայաստանի և ՖՄԿ-ի միջև իրականացվում են համագործակցային մի շարք ծրագրեր:
2009 թ. մայիսին Հայաստանի անդամակցությունը Կենտրոնական և Արևելյան Եվրոպայում ֆրանկոֆոն տարածաշրջանային կենտրոնին (CREFECO) թույլ է տվել մի քանի
տասնյակ ֆրանսերենի հայ դասախոսների մասնակցելու վերապատրաստման՝ ուղղված
ֆրանսերենի ուսուցման և ֆրանսերենով ուսուցանվող ոչ լեզվաբանական առարկաների
բարելավմանը:
Ֆրանսերենի խրախուսման առնչությամբ նշենք, որ Հայաստանի Հանրապետության
հանրակրթական բուհական հաստատություններում ֆրանսերենի ուսուցումն ուժեղացվել
է` շնորհիվ լրացուցիչ խորացված ծրագրերի իրականացման:
Շեշտադրվել է նաև Հայաստանում ֆրանկոֆոն մշակույթի ամրապնդումը` յուրաքանչյուր տարի կազմակերպվող Ֆրանկոֆոնիայի միամսյակի միջոցով, որի շրջանակներում
2012 թ. տեղի են ունեցել ավելի քան 200 մշակութային, գեղարվեստական, կրթական և
բուհական միջոցառումներ:
Կինշասայի գագաթնաժողովի ընթացքում` 2012 թ. հոկտեմբերի 12-ին, ՀՀ ԱԳ նախարար Է.Նալբանդյանը և ՖՄԿ գլխավոր քարտուղար Ա.Դիուֆը ստորագրել են ֆրանսերենի լեզվաբանական ծրագրի և հայկական դիվանագիտության ու հանրային ծառայության ոլորտում ֆրանսերենով և ֆրանսերենի դասընթացների վերաբերյալ գործընկերության համաձայնագիր: Լեզվաբանական ծրագրի իրականացման գործընթացում, ՖՄԿ117

ից բացի, ներգրավված են նաև այնպիսի գործընկեր կառույցներ, ինչպիսիք են Ֆրանկոֆոնիայի համալսարանական գործակալությունը, Ֆրանկոֆոն քաղաքապետերի միջազգային ընկերակցությունը, Ֆրանկոֆոնիայի խորհրդարանական վեհաժողովը և ՖՄԿ
անդամ պետությունները, մասնավորապես` Ֆրանսիան:
Ֆրանսերենի լեզվաբանական ծրագիրը, որը ներկայացնում է վերջին տարիներին
ֆրանսերենի և ֆրանկոֆոն միջավայրի ներկայության վերաբերյալ Հայաստանում գրանցված առաջընթացը, հիմք կստեղծի մշակութային, կրթական, հաղորդակցության, զբոսաշրջության և միջազգային ասպարեզներում խորացված համագործակցության համար:
Կրթության բնագավառում Հայաստանը Ֆրանսիայի հետ երկկողմ համագործակցությամբ արդեն իսկ ներգրավված է տարրական և միջնակարգ հանրակրթական համակարգերում ֆրանսերենի խորացման ծրագրում: Ֆրանսերենի հայ ուսուցիչների վերապատրաստման բնագավառում ՖՄԿ-ն աջակցություն կցուցաբերի Կենտրոնական և
Արևելյան Եվրոպայի տարածաշրջանային կենտրոնի (CREFECO) միջոցով: Կազմակերպությունը կքննարկի նաև մասնագիտական վերապատրաստման երկլեզու մասնաճյուղեր տեղակայելու հնարավորությունը այն ոլորտներում, որտեղ ֆրանսերենն առավել մեծ
արժեք ունի:
Ամրապնդվում են հարաբերությունները հայկական համալսարանների և Ֆրանկոֆոնիայի համալսարանական գործակալության միջև: Խրախուսվում է TV5 Մոնդ հեռուստաալիքի ուսուցողական գործիքների կիրառումը: Շարունակվում է արդեն իսկ իրականացվող համագործակցությունը Ֆրանկոֆոն քաղաքապետերի միջազգային ընկերակցության
հետ՝ բուհերի և մշակութային հաստատությունների կառուցման, վերանորոգման և տեխնիկապես վերազինելու ուղղությամբ:
Մշակույթի և հաղորդակցության շրջանակներում Հայաստանի որոշ գրադարաններում ՖՄԿ-ի կողմից կստեղծվեն գրքի անկյուններ, որոնց պատասխանատուները կմասնակցեն վերապատրաստումների: Կզարգացվեն ֆրանկոֆոն երկրների հետ մշակութային փոխանակումները, հատկապես Ֆրանկոֆոնիայի միամսյակի ընթացքում:
Ֆրանկոֆոնիայի համալսարանական գործակալությունը (ՖՀԳ) զարգացնում է համագործակցային հարաբերությունները Հայաստանի համալսարանների հետ:
Ապակենտրոնացված համագործակցության շրջանակներում, նշենք, որ Երևանը
առաջին քաղաքն է, որ ինստիտուցիոնալ բնույթի հարաբերություններ է հաստատել
ՖՄԿ-ի հետ` 1998 թ. դառնալով Ֆրանկոֆոն քաղաքապետերի միջազգային ընկերակցությանի անդամ:
Այսպիսով՝ ֆրանկոֆոն են այն երկրները, որոնք օգտագործում են ֆրանսերենը մասամբ կամ ամբողջությամբ, ծանոթ են նրա մշակույթին ու պատմությանը: «Ֆրանկոֆոնիա» բառը 1-ին անգամ շրջանառվել է 1880 թվականին աշխարհագրագետ Օնեզիմ Ռեկլուի կողմից, որի նպատակն էր աշխարհի բնակչության դասակարգումը` ըստ լեզվական
չափանիշների:
Բացի Ֆրանսիայից, ֆրանսախոս են Բելգիան, Շվեյցարիան, Իտալիան, Մոնակոն,
Կանադան, Պոլինեզիան, Աֆրիկան, Կալեդոնիան, ֆրանսերենը իր դիրքերը պահում է
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նաև արաբական աշխարհում, Հայաստանը նույնպես ֆրանկոֆոն երկրների շարքն է
դասվում:
Տեսնելով, որ Հայաստանի կառավարությունը մեծ ցանկություն ունի զարգացնելու
ֆրանկոֆոնիան, մեր գործը պիտի լինի նրան օգնելը: Հետևաբար՝ մենք պետք է սատարենք այն ուսանողներին, որոնք ունեն նմանատիպ փորձառություն: Չպետք է նաև մոռանալ, որ ուսանողները գալիս են միջնակարգ դպրոցից, այսինքն` պետք է օգնել դպրոցի
ուսուցիչներին, որպեսզի նրանք ավելի արդիականացնեն դասավանդման մեթոդները:
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РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ФРАНКОФОНИЯ» В ПРЕПОДАВАНИИ
ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА В ВУЗЕ
Ключевые слова: Франкофония, всеобщие ценности, кооперация, сотрудничество, дипломатия, ассоциация
Основной целью франкофонии является обьединение на мировом уровне всех ученых и исследователей, использующих французский язык. Армения является частью франкофонии. Эта
организация поддерживает всех студентов и преподавателей, использующих французский
язык в своих исследованиях.
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Key Words: Francophonia, universal values, cooperation,
diplomacy, collaboration, association
The main objective of Francophonia is to unite scientists and researchers using the French
language. Armenia constitutes part of it. This world organization supports all students and teaching
staff who use French in their research processes.
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ՎԻԼԵՆ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՀ ԳԱԱ
Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության
ինստիտուտ

ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՈՐՈՇ
ՄԱԿՐՈՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ
ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ
Հիմնաբառեր. Եվրասիական տնտեսական միություն, Մաքսային միություն, իրական ՀՆԱ, ՍԳԻ, համադրվող տնտեսություններ, միասնական եվրասիական տնտեսական տարածք, փոխհամաձայնեցված տնտեսական քաղաքականություն
Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրների որոշ մակրոտնտեսական ցուցանիշների համեմատական վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ մենք գործ ունենք անհամաչափ զարգացման տեմպեր, ինչպես նաև չափեր ունեցող տնտեսությունների հետ: Այս համատեքստում բավական դժվար է ասել, թե ինչպիսին կլինի տնտեսական ինտեգրացման հետագա ընթացքը: ՀՀ
տնտեսության համար շատ հավանական է, որ միասնացման առաջիկա տարիներին լինեն որոշակի դժվարություններ, սակայն անհրաժեշտ է դրսևորել ճկունություն և բազմազանեցված մոտեցումներով տնտեսությունը տանել նորարարական զարգացման ճանապարհով:

2014 թ. հոկտեմբերի 10-ին ՀՀ-ը ստորագրեց Եվրասիական տնտեսական միությանն
անդամակցելու համաձայնագիրը` դրանով իսկ մտնելով տնտեսական զարգացման
սկզբունքորեն նոր շրջափուլ: Այսպիսով` 2015 թ. հունվարի 1-ից հետո Եվրասիական
տնտեսական միության անդամ երկրների պառլամենտների կողմից նշված համաձայնագիրը վավերացնելու արդյունքում Հայաստանն իր տնտեսական շահերի և հետաքրքրությունների առումով կհայտնվի եվրասիական տարածաշրջանում` որոշ առումով սկզբունքորեն շրջադարձ կատարելով և Եվրոպական միությունից անցում կատարելով այլ բևեռ:
Այս համատեքստում, սկսած 2013 թ. սեպտեմբերից, բազմիցս քննարկվում են Մաքսային միության, այնուհետև` Եվրասիական տնտեսական միություն հետ ՀՀ փոխհարաբերությունների հարցերը: Եվ քանի որ մենք գործ ունենք տնտեսական համագործակցության հետ, հարկ ենք համարում անդրադառնալ Եվրասիական տնտեսական միություն
(ԵՏՄ) երկրների որոշ մակրոտնտեսական ցուցանիշների միտումների համեմատական
վերլուծությանը:
Ուսումնասիրվող ցուցանիշների շրջանակներում ընդգրկել ենք նաև ամբողջ ԱՊՀ
տարածաշրջանին առնչվող միտումները, ինչպես նաև Ղրղըզստանի որոշ մակրոտնտե120

սական ցուցանիշներ` հաշվի առնելով վերջինիս՝ ԵՏՄ-ին անդամակցելու նախապայմանները և հնարավորությունները:
Իհարկե, ԵՏՄ ստեղծումը, որպես հակակշիռ բևեռ Եվրոպական միությանը (ԵՄ), մի
շարք դեպքերում համաշխարհային տնտեսության մեջ մեծ դերակատարում ունեցող
երկրների կողմից դիտվում է ոչ միանշանակ կերպով, սակայն փաստը մնում է այն, որ
համաշխարհային տնտեսությունը զարգանում է խոշոր տնտեսական բլոկների և ռեգիոնալիզմի սկզբունքներից ելնելով, որը ենթադրում է տնտեսական, մաքսային, բանկային,
արժութային և մի շարք այլ միությունների ձևավորվում:
Վերլուծելով ԵՏՄ անդամ երկրների մակրոտնտեսական ցուցանիշները` նկատում
ենք, որ ՀՆԱ աճի տեմպերով 1996-2005 թթ. միջին ցուցանիշով առաջին տեղում է Հայաստանը` 8.6%, որին հաջորդում է Բելառուսը` 6.9%: Ճգնաժամային տարիներին և,
հատկապես, 2009 թ. ամենաբարձր ՀՆԱ անկում է գրանցվել ՀՀ-ում` -14.1%, իսկ լավագույն դիրքերում է գտնվել` 1.2% ՀՆԱ աճով Ղազախստանը: 2010 թ. սկսած՝ Ղազախստանում ՀՆԱ աճի տեմպերը բավական բարձր են, որը խոսում է այդ երկրի տնտեսության առաջանցիկ աճի և զարգացման մասին, որը չենք կարող ասել Բելառուսի և Ռուսաստանի տնտեսությունների վերաբերյալ, դեռ ավելին, պայմանավորված Արևմուտքի,
հատկապես` ԱՄՆ-ի և ԵՄ-ի Ռուսաստանի դեմ կիրառված պատժամիջոցներով, ՌԴ
տնտեսական աճի տեմպերն առաջիկա երկու տարիներին չեն հասնի անգամ 1%-ի և 2014 թ.
կկազմեն` 0.2%, իսկ 2015 թ.` 0.5%:
Իհարկե, այդ միտումները տարածվում են ոչ միայն ՌԴ տնտեսության վրա, այլև ամբողջ համաշխարհային տնտեսության մեջ է տնտեսական աճը նվազում, և 2014 թ. վերջինս կկազմի 3.3%, իսկ 2015 թ.` 3.8%, սակայն դա նշանակում է, որ ՌԴ-ն անգամ համաշխարհային միջին տնտեսական աճի ցուցանիշից հետ է մնում:
Այս համատեքստում տրվող ամենակարևոր հարցադրումներից են, թե ինչով է պայմանավորված նման ցածր աճի տեմպեր ունեցող գործընկերոջ շուրջ ձևավորվող միությանն անդամակցությունը, և արդյոք մենք գործ ունենք միմյանց հետ համադրվող
տնտեսությունների հետ: Պնդումներից մեկն այն է, որ ԵՄ տնտեսական աճի տեմպերը
ևս բարձր չեն, 2013 թ.՝ 0.2%, իսկ 2014 թ.՝ 1.4%, սակայն վերջինս ունի լուրջ տնտեսական
ներուժ: Մյուս կողմից, ԱՊՀ տարածաշրջանը ևս աչքի չի ընկնում աճի բարձր տեմպերով,
սակայն Եվրասիական միության ընդլայնման պարագայում վերջինս կընդլայնի իր համագործակցության շրջանակներն ասիական զարգացող երկրների հետ, որոնք անգամ 2009
թ. ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի տարիներին դրսևորում էին միջինում 7.5% աճ, իսկ
2014 թ. կանխատեսումներով կկազմի մոտ 6.5%: Այսինքն` ասիական տարածաշրջանն
լուրջ դերակատարում կարող է ունենալ Եվրասիական տնտեսական միության լիարժեք
կայացման գործում: Իսկ թե ինչքանով են համադրելի ԵՏՄ անդամ երկրների տնտեսությունները, պետք է նշել, որ չափերի առումով անհամադրելի են, իսկ գործունեության
ձևի, պայմանների, նախկինում գործող խաղի կանոնների տեսանկյունից՝ մի շարք առումներով համադրելի:
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Աղյուսակ 1
Անցումային շուկաներ ունեցող և զարգացող երկրների տնտեսություններ:
Իրական համախառն ներքին արդյունքն (ՀՆԱ) ըստ երկրների1
(տարեկան տոկոսային փոփոխություն)

ԱՊՀ•
Ռուսաստան
Բացառությամբ
Ռուսաստանը
Հայաստան
Բելառուս
Ղազախստան
Ղրղըզստան

Միջին
1996-2005
4.2
3.8

2006 2007 2008 2009 2010

2011

2012

2013

Կանխատեսումներ
2014 2015 2019
0.8
1.6
3.0
0.2
0.5
2.0

8.9
8.2

9.0
8.5

5.4
5.2

–6.2
–7.8

5.0
4.5

4.8
4.3

3.4
3.4

2.2
1.3

5.1

11.0

10.3

5.6

–2.3

6.1

6.1

3.6

4.2

2.0

4.0

5.0

8.6
6.9
6.4
4.7

13.2
10.0
10.7
3.1

13.7
8.7
8.9
8.5

6.9
10.3
3.3
7.6

–14.1
0.1
1.2
2.9

2.2
7.7
7.3
–0.5

4.7
5.5
7.5
6.0

7.1
1.7
5.0
–0.9

3.5
0.9
6.0
10.5

3.2
0.9
4.6
4.1

3.5
1.5
4.7
4.9

4.5
2.7
5.7
5.3

Իհարկե, տնտեսական աճի և զարգացման տեմպերի հետ կապված հարցերն այսքանով չեն սահմանափակվում, այդ իսկ պատճառով անդրադառնանք սպառողական գների
ինդեքսի (ՍԳԻ) միտումներին, որոնք ևս մեծ ազդեցություն կարող են ունենալ իրական
ՀՆԱ աճի վրա:
ԵՏՄ երկրների շարքում Հայաստանն ամենացածր ինֆլյացիոն տեմպեր ունեցող երկիրն է, և ինչպես ցույց են տալիս ԱՄՀ կանխատեսումները այդ միտումները կշարունակվեն նաև հետագա տարիներին: Սա փաստում է այն մասին, որ ՀՀ ընկերությունները
ԵՏՄ շրջանակներում ապրանքներ արտահանելիս ունենալու են որոշակի դժվարություններ: Այստեղ կարևորվում է փոխհամաձայնեցված տնտեսական քաղաքականություն
ունենալու խնդիրը: Պետք է նշել, որ ՍԳԻ տեմպերով և՛ Բելառուսում, և՛ Ռուսաստանի
Դաշնությունում առկա են լուրջ ռիսկեր, իսկ դա նշանակում է, որ պետք է նախօրոք մտածել ֆյուչերսային գների մասին, փորձել ապահովագրվել հետագա կորուստներից: Սպասվում է, որ 2014 թ. Բելառուսում ՍԳԻ-ն կկազմի 18.6%, իսկ 2015 թ.` 16.9%, ՌԴ-ում 2014 թ.
ՍԳԻ-ն կհասնի 7.4%-ի, իսկ Ղազախստանում՝ 6.9%-ի: Փաստորեն, Մաքսային միության
շրջանակներում Հայաստանն ինֆլյացիոն ռիսկերի առումով ունի համեմատական առավելություն: Մյուս կողմից, պետք է նշել, որ տնտեսական համագործակցության ընթացքում կարող են առաջանալ մի շարք վեճեր, որոնց կարգավորումը լինելու է Մինսկում,
այսինքն` ԵՏՄ դատական հարցերը կկարգավորի Բելառուսը, իսկ ինչ վերաբերում է ֆինանսական կարգավորման հարցերին, ապա այս բնագավառում բավական մեծ դեր է
վերցրել Ղազախստանը:
1

•

World Economic Outlook October 2014, Legacies, Clouds, Uncertainties, World Economic and Financial Surveys,
International Monetary Fund, p. 188.
Ծանոթություն. ԱՄՀ-ի կողմից ԱՊՀ երկրների դասակարգման մեջ ներառվել են նաև Վրաստանի և Թուրքմենիայի տնտեսական ցուցանիշները, քանի որ վերջիններս, ԱՊՀ կազմում ընդգրկված չլինելով հանդերձ,
աշխարհագրական առումով մոտ են և ունեն տնտեսական կառուցվածքի մի շարք նմանություններ:
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Աղյուսակ 2
Անցումային շուկաներ ունեցող և զարգացող երկրների տնտեսություններ:
Սպառողական գների ինդեքսն (ՍԳԻ) ըստ երկրների1
(տարեկան տոկոսային փոփոխություն)

ԱՊՀ
Ռուսաստան
Բացառությամբ
Ռուսաստանը
Հայաստան
Բելառուս
Ղազախստան
Ղրղըզստան

Միջին
1996-2005
24.6
25.5

2006 2007 2008 2009

2010 2011 2012

2013

Կանխատեսումներ
2014 2015 2019
7.9
7.9
4.9
7.4
7.3
4.0

9.5
9.7

9.7
9.0

15.5
14.1

11.1
11.7

7.1
6.9

9.8
8.4

6.2
5.1

6.4
6.8

21.9

8.9

11.7

19.2

9.7

7.8

13.2

9.1

5.6

8.9

9.3

6.8

5.6
67.7
11.7
13.5

3.0
7.0
8.6
5.6

4.6
8.4
10.8
10.2

9.0
14.8
17.1
24.5

3.5
13.0
7.3
6.8

7.3
7.7
7.1
7.8

7.7
2.5
53.2 59.2
8.3
5.1
16.6 2.8

5.8
18.3
5.8
6.6

1.8
18.6
6.9
8.0

3.8
16.9
6.1
8.9

4.0
16.5
5.9
5.5

Իհարկե, միասնական համակարգման հարցերը կստանձնի նաև Մոսկվան, սակայն
ԵՏՄ և, հատկապես, Մաքսային միության շրջանակներում անդամ երկրներն իրար հետ
ճանապարհ անցնելով միայն կարող են ստեղծել միասնական և նույն մեխանիզմների
վրա աշխատող ու գործող տնտեսական համակարգ: Իհարկե, կա հավանականություն,
որ շատ հարցերում, ինքնուրույն տնտեսական որոշումներ կայացնելու հետ կապված, կարող են առաջանալ դժվարություններ, քանի որ դրանք պետք է փոխհամաձայնեցվեն, սակայն այստեղ ևս անհրաժեշտ է դրսևորել ճկունություն, բարձրացնել տնտեսության մրցունակությունը՝ բանակցային հարցերում խոսելով ոչ թե պարտվողի, այլ մրցակցային պայքարում հաղթողի դիրքերից:
Վերլուծելով ԵՏՄ անդամ երկրների և հետագայում անդամակցել ցանկացող Ղրղըզստանի ընթացիկ հաշվի հաշվեկշիռները՝ նկատում ենք, որ միայն ՌԴ-ն և Ղազախստանը
ունեն դրական հաշվեկշիռ՝ այն էլ որոշ տարիների: Վերջինս պայմանավորված է նավթի
և գազի առկայությամբ, սակայն կիրառվող պատժամիջոցների, ինչպես նաև 90 դոլարի
շրջանակներում նավթի գների տատանումների պարագայում, կարճ ժամանակահատվածում հնարավոր է, որ ընթացիկ հաշվի հաշվեկշիռը հայտնվի բացասական նշանի տակ:
Հայաստանն այս առումով որոշակի տոկոսային առավելություն ունի Բելառուսից, սակայն
այն հանգամանքը, որ առևտրային հաշվեկշիռը բացասական է, և անհրաժեշտ է ներմուծման փոխարինման քաղաքականություն իրականացնել, ակնհայտ է:

1

World Economic Outlook October 2014, Legacies, Clouds, Uncertainties, World Economic and Financial Surveys,
International Monetary Fund, p. 193.
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Աղյուսակ 3
Անցումային շուկաներ ունեցող և զարգացող երկրների տնտեսություններ:
Ընթացիկ հաշվի հաշվեկշիռն ըստ երկրների1 (ՀՆԱ տոկոս)

ԱՊՀ
Ռուսաստան
Բացառությամբ
Ռուսաստանը
Հայաստան
Բելառուս
Ղազախստան
Ղրղըզստան

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

7.2
9.3

3.8
5.5

5.0
6.3

2.6
4.1

3.4
4.4

4.3
5.1

2.5
3.5

0.6
1.6

Կանխատեսումներ
2014
2015
2019
1.9
2.1
1.6
2.7
3.1
2.2

0.5

–1.5

0.8

–1.8

0.3

1.8

–0.6

–2.2

–0.5

–0.9

0.0

–3.9
–3.9
–2.5
–3.1

–8.5
–6.7
–8.0
–6.2

–15.0
–8.2
4.7
–15.6

–17.6
–12.6
–3.6
–2.5

–14.2
–15.0
0.9
–6.4

–11.1
–8.5
5.4
–9.6

–11.1
–2.9
0.5
–15.9

–8.0
–10.1
–0.1
–14.8

–7.7
–8.5
0.3
–14.2

–7.3
–7.4
–0.7
–14.8

–6.5
–5.0
0.4
–6.6

Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրների որոշ մակրոտնտեսական
ցուցանիշների համեմատական վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ մենք գործ ունենք անհամաչափ զարգացման տեմպեր, ինչպես նաև չափեր ունեցող տնտեսությունների հետ:
Այս համատեքստում բավական դժվար է ասել, թե ինչպիսին կլինի տնտեսական միասնացման հետագա ընթացքը: ՀՀ տնտեսության համար շատ հավանական է, որ առաջիկա տարիներին լինեն որոշակի դժվարություններ, սակայն անհրաժեշտ է դրսևորել ճկունություն՝ բազմազանեցված մոտեցումներով տնտեսությունը տանելով նորարարական
զարգացման ճանապարհով:

ВИЛЕН ХАЧАТРЯН
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
СТРАН ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
Ключевые слова: Евразийский экономический союз, Таможенный союз, реальный ВВП, ИПЦ, сопоставимые экономики, единое евразийское экономическое пространство, скоординированная экономическая политика
Сравнительный анализ некоторых макроэкономических показателей стран Евразийского
экономического союза показывает, что мы имеем дело с экономиками, имеющими несоразмерные темпы роста и величины. В связи с этим достаточно сложно предсказать, каким будет
дальнейший ход экономической интеграции. Вполне вероятно, что для экономики Армении
предстоящие годы интеграции будут протекать со значительными трудностями, но нужно
проявить гибкость и экономику с диверсифицированным подходом вести по пути инновационного развития.
1

Նույն տեղում, էջ 203:
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VILEN KHACHATRYAN
SOME MACROECONOMIC INDICATORS COMPARATIVE ANALYSIS
OF EURASIAN ECONOMIC UNION COUNTRIES
Key Words: Eurasian Economic Union, Customs Union, real
GDP, CPI, comparable economies, Eurasian
common economic area, coordinated economic
policy
Macroeconomic indicators comparative analysis for Eurasian Economic Union member countries
shows that we deal with countries of asymmetric (unproportional) economic development and growth.
In this context, prediction of future integration processes becomes difficult. Probably, RA economy may
face difficulties in forthcoming years of integration. However, we need to be more flexible and lead the
economy of diversification on the way to innovative development.

ԳՐԻԳՈՐ ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ
Տնտեսագիտության դոկտոր,
պրոֆեսոր, ՀՊՏՀ

ՔԱՂԱՔԱԿՐԹԱԿԱՆ ԱՌԱՋԸՆԹԱՑԸ ՈՐՊԵՍ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ
ՀԻՄՆԱՐԱՐ ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐ
Հիմնաբառեր. քաղաքակրթություն, տեղեկատվություն, գիտելիք, մարդկային կապիտալ, արդյունաբերական
քաղաքակրթություն,
ցանցային
տնտեսություն, խորհրդանշական կապիտալ
Քաղաքակիրթ հասարակությունն իր գոյության ընթացքում անցել է 3 փուլ կամ 3 «ալիք»:
Հոդվածում ներկայացված են այդ 3 «ալիքները» և դրանցից յուրաքանչյուրի դերը քաղաքակիրթ
հասարակության զարգացման գործում:
Հատուկ ուշադրություն է հատկացված հասարակության առաջընթացի երրորդ ալիքին, որի
ընթացքում կրթությունը, գիտությունը, մարդկային կապիտալը, տեղեկատվությունը և տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մուտք են գործել հասարակության գործունեության բոլոր ոլորտներ:

Մարդկային հասարակությունն իր պատմական զարգացման ընթացքում անցել է քաղաքակրթության տարբեր աստիճաններ և այսօր ապրում է հեղափոխական զարգացման
մի շրջան, որի պայմաններում կրթությունը, գիտելիքը, տեղեկատվությունը ստանձնել են
առաջատար դեր և դարձել զարգացման ու տնտեսական աճի ելակետային պայման: Ըստ
Էլվին Թոֆլերի բնութագրման՝ այժմ գործողության մեջ է հասարակության քաղաքա125

կրթական զարգացման երրորդ շրջանը կամ ալիքը:
Հասարակության քաղաքակրթական զարգացման վերլուծության և տեսական հիմնավորման գործում մեծ դերակատարում են ունեցել Էլվին Թոֆլերը, Դանիել Բելը, Քևին
Քելին, Մետկալֆեն և այլք: Նրանք, հատկապես Թոֆլերը և Քելին, հիմնավորել են մարդկային հասարակության քաղաքակրթական զարգացման համակարգի ամբողջական
բնութագրումը` երեք խոշոր ալիքներով, որոնցից իրենց երկրների զարգացման հիմնախնդիրները լուծելիս օգտվել են ԱՄՆ-ը, Մեծ Բրիտանիան, Ճապոնիան, ԵՄ երկրները:
Համաշխարհային հանրության քաղաքակրթական զարգացման երեք խոշոր ալիքները
հիմնավորելու գործում հատկապես մեծ է Դանիել Բելի ծառայությունը: Այդ ալիքներն են.
1. մինչարդյունաբերական կամ գյուղատնտեսության դարաշրջան,
2. արդյունաբերական դարաշրջան,
3. հետարդյունաբերական դարաշրջան:
Հասարակության քաղաքակրթական զարգացման առաջին մակարդակում ամենուր
տիրապետող են եղել աշխատանքի պարզ բաժանումը և որոշակի դասակարգեր ու խավեր` ազնվականներ, հոգևորականներ, զինվորականներ, ստրուկներ, ճորտեր և այլն:
Հասարակության մեջ մարդկանց դիրքը և տեղը որոշվել է նրանց սոցիալական ծագումի:
Հասարակության քաղաքակրթական զարգացման այդ ալիքը տևել է հազարամյակներ:
Բնական է, որ այդ շրջանում կրթությունը, գիտելիքը և հասարակության քաղաքակրթությունը գտնվել են ցածր մակարդակի վրա և էականորեն չեն նպաստել հասարակության զարգացմանը:
Այդ օրվանից, մոտավորապես 500-600 տարի առաջ հասարակության մեջ տեղի է
ունեցել «պայթյուն», որի հարվածային ալիքը տարածվել է աշխարհով մեկ և առաջացել է
հասարակության քաղաքակրթական զարգացման երկրորդ ալիքը: Այդ ալիքն առանձնահատուկ է նրանով, որ սկիզբ է դրվել մեքենայական արտադրությանը, հանդես են եկել
մետաղի ձուլման եղանակներ, ստեղծվել ներքին այրման շարժիչը, շոգեմեքենան, կառուցվել երկաթգծեր, էներգիայի ստացման աղբյուրներ` հիդրո-, ատոմային, ջրածնային,
արևային և այլն, ձևավորվել կապի միջոցներ` ցամաքային, ջրային, օդային, ռադիոն, հեռախոսը և այլն: Այդ բոլորի արդյունքում տնտեսությունը սկսել է զարգանալ և ապահովել
տնտեսական բարձր աճ:
Արդյունաբերական քաղաքակրթական ալիքը նշանավորվեց նաև նրանով, որ ձևավորվեցին սոցիալական նոր հարաբերություններ, սեփականության նոր ձևեր, նոր դասակարգեր ու սոցիալական նոր խմբեր:
Անցյալ դարի երկրորդ կեսից սկիզբ առավ հասարակության քաղաքակրթական զարգացման երրորդ ալիքը` կրթության արագ զարգացմամբ, մարդկային կապիտալի ու
գիտության առաջընթացով, տեղեկատվական համակարգի ու ցանցային տնտեսության
ձևավորմամբ, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ընդլայնմամբ, որոնց միջոցով արտաքին կապը հնարավոր դարձավ օրվա բոլոր ժամերին:
Այսօր կրթության, գիտելիքի և գիտության հեղափոխական զարգացման արդյունքում
տեղեկատվական տեխնոլոգիաները դարձել են հասարակության քաղաքակրթական
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զարգացման, տնտեսական աճի շարժիչ ուժերը: Հետևապես՝ ներկա ժամանակաշրջանում հասարակությունը գործում է քաղաքակրթական զարգացման հեղափոխական
շրջանում, որի պայմաններում կրթությունը, գիտելիքը, գիտությունը, մարդկային կապիտալը, տեղեկատվությունն ու տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մուտք են գործել հասարակության գործունեության բոլոր ոլորտներ:
Անհրաժեշտ է ընդգծել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ներկա պայմաններում
էական բարեփոխումներ է իրականացրել հասարակության, կրթության, գիտելիքների,
գիտության, տեղեկատվության, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ասպարեզում, սակայն պետք է նշել, որ այդ բարեփոխումները դեռևս բավարար չեն հասարակության քաղաքակրթական զարգացման անհրաժեշտ մակարդակ ձևավորելու համար:
Կարծում ենք՝ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է հատուկ մոտեցում ցուցաբերի այն հանգամանքին, որ, իրոք, կրթությունը, գիտելիքը, գիտությունը և տեղեկատվությունը հասարակության քաղաքակրթական զարգացման պայմաններում հասարակության և տնտեսության առաջընթացի առաջնային պայմաններ ու գործոններ են: Դրանք,
որպես բարիքներ, էականորեն տարբերվում են արտադրության ավանդական գործոններից և ունեն առանձնահատկություններ:
Ի տարբերություն սովորական բարիքների ու արտադրության ավանդական գործոնների, կրթությունը, գիտելիքը, գիտությունը և տեղեկատվությունը սպառման արդյունքում
չեն վերանում, չեն ոչնչանում, այլ գտնվում են անընդհատ շարժման ու հարստացման ընթացքում և նոր գիտելիքների ու տեղեկատվության աղբյուր են, այսինքն` սպառման
ընթացքում վերջնական օտարման չեն ենթարկվում: Այսպես՝
1. Որևէ անհատի կամ անհատների ձեռք բերած ու սպառած գիտելիքներն ու տեղեկատվությունը չեն նշանակում, թե մեկ այլ անհատ կամ անհատների խումբ
նույն աղբյուրից չեն կարող ձեռք բերել նույնքան գիտելիք և տեղեկատվություն:
Այդ նույնը չենք կարող վերագրել սովորական բարիքներին և արտադրության
ավանդական գործոններին:
2. Եթե աշխարհի գիտելիքները և տեղեկատվությունը ներկայացնենք որպես
խորհրդանշական կապիտալ (բարիք), ապա դրա պաշարները, ի տարբերություն
նավթի, գազի և այլ նյութերի (բարիքների) պաշարների, օգտագործման ընթացքում ավելանում և ընդլայնվում են, որովհետև գիտելիքը, դրա աղբյուրները և տեղեկատվությունը օգտագործման ընթացքում անընդհատ ավելանում են:
3. Որպես բարիք՝ գիտելիքի և տեղեկատվության մյուս առանձնահատկությունն այն
է, որ դրանք արտադրության ավանդական գործոնների և մյուս բարիքների համեմատությամբ առատ են և որպես հիմք են հանդես գալիս տեխնիկական ու տեխնոլոգիական առաջընթացի ու տնտեսության անվերջ զարգացման համար, եթե օգտագործվում են հիմնավոր և նպատակային:
4. Գիտական արտադրանքի և տեղեկատվական ծառայության ծախսերի ու ինքնարժեքի կառուցվածքը էականորեն տարբերվում է սովորական բարիքների և արտադրության ավանդական գործոնների ծախսերի կառուցվածքից ու ինքնարժեքից:
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Դա պայմանավորված է այն բանով, որ գիտության, որպես գիտելիքի աղբյուրի,
տեղեկատվության ու տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ծախսերի գերակշիռ
մասը բաժին է ընկնում առաջին նմուշ օրինակին, հետագա օրինակների ստացումն
իրականացվում է բազմացման միջոցով, որը շատ քիչ ծախսեր է պահանջում:
Այդ բոլորը թույլ է տալիս եզրակացնել, որ հասարակության քաղաքակրթական զարգացման երրորդ ալիքին բնորոշ և տիրապետող են կրթությունը, գիտելիքը, մարդկային
կապիտալը և տեղեկատվությունը որպես արտադրության գործոններ` իրենց միասնությամբ ու ամբողջությամբ:
Ժամանակակից հասարակության մեջ գիտելիքը, գիտությունը և տեղեկատվությունը
դարձել են հասարակության քաղաքակրթական զարգացման ու առաջընթացի շարժիչ
ուժ: Տեղեկատվությունը որպես գիտելիքի և գիտության արդյունք բնութագրելու համար
անհրաժեշտ է ներկայացնել, թե ինչպես է դա ստացվում և օգտագործվում: Նշենք, որ
հասարակության անդամներն իրենց կենսագործունեության ընթացքում գործում են տարբեր ոլորտներում, շփվում են տարբեր երևույթների և գործընթացների հետ` բնության,
տնտեսական, սոցիալական, քաղաքական, քաղաքակրթական և այլն, ցանկանում են
լիարժեք տեղեկատվություն ունենալ դրանցից յուրաքանչյուրի վերաբերյալ: Առաջին հերթին, դա իրականացվում է գործընթացների և երևույթների զգայական ընկալման միջոցով, սակայն զգայական ընկալումը երևույթը և գործընթացը ճանաչելու անհրաժեշտ,
բայց դեռևս լիարժեք պայման չէ: Երևույթը և գործընթացը լիարժեք ճանաչելու համար
մարդը դիմում է իր բանականությանը, որի միջոցով թափանցում է երևույթի ու գործընթացների խորքը, բացահայտում է դրանց բովանդակությունը ու գոյության պատճառահետևանքային կապերը, որի արդյունքում դա դառնում է գիտելիք, գիտական արդյունք,
լիարժեք տեղեկատվություն՝ որպես նրա գործունեության հիմքը:
Ահա թե ինչու՝ մարդու բանական գործունեության արդյունքը համարվում է հասարակության քաղաքակրթության զարգացման և աճի գործոն:
Անհրաժեշտ է եզրակացնել, որ երևույթներն ու օբյեկտները ճանաչելու գործընթացում մտավոր աշխատանքը պատճառահետևանքային կապեր չի ստեղծում, այլ մարդն իր
բանական գործունեության արդյունքում դրանք բացահայտում և հիմնավորում է որպես
լիարժեք տեղեկատվություն ու օգտագործում:
Հիմք ընդունելով վերը նշվածները՝ անհրաժեշտ է եզրակացնել, որ հետարդյունաբերական տնտեսական համակարգում չկա արտադրության համակենտրոնացման խիստ
անհրաժեշտություն, քանի որ տնտեսական գործարքները կազմակերպվում և իրականացվում են տեխնոլոգիական նոր միջոցներով, հեռահաղորդակցության և կապի ժամանակակից գործիքակազմի օգնությամբ, որոնք հավասարապես հասանելի են ինչպես խոշոր, այնպես և փոքր ու միջին կազմավորումներին:
Մյուս կարևոր փոփոխությունն այն է, որ հասարակության սուբյեկտների տնտեսական հարաբերությունները կազմակերպվում և իրականացվում են գերազանցապես հորիզոնական հարաբերությունների միջոցով, իսկ ուղղահայաց կապերն էականորեն նվազել
են: Բացի այդ, տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության տեխնոլոգիաների լայնորեն
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օգտագործման շնորհիվ՝ աշխատողները դարձել են ինքնուրույն, արագացել է բոլոր կարգի գործարքների իրականացումը, հասարակության մեջ կրճատվել են բյուրոկրատական
ապարատը, գործարքային ծախսերը: Միաժամանակ, համաշխարհային տնտեսության
մեջ բավական ծավալուն են դարձել տարբեր երկրների տնտեսական, գիտական, սոցիալական, քաղաքական կապերն ու հարաբերությունները:
Դա է պատճառը, որ ժամանակակից համաշխարհային տնտեսությունը ներկայացվում է տարբեր անվանումներով` գիտելիքահենք, տեղեկատվական և ցանցային: Նկատի
ունենալով այն հանգամանքը, որ համաշխարհային տնտեսության համակարգում գործում են հազարավոր խոշոր, միջին, փոքր կարողության տնտեսավարողներ, որոնք տեղեկատվական տեխնոլոգիաների շնորհիվ ձևավորել են միլիոնավոր կապեր ու հարաբերություններ, նշանակում է՝ հասարակությունը գործ ունի համաշխարհային ցանցային
տնտեսության հետ: Այդ համակարգում գործող սուբյեկտներից յուրաքանչյուրն ազատ
կարող է կապեր հաստատել ցանկացած թվով սուբյեկտների հետ` անկախ այն բանից,
թե սուբյեկտներից յուրաքանչյուրն աշխարհի որ կետում է գտնվում:
Հետևապես՝ տեղեկատվական ցանցը մի միջավայր է, որի կազմի մեջ ընդգրկված
ամեն մի կազմավորում կամ անհատ անմիջական կարող է կապ հաստատել ցանցի մյուս
մասնակիցների հետ` նոր գաղափարների փոխանցման, առևտրային գործարքներ իրականացնելու, պայմանագրեր կնքելու, ներդրումներ կատարելու, անհրաժեշտ տեղեկատվություն ստանալու և այլ խնդիրներ լուծելու նպատակներով:

ГРИГОР КИРАКОСЯН
ПРОГРЕСС ЦИВИЛИЗАЦИИ КАК ОСНОВНОЙ СТИМУЛ РАЗВИТИЯ
Ключевые слова: политика, информация, знание, человеческий капитал, промышленная политика, сетевая экономика, символический капитал
Цивилизованное общество, имея основным условием которого является экономический
прогресс и развитие, в процессе своего существования прошло через 3 этапа или "3 волны"
развития.
В статье представлены эти "3 волны" и роль каждой из них в развитии цивилизованного
общества.
Особое внимание уделено 3-ей волне прогресса общества, при которой образование, знание, наука, человеческий капитал, информация и информационные технологии стали движущей
силой и факторами общественного прогресса.
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GRIGOR KIRAKOSYAN
CIVILIZATION PROGRESS OF AS MAIN IMPETUS FOR DEVELOPMENT
Key Words: policy, information, knowledge, human capital,
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capital
Civilized society with economic progress and development as its main precondition has gone
through three stages or "three waves" of development.
The role of these "three waves" in development of civilized society is presented in the paper.
Special attention is paid to the third wave of society`s progress when education, knowledge,
science, human capital, information and information technologies have become a driving force and
factors for social progress.

ՎԵՐԳԻՆԵ ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ

ՈՒՂԵՂԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ԱԶԳԱՅԻՆ
ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Հիմնաբառեր. ուղեղային կենտրոններ, մտքի ֆաբրիկաներ, տեղեկատվական պատերազմ, ՌԵՆԴ
կորպորացիա, ազգային անվտանգության
ռազմավարություն, տեղեկատվական անվտանգություն
Ուղեղային կենտրոններն իրականացնում են հետազոտություններ և գիտական ծրագրեր,
որոնք ուղղված են ազդելու և կրթելու քաղաքագետներին և այն անձանց, ովքեր հասարակական
կարծիք են ձևավորում տնտեսական, սոցիալական և քաղաքական խնդիրների շուրջ: Ինչպես նաև
կարևորվում է ուղեղային կենտրոնների դերը որպես ազգային անվտանգության ռազմավարության
գործիք:

Արդի ժամանակաշրջանում ազգային և պետական համակարգերի անվտանգությունը, մասնավորապես` արդյունավետությունն ու մրցունակությունը պայմանավորված են
այդ համակարգերի ունեցած մտավոր ներուժի քանակով, որակով, դրանք կազմակերպելու և, իրենց շահերին համապատասխան, նպատակաուղղված կիրառելու ունակությամբ։
Հայտնի է, որ բացի ավանդական գիտակրթական կառույցներից, ակադեմիական բնույթի ինստիտուտներից և բուհական հաստատություններից, մտավոր ներուժի կազմա130

կերպման կարևոր ձևաչափ են նաև հատուկ հետազոտական կենտրոնները։ Նման կառույցները տեղեկատվական դաշտում ընդունված է անվանել «ուղեղային կենտրոններ»`
ՈւԿ: Հատկանշական է, որ Արևմուտքում ՈւԿ-ներն ավելի հաճախ կոչվում են «մտքի ֆաբրիկաներ», «ուղեղային տրեստներ», «ազգային շահ արտադրող» կամ «գաղափարախոսություն ստեղծող» կազմակերպություններ՝ այդպիսով վերագրելով դրանց ավելի դինամիկ իմաստ1։ Բնորոշ է նաև, որ կայացած ՈւԿ-ների կառուցվածքում հաճախ տեղ են
գտնում նաև կրթական կենտրոններ, որոնց նպատակն է ազգային ընտրանին համալրել
գաղափարական, ստեղծագործ և լավ պատրաստված մասնագետներով:
ՈւԿ-ների քանակական աճը և ժամանակակից գլոբալացման գործընթացներում
դրանց դերակատարման մեծացումը պայմանավորված են ներկայիս տեղեկատվական
դարաշրջանով և տեղեկատվական հասարակության ձևավորմամբ։ Իր հերթին, ՈւԿ-ների
գործունեությունը նպաստում է վերոնշյալ հասարակության կայացմանը։ Այս համատեքստում ՈւԿ-ների նկատմամբ պահանջը այն ցուցանիշն է, թե որքանով են այս կամ այն
երկրի իշխանությունները և հանրությունը համապատասխանում տեղեկատվական հասարակության բովանդակությանը, որի ներքո, համաձայն դասական ձևակերպումների,
հասկանում են տվյալ հանրության ընդհանրական գիտելիքների չափը։
Ուղեղային կենտրոնների ծառայություններից օգտվում են գրեթե բոլոր երկրների պետական մարմինները և խոշոր մասնավոր ընկերությունները: Նրանք, ովքեր տիրապետում են անհրաժեշտ նյութական և մտավոր ներուժի, ձգտում են ձևավորել իրենց շահերը
սպասարկող սեփական ՈւԿ-ներ։
Հաճախ որպես ՈւԿ են ընկալվում զուտ քաղաքական կամ տնտեսական վերլուծությամբ զբաղվող կառույցները։ Մինչդեռ իրականում ՈւԿ-ներն ուսումնասիրում և լուծումներ են առաջարկում մւսրդկային գործունեության գրեթե բոլոր ոլորտներում՝ տնտեսագիտություն, սոցիոլոգիա և այլն:
Պետք է ընդունել, որ Միացյալ Նահանգներն այն տերությունն է, որը, թերևս, լավագույնն է ըմբռնել գիտելիքների կարևորությունը և այն օգուտները, որ կարելի է ստանալ
գիտական հետազոտությունները գործնական կյանքում ներդնելու արդյունքում։ Չափազանցություն չի լինի, եթե պնդենք, որ այդ գերտերության հզորությունը, առաջին հերթին,
պայմանավորված է այն բարձր կարգավիճակով, որ ունի գիտական-ստեղծագործական
գործունեության ոլորտը ամերիկյան հանրությունում։
Արևմուտքում և հատկապես ԱՄՆ-ում քաղաքականության, հասարակագիտության
խնդիրներին և, այսպես կոչված, «մարդկային» գործոնին նախկինում և այսօր առաջնահերթ տեղ է հատկացվում։ Բավական է նշել, որ այդ բնագավառներում Միացյալ Նահանգներում գործում է մոտ 2000 ՈւԿ՝ մի մասն արդեն հարուստ պատմությամբ և ավանդույթներով։ Օրինակ` Քարնեգիի միջազգային խաղաղության հիմնադրամը, ստեղծվել էր
դեռևս 1910 թ.՝ «պատերազմների պատճառները և հակամարտությունների հնարավոր
կարգավորումները» հետազոտելու նպատակով։ Մեկ այլ հանրահայտ կենտրոն՝ Բրու1
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կինգսի ինստիտուտը, հիմնվել է 1916 թ.: ՈւԿ-ներն առանձնահատուկ կարևորություն
ձեռք բերեցին Առաջին համաշխարհային պատերազմի և դրան հաջորդած տարիներին։
Մասնավորապես՝ 1921 թ. Փարիզի խաղաղության կոնֆերանսում ԱՄՆ նախագահ Վուդրո Վիլսոնը ձևավորեց քաղաքագետներից կազմված մի խումբ, որը, բանկիրների, ձեռնարկատերերի և իրավաբանների հետ համատեղ, խորհրդատվական ծառայություններ
էր մատուցում ամերիկյան պատվիրակությանը։ Աշխատանքային այդ խումբը ստացավ
«հետազոտություն» անվանումը, և հետագայում հենց այդ միջավայրից ձևավորվեց հանրահայտ Միջազգային հարաբերությունների խորհուրդը` ՄՀԽ1:
Խոսելով Երկրորդ համաշխարհայինից հետո ԱՄՆ-ում հիմնված, «երկրորդ սերնդի»
ՈւԿ֊ների մասին՝ անհնարին է շրջանցել հանրահայտ ՌԵՆԴ կորպորացիան։ Այն ստեղծվեց 1948 թ., երբ ԱՄՆ ցամաքային ուժերի ռազմաօդային հրամանատարությունը որոշեց
«Դուգլաս» ավիաընկերության շրջանակներում ստեղծել մի կազմակերպություն, որը
պետք է իրագործեր «վերլուծությունների և հետազոտությունների» ծրագիր՝ կապված
«միջմայրցամաքային ռազմական գործողությունների հետ»2։ Ներկայումս ՌԵՆԴ-ն ունի
բազմաթիվ մասնաճյուղեր, նրա բյուջեն հասնում է տասնյակ միլիոնների, իսկ անձնակազմը ներառում է հազարավոր փորձագետների։ ՌԵՆԴ-ում մշակվում են ամենազանազան նախագծեր, որոնց զգալի մասը վերաբերում է ռազմաքաղաքական ոլորտին։
ՌԵՆԴ-ը հատուկ ուշադրություն է դարձնում տեղեկատվական տեխնոլոգիաներին, և
նրա փորձագետներն են, որ շրջանառության մեջ են մտցրել ու բովանդակություն հաղորդել այսօր արդեն սովորական դարձած տեղեկատվական գործողության և տեղեկատվական պատերազմների հասկացություններին։
Ամերիկյան հակաահաբեկչական ռազմավարության մշակողների թվում են Ռազմավարական և միջազգային հետազոտությունների կենտրոնը, Նիքսոնի կենտրոնը, Ամերիկյան ձեռնարկատիրության ինստիտուտը` (AEI), «Ժառանգություն» (Heritage), հիմնադրամը. վերջին երկուսին են, մասնավորապես, վերագրվում Իրաքի գրավման ռազմական, տնտեսական և գաղափարական հիմնավորումները։ Heritage-ը և AEI–ն ավանդաբար սպասարկում են ԱՄՆ հանրապետական կուսակցությանը, մշակում, զարգացնում են
պահպանողական և նորպահպանողական գաղափարախոսության դրույթները։
ՈւԿ-ների ստեղծման ամերիկյան փորձն այսօր ձգտում են կիրառել նաև այլ երկրներում։ Մասնավորապես՝ վերջին 20-25 տարում ԱՄՆ-ից դուրս 3000-ից ավելի ՈւԿ-ներ են
ստեղծվել3։
Դասական ՈւԿ-ների խնդիրն է ազգային անվտանգության համատեքստում նորարարական գաղափարներ, հեռանկարային նախագծեր, հայեցակարգեր, տարաբնույթ ռազմավարական-մարտավարական մշակումներ, փորձագիտական խորհրդատվություն տրամադրել պետական֊քաղաքական կառույցներին և ազգային ուղղվածություն ունեցող կա-
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պիտալը ներկայացնող ընկերություններին։ Օրինակ՝ ամերիկյան ՌԵՆԴ֊ին են պատկանում, մասնավորապես՝ «տեղեկատվական պատերազմ», «ցանցակենտրոն֊տեղեկատվական համակարգ» հասկացությունների ձևավորումը, դրանց հետագա հայեցակարգային
կատարելագործումը և կիրառական տեխնոլոգիաների վերածումը։ Համարվում է, որ նաև
նման մշակումների շնորհիվ է, որ Միացյալ Նահանգներն այսօր առաջատար դիրք է
գրավում համաշխարհային հարթությունում։
ՈւԿ-ների արդյունավետ գործունեությունը հնարավոր է միայն այն հանրություններում, որտեղ առկա են, մասնավորապես, հետևյալ պայմանները.
1. պետական֊քաղաքական և տնտեսական համակարգում ազգային անվտանգության համատեքստում մտավոր ռեսուրսների գործոնի կարևորության ըմբռնումը,
այդ ոլորտին անհրաժեշտ ռեսուրսներ տրամադրելու կամքը և կարողությունը,
2. պետական֊քաղաքական համակարգի կողմից ՈւԿ-ների գործունեությունն ըստ
ազգային շահերի ուղղորդելը, ինչպես նաև ՈւԿ-ներից ստացված արդյունքները
գործնական հարթությունում կիրառելու՝ այդ համակարգի կազմակերպչական
ունակությունը,
3. ՈւԿ-ները սնուցող՝ համապատասխան ակադեմիական և բուհական միջավայրի
առկայությունը,
4. ՈւԿ - պետություն, ազգային կապիտալ - ակադեմիական և բուհական գիտություն
օղակների փոխհարաբերություններն ապահովող արդյունավետ մեխանիզմների
առկայությունը։
Որպես կանոն, տվյալ պետության ՈւԿ-ները կազմում են համացանց և գործում են
փոխլրացման սկզբունքների համաձայն: Արդարացիորեն համարվում է, որ նման համագործակցությունը խիստ արդյունավետ է և հաճախ հանգեցնում է սիներգետիկ էֆեկտների։
ՈւԿ-ների համակարգի ստեղծումը աշխատատար և երկարատև գործընթաց է. դա
պահանջում է համապատասխան «դպրոցների» և ավանդույթների ձևավորում, արհեստավարժ մասնագետների պատրաստման տարաբնույթ մեթոդների կիրառում (օրինակ՝
ամերիկյան ՌԵՆԴ կորպորացիան շնորհալի հետազոտողների «բացահայտումը» նախընտրում է սկսել դպրոցներից) ու, թերևս, ամենակարևորը հանրության կողմից նման
ՈւԿ-ների անհրաժեշտության գիտակցումն է։
Պետք է նաև ամրագրել, որ ՈւԿ-ների համակարգը հիմնվել և առավել զարգացած ու
ինստիտուցիոնալ բնույթ է ընդունել Միացյալ Նահանգներում։ Այսօր գրեթե բոլոր կայացած երկրներում հիմնվել են նմանատիպ կառույցներ, որոնք կրում են իրենց հանրություններին բնորոշ առանձնահատկություններ։
Համաձայն փորձագիտական եզրակացությունների՝ ՈւԿ-ների համակարգի կայացվածությունը տվյալ հանրության ազգային անվտանգության` ԱԱ կարևորագույն ցուցիչներից է։ Եթե անգամ նման պնդումը դիտարկենք ձևային տեսանկյունից, ապա դա արդարացված է. մտավոր ներուժը տեղեկատվական անվտանգության գլխավոր բաղադրիչներից է, իսկ տեղեկատվական անվտանգության գործոնի անտեսումը տեղեկատվական
դարաշրջանում խիստ խոցելի է դարձնում ցանկացած հանրության ԱԱ համակարգը։
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Այժմ կայացած ՈւԿ-ների կառուցվածքում հաճախ տեղ են գտնում կրթական կենտրոններ, նրանց ստեղծման գործում հատուկ ուշադրություն է դարձվում տեղեկատվական
տեխնոլոգիաներին, իսկ սա ներկայումս այն առաջնային ոլորտներից է, որը թույլ է տալիս ունենալ մրցունակ գիտատեխնիկական ներուժ, կախվածության մեջ չլինել զարգացած երկրների տեխնիկայից և տեխնոլոգիաներից, երկրի տնտեսությունը դարձնել մրցունակ, բարձրացնել դրա տնտեսական անվտանգությունը:
Տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության տեխնոլոգիաների ոլորտում ամենամեծ
փորձը կուտակել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները՝ շնորհիվ Սիլիկոնյան հովտի։ Կառավարությունը, ժամանակին գիտակցելով այս ոլորտի առաջնայնությունը, մեծ ներդրումներ է կատարել և հասել հաջողությունների։
Սիլիկոնյան հովիտը բարձրտեխնոլոգիական ընկերությունների ամբողջություն է, որ
զբաղվում է համակարգիչների և դրանց բաղկացուցիչ մասերի մշակմամբ ու արտադրությամբ, մասնավորապես՝ միկրոպրոցեսորների, հեռախոսային կապի սարքավորումների,
կենսատեխնոլոգիաների և այլն։
Չնայած ԱՄՆ-ում և այլ երկրներում մի շարք այլ նորարարական կլաստերների
ստեղծմանը, Սիլիկոնյան հովիտը մնում է առաջատար՝ ստանալով այս երկրում իրականացվող վենչուրային ներդրումների 1/3 մասը1։
Պետությունը պետք է անի այն, ինչ անհրաժեշտ է ազգային անվտանգության ապահովման համար։

ВЕРГИНЕ КИРАКОСЯН
МОЗГОВЫЕ ЦЕНТРЫ КАК СТРАТЕГИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСТНОСТИ
Ключевые слова: мозговые центры, фабрики мыслей, информационная война, корпорация РЕАД, стратегия национальной безопасности, информационная безопасность
Мозговые центры реализуют исследования и научные программы, направленные на обучение и оказание воздействия на политиков и лиц, формирующих общественное мнение по широкому кругу экономических, социальных, политических вопросов, и, что самое главное, проблем
безопастности.

1

Որոշակի տարածքում կենտրոնացված, փոխկապակցված և փոխլրացնող ընկերությունների՝ սարքավորումների մատակարարների, գիտահետազոտական ինստիտուտների, բուհերի և այլ կազմակերպությունների
ամբողջություն։

134

VERGINE KIRAKOSYAN
BRAIN CENTERS AS STRATEGY FOR ECONOMIC SECURITY
Key Words: brain centers, thought tanks, information war,
READ corporation, national security strategy,
information security
Brain centers implement studies and research programs aimed at teaching and influencing
politicians and public opinion on a wide range of economic, social and political issues and, most
importantly, solution of issues regarding national security.

LՈՒՍԻՆԵ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
Բանասիրական գիտությունների թեկնածու,
դոցենտ, ՀՊՏՀ

ԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾԱԿԱՆ ՏԵՂԱՅՆԱՑՄԱՆ ՏԱՐՐԸ
ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ
Հիմնաբառեր. «իրադարձություն» հասկացույթ, տարածական տեղայնացման լեզվաարտահայտչական միջոցներ, գործարար նորություններ
Տարածական տեղայնացումը համարվում է կատարվող իրադարձության առանցքային
առանձնահատկություններից մեկը: Սույն ուսումնասիրությունը բացահայտեց իրադարձության
տարածական տեղայնացման վեց հիմնական մոդելները` իրենց տարատեսակներով, որոնք, կախված հոդվածի հեղինակի մտադրություններից, իրականացնում են մի շարք գործառույթներ: Վերջիններս հիմնականում գործածվում են ընթերցողի վրա նպատակային ազդեցություն թողնելու,
նրա աշխարհընկալումը որոշ երևույթների նկատմամբ փոխելու, իրական գործող անձին-սուբյեկտին համընդհանուր բնույթ հաղորդելու, իրադարձության չափերի մասին իրազեկելու և այլ նպատակներով:

Տարածական տեղայնացումը համարվում է կատարվող իրադարձության առանցքային առանձնահատկություններից մեկը: Իրադարձությունները, որպես կանոն, տեղակայված են որոշակի ժամանակատարածական դիրքացուցային առանցքում:
Տվյալ ուսումնասիրության նպատակն է վերլուծել տարածական տեղայնացման տարրը բացահայտող բոլոր հնարավոր լեզվաարտահայտչական միջոցները գործարար նորություններում:
Փաստական նյութի վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ տարածական տեղայնացումը
նշմարվում է արդեն իսկ նորությունների վերնագրում կամ էլ առաջին նախադասությու135

նում: Նորությունների վերնագրի դերը չափազանց կարևոր է, քանզի այն, որպես կանոն,
վերաբերում է անմիջապես իրադարձությանը` մեկնաբանելով այն և կիրարկելով յուրովի
գովազդային հնարք` հնարավոր հասցեատիրոջ ուշադրությունը գրավելու նպատակով:
Վերնագրի միջոցով իրականության ընկալումը ենթադրում է մի շարք կարծիքների, նախապատվությունների, ինչպես նաև տեսակետների ներգրավում, որոնք, իրենց հերթին,
անշուշտ, որոշակի կերպով ազդեցություն կթողնեն ընթերցողի հայեցակետի վրա: Որոշ
գիտնականներ նշում են, որ վերնագիրը և դրա լեզվական արտահայտման կաղապարը
էական են տվյալ երևույթի նպատակային իրազեկման և ընկալման համար, քանի որ վերջիններս այդպիսով իրականացնում են բավական կարևոր «հասարակական իշխանության» գործառույթ (Բլակար 1987:101):
Luxembourg as a financial centre (վերնագիր) (The Finance and economics, October 2014)
Ireland to close ‘double Irish’ tax loophole (վերնագիր) (The Guardian, October 2014)
Իրադարձության տարածական տեղայնացման լայն կիրառում ունեցող միջոցներից է
հատուկ անունների գործածումը: Դրանք ներառում են երկրների, տեղանքների, ինչպես
նաև տվյալ պետություններում գործող կազմակերպությունների անվանումներ: Օրինակ`
1. The Adventurous, Indulgent Caribbean: 9 Resorts For Having It Both Ways (The
Forbes, September 2014)
2. Coming To America: Why The U.S. Is Still Destination No. 1 For Entrepreneurs (The
Forbes, October 2014)
3. PBOC Makes Further Move to Ease Policy (The Wall Street Journal, October 2014)
Նշված հատուկ անունները, կատարելով տարածական տեղայնացման գործառույթ,
միևնույն ժամանակ հանդես են գալիս նաև որպես իրադարձության գործող սուբյեկտներ:
Նմանատիպ բառային միավորների կիրառումը ենթադրում է լեզվական փոխանունության ներգրավում, քանզի ակնհայտ է, որ տվյալ գործողությունները կատարվում են ոչ թե
նշված երկրների, կազմակերպության, այլ մի խումբ մարդկանց կամ գործոնների կողմից,
որոնք ներկայացնում են տվյալ երկրի ենթակառույցները, տեսարժան վայրերը (առաջին
օրինակում Կարիբյան ինը հայտնի կղզիները), կառավարության կողմից ապահովված
բարենպաստ պայմանները (ԱՄՆ-ը՝ որպես գործարար աշխարհի երանելի վայր), կազմակերպությունը (PBOC- People's Bank of China՝ Չինաստանի ազգային բանկը) և այլն:
Հատուկ անունները կիրարկելով այսօրինակ համատեքստում՝ հոդվածի հեղինակը
նպատակ ունի թաքցնելու իրական գործող անձին, սուբյեկտին, որն ընդունել է տվյալ
որոշումը կամ կատարել ինչ-որ գործողություն, այսպիսով ընդհանրական բնույթ հաղորդելով վերջինիս:
Իրադարձության տարածական տեղայնացումը գործարար նորություններում իրականացվում է հետևյալ մոդելներով:
1. Prep. + N, որտեղ prep. – ը նախդիրն է, իսկ N –ը՝ վայրը, օրինակ`
Why Content Is Struggling to Find Its Place at Cannes (The Adage, October 2014)
Իրադարձության տարածական տեղայնացման նմանատիպ միջոցը շատ հաճախ է
օգտագործվում լրագրողի կողմից տվյալ վայրի նկատմամբ իր սուբյեկտիվ կարծիքը փո136

խանցելու համար և հմտորեն ազդելու ընթերցողի գիտակցություն վրա` նրա մոտ ստեղծելով անհրաժեշտ դիրքորոշում: Այդ է վկայում ներքոհիշյալ հատվածը հայտնի The
Fortune թերթից, որից տեղեկանում ենք ամերիկյան «Էըդրոյդս» (AirDroids) ընկերության
կողմից նորարարական ինքնակառավարվող ուղղաթիռների արտադրության մեկնարկի
մասին: Շնորհիվ ներկառուցված տեսախցիկի` վերջիններս լայն կիրառում են գտել աշխարհահռչակ տեղեկատվական տեխնոլոգիաներով զբաղվող բազմաթիվ ընկերությունների կողմից և մեծապես տեղակայված են Սիլիկոնե հովտում: Վերջինս, ինչպես հայտնի
է, գտնվում է Սան Ֆրանցիսկո քաղաքի հարավարևմտյան մասում և համարվում է գիտական բնօրրան, լի տեխնիկական համալիրներով, սոցիալ-մշակութային օբյեկտներով և
տեղեկատվական տեխնոլոգիաներով զբաղվող աշխարհահռչակ ընկերություններով:
Նշելով «Սիլիկոնե հովիտ» հատուկ անունը, և ավելին, հայտնի «Ֆեյսբուք» սոցիալական
կայքի գլխամասի առկայությունը այդտեղ, հեղինակը ցանկանում է իրազեկել ընթերցողին «Էըդրոյդս» ընկերության արագ զարգացման և ապագա բարգավաճման չափի մասին: Այստեղ, իհարկե, տարածական տեղայնացման որոշարկման հարցում վերջին դերը
չի խաղում ընթերցողի ընդհանուր գիտելիքային պաշարը:
Millin is the 28-year-old co-founder and chief of product at DroneDeploy, and along with
co-founder Nick Pilkington he’s brought me to the very heart of Silicon Valley-Facebook’s
sprawling headquarters are visible on the far side of the cracked, chalk-white flats - to see this
future in action. (The Fortune, October 2014)
2. N + N, որտեղ առաջին տարրը վայր ցուցանշող հատուկ անուն է, մինչդեռ երկրորդ տարրը իր վրա է վերցնում իրադարձության իմաստային ողջ բեռնվածությունը և
կատարում բնութագրական գործառույթ տվյալ լրահոսում:
Violent Flashes Shift Course of Hong Kong Protests (The Wall Street Journal, October 2014)
China Inflation Eases as Weakness in Economy Persists (The Wall Street Journal, October 2014)
Տվյալ վերնագրերում Hong Kong Protests և China Inflation տարածական տեղայնացման տարրերը և՛ ցուցանշում են իրադարձության վայրը, և՛ բնութագրում այն` իրազեկելով ընթերցողին հիմնական բովանդակության մասին:
3. N's + N մոդելը ևս իրադարձության վայրը ցուցանշող տարատեսակ է, որտեղ N's
էլեմենտը հանդես է գալիս որպես հատուկ անուն` ցուցանշելով երկրորդ տարրի պատկանելությունը (հիմնականում ազգային կամ որևէ կազմակերպության): Օրինակ`
Heathrow’s owner confirms sell-off of its other three airports (The Guardian, October 2014)
EBay's outlook signals slow holiday season (The Fortune, October 2014)
Europe’s carmakers (The Finance and economics, October 2014)
4. Adj+N (+N) մոդելում, որտեղ Adj-ը գոյականին նախորդող ածական է և ցուցանշում
է իրադարձության, նորության, երևույթի ազգային պատկանելություն:
Spending at U.S. retailers declined in September, raising concerns about the strength of
American consumers amid signs of a global slowdown (The Wall Street Journal, October 2014)
Russian gas shutdown would not cause blackouts, says European commission (The Adage,
October 2014)
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Chinese Real Estate Buyers Turn to Tokyo (The Wall Street Journal, October 2014)
Տվյալ օրինակներում American, Russian և Chinese ածականները իմաստային զգալի
ներդրում են ունեն՝ ընթերցողի համար պարզ դարձնելու իրադարձությունների տարածական տեղայնացումը:
Տարածական տեղայնացումը կարող է նաև որոշարկվել տարբեր երկրների, քաղաքների, տարածաշրջանների բնակիչներ ցուցանշող բառային միավորների օգնությամբ:
Օրինակ`
Most Americans Don’t Know It, But Their Odds of Getting Laid Off Have Never Been Lower (The
Wall Street Journal, October 2014)
5. Մեկ այլ տարածված մոդել է N + V կառույցը, որտեղ N-ը ցույց է տալիս իրադարձության վայրը, միևնույն ժամանակ հանդես գալով որպես գործող սուբյեկտ, իսկ V-ը հանդես է գալիս բայի
տեսքով՝ փոխանցելով երևույթի բուն եղելությունը:
Cold War on Business: Beijing pulls back the welcome mat (The Fortune, October 2014)
Japan Is Building The Fastest Train On Earth (The Business Insider, October 2014)
Որոշ դեպքերում N-ը կազմակերպության անվանում է, որը (եթե այն հայտնի է) չի խոչընդոտում իրադարձության վայրի որոշարկումը: Օրինակ՝ հետևյալ նախադասությունում որպես սուբյեկտ է հանդես գալիս EBay աշխարհահռչակ ամերիկյան ընկերությունը, և հասցեատերը
միանգամից կռահում է որ դեպքերը զարգանում են ԱՄՆ-ում:
EBay Wants You To 'Shop The World' in First Global Campaign (The Adage, October, 2014)
Apple Releases Latest, Thinnest iPads as the Tablet Market Shrinks (The Adage, October 2014)
Վերոհիշյալ օրինակում N-ը մեզ բոլորիս քաջ հայտնի Apple ամերիկյան կազմակերպությունն է, հետևապես՝ ընթերցողը խնդիր չի ունենա հասկանալու թե որտեղ են թողարկվել վերջին, ամենաբարակ այփադները:
Կան հոդվածներ, որոնց բովանդակային լրակազմում առկա են տարբեր ոլորտներում
հայտնի մարդկանց անուններ, և հասցեատերն իր հենքային գիտելիքի հաշվին իրականացնում է տարածական տեղայնացման որոշարկում: Օրինակ` ներքոհիշյալ վերնագրում
նշվում է «Ֆեյսբուք» հայտնի սոցիալական ցանցի հիմնադիր Մարկ Ցուկերբերգի անունը,
և ընթերցողը, իրազեկ լինելով տվյալ կայքի ամերիկյան ծագման մասին, միանգամից
գլխի է ընկնում, որ իրադարձությունը կատարվում է ԱՄՆ-ում:
Mark Zuckerberg Gave A Great Answer To Someone On Facebook Who Asked Why He
Donated $25 Million To Fight Ebola (The Business Insider, October 2014)
6. Մեկ այլ մոդելի V+N կիրարկումը թույլ է տալիս միաժամանակ բացահայտել իրադարձության գործողությունը իր վրա կրող օբյեկտը (անձը, երկիրը, կազմակերպությունը
և այլն), ինչպես նաև տարածական տեղայնացումը: Օրինակ`
How Senegal and Nigeria are beating the U.S. at responding to Ebola (The Fortune,
October 2014)
The Tip Of The Iceberg Of The Coming Retirement Crisis That Will Shake America To The
Core (The Economist, July, 2013)
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Շատ դեպքերում գործարար լրահոսը մեկնարկում է ստույգ երկրի կամ քաղաքի անվանմամբ` անմիջապես ընթերցողին իրազեկելով իրադարձության վայրի մասին: Օրինակ`
BERLIN–Echoes of the debt crisis reverberated across the eurozone Thursday amid
mounting concern about the region’s stalled economic recovery and gridlock in the
political system called upon to fix it. (The Wall Street Journal, October 2014)
Այսպիսով՝ սույն ուսումնասիրությունը բացահայտեց իրադարձության տարածական
տեղայնացման վեց հիմնական մոդելներն իրենց տարատեսակներով, որոնք, կախված
հոդվածի հեղինակի մտադրություններից, իրականացնում են մի շարք գործառույթներ:
Վերջիններս հիմնականում գործածվում են ընթերցողի վրա նպատակային ազդեցություն
թողնելու, նրա աշխարհընկալումը որոշ երևույթների նկատմամբ փոխելու, իրական գործող անձին-սուբյեկտին համընհանուր բնույթ հաղորդելու, իրադարձության չափերի մասին իրազեկելու և այլ նպատակներով:

ЛУСИНЕ АРУТЮНЯН
ЭЛЕМЕНТ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ СОБЫТИЯ В БИЗНЕС НОВОСТЯХ
Ключевые слова: концепт "событие", языковые средства
реализации пространственной локализации, бизнес новости
Пространственная локализация является неотъемлемой характеристикой любого события. Как свидетельствует анализ фактического материала, пространственная локализация
осуществляется посредством шести основных моделей с их подвидами. Выбор лингвистических средств для восприятия места события читателем во многом зависит от реализуемых
функций, которые, в основном, предопределены намерениями автора и включают прямое или
косвенное указание на локализацию и субъекта/объекта события, обобщение субъекта события, манипулирование взглядов и мнений читателя и т.д.

LUSINE HARUTYUNYAN
THE ELEMENT OF EVENT SPATIAL LOCALIZATION IN BUSINESS NEWS
Key Words: the concept of "event", lexical means of event
spatial localization, business news
The present paper seeks to analyze the realization of the element of event spatial localization in
business news. As is known, spatial localization is considered an inextricable part of any event. The
element under issue is achieved via six basic models with their subtypes, the use of which is substantially
preconditioned by the author's intentions to directly/indirectly indicate the place of event, to
purposefully influence readers opinions and attitudes, in some cases to generalize the identity of the
doer of the action, etc.
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ԱՐՓԻՆԵ ՀՈՎԱԿԻՄՅԱՆ
Տնտեսագիտության թեկնածու,
ՀՊՏՀ Եղեգնաձորի մասնաճյուղ

ՖՈՐՄԱԼ ԵՎ ՈՉ ՖՈՐՄԱԼ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Հիմնաբառեր. ֆորմալ կրթություն, ոչ ֆորմալ կրթություն,
կրթության որակ, կրթական ծրագրեր,
կրթական քաղաքականություն
Ոչ ֆորմալ կրթությունը կազմակերպվում է ըստ սովորողների հետաքրքրությունների: Որպես
կանոն, ծրագրավորման ժամանակ մասնակցում են հենց իրենք՝ սովորողները, այսինքն՝ այդպիսի
ուսումը մեծ չափով իրականացվում է «ներքևից վերև» սկզբունքով՝ համապատասխանեցված
կրթական ծրագրերին: Ֆորմալ կրթությունը, որոշ առումով, կարելի է դիտարկել որպես կրթություն, որը կազմակերպվում է «վերևից ներքև»:

Հայաստանում կրթության ոլորտը համարվում է երկրի կայուն զարգացման, ինչպես
նաև մարդկային կապիտալի պահպանման ու վերարտադրության նախապայմաններից
մեկը: Տարբեր երկրների կրթական համակարգեր ունեն որոշակի տարբերություններ և
առանձնահատկություններ: Այդ տարբերությունները բխում են յուրաքանչյուր երկրի պետական և կրթական քաղաքականությունից, զարգացման աստիճանից, ազգային և մշակութային առանձնահատկություններից, տնտեսական զարգացվածությունից և բազմաթիվ այլ գործոններից:
Կրթական համակարգերի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ, համաշխարհայնացման հետ կապված, վերանայվում են կրթության ընդհանուր նպատակները, բովանդակությունը, ձևերն ու մեթոդները, և յուրաքանչյուր երկրում այս գործընթացներն ընթանում են՝ հաշվի առնելով ազգային կրթական համակարգի ավանդույթներն ու առանձնահատկությունները: Համաձայն «Կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության
օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի՝ տարբերվում են կրթության հետևյալ տեսակները1.
 Հարատև կրթություն՝ անձի ամբողջ կյանքի ընթացքում ֆորմալ, ոչ ֆորմալ և ինֆորմալ կրթության մասնակցության միջոցով ձեռք բերած ուսումնառության արդյունքներ, որոնցով անհատը ձևավորում կամ կատարելագործում է իր գիտելիքները, հմտությունները, կարողությունները և արժեքային համակարգը.
 ֆորմալ կրթություն՝ հանրակրթական և մասնագիտական կրթական հիմնական
ծրագրերի որոշակի մակարդակ կամ ամբողջություն, որն իրականացվում է համա1

Հայաստանի Հանրապետության օրենքը «Կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում
լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին, հոդված 1, http://www.parliament.am:
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պատասխան ուսումնական հաստատության (հաստատությունների) կողմից և
հանգեցնում տվյալ մակարդակի որակավորման աստիճանի շնորհման և դիպլոմավորման.
 ոչ ֆորմալ կրթություն (ուսուցում)՝ կրթության լրացուցիչ ուսուցման ծրագիր կամ
ծրագրերի ամբողջություն, որն իրականացվում է համապատասխան ուսումնական
հաստատության (հաստատությունների) կամ այդ գործառույթն իրականացնելու
իրավասությունն ունեցող կազմակերպության և (կամ) ծառայության միջոցով, սակայն չի հանգեցնում որակավորման աստիճանի շնորհման և ուսումնառության
արդյունքների պաշտոնական ճանաչման, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով սահմանված դեպքերի.
 ինֆորմալ կրթություն՝ անձի առօրյա և ընտանեկան կյանքի, հանգստի, ժամանցի,
աշխատանքային գործունեության և այլ տարբեր գործողությունների արդյունքում
ձեռք բերված ուսումնառության արդյունքներ, որոնք, որպես կանոն, կանխամտածված չեն անձի կողմից որպես նպատակային ուսումնառություն, կազմակերպված և համակարգված չեն ժամանակի կամ ռեսուրսների առումով, չեն հանգեցնում արդյունքների պաշտոնական ճանաչման, բացառությամբ Հայաստանի
Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերի.
 լրացուցիչ կրթություն (ուսուցում)՝ լրացուցիչ կրթական ծրագրով իրականացվող ոչ
ֆորմալ ուսումնառություն, որի առավելագույն տևողությունը կարող է լինել մինչև
հինգ ամիս.
 ունկնդիր` լրացուցիչ կրթական ծրագրում ընդգրկված և ուuումնառող անձ:
Կրթությունն առանցքային նշանակություն ունի հասարակության զարգացման ու սոցիալ-տնտեսական առաջընթացի համար: Անընդհատ վերափոխվող ու զարգացող աշխարհում առաջադրված նոր մարտահրավերներն անմիջականորեն ուղղված են մարդուն,
ում գերակա խնդիրն է դառնում արձագանքել արտաքին միջավայրի փոփոխվող պայմաններին և լինել մրցունակ։ Այս տեսակետից, մեկ անգամ հիմնարար կրթություն ստանալն այլևս բավարար պայման լինել չի կարող։ Ուստի առաջ է քաշվում հարատև կրթության գաղափարը, որը դրվում է ազգային կրթական համակարգերի վերակառուցման և
բարեփոխումների հիմքում: Հարատև կրթությունը անձի ամբողջ կյանքի ընթացքում ֆորմալ, ոչ ֆորմալ և ինֆորմալ կրթության մասնակցության միջոցով ձեռք բերված ուսումնառության արդյունքներն են, որոնցով անհատը բարելավում է իր գիտելիքները, հմտությունները, կարողությունները և արժեքային համակարգը:
Միաժամանակ, հաշվի առնելով, որ հիմնարար ֆորմալ կրթության համակարգը չի
կարող ապահովել անձի բազմակողմանի զարգացումը, բավարարել նրա բոլոր կրթական
պահանջմունքները, այն պետք է զուգորդել լրացուցիչ ուսումնառությամբ՝ ապահովելով
հետագա շարունակական կրթության հնարավորությունը: Լրացուցիչ և շարունակական
կրթության համակարգի գործունեության նպատակն է հիմնական կրթական ծրագրերից
դուրս աջակցել քաղաքացու անհատականության և հետաքրքրությունների դրսևորմանը,
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ստեղծագործական, մտավոր և ֆիզիկական ունակությունների զարգացմանը, մասնագիտական որակների կատարելագործմանը, որակավորման բարձրացմանն ու լրացմանը:
Լրացուցիչ և շարունակական կրթության հիմնական նպատակներն են`
 հասարակության և նրա անդամների համակողմանի զարգացման համար հոգևոր
և սոցիալ-տնտեսական նպաստավոր պայմանների ապահովումը,
 անձի նախասիրություններին և հետաքրքրություններին համապատասխան՝ տեղեկությունների և հմտությունների ձեռքբերումը, արժեքային համակարգի ձևավորումը,
 անձի շարունակական կրթական պահանջմունքների բավարարումը,
 կյանքի մարտահրավերներին դիմակայելու, փոփոխություններին արձագանքելու
և հարմարվողականության նպատակով անձի ունակությունների բարձրացումը,
 անձի և կազմակերպությունների մրցունակության ապահովումն՝ աշխատանքային
(մասնագիտական) կարողությունները և հմտությունները աշխատաշուկային համապատասխանեցնելու և զարգացնելու միջոցով,
 աղքատության նվազեցումը և սոցիալական խնդիրների մեղմումը՝ կարճաժամկետ
դասընթացների միջոցով աշխատանքային հնարավորություններ ստեղծելով,
 սոցիալական գործընկերության համակարգի ամրապնդումը և կողմերի հզորացումը,
 ոչ ֆորմալ և ինֆորմալ կրթության (ուսումնառության կամ կյանքի ընթացքում ձեռք
բերված) արդյունքների, կարողությունների ու հմտությունների ճանաչումը, վավերացումը,
 ինտեգրումը լրացուցիչ և շարունակական կրթության միջազգային հանրությանը և
զբաղվածության ոլորտների զարգացումներին։
Հայաստանի Հանրապետությունում լրացուցիչ և շարունակական կրթությունը հիմնականում իրականացվում է մի քանի ուղղություններով և ձևերով՝ վերապատրաստումներ, մասնագիտական ուսուցում:
Դրա ռազմավարական մոտեցումները ուղղված են կարճաժամկետ կրթական, ինչպես նաև վերապատրաստման կրթական ծրագրերի, հարատև կրթության և մեծահասակների կրթության բաղադրիչ հանդիսացող ֆորմալ, ոչ ֆորմալ և ինֆորմալ ձևերի
կազմակերպման խնդիրներին:
Ոչ ֆորմալ կրթությունը ներառում է կրթական համակարգի բոլոր ձևերը, որն ապահովում է մասնագիտական կարգավիճակի փոփոխումը: Դա իրականացվում է անկախ
նախնական կրթության մակարդակից:
Սիմկինսը, անդրադառնալով ոչ ֆորմալ կրթության առանձնահատկություններին, դա
ներկայացրել է հետևյալ աղյուսակի միջոցով (աղյուսակ 1)1:

1

Simkins T., Non-Formal Education and Development. Some critical issues, Manchester: Department of Adult and
Higher Education, University of Manchester. 1977, 77 + iv pages.
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Աղյուսակ 1
Ֆորմալ և ոչ ֆորմալ կրթության մոդելների առանձնահատկությունների վերլուծություն
Ուսումնառության
համակարգային
բնութագրիչներ

Կրթություն

Կրթության տեսակը

Ֆորմալ

Ոչ ֆորմալ

Նպատակներ

Երկարաժամկետ և ավելի
ընդհանուր

Կարճաժամկետ և
առանձնահատուկ

Ժամանակաշրջան

Երկարաժամկետ,
ամբողջօրյա

Կարճաժամկետ, ոչ ամբողջօրյա

Ստանդարտացված, կողմնորոշված դեպի ուսումնական
նյութի հիմնական դրույթները

Անհատականացված,
կողմնորոշված դեպի արդյունքները

Ակադեմիական

Գործնական

Չափազանց կառուցողական

Ճկուն, անձնապես կողմնորոշված

Ռեսուրսածախսատարությունը

Ռեսուրսածախսատար

Ռեսուրսախնայողատար

Հսկողությունը

Արտաքին /
աստիճանակարգված

Ինքնակարգավորում /
ժողովրդավարական

Վերջնական արդյունքը

Կրթության ոլորտում
պաշտոնապես ընդունվող
փաստաթղթերի ստացում

Չի ենթադրվում այդպիսի
փաստաթղթերի ստացումը

Բովանդակություն

Ջեֆսը և Սմիթը ֆորմալ և ոչ ֆորմալ կրթությունները բնութագրում են հետևյալ կերպ:
Ֆորմալ կրթությունը որոշ առումով կարելի է դիտարկել որպես կրթություն, որը կազմակերպվում է «վերևից ներքև»: Ոչ ֆորմալ կրթությունը, իր հերթին, կազմակերպվում է՝ սովորողների հետաքրքրություններից ելնելով, և, որպես կանոն, ծրագրերի պլանավորման
ժամանակ մասնակցում են հենց իրենք սովորողները, այսինքն՝ այդպիսի ուսումը մեծ չափով իրականացվում է «ներքևից վերև» սկզբունքով՝ համապատասխան կրթական ծրագրերին1: Ոչ ֆորմալ կրթության բնագավառում բավական հարուստ ավանդույթներ ունեցող երկիր է համարվում Ֆինլանդիան, որտեղ վերջինս ընդգրկում է նաև ուսումնական
հաստատությունների կողմից մեծահասակներին տրամադրվող ընդհանուր կրթության
հնարավորությունները: Ֆինլանդիան այն սակավաթիվ երկրներից է, որտեղ ոչ ֆորմալ
կրթությանը մեծ աջակցություն է ցուցաբերվում պետության կողմից:
1

Jeffs T. and Smith M. (eds.) Using Informal Education. An alternative to casework, teaching and control?, Milton
Keynes: Open University Press, 1999.
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АРПИНЕ ОВАКИМЯН
ОСОБЕННОСТИ ФОРМАЛЬНОГО И НЕФОРМАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Ключевые слова: формальное образование, неформальное
образование, качество образования
Неформальное образование организуется в интересах учащихся и, как правило, в планировании программ принимают участие сами участники, т.е., оно в значительной мере осуществляется «снизу вверх», на основе согласованных образовательных программ. Формальное образование можно в определенной степени рассматривать как образование, организуемое «сверху
вниз».

ARPINE HOVAKIMYAN
THE FEATURES OF FORMAL AND NON FORMAL EDUCATION
Key Words:

formal
education,
education quality

informal

education,

Non formal education is organized in students interests and as a rule learners are involved in
project planning, so this study is performed via "bottom-up" principle, adapted to educational
programs. Formal education, to some extent, can be viewed as education organized from "top-down".

ԱՐՏԱԿ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
Պատմական գիտությունների թեկնածու,
դոցենտ, ՀՊՏՀ Գյումրու մասնաճյուղ

ԱՄՆ-Ի ԵՎ ՊԱՂԵՍՏԻՆՅԱՆ ԻՆՔՆԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 1990-ԱԿԱՆ ԹԹ.
Հիմնաբառեր. Պաղեստինյան ինքնավարություն, Պաղեստինի ազատագրության կազմակերպություն,
Պաղեստինյան ազգային խորհուրդ, ՄԱԿ-ի
ԱԽ-ի 1397-րդ բանաձև, ԱՄՆ, Երուսաղեմ,
«Փոթորիկ անապատում», Արաբական լիգա
Պաղեստինյան ինքնավարության հիմքը դրվեց 1993 թ. Օսլոյի համաձայնագրով, որի նախապատրաստմանը և կնքմանը աջակցելու հարցում խիստ մեծ էր ԱՄՆ-ի դերը: Պաղեստինա-ամերիկյան հարաբերությունները յուրահատուկ բնույթ ունեն, և ավելի շատ կարևորվում են ՊԻ համար,
քանի որ ԱՄՆ-ի ` որպես գերտերության համար կարևոր է ցանկացած տարածաշրջանում սեփական շահերի պաշտպանությունը: Բացի այդ, ԱՄՆ-ի քաղաքականությունը ՊԻ-ի հանդեպ իրակա-
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նացվում է, հաշվի առնելով տարածաշրջանում ԱՄՆ-ի թիվ մեկ դաշնակցի` Իսրայելի շահերը, և
բնականաբար, այստեղ ՊԻ շահերը ստորադասված են: Դա նշանակում է, որ ԱՄՆ-ի և ՊԻ փոխհարաբերությունները այդքան էլ պարզ չեն և բխում են ամերիկա-իսրայելական հարաբերություններից: Վերոհիշյալով հանդերձ, ԱՄՆ-ը, որպես գերտերություն և ամենակարևորը որպես միջնորդ
Իսրայելի և Պի միջև, պահպանում է արտաքին այն նուրբ հավասարակշռությունը կողմերի հետ
հարաբերություններում, որպեսզի չվտանգի խաղաղության գործընթացը: Դա կարևոր է նաև
խնդրով շահագրգիռ մյուս արաբական պետությունների հետ լավ հարաբերությունների պահպանման համատեքստում:

Պաղեստինյան ինքնավարության (այսուհետև` ՊԻ) հիմքը դրվեց 1993 թ. Օսլոյի համաձայնագրով1, որի նախապատրաստման և կնքմանը աջակցելու հարցում խիստ մեծ էր
ԱՄՆ-ի դերը: Սակայն հետագայում` 2005 թ. Պաղեստինյան ինքնավարության տարածքի
փաստացի բաժանումը ՖԱԹՀ2 և ՀԱՄԱՍ3 կազմակերպությունների աղդեցության ոլորտի, Պաղեստինյան ինքնավարության հետ հարաբերությունները դարձրին բավական
բարդ և տարաբնույթ, իսկ անկախ պետության ստեղծման հարցը ավելի ձգձգվեց: 2009 թ.
ՄԱԿ-ի ԱԽ-ը ընդունեց բանաձև «որով ճանաչվում էր Պաղեստինի արաբ ժողովրդի սուվերեն իրավունքը ինքնավար տարածքների վրա»:
ԱՄՆ-ի և ՊԻ-ի միջև առկա հարաբերությունները քննարկելու համար անհրաժեշտ է
նախ ներկայացնել ՊԻ միջազգային կարգավիճակը և զարգացման հեռանկարները վերջին երկու տասնամյակում4: Միջազգային իրավունքի տեսանկյունից, ՊԻ-ը Իսրայել պետության մի մասն է, որն ունի որոշակի ինքնավարություն: Դա վարչական միավոր է, որը
ներառում է Պաղեստինի աշխարհագրական տարածքի երկու մասեր` Ղազայի հատվածը
և Հորդանան գետի արևմտյան ափը, այսինքն` այն տարածքների մեծ մասը, որտեղ, ըստ
1947 թ. ՄԱԿ-ի որոշման, պետք է ստեղծվեր Պաղեստինի արաբական պետությունը5:
1947-ից մինչև 1990-ականների սկիզբը Իսրայելը 6 անգամ պատերազմեց հարևան արաբական երկրների հետ, որի հետևանքով բռնագրավեց ոչ միայն պաղեստինցի արաբներին հատկացված տարածքները6, այլև հարևան արաբական երկրներից որոշակի հատվածներ` տարածաշրջանում առաջացնելով մշտական լարվածության վտանգավոր օջախ:
Իրավիճակը փոխվեց 1990-ականների սկզբներին, երբ սկսվեց երկխոսություն Իսրայելի
և Պաղեստինի ազատագրության կազմակերպության` ՊԱԿ-ի միջև, որի արդյունքում
կնքվեց 1993 թ. Օսլոյի համաձայնագիրը և հիմք դրվեց Պաղեստինյան ազգային ինքնա-

1

Ռ. Կարապետյան, Արաբական երկրների նոր և նորագույն պատմություն, Ե., 2003, էջ 261։
Татуров И., Роль США в урегулировании арабо-израильского конфликта // Вестник Всеобщей истории. Тюмень: ТГУ, 2006. № 1, с. 46.
3
ՀԱՄԱՍ կամ Իսլամական դիմադրության շարժում: Ստեղծվել է 1987 թ. դեկտեմբերի 15-ին Ահմեդ Յասինի
կողմից եգիպտական «Մուսուլման եղբայրներ» և «Իսլամական Ջիհադ» կազմակերպությունների հիման
վրա: 1988 թ. վերածվում է կուսակցության` կոչ անելով վերացնել Իսրայելը: 2007 թ. Ղազայի հատվածում
ձեռք բերեց իշխանություն:
4
Никитина Г., Израиль и американский империализм,Советское востоковедение.1958.№ 5, с. 78–79.
5
Виноградов Г., Мишарин А., Арабо-израильский конфликт, М.: Спутник, 2004, с. 12.
6
Вольфин Г., Израиль: история войн. М.: Росспен, 2005, с. 380.
2
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վարությանը: Այն պետք է հանդիսանար անցումային փուլ անկախ արաբական պետության ստեղծման ճանապարհին1: Առաջ անցնելով, ասենք, որ այդ պետությունը պետք է
հռչակվեր 1999 թ., բայց ցայսօր չի հռչակվել2: Չնայած դեռևս 1988 թ. Ալժիրում Պաղեստինյան Ազգային Խորհուրդը հռչակել էր Պաղեստինյան պետության ստեղծման մասին,
բայց այդ ինքնահռչակ պետությունը չուներ սուվերենության ոչ մի նշույլ3: ՊԻ-ը ՄԱԿ-ի լիիրավ անդամ չէ, բայց ՊԱԿ-ը ունի դիտորդի կարգավիճակ ՄԱԿ-ում: Բացի այդ, ՊԻ-ը
Արաբական լիգայի, Իսլամական կոնֆերանսի կազմակերպության, Զարգացման իսլամական բանկի, Միջազգային օլիմպիական կոմիտեի անդամ4 է:
2002 թ. ՄԱԿ-ի ԱԽ-ը հայտարարեց, որ ՄԱԿ-ը չի մոռացել և ձգտում է Պաղեստինում ստեղծել նաև արաբական պետություն: Ըստ 1397-րդ բանաձևի, որին աջակցեց
հատկապես նաև ԱՄՆ-ը, վերահաստատվեցին 1967 և 1973 թթ. 242-րդ և 338-րդ բանաձևերը5: Միջազգային իրավասուբյեկտության հաստատմանն ուղղված առաջին քայլը
1970-ական թթ. էր, երբ ՊԱԿ-ը դարձավ Արաբական լիգայի լիիրավ անդամ: ՄԱԿ-ի անդամ ավելի քան 100 երկրները ճանաչել են Պաղեստինը որպես անկախ պետություն6:
Շատ երկրներ, այդ թվում՝ ԱՄՆ-ը, Մեծ Բրիտանիան, Ճապոնիան չեն ճանաչում պաղեստինյան պետությունը, քանի որ վերջինս մայրաքաղաք է հռչակել Երուսաղեմը, որը Իսրայելի անբաժանելի մասն է համարվում հրեաների համար: ՊԻ-ի արտաքին քաղաքական գերակայությունները հետևյալներն են`
1. արաբական երկրների հետ հարաբերությունների կառուցումը և սերտացումը,
2. հարաբերությունները Ռուսաստանի և Չինաստանի հետ, որոնք գրեթե միշտ
աջակցել են ՊԱԿ-ին տարբեր միջազգային հարթակներում7,
3. հարաբերությունների օպտիմալացումը ԱՄՆ-ի և Մեծ Բրիտանիայի հետ8,
4. Իսրայելի հետ բարդ հարաբերությունների պարզեցումը,
5. Լատինամերիկյան երկրների հետ դիվանագիտական կապերի հաստատումը,
6. Հարավային Օսեթիայի և Աբխազիայի հետ դիվանագիտական հարաբերությունների սերտացումը:

1

Мордвинов В., Некоторые факты из истории Палестинской автономии, М.: Юнион-групп, 2005, с.114.
Ա. Հովհաննիսյան, Օսլո 2 համաձայնագիրը որպես Պաղեստինյան հակամարտության կարգավորման հերթական քայլ, Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրներ և ժողովուրդներ, հ. XIX, Ե., 2000, էջ 96։ See Declaration
of Principles on Interim Self-Government Arrangements, September 13, 1993, available at
http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Peace/dop.html; Israeli-Palestinian Interim Agreement on the West
Bank and the Gaza Strip, September 28, 1995, available at http: //www. Jewishvir
tuallibrary.org/jsource/Peace/interim.html
3
Ա. Հովհաննիսյան, ԱՄՆ-ի քաղաքականությունը իսրայելա-պաղեստինյան հակամարտության հանդեպ, Ե.,
2001, էջ 29:
4
Мордвинов В., Некоторые факты из истории Палестинской автономии.- М.: Юнион-групп, 2005, с. 85.
5
Ա. Հովհաննիսյան, Պաղեստինյան հակամարտությունը և ԱՄՆ-ը, Գյումրի, 2005, էջ 17,19:
6
Торик И., Энциклопедический путеводитель по Израилю. М.: Медиа, 2007, с. 87.
7
Израиль и Палестинские территории. СПб.: Планет, 2004, с. 276.
8
Мордвинов В., Некоторые факты из истории Палестинской автономии.М.Юнион-групп, 2005, с. 103.
2
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Այս ամենով հանդերձ, յուրահատուկ բնույթ ունեն պաղեստինա-ամերիկյան հարաբերությունները: Անդրադառնալով ԱՄՆ-ի և Պաղեստինյան ինքնավարության փոխհարաբերություններին` պետք է փաստել, որ դրանք ավելի շատ կարևորվում են ՊԻ-ի համար,
քանի որ ԱՄՆ-ի` որպես գերտերության համար կարևոր է ցանկացած տարածաշրջանում
սեփական շահերի պաշտպանությունը1: Բացի այդ, ԱՄՆ-ի քաղաքականությունը ՊԻ-ի
հանդեպ իրականացվում է՝ հաշվի առնելով տարածաշրջանում ԱՄՆ-ի թիվ մեկ, ամենակայուն և հետևողական դաշնակցի՝ Իսրայելի (երբեմն անվանում են նաև ԱՄՆ-ի 51-րդ
նահանգ)2 շահերը և, բնականաբար, այստեղ ՊԻ-ի շահերը ստորադասված են: Դա նշանակում է, որ ԱՄՆ-ի և ՊԻ-ի փոխհարաբերությունները այդքան էլ պարզ չեն և բխում են
ամերիկա-իսրայելական հարաբերություններից: Վերոհիշյալով հանդերձ, ԱՄՆ-ը, որպես
գերտերություն և, ամենակարևորը, որպես միջնորդ Իսրայելի և Պի-ի միջև, պահպանում
է արտաքին նուրբ հավասարակշռություն կողմերի հետ հարաբերություններում, որպեսզի
չվտանգի խաղաղության գործընթացը: Դա կարևոր է նաև խնդրով շահագրգիռ մյուս արաբական պետությունների հետ լավ հարաբերությունների պահպանման համատեքստում:
Երկար ժամանակ, ընդհուպ մինչև 1988 թ., ԱՄՆ-ը նույնիսկ չէր ճանաչում ՊԱԿ-ը՝
համարելով այն ահաբեկչական կառույց, և այդ հանգամանքը անվստահություն էր առաջացնում պաղեստինցի արաբների մոտ` ԱՄՆ-ի դեպքում ձևավորելով անվստահելի գործընկերոջ կերպար: 1990-ականների սկզբներին ինչպես ԱՄՆ-ի, այնպես էլ Իսրայելի վերաբերմունքը պաղեստինցիների հանդեպ փոխվում է, որը պայմանավորված էր «Սառը
պատերազմի» ավարտով, և արաբաիսրայելական հակամարտությունը այլևս գերտերությունների բախման թատերաբեմ չէր3: 1991 թ. սկզբներին «Փոթորիկ անապատում» գործողությունից հետո, ԱՄՆ-ին ավելի շատ հետաքրքրում էր տարածաշրջանում իր ռազմատնտեսական ու քաղաքական ազդեցության հաստատման հարցը4: Այստեղ քիչ դեր չի
խաղում նաև այն հանգամանքը, որ ԱՄՆ-ը ամենամյա ֆինանսական օգնություն սկսեց
հատկացնել Պաղեստինյան կառավարությունը` հատկապես ՖԱԹՀ-ին, չնայած որ ավելի
մեծ օգնություն արդեն իսկ հատկացվում էր Արաբական լիգայի կողմից: Կարևոր գործոն
է նաև այն, որ ԱՄՆ-ի դիրքորոշումից է կախված նաև Պաղեստինյան պետության հետագա կարգավիճակի` միջազգային ճանաչման հարցը, և այս խնդրում ԱՄՆ-ի հետ համակարծիք են Ռուսաստանը, Չինաստանը, Ֆրանսիան և Մեծ Բրիտանիան: Իրավիճակը մի
փոքր այլ է Ղազայի հատվածում, որտեղ ՀԱՄԱՍ-ը ԱՄՆ-ին դիտարկում է հիմնականում
որպես իր գլխավոր հակառակորդի` Իսրայելի դաշնակից, որի հետ բանակցությունները
հիմնականում անարդյունավետ են: Ղազայի հատվածի պարբերաբար շրջափակումները
Իսրայելի կողմից, որոնք իրականացվում են ԱՄՆ-ի լուռ համաձայնությամբ, ամրա1

Лемин И. «Доктрина Эйзенхауэра» - программа колониального закабаления Ближнего Востока. //Советское
востоковедение №1. М. 1957, с. 20-21.
2
Бравин С., США и Израиль. К вопросу о ближневосточном урегулировании, "Вопросы истории", 1997, № 2.
с. 14, с. 24.
3
Նույ տեղում:
4
Израиль и Палестинские территории. СПб.: Планет, 2004, с. 302.
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պնդում են այս կարծիքը: Տարածաշրջանում տեղի ունեցած բոլոր ռազմական բախումների ժամանակ, բացի 1956 թ. Եռյակի ագրեսիայից Եգիպտոսի դեմ, ԱՄՆ-ը միանշանակ
պաշտպանել է Իսրայելին և՛ դիվանագիտական, և՛ ռազմական ոլորտներում1: Այս հանգամանքը գիտակցվում է պաղեստինցիների կողմից, և այդ իսկ պատճառով ՊԻ-ի արտաքին հարաբերությունների գերակայության մեջ ԱՄՆ-ը չի զբաղեցնում գլխավոր տեղը`
չնայած իր ռազմական, ֆինանսատնտեսական և դիվանագիտական հսկա ներուժի առկայությանը:
Կարծում ենք՝ ՊԻ-ի արտաքին քաղաքականության գերակա ուղղությունը արաբական երկրներն են, որոնց հետ վստահելի համագործակցությունը երկար ժամանակաշրջանի փորձություն է հաղթահարել: Այս հանգամանքը բնավ չի նվազեցնում այն դերը,
որ խաղում է ԱՄՆ-ը ՊԻ-ի արտաքին քաղաքականության մեջ:

АРТАК ОГАННИСЯН
ОТНОШЕНИЯ США И ПАЛЕСТИНСКОЙ АВТОНОМИИ В 1990-ГГ.
Ключевые слова: Палестинская национальная автономия,
«Организация освобождения Палестины»,
США, ООН, Арабская Лига, Буря в пустине
Палестинская национальная автономия – это автономная административная единица,
включающая в себя две территории современной Палестины – Сектор Газа и часть территории Западного берега реки Иордан, т.е. большую часть тех территорий, на которых, согласно
решению ООН от 1947 года, должно было быть образовано Палестинское государство.В 1993
году начались арабо-израильские переговоры, в ходе которых был принят план урегулирования
арабо-израильского конфликта, согласно которому был назначен пятилетний переходный период, по окончании которого, на территории Сектора Газа и Западного берега реки Иордан
должен был быть провозглашен суверенитет Палестинского государства. В качестве переходного правительства Палестины была сформирована административно-территориальная единица. Палестинская национальная автономия в настоящее время не явялется полноправным
членом ООН, однако «Организация освобождения Палестины» имеет статус наблюдателя при
этой организации, которой официально признано право представления ею интересов палестинских арабов. В начале 90-х годов отношение США к Палестинской проблеме в целом, и к
Организации освобождения Палестины, в частности, меняется. С 1993 года между ООП и
США были установлены своего рода «дипломатические отношения». Этот факт, скорее всего
можно связать с окончанием «Холодной войны» и, как следствие, с тем, что арабо-израильский
конфликт перестал играть свою роль как театр столкновений супердержав, а напротив,
стал раздражающим фактором региональной политики.

1

Бравин С., указ. соч., с. 26.
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Основные тенденции развития международных отношений Палестины и задачи ее внешнеполитического ведомства можно свести к нескольким пунктам:
 приоритетом для Палестинской Автономии были и остаются отношения с арабскими
государствами;
 важное место в системе международных отношений Палестины занимают Россия и
Китай;
 сложными остаются отношения Палестинской Автономии с Израилем;
 одна из стратегических задач палестинской внешней политики – это оптимизация отношений с США и Великобританией.

ARTAK HOVHANNISYAN
RELATIONS BETWEEN USA AND PALESTINIAN AUTONOMY IN 1990S.
Key Words: Palestinian self-rule, United States, Oslo
Accords, Palestinian Liberation Organization,
The Arab League
Shortly after the establishment of limited Palestinian autonomy in West Bank and Gaza Strip in
mid-1990s, the United States has periodically provided assistance to Palestinian Authority. Palestinian
Authority is interim self-government body established to govern the West Bank and Gaza Strip as a
result of 1994 Oslo Agreement. Since its establishment in 1994, it has been renamed into the
Palestinian National Authority. The United Nations General Assembly recognized the State of Palestine
as a non-member observer state in the UN, the internationally recognized Fatah government in the
West Bank. Following 2006 elections and subsequent Gaza conflict between Fatah and Hamas parties,
the authority has extended only into the West Bank. The main goals of PNA foreign policy are
 priority for Palestinian Autonomy are relations with Arabian states;
 Russia and China play important role in Palestinian international relations;
 one of strategic tasks for Palestinian foreign policy is optimization of relations with USA and
Great Britain.
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ՄԱՐԻԱՆՆԱ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
Հայցորդ, ՀՊՏՀ

ԲՅՈՒՋԵԻ ՊԱԿԱՍՈՒՐԴԻ ԵՎ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐՏՔԻ ԴԻՆԱՄԻԿԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
Հիմնաբառեր. բյուջեի պակասուրդ, պետական ֆինանսներ, արտաքին պարտք/ՀՆԱ, պետական
պարտք/ՀՆԱ, արտոնյալ վարկեր, պարտքի
կառավարում, ռիսկերի նվազեցում
Պետական բյուջեի դինամիկայի (շարժընթացի) վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ այն ակտիվորեն օգտագործվում է տնտեսական քաղաքականության մեջ: Սակայն հարկաբյուջետային քաղաքականության արդյունավետությունը իջնում է բյուջետային միջոցների ոչ արդյունավետ օգտագործման հետևանքով: Այս առումով, վերջին տարիներին պետական պարտքի ծավալների ավելացումը արդարացված չէ, քանի որ չի ապահովել համապատասխան տնտեսական աճ:

Հայաստանի պետական բյուջեն մշտապես փակվել է պակասուրդով: Բացառություն
չի կազմում նաև 2000–2013 թթ.: Այդ ժամանակամիջոցում բյուջեի եկամտային մասը
ավելացել է ավելի քան 5,5, ծախսերը՝ 4,5 անգամ: Այս ցուցանիշները գերազանցում են
ՀՆԱ աճը, ինչը նշանակում է, որ մեծանում է պետական բյուջեի նշանակությունը սոցիալտնտեսական խնդիրների լուծման բնագավառում: Դրա մասին են վկայում նաև բյուջեի պակասուրդի տատանումները: Նվազագույն պակասուրդի մակարդակը գրանցվել է 2003 թ.
(20,7 մլրդ դրամ), առավելագույնը՝ 2009 թ. ճգնաժամային տարում (239,1 մլրդ դրամ):
Այսինքն՝ պետական բյուջեն ակտիվորեն օգտագործվել է հակաճգնաժամային միջոցառումների համալիրում:
2013 թ. պետական բյուջեի եկամտային մասը կազմել է 1 071,4 մլրդ դրամ, որը նախորդ տարվա համեմատ ավելի է 125 մլրդ դրամով կամ 13,2%-ով: Ծախսային մասը կազմել է 1 142,9 մլրդ դրամ կամ 13,6% աճ: Բյուջեի պակասուրդը կազմել է 71,5 մլրդ դրամ,
որը ՀՆԱ-ի 1,7%-ն է: Նախորդ տարվա համեմատ այն ավելացավ 0,2 տոկոսով:
2013 թ. ՀՀ պետական բյուջեի եկամտային մասը ապահովվել է հարկային մուտքերի,
պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարների և պետական տուրքերի շնորհիվ: Ընդ որում, հարկերը, տուրքերը և պարտադիր սոցիալական ապահովագրության
վճարները եղել են բյուջեի ընդհանուր եկամուտների 92,8%-ը: Իսկ հարկային մուտքերի
մեջ 42,0%-ը բաժին է ընկնում ավելացված արժեքի հարկին: Անհրաժեշտ է նշել, որ բյուջեի եկամուտների կառուցվածքում նկատվում են դրական տեղաշարժեր: Եթե օրինակ՝
2000 թ. անուղղակի հարկերի տեսակարար կշիռը հարկային մուտքերի ընդհանուր գումարում գերազանցում էր 60,0%-ը, ապա 2013 թ. այն եղել է ընդամենը 47,0%: Սակայն,
մյուս կողմից, հարկային մուտքերի կառուցվածքում չի ավելանում այնպիսի ուղղակի հարկերի տեսակարար կշիռը, ինչպիսիք են շահութահարկը և եկամտահարկը:
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Ինչպես տեսնում ենք գծապատկեր 1-ից, 2013 թ. բյուջեի եկամտային մասը հատել է
եկամուտներ/ՀՆԱ հարաբերակցության 25-տոկոսանոց սահմանը: 2013 թ. կառավարությունը հաստատել է 2014–2016 թթ. միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը, որտեղ նախատեսվում է ինչպես ՀՆԱ-ի, այնպես էլ պետական բյուջեի եկամուտների ու ծախսերի աճ:

Գծապատկեր 1. ՀՀ պետական բյուջեի եկամուտների, ծախսերի և պակասուրդի
հարաբերությունը ՀՆԱ-ին

Ծրագրում եկամուտներ/ՀՆԱ հարաբերակցությունը նախատեսված է 23,63-23,87
տոկոսի սահմաններում, այսինքն՝ ավելի պակաս, քան 2013 թ. փաստացի մակարդակն
էր: Ծրագրի նշված երեք տարիներին նախատեսվում էր ՀՆԱ 6,3%, 6,3%, 6,4% համապատասխան աճ: Բյուջեի եկամուտները նախատեսվում էր 1,146 տրլն, 1,266 տրլն և 1,416
տրլն դրամի չափով: Այնինչ 2013 թ. ՀՆԱ աճը կազմեց ընդամենը 3,5 տոկոս, որի հետևանքով բյուջեի նախատեսված հարաբերական ծավալները չկատարվեցին: 2014 թ. պլանավորված բյուջեի եկամուտները նույնպես պակաս են միջնաժամկետ ծրագրով նախատեսվածից` 1,136 տրլն դրամ: Պակասուրդի աստիճանական կրճատում, որը նախատեսված էր ծրագրով, նույնպես չի իրականացվում: 2014 թ. համար նախատեսված է պակասուրդ/ՀՆԱ հարաբերակցության 2,34 տոկոս, որը գերազանցում է նախորդ տարվա մակարդակը 0,64 տոկոսային կետով:
Քանի որ բյուջեն օգտագործվում է որպես հարկաբյուջետային քաղաքականության
ակտիվ գործիք, ըստ էության, դրա պակասուրդը չի կարելի դիտել որպես բացասական
երևույթ, ինչպես պնդում են շատ տնտեսագետներ: Ի վերջո, բյուջեն արտացոլում է միայն
պետական ֆինանսները, որը ամբողջ երկրի ֆինանսների կամ, որ նույնն է, վճարային
հաշվեկշռի մի մասն է: Այդ պատճառով ավելի կարևոր է այդ պակասուրդի դերը պետական պարտքի ձևավորման տեսանկյունից: Քանի դեռ այն գտնվում է կառավարելիության
սահմաններում, բյուջեի պակասուրդը միանգամայն արդարացված է:
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Մյուս կողմից՝ ավելի կարևոր է ոչ թե պակասուրդը, այլ դրա օգտագործման արդյունավետությունը: Ե'վ պակասուրդը, և' դրա պատճառով ձևավորվող պետական պարտքը
սահմանափակված են վճարային հաշվեկշռի ակտիվներով, և դրանց արդյունավետ օգտագործումը միայն կարող է արդարացնել դրանց գոյությունը: Այնինչ, Վերահսկիչ պալատի վերջին տարիների հաշվետվությունները վկայում են այդ միջոցների ոչ արդյունավետ
օգտագործման մասին: Այդ պայմաններում պետական պարտքի ավելացումը չի կարող
նպաստել տնտեսական աճի տեմպերի ավելացմանը:
2013 թ. տարեվերջի դրությամբ Հայաստանի պետական պարտքը կազմել է 1861.3
մլրդ դրամ կամ 4 588.5 մլն դոլար և նախորդ տարվա համեմատությամբ աճել է 96.8
մլրդ դրամով (216.5 մլն ԱՄՆ դոլարով): Դրա մեջ արտաքին պարտքը 3899,4 մլն դոլար էր,
որից 508,4 մլն՝ ԿԲ, իսկ 3 391,0 մլն դոլարը` ՀՀ կառավարության պարտավորությունները:

Գծապատկեր 2. ՀՀ պետական պարտքի շարժընթացը 2000 - 2013 թթ., մլն դոլար

Ինչպես երևում է գծապատկեր 2-ի տվյալներից, վերջին 13 տարիների ընթացքում
պետական պարտքի ծավալները ավելացել են 5 անգամ: Միայն 2013 թ. նախորդ տարվա
համեմատ պարտքը ավելացել է 5,0%-ով: Սակայն պետական պարտքի մեծության բացարձակ ծավալները դեռևս ոչինչ չեն ասում, եթե չեն համեմատվում ՀՆԱ ծավալների
հետ: Եթե դիտարկենք արտաքին պարտք/ՀՆԱ հարաբերակցության շարժընթացը 2000–
2013 թթ., ապա պարտքի բեռի մեծացման միտումը վերջին տարիներին դառնում է ակնհայտ: 2000 թ. 44,9% հարաբերակցությունը հաջողվել էր 2008 թ. հասցնել 13,5%-ի: Սակայն ճգնաժամից հետո բյուջեի պակասուրդի կտրուկ ավելացումը հանգեցրեց այս հարաբերակցության վատթարացմանը, որը 2013 թ. կազմեց 37,5%:
ՀՀ արտաքին պետական պարտքի կառավարման տեսանկյունից, 2013 թ. շարունակվել են դեռևս 2009 թ. արձանագրված միտումները: Արտաքին պարտքը աճել է 4,4%-ով և
շարունակել է մնալ կառավարելի մակարդակում:
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Աղյուսակ 1
2013 թ. ընթացքում վարկերի գծով գործարքները ՀՀ-ում, մլն դոլար
Ստացում
Ընդամենը, այդ թվում՝
Կառավարության վարկերի գծով
Միջազգային կազմակերպություններ
Օտարերկրյա պետություններ
Առևտրային բանկեր
ՀՀ ԿԲ վարկերի գծով
Միջազգային կազմակերպություններ
Օտարերկրյա պետություններ

319,44
223,32
203,95
16,24
3,14
96,12
82,84
13,28

Մայր
գումարի
մարում
815,03
627,99
115,21
508,78
4,00
187,04
181,74
5,30

Տոկոսավճար
50,67
42,38
21,93
19,89
0,55
8,29
6,29
2,00

Տարվա ընթացքում 865 մլն դոլարի ռեսուրսների տրամադրումը վարկերի սպասարկմանը ծանր բեռ է երկրի տնտեսության համար: Հատկապես եթե նկատի ունենանք, որ
այդ ռեսուրսները ուղղվում են բացառապես ենթակառուցվածքների բարելավմանը: Այդ
պատճառով վարկերի օգտագործման արդյունավետությունը առաջնային նշանակություն
է ստանում, իսկ բյուջեի պակասուրդի վերացումը դառնում է կարևոր գերակայություն:
2014-2016 թթ. ՀՀ կառավարության պարտքի կառավարման ռազմավարական ծրագրով նախատեսված՝ ՀՀ կառավարության արտաքին պարտքի տոկոսավճարների ծրագիրը ճշգրտվել է, որի արդյունքում այն նվազեցվել է 5.7 մլրդ դրամով` ի հաշիվ 6-ամսյա
ԱՄՆ դոլարով LIBOR-ի, 6-ամսյա EURIBOR-ի, SDR-ի տոկոսադրույքների կանխատեսումային և 2013 թ. ընթացքում փաստացի ձևավորված դրույքաչափերի տարբերության, արտաքին վարկերի գծով ստացումների ծրագրի թերակատարման, ինչպես նաև ՌԴ 500
մլն ԱՄՆ դոլարի վարկի վաղաժամկետ մարման:
2013 թ. դրությամբ արտաքին պարտքի ֆինանսավորման հիմնական մասը բաժին էր
ընկնում Միջազգային ֆինանսական կազմակերպություններին և օտարերկրյա պետություններին: Արտաքին պարտքի կառուցվածքի վերջին տարիների տվյալների ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ արտաքին պարտքի ավելի քան 70%-ը տրամադրում են
միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունները: Ըստ ֆինանսավորման աղբյուրների՝ Հայաստանի արտաքին պարտքը ունի հետևյալ կառուցվածքը.
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Գծապատկեր 3. ՀՀ արտաքին պարտքի կառուցվածքն ըստ ֆինանսավորման աղբյուրների
2013 թ. սկզբի դրությամբ

Ինչպես տեսնում ենք, ամենախոշոր վարկային միջոցները տրամադրել են Զարգացման միջազգային ընկերակցությունը, Արժույթի միջազգային հիմնադրամը, Ռուսաստանի
Դաշնությունը, Ճապոնիան, Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկը, Գերմանիան և Ասիական զարգացման բանկը:
2013 թ. միայն կառավարության ներքին պարտքի սպասարկման տոկոսավճարները
կազմել են 29,9, արտաքին պարտքինը` 16,9 մլն դոլար: Ներքին պարտքի համեմատ արտաքին պարտքի գծով տոկոսային ծախսերի փոքր ծավալը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ պարտքային պայուսակում դեռևս մեծ տեսակարար կշիռ են կազմում արտաքին աղբյուրներից արտոնյալ պայմաններով ներգրաված պաշտոնական վարկերը:
Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ միջազգային ֆինանսական կառույցների կողմից
Հայաստանն արդեն դասվում է միջին եկամուտ ունեցող երկրների շարքը, առաջիկա
տարիներին նման վարկերն ավելի քիչ հասանելի են լինելու: Ներկայումս Հայաստանը
դեռևս հնարավորություն ունի վարկեր վերցնելու IDA-ից, ինչպես նաև Վերակառուցման և
զարգացման միջազգային բանկից (IBRD), սակայն արդեն 2006 թվականից ստացված
վար-կերի մի մասն ունի արտոնյալության ավելի ցածր աստիճան: Դրանց մարման ժամկետներն ավելի կարճ են, այդ վարկերի չստացված մասերի դիմաց իրականացվում են
վճարումներ, այն դեպքում, երբ նախկին վարկերի չստացված գումարների դիմաց գանձումներ չէին կատարվում: Արդյունքում արտաքին պարտքի սպասարկման ծախսերն
առաջիկա տարիներին ավելանալու են: Հետևաբար՝ արտաքին պետական պարտքի կառավարման տեսանկյունից կարևոր է ներգրավված պետական նոր պարտքերի տեղաբաշխման արդյունավետության բարձրացման հարցը: Շուկայական տոկոսադրույքով
վարկերի ներգրավման դեպքում որպես այլընտրանքային աղբյուր կարող են լինել միջ154

ազգային ֆինանսական շուկաներից ներգրավված փոխառությունները: Դրանց հասանելիության ապահովումը մեծ չափով կախված է նաև արտաքին կայունության ցուցանիշներից, որոնց վրա ներդրողները հենվում են որոշումներ կայացնելիս:
Արտաքին պարտքի կառավարման կարևոր բաղկացուցիչն են ռիսկերի նվազեցման
ուղղությամբ ձեռնարկվող միջոցները: ՀՀ ֆինանսների նախարարության պետական
պարտքի սպասարկման վարչության հաշվետվության ռիսկերի վերլուծության տվյալները
ցույց են տալիս, որ ՀՀ պետական պարտքը մնում է կառավարելիության սահմաններում:

МАРИАННА ОГАННИСЯН
ДИНАМИАКА ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА И ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА
В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ
Ключевые слова: бюджетный дефицит, государственные
финансы, внешний долг/ВВП, государственный долг/ВВП, льготные кредиты, управление долгом, снижение риска
Анализ динамики государственного бюджета показывает, что он активно используется в
экономической политике. Однако, в связи с нерациональным использованием бюджетных
средств, эффективность бюджетно-налоговой политики снижается. С этой точки зрения,
увеличение государственного долга за последние годы не оправдано, т.к. не обеспечивает
соответствующий экономический рост.

MARIANNA HOVHANNISYAN
THE DYNAMICS OF THE BUDGET DEFICIT AND PUBLIC DEBT
IN THE REPUBLIC OF ARMENIA
Key Words: budget deficit, public finances, the external
debt/ GDP, the public debt/GDP, soft loans,
debt management, risk reduction
The analysis of State Budgets dynamics shows its critical utilization in overall economic policy.
However, fiscal policy efficiency is diminishing as a result of budgetary funds irrational utilization. In
this regard, in recent years public debt increase is not justified for its inability to provide appropriate
economic growth.
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ԼԻԼԻԹ ՂԱԶԱՐՅԱՆ
Դասախոս, ՀՊՏՀ

ԱՆԳԼԵՐԵՆԸ ՀԱՏՈԻԿ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ.
ԶԲՈՍԱՇՐՋՈԻԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏ
Հիմնաբառեր. անգլերենը հատուկ նպատակների համար,
ուսումնական միջավայր, հաղորդակցական
ուղղվածություն
Հոդվածի առանցքային գիծն այն է, որ անգլերենը հատուկ նպատակների համար դասընթացի շրջանակներում լեզուն չի դասավանդվում որպես արտաքին միջավայրից կտրված մի առարկա:
Փոխարենը շեշտը դրվում է հատկապես մասնագիտական լեզվի վրա այս կամ այն համատեքստում: Ուսանողները սովորում են անգլերեն ոչ այն պատճառով, որ նրանք հետաքրքրված են միայն լեզվով, այլ այն պատճառով, որ անգլերենն անհրաժեշտ է հատուկ նպատակների հասնելու
համար: Հոդվածը նաև կարևորում է այնպիսի նյութերի ընտրությունը, որոնք ուղղված են ուսանողների հաղորդակցական հմտությունների զարգացմանը:

Հայաստանը, որպես զբոսաշրջության համար գրավիչ, պատմամշակութային երկիր,
մեծ ներուժ ունի միջազգային շուկային առաջարկելու բազմաբնույթ, մրցունակ զբոսաշրջային արդյունք և բարձրակարգ ծառայություններ: Սա ինքնին պահանջում է բարձր
որակավորված աշխատուժ, ավելի մեծ ներդրումներ, հետազոտությունների ավելի ժամանակակից մեթոդներ և ավելի նպաստավոր միջավայր: Զբոսաշրջության ոլորտում բարձրակարգ մասնագետների պատրաստումը դարձել է ժամանակի հրամայականը: Անհրաժեշտ են այնպիսի մասնագետներ, ովքեր աչքի կընկնեն ոչ միայն իրենց մասնագիտական գիտելիքներով, այլ նաև օտար լեզուների, մասնավորապես՝ անգլերենի փայլուն
իմացությամբ: Անգլերենի իմացությունը կարևոր դեր է խաղում մասնագիտական կատարելության հասնելու գործում:
Զբոսաշրջություն ուսումնասիրող ուսանողներին անգլերենի դասավանդումը մաս է
կազմում «Անգլերենը հատուկ նպատակների համար» դասընթացի, որի առանցքային
գիծն այն է, որ լեզուն չի դասավանդվում որպես արտաքին միջավայրից կտրված մի
առարկա: Փոխարենը՝ շեշտը դրվում է հատկապես մասնագիտական լեզվի վրա այս կամ
այն համատեքստում: Ուսանողները սովորում են անգլերեն ոչ այն պատճառով, որ նրանք
հետաքրքրված են միայն լեզվով, այլ այն պատճառով, որ անգլերենն անհրաժեշտ է հատուկ նպատակների հասնելու համար (Dudley-Evans, T., and St John, M., 1998. Developments in ESP: A multi-disciplinary approach.): Նրանց անգլերենի իմացությունը պետք է
լինի այն աստիճանի, որ կարողանան հատուկ առաջադրանքներ կատարել այդ լեզվով,
օրինակ՝ հյուրանոցի ամրագրում, հաճախորդների պահանջների բավարարում, նրանց
հետ տարաձայնությունների հարթում և այլն: Լավագույն արդյունքի հասնելու համար
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անհրաժեշտ է ստեղծել այնպիսի ուսումնական միջավայր, որը կօգնի ուսանողին հեշտությամբ յուրացնելու անգլերենը հատուկ նպատակների համար:
Հասարակության զարգացման ժամանակակից փուլում «Օտար լեզու» առարկայի գերակա նպատակն է ուսանողներին հնարավորություն տալ շփվելու իրենց արտասահմանցի գործընկերների, հաճախորդների հետ ոչ թե թարգմանչի օգնությամբ, այլ անմիջապես
օտար լեզվով:
Այս ամենին կարելի է հասնել հետևյալ անհրաժեշտ պայմանների առկայության դեպքում.
1. օտար լեզվի դասավանդման հաղորդակցական ուղղվածություն,
2. ուսանողների շահագրգռվածություն՝ յուրացնելու լեզուն պատշաճ մակարդակով,
3. դասավանդողի ստեղծագործ մոտեցում նյութերի ընտրությանը,
4. տարաբնույթ մեթոդների առկայություն, որոնք նպաստում են ուսանողի բանավոր
խոսքի զարգացմանը,
5. լսարանային և արտալսարանային զանազան աշխատանքների կազմակերպում:
Ուսումնական գործընթացն արդյունավետ դարձնելու համար չափազանց կարևոր է
ուսումնական նյութի ճիշտ ընտրությունը: Այն պետք է զարգացնի լեզվական չորս հմտություններ՝ ընթերցանություն, բանավոր խոսք, գրավոր խոսք և լսելու կարողություն:
Լեզվի գործնական հմտություններ ուսուցանելու համար կարելի է դասը կազմակերպել հետևյալ փուլերով.
1. Նախնական փուլ, որն ընդգրկում է հարցաթերթիկների տրամադրում, որով բացահայտվում է ուսանողների վերաբերմունքը զբոսաշրջության ոլորտի որոշ հարցերի շուրջ: Հարցերից զատ, նրանք նաև ծանոթանում են տվյալ ոլորտի բառապաշարին և այն քերականական կառույցներին, որոնք անհաժեշտ են տվյալ պարագայում: Հարցերն ընթերցելուց հետո ուսանողներին ժամանակ է տրվում պատրաստելու պատասխաններն ու քննարկելու դրանք փոքր խմբերով: Խմբերը ձևավորվում են լեզվական տարբեր մակարդակ ունեցող ուսանողներից: Այս փուլը
հիմնականում ընթանում է շատ աշխույժ մթնոլորտում:
2. Հիմնական փուլ, որի ժամանակ յուրաքանչյուր խումբ ներկայացնում է իր տեսակետը տվյալ հարցի շուրջ, կատարվում է կարծիքների փոխանակում, արվում են
առաջարկություններ: Յուրաքանչյուր խումբ ուշադիր լսում է մյուսին, գրառումներ
կատարում թույլ տրված լեզվական սխալների վերաբերյալ:
3. Լրացուցիչ փուլ, որի ժամանակ վեր են հանվում սխալները, տրվում բացատրություններ, օրինակների միջոցով ամրապնդվում է այս կամ այն լեզվական երևույթը:
Մեկ այլ աշխատանք է ընթերցանության տեքստի տրամադրումը՝ նախապես բացատրելով որոշ դժվարություն ներկայացնող բառեր: Սկզբում տրվում են բառերի անգլերեն բացատրությունները, ուսանողները փորձում են կռահել բառը, եթե դժվարանում են,
ապա տրվում է այդ բառերի հայերեն թարգմանությունները:
Ընթերցանությանն անմիջապես հաջորդում են այնպիսի առաջադրանքներ, որոնց
նպատակն է ստուգել, թե որքանով են ուսանողները յուրացրել նյութը:
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Առաջադրանքները ներառում են բացթողումների լրացում, եզրույթների համապատասխանեցում բացատրություններին, հոմանիշային շարքերի ձևավորում և այլն: Նոր
բառապաշարի վերջնական ամրապնդումն ապահովվում է մի շարք բանավոր առաջադրանքների միջոցով, օրինակ՝ արտահայտել դրական կամ բացասական կարծիք նյութի
վերաբերյալ:
Առավել առաջադեմ ուսանողների հետ իրականացվում են ավելի բարդ առաջադրանքներ, որոնք ուղղված են նրանց հաղորդակցական հմտությունների զարգացմանը:
Օրինակ՝ մագիստրատուրայի ուսանողներին «Հյուրանոցային սպասարկում» թեմայի
շրջանակներում առաջարկվում է ստեղծել բուկլետ որևէ հյուրանոցի համար՝ նշելով հասցեն, մատուցվող ծառայությունների ցանկը, դրանց գները: Որպես այլընտրանք՝ նրանց
առաջարկվում է այցելել մոտակայքում գտնվող հյուրանոցներից մեկը, ուսումնասիրել մատուցվող ծառայությունները՝ նշելով, թե տեղեկատվության հավաքագրման ի՞նչ միջոցներից ու աղբյուրներից են օգտվել:
Հաղորդակցական հմտությունները զարգացնելու նպատակով նաև կիրառվում են դերային խաղեր: Oրինակ՝ «Կոնֆլիկտների հարթում» դերային խաղի նպատակն է հարթել
առաջացած տարաձայնությունները, որպեսզի դրանք չվերածվեն վեճի: Ուսանողներին
նախապես տրամադրվում են տվյալ իրավիճակում անհրաժեշտ բառեր և արտահայտություններ: Այնուհետև նրանք բաժանվում են խմբերի, որոնցից յուրաքանչյուրում ընդգրկվում է երեք ուսանող: Յուրաքանչյուր եռյակ մտածում է կոնֆլիկտային իրավիճակ:
Մասնակիցներից երկուսը ներկայացնում են կոնֆլիկտային իրավիճակը, իսկ երրորդը
խաղում է հաշտեցնողի դերը: Քննարկման ժամանակ վեր են հանվում ոչ միայն ուսանողների լեզվական կարողությունները, այլև նրանց կոնֆլիկտների հարթման ունակությունները: Պարզաբանվում են, թե ինչ մեթոդներ կիրառվեցին կոնֆլիկտները հարթելու համար, իսկ եթե մասնակիցներին չի հաջողվում հարթել կոնֆլիկտը, ապա ինչ սխալներ
թույլ տրվեցին:
Մեկ այլ դերային խաղի մասնակցում է երկու ուսանող՝ հաճախորդ և ադմինիստրատոր: Հաճախորդը տեղավորվում է հյուրանոցի նախապես ամրագրած մեկսենյականոց
համարում: Ամրագրման պատվեր տալու ժամանակ հաճախորդը ոչ մի հատուկ ցանկություն չի հայտնում: Ամրագրված սենյակի պատուհանները նայում են քաղաքի կենտրոնական, մարդաշատ փողոցներից մեկին: Մեկ օր ապրելով համարում՝ հաճախորդը ներկայանում է ադմինիստրացիա և պահանջում, որ իրեն տեղափոխեն այնպիսի սենյակ, որի
պատուհանները նայեն այգուն: Իսկ հյուրանոցում ոչ մի ազատ մեկսենյականոց համար
չկա: Ուսանողներին տրվում է ժամանակ նախապատրաստվելու և իրավիճակից ելքեր
փնտրելու համար:
Ինչպես փորձը ցույց է տալիս, զբոսաշրջություն ուսումնասիրող ուսանողները անգլերենի դասաժամին, լեզվական զանազան կարողություններ սովորելուց զատ, ձեռք են բերում այնպիսի հմտություններ, որոնք կարող են օգտագործել իրենց հետագա մասնագիտական միջավայրում:
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ЛИЛИТ КАЗАРЯН
АНГЛИЙСКИЙ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ: СФЕРА ТУРИЗМА
Ключевые слова: АСЦ, учебная среда, коммуникативная
ориентация
Настоящая статья подчеркивает важную роль преподавания английского языка для специальных целей, особенно в сфере туризма. Язык преподается не как отдельный, обособленный от реального мира предмет, а наоборот, является частью дисциплины, которая служит
интересам и потребностям учащихся как будущих специалистов в сфере туризма. Кроме того,
она подчеркивает необходимость развития коммуникативных навыков учащихся с помощью
умело выбранного материала.

LILIT GHAZARYAN
ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES: TOURISM SPHERE
Key Words: ESP, learning environment, communicative
orientation
The key point of the present article is to emphasize the importance of English for specific purposes,
especially in the field of tourism. English is not taught as a subject separated from the real world,
instead it is integrated into the subject area important to learners. It also underlines the necessity of
developing communicative skills thanks to carefully chosen materials designed to meet learners specific
needs.

ԱՐՄԵՆ ՂԱՄԲԱՐՅԱՆ
Ասպիրանտ, ՀՊՏՀ

ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՇՈՒԿԱՅԻ
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՐԴԻ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ
Հիմնաբառեր. օրգանական սննդամթերք, շուկա, պահանջարկ, գնային տարբերություն, արտահանում
Հոդվածում վերլուծվում են օրգանական սննդամթերքի համաշխարհային շուկայի կայուն աճի
միտումները: Արտադրական ծախսումների հարաբերականորեն ցածր մակարդակի պայմաններում զարգացող երկրներում արտադրված օրգանական արտադրատեսակները ավելի էժան են,
ինչի արդյունքում դրանք կարող են մրցակցային լինել ինչպես ներքին, այնպես էլ արտաքին շուկաներում:
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Օրգանական սննդամթերքը յուրահատուկ ապրանքատեսակ է, որը, մի կողմից՝ վերաբերում է մեծ պահանջարկ ունեցող ապրանքների խմբին, այսինքն` այն ապրանքներին, որոնք ունեն յուրահատուկ բնութագիր և բարձր սպառողական օգտակարություն,
իսկ մյուս կողմից` սննդամթերքի ավանդական տեսակների որակի անկման պայմաններում սպառողների որոշակի խմբի համար դա դարձել է «առաջին անհրաժեշտության
ապրանք», այսինքն` այնպիսի ապրանք, որի նկատմամբ պահանջարկը, գնորդի եկամուտների փոփոխության պայմաններում, էապես չի փոխվում:
Չնայած օրգանական սննդամթերքի համաշխարհային շուկայի հասունությանը` դրա
ծավալները կայուն աճի միտում ունեն (գծ. 1):

Գծապատկեր 1. Օրգանական սննդամթերքի համաշխարհային շուկայի ծավալների
փոփոխությունը արժեքային արտահայտությամբ 1999-2012 թթ.1

Ինչպես երևում է գծապատկերից, 2008 թ. սկսած, ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը բացասաբար ազդեց նաև տվյալ ոլորտի վրա` որոշ չափով դանդաղեցնելով աճի միտումները: Միջին տարեկան աճի տեմպը 1999-2012 թթ. կտրվածքով կազմում է 12%: Ըստ
«Organic Monitor» հետազոտական կազմակերպության կանխատեսումների՝ 2020 թ. էկոլոգիապես մաքուր արտադրանքի համաշխարհային շուկան կարող է հասնել 200-250
մլրդ դոլարի շրջանառության: Ուսումնասիրելով առանձին երկրների օրգանական սննդամթերքի շուկաների ծավալները` կարելի է նշել, որ առաջատարները տվյալ ոլորտում
ԱՄՆ-ն և Գերմանիան են, որոնց բաժին է ընկնում օրգանական արտադրանքի համաշխարհային շուկայի 61%-ը (գծ. 2):
Կարևոր է նշել, որ շուկայի տվյալ հատվածի ընդլայնման բավական մեծ միտումներ
են ցուցաբերում այնպիսի երկրներ, ինչպիսիք են Չինաստանը և Բրազիլիան: Բրազիլիայում տվյալ ցուցանիշը ավելանում է տարեկան 40%-ով, այն դեպքում, երբ Չինաստանում
էկոլոգիապես մաքուր սննդամթերքի շուկայի ծավալները վերջին հինգ տարիների ընթացքում ավելի քան քառապատկվել են:
1
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Գծապատկեր 2. Օրգանական սննդամթերքի 10 առավել խոշոր շուկաների ծավալները
2012 թ. կտրվածքով1

Ուսումնասիրվող ոլորտի հետ կապված՝ ծագող ամենաբարդ հարցերից է էկոլոգիապես մաքուր սննդամթերքի գնային բնութագիրը: Միաժամանակ, գների մակարդակից է
կախված տվյալ ապրանքատեսակների նկատմամբ ձևավորվող պահանջարկի մեծությունը: Ակնհայտ է, որ ապրանքների այս կատեգորիան պետք է վաճառվի ավելի բարձր
գնով, քան սովորականը, սակայն գնային այդ տարբերության որոշումը բավական բարդ
խնդիր է, ինչը պայմանավորված է գնի մակարդակի ձևավորման վրա ազդող մի շարք
գործոններով: Դրանցից կարելի է նշել արտադրության վայրը, արտադրանքի տեսակը,
ապրանքանիշը, արտադրողի ճանաչվածության աստիճանը և այլն:
Հավաստագրված օրգանական սննդամթերքի որակական հատկանիշները առավել
կարևոր նշանակություն ունեն սպառողների կողմից հավելյալ ծախսեր կատարելու հարցում: Սակայն կարևոր է նաև հստակ պատկերացում կազմել հավելավճարի մեծության
մասին: Պարզ է, որ ապրանքների տարբեր կատեգորիաների համար դրա մեծությունը
կարող է էապես տատանվել: Ստորև բերված են ամերիկյան «Ուոթերվիլ» մթերային խանութների ցանցում գրանցված օրգանական և ավանդական ապրանքատեսակների գները մեկ միավոր արտադրանքի հաշվով:

1

Willer H., Lernoud J., The world of organic agriculture. Statistics and emerging trends 2014. Germany, 2014.

161

Աղյուսակ 1
Օրգանական և ավանդական սննդամթերքի գնային տարբերությունը1
Կաթնամթերք և ձու

Գնային հարաբերություն
(օրգանական/ավանդական)

Տոկոսային տարբերություն

յոգուրտ

2.17

117%

կաթ

1.94

94%

չեդեր պանիր

2.04

104%

ձու

1.61

61%

0.94

-6%

Հացահատիկային ապրանքներ
վարսակ
հացահատիկ

1.09

9%

բրինձ

0.90

-10%

հաց

1.21

21%

2.25

125%

Սպիտակուցներ պարունակող ապրանքներ
կարագ
տոֆու

1.27

27%

սառեցված հավի կրծքամիս

1.47

47%

տավարի մսով կոտլետներ

2.34

134%

պահածոյացված լոլիկ

2.33

133%

խաղողի հյութ

1.40

40%

աղցան «Ռոմեն»

1.99

99%

գազար

1.96

96%

ադամաթուզ

1.56

56%

Այլ ապրանքներ

լոլիկ

1.44

44%

կարմիր պղպեղ

2.13

113%

սոխ

1.69

69%

խնձոր

1.49

49%

Աղյուսակի տվյալների հիման վրա կարելի է հաշվարկել միջին գնային տարբերությունը, որը կազմում է 68%: Գնային հարաբերության բաշխվածությունը վերլուծելու համար, նախ՝ կարելի է հաշվարկել վերջինիս միջին արժեքը և միջին քառակուսային շեղումը, որոնք հավասար են, համապատասխանաբար՝ 1.68-ի և 0.45-ի: Այնուհետև կարելի է
հաշվարկել նաև բաշխվածության միջակայքը, որը կազմում է 1.44: Ստացված միջակայքը
բաժանելով 6 հավասարահեռ մասերի` կարելի է կառուցել նաև հարաբերական հաճախականության հիստոգրամը, որի շնորհիվ հնարավոր է առանձնացնել գնային այն միջակայքերը, որոնց մեջ ընկած են առավել հաճախակի հանդիպող գնային տարբերությունները (գծ. 3):

1
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Գծապատկեր 3. Գնային տարբերությունների հարաբերական հաճախականության
հիստոգրամ

Ինչպես երևում է գծապատկեր 3-ից գնային տարբերությունների մեծ մասը 40-65% և
90-115% միջակայքերում է: Ակնհայտ է, որ երկրների միջև գնային տարբերության ցուցանիշը տարբերվում է` պայմանավորված մի շարք գործոններով: Դրանց մեջ կարելի է նշել
նաև սպառման համակարգի կառուցվածքային առանձնահատկությունները: Այսպես` այն
երկրներում, որտեղ սովորական մթերային խանութները օրգանական ապրանքատեսակների հիմնական վաճառողներն են, դիտարկվող գնային տարբերությունը, էկոլոգիապես
մաքուր լինելու պարագայում, սովորաբար, ավելի քիչ է, քան այն երկրներում, որտեղ հիմնական դերը տվյալ ոլորտում պատկանում է մասնագիտացված օրգանական խանութներին:
Կարևոր է նաև նշել, որ զարգացող երկրների օրգանական արտադրանքի հիմնական
մասը զարգացած երկրներ արտահանման համար է նախատեսված: Էժան աշխատուժի,
ինչպես նաև արտադրական ծախսերի հարաբերականորեն ցածր մակարդակի պայմաններում զարգացող երկրներում արտադրված էկոլոգիապես մաքուր ապրանքները ավելի
էժան են:
Օրգանական գյուղատնտեսությունը հեռանկարային ուղղություն է նաև Հայաստանի
Հանրապետության համար: Տվյալ ուղղության զարգացման կարևոր նախադրյալ էր հավաստագրման համակարգի ձևավորումը` շնորհիվ «Էկոգլոբ» ՍՊԸ-ի: Զարգացման հարցում մեծ դեր ունեցան նաև բարեգործական հասարակական կազմակերպությունները,
որոնք աջակցում, սուբսիդավորում և համապատասխան տեղեկատվություն են տրամադրում օրգանական գյուղատնտեսությամբ զբաղվող գյուղացիական տնտեսություններին:
2008 թ. ընդունված «Օրգանական գյուղատնտեսության մասին» օրենքը սահմանեց օրգանական գյուղատնտեսության վարման իրավական հիմքերը, սկզբունքները, արտադրանքի շրջանառությանը ներկայացվող հիմնական պահանջները, պետական աջակցության ուղղությունները և լիազոր մարմնի պարտավորությունները1:
1

«Օրգանական գյուղատնտեսության մասին» ՀՀ օրենք, 2008:
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Վերջին տարիներին ՀՀ-ում ակտիվացել է օրգանական գյուղատնտեսությամբ զբաղվող կազմակերպությունների տնտեսական գործունեությունը, ինչը նպաստեց 2010-2012
թթ. ընկած ժամանակահատվածում 20 նոր գյուղացիական տնտեսությունների ներգրավմանը օրգանական ապրանքատեսակների արտադրության ոլորտում: Արդյունքում էկոլոգիապես մաքուր տեղական արտադրանքը մրցակցային է դառնում ինչպես ներքին, այնպես էլ արտաքին շուկաներում: Տվյալ ուղղության զարգացման կարևոր նախադրյալ էր
նաև կառավարության կողմից սուբսիդավորման գործընթացի իրականացումը, որը նպատակաուղղված էր բարձր գին ունեցող արտադրատեսակների արտահանման ծավալների
խթանմանը: Պետք է նաև նշել, որ օրգանական անասնապահությունը համարվում է
տվյալ ոլորտի հեռանկարային ուղղություններից մեկը, որն ընդգրկվում է ՀՀ պետական
քաղաքականության գերակա ուղղությունների մեջ:

АРМЕН ГАМБАРЯН
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО РЫНКА ОРГАНИЧЕСКИХ
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
Ключевые слова: органические продукты питания, рынок,
спрос, ценовая разница, экспорт
В статье анализируются тенденции устойчивого роста глобального рынка органических
продуктов питания. В условиях относительно низкого уровня производственных затрат, органическая продукция, произведенная в развивающихся странах, более дешевая, следовательно,
и конкурентоспособная как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

ARMEN GHAMBARYAN
GLOBAL MARKET FOR ORGANIC FOODSTUFF: CURRENT DEVELOPMENT TRENDS
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The article analyzes global market development trends for organic products in recent years.
Under relatively low production costs, organic products produced in developing countries are cheaper,
hence competitive both in domestic and foreign markets.
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ՄԱՐԻՆԵ ՄԱԹՈՍՅԱՆ
Աշխարհագրական գիտությունների թեկնածու,
դոցենտ, ՀՊՄՀ

ՀՀ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ
Հիմնաբառեր. աշխարհագրական նախադրյալներ, հասարակական պատվեր, կյանքի որակ, տարածքային զարգացում, տարածաշրջանային քաղաքականություն, ռազմավարական խնդիրներ
Հոդվածում ներկայացված է ՀՀ տարածքային զարգացման աշխարհագրական գործոնների
վերլուծության անհրաժեշտությունը տարածաշրջանային քաղաքականություն իրականացնելիս:
Անդրադարձել ենք նաև ՀՀ–ում իրականացվող արդի տարածաշրջանային քաղաքականության
ռազմավարական հիմնախնդիրներին, վերլուծվել է տարածքային անհամաչափ զարգացման
պատճառները, նախանշվել են զարգացման հնարավոր ուղղությունները:

Տարածքային որոշակի միավորի աշխարհագրական առանձնահատկությունների բացահայտումը, գնահատումը և սոցիալ-տնտեսական շահերին ծառայեցնելու միջոցների
մշակումը կառավարման խնդիրների այն համակարգն է, որն արտացոլում է արդի աշխարհագրությանը ներկայացվող հասարակական պատվերի բովանդակությունը:
Գրականության մեջ տարածքային զարգացումը սահմանվում է որպես տարածքային
համակարգի այնպիսի դրսևորում, որի նպատակն է բնակչության կենսամակարդակի ու
կյանքի որակի բարձրացումը և տարածաշրջանի սոցիալական, տնտեսական, բնապահպանական, ռեսուրսային ներուժի կայուն, հավասարակշռված վերարտադրության ապահովումը1: Տարածքային զարգացման տեսության համար ելակետային են հետևյալ դրույթները.
1. դիտարկման օբյեկտը ոչ թե առանձին ձեռնարկությունն է, այլ տարածաշրջանն
ամբողջությամբ,
2. հարաբերակցություն է սահմանվում տարածաշրջանների զարգացման մակարդակների և զարգացման տեմպերի միջև,
3. արտադրական նոր` արդյունավետ համալիրների ստեղծում, պետական և տեղական բյուջեներից հավասարաչափ ֆինանսավորման ապահովում,
4. շրջակա միջավայրի պահպանության հետ կապված խնդիրների լուծում:
Տարածքային զարգացման անհամաչափությունները բնորոշ են բոլոր երկրներին և
պայմանավորված են աշխարհագրական, բնակլիմայական, ժողովրդագրական և տնտեսական զարգացման վրա ազդեցություն ունեցող այլ գործոններով: Տարածքային զարգացման անհամաչափությունների խորացումը բնորոշ է հատկապես զարգացող և անցու1
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մային տնտեսությամբ երկրներին, այդ թվում նաև՝ Հայաստանի Հանրապետությանը:
Զարգացման այս փուլում մեր երկրի համար հատկապես կարևորվում է այնպիսի քաղաքականության մշակումն ու կիրառումը, որը ոչ միայն չի խորացնում զարգացման անհամաչափությունները, այլ նաև տարածքների համաչափ զարգացում է ապահովում:
Այս հիմքի վրա է առաջացել նաև տարածաշրջանային քաղաքականությունը, որով
զբաղվում են շատ աշխարհագետներ:
Տարածաշրջանային քաղաքականության միջոցով են կառավարվում պետության
ներսում հասարակություն-բնություն հարաբերությունները, ապահովվում է տարածքային
միավորների ներդաշնակ զարգացում, ուժեղանում է պետության տնտեսական և քաղաքական միասնությունը:
Երկրի տարածաշրջանային քաղաքականությունը արդյունավետ է, եթե, տնտեսական, սոցիալական-քաղաքական, ժողովրդագրական գործոնների հետ միասին, հաշվի
են առնվում նաև զարգացման աշխարհագրական նախադրյալները և դրանց տարածքային տարբերությունները:
Ինչպես հայտնի է, տարածաշրջանային քաղաքականությունը յուրաքանչյուր երկրի
պետականության ամրապնդման, սոցիալ-տնտեսական զարգացման ազգային ռազմավարության կարևորագույն բաղադրիչն է: Այդ քաղաքականության ուղղությունների
առաջնահերթությունների, ռազմավարական խնդիրների որոշումը պայմանավորված է
յուրաքանչյուր երկրի աշխարհագրական առանձնահատկություններով: ՀՀ պարագայում
նշված քաղաքականության համար այդ առանձնահատկություններից վճռորոշ նշանակություն ունեն տարածքի փոքր չափերը, մակերևույթի լեռնային բնույթը, դրանցով պայմանավորված՝ բնաաշխարհագրական, սոցիալ-տնտեսաաշխարհագրական պայմանները,
տարաբնակեցումը, երկրի տնտեսաաշխարհագրական և քաղաքաաշխարհագրական մեզո- և միկրոդիրքերը:
Եթե թվարկված աշխարհագրական առանձնահատկությունները, հատկապես` բնաաշխարհագրական մասով, անկախացումից հետո գործնականում փոփոխությունների
չեն ենթարկվել, ապա ներքին սոցիալ-քաղաքական իրադրությունը կրել է արմատական
փոփոխություններ:
ՀՀ-ում բարեփոխումների անցած ժամանակահատվածում տարածքային զարգացման ոլորտում իրականացված քայլերը հիմնականում հետապնդում էին նոր պայմաններում տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման համակարգերի
բնականոն գործունեության երաշխիքների ստեղծման և տարածքային զարգացմանն անհրաժեշտ նախադրյալների ձևավորման նպատակ: Սակայն իրողությունն այն է, որ երկիրը դեռևս հեռու է նշված նպատակի իրականացումից, և որոնումներն այդ ուղղությամբ
շարունակվում են:
Պատճառները բավական շատ են: Առաջին և գլխավոր պատճառը պետք է համարել
այն, որ բացակայում է գիտատեսական պատշաճ մակարդակի հիմնավորում ունեցող քաղաքականություն` ռազմավարական և մարտավարական նպատակներով, սկզբունքներով
և մոտեցումներով հանդերձ: Արդյունքում ունենք տարածքային զարգացման խիստ բևեռա166

ցում և սոցիալ-տնտեսական անհավասար պայմաններ, հետևաբար` սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի վատթարացում: Բերենք այս հետևությունը հաստատող մի քանի փաստ:
Տարածքային անհամաչափ զարգացումը հաստատվում է մարզերի տարածքի, բնակչության թվի և խտության ցուցանիշների վերաբերյալ համեմատական տվյալներով:
Նախ` անդրադառնանք տարածքների մեծությանը, նկատի ունենալով, որ տարածքը
տնտեսական զարգացման կարևոր ռեսուրս և նախապայման է:
Ամենամեծ (Գեղարքունիք՝ 5348 քկմ) և ամենափոքր (Արմավիր՝ 1242 քկմ) մարզերի
տարածքների տարբերությունը 4.3 անգամ է:
Հաջորդը մարզերում բնակչության թվի և խտության անհավասարությունն է:
ՀՀ մարզերից բնակչության ամենամեծ թիվն ունի Լոռին` 281.7 հազ. մարդ, ամենափոքրը` Վայոց ձորի մարզը` 55.8 հազ.մարդ: Տարբերությունը, ինչպես տեսնում ենք, բավական մեծ է` շուրջ 5 անգամ:
Քանի որ բնակչության խտությամբ է պայմանավորված տվյալ տարածքի բնակեցվածության և յուրացվածության աստիճանը, ապա ակնհայտ է մարզերի անհամաչափությունը
նաև այս առումով: Բնակչության ամենամեծ խտությունն ունեն Արմավիրի, Կոտայքի, Արարատի և Շիրակի, իսկ ամենափոքրը` Սյունիքի, Վայոց ձորի, Գեղարքունիքի մարզերը:
Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ մարզերի տարբերությունները բավական
մեծ են նաև աղքատության մակարդակի ցուցանիշով (աղյուսակ 1):
Աղյուսակ 1
Աղքատ, ծայրահեղ աղքատ բնակչության թիվը և տնտեսական զարգացման շարժընթացն
ըստ մարզերի (ընթացիկ գներով)1
Ծայրահեղ աղքատության
տարածվածությունը (%)

Աղքատության
տարածվածությունը (%)

ՀՆԱ` մեկ շնչի
հաշվով/հզ.դրամ/

Արագածոտն
Արարատ

3,1
6,4

32,3
30,9

383,1
437,3

Արմավիր

3,8

31,6

439,3

Գեղարքունիք
Լոռի
Կոտայք
Շիրակ
Սյունիք

2,9
4,5
9,2
4,3
2,3

36,8
28,8
34,5
42,5
28,9

417,0
389,1
523,5
321,0
1128,5

Վայոց ձոր
Տավուշ

1,8
3,3

19,2
25,8

616,2
337,9

Մարզի անվանումը

Այս տվյալների համաձայն` աղքատության մակարդակը բարձր է աղետի գոտու, հեռավոր, սահմանամերձ և գյուղատնտեսության վարման համար առավել անբարենպաստ
1

Տնային տնտեսությունների կենսամակարդակի ամբողջացված հետազոտություն, 2008-2012 թթ.:
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պայմաններ` հատկապես ոռոգվող հողերի փոքր տեսակարար կշիռ, ինչպես նաև առավելապես քաղաքային բնակչություն ունեցող մարզերում:
Աղքատության առկա մակարդակը և եկամուտների բաշխման անհավասարությունը
դեռևս շարունակում են լուրջ վտանգ լինել երկրի տարածքային զարգացման և քաղաքացիական հասարակության կայացման համար:
Ուղղակի կապ գոյություն ունի նաև աղքատության և տարածքի բացարձակ բարձրության ցուցանիշների միջև, ինչի մասին վկայում են հաջորդ աղյուսակի տվյալները: Բարձրադիր գոտիներում աղքատության այսպիսի մակարդակը պայմանավորված է նյութական արտադրության փոքր ծավալներով և ցածր արդյունավետությամբ, բնական անբարենպաստ պայմաններով, մասնավորապես` ոռոգելի հողերի բացակայությամբ կամ ցածր
տեսակարար կշռով, գյուղատնտեսական մթերքի իրացման շուկաների հեռավորությամբ,
ինչպես նաև աշխատանքի այլ տեսակներով բնակչության զբաղվելու հնարավորությունների սահմանափակությամբ:
Աղյուսակ 2
ՀՀ աղքատ և ծայրահեղ աղքատ բնակչության կշիռն ըստ տարածքի ծովի մակարդակից
ունեցած բարձրության1
Ցուցանիշներ
Բնակչության տես. կշիռը (%)
Աղքատներ (%)
Շատ աղքատներ

Ծովի մակարդակից
մինչև 1300 մ
39,0

Ծովի մակարդակից
մինչև 1300-1700 մ
26,0

Ծովի մակարդակից
1700 մ և ավելի
35,0

42,35
16,37

54,93
24,86

57,99
28,28

Լիարժեք և արդյունավետ տարածաշրջանային քաղաքականությունը պետք է հիմնվի
զարգացման թե՛ ներքին, թե՛ արտաքին բազմաբնույթ, փոխլրացնող, հաճախ նաև իրարամերժ բնական և հասարակական գործոնների բացահայտման և գնահատման վրա:
Դրանց շարքում բացառիկ է աշխարհագրական գործոնի դերը՝ որպես տարածաշրջանային զարգացման առաջնային նախադրյալ:
Իբրև ընդհանրացում նշենք, որ ՀՀ-ում իրականացվող տարածաշրջանային քաղաքականությունը չպետք է կրի կամայական բնույթ, այլ պետք է ձևավորվի հստակ մշակված, երկրի չափանիշներով վերլուծված ու կանխատեսված` տնտեսության զարգացման
և տարածքային կազմակերպման միասնական ծրագրի միջոցով: Այս հիմնահարցերը լուծելու համար անկասկած անհրաժեշտ է հաշվի առնել յուրաքանչյուր տարածաշրջանի
բնական պայմանների առանձնահատկությունները, պաշարների առկայությունը, դրանց
որակական և քանակական հատկանիշները: Վերջապես, անհրաժեշտ է մշակել զարգացման համալիր ծրագիր, որով յուրովի մոտեցում կցուցաբերվի առանձին, և համալիր մոտեցում` բոլոր տարածաշրջանների նկատմամբ:

1

ՀՀ կայուն զարգացման ծրագիր, Ե., 2008, էջ 52:
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МАРИНЕ МАТОСЯН
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РА
Ключевые слова: географические предпосылки, общественный заказ, качество жизни, территориальное развитие, региональная политика,
стратегические задачи
В статье обоснована необходимость анализа географических факторов территориального развития при осуществлении региональной политики РА. Представлены также стратегические проблемы региональной политики, анализированы причины неравномерного территориального развития и наличие его возможных направлений.

MARINE MATOSYAN
GEOGRAPHICAL TRENDS OF REGIONAL DEVELOPMENT IN RA
Key Words:

geographical prerequisites, public order,
quality of life, territorial development, regional
policy, strategic objectives

The necessity of analyzing geographical factors is presented in the article aimed at territory
development for implementation of regional policy. Strategic issues of current regional policy were
under consideration where causes of uneven regional development and possible development trends
were outlined.

ՀԱՍՄԻԿ ՄԱՏԻԿՅԱՆ
Դասախոս, ՀՊՏՀ Գյումրու մասնաճյուղ

CHILD/ԵՐԵԽԱ ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐԸ ԲԱՌԱՅԻՆ ԲԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ
Հիմնաբառեր. բառ, բառարան, բաղադրիչ, համատեքստ,
իմաստ
Child/ երեխա բառի բառակազմական հնարավորությունները կարելի է բացատրել հենց երեխայի՝ հասարակական և անձնական կյանքում ունեցած մեծ դերակատարումով: Բոլոր դեպքերում
բառարանային նյութի քննությունը թույլ է տալիս եզրահանգել, որ այս բաղադրիչով կազմված բառերը խոսքիմասային տարբեր պատկանելություն ունեն, և բառի առանցքում շեշտվում է հենց երեխա հասկացության գերակայությունը, որը իմաստածավալային ընդգրկունություն է ձեռք բերում
բառաբարդման, բառածանցման ժամանակ: Երեխա հասկացությունը դառնում է բառ-արմատ,
բառ- բևեռ, որի շուրջը կենսունակորեն պտտվում են ուրիշ արմատներ և ածանցներ:
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Child/երեխա բառի ընգրկունությունը տարորոշելու համար անդրադառնանք անգլերեն և հայերեն բառային այն բաղադրիչներին, որոնցով տվյալ միավորը կազմում է տարատեսակ բառային բարդություններ:
Իբրև հիմնային ձևույթ՝ child/երեխա բառը դրսևորվում է լեզվական տարբեր մակարդակներում: Մենք մասնավորապես կանդրադառնանք այս բառային միավորի բառակազմական հնարավորություններին լեզվական համատեքստում:
Հայերեն-անգլերեն բառարանում երեխա բառի դիմաց կարդում ենք՝ baby, babe,
nursling, իսկ մանուկ բառի դիմաց՝ little child1:
Child բառը բառակազմական հնարավորություններ ունի, այսպես՝ բառածանցումով և
բառաբարդումով առաջացել են`
 Childbirth, childcare, childhood, childcare, childlike2
 Childing, childless, childness, childship, childed3
Երեխա արմատը ևս կենսունակորեն կարող է մասնակցել և՛ բառաբարդումների, և՛
բառածանցումների կազմության ժամանակ` հաճախ դառնալով բարդ ածանցավոր բառ՝
 Երեխայաբար, երեխայական, երեխայամիտ, երեխայամտություն, երեխայություն,
երեխատէր, երեխավարի, երեխիկ (փոքր երեխայ)4:
 Երեխատած, երեխատեր, երեխատուն, երեխասեր, երեխամայր, երեխով5:
Որպեսզի տեսնենք, թե բառակազմական համակարգում ինչ ակտիվ դրսևորումներ
կարող է ստանալ երեխա բառը, անդրադառնանք արդի հայերենի նորաբանությունների
բառարանին: Երեխա բառից կազմվել են հետևյալ միավորները. Երեխա-երեխա (փոքր
երեխա), երեխահայր(երեխայի հայրը), երեխայափոխություն (երեխա փոփոխելը), երեխայասպանություն (աբորտ)6:
Ի դեպ, ժամանակի ընթացքում լեզվական միավորները կրում են իմաստային փոփոխություններ: Այսպես՝ երեխա, տղա, մանուկ բառերը կովկասյան ժողովուրդների լեզվաընկալման մեջ համարվում են հոմանիշներ:
Հաճախ նկատում ենք, որ երեխա բառին համարժեք գործածվում են բալա, բալեք
բառերը: Ըստ «ժամանակակից հայոց լեզվի բառարանի»՝ երեխային մերձիմաստ մանուկ
բառն է ընդգծվում. 1. փոքրահասակ երեխա, սովորաբար տղա, մանչ, 2. մանկական,
3. երիտասարդ, դեռատի, 4. նոր ձևավորվող:
1

Հայերէնէ-անգլերէն արդի բառարան։ Վեր. Տիգրան Խնդրունի եւ Մարտիրոս Գուշագճեան, հրատարակչատուն Կ. Տօնիկեան եւ Որդիք՝ Պէյրութ, 1970 էջ 247:
2
Գրպանի նոր բառարան անգլերէն-հայերէն։ Մեսրոպ Կ. Գույումճեան եւ Լեւոն Թորոսեան, «Շիրակ» հրատարակչատուն՝ Պէյրութ, 2002, էջ 47:
3
Ընդարձակ բառարան անգլիերէնէ-հայերէն։ Փրոֆեսօր Յարութիւն Յովհաննէս Չաքմագճեան, Երան Գրատուն՝ Պոսթըն, 1922, էջ 250:
4
Հայերէն բացատրական բառարան։ Ստեփան Մալխասեանց, Հայկական ՍՍՌ պետական հրատարակչութիւն, Ե., 1944, հատոր 1, էջ 577:
5
Հայոց լեզվի հոմանիշների բառարան։ Աշոտ Մուրադի Սուքիասյան, Հայկական ՍՀ գիտությունների ակադեմիայի հրատարակչություն, Ե., 1967, էջ 184:
6
Ս. Էլոյան, Արդի հայերենի նորաբանությունների բառարան, Ե., «Նաիրի», 2002, էջ 150-151:
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Մանուկ բառ-արմատի կիրառումները հայերենի լեզվական տիրույթում պատկերացնելու համար վկայաբերենք հետևյալ բառամիավորները.
Մանկաբար, մանկաբարձ, մանկաբարոյ, մանկաբարք, մանկաբեր, մանկաբոյծ, մանկագործել (երեխայ ծնեցնել), մանկադէմք, մանկազեղծ, մանկազբոս, մանկազուարճ, մանկաժողով, մանկախոհ, մանկախելք, մանկախողխող, մանկածու, մանկակալ, մանկական,
մանկակեր, մանկակոտոր, մանկակորոյս, մանկահաս, մանկահեղձ, մանկամարդ, մանկամիտ, մանկամսուր, մանկանոց, մանկատած, մանկատիպ, մանկավոր և այլն1: Ըստ
Մալխասեանցի «Հայերեն բացատրական բառարանի»՝ մանուկ է կոչվում նաև նորածին
կամ դեռ չծնված երեխան (Մանուկը խայտաց մօր արգանդում)2: Ժամանակից շուտ
ծնված երեխան հայ իրականությունում բնորոշովում է վաղածին, վաղածնունդ, կանխածին3 հատկանիշներով: Անգլերենում նույն իմաստն արտահայտվում է premature baby,
preterm baby4 բառային դրսևորումներով:
Անգլերենում բավական շատ են այն միավորները, որոնք երբեմն շրջասությամբ արտահայտում են դեռ չծնված երեխա իմաստը. Embryo, child in the womb, fruit of the womb,
child still unborn, foetus, sleeping child, unborn child, jack in the cellar(slang). Հայերենում
չծնված երեխային ասում են սաղմ՝ -.մոր արգանդի պտուղը բեղմնավորումից մինչև
ծնունդը, պտուղ- ծնունդ, զավակ, ծնունդ- Նա, որ ծնվել է. սերունդ, զավակ)5:
Մանուկ բառը իր իմաստային ընդգրկունությամբ հանդես է գալիս անգլերեն հետևյալ
բառերում՝ children’s home (մանկատուն), day-nursery (մանկամսուր) kindergarten, nursery
school (մանկապարտեզ), nursery (մանկանոց) և այլն: Բառարանային նյութի համադրությունը թույլ է տալիս եզրակացնել, որ երկու լեզվամշակույթներում առկա են նմանություններ երեխա հասկացությանն առնչվող. մանկական խաղալիք (children’s toy), մանկական
ժամանակ, մանկական պարտեզ, մանկանոց, մանկության տարիներ, մանկական հագուստ: Ե՛վ անգլիական, և՛ հայկական նյութի քննությունը ցույց է տալիս, որ երեխա բառը
իմաստային դաշտի ելակետն է՝ մայր իմաստը, այս բառի ածանցյալ իմաստները (իմույթներ) առկա են երկու լեզվում: Բոլորի հիմքում child/երեխա բառն է. Baby - a very young
child, Infant - in British and Australian education a child at school between the ages of four
and seven, Descendant- a person’s descendants are their children, Issue(law) – your own
children, Toddler- a child who has only recently learnt to walk, Kid- a child or young person,
Boy- a male child, Son- a person’s male child, Girl- a female child, Daughter- a person’s

1

Հայերէն բացատրական բառարան։ Ստեփան
թիւն, Ե., 1944, հատոր 3, էջ 254-255:
2
Հայերէն բացատրական բառարան։ Ստեփան
թիւն, Ե., 1944, հատոր 3, էջ 255:
3
Հայերէն բացատրական բառարան։ Ստեփան
թիւն, Ե., 1944, հատոր 4, էջ 290:
4
Concise Oxford English Dictionary/ed. By Soanes
5
Հայերէն բացատրական բառարան։ Ստեփան
թիւն, Ե., 1944։

Մալխասեանց, Հայկական ՍՍՌ պետական հրատարակչուՄալխասեանց, Հայկական ՍՍՌ պետական հրատարակչուՄալխասեանց, Հայկական ՍՍՌ պետական հրատարակչուet al. Oxford Universit Press p .1156.
Մալխասեանց, Հայկական ՍՍՌ պետական հրատարակչու-
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female child, տղա - արական սեռի երեխա, աղջիկ - իգական սեռի երեխա, նորածին- նոր
ծնված երեխա, ծծկեր- մայրական կաթով սնվող երեխա:
Հայերենում երեխա բաղադրիչը հանդես է գալիս բառասկզբում. երեխայամիտ, երեխայանման, մինչդեռ մանուկ բառը հանդես է գալիս և՛ բառասկզբում (մանկատեր, մանկասայլակ, մանկասիրտ)1, և՛ բառավերջում` ի դեպ, այս դիրքում ավելի քիչ է գործածվում
(գեղեցկամանուկ, հրաշամանուկ, արևամանուկ): Անգլերեն child բառը ավելի ճկուն է և
տարբեր դիրքերում է հանդես գալիս (schoolchild, brainchild, grandchild, moonchild,
godchild, stepchild, childbirths, childhood, childbed, childcar, childlike)2:
Child/ երեխա բառի բառակազմական հնարավորությունները կարելի է բացատրել
հենց երեխայի՝ հասարակական և անձնական կյանքում ունեցած մեծ դերակատարումով:
Բոլոր դեպքերում բառարանային նյութի քննությունը թույլ է տալիս եզրահանգել, որ այս
բաղադրիչով կազմված բառերը խոսքիմասային տարբեր պատկանելություն ունեն, և բառի առանցքում շեշտվում է հենց երեխա հասկացության գերակայությունը, որը իմաստածավալային ընդգրկունություն է ձեռք բերում բառաբարդման, բառածանցման ժամանակ:
Երեխա հասկացությունը դառնում է բառ-արմատ, բառ-բևեռ, որոնց շուրջը կենսունակորեն պտտվում են ուրիշ արմատներ և ածանցներ:

АСМИК МАТИКЯН
СОСТАВЛЯЮЩИЕ CHILD/РЕБЕНОК В СЛОЖНЫХ СЛОВАХ
Ключевые слова: слова, словарь,
значение

компонент,

контекст,

Для определения охвата слова child/ребенок обратимся к тем словесным составляющим
армянского и английского языка, по которым данная единица входит в сложные слова. Словообразовательные возможности слова Child/ребенок объясняются тем, что играют ключевую
роль в личной и общественной жизни ребенка.

HASMIK MATIKYTAN
COMPONENTS OF CHILD/ԵՐԵԽԱ IN DIFFERENT WORD COMBINATIONS
Key Words:

word, dictionary, component, context, meaning

Тo define the use of the word "child", we consider the word components in the context of English
and Armenian linguocultures. This word-unit makes various combinations. The combinational
opportunities of the word child can be explained through the essential role of the child in social and
personal life.
1
2

Էդ. Աղայան, Արդի հայերենի բացատրական բառարան, Ե., 1976, էջ 965:
www.scrabblefinder.com/contains/child.
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ԱՆՈՒՇ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ
Հայցորդ, ՀՊՏՀ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՀԱՐԿԱՅԻՆ
ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ
Հիմնաբառեր. հարկային համակարգ, տնտեսական առաջընթաց, համաշխարհային տնտեսական
ճգնաժամ, էլեկտրոնային հաշվետվություն
Տնտեսության կայունացման, առաջընթացի ապահովման, խնդիրների լուծման գործում չափազանց կարևոր դեր ունի հարկային համակարգը, որի արդյունավետ գործունեությունը տնտեսության զարգացման կարևոր նախապայմաններից մեկն է:
Սույն հոդվածի շրջանակներում մեր կողմից փորձ է արվել վեր հանելու ՀՀ հարկային համակարգի արդյունավետ գործունեությանը խոչընդոտող օրենսդրական բացերը և, մասնավորապես,
ԱԱՀ-ի գծով ներկայացնելու որոշակի առաջարկություններ՝ կարևորելով էլեկտրոնային հաշվետվությունների դերը և վերահսկողության ընթացքում առաջացող խնդիրները:

Տնտեսության կայունացման, առաջընթացի ապահովման, խնդիրների լուծման գործում չափազանց կարևոր դեր ունի հարկային համակարգը, որի արդյունավետ գործունեությունը տնտեսության զարգացման կարևոր նախապայմաններից մեկն է1:
Հարկը պետական և հասարակական կարիքների բավարարման նպատակով համապարտադիր և անհատույց վճար է, որը գանձվում է ֆիզիկական և իրավաբանական անձանցից (այդ թվում` ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանցից, օտարերկրյա իրավաբանական անձանց հիմնարկներից, օտարերկրյա իրավաբանական անձանց մասնաճյուղերից, ներկայացուցչություններից), հիմնարկներից, տեղական ինքնակառավարման մարմիններից`
հարկային օրենսդրությամբ նախատեսված կարգով, չափերով և սահմանված ժամկետներում2:
Համաշխարհային զարգացումներին համահունչ կայուն տնտեսության համար լավ
մշակված հարկային օրենսդրություն ունենալը բավարար չէ, քանզի այն պետք է լինի
գործնականում կիրառելի: Երկրի զարգացման համար ճկուն քաղաքականությունը և կիրառելի հարկային համակարգը կհանգեցնեն ներդրումների զարգացմանը, գործարար
միջավայրի բարելավմանը, առողջ մրցակցությանը: Մասնավորապես «Գործարար միջավայրի բարելավում» չափումը ենթադրում է, որ ԵՄ-ում աճի և զբաղվածության հեռանկարների բարելավումը նմանապես պահանջում է բիզնեսի հեռանկարային ուղղությունների համար ամենուր բարելավել գործարար միջավայրը: Ձեռնարկատիրության խթան1

Налоги и налогообложение в схемах и таблицах Учебное пособие / Вылкова Е., Кацюба И., Петухова Р., Фирсова Е.; под редакцией Петуховой Р.. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2012, с.80.
2
«Հարկերի մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 3:
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ման համար նախատեսվել է առավելագույնս նվազեցնել բիզնես ստեղծելու խոչընդոտները և բարելավել օրենսդրության որակը: Առաջնահերթ գործողություններ են դիտվել հարկային ծանր բեռի, բիզնեսի մեկնարկի համար պահանջվող ժամանակի և բյուրոկրատիայի նվազեցումը, կապիտալի մատչելիության երաշխավորումը1:
Ըստ Համաշխարհային բանկի հետազոտության՝ Հայաստանում գոյություն ունի կառուցվածքային թույլ համակարգ, և որոշ դեպքերում չեն քննվում, իսկ այլ դեպքերում մի
շարք ընկերություններ ուշադրության չափազանց մեծ թիրախ են դառնում: Ինչպես Հայաստանի մասնավոր հատվածի շատ այլ ոլորտներում, այստեղ ևս օրենքը գլխավոր խնդիրը
չէ: Գոյություն ունեցող օրենսդրությունը, չնայած անհամապատասխանությանը որոշ ոլորտներում, կարող է օգտագործվել հակամրցակցային վարքը քննելու համար: Խնդիրներն
ավելի շատ կապված են օրենքը կիրառելու և այն պաշտպանելու հետ, որը, պարզվում է,
վայելում են որոշ խմբեր: Եվ, առհասարակ, խնդիրը գործարարության թույլ միջավայրն է,
որը սահմանափակում է հնարավորությունները նոր մուտք գործողների համար:
Ելնելով վերոնշյալից՝ կարծում ենք, որ ինչպես ՀՀ-ում գործող հարկային համակարգը, կիրառվող հարկատեսակներով հանդերձ, նաև զարգացած կամ զարգացող երկրներում հարկերի հաշվարկման մեթոդները, դրանց փոփոխություններից առաջացող բազմաթիվ հարցերի ու խնդիրների հնարավոր լուծման ուղիների կանխորոշումը ներկայումս
խիստ կարևոր են և հրատապ:
Համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի բացասական հետևանքների
հաղթահարման գործում զարգացած պետությունները հակված են եղել բարեփոխումներ
իրականացնել նաև առանձին հարկատեսակների մասով2: Ուստի ֆիսկալ քաղաքականության շրջանակներում հատկապես ԱԱՀ-ին առնչվող բարեփոխումները ևս խիստ արդիական են, բխում են ժամանակի պահանջներից՝ նպաստելով երկրի տնտեսական կայուն զարգացմանը, առողջ մրցակցությանը, բնակչության բարեկեցիկ կյանքի ապահովմանը3: Նշվածով հանդերձ, վերոնշյալի հետ կապված են մի շարք հիմնախնդիրներ,
որոնք առաջիկայում անհրաժեշտաբար պետք է ստանան համարժեք լուծումներ:
Մեր կարծիքով, ՀՀ-ում գործող հարկային համակարգը լիարժեք չի նպաստում միջին
և մանր բիզնեսի զարգացմանը, միևնույն ժամանակ, չի խթանում նաև խոշոր բիզնեսի
գործունեությունը, քանի որ, նախ՝ շատ տարբեր գործող օրենքներ կան, և ֆինանսական
տարվա ընթացքում դրանք շատ հաճախ են փոփոխության ենթարկվում, որի հետևանքով խաթարվում է բնականոն գործարարությունը, կամ էլ այդ հաճախակի փոփոխությունները հավանական ներդրողի համար առաջացնում են արհեստական խոչընդոտներ:
ՀՀ-ում գործում է միասնական հարկային համակարգ: ՀՀ ֆիզիկական և իրավաբանական անձինք (այդ թվում` ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք, օտարերկրյա իրավաբա1
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նական անձանց հիմնարկները, օտարերկրյա իրավաբանական անձանց մասնաճյուղերը,
ներկայացուցչությունները), հիմնարկները, տեղական ինքնակառավարման մարմինները
(այսուհետ` հարկ վճարողներ) պարտավոր են վճարել հարկեր, եթե հարկային օրենսդրությամբ այլ բան նախատեսված չէ1:
Պաշտոնական վիճակագրության տվյալներով` ՀՀ-ում հարկերից ու տուրքերից
ստացված եկամուտները, գերազանցելով 2013 թ. ցուցանիշը, ավելացել է նախորդի համեմատ 122,5 միլիարդ դրամով (կամ 14 %): Ամենամեծ ներդրումը ավելացված արժեքի
հարկինն է, որի բացարձակ աճը 2014 թ. ավելի քան 32,2 միլիարդ դրամ է: Գումարի աճի
մյուս մասն ապահովել են հարկերի մյուս տեսակները:
Խոշորագույն 478 հարկատուների գծով հարկերի ընդհանուր գումարը կազմել է
138,0 մլրդ դրամ ներառյալ ԱԱՀ-ն` 78,3 մլրդ դրամ, իսկ հարկային պարտավորությունները` 49,9 մլրդ դրամ: Այդկերպ մնացորդը հօգուտ հարկատուների կազմում է ավելի քան
88 մլրդ դրամ: Նշենք, որ անցյալ տարի նշված 478 խոշոր հարկատուներին էր վերադարձվել 24,3 մլրդ դրամ գերավճար:
Շատ են խնդիրները նաև հարկային արտոնությունների առումով: Դրանք բավական
խառն են և աչքի են ընկնում տարընթերցումներով, ինչի հետևանքով էլ հարկատուին
պարզ չէ՝ ինքը տվյալ դեպքում կարո՞ղ է օգտվել այդ արտոնությունից, թե՞ ոչ: Ուստի հետագա սխալներից զերծ մնալու համար կատարվում է վերադաս իրավասու մարմիններին
լրացուցիչ հարցում, որն էլ հանգեցնում է ժամանակի կորստի և ավելորդ թղթաբանության` մինչ կստացվեն տարընթերցման վերաբերյալ պարզաբանումները: Կամ էլ կազմակերպությունները սկսում են աշխատել ֆինանսական տարվա սկզբից, հստակ գիտենալով՝ ինչ հարկատեսակներով են հարկվելու, և նախապես պլանավորում են իրենց բյուջեն`
կազմելով հարկերի գծով վճարային օրացույցը: Սակայն հաճախ տարվա կեսից, երբ ընդունվում է մի նոր օրենք կամ տեղի է ունենում կոնկրետ հարկատեսակին առնչվող օրենքում փոփոխություններ, արհեստականորեն լրացուցիչ բեռ է ավելանում հարկատուների
համար, ինչ էլ, իր հերթին՝ բացասաբար է անդրադառնում կազմակերպության կառավարման արդյունավետության, մասնավորապես՝ ֆինանսական պլանավորման վրա: Ֆինանսական դժվարությունների հետևանքով փոքր և միջին բիզնեսի մի շարք սուբյեկտներ
կանգնում են սնանկացման կամ լուծարման եզրին, իսկ խոշոր ընկերությունները, փորձելով լուծել այդ խնդիրը, հաճախ դիմում են այլ ուղիների, թաքցնելով եկամուտը, շրջանառությունը կամ վարձու աշխատողների քանակը: Թույլ վերահսկողության, մասնագետների պակասի կամ անհետևողական աշխատանքի հետևանքով շեշտը դրվում է ավելի
մանր օղակների` ընդհուպ ֆիզիկական անձանց հարկային դաշտ բերելու խնդրին, որն էլ
ավելորդ անգամ քաղաքացիներին դրդում է ոչնչով չզբաղվելուն կամ երկիրը լքելուն:
Դրա վառ օրինակն են շրջանառության հարկը` տոկոսային բարձր դրույքներով, նոր ընդունված` ընտանեկան ձեռնարկատիրության մասին օրենքը, որը ներառում է մի շարք
պայմաններ` ովքեր են համարվելու այդ հարկատեսակով հարկվող և սահմանված է շեմ`
1
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18 տասնութ միլիոն շրջանառություն ունեցող անձիք` ներառյալ արտոնագրային և հաստատագրված վճարները: Վերլուծության արդյունքում, մեր կարծիքով, ակնհայտ է դառնում հետևյալ շերտավորումը գործարարությունում`
1. Ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձ, որը գործում է պարզեցված հարկային
ռեժիմի ներքո՝ արտոնագրային վճար, հաստատագրված վճար, կարող է դառնալ ավելացված արժեքի հարկ վճարող: ԱԱՀ վճարող են համարվում որպես ձեռնարկատիրական
գործունեություն իրականացնող գրանցված կամ ձեռնարկատիրական գործունեություն վարելու իրավունք ունեցող իրավաբանական անձը, օտարերկրյա կազմակերպության Հայաստանի Հանրապետությունում հաշվառված մասնաճյուղը կամ անհատ ձեռնարկատերը:
1. Տվյալ օրացուցային տարվա հունվարի 1-ից մինչև տվյալ օրացուցային տարվա
ավարտը, եթե անձը տվյալ տարվա հունվարի 1-ի դրությամբ օրենքի համաձայն չի
կարող համարվել շրջանառության հարկ վճարող, բացառությամբ ձեռնարկատիրական գործունեություն վարելու իրավունք ունեցող ոչ առևտրային կազմակերպությունների, որոնք ԱԱՀ վճարող են համարվում օրենքով սահմանված դեպքում
և կարգով, և գյուղատնտեսական արտադրանք արտադրողների, որոնք ԱԱՀ
վճարող են համարվում նույնպես օրենքով սահմանված դեպքում և կարգով:
2. Օրացուցային տարվա ընթացքում գործունեության բոլոր տեսակների մասով մատակարարված ապրանքների և մատուցված ծառայությունների (կատարված աշխատանքների) իրացման շրջանառությունը ԱԱՀ-ի շեմը գերազանցելու պահից մինչև
օրացուցային տարվա ավարտը: Օրացուցային տարվա ընթացքում ԱԱՀ-ի շեմը
գերազանցվելու դեպքում ԱԱՀ վճարվում է ԱԱՀ-ի շեմը գերազանցող գումարից:
3. Օրացուցային տարվա այն պահից մինչև տվյալ օրացուցային տարվա ավարտը,
որ պահից անձը օրենքի համաձայն տվյալ օրացուցային տարում դադարում է համարվել շրջանառության հարկ վճարող:
4. ԱԱՀ վճարող համարվելու վերաբերյալ հայտարարությունում նշված օրվանից
մինչև հայտարարությունում նշած տարվա ավարտը, բայց ոչ շուտ, քան հայտարարությունը ներկայացնելու հաշվետու ժամանակաշրջանի առաջին օրացուցային
օրվանից, եթե անձը կարող է համարվել շրջանառության հարկ վճարող, սակայն
իր հաշվառման վայրի հարկային մարմնին վերադաս հարկային մարմնի սահմանած ձևով գրավոր հայտարարություն է ներկայացրել ԱԱՀ վճարող համարվելու
վերաբերյալ:
«Շրջանառության հարկի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված՝ շրջանառության հարկ
վճարող համարվելու համար ապրանքների մատակարարման և ծառայությունների մատուցման իրացման շրջանառության չափը սույն օրենքի կիրառման առումով համարվում
է ԱԱՀ շեմ:
Անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող ֆիզիկական անձանց նկատմամբ ԱԱՀ շեմը
կիրառվում է սույն օրենքի 3.1 հոդվածի 3-րդ կետի «բ» ենթակետում և 6-րդ հոդվածի 1-ին
կետի «ա» ենթակետում նշված դեպքերում: Սույն պարբերությունում նշված գործարքների
մասով ԱԱՀ-ի պարտավորության մեծությունը որոշվում է`
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գույքի մատակարարման կամ ծառայության մատուցման գործարքի ընդհանուր
հարկվող շրջանառությունից, եթե անձի իրականացրած ապրանքի մատակարարման և (կամ) ծառայությունների մատուցման գործարքների ընդհանուր շրջանառությունը նախորդ տարում գերազանցել է ԱԱՀ շեմը,
 գույքի մատակարարման կամ ծառայության մատուցման գործարքի ընդհանուր
հարկվող շրջանառության և ընթացիկ տարվա սկզբից իրականացրած բոլոր գործարքների ընդհանուր հարկվող շրջանառության հանրագումարի ԱԱՀ շեմը գերազանցող գումարից, եթե անձի իրականացրած՝ ապրանքի մատակարարման և
(կամ) ծառայությունների մատուցման գործարքների ընդհանուր շրջանառությունը
նախորդ տարում չի գերազանցել ԱԱՀ շեմը:
Ավելացված արժեքի հարկը (այսուհետ` ԱԱՀ) անուղղակի հարկ է, որը սույն օրենքի
համաձայն վճարվում (գանձվում) է պետական բյուջե` ապրանքների ներմուծման, ՀՀ տարածքում դրանց արտադրության ու շրջանառության, ինչպես նաև ծառայությունների մատուցման բոլոր փուլերում: Այս հարկատեսակի համար սահմանված շեմը 58.35 միլիոն
դրամ է:
2. Ընտանեկան ձեռնարկատիրության մասին օրենքով սահմանված 18 մլն շեմի և
մինչև 58.35 մլն դրամ շեմի միջակայքում կգործեն շրջանառության հարկով աշխատող
անձիք:
Բացի նշվածը, հարկատուները վճարում են եկամտային հարկ՝ համապատասխան
սահմանված սանդղակով, նպատակային սոցիալական վճար, որը առևտրային կազմակերպությունների համար որպես արտոնություն կգործի 2017 թ., իսկ պետական կազմակերպությունների համար պարտադիր է, և դա էլ որպես անհաջող մշակված օրենքի տարբերակ, բերեց շատ մեծ լարվածության և՛ քաղաքացիների, և՛ գործատուների շրջանում:
Մեր կարծիքով, ճիշտ կլիներ դա ներդնել գործածության մեջ փուլ առ փուլ, այլ ոչ միանգամից, կամ էլ օրենքը մշակելիս առավելագույնս հաշվի առնել ՀՀ պայմանները:
Միաժամանակ, հարկատեսակների հաշվարկման և հաշվանցման մեխանիզմներն էլ
իրենց մեջ պարունակում են որոշակի բարդություններ: Մասնավորապես՝ ՀՀ-ում դեռևս
չլուծված են մնում հետևյալ կարևորագույն խնդիրները, որոնք ծառացած են հարկատուների առջև`
1. Ներկայումս ՀՀ պայմաններում, առավել ևս մարզերում, առկա է տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների խնդիր` չկան համապատասխան համակարգչային տեխնիկա, կապի
միջոցներ, որոնք հնարավորություն կտան նույն հավասար պայմաններում ապահովելու
էլեկտրոնային հարկային հաշվետվությունների կամ էլեկտրոնային հաշիվների դուրսգրման համակարգերի ներդրումը:
2. Կարծում ենք՝ ճիշտ մոտեցում է վերահսկողության ծրագրային մշակումը` էլեկտրոնային հաշվետվությունների և էլեկտրոնային հաշիվների դուրսգրման մեխանիզմի կիրառումը, սակայն այս պարագայում ծանրաբեռնվածության հետևանքով շատ հարկատուներ
չեն կարողանա օգտվել հաշվետվությունների ներկայացման էլեկտրոնային համակարգից
(http://file-online.taxservice.am/) և սահմանված ժամկետում ներկայացնել էլեկտրոնային
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հաշվետվությունները՝ ենթարկվելով լրացուցիչ տույժ-տուգանքների, կամ e-Invoicing համակարգով ներկայումս օգտվում են միայն ավելացված արժեքի հարկ վճարողները, ինչ էլ
անհասկանալի է դարձնում նշված հանգամանքը: Լիարժեք վերահսկողության համար
յուրաքանչյուր կազմակերպություն` խոշոր, միջին, թե փոքր, պետք է դուրս գրի և ստանա
էլեկտրոնային հաշիվ-ապրանքագրեր այդ համակարգով:
3. Եթե մի համակարգ ապահովում է էլեկտրոնային թղթաբանությունը, ապա, մեր
կարծիքով, պետք է պակասեցնել պահանջվող հաշվետվությունների քանակը, կամ հաշվապահական որոշ գրագրություններ` առաքման գիրք, դրամարկղային գիրք կամ վիճակագրական բազմապիսի հաշվետվություններ: Այնպիսի տպավորություն է, որ ՀՀ-ում այս
համակարգի մի մասը փորձում է լայն քայլերով առաջ գնալ` շարժվել ժամանակի հետ,
իսկ մյուս մասը դեռ կաղում է` չիմանալով, թե ինչից պետք է սկսել:

АНУШ МАРГАРЯН
ОТНОСИТЕЛЬНО ВОПРОСА УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ
В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ
Ключевые слова: налоговая система, экономический прогресс, мировой экономический кризис, электронный отчет
Важную роль в вопросе обеспечении экономической стабильности, прогресса является налоговая система, эффективное функционирование которой является одним из наиболее важных условий для развития экономики.
В рамках данной статьи были сделаны попытки выявить законодательные пробелы, препятствующие деятельности налоговой системы РА, и в частности по линии НДС представить определенные предложения акцентируя на значимости представления электронных
отчетов и задач, возникающих во время контроля.

ANUSH MARGARYAN
ON ISSUE OF TAX SYSTEM IMPROVEMENT IN RA
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The tax system playing important role in maintenance of economic stability and progress, which
effective functioning is one of the most important conditions for development of economy.
In this article author tried to reveal the legislative issues interfering activity of tax system in RA, and
in particular on a line of the VAT to present the certain offers accenting on the importance of
representation of electronic reports and the issues arising during the control.
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ԱՏՈՄ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ

ՍԵՐԳԵՅ ՍՈԼՈԴՈՎՆԻԿՈՎ
Տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր,
Բելառուսի ազգային տեխնիկական համալսարան

ԱՐՍԵՆ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
Տնտեսագիտության թեկնածու, ՀՊՏՀ

ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՆԴԱՄԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐ ՕԳՈՒՏՆԵՐՆ ՈՒ ՌԻՍԿԵՐԸ1
Հիմնաբառեր. Մաքսային միություն, ռիսկեր, օգուտներ,
առևտուր, շուկա, ներդրումներ, բյուջետային
եկամուտներ, գնաճային պոտենցիալ
Հոդվածում արտացոլված են Մաքսային միությանը հայաստանի անդամակցության ոչ բոլոր
հնարավոր օգուտները և ռիսկերը։ Այդուհանդերձ, ներառված են բոլոր դրական և բացասական
կողմերը, որոնք գործընթացի ներկա փուլում ակնհայտ են։ Դրանք են՝ շուկայի ընդլայնում, գնաճային ներուժ, ազդեցություններ բյուջեի եկամուտների, աշխատանքի շուկայի, երրորդ երկրների
հետ հարաբերությունների վրա, նեդրումային հնարավորություններ։
Անդամակցությունը Մաքսային միությանը լավ առիթ է, որպեսզի Հայաստանը վերագնահատի իր միջազգային տնտեսական հարաբերությունները, մասնավորապես՝ արտաքին առևտրի
հաշվեկշռի և տեղական արտադրողին խրախուսելու տեսակետից։ Դրա հետ մեկտեղ, առկա են,
այսպես կոչված, կառավարչական և ինստիտուցիոնալ ռիսկեր, որոնք կապված են նոր համակարգի վարչարարության, ինչպես նաև պաշտոնյաների և գործարարների իրազեկվածության և որակավորման հետ։

2014 թ., հոկտեմբերի 10-ին Հայաստանի Հանրապետությունը պաշտոնապես միացավ ՌԴ, Բելառուսի և Ղազախստանի ձևավորած Եվրասիական տնտեսական միությանը
և Մաքսային միությանը։ Կնքված պայմանագրերը և համաձայնագրերը ուժի մեջ են
մտնում 2015 թ., հունվարի 10-ից։ Այս համատեքստում ՀՀ տնտեսության համար առաջանալու են ինչպես զարգացման նոր հնարավորություններ, այնպես էլ էական ռիսկեր։ Ինտեգրացման գործընթացները որևէ մաքսային կազմավորման շրջանակներում ունենում
են ոչ միայն դրական ազդեցություն, այլև բացասական հետևանքներ՝ լրացուցիչ ծախսերի առումով։ Ընդ որում, այդ ծախսերը (կամ՝ օգուտները) անհրաժեշտ է գնահատել ինչպես կարճաժամկետ, այնպես էլ երկարաժամկետ հատվածների համար։
Ցանկացած մաքսային միություն, ըստ էության, երկրների որոշակի խմբի կողմից
ներքին շուկայի կոլեկտիվ պաշտպանության ձև է, որը կամա, թե ակամա ուղղված է եր1

Հետազոտությունն իրականացվել է հայ-բելառուսական համատեղ № 13РБ-059 գիտական նախագծի՝ ՀՀ
ԿԳՆ ԳՊԿ-ի կողմից տրամադրվող ֆինանսական աջակցության շրջանակներում:
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րորդ երկրների դեմ ու այդ տեսանկյունից առաջացնում է այդ երկրների հետ առևտրի
պայմանների վատացման ու դրա հետևանքով առաջացող բացասական էֆեկտներ։ Մեր
պարագայում խոսքը տարածաշրջանային գործընկերների՝ եվրոպական երկրների, Իրանի, Թուրքիայի, Մերձավոր Արևելքի մյուս երկրների հետ առևտրի պայմանների կարճաժամկետ վատացման մասին է։ Սրանք, այսպես կոչված, ստատիկ էֆեկտներն են և,
առաջին հերթին, մաքսային սահմանների միավորման ու շուկաների բացման էֆեկտները՝ տրանսպորտային ծախսերի կրճատում, մուտք նոր շուկաներ, երկրների տարածքներով ռեսուրսների՝ կապիտալի, աշխատանքի, ապրանքների և ծառայությունների, տեխնոլոգիաների ազատ տեղաշարժեր։
Ժամանակի ընթացքում առաջանում են նաև մաքսային միության կազմավորման,
այսպես կոչված, դինամիկ էֆեկտները, որոնք, նախ՝ դրական են՝ ներքին շուկայի ընդլայնմամբ, ինչպես նաև տնտեսության ճյուղերի վրա մրցակցային ճնշման ուժեղացմամբ
պայմանավորված, այնպես էլ բացասական՝ մաքսային միությունը ձևավորող երկրների
միջև սահմանափակ ռեսուրսների վերաբաշխման հետևանքով։ Այսպիսով՝ Մաքսային
միության կազմավորումը հարկադրում է գնահատել երկրի մրցունակության մակարդակի
վրա ինչպես դրական, այնպես էլ բացասական դինամիկ էֆեկտների ազդեցությունը՝ վերանայելով քաղաքականությունը։
Անհրաժեշտ է նկատել, որ Մաքսային միության շրջանակներում մշտապես առկա են
լինելու անդամ երկրներում տնտեսությունների ու դրանց առաջին բաղադրիչների թողարկման ծավալների, ներդրումների, գոյացող եկամուտների վերաբերյալ վիճակագրական ստույգ գնահատման խնդիրներ։ Միաժամանակ, կարող է առկա լինել տեղեկատվության աղավաղման ռիսկ՝ երկրների միջև իրականացվող բյուջետային հաշվանցումները
սեփական շահերին ծառայեցնելու նպատակով։ Մյուս խնդիրը կապված է լինելու երրորդ
երկրների հետ իրականացվող առևտրում պայմանների վատացման, մասնավորապես՝
ներմուծման մաքսատուրքերի բարձրացման հետ (ուզած-չուզած հիմք են ընդունվելու
ավելի բարձր ներուծման մասատուրքերն ու ներմուծման վճարները), ինչը հանգեցնելու է
գների բարձրացմանը, որը, մի կողմից՝ իջեցնելու է բնակչության կենսամակարդակը,
մյուս կողմից՝ կրճատելու բյուջետային եկամուտները։
Իսկ որո՞նք են այդ կազմավորմանը միանալու առավելությունները։
Շուկայի ընդլայնման հնարավորություններ: Որակի չափանիշներով ՀՀ-ից արտահանվող հիմնական պարենային ապրանքները համապատասխանում են ռուսական և բելառուսական շուկաների պահանջներին, որտեղ առկա է այն ապրանքների մասով պահանջարկ, որոնք արտադրվում են նաև Հայաստանում: Շուկայի ընդլայնմանը կարող են
նպաստել մաքսային վարչարարության պարզեցումները և ՄՄ անդամ երկրների ապրանքների և ծառայությունների ազատ տեղաշարժի կառուցակարգերը: Պետք է նշել, սակայն, որ սկզբնական շրջանում այդ դյուրացումը կչեզոքացվի տեխնիկական և կազմակերպչական բարդություններով, պաշտոնյաների և տնտեսավարողների` նոր ընթացակարգերի և նորմատիվային դաշտի չիմացությամբ: Առանձին քննարկման առարկա է ՄՄ-ի
հետ Հայաստանը բաժանող ֆիզիկական (աշխարհագրական) սահմանը` Վրաստանը:
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Գնաճային հնարավոր ռիսկեր: Միանալով ՄՄ-ին՝ որոշ ներմուծվող ապրանքների
մաքսատուրքեր կբարձրանան, ինչն անխուսափելիորեն կհանգեցնի գնաճի, մասնավորապես` սպառողական ապրանքների մասով: Սոցիալապես անապահով խավը այս պարագայում կարող է ծանր վիճակում հայտնվել, եթե բանակցություններ չվարվեն կոնկրետ
ապրանքախմբերի մասով, կամ դրանք չտան ցանկալի արդյունք:
Որոշ ապրանքների գնանկման հնարավորությունները: ՄՄ անդամ երկրներից ներմուծված ապրանքների նկատմամբ չեն կիրառվելու մաքսատուրքեր, որը կարող է հանգեցնել ՀՀ սպառողին հասնող ապրանքների ինքնարժեքների նվազման: Օրինակ` շատ է
խոսվում գազի գնից, և մասնագետների մի մասը վստահեցնում է, որ ՄՄ չմտնելու պարագայում գազի համար ստիպված էինք լինելու վճարել ավելի, քան ներկայումս` միջազգային գներին համարժեք: Մինչդեռ ՄՄ մտնելու պարագայում գազի գինը կարող է իջնել,
սակայն հայաստանյան սպառողի վրա կարող է այդ էժանացումը չազդել` պայմանավորված ՀՀ-ում բնական գազի մատակարար և բաշխիչ «ՀայՌուսգազարդի» գործոնով:
Ազդեցություն երրորդ երկրների հետ հարաբերությունների վրա: ՄՄ-ն հիմնականում
ունի արտահանման ուղղվածություն, իսկ Հայաստանը՝ ներմուծման: ՀՀ ամենակարևոր
գործընկերը Ռուսաստանն է, որի արտահանման ծավալները կազմում են 279,9 մլն ԱՄՆ
դոլար (արտահանման մեջ՝ 20,6%), ներմուծման ծավալները՝ 1071,6 մլն ԱՄՆ դոլար (ներմուծման մեջ՝ 25%): Արտահանման ծավալներով երկրորդ խոշոր գործընկերն է Բուլղարիան (129,3 մլն ԱՄՆ դոլար կամ 9,5%), երրորդը՝ Բելգիան (127,1 մլն ԱՄՆ դոլար կամ
9,4%): Ներմուծման ծավալներով երկրորդ խոշոր գործընկերն է Չինաստանը (399,8 մլն
ԱՄՆ դոլար կամ 9,3%), երրորդը՝ Գերմանիան (265,6 մլն դոլար կամ 6,2%)1: ՄՄ կազմում
հայտնվելու պարագայում ՀՀ-ն պետք է ինքնուրույն գնահատի և հաշվարկի երրորդ
երկրների հետ իր առևտրատնտեսական հարաբերությունների հետագա ընթացքը`
դրանց դրական և բացասական հեռանկարները:
ՄՄ անդամակցելու հարցը օրակարգ մտնելու հանգամանքը շատ լավ առիթ է, որպեսզի Հայաստանը շահագրգիռ և պատասխանատու կերպով վերանայի իր արտաքին
տնտեսական հարաբերությունների օրակարգը` արտաքին առևտրի հաշվեկշռի, ներդրումների, աշխատատեղերի և միգրացիոն հոսքերի խնդիրները: Ընդ որում, առանձին
հետազոտության և հաշվարկների առարկա պետք է հանդիսանան ԱՀԿ-ի հետ ՀՀ ունեցած պայմանագրի վերանայումը, Իրանի, Վրաստանի և Թուրքիայի հետ առևտրի և
տրանսպորտային հաղորդակցության պայմանները (ներմուծման փոխարինելի ապրանքների՝ ՀՀ-ում արտադրության հարցեր, տրանսպորտային սակագներ, ավտոմոբիլային
պարկ և ճանապարհներ, քվոտաներ, երկաթուղու խնդիր):
Ազդեցություն պետական բյուջեի վրա: ՀՀ պետական բյուջեի եկամուտների զգալի
մասը գոյանում է մաքսատուրքերից և ներմուծման հարկերից: ՄՄ խաղի կանոններով

1

Այս թվերն ինքնին շատ բան չեն ասում, կարևոր են նաև ապրանքատեսականու կառուցվածքը, դրա վերլուծությունն ըստ ՀՀ-ում և ՄՄ անդամ երկրներում արտադրվող կամ արտադրման ներուժով ապրանքների
ինքնարժեքների և ծավալների:
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աշխատելը կարող է էապես կրճատել ներմուծվող այն ապրանքների ծավալները, որոնցից գոյանում են ՀՀ պետբյուջե մուտքագրվող մաքսային վճարները:
Ազդեցություն աշխատաշուկայի վրա: Աշխատուժի շուկայի հնարավոր բացասական
հետևանքներն են պետության արտադրողական համակարգից որակավորված մասնագետների արտահոսքը, որը բացասաբար կազդի ազգային նորարարական կարողությունների վրա, միջազգային աշխատանքային միգրացիան, որը ազդեցություն է գործում երկրի ժողովրդագրական իրավիճակի վրա՝ հանգեցնելով ծնելիության նվազմանը և բնակչության սոցիալ-մասնագիտական կառուցվածքի աղավաղմանը: Եթե կարճաժամկետ
հատվածում դա համարվում է դրական (պայմանավորված հիմնականում դրամական
փոխանցումներով, ՀՀ քաղաքացիների համար ՄՄ տարածքում աշխատատեղերի առկայությամբ), ապա միջնաժամկետ և երկարաժամկետ հատվածում, ՀՀ-ում ակտիվ ներդրումային ծրագրերի բացակայության պատճառով, կարող է խորացնել ժողովրդագրական խնդիրները1:
Ներդրումային հեռանկարներ՝ ռիսկեր և հնարավորություններ: Կմեծանա հիմնականում ռուսական կապիտալի ներհոսքը Հայաստան, ինչը այսօրվա՝ ներդրումների գրեթե
բացակայության պայմաններում կհամարվի դրական ազդեցություն: ՄՄ-ին անդամակցությամբ Իրանից Հայաստան ներդրումների ներգրավման հնարավորություններ կստեղծվեն, քանի որ, շնորհիվ ՄՄ-ի, Իրանի համար կայուն շուկա ունենալու հնարավորություններ կբացվեն:
ՄՄ և Եվրասիական միության անդամակցության հեռանկարի հնարավոր ռիսկերը:
Եվրասիական տնտեսական միության խորհուրդը համարվում է ՄՄ բարձրագույն մարմինը: Եվրասիական միության անդամակցությանը կարող է հետևել միասնական եվրասիական ռուբլու ներդրումը, միասնական դրամավարկային քաղաքականության իրականացումը և այլն: Որոշ մասնագետների կարծիքով, երկարաժամկետ կտրվածքով (իսկ Եվրասիական միության ձևավորումից հետո էլ ավելի շոշափելի դարձող) հնարավոր ռիսկերն
են ռազմավարական ռեսուրսների ձեռքբերումից հետո հայկական շուկայի գրավումը ռուսական մասնավոր ընկերությունների կողմից (մանրածախ առևտուր, սննդի արդյունաբերություն և այլն), կրթական, մշակութային էքսպանսիան և երկրի ռուսիֆիկացումը, երրորդ երկրներից ներդրումների հոսքի կտրուկ կրճատումը և այլն:
Հայաստանյան արտադրողների հնարավոր օգուտներն ու ռիսկերը։ Սրանք թեպետ
ամենակարևոր, սակայն, միևնույն ժամանակ, ամենադժվար գնահատվող գործոններն
են: Բանն այն է, որ Հայաստանը մինչ օրս չի ունեցել հստակ ընդգծված և հետևողականորեն իրագործվող տնտեսական քաղաքականություն` ուղղված տեղական արտադրության խրախուսմանն ու օժանդակությանը: Մտավախություն կա, որ ՄՄ անդամակցությունից հետո էլ տեղական արտադրողը ինքնահոսի կմատնվի: ՄՄ շրջանակներում վար-

1

Հարաբերականորեն դրական գործոն կարելի է համարել նաև այն, որ ՌԴ-ում, Ղազախստանում և Բելառուսում աշխատելու և որոշակի ժամանակով հաստատվելու համար ՀՀ քաղաքացիները ստիպված չեն լինի
հրաժարվել իրենց քաղաքացիությունից:
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վող մաքսատուրքերի քաղաքականությունը ի վերջո ուղղված է ռուսաստանյան տնտեսության որոշ ճյուղերի հովանավորչությանը1:
Ինչ խոսք, ներկայացվածը ՀՀ անդամակցության հնարավոր օգուտների կամ հնարավոր ռիսկերի սպառիչ ցանկը չէ: Բացի այն, որ նշված գործոններից յուրաքանչյուրն
ինքնին առանձին հետազոտության թեմա կարող է լինել, միաժամանակ, կարծում ենք,
որ, ընդհանուր առմամբ, ՀՀ նախաձեռնած կամ ստանձնած այս նոր նախագծի հաջողելու գործում մեծ նշանակություն ունեն համապատասխան գործընթացի (որն այս պահին
պատկերացնում ենք՝ ըստ հաստատված ճանապարհային քարտեզի բովանդակության2),
ինչպես նաև ՀՀ տնտեսության կառավարման արդյունավետությունն ու համապատասխան ծրագրերի գործադրումը արհեստավարժ մասնագետների կուռ թիմի կողմից:
Հետևաբար՝ մենք ունենք ռիսկեր՝ կապված նոր ներդրվող համակարգի կառավարման և
վարչարարության, պետական պաշտոնյաների և համապատասխան գերատեսչությունների պատրաստվածության, գործարարի, սպառողի իրազեկվածության հետ (կառավարման և ինստիտուցիոնալ ռիսկեր):

АТОМ МАРГАРЯН
СЕРГЕЙ СОЛОДОВНИКОВ
АРСЕН ПЕТРОСЯН
ВСТУПЛЕНИЕ АРМЕНИИ В ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ: ВОЗМОЖНЫЕ ВЫГОДЫ И РИСКИ
Ключевые слова: Таможенный Союз, риски, выгоды, торговля, рынок, инвестиции, бюджетные доходы, инфляционный потенциал
В статье указаны не все потенциальные риски и выгоды вступления Армении в Таможенный союз. Однако, в ней перечислены все очевидные на данном этапе плюсы и минусы. Это –
возможности расширения рынка, инфляционный потенциал, влияние на доходы бюджета, рынок труда, отношения с третьими странами, инвестиционные возможности. Вступление в ТС
– хороший повод для того, чтобы Армения переосмыслила свои междунaродные экономические
отношения - вопросы торгового баланса, поощрения направленные местному производителю.
Вместе с этим, имеются так называемые управленческие и институциональные риски, связанные с администрированием новой системы, квалификацией и осведомленностью чиновников и бизнеса.

1

Այստեղ էլ միանշանակ և հրատապ (up date) հաշվարկներ չկան, քանի որ արևմտյան պատժամիջոցներն էլ
իրենց հերթին են խառնել խաղաքարտերը:
2
https://www.e-gov.am/u_files/file/decrees/kar/2014/01/Mar1maqsayin.pdf
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ATOM MARGARYAN
SERGEY SOLODOVNIKOV
ARSEN PETROSYAN
ARMENIA'S ENTRY TO CUSTOMS UNION: POTENTIAL BENEFITS AND RISKS
Key Words: Customs Union, risks, benefits, trade, market,
investments, budget revenue, inflationary
potential
The article does not include all potential entry risks and benefits of RA entry in Customs Union.
However, there are pros and cons evident at this current stage of the process. It is an expanding
market, inflationary potential, impact on budget revenues, labor market, relations with third world
countries, investment opportunities. Entry into CU is a good reason for Armenia to rethink their
international economic relations: balance of trade issues, encouraging local producers. At the same
time, there are so-called government and institutional risks associated with administration of the new
system, qualification and awareness of officials and businesses.

ԹԱՄԱՐԱ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ

ԲՌՀՉԱ1 ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՖԵՆՈՄԵՆԸ
Հիմնաբառեր. համաշխարհային տնտեսություն, առաջատարներ, ՀՆԱ, Մեծ յոթնյակ, տնտեսական
բնութագրեր
Հոդվածում ներկայացված են ԲՌՀՉԱ երկրները՝ որպես համաշխարհային տնտեսության նոր
առաջատարներ, նրանց տեղն ու դերը արդի համաշխարհային տնտեսությունում:

ԱՄՆ-ի դաշնային պահուստային համակարգի փորձագետները մշակել են մոդել, ըստ
որի համաշխարհային տնտեսությունը կազմված է 4 տարածաշրջանային բլոկներից`
1. Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ,
2. Ճապոնիա և եվրոյի գոտին,
3. Ասիայի զարգացող երկրներ,
4. մնացած երկրներ:
Ասիայի զարգացող երկրների շարքում են Չինաստանը, Հնդկաստանը, Հոնկոնգը,
Մալայզիան, Ֆիլիպինները, Սինգապուրը, Հարավային Կորեան, Թայվանը և Թաիլանդը:
1

Բրազիլիա, Ռուսաստան, Հնդկաստան, Չինաստան, Հարավաֆրիկյան Հանրապետություն:
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Ճապոնիային և եվրոյի գոտուն փորձագետները միավորում են մեկ խմբի մեջ, քանի որ
նրանք ունեն նման տնտեսական բնութագրեր. աշխատանքի արտադրողականության ու
գնաճի շատ ցածր տեմպեր, ազատ փոխարկելի արժույթի առկայություն և ամբողջությամբ տնտեսական զարգացման կայունություն: Մնացած երկրների մեջ են մտնում ԵՄ
և ՏՀԶԿ այլ անդամներ, Կանադան, Ավստրալիան, Նոր Զելանդիան և Մեքսիկան: Այս
դասակարգումը կատարվել է այն հիմքի վրա, որ երկրների նշված խմբավորումները արտադրում են համաշխարհային համախառն արդյունքի գերակշռող մասը, իրականացնում
օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների մեծ մասը, նրանց է բաժին ընկնում համաշխարհային առևտրի հիմնական մասը և նրանց բանկային համակարգերն են կառավարում աշխարհի բոլոր ֆինանսական ռեսուրսների հոսքերը: Ապրանքների, կապիտալի, տեխնոլոգիաների, գաղափարների ակտիվացման և ինտենսիֆիկացման համար երկրների նշված
խմբերը մասնակցում են միջազգային ինտեգրման գործընթացին:
21-րդ դարի սկզբին արտասահմանյան տնտեսական գրականության մեջ վերլուծաբաններին սկսեցին գրավել ԲՌՀՉ երկրները, որը բացատրվում է արդի համաշխարհային
տնտեսությունում նրանց քաղաքական ու տնտեսական դերի բարձրացմամբ:
«ԲՌՀՉ երկրներ» կատեգորիան արտասահմանյան տնտեսական գրականությունում
շրջանառության մեջ դրվեց ամերիկյան Goldman Sachs ներդրումային բանկի փորձագետների կողմից` Ջիմ Օ Նիլի գլխավորությամբ «Գլոբալ տնտեսության առավել արդյունավետ
աղյուսների շինարարությունը» հոդվածում, որը հրատարակվել էր 2001 թ.: Սակայն այս
աշխատանքում հեղինակը դեռևս չի բերում ճշգրիտ փաստարկներ և ապացույցներ, թե
ինչու հատկապես այդ երկրները 21-րդ դարի երկրորդ կեսին կարող են դառնալ համաշխարհային տնտեսության առաջատարներ: 2003 թ. Goldman Sachs-ը հրապարակեց
«Երազելով ԲՌՀՉ երկրների հետ, ճանապարհ դեպի 2050 թ.» հոդվածը, որը պարունակում էր համարձակ կանխատեսումներ այն մասին, որ «Մեծ յոթնյակի» ( ԱՄՆ, Կանադա,
Ճապոնիա, Գերմանիա, Մեծ Բրիտանիա, Ֆրանսիա և Իտալիա) երկրները կկորցնեն
իրենց տնտեսական առաջատարությունը մինչև 2050 թ., իսկ ԲՌՀՉ երկրները ունեն բավական մեծ տնտեսական ներուժ և մոտ ապագայում կդառնան համաշխարհային տնտեսության առաջատարներ: Հոդվածում Goldman Sachs-ը ԲՌՀՉ երկրներին բնութագրել է
որպես ապագայի ամենամեծ տնտեսություններ, բարձր տեմպերով զարգացող
երկրներ, չորս խոշորագույն զարգացող տնտեսություններ և այլն:
Goldman Sachs բանկի կողմից այս չորս երկրներին մեկ ընդհանուր խմբավորման մեջ
ներկայացնելու պատճառները երկրներից յուրաքանչյուրի համար տարբեր են: Այսպես՝
Բրազիլիան և Ռուսաստանը համարվում են այնպիսի երկրներ, որոնք ունակ են 21-րդ
դարում դառնալ համաշխարհային տնտեսության առաջատարներ «Մեծ յոթնյակի»
երկրների հետ միասին, քանի որ`
1. տնօրինում են զգալի ռեսուրսային ներուժ, հատկապես` էներգակիրներ,
2. համաշխարհային տնտեսությունում, ամբողջությամբ, նկատվում է էներգակիրների
նկատմամբ պահանջարկի բարձրացման միտում (հատկապես Հնդկաստանի ու
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Չինաստանի կողմից), ինչը կնպաստի այս ռեսուրսների համաշխարհային գների
աճին, որն էլ, իր հերթին, կխթանի Բրազիլիայի և Ռուսաստանի տնտեսական աճը,
3. Բրազիլիայի և Ռուսաստանի կառավարությունների կողմից համեմատաբար գրագետ տնտեսական քաղաքականության իրականացում1:
Goldman Sachs-ը Հնդկաստանի և Չինաստանին ներառեց ԲՌՀՉ խմբավորման մեջ
ելնելով հետևյալ չափանիշներից`
1. երկու երկրում էլ ամենամեծ քանակով բնակչության առկայությունը (համաշխարհային բնակչության 40%-ը), որը ենթադրում է աշխատուժի հսկայական ներուժ,
2. Հնդկաստանը և Չինաստանը աութսորսինգի համաշխարհային շուկայի առաջատարներ են (Հնդկաստանը համարվում է ծրագրային ապահովում և դեղագործական պրեպարատներ մատակարարող առաջատար երկիր),
3. վերջին 20 տարվա ընթացքում տնտեսական աճի կայուն բարձր տեմպեր:
Եթե Goldman Sachs-ի կանխատեսումները իրականություն դառնան, ապա կձևավորվի նոր «Մեծ յոթնյակ», որը կներառի ԲՌՀՉ երկրներին, ԱՄՆ-ին, Ճապոնիային և Գերմանիային, եթե, իհարկե, աշխարհի տնտեսական քարտեզում ի հայտ չգան ավելի հեռանկարային պետություններ: Այսպես՝ ԲՌՀՉ երկրների 3-րդ գագաթաժողովի արդյունքում,
որը կայացավ Չինաստանում 2011 թ. ապրիլի 14-ին, այս խմբավորման մեջ մտավ նաև Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունը, որի մուտքով էլ ԲՌՀՉ-ն փոխակերպվեց ԲՌՀՉԱ-ի:
ԲՌՀՉԱ երկրներին մեկ կատեգորիայի մեջ խմբավորելու շարժառիթը պայմանավորված է հետևյալ գործոններով`
1. բավական մեծ ՀՆԱ (ավելի քան 1 տրլն դոլար),
2. տնտեսական աճի բարձր տեմպեր (տարեկան մոտ 10%),
3. արտադրության գործոնների զգալի ներուժ,
4. նշված երկրների կոցմից իրականացվող ՕՈՒՆ և վերջիններիս ներգրավման մեծ
ծավալներ,
5. համեմատաբար մեծ բաժին միջազգային առևտրում և համաշխարհային ՀՆԱ
ստեղծման մեջ2:
Հարավաֆրիկյան Հանրապետության ՀՆԱ-ն ամենամեծն է Աֆրիկա աշխարհամասում՝ 286 մլրդ ԱՄՆ դոլար (2012 թ. տվյալներով): Սակայն դա բավական ցածր է, քան մի
շարք այլ զարգացող երկրների ՀՆԱ-ն, որոնք ավելի մեծ հավանականությամբ կարող են
ընդգրկվել ԲՌՀՉ-ի մեջ: Այսպես՝ ներկայումս Ինդոնեզիայի ՀՆԱ-ն մոտ է 540, Թուրքիայինը` 620, Հարավային Կորեայինը` 833, Մեքսիկայինը` 875 մլրդ դոլար է: Հարավաֆրիկյան Հանրապետության բնակչությունը կազմում է 50 մլն մարդ, որը մի քանի անգամ քիչ
է ԲՌՀՉ յուրաքանչյուր երկրի և հաջորդող 11 երկրների նույն ցուցանիշից:
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Հարավաֆրիկյան Հանրապետության միացումը ԲՌՀՉ-ին ավելացրեց նրանց համախառն ՀՆԱ-ն ընդամենը 3%-ով, իսկ եթե ԲՌՀՉ-ին միանար Ինդոնեզիան, ապա ընդհանուր ՀՆԱ-ն կավելանար 6%-ով, Թուրքիայի դեպքում` 6,7%-ով, Մեքսիկայի դեպքում`
9,6%-ով, Հարավային Կորեայի դեպքում` 9,1%-ով: Հետևաբար՝ Հարավաֆրիկյան Հանրապետության միացումը ԲՌՀՉ-ին ունի այլ պատճառներ: Դրանք տնտեսական ու քաղաքական բնույթի են: Հիմնական տնտեսական պատճառը վերջին տարիներին ԲՌՀՉ-ի
և Հարավաֆրիկյան Հանրապետության միջև արտաքին տնտեսական կապերի ամրապնդումն է, որը դրսևորվում է ԲՌՀՉ երկրների միջազգային կորպորացիաների կողմից
Հարավաֆրիկյան Հանրապետության ազգային շուկայի առևտրային ու ներդրումային
զավթողագործությամբ: Քաղաքական տեսակետից հատկապես Հարավաֆրիկյան Հանրապետության միացումը ԲՌՀՉ երկրներին պայմանավորված է արդի համաշխարհային
տնտեսության և քաղաքականության մեջ Չինաստանի աճող դերով: Հաշվի առնելով այս
հանգամանքը, Հարավաֆրիկյան Հանրապետության ընդգրկումը Չինաստանի ռազմավարական տնտեսական ու քաղաքական շահերի ոլորտի մեջ, թելադրված է վերջինիս
կողմից իր շուրջը այնպիսի երկրների բլոկ ստեղծելու ձգտումով, որտեղ մեծ չէ իրացման
նոր շուկաներ և ազդեցության ոլորտներ գրավելու նպատակով ամերիկյան վերազգային
կորպորացիաների ազդեցությունը: Սա նշանակում է, որ ԲՌՀՉԱ խմբավորումը աստիճանաբար միջազգային ոչ ֆորմալ ֆորումից փոխակերպվում է երկրների միավորման,
որոնք միահամուռ փորձում են ամրապնդել իրենց դիրքերը ժամանակակից համաշխարհային տնտեսության և քաղաքականության մեջ: Հենց սրա համար է, որ ԲՌՀՉԱ երկրների արտաքին տնտեսական կապերի զարգացման արդի փուլում Մեքսիկայի և Հարավային Կորեայի միացումը ԲՌՀՉԱ-ին անհնարին է, քանի որ Մեքսիկան ամբողջությամբ
գտնվում է ԱՄՆ-ի գեոտնտեսական շահերի գոտում, իսկ Հարավային Կորեան բավական
ինքնուրույն երկիր է` նոր արդյունաբերական պետության կարգավիճակով, որը մասնակցում է միջազգային տնտեսական ինտեգրման գործընթացին Հարավ-արևելյան Ասիայի
երկրների ասոցիացիայի շրջանակներում (որոնց միջազգային կորպորացիաները մուտք
են գործել ԱՄՆ-ի, Ճապոնիայի և ԵՄ շուկաներ և դրանցում էական դիրքեր գրավել):
Իրենց հերթին, Բրազիլիան, Ռուսաստանը և Հնդկաստանը հետևում են ԲՌՀՉ առաջատարին, կիրառելով հաջողությամբ արտաքին շուկաներ գրավելու նրա փորձը, ձգտում են
զարգացնել իրենց արտաքին տնտեսական հարաբերությունները նույն երկրների հետ,
ինչ Չինաստանը:
Ռուսաստանին, ինչպես նաև ԲՌՀՉ խմբի մյուս երկրներին շահավետ է կատարել ներդրումներ հատկապես Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունում, քանի որ Յոհաննեսբուրգի ֆոնդային բորսան համարվում է հենահարթակ ամբողջ Աֆրիկա աշխարհամասում
արժեթղթերի առևտրի համար (90% պորտֆելային ներդրումները Աֆրիկա անցնում են
այս բորսայի միջով): Ըստ այդմ՝ բանկային համակարգի, հեռահաղորդակցության, մանրածախ առևտրի և շինարարության ճյուղերի հարավաֆրիկյան կորպորացիաները, որոնք
մտել են Աֆրիկայի շատ երկրների շուկաներ, տիրապետում են անհրաժեշտ փորձի, տեղեկատվության կապիտալի տվյալ տարածաշրջանում ձեռնարկատիրական գործունեու187

թյուն ծավալելու համար: Այս առումով ևս, ԲՌՀՉ երկրներին շահավետ է ֆինանսական միջոցներ ներդնել հատկապես Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունում, որտեղ միջազգային կորպորացիաների տնտեսական շահերի հիմնական ոլորտներն են էներգետիկան, հեռահաղորդակցությունը և ֆինանսական ծառայությունների հատվածը: Օրինակ՝ բրազիլական ընկերությունները դուրս են եկել հարավաֆրիկյան շուկայի արդյունահանող արդյունաբերության և շինարարության հատվածներ, ռուսական ընկերությունները` լեռնաարդյունաբերական և մետալուրգիական: Հնդկաստանը և Չինաստանը ունեն ավելի բազմազանեցված շահեր Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունում, ներառյալ հեռահաղորդակցությունը, ֆինանսական ծառայությունների հատվածը և ավտոմեքենաշինությունը1: Հնդկական ընկերությունները ակտիվորեն հարավաֆրիկյան շուկա են բերում իրենց արդյունավետ բրենդները (ներառյալ՝ համակարգչային, մետալուրգիական և մեքենաշինական):
Չինական ընկերությունները ակտիվորեն մասնակցում են Հարավաֆրիկյան Հանրապետության տարածքում ենթակառուցվածքային ծրագրերի իրականացմանը, ինչպես նաև
արդյունահանող արդյունաբերության աշխատանքներին: Չինաստանի և Հարավաֆրիկյան Հանրապետության փոխադարձ առևտրի ծավալը 2012 թ. կազմել է 115 մլրդ դոլար:
Քանի որ Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունը համարվում է ԲՌՀՉԱ երկրների մեջ
ամենաքիչ զարգացածը, ուստի այս պետությունների շրջանակներում արտաքին տնտեսական կապերի իրական հիմքի ստեղծման համար անհրաժեշտ է ամրապնդել վերջինիս
տնտեսական աճի ներքին պայմանները և բարձրացնել նրա միջազգային մրցունակության մակարդակը: Նման զարգացման հիմնական ուղղություներն են`
1. կատարելագործել Հարավաֆրիկյան Հանրապետության ենթակառուցվածքը՝ ընդլայնելով ու բարձրացնելով մրցունակությունը: Էլեկտրաէներգիայի պակասը վերջին տարիներին դարձել է ամենասուր հիմնախնդիրը երկրում: Երկրորդ ենթակառուցվածքային հիմնախնդիրը երկրում դա ծովային նավահանգիստների թույլ զարգացվածությունն է: Այստեղ գլխավոր նախագիծը Կոգա խորջրյա նոր նավահանգստի շինարարությունն է:
2. Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունում պետք է բարձրացնել աշխատուժի կրթական և որակավորման մակարդակը:
3. Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունը միջազգային համագործակցության ընդլայնման համար պետք է մասնակցի երկրների խմբավորումների: Այսօր նա արդեն ԲՌՀՉԱ և խոշորագույն զարգացած ու զարգացող երկրների ֆորումի (8+5)
անդամ է:
Չնայած ԲՌՀՉԱ երկրները չեն համարվում ինտեգրացիոն խմբավորում, նրանց միջև
առևտրային ու ներդրումային երկխոսությունը իրականացվում է հիմնականում Համագործակցության շանհայական կազմակերպության, Հարավարևելյան Ասիայի երկրների ասոցիացիայի, Ասիախաղաղօվկիանոսյան տնտեսական համագործակցության,
1
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Հարավի ընդհանուր շուկայի և Հարավային Ասիայի տարածաշրջանային կոոպերացման ասոցիացիայի շրջանակներում:
Ստեղծվելով 1996 թ., որպես «Շանհայական հնգյակ», Համագործակցության շանհայական կազմակերպությունը կենտրոնական ասիական միջազգային ֆորում է անդամ երկրների միջև (Չինաստան, Ռուսաստան, Ուզբեկստան, Ղազախստան, Տաջիկստան, Ղրղըզստան) ռազմական համագործակցության, տնտեսական ու դիվանագիտական կապերի խորացման համար: Համագործակցության շանհայական կազմակերպության դիտորդի կարգավիճակ ունեն Իրանը, Հնդկաստանը, Պակիստանը և Մոնղոլիան: Սակայն Համագործակցության շանհայական կազմակերպության գործունեության
արդյունավետությունը որոշվում է Չինաստանի և Ռուսաստանի երկարաժամկետ համագործակցությամբ, որի շնորհիվ էլ այն, որպես միջազգային կազմակերպություն, ձեռք է
բերում ավելի մեծ ազդեցություն:
Համագործակցության շանհայական կազմակերպության ստեղծման հիմնական
նպատակները ամրագրված են 2001 թ. հունիսի 15-ի հռչակագրում: Դրանք են հարևան
պետությունների միջև փոխադարձ վստահության և բարիդրացիական հարաբերությունների հաստատումը, քաղաքականության, տնտեսության, առևտրի, գիտության ու տեխնիկայի, մշակույթի, կրթության, էներգետիկայի, բնապահպանության և այլ ոլորտներում
անդամ երկրների արդյունավետ համագործակցության խթանումը, խաղաղության պահպանման երաշխիքների սահմանումը, ժողովրդավարական, արդար և նոր միջազգային
քաղաքական ու տնտեսական կարգի ստեղծումը:
2005 թ. ստեղծվեցին Համագործակցության շանհայական կազմակերպության ղեկավար մարմինները: Սակայն ավելի սերտ համագործակցության ճանապարհին առկա են
մի շարք հիմնախնդիրներ, որոնցից են էական տարբերությունները անդամ երկրների
տնտեսական զարգացման մակարդակների միջև, ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարությունը և այլն: Համագործակցության մի շարք նախագծեր դեռևս գտնվում են մշակման փուլում: Չնայած ներկայումս նշված կազմակերպության ներուժը սահմանափակ է,
նրա զարգացման հիմնական ուղղությունը խոշոր տնտեսական սուբյեկտ դառնալն է:
Ընդլայնված կազմով այն ընդգրկում է երկու ամենաարագ աճող երկրներ` Հնդկաստանը
և Չինաստանը, ինչպես նաև Ռուսաստանի, Կենտրոնական Ասիայի և Իրանի նավթի ռազմավարական ռեսուրսների տարածքները: Տարածաշրջանի էներգառեսուրսների հսկողությունը Համագործակցության շանհայական կազմակերպության մասնակից երկրներին
միջազգային ասպարեզում ապահովում է նշանակալի դիրքերով: 2005 թ. կազմակերպությունը սկսեց համագործակցել այլ միջազգային կազմակերպությունների հետ: Ստորագրվեցին փոխհամաձայնության պայմանագրեր ԱՊՀ-ի, Հարավարևելյան Ասիայի
երկրների ասոցիացիայի, Եվրասիական տնտեսական միության հետ:
Հարավարևելյան Ասիայի երկրների ասոցիացիան ստեղծվել է 1967 թ. և ընդգրկում է Բրունեյը, Վիետնամը, Մյանմուն, Լաոսը, Կամբոջան, Ինդոնեզիան, Մալայզիան, Ֆիլիպինները, Սինգապուրը և Թաիլանդը, որոնք 1992 թ. ստորագրեցին ազատ
առևտրի գոտու մասին համաձայնագիրը: Հարավարևելյան Ասիայի երկրների ասոցիա189

ցիայի մեջ մտնող երկրների մեծամասնությունը զարգացող է, սակայն նրանք կարևոր
դեր ունեն ասիական տարածաշրջանում՝ շնորհիվ տնտեսական աճի բարձր տեմպերի, և
նրանց բաժինը համաշխարհային առևտրում 2009 թ. հասավ 12%-ի: Այս երկրների ինտեգրումը Չինաստանին, Ճապոնիային, Հնդկաստանին և Հարավային Կորեային պայմանավորված է նրանով, որ վերջիններս դարձել են Հարավարևելյան Ասիայի երկրների
ասոցիացիայի հիմնական տնտեսական գործընկերները՝ որպես ասոցիացիայի երկրների
կողմից արտադրված արտադրանքի իրացման շուկաներ, նորագույն տեխնոլոգիաների և
կառավարման փորձի աղբյուր, որն անհրաժեշտ է ասոցիացիայի երկրներին տնտեսական աճի բարձր տեմպերի պահպանման համար: Այսպես, Չինաստանին, Ճապոնիային
և Հարավային Կորեային է բաժին ընկնում ամբողջ արտահանման 19,3%-ը: Այս երկրներն
էլ, իրենց հերթին, Հարավարևելյան Ասիայի երկրների ասոցիացիայի տարածք են ներկրում ամբողջ ներմուծման 26%-ը:
Հարավարևելյան Ասիայի երկրների ասոցիացիան առևտրային հարաբերություններ է
զարգացնում Հարավի ընդհանուր շուկայի հետ, որը ստեղծվել է 1991 թ.՝ ներառելով Արգենտինան, Բրազիլիան, Պարագվայը, Ուրուգվայը և Վենեսուելան: Հարավի ընդհանուր
շուկան կարևոր միասնացնող խմբավորում է Հարավային Ամերիկայում, որին 2009 թ.
բաժին է ընկել համաշխարհային առևտրի 2,9%-ը: 2005 թ. այս կազմակերպության անդամ երկրները ձևավորեցին մաքսային միություն: Սակայն ինտեգրման գործընթացներն
Արևելյան Ասիայում ընթանում են ավելի արդյունավետ կերպով, քան Լատինական Ամերիկայում:
Ներկայումս համաշխարհային տնտեսությունում Ասիախաղաղօկիանոսյան տարածաշրջանի դերը մեծանում է նրա մեջ մտնող երկրների տնտեսական աճի բարձրացման
չափով: Սակայն տնտեսական վերելքի նախադրյալներ կային դեռևս 20-րդ դարի վերջին,
և դրանք հանգեցրին Ասիախաղաղօվկիանոսյան տնտեսական համագործակցության
կազմավորման անհրաժեշտությանը: Հնդկաստանը Ասիախաղաղօվկիանոսյան տնտեսական համագործակցության անդամ չէ և միայն մասամբ մասնակցելով Հարավարևելյան Ասիայի ինտեգրմանը, հադես է գալիս որպես Հարավային Ասիայի տարածաշրջանային կոոպերացման ասոցիացիայի առաջնորդ, որի մեջ մտնում են նաև Բանգլադեշը,
Բութանը, Մալդիվյան կղզիները, Նեպալը, Պակիստանը և Շրի Լանկան (ասոցիացիան
ստեղծվել է 1980 թ.): 1985-2005 թթ. ինտեգրման գործընթացներն այս կազմակերպության ներսում ընթանում էին շատ դանդաղ՝ հիմնականում Հնդկաստանի ու Պակիստանի
միջև առկա քաղաքական բախումների պատճառով: Քանի որ Հնդկաստանը Հարավային Ասիայի տարածաշրջանային կոոպերացման ասոցիացիայի խոշորագույն տնտեսությունն է, նրանից է կախված այդ տարածաշրջանի զարգացումը:
Տարածաշրջանային համաձայնագրերի վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ ինտեգրման գործընթացները նպաստում են համագործակցող երկրների միջև առևտրային և
ներդրումային հոսքերի ուժեղացմանը, հետևաբար՝ հանգեցնում այդ երկրների ՀՆԱ
աճին: Այսպիսով՝ եթե ԲՌՀՉԱ երկրները հետագայում ևս շարունակեն տնտեսական հարաբերությունները միմյանց հետ նշված միջազգային կազմակերպությունների հատույ190

թում, ինչպես նաև այս երկրների անմիջական ինտեգրման պայմաններում, նրանցում
տնտեսական աճի տեմպերը կավելանան, և կբարձրանա ԲՌՀՉԱ երկրների դերը համաշխարհային տնտեսությունում:
ТАМАРА МАРГАРЯН
ФЕНОМЕН СТРАН БРИКС
Ключевые слова: мировая экономика, ведущие, ВВп, Большая
семерка, экономические характеристики
В статье рассматриваются страны БРИКС как новые лидеры мировой экономики, их
место и роль в мировой экономике.
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The article considers BRICS countries, the place and role of these new leaders in world economy.

ԼԻԱՆԱ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ
Դասախոս, ՀՊՏՀ Գյումրու մասնաճյուղի
հենակետային վարժարան

ՀԱՄԵՄԱՏՈՒԹՅՈՒՆ – ԴԱՐՁՎԱԾՔՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Հիմնաբառեր. համեմատություն-դարձվածք, ոճական հնար,
պատկերավոր համեմատություն
Հոդվածում ուսումնասիրված է ֆրանսերենի համեմատություն–դարձվածքների կառուցվածքային առանձնահատկությունները ռուսերենի և հայերենի զուգադրությամբ, մասնավորապես՝
• համեմատություն-դարձվածքները՝ որպես պատկերավոր համեմատություն,
• ոճական հնար և պատկերավոր համեմատության և համեմատություն դարձվածքների
տարբերությունը:

Յուրաքանչյուր լեզու հարուստ է արտահայտություններով, որոնց հիմքում համեմատությունն է՝ մեծ մասամբ պատկերավոր կամ փոխաբերական:
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Համեմատությունը համարվում է ամենահին և ամենակենսական արտահայտչամիջոցը: Այն միշտ ծառայել և շարունակում է ծառայել որպես նկարագրական պատկերավոր
միջոց: Պատկերավոր համեմատությունների կարելի է հանդիպել դեռևս ֆրանսիական
միջնադարյան գեղարվեստական գրականությունում՝ Ռաբլեի, Վերածննդի դարաշրջանի
այլ գրողների ստեղծագործություններում:
Ֆրանսիական դասական գրականության կարկառուն ներկայացուցիչներ Օ. Բալզակը, Ա. Մյուսեն, Վ. Հյուգոն, Գ. Ֆլոբերը և այլ ոք նկատել են պատկերավոր համեմատություններում ոճական, զգայական-արտահայտչական արժեք, և դրանք լայնորեն կիրառել
են իրենց ստեղծագործություններում: Համեմատությունը լայնորեն կիրառվում է նաև ժամանակակից ֆրանսիական գրականության լավագույն ներկայացուցիչների կողմից: Ռենե
Ժորժենը նշում է. «Հոմերոսի ժամանակաշրջանից, մինչև մեր օրերը համեմատությունը
մնում է կենսունակ ոչ միայն գրողների ստեղծագործություններում, այլ նաև առօրյա խոսակցական լեզվում»1:
Պատկերավոր համեմատությունը ոճական հնար է, որն արտահայտվում է որևէ երևույթի (առարկայի) մեկ այլ երևույթի (առարկայի) հետ զուգադրության մեջ՝ դրա որևէ
հատկանիշը ընդգծելու, առանձնացնելու, ավելի վառ կերպով պատկերելու նպատակով2:
Դրանից հետևում է, որ պատկերավոր համեմատությունը երկանդամ կառույց է, որտեղ
անվանվում են զուգադրվող երկու երևույթները կամ առարկաները:
Անվիճելի է, որ պատկերավոր մտածողությունը ի բնե հատուկ է եղել մարդուն. պատկերավորումը նրա մտածողության ամենասովորական և բնական հնարներից է: Պատկերավորման բազմազան միջոցներ առկա են թե՛ հայերենի, թե՛ ֆրանսերենի բազմաթիվ
դարձվածքների հիմքում:
Ըստ որոշ լեզվաբանների՝ պատկերավոր համեմատությունը ոչ միայն ամենակիրառական ոճական հնարն է ժամանակակից լեզվաբանության մեջ, այլև ամենահներից մեկը: Ամենայն վստահությամբ կարելի է ասել, որ մտածողության այս ձևը մշտապես առկա
է յուրաքանչյուր կենդանի լեզվում՝ թե՛ նրա բանավոր խոսակցական և թե՛ գեղարվեստական տարբերակներում: «Պարտադիր» մի իրողութուն, քանզի համեմատության շնորհիվ
է, որ խոսքը դառնում է ավելի գեղեցիկ, հարուստ և հատկապես ավելի արտահայտիչ ու
դիպուկ:
Այսպիսով՝ կարող ենք պատկերավոր համեմատությունը դիտարկել որպես արդյունավետ միջոց, որը թույլ է տալիս ավելի լավ հասկանալու արտալեզվական իրականությունը, ինչպես նաև ավելի լավ արտահայտելու այդ իրականությունը մեր խոսքում:
Պատկերավոր համեմատությունը սովորաբար բաղկացած է երեք բաղադրիչ մասերից.
1. համեմատելի. համեմատության առարկա հանդիսացող անդամ՝ բաղադրիչ.
օր.՝ une femme bavarde comme une pie
человек глупый как осел
1
2
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առյուծի պես խիզախ մարդ,
2. համեմատող. համեմատության հիմք հանդիսացող անդամ՝ բաղադրիչ, որն արտահայտվում է գոյականով կամ գոյականացված բառով.
օր.՝ une femme bavarde comme une pie
человек глупый как осел
առյուծի պես խիզախ մարդ,
3. միջնորդող (միջանկյալ) անդամ բաղադրիչ՝ արտահայտված ածականով կամ բայով, ցույց է տալիս համեմատելի և համեմատող բաղադրիչների միջև ընդհանրությունը, որը ֆրանսերենում միանում է (կապակցվում է) առավել հաճախ “comme”
համեմատական շաղկապով1:
Բոլոր երեք բաղադրիչներն էլ պարտադիր են պատկերավոր համեմատության իրացման (առկայացման) համար: Մինչդեռ պետք է նշել, որ դրանց կարևորության մակարդակը (աստիճանը) միևնույնը չէ: Այս տեսակետից, վերջին երկու բաղադրիչը (համեմատող և
միջանկյալ) դիտվում են որպես պարտադիր: Իսկ un homme brave comme un lion համեմատություն-դարձվածքում համեմատելի բաղադրիչը կարող է հեշտությամբ փոխարինվել
այլ բառերով՝ “un soldat”, “un enfant ” և այլն, մինչդեռ համեմատող և միջանկյալ բաղադրիչները համեմատաբար կայուն են:
Ակնհայտ է, որ տրամաբանական կապը, որ գոյություն ունի համեմատվող և միջանկյալ բաղադրիչների միջև, ավելի ուժեղ (կայուն) է, քան համեմատելի և համեմատվող
բաղադրիչների միջև: Ահա թե ինչու՝ լեզվի մակարդակում համեմատությունը երկանդամ
լեզվական միավոր է համարվում:
Ինչ վերաբերում է համեմատող և միջանկյալ բաղադրիչների կապակցմանը, ապա
այն շատ հաճախ իրականանում է կապերի օգնությամբ:
Ֆրանսերենում պատկերավոր համեմատության բաղադրիչները միանում են tel,
aussi...que, autant...que, plus...que, moins..que համեմատական կապերով:
Բայց ամենատարածված տեսակը բաղկացուցիչ մասերի միացումն է, ինչպես նշվեց,
comme շաղկապով: Հենց այդ տեսակի պատկերավոր համեմատություններից է, որ առաջացել են կայուն արտահայտություններ, որոնք հաստատվել են լեզվում՝ որպես համեմատություն - դարձվածքներ (locutions comparatives):
Սակայն ոչ բոլոր պատկերավոր համեմատությունները կարող են լինել դարձվածքներ: Դրանք երբեմն անհատական – հեղինակային բնույթ են կրում: Իբրև օրինակ կարող
ենք ներկայացնել հետևյալ մեջբերումը Հյուգոյից.
Ce jardin était une broussaille colossale c’ est – à - dire quelque chose qui est
impénétrable comme une forêt, peuplé comme une ville, frissonnant comme un nid,
sombre comme une cathédrale, odorant comme un bouquet, solitaire comme une
tombe, vivant comme une foule.
Հեղինակը այս հատվածում օգտագործել է յոթ համեմատություն: Չնայած դրանք բոլորն էլ պատկերավոր են, այնուամենայնիվ դրանցից ոչ մեկը դարձվածք չի համարվում,
1

Ֆրանսերենի քերականության մեջ comme-ը համարվում է համեմատական մակբայ:
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քանի որ կայունությամբ օժտված չէ: Ինչպես նշում է Ա. Նազարյանը. «Համեմատությունդարձվածքները պատկերավոր համեմատություններ են, որոնք լեզվի մեջ կազմավորվել
են իբրև դարձվածաբանական միավորներ և մտել են տվյալ լեզվի բառային կազմի մեջ»1:
Ռուսերենում համեմատող և միջանկյալ բառերը միանում են ,,как” և ,,словно’’ շաղկապներով, իսկ հայերենում՝ «պես» և «նման» հետադրություններով (հետադաս դիրքով
սպասարկու բառերով), նաև «ինչպես» շաղկապով (հատկապես բայական դարձվածքներում):
Ահա այն հատկանիշները, որոնք անհրաժեշտ են պատկերավոր համեմատությունների տարբերակման (բնորոշման) համար, որոնք ընկած են համեմատություն-դարձվածքների հիմքում:
Բերենք երկու օրինակ յուրաքանչյուր ուսումնասիրվող լեզվից.
solitaire comme une tombe
muet comme la tombe
работать как раб
работать как каторжный
կապկի պես մազոտ
արջի պես մազոտ:
Ինչպես երևում է, յուրաքանչյուր լեզվում երկու օրինակն էլ ունեն նմանատիպ կառուցվածք և պարունակում են միևնույն համեմատական շաղկապը: Առաջին հայացքից հնարավոր չէ գտնել այդ արտահայտությունների միջև որևէ տարբերություն:
Իրականում առաջին օրինակները յուրաքանչյուր լեզվում ոչ դարձվածային պատկերավոր արտահայտություններ են, մինչդեռ երկրորդները՝ համեմատություն-դարձվածքներ:
Այստեղ տրամաբանական հարց է ծագում. ինչո՞վ է տարբերվում պատկերավոր համեմատությունը համեմատություն դարձվածքից:
Բանը նրանում է, որ պատկերավոր համեմատությունները անհատական-հեղինակային բնույթ են կրում, որոնք ստեղծվում են խոսքի ընթացքում գրողների կամ զրուցակիցների կողմից, մինչդեռ համեմատություն-դարձվածքները տվյալ լեզվի կառուցվածքի կազմի մեջ մտած լեզվական միավորներ են, որոնք վերարտադրվում են և ոչ թե ստեղծվում
խոսքի ընթացքում:
Այսպիսով՝ կարելի է ենթադրել, որ յուրաքանչյուր համեմատություն-դարձվածք, նախ՝
անհատական պատկերավոր համեմատություն, մինչդեռ ոչ բոլոր համեմատությունները
կարող են դառնալ համեմատություն-դարձվածքներ:
Այստեղից կարելի է նաև եզրակացնել, որ համեմատություն-դարձվածքը դարձվածաբանական կայուն և երկանդամ միավոր է՝ կազմված պատկերավոր համեմատության
հիմքով, որի բաղադրիչները միացած են “comme” համեմատական մակբայով՝ ֆրանսերենում, “как” և “словно” շաղկապներով՝ ռուսերենում և «պես», «նման» հետադրություններով և «ինչպես» շաղկապով՝ հայերենում:
1

А. Назарян, Образные сравнения французского языка, М. 1965, с. 7:
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Լինելով լեզվաբանական հասկացություն` համեմատություն-դարձվածքները բնորոշ
են բոլոր լեզուներին: Բացի դրանից, համեմատություն-դարձվածքները գործածական են
գրավոր խոսքում նույնքան, որքան` բանավորում: Հարկ է նշել նաև, որ տարբեր լեզուներում հաճախ նկատվում են միևնույն քերականական և իմաստային կառուցվածք ունեցող
համեմատություն-դարձվածքներ, ինչը վկայում է, բնականաբար, որոշ համեմատությունդարձվածքների ընդհանրական բնույթի մասին՝ չմոռանալով, միաժամանակ, դրանց ազգային առանձնահատկությունները, մանավանդ, հաշվի առնելով, որ ամեն մի լեզվում
կան որոշակի քանակությամբ անթարգմանելի արտահայտություններ:

ЛИАНА МАРТИРОСЯН
СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОМПОРАТИВНЫХ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ
Ключевые слова:

устойчивые сравнения, образные сравнения, стилевой прием, компоративные фразеологические единиц

В статье исследованы структурные особенности компаративных фразеологических единиц французского языка параллельно с армянским и русским:
 Устойчивые сравнения как образные сравнения
 Стилевой прием
 Различия между образными и устойчивыми сравнениями.

LIANA MARTIROSYAN
THE STRUCTURAL CHARACTERISTICS OF COMPARATIVE PHRASES
Key Words: comparative phrases, figurative comarision,
stylistics devices
The paper considers structural characteristics of comparative phrases in French with those in
Armenian and Russian:
 Comparative phrases as figurative comparison
 As stylistic devices
 Differences between figurative comparison and comparative phrases.
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ՄԻՔԱՅԵԼ ՄԵԼՔՈՒՄՅԱՆ
Տնտեսագիտության դոկտոր,
պրոֆեսոր, ՀՊՏՀ

ՀԱՍՄԻԿ ՀՈՎԱԿԻՄՅԱՆ
Ասպիրանտ, ՀՊՏՀ

ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆԸ ՀՀ ԱՆԴԱՄԱԿՑՈՒԹՅԱՆ
ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԵՎ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Հիմնաբառեր. հարկային քաղաքականություն, օրենսդրություն, Մաքսային միություն, դրույքաչափեր
Այսօր առավել սուր հնչեղություն են ստանում տնտեսական ու սոցիալական անվտանգության
հիմնահարցերը, գլոբալացման գործընթացները հաշվեկշռվում են տարածաշրջանային ինտեգրման միավորների աճող ներգործությամբ, սրվում է արդյունքների նկատմամբ վերահսկողության
անհրաժեշտությունը:
Ներկայում ինչպես պետական մարմիններին, այնպես էլ տնտեսագետներին և հասարակության լայն շերտերին հետաքրքրող կարևորագույն հարցերից մեկը Մաքսային միությանն անդամակցության ազդեցությունն է ՀՀ տնտեսության վրա:
Հոդվածում քննարկվում են ՀՀ ներդրումային և հարկային առանձնահատկությունները Մաքսային միությանն անդամակցելու պայմաններում:

Այսօր առավել սուր հնչեղություն են ստանում տնտեսական ու սոցիալական անվտանգության հիմնահարցերը, գլոբալացման գործընթացները հաշվեկշռվում են տարածաշրջանային ինտեգրման միավորների աճող ներգործությամբ, սրվում է արդյունքների
նկատմամբ վերահսկողության անհրաժեշտությունը:
Առանցքում պետք է դրվեն երկրի մրցունակության բարձրացումը, տնտեսության արդիականացումն ու զարգացած երկրների չափանիշներին հնարավորինս մոտարկումը,
գիտելիքահենք տնտեսության ձևավորման համար անհրաժեշտ ենթակառուցվածքների
ստեղծումը: Ընդ որում, երկարաժամկետ կայուն զարգացման հիմքերն ու համակարգային լուծումները պետք է գերակշռեն կարճաժամկետ և արագ արդյունքներին:
Օրեր առաջ Բելառուսի մայրաքաղաք Մինսկում, ԱՊՀ գագաթնաժողովին հաջորդած
Եվրասիական բարձրագույն տնտեսական խորհրդի նիստի ընթացքում, հայտարարվել է
Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության մասին։ Այս ժողովից առաջ տեղի է ունեցել Եվրասիական տնտեսական համագործակցության միջպետական խորհրդի նիստը, որը հայտարարել է այդ կառույցի լուծարման մասին։
2015 թվականի հունվարից 1-ից սկսելու է գործել Եվրասիական տնտեսական միությունը, որին անդամակցում է նաև Հայաստանը, իսկ անդամակցության մասին այս փաստաթուղթը պատմական է. դրանով սկսվելու է հետխորհրդային տարածքում ինտեգրման
նոր փուլ։
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2013 թ. ավարտին Հայաստանի Հանրապետությունը տնտեսական առաջընթացի
ապահովման ուղենիշը տեղափոխվեց տնտեսական ինտեգրման Մաքսային միության
(ՄՄ) հետ:
Մաքսային միությունը տարածաշրջանային տնտեսական կազմակերպություն է, որն
ունի (Բելառուս, Ղազախստան, Ռուսաստան) ընդհանուր արտաքին մաքսային սահմանների ձևավորման, միասնական արտաքին տնտեսական քաղաքականության, սակագների, գների և ընդհանուր շուկայի գործառնության այլ բաղկացուցիչների մշակման նշանակություն անդամ երկրներում ։
Նախորդ մի քանի տարիներին մեր երկիրը շարժվում էր Եվրամիության երկրների
հետ ասոցացման ու խոր և համապարփակ ազատ առևտրի գոտու պայմանագրի ստորագրման ուղղությամբ, այդ պատճառով տնտեսագիտական վերլուծությունների ճնշող մեծամասնությունն ուղղված էր այդ կառույցի հետ մեր երկրի համագործակցության արդյունավետության վերլուծությանը:
Աղյուսակ 1-ում ներկայացված է Մաքսային միության կազմը.
Աղյուսակ 1
1

Մաքսային միության կազմը

Ղազախստան (2010 թվականի հուլիսի 1-ից)

Մաքսային միության
լիիրավ անդամներ

Թեկնածուներ

Ղրղզստան

Հայաստան

Տաջիկստան
Սիրիա

1

Ռուսաստան (2010 թվականի հուլիսի 1-ից)
Բելառուս (2010 թվականի հուլիսի 6-ից)
 Մաքսային միությանը և միացյալ տնտեսական
գոտուն միանալու որոշումը ընդունվել է 2011
թվականի ապրիլի 11-ին:
 Միանալու հայտը ներկայացվել է 2013 թվականի
մայիսի 29-ին:
 Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի
կողմից հուշագիրը ստորագրվել է 2013 թվականի մայիսի 31-ին:
 Հայտարարել է իր մտադրության մասին 2013
թվականի սեպտեմբերի 3-ին:
 Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կողմից հուշագիրը ստորագրվել է 2013 թվականի
նոյեմբերի 6-ին:
 Հայտարարվել է Եվրասիական տնտեսական
միությանը Հայաստանի անդամակցության մասին 2014 թվականի հոկտեմբերի 10-ին:
Հայտարարել է իր մտադրության մասին 2012 թվականի սեպտեմբերի 26-ին:
Հայտարարել է իր մտադրության մասին 2013
թվականի հոկտեմբերի 20-ին:

Աղյուսակը կազմել են հեղինակները: Աղբյուրը՝ www.tsouz.ru
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Աբխազիա
Հարավային Օսիա
Մերձդնեստրի
Մոլդովական
Հանրապետություն

 Հայտարարել է իր մտադրության մասին 2010
թվականի փետրվարի 16-ին:
Հայտարարել է իր մտադրության մասին 2013
թվականի հոկտեմբերի 15-ին:
 Դիտորդի կարգավիճակ ստանալու հայտ է ներկայացրել 2011 թվականի սեպտեմբերի 1-ին:
 Հայտարարել է իր մտադրության մասին 2012
թվականի փետրվարի 16-ին:

Հայաստանի Հանրապետությունը անկախության անցած 22 տարիների ընթացքում
մեր հանրապետությունը գործընկերային հարաբերություններ է պահպանել Մաքսային
միության ներկայիս անդամ-երկրների հետ: Ներդաշնակ հարաբերություններ են ձևավորվել ինչպես առևտրատնտեսական, այնպես էլ անվտանգության ընդհանուր համակարգի շրջանակներում (ՀԱՊԿ` հավաքական անվտանգության պետությունների կազմակերպություն (ОПКБ)): Միաժամանակ, պետք է նշել, որ ՀՀ տնտեսությունում ակնառու
տեսակարար կշիռ ունեն հայ-ռուսական համատեղ ձեռնարկությունները, որոնց թիվը
1000-ից ավելի է, նաև հիմնական արտադրական ենթակառուցվածքներում դրանց ներկայացվածությունը՝ էներգետիկա, երկաթուղի, քաղաքացիական ավիացիա, շինարարություն, գյուղատնտեսական որոշ ենթաճյուղեր, ճշգրիտ մեքենաշինություն և այլն:
Կարևոր է նաև, որ ՀՀ Կառավարության կողմից իրականացվող՝ արտահանմանը
միտված արդյունաբերական քաղաքականության շրջանակներում իրականացվող 11 ճյուղերի ոլորտային ձեռնարկությունների գործունեությունը հենց հիմնականում ուղղված է
դեպի ռուսական շուկաները՝ կոնյակագործություն, դեղագործություն, բիոտեխնոլոգիաներ, ճշգրիտ մեքենաշինություն և այլն:
Ներկայում, ինչպես պետական մարմիններին, այնպես էլ տնտեսագետներին և հասարակության լայն շերտերին հետաքրքրող կարևորագույն հարցերից մեկը Մաքսային
միությանն անդամակցության ազդեցությունն է ՀՀ տնտեսության վրա:
Տնտեսական զարգացման փորձը ցույց է տալիս, որ շուկայի նորմալ կենսագործունեության համար անհրաժեշտ է ստեղծել համապատասխան ինստիտուցիոնալ բազա`
իրավական ինստիտուտների, որոշումների ընդունման քաղաքական մեխանիզմների համակարգի տեսքով, ինչն անհրաժեշտ միջավայր է արդյունավետ հարկաբյուջետային քաղաքականություն իրականացնելու և շուկայական տնտեսության սուբյեկտների գործունեության համար:
ՄՄ անդամակցությունը նոր մարտահրավերներ է առաջ բերում ՀՀ տնտեսության
համար, մասնավորապես` անհրաժեշտ է պետության կողմից օրենսդրաիրավական բազայի ներդաշնակեցում, մրցակցային դաշտի կատարելագործում, տնտեսավարող սուբյեկտներին համապատասխան տեղեկատվությամբ ապահովում, պետություն-մասնավոր
հատված արդյունավետ համագործակցության իրականացում և այլն:
ՄՄ անդամակցության պայմաններում պետական կարգավորման բովանդակությունը
որոշվում է այն նպատակներով, որոնք դրվում են ՄՄ անդամ-երկրների առջև, այն մի198

ջոցներով և գործիքներով, որոնք օգտագործում է պետությունը քաղաքականություն իրականացնելիս: Շատ կարևոր են մրցակցային բարենպաստ միջավայրի ձևավորումն ու հակամենաշնորհային քաղաքականությամբ արդյունավետ ձեռնարկատիրության իրականացման ապահովումը: Մրցակցային պաշտպանությունը պետական այն գործառույթներից է, որն ունի հզոր կարգավորիչ ներուժ և, որպես հիմնական կարգավորիչ մեխանիզմ,
ապահովում է շուկայական տնտեսության բարձր արդյունավետությունը: Ընդ որում, պետական կարգավորման աստիճանը տարբեր ոլորտներում տարբեր է:
Պետության հարկային և մաքսային կարգավորման ճշգրտումները պետք է իրականացվեն եթե ոչ առաջնային կարգով, ապա գոնե, հետ չմնալով տնտեսական իրավիճակի
կտրուկ փոփոխություններից, հաշվի առնելով ինտեգրացիոն գործընթացի բացասական
հետևանքներից խուսափելու խնդիրը:
Մաքսային միության հիմնադիր փաստաթղթերի և մաքսատուրքերի վերաբերյալ տեղեկատվության համաձայն՝ ՄՄ անդամ երկրները միասնական դրույքաչափով պետք է
մաքսազերծեն երրորդ (միության մեջ չմտնող) երկրներից ներմուծվող ապրանքները
(միության ձևավորման պայմանագրի երկրորդ հոդվածի «ա» կետ1): Այդ միասնական
դրույքաչափերը բարձր են ՀՀ գործող մաքսատուրքերի դրույքաչափերից: Հայաստան
ներմուծվող ապրանքներն այժմ մաքսազերծվում են 0% կամ 10% դրույքաչափով՝ համաձայն մաքսային օրենսգրքի 102-րդ հոդվածի2: Մինչդեռ Մաքսային միության դրույքաչափերը3 հիմնականում 5, 10, 15 և 20% են: Այսինքն՝ ՀՀ Մաքսային միությանն անդամակցության դեպքում, մենք ստիպված ենք լինելու բարձրացնել բազմաթիվ ապրանքների
մաքսատուրքեր: Աղյուսակ 2-ում ներկայացված են մի շարք ապրանքների ներմուծման
երկու դրույքաչափերը. մեկը՝ Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենսդրության
համաձայն, մյուսը՝ ըստ Մաքսային միության փաստաթղթերի:
Հայաստանի ներմուծման մեջ մեծ կշիռ ունեն բուսական ծագման արտադրանքը,
պատրաստի սննդի արտադրանքը և մի շարք այլ ապրանքախմբեր: Դրանց միայն 1520%-ն է , որ ներմուծվում է Ռուսաստանից, Ղազախստանից և Բելառուսից4:
Ընդհանուր առմամբ, մեր ներմուծման միայն 23-24%-ն է ներկրվում Մաքսային միությանն անդամակցող երկրներից: Հետևաբար՝ ապրանքների մաքսատուրքերի բարձրացումն անխուսափելիորեն հանգեցնելու է դրանց գների բարձրացմանը և առևտրի ծավալների նվազմանը՝ բոլոր բացասական հետևանքներով հանդեձ:

1

Աղբյուրը՝ www.ecrazes.com
Աղբյուրը՝ www.customs.am
3
Աղբյուրը՝ www.tsouz.ru
4
www.armstat.am
2

199

Աղյուսակ 2
Ներմուծվող ապրանքների՝ Հայաստանի Հանրապետությունում գործող և Մաքսային
միության դրույքաչափերը1
Ապրանքային
խմբի
ծածկագիրը
01
02
04
06
07
10
12
14
16

Ապրանքային խմբի անվանումը

Կենդանի կենդանիներ
Մսի և մսի սննդային ենթամթերքներ
Կաթնամթերք, ձու, մեղր և այլն
Ծառեր, բույսեր, սոխուկներ,
ծաղիկներ և այլն
Բանջարեղեն
Հատիկաբույսներ
Սերմեր, պտուղներ, դեղաբույսեր և
այլն
Բուսական նյութեր
Պատրաստի մթերքներ մսից, ձկից և
այլն

Գործող
դրույքաչափը
(ՀՀ օրենսդրության
համաձայն)
0%
10 %
10 %

5%
15 %
15 %, 20 %, 25 %

10 %

15 %

10 %
0%

15 %
5%

0%

5%

0%

15 %

10 %

15 %, 20 %, 25 %

Մաքսային
միության
դրույքաչափը

17

Շաքար և հրուշակեղեն շաքարից

10 %

21

Սննդամթերք՝ տարբեր
Ծխախոտ և ծխախոտի
արդյունաբերական փոխարինողներ
Աղ, ծծումբ և այլն
Վառելիք, նավթ,
նավթավերամշակման արտադրանք
Դեղագործական արտադրանք
Պարարտանյութ
Պլաստմասսա և պլաստմասսայե
արտադրանք
Բնական և արհեստական մորթի
Փայտանյութ և դրանից
արտադրատեսակներ, փայտածուխ
Թուղթ, ստվարաթուղթ, թղթե իրեր

10 %

$240-$270` հազ.
կգ-ի դիմաց (դրամի
համարժեքով
կստացվի 25-30%)
15 %

0%

5 %, 10 %, 20 %

0%

5%

0%

5%

0%
0%

10 %, 15 %
10 %

0%

10 %

0%

5 %, 10 %

0%

5 %, 10 %

24
25
27
30
31
39
43
44
48

0%

15

Երկրի տնտեսական զարգացման ներկայիս մակարդակի վրա զգալի ազդեցություն
են գործում դրա կարգավորմանն առնչվող հիմնախնդիրները, մասնավորապես` հարկային վարչարարության գործիքակազմի ճիշտ և նպատակային կառուցումը: Յուրաքանչյուր
1

Աղբյուրը՝ www.tsouz.am, www.armstat.am
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երկիր պետք է այնպիսի հարկային համակարգ ձևավորի, որը կնպաստի ձեռնարկատիրական ակտիվության բարձրացմանը, ներդրումային գործընթացի աշխուժացմանը,
ազատ մրցակցության հաստատմանը և, վերջին հաշվով, տնտեսական աճի կայուն տեմպերի ապահովմանը: Այլ կերպ ասած` նշված նպատակների համախումբը պետական կառավարման այն ամբողջությունն է, որի համակարգված և հետևողական իրականացման
արդյունքում միայն կարելի է ապահովել պետական կարգավորման կարևոր լծակների
գործադրման նպատակամետությունն ու արդյունավետությունը:

МИКАЕЛ МЕЛКУМЯН
АСМИК ОВАКИМЯН
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ И НАЛОГОВЫЕ ОССОБЕННОСТИ РА ПРИ УСЛОВИИ ЧЛЕНСТВА
ЕВРАЗИЙСКОМУ ЭКОНОМИЧЕСКОМУ СОЮЗУ
Ключевые слова: налоговая политика, законодательство,
Таможенный союз, льготы
Вопросы экономической и социальной безопасности сегодня приобретают наиболее острый резонанс, процессы глобализации балансируются растущим влиянием региональных интеграционных единиц, усугубляется необходимость контролирования результатов.
В настоящее время одним из наиболее важных вопросов, интересующих как государственные органы, так и экономистов и широкие слои общественности, является влияние на экономику РА последствий присоединения к Таможенному союзу.
В статье рассматриваются инвестиционные и налоговые оссобенности, при условии присоединения к Таможенному союзу.

MIKAYEL MELKUMYAN
HASMIK HOVAKIMYAN
INVESTMENT AND TAX CHARACTERISTICS IN RA PROVIDING MEMBERSHIP TO
EURASIAN ECONOMIC UNION
Key Words:

tax policy,
privileges

legislation,

Customs

Union,

Today, the issues of economic and social security are under broad discussion. Globalization
processes are balanced by the growing influence of regional integration units and necessity of the
results grows up.
Nowadays, most important issue causing concern in state authorities, economists and among
different layers of society is RA membership to CU and its impact on RA economy.
The article discusses characteristics of RA investment and tax policies providing membership to
Customs Union.
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ՍԵՐԳԵՅ ՄԵԼՔՈՒՄՅԱՆ
Աշխարհագրական գիտությունների դոկտոր,
պրոֆեսոր, ՀՊՏՀ

ԲՆԱԿԱՆ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ԽՆԱՅՈՂԱԲԱՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ ԵՎ ՇՐՋԱԿԱ
ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ
ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹ ԽՆԴԻՐՆԵՐՆ ԵՆ
Հիմնաբառեր. բնական պաշարներ, օգտակար հանածոներ,
գունավոր մետաղներ, շրջակա միջավայր,
խնայողաբար օգտագործում, բնապահպանական ճգնաժամ
Թեև Հայաստանի Հանրապետության արդի տարածքը մեր ժողովրդի դառը ճակատագրի բերումով այժմ ընդամենը շուրջ 30 հազ. կմ2 է: Սակայն այս եղած տարածքում էլ մենք ունենք այնքան շատ և բազմազան բնական պաշարներ, որ եթե դրանք ժամանակակից գիտատեխնիկական
նվաճումների պահանջներին համապատասխան օգտագործենք, առանց չափազանցության, կարող ենք ունենալ արևմտաեվրոպական երկրների տնտեսությունների մակարդակ ունեցող երկիր:
Հայաստանի Հանրապետության այժմյան տարածքում պղնձի, ոսկու և այլ գունավոր մետաղների արդյունահանումը և ձուլումը իրականացվել են դեռ հին ժամանակներից: Սակայն այդ ամբողջ ժամանակաշրջանում, ինչպես նաև այժմ միջազգային շուկայում շատ մեծ արժեք ունեցող
պղնձի, մոլիբդենի, ոսկու բազմամետաղների արդյունահանումը, հարստացումն ու ձուլումը իրականացվել և այժմ էլ իրականացվում են ոչ արդյունավետ ձևով:

Հայ ժողովրդի տնտեսական գործունեության բնագավառում դեռ անհիշելի ժամանակներից կարևոր դեր են ունեցել մետաղային հանքային պաշարները: Հետաքրքիր է,
որ Հայկական լեռնաշխարհում երկաթից պատրաստված իրերն ու զենքերի նմուշները
պատկանում են մ.թ.ա 12-11-րդ դարերին: Այդպիսի հին պատմություն ունեն այստեղ նաև
կապարի, ոսկու, արծաթի ու մյուս գունավոր մետաղների հանույթը, մշակումը: Հայաստանում մետաղի հանույթի ու ձուլման վառ ապացույցները տարբեր վայրերում հայտնաբերված մետաղաձուլարանների շատ լավ պահպանված մնացորդներն ու հետքերն են:
Այդ առումով, առավել մեծ հետաքրքրություն ներկայացնողը Մեծամորի մետաղաձուլարանի հայտնաբերումն է, որը վերաբերում է մ.թ.ա II-I հազարամյակներին: Այստեղ առկա
են մետաղաձուլարանի պահպանված ձուլման վառարանը, մետաղաձուլության թափոնները` խարամը: Իսկ մոտակա ժայռի հարթ տարածքում հայտնաբերվել է քարի վրա քանդակված այդ ձուլարանի ամբողջ կառուցվածքի նախագիծը:
Դատելով դրանից՝ Մեծամորի մետաղաձուլարանն ունեցել է արտադրական լրիվ
պարբերաշրջան` հումքի հարստացումից մինչև պատրաստի արտադրանքի թողարկումը:
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Ըստ հնագիտական պեղումների, հայ և օտարազգի հնագույն ժամանակաշրջանների
պատմիչների տվյալների՝ պատմական Հայաստանում գունավոր մետաղներից առավել
շատ արդյունահանվել են պղինձ, կապար, ցինկ, արծաթ, ոսկի1:
Ընդ որում, Հայաստանի տարածքում առավել հին պատմություն ունեն ոսկու հանույթը և մշակումը, որոնց մասին փաստերը վերագրվում են մ.թ.ա. XV-XIV դարերին2:
Այդպիսի հետքեր կան Սոթքի, Համզաչիմանի, Մեղրաձորի ու այլ հանքավայրերի
հանգույցներում:
Թեև Հայաստանի Հանրապետության արդի տարածքը մեր ժողովրդի դառը ճակատագրի բերումով այժմ ընդամենը շուրջ 30 հազ. կմ2 է (հիշենք, որ մեր պատմական հայրենիքի` «Մեծ Հայքի» տարածքը ավելի քան 300 հազ.կմ2 էր), սակայն այստեղ էլ ունենք
այնքան շատ և բազմազան բնական պաշարներ, որ եթե դրանք ժամանակակից գիտատեխնիկական նվաճումների պահանջներին համապատասխան օգտագործենք, առանց
չափազանցության, կարող ենք ունենալ արևմտաեվրոպական երկրների տնտեսությունների մակարդակն ունեցող երկիր:
Ստորև փորձենք քննարկել, թե մենք ի՞նչ ունենք և ինչպես ենք շարունակում դրանք
օգտագործել:
Հայաստանի Հանրապետության ներկայիս տարածքում հայտնաբերված գունավոր և
հազվադեպ մետաղներից գործնական նշանակություն ունեն կամ կարող են ունենալ
պղինձը, մոլիբդենը, բազմամետաղները (հատկապես կապարն ու ցինկը), ոսկին, ալյումինի հումքը, տիտանը, նիկելը, վոլֆրամը, կոբալտը, վանադիումը, բիսմութը:
Այս թանկարժեք մետաղները հիմնականում ի հայտ են գալիս պղնձի, մոլիբդենի,
բազմամետաղների հետ նույն հանքավայրերում, երբեմն՝ նաև առանձին: Հանրապետության տարածքում հայտնաբերվել են նաև սուրմայի (ծարիր), մկնդեղի, սնդիկի ու հազվադեպ այլ մետաղների երևակումներ:
Հանրապետության տարածքում կա մետաղային 613 հանքավայր, որտեղից կարելի է
արդյունահանել ավելի քան 60 տեսակի օգտակար հանածո: Այստեղ հայտնաբերված
գունավոր մետաղներից, գործնական նշանակության տեսակետից, ինչպես միշտ, այժմ էլ
առաջին տեղը պատկանում է պղնձին: Երկրաբանական տվյալներով այս գունավոր մետաղը մեզ մոտ, մյուս գունավոր մետաղների համեմատությամբ, առաջին տեղում է նաև
իր տարածվածությամբ:
ՀՀ պղնձի ու առհասարակ մետաղային ռեսուրսների հանքավայրերի, դրանց երկրաբանական առանձնահատկությունների ուսումնասիրման բնագավառներում հատկապես
կարևորվում են երկրաբաններ Վ.Կոտլյարի, Վ.Գրուշևի, Օ.Ստեփանյանի, Ի.Մաղաքյանի,
Ս.Մկրտչյանի, Բ.Վարդապետյանի, Ս. Մովսիսյանի հետազոտությունները3:

1

С. Мовсесян, Роль минерально-сыревой базы и развития производительных сил Арм.ССР, Е., 1981, с. 36:
Նույն տեղում:
3
Նույն տեղում, էջ 15-69:
2
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Երկրաբանական-հետախուզական ուսումնասիրությունների տվյալներով հանրապետության տարածքում հայտնաբերված պղնձի պաշարների 80-90%-ը կենտրոնացված է
Կապանի, Քաջարանի, Ագարակի հանքավայրերում1:
Քաջարանի ու Ագարակի հանքավայրերում հանքանյութը, պղնձից բացի, պարունակում է նաև մոլիբդեն, ինչպես նաև տասից ավելի հազվադեպ այլ մետաղներ:
Արդյունաբերական նշանակության տեսակետից, պղնձի պաշարներով հաջորդ տեղում է Լոռու մարզի Թումանյանի տարածաշրջանը: Այստեղ մինչև վերջին ժամանակներս
նշանավոր են եղել Ալավերդու, Շամլուղի ու Ախթալայի հանքավայրերը: Այժմ հեռանկարային մեծ նշանակություն կունենա նաև այդ տարածաշրջանի Թեղուտի պղնձամոլիբդենային հանքավայրը, որը հանգամանորեն ուսումնասիրված է, և որի հիման վրա կառուցվում և շուտով հանրապետությունում շահագործման կհանձնվի մի նոր խոշոր պղնձամոլիբդենային կոմբինատ Թումանյանի տարածաշրջանի Թեղուտ գյուղի մոտ: Նշենք, որ
Թեղուտի հանքավայրում մոլիբդենի պաշարները գնահատված են 150 հազ. տն, իսկ
պղնձի պաշարները` 1,6 մլն. տն2: Ի դեպ, Ստեփանավանում մոտակա ժամանակաշրջանում նույնպես նախատեսվում է շահագործման հանձնել Արմանիսի հանքավայրը:
Հայաստանի Հանրապետության տարածքում հայտնաբերված են նաև ոսկու շուրջ 25
հանքավայր և երևակում, որոնք հիմնականում գտնվում են Գեղարքունիքի, Կոտայքի,
Արագածոտնի, Սյունիքի մարզերի տարածքներում, և որոնցից այժմ հատկապես գործնական նշանակություն ունեն Վարդենիսի, Հրազդանի, Մեղրու տարածաշրջանների հանքավայրերը: Շատ խոշոր են մեր հանրապետության ալյումինի արտադրության հումքային պաշարները` նեֆելինային սիենիտները, որոնք, մեր կարծիքով, կարող են ունենալ հեռանկարային նշանակություն: Այսպիսի հումքի պաշարներով առավել հանրահայտը Թեժ լեռան պաշարներն են (Հրազդանի տարածաշրջան): Ի դեպ, այդ ռեսուրսների հիման վրա
խորհրդային իշխանության տարիներին նախատեսված է եղել Հրազդան քաղաքում կազմակերպել ալյումինի արտադրություն, նույնիսկ կառուցվել էր գործարանի շենքը: Սակայն
պարզվել է, որ նշված հումքից ալյումինի արտադրության մշակված տեխնոլոգիան կատարյալ չէր: Դրա հիման վրա կուրորտային այս ռեգիոնում շրջակա միջավայրն աղտոտող
արտադրության կազմակերպումը նպատակահարմար չէր, դադարեցվել է շահագործումը:
Այսպիսով, ինչպես ցույց են տալիս փաստերը, մեր հանրապետությունը ակնառու
տեղ է զբաղեցնում գունավոր բոլոր տեսակի մետաղային ռեսուրսների պաշարներով:
Սակայն մեզ խիստ անհանգստացնողը այն է, թե տեխնիկայի զարգացման ներկա ժամանակաշրջանում ինչպես ենք օգտագործում այդ հարստությունը:
Հայտնի է, որ խորհրդային իշխանության տարիներին Հայաստանը դարձել էր բարձր
զարգացած, բազմաճյուղ արդյունաբերություն ունեցող երկիր: Ըստ որում, արդյունաբերության տեսակարար կշիռը տնտեսության համակարգում կազմել է շուրջ 70%: Նշենք նաև,

1

2

Ս.Մելքումյան, ՀՀ բնական պայմանների ու ռեսուրսների տնտեսաաշխարհագրական գնահատականը և
շրջակա միջավայրի պահպանության հիմնախնդիրները, Ե., 2009 թ., էջ 54:
Նույն տեղում, էջ 59:
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որ մեր արդյունաբերության համակարգում մեքենաշինության հետ ակնառու տեղ ու դեր
ուներ նաև գունավոր մետաղաձուլությունը: Ի դեպ, մեր հանրապետության արդյունաբերության այս երկու ճյուղերը լայն ճանաչում ունեին հզոր ԽՍՀՄ ամբողջ տարածքում:
Անկախություն ստացած մեր հանրապետությունում երբեմնի հզոր արդյունաբերությունը ցավալիորեն կազմալուծվել է: Ընդ որում, այժմ արդյունաբերության ճյուղերի մեջ
համեմատաբար կշիռ ունեն գունավոր մետաղաձուլությունը և լեռնահանքային արդյունաբերությունը, որոնց արտադրանքի ծավալները 2012 թ. կազմել են 193326,4 մլն դրամ1:
Տասնյակ տարիների ընթացքում հանրապետության տարածքում կատարած մեր
ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ բնական պաշարների օգտագործման արդի
վիճակը շատ հեռու է բավարար լինելուց: Նկատի ունենք հատկապես հանքային, առաջին հերթին՝ մետաղային ռեսուրսների օգտագործման արդի վիճակը: Դրանք չվերականգնվող ռեսուրսներ են, և կարծում ենք, որ ընդերքից արդյունահանված պղնձի, մոլիբդենի, բազմամետաղների, ոսկու և առհասարակ մետաղային բոլոր տեսակների արդյունահանված հումքից առավելագույն չափով պետք է կորզել, իսկ դատարկ հումքի զանգվածն էլ օգտագործել այլ նպատակների համար:
Մենք իրավունք չունենք ընդամենը շուրջ 30 հազ. կմ2 մեր տարածքի հանքային ռեսուրսներն օգտագործել «բարբարոսաբար», կորցնել հսկայական հարստություն, աղտոտել շրջակա միջավայրը` ջրային, հողային, բուսական պաշարները, օդային զանգվածը,
խաթարել բնակչության առողջական վիճակը:
Ինչպես նշել ենք, Հայաստանի Հանրապետության այժմյան տարածքում պղնձի, ոսկու և այլ գունավոր մետաղների արդյունահանում և ձուլում իրականացվել են դեռ հին
ժամանակներից: Այդ մետաղների ու մոլիբդենի, բազմամետաղների արդյունահանումը
ավելի ինտենսիվ կերպով իրականացվել է խորհրդային իշխանության ժամանակաշրջանում: Սակայն այդ ամբողջ ժամանակաշրջանում, ինչպես նաև այժմ միջազգային շուկայում շատ մեծ արժեք ունեցող պղնձի, մոլիբդենի, ոսկու բազմամետաղների արդյունահանումը, հարստացումն ու ձուլումը իրականացվել և այժմ էլ իրականացվում են ոչ արդյունավետ կերպ: Խնդիրն այն է, որ այդ մետաղներից յուրաքանչյուրի հանքավայրում հանքանյութի մեջ հիմնական մետաղից` պղնձից, մոլիբդենից, ցինկից ու կապարից բացի,
կան նաև բազմաթիվ այլ թանկարժեք մետաղներ: Այսպես, օրինակ, 1950-ական թվականների սկզբներից մինչև այժմ Քաջարանի, այնուհետև Ագարակի պղնձամոլիբդենային
հանքավայրերում արդյունահանված կոմպլեքսային հումքից, որը պարունակում է շուրջ 15
տեսակի հազվադեպ թանկարժեք մետաղներ, պղինձն ու մոլիբդենը (այն էլ ոչ ամբողջությամբ) կորզվել է, իսկ մյուսները «պոչանքի» հետ նետվել, այժմ էլ նետվում են շրջակա
միջավայր, պոչամբար: Մոտավոր հաշվարկներով, Ողջի գետի հովտում ու հարակից վայրերում կուտակված է 150-200 մլն տ այդպիսի «պոչանք», որի բաղադրության մեջ կան թելուր, սելեն, բիսմութ, ռենիում, գալիում, ինչպես նաև պղինձ, մոլիբդեն և այլ մետաղներ:
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Այսպիսով՝ մենք կորցնում ենք ոչ միայն մեծ քանակությամբ թանկարժեք գունավոր
մետաղներ, այլև շրջակա միջավայր նետած հսկայական «պոչանքի» ազդեցությամբ աղտոտել ենք Ողջի գետի զուլալ ջրերը:
Մինչդեռ ժամանակակից՝ եվրոպական երկրներում կիրառվող արտադրական, տեխնոլոգիական գործընթացներով հնարավոր է ոչ միայն Քաջարանի ու Ագարակի հանքավայրերի հանքանյութի մեջ առկա բոլոր մետաղները կորզել, այլև դրանից հետո առաջացած ամբողջ մաքուր թափոնի բազայի վրա կազմակերպել սիլիկատային շինանյութերի
հզոր արտադրություն, որը կբավարարի ամբողջ Սյունիքի շինարարական ինդուստրիայի
պահանջները:
Ի դեպ, նույնատիպ, ոչ արդյունավետ մեթոդներով են օգտագործվում նաև Կապանի,
Ալավերդու պղնձի, Ախթալայի բազմամետաղների, Սոթքի ու Մեղրաձորի, Թուխմանուկ
ոսկու հանքավայրերի հանքանյութի պաշարները:
Ի դեպ, Ապարանի տարածաշրջանի Մելիք գյուղի մոտ գտնվող Թուխմանուկ ոսկու
հանքավայրի ոչ արդյունավետ շահագործման հետևանքով առաջացած և պոչամբարներում կուտակված հսկայական պոչանքի մեջ առկա թունավոր բազմազան նյութերը խոշոր
վտանգ են ներկայացնում շրջակա միջավայրի ու բնակչության համար: Այդպիսի խոշոր
վտանգի հետ կապված կլինի նաև Ամուլսարի ոսկու հանքավայրի շահագործումը: Այն հատկապես տնտեսաէկոլոգիական խոշոր վնասներ կհասցնի Ջերմուկ առողջարանային քաղաքի և Գնդեվազի բնակչությանն ու շրջակա միջավայրին առհասարակ:
Նշենք նաև, որ Քաջարանի, Ագարակի հանքավայրերի հանքանյութի մեջ եղած հիմնական մետաղների` պղնձի արդյունահանված հումքի միայն 65-66%-ն է կորզվում, մոլիբդենի` շուրջ 70%-ը, բազմամետաղների` միայն 50%-ը: Ցածր է նաև ոսկու կորզման տեսակարար կշիռը:
Մետաղային օգտակար հանածոների խնայողաբար օգտագործումը թերևս հանրապետության արդյունաբերության հեռանկարային զարգացման գլխավոր հիմնահարցերից
մեկն է: Ի դեպ, երկրաբանական հետազոտական ուսումնասիրությունների արդյունքում
պարզվել է, որ մեր հանրապետության տարածքում է գտնվում աշխարհի մոլիբդենի հետազոտված պաշարների 7-9%-ը, ինչպես նաև պղնձի հետազոտված պաշարների 5-7%-ը:
Կարելի է պատկերացնել, թե մեր ընդամենը շուրջ 30 հազ.կմ2 տարածքում նշված թանկարժեք գունավոր մետաղների պաշարները ինչ խոշոր հարստություն են: Հանրապետության տարածքում, ինչպես նշվել է, առկա են նաև բազմամետաղների, ոսկու և այլ գունավոր մետաղների խոշոր պաշարներ, որոնց ժամանակակից գիտատեխնիկական մեթոդներով օգտագործումը, հիրավի, մեր անկախացած հանրապետության արդյունաբերության արդի վիճակը կարող է արմատապես փոխել դրական ուղղությամբ:
Խիստ անհանգստացնող բնապահպանական վիճակ է ստեղծվել Հայաստանի հյուսիսում՝ պղնձի, բազմամետաղների արդյունահանման, հարստացման և պղնձաձուլության հետ կապված: Առավել անհանգստացնողը Ալավերդու պղնձաձուլական և Ախթալայի լեռնահարստացուցիչ կոմբինատներն են (ինչպես նաև այժմ Թեղուտ գյուղի մոտ կառուցվող պղնձամոլիբդենային կոմբինատը), որոնց ներգործությունը շրջակա միջավայրի
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վրա այն աստիճանի բացասական է, որ այժմ Լոռու մարզը, հատկապես Դեբեդի հովիտը
կարելի է անվանել բնապահպանական ճգնաժամի մեջ հայտնված տարածք: Դեբեդ գետի ջրերի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ այդ ձեռնարկությունների թափոնները
այն աստիճանի են աղտոտել գետի երբեմնի զուլալ ջրերը, որ այն հանրապետության
առավել աղտոտված գետն է: Թունավոր նյութերի առկայությունը այս գետում թույլատրելի սահմանը գերազանցում է 7-8 անգամ: Թունավոր նյութերով (հատկապես ծծմբային
գազերով) խիստ աղտոտված է այդ տարածաշրջանի օդային ավազանը, որտեղ մթնոլորտ նետվող և մարդու համար խիստ վտանգավոր այդ թունավոր նյութերի թույլատրելի
սահմանը գերազանցում է շուրջ 100 անգամ: Քանի որ շուտով կավարտվեն Ալավերդի
քաղաքից ընդամենը 20-25 կմ հեռավորության վրա գտնվող Թեղուտ գյուղի մոտ կառուցվող պղնձամոլիբդենային հանքավայրի շահագործման և լեռնահարստացուցիչ ֆաբրիկայի կառուցման աշխատանքները, ապա եզրակացությունն այն է, որ ժամանակակից
նոր տեխնոլոգիաների ներդնման դեպքում Լոռու մարզի էկոլոգիական ճգնաժամն էլ
ավելի կխորանա:
Նշենք, որ խորհրդային իշխանության տարիներին, երբ Ալավերդու պղնձաձուլական
կոմբինատը տարեկան արտադրում էր 40-45 հազ. տոննա զտված պղինձ, այստեղ արտադրական գործընթացում անջատվող ծծմբային թունավոր գազերից արտադրվում էր
տարեկան 155-246 հազ. տ ծծմբաթթու, իսկ պղնձի թափոններից՝ հազարավոր տոննա
պղնձարջասպ: Այսպիսով, թունավոր այս նյութերից ծծմբաթթվի ու պղնձաջասպի արտադրությունը ոչ միայն մեծապես բարելավում էր Ալավերդու շրջակա միջավայրի էկոլոգիական վիճակը, այլև մեծ չափերով ավելացնում էր կոմբինատի տնտեսական արդյունավետությունը: Ալավերդու «Վալեքս-մալեքս» կոմբինատի առավել հրատապ խնդիրը (հատկապես, որ նախատեսվում է դրա հզորությունը մեծացնել մինչև 40 հազ.), պետք է լինի
ծծմբաթթվի ու պղնձարջասպի արտադրամասերի վերագործարկումը: Ցավոք, այժմ դեռ
շարունակվում է այդ կոմբինատի կողմից շրջակա միջավայրի խիստ աղտոտումը: Բավական է նշել, որ միայն մեկ տարում այն շրջակա միջավայր է նետում ավելի քան 15 հազ. տ
թունավոր նյութեր, որոնք պարունակում են ծծմբային գազեր, պղինձ, կապար, երկաթ,
մկնդեղ և այլն:
Ի դեպ, շրջակա միջավայր նետվող այդ թունավոր նյութերի հետևանքով, առողջապահության նախարարության տվյալներով, Լոռու մարզում ալերգիկ և սրտամկանային
հիվանդություններով հիվանդների քանակը 10 անգամ գերազանցում է հանրապետության միջին մակարդակը:
Այսպիսով, պղնձի, մոլիբդենի, բազմամետաղների, ոսկու և գունավոր մյուս տեսակի
մետաղների, հետագայում նաև երկաթի հանքաքարի պաշարների խնայողաբար օգտագործումը, դրանց բազայի վրա անթափոն արտադրության կազմակերպումը խոշոր նշանակություն կունենա ոչ միայն տնտեսության արդյունավետության բարձրացման, այլև
շրջակա միջավայրի բնապահպանական հավասարակշռության վերականգնման գործում:
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Քանի որ խոսքը հատկապես մեր հանրապետության համար առավել վճռական դեր
ունեցող ռեսուրսների` գունավոր մետաղների մասին է, ապա անհրաժեշտ ենք համարում
մեր միտքը եզրափակել հետևյալով:
Մեր ազգային հիմնական հարստության` գունավոր և առհասարակ մետաղային ոչ մի
ռեսուրսի արդյունահանումը և մշակումը չպետք է վստահել արտասահմանյան գործարարներին:
Վերջին 200 տարիների փորձը ցույց է տալիս, որ մեր երկրի մետաղային հանածոների արդյունահանումը և, առհասարակ, հանքային հարստությունների շահագործումը
չպետք է վստահել արտասահմանյան ընկերություններին, գործարարներին, քանի որ
նրանց հիմնականում հետաքրքրում է ցանկացած ձևով մեծ շահույթի ապահովումը, այլ ոչ
թե հումքի խնայողաբար օգտագործումը կամ էլ շրջակա միջավայրի պահպանումը1:
Կարծում ենք, որ առավել նպատակահարմարը կլինեն մեր լեռնահանքային արդյունաբերության և մետաղաձուլության բնագավառներում արտասահմանյան ներդրումները:
Իսկ բոլոր տեսակի հումքային պաշարների արդյունահանման, հարստացման, մաքուր արտադրանքի թողարկման, շրջակա միջավայրի պահպանության խնդիրները
բացառապես պետք է վստահել մեր երկրի արդյունաբերողներին, որոնք կգործեն պետական համապատասխան մարմինների մշտական հսկողության ներքո:

СЕРГЕЙ МЕЛКУМЯН
БЕРЕЖНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНА ОКРАЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ – ПЕРВИЧНЫЕ ЗАДАЧИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ
АРМЕНИЯ
Ключевые слова:

природные запасы, полезные ископаемые,
цветные металлы, окружающая среда,
экологический кризис

Несмотря на то, что нынешняя территория Республики Армения составляет около 3
тыс. кв.км, на этой территории мы имеем весьма большие и разнообразные природные запасы. И если мы использование этих ресурсов поставим на уровень современных достижений науки и техники, то сможем иметь такую развитую страну, какими являются страны западной
Европы. К сожалению, до сих пор, при добыче меди, молибдена, полиметаллов, золота и других
цветных металлов, значительная часть сырья этих металлов выбрасывается в овраги. А это
означает, что мы ежегодно теряем не только огромное количество богатства, но и весьма загрязняется окружающая среда, а также реки нашей республики.

1

«Բանբեր ՀՊՏՀ», Ե., 2004, թ. 2, էջ 89-96:
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SERGEY MELKUMYAN
SUSTAINABLE USE OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENTAL PROTECTION
ARE PRIMARY OBJECTIVES OF RA ECONOMIC POLICY
Key Words: natural resources, minerals, non-ferrous
metals, surrounding environment, ecological
crisis
Despite the fact that the current RA territory is about 30 000 km2, wide variety of natural
resources is available.
And if our utilization of these resources goes according to modern achievements of science and
technology, we can have a developed country like countries of Western Europe.
Unfortunately, significant portion of raw materials is thrown away while the extraction of copper,
molybdenum, poly-metals, gold and other non-ferrous metals so far.
And that means, every year not only huge amount of metals are lost, but also environmental
pollution as well as pollution of rivers becomes inevitable in our country.

ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՄՆԱՑԱԿԱՆՅԱՆ
Ասպիրանտ, Հայ-ռուսական (Սլավոնական)
համալսարան

ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՏՈՒՄ ՀՀ ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ
ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ
Հիմնաբառեր. տնտեսական ինտեգրացիա, եվրասիական
միություն, մաքսատուրքեր, արտահանում
Հոդվածում քննարկվել է Եվրոպական միության ստեղծման դրական փորձը, և համեմատականներ են անցկացվել Եվրասիական տնտեսական և Մաքսային միությունների միջև: Հետազոտական բաժնում փորձ է արվել որակական և քանակական գնահատական տալ ՀՀ անդամակցության դրական և բացասական հետևանքներին և դրանց հիման վրա կանխատեսվել է ՀՀ տնտեսության հնարավոր փոփոխությունները:

20-րդ դարը, լինելով գլոբալացման դարաշրջան, իր հետ բերեց տնտեսական ինտեգրացիաների մի նոր ալիք, որը հնարավորություն տվեց խորացնելու տնտեսական հարաբերությունները տարածաշրջանների և տնտեսական միավորների միջև: Այսպես՝ եվրոպական տարածաշրջանում 1968 թ. սկսված ինտեգրացման գործընթացները հանգեցրին
միասնական և ամբողջական շուկայի ձևավորմանը՝ շնորհիվ Եվրամիության, որտեղ արդեն բացակայում են ներքին մաքսատուրքերը, գործում է միասնական համակարգ եր209

րորդ երկրների հետ առևտրի համար, մեկ միասնական արժութային համակարգ և արտաքին առևտրային միասնական քաղաքականություն: Նմանօրինակ միտում նկատվում
է նաև Հյուսիսային Ամերիկայի տարածաշրջանում, որտեղ ԱՄՆ-ի, Կանադայի և Մեքսիկայի մասնակցությամբ ստեղծվեց նոր տնտեսական միավոր՝ ՆԱՖՏԱ-ն, որը, սակայն,
հիմնվեց առավել քաղաքական դրդապատճառներից ելնելով, դեռևս ամբողջապես չի
ստացել իր տնտեսական նշանակությունը և գտնվում է կայացման փուլում:
Եվրասիական տնտեսական միությունը իր ստեղծման նախապատմությամբ բավականաչափ նման է հյուսիսամերիկյան միությանը, սակայն, անշուշտ, հիմնական մրցակից
և չափանիշ դիտարկվելու է Եվրոպական միությունը՝ որպես միասնական տնտեսական
շուկա: Այս ամենից ելնելով՝ հետաքրքրական են այն հիմնական նախապայմանները և
հեռանկարները, որոնք կապված էին Եվրոպական միության ստեղծման հետ և կարող են
օգնել կանխատեսելու Եվրասիական միության հիմնական սկզբունքներն ու Հայաստանի
հեռանկարները այդ շուկայում: Դեռևս միասնական մաքսային տարածք ստեղծելուց
առաջ արևմտաեվրոպական երկրները միմյանց հետ կապված էին սերտ տնտեսական
կապերով, և հիմնական առևտրային գործընկերները հենց միություն ստեղծող երկրներն
էին: Մինչ տնտեսական ինտեգրացիան այդ երկրները հաջողությամբ ավարտել էին
տնտեսության ազատականացումը և հասել էին ներքին շուկայում մրցակցության և գների
ճկունության:
Այժմ դիտարկենք Ռուսաստանի, Ղազախստանի և Բելառուսի կողմից ստեղծված
Մաքսային միությունը և քննարկենք այնտեղ տեղի ունեցող առևտրատնտեսական գործընթացները՝ մաքսատուրքերի վերացման և միասնական շուկայի հետ կապված: Տարիֆների փոփոխության կարճաժամկետ ազդեցությունը գնահատելու համար ուսումնասիրենք ներմուծման աշխարհագրական կառուցվածքի փոփոխությունն այն երկրների համար, որտեղ տարիֆները զգալիորեն փոփոխվել են, և այն երկրների համար, որտեղ
դրանք մեծ փոփոխության չեն ենթարկվել:
Այսպես՝ 2008 թվականի կտրուկ անկումից հետո 2009 թ. Ղազախստանի ներմուծումը աճել է, որը զուգակցվել է Մաքսային միություն մտնելով և մաքսատուրքերի վերացմամբ: Նմանօրինակ միտում կարելի է նկատել նաև Բելառուսի դեպքում, որը դեռևս մինչ
Մաքսային միությանը անդամագրվելը բավական սերտ տնտեսական հարաբերություններ ուներ Ռուսաստանի հետ, իսկ անդամակցելուց հետո արդեն իր արտաքին տնտեսական վեկտորը ամբողջովին ուղղեց դեպի Մաքսային միության երկրները: Այսպիսով՝ Բելառուսի ներմուծման կառուցվածքում վճռորոշ դեր են ունեն Մաքսային միության անդամ
երկրներում արտադրված ապրանքները, իսկ երրորդ երկներից ներմուծման կշիռը գնալով պակասում է: Առաջին հայացքից թվում է, որ այս երևույթը կարելի է ամբողջությամբ
բացատրել Մաքսային միության գոյությամբ, բայց այստեղ առկա են նաև առևտրի իրադրության փոփոխության և հետճգնաժամային ժամանակաշրջանի գործոնները:
Այսպես՝ «Անցումային գործընթացներ 2012» ՎԶԵԲ ուսումնասիրությունում կատարվել
է ռեգրեսիոն վերլուծություն՝ տարիֆների ազդեցությունը առևտրի ծավալների վրա բացահայտելու համար: Ըստ այդ տվյալների՝ բացահայտվել է, որ, օրինակ, Ղազախստանի
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համար արտաքին տարիֆների տոկոսային 2 կետով բարձրացումը բերում է Չինաստանից ներմուծման 2-3 տոկոս կրճատման և, միաժամանակ, Մաքսային միության երկրներից ներմուծման աճին: Բելառուսի դեպքում Մաքսային միություն մտնելու դրական արդյունքները աննշան են, քանի որ գործող տարիֆները մեծ փոփոխության չեն ենթարկվել,
միևնույն ժամանակ, մաքսային տարիֆների 0.5 տկոսային կետով աճը բերում է Եվրամիությունից 2-3 տոկոս, երրորդ երկրներից՝ 1-2 տոկոս ներմուծման կրճատման: Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանին, պետք է նշել, որ Մաքսային միությանը անդամակցությունը
հանգեցրեց ընդհանուր տարիֆների շուրջ 2 տոկոս իջեցման, ինչի հետևանքով, ըստ
ռեգրեսիոն վերլուծության, 2 տոկոսային կետով տարիֆների իջեցումը հանգեցնում է Չինաստանից 2 տոկոսով ներմուծման աճի:
Այսպիսով՝ կարելի է ասել, որ միասնական մաքսային համակարգի ներդրմամբ տեղի
ունեցավ ներմուծման ծավալների աճ Մաքսային միության սահմանների ներսում Եվրամիության և Չինաստանի հետ ներմուծման կրճատման հաշվին: Տեղի է ունեցել սպառողական պահանջարկի փոփոխություն միության սահմաններում արտադրված ապրանքների նկատմամբ: Այս միտումը առավել նկատելի է հատկապես Ղազախստանում, քանի
որ այտեղ տեղի է ունեցել տարիֆների ամենամեծ փոփոխությունը:
Ավելին, Մաքսային միության ողջ տարածքով կարելի է նկատել առևտրի շեղումներ,
որոնք հիմնականում պայմանավորված են, երկրների թույլ ինտեգրմամբ, տեղի տնտեսությունների թույլ մրցունակությունով և տնտեսության բազմազանեցման թույլ մակարդակով:
Անցում կատարելով Հայաստան փորձենք գնահատել այն օգուտներն ու վնասները,
որոնք կառաջանան Եվրասիական տնտեսական միություն ՀՀ մտնելուց հետո:
Արտահանման կառուցվածքի ուսումնասիրությունը հնարավորություն է տալիս գնահատելու ինտեգրման հեռանկարներն ու վտանգները: Ակնհայնտ է արտահանման բազմազանեցման շատ ցածր և որոշակի թվով ապրանքատեսակների արտահանման բարձր
մակարդակը: Միաժամանակ, տնտեսության մեջ առկա է մասնագիտացման շատ բարձր
մակարդակ այս ճյուղերի նկատմամբ, ինչը նշանակում է, որ ներկայումս տնտեսության
զարգացման վեկտորը շեղվում է մրցունակություն ապահովող ճյուղերից:
Արտահանման կառուցվածքի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ տնտեսության
մրցունակությունը ապահովող հիմնական ճյուղերը առավել կենտրոնացած են երրորդ
երկրներում և Մաքսային միությանն անդամագրումը դեռևս դրական նախապայման չէ:
Մյուս կողմից, հնարավոր են նոր առևտրային հարաբերությունների ձևավորում տնտեսական մության շրջանակներում: Ավելին, այդպիսի կապերի ձևավորումը մեծապես կախված է տնտեսության մրցունակությունից, որը գտնվում է ավելի ցածր մակարդակի վրա:
ՀՀ տնտեսության արտահանման նմանությունը մաքսային միության երկրներին, համաձայն 2011 թ. EBRD-ի զեկույցի, կազմել է 18 տոկոս, ինչը նշանակում է՝ ինտեգրման դրական հետևանքները նվազագույն են:
Արտահանման տվյալների հետագա համադրումը, ինչպես նաև տարիֆների բացարձակ արժեքների փոփոխությունները, անդամակցելու հետ կապված, առաջ են բերում
որոշակի սպառնալիքներ ընդհանուր առևտրային կառուցվածքի շեղման վերաբերյալ:
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Այսպիսով՝ Մաքսային միությանն անդամակցելը կուղեկցվի տնտեսության մրցունակության բարձրացման արհեստական ուղիներով՝ ի հաշիվ միասնական տարիֆների բարձրացման, որը կարող է բերել արտահանման ուղղվածության փոփոխության մաքսային
միության երկրների նկատմամբ և արտահման շեղման բացասական էֆեկտի:
Եվ, վերջապես, հեռանկարները դիտարկելիս պետք է նաև ուշադրություն դարձնել
տնտեսության հարկային եկամուտների կրճատման փաստին նոր միասնական տարիֆների սահմանման պայմաններում, ինչպես նաև ԱԱՀ գանձման նոր մեխանիզմին՝ կապված անդամ երկրներից ներմուծվող և արտահանվող ապրանքատեսակներին:
Այսպիսով՝ փորձենք քանակապես գնահատել ՀՀ հեռանկարները, որպես հիմք օգտագործելով Բելառուի և Ղազախստանի փորձը, ընդ որում, Ղազախստանի տնտեսությունը իր կառուցվածքով նման է ՀՀ տնտեսությանը, սակայն, զգալիորեն գերազանցում
է տնտեսության մրցունակության ինդեքսով: Մյուս կողմից, Բելառուսի արտահանումը
կառուցվածքային շատ հատկանիշներով նման ՀՀ արտահանմանը:
Այստեղ պետք է նշել, որ չնայած Բելառուսի և Ղազախստանի արտաքին առևտրի
ծավալները 2009-ին կտրուկ անկում են ունեցել, այնուամենայնիվ առկա է որոշակի դրական ազդեցություն՝ պայմանավորված առևտրի դրական էֆեկտներով, որը, սակայն երկարաժամկետ չէ:
Այս տվյալների հիման վրա հաշվարկվել է ՀՀ անդամակցման հնարավոր հետևանքները՝ սկսած 2013 թվականից: Այս ցուցանիշների հիմքում հետճգնաժամային փուլում արտահանման աճի տեմպերն են, ինչպես նաև ՄՄ-ի սահմաններում աճի հետագա հնարավոր տեմպերը:
Սցենար
Բացասական
սցենար

Հիմնական
սցենար

Դրական
սցենար

Աշխարհ

2010

2011

2012

1011424747

1320411381

1428120692

1703747986

2032571347

2424857617

BEL

4,555,312

5,768,728

6,476,420

7732845.48

9233017.503

11024222.9

RUS

159,906,527

220,916,889

277,867,963

KAZ

2,798,645

4,396,968

3,957,809

4887894.115

6036549.232 7455138.302

WORLD

1011424747

1320411381

1428120692

1713744830

2056493796

2467792556

BEL

4,555,312

5,768,728

6,476,420

8056666.48

10022493.1

12467981.42

RUS

159,906,527

220,916,889

277,867,963

380401241.3

520769299.4

712933170.9

KAZ

2,798,645

4,396,968

3,957,809

WORLD

1011424747

1320411381

1428120692

1739451003

2118651321

2580517310

BEL

4,555,312

5,768,728

6,476,420

8380487.48

10844350.8

14032589.93

RUS

159,906,527

220,916,889

277,867,963

KAZ

2,798,645

4,396,968

3,957,809

WORLD
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2013*

2014*

2015*

366507843.2 483423845.2 637636051.8

5085784.565 6535233.166 8397774.618

394294639.5 559504093.4 793936308.6
5283675.015

7053706.145 9416697.704

Արտաքին առևտրի տարիֆների աճը կբերի երրորդ երկրների առևտրի կրճատման:
Մյուս կողմից համաձայն հաշվարկների, որտեղ հաշվի է առնվել երրորդ երկրների մասնաբաժինը, ՀՀ տարիֆների ընդհանուր փոփոխությունը 1.4 տոկոս է, ինչը կհանգեցնի
ներմուծվող ապրանքների գների թանկացման: Ինչպես արդեն նշել ենք, համաձայն
ՎԶԵԲ տվյալների, Բելառուսում արտաքին տարիֆների 0.5 տոկոս կետային աճը բերեց
երրորդ երկրներից ներմուծման 1-2 տոկոս անկման, իսկ Ղազախստանում մաքսատուրքերի 1 տոկոս աճը՝ Չինաստանից ներմուծման 2-3 տոկոս կրճատման: Երկու երկրներում
էլ տարիֆների 1 տոկոս աճը առաջացնում է ներմուծման 3 տոկոս կրճատում: Այսպիսով՝
ակնհայտ է, որ Հայաստանի համար մաքսատուրքերի բարձրացումը էլ ավելի բացասական հետևանքներ կունենա, քանի որ տնտեսությունը գտնվում է ինտեգրման ցածր մակարդակի վրա: Մոտավոր անկումը կարող է կազմել 3-4 տոկոս, իսկ ՄՄ ներմուծման ծավալների աճը՝ մոտ 2-3 տոկոս:
Այսպիսով՝ ՀՀ տնտեսությունը Մաքսային միության անդամակցելուց հետո կհայտնվի
տնտեսական նոր իրավիճակում, որը առաջ կբերի լայնածավալ փոփոխություններ թե
արտաքին առևտրի կառուցվածքում և թե մաքսատուրքերի համակարգում: Անխուսափելի
է տնտեսության զարգացման վեկտորի փոփոխությունը և ուղղվածությունը դեպի Մաքսային միության երկրներ, և այս փուլում մեծապես կարևորվում ՄՄ երկների հետ
առևտրի ծավալների աճի էֆեկտը, որը կարող է փոխհատուցել երրորդ երկրներ արտահանման կրճատումը և ներմուծման թանկացումը: Մյուս կողմից, տնտեսության մրցունակության բարձրացման հնարավոր քայլերը մեծապես կկանխորոշեն առևտրային հարաբերությունները թե երրորդ երկրների և թե ՄՄ անդամ երկրների հետ:

АНДРАНИК МНАЦАКАНЯН
ПЕРСПЕТКИВЫ ЭКСПОРТА РА В ЕВРАЗИСКОМ ЕДИНОМ ТАМОЖЕННОМ
ПРОСТРАНСТВЕ
Ключевые слова: экономическая интеграция, Евразийский
экономический союз, таможенные пошлины, экспорт
В статье был изучен положительный опыт создания Европейского и Евразийского таможенных союзов. В аналитической части была осуществлена качественная и количественная
оценка всех выявленных положительных и негативных эффектов вступления Армении в Евразийский таможенный союз и этим была сделана попытка предсказать возможные изменения в
экономике РА.
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ANDRANIK MNATSAKANYAN
RA EXPORT PERSPECTIVES IN EURASIAN ECONOMIC UNION
Key Words:

economic integration, Eurasian
union, customs duties, export

economic

The article studies good practice of establishing European and Eurasian customs Unions.
Qualitative and Quantitative assessment of positive and negative effects regarding Armenia entry into
Eurasian customs Union, and an attempt to predict possible changes in RA economy was made.

ՏԱԹԵՎԻԿ ՄՍՐՅԱՆ
Ասպիրանտ, ՀՊՏՀ

ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՈՒՂՂԱԿԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԴԻՆԱՄԻԿԱՆ
ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
Հիմնաբառեր. օտարերկրյա ուղղակի ներդրումներ, ներդրումների ներհոսք, ներդրումային գործընթաց, ֆինանսատնտեսական ճգնաժամ, համաշխարհային տնտեսություն
Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումները տնտեսական աճի և տնտեսության զարգացման
կարևոր գործիք են:
Արդեն 2013 թ. համաշխարհային օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների ներհոսքերը աճեցին
9%-ով՝ հասնելով 1.45 տրիլիոն դոլարի, ընդ որում, աճը տեղի ունեցավ բոլոր խումբ երկրներում՝
զարգացած, զարգացող և անցումային տնտեսությամբ: Ներդրումների հոսքերը դեպի զարգացող
և անցումային տնտեսությամբ երկրներ գնում են ոչ միայն աշխատատար, այլ նաև բարձր տեխնոլոգիաներ արտադրող ոլորտներ, քանի որ ներդրումները թույլ են տալիս պահպանել աշխատատեղերը և մեծացնել տեղական զբաղվածությունը:

Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումները տնտեսական աճի և տնտեսության զարգացման կարևոր գործիք են: Մասնավորապես անցումային տնտեսություն ունեցող երկրները
օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների ներգրավումը համարում են առաջնային խնդիր:
Դիտարկենք օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների դինամիկան (շարժընթացը) համաշխարհային տնտեսությունում՝ տարբեր տարածաշրջանների երկրներում:
Ինչպես երևում է աղյուսակ 1-ի տվյալներից, օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների
ներհոսքը 2007 թ. հասել է առավելագույն կետին` 1979 մլրդ ԱՄՆ դոլարի: Այդ նույն ժամանակահատվածում համաշխարհային օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների արտահոսքը
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1990 թ. 27 մլրդ ԱՄՆ դոլարից հասել է 2147 մլրդ ԱՄՆ դոլարի և ավելացել ավելի քան 80
անգամ1: 2008 թ. համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը բացասաբար անդրադարձավ ամբողջ համաշխարհային տնտեսության, մասնավորապես` համաշխարհային
ներդրումային գործընթացի վրա: 2008 թ. օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների ներհոսքերը կրճատվել են՝ կազմելով 1697 մլրդ ԱՄՆ դոլար: Անկումը շարունակվել Է նաև 2009 թ.:
Աղյուսակ 1
2

Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների (ՕՈՒՆ) հոսքերը 1982-2008 թթ.
Ցուցանիշներ

Ծավալն ընթացիկ գներով
(մլրդ ԱՄՆ դոլար)

Տարեկան հավելաճը (տոկոս)

1982

1990

2007

2008

19861990

19962000

2007

2008

ՕՈՒՆ ներհոսք

58

207

1979

1697

23.6

39.4

35.4

-14.2

ՕՈՒՆ արտահոսք

27

239

2147

1858

25.9

35.6

53.7

-13.5

2008 թ. 16% կրճատումից հետո համաշխարհային օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների ներհոսքերը կրճատվեցին 37, իսկ արտահոսքերը` 43 տոկոսով: Համաշխարհային
տնտեսությունում օտարերկրյա ուղղակի ներդրումները կրճատվեցին տնտեսության 3
հիմնական ոլորտներում` վերամշակող արդյունաբերությունում, արտադրության և ծառայությունների ոլորտներում: 2009 թ. օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների ներհոսքերը դեպի զարգացող և անցումային տնտեսությամբ երկրներ կրճատվեցին 27%-ով` հասնելով
548 մլրդ դոլարի3: Սակայն պետք է նշել, որ այս երկրներում անկումն ավելի քիչ էր, քան
զարգացած երկրներում, որտեղ 2009 թ. անկումը կազմել է 44%: Պետք է նկատել, որ
պատմության մեջ առաջին անգամ համաշխարհային օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների կեսը սկսել է հոսել դեպի զարգացող և անցումային տնտեսությամբ երկրներ: 2009 թ.
նկատվել է նաև բաժնեմասային ներդրումների, ներֆիրմային վարկավորման և շահույթի
վերաներդրման անկում: Վերազգային կորպորացիաների կլանումների և միաձուլումների, օտարերկրյա մասնաճյուղերի շահույթի ծավալների կրճատումը հանգեցրին բաժնեմասային ներդրումների և շահույթի վերաներդրման չափերի կրճատման: 2010 թ. տեղի
ունեցավ ներդրումային գործընթացների դանդաղ վերականգնում, որն արդեն կայունացավ 2011 թ.:
Հարավային, Արևելյան և Հարավարևելյան Ասիայի պետություններում գրանցվել է
ներդրումների անկում՝ սկսած 2001 թ.: Այս նվազումը հիմնականում պայմանավորված է
ծառայությունների ոլորտում միաձուլումների և կլանումների ծավալների նվազմամբ
1

UNCTAD, World Investment Report 2008. Transnational Corporations and Infrastructure Challenge, p.38.
UNCTAD, World Investment Report 2009. Transnational Corporations, Agricultural Production and Development,
table I.6.
3
World Investment Report, Investing in a Low-Carbon Economy, New York and Geneva,2010, p.4.
2
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(51%-ով): Տվյալ տարածաշրջանից ներդրումների արտահոսքի ծավալները նվազել են
8%-ով՝ կազմելով 153 մլրդ ԱՄՆ դոլար1:
Աղյուսակ 2
Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների հոսքերն ըստ տարածաշրջանների
2011-2013 թթ.(մլրդ ԱՄՆ դոլար)2
2011

ՕՈՒՆ ներհոսքեր
2012
2013

2011

ՕՈՒՆ արտահոսքեր
2012
2013

Զարգացած երկրներ

880

517

566

1216

853

857

Եվրամիության երկրներ

490

216

246

585

238

250

Հյուսիսային Ամերիկա

263

204

250

439

422

381

Զարգացող երկրներ

725

729

778

423

440

454

Աֆրիկա

48

55

57

7

12

12

Ասիա

431

415

426

304

302

326

333

334

347

270

274

293

Հարավային Ասիա

44

32

36

13

9

2

Արևմտյան Ասիա

53

48

44

22

19

31

244

256

292

111

124

115

2

3

3

1

2

1

95

84

108

73

54

99

Հարավային և
Հարավարևելյան Ասիա

Լատ.Ամերիկա և
Կարիբյան ավազան
Օվկիանիա
Անցումային
տնտես. երկր.

Ինչպես երևում է աղյուսակ 2-ի տվյալներից, արդեն 2013 թ. համաշխարհային օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների ներհոսքերը աճեցին 9%-ով՝ կազմելով 1.45 տրիլիոն դոլար, ընդ որում, աճը տեղի ունեցավ բոլոր երկրներում՝ զարգացած, զարգացող և անցումային տնտեսությամբ: ՕՈՒՆ-ների հոսքը դեպի զարգացող երկրներ 2013 թ. կազմել է
778 մլրդ ԱՄՆ դոլար3: Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների ներհոսքերը բարձր են նաև
Ասիայի, Աֆրիկայի և Լատինական Ամերիկայի երկրներում: Այդ նույն ժամանակահատվածում օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների արտահոսքը զարգացած երկրրներից
կրճատվել է՝ հասնելով 2009 թ. մակարդակին: Էականորեն կրճատվել է նաև օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների ներհոսքը դեպի զարգացած երկրներ: Օտարերկրյա ուղղակի
ներդրումների ներհոսքի մեծ անկում նկատվում է զարգացած երկրների մեծ մասում,
մասնավորապես՝ Եվրամիության անդամ երկրներում: Անցումային տնտեսությամբ երկրներում նկատվել է օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների հարաբերականորեն ոչ մեծ
անկում՝ դրանց ներհոսքը 2013 թ. կրճատվել է 9 տոկոսով և կազմել 87 մլրդ ԱՄՆ դոլար:
1

Southeast Asian Economic Outlook 2010 by OECD Development Centre, 2010, p. 203.
World Investment report 2014: Investing in the SDGs: An Action Plan, New York and Geneva, 2014.
3
World Investment report 2014: Investing in the SDGs: An Action Plan, New York and Geneva, 2014, p.12.
2
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Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների ներհոսքը դեպի Աֆրիկա 2013 թ. աճել է 4%-ով՝
կազմելով 57 մլրդ ԱՄՆ դոլար: Աճը սկսվել է Արևմտյան և Հարավային Աֆրիկայի երկրներից: Հարավային Աֆրիկայում օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների ներհոսքերը կրկնապատկվել են՝ հասնելով 13 մլրդ ԱՄՆ դոլարի՝ հիմնականում շնորհիվ Մոզամբիկում գազի
ոլորտում կատարվող ներդրումների: 2009 և 2013 թթ. ընթացքում Աֆրիկային պատկանող ներդրումային ծրագրերի բաժինը ավելացել է 18%-ով: Պետք նշել, որ Աֆրիկայի այն
երկրներում, որոնք նավթ չունեն, օտարերկրյա ուղղակի ներդրումները տնտեսական աճի
կարևոր աղբյուր են:
Հարավային, Արևելյան և Հարավարևելյան Ասիայի երկրներում ներդրումների մակարդակի վերականգնումը սկսել է 2010 թ.: Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների ներհոսքը դեպի Արևելյան Ասիա 2008 թ. աճեց 16%-ով՝ հասնելով 90 մլրդ ԱՄՆ դոլարի:
Դրա պատճառը հիմնականում Սաուդյան Արաբիայում ներդրումների ներհոսքի աճն էր
(57%-ով), որը հասավ 38 մլրդ ԱՄՆ դոլարի1: Ներդրումներն իրականացվել են անշարժ
գույքի, նավթաքիմիական արդյունաբերության և նավթավերամշակման մեջ, ինչը ամրապնդեց Սաուդյան Արաբիայի դիրքերը՝ որպես տարածաշրջանում ներդրումներ ընդունող
երկրի: Իսկ ԱՄԷ-ում օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների ներհոսքը կրճատվեց 3%-ով՝
կազմելով 14 մլրդ ԱՄՆ դոլար, քանի որ տուրիզմի, անշարժ գույքի և բանկային ոլորտի
ճյուղերը ամենաշատն են տուժել ֆինանսական ճգնաժամից: Արդեն 2013 թ. օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների ներհոսքերը դեպի Արևելյան Ասիա աճեցին 2%-ով՝ կազմելով
221 մլրդ ԱՄՆ դոլար: Դա պայմանավորված է դեպի Չինաստան, Կորեա և Թայվան
օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների ներհոսքի աճով: 2013 թ. 124 մլրդ ԱՄՆ դոլարի
օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների ներհոսքով Չինաստանը գրավեց աշխարհում 2-րդ
տեղը: Այդ նույն ժամանակահատվածում օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների արտահոսքը Չինաստանից կրճատվեց 15%-ով՝ կազմելով 101 մլրդ ԱՄՆ դոլար: Դեպի Հարավային
Ասիա օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների ներհոսքերը աճել են 10%-ով` 2013 թ. կազմելով 36 մլրդ ԱՄՆ դոլար: Այս տարածաշրջանում օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների մեծ
հոսքեր ընդունող երկիրը Հնդկաստանն է, որտեղ այդ ներհոսքերը աճել են 17%-ով` կազմելով 28 մլրդ ԱՄՆ դոլար:
2009 թ. Արևելյան Եվրոպայի և ԱՊՀ երկրներում գրանցվեց ներդրումների հոսքի
անկում մինչև 69 մլրդ ԱՄՆ դոլար: Անկումն առավել զգալի է եղել ԱՊՀ անդամ երկրների
համար: Բնական ռեսուրսների ոլորտում սպասվող ցածր եկամուտների մակարդակը,
ներդրումների աղբյուրների թուլացումը հանգեցրին դրանց կրճատմանը ՌԴ-ում շուրջ 2
անգամ: 2010 թ. արդեն նկատվեցին կայունացման միտումներ: 2013 թ. օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների ներհոսքը դեպի անցումային տնտեսությամբ երկրներ աճել է 28%ով` հասնելով 108 մլրդ ԱՄՆ դոլարի2: ԱՊՀ երկրներում 28% աճը պայմանավորված էր
ՌԴ-ում կատարվող օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների մեծ տեսակարար կշռով: Վեր1
2

Southeast Asian Economic Outlook 2010 by OECD Development Centre, p.200.
UNCTAD, World Investment Report 2014: Investing in the SDGs: An Action Plan, New York and Geneva, 2014, p. 21.
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ջին տասնամյակում անցումային տնտեսությամբ երկրները դարձել են օտարերկրյա ուղղակի ներդրումներ ընդունողներ: ԱՊՀ անդամ երկրներում Եվրամիության անդամ
երկրները ներդրումներ կատարում են հիմնականում բնական ռեսուրսների, սպառողական ոլորտի և այլ արտադրություններում:
2012 թ. կտրուկ անկումից հետո զարգացած երկրներում օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների ներհոսքերը 2013 թ. աճեցին` կազմելով 566 մլրդ ԱՄՆ դոլար: Դեպի Եվրամիություն օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների ներհոսքերը 2007 թ. համեմատ 30%-ով
ավելի քիչ են: Զարգացած երկրներից արտահոսքերը կազմել են 857 մլրդ ԱՄՆ դոլար՝
էականորեն չփոխվելով նախորդ տարվա համեմատ: Արտահոսքերը Եվրոպայից աճել են
10%-ով՝ 2013 թ. կազմելով 329 մլրդ ԱՄՆ դոլար, իսկ Շվեյցարիան դարձել է Եվրոպայի
ամենախոշոր ուղղակի ներդրողը: Ի տարբերություն Շվեյցարիայի, Ֆրանսիան, Գերմանիան և Մեծ Բրիտանիան գրանցել են օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների արտահոսքի
զգալի անկում: Կարող ենք նշել, որ զարգացած երկրները ունեն ներհոսքերի 39% և արտահոսքերի 61% ցածր մակարդակներ:
Այսպիսով, ներդրումների տեսանկյունից բավական հեռանկարային են Բրազիլիան,
Ռուսաստանը, Չինաստանը, Հոնկոնգը: Ներդրումների հոսքերը դեպի զարգացող և անցումային տնտեսությամբ երկրներ կատարվում են ոչ միայն աշխատատար, այլ նաև
բարձր տեխնոլոգիաներ արտադրող ոլորտներում, քանի որ ներդրումները թույլ են տալիս
պահպանել աշխատատեղերը և մեծացնել տեղական զբաղվածությունը:

ТАТЕВИК МСРЯН
ДИНАМИКА ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции, притоки
инвестиций, инвестиционный процесс, финансово-экономический кризис, мировая
экономика
Прямые иностранные инвестиции являются важным инструментом для экономического
роста и развития экономики. Уже в 2013 г. притоки мировых прямых иностранных инвестиций
увеличились на 9 процентов до 1.45 триллиона долларов, и этот рост относился ко всем группам стран-развитых, развивающихся, а также стран с переходной экономикой. Притоки инвестиций в развивающихся и странах с переходной экономикой идут не только в отрасль труда, но и в сектор высоких технологий, так как инвестиции дают возможность сохранить рабочие места и увеличить занятость местного населения.
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TATEVIK MSRYAN
FOREIGN DIRECT INVESTMENTS DYNAMICS IN GLOBAL ECONOMY
Key Words:

foreign direct investments, investments inflows,
investment process, financial-economic crisis,
global economy

Foreign direct investments are important tool for economic growth and development. In 2013,
global foreign direct investments inflows increased by 9% reaching 1.45 trillion dollars and this growth
was seen in all groups of countries-developed, developing and with transition economies. Investments
inflows to developing and transition countries go not only to labor intensive sector but also to the field
of high technologies, as investments enable to keep workplaces and increase local employment.

ԳՐԻԳՈՐ ՆԱԶԱՐՅԱՆ
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ

ԴԱՎԻԹ ՀԱԽՎԵՐԴՅԱՆ
Տնտեսագիտության դոկտոր, ՀՊՏՀ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆԸ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԻՆՏԵԳՐՄԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ
Հիմնաբառեր. տարածաշրջանային տնտեսական ինտեգրում, Եվրասիական տնտեսական միություն, արտաքին առևտուր, տրանսպորտային ենթակառուցվածք
Հոդվածի շրջանակներում արված հետազոտությունները հեղինակներին հիմք են տալիս եզրահանգելու, որ Հայաստանի անդամակցությունը ԵՏՄ-ին ցանկացած ռազմավարության ընտրության դեպքում նախընտրելի է, քանի որ ներքին պահանջարկի հիման վրա երկրի տնտեսության
զարգացման սցենարի դեպքում Հայաստանը մեծապես հետաքրքրված է համաձայնագրերով,
որոնք կբերեն ներքին պահանջարկի ընդլայնմանը և ծառայությունների ոլորտի զարգացմանը, կերաշխավորեն աշխատանքային ռեսուրսների և կապիտալի ազատ տեղաշարժը: ԵՏՄ շրջանակներում այս համաձայնագրերը կարող են երաշխավորել երկրի տնտեսության կայուն աճ:

Ժամանակակից իրականության կարևորագույն գծերից են տարբեր երկրների տնտեսությունների փոխադարձ կախվածության աճը, ինտեգրման գործընթացների զարգացումը միկրո- և մակրոմակարդակում, անցումը ներփակ ազգային տնտեսություններից բաց
տնտեսության: Երկրների փոխադարձ կախվածությունը դառնում է էական իրողություն:
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Աստիճանաբար ձևավորվում և առանձնապես սերտանում են տարածաշրջանային տնտեսական կապերը՝ ներառելով բազմաթիվ երկրներ: Միջազգային տնտեսական ինտեգրումը ստանում է գործնական կիրառում՝ նախանշելով հետագա զարգացման հեռանկարները:
Հետազոտությունները փաստում են, որ, մի կողմից, ինտեգրացիոն միավորումների
ստեղծումը գլոբալացման բացասական հետևանքների բնական արձագանքն է, որոնք
հատկապես խորանում են համաշխարհային տնտեսական համակարգի անորոշության
պայմաններում, մյուս կողմից՝ այն իրավահավասար գործընկերության ամբողջական գլոբալ համակարգի ստեղծման տանող օբյեկտիվ միտման դրսևորում է1։
Տարածաշրջանային տնտեսական ինտեգրման գործընթացը նոր երևույթ չէ: Տնտեսագետներն այս հարցը քննարկման առարկա են դարձրել վերջին մի քանի տասնամյակներում, ինչը պայմանավորված է Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո գլոբալ
ու տարածաշրջանային միջպետական ինտեգրացիոն կազմակերպությունների առաջացմամբ: Սակայն տարածաշրջանային տնտեսական ինտեգրման գործընթացը սկզբնավորվել և ընթացել է համաշխարհային տնտեսության ձևավորմանը համընթաց2:
Այնուամենայնիվ, ցայսօր չկա հետևյալ հարցի միանշանակ պատասխանը. տարածաշրջանային ինտեգրումը գլոբալացման շարժի՞չն է, թե՞ արգելակը, թե՞ այն տարբերությունները վերացնելու և թույլերին ուժեղներին ենթարկեցնելու միջոց է։ Իրականում, այս
հարցի պատասխանը կախված է մնացյալ աշխարհից մեկուսացած խմբերի իրական
տնտեսական կապերի ուժեղացումից կամ թուլացումից, առևտրային, ներդրումային, արտադրական և ֆինանսական փոխհարաբերություններից, կամ էլ տեղի է ունենում շարժում դեպի ինտեգրման բարձրագույն ձևը՝ արդեն ոչ միայն առանձին ազգային տնտեսությունների, այլև տարածաշրջանային ինտեգրացիոն միավորումների խմբերի միջև։ Ընդ
որում, արդի պայմաններում այս խնդիրն առավել մեծ հրատապություն է ստանում3։
Տարածաշրջանային տնտեսական ինտեգրումը կարող է դիտարկվել երկու տեսանկյունից` և' որպես գործընթաց, և' որպես իրավիճակ: Տարածաշրջանային տնտեսական
ինտեգրումը որպես գործընթաց այնպիսի միջոցառումների իրականացումն է, որոնք
ուղղված են տարբեր պետությունների ազգային տնտեսությունների խտրականությունների վերացմանը, իսկ որպես իրավիճակ` ազգային տնտեսությունների միջև խտրականությունների տարբեր ձևերի բացակայությունն է4:
Տարածաշրջանային տնտեսական համագործակցության մակարդակը հիմնվում է
համագործակցող պետությունների տարածքային սահմանների (սովորաբար, միավորվում են մեկ մայրցամաքում գտնվող և անմիջական հարևան երկրները, որոնք հեշտու1

Բ.Հուսեյնով, Գլոբալացման մարտահրավերները և ինտեգրացիոն գործընթացների ուժեղացումը, «21-րդ
ԴԱՐ», թիվ 4 (50), 2013, էջ 56:
2
Ա.Մարկոսյան, Գ.Նազարյան, Դ.Հախվերդյան, Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ, ուսումնական ձեռնարկ, Ե., ԵՊՃՇՀ, 2012, մաս II, էջ 507:
3
Բ.Հուսեյնով, Գլոբալացման մարտահրավերները և ինտեգրացիոն գործընթացների ուժեղացումը, «21-րդ
ԴԱՐ», թիվ 4 (50), 2013, էջ 57:
4
Balassa B., The Theory of Economic Integration, London, George Alien & Unwin, 1962, p. 1.
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թյամբ լուծում են տրանսպորտային և այլ հիմնախնդիրները), պատմական զարգացման,
փոխլրացնող բնական ռեսուրսների, արտադրատնտեսական, տրանսպորտային-հաղորդակցային, սոցիալ-ժողովրդագրական ներուժի, ինչպես նաև տնտեսական հիմնախնդիրների, արտաքին տնտեսական և քաղաքական հետաքրքրությունների ընդհանրության
վրա1:
Ինչ վերաբերում է տնտեսությունների զարգացման միևնույն կամ մոտ մակարդակին,
ապա այս նախադրյալի անհրաժեշտությունը պայմանավորված է նրանով, որ տնտեսական համագործակցության վնասները համեմատաբար ավելի փոքր են և գրեթե հավասարաչափ են բաշխվում այդ երկրների միջև: Հայրենական ապրանքների մաքսային
պաշտպանության պահանջների նվազման հաշվին արագանում է տնտեսական համագործակցության գործընթացը2:
Փորձը ցույց է տալիս, որ տնտեսական զարգացման տարբեր մակարդակ ունեցող
երկրների միջև ձևավորված միավորումները, սովորաբար, սահմանափակվում են ազատ
առևտրի գոտու ստեղծմամբ, համաձայնեցնում են ֆինանսական քաղաքականությունը`
խուսափելով կառավարման վերպետական մարմինների ձևավորումից:
Տարածաշրջանային տնտեսական համագործակցության ներկա փուլում տեղի ունեցող գործընթացները ցույց են տալիս, որ դրա շարժընթացի վրա դրական ազդեցություն է
թողնում նաև ինտեգրվող երկրների պատկանելությունը քաղաքակրթության միևնույն
կամ համադրելի տեսակին, որը հիմքեր է ստեղծում տարածաշրջանային միության շրջանակում նոր, ոչ միայն միասնական տնտեսական, այլև մշակութային տարածության ձևավորման համար3:
Դրա հետ մեկտեղ, այս կամ այն ինտեգրացիոն միավորմանն անդամակցելու կամ
համագործակցելու ժամանակ անհրաժեշտ է գնահատել, թե որքանով է այդ քայլը մեծացնում երկրի անվտանգության, մասնավորապես՝ նրա տնտեսական անվտանգության աստիճանը, որքանով է ինտեգրումը նպաստում ՀՆԱ աճին, նրա կառուցվածքի բարելավմանը, արտահանման աճին ու առևտրային հաշվեկշռի պակասուրդի հիմնախնդրի լուծմանը
և, իհարկե, ինչպես է դա անդրադառնում զբաղվածության հիմնախնդրի լուծման վրա4:
Այս համատեքստում, Հայաստանի համար խիստ կարևորվում է քաղաքակրթական և
աշխարհաքաղաքական կողմնորոշումներին համապատասխան ձևաչափեր տալու խնդիրը։ Այդ անհրաժեշտությունը թելադրում է Հայաստանին առավել ակտիվ մասնակցել եվրոպական և եվրասիական ինտեգրացիոն գործընթացներին, ինչն էապես կբարձրացնի
Հայաստանի անվտանգության մակարդակը։ Հարկ է, սակայն, նկատել, որ հայկական
վերլուծաբանական հանրությունում երբեմն կարելի է հանդիպել այն կարծիքներին, թե
ԵՄ Արևելյան համագործակցության ձևաչափը և ԵՏՄ-ին անդամակցելու խնդիրը միմ1

Исингарин Н., 10 лет СНГ. Проблемы, поиски, решения, Санкт Петербург, Паллада-медиа. 2001, с. 34.
Фигурнова Н., Международная экономика. Уч. пос. ОМЕГА-Л, М., 2007, с. 200.
3
Европейская интеграция, Большая гуманитисческая Европа и культура. Под. ред. Глухарева Л., М., УРСС. 1998.
4
Ա.Թավադյան, Ինտեգրացիոն գործընթացների իրական հնարավորությունները, «21-րդ ԴԱՐ», թիվ 5 (57),
2014, էջ 5-6:
2
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յանց հակասող գործընթացներ են։ Ակնհայտ է, որ նման մոտեցումները ժամանակավրեպ
են և արտահայտում են «ռուսական կայսրությունից փախչելու» հետխորհրդային առաջին
տարիների մտայնությունը։ Հատկանշական է, որ Հայաստանի քաղաքական շրջանակներում (որտեղ ավելի իրատեսական են մոտենում խնդիրներին) սկսել է գերիշխել այն մոտեցումը, որ եվրոպական և եվրասիական ձևաչափերում ինտեգրման գործընթացները
միմյանց փոխլրացնող են, այլ ոչ՝ հակասող1:
Եվրասիական ինտեգրման կարևոր թեզերից մեկը վեր է հանում աշխարհագրական
տարածքի կանխորոշիչ ազդեցությունն այդ տարածքը զբաղեցնող մշակույթների, պետությունների վրա, որի արդյունքում էլ ձևավորում է քաղաքակրթական որոշակի, ինքնատիպ տեսակ2:
Ի վերջո, Հայաստանը կատարեց իր աշխարհաքաղաքական ընտրությունը և դրանով
իսկ պարզություն մտցրեց Հարավային Կովկասի քարտեզում։ Այս իրադրությունում, երբ
էներգակիրների պաշարների նվազման պատճառով Ադրբեջանի հանդեպ որոշ չափով
նվազել է Արևմուտքի հետաքրքրվածությունը, միանգամայն բնական է Թուրքիայի հետ
Ադրբեջանի հետագա մերձեցումը և, պայմանավորված իրանական հիմնախնդրով, համագործակցության զարգացումն Իսրայելի հետ։ Վերջինը, եթե անգամ լիարժեք դերակատար չի դարձել տարածաշրջանում, ապա արդեն կարող է հավակնել ակտիվ դիտորդի
կարգավիճակին։
Ինչպես միշտ, կարևոր է նաև Վրաստանի դերը։ Մեր հարևանը գտնվում է անցումային իրավիճակում, և այդ իրավիճակը, թվում է, նախորդի համեմատ ավելի կառուցողական է և համարժեք։ Վրաստանի՝ արդեն ավանդական դարձած արևմտյան կողմնորոշումը, ամենայն հավանականությամբ, դեռ կպահպանվի, բայց Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների համեմատական կարգավորման ֆոնին այս հանգամանքն ավելի շուտ հավասարակշռող, քան թե ապակայունացնող գործոն է հանդիսանում։
Նկատվող բյուրեղացումը (կոնկրետ այս պարագայում) դրականորեն է անդրադառնում տարածաշրջանային իրավիճակի վրա3։
Այնուհանդերձ, 2013 թ. սեպտեմբերի 3-ից հետո, երբ Հայաստանը հայտարարեց
Մաքսային միությանն անդամակցելու մասին, անհրաժեշտություն առաջացավ գնահատելու Հայաստանի համար Մաքսային միությանն անդամակցելու հետևանքները, ինչպես
նաև անդամ երկրների հետ առանց մաքսատուրքերի առևտրի արդյունքում ՀՀ արտահանման ծավալների մեծացման հնարավորությունները:
Ջ.Վիներից սկսած՝ տնտեսագետներն ուսումնասիրել են երկրների միջև առևտրային
համաձայնությունները (լինեն դրանք ԱՏԳ-ներ, թե մաքսային միություններ) առևտրի
ստեղծման ու առևտրի շեղման շրջանակներում: Առևտրի ստեղծումը տեղի է ունենում,

1

2
3

Գ. Հարությունյան, Հայաստանին ուղղված մարտահրավերները գլոբալացվող աշխարհում, «21-րդ ԴԱՐ»,
թիվ 6 (46), 2012, էջ 11-12:
Ն.Կյուրեղյան, Միաբևեռ աշխա՞րհ, թե՞ եվրասիական ինտեգրացիա, «21-րդ ԴԱՐ», թիվ 3 (49), 2013, էջ 101:
Գ. Հարությունյան, Տարածաշրջանի վերաձևավորումը, «21-րդ ԴԱՐ», թիվ 1 (53), 2014, էջ
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30-31:

երբ գործընկեր երկրներից ներմուծումը մեծանում է և փոխարինում անարդյունավետ
ներքին արտադրողների արտադրանքին, իհարկե, եթե այդ ներմուծումը նույնքան էժան
է, որքան երրորդ երկրներից ներմուծումը: Մյուս կողմից, առևտրի շեղում տեղի է ունենում, երբ երրորդ երկրներից արտահանվող արտադրանքը, որը հանդիպում է ներմուծման մաքսատուրքերի, ավելի արդյունավետ է, քան գործընկեր երկրների համանման արտադրանքը: ԵՏՄ տարածքում առևտրի ստեղծման փաստը պայմանավորված կլինի նրանով, թե ԵՏՄ մաքսային դրույքաչափերը կգերազանցեն տվյալ երկրի դրույքաչափերը, թե
ոչ: Այս դեպքում մաքսատուրքերի բարձրացման սոցիալական հետևանքները կարող են
մեծ լինել1:
Հատկանշական է, որ Հայաստանի և ԵՏՄ մաքսատուրքերի համեմատությունը հիմք
է տալիս ենթադրելու, որ մեր երկիրը ստիպված է լինելու մեծապես բարձրացնել սակագնային պաշտպանության մակարդակը: Մաքսատուրքերի մակարդակի բարձրացումը
կբերի բյուջեի պակասուրդի նվազեցմանը և առևտրի վերակողմնորոշմանը, սակայն կարող են խնդիրներ առաջանալ ԱՀԿ շրջանակներում:
Հայաստանում կիրառվող ներմուծման միջին կշռված մաքսատուրքը ամենացածրն է
ԱՀԿ անդամ երկրների հետ համեմատած: Այն կազմում է 2.7% (ԵՏՄ-ում՝ 7.6%՝ 2013 թ.,
6.9%՝ 2014 թ. և 6%՝ 2015 թ.): Միևնույն ժամանակ, երկիրը չի օգտագործում սակագնային
քվոտաներ, սակագնային ուղղությունների 73%-ը չունի մաքսատուրքեր, իսկ մնացածը՝
10%-անոց մաքսատուրքով են իրականացվում: Հայաստանում միջին կշռված պարտադիր
սակագինը կազմում է 8.5% (Ռուսաստանում՝ 10%): Շատ ոլորտներում, հատկապես ծառայությունների առևտրում, առևտրային ռեժիմը շատ ավելի ազատականացված է, քան
ամրագրված ԱՀԿ պարտավորություններով2:
Տնտեսական համագործակցության հեռանկարների առումով, կարևոր է նաև համադրել Հայաստանի և Ռուսաստանի կողմից կիրառվող առևտրային ռեժիմները: Հայաստանի կողմից ներմուծվող ապրանքների նկատմամբ հիմնականում կիրառվում է հարկման ադվալորային համակարգը: Ներկայումս կիրառվում են երկու դրույքաչափեր՝ 0% և
10%: Ընդ որում, 10% դրույքաչափով մաքսատուրքերը ամրագրված են վերջնական
սպառման համար նախատեսված ապրանքների (կաթ և կաթնեղեն, միս և մսից ենթամթերք, կաթ և կաթնամթերք), իսկ 0% դրույքաչափով մաքսատուրքերը կիրառվում են հետագա վերամշակման ենթակա ապրանքների նկատմամբ (սերմացու հացահատիկ, կենդանի կենդանիներ և այլն): Համեմատության կարգով նշենք, որ ԱՄՆ-ում հումքային ապրանքների նկատմամբ կիրառվող մաքսային միջին դրույքաչափը կազմում է 0.9%, կիսաֆաբրիկատների համար՝ 3.6%, վերջնական արտադրանքի համար՝ 11.1%: Ճապոնիայում
այս ցուցանիշները կազմում են, համապատասխանաբար՝ 0.6%, 3% և 19%:

1

2

Winters, L. Alan, “Lebanon’s Euro-Mediterranean Agreement: Possible Dynamic Benefits,” mimeo, International
Economics Department, The World Bank, 1996.
М.В.Демиденко; Интеграция Армении в ТС и ЕЭП: Исходная Позиция и существенные условия, ЕЭИ — № 4
(21) ноябрь’13, с. 67.
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Հայաստանում արտահանման մաքսատուրքերի դրույքաչափը 0% է: Ներմուծումը
գրեթե զերծ է սահմանափակումներից, քվոտաներից և արտոնագրման պահանջներից,
բացառությամբ առողջապահական, անվտանգության կամ բնապահպանական խնդիրներին առնչվողները:
Ռուսաստանի ներքին շուկայի պաշտպանվածության աստիճանը, բնականաբար,
ավելի բարձր է, քան Հայաստանում: Սակայն շատ արտադրատեսակների (մասնավորապես՝ սպառողական ապրանքների) նկատմամբ Ռուսաստանի Դաշնության կողմից կիրառվող մաքսատուրքերի դրույքաչափերը 2-4 անգամ ցածր են զարգացած երկրների
կողմից կիրառվող մաքսատուրքերի դրույքաչափերից: ՌԴ-ում մաքսատուրքերի նվազագույն թույլատրվող դրույքաչափերը սահմանվել են հումքային ապրանքների համար՝ 5%,
վերամշակող արդյունաբերության արտադրանքի համար՝ 15%, գյուղատնտեսական արտադրանքի և մթերքների համար՝ 20%1:
Այսպիսով՝ և' Ռուսաստանում, և' առավել ևս Հայաստանում կիրառվող առևտրային
արգելքները բավական սահմանափակ են: Առևտրային սահմանափակումների ցածր
նախնական մակարդակը, ռուսաստանյան շուկայի ահռելի ծավալները կարող են լուրջ
խթան հանդիսանալ հայկական արտադրանքի արտահանման կազմակերպման գործում:
Սակայն, դրա հետ մեկտեղ, անհրաժեշտ է հիշել, որ ԵՏՄ անդամակցության դեպքում
Հայաստանի համար հնարավոր է նաև որոշակի բարդությունների առաջացում:
Այսպես՝ Հայաստանը, անդամակցելով ԱՀԿ-ին, ստանձնել է ներմուծման մաքսատուրքի սահմանման 10% առավելագույն դրույքաչափի պարտավորություն: Ռուսաստանում մաքսատուրքերը կազմում են միջինը 13-14%: ԵՏՄ տարածքում մի շարք ապրանքատեսակների գծով մաքսատուրքի դրույքաչափը հասնում է մինչև 23%-ի, որն, անկասկած,
կբերի ՀՀ առևտրային հարաբերությունների վերակողմնորոշմանը, և երրորդ երկրների
հետ առևտրի ծավալները կարող են կրճատվել: Ըստ որոշ գնահատականների՝ մաքսատուրքերի 2%-ով բարձրացումը բերում է երրորդ երկրներից ներմուծման ծավալների 2-3%
կրճատմանը և մաքսային միության անդամ երկրներից ներմուծման 1-2% աճին2:
ՀՀ-ում և ԵՏՄ տարածքում կիրառվող՝ ըստ ԱՏԳԱԱ-ի ներմուծման մաքսատուրքերի
դրույքաչափերի3 համադրությունից երևում է, որ ապրանքախմբերի շուրջ 60 տոկոսի
դեպքում ԵՏՄ-ում գործում են ավելի բարձր մաքսային դրույքաչափեր, քան Հայաստանում, իսկ 14.5 տոկոսի դեպքում դրույքաչափերն ավելի բարձր են Հայաստանում: Այս1

Назарян Г., Пахлян А., Проблемы реализации логистического потенциала Армении и России, Управление логистическими системами: глобальное мышление – эффективные решения (том I): Материалы международного научно-практического юбилейного X Южно-Российского логистического форума, 10-11 октября 2014 г.
– Ростов н/Д: Издатеьско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2014. – 344 с. с. 271,
2
Koczan Z. and Plekhanov A., How important are non-tariff barriers? Complementarity of infrastructure and
institutions of trading partners, Working Paper EBRD No. 159, Prepared in July 2013, 21p. p.12.
3
Մաքսատուրքերի դրույքաչափերի և դրանց փոփոխության շարժընթացը վերաբերյալ տվյալները վերցված
են ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարության պաշտոնական կայքէջից,
http://mineconomy.am/uploades/20143001103804709.pdf,
http://mineconomy.am/uploades/20143001103746956.pdf.
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ինքն՝ եթե Հայաստանը ներմուծեր բոլոր այդ ապրանքները ԵՏՄ անդամ չհամարվող
երկրներից, ապա 7000 ապրանքների գներ Հայաստանում կբարձրանային, իսկ մոտ
1700 ապրանքներինը՝ կիջնեին: Սակայն հարկ է նշել, որ, համաձայն ՀՀ արտաքին
առևտրի վիճակագրության, ներմուծման բարձր դրույքաչափեր ունեցող ապրաքատեսակների շուրջ 25%-ը ներմուծվում է ԵՏՄ-ից, ինչը ենթադրում է առանց մաքսատուրքերի
առևտուր, մնացածի մեծ մասը ընդհանրապես չի ներմուծվում Հայաստան: Առավել հետաքրքրություն է ներկայացնում այն ապրանքների ցանկը, որոնց դրույքաչափերը բարձր
են ՀՀ-ում կիրառվող մաքսատուրքերի դրույքաչափերից1: ԱՏԳԱԱ 10-նիշ դասակարգման
ապրանքային անվանացանկի այդ ապրանքները հիմնականում ներառված են «այլ ապրանքներ» խմբում, և դրանց դրույքաչափերի բարձրացումը սկսվում է 2017 թվականից և
կշարունակվի մինչև 2022 թ.:
Այժմ դիտարկենք ՀՀ տնտեսության համար առավել հետաքրքրություն ներկայացնող
ապրանքները:
Այսպես՝ «նավթ և նավթամթերք՝ ոչ հում» ապրանքային խմբի ներմուծման մաքսատուրքի դրույքաչափը Հայաստանում ներկայումս 0% է, իսկ ԵՏՄ երկրներում՝ 5%։ Համաձայն 2012-2013 թթ. վիճակագրական տվյալների (աղյուսակ 1)՝ Հայաստան ներմուծվում է
հիմնականում Ռումինիայից, Ռուսաստանից, Բուլղարիայից, Իսրայելից և Իրաքից2։ Երրորդ երկրների նկատմամբ կիրառվող բարձր մաքսատուրքերը, ինչպես նաև ՀՀ-ի և ՌԴ-ի
միջև 2013 թ. դեկտեմբերին կնքված պայմանագիրը հիմք են Հայաստան «նավթ և նավթամթերք՝ ոչ հում» խմբի ապրանքներ ներկրողներին դա ներմուծել Ռուսաստանից, հակառակ դեպքում՝ տեղական շուկայում բենզինը կթանկանա շուրջ 5%-ով։ Ավելին, համաձայն «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» պայմանագրի հավելված 23-ի՝
«Նավթի և նավթամթերքի ընդհանուր շուկաների կառավարման, կազմակերպման, գործունեության և զարգացման կարգի մասին» արձանագրության, անդամ երկրները պարտավորվում են առանց սահմանափակումների խթանել փոխադարձ առևտուրը:
«Ցորեն և մեսլին» ապրանքային խմբի ներմուծման համար Հայաստանում զրոյական
մաքսատուրք է, ԵՏՄ-ում՝ 5%։ Սակայն դա չի ազդի շուկայում գների վրա, քանի որ ցորեն
Հայաստան ներմուծվում է Ռուսաստանից և մի փոքր էլ՝ Ուկրաինայից և Ղազախստանից։ Այսպես՝ 2013 թ. ՀՀ ներմուծվել է 108,7 մլն ԱՄՆ դոլարի մաքսային արժեքով (345,6
հազար տ.) ցորեն, որից՝ 101,6 մլն ԱՄՆ դոլարի (323,5 հազար տ.) Ռուսաստանից:
Նշանակալի թանկացումներ կլինեն հատկապես դեղերի շուկայում։ Դեղամիջոցները
ՀՀ ներմուծման կառուցվածքում արժեքով 6-րդն են՝ գազից, նավթամթերքից, ոսկուց ու
ադամանդից հետո: 2013 թվականին, օրինակ, Հայաստան է ներմուծվել մոտ 110 միլիոն
ԱՄՆ դոլարի դեղորայք։ ՀՀ-ում դեղորայքի ներմուծման համար գործում է զրոյական
մաքսատուրք, իսկ ԵՏՄ-ում՝ 8-12.5%։ Քանի որ դեղորայքի մեծ մասը ներմուծվում է եվրո1

2

«Հայաստանի Հանրապետության՝ «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի
29-ի պայմանագրին միանալու վերաբերյալ» պայմանագրի հավելված 4,
http://parliament.am/draft_history.php?id=7220&lang=arm
http://customs.am/Content.aspx?itn=csCIImportStatistics
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պական երկրներից (Ֆրանսիա, Գերմանիա, Շվեյցարիա, Իտալիա) և ԱՄՆ-ից, ակնհայտ
է, որ դեղորայքի գինը կարող է բարձրանալ նվազագույնը 8%-ով։ Սակայն հարկ է նշել, որ
դեղորայքի ներմուծման մաքսատուրքերի 0% դրույքաչափերը փոփոխության կենթարկվեն 2021 թ.՝ 2%, և 2022 թ. կկիրառվեն ԵՏՄ դրույքաչափերը, ինչը ենթադրում է, որ առաջիկա 7 տարիներին դրույքաչափերի փոփոխություն չի սպասվում:
Աղյուսակ 1
«Նավթ և նավթամթերք՝ ոչ հում» ապրանքային խմբի
ՀՀ ներմուծման ծավալները 2012-2013 թթ.
2012
Նավթ և
նավթամթերք Ծավալը
ոչ հում
(տ)

2013

Մաքսային
Տե՛ս կշիռը
Տե՛ս կշիռը
Մաքսային
արժեքը
Տե՛ս կշիռը
Տե՛ս կշիռը
Ծավալը
մաքսային
մաքսային
արժեքը
(հազար ծավալում %
ծավալում%
(տ)
(ԱՄՆ դոլար)
արժեքում %
արժեքում %
ԱՄՆ դոլար)

Ընդամենը,
այդ թվում՝

346403

362149,3

Ռումինիա

70072

74766

20,2%

Ռուսաստան

96082

93562

Բուլղարիա

64950

67566

Իսրայել

42518

Իրաք

37830

327990

341862,3

20,6%

97184

102580,3

29,6%

30,0%

27,7%

25,8%

98289

96404,8

30,0%

28,2%

18,7%

18,7%

45670

46258,7

13,9%

13,5%

50151

12,3%

13,8%

40548

44857,7

12,4%

13,1%

34655

10,9%

9,6%

31392

28232,4

9,6%

8,3%

Շաքարավազի ներմուծման համար Հայաստանում գործում է 10% մաքսատուրք, 2013
թ. ներմուծվել է 40 միլիոն ԱՄՆ դոլարի շաքարավազ։ 10% մաքսատուրքը կազմում է 6065 ԱՄՆ դոլար՝ 1 տոննայի համար (ներկա գներով)։ ԵՏՄ մաքսային օրենսգրքով շաքարավազի 1 տոննայի համար գանձվում է միջինը 250 ԱՄՆ դոլար (Հայաստանը շաքարավազ ներմուծում է գերազանցապես Բրազիլիայից և Ուկրաինայից): Սակայն 2015-2025
թվականների ժամանակահատվածում թույլատրվում է ներմուծման մաքսատուրքերի
գանձումից ազատմամբ ներմուծել ԵՏՄ ԱՏԳ ԱԱ 1701 13 և 1701 14 ենթադիրքերում ընդգրկված եղեգնաշաքարի հումքը (շաքարի հումք) Հայաստանի Հանրապետության տարածքում արդյունաբերական վերամշակման համար1: Միաժամանակ, հարկ է նշել, որ
ԵՏՄ-ին միանալու պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու 2 տարվա ընթացքում, թույլատրվում
է ԵՏՄ ԱՏԳ ԱԱ 1701 99 100 1 և 1701 99 100 9 ենթադիրքերում ընդգրկված սպիտակ շաքարի ներմուծումը Հայաստան մաքսային արժեքի 10 տոկոսի չափով ներմուծման մաքսատուրքի վճարմամբ՝ տարեկան 4000 տոննայից ոչ ավելի ծավալով, հետևաբար՝ այս
ապրանքախմբի համար նշանակալի թանկացումներ չեն սպասվում:
1

«Հայաստանի Հանրապետության՝ «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի
29-ի պայմանագրին միանալու վերաբերյալ» պայմանագրի հավելված, հոդված 42,
http://parliament.am/draft_history.php?id=7220&lang=arm
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Թռչնամսի համար նույնպես Հայաստանում մաքսատուրքը 10% է, ԵՏՄ-ում՝ 25%, սակայն ոչ պակաս, քան 0.2 եվրո՝ 1 կգ-ի համար։ 2013 թ. Հայաստանը 48 միլիոն ԱՄՆ դոլարի թռչնամիս է ներմուծել, գերազանցապես՝ ԵՏՄ անդամ չհանդիսացող երկրներից:
Խոզի մսի դեպքում ևս Հայաստանը ավելի ցածր՝ 10% մաքսատուրքով է մաքսազերծում,
քան Եվրասիական տնտեսական միությունը՝ 15%: 2013 թ. Հայաստանը ներմուծել է 21 միլիոն ԱՄՆ դոլարի խոզի միս` դարձյալ ԵՏՄ անդամ չհանդիսացող երկրներից:
Առաջին անհրաժեշտության ապրանքներից ԵՏՄ-ում բավական բարձր է զուգարանի
թղթի մաքսատուրքը (17.5-18.5 տոկոս)։ Հայաստանում գործում է 10% մաքսատուրք, իսկ
զուգարանի թուղթը ներմուծվում է մեծ մասամբ Լեհաստանից և այլ եվրոպական երկրներից, մի որոշ մաս էլ՝ Թուրքիայից, Չինաստանից և Ուկրաինայից1։
«Մաքսային միության մաքսային սահմանով ֆիզիկական անձանց կողմից անձնական օգտագործման նպատակով ապրանքների տեղափոխման դրանց բացթողման հետ
կապված մաքսային գործառնություններ իրականացնելու կարգի մասին» 2010 թվականի
հունիսի 18-ի համաձայնագրի 5-րդ հավելվածով սահմանված մաքսատուրքերի, հարկերի
դրույքաչափերը Հայաստանի Հանրապետությունում երեք տարի ժամկետով չեն կիրառվում ԵՏՄ ԱՏԳ ԱԱ 8702, 8703, 8704 21 և 8704 31 ապրանքային դիրքերում դասակարգվող` անձնական օգտագործման նպատակով ֆիզիկական անձանց կողմից ներմուծվող
մարդատար ավտոմեքենաների և շարժիչով այլ տրանսպորտային միջոցների համար2:
Հայաստանը և Ռուսաստանը, թեև աշխարհագրապես միմյանց մոտ են գտնվում,
սակայն չունեն ընդհանուր սահման, այսինքն՝ մաքսատների վերացման հետ միաժամանակ, այնուամենայնիվ այլ երկրների (մասնավորապես` Վրաստանի) մաքսային տարածքներից Հայաստանի կախվածությունը պահպանվում է:
Այդուհանդերձ, չնայած Թուրքիայի և Ադրբեջանի կողմից տրանսպորտային շրջափակմանը, ՀՀ-ի անդամակցումը ԵՏՄ-ին կնպաստի արտաքին տնտեսական գործունեության ծավալների աճին, որը սակայն պահանջում է տնտեսական զարգացում ապահովող
ֆինանսատնտեսական մի շարք լծակների օգտագործում:
Առաջինը արտահանվող ապրանքների նկատմամբ խրախուսող տնտեսական լծակների կիրառումն է, երկրորդը` տրանսպորտային մեկուսացման խնդրի լուծումը, ծախսերի
փոխհատուցումը: Այն, իր հերթին, կբերի արտահանման ծավալների աճի, ինչպես նաև
տնտեսության ընդհանուր զարգացման: ԵՏՄ-ին ՀՀ անդամակցումը ենթադրում է Հայաստանի արտաքին առևտրային քաղաքականության մի շարք խնդիրների լուծում, մասնավորապես՝ արտաքին առևտրի ընդարձակում և ծավալների աճ, հայրենական արտա-

1

2

Տվյալների համար հիմք են ծառայել «Հայաստանի Հանրապետության՝ «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրին միանալու վերաբերյալ» պայմանագրի հավելված
4-ը, http://parliament.am/draft_history.php?id=7220&lang=arm
«Հայաստանի Հանրապետության՝ «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի
29-ի պայմանագրին միանալու վերաբերյալ» պայմանագրի հավելված, հոդված 30,31,
http://parliament.am/draft_history.php?id=7220&lang=arm
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դրողների պաշտպանություն, տրանսպորտային շրջափակման խնդրի լուծում և տրանսպորտային համակարգի բարելավում:
Խոսելով արտաքին առևտրի մասին՝ անհրաժեշտ է նշել, որ արտաքին առևտրի ցուցանիշներն այլ կլինեին, եթե չլիներ տրանսպորտային հաղորդակցության խնդիրը, այսինքն՝ Հայաստանը շրջափակման մեջ չգտնվեր և հնարավորություն ունենար զարգացնելու տնտեսությունն առավել արագ տեմպերով: Կան բազմաթիվ հետազոտություններ,
որոնք գնահատում են տրանսպորտային շրջափակման բացասական ազդեցությունը ՀՀ
արտաքին առևտրի վրա: Այսպես՝ Համաշխարհային բանկի փորձագետների կարծիքով,
տրանսպորտային շրջափակումից դուրս գալն ու տրանսպորտային հաղորդակցության
զարգացումը կկրկնապատկեն ՀՀ արտահանումը, իսկ ՀՆԱ-ն կաճի ավելի քան 30%-ով:
ՀԲ այլ փորձագետներ կարծում են, որ տրանսպորտային շրջափակման բացակայության
դեպքում տրասնպորտային ծախսերը կկրճատվեն 30-35 %-ով1:
Ուստի Հայաստանի համար առավել կարևոր և անհետաձգելի խնդիրներ են ենթակառուցվածքների կատարելագործումն ու տրանսպորտային համակարգի բազմազանեցումը: Այս համատեքստում կարևոր նշանակություն է տրվում Ռուսաստանի հետ երկաթուղային հաղորդակցության վերականգնմանը: Հետազոտությունները փաստում են, որ
ՀՀ տրանսպորտային ծախսերը երկու անգամ գերազանցում են համաշխարհային միջին
մակարդակը և տարածաշրջանում ներկայումս ամենաբարձրն են2:
ՀՀ-ից ՌԴ Աբխազիայի տարածքով բեռնափոխադրումների դեպքում ծախսերը
կկրճատվեն ավելի քան 30 տոկոսով, այսինքն՝ եթե ներկայումս Երևանից Մոսկվա 1
տոննա բեռի փոխադրման ծախսը կազմում է 85-90 ԱՄՆ դոլար, ապա երկաթուղային
կապի առկայության դեպքում ծախսը կկազմի 50-55 ԱՄՆ դոլար3:
Ներկայումս Հայաստանի տրանսպորտային հաղորդակցության իրավիճակը կարելի
է համարել փակուղային, քանի որ բեռնափոխադրումներն ամբողջությամբ կախված են
Վրաստանից և Իրանից, իսկ Հայաստանը, բեռնափոխադրումների առումով, որոշակի
կարևոր նշանակություն չունի իր հարևանների համար, ինչն իր հերթին բարձրացնում է
Հայաստանի միակողմանի կախվածությունը հարևաններից: Լուծելով տրանսպորտային
հաղորդակցության խնդիրները, Հայաստանը հնարավորություն կստանա կրճատելու
տրանսպորտային ծախսերը, որն էլ կնպաստի հայկական ապրանքների մրցունակության
աճին, արտահանման կառուցվածքի փոփոխությանը, արտաքին առևտրաշրջանառության ծավալների աճին և, որպես այս ամենի հետևանք, ՀՆԱ աճին ու բնակչության կենսամակարդակի բարձրացմանը4:
1

Bertelsmann, Transformation Index 2006¸ www.bti-project.de/uploads/tx_itao.../BTI_2006_Armenia.pdf, p.16.
Transportation intermediary survey: Georgia and Armenia, 1998 by Richard Beilock, Lasha Khonelidze, and Nara
Melikian: Report prepared for USAID Caucasus by IRIS Caucasus October 1998, p. 14-15.
3
Гомцян А., О некоторых аспектах обеспечения внешнеэкономической эффективности Армении, "Финансы и
экономика", октябрь 2013, с.10.
4
Демиденко М., Интеграция Армении в ТС и ЕЭП: Исходная позиция и существенные условия, ЕЭИ — № 4
(21) ноябрь 13, с. 67.
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Ըստ որոշ հետազոտողների՝ Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում
ինտեգրման խորացումը կհանգեցնի անդամ երկրներում ՀՆԱ տարեկան 2.5%-ով բարձրացման՝ ի հաշիվ առևտրային կապերի խորացման, արտադրության կոոպերացման և
տեխնոլոգիական մակարդակի զարգացման, իսկ Հայաստանի դեպքում կանխատեսվում
է ՀՆԱ 4% աճ1: ԵՏՄ-ին միանալը նշանակում է երեք առանցքային առավելություններ`
տնտեսական անվտանգություն, ուղղակի ներդրումներ և զբաղվածության աճ: Տնտեսական անվտանգությունը նշանակում է, որ ներքին և արտաքին գների տարբերությունը
հասցվելու է նվազագույնի: Այսինքն՝ առաջին փուլում գազի գինը կիջնի մոտ 30%-ով2՝
մաքսատուրքը չգանձելու շնորհիվ, և միայն գազի գնի մեջ նույն երկարաժամկետում,
ասենք՝ 5 տարվա ընթացքում, կունենանք 750 մլն ԱՄՆ դոլարի (տարեկան 150 մլն ԱՄՆ
դոլար) օգուտ:
Տրանսպորտային համակարգի տարածաշրջանային ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացման նպատակով 2012 թ. հունիսին ստորագրվել է «Եվրասիական միության
տրանսպորտային, էքսպեդիտորական և լոգիստիկ կազմակերպությունների ստեղծման
մասին» հիմնադիր պայմանագիրը (ЕСТЭЛО), որ միավորում է Եվրասիական տնտեսական միության տրանսպորտային միությունները և ասոցիացիաները: Կազմակերպության
հիմնական խնդիրներից է Եվրասիական տնտեսական միության տարածքում տրանսպորտի ոլորտի իրավական ակտերի ներդաշնակեցումը և հնարավոր միասնացումը3:
Դրա հետ մեկտեղ, սակագնային պաշտպանության բարձր մակարդակը կարող է
շատ անարդյունավետ և ծախսատար լինել փոքր տնտեսությամբ երկրների համար: Փորձը ցույց է տալիս, որ բարձր սակագնային պաշտպանությամբ երկրները, սովորաբար,
ավելի դանդաղ տնտեսական աճ են արձանագրում: Ընդհանուր մաքսատուրքի ներդրումը կարող է ծախսատար լինել մի քանի պատճառներով.
1. ԵՏՄ անդամ չհանդիսացող խոշոր գործընկեր երկրները, հանդիպելով ավելի
բարձր մաքսատուրքերի, կարող են բարձրացնել ԵՏՄ արտահանվող ապրանքների գները:
2. Քանի որ մնացած աշխարհից ներմուծումը ենթարկվում է ավելի բարձր մաքսային
գանձման, առևտուրը կվերակողմնորոշվի դեպի ԵՏՄ, ինչի արդյունքում ի հայտ
կգան երկու տեսակի ծախսեր.
 մաքսային եկամուտների կրճատում, քանի որ ԵՏՄ անդամ երկիրը այլևս ներմուծման մաքսատուրքեր չի գանձում մյուս անդամ երկրներից,
 սպառողները հաճախ ստիպված են ձեռք բերել ոչ այնքան արդյունավետ, սակայն ԵՏՄ-ից ներմուծվող ապրանքներ:
Այդուհանդերձ, Հայաստանի անդամակցությունը ԵՏՄ-ին ցանկացած ռազմավարության ընտրության դեպքում նախընտրելի է հետևյալ պատճառներով: Առաջին, ներքին
1
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3
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պահանջարկի հիման վրա երկրի տնտեսության զարգացման սցենարի դեպքում Հայաստանը մեծապես հետաքրքրված է համաձայնագրերով, որոնք կբերեն ներքին պահանջարկի ընդլայնմանը և ծառայությունների ոլորտի զարգացմանը, կերաշխավորեն աշխատանքային ռեսուրսների և կապիտալի ազատ տեղաշարժը: ԵՏՄ շրջանակներում այս
համաձայնագրերը կարող են երաշխավորել երկրի տնտեսության կայուն աճ: Ներկայում,
բազմաթիվ այլ պատճառների հետ մեկտեղ, Հայաստանի տնտեսությունը զարգացել է մի
սցենարով, որը ենթադրում էր ներքին պահանջարկի աճ (տնային տնտեսությունների և
պետական հատվածի սպառումը կազմել է 98%) արտաքին տրանսֆերտների և օտարերկրյա ներդրումների հաշվին:
Ակնհայտ են նաև տնտեսության անհամամասնությունները, որտեղ գերակշռում են
դեպի արտաքին շուկա կողմնորոշված հատվածները, այսինքն՝ ծառայությունների ոլորտը: Շինարարության, առևտրի, տրանսպորտի և ծառայությունների մասնաբաժինը երկրի ՀՆԱ-ում 2013 թ. կազմել է 55,5%1: Ընդ որում, արդյունաբերությանն ու գյուղատնտեսությանը բաժին է հասնում 44,5%-ը, այն դեպքում, երբ 1996 թ. իրավիճակը տրամագծորեն հակառակն էր (40% և 60%՝ համապատասխանաբար): Տնտեսության տվյալ կառուցվածքը խիստ կախված է տրանսֆերտների ծավալից, որոնք ակտիվացնում են ներկրվող
ապրանքների վերջնական սպառումը (ուղղակի էֆեկտ) և թույլ են տալիս սահուն զարգացնել ծառայությունների, տրանսպորտի, շինարարության, առևտրի և ծառայությունների ոլորտը: Ներկրման նվազեցումն ու այս հատվածների (և որպես հետևանք՝ ֆինանսական հատվածի) փլուզումը կարող են ունենալ ամենաբացասական հետևանքները երկրի
տնտեսության համար: Բացահայտ է, որ առանց ԵՏՄ-ին անդամակցելու Հայաստանը
ստիպված է լինելու ընտրել զարգացման առաջին՝ առավել ռիսկային սցենարը: Երկրորդ,
արտահանման ուղղվածության սցենարի ընտրության դեպքում Հայաստանի համար կբացվեն հնարավորություններ հետևյալ առանցքային պայմանների ապահովման դեպքում.
1. Հասանելիություն դեպի ԵՏՄ բավական ընդարձակ և պաշտպանված շուկա՝
բարձր ավելացված արժեք ունեցող ապրանքների իրացման համար (հումքը և գունավոր մետաղները կարող են և առանց դրա լավ վաճառվել միջազգային շուկայում, սակայն հումքի առևտրից առաջացած եկամուտը չի ծածկում երկրի փոխարժեքի նկատմամբ պահանջարկը):
2. Տրանսպորտային հիմնախնդրի լուծում, որը Հայաստանին կհանի տրանսպորտային փակուղուց: Իրան-Հայաստան երկաթգծի կառուցման և աբխազական տարածքում Հայաստան-Վրաստան-Ռուսաստան երկաթգծի բացման դեպքում կարող
է ստեղծվել տարածքային և միջազգային նշանակությամբ ամուր հաղորդակցային
հանգույց, որը՝
 կհանի Հայաստանին հաղորդակցային փակուղուց,
 կստեղծի տրանսպորտային կապ ԵՏՄ անդամ երկրների, Պարսից ծոցի շուկաների և Հարավային և Հարավարևելյան Ասիայի միջև:
1

ԱՎԾ, Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք, 2014, էջ 234:
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3. ԵՏՄ շուկաներ ուղղորդված ոլորտներում ներդրումների հոսք: ԵՏՄ-ի հետ ինտեգրման դեպքում կարճաժամկետ առևտային էֆեկտներն են՝
 գազի գնի իջեցմամբ պայմանավորված՝ դրական ազդեցություն (տարեկան՝
մոտավորապես 150 մլն ԱՄՆ դոլար),
 նավթի վերամշակման մեջ ներդրումների հնարավորություններ (նավթավերամշակող գործարանի կառուցում) և նավթի ներքին սպառման համար՝ մատակարարում առանց արտահանման պարտավորությունների, ինչը հնարավորություն կտա Հայաստանի կառավարությանը լրացուցիչ հարկեր հավաքելու,
 հնարավոր է բյուջեի անուղղակի սուբսիդավորում նավթամթերքների հաշվին,
օրինակ՝ բյուջեի համար աջակցություն կլինի նավթամթերքների մատակարարումը ԵՏՄ ներքին գներով, ինչը հնարավորություն կտա բյուջեում ապահովելու լրացուցիչ հարկային մուտքեր:
Մաքսատուրքերի բարձրացումը ևս դրական ազդեցություն կունենա բյուջեի վրա:
Բացասական հետևանք են ԱՀԿ-ի հետ լուրջ խնդիրները, անհրաժեշտ գործընթացների
ուղղումները (adjustment procedures)1:
Ամփոփելով կարելի է նշել, որ ակնհայտ են ինտեգրման այն առավելությունները,
որոնք կարող են ամրապնդել Հայաստանի դիրքերը՝ հաշվի առնելով մակրոտնտեսական
խնդիրների լուծման անհրաժեշտությունը: Թե որքանով կհաջողվի իրացնել այս ներուժը,
շատ դեպքերում կախված է առանցքային հարցերի լուծումից՝ տրանպորտ, էներգետիկա,
«վրացական հարցի» լուծում, աշխատանքային միգացիայի օրինականացում և սահմանափակումների վերացում, ինչպես նաև երկրի ներդրումային գրավչության ավելացում:

ГРИГОР НАЗАРЯН
ДАВИД АХВЕРДЯН
ЭКОНОМИКА АРМЕНИИ В КОНТЕКСТЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ
Ключевые слова: региональная экономическая интеграция,
Евразийский экономический союз, внешняя
торговля, транспортная инфраструктура
Исследования, проведенные в рамках статьи, дали основания авторам сделать вывод,
что вступление Армении в ЕС, в случае выбора любой стратегии, препочтительна, потому
что, при развитии экономики на основе внутреннего спроса, Армения заинтересована в соглашениях, которые приведут к расширению внутреннего спроса и развитию услуг, обеспечивающих свободное движение капитала и трудовых ресурсов. В рамках ЕС эти соглашения могут
обеспечить устойчивый экономический рост страны.
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The research made within the framework of this article, gives grounds to conclude, that Armenia's
entry to EU providing any strategy selection is still preferable, because with development of economy
based on domestic demand, Armenia is interested in agreement, leading to expansion of domestic
demand and development of services, guaranteing free movement of capital and labor resources.
Within the framework of Eurasian Union these agreements may lead to sustainable economic growth of
the country.

ԱՆԱՀԻՏ ՇԱՀԻՆՅԱՆ
Դասախոս, ՀՊՏՀ

ԻՆՉՊԵՍ ԲԱՐՁՐԱՑՆԵԼ ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՂՆԵՐԻ
ՄՈՏԻՎԱՑԻԱՆ
Հիմնաբառեր. մոտիվացիա, ներքին մոտիվացիա, արտաքին մոտիվացիա
Հոդվածում կարևորվում է մոտիվացիայի (շահամիտվածության) դերը օտար լեզու դասավանդելիս: Տրվում է գաղափար ներքին և արտաքին մոտիվացիայի վերաբերյալ, ինչպես նաև լուսաբանվում են մեթոդներ, որոնք կարող են խթանել սովորողների մոտիվացիան: Ներկայացվում է
նաև մոտիվացիայի 17 դաս Հարվարդի համալսարանի ուսանողներից:

Մեր ժամանակներում օտար լեզու դասավանդելիս կիրառվում են բազմազան մեթոդներ, որոնցից առանձնապես կարևորվում է մոտիվացիան (շահադրդում): Նախ՝ սկսենք
motivate և motivation բառերի թարգմանությունից: Motivate բայը նշանակում է մղել,
դրդել, տրամադրել, խթանել: Motivation գոյականը նշանակում է դրդապատճառ, մղում,
շահագրգռվածություն, խանդավառություն, միտում:
Մոտիվացիա տերմինն ունի տարբեր սահմանումներ.
1. նպատակին հասնելու մեծ ցանկություն` ներդնելով մեծ ջանքեր,
2. խթան, պատճառ, որ ստիպում է աշխատել:
Եթե ուսման պարագայում առկա է մոտիվացիա, ապա սովորելու գործընթացը հեշտանում է, եթե չկա մոտիվացիա չի լինում ցանկալի արդյունք: Մոտիվացիան դռներ է
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բացում դեպի գիտելիք, դրա բացակայությունը` խոչընդոտներ առաջացնում: Մեր խնդիրն
է պարզել, ինչպես խթանել ուսանողներին սովորել օտար լեզու առավել արդյունավետ
կերպով:
Սովորողների մոտիվացիայի պակասը կարող է առաջացնել հսկայական դժվարություններ օտար լեզու դասավանդելիս: Ակնհայտ է, եթե ուսանողը դասին չի հետևում, չի
լսում կամ խաղում է հեռախոսով, ուրեմն չկա մոտիվացիա: Հայտնի է նաև այն փաստը,
որ ավելի քիչ ընդունակություն ունեցող ուսանողները բարձր մոտիվացիայի դեպքում` գերազանցում են ավելի ընդունակ ուսանողներին: Եթե ուսանողը շահագրգռված է, նա կարող է հաղթահարել սովորելու հետ կապված բոլոր խնդիրները:
Սովորողների մոտիվացիան կարող է ունենալ ներքին և արտաքին պատճառներ:
Ներքին մոտիվացիան բխում է սովորողի ներսից: Սովորելը նրա ներքին մղումն է: Նա
սովորում է, որովհետև կա դրա ցանկությունը: Դասավանդվող նյութը հետաքրքիր է, հաղորդում է նոր տեղեկություն, կլանում է սովորողին, հնարավորություն տալիս ավելի խորացնելու գիտելիքը և ստանալու առավելագույնն ուսման գործընթացում:
Բոլորս ցանկանում ենք ունենալ ներքին մղում ունեցող ուսանողներ: Նրանց հետ աշխատելը հեշտ է:
Արտաքին մոտիվացիան դրդում է ուսանողին սովորել այլ նպատակների համար:
Այն կարող է լինել պարգևատրում կամ փոխհատուցում, օրինակ` կրթաթոշակ բարձր
առաջադիմության դեպքում, անվճար ուսուցման հնարավորություն կամ նվեր ծնողներից:
Ասածս պարզաբանեմ օրինակով: Ուսանողը դասի ժամանակ կարող է շեղվել, զբաղվել
այլ առարկայով կամ պարզապես խոսել: Նրա ներքին մղումը կբարձրանա միայն այն
դեպքում, երբ դասավանդվող թեման լինի շատ կարևոր կամ հետաքրքիր: Նրա արտաքին մոտիվացիան կբարձրանա, եթե իմանա, որ կստանա բարձր գնահատական, որը
կապահովի առավելագույն կրեդիտ, կօգնի ազատվել ստուգարքից, կամ կապահովի
բարձր կրթաթոշակ: Ուստի եթե չկա ներքին մոտիվացիա, պետք է խթանել արտաքինը:
Սա ամենևին էլ չի նշանակում, որ ներքին մոտիվացիա ունեցող ուսանողը կարիք չունի
արտաքին մոտիվացիայի: Եթե սովորողի ջանքերը չեն փոխհատուցվում, և նա չի ստանում կրեդիտ, հնարավոր է, որ նրա ներքին մղումները նվազեն:
Իսկ ինչպե՞ս բարձրացնել ուսանողի ներքին մոտիվացիան:
1. Շատ կարևոր են միջավայրը լսարանում, ինքնին դասավանդողը, նրա պահվածքը
և դրական վերաբերմունքը սովորողների նկատմամբ: Կարիք չկա ստեղծել սթրեսային իրավիճակ, որը կխանգարի նրանց դրսևորվել ազատ:
2. Հարկ է, որ դասվանդողը հստակ բացատրի առաջադրանքը, որպեսզի ուսանողները հասկանան, թե ինչ պետք է անել: Օտար լեզու ուսումնասիրող ուսանողները
հնարավոր է, որ լավ չհասկանան առաջադրանքը, քանի որ դա տրվում է օտար
լեզվով և առավել ջանքեր է պահանջում հասկանալու և կատարելու համար:
3. Շատ կարևոր է դասը ճիշտ պլանավորել: Դասավանդողը պետք է դրսևորի վառ
երևակայություն և ճկուն միտք, ցուցաբերի պատշաճ մոտեցում ուսանողների
նկատմամբ: Մատուցվող նյութը և դասի ընթացքը պետք է համապատասխանեն
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սովորողների մակարդակին: Լավ կլինի, որ դասն անցնի աշխույժ և աշխատանքային մթնոլորտում, բառապաշարը լինի մատչելի, բայց ոչ այնքան հեշտ, որ նվազեցնի սովորողների մղումները: Գործունեության բազմազանությունը կապահովի
աշխույժ մթնոլորտ, անցում բանավոր խոսքից գրավորի, ունկնդրելուն ուղղված
առաջադրանքից` հարց ու պատասխանի, այնուհետև` քննարկման: Եվ այս ամենը՝
մեկ դասի ընթացքում:
4. Հարկ է մեծ ուշադրություն դարձնել դասավանդող-ուսանող հետադարձ կապին:
Լսարանում պետք է լինեն հստակ կանոններ, որոնք խախտելու դեպքում ուսանողը նկատողության կարժանանա, բայց նա նաև պետք է զգա, որ դասավանդողը
անկեղծ է, բանիմաց ու պատրաստակամ: Ուսանողի պատասխանը կգնահատվի,
ու կարծիքը չի անտեսվի: Հոգատար դասավանդողը փորձում է ամուր կապ ստեղծել ուսանողների հետ: Եթե նա տեսնում է ուսանողների ներուժը և գնահատում
այն, ուսանողները ոգևորվում և ցուցաբերում են բարձր մասնակցություն և սովորելու միտում:
5. Դրական էներգիան փոխհատուցվում է: Դրական միջավայրը և դասավանդողի ինքնավստահությունը պարտադիր են հաջողված դասվարելու պրոցեսում: Քաջալերելը արդյունավետ է, նույնիսկ եթե ուսանողը անվստահ է և սխալ է պատասխանում:
Այս ամենը հավատ է ներշնչում ուսանողին և փոխադարձ վստահության մթնոլորտ
ստեղծում:
6. Օտար լեզու դասավանդելիս կարելի է նաև մատուցվող նյութը կապել հայրենի
երկրի միջավայրի հետ: Օրինակ` հայկական տնտեսագիտական բուհում Անգլիայի, ԱՄՆ-ի տնտեսական գործունեությունը կամ գործարարությունն ուսումնասիրելիս, թեման կարելի է կապել կամ համեմատել Հայաստանի տնտեսության հետ՝
անցկացնելով զուգահեռներ, տարբերակելով դրական և բացասական կողմերը:
7. Կարևոր են խաղերը և այլ բազմաբնույթ առաջադրանքները: Օրինակ` «20 հարց»
խաղը (ընդհանուր հարցեր տալով՝ գտնել ծածկագրում գրված բառը): Տալ նոր բառերի և տնտեսագիտական տերմինների բացատրությունը, թողնելով, որ լսարանը
գտնի տերմինը, կամ հակառակը` բացատրել տրված բառը կամ տերմինը օտար
լեզվով, օգտվելով բառարանային սահմանումից:
Լավ ուսուցիչը լավ կառավարիչ է: Նա պետք է իմանա՝ ինչպես վարվել ուսանողների
հետ, հաշվի առնել նրանց հետաքրքրությունները և կարծիքը:
Բարձր մակարդակի հարաբերությունները ուսանողների հետ, հետաքրքիր և լավ
մշակված դասը, կարծում եմ, որ առավել կբարձրացնեն ուսանողների մոտիվացիան:
Այսպիսով` օտար լեզվի դասավանդման գործում կարևոր ռազմավարություններն են.
 որոշել դասի նպատակը և մատուցել այն ուսանողներին,
 խրախուսել ստեղծագործական միտքը և խթանել հաղորդակցությունը,
 սովորողներին տալ ինքնուրույնություն և ստեղծել դրական միջավայր լսարանում,
 օտար լեզվով կատարել տարբեր առաջադրանքներ և վարել տարաբնույթ քննարկումներ:
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Կցանկանայի նաև ներկայացնել շահադրդման 17 խորհուրդները Հարվարդի համալսարանի ուսանողներից (www.twirpx. com):
1. Եթե դու հիմա քնես, երազ կտեսնես, իսկ եթե հիմա սովորես, երազանքդ իրականություն կդարձնես:
2. Երբ մտածում ես, թե արդեն ուշ է, իրականում այդքան էլ ուշ չէ, և ամեն ինչ
առջևում է:
3. Սովորելու դժվարությունը ժամանակավոր է, չիմացությունն ու տգիտությունը` հավերժ տառապանք:
4. Սովորելը ժամանակի կորուստ չէ, այլ ներդրված ջանքերի արդյունք:
5. Կրթությունը կյանքում շատ կարևոր է, եթե դու չես կարողանում հաղթահարել
կյանքիդ այդ փուլը, ինչպե՞ս կարող ես իմանալ, թե ինչերի ես ընդունակ:
6. Օգտագործիր մշտապես աճելու հնարավորությունը:
7. Շահում է նա, ով ժամանակին է սկսում, ով ներդնելով առավելագույն ջանքեր, վայելում է հաջողության բերկրանքը:
8. Բոլորը չեն, որ ամեն ինչում հաջողակ են, իսկ հաջողությունը գալիս է միայն ինքնակատարելագործման ու հաստատակամության շնորհիվ:
9. Ժամանակը ոսկի է:
10.Ապրիր այնպես, որ ցավ չզգաս անիմաստ անցկացրած օրերիդ համար:
11. Առաջնորդներ կան ամեն ոլորտում, և յուրաքանչյուրն արժանի է իր ոլորտի առաջնորդը դառնալու:
12. Եթե այսօր տեղում դոփես, վաղը ստիպված ես լինելու վազել:
13. Մարդիկ, ովքեր ներդնում են կատարում իրենց ապագայի համար, իրատես են:
14. Քո հաջողությունն ուղիղ համեմատական է քո ձեռք բերած գիտելիքներին:
15. Այսօրը երբեք չի կրկնվի:
16.Նույնիսկ այս պահին քո մրցակիցները օգտակար գրքեր են թերթում:
17.Չկա քրտնաջան աշխատանք, չկա արդյունք:

АНАИТ ШАГИНЯН
КАК ПОВЫШАТЬ МОТИВАЦИЮ ИЗУЧАЮЩИХ ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ
Ключевые слова: мотивация, внутреняя мотивация, внешняя
мотивация
В основе этой статьи лежит идея важной роли мотивации во время изучения иностранного языка. Представлены два вида мотивации - внутренняя и внешняя, и ряд методов и функций, которые могут стимулировать мотивацию учащихся. Также представлены семьнадцать
уроков мотивации от студентов Гарвардского университета.
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This article deals with the role of motivation for learners of foreign language. It refers to intrinsic
and extrinsic motivation and a number of methods and activities that may promote learners
motivations. The article also provides seventeen motivation lessons from students of Harvard University.

ԹԵՐԵԶԱ ՇԱՀՐԻՄԱՆՅԱՆ
Հայցորդ, ՀՊՏՀ

ՀՀ ԲՈՒՀԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆ
ՄԻ ՔԱՆԻ ՀԱՐՑԵՐ
Հիմնաբառեր. բարձրագույն, կրթություն, կառավարում,
համակարգ, բուհ, սկզբունքներ
Հոդվածում ուսումնասիրված են ՀՀ բուհերի կառավարման համակարգի սկզբունքները, որոնցից ընդհանրացված է հիմնական 4-ը: Վերլուծվել է ՀՀ բուհերի կառավարման համակարգի արդի
վիճակը, վեր են հանվել ոլորտում առկա հիմնախնդիրները և առաջարկվել դրանց փուլային լուծման ուղղություններ:

ՀՀ բուհերի կառավարումը հիմնված է ինքնակառավարման և ինքնավարության, կոլեգիալ ու միանձնյա կառավարման սկզբունքների զուգակցման վրա:
Կառավարման ներկա համակարգի օրենսդրական հիմքերն են «Բարձրագույն և
հետբուհական կրթության մասին» և «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների
մասին» ՀՀ օրենքները, որոնց համապատասխան՝ բուհերի մեծ մասը վերակառուցվեց
պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների: Հետագա զարգացումները բացահայտեցին այդ կարգավիճակի թերությունները, որոնց հաղթահարման համար անցում է
կատարվում հիմնադրամի:
Բոլոր դեպքերում բուհերի կառավարման հիմնական սկզբունքներն են՝
1. Կառավարման մարմինների գործառույթների ու լիազորությունների տարանջատումը: Կրթական օրենսդրության բարեփոխումներին համընթաց, ՀՀ բուհերի կառավարման համակարգերում հնարավորինս հստակեցվել են կառավարման յուրաքանչյուր մարմնի իրավասությունները, խնդիրների շրջանակը, ինչպես նաև
դրանց փոխհարաբերությունները:
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2. Բուհի կառավարման համակարգում կոլեգիալության և միանձնյա կառավարման
զուգակցումը:
Կոլեգիալության պահպանումը շատ կարևոր է, այն ստեղծում է մի միջավայր, որտեղ ներքին շահակիցները լայն մասնակցություն են ցուցաբերում բազմակողմանի
քննարկումներին, ինչն էլ հիմնավորված, արդյունավետ որոշումների կայացման
հիմքն է: Միանձնյա կառավարումը դրսևորվում է ռեկտորի, դեկանների, մասնաճյուղի տնօրենների կառավարման գործընթացով: Միանձնյա կառավարման առանձնահատկությունը ծագած խնդիրներին արագ և օպերատիվ արձագանքումն է և
որոշումների ընդունումը, սակայն, առաջին հայացքից, այս առավելություններով
հանդերձ, պետք է թույլ չտալ միանձնյա կառավարման միակողմանիություն: Անհրաժեշտ է կառավարման համակարգում ստեղծել կոլեգիալ մարմինների գերակայության սկզբունքը: Այս առումով, ՀՀ բուհերում կոլեգիալ մարմինների գերակայության սկզբունքը դրսևորվում է աշխատակարգերի, կանոնակարգերի և ընթացակարգերի՝ գիտական խորհրդի կողմից հաստատման միջոցով: Հաջորդ՝ ոչ պակաս կարևոր հանգամանքը, միանձնյա կառավարման մարմինների ընտրովի,
ժամկետային, հաշվետու և պատասխանատու լինելն է կոլեգիալ մարմինների առջև:
ՀՀ բուհերի ուսումնասիրությունը ցույց տվեց, որ բուհերի մեծամասնությունում
համալսարանականների մասնակցության և որոշումների կայացման հարցում կոլեգիալության սկզբունքը լավ դիրքում է: Այս սկզբունքն ունի նաև ամուր իրավական
հիմք, քանի որ ամրագրված է «Բարձրագույն և հետբուհական կրթության մասին»
ՀՀ օրենքում, բուհերի ռազմավարական ծրագրերում և կանոնադրություններում:
Օրենքը նախատեսում է, որ աշխատողի իրավունքն է՝ ընտրելու և ընտրվելու պաշտոններում և կառավարման մարմիններում, ինչպես նաև մասնակցելու բուհի գործունեությանը վերաբերող հարցերի քննարկմանը և լուծմանը: Օրենքը լայն հնարավորություններ է ընձեռում, մասնավորապես՝ «Բարձրագույն և հետբուհական
կրթության մասին» ՀՀ օրենքի 19-րդ հոդվածում ամրագրված է մասնակցության
իրավունքը՝ ա) աշխատողի իրավունքը՝ ընտրելու և ընտրվելու պաշտոններում և
կառավարման մարմիններում, բ) աշխատողի իրավունքը՝ մասնակցելու բուհի գործունեությանը վերաբերող հարցերի քննարկմանը և լուծմանը: Այս հոդվածին համապատասխան՝ դասախոսներին իրավունք է տրվում անդամակցելու բուհի
խորհրդին: Տարբեր բուհերի խորհուրդներում ներկայացուցիչների թիվը տարբեր
է՝ պայմանավորված նրանց ընդհանուր թվից: Ներկայացուցիչներն առաջադրվում են կառուցվածքային ստորաբաժանումներից և ընտրվում բուհի գիտական
խորհրդի կողմից:
Դասախոսների, ուսանողների լայն մասնակցությունը բուհի կառավարմանը ունի
ժամկետային բնույթ, որի համաձայն` 5 տարին մեկ անգամ տեղի են ունենում բուհի
և դրա կառուցվածքային ստորաբաժանումների կառավարման մարմինների վերընտրություններ, այդպիսով՝ մարմինների կազմը 5 տարին մեկ թարմացվում է:
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3. Բուհի կառավարումը պետք է իրականացվի ինքնավարության և ինքնակառավարման սկզբունքներով:
Բուհերի կառավարման համակարգում ինքնակառավարման սկզբունքը միանշանակ և բացարձակ չէ: Այստեղ ինքնակառավարումը զուգակցվում է հիմնադրի,
լիազոր մարմնի գործառույթների իրականացմամբ: Ինքնավարության սկզբունքի
իրականացմանը նպաստում է նաև բուհերի գործավարության ներքին կանոնակարգերի ստեղծումը:
4. ՀՀ բուհերի կառավարումը հիմնված է նաև կենտրոնացման և ապակենտրոնացման սկզբունքների զուգակցման վրա: Այս սկզբունքը ենթադրում է, որ բուհը, որպես կազմակերպություն, ըստ իր կանոնադրության, կազմում է միասնական համակարգ, որում վերադաս մարմինների ու պաշտոնատար անձանց ակտերը պարտադիր են ստորադասների համար: Բայց, միևնույն ժամանակ, կառուցվածքային
օղակներն ունեն ինքնուրույնություն՝ իրենց կանոնադրություններով սահմանված
շրջանակներում: Շատ դեպքերում այդ ինքնուրույնությունը լրացվում է նաև ֆինանսական երաշխիքներով: Այս սկզբունքի շրջանակում որոշ բուհերում ֆակուլտետները համալսարանի բյուջեից ստանում են ինքնուրույն տնօրինման ենթակա
գումարային հատկացումներ:
Բուհերում գործում է կառավարման արդյունավետության ապահովման մեխանիզմներ:
Վերադասները մշտապես իրականացնում են վերահսկողություն ստորադասների
նկատմամբ, գործում է հաշվետվողականության համակարգ, ուսանողական հարցումները, որոնց օգնությամբ գնահատվում է նաև կառուցվածքային ստորաբաժանումների վարչական մարմինների աշխատանքը: Վերահսկողական գործառույթներ են կատարվում
նաև հիմնադրի և պետական լիազորված մարմնի կողմից:
Բուհի կառավարման համակարգում բուհի իրավասությունն է ինքնակառավարման և
կոլեգիալության սկզբունքով ինքնավարության իրականացումը: Այստեղ գործում են ինչպես վարչական ենթահամակագի կառավարող սուբյեկտներ, այնպես էլ կառավարման
կոլեգիալ մարմիններ:
Ուսումնասիրելով և վերլուծելով ՀՀ պետական և մասնավոր տարբեր կազմակերպաիրավական տեսակներով գործող բուհերի կառավարման համակարգերը, դրանց առավելությունները և թերություններն ընդհանրացնելով, ներկայացնենք ՀՀ-ում գործող բուհերի
կառավարման համակարգի ընդհանուր վիճակը և հիմնախնդիրները:
Բուհերի կառավարումն ունի համակարգային բնույթ, այդ իսկ պատճառով,
նախևառաջ, կարևորվում է համակարգել և հստակեցնել կառուցվածքային բոլոր ստորաբաժանումների արդյունավետ փոխգործակցությունը, մշակել միջամբիոնային և միջֆակուլտետային լավագույն փորձի փոխանակման մեխանիզմներ:
Բուհերում հիմնականում ձևավորված են էթիկայի կանոններ, և դրանք ապահովում
են ինչպես ցանկացած կազմակերպության, այնպես էլ ՀՀ բուհերի կառավարման համակարգի ներդաշնակ, արդյունավետ գործունեությունը:
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Հիմք ընդունելով, որ կառավարման համակարգի բարելավման գերակա ուղղություններից է ֆինանսների կառավարումը, մեր կողմից հանգամանալից ուսումնասիրվել են
բուհերի ֆինանսների տնօրինման առանձին քաղաքականությունները և ընթացակարգերը: Այս ուղղությամբ պետք է փաստենք, որ այստեղ բացակայում են ֆինանսների տնօրինման առանձին քաղաքականությունը և ընթացակարգերը, իսկ դրա անհրաժեշտությունը
խիստ առկա է:
Կառավարման համակարգի բարելավման գերակա ուղղություններից է որակի կառավարումը, որն ուսումնասիրելով, պարզեցինք, որ ՀՀ բուհերում, հատկապես հավատարմագրման շեմին կանգնած լինելու պարագայում, դրան մեծ ուշադրություն է դարձվում:
Բուհերի մեծ մասում արդեն իսկ ստեղծված են որակի կառավարման կենտրոններ, բայց
և այնպես պետք է փաստել, որ այս խնդրի լուծումը դեռ սաղմնային փուլում է, անհրաժեշտ է մշակել կանոնակարգեր, մեխանիզմներ և գործիքներ: Որակի կառավարման շրջափուլային սկզբունքը՝ պլանավորում-իրագործում-գնահատում-բարելավում, ոչ բոլոր համալսարանների ոչ բոլոր գործընթացներում է ստույգ պահպանվում: Թույլ են գործում հատկապես գնահատման և բարելավման փուլերը։ Պատճառն այն է, որ բուհական կառավարման համակարգը Հայաստանում անընդհատ փոփոխություններ է կրում և կայացման
փուլում է։
Դեռ ավելին, կարծում ենք՝ բուհերի կողմից բավական ճիշտ քայլ կլինի այս սկզբունքով մշակել կանոնակարգեր, մեխանիզմներ և գործիքներ համալսարանի քաղաքականությունների և ընթացակարգերի վարչարարությունն իրականացնելու և գնահատելու
համար:
Հաղորդակցական հատուկ գործառույթը ոչ բոլոր, բայց ուսումնասիրված բուհերի մեծամասնությունում խնդրահարույց է: Առկա են խնդիրներ տեղեկատվության հավաքագրման, վերլուծության և կիրառումը գնահատող մեխանիզմների գծով, անհրաժեշտ է մշակել մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի և իրականացվող գործընթացների արդյունավետության վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքագրման, վերլուծության և կիրառումը գնահատող մեխանիզմներ:
Ցանկացած կազմակերպության գործունեության հաջողության գրավականը վերջինիս գործունեության վրա ազդող ներքին և արտաքին գործոնների հանգամանալից
ուսումնասիրությունը և վերլուծությունն է: Այս բացը ՀՀ բուհերում, պետք է փաստել, ակնառու է: Կանոնակարգված չէ համալսարանի գործունեության վրա ազդող գործոնների
ուսումնասիրության գործընթացը, անհրաժեշտ է ստեղծել այդ գործոնների ուսումնասիրության մեխանիզմներ և գործիքներ, համապատասխան ուղղության ստորաբաժանումներ: Ուսումնասիրության մեջ պետք է ընդգրկել բոլոր շահակիցներին և ստորաբաժանումներին՝ մշակելով համապատասխան գործոնների վերհանման, ուսումնասիրության,
գնահատման և հաշվառման հստակ ընթացակարգեր։
Ներքին և արտաքին միջավայրերի կարևորագույն տարրերի վերլուծությունը և
տվյալների հավաքագրումը թույլ կտան մի շարք կարևորագույն ոլորտներում հիմնավորված որոշումներ ընդունելու (ընդունելություն, ուսումնական գործընթաց, ֆինանսական
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պլանավորում և այլն)։
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ժամանակաշրջանում ցանկացած բուհի գործունեության հաջողության գրավականը հրապարակային տեղեկատվության տարածումն է,
և անհրաժեշտ է մշակել համալսարանի տեղեկատվության տարածման քաղաքականություն, ընթացակարգ, կանոնակարգել հրապարակման ենթակա կամ արգելվող, ինչպես
նաև ներքին օգտագործման տեղեկատվության տրամադրումը։
Բուհերը կարիք ունեն գտնելու տեղեկատվության տարածման արդյունավետ միջոցներ: Այդ նպատակով լայնորեն պետք է օգտագործել կայքէջը:
Անհրաժեշտ է մշակել բուհի հրապարակումների օբյեկտիվությունը գնահատող մեխանիզմներ՝ դրանց ինքնպատակությունը բացառելու համար։
Մասնավոր բուհերի ուսումնասիրությունը ցույց տվեց, որ այստեղ առկա է նախ՝ բուհի,
որպես կազմակերպության, կազմակերպաիրավական տեսակի հստակեցման խնդիր,
որն էլ կապահովի նոր բաժնետերերի ու լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների ներգրավում:
Խնդիրներ կան նաև՝ կառավարման համակարգի, պրոֆեսորադասխոսական կազմի
հետ կապված, շատ քիչ են հիմնական դասախոսներ հանդիսացող թեկնածուները և դոկտորները: Ինչպես նաև շատ են ներքին համատեղությունները:
Ուսումնասիրելով կառավարման համակարգում պրոֆեսորադասախոսական կազմի
և ոսանողների մասնակցության հարցը՝ հանգեցինք նրան, որ բուհերում դա զուտ ձևական բնույթ չի կրում, և նրանց ձայնը լսելի է: Նույն պատկերը չէր մասնավոր հատվածում,
որտեղ անհրաժեշտություն կա մեծացնելու որոշումների կայացման գործընթացի թափանցիկությունը, մշակելու հստակ քաղաքականություն և ընթացակարգեր, ըստ որոնց՝
ուսանողները և դասավանդողները կարող են առավել արդյունավետորեն ներգրավվել
նշված գործընթացներում: Ցածր է նաև գործատուների՝ իբրև արտաքին շահակիցների
գրավվածության աստիճանը։ Արտաքին շահակիցներին՝ գործատուներին պետք է մասնակից դարձնել հետազոտական աշխատանքների և մագիստրոսական թեզերի թեմատիկայի մշակմանը՝ որպես ղեկավարներ: Դրանով իսկ հարկ է ստեղծել բուհի և աշխատաշուկայի մեջ հետադարձ կապ:
Ուսումնասիրելով բուհերի կառավարման համակարգի մաս կազմող խորհուրդների
գործառույթները և գործունեությունը, կարծում ենք՝ անհրաժեշտ է մասնագիտությունների
կրթական ծրագրերի, ուսումնական պլանների, առարկայական ծրագրերի մշակման,
քննարկման, հաստատման, գնահատման և վերանայման գործընթացների արդյունավետության բարձրացման համար գիտական խորհրդին կից ստեղծել ուսումնամեթոդական
խորհուրդ, որը կզբաղվի և կմասնագիտանա այս խնդիրների լուծմամբ:
Ուսումնասիրելով բուհերի վարչական անձնակազմի և պրոֆեսորադասախոսական
կազմի կառավարման համակարգը՝ հատկապես կարևորում ենք, որ ՀՀ բուհերին անհրաժեշտ է ավելի մեծ ներդրումներ կատարել վարչական և պրոֆեսորադասախոսական
կազմի մասնագիտական վերապատրաստման համար: Իբրև խնդրի լուծում՝ առաջարկում ենք ստեղծել բարձրագույն կրթության մենեջերների (կառավարիչների) վերապատրաստման կենտրոններ, արդյունավետ կառավարման համար անհրաժեշտ են ոչ միայն
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գործընթացը նկարագրող քաղաքականություն և ընթացակարգեր, այլև այդ փաստաթղթերը ճիշտ կիրառելու կարողություններով օժտված անձնակազմ, իսկ պրոֆեսորադասախոսական կազմի վերապատրաստման միջոց կարող է ծառայել գիտական հետազոտությունների պարտադիր կատարումը:
Հատկապես կրեդիտային համակարգի անցմամբ շեշտադրվեց ուսանողի ինքնակրթության բաղադրիչի կարևորությունը, որն էլ ենթադրում է բուհի նպաստը այդ գործընթացին: Այս գործառույթը բուհը կարող է իրականացնել՝ գրադարանային ֆոնդի հարստացման, համալսարանի միջազգային կապերի սերտացման և ուսանողանպաստ գործունեություն ապահովելու համար անհրաժեշտ այլ ասպարեզներում գործունեություն ծավալելով:
Անհրաժեշտ է վերանայել հարցումները և գտնել ուղիներ, որոնք թույլ կտան վերհանել բուհի նպատակների և իրական վիճակի միջև առկա հակասությունները, շտկել
դրանք և ամրապնդել բուհի ուժեղ կողմերը:
ՀՀ բուհերի ուսումնասիրությունը թույլ տվեց եզրակացնել, որ այստեղ պլանավորման
հիմնական գործառույթը իրականացվում է ռազմավարական ծրագրերի միջոցով: Բայց
վերլուծելով բուհերի ռազմավարական ծրագրերը, պետք է փաստենք, որ դրանց կառուցվածքը բազմազան է, և շատ դեպքերում բուհերը բավարարվել են միայն երկարաժամկետ
պլանավորմամբ, անտեսելով կարճաժամկետ և երկարաժամկետ պլանավորման կարևորությունը: Այս առումով, կարծում ենք՝ անհրաժեշտ է խնդրի լուծում: Իբրև լուծում՝ առաջարկում ենք մշակել մեկ միասնական ռազմավարական ծրագրի կառուցվածք և դրա հետ
համաձայնեցված՝ կարճաժամկետ և միջնաժամկետ ծրագրեր: Ինչպես նաև կարծում ենք,
որ պետք է պարտադիր բնույթ կրի բուհի համար ռազմավարական ծրագրի առկայությունը, այլ ոչ դա թողնել բուհի ղեկավարության հայեցողությանը: Քանի որ ցանկացած կազմակերպության գործունեություն սկսվում է պլանավորումից, հետևաբար՝ ռազմավարական ծրագրի առկայությունից, որը կունենա հստակ իրականացման ժամանակացույց,
իսկ կարճաժամկետ և միջնաժամկետ ծրագրերը բխեցնել ռազմավարական ծրագրի
իրականացման ժամանակացույցից՝ դրանով իսկ նպաստելով վերջինիս արդյունավետ
իրականացմանը: Կարևոր է նաև կառավարման կառուցվածքի օպտիմալացումը ռազմավարական և ընթացիկ ծրագրերի, կառավարման գործընթացների արդյունավետ իրականացման համար: Այս առումով, կարծում ենք՝ ճիշտ կլինի համալսարանի ռազմավարական ծրագրի իրականացման գործընթացում մեթոդական աջակցության տեղեկատվական-վերլուծական կառույցի ձևավորումը: Առավել ընդունելի տարբերակ է, երբ բուհը
իրականացնում է երկու մակարդակի պլանավորում՝ երկարաժամկետ հնգամյա ռազմավարական պլանավորում՝ որպես զարգացման բարեփոխումների ծրագիր և կարճաժամկետ տարեկան օպերատիվ պլանավորում՝ արդյունավետ ուսումնագիտական գործունեություն ապահովելու համար։ Անհրաժեշտություն կա կիրառելու ռիսկերի և հնարավորությունների գնահատման ցուցչավորումը՝ որպես պարբերական պլանավորման գործիք:
Պետք է մշակել և պաշտոնապես հաստատել այդ ծրագրերի գնահատման և վերանայման մեխանիզմները:

241

Ընդհանուր առմամբ, ՀՀ բուհերի կառավարման համակարգի համար հատկանշական է համալսարանների կազմակերպական կառուցվածքի պարզեցումը։ Ի վերջո, բուհը
կարող է ընտրել ոչ ուռճացված կազմակերպական կառուցվածքի մի տարբերակ, որը
կշարունակի հիմնվել կոլեգիալ ակադեմիական մշակույթի վրա, բյուջեի բաշխումը համապատասխանեցնել ռազմավարական պլանին, կառավարման համակարգն այնպես հարմարեցնել, որ դասախոսական կազմի ներդրումը կրթական քաղաքականությունների
մշակման, կիրարկման և վերանայման գործընթացներում լինի ավելի մեծ։
Անհրաժեշտ է մշակել բուհի գործունեության արդյունավետության գնահատման մեխանիզմներ: Հատկապես ստորաբաժանումների արդյունավետության բարձրացման
նպատակով պետք է ներդնել աշխատակիցների գործառույթների և պարտականու-թյունների գնահատման ու վերանայման հստակ մեխանիզմներ:
Անհրաժեշտ է ունենալ մշակված չափանիշներ, որոնց հիման վրա իրականացվող
պարբերական գնահատումները թույլ կտան հստակ պատկերացում կազմել արդեն իսկ
առկա գործընթացի կենսունակության և կայունության մասին։
Բայց և այնպես, պետք է նշել, որ ՀՀ բուհերի կառավարման համակարգը, մասնավորապես՝ պետական բուհերինը, վատագույնը չէ, զգացվում է բարեփոխումների շունչը:
Սակայն կառավարման համակարգի բարեփոխումները դեռևս գտնվում են սաղմնային
փուլում, և դրանք աստիճանաբար պետք է զարգացնել:
ТЕРЕЗА ШАГРИМАНЯН
О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ВУЗОВ РА
Ключевые слова: высшее образование, управление, система,
вуз, принципы
В статье рассмотрены принципы, касающиеся систем управления вузов Республики Армения, где обобщены 4 основных принципа. Проанализировано нынешнее состояние системы управления вузов РА, выявлены основные проблемы и предложены пути их поэтапного решения.

TEREZA SHAHRIMANYAN
SOME ISSUES OF ENHANCEMENT UNIVERSITY MANAGEMENT SYSTEM IN RA
Key Words: higher education, management, system, higher
educational institution, principles
The article covers principles of management system in higher educational institutions of
the Republic of Armenia, and four basic principles are summarized. The current situation of
University management system in RA is analyzed, major issues are revealed and ways to their
step-by-step development are proposed.
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ՆԱՐԻՆԵ ՇԵԿՈՅԱՆ
Հայցորդ, ՀՊՏՀ

ԱԶԱՏ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՏԻՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ
ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՔԱՅԼԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
Հիմնաբառեր. ազատ տնտեսական գոտի, խթանների համակարգ, ինստիտուցիոնալ շրջանակ, պետական և մասնավոր ոլորտների համագործակցություն, հարկային ու մաքսային արտոնություններ, ներդրումային ընթացակարգեր
Ամբողջ աշխարհում երկրները բացում են տարբեր տեսակի ազատ տնտեսական գոտիներ՝
նոր աշխատատեղեր ստեղծելու, արտահանումը խթանելու և բազմազանեցնելու, տեխնոլոգիաների փոխանցումը ավելացնելու և նոր օտարերկրյա ներդրումներ ներգրավելու նպատակներով:
Ազատ տնտեսական գոտիների (ԱՏԳ) նախատիպը ազատ նավահանգիստներն էին, որոնք
անմաքս տարածքներ էին՝ առևտրի և փաթեթավորման համար բարենպաստ պայմաններով:
Համաշխարհային բանկն օգտագործում է ՀՏԳ եզրույթը՝ որպես մի շարք գոտիների ընդհանրական ձև, այդ թվում՝ ազատ նավահանգիստների, արտահանման կողմնորոշում ունեցող, ձեռնարկատիրական ու ֆինանսական ծառայություններ մատուցող գոտիների: Վերջիններիս նման դասակարգումը կատարվել է միայն Կենտրոնական, Արևելյան Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի
երկրներում՝ ԱՏԳ-ների ուսումնասիրության պարզեցման համար:

Ամբողջ աշխարհում երկրները բացում են տարբեր տեսակի ազատ տնտեսական գոտիներ՝ նոր աշխատատեղեր ստեղծելու, արտահանումը խթանելու և բազմազանեցնելու,
տեխնոլոգիաների փոխանցումը ավելացնելու և նոր օտարերկրյա ներդրումներ ներգրավելու համար: Ազատ տնտեսական գոտիների ստեղծման նպատակն է դրական ազդել և
նոր թափ հաղորդել երկրի տնտեսական զարգացմանը: Տարբեր գնահատականներով աշխարհի 135 երկրում այժմ հաշվվում են մոտ 3000 ազատ տնտեսական գոտիներ` 68 միլիոն
աշխատատեղով1: Զարգացող երկրները ազատ տնտեսական գոտիները օգտագործում
են որպես «տնտեսական լաբորատորիաներ», ներդրումների համար մրցունակ շուկաներ
կամ որպես երկրում նպաստավոր տնտեսական միջավայրի օրինակներ: Ազատ տնտեսական գոտիների առաջ ծառացած այս նպատակներին հասնելու համար կառավարությունները տալիս են մաքսային, հարկային, ֆինանսական ու այլ արտոնություններ:
Ազատ տնտեսական գոտիների (ԱՏԳ) նախատիպն էին ազատ նավահանգիստները,
որոնք ներկայացնում էին անմաքս տարածքներ՝ առևտրի և փաթեթավորման համար բարենպաստ պայմաններով: Ժամանակի ընթացքում որոշ ազատ նավահանգիստներ վերածվեցին ազատ մաքսային գոտիների (ԱՄԳ), ինչին հաջորդեց արտահանման կողմնորոշում ունեցող գոտիների ստեղծումը, որ խրախուսում էին արտահանման նպատակով
1
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արտադրության կազմակերպումը: Հետագայում ձևավորվեցին հատուկ տնտեսական
(ՀՏԳ) և մասնագիտացված գոտիները (ՄԳ): Հատուկ տնտեսական գոտիներն ունեն գործունեության ավելի լայն ոլորտ՝ ներառելով և՛ արտադրությունը, և՛ ծառայությունները, թիրախավորելով և՛ ներքին, և՛ արտաքին շուկաները1: Դրանք թույլ են տալիս բնակություն
հաստատել գոտու տարածքում և աշխատակիցներին ապահովում են բոլոր հարմարություններով, հետևաբար՝ կարող են դիտվել որպես ինքնավար քաղաքներ: Մյուս կողմից՝
մասնագիտացված գոտիները կենտրոնանում են որոշակի ոլորտների վրա՝ ունենալով
հատուկ ենթակառուցվածքներ և կառուցվում են կլաստերային սկզբունքով: Պետք է նշել,
որ գոտիների տարբեր տեսակների միջև տարբերակումը հստակ չէ, գոյություն չունի
համընդհանուր տարածում ստացած տիպաբանություն, կան գոտիներ, որոնք չեն ներառվում այս կատեգորիաներում: Օրինակ՝ Համաշխարհային բանկը օգտագործում է ՀՏԳ
եզրույթը՝ որպես մի շարք գոտիների ընդհանրական ձև, այդ թվում՝ ազատ նավահանգիստների, արտահանման կողմնորոշում ունեցող, ձեռնարկատիրական ու ֆինանսական
ծառայություններ մատուցող գոտիների: Գոտիների նման դասակարգումը կատարվել է
միայն Կենտրոնական, Արևելյան Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի երկրներում ԱՏԳների ուսումնասիրության պարզեցման նպատակով:
Որպեսզի ԱՏԳ-ներն իրենց նպատակային քաղաքականության մեջ հաջողության
հասնեն, դրանք չպետք է լինեն երկրի առևտրային ու ներդրումային քաղաքականության
փոխարինողները2: Դա երկրում վտանգի տակ կդնի ընդհանուր ներդրումային քաղաքականության մեջ տարվող բարեփոխումները և ԱՏԳ-ների հաջողությունը: ԱՏԳ-ների զարգացման ծրագրերը պետք է օգտագործվեն որպես փորձնական ցուցադրական նախագծեր՝ խրախուսելու համար ամբողջ տնտեսության մակարդակով տարվող բարեփոխումները, ստեղծելով լրացուցիչ զբաղվածություն, մեծացնելով արտահանման ու օտարերկրյա
ներդրումների ծավալները: ԱՏԳ-ների հաջողությունը երկարաժամկետում պայմանավորված է ներդրումային և բիզնես միջավայրով, և թե որքանով են այս գոտիներում իրականացվող ծրագրերը փոխկապված երկրի տնտեսական գործունեության հետ3:
Միջազգային փորձի, այդ թվում նաև՝ Կենտրոնական, Արևելյան Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի երկրների ուսումնասիրությունը հնարավորություն կտա ԱՏԳ-ներում
իրականացնելու ավելի համակարգված ու արդյունավետ քաղաքականություն՝ ուշադրություն դարձնելով հետևյալ տարրերի վրա՝ ձևավորվող ԱՏԳ-ների տեսակը, քաղաքականությունը և խթանների համակարգը, կարգավորումը և ինստիտուցիոնալ շրջանակը, ֆիզիկական զարգացումը և կառավարումը:

1

Mukherjee S., Economic Environment and Policy Project on Special Economic Zones: Problems, Promises and
prospects, p. 1.
2
Special Economic Zones, Performance, Lessons Learned and Implications for Zone Development, FIAS, The
World Bank Group, April 2008, p. 5.
3
Towards Best Practice Guidelines for the Development of Economic Zones , Marrakech , 23 November 2009,
MENA-OECD Investment Program, p. 10.
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Աղյուսակ 11
Կենտրոնական, Արևելյան Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի ազատ տնտեսական
գոտիները (ընտրված երկրների համար)
Հիմնադրման
տարին

ԱՏԳ-ների
քանակը

Բուլղարիա

1987

20

Լեհաստան

1995

48

Երկիրը

Ռումինիա

1992

7

Լատվիա

1996

4

Լիտվիա

2000

10

Վրաստան

2008

3

Բելառուս

1996

6

Ուկրաինա

1997

16

Ռուսաստանի
Դաշնություն

1996

6

Գոտիների
մասնագիտացումը
առևտուր,
վերաբեռնում, սննդի
վերամշակում
ավտոմեքենաների
մասեր, կահույք,
մեքենաշինություն
պահեստավորում,
վերաարտահանում,
սննդի վերամշակում,
հագուստի
արտադրություն
առևտուր,
վերաբեռնում,
էլեկտրական սարքեր,
նավթամթերքներ
ավտոմեքենաների
մասեր, էլեկտրոնիկա,
սննդի վերամշակում
արդյունաբերական
գոտիներ
նավթաքիմիա,
մեքենաշինություն,
սննդի վերամշակում
սննդի
արդյունաբերություն,
մետալուրգիա,
քիմիկատներ
ավտոմեքենաշինություն, կահույքի
արտադրություն,
տուրիզմ

ՕՈՒՆ-ների
աղբյուրները
ԵՄ, Թուրքիա,
Բուլղարիա

Հիմնական
շուկաները
ԵՄ, ՌԴ,
Կենտրոնական
Եվրոպա

Գերմանիա,
Ճապոնիա,
ԱՄՆ

ԱՄՆ, ԵՄ

ԵՄ, Ռումինիա,
Թուրքիա,
Հունաստան,
Ճապոնիա

ԱՄՆ, ՌԴ,
Կենտրոնական
Եվրոպա

ԵՄ, ԱՄՆ

ԵՄ, ԱՄՆ, ՌԴ

Դանիա,
Նորվեգիա,
ԵՄ, ԱՄՆ
ԱՄԷ,
Եգիպտոս
ԱՄՆ, ՄԲ,
Կանադա,
Գերմանիա,
ՌԴ
ԵՄ,
Ուկրաինա,
ՌԴ, Հվ.
Կորեա, ԱՄՆ
Գերմանիա,
Շվեդիա, ԵՄ

ԵՄ,
Ռուսաստան
-

ԱՄՆ, ԵՄ

-

ՌԴ

Առանցքային խնդիրներից առաջինը վերաբերում է ԱՏԳ-ի տեսակի ընտրությանը,
որը պետք է ստեղծվի երկրում: Ուշադրության է արժանի հետևյալ երկու հարցը.

1

Աղյուսակը կազմել է հեղինակը:
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1. Արտահանման կողմնորոշու՞մ ունեցող գոտի, թե՞ բազմաոլորտային գոտի. առավել խելամիտ է չսահմանափակվել մի քանի նեղ ոլորտներով, և այս առումով, համաշխարհային միտումներից մեկը արտահանման կողմնորոշում ունեցող գոտիների
փոխարինումն է բազմաոլորտային հատուկ տնտեսական գոտիներով: Եվ թեպետ
արտահանման կողմնորոշում ունեցող գոտիներում տեղակայված ընկերությունները պարտավոր են արտահանել իրենց արտադրանքի 80%-ը, սակայն փորձը ցույց
է տալիս, որ այս գոտիները ավելի ճկուն են և կարողանում են իրենց արտադրանքի ավելի քան 20%-ը վաճառել տեղական շուկայում1:
2. Պետակա՞ն, թե՞ մասնավոր հատվածում գործող գոտիներ. մասնավոր հատվածի
ներգրավվածությունը ԱՏԳ-ների ձևավորման և կառավարման մեջ խրախուսելի է:
Դա նվազեցնում է հանրային ռեսուրսների վրա ճնշումը, իսկ գոտիներին թույլ է
տալիս գործել շուկայական մեխանիզմներով: Դրա համար անհրաժեշտ է ունենալ
համապատասխան իրավական, նորմատիվ և ինստիտուցիոնալ դաշտ՝ ապահովելով պետական-մասնավոր հատված գործընկերությունը: Միջազգային փորձը ցույց
է տալիս, որ հաջողված ԱՏԳ-ների ինստիտուցիոնալ մոդելը մասնավոր ու պետական ոլորտների համագործակցության արդյունք2 է: Զարգացող երկրներում
գտնվող 2301 ԱՏԳ-ների 62%-ը մշակվել և կառավարվում է մասնավոր հատվածի
կողմից, մինչդեռ 1980-ական թթ. ամբողջ աշխարհի ԱՏԳ-ների միայն 25%-ն էր
գտնվում մասնավոր ձեռքերում3:
Աղյուսակ 2
Կենտրոնական և Արևելյան Եվրոպայի ու Կենտրոնական Ասիայի երկրներում ԱՏԳ-ների
մշակման ու կառավարման մեջ մասնավոր հատվածի ներգրավվածությունը







Ուկրաինայի 16 ԱՏԳ-ներից 11-ը մասնավոր գոտիներ են:
Լատվիայի 4 ՀՏԳ-ներից 2-ը մասնավոր են:
Բուլղարիայի 20 ԱՏԳ-ներից 16-ը մասնավոր են:
Վրաստանի Քութայիսի արդյունաբերական գոտին բացվել է Եգիպտոսի հետ
համագործակցության արդյունքում, իսկ Փոթիինը՝ ԱՄԷ-ի4:
Լեհաստանի բոլոր ԱՏԳ-ները մասնավոր են:

Հաջորդ հարցը վերաբերում է ԱՏԳ-ներում վարվող քաղաքականությանը: Քաղաքական շրջանակը պետք է այնպես մշակվի, որ խրախուսի ԱՏԳ-ների մրցակցությունը՝ հիմ1

The Impacts of Special Economic Zones, Evans School Policy Analysis and Research, Professor Leigh Anderson,
PI and Lead Faculty, February 6, 2009, p. 1-2.
2
Special Economic Zones, Lessons for South Africa from international Evidence and Local Experience, CDE Round
Table, N 19, June 2012, p 4.
3
Special Economic Zones, Performance, Lessons Learned and Implications for Zone Development, FIAS, The
World Bank Group, April 2008, p 2.
4
http://www.tradewithgeorgia.com/?101/free_industrial_zones
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քում ունենալով ապրանքներ և ծառայություններ, այլ ոչ թե հարկային ու մաքսային արտոնություններ: ԱՏԳ-ներում քաղաքականության մշակման համար անհրաժեշտ է հաշվի
առնել հետևյալը.
1. ԱՏԳ ստեղծման ու զարգացման ծրագրերը նախատեսելիս կառավարությունները
պետք է ունենան իրատեսական սպասումներ և իրականացնեն եկամուտների ու
ծախսերի մանրակրկիտ վերլուծություն:
2. Արտահանման նվազագույն և արտադրվող ապրանքների մեջ ազգային բաղադրիչ պարունակելու պահանջները պետք է հանվեն՝ ապահովելով ԱՏԳ ճկունությունը և համապատասխանությունը ԱՀԿ պահանջներին:
3. ԱՏԳ-ները պետք է խտրականություն չդնեն արտասահմանյան և ազգային ներդրումային ծրագրերի միջև:
4. ԱՏԳ-ներում աշխատանքային ռեժիմները պետք է համահունչ լինեն միջազգային
նորմերին և ԱՄԿ չափորոշիչներին:
5. Կարևոր է ԱՏԳ-ների, ազգային ընկերությունների և հետազոտական ինստիտուտների միջև համագործակցային հարաբերությունների զարգացումը, ինչը կնպաստի նոու-հաուի և հմտությունների փոխանցմանը:
Աղյուսակ 3
ԱՏԳ-ներում վարվող քաղաքականությունը Կենտրոնական, Արևելյան Եվրոպայի ու
Կենտրոնական Ասիայի երկրներում




Բելառուսի ԱՏԳ-ներում գործող ձեռարկությունների 30%-ը օտարերկրացիների
ձեռքում1 է:
Վրաստանի արդյունաբերական գոտիներում ներմուծվող և արտահանվող ապրանքները չեն ենթարկվում մաքսային հարկման, չկան արտարժութային ու կապիտալի ռեպատրիացիայի սահմանափակումներ, առևտրային քվոտաներ2:

Տարբեր երկրների առանձին գոտիներում որոշակի արտոնություններն ու խթանները
ունեն որոշակի քանակական տարբերություններ, սակայն դրանք հիմնականում լինում են
չորս տեսակի՝ հարկային, արտաքին առևտրային, ֆինանսական և վարչական: Սակայն
միջազգային փորձը ցույց է տալիս, որ շատ քիչ ներդրումային որոշումներ են ընդունվում՝
հիմնվելով միայն այս խթանների վրա, և ներդրողների համար շատ կարևոր է ամբողջ
գոտու մրցունակությունը3:

1

http://www.belarus.by/en/invest/investment-climate/free-economic-zones
Free Industrial Zones in Georgia, p 4, http://www.investingeorgia.org/
3
Special Economic Zones, Lessons for South Africa from international Evidence and Local Experience, CDE Round
Table, N 19, June 2012, p 3.
2

247

Աղյուսակ 4
ԱՏԳ-ների արտոնությունները Կենտրոնական և Արևելյան Եվրոպայի ու
Կենտրոնական Ասիայի երկրներում








Բելառուսի ԱՏԳ-ներում գործող ձեռնարկությունների շահույթը չի հարկվում գործունեությունը սկսելուց հետո 5 տարիների ընթացքում, իսկ Ուկրաինայում՝ առաջին 3-5 տարիների ընթացքում:
ՌԴ բոլոր ԱՏԳ-ներում գանձվող եկամտահարկը նվազեցվում է, իսկ գույքահարկ չի գանձվում 5-10 տարիների ընթացքում1:
Լիտվայում հարկեր չեն գանձվում գործունեության 6 տարիների ընթացքում,
օտարերկրյա ներդրողների շահաբաժինները ևս ենթակա չեն հարկման2:
Լատվիայում ՀՏԳ-ներում գործող ընկերությունների համար անշարժ գույքի
հարկը, եկամտահարկը, շահաբաժիններից հարկը զեղչվում են 80%-ի չափով3:
Լեհաստանում եկամտահարկը զեղչվում է 30-50%-ի չափով ԱՏԳ-ներում գործող
մեծ ընկերությունների, 40-60% չափով՝ միջին ընկերությունների և 50-70% չափով՝ փոքր ընկերությունների դեպքում4:

ԱՏԳ-ների զարգացման ծրագրի կարևորագույն կողմերից են, որ հաճախ անտեսվում
են, ներդրումային համաձայնեցումների պարզեցումն ու հստակեցումը, աշխատանքային
թույլտվությունների, ներմուծման ու արտահանման լիցենզիաների տրամադրումը, ինչպես նաև արագացված մաքսային ընթացակարգերը: Հետևյալ քայլերը կբարելավեն նորմատիվ-իրավական բազայի արդյունավետությունը.
1. Բիզնեսի գրանցման պարզեցված գործընթացի կիրառում՝ ներդրման գրանցման
պարզ համակարգի տեսքով՝ դրա հաստատման երկար ու բարդ գործընթացների
փոխարեն: Ընդ որում, գործունեության թույլատրելի ձևերով զբաղվելու տեսակների թվարկման փոխարեն, նախընտրելի է տալ անթույլատրելի ձևերով զբաղվելու
ցուցակ: Հաստատման ու մերժման բոլոր չափանիշները պետք է լինեն հրապարակային: Օրինակ՝ Վրաստանը իր արդյունաբերական գոտիների քաղաքականության մեջ նշում է գործունեության բոլոր այն ձևերը, որոնցով արգելված է զբաղվել
գոտու տարածքում5:
2. Նպաստել երկրորդային թույլտվությունների և լիազորությունների տրամադրմանը:
Լրացուցիչ թույլտվությունները, որոնք վերաբերում են հողօգտագործմանը, շենքային պայմաններին, աշխատանքային, առողջապահական և անվտանգության
հարցերին, կարելի է հեշտացնել՝ դրանց տրամադրման բոլոր լիազորությունները
1

Tax exemptions for Investors of Special Economic Zones, http://www.economy.gov.ru/
http://www.investlithuania.com/en/doing-business/investment/special-economic-zones
3
http://www.liaa.gov.lv/invest-latvia/competitive-advantages/business-incentives/tax-incentives-0
4
A guide to special economic zones in Poland, KPMG IN POLAND, p. 17.
5
http://www.investingeorgia.org/uploads/es_-_How_to_establish_FIZs_in_Georgia.pdf
2
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վերապահելով մեկ մարմնի, այլ ոչ թե թույլ տալ, որ ներդրողներն անհատապես
կրեն դժվարություններ՝ գործ ունենալով առանձին նախարարությունների եւ գերատեսչությունների հետ: Օրինակ ՌԴ-ն պետական մարմինների հետ շփման ընթացակարգերը պարզեցնելու և ներդրողների ժամանակը խնայելու համար ԱՏԳներում ներդրել է «մեկ պատուհանի» սկզբունքը1:
ԱՏԳ-ների ծրագրերի հաջողությանը նպաստող կարևորագույն գործոններից են նաև
կադրային, բյուջետային, ֆինանսական համագործակցության և բիզնեսի դյուրացման
վրա վերահսկողություն իրականացնելու համար պատասխանատու մարմնի գործունեության արդյունավետությունը և ինքնուրույնությունը: Ավելին, ինստիտուցիոնալ շրջանակներում կարևոր ուղղություն է այն, որ պետական մարմինները շարունակեն կատարել
կարգավորիչ գործառույթներ՝ և հեռու մնան ԱՏԳ-ները սեփականաշնորհելուց կամ գործարկելուց: Դա հնարավորություն կտա խուսափելու կոնֆլիկտներից, որոնք կարող են
առաջանալ կարգավորող մարմնի՝ ԱՏԳ-ների նախագծերի հաստատման իրավասություն
ունենալու և դրանց սեփականատեր հանդիսանալու հանգամանքից: Արդյունավետ ինստիտուցիոնալ դաշտ ստեղծելու համար առաջարկվում է հետևյալը.
1. ԱՏԳ-ների կադրային, բյուջետային, ծախսային քաղաքականության նկատմամբ
վերահսկողություն իրականացնող մարմնի ինքնակարգավորումը պետք է օրենսդրությամբ ամրագրված ու հստակեցված լինի:
2. ԱՏԳ կառավարման արդյունավետությունը անհրաժեշտ է հասցնել առավելագույնի անկախ խորհրդի ստեղծմամբ, որը կազմված կլինի նախարարներից և մասնավոր հատվածի ներկայացուցիչներից՝ լինեն դրանք ԱՏԳ մշակողներ, թե ներդրողներ: Լեհաստանում, օրինակ, ԱՏԳ-ների կառավարումը վերապահված է նախարարների խորհրդին2:
3. Մասնավոր ներդրողներին աջակցելու համար յուրաքանչյուր գոտում պետք է ունենալ մեկ համապիտանի մարմին, որը կկատարի ներդրումների և գրանցման հետ
կապված բոլոր ընթացակարգերը և կտա լիցենզիաներ:
Եվ, վերջապես, չպետք է անտեսել ԱՏԳ գտնվելու վայրի կարևորությունը: Թայվանի
և Հվ. Կորեայի ԱՏԳ-ների փորձը վկայում է, որ ազգային եկամտի աճի և գործազրկության ցածր մակարդակների ապահովումը մեծապես պայմանավորված է երկրում ԱՏԳ-ի
տեղաբաշխումից3: ԱՏԳ-ների ստեղծման վերաբերյալ գոյություն ունի երկու մոտեցում՝
տարածքային և գործառութային: Առաջին մոտեցման համաձայն՝ արտոնյալ ռեժիմից
օգտվում են ձեռնարկությունները և կազմակերպությունները, որոնք տեղադրված են որոշակի տարածքներում, իսկ երկրորդ մոտեցման դեպքում առավելություն է տրվում ձեռնակատիրական գործունեության որոշ տեսակների՝ անկախ դրանց տեղակայման վայրից:
ԱՏԳ-ների կառավարման արդյունավետությունը բարձրանում է, երբ գոտիները գործում
1

Administrative Regime and the system of “one window”, http://www.economy.gov.ru/
A guide to special economic zones in Poland, KPMG IN POLAND, p. 13.
3
A Comparative Analysis of Free Trade Zone Policies in Taiwan and Korea Based on Port Hinterland Perspective,
Yi-Chih Yang, The Asian Journal of Shopping and Logistics, Volume 25 Number 2 December 2009, p. 277.
2
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են ծախսերի փոխհատուցման, այլ ոչ թե սուբսիդավորման հիմունքներով և կողմնորոշված են դեպի շուկան ու հաճախորդները: Մեկ այլ կարևոր գործոն է ԱՏԳ-ների և արդյունաբերաան գոտիների ստեղծումը համակարգային, այլ ոչ թե ինքնավար սկզբունքով՝ որպես առևտրային, զբոսաշրջային, բնակելի և հանգստի համար նախատեսված «ավանների» մաս: Մեր ուսումնասիրած երկրներից Վրաստանը, օրինակ, արգելում է ԱՏԳ տարածքում բնակեցումը կամ հյուրանոցների կառուցումը:

НАРИНЕ ШЕКОЯН
АНАЛИЗ ПРАКТИЧЕСКИХ ШАГОВ ПО РАЗВИТИЮ СВОБОДНЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН
Ключевые слова: свободные экономические зоны, система
стимулов,
институциональные
рамки,
сотрудничество государственный и частных сфер, налоговые и таможенные привилегии
Во всем мире страны открывают различные типы свободных экономических зон для создания новых рабочих мест, стимулирования и диверсификации экспорта, увеличения скорости
передачи технологий и привлечения новых иностранных инвестиций. Правительства предоставляют фискальные, финансовые и другие льготы для достижения целей свободных экономических зон. Для того, чтобы свободные экономические зоны в своей целенаправленной политике достигли успеха, они не должны быть заменителями торговой и инвестиционной политики страны. В результате исследований международного опыта, политические деятели свободных экономических зон, особенно в Центральной и Восточной Европе и Центральной Азии, дали практические рекомендации, которые относятся к разработке свободных экономических зон, рычагов, привилегий, институциональных рамок, управления, физического развития и так далее.

NARINE SHEKOYAN
ANALYSIS OF PRACTICAL GUIDELINES TOWARDS DEVELOPMENT OF
FREE ECONOMIC ZONES
Key Words:

free economic zone, incentive framework,
institutional framework, cooperation between
public and private sectors, tax and customs
privileges, investment procedures

Countries all over the world develop different types of free economic zones as a tool to generate
employment opportunities, promote and diversify exports, increase technology transfer and attract
investment flows. To achieve intended objectives, governments offer a range of customs, tax and
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financial incentives. For success of free economic zones in achieving their purposeful policy objectives,
they can not be substitutes for country’s trade and investment policy. As a result of international
experience analysis, particularly of Central and Eastern European, as well as Central Asian countries,
practical recommendations are given regarding FEZ development, incentives and privileges,
institutional framework, management, physical development, etc.

ՎԵՆԵՐԱ ՈՍԿԱՆՅԱՆ
Դոցենտ, ՀՊՏՀ

ՆԵԲԱ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
Դասախոս, ՀՊՏՀ

ՌԱԴԻՈԱԿՏԻՎ ՃԱՌԱԳԱՅԹՄԱՆ ՎՆԱՍԱԿԱՐ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԵՎ ԱԶԳԱԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ
Հիմնաբառեր. ռադիոակտիվություն, ռադիոակտիվ ճառագայթներ, ռադիոակտիվ տեղումներ, ճառագայթման
չափաբաժին,
սահմանային
թույլատրելի և մահացու չափաբաժին
Ամբողջ աշխարհի հասարակությունը XX դարի կեսերից սկսել է ահազանգել մարդու և շրջակա միջավայրի վրա ռադիոակտիվ ճառագայթների վնասակար ազդեցության մասին: Ռադիոակտիվ նյութերը կարող են կուտակվել և վերաբաշխվել տարբեր միջավայրերում` էապես փոխելով
մեր մոլորակի սանիտարական և ռադիոակտիվ իրավիճակը:
Ռադիոակտիվ նյութերով աղտոտման ազդեցությունը կարելի է բնութագրել հետևյալ կերպ.
դրանք մտնելով կենսաբանական շրջապտույտի մեջ՝ առաջացնում են ազգաբնակչության ճառագայթման մակարդակի բարձրացում: Այդ պատճառով հետևանքների կանխման առավել անվտանգ և տնտեսապես շահավետ մեթոդների ընտրության համար հարկավոր է լավ ուսումնասիրել և ճիշտ գնահատել ռադիոակտիվ նյութերի վարքը շրջակա միջավայրում:

Մեր օրերում ճառագայթումն ամենուրեք է, համատարած ու անսահման: Այն անտեսանելի թշնամի է (անհոտ ու անգույն), որը վտանգ է ներկայացնում մարդու առողջությանը՝ քայքայելով օրգանիզմը ներսից1: Ռադիոակտիվ տարրերի հասցրած վնասը և մարդու
մարմնի ճառագայթահարման հետևանքները մտահոգում են ողջ աշխարհին, և ամբողջ
աշխարհում ուսումնասիրությունների լուրջ առարկա են: Իոնիզացիոն ճառագայթման
հիմնական տեսակները գիտության կողմից հայտնաբերվել են համարյա միաժամանակ:
1895 թ. Վ. Ռենտգենը հայտնաբերեց ռենտգենյան ճառագայթները, ֆրանսիացի գիտնա1

Вредные химические вещества. Радиоактивные вещества. Справочник. Под. ред. Л. А. Ильина.
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կան Ա. Բեկերելը՝ ռադիոակտիվության երևույթը՝ լուսանկարչական թիթեղների վրա բացահայտելով ուրանի ճառագայթման հետքերը: Իսկ ֆրանսիացի գիտնականներ Մարի և
Պիեռ Կյուրիները հայտնաբերեցին, որ ճառագայթումից հետո ուրանը ինքնակամ հաջորդաբար փոխարկվում է այլ տարրերի: Այսպես հայտնաբերվեց բնական ռադիոակտիվությունը, որով օժտված են անկայուն միջուկ ունեցող տարրերը: Ռադիոակտիվ նյութերը
տրոհվում են խիստ որոշակի արագությամբ, որը չափվում է կիսատրոհման պարբերականությամբ և որոշվում հետևյալ բանաձևով՝ LgT = C + D/E, որտեղ C-ն և D-ն հաստատուններ են, E–ն՝ էներգիայի քանակությունը, T-ն՝ կիսատրոհման ժամանակաշրջանը:
Ռադիոակտիվ մասնիկներն օրգանիզմ են ներթափանցում հետևյալ ճանապարհով՝ թոքերի, մաշկի և լորձաթաղանթի, աղեստամոքսային տրակտի միջոցով:
Ճառագայթումը երևույթ է, որը տեղի է ունենում ռադիոակտիվ տարրերում, միջուկային ռեակտորներում, ատոմային զենքի կիրառման ժամանակ, որի ընթացքում արձակվում են մասնիկներ և բազմազան ճառագայթներ՝ առաջացնելով են մարդու օրգանիզմի
վրա ազդող վնասակար և վտանգավոր գործոններ1:
Իոնացնող ճառագայթումը ռադիոակտիվ տարրերում ընթացող ֆիզիկաքիմիական
գործընթաց է, որ առաջ է բերում միջավայրի իոնացում՝ էլեկտրական հոսանքի առաջացում՝ հանգեցնելով բջիջների քայքայմանը, արյան բաղադրության փոփոխմանը, այրվածքների և այլ ծանր հետևանքների2: Ճառագայթման աղբյուր են ռադիոակտիվ տարրերը և դրանց իզոտոպները, միջուկային ռեակտորները, լիցքավորված մասնիկների արագացուցիչները, հաստատուն հոսանքի բարձրավոլտ աղբյուրները և այլն: Ատոմային
պայթյունները իրենց վտանգավոր ու վնասակար դերն են խաղում մարդու օրգանիզմի
լրացուցիչ ճառագայթման գործում: Միջուկային ընդհարումները, ինչպես նաև միջուկային
զենքի զանգվածային փորձարկումները իրենց մեջ սպառնալիք են էկոհամակարգերի և
ազգաբնակչության համար մինչև մի քանի կիլոմետր շառավղով: Միջուկային զենքի փորձարկումների ժամանակ մթնոլորտում առաջանում են հարյուրավոր տեսակի ռադիոնուկլիդներ,որոնք տարածվում և տեղափոխվում են տրոպոսֆերա, ինչպես նաև ստրատոսֆերայի ներքին շերտեր,իսկ այնտեղից տեղումների հետ թափվում են՝ Երկրագնդի մակերևույթի վրա ավելացնելով ռադիոակտիվ աղտոտվածության մակարդակը: Պայթյունների ժամանակ առաջացած ռադիոակտիվ տեղումներում հիմնականում հետևյալ իզոտոպներն են՝ 14C (T1/2 = 5730 տարի), 95Zr (1/2 = 64 օր), 137Cz (T1/2 = 30 տարի), 90Sr (T1/2 = 29
տարի): Ածխածնի և ցիրկոնիումի իզոտոպները վտանգ չեն ներկայացնում, իսկ ստրոնցիումի և ցեզիումի իզոտոպները վտանգավոր են, քանի որ ունեն բարձր ակտիվություն և
երկարատև կյանք: Նրանք երկուսն էլ պատկանում են քիմիապես առավել ակտիվ մետաղների խմբին: Թափանցելով կենդանի օրգանիզմ՝ դրանք մտնում են կենսաքիմիական շրջապտույտի մեջ, ցեզիումը հավասարաչափ տեղաբաշխվում է բոլոր օրգան-համակարգերում, իսկ ստրոնցիումը, ռադիումը կմախքի ոսկրերում, ցեզիումը` մկաններում,
1
2

Основы защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Под. ред. В.В. Тарасова. Изд. МГУ 1998.
Дертингер Д., Молекулярная радиобиология, М. 1973.
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ռուտենիումը` երիկամներում, ուրանը լյարդում, յոդը վահանաձև գեղձում1: Ռադիոակտիվ
աղտոտման հիմնական աղբյուրներից են ատոմային էլեկտրակայանները (ԱԷԿ): Որքան
հեռու են բնակելի տարածքները ԱԷԿ-ից, այնքան վնասակարության և վտանգավորության աստիճանը փոքր է, այնքան քիչ է ստացած ճառագայթման չափաբաժինը: Մթնոլորտ արտանետվող ռադիոնուկլիդների մեծամասնությունը շատ արագ քայքայվում են և
ունեն միայն տեղային նշանակություն: Իհարկե, գոյություն ունեն երկարակյաց ռադիոնուկլիդներ, որոնք կարող են տարածվել ողջ երկրագնդով մեկ և պահպանել իրենց գոյությունը գործնականորեն հավերժ: Ռադիոակտիվ ճառագայթման այլ աղբյուրներ են հանքերը և հարստացնող գործարանները: Ուրանի հարստացման ընթացքում առաջանում են
բազմաթիվ «պոչեր», որոնք պահպանում են իրենց գոյությունը միլիոնավոր տարիներ:
Միջուկային էներգետիկայից ստացած ճառագայթները հիմնականում է բնական աղբյուրներից ստացած ճառագայթման 2%-ից քիչ մասն են2:
Ճառագայթման ազդեցությունը մարդու վրա կախված է ոչ միայն ճառագայթման տեսակից, բաժնեչափից, այլև ընդունման ժամանակից: Տարբեր ժամանակներում մարդու
կողմից ստացված նույն բաժնեչափը տարբեր ձևով է ազդում նրա վրա: Առաջին հերթին,
ճառագայթումից վնասվում են մոլեկուլները, ինչը հանգեցնում է բջիջների ոչնչացմանը,
ինչպես նաև խախտվում է բջիջների բաժանման գործընթացը: Ռադիոակտիվ ճառագայթման ազդեցությունից օրգանիզմում առաջանում են մի շարք գործառութային և մորֆոլոգիական փոփոխություններ, որոնց քանակը և որակը կախման մեջ են գտնվում ճառագայթների տեսակից, բաժնեչափի հզորությունից, ճառագայթահարվող դաշտի մեծությունից և օրգանիզմի կենսաբանական առանձնահատկություններից: Ինչ վերաբերվում է
ճառագայթման գենետիկական հետևանքներին, ժառանգական փոփոխությունների հաճախականությունը սերունդների մոտ համեմատական է այն բաժնեչափի հզորությանը,
որ ստացել են ծնողները: Ճառագայթման ֆոնը գերազանցող ցանկացած քրոնիկ ազդեցություն մեծացնում է մուտացիաների ազդեցության ռիսկը: Գամմա-ճառագայթների ազդեցության տակ մարդու օրգանիզմի հյուսվածքներում կարող են տեղի ունենալ բարդ ֆիզիկական և կենսաբանական գործընթացներ` մոլեկուլային կապերի խզումներ, որոնք
մասնակիորեն հանգեցնում են բջիջների մահացմանը: Կենսաբանական գործընթացների
խախտումները կարող են լինել շրջելի, երբ ճառագայթված հյուսվածքների բջիջների
բնականոն աշխատանքն ամբողջությամբ վերականգնվում է, կամ անշրջելի, որը տանում
է առանձին օրգանների կամ ամբողջ օրգանիզմի վնասմանը, և ի վերջո, ճառագայթային
հիվանդության զարգացմանը3: Օրգանիզմի պաշտպանական ռեակցիան իոնացնող ճառագայթների տարբեր բաժնեչափերի դեպքում տարբեր է լինում՝ օրինակ մարդու մաշկի
տեղային 100 ռ. միանվագ ճառագայթման դեպքում փոփոխվում են միայն օրգանիզմում
տեղի ունեցող բիոքիմիական և ֆիզիոլոգիական գործընթացների ինտենսիվությունը, իսկ
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2000 ռ. ժամանակ՝ առաջանում է մաշկի խոց: Որոշ հեղինակների տվյալներով ճառագայթման փոքր բաժնեչափերը կարող են դրդող ազդեցություն ունենալ: Մարդկանց մոտ
ճառագայթման նկատմամբ առավել զգայուն են ողնուղեղը, փայծաղը, գեղձերը և ստամոքսը: Մեծ բաժնեչափերի դեպքում մարդու մահը վրա է հասնում ստամոքսի կամ ողնուղեղի վնասումից: Օրինակ գամմա-ճառագայթները հենց հպվում են մարդու օրգանիզմին ԴՆԹ-ն սկսում է քայքայվել 1-ժամ հետո1: Սահմանային թույլատրելի բաժնեչափը գերազանցող պարբերաբար ճառագայթման ազդեցության դեպքում առաջանում է քրոնիկ
ճառագայթային հիվանդություն: Օրինակ՝ ռադիոակտիվ յոդի իզոտոպներն օրգանիզմ
ընկնելիս կուտակվում են վահանաձև գեղձում՝ առաջացնելով ամենածանր հետևանքներ:
Ստրոնցիում-90 և ռադիումի իզոտոպները կուտակվում են ոսկրերում, ազդում ոսկրածուծի վրա` առաջացնելով լեյկեմիա: Հիմնական մեխանիզմները կրում են երկակի բնույթ.
 կարող է խախտվել ԴՆԹ կառուցվածքը, այսինքն՝ բջջի գենետիկական ապարատը, որը հանգեցնում է ուռուցքային և ժառանգական հիվանդությունների,
 ճառագայթումն իոնացնում է հյուսվածքներում գտնվող ջուրը` առաջացնելով ՕH
ազատ ռադիկալներ, որոնք քայքայում են սպիտակուցների մոլեկուլները և այլ օրգանական միցություններ: Բջիջներն առանձնապես խոցելի են իրենց բաժանման
գործընթացում:
Կենդանի օրգանիզմների իմունային համակարգը ոչնչացնում է ճառագայթման
հետևանքով առաջացած՝ քայքայված կամ վնասված բջիջները, քանի դեռ առաջացած
վնասվածքների ազդեցությունը փոքր է կոմպենսացնող մեխանիզմների գործընթացների
ինտենսիվությունից:
Դրանք նշանակալի վտանգ են ներկայացնում մարդու կենսագործունեության համար
և պահանջում են ազգաբնակչության ճառագայթային անվտանգության ապահովման հուսալի միջոցներ:
Ռադիոակտիվ ճառագայթման ազդեցությունից առաջացող փոփոխությունների արտահայտման աստիճանը և բնույթը կախված են բազմաթիվ գործոններից և ճառագայթման պայմաններից: Ճառագայթահարման որոշակի բաժնեչափի դեպքում օրգանիզմում
առաջանում են ֆիզիոլոգիական գործընթացների ընկճում, հյուսվածքների և օրգանների
վերականգնողական գործառույթների անկում2: Աշխարհի բոլոր վառարաններից օդ է արտանետվում նույն քանակի մուր, որքան էլեկտրակայաններից: Վերջին տարաիներին
մարդկությունը եռանդուն կերպով զբաղվում է միջուկային ֆիզիկայի խնդիրներով,
ստեղծվել են հարյուրավոր արհեստական ռադիոնուկլիդներ, սովորել է օգտագործել
ատոմի հնարավորությունները բազմաթիվ բնագավառներում՝ բժշկության, էներգետիկայում, բազմաթիվ սարքավորումներում, ընդերքաբանությունում, ռազմական արտադրությունում և այլն: Այս ամենը բերում է մարդու օրգանիզմի լրացուցիչ ճառագայթման: Ամեն
տարի սովորական մարդը միջինում ենթարկվում է 620 միլիբեր ճառագայթման (որը
1
2
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Сивухин Д., Общий курс физики.Том V. Атомная и ядерная физика. М. 2001.

254

վնասակար չէ), որի ուղիղ կեսը բնական ֆոնի ճառագայթումն է, որը գոյություն ունի
շրջակա միջավայրում, իսկ մյուս կեսը տեխնոգեն աղբյուրներից է, որոնք բժշկական, կոմերցիոն, արտադրական ճառագայթումներն են1:
Ծովի մակարդակից բարձր տարածքներում ճառագայթման չափաբաժինը մեծ է, քանի որ օդային շերտի հաստությունը և խտությունը բարձրանալու հետ նվազում են՝ թուլացնելով պաշտպանիչ ունակությունները: Ծովի մակարդակին հավասար տարածքում ապրող մարդը տարեկան ստանում է 0,3 մԶՎ, իսկ 4000 մ բարձրության վրա ճառագայթումը՝ 1,7 մԶՎ է: 12 կմ բարձրության վրա, տիեզերական ճառագայթների հաշվին, ճառագայթման մակարդակը աճում է 25 անգամ: Ինքնաթիռի անձնակազմը ստանում է 10
մԶվտ՝ 2400 կմ անցնելիս, նշանակություն ունի ոչ միայն թռիչքի տևողությունը, այլև
բարձրությունը: Երկրային ռադիացիան՝ միջինում 0,35 մԶվ/տարին, հիմնականում ճառագայթվում է այն օգտակար հանածոներից, որոնք պարունակում են կալիում-40, ռուբիդիում-87, ուրան-238, թորիում-234: Օրինակ ռադոնը արձակվում է երկրակեղևից ամենուրեք, և մարդը այդ ճառագայթման մեծ մասը ստանում է չօդափոխվող սենյակում: Ռադոնի խտությունը փակ սենյակում 8-անգամ մեծ է, քան փողոցում: Կավահողերը չափազանց ռադիոակտիվ են: Շատ ռադիոակտիվ են արտադրության որոշ թափոններ՝ կարմիր կավից աղյուսը, ածխի այրումից առաջացած մրի փոշին2: Ռադոնի ներթափանցելու
այլ ճանապարհներից են ջուրը և բնական գազը: Եռման ջրում ռադոնը գոլորշու հետ հեռանում է: Այդ պատճառով հիմնական վտանգ է ներկայացնում ռադոնի ներշնչելը գոլորշու հետ միասին, որը շատ հաճախ տեղի է ունենում տաք ջրով լողանալիս: Նույնպիսի
վտանգ է ներկայացնում է ռադոնը, հողի տակ խառնվելով բնական գազի հետ, որը հետագայում այրվում է բնակարաններում, բազմաթիվ ջեռուցիչ սարքավորումներում: Օդափոխության բացակայության դեպքում ռադոնի խտությունը կարող է հասնել վտանգավոր
չափերի: Երկրագնդում գոյություն ունեն վայրեր, որտեղ այդ ցուցանիշը բազմաթիվ անգամ գերազանցում է սահմանային թույլատրելի չափաբաժինը:
Ռադիոակտիվ ճառագայթման աղբյուր են նաև բջջային հեռախոսները, ռադիոաշտարակները, Wi–Fi ցանցերը, որոնք ալիքներ են բաց թողնում՝ կլանվելով մարդու օրգանիզմի կողմից: Բջջային հեռախոսներից ճառագայթահարվելու վտանգը շատ կայուն է և
անհանգստացնում ամբողջ աշխարհի գիտնականներին: Օրինակ՝ ԱՄՆ-ում` Սան Ֆրանցիսկոյում անցած տարվա հունիսին օրենք է ընդունվել, որ բոլոր վաճառվող հեռախոսների վրա պետք է նշված լինի ճառագայթման մակարդակը: Բջջային հեռախոսների ճառագայթման մակարդակը որոշելու համար օգտագործվում է SAR (Specific Absorption Rate)
կոչվող մեծությունը (կլանման հարաբերական գործակից): Այն չափվում է Վտ/կգ չափման
միվորով (FCC–ի չափորոշիչներով):

1
2

Шубин А., Курс общей физики, часть VI, Квантово-оптические явления. Элементи атомной и ядерной физики.
Алексеев В. и др., Безопасность жизнедеятельности. М., 2006.
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Բոլոր մարդիկ պետք է պատկերացում ունենան ռադիոակտիվ ճառագայթման
վտանգավորության և դրանից պաշտպանվելու հիմնական եղանակների, ձևերի ու միջոցների մասին:
Ռադիոակտիվ ճառագայթման վնասակար ազդեցությունից պաշտպանվելու համար
անհրաժեշտ է.
 կազմակերպել միջոցառումներ, որոնք ներառում են ռադիոակտիվ տարրերի
ձեռքբերման, տեղափոխման, պահպանման և թաղման անվտանգության ապահովումը, ընդհանուր և անահատական բաժնեչափային վերահսկողությունը,
 պրոֆիլակտիկ միջոցառումներ՝ դեղորայքային պատրաստուկների օգտագործումը, օրինակ՝ յոդ-131-ի ազդեցությունից պաշտպանվելու համար ընդունում են կալիումի յոդիտ, կայուն յոդի 3% կամ 5%-անոց լուծույթ,
 ճարտարագիտատեխնիկական մեթոդներն ու միջոցները ներառում են պաշտպանության անհատական միջոցների կիրառում, անվտանգության պահանջների
պահպանում արտադրությունում ճառագայթման աղբյուրներից բաց և փակ աշխատանքի ժամանակ:
Այդ ճառագայթների վտանգավոր և վնասակար ազդեցությունից պաշտպանվելու համար օգտագործում են այնպիսի նյութեր, ինչպիսիք են կապարը, բետոնը, կապարային
ապակին: Գամմա-ճառագայթներից լավ են պաշտպանում բարձր խտության մետաղական վահանները (կապար, վիսմուտ, վոլֆրամ) և այլն:

ВЕНЕРА ВОСКАНЯН
НЕБА ПЕТРОСЯН
ВРЕДНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ РАДИОАКТИВНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ И
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
Ключевые слова: радиоактивность, радиоактивные лучи,
радиоактивные осадки, доза облучения,
предельно-допустимые
и
смертельные
дозы
Всемирное сообщество с середины ХХ века забило тревогу по поводу вредного воздействия
радиоактивных загрязнений на человека и окружающую среду. Радиоактивные вещества могут
накапливаться и перераспределяться в различных местах и, таким образом, изменять санитарное состояние и радиационный фон планеты.
Влияние радиоактивного загрязнения проявляется в том, что радиоактивные вещества,
входящие в биологический круговорот, повышают радиационный фон, который влияет на население. По этой причине, для предотвращения последствий, надо лучше изучать и точно оценивать поведение радиоактивных веществ в природе с целью выявления приоритетных методов защиты населения.
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VENERA VOSKANYAN
NEBA PETROSYAN
HARMFUL EFFECT OF RADIOACTIVE RADIATION AND ORGANIZATION
OF POPULATION PROTECTION
Key Words: radioactivity, radioactive radiation, radioactive
precipitation,
radiation
doze,
maximum
permissible and lethal dose
In the mid of 20th century world society was highly concerned about the harmful effect of
radioactive pollution on people and environment. Radioactive substances can be accumulated and
redistributed in different environments by significantly changing sanitary and radioactive situation of
our planet. The effect of radioactive pollution is that entering into biological cycle, it causes increase of
radiation level for population.To prevent further consequences, more detailed study and correct
estimation of radioactive substances in nature is needed with the purpose of revealing priority methods
for protection of population.

ԺՈՐԱ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
Տնտեսագիտության թեկնածու, ՀՊՏՀ

ԼՈՒՍԻՆԵ ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ
Տնտեսագիտության թեկնածու, ՀՊՏՀ

ՀՀ ՄԱՐԶԵՐԻ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆԵՐՈՒԺԸ
Հիմնաբառեր. սոցիալ-տնտեսական ներուժ, աշխարհագրական դիրք, ժողովրդագրություն, օգտակար հանածոներ, կենսամակարդակ, գործազրկություն
Հոդվածի շրջանակներում կատարվել է ՀՀ մարզերի սոցիալ-տնտեսական ներուժի գնահատում, վերլուծության են ենթարկվել ՀՀ ներկայիս իրավիճակը գնահատող մի շարք ցուցանիշներ,
մասնավորապես՝ աշխարհագրական դիրք, ժողովրդագրություն, օգտակար հանածոներ, կենսամակարդակ և գործազրկություն։

Աշխարհագրական դիրք: Համաձայն «ՀՀ վարչատարածքային բաժանման մասին»
ՀՀ օրենքի` ՀՀ տարածքը բաժանվում է տասը մարզերի (Արագածոտն, Արմավիր, Արարատ, Կոտայք, Շիրակ Գեղարքունիք, Լոռի, Տավուշ, Վայոց ձոր, Սյունիք) և մարզի կարգավիճակ ունեցող Երևան քաղաքի:
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Վերոնշյալ մարզերից շատերն առանձնանում են նրանով, որ պետական սահմաններ
ունեն հարևան երկրների հետ (Վրաստան, Իրան, Թուրքիա և Ադրբեջան/Նախիջևան):
Հատկապես խիստ կարևորվում է նրանցից երկուսի (Վրաստան, Իրան) հետ բաց սահմաններ ունենալու, ինչպես նաև տասնամյակներ շարունակ կառուցողական դիվանագիտական հարաբերություններ վարելու հանգամանքը, ինչը, բնականաբար, պետք է դիտարկվի որպես նպաստավոր հանգամանք այն մարզերի տնտեսությունների և ենթակառուցվածքների զարգացման համար, որոնք անմիջականորեն գտնվում են հենց այդ
երկրների հարևանությամբ:
Ժողովրդագրություն: 2008-2012 թթ. Հայաստանի Հանրապետության բնակչության
թվի վերլուծության արդյունքներով` ՀՀ բնակչության թիվը, 2012-ին 2008-ի համեմատ
նվազել է շուրջ 211,100-ով (-6,5%)` 3,238,000-ից դառնալով 3,026,900, իսկ արդեն 2013 թ.
տարեվերջի դրությամբ այդ թիվը նվազել է ևս 9500-ով (-0,3%)` կազմելով 3,017,400
մարդ (գծապատկեր 1)1:

3 238 000

20 08

3 249 500

2009

3 262 600

3 021 400

2010
?ընդամենը
? ?? ? ?? ?

2 011
?քաղաքային
? ? ? ? ? ?? ?

3 026 900

2012

3 017 400

2013

?գյուղական
?? ?? ? ? ? ?

Գծապատկեր 1. ՀՀ բնակչության թվի փոփոխության շարժընթացը 2008-2013 թթ.

Մարզերում առկա ժողովրդագրական խնդիրները, ամայության մատնված և չբնակեցված տարածքների առկայությունը ավելի ցայտուն են դրսևորվում, երբ որևէ մարզի
բնակչության թիվը համադրվում է մեկ այլ մարզի համապատասխան ցուցանիշի հետ`
հաշվի առնելով նաև այդ մարզերի տարածքները:
Մասնավորապես, համադրելով 2012 թ. տարեվերջի դրությամբ Արմավիր-Վայոց ձոր
մարզերի առկա բնակչության թվի և տարածքի մեծության ցուցանիշները, ստանում ենք
խիստ մտահոգիչ պատկեր Վայոց ձորի համար (աղյուսակ 1)2։
Վայոց ձորի մարզը ամենաքիչ բնակեցվածն է, որի բնակչությունը ավելի քան 5 անգամ քիչ է ամենաշատ բնակչություն ունեցող Արմավիրի մարզից, այն պարագայում, երբ
1

2

Ազգային վիճակագրական ծառայություն, Վիճակագրական տեղեկագիր, Հայաստանի Հանրապետության
մշտական բնակչության թվաքանակը 2009-2014 թթ., էջ 3:
ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն, Հայաստանը թվերով, 2013, ՀՀ մարզերի և Երևան քաղաքի
բնակչության սոցիալ-տնտեսական համառոտ բնութագիրը, էջ 110-119:
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մարզի տարածքը 2 անգամ ավելի է, քան Արմավիրինը, ինչն էլ փաստում է միևնույն ժամանակ բնակչության խտության (մարդ/կմ2) մոտ տասն անգամ քիչ լինելու հանգամանքի
մասին (բնակչության թիվ/տարածք): Վայոց ձորի մարզում բնակչության ընդհանուր թիվը
3,8 անգամ էլ փոքր է հանրապետական միջինից:
Աղյուսակ 1
2012 թ. տարեվերջի դրությամբ ՀՀ բնակչության թիվը, խտությունը և մարզերի
տարածքային մեծությունները (կմ2)

N

Մարզ

2012 թ. տարեվերջի դրությամբ ՀՀ
բնակչության թիվն ըստ մարզերի

Տարածքի
մեծությունը՝ կմ2

Բնակչության
խտությունը՝
մարդ/կմ2

1

Արագածոտն

133,000

2756

48

2

Արմավիր

267,100

1242

215

3

Արարատ

261,400

2090

125

4

Կոտայք

255,300

2086

122

5

Շիրակ

251,300

2681

94

6

Լոռի

234,700

3799

62

7

Տավուշ

128,300

2704

47

8

Վայոց ձոր

52,200

2308

23

9

Գեղարքունիք

235,600

5348

44

Սյունիք

141,700

4506

31

10

Վերոնշյալից կարելի է փաստել, որ Վայոց ձորի համար բնակչության թվի ավելացումը առաջնային խնդիր է, քանի որ դրա լուծումն ունի ռազմավարական կարևորություն և
նշանակություն, ոչ միայն մարզի, այլև ամբողջ Հայաստանի համար` հաշվի առնելով նաև
դրա սահմանակից լինելը Նախիջևանին:
Օգտակար հանածոներ: Հայաստանի Հանրապետությունը աչքի է ընկնում իր զանազան օգտակար հանածոների (մոլիբդեն, պղինձ, երկաթ, ոսկի, արծաթ, ցինկ, քարաղ,
տուֆ, մարմար, բազալտ, հանքային ջուր և այլն) հագեցվածությամբ, որի ընդհանուր արժեքը գնահատվում է ավելի քան 4 տրիլիոն դոլար: ՀՀ տարածքում հայտնի է շուրջ 60
օգտակար հանածոների 565 հանքավայր: ՀՀ-ում օգտակար հանածոներով ամենահարուստը Սյունիքի մարզն է, որտեղ գտնվում է երկրի գունավոր և թանկարժեք մետաղների
հանքաքարերի մեծ մասը: Օգտակար հանածոների հագեցվածությամբ առանձնանում են
նաև Լոռու, Կոտայքի, Վայոց ձորի, Տավուշի, Գեղարքունիքի մարզերը:
Չնայած ՀՀ աշխարհագրական տարածքը ընդամենը 29,7 հազար քառ. կմ է, ինչը,
մակրոտնտեսական առումով, հաստատում է մեր երկրի փոքր լինելու հանգամանքը, սակայն այն, որ աշխարհում առկա մոլիբդենի ընդհանուր պաշարների գրեթե 7%-ը գտնվում
է ՀՀ-ում, վկայում է այն մասին, որ մեծ հաշվով, Հայաստանը կարող է այդ օգտակար հա259

նածոյի համաշխարհային շուկայում ունենալ որոշակի դերակատարություն: Նույնը կարող
է վերաբերել պղնձին, հանքային ջրերին, շինարարական նյութերին և այլն:
Կենսամակարդակ: Վերլուծելով 2008-2013 թթ. միջին ամսական անվանական աշխատավարձի մակարդակը ՀՀ-ում` պետք է փաստել, որ այն բարձրացել է գրեթե 1.8 անգամ` չնայած մարզերում և Երևան քաղաքում եկամուտների խիստ անհավասարաչափ
բաշխվածությանը:
Մասնավորապես՝ վերջին 4 տարվա միջին ամսական անվանական աշխատավարձի
ամենացածր մակարդակը գրանցվել է Արագածոտնում, որին հաջորդում են Շիրակի, Տավուշի և Վայոց ձորի մարզերը. միաժամանակ միջին ամսական անվանական աշխատավարձի ամենաբարձր ցուցանիշով առանձնանում է Սյունիքի մարզը, որին հաջորդում են
Երևանը, Արմավիրն ու Կոտայքը: Պետք է փաստել նաև, որ Արագածոտնում միջին ամսական անվանական աշխատավարձի չափը 1,2 անգամ էլ փոքր է հանրապետական միջինից:
Սյունիքում միջին ամսական անվանական աշխատավարձի ամենաբարձր լինելը բացատրվում է աշխատուժի գերակշիռ մասի` հանքագործական արդյունաբերության և բացհանքերի շահագործման հատվածում ներգրավվածությամբ` պայմանավորված աշխատավորների կյանքի և առողջության համար ավելի վտանգավոր և ռիսկային աշխատանքային պայմանների առկայությամբ, ինչը չես կարող ասել Արագածոտնի պարագայում, որտեղ բնակչության հիմնական մասը ներգրավված է գյուղատնտեսության և անասնապահության մեջ :
Գործազրկություն: Համաձայն «Զբաղվածության պետական ծառայություն» գործակալության տվյալների` 2013 թ. հունվարի 1-ի դրությամբ ՀՀ-ում գրանցված է եղել 62.4
հազար գործազուրկ, այնինչ, ըստ ընտրանքային հետազոտության տվյալների, նրանց միջին տարեկան քանակը գրեթե չորս անգամ ավելին է՝ մոտ 245.5 հազար` հաշվի առնելով
թաքնված և չգրանցված գործազրկության տվյալները: Այս շեղումը ակնհայտ երևում է
նաև ՀՀ մարզերում և Երևան քաղաքում վերջին տարիներին գործազրկության մակարդակի վերլուծության արդյունքներից (գծապատկեր 2)1:
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Գծապատկեր 2. Գործազրկության մակարդակը (%) ՀՀ-ում 2001-2013 թթ.
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Ազգային վիճակագրական ծառայություն, գործազրկության մակարդակ (%),
http://www.armstat.am/am/?nid=126&id=08010
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2012 թ. գործազուրկների, բացարձակ թվով, ամենաբարձր ցուցանիշը Երևան քաղաքից հետո գրանցվել է Լոռու մարզում: Ինչ վերաբերում է գործազրկության մակարդակին
(գործազուրկների թիվը հարաբերած տնտեսապես ակտիվ բնակչությանը), ապա Երևանից հետո գործազրկության բարձր մակարդակով առանձնանում է Շիրակի մարզը, որտեղ գործազրկության մակարդակը կազմում է մոտ 22%, այն դեպքում, երբ ՀՀ-ում 2012 թ.
գրանցվել է գործազրկության 17.3% միջին մակարդակ:
Նույն ժամանակաշրջանում գործազրկության ամենացածր ցուցանիշը գրանցվել է
Արագածոտնում: Ուշագրավ է նաև այն հանգամանքը, որ Արագածոտնում գրանցված
գործազուրկների գրեթե 87%-ը կանայք են, ովքեր կազմում են մարզի տնտեսապես ակտիվ բնակչության 55%-ը: Համեմատության մեջ դնելով մարզերի` գործազրկության մակարդակով ամենաբարձր և ամենացածր ցուցանիշները, տեսնում ենք, որ վերջիններիս
գործազրկության մակարդակները, հաշվի առնելով նաև տնտեսապես ակտիվ բնակչության թիվը, տարբերվում են ավելի քան 5 անգամ:
Սակայն ինչպե՞ս կարող է ամենացածր գործազրկության մակարդակ գրանցվել այն
մարզում, որը հարուստ չէ օգտակար հանածոներով, արդյունաբերությունը համեմատաբար
թույլ է զարգացած, գործում են ընդամենը մի քանի արդյունաբերական ձեռնարկություններ,
որոնք ի զորու չեն ապահովելու անհրաժեշտ քանակով աշխատատեղեր, երբ գյուղատնտեսությունն է համարվում մարզի տնտեսության զարգացման հիմնական ուղղությունը:
Փաստեր, որոնք ևս մեկ անգամ խոսում են թաքնված և չգրանցված գործազրկության առկայության, մարզերի անհավասարաչափ զարգացվածության, աշխատատեղերի
ստեղծմանն ուղղված պետական ծրագրերի բացակայության, ենթակառուցվածքների անհամաչափ բաշխվածության, ինչպես նաև, ընդհանուր առմամբ, շուկայական տնտեսության մեխանիզմների ոչ արդյունավետ կիրարկման մասին:

ЖОРА САРГСЯН
ЛУСИНЕ АГАДЖАНЯН
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНОВ РА
Ключевые слова: социально-экономический потенциал, географическое положение, демография, полезные ископаемые, уровень жизни, безработица
Оценка социально-экономического развития регионов РА и анализ различных индексов (географическое положение, демография, полезные ископаемые, уровень жизни и безработица) был
произведен в рамках этой статьи с целью определения текущей ситуации РА.
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Assessment of regional socio-economic potential in RA and analysis of various indices
(geographical location, demography, minerals, living standard and unemployment) for estimation of RA
current situation have been made within the framework of this article.

ԻՇԽԱՆ ՏԻԳՐԱՆՅԱՆ
Տնտեսագիտության թեկնածու,
պրոֆեսոր, ՀՊՏՀ

ԿԱՐԵՆ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
Տնտեսագիտության թեկնածու,
դոցենտ, ՀՊՏՀ

ՀՀ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՆԵՐԻ ԱՐԴԻ ՎԻՃԱԿԸ ԵՎ
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ
Հիմնաբառեր. կրթություն, գիտություն, բարեփոխում, զարգացման հեռանկարներ
Կատարվել է ՀՀ կրթության և գիտության ոլորտների արդի վիճակի, ուժեղ և թույլ կողմերի
բարեփոխումների ընթացքի, պետական քաղաքականության ձեռքբերումների և բացթողումների
վերլուծություն: Բացահայտվել են ոլորտների զարգացման հեռանկարները:

ՀՀ կրթության և գիտության ոլորտների արդի վիճակը, բարեփոխումները և զարգացման հեռանկարները առանցքային նշանակություն ունեն ՀՀ տնտեսության երկարաժամկետ զարգացման գործում: ՀՀ կրթական բարեփոխումների ներկա փուլում, որը
սկսվել է դեռևս 2003 թ., պետական ու ազգային կարևորագույն խնդիրը կրթության համակարգի առաջանցիկ զարգացումը և միջազգային ասպարեզում դրա մրցունակության
ապահովումն է:
Նկատենք, որ կրթության բնագավառում պետական քաղաքականության կազմակերպական հիմքը կրթության զարգացման պետական ծրագիրն է: Այդուհանդերձ, բացի օրենսդրական դաշտի կատարելագործումից, պետությունը որդեգրել է նաև միջնաժամկետ և
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երկարատև զարգացման ծրագրավորման քաղաքականությունը, ինչը արտահայտվում է
միջնաժամկետ ծախսային ծրագրերի և կրթության ոլորտի զարգացման ծրագրերում:
Իսկ, մասնավորապես, բարձրագույն և հետբուհական կրթության (ԲՀԿ) զարգացման
նպատակն է առաջադեմ, գիտելիքահեն, ժամանակակից հասարակության և տնտեսության պահանջներին համապատասխանող, մրցունակ, մատչելի, բարձրորակ կրթությամբ
մասնագետներ պատրաստող համակարգի ձևավորումը:
ԲՀԿ զարգացման խնդիրները հիմնականում հետևյալն են.
 ԲՀԿ համակարգի ինտեգրում ԲԿ եվրոպական տարածաշրջանին,
 որակյալ և մրցունակ կրթության ապահովում,
 ԲՀԿ մատչելիության բարձրացում և հասանելիության ապահովում հասարակության տարբեր սոցիալական խմբերի համար,
 ԲՀԿ համապատասխանեցում հասարակության և տնտեսության պահանջներին,
 ԲՀԿ համակարգի կառավարման և ֆինանսավորման մեխանիզմների արդիականացում և բարելավում1:
Անշուշտ, բարձրագույն կրթության ոլորտում բարեփոխումների իրականացման հաջողությունը մեծապես կախված է բուհերի գործունեության պլանավորման, կառավարման
և գնահատման, ինչպես նաև ՀՀ ԿԳՆ` որպես ոլորտի պատասխանատուի, քաղաքականության ձևավորման, արդյունքների վերլուծության, մշտադիտարկման ու գնահատման
կարողություններից: Այդ կարողությունների զարգացման համար անհրաժեշտ է ունենալ
լիարժեք տեղեկատվություն բարձրագույն կրթության ոլորտի հաստատությունների վերաբերյալ: Նման տեղեկատվության մեջ յուրահատուկ տեղ է գրավում վիճակագրությունը:
Վիճակագրական բնույթի տեղեկատվությունն ունի ինչպես հաշվետու, այնպես էլ վերահսկող նշանակություն2:
Անհրաժեշտ է նշել, որ բարձրագույն կրթության բարեփոխումների կարիք ունեցող
առանցքային ուղղություններից մեկը բարձրագույն կրթության ֆինանսավորման համակարգն է: Հայաստանում բարձրագույն կրթության պետական ֆինանսավորման մակարդակը բավական ցածր է: Այն նկատելիորեն ցածր է տարածաշրջանի միջինից` կազմելով
ՀՆԱ-ի շուրջ 0.2%-ը և ընդհանուր կրթության ծախսերի` 6-7%-ը, ինչը զգալիորեն զիջում է
ՏՀԶԿ երկրների միջին ցուցանիշը (համապատասխանանաբար՝ 1.3% և 20%)3: Ներկայում
պետական բյուջեից բուհերին հատկացվող ֆինանսավորումը վերջիններիս եկամտի մոտ
21 տոկոսն է:
Հարկ է մատնանշել, որ պետական բուհերում ուսանողական վարձավճարները հարաբերականորեն բարձր են` հասնելով մեկ շնչին ընկնող եկամտի շուրջ 20 տոկոսին (համեմատության համար, օրինակ, ԱՄՆ-ում կամ Ճապոնիայում այն հասնում է եկամտի 11
1

Բարձրագույն և հետբուհական կրթության զարգացման սկզբունքային մոտեցումներ,
http://www.edu.am/DownloadFile/4118arm-BUH.pdf
2
«Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ, http://www.cfep.am/establishment-and-strengthening-of-the-nationalquality-assurance-system
3
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տոկոսին)1: Իսկ պետական ֆինանսավորումը բուհերին հիմնվում է պետական պատվերի
համակարգի վրա, թեև 2008 թվականից պետական պատվերի հասկացությունը փոխարինվել է ուսանողական նպաստների հասկացությամբ` առանց համակարգում էական փոփոխությունների իրականացման:
Այսպիսով, ակնհայտ է, որ ՀՀ կառավարությունը պետք է վերանայի բարձրագույն
կրթության ֆինանսավորման ռազմավարությունը, ներառյալ ուսանողական նպաստների
հատկացման սկզբունքները և մեթոդները: Մասնագիտական չափաքանակները և դրանց
բաշխումն ըստ բուհերի նույնպես վերնայման կարիք ունեն՝ համապատասխանեցնելով
դրանք երկրի տնտեսության զարգացման առաջնային ոլորտներին և աշխատաշուկայի
պահանջներին:
Ի հավելումն, ֆինանսական հատկացումների բացակայությունը, համալսարաններում
գործառութային և կառուցվածքային բարեփոխումներ իրականացնելու, նորարարությունները խթանելու ուղղություններով, ոլորտի ներկայիս խնդիրներից մեկն է: Համալսարաններին այսօր պետական ֆինանսավորում չի հատկացվում նորարարական, զարգացման
կրթական ծրագրերի մշակման և իրականացման համար, իրենց տեխնոլոգիաների, սարքավորումների, ուսումնական ծրագրերի և մեթոդաբանության արդիականացման, միջազգային համագործակցություններ նախաձեռնելու, ինչպես նաև կարողությունների և
կատարողական ցուցանիշների բարելավման և այլ նպատակներով:
Իհարկե, բարձրագույն կրթության մեջ նորարարությունների խրախուսումը և զարգացման ծրագրերի մշակումը հնարավորություն կընձեռեն բուհերին մշակելու և իրականացնելու նորարարական ծրագրեր իրենց ուսումնական ծրագրերի և մանկավարժական
մեթոդների արդիականացման, ԵԿՓԿՀ (Եվրոպական կրեդիտների փոխանցման և կուտակման համակարգ - ECTS) մշակման, ֆինանսական միջոցների հայթայթման ուղիների
կատարելագործման, արդյունաբերության հետ կապերի հաստատման և միջազգային
համագործակցության գործընթացներում մասնակցության համար:
Ինչպես ցույց են տալիս բարձրագույն կրթության ռազմավարական հետազոտությունների ազգային կենտրոնի ուսումնասիրությունները, ՀՀ բուհերն այսօր առավել գրավիչ
են Ռուսաստանի, Վրաստանի, Իրանի, Հնդկաստանի և մասամբ նաև Սիրիայի ու Ուկրաինայի քաղաքացիների համար, ընդ որում, առաջին երկու երկրներում դրանք հիմնականում ազգությամբ հայեր են: Մնացած երկրներից եկող օտարերկրյա ուսանողները
միասին վերցրած կազմում են ընդհանուրի 5%-ը միայն: Այս համատեքստում հետաքրքիր
է, որ հարցված ՀՀ բուհերի 87,5%-ը ցանկանում է գրավիչ լինել առավելապես Ասիական
երկրների կրթական շուկաներում, չնայած այն հանգամանքին, որ այդ երկրից ժամանող
միջազգային ուսանողների թիվը վերջին հինգ տարիներին նվազելու միտում ունի: Բուհերի 68,8%-ը գերակա է համարում նաև Արևելյան Եվրոպայի, իսկ 1/4-ն էլ` Եվրոպական
միության անդամ երկրների կրթական շուկաները: Վերջապես, բուհերի 43,8%-ը կցանկանար իր գրավչությունը բարձրացնել Արաբական երկրներում: Եվրոպական բուհերի շրջա1
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նում իրականացված նմանատիպ հարցումը ցույց է տվել, որ նրանք գերադասում են
գրավչության բարձրացումը չորս հիմնական ուղղություններով` Եվրամիություն (բուհերի
86%-ը), Արևելյան Եվրոպա (65%), Ասիա (60%) և Հյուսիսային Ամերիկա (բուհերի 53%-ը)1:
Ինչ խոսք, եվրոպական կրթական շուկան փոխադարձ հետաքրքրության գոտում է,
իսկ ասիական շուկայում ՀՀ բուհերը կարող են միջանկյալ դերակատարություն ստանձնել` առաջարկելով ավելի էժան, բայց որակյալ կրթական ծառայություններ: Հետաքրքրական է, որ չնայած Եվրոպայում և հատկապես Արևմտյան Եվրոպայում մեծ թիվ են կազմում միջազգային ուսանողները արաբական աշխարհից, սակայն այդ գոտին հետաքրքիր
է եվրոպական բուհերի միայն 22%-ի համար:
Անկասկած, կրթության ոլորտի զարգացումը չի կարող արդյունավետ ընթանալ
առանց գիտության ոլորտի ներդաշնակ զարգացման: Պետք է նշել, որ ՀՀ գիտության
ոլորտի բարեփոխումները զգալիորեն հետ են մնում կրթության ոլորտի բարեփոխումներից արագության, խորության և ծավալայնության տեսանկյուններից:
ՀՀ գիտական ներուժը, որոշ հաշվարկներով, շուրջ 20 հազար մարդ է: ՀՀ պետական բյուջեից ֆինանսավորվող գիտական ծրագրերի և թեմաների իրականացման գործում ներգրավված են շուրջ 7 հազար գիտնականներ և գիտական աշխատողներ:2 Անկախության տարիներին որոշ չափով պահպանվել են Հայաստանի Հանրապետության գիտական ներուժը, գիտնականների ազատ ստեղծագործելու իրավունքը, ի հայտ են եկել ոչ
պետական գիտական կազմակերպություններ և գիտական հիմնադրամներ, ներդրվել է
պետական բյուջեից գիտական ծրագրերի և թեմաների մրցութային և ծրագրային ֆինանսավորման համակարգը, ընդլայնվել են գիտական կազմակերպությունների ինքնուրույնությունը, միջազգային գիտական և գիտատեխնիկական համագործակցությունը։
Այդուհանդերձ, գիտության ոլորտում միասնական քաղաքականության մշակման և
արդյունավետ իրականացման գործում հիմնական խոչընդոտներից են պետական կառավարման միասնական համակարգի բացակայությունը, գիտական կազմակերպությունների գերատեսչական տարանջատվածությունը ակադեմիականի, բուհականի, ճյուղայինի:
Չնայած օրենսդրական և նորմատիվ իրավական դաշտի որոշ բարելավմանը և գիտական կազմակերպությունների ինքնուրույնության ընդլայնմանը, պետական կառավարման
գործող ոչ արդյունավետ համակարգը ձևավորվել է գերատեսչական շահերի և անձի
գործոնի ազդեցության տակ: Առկա գիտական ենթակառուցվածքները չեն ապահովում
գիտական ներուժի արդյունավետ օգտագործումը: Գիտական անկախ փորձաքննության
բացակայությունը չի նպաստում ոլորտի արդյունավետ կազմակերպմանը: Գիտության
ոլորտի առևտրայնացման, գիտական արդյունքի ապրանքայնացման ցածր մակարդակը,
ինովացիոն գործունեության համար համապատասխան պայմանների, գիտական ար1

2

Հայաստանի բարձրագույն կրթության բարեփոխումների առկա վիճակը և հեռանկարները Բոլոնիայի գործընթացի համատեքստում, զեկույց, Բուդաղյան Ա., Սարգսյան Յու., Մանասյան Ն., Սանթուրջյան Մ., Բարձրագույն կրթության ռազմավարական հետազոտությունների ազգային կենտրոն, Ե., «Փրինթինֆո», 2012, 222 էջ:
Հայաստանի Հանրապետությունում գիտության ոլորտի բարեփոխումների հայեցակարգային դրույթներ,
http://www.edu.am/index.php?id=1149&topMenu=-1&menu1=97&menu2=157
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դյունքների ներդրման արդյունավետ համակարգի դանդաղ ձևավորումը նույնպես խոչընդոտում են ոլորտի զարգացմանը:
Ամփոփելով կարելի է եզրակացնել, որ գիտական ոլորտի բարեփոխումները պետք է
ընթանան, մի կողմից՝ գիտական համակարգի կառավարման արդյունավետության
բարձրացման և ենթակառուցվածքների արդիականացման ու կատարելագործման, մյուս
կողմից՝ ըստ գիտության գերակա ուղղությունների, գիտական կազմակերպությունների
աշխատանքների նորովի կազմակերպման, գիտական կադրերի նպատակային պատրաստման և տեղաբաշխման, նրանց աշխատանքների արդյունավետության բարձրացման ուղղություններով:
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ԱՆՆԱ ՓԱԽԼՅԱՆ
Տնտեսագիտության թեկնածու, ՀՊՏՀ

«ՈՒՂԵՂՆԵՐԻ» ԱՐՏԱՀՈՍՔԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆԻՑ.
ՊԱՏՃԱՌՆԵՐ ԵՎ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐ
Հիմնաբառեր. միջազգային ինտելեկտուալ (մտավոր) միգրացիա, «ուղեղների արտահոսք», բարձր
որակավորված աշխատուժ, միգրացիոն քաղաքականություն
Գլոբալացման գործընթացներն արագացրել են բնակչության միգրացիոն հոսքերն աշխարհի
բոլոր երկրներում, միևնույն ժամանակ, միգրացիոն շրջանառության մեջ զգալիորեն ավելացել է
ինտելեկտուալ միգրացիայի մասնաբաժինը: Վերջինս լուրջ մարտահրավերներ է առաջադրում
որակավորված աշխատուժի հիմնական մատակարար համարվող զարգացող երկրների համար,
որոնք «ուղեղների արտահոսքի» շնորհիվ զրկվում են տնտեսության զարգացման շարժիչ ուժ հանդիսացող գործոնից։

Տնտեսության զարգացման հիմնական շարժիչ ուժերը երկար ժամանակ համարվել
են առևտրի ազատականացումն ու ենթակառուցվածքներում և կրթության ոլորտում իրականացվող ներդրումները։ Սակայն միայն այդ գործոններով հնարավոր չէ հիմնավորել
զարգացող երկրների մեծ մասին ներհատուկ թույլ տնտեսական աճը, երիտասարդների,
այդ թվում՝ շրջանավարտների շրջանում գործազրկությունը, որը խորացնում է բնակչության եկամուտների բևեռվածությունը։
Եթե նյութական կապիտալն անհրաժեշտ է տնտեսական աճը խթանելու համար,
ապա ոչ նյութական կամ մարդկային կապիտալն անհրաժեշտ է տնտեսության համապարփակ զարգացում ապահովելու համար, քանի որ մարդկային զարգացումը լուրջ նախադրյալ է հասարակության քանակական և որակական առաջընթացի, հետևապես՝
տնտեսական աճի շարունակականության համար: Թերևս, այս հանգամանքն էլ զարգացած երկրների թիրախավորված միգրացիոն քաղաքականության հիմքում է։
Օրինակ՝ ԱՄՆ-ում մեկ մասնագետի պատրաստման համար կատարվող ծախսերը
շատ բարձր են, քան այլ երկրներում, սակայն ինտելեկտուալ միգրացիան թույլ է տալիս
խնայել միլիոնավոր դոլարներ: Պետք է նշել, որ Նոբելյան մրցանակի 100-ամյա գոյության ընթացքում դափնեկիր է դարձել 400 մարդ՝ համարյա կեսը ԱՄՆ-ի քաղաքացիներ:
Սակայն ամերիկացի դափնեկիրներից շատերը էմիգրանտներ են, այդ թվում` հայտնի
տնտեսագետներ Ս. Կուզնեցը և Վ. Լեոնտևը, որոնք մեկնել էին Ռուսաստանից:
Միջազգային ինտելեկտուալ միգրացիան բնորոշվում է որպես բարձր որակավորում
ունեցող մարդկանց միգրացիա դեպի արտերկիր: Ինտելեկտուալ միգրացիայի աճին
նպաստում են հեռահաղորդակցության և տրանսպորտային համակարգերի զարգացումը,
միջկառավարական և հասարակական կազմակերպությունների թվի աճը և այլն: Այս
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գործընթացում որպես դոնոր հիմնականում հանդես են գալիս զարգացող, իսկ ռեցիպիենտի դերում՝ զարգացած երկրները: Գիտնականներին և մասնագետներին բազմաթիվ հնարավորություններ են ընձեռվում մասնակցելու միջազգային գիտակրթական ծրագրերի, երկարաժամկետ կամ կարճաժամկետ գործուղումների: Տնտեսագիտական գրականության մեջ այս երևույթը հաճախ բնորոշում են որպես «ուղեղների արտահոսք»։ Սակայն անհրաժեշտ է տարանջատել «ուղեղների արտահոսքը» միջազգային ինտելեկտուալ
միգրացիայից. ինտելեկտուալ միգրացիան իմիգրացիոն և էմիգրացիոն հոսքերի հանրագումարն է, իսկ «ուղեղների արտահոսքը»՝ միայն միակողմանի գործընթաց է` էմիգրացիա:
Բարձր որակավորված աշխատուժի միջազգային միգրացիան լուրջ մարտահրավերներ է առաջադրում զարգացող երկրներին։ Կրթության բարձր աստիճան ունեցող մարդիկ, լքելով հայրենիքը, ռեցիպիենտ (հյուրընկալող) երկրների համար ապահովում են գիտատեխնիկական առաջընթաց, միևնույն ժամանակ, լուրջ հարված են հասցնում այն
երկրի տնտեսությանը, որը լքել են: Տեսական հիմնավորմամբ, «ուղեղների արտահոսքի»
ուղղակի ազդեցությունը բարձրագույն կրթություն ունեցող բնակչության զգալի կորուստն
է, որը հանգեցնում է մարդկային կապիտալի և գիտելիքի կուտակումների կրճատմանը։
Նմանատիպ կորուստներն ավելին են, քան էմիգրանտների կրթության համար կատարված ներդրումների ուղղակի կորուստը, քանզի մարդկային կապիտալի և գիտելիքի կուտակումների կրճատման հետևանքը տնտեսական աճի դանդաղումն է զարգացող
երկրներում։
Եթե աշխատուժի միգրացիան կրճատում է աշխատուժի առաջարկը դոնոր երկրում,
ապա ինտելեկտուալ միգրացիան անդրադառնում է նաև երկրում մնացող աշխատուժի
որակին, քանզի միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ներկայիս զարգացումները միտված են մտավոր ներուժով օժտված միգրանտների ներհոսքի ընդլայնմանը:
Մտավոր կամ ինտելեկտուալ միգրացիան հատկապես լուրջ սպառնալիք է պետության
սոցիալական և տնտեսական, ինչպես նաև հասարակության կայուն զարգացման համար, քանի որ տնտեսական և սոցիալական առաջընթացը մեծապես հիմնված է աշխատուժի գիտական ներուժի աճի, մտավոր ներուժի կուտակման, երկրի գիտական և տեխնիկական ներուժի բարձրացման, ինչպես նաև որակյալ անձնակազմի խրախուսման և
պահպանման մեխանիզմների առկայության վրա: Բարձր որակավորում ունեցող մասնագետների մասսայական արտագաղթը դոնոր երկրի համար ենթադրում է նախկինում կատարված կրթական ներդրումների կորուստ: Մինչդեռ տնտեսության հնարավորությունը`
ստեղծել և արդյունավետ կերպով օգտագործել որակավորված մասնագետների ներուժը,
պայմանավորում է երկրի տնտեսական զարգացումն ու կենսական պայմանները և իր
քաղաքացիների կենսամակարդակը:
«Ուղեղների արտահոսքից» նշանակալի վնասներ են կրել Իրանը, Գանան, Էլ Սալվադորը և Գայանան, որոնց կրթված էլիտայի շուրջ մեկ երրորդը նախքան 1990-ականներն
արտագաղթել է ՏՀԶԿ անդամ երկրներ1: Բնականաբար, հաջորդող ժամանակահատվա1

Lowel B. Lindsay, Policy Responses to the International mobility of Skilled Labour, International Migration Paper
45: Genova, 2002, p.2.
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ծում բնակչության` բարձրագույն կրթություն ունեցող հատվածի արտագաղթի տեմպերն
արագացել են` պայմանավորված տեղեկատվական, հեռահաղորդակցության և տեխնոլոգիական բումով:
Փոխարենն ապացուցված է, որ մարդկային կապիտալի նույնիսկ միջին մակարդակը
ներգործում է արտադրողականության վրա: Այսպես՝ 111 երկրի հետազոտության արդյունքում պարզվել է, որ մեկ տարվա ընթացքում երկրի աշխատուժի միջին կրթական մակարդակի բարձրացումը հանգեցնում է յուրաքանչյուր աշխատողի կողմից թողարկվող արտադրանքի ծավալի 5-15%-ով աճին1:
Ներկայումս մտավոր միգրացիան բնորոշ է գրեթե բոլոր երկրներին, մասնավորապես՝ նրանց, որտեղ բարձրագույն կրթություն ունեցող մասնագետների պահանջարկն
էապես զիջում է առաջարկին, աշխատաշուկան ի զորու չէ որակյալ մասնագետներին
ապահովելու աշխատանքով, քանի որ երկրի տնտեսության զարգացումները չեն կարող
արժանավայել զբաղվածություն ապահովել բարձրագույն կրթություն ունեցող մասնագետների համար: Արդյունքում նման երկրները վերածվում են մտավոր բարձր ունակություններով օժտված աշխատուժի դոնորների այնքան ժամանակ, քանի դեռ իրենց բարձր
որակավորված քաղաքացիները ձգտում են արտագաղթել դեպի տնտեսապես զարգացած երկրներ: Թերևս այդ է պատճառը, որ շատ զարգացած երկրներ իրենց միգրացիոն
քաղաքականությունը կառուցում են ինտելեկտուալ գրավչության հիմքի վրա:
Մտավոր արտագաղթի բացասական դրսևորումներն արտացոլվում են հետևյալ
կերպ` կրճատվում է աշխատանքային ռեսուրսների մտավոր ներուժը, ազգային տնտեսությունը կորցնում է իր բնակչության առավել ճկուն և մրցունակ զանգվածը, ինչը հանգեցնում է աշխատուժի շուկայում կառուցվածքային փոփոխությունների: Որպես հետևանք`
երկրում նվազում է աշխատանքի արտադրողականությունը, ընկնում է երկրի մրցունակությունը համաշխարհային շուկայում:
Մտավոր միգրացիայի բացասական ազդեցությունը նկատելի է նաև ժողովրդագրական տեսանկյունից։ Քանի որ հիմնականում երիտասարդ և բարձրագույն կրթություն
ունեցող քաղաքացիներն են հեռանում երկրից արտասահմանում աշխատանք փնտրելու
նպատակով, երկրում նկատվում են բնակչության ծերացում, ծնելիության կտրուկ անկում,
մահացության գործակցի աճ և բնական վերարտադրության ցածր մակարդակ, ինչը հանգեցնում է խոր ժողովրդագրական ճգնաժամի։
Դրական ազդեցությունը ենթադրում է «ուղեղների շրջանառության» գործընթացը,
այսինքն՝ մտավոր միգրանտների գիտելիքի և փորձի նպատակադրված օգտագործումը
գործնական այցի ժամանակ՝ ի նպաստ երկրի սոցիալական և տնտեսական զարգացման։
Բարձր որակավորված մասնագետները, արտագաղթելով զարգացած երկրներ, այնուհետև խթանում են ներդրումների, տեխնոլոգիաների, գաղափարների և բիզնեսի զարգացման առավել արդյունավետ ստանդարտների ներհոսքին դեպի իրենց հայրենի երկիր։
Հայաստանից մտավոր արտագաղթի հիմնական պատճառներն են ազգային գիտության խոր ճգնաժամը` պայմանավորված գիտահետազոտական աշխատանքներին հատ1

Նույն տեղում:
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կացվող ծախսերի ցածր մակարդակով, ոչ բավարար տեխնիկական և կազմակերպական
աջակցությունը հետազոտական գործընթացին, ցածր նյութական և բարոյական գնահատականը գիտնականների կողմից կատարվող աշխատանքի նկատմամբ, գիտական հետազոտությունների հեղինակային և մտավոր սեփականությւան իրավունքների պաշտպանության ցածր մակարդակը, ժամանակակից գիտական սարքավորումների սահմանափակությունը և այլն:
Համաշխարհային տնտեսական ֆորումը աշխարհի 122 երկրի համար հաշվարկում է
մարդկային զարգացման համաթիվը (ՄԶՀ), որը ներառում է 4 հիմնական բաղադրիչներ`
կրթություն, առողջություն և բարեկեցություն, աշխատուժ և զբաղվածություն ու բարենպաստ միջավայր: Թվարկված բաղադրիչներից յուրաքանչյուրը հաշվարկվում է տասնյակից ավելի ցուցանիշների ամփոփ գնահատականների հիման վրա: 2013 թվականի
մարդկային կապիտալի համաթվով Հայաստանը 73-րդն է աշխարհի 122 երկրի շարքում:
Երկրի զբաղեցրած հորիզոնականները ՄԿՀ-ի առանձին բաղադրիչների գծով հետևյալն
են. կրթություն` 60-րդ, առողջություն և բարեկեցություն` 71-րդ, աշխատուժ և զբաղվածություն` 113-րդ և բարենպաստ միջավայր` 64-րդ տեղ: Ստացվում է, որ ՀՀ մարդկային կապիտալի համաթվի ցածր մակարդակը պայմանավորված է աշխատուժի և զբաղվածության ցուցանիշների գծով երկրի թերացումներով: Պատճառը գործազրկության, այդ
թվում` երիտասարդների գործազրկության բարձր մակարդակն է, տաղանդների գրավման և պահպանման՝ երկրի սահմանափակ հնարավորությունները, աշխատուժի վերապատրաստման ծառայությունների ցածր որակը և այլն (աղյուսակ 1):
ՀՀ տնտեսությունում զբաղվածության ընդհանուր մակարդակը բավական ցածր է:
Զբաղվածների ծանրաբեռնվածությունը ոչ զբաղվածներին ապահովելու, հոգ տանելու
իմաստով բավական բարձր է: Պատկերավոր ասած` մեկ զբաղվածը պետք է եկամուտներ ստեղծի իրենից զատ ևս 1.6 մարդու համար (ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն):
Ընդ որում, դա տեղի է ունենում բավական ցածր միջին աշխատավարձի մակարդակի
պայմաններում1: Բացի այդ, աշխատունակ տարիքի բնակչության փոքր տեսակարար
կշիռը նպաստում է պետական բյուջեի ճեղքվածքի խորացմանը` պայմանավորված աշխատավարձից եկամտահարկի տեսքով պետբյուջեի հարկային մուտքերի նվազմամբ և
միաժամանակ, բնակչության ծերացմամբ՝ պայմանավորված կենսաթոշակային ծախսերի
ավելացմամբ:

1

Հայաստանի տնտեսական զեկույց – 2013: Մարդկային կապիտալ և աճի հեռանկարներ, դեկտեմբեր 2013,
Տնտեսական զարգացման հետազոտությունների կենտրոն (EDRC), էջ 66:
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Աղյուսակ 1
Աշխատուժի և զբաղվածության ցուցանիշները Հայաստանի Հանրապետությունում1
Հայաստանի
դիրքը
(122 երկիր)

Հայաստանի
արժեքը

Աշխատուժի մասնակցության մակարդակ,
15-64 տարեկան (%)

96

63.7

Աշխատուժի մասնակցության մակարդակ,
65-ից բարձր տարիքի (%)

47

24.3

Գործազրկության մակարդակ

103

19

Երիտասարդների գործազրկության
մակարդակ

103

45.5

Տաղանդների գրավման երկրի
կարողություն

93

2․56

1.48` Վենեսուելա
6.08` Շվեյցարիա

Տաղանդների պահպանման երկրի
կարողություն

103

2.62

1.81` Վենեսուելա
5.97` Քաթար

Փորձառու աշխատողներ գտնելու
դյուրինություն

88

3.56

2.13` Մոնղոլիա
5.69` Ֆինլանդիա

Վարձատրության
համապատասխանությունը
արտադրողականությանը

31

4․33

2.37` Ուրուգվայ
5.25` Մալայզիա

Նորարարության կարողություններ

66

3.44

2.31` Ալժիր
5.84` Շվեյցարիա

Հոդվածների տպագրումը գիտական և
տեխնիկական ամսագրերում

53

0.053

0.000` Գվինեա
1.242` Շվեյցարիա

Անձնակազմի վերապատրաստում

98

3․56

Վերապատրաստման ծառայություններ

106

3.47

Ցուցանիշները

1

The Human Capital Report 2013, World Economic Forum, Geneva, p.62-65.
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Նվազագույն և
առավելագույն
արժեքները
44․4՝ Հորդանան
90․6` Տանզանիա
1.6` Ֆրանսիա
91.2` Մալավի
0.3` Քաթար
32.0` Մակեդոնիա, ՆՀՀ
1.6` Քաթար
48.2` Հվ․ Աֆրիկա

2․51՝ Մավրիտանիա
5․57՝ Շվեյցարիա
2․67՝ Մոնղոլիա
6․47՝ Շվեյցարիա

Այստեղից կարելի է եզրակացնել, որ Հայաստանում «ուղեղների արտահոսքը» պատճառահետևանքային ազդեցություն ունի տնտեսության հիմնական ցուցանիշների վրա,
այն է` որակավորված աշխատուժի արտագաղթն արտադրողականության անկման միջոցով հանգեցնում է տնտեսական աճի ցուցանիշների դանդաղեցմանը, միևնույն ժամանակ, տնտեսությունն ի զորու չէ ստեղծելու բարձր որակավորում պահանջող անհրաժեշտ
քանակի աշխատատեղեր, ինչն էլ անխուսափելի է դարձնում մտավոր արտագաղթը:

АННА ПАХЛЯН
“УТЕЧКА МОЗГОВ” ИЗ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ:
ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ
Ключевые слова:

международная интеллектуальая миграция,
"утечка мозгов", высококвалифицированная
рабочая сила, миграционная политика

Процессы глобализации ускорили миграционные потоки населения во всех странах мира, в
то же время, в миграционном обороте значительно увеличилась доля интеллектуальной миграции. Последняя представляет серьезные вызовы для развивающихся стран, являющихся основными поставщиками квалифицированной рабочей силы, которые, благодаря "утечке мозгов",
лишаются факторов продвигающих экономическое развитие.

ANNA PAKHLYAN
"BRAIN DRAIN" FROM THE REPUBLIC OF ARMENIA:
REASONS AND CONSEQUENCES
Key Words:

international intellectual migration, "brain
drain", highly skilled workforce, migration
policy

Processes of globalization accelerated migration flows in all countries of the world, while
proportion of intellectual migration significantly increased in migration turnover. The latter presents
serious challenges for developing countries, for being main suppliers of skilled labor, and thanks to
"brain drain" thay are deprived of factors fostering economic development.
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ГАЛИНА ПЕТРОСЯН
Преподаватель, АГЭУ

НЕОБХОДИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ПЕРЕВОДУ С ИНОСТРАННОГО
НА РОДНОЙ ЯЗЫК КАК АВТОНОМНОМУ НАВЫКУ
Ключевые слова: значение, содержание, соотношение, прагматичный, функционалйный, семантика,
обозначение
В статье подчеркивается необходимость обучения переводу с иностранного языка на
родной как автономному навыку.
Перевод в обучении студентов рассматривается в трех аспектах:
1. как способ контроля и понимания иноязычного текста;
2. способ семантизации лексико-грамматического материала;
3. цель обучения
В статье говорится о необходимости дифференциального и целенаправленного обучения
переводу студентов неязыковых вузов с целью совершенствования их переводческих умений и
навыков.
Передача денотативного значения признается основной операцией для научно-технического перевода.

Оправданность должного внимания к проблеме обучения переводу вытекает из требований нашего времени: совершенствовать подготовку, повышать квалификацию знания студентов и аспирантов, улучшать систему научно-технической информации и патентно-лицензионную работу.
Практический опыт обучения всем видам (устному-синхронно- и последовательному,
а также письменному) перевода в методике преподавания иностранных языков крайне
своеобразен как по виду учебного заведения, так и по времени его накопления.
Вышеуказанный опыт харакатеризуется стойким интересом к проблеме обучения и
овладения переводом в отдельных видах учебных заведений (переводческие факультеты,
военные учебные заведения) и отсутствием такого интереса в течение последнего времени в средней школе и в вузах в связи с правомерной переориентацией нашей методики
на устную речь и беспереводное чтение.
Что касается времени, то наиболее богатая практика обучения переводу в средней
школе, в языковых и неязыковых вузах имела место в период широкого применения
грамматико-переводных методов обучения и отсутствовало внимание к обучению практи-
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ческим умениям и навыкам владения иностранными языками со стороны выпускников
школ и вузов.
Известно, что совершенствование научной подготовки через аспирантуру предполагает объязательное овладение одной из иностранных языков. Основное программное требование к конечному владению иностртанным языком аспирантами и соискателями,
сформированное в требованиях к кандидатскому экзамену - чтение с полным пониманием
литературы по специальности и умение оформлять извлеченную при чтении научную информацию в виде перевода.
Приведенное конечное требование - перевод прочитанного, полностью согласуется с
велением нашего времени, т.е. с требованиями научно-технической революции и интенсивного международного обмена самыми разнообразными духовными ценностями, в том
числе и научной информацией.
Не менее стойкий интерес к требованию обучения переводу проявляется также в том,
что взрослый, хорошо образованный человек, имеющий самостоятельную логику мышления, не может отказаться от посредничества родного языка, т.е. от перевода с иностранного языка на родной язык.
Надо отметить, что особое место и ведущую роль отводится письменному переводу,
при выполнении которого учащиеся преобретают навыки и умения более глубокой, тщательной и вдумчивой работы с текстом и бережного отношения к тексту.
Перевод с иностранного на родной язык в обучении учащихся рассматривается в
трех аспектах:
1. как способ контроля и понимания текста
2. способ семантизации лексико-грамматического материала, т.е. средство понимания текстов при чтении
3. цель обучения.
Принципиальное значение также имеет то, как понимается связь обучения переводу с
беспереводным чтением. Одни методисты совершенно исключают перевод из обучения
чтению, другие допускают его лишь при изучающем чтении, третьи считают перевод ведущим средством обучения беспереводному чтению.
На фоне сказанного важным представляется настоятельная рекомендация психологов
о том, что переводу нужно обучать самостоятельно, поскольку самое совершенное владение иноязычно-речевыми умениями и навыками далеко не обеспечивает умения переводить. Переводу надо обучать отдельно.
Также неоднозначно рассматривается психолингвистическая структура переводческого процесса, т.е. последовательность перевода и понимания. Одни утверждают, что вначале имеет место перевод, а затем формируется понимание, другие полагают, что сначало имеет место понимание, а затем перевод.
Надо учитывать и тот факт, что является трудным для учащихся в процессе перевода. По оценке большинства обучаемых в неязыковых вузах, самыми трудными при вы274

полнении перевода являются лексические трансформации, т.е. перевод безэквивалентной
лексики и терминологии, а среди последней они признают более трудной узкоспециальную, чем общенаучную терминологию. По их мнению, серьезной помехой для перевода
является малый запас лексики, чем плохое знание грамматики.
Существует и противоположное мнение учащихся, которые аналогично этому: не менее трудным считают грамматические трансформации. Некоторые возлагают надежды на
обильную практику в переводе.
Обобщая вышеуказанное, можно полностью присоединиться к мнению о необходимости достаточно дифференционального и целенаправленного обучения переводу учащихся в вузах (в том числе и в неязыковых), что в свою очередь позволяет согласиться и
с мнением о необходимости улучшения обучению перевода с целью не только совершенствования их переводческих умений и навыков, но и в силу потребности компенсировать
отдельные недостатки преподавания перевода с иностранного языка на родной язык.
Однако, обратившись к методической идее обучения переводу, остановимся на том, что
понимается под переводом, как трактуется его операционно-психологическая природа и
как перевод связан с пониманием при чтении.
Прежде всего надо отметить тот факт, что перевод
1. это - процесс
2. результат или продукт процесса перевода, т.е. сам переведенный текст или транслят.
Перевод как процесс тоже имеет двоякий характер:
1. в аспекте психической или умственной деятельности переводчика, т.е. психофизиологического процесса,
2. в аспекте лингвистическом, т.е. как процесс межязыковой трансформации текста с
одного языка на другой язык.
Это замечение существенно исходя из методических соображений, поскольку для эффективного обучения языку всегда решаются две проблемы: 1) психологически целесообразная организация учебной деятельности и лингвистически рациональный отбор языкового материала.
В лингвистической теории перевода поясняется то лингвистическое неизменное, которое сохраняется в процессе перевода, т.е. его лингвистическая сущность или исчерпывающая передача смыслового содержания подлинника и полноценное функциональностилитическое соответствие ему (А.В.Федоров, Я.И.Рецкер, К.Райс и др.). Содержание,
т.е. значение, трактуется в знаковой теории - семасиологии или семиотики соответственно с тремя разделами этой теории (семантика, синтактика, прагматика) как 1) референциальное или денотативное 2) внутриязыковое или синтаксическое и 3) прагматическое
или коннотативное или экспрессивно-стилистическое значение. Причем, передача денотативного значения признается основной операцией для научно-технического перевода, передача прагматического значения рассматривается в связи с переводом художественной
литературы.
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Описанное имеет место в концепции С.Бархударова, А.Д.Швейцера, В.Н.Коммисарова, Ю.А.Найды и других ученых.
По мнению многих теоретиков лингвистики перевода, (Т.М.Стрелковского, Л.К.Латышева и других) степень сохранности или значения подлинника в процессе перевода зависит от целого ряда других факторов, что позволяет обратиться к понятию эквивалентность и трактовать его как нечто непостоянное, изменяющееся, динамическое.
В диалектической трактовке эквивалентности они различают полные, частичные, отсутствующие эквиваленты. При полном эквиваленте имеет место поиск в словаре и извлечение эквивалента, при неполном (частичном) эквиваленте - поиск в словаре, но уже выбор эквивалента согласно контексту и при отсутствии эквивалента - выполнение различных трансформаций (лексических грамматических) для поиска эквивалента.
Представителями функционально-семиотического подхода (О.Каде и др.) в оценке
процесса перевода используется понятие инвариант, под которым понимается содержание мысли со всеми его оттенками или тождественность функций речевых произведений
оригинала и транслята (переведенного текста).
В вышеуказанном подходе предусматривается та же номенклатура действий и операций, но не имеет место только отнесение просто эквивалента к контексту, а к многочисленным критериям инварианта (ситуативным, коммуникативным, универсальным), учет
которых называют смысловым переводом.
Для смыслового способа перевода нужны более сложные переводческие действия,
когда между объемами понятий иностранного языка и языка перевода существуют и более сложные соотношения. Например:
1. Соотношение подчинения или включения объектов понятий (Kunst - Malerei - исскуство - художество), когда объем понятия иностранного языка включает в себя объем
понятия перевода языка, или наоборот, объем понятия переведенного языка включает в
себя объем понятия иностранного языка. При переводе выполняются действия сужения
понятия (конкретизация). Здесь, понятно, недостаточно оперировать лишь знаками словарей, а нужно задуматься над смыслом единицы иностранного языка, чтобы сузить
объем ее понятия в единице языка перевода. При генерализации, наоборот, имеет место
действие расширения понятия иностранного языка. Это соотношение между названиями
рода и вида. Например: Forschungsst³tte - научный центр, Kupferh¿tte - металлургический
завод, Materialaufwendig - материалоемкий.
2. При присутствии между объемами понятий контрадикторности или противоположности, они получаются путем отрицания, оппозиции. Например: больной и здоровый или
пример грамматической оппозиции (страдательный залог - действительный залог: дом
был построен - дом строили).
Учет такого соотношения понятий при переводе осуществляется путем уподобления
противоположного на основе какого-то одного общего смысла. Между такими объемами
понятий существует отношение пересечения, перекрещивания, когда лишь часть объема
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одного понятия входит в объем другого понятия и, в свою очередь, часть объема второго
понятия входит в объем первого понятия. Например: писатель и ученый, мастер и каменщик J-n auЯer Acht lassen - не обращать внимания на кого-либо. Spitzenarbeiter - передовик производства, Referenzbuch - книга отзывов и предложений, AuЯenminister - министр
иностранных дел.
3. Существует и отношение соположенности соподчинения. Так, круг и треугольник,
которые полностью исключают друг друга, но объединяются смыслом геометрической
фигуры. При переводе учет такой соположенности понятий иностранного и родного языков чаще всего имеет место при переводе сложных грамматических конструкций, когда
выполняется целая сумма переводческих действий и операций замены частей речи, членов предложений, а также изменение порядка слов. Umsch¿ler - преобретающий квалификацию (специальность), umweltlich - касающийся окружающей среды.
Встречается и такая внеположенность понятий, когда их объем остается исключающим друг друга, т.е. при переводе нельзя их соположить, соподчинить. Это название различных национальных реалий в одном языке, полностью отсутствующих в других языках,
и, отдельные грамматические явления и конструкции, существующие в одном и отсутствующие в другом языке. В отношении указанных единиц выполняются действия толкования понятия иностранного языка и их замены описаниями на языке перевода.
Bewertungsmerkmal - критерий установления размера заработной платы, или например: армянское слово анали на русский переводится его описанием - сушеный персик с
ореховой сахарным песком начинкой.
Подобным образом переводится, например, немецкое распространенное определение
или такое явление, как замена существительного указательным местоимением.
Der Aufbau der Venus ist dem der Erde ³hnlich - строение венеры похоже на строение
земли.
Der Gewinn dieses Unternehmens ist grºЯer als der des anderen Unternehmens. - Прибыль этого предприятия больше прибыли другого.
Таким образом, обучение переводу с иностранного на родной язык представляется
важным и необходимым для всех типов учащихся, обучающих иностранные языки.
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ՌԻՄԱ ԱՍԼԱՆՅԱՆ
ԳԱԼԻՆԱ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
OՏԱՐԻՑ ՄԱՅՐԵՆԻ ԼԵԶՎՈՎ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ
ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆ
Հիմնաբառեր.

արժեք, բովանդակություն, արժեք, գործնական, ֆունկցիոնալություն, իմաստաբանություն, նշում

Հոդվածում խոսվում է օտարից մայրենի լեզվով թարգմանության ուսուցման անհրաժեշտության՝ որպես ինքնուրույն հմտության մասին: Թարգմանությունը ուսուցման ընթացքում դիտարկվում է երեք տեսանկյուններից`
1. որպես օտարալեզու տեքստերը հասկանալու և վերահսկելու միջոց,
2. որպես օտարալեզու նյութի քերականական հատվածավորում,
3. որպես ուսուցման նպատակ:
Գիտատեխնիկական թարգմանության հիմնական գործառնությունը մատնանշվող իմաստի
փոխանցումն է:

RIMA ASLANYAN
GALINA PETROSYAN
THE NECESSITY OF TEACHING TO THE TRANSLATION FROM FOREIGN LANGUAGE INTO
NATIVE AS AN AUTONOMOUS SKILL
Key Words: meaning, content, correlation,
functional, semantics, denotation

pragmatic,

The article describes the necessity of teaching translation from foreign language into native as an
autonomous skill. Translation is viewed in three aspects:
1. as a means to control and understand a foreign text;
2. as a means of semantization of lexico-grammatical material;
3. teaching objectives
In the article is stressed the necessity of differential and purposeful teaching translation the
students of non-linguistic universities with the purpose of improving and developing their translation
skills and habits.
Transmission of denotation is recognized as the basic operation for the scientific translation.
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО, ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ В УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ
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Ключевые слова: социально-экономическое воспитание, экологическое воспитание, устойчивое развитие, горные регионы, центры культурного развития
Рассматриваются вопросы экономического, социально-технического и образовательного
характера для горных регионов Армении. Специфика горных регионов требует особого воспитания, обучения молодого поколения к особым природным и экономическим явлениям. Обсуждаются пути развития горных районов в контексте создания новых образовательных специальностей для жителей этих мест – горное земледелие, специальное сельскохозяйственное и зооветеринарное образование, основанное на ведении личных хозяйств, лесное хозяйство, специальное экологическое образование и горный туризм, спелелогия, специалисты по культурному
наследию горных регионов. Особое внимание уделяется развитию горного туризма с экологическим и сельскохозяйственным уклоном. Отмечается важность наличия пещер – Ксенофонтовых домов”, а также феномена Татевского монастыря как историко-культурных памятников
горных регионов страны.
Считается, что проблемы таких регионов тесно связаны с соседствующими государствами, что неоходимо осуществлять при оптимальном соотношении экономических, социальнополитических и природоохранных интересов.

Около 90% территории Армении лежит выше 1000м над уровнем моря ( средняя высота республики 1800м ). Если сравнить Армению с Беларуссией, Голландией и Бельгией.
то она горная страна, а в сравнении с Боливией или Непалом, это обычная высокая территория с невысокими горными массивами. На наш взгляд, отсутствие четких положений
по географическому расположению создает также некоторую неопределенность не только
к отнесению того или иного региона к горному, что в дальнешем влияет на осознание
проблем жизнеобеспечения в горных регионах в глобальном масштабе.
Столица республики Ереван расположена на высоте 865 – 1390м над уровнем моря.
Есть крупные города на уровне выше 1350м – Гюмри, Ванадзор, Гавар со своими важны279

ми культурными, научными и учебными центрами. В данной статье будут рассматриваться горные системы, начиная с 1500 м над уровнем моря – Зангезур, Севанский бассейн
включая Джермук, предгорье Арагаца,
Более 99% жителей страны проживает на уровне выше 800м. А на высотах более 2
400м над уровнем моря ( около 16% территории Армении) постоянного населения нет. Горы Армении доступны многим для восхождения, имеют красивую флору, а также богаты
с историко-культурной точки зрения. Это представляет возможность физического и духовного отдыха как для населения государства, так и для граждан других стран. Горные
регионы республики являются прекрасными зонами отдыха, отсюда население страны
снабжается водой, здесь обрабатывается ряд сельскохозяйственных продуктов и промышляются лесные богатства. Горы Армении богаты минеральным сыръем. В горных районах находятся горнорудные предприятия – Каджаран, Кафан, Алаверди и др.. Эти промышленные объекты играют важную роль в экономике страны. Однако, следует учесть,
что обработка минерального сырья создает экологически опасную ситуацию.
Отдаленность и труднодоступность горных районов, особенно в зимний период, создают дополнительную трудность для жителей. Они также не успевают проследить за изменениями и нововедениями в социально-политической жизни страны. А политические
решения, влияющие на развитие горных районов, обычно принимаются структурах власти, находящихся вдали от места решения вопроса. Горные селения должны заботиться о
сохранении, а также о приумножении ресурсов. Временами создается парадоксальная ситуация, так, горные районы, обеспечивающие страну водой, сами иногда оказываются в
безводной ситуации.
Горные территории Армении являются важными центрами человеческого наследия, отличающимися особыми историко-культурными, социально экономическими соображениями.
Наряду с перечисленным, особое внимание следует уделять проблемам научно-технического развития, обучения и повышения квалификации использователей горных ресурсов.
Поэтому, в горных регионах необходима устойчивая и развитая образовательная система.
Для Армении жизненно важно создание образовательных и научно-исследовательских центров в горных районах. В Советское время филиалы Ереванских ВУЗ-ов работали
в Зангезуре, ряд средних технических учебных заведений в том же Зангезуре, на Севанском бассейне, в Джермуке, в предгорье Арагаца. А в Кафане был создан филиал АН
АрмССР. Такая работа была продолжена и в настоящее время. Так, в Гаваре ( Марз (область) - Гегаркуник) с 1993 года действует государственный университет. Филиал Ереванского государственного университета создан и в Иджеване. Сохранены филиалы Государственного Инженерного Университета Армении в Горисе и Кафане. Довольно уверенными шагами идет и организация частных учебных заведений.
Наряду с этим, на наш взгляд, имеются определенные недостатки в деле организации образовательной системы. Пока в отмеченных заведениях в основном повторяются
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те специальности, которые имеются и в учебных заведениях столицы, а также Гюмри и
Ванадзора.
На сложную горную ситуацию сильно влияет глобальное изменение климата. Это ставит регион иногда перед неразрешимыми в течение долгого времени задачами. Вспомним хотя бы прошлогоднюю трагедию в горах Северного Кавказа. Горные экосистемы
исключительно разнообразны, поэтому следует вести специальные курсы для будущих
инженеров, горняков по климатологии, по черезвычайным ситуациям в горных регионах.
Необходимо внедрять программы поддержки образования учебных процессов в соответствии с традициями и профеессиональными навыками людей, проживающих в горных
территориях. Так, нет специальностей по горному землепользованию, по специальному
экологическому образованию и горному туризму, по исследованиям пещер, по культурному наследию горных регионов.
Для населения горных территорий большой проблемой является добыча пищи и связаное с этим недоедание. С этой точки зрения для жителей горных регионов необходимо
ввести специальное экономическое, сельскохозяйственное, зоо-ветеринарное образование, основанное на ведении личных хозяйств, а также специальностей по лесному хозяйству. Только из-за незнания особенностей ведения горного лесного хозяйства, жестокое
истребление лесов в Ванадзорском марзе привело к тому, что очистка лесов государству
обошлась в финансовом отношении вдвое больше, чем полученная прибыль.
Необходимо особое внимание уделять экологичскому воспитанию, особенно молодого
поколения. Экологическое образование необходимо вести с дошкольного возраста. Молодое поколение должно четко понимать, что локальных проблем не бывает, особенно в
вопросах охраны окружающей среды и природоиспользования. Специфика горных регионов требует особого воспитания у молодого поколения к таким природным явлениям,
как возможности селеобразования, оползни и другие.
Горные регионы Армении являются частью горного Кавказа. Поэтому, многие проблемы, относящиеся к Армении, необходимо рассматривать в общем контексте с соседними государствами. Горные территории должны использоваться при оптимальном сочетании социально-политических, экономических и природоохранных интересов. Необходимо
осуществлять согласованную политику в разрешении многих задач, особенно по отношению к рациональному использованию природных ресурсов. В настоящем столетии– Века
Воды, проблема водоиспользования станет главным. Развитие научных исследований в
этой области должно быть сбалансированно, скоординированно со всеми государствами
региона, в соответствии с современным научно-техническим уровнем. Каждое научно-техническое практическое внедрение, связанное с разрешением водоиспользования в трансграничных териториях, должно быть согласовано со всеми заинтерссованными сторонами. Высока роль совместного мониторинга природных ресурсов, в частности воды, в
трансграничных районах. В этих местах важными являются также вопросы управления,
охраны и воспроизводства природных ресурсов.
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Особого внимания заслуживает сохраненние и развитие историко-культурных традиций горных регионов. Помимо развития и внедрения специальных образовательных систем, крайне важно развитие научных исследований. Ведь не секрет, что множество из
прекрасных народных традиций исчезают и теряются, тем самым уничтожая самобытность горных жителей в контексте общечеловеческого развития. Важное значение имеет
развитие туризма. Уникальность горных регионов Армении и соседних территорий могут
стать магнитом для многих любителей приключений. Это и горные реки, озера, и конечно горы. Не следует также забывать, что в этих регионах где-то имеется и “папуа-новогвинейский” фактор, т.е. сохранение исторических методов землепользования, животноводства и другое.
Важным фактором для горных районов Армении является наличие многочисленных
пещер. Еще Ксенофонт описывал скальные пещеры-жилища в Армянском нагорье, названные в дальнейшем “Ксенофонтовыми домами”. А пещерные жилища существовали с
доисторических времен и до начала прошлого столетия были обитаемыми. Изучение пещер представляет не только интерес с геологической, но и с археологической и историкоархитектурной точки зрения. Более того, наличие исследованных и неисследованных пещер представляет большой интерес для любителей приключенческого путешествия. Пещеры стоят того, чтобы на них обращали должное внимание, подготовливая специалистов для их использования и изучения, далее для обозрения и использования.
Считаем необходимым привести прекрасный пример Татевского монастыря. Здесь
осуществяется проект “возрождение Татева” по инициативе крупного предпринимателя
Р.Варданяна. Это служит прекрасным примером для других армян такого же социальноэкономического уровня. Реконструируется монастырь, восстанавливается все, что связано с духовно-академическими традициями этого историко-архитектурного шедевра, древнейшего университета. Очень знаменателен тот факт, что все полученные прибыли, в
свою очередь, от недавно открывшейся канатной дороги, идут.
Выводы
1. Проблемы горных регионов необходимо рассматривать в общем контексте с соседними государствами. Горные территории должны использоваться при оптимальном сочетании социально-политических, экономических и природоохранных
интересов.
2. Особое внимание следует уделять развитию современных научно-технических специальных исследований горных регионов, проблемам обучения и повышения квалификации использователей горных ресурсов.
3. Необходимо внедрять новые специальности - по горному землепользованию, по
специальному экологическому образованию и горному туризму, специальному
сельскохозяйственному, зоо-ветеринарному образованию для горных районов, по
исследованиям пещер, по культурному наследию горных регионов и др..
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4. Особого внимания заслуживает сохранение и развитие историко-культурных традиций горных регионов. Помимо развития и внедрения специальных образовательных систем, крайне важно развитие научных исследований.
5. Необходимо умелое развитие горного туризма в сочетании с экологическим и сельскохозяйственным, а также с приключенческим туризмом. Следует учесть, что туризм является одним из ключевых экономических направлений устойчивого развития горных регионов. Важным фактором для развития таких мероприятий является также наличие пещер - “Ксенофонтовых домов”, которые представляют также
историко-культурную ценность.
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ՍԻՐԱՆՈՒՇ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
ԳԱԳԻԿ ԹՈՐՈՍՅԱՆ
ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԵՎ ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԴԵՐԸ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ
Հիմնաբառեր. սոցիալ-տնտեսագիտական դաստիարակություն, էկոլոգիական դաստիարակություն,
կայուն զարգացում, լեռնային շրջաններ,
մշակութային կենտրոնների զարգացում
Հոդվածում քննարկվում են լեռնային շրջաններին հատուկ` տնտեսական, գիտատեխնիկական և կրթական բնույթի խնդիրներ: Նկարագրվում են բնապահպանության բնագավառում հետազոտությունները: Արծարծվում են լեռնային շրջաններին անհրաժեշտ մասնագիտությունների
ներդրման հարցեր՝ հատուկ հողային, գյուղատնտեսական և անասնաբուժական խնդիրների լուծման հետ կապված հնարավորություններ, հատուկ բնապահպանական կրթություն և լեռնային տուրիզմ, քարանձավների շահագործում, լեռնային շրջանների մշակութային զարգացումների հարցեր:
Հատուկ ուշադրություն է դարձվել բնապահպանական դաստիարակությանը: Լեռնային շրջանների յուրահատկությունները պահանջում են երիտասարդ սերնդի համար հատուկ բնապահպանական հայացքների ներմուծում: Նման շրջանների խնդիրները Հայաստանի համար անհրաժեշտ
է քննարկել հարևան երկրների հետ հարաբերությունների տեսանկյունից: Լեռնային շրջանները
պահանջում են քաղաքական, տնտեսական և բնապահպանական հետաքրքրությունների միասնականացում:
Հատուկ ուշադրություն է դարձվում լեռնային տուրիզմի զարգացմանը: Գնահատվում է «Քսենոֆոնտի տների» կարևորությունը՝ որպես Հայաստանի լեռնային շրջանների պատմական հուշարձաններ: Ներկայացված է Տաթևի վանքի ներկա վիճակը:
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YEVA TOROSYAN
SIRANUSH HARUTYUNYAN
GAGIK TOROSYAN
THE ROLE OF SOCIO-ECONOMIC AND ECOLOGICAL EDUCATION FOR SUSTAINABLE
DEVELOPMENT OF MOUNTAIN REGIONS IN RA
Key Words: social-economical education, ecological education, sustainable development, the mountain
regions, centers of cultural development
Special problems of economic, scientific-technical and educational character for mountain regions
are examined in the paper. Research and educational establishments in mountain regions are
described. Land tenure, special agricultural and veterinary education based on introduction of personal
facilities, wood facilities, special ecological education and mountain tourism, cave explorers, experts on
cultural heritage of mountain regions are discussed as well.
Special attention is given to ecological education. Peculiarities of mountain regions require special
ecological views and education for younger generation. The article considers the necessity of discussing
such issues with neighbouring countries in context of their relationships. Mountain regions issues
require unification of political, economic and nature protection interests.
Another attention is given to development of mountain tourism. Importance of cave presence “Ksenofont at home”, as historical monuments of mountain regions of Armenia is marked. Current
situation of Tatev monastery is also presented here.

СЕРГЕЙ ИГНАТОВ
Соискатель, АГЭУ

ПРОБЛЕМЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
В РАМКАХ ЕАЭС
Ключевые слова: инвестиционная политика, евразийская
интеграция, перспективы евразийского
сотрудничества, приток иностранных
инвестиций
В статье рассматриваются проблемы инвестиционной политики Республики Армения,
возможности использования инвестиционного потенциала в рамках евразийской интеграции.Инвестиционная политика рассматривается как приоритетное направление макроэкономической политики, обеспечивающее приток иностранных инвестиций, гарантирующее социально-экономическое развитие страны.На основе сравнительного анализа статистических
данных стран-участниц ЕАЭС выявлены перспективы увеличения инвестиционных потоков и
возможности обеспечения синергетического эффекта иностранных инвестиций.
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Нынешние геополитические реалии и динамика показателей социально-экономического положения ряда стран свидетельствуют о необходимости пересмотра приоритетов
внешнеэкономической политики и интенсификации интеграционных процессов. Преодоление различных внутренних и внешних вызовов напрямую зависит от степени вовлеченности страны в интеграционные структуры, поскольку обеспечение макроэкономической
стабильности иположительной динамики макроэкономических показателей, минимизация
рисков и угроз, сопутствующих деятельность как отдельных микроэкономических
субьектов,так и макроэкономических регуляторов требуют консолидированных мер и усилий. Создание благоприятных условий функционирования, обеспечение предпосылок для
стабильного развития, осуществление предсказуемой политики имеют важное значение
для стимулирования развития компаний, гарантирования благоприятной среды ведения
бизнеса, улучшения инвестиционного климата. Бизнес-среда очень чувствительна к различного рода изменениям, что предполагает разработку и применение хорошо сбалансированных подходов, учитывающих как интересы государства, так и бизнес-структур.
В этом плане более чем актуальными являются вопросы изучения перспектив евразийской интеграции Республики Армения, анализ возможных сценарий развития, изучение перспективвзаимоучетаинтересов стран, вопросы гармонизации законодательства,
разрешение правовых коллизий, создание предпосылок использования интеграционных
процессов в целях улучшения социально-экономического положения страны. Ожидается,
что вступление Республики Армения в Евразийский Экономический Союз (ЕАЭС) ускорит
экономическое развитие и создаст условия для обеспечения геополитической стабильности. Вступление в ЕАЭС предполагает существенный передел и пересмотр приоритетов
экономической политики, унификацию и гармонизацию законодательства, выявление
возможностей получения синергетического эффекта интеграции и анализ перспектив эффективного взаимодействия государств-членов ЕАЭС. Предполагается также снижение
таможенных пошлин, исключение технических барьеров, сдерживающих развитие кооперации, что в свою очередь приведет к притоку дополнительных инвестиций в страну.
Одним из ключевых направлений экономической политики, подлежащей определенной модификации в рамках ЕАЭС, является инвестиционная политика, будучи стратегически важным вектором потенциального развития и серьезным базисом для формирования благоприятных условий функционирования, притока иностранных инвестиций, обеспечения деловой активности в стране.
Анализ страновой структуры проектов с прямыми инвестициями в РА свидетельствует о том, что Российская Федерация остается лидером по инвестированию в экономику Армении.По данным Центра интеграционных исследований Евразийского банка развития, в суммарном объеме иностранных инвестиций в Армению 44,1% приходится на долю
инвестиций из РФ. При этом большая часть инвестиций из других стран портфельные, а
инвестиции из России преимущественно прямые. Доля вложений из РФ в общем объеме
прямых иностранных инвестиций составляет 57,2%. Основной массив прямых инвестиций
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России в экономику Армении осуществляется такими российскими компаниями, как ОАО
«ИнтерРАО ЕЭС» (инвестиции в дочерние предприятия, функционирующие на территории Армении, развитие системы электрических сетей, модернизация «Ереванской ГЭС»,
«Аргел ГЭС», «Арзни ГЭС», «Разданской ТЭС», «Севанской ГЭС», «Канакерской ГЭС»),
Beeline, GeoProMining (развитие горнодобывающей промышленности, перезапуск предприятий горной промышленности), ЗАО «Банк ВТБ», ОАО «Ситроникс» (внедрение высокотехнологичных проектов в такие сферы, как органическая химия, фармацевтика, микробиология, альтернативная энергетика, лазерные технологии), ЗАО «Газпром Армения»1.
Анализ показывает, что Армения является относительно легкой страной для ведения
бизнеса.В частности, в исследовании Всемирного банка «Ведение бизнеса 2013» Армения
занимает 32-ое место из 185 исследованных стран (по сравнению с 50-м местом в 2012
году). Совокупный рейтинг Армении в соответствии с «Индексом экономической свободы» Фонда наследия составляет 68,8 («умеренно свободный»), что делает экономику 39-й
по степени свободы по показателям 2012 года. Армения находится на 19-м месте среди 43
независимых стран Европы, и эта оценка ставит ее выше среднего мирового показателя.
Республика Армения является лидером СНГ в рейтинге http://russian.doingbusiness.
org/rankings “Ведение бизнеса 2015”, согласно которому, страна занимает 45-оe место
среди 189 стран. Республика опережает такие страны, как Турция, Италия, Люксембург,
Греция и Кипр. В частности, страна зафиксировала серьезный прогресс в показателе
«Налогообложение», продвинувшись вперед на 32 пункта, заняв 41-е место.
Таблица 1
Рейтинг условий ведения бизнеса Всемирного банка для стран-участниц ЕАЭС*
РФ

Беларусь

Казахстан

РА

Рейтинг 2014

64

63

76

49

Рейтинг 2015

62

57

77

45

*Источник: данные Всемирного банка (Doing Business за 2014 и 2015гг.)

Как свидетельствуют рейтинги Всемирного банка за 2014 и 2015гг., Республика Армения по сравнению с другими странами ЕАЭС занимает более высокие позиции, а по компонентам рейтинга наличествует следующая картина:

1

http://public-diplomacy.ru/novosti/evrazijstvo/maksim-gorbachenko-perspektivy-vstupleniya-armenii-v-evrazijskijekonomicheskij-soyuz.html
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Таблица 2
Пострановый рейтинг критериев ведения бизнеса в странах- участницах ЕАЭС,
место в рейтингах Всемирного банка за 2015 г.1
Регистрация предприятий
Регистрация собственности
Получение кредитов
Международная торговля
Получение разрешения на строительство
Присоединение к эл.сетям
Защита миноритарных инвесторов
Налогообложение
Обеспечение исполнения контрактов
Разрешение неплатежеспособности

РФ
34
12
61
155
156
143
100
49
14
65

Беларусь
40
3
104
145
51
148
94
60
7
68

Казахстан
55
14
71
185
154
97
25
17
30
63

РА
4
7
36
110
81
131
49
41
119
69

Согласно приведенным данным, Республика Армения лидирует по критериям “Регистрация предприятий”, “Регистрация собственности”, “Получение кредитов”, “Международная торговля”, между тем по критериям “Обеспечение исполнения контрактов” и
“Разрешение неплатежеспособности” существенно отстает от других стран ЕАЭС. Примечательно, что по сравнению с данными рейтинга за 2014 год, РА улучшила свои позиции
по критериям “Налогообложение” и “Международная торговля” соответственно на 32 и
14 позиций2.
Занятию столь высоких позиций способствуют либеральное законодательство, отсутствие ограничений на конвертирование и трансфер денег или репатриацию капитала, прибыли, дивидендов, процентов, роялти или плату за управление и технические услуги. Правительство страны рассматривает поощрение инвестиций как ключевое направление экономической политики, стимулирующее иностранных инвесторов увеличить экспорт, повысить занятость, создать благоприятную инвестиционную и бизнес-среду, а также повысить прозрачность нормативно-правового регулирования. Армения осуществляет инвестиционную политику «открытых дверей», которая определена в законе «Об иностранных
инвестициях» и в Концепции инвестиционной политики РА, утвержденной в 2005 году.
Очевидно, что на данном этапе развития интеграционных процессов пока рано ожидать существенного инвестиционного эффекта ЕАЭС, однако в дальнейшем при эффективном использовании существующих возможностей можно ожидать значительные сдвиги и положительную динамику соответствующих показателей, если страны-участницы
ЕАЭС на национальном уровне не будут осуществлять протекционистскую политику, тем
самым ограничивая инвестиционную привлекательность.

1
2

http://russian.doingbusiness.org/rankings
http://russian.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/armenia/
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По оценкам специалистов, “Вступление Армении в Таможенный Союз даст стране
экономический эффект примерно в 4-4,5% прибавки ежегодного прироста ВВП, складывающийся, в частности, за счет отказа России от экспортной пошлины на газ, что даст
Армении экономический эффект около 140 млн долларов в год”1. Однако, не все эксперты склоняются к столь положительному сценарию развития событий, поскольку вследствие западных санкций и резкого падения цен на энергоносители, в России начался экономический спад, который оказывает негативное влияние на страны, сохраняющие тесные экономические отношения с Москвой, в том числе и на Армению, и те инвестиционные потоки, которые в иных условиях могли быть направлены в экономику РА, необходимы для поддержания стабильности в самой РФ.
Настораживает тот факт, что возникновение новых инвестиционных проектов в основном связано с двусторонними решениями, а инвестиционное взаимодействие между
остальными членами ЕЭАС не столь интенсивно.О слабом инвестиционном взаимодействии между странами ЕАЭС свидетельствуют нижеприведенные данные:
Таблица 3
Индекс взаимных прямых инвестиций (ИВПИ) стран-участниц ЕАЭС

Россия-Казахстан
Россия-Беларусь
Россия-Армения
Беларусь-Казахстан
Армения-Беларусь
Казахстан-Армения

Объем
взаимных ПИИ в
конце 2013г.,
$ млрд.
12.23
8.29
2.20
0.07
0.01
-`

Объем
взаимных ПИИ в
конце 2012г.,
$ млрд.
15.27
7.81
1.93
0.05
0.01
0.01

2

ИВПИ в
2013г.

ИВПИ в
2012г.

ИВПИ в
2011г.

9.64
8.06
1.09
0.40
0.41
-

14.13
8.53
1.00
0.48
0.20
0.10

15.66
9.13
1.03
0.03
0.03
0.11

Стимулирование совместной инвестиционной деятельности возможно благодаря облегчению и упрощению инвестиционных процедур, содействию инвестиционным потокам, снижению издержек ведения бизнеса, обеспечению прогнозируемости деятельности
государственных структур.В этом плане, принятие преференциального инвестиционного
соглашения в рамках ЕАЭС имеет приоритетное значение, что позволит создать необходимые предпосылки, в том числе, правовые для притока инвестиций и осуществления
совместных проектов.Необходимость принятия инвестиционного соглашения в рамках
ЕАЭС обусловлена тем фактом, что в самом Договоре о ЕАЭС инвестиционному сотрудничеству с концептуальной точки зрения уделено недостаточно внимания.Очевидно, что
1
2

http://www.e-cis.info/news.php?id=6697
“Мониторинг взаимных инвестиций в странах СНГ 2014”.– ЦИИ ЕАБР, 2014, с.24, Мониторинг взаимных инвестиций в странах СНГ 2013”. – ЦИИ ЕАБР, 2013, с.26
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создание наднациональных правовых рамок защиты и поощрения инвестиций сократит
инвестиционные риски и создаст более благоприятные условия для наращивания инвестиционного потенциала не только отдельных стран, но и в целом ЕАЭС.
Не вызывает сомнения тот факт, что все страны ЕАЭС заинтересованы в привлечении инвестиций как в рамках ЕАЭС, так и за его пределами.Mежду странами-участницами
ЕАЭС существует определенная конкуренция за привлечение иностранного капитала, и в
этом плане они заинтересованы в улучшении инвестиционного климата и создании благоприятных условий для потенциальных инвесторов. Например, накопленные ПИИ из Китая
с страны Евразийского Союза в 2009–2013 годах выросли с $11,02 млрд до $24,67 млрд.
Но при этом $22,57 млрд (91,5% всей суммы) приходятся на Казахстан, что может,в свою
очередь, являться важным элементом экономической экспансии Китая в Центральной
Азии1. Нельзя отрицать также фактор политически мотивированных инвестиций, так как
иностранные капиталовложения могут использоваться в качестве инструментария воздействия на приоритеты и тренды развития, предопределяя возможности роста тех или иных
отраслей экономики.
Помимо этого, наличeствуют существенные различия в объемПИИ в странах ЕАЭС, о
чем свидетельствуют нижеприведенные данные исследований Всемирного банка:

Рис. 1. Динамика ПИИ в странах ЕАЭС с 2010-2013гг в долларах США.2

О существенных пострановых различиях объемов инвестиций свидетельствует также
динамика индексов объема инвестиций в основной капитал в странах-участницах ЕАЭС.
Представленные данные свидетельствуют о разных уровнях инвестирования в странах-участницах ЕАЭС, причем примечательно, что как в Армении, так и в РФ очевиден
спад индексов по сравнению с 2000 годом, что небезосновательно вызывает определенную обеспокоенность.
Евразийскому Экономическому Союзу как в ближайшем будущем, так и в перспективе предстоит преодолеть серьезные вызовы и угрозы, что предполагает обьединение
усилий всех стран-участниц, определение приоритетов взаимного инвестирования, выяв1

2

“Мониторинг прямых инвестиций России, Беларуси, Казахстана и Украины в странах Евразии — 2014”. –
ЦИИ ЕАБР, 2014, с.14
http://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD?order=wbapi_data_value_2013+wbapi_data_value+wbapi_data_value-last&sort=asc
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ление возможностей совместного инвестиционного потенциала, развитие межгосударственной интеграции посредством формирования совместных инфраструктурных, производственных, финансовых проектов.
Таблица 4
Индексы объема инвестиций в основной капитал1
(в постоянных ценах)
Страны ЕАЭС
Армения
Беларусь
Казахстан
РФ
Армения
Беларусь
Казахстан
РФ

В процентах к предыдущему году
2012
2013
97.4
92.3
88.3
109.3
104.1
106.9
106.8
99.8
В процентах к 2000 году
325
300
429
469
277
510
290
289

2014
95.7
91.5
103.9
97.5
287
429
530
282

Инвестиционная интеграция может сыграть консолидирующую роль в формировании
единого экономического пространства, развитии регионального сотрудничества, увеличении взаимных инвестиционных потоков.Недооценка инвестиционного взаимодействия
просто недопустима и чревата упущением потенциальных возможностей роста. Эффективная инвестиционная политика и использование совместного инвестиционного потенциала стран ЕАЭС может обеспечить эффективность политики активного импортозамещения, стимулировав социально-экономическое развитие стран-участниц.Очень важно,
чтобы инвестиции были направлены в системообразующие отрасли экономик странучастниц ЕАЭС, что может способствовать увеличению кумулятивного эффекта инвестиций, созданию предпосылок для структурной перестройки экономик.Активизация совместных усилий стран-участниц ЕАЭС позволит увеличить объемы ПИИ и стать катализатором интенсификации экономического взаимодействия между странами.

1

http://www.cisstat.com/rus/macro/mac5_an.pdf
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ՍԵՐԳԵՅ ԻԳՆԱՏՈՎ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ
ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՏՄ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ
Հիմնաբառեր. ներդրումային քաղաքականություն, եվրասիական համագործակցություն, եվրասիական համագործակցության հեռանկարներ,
օտարերկրյա ներդրումների ներհոսք
Հոդվածում քննարկվում են Հայաստանի Հանրապետության ներդրումային քաղաքականության հիմնախնդիրները, ներդրումային ներուժի օգտագործման հնարավորությունները եվրասիական ինտեգրման շրջանակներում: Ներդրումային քաղաքականությունը դիտարկվում է որպես
մակրոտնտեսական քաղաքականության գերակա ուղղություն, որն ապահովում է օտարերկրյա
ներդրումների ներհոսք և երաշխավորում երկրի սոցիալ-տնտեսական զարգացումը: ԵՏՄ անդամպետությունների վիճակագրական տվյալների համեմատական վերլուծության հիման վրա բացահայտվել են ներդրումային հոսքերի ավելացման հեռանկարները և օտարերկրյա ներդրումների սիներգետիկ էֆեկտի հնարավորությունները:

SERGEY IGNATOV
INVESTMENT POLICY ISSUES IN THE REPUBLIC OF ARMENIA
IN THE FRAMEWORK OF EEU
Key Words: investment policy, Eurasian integration,
Eurasian integration perspectives, foreign
investments inflows
The article deals with the problems of the investment policy of the Republic of Armenia, the
options of using investment potential within the Eurasian integration. The investment policy is seen as a
priority of macroeconomic policy to ensure foreign investments inflows and socio-economic
development of the country. Based on a comparative analysis of statistical data of EEU membercountries prospects for increasing investment flows and possible synergies of foreign investmenthave
been revealed.
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ЛЮСЯ АВАКЯН
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РЕФЕРИРОВАНИЕ НАУЧНЫХ ТЕКСТОВ НА ЗАНЯТИЯХ
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Ключевые слова: реферирование, экономической, синонимы,
экспертиза
Тема статьи очень современна и своевременна. Реферирование является актуальным
средством обучения. Это дает возможность студентам познакомиться с иностранной литературой по специальности, а также связывает русский язык с преподаванием экономических
дисциплин. Эта свяь доказывает мотивированность изучения русского языка нашем вузе.

Приобщение студентов экономического университета к научно-исследовательской работе начинается с подготовки реферативных докладов на научные темы. Этот вид работы мы рассматриваем как составную часть учебного процесса, т.к. он предусмотрен Программой для неязыковых вузов. Следовательно, задача русистов – привить студентам необходимые навыки реферирования текстов по специальности на русском языке.
Реферирование -это сложное и комплексное умение. И прежде чем приступить к нему, студенты должны пройти основательную подготовку, отрабатывая его отдельные элементы. Здесь нужно остановиться на двух этапах обучения: на подготовительном и основном. Задачей первого этапа является подготовка студентов к реферированию текстов по
специальности, т.е. краткому изложению содержания отдельного документа. С помощью
реферата студент глубже постигает вопросы научного текста, анализирует различные точки зрения, факты и события. Основное назначение реферата – подача актуальной научной информации в свернутом виде на основе ее смысловой переработки. Нужно отметить, что задача по формированию умения пользоваться научным текстом часто остается
нерешенной. Одной из причин такого положения является безосновательная убежденность многих студентов в том, что реферирование -- это самый легкий из всех видов речевой деятельности. Но практика нашей работы показывает, что студенты очень слабо владеют этой формой работы. В ходе реферирования всегда выполняются два вида работы:
 выделение основного и главного,
 краткое изложение этого главного.
Для этого необходимо провести работу, направленную на:
1. Работу над текстом.
Установка на общее понимание содержания читаемого, отработка тех лексических
и грамматических явлений, которые составляют специфику научной экономической литературы.
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2. Совершенствование техники чтения “про себя”.
Мы подробнее остановимся на первом вопросе. Что же сюда входит?
Во-первых, ознакомительное чтение текста по специальности, а именно: выделение в
тексте слов и словосочетаний, требующих их специального уточнения, лексического анализа и перевода.
Во-вторых, уметь делить текст на смысловые отрезки (абзацы), а также находить
предложения, которые выражают основную мысль абзацев. Кроме того, студент должен
уметь составлять план.
В качестве исходного материала рекомендуется использовать тексты из сборника
“Русский язык для экономических вузов”, которые интересны по своей тематике и актуальны по своей значимости. Они доступны и расположены в следующей последовательности: от легких к сложным. И, следовательно, от текста к тексту усложняется лексический материал. Для наглядности рассмотрим и разберем один из текстов.
Вначале студенты знакомятся с заголовком, который играет большую роль в понимании текста. Он ориентирует читателя, нацеливая его на выявление главной мысли в содержании текста. Тема заголовка может состоять из одного слова (сущ. в Им. п. – “Аудит”), из нескольких слов: “Цель аудиторской деятельности”. Рассмотрим первый текст.
Далее преподаватель просит определить тему текста по данному заголовку, обратив
внимание слушателей на этимологию слова “аудит”.
Этимология слова “аудит”. Что означает это слово и как оно возникло? Аудит – это
неотъемлемый атрибут рыночных отношений. Зародился этот вид деятельности в Шотландии. Основная задача аудита -- проверка финансовой деятельности компаний аудитором. Что касается этимологии слова, то оно происходит от латинского audio, что в переводе означает “слушать”. Синонимы к этому слова: экспертиза, проверка.
Затем преподаватель знакомит студентов с новыми словами и словосочетаниями. В
этом тексте мы обратим внимание на следующие слова и словосочетания:
Экспертиза - փորձագիտություն
Достоверность – правильность, արժանահավատություն
Законодательство - օրենսդրություն
Налогообложение – հարկում, հարկադրում
Локализиция - ограничение, սահմանափակում
Предупреждение – предотвращение, կանխում
Сертификат – удостоверение, հավաստագիր
Разделив текст на абзацы, студенты переходят к составлению плана. Они должны
знать, что план можно составлять, используя предложения из текста.
Приведем варианты плана к данному тексту:
1. Что означает аудит?
2. В чем заключается цель аудита?
3. Для чего проводятся аудиторские проверки?
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4. Какие виды аудита существуют?
5. Какие моральные требования предъявляются аудиториям?
На следующем этапе студенты начинают составлять вторичный текст. Для этого можно использовать следующие задания и упражнения:
1. Найти в тексте высказывание, которое может служить заголовком.
2. Определить количество фактов, излагающих текст.
3. Обобщить несколько предложений в одно.
4. Изложить основные положения текста в виде плана.
5. Использовать лексическое, грамматическое перефразирование.
6. Выделить ключевые слова в каждом абзаце.
7. Составить логический план текста.
Студенты по плану составляют новый (адаптированный) текст, который и является
рефератом, т.к. сжато и точно передает основное содержание первичного текста.
Реферирование же в целом дает возможность студентам точно и кратко излагать прочитанное, а также приучает их к рациональному чтению и более эффективному извлечению из прочитанного ценной информации. Оно является современным и актуальным
средством обучения на занятиях по русскому языку в экономическом вузе.

ՎԻՈԼԵՏԱ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
ԼՅՈՒՍՅԱ ԱՎԱԳՅԱՆ
ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՔՍՏԵՐԻ ՀԱՄԱՌՈՏԱԳՐՈՒՄԸ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ԲՈՒՀԻ
ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՎԻ ԴԱՍԵՐԻՆ
Հիմնաբառեր. համառոտագրում, տնտեսագիտական, հոմանիշություն, փորձագիտություն
Հոդվածի նյութը շատ ժամանակակից է: Համառոտագրումը ուսուցման արդիական միջոց է:
Այն հնարավորություն է տալիս ուսանողներին ծանոթանալու օտարալեզու գրականությանն ըստ
մասնագիտությունների, ինչպես նաև ռուսաց լեզուն կապում է տնտեսագիտական առարկաների
դասավանդման գործընթացի հետ: Այդ կապը փաստում է ռուսաց լեզվի հիմնավորված ուսուցման
մասին մեր բուհում:
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SUMMARY OF SCIENTIFIC TEXTS AT RUSSIAN CLASSES
OF ECONOMIC UNIVERSITY
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The subject of the given article is very modern and timely. summary is an up-to-date means of
study. It gives opportunity to students to get to know foreign literature in speciality and connects
Russian language with teaching economic disciplines. This connection presents motivations of Russian
language study for students of ASUE.

АГАВНИ АКОПЯН
Кандидат экономических наук, доцент, АГЭУ

ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ВЫЗОВЫ И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ
В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ
Ключевые слова: экономическая политика, макроэкономические показатели, интеграция, Евразийский
Экономический Союз, экономическая безопасность и суверенитет, внешнеторговый
оборот, иностранные инвестиции
В статье рассматриваются вопросы интеграции Республики Армения в Евразийский Экономический Союз, современные интеграционные вызовы и перспективы развития торгово-экономических отношений. Интеграция рассматривается как возможность определенных преимуществ и преференций с одной стороны, и как своебразная угроза экономической безопасности
государства – с другой. Исходя из сложившейся макроэкономической ситуации представлен ряд
мер по совершенствованию экономической политики, развитию добросовестной конкурентной
среды для создания благоприятных условий притока иностранных инвестиций.

Стабильность макроэкономической политики, приток иностранных инвестиций, развитие предпринимательства, положительная динамика макроэкономических показателей
напрямую зависят не только от приоритетов экономической политики государства, но и
от современных тенденций и трендов развития глобальной экономики, углубления интеграционных процессов и их влияния на приоритеты развития экономической политики.
Проблемы развития предпринимательства и создания благоприятной институциональной среды становятся все более актуальными, поскольку современные реалии свиде295

тельствуют о необходимости пересмотра приоритетов государственной экономической
политики, недопущения доминирования рыночного фундаментализма и переосмысления
роли государства в современных условиях. Предсказуемость государственной экономической политики и векторов ее развития имеет приоритетное значение, поскольку частный сектор очень чувствителен к изменениям направлений макроэкономического развития. Предприниматели ожидают определенных гарантий возврата инвестиций, обеспечения рентабельности производства и предпосылок развития бизнеса в долгосрочной перспективе.
С одной стороны членство в интеграционных структурах обеспечивает определенные
преференции и преимущества, с другой стороны предполагает своеобразные угрозы и
риски, что требует взвешенного подхода, основанного на осознании необходимости защиты национальных интересов, исключения экспансии демпинговой политики импортеров, доминирования политики защиты национального производителя.
Изменение ориентира внешней политики зачастую влияет на соотношение интересов
глобальных игроков в регионе, однако, несмотря на это, государство должно осуществлять такую экономическую политику, которая не допускала бы исключительное положение одного из партнеров, а предполагало бы диверсификацию источников иностранных инвестиций, минимизирующих влияние и рычаги воздействия наднациональных
структур. В обратном случае экономическое и политическое сотрудничество перерастает в
тотальную пагубную зависимость, исключающую возможности принятия независимых решений и разработку суверенной политики с другими партнерами.
Республика Армения, как и другие бывшие советские республики, стала перед выбором: либо углубить сотрудничество с Европейским союзом, парафировав соглашение об
Ассоциации и выбрать европейский путь развития, либо вступить в Евразийский Экономический Союз, углубив процессы евразийской интеграции. Однозначно, что выбор Республики Армения в пользу Евразийского Экономического Союза был обусловлен не только экономическими факторами, а изменением политической конъюнктуры, приоритетами
обеспечения безопасности и исключением эскалации ситуации вокруг Нагорно-Карабахского конфликта. Вне зависимости от факторов, обусловивших стратегический выбор
страны, очевидно, что Республика Армения на протяжение долгих лет осуществляла
трансформацию экономической системы, инициировало процессы гармонизации национального законодательства, создавало институты и механизмы, необходимые для поэтапного углубления партнерства с Европейским союзом. Изменение вектора развития было
неожиданным не только для европейских государств, политической и бизнес элиты Армении, но и для национальных производителей и иностранных инвесторов, функционирующих на территории страны.
Очевидно, что для оценки влияния данного исторического события на макроэкономическую ситуацию, динамику инвестиций, изменение структуры экспорта, притока или оттока капитала необходим длительный период времени. Однако, не вызывает сомнения
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тот факт, что вне зависимости от выбора интеграционной структуры, приоритетов углубления сотрудничества с той или иной наднациональной организацией, необходима разработка и осуществление политики экономического развития, недопускающей потерю экономического суверенитета.
Динамика макроэкономических показателей, товарооборота стран-членов Евразийского Экономического Союза, темпы оттока иностранного капитала, возможные последствия введения Западом политических и экономических санкций против Российской Федерации, ограниченные возможности импортозамещения, относительно низкий уровень
благосостояния населения, а также специфика экономик стран-членов Евразийского Экономического Союза не предвещает безоблачных перспектив евразийской интеграции, а
свидетельствует о необходимости учета национальных интересов стран во избежание потенциальной изоляции из региональных и международных проектов.
В 2003 году Республика Армения вступила во Всемирную Торговую Организацию,
став полноправным членом данной структуры. Примечательно, что в отличие от Республики Армения, Российская Федерация присоединилась к ВТО лишь в 2012 году,причем
после 19 лет переговоров. Если Евразийский Экономический Союз является сугубо экономической интеграционной структурой, то возникает вопрос: зачем столько лет РФ вела
переговоры, модифицировав национальное законодательство, осуществив ряд экономических преобразований и предусловий вступления, если сегодня на повестке дня уже
стоит вопрос регламентирования членства во взаимоисключающих структурах.
Структура импорта и экспорта Республики Армения свидетельствует об ограниченных
возможностях расширения внешнеторгового оборота со странами-членами Евразийского
Экономического Союза. На протяжение долгих лет основными внешнеторговыми партнерами РА были страны Европейского союза. Так, согласно официальной статистике за
2012 и 2013 гг. доля экспорта в страны ЕС из Армении составила соответственно 39,2% и
33,4%, а доля экспорта в страны СНГ – 23,5% и 27,1%. Что касается доли импорта из
стран ЕС, то в 2012г. она составила 26,4%, а в 2013г. – 26,0%. Структура импорта и экспорта РА со странами ТС за 2012 и 2013гг. представлена в нижеприведенной таблице:
Таблица 1
Структура товарного экспорта-импорта Республики Армения в 2012- 2013 гг. со
странами-членами Таможенного союза (в %)1
Экспорт

1

2013

2012

Импорт

2013

2012

Российская Федерация

22,6

19,6

Казахстан

0,5

0,3

Российская Федерация

24,8

24,8

Казахстан

0,0

0,2

Беларусь

0,6

0,5

Беларусь

0,9

0,8

http://www.ved.gov.ru/exportcountries/am/about_am/ved_am/
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Приведенные данные свидетельствуют о более чем низком уровне внешнеторговых
отношений между странами-членами ТС и РА, что является подтверждением политических предпосылок вступления РА в ТС. Представленная статистика подстрекает на сомнения относительно перспективности и реалистичности преимуществ вступления Республики Армения в данную интеграционную структуру, особенно с учетом современных реалий
и специфики передела мирового порядка.
Очевидно, что для противодействия различным политическим интервенциям и угрозам необходима разработка и осуществление научно-обоснованной экономической политики, нацеленной на максимально эффективное использование ресурсов, недопущение
растраты бюджетных средств. Немаловажную роль играет разработка жестких антимонопольных мер, обеспечивающих демонополизацию национальной экономики, поскольку
высококонцентрированность товарных рынков, барьеры входа в те или иные отрасли,
поляризация доходов населения, имитационный характер осуществляемых преобразований, высокий уровень оттока капитала и беспрецедентно низкий уровень иностранных
инвестиций в стране грозят серьезными потерями и ухудшением социально-экономического положения.
Так, по данным Национальной статистической службы Армении, в 2012 году по сравнению с 2011 годом прямые иностранные инвестиции сократились более чем на 35%, составив чуть больше 469 млн долларов,став самым низким показателем с 2007 года1. В
пятилетней динамике (2009-2013 гг.) приток иностранных инвестиций в экономику
Армении сократился на 42,2%, в их структуре существенный спад зафиксирован по
ПИИ –в 2,4 раза.
Динамика макроэкономических показателей, в частности, уровень безработицы, бедности, инфляции, ВВП на душу населения за последние годы свидетельствует о том, что
РА занимает удручающие позиции среди бывших социалистических республик. Так, согласно данным официальной статистики, в 2008 году уровень бедности составил 27,6%, в
2009 году увеличившись на 6,5% достиг 34,1%, сохраняя динамику роста в 2010 и 2011гг.
- 35,8% и 35%2. Согласно отчету Национальной статистической службы РА “Бедность и
социальная панорама Армении, 2013” в 2012 году уровень бедности составил 32,4%3,
сократившись по сравнению с 2011 годом на 2,6 процентных пункта, т.е. уровень

1

Отчет НСС РА “Социально-экономическое положение Республики Армения в январе-феврале 2014 года”, с. 77,
http://armstat.am/file/article/sv_02_14a_420.pdf
2
Акопян А., Динамика макроэкономических показателей Республики Армения на посткризисном этапе, Тенденции и перспективы экономико-правового развития современной России [Текст]: материалы Всерос.
науч.-практ. конф. с междунар. участием (Каменск-Уральский, 14 ноября 2013 г.): [в 2 ч.]/. Екатеринбург:
[Изд-во Урал. гос. экон. ун-та], 2013г., с.88.
3
Отчет НСС РА “Бедность и социальная панорама Армении, 2013”, с. 29,
http://armstat.am/ru/?nid=81&id=1503
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бедности по сравнению с 2008 годом увеличился на 17,4% (до 980 тыс.человек), причем
показатель крайне бедных вырос в 1,8 раза, а показатель очень бедных - на 7,1%.
Согласно данным Национальной статистической службы РА, в 2008 году уровень
безработицы составил 16,4%, в 2009 году -18,7%, в 2010г. - 19%, в 2011г. - 18,4%, а в 2012 г.
- 17,3%, в 2013г.-16.2%. Однако, по оценкам разных международных организаций уровень
безработицы намного выше. Так, согласно докладу Международной организации труда
ООН “Глобальные тенденции безработицы-2014”, уровень безработицы в стране в 2013
году составил 18,6%, что является рекордным показателем для стран СНГ1.
Представленные данные свидетельствует о том, что сегодня на повестке дня должен
стоять вопрос демократизации экономики, имплементации экономического законодательства без необоснованных преференций для отдельных хозяйствующих субъектов, создание благоприятной конкурентной среды, недопускающей злоупотребление доминирующего либо монопольного положения и использование политических связей для ограничения возможностей развития малого и среднего предпринимательства. Отсутствие ясного
видения перспектив развития страны, решительности занять лидирующие позиции привели к серьезным экономико-политическим последствиям, отнюдь не гарантирующим
экономическую безопасность. В этом плане кажется актуальным разработка и применение
следующих мер:
1. ужесточение санкций в сфере нарушения антимонопольного законодательства для
создания благоприятной конкурентной среды и исключения пагубной практики
злоупотребления монопольным или доминирующим положением,
2. улучшение инвестиционного климата, анализ причин оттока капитала и создание
предпосылок привлечения иностранных инвестиций,
3. недопущение использования системы государственных закупок с целью размещения государственных средств среди представителей олигархической элиты,
4. совершенствование налогового и таможенного администрирования и создание
равных условий функционирования для всех хозяйствующих субъектов,
5. разработка векторов развития, нацеленных на повышение уровня благосостояния
населения, что может положительно повлиять на замедление темпов эмиграции,
6. введение системы мониторинга и ужесточение правовых санкций за неэффективное использование средств, полученных от международных финансовых институтов,
7. создание и финансирование мозговых центров, предоставляющих рекомендации
по совершенствованию экономической политики,
8. осуществление политических преобразований, гарантирующих свободное волеизъявление народа при формировании органов власти.

1

Доклад Международной организации труда ООН “Глобальные тенденции безработицы-2014”, с.44,
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/-publ/documents/publication/wcms_233953.pdf
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Очевидно, что приверженность национальным интересам и решительность осуществления необходимых преобразований может гарантировать выход из патовой ситуации и
создать предпосылки для улучшения макроэкономической коньюнктуры, что немаловажно как на национальном, так и наднациональном уровне, поскольку интеграция предполагает союз государств если не с идентичным уровнем развития, то с аналогичными перспективами, видением и приоритетами.
Если Республика Армения привержена евразийской идеологии и видит свое развитие
в рамках Евразийского Экономического Союза, то кажется немаловажным поиск путей
кооперации и взаимоусиления, переход экономики на новый этап развития, обеспечение
синергетического эффекта от объединения усилий по противодействию глобальным вызовам и угрозам. Не вызывает сомнения тот факт, что для последующего успешного
функционирования интеграционных структур важен взаимоучет сильных и слабых сторон
стран-участниц, создание партнерских отношений, учитывающих конкурентные преимущества и возможности налаживания взаимовыгодного долгосрочного сотрудничества, не
ограничивающего перспективы развития и партнерства с третьими странами. В свою
очередь, недопустима роль баласта для одной из стран-участниц, поэтому как интеграционная структура, так и страны-участницы должны быть заинтересованы в обеспечении
стабильного развития и формировании единого видения будущего во благо стран, выбравших интеграционный путь развития.

ԱՂԱՎՆԻ ՀԱԿՈԲՅԱՆ
ԻՆՏԵԳՐԱՑԻՈՆ ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՀԱՂԹԱՀԱՐՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
Հիմնաբառեր. տնտեսական քաղաքականություն, մակրոտնտեսական ցուցանիշներ, ինտեգրում, Եվրասիական տնտեսական միություն, տնտեսական անվտանգություն և ինքնիշխանություն, արտաքին առևտրաշրջանառություն,
օտարերկրյա ներդրումներ
Հոդվածում քննարկվում են Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի Հանրապետության անդամակցության հարցերը, ինտեգրման արդի մարտահրավերները, առևտրատնտեսական հարաբերությունների զարգացման հեռանկարները: Ինտեգրումը դիտարկվում է թե´ որպես
առավելությունների և արտոնությունների երաշխավորման համակարգ, թե´ որպես պետության
տնտեսական անվտանգության ուրույն սպառնալիք: Ելնելով մակրոտնտեսական առկա իրավիճակից՝ ներկայացված են տնտեսական քաղաքականության կատարելագործման, բարեխիղճ մրցակցային միջավայրի ձևավորման, օտարերկրյա ներդրումների ներհոսքի երաշխավորման մի շարք
առաջարկություններ:
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В данной статье описывается специфика обучения чтению экономических текстов, которая заключается в особенностях обучения экономической терминологии, являющейся основной составляюшей текста.

Вопросы методики обучения чтению на иностранном языке привлекали и до сих пор
привлекают внимание многих исследователей. В 80-90 годах приоритет имели лексические новообразования в области общественно-политической сферы, но в дальнейший период экономика потеснила политику. Перевод экономики на рыночный путь развития
обусловили появление и активное функционирование новой лексики в экономической области. Чтение на русском языке является одним из продуктивных видов обучения этой
лексике студентов экономического вуза.
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Чтение – это “процесс восприятия и активной переработки информации” из письменного текста. Оно является процессом коммуникации посредством печатных текстов, благодаря которому читающий должен вникнуть в содержание письменного сообщения1.
Чтение характеризуется двумя направлениями:
1. при чтении создаются смысловые связи, направленные от текста и его стуктуры к
читателю;
2. от читателя, который свои знания, свой жизненный опыт и свой интерес обращает
к тексту.
Все это необходимо учитывать, поскольку экономические знания являются одним из
самых общественно значимых, а экономические термины – наиболее часто употребляемыми в средствах массовой информации, и студенты уже до начала обучения в вузе имеют первичные экономические знания. Но эти знания могут различаться как в зависимости
от страны, так и от родного языка учащихся. В связи с этим основной проблемой, которая возникает у учащихся, не знакомых или мало знакомых с принципами ведения бизнеса в Армении, является плохое знание истории страны, истории предпринимательства,
традиций, норм поведения и отношений между людьми, не говоря уже об особенностях
языка бизнеса.
При правильной организации обучения учащийся должен овладеть техникой чтения,
т.е. он должен читать не расшифровывая отдельные буквы, буквосочетания и слова, а
схватывать глазом целые буквы слов. Чтение при этом не должно замедлять и затруднять
осмысление читаемого. Учащийся также должен понимать текст без обращения к постоянному дословному переводу. Опираясь на приобретенные лексические и грамматические знания, учащийся должен охватывать содержание читаемого2.
Ситуации чтения бывают самые разные, иногда нужно определить о чем текст, в других случаях вместе с пониманием отдельных фактов, содержащихся в тексте, уловить все
оттенки мысли автора, или точно понять инструкцию3. Результаты чтения у одного и того
же читающего различны в разных ситуациях.
Итак, различаются несколько десятков видов чтения. Один человек не может владеть
всеми ими даже на родном языке. Поэтому при построении курса иностранного языка
(русского для армян) прежде всего важно определить, каким же видам чтения необходимо
научить студентов.
В современной методике принято выделение следующих видов чтения:
1. Изучающее чтение. Результатом этого вида чтения является полное и точное понимание всех фактов, содержащихся в тексте.

1

Гуль Н., Проблемы лингвистики и методики преподавания иностранных языков. С-П, 1998, с. 185.
Бахарева М., Дополнительное чтение на иностранном языке и принципы отбора текстов для него. //Иностранные языки в школе, 1965, вып. 5.
3
Фоломкина С., Обучению чтению на иностранном языке в неязыковом вузе. М., Высшая школа, 1987 – 240 с.
2
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2. Ознакомительное чтение. Его результатом является понимание основного содержания текста. Этим видом чтения “должен владеть всякий образованный человек,
но оно особенно необходимо научным работникам, студентам...”1.
3. Просмотровое чтение. Задачей этого вида является получение самого общего
представления о тексте в целом.
4. Поисковое чтение. Оно направлено на нахождение в тексте конкретной информации – определений, формулировок и т.п..
При чтении иноязычного текста необходимо выделять два аспекта понимания – понимание языка и содержания текста и понимание собственно смысла. Психологи выделяют
в тексте “план значений” и “план смысла”, однако по-разному их конкретизируют2.
Необходимо отметить, что глубокое понимание достигается при условии, что новый
читаемый материал может быть соотнесен с уже имеющимися у читателя знаниями.
При обучении чтению на иностранном (русском) языке были выделены следующие
принципы:
1. Обучение чтению должно представлять собой обучение речевой деятельности.
Учащийся, получивший и усвоивший информацию на занятиях по чтению, должен
активно использовать ее как на занятиях по языку, так и по специальности.
2. Обучение чтению должно строиться как познавательный процесс. Чтение всегда
направлено на получение информации, поэтому это вид познавательной дятельности. Полезна не только сама информация, содержащаяся в тексте, но и вся информация, окружающая текст.
3. Обучение пониманию читаемого должно опираться на овладение структурой языка
(его структурными и строевыми элементами).
4. Кроме того, обучение чтению на иностранном (русском) языке должно опираться
на опыт учащихся в чтении на родном языке3.
Задачей любого курса обучения чтению является то, что он должен быть спланирован так, чтобы возможно быстрее и с наименьшей затратой сил обеспечить развитие у
студентов необходимых для этого умений4.
Первый этап обучения – развитие ознакомительного и изучающего чтения. Здесь
важно вести работу параллельно над двумя видами чтения.
Это необходимо, потому что ознакомительное чтение развивает беглость, но может
приучить к небрежности смыслового восприятия. При исследовании только этого вида
чтения на последующих этапах очень трудно будет научить студента точно понимать

1

Щерба Л., О взаимоотношениях родного и иностранного языков. //Языковая система и речевая деятельность – Л., 1974.
2
Артемов В., Психолоия обучения иностранным языком, М.: 1969, гл. 4.
3
Фоломкина С., Обучение чтению на иностранном языке в неязыковом вузе. М.: Высшая школа, 1987.
4
Бахарева М., Иностранные языки в школе, 1965, вып.5.
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текст на иностранном (русском) языке. Используя этот вид чтения, учащийся опирается
при понимании на перевод текста на родной язык.
Второй этап обучения должен предусматривать параллельное развитие ознакомительного и изучающего чтения. Этот вид чтения развивает умение автоматически определять
значения неизвестных слов.
Основной задачей третьего этапа обучения – научить студента работать с литературой на иностранном языке, т.е. пользоваться различными комбинациями видов чтения.
Основными задачами преподавания в течение всего периода обучения являются
“формирование у учащихся эталонных структурных схем текстов, овладение необходимыми языковыми средствами и развитие учения понимать соответствующие тексты с определенной скоростью”1.
Текст является коммуникативной единицей, которой свойственны такие признаки как
смысловая законченность, завершенность.
Язык текстов, которые предлагаются для чтения учащимся, должен быть доступен,
чтобы чтение не превратилось в расшифровку текста.
В современной науке считается, что в учебном процессе текст выполняет следующие
функции2:
1. функция расширения, пополнение языковых знаний студента, преимущественно
лексических,
2. функция тренировки языкового материала, которым должен овладеть учащийся,
3. функция развития устной речи – говорения,
4. функция развития умения читать.
В последние несколько лет в русский язык вошло большое количество новых терминов, относящихся к терминологическому полю экономики. Студенты, обучающиеся в экономических вузах, с новейшими экономическими терминами встречаются чаще студентов
других специальностей.
Традиционно студенты встречаются с лексикой выбранной дисциплины на лекциях и
семинарах, при чтении учебников, учебных пособий, газет, при просмотре телевизионных
программ. Развитие современных технологий в последнее время, особенно, глабольной
информационной сети Интернет также предоставляет студентам широкое поле деятельности, поскольку большое количество оперативной информации получается ими оттуда.
Это необходимо учитывать при определении источников лексического материала. На занятиях студенты встречаются с лексикой избранной дисциплины как при чтении текстов
по специальности, как сказано выше, так и при чтении газет, журналов, при просмотре
телевизионных программ.

1
2

Фоломкина С.,. Обучение чтению на иностранном языке в неязыковом вузе. М.: Высшая школа, 1987.
Там же.
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Сначала человек слышит по радио, по телевидению слово, например, лизинг или дефолт и лишь затем из контекстов и ситуаций для него начинают проясняться понятия,
связанные с этими словами. После этого уже он может построить высказывание – с этими
словами.
Большое внимание при подготовке урока необходимо уделять презентации новой
лексики, используемой в выбранном тексте. Перед преподавателем возникает вопрос об
отборе лексического минимума.
По сложившейся традиции слово считается главной единицей в учебной лексикографии, но при обучении языку специальности необходимо за такую единицу принять термин (в том числе и составное терминологическое сочетание). С точки зрения психологии
обучение иностранному (русскому) языку, в чтении как в особом процессе речевого общения выделяются два основных компонента – восприятие текста и осмысление читаемого.
Итак, можно сделать вывод, что обучение экономической терминологии продуктивно
происходит на занятиях по чтению.
ԼՈՒՍԻԿ ՀԱԿՈԲՅԱՆ
ԳԱՅԱՆԵ ՎԱՐԴԱՊԵՏՅԱՆ
ԸՆԹԵՐՑԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ
ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՆ ՕՏԱՐ ԼԵԶՎԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻՑ ՄԵԿԸ
Հիմնաբառեր. յուրահատկություն, տեղեկատվություն, տերմինաբանություն, ընթերցանություն, իմաստ,
ուսուցում, կազմակերպում, մեթոդաբանություն, սկզբունք
Հոդվածում ներկայացվում է տնտեսագիտական տեքստերի ընթերցանության ուսուցման
առանձնահատկությունները, որը, մասնավորապես՝ ենթադրում է տեքստի հիմնական բաղկացուցիչ մասը կազմող տնտեսագիտական տերմինաբանության ուսուցանում:
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The article deals with teaching reading peculiarities of economic texts. It, in particular, assumes
teaching of economic terminology as the main text component.

305

РУЗАННА АРУТЮНЯН
Преподаватель, АГЭУ

УЧЕТ СПЕЦИФИКИ ЯЗЫКОВОГО МАТЕРИАЛА ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ
ДИСЦИПЛИНАМ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ
СТУДЕНТОВ-ЭКОНОМИСТОВ
Ключевые слова: терминология, экономический, термин,
лингводидактика, синонимия, полисемия
В статье обсуждаются способы презентации экономических терминов как языкового материала на уроках русского языка в экономическом вузе.

Профессиональная подготовка студентов экономических специальностей ставит одной из главных задач формирование целостной научной картины мира в области экономики. В исследованиях последних лет большое внимание уделяется содержанию экономических дисциплин.
Возросший интерес молодого поколения к экономическим дисциплинам требует разработки современных технологий обучения студентов экономических специальностей.
Вхождение Армении как в глобальное мировое пространство, так и в российское образовательное пространство, усилило интерес армянских студентов к русскому языку. Успешность обучения любого студента зависит от того, в какой степени соответствует содержание
обучения видам их будущей профессиональной деятельности. Российские фирмы, контактирующие с армянскими учреждениями в разных отраслях экономики, заинтересованы
в приеме на работу граждан, хорошо владеющих русским языком и способных использовать полученные экономические знания на русском языке в совместной деятельности.
Следует отметить, что стремительное развитие экономической науки, наблюдающееся в начале XXI века, сопровождается небывалым возрастанием объема специальной информации в сфере экономики, что, в свою очередь, неизбежно связано с развитием и совершенствованием языковых средств и способов передачи этой информации. Неслучайно при выборе языкового материала в обучении русскому языку студентов экономического вуза большое место отдается экономическим терминам.
Современная методика рекомендует обратить внимание на уровень взаимодействия
экономики и лингвистики - специальную терминалогию.
“Традиционно в каждой научной дисциплине или технической отрасли ведется планомерная терминоведческая работа, результатом которой становятся терминологические системы. Естественно, можно говорить о необходимости сознательного, целенаправленного регулирования и обновления экономической, политической и любой другой термонологии"1.
1

Крысин Л., Иноязычное слово в контексте современной общественной жизни // Русский язык конца XX века,
М., 1996, с. 56.
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Однако в связи с активным внедрением сугубо экономических понятий в обыденную
жизнь общества, обширными рекламными акциями банков и различных компаний многие
термины, как правило, иноязычного происхождения стали знакомы, но не очень понятны
самым широким социальным слоям: лизинг, ипотека, аутсорсинг, оффшор, фьючерс,
варрант, факторинг и т. п., а такие термины, как рынок, спрос, безработица, прибыль,
налог, ставка, задолжность известны подавляющему большинству носителей языка.
В результате такого положения возникают вопросы – Чему учить? и Как учить? В интересующем нас случае материалом обучения является современная экономическая терминология, сосредоточенная в текстах учебников по экономическим специальностям, поскольку "содержание коммуникации включает в себя, в первую очередь, понятийную сферу явлений окружающего мира"1.
Для достижения лингводидактический целей, преподаватель русского языка должен
иметь знания о специфике материала (экономической терминологии), которому он будет
обучать: здесь недостаточно использовать такой традиционный способ семантизации новых терминов как перевод, поскольку "ни прагматический, ни семантический аспекты не
будут в полной мере реализованы, если изучающие иностранный язык не имеют представления о вариациях лингвистического фона (то есть о смысловых различиях эквивалентных слов, вызванных дифференциями в реалиях) коннотативном своеобразии лексики, совпадающей по концептуальному значению"2.
Понимание преподавателем лингвистических особенностей материала и использование не только одного способа семантизации (перевода) позволяют ему удержатся от того,
от чего предостерегал Л. С. Выготский. Он считал, что прямое обучение понятиям всегда
оказывается фактически бесплодным. Педагог, пытающийся идти этим путем, обычно не
достигает ничего, кроме пустого усвоения слов, голого вербализиа, симулирующего и
имитирующего наличие соответсвующих понятий, а на самом деле прикрывающих пустоту. Термины, слова, словосочетания в читаемых текстах должны становится объектом
мыслительных операций умозаключающей деятельности.
Экономическая терминология презентуется студентам главным образом на занятиях
по чтению с изпользованием материалов по специальности. Чтение специальной литературы для них является не только способом совершенствования умения читать на русском
языке, но, прежде всего, способом освоения индивидуального образовательного маршрута в деле овладения предметом специальности.
Специфика обучения чтению экономических текстов заключается в первую очередь в
особенностях экономической терминологии, являющейся основной составляющей текста.

1

2

Занковская Т., Термин и многозначное слово // Семантика языковых единиц. Доклады VII Международной
конференции. М., 1998-Т 1 / с. 29.
Преображанская О., Сергеев К., Типологические характеристики отраслевых терминоситем, Краснодар
1998, с. 39.
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С нашей точки зрения работу над терминологической составляющей текста целесообразно разделить на предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы.
В предтекстовом изучении специальной лексики учащиеся знакомятся с терминами
данной темы. Дается написание и толкование терминов на русском языке. Необходимо
тщательное изучение профессионально-ориентированной лексики на этом этапе, что
обусловленно сложностью и новизной изучаемых терминов. Порой студенты затрудняются дать их правильное толкование. Целесообразно обратить внимание учащихся на следующие факторы:
1. Интернациональность терминологической лексики (импорт, экспорт, банк, кредит,
процент)
2. Способы словообразования (банк, банкир, банкомат, банк-ипотека; аудит, аудитор,
аудиторский; фермер, фермерский; покупать, покупатель; получать, получатель;
держать, держатель; поручать, поручатель; нанимать, наниматель; перестрахование, предоплата, совладелец, субаренда)
3. Наличие в текстах определений, выраженных именем существительным (что?-есть
- что?)
4. Полисемия термина - (банк-финансовое предприятие, которое сосредоточивает
временно свободные денежные средства (вклады), предоставляет их во временное
пользование в виде кредитов, займов, ссуд, посредничает во взаимных платежах и
расчетах между предприятиями, учреждениями и отдельными лицами, регулирует
денежное обращение в стране. Но слово банк может иметь нетерминированное значение например, в игре - держать банк или в медицинской службе - банк крови)
5. Синонимия термина (сделка – операция; расходы – затраты; урон – ущерб, убыток, потеря)
6. Антонимия термина (выгода - убыток; снижение - повышение, рентабельность нерентабельность; мертвый капитал- оборотный капитал)
7. Омонимия термина (актив, кулиса, такса, акция)
8. Лексическая сочетаемость (эффективный рычаг воздействия, производственный
потенциал, производительные силы)
9. Аббревиация
АО (акционерное общество)
АООТ (акционерное общество открытого типа)
ТНК (транснациональная корпорация)
ЕТТ (единый транзитный тариф)
ВВП (валовой внутренний продукт)
НДС (налог на добавленную стоимость)
Текстовой этап сопровождается работой со специальным текстом по данной теме. В
текстах необходимо выделить шрифтом термины и фразеологические единицы, которые
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отрабатывались в предтекстовых упражнениях. Осуществляется аналитическое, изучающее чтение с проработкой лексических и грамматических особенностей текста.
В послетекстовый этап включаются упражнения, которые могут быть направлены на
решения следуюших задач.
1. Закрепление терминологических единиц в речи в упражнениях на обратный перевод ( внутренний и внешний рынок, оптовая и розничная торговля, заем, экспортный кредит, акционеры.
2. Обсуждение текста, дискуссия, в ходе которых задаются вопросы, требующие знания терминов и понимания текста.
3. Контроль лексических навыков
Экономические термины играют важную роль в формировании и развитии экономического знания. характерной особенностью экономической терминологии XXI века следует признать синонимию и полисемию ее лексических компонентов, что во многих случаях
приводит к тесной зависимости экономических терминов от контекста.

ՌՈՒԶԱՆՆԱ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
ՏՆՏԵՍԱԳԵՏ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՆ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ ՌՈՒՍԵՐԵՆ ԼԵԶՎԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԻ
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Հիմնաբառեր. եզրաբանություն, տնտեսագիտություն, եզր,
դիդակտիկ նյութեր, հոմանիշություն, բազմիմաստություն
Հոդվածում քննարկվում են տնտեսագիտական բուհում ռուսերենի դասերին մատուցվող
տնտեսագիտական եզրերը՝ որպես լեզվական նյութ:
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Economic terms and means of their presentation as linguistic material for economic universities at
Russian language lessons are discussed in the article.
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Распад СССР ознаменовался серьезным кризисом для всех республик, входящих с состав.
Столкнувшись с реалиями рыночной экономики, каждая из стран выбрала свой путь развития.
Спустя более чем двадцать лет, можно сделать определенные выводы об успешности или провале проделанных реформ. Более того, на основе анализа реформ в странах, достигших большего успеха можно сделать определенные выводы и также относительно ошибок, допущенных
реформах Армении. С этой точки зрения опыт Казахстана представляется очень интересным. Разумеется, авторы осознают некорректность сравнения этих двух экономик. Однако с
институциональной точки зрения, стартовые условия в обеих республиках идентичны, соответственно построение рыночных институтов, которые могли бы обеспечить высокие, качественные и долгосрочные темпы развития имеют большее значение, чем наличие тех или
иных ресурсов в экономике. В таком ракурсе опыт Казахстана позволяет выявить в некоторой степени упущения в проводимых в Армении реформах.

Сопоставляя макроэкономические показатели республик после распада Советского
союза, становится ясно, что все они столкнулись с резким падением экономического роста, и всеми факторами, которые, как правило, сопровождают кризис, то есть высокая инфляция, высокий уровень безработицы, общая макроэкономическая нестабильность и
т.д. Рассматривая опыт Казахстана с этой точки зрения, бросается в глаза стратегическая
направленность всех проводимых с самого начала реформ. Так, в 1997 году правительством Казахстана была принята программа стратегического развития страны «Казахстан2030». Принятие этого документа стала для Казахстана мощным импульсом для развития
и построения процветающего государства в течение последующих лет.
Программа «Казахстан-2030» состояла из 7 долгосрочных приоритетов1, которые ясно олецетворяли цели и миссию Казахстана (см. рис. 1). Одним словом данной программой Республика Казахстан начала крупномасштабные социально-экономические реформы
и на сегодняшний день Казахстан является одной из лидирующих стран в Центральной

1

«Казахстан-2030» - http://www.minplan.gov.kz/pressservice/78/55525/
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Азии. Инвестиционный рынок является одной наиболее из динамично развивающейся,
ВВП увеличивается от 7-9% (рис. 3) в год, а инфляция не превышает 7%.
Рис. 1. Программа «Казахстан-2030» основные семь приоритетов.
Национальная
безопасность
Стабильность и
консолидация
общества

Профессиональное
государство
Инфраструктура
Энергетические
ресурсы

Казахстан-2030

Экономический
рост

Социальные
реформы

Источник: Министерство экономики и бюджетного планирования- http://www.minplan.gov.kz/

В рамках данного исследования сделан упор на приоритет экономического роста.
Итак, стратегия здорового экономического роста Казахстана базируется на сильной рыночной экономике, привлечении иностранных инвестиций и активной роли государства.
С этой целью Казахстан осуществила многочисленные реформы, чтобы достичь желаемых результатов. На пути достижения поставленной цели Казахстан коренным образом
поменяла всю налоговую систему. В первую очередь Казахстан, которая строила рыночную экономику с социальной ориентацией1 должна была решить вопрос налоговой справедливости. Реформа налогооблажения строилась на справедливости, равенства всех перед налогом и на принципе системности. Реформа налоговой системы Казахстана проходила в 4 этапа, рассмотрим каждое в отдельности:
 Первый этап наловой реформы Казахстана начался 1992 году, когда после приобретения независимости, создали новую налоговую систему. Базой для налоговой
системы Казахстана 1992 года стала трехзвенная2 налоговая система России. Основными приоритетами данной налоговой системы являлись в первую очередь снижение инфляции3, во-вторых достижение макроэкономической стабилизации и в –
третьих, упорядочивание налогов.
 Второй этап. 1995 году указом4 президента РК трехзвенная налоговая система была изменена, и в результате была создана двухуровневая5 налоговая система, которая более соответствовала условиям казахстанской экономики и соответствующим
1

Программа действий правительства Республики Казахстан по углублению реформ на 1996– 1998 годы.
Общегосударственные, общегосударственные местные и местные налоги.
3
Инфляция достигала более 2000% в год.
4
Закона «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» от 24 апреля 1995г. № 2235.
5
Общегосударственные и местные налоги.
2
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мировым стандартам. В ходе данной реформы количество налогов Казахстана сократилась с 43 до 11. Была снижена ставка на НДС (с 28% до 20%), а также была
введена 10%-ая ставка на определенные продукты питания как мясо, мука и молочные изделия. Также налог на прибыль был заменен подоходным налогом с физических и ридических лиц, был осуществлен переход к глобальному обложению
физических лиц на основе определения совокупного подоходного налога, была изменена ставка земельного налога.
 Уже третьий этап реформирования налоговой системы связан с разработкой нового налогового законодательства Республики Казахстан, которое вступила в действие в 1 января 2001 года. Реформа предполагала усиление правовых аспектов,
взаимоотношений между государственными организациями, фискальными органами и налогоплательщиками.
 Четвертый этап налогового реформирования Казахстана связано с проектом нового Налогового кодекса, которые включала в себя такие пункты как, четкое определение бюджетных средтсв и их использовывание, финансирование социально-экономических программ, рациональное использовывание налоговых служб/инструментов, работа над профессионализмом законодательной и исполнительной власти.
Республика Казахстан развивается в условиях ускоренного процесса глобализации,
что предполагает свободное перемешение труда и капитала –возможность поиска лучших
условий для развития бизнеса и получения максимальной прибыли. В связи с этиим перед
Казахстаном стоял вопрос построение и развитие конкурентной налоговой системы. Ряд
налоговых реформ в Казахстане дали позитивные результаты, в –первую очедь нужно отметить существенное снижение налоговых ставок по основным налогом. Тем самым была
снижена налоговоое бремя налогоплательщиков.
В Республике Казахстан действуют 13 налогов, 6 видов сборов и 10 плат, а также государственная пошлина1. Также следует отметить другой положительный результат налогового реформирование – упрощенная система налогооблажения для специальных видов
деятельности, что предполагает специальные налоговые режимы.
С 2009 года в РК вступил в действие Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет»2. Основной целью данного налогового кодекса является модернизация и деверсификация экономики Казахстана, и что самое главное борьба с «тенью» и выводению бизнеса из «тени». С этой целью в новое налоговое законодательство предполагала следующие шаги3:
 снижение общей нагрузки на несырьевые сектора экономики;
1

Налоговый кодекс Республики Казахстан (по состоянию на 01.01.2013 г.), Алматы, 2012 Центральный дом
бухгалтера.
2
Нурумов А., Итоги реформирования налоговой системы республики Казахстан и задачи по ее дальнейшему
совершенствованию, Казахский университет экономики, финансов и международной торговли - УДК 336.74.
3
См. тамже.
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создание условий, способствующих модернизации и диверсификации экономики;
улучшение условий для ведения бизнеса за счет совершенствования налогового
администрирования и упрощение налоговых процедур.
Основными концептуальными моментами при реализации вышеперечисленных шагов, можно выделить следующие: была снижена ставка корпоративного налога от 30% до
20%, был упрощен порядок полущения инвестиционных налоговых преференций, была
снижена ставка НДС с 13% до 12%1, также увеличили порог оборота НДС с 15 000 кратного до 30 000 кратного размера месячного расчетного показателя, был изменен также
ставка социального налога – от регрессивной шкалы(13 до 5%) был осуществлен переход
к плоской шкале (11%), а ставка индивидуального подоходного налога сохранена на уровне 10%.
Таким образом, можно сказать, после поэтапных реформ налоговое законодательство
и налоговая система РК приведено в соответствие с реалиями нового этапа развития Казахстана. Несмотря на мировой финансовых кризис в 2009 году доходы бюджета исполнены на 100,5%2. Налоговые поступления по сравнению с 2010 годом 2012 году выросли,
так, например, сумма корпоративного подоходного налода выросла на 24%, сумма индивидуального подоходного налога на 40,4%, НДС на 35%, акцизы на 51%.
Рассмотрим также соотношение прямых и коссвенных налогов в сосударственный
бюджет. Как видно из рис. 2 соотнешение прямых и коссвенных налогов за рассматриваемые периоды практически не колебаются: так удельный вес прямых налогов в 2010
году составил 74,8 %, в 2011 и 2012 годаь 76,3 и 75,4 соответственно. Что же касается
косвенных налогов, то соответственно 25,2%, 23,7% и 24,6%. Сохранениесоотнешения
между прямыми и косвенными налогами можно охарактеризовать взвешенной налоговой
политикой в области косвенного налогообложения в РК3.
В РК постоянно осуществляются поправки и изменения в налоговом законодательствее страны. Они постоянно улучшаются и все более подходят к международным стандартам. В конце 2012 года также были приняты ряд поправок и изменений, которые вступили в силу с 2013 года. Так, были упрощены некоторые процедуры в частности применение Конвенции об избежании двойного налогообложения4, многие аспекты стали более
четко изложены и не передаются в развернутом виде, также в соответствии со статьей 21,
впервые в практике налогообложения РК предпринята попытка наделить полномочиями
по взиманию налогов местные исполнительные органы5.
1

Это сделало казахстанскую ставку НДС одной из самых низких в мире среди стандартных ставок этого налога, при этом с 2009 г. введено положение о возврате превышения суммы НДС, уплаченной поставщикам,
над суммой НДС, уплаченной покупателями, так называемого «дебетового» сальдо.
2
Министерство Финансов РК: http://www.minfin.gov.kz/
3
Нурумов А., Итоги реформирования налоговой системы республики Казахстан и задачи по ее дальнейшему
совершенствованию, Казахский университет экономики, финансов и международной торговли - УДК 336.74.
4
См. тамже.
5
Налоговый кодекс Республики Казахстан (01.01.2013 г.) Алматы 2012, Центральный дом бухгалтера.
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Рис. 2. Соотношение прямых и косвенных налогов в государственном бюджете Казахстана за 2010–2012 гг.

Рис. 3. Инвестиции в основной
капитал Казахстана
(в млн. долл. США и % рост)

Источник данных: Министерство Финансов Республики Казахстан - http://www.minfin.gov.kz/

Таким образом, в результате проводимых реформ в сфере налогообложения Казахстан является лидером по сравнению с всеми странанми СНГ по основным показателям
деятельности в области налогооблажения из 183 стран в рейтинге «Doing Bussines 20121»
занимает 17-ое место. В РК существуют 224 территориальных офиса налоговой службы,
которые объединены в одну информационную сеть, кроме того автомотизированы процедуры налогооблажения.
В ходе построения новой экономики важно также отметить, что после периода высокой инфляции был стабилизирован курс национальной валюты. 1995 году основными
итогами развития экономики Казахстана стало замедление темпов экономического спада
и значительное снижение уровня инфляции. С помощью инструментов денежно-кредитной политики стало возможным повлиять на уровень инфляции, а имеено была снижена
ее монетарная составляющая. Функция кредитования экономики перешла от Национального банка к банкам второго уровня. Национальный банка стал выполнять характерные
для центральных банков функции денежно-кредитного и валютного регулирования2. Была также открыта Банкнотная фабрика, был осуществлен переход на электронную торговую систему ведения торгов (ЭТС).
В 1999 году в Казахстане была принята политика свободно плавающего обменного
курса тенге3, с целью востановления конкурентных позиций Казахстанского экспорта.
После введения режима свободно плавающего курса в стране актовно начал развиваться
реальный сектор экономики, наблюдался рост сбережений населения в банковской системе, приток ПИИ и относительная стабильность на валютном рынке. После, в 2000 году
1

http://russian.doingbusiness.org/

2

АО «Астана-Финанс». Аналитическая информация. Деловой Казахстан. 19.12.2008.

3

http://www.nationalbank.kz/economy/tenge
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Национальный Банк РК погасила все свои обязательства перед МВФ досрочно, также
был разработан и принят закон «О страховой деятельности», который полностью соответствует стандартам Международной ассоциации органов страхавого надзора1. В 2001 году
был создан Банк Развития Казахстана, целью которого было повышения инвестиционной
деятельности страны, привлечение ПИИ в экономику страны, а также развития производственной инфраструктуры.
В 2000 году в РК, в связи с нарастающим числом безработицы, стали усердно развивать малый и средний бизнес. Реформа была нацелена на промышленность, внедряя
производственно новую технологию. Таким образом, уже к 2003 году были возобнавлены
работы в 5 нефтехимических предприятиях Казахстана, также завод полиэтиленовых
труб, завод дизелей. Начиная с 2003 года темпы роста обрабатывающей промышленности Казахстана начинают догонять темпы роста добывающей промышленности, а уже в
2005 году впервые темпы роста обрабатывающей промышленности превисила добывающую промышленность. Существенно также отметить, что значимую долю в обрабатывающей промышленности занимает машиностроение. Так за последние несколько лет
рост производства в машиностроении составило 600%.
Говоря об экономической политике РК необходимо также отметить инвестиционную
политику, о которой много раз говорил президент РК Н.А. Назарбаев. Правительством
Казахстан был создан специальный комитет по привлечению иностранных инвестиций,
кроме того, инвесторам, которые вкладывали большие суммы в экономику страны, предоставлялись различные льготы. К инвестиционным льготам РК относяться2:
 освобождение от уплаты земельного налога и налога на имущество на 5 лет;
 государственные натурные гранты;
 полное или частичное освобождение от обложения таможенными пошлинами импорта оборудования, сырья и материалов, необходимых для реализации инвестиционного проекта;
Привлечечение иностранных инвестиций является одной из приоритетных программ
правительства Казахстана. В 2003 году постановлением правительства был рассмотрен и
утвержден перечень отраслей экономики, по которым предоставлялись инвестиционные
преференции (Сельское хозяйство; Производство пищевых продуктов; Одежда и текстильное производство; Производство машин и оборудования; Химическое производство;
Предоставление услуг гостиницами и ресторанами; Строительство и транспорт).
Проводимая РК политика по привлечению иностранный инвестиций дает свои результаты, так в 2012 году приток ПИИ достиг 28,8 млрд. долларов, что является рекордным показателем и на 7% больше показателя 2011 года (см. рис 3).Странами инвесторами
являются Нидерланды, Великобритания, Италия, Китай, Россия, Белоруссия, Украина. А
лидером среди стран-инвесторов является США. На нее приходится около трети всего
1
2

Национальный Банк Казахстана с 2000 года является членом IAIS - http://www.iaisweb.org/
Закон Республики Казахстан 28.02.1997 N 75-1 "О государственной поддержке прямых инвестиций"
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объема прямых иностранных инвестиций, причем большинство из них – в нефтегазовую
отрасль1. В 1997 году было подписано соглашение об инвестиционном проекте, стоимостью 600 млрд. долларов, и сроком на 40 лет по освоению нефтяных источников Каспийского шельфа.
Резумируя можно отметить, что инвестиционная политика Казахстана является состоявщейся и наглядно дает свои результаты, однако важным является то, что инвестиционная политика в первую очередь направлена на диверсификацию экономики, в частности направлена на развитие обрабатывающей промышленности.

ՄԱՐԻԱՄ ՈՍԿԱՆՅԱՆ
ԱՐՄԻՆԵ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
ՂԱԶԱԽՍՏԱՆ. ԵՐԿԱՐԱՏԵՎ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ՓՈՐՁԸ
Հիմնաբառեր. ինստիտուցիոնալ բարեփոխումներ, երկարաժամկետ տնտեսական աճ
ԽՍՀՄ փլուզումը բոլոր անդամ երկրների համար նշանավորվեց լուրջ ճգնաժամով: Բախվելով
շուկայական տնտեսության իրականությանը՝ յուրաքանչյուր երկիր ընտրեց իր զարգացման ուղին:
Ավելի քան քսան տարի անց հնարավոր է որոշակի հետևություններ անել կատարված բարեփոխումների հաջողության կամ ձախողման մասին: Ավելին, հիմնվելով այն երկրների բարեփոխումների վերլուծության վրա, որոնք հասել են մեծ հաջողությունների, կարող ենք անել որոշակի եզրակացություններ Հայաստանում կատարված փոփոխությունների սխալների մասին: Այս տեսանկյունից, Ղազախստանի փորձը շատ հետաքրքիր է: Իհարկե, հեղինակները գիտակցում են այս երկու
երկրների համեմատության անճշտությունը: Սակայն, ինստիտուցիոնալ տեսանկյունից, երկու հանրապետությունների նախնական պայմանները նույնանման էին, համապատասխանաբար՝ շուկայական ինստիտուտների կառուցումը, որոնք կարող էին ապահովել բարձր, որակյալ և երկարաժամկետ աճի տեմպեր, ավելի կարևոր, քան այս կամ այն ռեսուրսների առկայությունը տնտեսությունում: Այս տեսակետից, Ղազախստանի փորձը բացահայտում է Հայաստանի բարեփոխումների որոշակի մակարդակի սայթաքումներ:
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The previous USSR collapse was marked by serious crisis for all republics. Faced with realities of
market economy, each country has chosen its own path of development. More than twenty years
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experience, makes possible to draw conclusions about success or failure of reforms fulfilled. Moreover,
based on reforms analysis in countries achieving greater success certain conclusions can be drawn also
with respect to errors made in Armenia. From this perspective, Kazakhstan experience seems very
interesting. The authors are certainly aware of incorrectness in comparison of these two economies.
However, from institutional point of view, initial conditions were identical in both countries, and
accordingly the construction of market institutions, providing high, quality and long-term growth rates
are more important than the presence of certain resources in the economy. In this respect, Kazakhstan
experience reveals certain imperfections in ongoing RA reforms.
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СВОБОДНЫЙ РЫНОК, ИНДИВИДУАЛИЗМ И ИНВОЛЮЦИЯ ЧЕЛОВЕКА
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Ключевые слова: свободный рынок, общечеловеческая мораль, новая раса
В условиях доминации в современном обществе ценностей крайнего индивидуализма, жизнь
общества превращается в «войну всех против всех». В итоге этого ослабления супер-эго личности формируется свобода от моральных норм и ценностей, которая становится важным
фактором жизненного успеха представителей бизнес сообщества. Длительное существование
людей в описанном обществе может привести к образованию новой элитной прослойки глобального человеческого сообщества, которая будет отвергать общечеловеческие моральные
ценности. Эта новая элитная прослойка глобального человеческого сообщества будет радикально отличаться как своей антигуманной моралью, так и обусловленным этим ментальностью и характером практической деятельности. Таким образом, отказ от общечеловеческих принципов морали становится важнейшим фактором человеческой инволюции в современном обществе.

Идея эволюции животного мира путём естественного отбора была предложена в 1858
г. Альфредом Уоллесом и получила широкое признание благодаря выходу в свет фундаментального труда Чарльза Дарвина «Происхождение видов» в 1859 г. В этой ситуации
не мог не возникнуть вопрос о происхождении человека. Оба выдающихся биолога активно работали и в этой области. В 1871 г. увидела свет книга Дарвина «Происхождение человека и половой отбор». Главное возражение оппонентов касалось скудости антропологического материала о совместном происхождении человека и высших приматов от одного предка. К настоящему времени этот недостаток теории происхождения человека в су317

щественной мере преодолён. Согласно современным взглядам, шимпанзе и гориллы отделились от общего предка с людьми около 7-8 миллионов лет назад. Вид homo sapiens
считается единственно выжившим видом рода homo, возникшим 2 миллиона лет назад.
Приблизительно за 60 лет до выхода в свет «Происхождения видов» Томас Мальтус
опубликовал книгу «Опыт закона о народонаселении», где доказывал, что народонаселение стран растёт в геометрической прогрессиии, в то время как производство продуктов
питания растёт лишь в арифметической прогрессии. Отсюда Мальтус заключил, что человеческое общество вскоре станет ареной борьбы за существование по причине нехватки
продовольствия, вызванной перенаселением. В «Происхождении видов» Дарвин обосновывал, что конкурентная борьба в человечексом обществе является фактором человеческого прогресса, что именно благодаря ей в людях появились черты взаимопомощи и
альтруизма. Здесь, в частности отмечалось, что именно «социальные инстинкты заставляют животное получать удовольствие в обществе его товарищей, чувствовать определенное количество согласия с ними и выполнять различные услуги для них».
Один из основоположников социального дарвинизма Герберт Спенсер, введший в
обиход термин «борьба за существование», так же заключил, что межличностная борьба в
человеческом обществе может стимулировать моральное самоусовершенствование, которое могло быть унаследовано в жизни поколений. Однако многие представители социалдарвинизма стали на позицию агрессивного индивидуализма и на основе наличия борьбы
за существование в человеческом обществе пришли к оправданию шовинизма, расизма,
евгеники и фшизма. В теоретическом плане, ошибка социал-дарвинизма заключается в
том, что здесь эволюцию общественной жизни объясняют биологическими принципами естественного отбора и борьбы за существование. Совершается неоправданное распространение теории естественного отбора, предназначенной для описания биологических
явлений, на совершенно иную область социально-моральных отношений в человеческом
обществе.
В данной статье мы постараемя показать, что ослабление норм гуманного человеческого общежития и стихийное или преднамеренное попустительство инстиктивным и приобретённым благодаря влиянию социального окружения антисоциальным устремлениям
личности являются главными факторами, определяющими направленность социальной
эволюции человека в современном обществе.
В нашу эпоху тотальной победы частной собственности и частного предпринимательства во всех странах мира наиболее эффективной формой хозяйствования считается
«свободный рынок». Каждый член обществ имеет безусловное право производить и продавать товары, пользующиеся спросом у населения. Апологеты этой концепции требуют
полной свободы бизнеса от государственного вмешательства и общественного контроля.
При этом теоретики и пропагандисты свободного предпринимательства с удивительной
лёгкостью забывают о тяжёлых и разрушительных последствиях экономических кризисов,
регулярно наступающих после очередного этапа процветания рыночного общества. Даже
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мировой финансово-экономический кризис 2008г. не сумел утихомирить противников государственной регуляции.
Индивид – лишь отдельный элемент структуры человеческого общества, имеющий
свои личные интересы, цели и выгоды. Для устойчивого человеческого развития необходимо, в первую очередь, защитить права и свободы индивида. Но с другой стороны, чтобы эти заявленные права возможно было реализовать в жизни конкретного общества, необходимо обеспечить в нём необходимый уровень экономического производства и добиться стабильного функционирования норм социального и политического общежития.
Отсюда ясно, что в каждом конкретном обществе нужно подобрать такое соотношение
между указанными двумя требованиями, которое было бы оптимальным для социальноэкономического развития данного обществ, что, в свою очередь, позволило бы в наибольшей степени защитить права и свободы личности.
В нашу эпоху доминации западной идеологии на установление демократической формы правления во всех странах мира сама концепция демократии чуть ли не отождествляется с правами личности. Стоит в какой-либо стране ущемить права какой-либо социальной группы, как тут же начинается организованное давление Запада на эту страну, сопровождаемое обвинениями в нарушении самых высших морально-политических ценностей
современности. И при этом как бы не замечают, что гипертрофия озабоченности правами
индивидов ведёт к пренебрежению возможностями конкретной страны обеспечить парава личности, в особенности в социально-экономической области. Помимо сказанного, гипертрофированное отношение к правам личности в итоге формирует общество крайнего
индивидуализма. Общество превращается в арену войны всех против всех.
Для раскрытия главных факторов социальной эволюции человека в эпоху рыночных
отношений весьма важен анализ пути к успеху в современном обществе. Непосредственным двигателем деятельности индивида являются его интересы и моральные ценности.
Великий немецкий философ Иммануил Кант сформулировал высший принцип морали
(«категорический императив») как нравственный закон, независящий от посторонних причин, единственно делающий человека по-настоящему свободным. В реальной жизни высший принцип морали выражается Золотым правилом нравственности: «(Не) поступай по отношению к другим так, как ты (не) хотел бы, чтобы они поступали по отношению к тебе».
В джунглях экономической борьбы в условиях свободного рынка моральные ценности и императивы только затрудняют положение бизнесмена в его конкуренной борьбе.
Милосердие к сопернику, рука помощи погибающему, доброжелательность к конкурентам, прощение случайной ошибки - всё это проявления слабости духа в беспощадной
борьбе мира свободного рынка. В обществе крайнего индивидуализма, где высшей и
единственной ценностью является успех личности, любые остаточные проявления моральности тяжёлой грузом тянут индивида на дно. Только в доспехах полного освобождения от человечности и совести воины свободного рыночного бизнеса могут чувствовать себя неуязвимыми. Лейтмотив достижения успеха любой ценой толкает к бесчеловечности.
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Не приведёт ли длительное существование людей в условиях крайнего индивидуализма и свободного рынка к появлению нового типа людей – человека, свободного от общечеловеческих моральных ценностей? Подобная перспектива нам представляется вполне
реальной даже в обозримом будущем. Когда успешные бизнесмены утвердятся в своём
убеждении быть свободными от человеческой морали, их жизнедеятельность и образ
жизни станут неписаными канонами для жизни всего общества. Появление нового человеческого типа homo immorales вовсе не означает, что всё человечество испытает процесс
полного освобождения от человеческой морали. Достаточно, чтобы элита успешных бизнесменов установила свою устойчивую и беспрекословную власть в глобальном сообществе. Тип homo immorales составит основную массу правящей бизнес элиты.
Человек – единство психического и соматического. Естественно ожидать, что значительные соматические изменения могут сопровождаться изменениями в психике и поведении. Можно считать достоверно установленным, что специфика психики человека находит своё отражение в его внешности и телесном самочувствии. Ещё римляне заметили,
что раны победителей заживают быстрее. Тудно не заметить различия в чертах лица властного человека и человека подобострастного. В медицине достоверно установлено, что
многие болезни могут возникать на основе нервно-психического расстройства – результата воздействия психического на телесное. Сказанное делает весьма вероятным, что у
нового типа людей homo immorales появятся характерные для всех них черты внешности.
Заключение. Конечно, нас должно беспокоить не перспектива появления непривлекательных черт внешности новой бизнес элиты, а моральное и социальное будущее человечества. Появление бизнес-элиты, свободной от общечеловеческих моральных ценностей, поведёт за собой утверждение жестокости и бепощадности во всём человеческом социуме. Устоит ли психика человека будущего в этом непрестанном напряжении взаимной
отчуждённости и вражды? По мере отживания общечеловеческих качеств альтруизма и
потребности человеческого общения не появятся ли в психике людей будущего анти-социальные инстинкты отвержения человеческого общества и взаимной враждебности? Сумеет ли общество будущего, составленное из подобных асоциальных индивидов продолжать своё нормальное функионирование? Будет ли возможность в подобном обществе
обеспечить устойчивое человеческое развитие?
На эту череду дискомфортных вопросов трудно сегодня дать убедительные ответы.
Явные асоциальные черты человека будущего, вытекающие как неизбежный итог длительного функционирования свободного рынка, подсказывают общую неприемлемость
концепции полной свободы рыночных отношений. Как современную ситуацию неизбежных деформаций и кризисных тендеций свободного рыночного хозяйства, так и цель
обеспечения устойчивого человеческого развития требуют должной степени государственной регуляции свободного рынка и общественного контроля над возможными социально-политическими и морально-этическими негативными тенденциями общества
крайнего индивидуализма.
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ՌՈԲԵՐՏ ՋԻՋՅԱՆ
ՌԻՄԱ ԱՎԱԼՅԱՆ
ԱԶԱՏ ՇՈՒԿԱՆ, ԱՆՀԱՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՄԱՐԴՈՒ ԻՆՎՈԼՅՈՒՑԻԱՆ
ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
Հիմնաբառեր. ազատ շուկա, համամարդկային բարոյականություն, մարդկային նոր վերնախավ
Ժամանակակից հասարակությունում անհատամոլության գերիշխանության պայմաններում
սոցիալական կյանքը վերափոխվում է «բոլորի պատերազմի՝ բոլորի դեմ»: Անհատների սոցիալ-բարոյական արժեքների թուլացման հետևանքով ձևավորվում է «ազատությունը» համամարդկային
բարոյականության սկզբունքներից, որն էլ դառնում է ձեռներեցների հաջողությունների կարևոր
գործոն: Երկարատև կյանքը և գործունեությունը նշված բարոյազուրկ հասարակական շրջապատում հնարավոր են դարձնում գլոբալ մարդկային հասարակությունում այնպիսի նոր տնտեսական-քաղաքական վերնախավի (էլիտայի) առաջացումը, որը լիովին կմերժի համամարդկային բարոյական արժեքները: Գլոբալ հասարակության վերնախավի նորածին շերտը արմատապես տարբերվելու է ինչպես իր հակամարդասիրական «բարոյականությամբ», այնպես էլ, դրանով պայմանավորված, մտածելակերպով ու գործելակերպով: Համամարդկային բարոյական արժեքների մերժումը դառնում է ժամանակակից մարդկության ինվոլյուցիայի կարևորագույն գործոն և ուղի:

ROBERT DJIDJIAN
RIMA AVALYAN
FREE TRADE, INDIVIDUALISM AND HUMAN INVOLUTION IN MODERN SOCIETY
Key Words: free trade, human morality, new human elite
The life of modern society dominated by extreme individualistic ideology turns into a kind of bellum
omni versa omni. This weakening of socio-ethical values results in freedom from moral norms that
eventually builds a basic factor of permanent success in business leadership. Thus decades of life in a
moral-free society enable new business elite formation who would deny humanistic moral values. Thus,
humanistic moral principles and their denial in modern free society becomes a decisive factor of human
involution. This new elite stratum of global society will be radically different from classical humanism
regarding its mentality and practical activities.
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