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ԵՐԿՐՈՐԴՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ
ԱՌԱՋԱԲԱՆ
Սոցիալականպետությունըսոցիալ-դեմոկրատիայիհամարհավելյալգործիքչէ,
այլ՝ժողովրդավարությաննախապայմանէ:Այնապահովումէհավասարազա-
տություն-բացարձակազատություն:

Սոցիալականպետությանմեջսոցիալ-դեմոկրատիայիազատությունհասկա-
ցությունըհստակեցվումէ:Այններառումէինչպեսպետության,այնպեսէլհասա-
րակությանկամայականմիջամտություններիցպաշտպանությանսկզբունքը՝
սահմանվելովորպեսմտքիևխղճիազատություն:Բացարձակազատությունը
նշանակումէ,ընդհուպ,կարիքիևվախիազատություն՝նյութականնախապայ-
մանինքնորոշվածկյանքիհամար:

Սոցիալ-դեմոկրատիայիսոցիալականքաղաքականությունըմշտապեսներկայաց-
նումէբացարձակազատությանպահանջը:Ուղղություննունպատակըպարզեն:
ժամանակիթելադրանքովկոնկրետքայլերընորովիեննախանշվում,ևանցնե-
լիքուղիննորովիվերահաստատելուանհրաժեշտությունէառաջանում:Այսգրքի
նպատակըայդվերահաստատմանընպաստելնէ:

Գիրքընկարագրումէսոցիալականպետությանևժողովրդավարությանհիմնարար
կապը,ցույցէտալիս,թեարդարությանորեզրույթներնենբնութագրումսոցիալա-
կանպետությունըևբացատրումէ՝սոցիալականպետությանինչպիսիտեսակներում
ենտարբերերկրներըհասարակականհանդուրժողականությունդրսևորում:Գիրքն
ուսումնասիրումէսոցիալականպետությաննուղղվածհանրածանոթքննադատու-
թյունը,մատնանշումիրականմարտահրավերները,տալիսակնարկկուսակցու-
թյուններիսոցիալ-քաղաքականծրագրերիմասինևմանրամասնորենքննարկումէ
սոցիալականպետությանոլորտները՝աշխատանք,կենսաթոշակ,առողջապահու-
թյուն,կրթությունևհարկեր:Ուստինաևսույնհատորինպատակըոչթեհարաժա-
մանակյապատասխաններտալնէ,այլընթերցելուևմտորելուհրավիրելը:

Սոցիալականպետությունևսոցիալ-դեմոկրատիագիրքըսոցիալ-դեմոկրա-
տիայինվերաբերողգրաշարիերրորդհատորնէևհիմնվումէՍոցիալ-դեմոկրա-
տիայիհիմքերը գրքիվրա:Այնտեղքննվումենսոցիալ-դեմոկրատիայիհիմնարար
արժեքները,համեմատվումհասարակությանազատական,պահպանողականու
սոցիալ-դեմոկրատականմոդելներըևներկայացվումլիբերալդեմոկրատիայիու
սոցիալ-դեմոկրատիայիտարբերությունները:Այսհատորըընդհանրություններ
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ԴոկտորՔրիստիանՔրել
Սոցիալ-դեմոկրատիայիակադեմիայիտնօրեն
Բոնն,նոյեմբեր2012

ՅոխենԴահմ
Սոցիալ-դեմոկրատիայիգրաշարնախագծի
ղեկավար

ունիՏնտեսությունևսոցիալ-դեմոկրատիահատորիհետ,որըքննումէ,թե
ինչպեսկարողէսոցիալ-դեմոկրատիայիարդիարժեքահենտնտեսականքաղա-
քականությունըհաջողակլինել:

Սոցիալականքաղաքականությանոլորտումմշտապեսկարևորվումեննաևեվրո-
պականևգլոբալնշանակությանհարցեր:Այսհատորիկենտրոնումէգերմանա-
կանսոցիալականպետությունը:Միջազգայինհեռանկարներըառանցքայինեն
Եվրոպաևսոցիալ-դեմոկրատիաուՀամաշխարհայնացումևսոցիալ-դե-
մոկրատիահատորներիհամար:

Ֆինանսականևտենտեսականճգնաժամիժամանակառանձնահատուկկեր-
պովպարզդարձավսոցիալականպետությանկարևորությունը:Հենցճգնաժամի
ընթացքումտեսանելիդարձաննրաուժըևնշանակությունը:Այնգործեցորպես
ավտոմատկարգավորիչ,ապահովեցներքինպահանջարկը,օգնեցկանխելաղքա-
տությունըևապահովելաշխատատեղեր:

ԱյստեղկցանկանայինքսրտանցշնորհակալությունհայտնելԱլեքսանդրՓետրին-
գին,ԹոբիասԳոմբերթինևԹոմասՖիքսին:ԱլեքսանդրՓեթրինգըհեղինակելէգրքի
հիմնականմասը:ԹոբիասԳոմբերթըևԹոմասՖիքսը,իրենցբովանդակայիններգ-
րավվածությանհետմեկտեղ,իրականացրելենխմբագրականևդիդակտիկաշխա-
տանքները:ՇնորհակալությունենքհայտնումնաևԴիանաՕգնյանովայինևՄարիուս
Բուսեմեյերին,ովքերհամագործակցելենԱ	ռող	ջա	պա	հու	թյուն	և	կր	թու	թյունգլուխնե-
րում,ինչպեսնաևՄիխայելԴաուդերշթեդթինևՔլաուդիաԲոգեդանին՝գրքիհայեցա-
կարգիմշակմաննիրենցխորհուրդներովաջակցելու,ԵվաՖլեքին,ՔնութԼամբերթին
ևուրիշներինգերազանցհամագործակցության,ներգրավվածությանևգրքիհաջո-
ղությանընպաստելուհամար:Հնարավորթերություններիմեղավորությունըմերնէ:

Սոցիալ-դեմոկրատիայիակադեմիայիխորհրդանիշըկողմնացույցնէ:Ակադե-
միայիտրամադրածառաջարկներովՖ	րիդ	րիխ	Է	բերտ	հիմ	նադ	րա	մըկամենումէ
դիրքորոշումներևկողմնորոշումներիհստակեցմանշրջանակտալ:Ուրախկլի-
նենք,եթեօգտվեքմերառաջարկներից՝ձերքաղաքականուղինորոշելուհամար:
Սոցիալ-դեմոկրատիանկենսունակէայնբանիշնորհիվ,որքաղաքացիներըկրկին
ուկրկինզբաղվումենդրանովևհանդեսգալիսդրաօգտին:
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Գ	լուխ	2.	Սո	ցիա	լա-

կան	պե	տու	թյուն	և	

սո	ցիալ-դե	մոկ	րա	տիա

Գ	լուխ	3.	Ար	դա	րու-

թյու	նը	սո	ցիա	լա	կան	

պե	տու	թյու	նում

Գ	լուխ	4.	Սո	ցիա	լա-

կան	պե	տու	թյան	

շի	նան	յու	թե	րը,	

կա	ռու	ցաձևե	րը	և	

ճար	տա	րա	պե	տու-

թյուն	նե	րը

1. ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Սոցիալականպետությունըսոցիալ-դեմոկրատիայիհիմնարարտարրնէ:Այն
երաշխիքէ,որպեսզիհիմնարարիրավունքներըոչմիայնձևականգոյություն
ունենան,այլնաև՝ակտիվորենկյանքիկոչվեն:

Որպեսկանոն,սոցիալականպետությանմասինբանավեճերըանցկացվումեն
քաղաքականբոլորխմբերիկողմիցառանձնակիշեշտադրմամբ,որըինքնինհաս-
կանալիէևարդարացի,որովհետևսոցիալականպետությանգաղափարըինքնին
արտահայտումէժողովրդավարությանևհիմնարարարժեքներիհասկացություն-
ները:Այսգրքինպատակնէ՝օգնելգտնելայդբանավեճերիժամանակսեփական
դիրքորոշումը,պարզաբանելևկարողանալայններկայացնել:

Սոցիալ-դեմոկրատիայիհիմանարարարժեքներնեն՝ազատությունը,արդարու-
թյունըևհամերաշխությունը:Վերջիններսենկազմումսոցիալականպետության
ընկալմանհիմքը,որնէլիրարտահայտություննէգտնումայսգրքում:Այդիսկ
պատճառով,սոցիալականպետությանևսոցիալ–դեմոկրատիայիարմատական
կապըներկայացվածէայսհատորիսկզբում(Գլուխ2):

Սույնովհասկանալիէդառնում,որսոցիալականքաղաքականությանմասին
խոսելիսնկատիէառնվումբաշխումը,այսինքն՝թեինչսկզբունքներովեն
բաժանվումկրթությունը,մասնագիտությանհնարավորություններըևեկա-
մուտները,իշխանությունը,անվտանգությունը,իրավունքներըևպարտավո-
րությունները:Քանիորկյանքումսրանքառանցքայինհարցերեն,առաջա-
նումէդրանցարդարացիբաշխմանպահանջը:Սակայնի՞նչասելէարդար:
Ի՞նչէնշանակումարդարությունըառանձինոլորտներում:Գոյությունունի՞
որևէօրինաչափություն,համաձայնորիգործազուրկներիապահովագրու-
թյունըիրականացվումէճիշտայնպես,ինչպեսկրթականհամակարգիև
առողջապահությանհամար:Նշյալարդարությանխնդիրներինէնվիրված
երրորդգլուխը:

Միջազգայինհամեմատությանարդյունքումձևավորվելենսոցիալականպետու-
թյանտարբերտիպեր:Նրանքբոլորըօգտվումենմիևնույննյութերիցևկառուց-
մանմեթոդներից:Սակայնդրանցճարտարապետությունըևբնակիչներիհամար
դրանցհետևանքներըզգալիորենտարբերվումեն:Ճարտարապետականայդ
տարբերություններինէնվիրված4-րդգլուխը:
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Գ	լուխ	5.	Սո	ցիա	լա-

կան	պե	տու	թյան	

մար	տահ	րա	վեր	նե	րը

Գ	լուխ	6.	Կու	սակ	ցու-

թյուն	նե	րի	սո	ցիա	լա-

կան	քա	ղա	քա	կան	

դիր	քո	րո	շում	նե	րը

Գ	լուխ	7.	Սո	ցիա	լա-

կան	պե	տու	թյան	

կենտ	րո	նա	կան	

ո	լորտ	նե	րը

Աշ	խա	տանք,	

կեն	սա	թո	շակ	և	

ա	ռող	ջա	պա	հու	թյուն

Կր	թու	թյուն

Հար	կեր

Սոցիալականպետությունըհաճախնաևպոպուլիստականքննադատությանզոհէ
դառնում:5-րդգլուխըդասակարգումէայդքննադատությունը,ցույցէտալիս,թե
իրականումինչպիսիմարտահրավերներիառջևէկանգնածգերմանականսոցիա-
լականպետությունը՝մատնանշելովառաջիննշանները,որոնցկարողեքբախվել:

Հասկացություններըևմարտահրավերներըհստակեցնելուցհետո6-րդգլուխը
արծարծումէսոցիալ-քաղաքականությանոլորտումգերմանականխորհրդարա-
նում՝Բունդեստագում,ներկայացվածկուսակցություններիզբաղեցրածդիրքին,
սոցիալականպետությաննրանցներկայացրածմոդելինուառաջարկածբարե-
փոխումներինառնչվողհարցեր:

Սոցիալ-դեմոկրատիայիպահանջըհավասարազատություներաշխավորելնէ:
Նպատակըինքնինպարզէ,սակայնդրանով,իհարկե,դեռչիսահմանվում,թե
ինչպիսիկոնկրետձևպետքէընդունենսոցիալականպետությանառանձին
ոլորտները:

Առանձնացվումենհինգկարևորագույնբնագավառներ,որոնքձևավորումեն
ժամանակակիցսոցիալականպետությունը:Սոցիալականպետությանտարրա-
կանբաղկացուցիչներնենբժշկականապահովագրությունը,գործազրկության
ապահովագրությունըևկենսաթոշակայինապահովագրությունը,որովհետև
սոցիալականպետությունըպետքէպաշտպանիկենսականմեծվտանգներիցև
երաշխավորիմարդուարժանապատվությունը:

Ժամանակակիցսոցիալականպետությանհասկացություններիշարքումէնաև
կրթությանքաղաքականությունը,քանիորսոցիալականպետությաննպատակնէ
ապահովելբոլորքաղաքացիների1մասնակցայնությունը:Քանիորկրթությունը
ժողովրդավարականիրավունքներիըմբռնմանհամարառաջնայիննախապայ-
մանէ,այնորոշիչէնաևնյութականռեսուրսներիբաշխմանհամար:Կրթություն
նշանակումէմասնակցութունևհնարավորություններ:

Ժամանակակիցսոցիալականպետությանմեկայլտարրէհարկայինքաղաքա-
կանությունը:Վերջինսչպետքէմիայնքննարկվիսոցիալ-քաղաքականտեսանկ-
յունից,քանիորհարկերիևգանձումներիմիջոցովենսոցիալականպետության
ծառայություններըֆինանսավորվում:Հարկերընաևկենտրոնականգործիք
են՝ազդելուհասարակությանմեջեկամուտներիևունեցվածքիբաշխմանվրա:

1Տեքստումլայնկիրառությունենգտելարականևիգականձևերը:Կանհատվածներ,որտեղլեզվական
պատճառներովհրաժարվելենքկիրառելերկուսեռայինձևերը(ինչպեսօրինակ՝քաղաքացի-
քաղաքացուհի)՝հայերենիհամարնախընտրելիհամարելովհավաքականությանիմաստը:Ծանոթ.՝	
թարգմ.:
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Գեր	մա	նիա.	սո	ցիա-

լա	կան	դաշ	նա-

յին	պե	տու	թյուն

Սո	ցիա	լա	կան	

պե	տու	թյան	

կա	ռուց	ված	քը.	

ար	դա	րու	թյան	հարց

Ի՞նչն	է	ար	դար.	 

հին	վեճ

2.ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆԵՎ
ՍՈՑԻԱԼ-ԴԵՄՈԿՐԱՏԻԱ2

Այս գլխում՝
● կքննարկվիսոցիալականպետությանևսոցիալ-դեմոկրատիայիհարաբե-
րակցությունը,
● կներկայացվենսոցիալականպետությանևսոցիալ-դեմոկրատիայիհասկա-
ցությունները՝հիմնվելովհիմնարարարժեքների՝ազատության,արդարության
ևհանդուրժողականությանվրա,
● կներկայացվի՝սոցիալականպետությանդերակատարումըքաղաքական,
քաղաքացիական,տնտեսական,սոցիալականևմշակութայինհիմնարար
իրավունքներիապահովմանգործընթացներում:

«ԳերմանիայիԴանշնայինՀանրապետությունըժողովրդավարականևսոցիա-
լականդաշնայինպետությունէ»:Սագերմանականսահմանադրության20-րդ
հոդվածիառաջիննախադասություննէ,որըներառումէժողովրդավարության,
սոցիալականպետությանևիրավականպետությանսկզբունքըևորը,ըստսահ-
մանադրությանմայրերիևհայրերի,պետքէհավիտյանիրավականուժունենա:

Թեևգերմանականսահմանադության(Գրունդգեզեթց)բազմաթիվհատվածներում
մանրամասնորեննկարագրվումենժողովրդավարությանևիրավականպետության
սկզբունքները,այդուհանդերձչիհստակեցվումսոցիալականպետությանսկզբունքը:
Այսհանգամանքըայնքանէլզարմանալիչէ,եթեհաշվիառնվի,որսոցիալական
պետությանկառուցվածքիամենակարևորչափանիշըարդարություննէ:

Մարդկության ձևավորման
սկզբնավորումիցիվեր«արդա-
րություն» հասկացությունը
մշտապեսվեճերիառարկաէ:
Սույնհատորիմեծմասընվիր-
վածէ արդար սոցիալական
պետությանմասինմտորումնե-
րին,առկասոցիալականպետու-
թյանառավելություններինու
թերություններինևայլընտրան-
քայինկառուցվածքայինհնա-
րավորություններիորոնմանը:

2ԱյսգլուխըմշակելիսանդրադարձէկատարվելՔնայփի(2003),Փրոյսի(1990),Սքանլոնի(2005),
Քաուֆմանի(2003)ևՌիթեռի(1991)մտքերին:

Սո ցիա լա կան պե տու թյու նըբնութագրվումէիբրև
միժողովրդավարականպետություն,որըըստսահմանադ-

րությաներաշխավորումէոչմիայնհիմ արարիրավունք-

ներըևանձնականուտնտեսականազատությունները

(իրավականպետություն),այլևիրավական,ֆինանսական

ևնյութականմիջոցառում երէձեռնարկում,որպեսզի

սոցիալականհակադրություններըևլարվածությունները

(որոշչափով)փոխհատուցվեն:Սոցիալականպետության

սկզբունքը,այսպիսով,միանումէարդարությանիրավա-

կան-պետականնպատակինևամրագրվածէգերմանա-

կանսահմանադրության20-րդև28-րդհոդվածներում:

«Քաղաքագիտականհանրագիտարան»,2011,էջ281
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Սո	ցիա	լա	կան	քա	ղա-

քա	կա	նու	թյու	նը	

նույն	պի	սի	քա	ղա	քա-

կան	դաշտ	է,	ինչ	պի-

սին	մյուս	նե՞րն	են:

Ժո	ղովր	դա	վա-

րու	թյու	նը	հի	մա-

րու	թյուն	չէ:

Սո	ցիա	լա	կան	

պե	տու	թյու	նը	հիմք	է	

ի	րա	կան	ա	զա	տու-

թյան	և	ժո	ղովր	դա	վա-

րու	թյան	ի	րա	կա	նաց-

ման	հա	մար:

Սոցիալականքաղաքականությանտարբերոլորտներիևհայեցակետերիհետ
մանրամասնորենծանոթանալուցառաջխորհուրդէտրվումնախուսումնասի-
րելսոցիալ-պետականությանևժողովրդավարությանհարաբերակցությունը:

Հաճախայնտպավորություննէստեղծվում,թեսոցիալականքաղաքականու-
թյունըշատերիհամարքաղաքականգործունեությունծավալելուդաշտէ:Այն
մեծապեստարբերվումէայլոլորտներից,քանիորդաշնայինբյուջեյիհատկա-
ցումներիամենամեծբլոկըուղղվածէհենցայսոլորտին:Բոլորքաղաքացիները
ուղղակիորեն(ծառայություններնընդունելով)կամանուղղակիորեն(հարկերիև
հատկացումներիհաշվինֆինանսավորմանմիջոցով)իրենցվրակրումենսոցիալ-
քաղաքականորոշումներիազդեցությունը:Գերմանականհիմնականօրենքում
արվածհիշատակումըարդենիսկմատնանշումէայսդիրքորոշմանսեղմությունը:
Այսպիսով՝ո՞րնէսոցիալ-դեմոկրատիայիևսոցիալականպետությանկապիյու-
րահատկությունը:

«Ժողովրդավարություն»նշանակումէ՝բոլորքաղաքացիներնունենազատու-
թյանևքաղաքականմասնակցությանհավասարիրավունք:Բոլորմարդիկ
ունենհավասարարժանապատվությունևարժանիենհավասարհարգանքի:
Սաչափազանցընդհանրականէկամկարողէնույնիսկհիմարությունթվալ:
ՍակայնԱրիստոտելը,որիմտքերըշատառումներովազդեցիկենդեռևսմեր
օրերում,խորապեսհամոզվածէրհակառակում:Ըստնրա,կանմարդիկ,որոնք
չենկարողազատապրել:Նաայնկարծիքինէր,որստրուկլինումենիբնե:Նրա
կարծիքովկանայքչպետքէհավասարեցվենտղամարդկանց:Կանանցընտրա-
կանիրավունքըխոսունօրինակէհավասարքաղաքականիրավունքիմտքի
զարգացմանտեսանկյունից:Գերմանիայումկանայքընտրականիրավունքունեն
1919թ.սկսած,Շվեյցարիայումայդիրավունքըձեռքբերելուգործընթացըտևեց
մինչև1971թ.:Ուստիքաղաքականհավասարությանգաղափարըոչմիդեպքում
հիմարությունչէևզարգացվելէդեռևսշատվաղանցյալում:

Այսպիսով,արժանապատվության,հարգանքիևինքնորոշմանհավասարությունը
ժողովրդավարությանհամարնախապայմանէևնախադրյալ:Ինչպեսօրինակ-
ներնենցույցտալիս,այդհավասարությունըոչմիդեպքումբնությունիցչիտրվում:
Բացիդրանից,այնպետքէհավելյալգործիքներովլրացվի:Անձիհարգանքըև
ինքնորոշումըենթադրումէառաջնայինխնամքինյութականապահովություն:
Առանցսննդիևբնակարանիանգամամենամեծձևականազատությունըքիչ
արժեքունի:Այսպիսով,սոցիալականպետությունըծառայումէազատությանև
ժողովրդավարությանիրականացմանհամարնախապայմաններստեղծելուն:
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ժո	ղովր	դա	վա	րա	կան	

պե	տու	թյու	նը	կա	րիք	

ու	նի	սո	ցիա	լա	կան	

պե	տու	թյան:

Սո	ցիալ-դե	մոկ	րա-

տիա.	սո	ցիա	լա	կան	և	

քա	ղա	քա	կան	

հար	ցե	րի	վաղ	կապ

Նա	խա	պես	հո	գա-

ցող	սո	ցիա	լա	կան	

պե	տու	թյան	գա	ղա-

փա	րը	տես՝	4-րդ	գլ	խի	

սո	ցիալ-դե	մոկ	րա-

տա	կան	մո	դե	լում:

Այնպիսիբարիքներիկողքին,ինչպիսիքենսնունդըևբնակարանը,պետքէապա-
հովվեննաևկրթություննուտեղեկատվությունը,եթեժողովրդավարությունըչի
դիտարկվումլոկորպեսմիդատարկբառ:Գործազրկությանռիսկերիցապահո-
վագրումըևկրթությանապահովումըչպետքէմեկնաբանվենորպեսկամավոր
բարեգործությունկամողջախոհհամերաշխություն,քանիորիրականժողովր-
դավարությունըառանցսոցիալականքաղաքականությանհնարավորչէ:ժողովր-
դավարականպետությունըկարիքունիսոցիալականպետության:

Սոցիալ-դեմոկրատիայիհամարժողովրդավարությանևսոցիալականապահո-
վությանմիջևկապըմշտապեսառանցքայիննշանակությունէունեցել:Դեռ1868
թ.«Գերմանականաշխատավորներիմիավորումներիմիություն»-ըայսպիսի
ձևակերպումէրտվել,«քաղաքականազատությունը/…/աշխատավորխավի
տնտեսականազատագրմանանհրաժեշտնախապայմաննէ/…/:Սոցիալական
խնդիրը,այսպիսով,անբաժանէքաղաքականից,վերջինիսլուծումըպայմանա-
վորվածէդրանովևհնարավորէմիայնժողովրդավարականպետությունում»
(մեջբերում՝ըստDowe/Klotzbach-ի,2004:ժ,էջ158):Ավելիքան150տարիանց
այդկապըսոցիալ-դեմոկրատիայումկրկինուկրկիննորովիէընկալվում,նաև
մուտքէգործելՍոցիալ-դեմոկրատականկուսակցության(ՍԴԿ)ընթացիկծրագիր:

«Սո	ցիա	լա	կան	պե	տու	թյու	նը	20-րդ	դա	րի	մեծ	քա	ղա	քակր	թա	կան	ձեռք	բե	րում	նե-
րից	է:	Այն	լրաց	նում	է	քա	ղա	քա	ցիա	կան	ա	զա	տու	թյան	ի	րա	վունք	նե	րը	սո	ցիա	լա-
կան-	քա	ղա	քա	ցիա	կան	ի	րա	վունք	նե	րի	մի	ջո	ցով:	Ուս	տի	մեզ	հա	մար	ժո	ղովր	դա	վա-
րու	թյու	նը	և	սո	ցիա	լա	կան	պե	տու	թյու	նը	ան	բա	ժան	են:	Սո	ցիա	լա	կան	պե	տու	թյու	նը	
մի	լիո	նա	վոր	մարդ	կանց	ա	զա	տել	է	ի	ծնե	աղ	քա	տու	թյու	նից,	պաշտ	պա	նել	է	շու	կա	յի	
դա	ժա	նու	թյու	նից	և	հ	նա	րա	վո	րու	թյուն	ներ	է	ըն	ձե	ռել	ինք	նո	րոշ	ված	կյան	քի	հա	մար:	
Սո	ցիա	լա	կան	պե	տու	թյու	նը	տնտե	սա	կան	դի	նա	մի	կա	յի	հա	մար	ո	րո	շիչ	հիմք	է,	ո	րը	
մեր	բա	րե	կե	ցու	թյունն	է	ստեղ	ծում:	/…/	Ա	պա	հո	վու	թյան	և	վե	րել	քի	խոս	տու	մը	մեր	
ժա	մա	նակ	նե	րում	թար	մաց	նե	լու	հա	մար,	շա	րու	նա	կում	ենք	զար	գաց	նել	սո	ցիա-
լա	կան	պե	տու	թյու	նը	որ	պես	այդ	պի	սին,	ընդ	հուպ	մինչև	հո	գա	տար	սո	ցիա	լա	կան	
պե	տու	թյուն»	(	Համ	բուր	գի	ծրա	գիր,	2007,	էջ	55-56	):

Վերոնշյալհոգատարսոցիալականպետությանմիտքըկապվումէսկանդինավյան
պետություններիհաջողակսոցիալականքաղաքականությանևիրենց,այսպես
կոչված,սոցիալ-դեմոկրատականսոցիալականպետությանտիպիհետ,որըման-
րամասնորենպարզաբանվումէ4-րդգլխում(Սոցիալականպետությաննյութերը,
շինարարականմեթոդներըևճարտարապետությունները):
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Սո	ցիա	լա	կան	

պե	տու	թյուն.	ա	վե	լին,	

քան	սոսկ	

գո	յատևումն	է:

Ակ	տիվ	(քա	ղա	քա	կան)	

մաս	նակ	ցու	թյան	

նա	խա	պայ	ման:

Սո	ցիա	լա	կան	

պե	տու	թյու	նը	

«շա՞տ	թանկ»	է:	

Կա	րո՞ղ	է	ժո	ղովր-

դա	վա	րու	թյու	նը	

շատ	թանկ	լի	նել:

Ժողովրդավարությանուսումնասիրությունըվերջինտասնամյակներումմշտա-
պեսցույցէտվել,որժողովրդավարությաննյութականևոչնյութականնախադր-
յալներըստիպվածենլինելավելին,քանպարզունակգոյությանապահովումնէ:
Այսպիսով,քաղաքականմասնակցությանծավալըսերտորենկապվածէնշյալ
ռեսուրսներիհետ՝մասնակցությունընտրություններին,գործառնությունկուսակ-
ցություններումևայլձևաչափերիքաղաքականգործունեություն:

Նա,ովգործազուրկէկամմիայնցածրեկամուտևոչլիարժեքկրթությունունի,
գործնականումնաևավելիքիչօգուտէքաղումիրքաղաքականիրավունքնե-
րից:Ազատությանևքաղաքականիրավունքներիհավասարազորընկալումը,
որըըստէությանժողովրդավարությանհիմնարարնախադրյալնէ,կապվածէ
կյանքիառնվազնհամեմատելիսոցիալականևտնտեսականպայմաններիհետ:



Գծապատկեր	1.	Սոցիալական	պետության	և	ժողովրդավարության	կապը

Սոցիալականպետությանմասինշատբանավեճերընթանումենհենցնրակողմից
առաջբերածծախսերիշուրջ:Ասվումէնաև,որսոցիալականքաղաքականու-
թյունըխոչընդոտումէտնտեսականաճը:Ժողովրդավարությանևսոցիալական
պետությանանբաժանելիկապիֆոնինորոշփաստարկներգրեթեանհեթեթեն
թվում.Ժողովրդավարությանհամարգնիհարցըէականչէ:Ազատություննու
ժողովրդավարությունըհամադրելիչենտնտեսականաճիհետ:

Երաշխավորում է ազատություն, 
ապահովություն և սեփականություն 

բոլորի համար, ապահովում է   
ազատության բացասական իրավունքները

Սոցիալական 
պետություն

Ժողովրդա-
վարություն

Հնարավոր է դարձնում 
փաստացի մասնակցություն 

և մասնակցելիություն, ապահովում է 
ազատության դրական իրավունքները
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Ու	ժեղ	սո	ցիա	լա	կան	

պե	տու	թյուն	ու	նե	ցող	

երկր	նե	րը	հա	ճախ	

տնտե	սա	պես	

հա	ջո	ղակ	են:

«Սո	ցիա	լա	կան	

պե	տու	թյուն»	

նշա	նա	կում	է	

վե	րա	բաշ	խում:

Հիմ	նա	վո	րում.	

ի	րա	վա	կան	

պե	տու	թյունն	է	

ե	րաշ	խա	վո	րում	

սե	փա	կա	նու	թյու	նը:

Սո	ցիալ-դե	մոկ	րա-

տիա.	բա	ցա	սա	կան	

և	դ	րա	կան	ա	զա-

տու	թյուն	ներ:

Շատքննադատություններ,որոնքուղղվածենսոցիալականպետությանդեմ,չեն
դիմանումճշգրիտքննության:Ահավասիկ՝ամենահարուստժողովրդավարություն-
ներիշարքերումմիաժամանակայներկրներնեն,որոնքամենամեծսոցիալական
պետություններնունեն:

Եվոչէլայնպնդումնէհավաստի,թեիբրլայնածավալսոցիալականպետու-
թյանպատշաճֆինանսավորումըանհնարէ,ևորդրահետևանքովպետության
պարտքերիաճըանխուսափելիէ:Թեևկանմեծպետականպարտք,սակայն
կայացածսոցիալականպետությունունեցողերկրներ,միաժամանակկաննաև
բարձրսոցիալականհատկացումներովևցածրպետականպարտքկուտակած
երկրներիօրինակներ:

Սոցիալականպետությանֆինանսավորմանհարցըբերումէսոցիալականպետու-
թյանշուրջմեկայլհայտնիքննադատության:«Սոցիալականքաղաքականություն»
նշանակումէվերաբաաշխում:Իսկ«վերաբաշխում»նշանակումէ,որնրանք,ովքեր
շատունեն,ինչ-որբանիցհրաժարվումեն,ևնրանք,ովքերքիչունեն,ինչ-որբան
ստանումեն:Այսգործընթացըոմանցկողմիցընդունվումէորպեսպատերնալիզմի՝
հոգատարությանանընդունելիդրսևորումկամնույնիսկորպեսբռնագրավում:

Իսկապես,պետությունըմիջամտումէքաղաքացուեկամուտիբաշխմանգործըն-
թացին,ևավելիքանակնհայտէ,թեորարժեքնէայստեղառաջնային:Սեփա-
կանությանիրավունքը՝առանցժողովրդավարական,իրավականպետության,
պակասարժեքավորէ,քանիորմիայնվերջինսէապահովումսեփականության
իրավունքը:Ժողովրդավարականիրավականպետություննիրհերթինորպես
պայմանունիքաղաքացիներիինքնորոշվածևարժանապատիվկյանքը:

Շուկայիմիջոցովառաջացածեկամուտներըհարկերիևգանձումներիտեսքով
բաշխելըանհրաժեշտմիջոցէբոլորիազատությունը,ապահովությունըևսեփակա-
նությունըերաշխավորելուհամար:Այսպիսով,սեփականությանիրավունքըամբող-
ջապեսչիվերացվում,այլ՝միայննրաանսահմանափակառաջնահերթությունը:

Ըստսոցիալ-դեմոկրատիայիհեռանակարիհավասարապեսպետքէձգտելու
իրականացնելև՛այնազատությունը,որըանհատինպաշտպանումէհամայնքի
միջամտութունից(ազատությանբացասականիրավունքներ),և՛այնազատությունը,
որնիրապեսհետապնդումէսեփականցանկություններնունպատակները(դրա-
կանազատություն)3:Նա,ովսոցիալականքաղաքականությանևվերաբաշխման
համատեքստումդեռևսխոսումէպատերնալիզմիևյուրացմանմասին,ամենա-

3Դրականևբացասականազատություններիհարաբերակցությանմասինտե՛սնաև1-ինգրքում.
«Սոցիալ-դեմոկրատիայիհիմքերը»,գլուխ4.4.:
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Սո	ցիա	լա	կան	պե	տու-

թյու	նը	և	ժո	ղովր-

դա	վա	րու	թյու	նը	

ան	բա	ժա	նե	լի	են:

քիչըպետքէթերևսհիշատակի,որոչբոլորըկարողենվայելելայնազատության
բերկրանքը,որնացանկանումէպաշտպանել:

«Ա	զա	տու	թյուն»	նշա	նա	կում	է	ինք	նո	րոշ	ված	ապ	րե	լու	հնա	րա	վո	րու	թյուն:	Յու	րա-
քանչ	յուր	ոք	ու	նի	ա	զա	տու	թյան	ի	րա	վունք	և	կա	րո	ղու	թյուն:	Սա	կայն	հա	սա	րա	կու-
թյունն	է	ո	րո	շում՝	արդ	յո՞ք	ան	հատն	ի	զո	րու	է	այդ	պես	ապ	րել:	Յու	րա	քանչ	յուր	ոք	
պետք	է	ապ	րի	ա	ռանց	նվաս	տաց	նող	կախ	վա	ծու	թյան,	կա	րի	քի	ու	վա	խի	և	պետք	է	
հնա	րա	վո	րու	թյուն	ու	նե	նա	ի	րաց	նե	լու	իր	հմտու	թյուն	ներն	ու	պա	տաս	խա	նատ-
վու	թյամբ	մաս	նակ	ցե	լու	հա	սա	րա	կա	կան	և	քա	ղա	քա	կան	կյան	քին:	Միայն	նա,	ով	
ի	րեն	սո	ցիա	լա	պես	բա	վա	կա	նա	չափ	ա	պա	հով	ված	է	զգում,	կա	րող	է	օգ	տա	գոր	ծել	
իր	ա	զա	տու	թյու	նը:	(Համ	բուրգ	յան	ծրա	գիր,	2007թ.,	էջ	15)

Գ	ծա	պատ	կեր	2.	Ա	զա	տու	թյան	բա	ցա	սա	կան	և	դ	րա	կան	ի	րա	վունք	նե	րը

Այսպիսով,սոցիալականքաղաքականությունըոչթեորևէժողովրդավարու-
թյունումբազմաթիվքաղաքականդաշտերիցմեկնէ,այլ՝ժողովրդավարության
անբաժանելիմասը:Դաթերևսմիայնայնդեպքումէայդպես,երբժողովրդավա-
րությունասելիս,հասկանումեսոչմիայնազատությանիրավունքների,ընտրու-

Ազատության բացասական 
և դրական իրավունքները

Հիմնահարց: Ո՞ր կարգավորումներն 
ու հարաբերություններն են 
կանգնած անձի ազատությանը 
դեմ հանդիման:

Հիմնահարց: Ի՞նչ պետք է անի 
հասարակությունը, որպեսզի բոլոր 
մարդիկ ունենան ազատ լինելու 
կամ ազատ դառնալու հնարավորություն:

Ազատության բացասական 
իրավունքներ

• ձևական, «պաշտպանիչ» 
  իրավունքներ

• իրավունքներ, որոնք 
  անհատին/անհատներին 
  պաշտպանում են 
  հասարակության 
  միջամտություններից

• ազատությունը առկա է, 
  եթե (էական) սահմանա-
  փակումներ չկան

• օրենքների միջոցով 
  ձևական գործողությունը 
  բավական է

Ազատության դրական 
իրավունքներ

• նյութականորեն 
  հնարավորություն 
  ընձեռող 
  իրավունքներ 

• իրավունքներ, որոնք 
   անհատին/անհատներին 
   ընձեռում են իր/իրենց 
   իրավունքներից գործուն 
   կերպով օգտվելու 
   հնարավորություն

•  սոցիալական իրավունքներ

•  երաշխավորվում է նաև 
   սոցիալական պետության 
   կողմից

Լիբերտարիստական դրույթ.
Ազատության դրական իրավունքների 
տրամադրումը կրճատում է (և քայքայում) 
ազատության բացասական իրավունքները: 
Ազատության բացասական իրավունքներն 
ունեն բացարձակ առաջնայնություն:

Ազատության բացասական 
և դրական իրավունքների 
փոխադարձ կապը պետք է 
հիմնավորվի փաստարկներով:

Սոցիալ-դեմոկրատիայի դրույթը.
Ազատության բացասական և դրական 
իրավունքները պետք է հաշվի առնվեն 
հավասար կերպով, եթե դրանք պետք է 
բոլորի համար ձևականորեն 
ուժի մեջ լինեն և գործեն:
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թյուններիևանկախդատարաններիձևականգոյություն,այլնաև՝քաղաքացի-
ներիիրականմասնակցությունհասարակականևքաղաքականկյանքին:Սաևս
առանցքայինէսոցիալ-դեմոկրատիայիհամար:Սոցիալ-դեմոկրատիանձգտումէ
հիմնարարիրավունքներիիրականացմանը:Սոցիալ-դեմոկրատիայիհիմքեր
գիրքըդաայսպեսէբացատրում.

«Որ	պես	զի	ա	զա	տու	թյան	բա	ցա	սա	կան	ի	րա	վունք	նե	րը	ոչ	միայն	ձևա	կան	բնույթ	
կրեն,	այլ	բո	լո	րի	հա	մար	գոր	ծեն,	պետք	է	ե	րաշ	խա	վոր	վեն	ա	զա	տու	թյան	դրա	կան	
ի	րա	վունք	նե	րը:	Ո	րը,	ի	դեպ,	նշա	նա	կում	է,	որ	ունևոր	նե	րը	հա	սա	րա	կու	թյան	շրջա-
նում	պետք	է	հաշ	վի	նստեն	վե	րա	բաշխ	ման	հետ:	/…/	Ա	ռանց	բա	րիք	նե	րի	հա	սա	րա-
կա	կան	վե	րա	բաշխ	ման,	ո	րը,	որ	պես	կա	նոն,	կազ	մա	կերպ	վում	է	պե	տու	թյան	կող	մից,	
ա	զա	տու	թյան	ի	րա	վունք	նե	րի	ի	րա	կա	նա	ցում	հնա	րա	վոր	չէ	»:	(Գիրք	1.	«Սո	ցիալ-դե-
մոկ	րա	տիա	յի	հիմ	քե	րը»,	էջ	104)
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Ինչ	պե՞ս	ար	դար	

բաշ	խել:

Լրացուցիչընթեր-

ցանությանհամար՝

գիրք	1.	«Սո	ցիալ-դե-

մոկ	րա	տիա	յի	

հիմ	քե	րը»	(2008թ.),	

գլուխ	2.2.

Բո	լո	րին	հա	վա-

սա	րա	չա՞փ

3.ԱՐԴԱՐՈՒԹՅՈՒՆՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ
ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ4

Այս գլխում՝
● քննարկվումենբաշխմանարդարությանչորսսկզբունքները,որոնքեն՝հավա-
սարությունը,արդարվարձատրությունը,պահանջիարդարությունը,հնարա-
վորություններիհավասարությունըևվերջիններիսհարաբերակցությունը
միմյանցհետ,
● պարզաբանվումենհամընդհանուրարդարությանսկզբունքները,սեռերիև
սերունդներիարդարությունը,
● ԷրհարդԷպպլերըմիաշխատությանշրջանակումքննությանէառնում«արդա-
րություն»հասկացությանլեզվականկիրառությունըքաղաքականառօրյայում:

Արդարությունըմիչափանիշէ,որովնկարագրվումևգնահատվումէդիմացինի
հանդեպվարքագիծը:Սոցիալականարդարությունընույնպեսնկարագրվումէ
դիմացինիհանդեպունեցածվարքագծով,սակայնայսդեպքումդերակատարը
պետություննէ,համապատասխանաբար՝հասարակությունը:Այսպիսով,հարցը
հետևյալնէ,թեբաշխմանինչպիսի՞սանդղակպետքէկիրառիպետությունը:

Պետական(վերա)բաշխմանhիմքըարդենիսկնշվածէ՝ելնելովհավասարարժա-
նապատվությունից՝բոլորքաղաքացիներըպետքէունենանինքնորոշվածկյանքի
ևքաղաքականմասնակցությանհավասարհնարավորություններ:

«Ար	դա	րու	թյու	նը	հաս	տա	տում	է	յու	րա	քանչ	յու	րի	հա	վա	սար	ար	ժա	նա	պատ	վու	թյու	նը:	
Այն	նշա	նա	կում	է	հա	վա	սար	ա	զա	տու	թյուն	և	կ	յան	քի	հա	վա	սար	պայ	ման	ներ՝	ան	կախ	
ծա	գու	մից	կամ	սե	ռից»:	(Համբուրգյանծրագիր,2007թ.,էջ15)

Սակայնինչպե՞սկարելիէհասնելդրան:Պետքէբոլորքաղաքացիներըհավասա-
րաչա՞փվաստակեն:Կամ՝արդյունքումբոլորըպետքէհավասարաչա՞փտնօրինեն:
Բոլորիանհատականկարիքներըպետքէհավասարաչա՞փբավարարվեն:Կամ՝
արդյո՞քվաստակնուունեցվածքըպետքէբաշխմանհիմքլինեն:Կամ՝արդյո՞ք
բարիքներնավելիքիչպետքէլինեն,փոխարենըհնարավորություններըհավա-
սարապեսբաժանվեն:

4ԱյսգլուխըմշակելիսհետահայացանդրադարձէկատարվելԲեքեր/Հաուզերի(2004թ.),Գոզեփաթի
(2004թ.),Քերստինգի(2000թ.),Պեթրինգ/Հենգերսի(2007թ.),Գյորինգի(1998թ.),Քերսթինգի
(2001թ.)ևԼեզենիխի(2003թ.)մտքերին:
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Չորս	սկզբունք՝	

հա	վա	սա	րու	թյուն,	

հնա	րա	վո	րու	թյուն-

նե	րի	հա	վա	սա	րու-

թյուն,	վար	ձատ	րու-

թյուն	և	կա	րիք:

Սե	ռե	րի	և	սե	րունդ-

նե	րի	ար	դա	րու	թյուն

Ի՞նչենիրենցիցներկայացնումհավասարության,վարձատրությանարդարության,
պահանջիարդարությանևհնարավորություններիհավասարությանսկզբունք-
ները:Սոցիալականպետությանո՞րոլորտներումէվերջիններիսկիրառությունը
արդարացված:Այսամենըպետքէմանրամասնորենքննությանառնվիներքոշա-
րադրյալում:Արդարությանվերընշվածհասկացություններումխոսքըբաշխման
արդարությանառանցքայինսկզբունքներիմասինէ:

Արդարությաներկուսկզբունքներ՝սեռերիևսերունդներիհավասարությունը,
պետքէլրջորենհաշվիառնվեն:Բաշխմանարդարությանժամանակընդհանրա-
կանհարցէառաջանում՝արդյոքինչպե՞սպետքէպետությունըքաղաքացիների
միջևեղածտարբերություներըշրջանցի:Այսպարագայումտարբերոլորտներում
կիրառությունենգտնումտարատեսակսկզբունքներ:

Գծապատկեր	3.	Արդարության	չորս	հասկացություններ

Տղամարդուևկնոջհավասարությունըևներկայիսգործելակերպիսկզբունքը
պետքէապահովենապագասերունդներիապրուստիհիմքը,սակայնայսերկու
հանգամանքըչենսահմանափակվումքաղաքականությանառանձինոլորտներով:
Երկուսկզբունքները՝սեռերիևսերունդներիհավասարությունըպետքէ(սոցիա-
լական)քաղաքականությանհիմանարարմոդելներլինեն:

Հնարավորությունների հավասարություն

Վարձատրության արդարություն

Պ
ա

հա
նջ

ի 
ա

րդ
ա

րո
ւթ

յո
ւն

Հա
վա

սա
րութ

յուն

Հավասար
ազատություն
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Լրացուցիչընթեր-

ցանությանհամար՝

Ֆ	րիդ	րիխ	Է	բերտ	

հիմ	նադ	րամ	

(հրա	տա	րա	կող)	(2009	

a),	թե	մա	նե	րի	

պոր	տալ՝	«Կա	նայք-

տղա	մար	դիկ-գեն-

դեր»,	www.fes.de/

gender:

Ֆ	րիդ	րիխ	Է	բերտ	

հիմ	նադ	րամ	

(հրա	տա	րա	կող)	(2009	

b),	«Տա	րիք,	աշ	խա-

տանք,	աղ	քա	տու-

թյուն:	Կան	խել	

կա	նանց	աղ	քա	տու-

թյու	նը	տա	րեց	նե	րի	

շրջա	նում»,	Բեռ	լին:

Ք	րիս	տի	նե	Ֆեր	բեր,	

Ուլ	րի	քե	Շ	փան	գեն-

բերգ,	Բար	բա	րա	

Շ	տիգ	լեր	(2008	թ.),	

«Վե	րա	հար	կում.	

ըն	տա	նիք	նե	րի	

բա	ժա	նու	մը	կան	խե	լու	

նպաս	տա	վոր	

նա	խադր	յալ	ներ»,	

Ֆ	րիդ	րիխ	Է	բերտ	

հիմ	նադ	րամ	

(հրա	տա	րա	կող),	

Բոնն:

Սե ռե րի ի րա վա հա վա սա րու թյուն
Է	վա	Ֆ	լե	քեն

Արդա՞րէ,որաշխատանքայինկյանքումմայրերըավելիքիչմասնակցությունունեն,քանհայ-

րերը:Արդա՞րէոր,կանայքավելիքիչենվաստակումքանտղամարդիկ:Արդա՞րէ,որաշա-

կերտներըգնալովավելիցածրառաջադիմությունենցուցաբերում,քանաշակերտուհիները:

Սրանքմիքանիհարցերեն,որսեռերիիրավահավասարությանհամատեքստումպետքէ

բարձրաձայնվեն:«Սեռերիիրավահավասարություն»նշանակումէկանանցևտղամարդ-

կանցկյանքիիրականություններիպարբերականհաշվառումքաղաքականությանբոլոր

ոլորտներում:Սեռերիիրավահավասարությունըորոշակիորենխաչաձևվումէբաշխման

արդարությանչորսառանցքայինսկզբունքներիհետ,ընդորում՝այնհատկապեսարտա-

ցոլվումէվարձատրությանևհնարավորություններիհավասարությանհամատեքստում:

Թեևսեռերիիրավահավասարությանամրագրումընորչէ,հիմ ովինչեննվազեցվում

սեռերիմիջևտարբերությունները:Այսթեմանշարունակումէքաղաքական-հասարակա-

կանարդիականությունունենալնաևերեխաներիկամավորխնամակալությանմասին

չավարտվողզրույցներիշնորհիվ:Նմանատիպզրույցներըշարունակումենարդիական

մալևշրջանառվումեննույնիսկհանրաճանաչգործիչներիմիջոցով:

Վերջինտասնամյակներումփոփոխվելենֆեմինիստականթեմաներըևդրանցշեշտադ-

րում երը:Այսօրավելիշատշեշտադրվումէզուգընկերայինիրավահավասարությունըև

ավելիքիչ՝արմատականպահանջները,որոնքդեռ1970-ականներինանհրաժեշտէին:

Անկախֆեմինինստությանկառուցվածքայինփոփոխություններիցուհետագազարգա-

ցում երից՝ֆեմինիստականպահանջները,ինչպեսնախկինում,այնպեսէլհիմաշարունա-

կումենքաղաքականխնդիրմալ:

Այսամենըհատկապեսարդարացվածէ,երբդիտարկումենքգերմանականսոցիալական

պետությանօրինակով:Օրինակ՝տարեցկանանցշրջանումաղքատությունըավելիցայ-

տունէ,ամուսնալուծություններնիրականումազդեցությունենթողնումառաջինհերթին

կանանցմասնագիտականկյանքում:Ամենդեպքում,սեռերիիրավահավասարության

անարդարությանֆոնիննախանշաններիփոփոխություններենիհայտգալիս:Որոշբնա-

գավառներում,ինչպիսինօրինակկրթականնէ,կարելիէհանդիպելնաևխտրականություն

արականսեռիհանդեպ:

Այսպիսով,երկուսեռերնէլպայքարումենանարդարություններիդեմ:Ո՛չգերագնահատումը,

ևո՛չէլթերագնահատումըտնտեսապեսևսոցիալապեսնպատակահարմարչեն,քանիոր
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Լրացուցիչընթեր-

ցանությանհամար՝

Ֆ	րիդ	րիխ	Է	բերտ	

հիմ	նադ	րամ	

(հրա	տա	րա	կող)	

(2006),	«Սե	րունդ	նե	րի	

հա	մե	րաշ	խու	թյուն.	

ՖԷՀ	առ	ցանց	

ա	կա	դե	միա	յի	

թե	մա	տիկ	մո	դուլ	ներ»,	

www.fes-

onlineakademie.de:

Փե	թեր	Բո	ֆին	գեր	

(2009),	«Ար	դա	րու-

թյուն	սե	րունդ	նե	րի	

հա	մար.	Ընդ	հա	նուր	

տնտե	սա	կան	

հե	ռան	կար»	,	

Ֆ	րիդ	րիխ	Է	բերտ	

հիմ	նադ	րամ	

(հրա	տա	րա	կող),	

Բոնն:

Բ	յորն	Բ	յոհ	նինգ	և	Կայ	

Բուր	մայս	տեր	(հրատ.)	

(2004),	«Սե	րունդ	ներ	

և	ար	դա	րու	թյուն»,	

Համ	բուրգ:

անարդարությունըհնարավորչէմեկայլանարդարությամբհավասարակշռել:Հայացքնավե

լիշատպետքէսևեռելայլուղղությամբ.արդիհասարակությանմեջմենքայսուհետգործ

ունենքսեռերիիրավահավասարությանբազմաբևեռանարդարություններիհետ:Երեխա-

ներիխնամքիհարցումմիայնակհայրերըառնչվումենմիևնույնխնդիրներիհետ,ինչմիայ-

նակմայրերը:Հիվանդներիխնամակալները,լինենկին,թետղամարդ,դատապարտված

ենանընդունելիցածրաշխատավարձերի:Սեռերիանարդարությանթեման,այսպիսով,

բազմակողմէևարդիական,քաներբևէ:

Բազմակարծիքհասարակությունըպահանջումէբաշխմանարդարությանոչմիայնավելի

համապարփակռազմավարություններ,այլնաև՝ընդհանուրառմամբարդարության

սկզբունքներիավելիտարբերակվածտեսություն:Սավերաբերումէնաևսեռերիիրավա-

հավասարությանարդարությանը:

Սե րունդ նե րի հա մե րաշ խու թյու նը միկողմից՝անդրադառնումէերիտասարդների
ևտարեցներիմիջևբարիքներիբաշխմանևմյուսկողմից՝ներկայիևապագայիսերունդ-

ներիհարցերին:Սերունդներիհամերաշխությանբացակայությանդասականօրինակէհան-

դիսանումշրջակամիջավայրիոչնչացումը:Այսհասկացությանկիրառումըգնալովավելի

հաճախէհանդիպումսոցիալականպետությանֆինանսավորմանևպետականպարտքի

աճիտեսանկյունից:Այսհամատեքստումխնդիրըվիճելիէ,հատկապեսքաղաքականտար-

բերնպատակներհետապնդելուպատրվակովշրջակամիջավայրիհատկացում երըհօգուտ

կրթականևսոցիալականհամակարգիկրճատելունախաձեռնություններիպարագայում:

ԱյսառումովՍոցիալ-դեմոկրատականկուսակցությանհամբուրգյանծրագիրըսերունդների

համերաշխությանհասկացությանմիընդգրկունսահմանումէտվել.«Պատշաճֆինանսա-

կանքաղաքականությունասելով՝հասկանումենք,որայսօրչենքապրումապագասերունդ-

ներիհաշվին:Հանրայինֆինանսներիհամախմբումըչպետքէհանգեցնինրան,որմենք

եկողսերունդներինթողնենքանառողջենթակառուցվածքներ:Գալիքսերունդներիհան-

դեպունեցածմերպարտավորություննէկրճատելպետականպարտքըևմիաժամանակ

ավելիշատներդրում երկատարելկրթության,գիտությանևենթակառուցվածքներիմեջ»

(Համբուրգյանծրագիր,2007թ.,էջ46):
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19-րդ	դար.	ի	րա	վա-

կան	և	քա	ղա	քա	կան	

հա	վա	սա	րու	թյան	

պա	հանջ

Ձևա	կան	հա	վա	սա-

րու	թյու	նը	գրե	թե	

ի	րա	կա	նաց	ված	է:

Անհ	րա	ժեշտ	է	

տար	բե	րա	կել	

գոր	ծիք	նե	րը	և	

արդ	յուն	քը:

3.1.Հավասարություն

Հավասարությունը՝որպեսբաշխմանսկզբունքպահանջումէ,որհասարակու-
թյանանդամներիմիջև՝անկախիրենցիրավական,քաղաքական,սոցիալական
ևտնտեսականդիրքից,որևէտարբերությունչլինի:1789թ.Ֆրանսիականհեղա-
փոխությանժամանակ«Ազատության,հավասարությանևհամերաշխության»
պահանջըառաջմղողառանցքայինգործոնէր:19-րդդարիցիվերաշխատա-
վորներիշարժումըպայքարումէրբոլորքաղաքացիներիիրավականևքաղա-
քականհավասարությանհամար:Այսպիսով,աշխատավորականշարժումների
համարկարևորէրոչմիայնկինևտղամարդաշխատողներիէմանսիպացիան՝
ազատագրումը,այլև՝հավասարազատությունըբոլորիհամար:

Է	ման	սի	պա	ցիա	յի	հա	մար	պայ	քա	րը	աշ	խա	տա	վոր	խա	վի	պար	քարն	է	ոչ	միայն	
խա	վե	րի	ար	տո	նու	թյան	և	մե	նաշ	նոր	հի,	այլև՝	հա	վա	սար	ի	րա	վունք	նե	րի	և	պար-
տա	վո	րու	թյուն	նե	րի	հա	մար:
(Գերմանականաշխատավորներիմիությանհամաժողովիծրագիր,Նյուրնբերգ,
1868թ.,մեջբերումըստԴովե/Քլոցբախի,2004թ.,էջ157-158)

Ամենամեծառաջխաղացումը«իրավահավասարության»համատեքստումտեղիէ
ունեցելիրավականևքաղաքականհավասարությանառումով:Դիտարկելովհիմ-
քերիկարգախոսը,համաձայնորիհավասարիհետպետքէվարվելհավասար,
իսկանհավասարիհետ՝անհավասար,ակնհայտէդառնում,որքաղաքական
մասնակցությունևինքնորոշումպետքէտրվիբոլորինհավասարապես:Սեռերի
տարբերակումըչիկարողարդարացվելհենցմիայնայնպատճառով,որարժա-
նապատվության,քաղաքականմասնակցությանևինքնորոշմանառումովսեռերի
որևէտարբերությունչիկարողգոյությունունենալ:

Այսպիսով,պետքէտարբերելանարդարվարվեցողությունը՝որպեսգործիք,
արդյունքումունեցածանարդարությունից,ևհենցդրահամարէլանհրաժշտէ
սակավհնարավորությունունեցողանձանցհանդեպարտոնյալվերաբերմունք
ցուցաբերել:Հավասարությունըհատկապեսիրավականոլորտումէկյանքիկոչ-
վում:Իրականկյանքում,սակայն,հաճախկարելիէնկատել,որհավասարության
սկզբունքիցշեղվումեն:

«Ի	րա	վա	կան	հա	վա	սա	րու	թյու	նը	դեռ	չի	նշա	նա	կում	ի	րա	վա	հա	վա	սա	րու	թյուն:	Մաս-
նա	գի	տա	կան	և	աշ	խա	տան	քա	յին	ո	լորտ	նե	րում	դեռ	շա	րու	նա	կում	են	գո	յու	թյուն	ու	նե-
նալ	հին	խտրա	կա	նու	թյուն	նե	րը:	Մաս	նա	գի	տու	թյան	և	ըն	տա	նի	քի	հա	մա	տե	ղե	լիու-
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Ան	հա	վա	սա	րու	թյու	նը	

պա	հան	ջում	է	

ար	դա	րա	ցում:

Հա	վա	սա	րու	թյան	

ինչ	պի	սի՞	չա	փում	ներ	

գո	յու	թյուն	ու	նեն

թյու	նը	դեռևս	շա	րու	նա	կում	է	խնդրա	հա	րույց	լի	նել	հիմ	նա	կա	նում	կա	նանց	հա	մար:	
Կա	նայք	ա	վե	լի	քիչ	են	վաս	տա	կում,	քան	տղա	մար	դիկ,	կա	նայք	ա	վե	լի	հեշ	տու	թյամբ	
են	կորց	նում	աշ	խա	տան	քը	և	ն	րանց	ա	վե	լի	հա	ճախ	է	սպառ	նում	աղ	քա	տու	թյու	նը»:
(Համբուրգյանծրագիր,2007թ.,էջ10)

Անարդարությանբախվելիսմենքարդարացումենքակնկալում:Հավասարարժա-
նապատվության,ազատությանմեջինքնորոշվածապրելուևքաղաքականմաս-
նակցությանհավասարիրավունքիտեսանկյունիցանարդարություններըհիմնա-
վորմանկարիքունեն:

Արդյո՞քհավասարությունըվերաբերումէմիայնքաղաքականևսոցիալական
իրավունքներին,թե՞նաևեկամուտիևբարիքներիբաշխմանը:Չնայածթվացյալ
հեշտկիրառելիհավասարությանսկզբունքի,բազմաթիվհարցերենառաջանում՝
արդյո՞քպետքէհավասարությունըտարածվիընտանիքների,թե՞անհատների
վրա:Խոսքըհավասարեկամուտի,թե՞կենսականպայմաններիհավասարության
մասինէ:Եվհավասարությունստեղծելիսինչպիսի՞ժամանակայինմիավորի
մասինենքխոսում:Խոսքըորևէժամանակահատվածի,կյանքիորոշակիփուլի,
թե՞անժամկետությանմասինէ:

Կեն սա կան պայ ման նե րի հա յե ցա կարգ
Ք	նութ	Լամ	բեր	թին	և	Ք	րիս	տիան	Ք	րելլ
Կեն սա կան պայ ման նե րի մո տե ցու մը Գեր հարդ Վայ զե րիկողմիցառաջարկ-
վածմիհայեցակարգէ,որըդիտարկմանէառնումաղքատությանևհարստու-
թյանբազմակողմանիբնույթը:ԳերհարդՎայզերը(1898-1989)եղելէնախարար,
սոցիալականգիտություններիմասնագետ,Քյոլնիհամալսարանիպրոֆեսոր,
ակտիվբողոքականևշահագրգիռսոցիալ-դեմոկրատ:1954-1970թթ.նաեղելէ
Ֆ	րիդ	րիխ	Է	բերտ	հիմ	նադ	րա	միվաչությանխորհրդինախագահ:

Գ.Վայզեիբաշխմանքաղաքականությանմոտեցմանառանցքը«Բաշխվումեն
կենսականպայմանները»հայտարարություննէ:Նաենթադրումէր,որբաշխ-
մանքաղաքականնկատառումներումպետքէհաշվիառնվենոչմիայննյութա-
կանչափերը,այլնաև՝մարդկայինկարիքներիբոլորհայեցակետերը,գործելու
շրջանակները,սոցիալականցանցերըկամմշակութայիննվաճումները:Նրան
մտահոգումէրոչմիայնսոցիալ-տնտեսականհարթությունը,այլնաև՝դրահետ
կապվածհնարավորություններըևբարեկեցությունը,իսկվերջիններսբացիզուտ
նյութականհարցերիցկախվածենշատայլհայեցակետերից:



21

Ն	յու	թա	կան	արդ-

յուն	քի	հա	վա	սա-

րու	թյուն	…

…	միայն	չափ	ման	

միա	վոր	չէ

Օ	րի	նակ՝	հա	վա	սար	

վար	ձատ	րու	թյուն	

նույն	աշ	խա	տան	քի	

հա	մար:

ԻրկենսականպայմաններիհայեցակարգովԳերհարդՎայզերինհաջողվեցստեղ-
ծելմիսինթեզ՝տեսականաշխատանքովևգործնականանդրադարձով:Նրա
աշխատանքիազդեցությունըառկաէրոչմիայնՍԴԿԳոդեսբերգյանծրագրում,
այլնաևդաշնայինսոցիալականօգնությանօրենքիևդաշնայինկառավարության
աղքատությանևհարստությանհաշվետվությանմեջ:

«Եկամուտի,ունեցվածքիևիշխանությանբաշխմանհավասարության»ևմաս-
նակցությանուհավասարկենսականհնարավորություններիպահանջիհամա-
տեքստումԳ.Վայզերիմտքերինկարելիէհանդիպելնաև2007թ.ՍԴԿՀամ-
բուրգյանծրագրում:

Հնարավորէնաևհավասարությունըմեկնաբանելորպեսնյութականարդ-
յունքիհավասարություն,անկախնրանից,թեինչևորքանէանհատըվաս-
տակել:Պետությանկողմիցնյութականհատկացումներըբոլորինտրվումեն
հավասարաչափ:

Այսմոդելիդեմառաջենքաշվումծանրակշիռփաստարկներ:Հավասարության
նպատակիհետևողականիրականացումըհնարավորչէհամատեղելշուկայա-
կանտնտեսությանհետ:Այնհակամարտությանմեջէմտնումանհատական
իրավունքներիհետ,ինչպեսօրինակ՝սեփականությանիրավունքի,որըառկաէ
ժամանակակիցժողովրդավարությանտեսակներում:Սակայնավելիկարևորէ
այն,որհավասարությունը՝որպեսմիակբաշխմանսկզբունք,չիդիտարկվում
որպեսարդարացի:

Վարձատրությունըևկարիքըերկուայլկարևորսկզբունքներեն,ըստորոնց
կարողէառաջնորդվելբարիքներիևռեսուրսներիբաշխումը:Կարո՞ղենարդյոք
այդչափանիշներըանարդարություններնարդարացնել:

3.2.Վարձատրությանարդարություն

Տարբերակվածբաշխումըարդարացնելուհամարմարդիկհիմնականումառաջ-
նորդվումենիրենցհամարավելիծանոթարդարությանսկզբունքով՝այնէվար-
ձատրությանարդարությունը:Վարձատրությանարդարությունը(կամ՝վաստակի
սկզբունքը)պահանջումէըստարժանվույնվերաբերվելվարձատրությանը՝



22

Ինչ	պե՞ս	չա	փել	

վար	ձատ	րու	թյու	նը

Վար	ձատ	րու	թյուն՝	

արդ	յու՞նք,	ջա՞նք	և	

տա	ղա՞նդ

Վար	ձատ	րու	թյու	նը	

գնա	հատ	վում	է	

շու	կա	յի	մի	ջո	ցով	…

առաջնորդվելովկատարածաշխատանքիծավալներով:«Հավասարաշխա-
տավարձհավասարաշխատանքիհամար»պահանջըարդարվարվելակերպի
տիպիկօրինակէ:

«Սո	ցիալ-դե	մոկ	րա	տիա	յի	դեմ	մշտա	պես	բեր	վող	կոշտ	նա	խա	պա	շար	մուն	քը	հեր	քե-
լու	հա	մար	հար	կա	վոր	է	նշել,	որ	սո	ցիալ-դե	մոկ	րա	տիան	բա	րիք	նե	րի	և	ռե	սուրս	նե	րի	
բաշխ	ման	մեջ	տար	բե	րու	թյուն	նե	րը	լե	գի	տիմ	է	դի	տար	կում	միայն	այն	դեպ	քում,	երբ	
դրանք	հիմ	նա	վոր	վում	են	յու	րա	հա	տուկ	կա	րի	քով	կամ	ար	ժա	նի	քով	կամ	էլ	հիմն-
վում	են	գոր	ծու	նեու	թյան	շո	շա	փե	լի,	նկա	տե	լի	և	չա	փե	լի	տար	բե	րու	թյուն	նե	րի	վրա»:
(Թհիրզե,2005թ.,էջ14)

Հաճախայդքանէլհեշտչէասել,թեինչպեսպետքէճիշտորոշելաշխատանքի
համարժեքվարձատրությունը:Համարժե՞քէայնկատարածաշխատանքիարդ-
յունքիհամեմատ,թե՞կապվածէաշխատանքիպահանջածջանքի(եռանդիև
աշխատասիրության)հետ:Ինչպիսի՞դերենխաղումտարատեսակհմտություն-
ներնաշխատանքիվարձատրությանգնահատմանժամանակ:Պե՞տքէարդյոք
պարգևատրվենիծնետրվածառաձնահատուկտաղանդները,որոնցհամար
առանձնապեսջանքերչենգործադրվել:

«Միայն	Աստ	ված	է	ի	վի	ճա	կի	կա	տա	րել	անհ	րա	ժեշտ	ար	դար	բաշ	խում՝	տի	րա	պե-
տե	լով	մարդ	կանց	սրտում	ապ	րող	գաղտ	նիք	նե	րին:	Ե	թե	այդ	աշ	խա	տան	քը	մարդ	կա-
յին	էակ	ներն	ի	րա	կա	նաց	նե	լու	լի	նեին,	ա	պա	բաշխ	ման	սար	քը	շատ	ա	րագ	կհայտն	վեր	
մի	խումբ	ա	րիս	տոկ	րատ	նե	րի	ձեռ	քե	րում	(այդ	պես	կհա	մա	րեին	ընտր	յալ	ներն	ի	րենք	
ի	րենց),	ո	րոնք	հստակ	կի	մա	նա	յին՝	ինչ	կա	րե	լի	է	հաս	կա	նալ՝	ա	սե	լով	լավ,	ա	վե	լի	լավ,	
ա	մե	նա	լավ	և	յու	րա	հա	տուկ	վար	ձատ	րու	թյան	ար	ժա	նի	և	կույր	կլի	նեին	ի	րենց	մնաց-
յալ	քա	ղա	քա	ցի	նե	րի	ար	ժա	նիք	նե	րի	և	բազ	մա	զան	ա	ռա	վե	լու	թյուն	նե	րի	հան	դեպ»:
(Վալցեր,2006թ.,էջ56)

Փորձերըևհարցումներըցույցենտալիս,որբազմաթիվմարդիկհամարժեքվար-
ձատրությունըհասկանումենորպեսերեքգործոններիհամադրություն,դրանք
են՝արդյունքը,եռանդըևտաղանդը,ընդորում,արդյունքնուեռանդըամենա-
կարևորգործոններնեն:

Անձնականտաղանդըշատերիկողմիցգնահատմանարժանիէհամարվումմիայն
ջանքերիհետհամադրմամբ:5Եռանդը,ջանքըևաշխատասիրությունըայնգոր-
ծոններնեն,որոնքարտաքուստհեշտչէգնահատել:

5Արդարությանկարգավորումներիվերաբերյալհետաքրքիրակնարկտե՛սՄիլլերի4-րդգլխում(2008թ.):
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…	կողմ	նո	րոշ	վում	

հիմ	նա	կա	նում	

արդ	յուն	քով:

Խն	դիր՝	շու	կան	չի	

ընդգր	կում	բո	լոր	

ծա	ռա	յու	թյուն	նե	րը:

Վար	ձատ	րու	թյան	

սկզբուն	քի	կի	րա-

ռու	թյուն.	գոր-

ծազր	կու	թյան	և	

կեն	սա	թո	շա	կա	յին	

ա	պա	հո	վագ	րու	թյուն

Կի	րա	ռու	թյուն	կրթա-

կան	հա	մա	կար	գում

Այսպիսով,արդարվարձատրությանսկզբունքիհետևողականկիրառությունը
բնավհեշտչէ:Ամենապարզլուծումըկլիներ,շուկայինթողնելհամարժեքվար-
ձատրությանսահմանումը:Լուծմանայսճանապարհը,սակայն,հետևանքներ
ունի,քանիորշուկանվարձահատույցէլինումանհատականջանքիցևպատ-
րաստակամությունիցելնելով:

Շուկանկողմնորոշվումէարդյունքով:Դա,իդեպ,հանգեցնումէնրան,որքաղա-
քացիներիկողմիցընկալվողարդարվարձատրությանեկամուտներիտարբերու-
թյուններըշատավելիքիչեն,քանիրականումգոյությունունեցողտարբերություն-
ներնեն(Միլլեր,2008թ.,էջ112):

Եվսմեկ՝շատավելիհիմնարար,խնդիրէգումարվումնշվածերին՝շատաշխա-
տանքներ,մասնավորապես՝ընտանիքներում,կատարվումենանհատույց,ինչպես
օրինակ՝դաստիարակությունը,կենցաղիապահովումը,խնամքը:Անմիջապես
անարդարությանկրկնակիդեֆիցիտէառաջանում,քանիորայսաշխատանք-
ներըմինչևայսօրհիմնականումկանանցկողմիցենկատարվում.

1.շատերիաշխատանքըընդհանրապեսչիվարձատրվում,
2.հիմնականումկանայքեն,որայսանարդարությանզոհնենդառնում:

Արդարությանայսսկզբունքիկիրառությունըառավելակնհայտէգործազրկու-
թյանևկենսաթոշակայինապահովագրությանպարագայում:Երկուդեպքումէլ
հատկացումներիչափըկախվածէկատարածվճարումներիչափից:Կենսաթո-
շակիպարագայումչափըորոշվումէաշխատածժամանակահատվածումվճա-
րածկենսաթոշակայինհատկացումներիչափով:Գործազրկությանգումարիչափը
որոշվումէվերջինտարվամիջինաշխատավարձիհաշվարկով:

Առողջապահությանհամակարգումվարձատրությանարդարությունըմիայն
սահմանափակկիրառությունէգտնում:Բժշկականապահովագրությունըօրի-
նականևմասնավորիբաժանմանարդյունքումանուղղակիորենառողջապահա-
կանծառայություններիտարբերակումէառաջանում,որնիրհերթիննույնպես
կախվածէաշխատավարձից:6

Կրթականհամակարգումնույնպեստեսնումենքայսսկզբունքիկիրառությունը:
Այստեղբաշխվումենոչթեփողըևառողջապահականծառայությունները,այլ՝
կրթությունը:Տարրականկրթությունստանալուցհետո,հետագապետական

6Արդարությանսկզբունքները,որոնքկիրառությունենգտնումսոցիալականպետությանտարբեր
ոլորտներում,հանագամանալիցկքննարկվեն7-րդգլխիհամապատասխանհատվածներում:
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Լրացուցիչ

ընթերցանության

համար՝

Գերդ	Նոլլ	ման	(2004	թ.),	

«Արդ	յո՞ք	ապ	րում	ենք	

ծա	ռա	յու	թյուն	ներ	

մա	տու	ցող	հա	սա-

րա	կու	թյան	մեջ»,	

Սո	ցիո	լո	գիա	յի	ավստ-

րիա	կան	ամ	սա	գիր,	

3/2004,	էջ	24-48:

«Յու	րա	քանչ	յու	րի՛ն՝	

ըստ	իր	կա	րո	ղու	թյուն-

նե	րի,	յու	րա	քանչ	յու-

րի՛ն՝	ըստ	իր	

կա	րիք	նե	րի»

Ան	հա	տա	կան	

ցան	կու	թյուն	նե	րը	

որ	պես	չա՞փ

Պա	հանջ.	այն,	ինչ	

հար	կա	վոր	է	

ար	ժա	նա	վա	յել	

կյան	քի	հա	մար

կրթությանհամարմիայննրանքենիրավունքստանում,ովքերհամապատաս-
խանումենառաջադիմությանորոշակիչափորոշիչների:Եթեվերընշյալոլորտ-
ներումհատուցմանցուցիչըորոշվումէրնախկինումունեցածեկամուտով,ապա
կրթականհամակարգումհետագահնարավորություններիհամարհիմնականում
որոշիչենգնահատականներըևավարտականքննությունները:

3.3.Պահանջիարդարություն

ՊահանջիարդարությանգաղափարըընդգծվեցԿարլՄարքսիգերմանական
աշխատավորներիկուսակցության«Գոթհաեր»ծրագրիքննարկումներիժամա-
նակ,երբնապահանջեց.«Յուրաքանչյուրի՛ն՝ըստիրկարողությունների,յուրա-
քանչյուրի՛ն՝ըստիրկարիքների»,թեևնաայդպահանջըչէրդիտարկումորպես
քաղաքականությանառաջադրանք:Նաայնկածիքինէր,որայսսկզբունքըինք-
նինկիրականանակոմունիստականհասարակարգիբարձրագույնփուլում,ևոր
դրանովիսկարդարությանհասկացությունըավելորդկդառնա:

Եվուրեմն,ո՞րնէպահանջիևկարիքիհամապատասխանընկալումը,որըժամա-
նակակիցհասարակությունումբարիքներիբաշխմանհամարկծառայիորպես
հիմք:Կարիքըկարելիէնույնացնելանհատականցանկություններիհետ:Ոմանք
կարիքունենբնակվելուահռելիպարտեզունեցողառանձնատանը:Եթեկողմ-
նորոշվումենքկարիքիայսպիսիձևակերպմամբ,ապա,հաշվիառնելովսակավ
ռեսուրսները՝շատարագկբախվենքանհաղթահարելիիսահմանագծին:

Վերոնշյալինայլընտրանքէ՝պահանջասելովհասկանալայնպայմանները,որոնք
անհրաժեշտենհասարակությանմեջարժանավայելկյանքապրելուհամար:Ի
դեպ,պահանջինմանօրինակձևակերպումէրառաջարկելդեռԱդամՍմիթը.

«Կեն	սա	կան	նշա	նա	կու	թյան	բա	րիք	ներ	ա	սե	լով՝	ես	չեմ	հաս	կա	նում	միայն	այն	պի-
սիք,	որ	անհ	րա	ժեշտ	են	միայն	գո	յատև	ման	հա	մար,	այլ	նաև՝	այն	պի	սիք,	ա	ռանց	
ո	րոնց	մար	դիկ,	նույ	նիսկ	ա	մե	նա	ցածր	խա	վե	րից,	չեն	կա	րող	ար	ժա	նա	պա	տիվ	կյանք	
ու	նե	նալ»:	(Ս	միթ,	1978	թ.	[1776],	էջ	747)

Այսպիսով,արդարացիպահանջինպատակըմեծամասամբհիմնականկարիք-
ներիխելամիտ,միջինկամնվազագույնծածկույթիապահովումնէ:Սակայն,
եթենույնիսկնմանսահմանափակումըվերընշվածառանձնատունըորպեսհիմ-
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Խն	դիր	ա	ռա	ջին.	ո՞րն	է	

նյու	թա	կան	բա	ժա	նա-

րար	գի	ծը:

Խն	դիր	2-րդ.	որ	տե՞ղ	է	

ա	վարտ	վում	պե	տա-

կան	հո	գա	ծու	թյու	նը

Խն	դիր	3-րդ.	ինչ	պե՞ս	

բա	ժա	նել	ան	բա	ժա-

նե	լի	բա	րիք	նե	րը:

Պա	հան	ջի	ար	դա-

րու	թյու	նը՝	որ	պես	

սո	ցիա	լա	կան	պե	տու-

թյան	սկզբուն	քի	

ար	տա	հայ	տում

Կի	րա	ռու	թյու	նը	

ա	ռող	ջա	պա	հա	կան	

հա	մա	կար	գում

նականկարիքչիընդունում,ապասադեռևսչինշանակում,որառկաէհստակ
բաժանարարգիծ:

Որո՞նքեն,մասնավորապես,հենցայնիրերըևբարիքները,որոնքնախապայ-
մանենարժանավայելկյանքիհամար:Ակնհայտէ,որսամիհարցէ,որըպետքէ
լուծվիմիայնհամապատասխանհասարակականբարքերիհամատեքստում:
Այսօրհիմնականպահանջներիթվինենդասվումհեռախոսը,հեռուստացույցը
ևհամացանցը,մինչև1960-ականներըայդիրերըդրանցշարքինչէինդասվում:

Սակայնխնդիրներև,համապատասխանաբար՝դրանցլուծմանկարիքըառաջա-
նումէոչմիայնտեխնիկականևկենսամակարդակիփոփոխությանհետևանքով:
Ինչպե՞սվարվելմարդկանցայնպահանջներիհետ,որոնցկարիքըչիառաջացել
անհաջողության,պատահականությանկամայլհանգամանքներիհետևանքով,
որոնքանձիպատասխանատվությանշրջանակներիցդուրսեն:Կամինչպե՞սէայն
մարդկանցպարագայում,ովքերամբողջովինպատասխանատուենիրենցանա-
խորժիրավիճակիհամար:Արդյո՞քվերջինդեպքումպետությունըպարտավորէ
ցուցաբերելհավասարաչափօգնություն,ինչպեսայնկարիքավորիդեպքում,ով
ամենինչփորձելէվնասներըկանխելուհամար:

Արդարացիպահանջիկիրառումըավելիդժվարկարողէդառնալայնդեպքերում,
երբբարիքներնանբաժանելիեն:Այդպեսէ,օրինակ,դոնորականօրգանների
նվիրատվությանժամանակ:Ինչպե՞սպետքէորոշումկայացվի,թեկենսական
կարևորությանփոխպատվաստումըառաջնահերթո՞ւմհամարպետքէարվի,
երբդրակարիքնունենմեկիցավելիհիվանդներ:

Ակնհայտէ,որարդարացիպահանջիհիմնականմիտքը,վկայակոչելով՝արժանա-
պատիվկյանքը,յուրահատուկկերպովհամապատասխանումէայնգաղափարին,
որըհանգեցրեցսոցիալականպետությանսկզբունքըգերմանականհիմնական
օրենքումներառելուն:Միաժամանակակնհայտէդառնում,որայդսկզբունքի
հստակկիրառությունըոչմիշտէդյուրին:

Գերմանականսոցիալականպետությանորոշառանցքայինոլորտներումայս
սկզբունքըազդեցիկէ:Առողջապահականհամակարգումնրակիրառությունը
բավականինակնառուէ:Հիվանդներիբուժումըտեղիէունենումհիմնականում
ըստկարիքի,նույնիսկեթեորոշոլորտներումվարձատրությանարդարության
սկզբունքիարդյունքումորոշսահմանափակումներենիհայտգալիս:
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ԳԶՆ	II.	հիմ	նա	կան	

ա	պա	հովվ	ման	

սկզբունք

Վի	ճա	հա	րույց	հարց՝	

պա	հան	ջի	չա	փը

Մար	դու	ար	ժա	նա-

պատ	վու	թյու	նը	չի	

կա	րե	լի	հա	րա	բե	րա-

կա	նաց	նել:

Հ	նա	րա	վո	րու	թյուն-

նե	րի	հա	վա	սա	րու-

թյուն.	լայ	նա	ծա	վալ	

սկզբունք

Հ	նա	րա	վո	րու	թյուն-

նե	րի	հա	վա	սա	րու-

թյու	նը՝	որ	պես	

վար	ձատ	րու	թյան	

սկզբուն	քի	նա	խա-

պայ	ման

Արդարացիպահանջիսկզբունքնառավելակնհայտորենհանդիպումէգործազր-
կությաննպաստII-իպարագայում(ԳԶՆII),որընախկինումսոցիալականօգնու-
թյուննէր:Այստեղմիանշանակակնհայտէհիմնականապահովվմանգաղափարը,
որնէ՝բոլորքաղաքացիներիներաշխավորելարժանապատիվկյանքիհամար
նվազագույնկենսամակարդակ:

Թերևսայստեղտեսանելիենկիրառությանդժվարությունները:Նպաստների
չափըպարբերաբարդառնումէթեժքննարկումներիառարկա:Ոմանքարժանա-
պատիվապրելուհամարհատկացվողնպաստներիչափըչափազանցցածրեն
համարում:Մյուսներիհամարնպաստներըայնքանբարձրեն,որկրկինաշխա-
տելուորևէգայթակղությունչիառաջանում:

Այսպիսիմոտեցումըոչթեարդարությանը,այլարդյունավետությանըվերաբերող
փաստարկէ:Արդյունավետությունստեղծելուհամար,միևնույննէինչտեսակի,
անկարելիէմարդկայինարժանապատվությունըհարաբերականացնել:Խիստ
մոտենալուդեպքումայդվեճըիրավունքունիշոշափելմիայնայնհարցը,թե
արդյո՞քնպաստներըբավարարենհասարակականևքաղաքականկյանքում
մասնակցություներաշխավորելուհամար:

3.4.Հնարավորությունների
հավասարություն
Քննարկվածարդարությանսկզբունքներիցչորրորդը՝հնարավորությունների
հավասարությունը,էականորենտարբերվումէմյուսերեքից:Արդյունքիհավա-
սարությունը,վարձատրությանարդարությունըևպահանջիարդարությունըշատ
իրավիճակներումմիմյանցհանդեպհակասությանմեջենհայտնվում:

Հնարավորություններիհավասարությունըոչմիայնմիավորումէվարձատրու-
թյանևարդյունքիհավասարությունըմիմյանցհետ,այլև,որոշակիառումով,այդ
երկուսկզբունքներիկյանքիկոչմանհամարնախադրյալէհանդիսանում,սակայն,
իհարկե,ըստհերթականության:

Հնարավորություններիհավասարությանհասկացությունըիսկզբանեառանձնա-
նումէնրանով,որիտարբերություննախորդերեքի,յուրօրինակկերպովէանդրա-
դառնումբարիքներին:Այսսկզբունքիպարագայումխոսքըոչթեընդհանրապես
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Հիմ	նա	կետ.	սկզբնա-

կան	պայ	ման	ներ

Ի՞նչն	է	ազ	դում	

սկզբնա	կան	

պայ	ման	նե	րի	վրա

Կ	յան	քի	հնա	րա-

վո	րու	թյուն	նե	րի	

հա	վա	սա	րու	թյուն

Սկզբ	նա	պատ	ճառ-

նե	րի	տար	բե	րա	կում.	

ան	հա	տա	կան	

մտադ	րու	թյուն	ներ	…

…	կամ	«Բ	նու	թյան	

վի	ճա	կա	խաղ»

բարիքներիևռեսուրսներիբաշխմանմասինէ,այլ՝բացահայտորենհնարավո-
րություններիհավասարբաշխմանմասին:Այլկերպասած՝խոսքըսկզբնական
պայմաններիհավասարությանմասինէ:

Եթեայսհավասարությունըերաշխավորվածէ,ապադրանհաջորդողեկա-
մուտի,դիրքիևայլբաներիբաշխմանանհավասարությունըարդարէ:Հավասար
վարձատրությանսկզբունքըկիրառելիէ,քանիորբոլորիհամարսկզբնական
պայմաններըհավասարեն:Որո՞նքենինքնորոշվածկյանքիհամարսկզբնա-
կանպայմանները,որոնքթե՛մարդկանցմիջև,ևթե՛մարդուկյանքիտարբեր
ժամանակահատվածներումիսկզբանեշատանհավասարենբաշխված:Հնա-
րավորություններիանհավասարություննարտահայտվումէ,օրինակ,բնածին
կարողություններիտարբերությունների,ծնողներիտարբերհնարավորություն-
ների,դերերիբաշխմանսեռայինյուրահատկությունների,տարբերկրթական
ուղիներիհետևանքով:

Հնարավորություններիհավասարությանժամանակ,ամենդեպքում,բախվում
ենքայնխնդրին,որերբեմնիհավասարհնարավորություններովդիտարկված
պայմաններըկարողենհարաբերականորենարագվերածվելանհավասարի:
Այդիսկպատճառով,հնարավորություններիհավասարությանժամանակակից
տեսություններըխաղադրույքըկատարումեն«Կյանքիհնարավորությունների
հավասարության»վրա:Ըստայսհայեցակարգիարդարությունըհատկանշ-
վումէոչմիայնպետությանմիանգամյամիջամտությամբ,այլշարունակական
ճշգրտումներիպահանջէառաջանումարդարությունըստեղծելուևայնպահ-
պանելուհամար:

Սակայնայստեղևսհարցէառաջանում,հնարավորություններիհավասարություն
ստեղծելուհամարկոնկրետի՞նչըպետքէհավասարբաշխվի:Առաջարկվումէ
կանգառնելանհավասարությանսկզբնապատճառիվրա:Անհավասարկենսա-
կանպայմանները,որոնքհիմնվածենանհատականմտադրություններիվրա,չեն
արդարացնումպետությանմիջամտությունները:

Անհավասարությունները,որոնքբխումենկարողություններիցևտաղանդից,և
անկախենորևէազդեցությունից(«Բնությանվիճակախաղ»),պետքէպետակա-
նորենփոխհատուցվեն:Այսբաժանումըթեևճշմարտանմանէհնչում,սակայն
գործնականումանհավասարությանարդարևանարդարսկզբնապատճառների
ընտրողականտարբերակումըհազվադեպէհնարավոր:
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«Ու	նա	կու	թյուն	նե	րի»	

տար	բե	րա	կում

Հ	նա	րա	վո	րու	թյուն-

նե	րի	հա	վա	սա	րու-

թյան	հա	մար	

ա	ռանց	քա	յին	դաշտ.	

կրթա	կան	քա	ղա	քա-

կա	նու	թյուն

Գեր	մա	նիա.	

հնա	րա	վո	րու	թյուն-

նե	րի	հա	վա	սա	րու-

թյան	բա	ցա	կա	յու-

թյուն,	տե՛ս	գլուխ	7.5.	

(Կր	թու	թյուն):

«Մի	կող	մից,	ե	թե	նույ	նիսկ	ոտ	նա	հա	րում	ենք	հա	վա	սա	րու	թյան	պատ	վի	րա	նը,	մենք	
ստիպ	ված	ենք	հա	սա	րա	կու	թյան	շրջա	նում	թույլ	տալ	ռե	սուրս	նե	րի	ան	հա	վա	սար	
բաշ	խում,	ո	րը	ա	ռա	ջա	նում	է	մարդ	կանց	զա	նա	զան	վող	աշ	խա	տա	սի	րու	թյան,	հանձ-
նա	ռու	թյան,	հա	վակ	նու	թյուն	նե	րի	արդ	յուն	քում,	մյուս	կող	մից,	սա	կայն,	մենք	ոչ	մի	
կերպ	ի	րա	վունք	չու	նենք	ըն	դու	նե	լու	ան	հա	վա	սար	բաշ	խու	մը,	ո	րը	դրսևոր	վում	է	
տա	րա	տե	սակ	կա	րո	ղու	թյուն	նե	րի	արդ	յուն	քում,	այն	պես,	ինչ	պես	չմի	ջամ	տե	լու	քա	ղա-
քա	կա	նու	թյան	կա	նոնն	է	(Դ	վոր	կին	1981	թ.,	էջ	311):

Այլքառաջարկումենայդպատճառով«ունակությունների»(„capabilities“)բաշխումը
կենտրոնումտեղակայել:Բոլորմարդիկպետքէզինվենայնպիսիունակություն-
ներով,որոնքիրենցթույլկտանիսկապեսիրականացնելիրենցկյանքինախագ-
ծերը:Անհատիկյանքիհնարավորություններըապահովելուհամարսոցիալական
քաղաքականությունըչպետքէհետադարձուժովնվազեցնիանհավասարությունը:
Փոխարենըկարևորվումէքաղաքացուզինումըմիջոցներով՝կանխելումիտում-
նավոր,տևականսոցիալականխտրականություններըկամնույնիսկբացառելու
սոցիալականպետությանհիմնականբարիքներիցօգտվելումիջոցներիսահմա-
նափակվածությունը:

Եթեարդարությանայսսկզբունքիշուրջմտորումներիառանցքումարդարսկզբնա-
կանպայմաններըայդքանակներևեն,ապապարզէ,որկրթությանքաղաքակա-
նությունըկենտրոնականկիրառականոլորտներիցմեկնէ:Պետականհաստա-
տությունները,սկսածմանկապարտեզներիցընդհուպմինչևմասնագիտական
կրթահամալիրներ,մատնացույցենանում,որպետություննիրպարտականու-
թյուննէհամարումբոլորինկրթությանհնարավորությունընձեռելը:

Դպրոցականառաջադիմությանմիջազգայինգնահատմանծրագրի(PISA-
ProgrammeforInternationalStudentAssessment)վերջինտարիներիընթացքում
հրապարակածարդյունքներընույնպեսցույցենտալիս,որգերմանականկրթա-
կանհամակարգումհնարավորություններիհավասարությանմասինկարելիէ
խոսելմիայնշատսահմանափակդեպքերում(համեմատությունը՝7.5.գլխում):
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Էփփ	լեր.	Չ	կա	

բա	ցար	ձակ	սո	ցիա	լա-

կան	ար	դա	րու	թյուն:

Քա	ղա	քա	կա	նու-

թյու	նը	կողմ	նա-

ցույ	ցի	կա	րիք	ու	նի

Սո	ցիա	լա	կան	ար	դա-

րու	թյուն.	քա	ղա	քա-

կա	նու	թյան	գլխա-

վոր	ա	ռա	ջադ	րան	քը

3.5.Ամփոփում

ԷրհարդԷփփլերըպարզձևակերպումէ.«Քաղաքականապեսիմաստչունիգլուխ
կոտրելսոցիալականբացարձակարդարությանհամար:Այնգոյությունչունի»
(գլուխ3.6.էքսկուրս՝ԷրհարդԷփփլերը«արդարություն»հասկացությանմասին»):

Արդարությանմեկմիասնականհայեցակարգինձգտելը,որովկհամակարգվեն
հասարակականևքաղաքականբոլորոլորտները,ավելիքանմտացածինէ:Այս-
պիսինախձեռնությունըխորապեսոչժողովրդավարականկլիներ,որովհետև
պարզէ,որբնակչությանշրջանումարդարությանմասինդատողությունները
հաճախչենհամընկնում:

Տարատեսակսկզբունքներիքննարկումըցույցտվեց,որտարբերքաղաքական
դաշտերումարդարությանըտարբերաստիճանիկաևորությունէտրվում:Այդու-
հանդերձ,քաղաքականությունըկողմնացույցիկարիքունի,որիօգնությանըկդի-
մենորոշումներկայացնելիս:

Ի՞նչ է սա նշա նա կում սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի հա մար.
● ինքնորոշվածկյանքիևքաղաքականմասնակցությանհամարհավասար
արժանապատվությունըևհավասարհնարավորություններըպահանջումեն
հասարակականռեսուրսներիարդարբաշխում,
● արդարբաշխմանհարցըկարողէքննարկվել՝հենվելովհավասարության,
վարձատրությանարդարության,պահանջիարդարությանևհնարավորու-
թյուններիհավասարությանչորսսկզբունքներիվրա,
● այսսկզբունքներըտարբերբնագավառներումմիևնույնկշիռըչպետքէ
ունենան.հավասարությունը,վարձատրությանարդարութունըևպահանջի
արդարությունըսահմանափակումենմիմյանց,հնարավորությունների
հավասարությունըլայնսկզբունքէևմյուսսկզբունքների,մասնավորապես՝
վարձատրությանարդարությանիրականացմանհամարնախապայմանէ:
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Լրացուցիչընթեր-

ցանությանհամար՝

Էր	հարդ	Էփփ	լեր	

(2009),	«Քա	ղա	քա	կա-

նու	թյան	ե	րա	խը	

դի	տար	կե	լով»,	Յ.Հ.Վ.	

Դիեթց	հրա	տա	րակ-

չու	թյուն:

3.6.Էքսկուրս՝ԷրհարդԷփփլերը
«Արդարություն»հասկացությանմասին
«Գուցեճի՞շտէայնպնդումը,
որ մենք լսում ենք շատ
ամբիոններիցևորիհամա-
ձայնարդարությունըհնարա-
վորչէսահմանել,երաշխա-
վորել,չափելևհատկապես
պարտադրել: Դատավորի
կողմիցմահափորձիհամարկայացրածպատիժըարդա՞րէր,թե՞ոչ,մեղադրող
ևպաշտպանականկողմերիգնահատականներըտարբերեն:Նույնիսկվիճա-
հարույցենայնփաստիհիմքերը,թեգործունենքմահափորձիհետ:Կկայացնի՞
արդյոքհաջորդատյանըարդարացիդատավճիռ:Արդյո՞քտարեկանհաշվեկշիռը
ճիշտէ:Դահնարավորէվերստուգել,վերահաշվելևհասկանալ,ինչըբացարձակ
արդարացիէ:Հաշվեկշռիհամարհարկավորենմարդիկ,որոնքկարողենհաշ-
վելևգիտեն՝ինչըինչինէպատկանում:Ամեն՝որևէկասկածիցվեր,բացարձակ
արդարությունհասուչէմարդկանց:

Սաառավելապեսվերաբերումէնրան,ինչըմենքկոչումենք«սոցիալականարդա-
րություն»:Մենք,թերևս,երբեքչենքհասնիարդարությանմիայնայնպատճա-
ռով,որերբեքմիակարծիքչենքլինիարդարությանէությանշուրջ:Անհատձեռ-
ներեցատաղձագործըեկամուտիարդարբաշխումըկդիտարկիայլկերպ,քան
սոցիալականնպաստստացողը(HartzIV),խնայբանկիտնօրենը՝այլկերպ,քան
նախարարիխորհրդականը:

Այնփաստը,որհամընդհանուրհավասարությունը,յուրաքանչյուրաշխատանքի
համարմիանմանվարձատրությունըարդարչէինլինի,ևտնտեսությանըօգուտ
չէինտա,ընդունվումէգրեթեփոխզիջմամբ:Արդյո՞քպետքէկոնցերնների
ղեկավարներըքսանապատիկ,հարյուրապատիկկամմիայնհնգապատիկ
ավելիվաստակեն,քանմասնագետաշխատակիցները:Երեսունտարիառաջ
քսանապատիկավելվարձատրվելըտարածվածէր,այժմհաճախչիբավարա-
րումնույնիսկհարյուրապատիկավելը:Հաճախորպեսհիմնավորումառաջէ
քաշվում«պատասխանատվությանմեծությանանհավասար»լինելուփաս-
տարկը:Սակայնինչո՞ւէայդդեպքումդաշնայինկանցլերըվաստակումբանկա-
յինկառավարչինվերագրվողաշխատավարձիմիչնչինմասը:Մի՞թեկանցլերի
պատասխանատվությանչափըավելիքիչէ:Զարմանալիչէ,որխելացիտնտե-

Էր հարդ Էփփ լե րըծնվելէ1926թ.:Նանախ-
կինումեղելէԲունդեստագիանդամ,դաշնային

նախարար,ինչպեսնաև՝1973-1992թթ.Սոցիալ-դե-

մոկրատականկուսակցությանհիմ արարարժեք-

ներիհանձնաժողովինախագահ:
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սագետներըմեզխորհուրդենտալիսվերջապեսդադարեցնելարդարության
մասինմերդատարկաբանություններըևկենտրոնանալմիայնայնբանիվրա,
ինչըշուկանէյուրաքանչյուրիհամարհնարավորդարձնում:Եթեշուկանավելի
փոքրթվովառանցբարձրագույնկրթությանաշխատողներիպահանջարկունի,
քանառաջարկնէ,ապաաշխատավարձըկնվազի,ևեթելավկառավարիչները
սակավաթիվեն,ապանրանցվարձատրությունըկբարձրանա:Այն,ինչշուկան
որոշումէ,միանշանակէևստույգ,ևերկարքննարկումներըայլևսավելորդեն:
Իդեպ,շուկանխրախուսումէաշխատասերներինևբանիմացներինևպատ-
ժումծույլերինևհարմարավետությանձգտողներին:

Վերոնշյալըառնվազննրանցհամարէպարզ,ումհամարհիմնավորումները
բացառապեսգիտականորենապացուցելի,սահմանելիևչափելիեն:Սակայն
մարդիկունեննաևզգացմունքներ,հույսեր,կարիքներ:Ուտելուևխմելուկող-
քինայդկարիքներիշարքինենդասվումնաևհարգանքը,նվիրվածությունը,
ապահովվածությունըևարդարությունը:Առկաէ«արդարությանսով»:Վերջինս
ավելիհաճախարտահայտվումէանարդարությանդեմնուրբզգացմունքներում,
քանարդարությանմասինխելացիդատողություններում:Վստահաբարզգաց-
մունքընույնպեսսուբյեկտիվէ.ամենոքինչ-որմիբանէկարևորում:Սակայնայդ
զգացմունքըուժեղէուհասկանալի,ևայնհնարավորչէսպանել:Այնպատումէ
մարդկանց,ևերբվիրավորումենզգացմունքը,վիրավորվումէմարդը:

Սակարելիէնկատելարդենիսկմանկապարտեզումկամտարրականդպրոցում:
Ուսուցչուհունանարդարենկոչում,քանիորնրանվիրվածությունըմիերեխայի
հանդեպավելինէ,քան՝մյուսիևնապետքէմտահոգվիիրհեղինակության
համար:Սակայնմարդկայնորենհասկանալիէ,որնրանավելիդուրէգալիս
հմայիչ,խելացիու,առավելևս,եռանդունփոքրիկը,քանկողքիանբան,գերև
անհետաքրքիրմանչուկը:

Երեխաներըկմեծանանևկսովորեն,որայսաշխարհումերբեքբացարձակ
արդարությունչիլինում,ավելիճիշտ՝աշխարհնայնպիսինչէ,որնրանքկարո-
ղանանայնամբողջովինարդարհամարել:Ավագքույրըմշտապեսորևէպատ-
ճառունիավելիերկարարթունմնալու,անպայմանմիգիրքկամնույնիսկ
հեծանիվունենալուևպարտեզումմայրիկինօգնելուհամարժամանակչու-
նենալուհամար:

Տարրականդպրոցիաշակերտուհինպետքէընդունի,որիրընկերուհուհայ
րըհրաշալի«Մերսեդես»էվարում,իսկիրհայրը՝միհնամաշ«Գոլֆ»,որիր
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ընկերուհինկարողէձիավարությունսովորել,իսկինքը՝ոչ,թեևխելագար-
վումէձիերիհամար:Նաայսամեննարդարչիհամարում,սակայնդաչի
սահմանափակումիրընկերականվերաբերմունքըընկերուհուհանդեպ:Նա
կբարկանարևկչարանարայնդեպքում,երբընկերուհումայրը,ցանկանալով
սոցիալականխավերիտարբերությունըընդգծել,արգելերնրանիրենցտուն
գնալ:Երեխաներըսովորումեն,որմարդիկստիպվածենևկարողենապրել
անարդարությանորոշակիչափաբաժնիառկայությամբ:Սակայնայնպետքէ
սահմաններունենա:

Նույնկերպէգործումնաևհասարակությունը:Այնսովորումէապրելհազարավոր
մանրումիջինանարդարություններիհետ:Ոչբոլորինէհաջողվումիրականացնել
բոլորցանկությունները:Իհարկեմիլիոնատերըավելիշատհնարավորություններ
ունիիրաղջկանավարտականքննություններիհամարնախապատրաստելուքան
աղբահավաքը:Վերջինսկըմբոստանամիայնայնդեպքում,եթեհամոզվածլինի,
որմիլիոնատիրոջաղջիկըչիտապալելքննություններըմիայնայնհանգամանքի
շնորհիվ,որուսուցչուհինչիցանկացելզայրացնելնրահզորհայրիկին:Սակլիներ
այլևսանընդունելիանարդարություն:

Քաղաքականապեսիմաստչկագլուխկոտրելսոցիալականբացարձակարդա-
րությանհամար:Այնգոյությունչունի:Քաղաքականապեսսահմանըգծվումէ
ընդունելիևանընդունելիանարդարություններիմիջև:Դեռևսոչոքչիապս-
տամբելայնպատճառով,որմենեջերըիրկատարածաշխատանքիհամար
քսանապատիկավելէվաստակում:Սակայն,երբխոսքըերկուհարյուրա-
պատիկիմասինէ,ապագտնվումէմիմեծամասնություն,որնայդփաստն
անընդունելիէհամարում,հատկապեսայնդեպքում,երբայդմենեջերը
աշխատակիցներիէազատումերկամուտըբարձրացնելուհամար:Քարտու-
ղարուհինխնդիրչիտեսնում,երբիրղեկավարըավելիշատէվաստակում,
սակայննազայրանումէ,երբպարզումէ,որղեկավարըավելիքիչհարկէ
վճարում,քանիորնահարկերիցխուսափելումիջոցներիցօգտվելուարվես-
տինէտիրապետում:

Եթեգերմանացիներիերեքքառորդըհամոզվածէ,որերկրումանարդարությունէ
տիրում,ևշատերըկասկածումեն,որայդիրավիճակըերբևիցեկփոխվի,ապա
ավելիքանակնհայտէ,որընդունելիևանընդունելիանարդարությանմիջև
սահմանագիծըխախտվելէ:Պատահականչէ,որկարծիքհետազոտողներըայս
բացահայտումըկատարեցինհենց2008թ.՝արմատականշուկայականհարաբե-
րություններիդարաշրջանիավարտին:Եթեոչմիայնաղքատներնուկարիքավոր-
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ներնենանարդարությանդեմբողոքում,այլ՝գրեթեբոլորնրանք,ովքերիրենց
հարուստներիշարքինչենդասում,ապավտանգըավելիքանակնհայտէ:Ոչմի
հասարակություննմանիրավիճակիներկարչիդիմանա:Այդէպատճառը,որ
սոցիալականարդարությունըչպետքէդիտարկելորպեսմիփայտեձիսոցիալ-
ռոմանտիկներիհամար,այնքաղաքականությանհիմնականառաջադրանքնէ,
առավելևսայնպիսիառաջադրանք,որըերբեքավարտինչիհասցվում»(Էփփ-
լեր,2009թ.,էջ47-50):
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Գեր	մա	նա	կան	

սո	ցիա	լա	կան	

պե	տու	թյուն.	

ան	փո	փոխ

Մի	ջազ	գա	յին	

հա	մե	մա	տու	թյու	նը	

ար	դա	րաց	ված	է:

Այս	գլու	խը	մատ	նան-

շում	է	շի	նան	յու	թե	րը,	

ճար	տա	րա	պե	տու-

թյուն	նե	րը	և	

հետևանք	նե	րը:

4.ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇԻՆԱՆՅՈՒԹԵՐԸ,
ԿԱՌՈՒՑԱՁԵՎԵՐԸԵՎ
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Այս գլխում՝
● կնկարագրվենսոցիալականպետությանշինանյութերը(փող,ծառայություն-
ներ,նպաստներ)ևվերջիններիսնշանակությունըսոցիալականպետության
տարբերոլորտներում,
● կներկայացվենսոցիալականպետությանճարտարապետությանազատական,
պահպանողական,սոցիալ-դեմոկրատականմոդելները,
● կմատնանշվենսոցիալականպետությանճարտարապետությանարդյունքում
բնակիչներիհամարգոյացողհետևանքները:

Ավելիքան100տարիշարունակգերմանականսոցիալականպետությանհիմ-
նականբաղկացուցիչներնենկենսաթոշակայինևգործազրկությանապահովագ-
րությունները:Այսժամանակահատվածումկանոններնայստեղկա՛մչենվերա-
նայվել,կա՛մէլենթարկվելենմիայնաննշանփոփոխության:Սաթույլէտալիս
ենթադրել,որորոշակիկանոնակարգումներևառանձնահատկություններկարող
ենդիտարկվելորպեսանփոխարինելի:

Դիտարկելովհարևանպետությունները՝կարելիէտեսնել,որսոցիալականապա-
հովումըերաշխավորելուհամարգոյությունունեննաևայլհնարավորություններ:
Թեևհնարավորություններըտարբերեն,այնուամենայնիվ,տրամադրությանտակ
եղածմիջոցները,ինչպիսիքենօրինակ՝փողը,ծառայությունները,նպաստները,
ամենուրեքնույննեն:Այսամենըփորձենքդիտարկելտանշինարարականկառույցի
օրինակով:Ելնելովշինարարականնախագծից՝օգտագործվողշինարարական
նյութերըկարողենունենալնշանակությանտարբերկշիռներ:

Այսհանգամանքըհանգեցնումէնրան,որկառուցվածտներնարտաքինտես-
քիցտարբերվումենմիմյանցից,ևայդտարբերություններնունենումենշոշա-
փելիհետևանքներբնակիչներիհամար:Հաջորդողէջերումնախկներկայացվեն
շինարարականնյութերը,որպեսզիհաջորդիվնկարագրվենճարտարապետա-
կանտարբերությունները:Այդտարբերություններիհետևանքներըկքննարկվեն
4.3.գլխում:
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Գոր	ծիք	ա	ռա	ջին.	

գու	մա	րա	յին	

նպաստ	ներ

Գոր	ծիք	2-րդ.	

ծա	ռա	յու	թյուն	ներ

Գոր	ծիք	3-րդ.	բնե	ղեն	

նպաստ	ներ

Հար	կերն	ու	տուր-

քե	րը՝	նույն	պես	

գոր	ծի	քա	կազ	մում

Դա	սա	կան	դրա	մա-

կան	նպաստ	ներ

Այլ	ման	րա	մաս-

ներ՝	7.2.	գլխում	

(Աշ	խա	տանք):

4.1.Սոցիալականպետությանշինան-
յութերնուգործիքակազմը
Սոցիալականքաղաքականությանըհատուկենբազմատեսակշինանյութերև
գործիքներ:Պետականսոցիալականքաղաքականությանամենաառաջինմիջոցը
դրամականնպաստներնեն:Գործազրկությաննպաստը,կենսաթոշակըևերե-
խայիխնամքիհամարհատկացվողնպաստըփոխանցվումենգործազուրկների,
թոշակառուներիկամծնողներիհաշվին:

Այդուհանդերձ,սոցիալականպետությանգործիքակազմըչիսահմանափակվում
միայնդրամականփոխհատուցմամբ:Օրինակ՝առողջապահականքաղաքականու-
թյանմեջառաջարկվումենծառայություններ.ախտորոշումևբուժումբժիշկների,
թերապևտներիևսպասարկողանձնակազմիկողմից:Կրթականևընտանեկան
քաղաքականությանընույնպեսհատուկենծառայություններ,ինչպեսօրինակ՝
դպրոցներումուսուցիչներիկողմիցուղղորդվածուսուցումը,մանկապարտեզնե-
րումերեխաներիխնամքը,ևայլն:

Դրամականհատուցումներինևմատուցվողծառայություններինզուգահեռ
նյութականնպաստներըսոցիալականքաղաքականությաներրորդառանցքա-
յին«շինանյութն»են:Առողջապահականքաղաքականությանմեջնյութական
նպաստիօրինակենհատկացվողդեղամիջոցները:

Հարկերնուտուրքերընույնպեսսոցիալականքաղաքականությանգործիքակազ-
մումեն,քանիորնրանքբացիֆինանսավորմանառաջադրանքկատարելուց,
դերակատարությունունեննաևբաշխմանևուղղորդմանհարցերում:Այսպիսով,
ո՞րշինանյութերնենկիրառելիսոցիալականպետությանտարբերոլորտներում:

Գոր ծազր կու թյան ա պա հո վագ րու թյան գոր ծիք ներ
Գործազրկությանապահովագրությունըաշխատավարձիփոխհատուցմանդասա-
կանկարգնէ:Գործազրկությանապահովագրությունըփոխարինումէեկամուտին
և,այդպատճառով,շատերկրներումհիմնականումիրականացվումէդրամական
փոխհատուցմանտեսքով:

Անշուշտհարցէառաջանում՝արդյո՞քնպատակահարմարչէաշխատավարձիդրամա-
կանփոխհատուցումիցբացիառաջարկելնաևայլծառայություններ,որոնցմիջոցով
կբարձրացվերնորիցաշխատանքգտնելուհավանականությունը:Շատերկրներում
պետականաշխատանքայինգործակալություններիկողմիցմատուցվողծառայու-
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Դա	սա	կան	դրա	մա-

կան	նպաստ	ներ

Ա	ռանց	քա	յին	հարց.	

Ինչ	պե՞ս	ֆի	նան	սա	վո-

րել:	Այլ	ման	րա	մաս-

ներ՝	7.3.	գլխում	

(Կեն	սա	թո	շակ):

Բ	նե	ղեն	նպաստ	նե	րի	

և	ծա	ռա	յու	թյուն	նե	րի	

տրա	մադ	րում.	

ա	ռող	ջու	թյու	նը	

հնա	րա	վոր	չէ	գնել:

Ա	ռանց	քա	յին	հար	ցեր.	

Ինչ	պե՞ս	ֆի	նան	սա-

վո	րել,	ով	ի՞նչ	է	ա	պա-

հո	վում:	Այլ	ման	րա-

մաս	ներ՝	7.4.	գլխում	

(Ա	ռող	ջա	պա	հու	թյուն):

թյուններիհիմնականբաղադրիչներիշարքումեննաևմասնագիտականկրթություն
ստանալուևվերապատրաստմանհնարավորությունները:Այսառաջարկներիորակը
ևդրանցիրականացմանհամարգործազրկությանապահովագրությանբյուջեից
հատկացվողմիջոցներըտարբերերկրներումշատտարբերեն:Այսպիսով,գործազր-
կությանապահովագրությունըմիայնդրամականփոխհատուցմամբչսահմանա-
փակելուհամարհիմքերկան,այնպետքէհամալրվիայնպիսիծառայություններով,
ինչպիսիքեն՝մասնագիտականկրթությանևվերապատրաստմանառաջարկները:

Կեն սա թո շա կա յին հա մա կար գի գոր ծիք ներ
Կենսաթոշակայինապահովագրությունըսոցիալականպետությանմիոլորտի
օրինակէ,որտեղդրամականփոխհատուցումըառաջնայինպլանումէ:Թեև
տարեցներիշրջանումբժշկականևխնամքիծառայություններիցօգտվելուհավա-
նականությունըբարձրանումէ,սակայննմանծառայություններիմատուցումը
կենսաթոշակայինապահովագրությանբաղադրիչներիցչէ:

Կենսաթոշակայինհամակարգիառանցքայինհարցնէ,թեի՞նչճանապարհով
պետքէիրականացվիֆինանսավորումը:Ի՞նչդերակատարությունունենանհա-
տականներդրումներըհարկերիհետհամեմատությամբ:Ի՞նչնշանակություն
պետքէունենամասնավորկենսաթոշակայինհամակարգը:Այսխնդիրների
հետևանքներըտեսանելիենթոշակառուներիշարքերումերկրումառկաեկա-
մուտներիանհավասարությանևտարեցներիշրջանումաղքատությանխնդրի
համատեքստում:Այլմանրամասներկներկայացվեն7.3.գլխում(Կենսաթոշակ):

Ա ռող ջա պա հու թյան քա ղա քա կա նու թյան գոր ծիք ներ
Ինչվերաբերումէառողջապահականհամակարգումգործիդրվող«գործիք-
ներին»,ապաայստեղ,իտարբերությունկենսաթոշակայինապահովագրու-
թյան,ուրփոխհատուցումըհիմնականումդրամականէ,խոսքըմեծամասամբ
ծառայությունների,նյութականնպաստներիտրամադրմանմասինէ,քանիոր
առողջությունըհնարավորչէգնել:

Եվահաայստեղհարցէառաջանում՝ովքե՞րպետքէմատուցենայդծառա-
յությունները,ևվերջիններսինչպե՞սպետքէֆինանսավորվեն:Առողջապա-
հականհամակարգերը,ակնհայտորեն,ստիպվածենպայքարելանարդյունա-
վետությանմեղադրանքներիդեմ:Առողջապահականապահովագրությունը
պետականիևմասնավորիբաժանելուարդյունքումառաջանումէբժշկու-
թյաներկուդասակարգերիառաջացմանվտանգ:Այլմանրամասներկներ-
կայացվեն7.4.գլխում(Առողջապահություն):
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Ծա	ռա	յու	թյուն	նե	րի	

տրա	մադ	րում

Ա	ռանց	քա	յին	հարց.	

Ինչ	պե՞ս	են	հա	մա-

կարգ	վում	ծա	ռա	յու-

թյուն	նե	րը:	Այլ	ման	րա-

մաս	ներ՝	7.5.	գլխում	

(Կր	թու	թյուն):

Սո	ցիա	լա	կան	

պե	տու	թյան	

ֆի	նան	սա	վո	րում	և	

բաշխ	ման	ազ	դե	ցու-

թյուն:	Այլ	ման	րա	մաս-

ներ՝	7.6.	գլխում	

(Հար	կեր):

Ինչ	պի	սի՞	ճար	տա	րա-

պե	տու	թյուն	ներ,	

ինչ	պի	սի՞	շի	նան	յու	թեր

Կր թա կան հա մա կար գի գոր ծիք ներ
Կրթականքաղաքականությանոլորտումնույնպեսդրամականփոխհատուցումը
մեծդերչիխաղում,ևդրափոխարենառաջնայինպլանումենառաջարկվող
ծառայությունները:

Այստեղ,մասնավորապես,այնհարցնէկարևորվում,թեինչպե՞սպետքէկազմա-
կերպվենայդծառայությունները:Գոյությունունի՞արդյոքերեխաներիհանրա-
յինխնամք:Դպրոցիքանի՞տեսակներկան:Որքանո՞վենթափանցիկտարբեր
դպրոցներիևմասնագիտականկրթությանճանապարհները:Այլմանրամասներ
կներկայացվեն7.5.գլխում(Կրթություն):

Հար կա յին քա ղա քա կա նու թյան գոր ծիք ներ

Պետությունըհարկերիևտուրքերիմիջոցովձեռքէբերումեկամուտներ,որոնք,ի
թիվսայլբաների,ծառայումենսոցիալականհամակարգերիֆինանսավորմանը:
Լավկառուցվածսոցիալականպետությունը,համապատասխանաբար,կախվածէ
բարձրեկամուտներից:Ցածրհարկերըհնարավորենդարձնումունենալմիայն
թույլկառույցովսոցիալականպետություն:Հավաքագրվողհասույթիչափերիհետ
մեկտեղտարբերակմանկարևորցուցանիշէնաևհարկերիհավաքագրմանեղա-
նակը:Տարբերհարկայինհամակարգերնունենբաշխմանտարբերազդեցություն:
Այլմանրամասներկներկայացվեն7.1.գլխում(Հարկեր):

Այսպիսով,սոցիալականքաղաքականությանկազմավորմանհամարբազ-
մապիսիհնարավորություններկան:Հիմնականումգործիենդրվումբոլոր
շինանյութերնուգործիքները:Առանձիներկրներ,սակայն,առաջնորդվում
ենտարբերճարտարապետականլուծումներով,ևդաէպատճառը,որորոշ
շինանյութեր,իտարբերությունմյուսների,ավելիհազվադեպենկիրառություն
գտնում:Այսգրքի7-րդգլխումմանրամասնորենկհետազոտվենսոցիալական
քաղաքականությանառանձինոլորտներըևառանձիներկրներիմիջևհամե-
մատութուններկանցկացվեն,իսկայսգլխումնկարագրվումենվերջիններիս
հիմնականտարբերությունները:Եվուրեմնինչպիսի՞ճարտարապետական
տեսակներգոյությունունեն:
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Գոես	տա	Ես	պինգ-Ան-

դեր	սեն,	“	The	Three	

Worlds	of	Welfare	

Capitalism”

Ան	վա	նա	կո	չու	մը	

ըստ	«ճար	տա-

րա	պետ	նե	րի»

Սո	ցիա	լա	կան	

պե	տու	թյան	ե	րեք	

տի	պե	րը.	ա	զա	տա-

կան,	պահ	պա	նո	ղա-

կան	և	սո	ցիալ-դե-

մոկ	րա	տա	կան

Հա	մե	մա	տու	թյան	ինչ-

պի	սի՞	չա	փո	րո	շիչ	ներ

4.2.Սոցիալականպետության
ճարտարապետությունները
Սոցիալականպետությանտարբերտեսակներիմասինամենահայտնիևազդեցիկ
ուսումնասիրությունըպատկանումէԳոեստաԵսպինգ-Անդերսենին:1990թ.նա
միգիրքէհրատարակել՝The	Three	Worlds	of	Welfare	Capitalism,որումհիմնական
զարգացածպետություններըդասակարգումէերեքտարբեր«աշխարհների»:

Այդ երեք աշխարհները,
համապատասխանաբար՝
երեքճարտարապետություն-
ները,կրումենիրենցճար-
տարապետներիանունները,
որոնքէականազդեցություն
են ունեցել սոցիալական
պետությանհամապատաս-
խանմոդելիվրա:Դրանք
այն ազդեցիկ քաղաքա-
կանկուսակցություններն
ուշարժումներնէին,որոնք
սոցիալականպետությունը
բնութագրողտեսակներեն
սահմանել:

Տարբերակվումենազատական,պահպանողականևսոցիալ-դեմոկրատական
աշխարհները:Այդերեքնախագծմանսկզբունքներըարտահայտվումեննաև
տարբերաշխարհագրականօրինակներով,նրանցզուգահեռաբարվերագրվում
ենհամապատասխանանվանումներ:Ազատականաշխարհըկոչվումէանգլո-
սաքսոնական,պահպանողականը՝մայրցամաքային(կենտրոնականեվրոպա-
կան)ևսոցիալ-դեմոկրատականը՝սկանդինավյան:Ինչպե՞սհամեմատելուրեմն
այսերեքտարբերճարտարապետությունները:

Համեմատությանհամարհարկավորէչափորոշիչ:Եսպինգ-Անդերսենըառաջնորդ-
վումէերկուչափորոշիչներով:Դրանքեն՝դեկոմոդիֆիկացիայի(արժանավայել
կենսամակարդականկախաշխատաշուկայից)աստիճանըևխավերիդասա-
կարգման՝ստրատիֆիկացիայի(Stratifaktion)աստիճանը:

Գոես տա Ես պինգ-Ան դեր սե նը ծնվելէ
1947թ.Դանիայում:ՆաուսանելէԿոպենհագենում

ևիրթեկնածուականաշխատանքըգրելԱՄՆ-ում՝

Վիսկոնսինիհամալսարանում:Այնուհետևդասա-

վանդելևհետազոտություններէիրականացրել

Հարվարդում,Բեռլինիգիտականկենտրոնում,Ֆլո-

րենցիայիևՏրիենտիհամալսարաններում:2002

թվականիցիվերաշխատումէԲարսելոնայիհամալ-

սարանում:1990թ.լույստեսածThe	Three	Worlds	of	

Welfare	Capitalismաշխատությունիցբացի,հայտնի

եննաևհեղինակիFoundations	of	Postindustrial	

Economies(1998թ.)ևWhy	We	Need	a	New	Welfare	

State(2000թ.)գրքերը:
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Դե	կո	մո	դի	ֆի	կա	ցիա.	

կախ	վա	ծու	թյուն	

շու	կա	յից

Ստ	րա	տի	ֆի	կա-

ցիա.	Ն	կա	րագ-

րում	է	սո	ցիա-

լա	կան	խա	վե	րի	

շեր	տա	վո	րու	մը

Շու	կա	յի	ու	ժեղ	դիրք

Դեկոմոդիֆիկացիանծագումէանգլերենից,հիմքում«commodity»(ապրանք)
հասկացություննէ:Ապրանքնաշխատանքնէ,որիվրասևեռվումէուշադրու-
թյունը:Դեկոմոդիֆիկացիան,այսպիսով,նկարագրումէայնչափը,որնանհրա-
ժեշտէմարդուկենսամակարդակըապահովելուհամար,առանցաշխատաշու-
կայինապավինելու:

Եթեաշխատաշուկանարժանավայելկենսամակարդակիապահովմանմիակ
հնարավորություննէ,ապամարդիկստիպվածենընդունելյուրաքանչյուրտիպի
աշխատանք,անկախնրանից,թեորքանցածրէվարձատրությունը:Այդդեպքում
դեկոմոդիֆիկացիանցածրմակարդակիվրաէ:Եթեպետությունըկենսական
ապահովմանիրավականպահանջըբավարարումէ,այսինքն՝արժանավայել
կյանքըհնարավորէդառնումնաևայնպիսիդեպքերում,երբաշխատանքըհնա-
րավորչէ(oրինակ՝հիվանդությանկամծերությանպատճառով)կամտնտեսական
վատիրավիճակիհետևանքով,ապադեկոմոդիֆիկացիայիաստիճանըբարձրէ:

«Stratifikation»հասկացությունըձևավորվելէլատիներեն«stratum»հասկացու-
թյունից,որնշանակումէ«տանիք»,այննկարագրումէհասարակությանմեջ
սոցիալականխավերիդասակարգումը:Այսհասկացությունըկիրառվումէսոցիո-
լոգիականգիտություններումհասարակությանտարբերխմբերընկարագրելու
ևուսումնասիրելուհամար:Կախվածնրանից,թեհետազոտությանառաջնային
պլանումինչէդրվում,հետազոտվումենհասարակությանխավերը(ստորին,միջին
ևվերին),դասերը(աշխատավորդասևկապիտալիստներ)կամմիջավայրերը
(ազատական-բողոքական,սոցիալ-դեմոկրատական,կաթոլիկ):

Եսպիգ-Անդերսենընպատակչիհետապնդումնկարագրելկամհետազոտել
հասարակությանտարբերխավերը,նրահամարառաջնայինէուսումնասիրել,թե
ինչպեսէսոցիալականպետությունըվերաբերումսոցիալականտարբերխավե-
րինևարդյո՞քհենցինքը,իրճարտարապետությամբչինպաստումհասարակու-
թյանխավերիառավելընդգծմանը:Այսպիսով,որո՞նքենդեկոմոդիֆիկացիայի
ևստրատիֆիկացիայիտեսանկյունիցվերոնշյալերեքաշխարհներիառանձնա-
հատկությունները:

Ա զա տա կան սո ցիա լա կան պե տու թյուն
Ազատականսոցիալականպետությանմեջշուկանակնառուդերէխաղում:Սոցիա-
լականիրավունքներըևսոցիալականծառայություններըբավականինթույլեն
զարգացած,բացիդրանիցսոցիալականծառայություններիտրամադրումըկախ-
վածէկարիքներիբավականինհաճախևինտենսիվստուգմանգործընթացից:
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Պե	տու	թյուն.	միայն	

վեր	ջին	ա	պա	հով-

ման	ատ	յան

Ե	կա	մուտ	նե	րի	և	

մաս	նա	գի	տու	թյուն-

նե	րի	միջև	պե	տա	կան	

ոչ	մի	տար	բե	րա	կում.	

բազ	մա	կի	ան	հա	տա-

կան	հա	վել	յալ	

ա	ռա	ջարկ	ներ

Սո	ցիա	լա	կան	

պե	տու	թյուն	ըստ	

սո	ցիա	լա	կան	

կար	գա	վի	ճա	կի

Դահանգեցնումէնրան,որսոցիալականնպաստստացողներըիրենցհաճախ
նվաստացածենզգումևվատհամբավենվայելումհասարակությանշրջանում:

Պետությունը,այսպարագայում,առաջարկումէմիայնվերջինապահովմանցանց:
Սկզբունքորեն,քաղաքացիներըառանձնահատուկմեծկախվածությանմեջեն
հայտնվումաշխատաշուկայիեկամուտներից,այսինքն՝դեկոմոիֆիկացիայիաստի-
ճանըցածրէ:Սոցիալականծառայություններիֆինանսավորումըտեղիէունենում
հարկերիհաշվին:Սոցիալականպետությանայստեսակումհազվադեպեննկատ-
վումիրավականպահանջներիարդյունքումկատարվածանհատականներդրում-
ներ:Ծառայություններըհամապատասխանումեններդրումներիչափերին,ևդաէ
պատճառը,որսոցիալականծառայություններիդրույքաչափերըմիատեսակեն:

Սոցիալականպետությունըտարբերությունչիդնումքաղաքացիներիտարբեր
մասնագիտություններիևտարբերեկամուտներիմիջև:Սոցիալականծառայու-
թյուններըապահովումենմիայննվազագույնխնամքիծավալևուղղվածեն,մաս-
նավորապես,աղքատությաննվազեցմանը:Միայննրանքենօգտվումմասնավոր
ծառայություններից,ովքերկարողենիրենցդաթույլտալ(օրինակ՝մասնավոր
կենսաթոշակայինապահովագրություն,մասնավորդպրոցներ):Սոցիալական
պետությունըանուղղակիորենհանգեցնումէսոցիալականխավերի՝աղքատների
ևհարուստներիմիջևշերտավորման:Սոցիալականպետությանազատական
տիպըհատուկէհիմնականումԱՄՆ-ին,ՄեծԲրիտանիայինևԱվստրալիային:

Ազատականսոցիալականպետությանհիմնականառանձնահատկություններնեն՝
● դրամականփոխհատուցմանհամեմատաբարցածրդրույքաչափերը,
● ֆինանսավորումըհարկերիմիջոցով,
● ցածրդեկոմոդիֆիկացիան,
● մասնավործառայություններիցևապահովագրություններիցօգտվելուարդ-
յունքումսոցիալականխավերիշերտավորումը:

Պահ պա նո ղա կան սո ցիա լա կան պե տու թյուն
Եսպինգ-Անդերսենըպահպանողականսոցիալականպետությունըշատդեպքե-
րումանվանումէկորպորատիվ7սոցիալականպետություն:Ճիշտայնպես,ինչպես
ընկերակցությունները(կորպորացիա)տարբերխմբերիդիրքորոշումներիավան-

7«Korporatismus»բառըծագումէլատիներեն«corporatio»բառից,որընշանակումէկորպորացիա
(ընկերակցություն):Այնհամառոտնկարագրումէհասարակությանայնմոդելը,որտեղտարբեր
հասարակականխմբերիմիջևկորպորատիվբանակցայինգործընթացներըառանցքային
դերակատարությունունեն(օրինակ՝գործատուներիևաշխատողներիմիջև):
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Օ	րի	նակ՝	հան	րա	յին	

ծա	ռա	յող	նե	րի	մա	սին	

գեր	մա	նա	կան	օ	րեն	քը

Ֆի	նան	սա	վո	րու	մը	

ներդ	րում	նե	րի	

մի	ջո	ցով

Սո	ցիա	լա	կան	փոխ-

հա	տու	ցու	մը	«պահ-

պա	նում	է»	նախ	կին	

կար	գա	վի	ճա	կը

դույթնենշարունակում,այնպեսէլպահպանողականսոցիալականպետություննէ
տարբերակումդնումտարբերմասնագիտականխմբերիմիջև:

Հանրայինծառայողներիմասինգերմանականօրենքնիրարտոնություններով
վերոնշյալիվառապացույցնէ:Այսօրդեռևսպահպանվումէայնսկզբունքը,ըստ
որիորոշակիմասնագիտություններիհամարդեռառաջարկվումենայսպեսկոչ-
վածմասնագիտականարտոնյալապահովագրականծառայություններ,այդթվում
նաև՝յուրահատուկկենսաթոշակայինապահովագրություն:Այդմասնագիտական
խմբերիշարքինենդասվում,օրինակ,հարկայինծառայություններիաշխատա-
կիցները,դատապաշտպանները,նոտարները,անասնաբույժերը,դեղագործները,
տնտեսագետները:Նրանք,ովքերանդամակցումենհամապատասխանմասնա-
գիտականընկերակցությունների,ինքնըստինքյանդասվումենմասնագիտական
արտոնյալապահովագրականծառայություններիցօգտվողներիշարքին:

Սակայնայսմասնագիտություններիշրջանակներումաշխատողանհատձեռնե-
րեցներըևվարձուաշխատակիցները(ծառայությանմատուցմանպայմանագ-
րովաշխատողները)չենօգտվումօրինականկենսաթոշակայինապահովագ-
րությունից:Այլերկրներում,որտեղգործումէպահպանողականսոցիալական
պետությանմոդելը,ինչպեսօրինակ՝ԻտալիայումևՖրանսիայում,նմանատիպ
մասնագիտականտարբերակումներընկատվումեն,օրինակ,գործազրկության
ապահովագրությանշրջանակում:

Պետականապահովագրականծառայություններում,որտեղ,ըստէության,մաս-
նագիտականխմբերիորևէտարբերակումչիկատարվում,նկատելիէպահպա-
նողականսկզբունքը,որովհետևսոցիալականպետությանֆինանսավորման
միմեծմասիրականացվումէներդրումներիմիջոցով:Ըստհամարժեքության
սկզբունքի(սոցիալականծառայություններիծավալըպետքէհամընկնիանհա-
տականներդրումներիչափիհետ)սոցիալականծառայություններիծավալը
արտացոլումէնախկինումունեցածեկամուտը(գործազրկությանապահովագ-
րություն,կենսաթոշակ):

Սոցիալականփոխհատուցումը,այսպիսով,«պահպանումէ»նախկինկարգավի-
ճակը:Պահպանողականսոցիալականպետություններումսոցիալականապա-
հովմանծավալը,միջինհաշվով,ավելիմեծէքանազատականսոցիալական
պետություններում:Այդծավալը,միևնույնժամանակ,հավասարաչափչէբոլոր
քաղաքացիներիհամար:
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Ան	հա	վա	սա	րու	թյուն-

ներ	ներդ	րում	նե	րի	

չափ	ման	սահ	մա-

նագ	ծի	ա	ռա	ջաց	ման	

արդ	յուն	քում

Միտ	վա	ծու	թյուն	

դե	պի	ա	րա	կան	սե	ռի	

վաս	տա	կող	նե	րի	

մո	դե	լի

Արդ	յուն	քում՝	կա	նանց	

զբաղ	վա	ծու	թյան	

ցածր	ցու	ցա	նիշ

Հա	ճախ	հան	դի-

պող	ստրա	տի	ֆի-

կա	ցիա	(խա	վե	րի	

շեր	տա	վո	րում)

Գրեթեբոլորպահպանողականսոցիալականպետություններումներդրումների
միջոցովֆինանսավորումըհանգեցնումէներդրումներիչափելիությանսահմա-
նագծի(տարբերաստիճանների)առաջացմանը,որըենթադրումէեկամուտների
սահմանագիծ:Մինչայդպետքէկատարվենանհատականներդրումները:Սա
անհավասարվերաբերմունքիևսմեկաղբյուրէ,քանիորշատդեպքերումանհա-
տականներդրումներիչափելիությանսահմանագիծըուղեկցվումէպետականև
մասնավորապահովագրվածներիտարբերակմամբ(վերջինսառավելակնհայտէ
Գերմանիայիբժշկականապահովագրականհամակարգում,սրանկանդրադառ-
նանքնաև7.1.գլխում,Հարկեր):

Պահպանողականսոցիալականպետությունըառանձնանումէևսմեկյուրահատ-
կությամբ,որը,թերևս,վերջինտասնամյակներումնահանջէապրել,սակայնդրա
հետքերըդեռշարունակումենտեսանելիմնալ:Իտարբերությունսոցիալական
պետությանմյուսերկուտիպերի,պահպանողականսոցիալականպետությունը
միտվածէարականսեռիվաստակողներիմոդելին:

Հարկայինարտոնությանգայթակղությունը(ամուսնալուծություններ),երեխա-
ներիշուրջօրյախնամքիբացակայողենթակառուցվածքները,համեմատաբար
ավելիքիչկեսօրյադրույքաչափովաշխատատեղերըհանգեցնումեննրան,որ
պահպանողականսոցիալականպետություններումվաստակողկանանցթիվը
շատավելիցածրէ,քանսոցիալականպետությանազատականևսոցիալ-դե-
մոկրատականտիպերում:

Պահպանողականսոցիալականպետությանմեջսոցիալականխավերիբաժան-
վածությանաստիճանըշատբարձրէ,ընդորում,այնընթանումէմիշարքբաժա-
նարարգծերիերկայնքով,որոնքեն՝մասնագիտականխմբերը,եկամուտը,սեռը:
ԱյստիպիսոցիալականպետությանտիպիկօրինակներենԳերմանիան,Ֆրան-
սիան,ԱվստրիանևԲելգիան:

Պահպանողականսոցիալականպետությանհիմնականառանձնահատկություն-
ներնեն՝
● նախկինաշխատավարձովպայմանավորվածդրամականփոխհատուցում,
● թույլարտահայտվածհանրայինծառայություններ,
● անհատականներդրումներիարդյունքումֆինանսավորմանմեծչափաբաժին,
● սոցիալականխավերիխիստընդգծվածություն՝կախվածմասնագիտական
խմբերից,եկամուտից,սեռից:
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Նույն	պես	ֆի	նան	սա-

վոր	վում	է	հար	կե	րի	

մի	ջո	ցով

Թանկ	ծա	ռա-

յու	թյուն	ներ

Ծա	ռա	յու	թյուն	նե	րի	

հա	վա	սա	րա	չափ	

բաշ	խում

Ու	նի	վեր	սալ	հան	րա-

յին	ծա	ռա	յու	թյուն	ներ

Ըն	տա	նի	քի	և	աշ	խա-

տան	քի	ա	վե	լի	լավ	

հա	մա	տե	ղե	լիու	թյուն՝	

կա	նանց	զբաղ	վա	ծու-

թյան	բարձր	ցու	ցա	նիշ

Պե	տու	թյու	նը	

հան	դես	է	գա	լիս	

որ	պես	գոր	ծա	տու

Սո ցիալ-դե մոկ րա տա կան սո ցիա լա կան պե տու թյուն
Սոցիալ-դեմոկրատականսոցիալականպետությանՃարտարապետությունը
ֆինանսավորմանոլորտումառանձնանումէազատականսոցիալականպետու-
թյանհետունեցածորոշզուգահեռներով:Ինչպեսազատականմոդելում,այստեղ
ևսֆինանսավորումըհիմնականումտեղիէունենումընդհանուրհարկերիևոչթե
անհատականներդրումներիհաշվին:Սակայնսոցիալականծառայությունների
մատուցմանկողմիցպետքէառանձնացնելերեքտարբերություն:

Սոցիալ-դեմոկրատականսոցիալականպետությանսոցիալականփոխհատուց-
մանչափը,որպեսկանոն,ավելիբարձրէ,քանազատականերկրներում:

Սոցիալականապահովումը,իտարբերությունպահպանողականմոդելի,հավա-
սարաչափմիանմանէտարբերչափիեկամուտունեցողմարդկանցհամար:Դա
հնարավորէդարձելշատսոցիալականօժանդակությունների,ինչպեսօրինակ՝
գործազրկությաննպաստներիհարկմանարդյունքում:

Այստարբերությունըներկայումսամենակարևորնէ:Առաջարկվումենունիվերսալ
հանրայինծառայություններ,որոնքհասանելիենբոլորինևորոնցհամարանհ-
րաժեշտչեններդրումներ,կամեթեանհրաժեշտեն,ապամիայնաննշանչափերի:

Սասոցիալ-դեմոկրատականճարտարապետությանկարևորանկյունաքարնէ:
Պետականծառայություններիցանցըզարգացածէ,մասնավորապես,երեխաների
խնամքիոլորտում(համապատասխանաբար՝համայնքային):

Սաբազումդրականարդյունքներունի:Երաշխավորվումէընտանիքիևաշխա-
տանքիհամատեղելիությունը,մասնավորապեսկանանցհամար,քանիորառկաէ
խնամքիհուսալիևբարձրորակենթակառուցվածք:Ընդորում,երեխաների
խնամքիբարձրչափորոշիչներնուղղվածչենմիայնաշխատողկանանցթվի
ավելացմանը:

Պետությունը,բացիդրանից,ավելիհաճախէհանդեսգալիսորպեսգործատու:
Հանրայինծառայություններումաշխատողներիթիվըսոցիալ-դեմոկրատական
ուղղվածությունունեցողերկրներում,որպեսկանոն,ավելիբարձրէ:Դրամիջոցով
պետություննիվիճակիէուղղակիորենազդեցությունունենալզբաղվածության
իրավիճակի,ինչպեսնաևխնամքիոլորտիորակիվրա:Միաժամանակդահանգեց-
նումէնրան,որհանրայինծառայություններըմատչելիենդառնումբոլորիհամար,
ևորմիայնակծնողներիաղքատությանցուցանիշըէականորենավելիցածրէ:
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Ս	կան	դի	նա	վիա.	

բարձր	դե	կո	մո	դի	ֆի-

կա	ցիա,	ցածր	

ստրա	տի	ֆի	կա	ցիա

Սոցիալականծառայություններիընդարձակծածկույթը,հավասարաչափդրա-
մականփոխհատուցումըսոցիալականպետությանայսմոդելումհանգեցնումեն
դեկոմոդիֆիկացիայիբարձրցուցանիշիևսոցիալականխավերիմիայնսակավ
արտահայտվածությանաստիճանի:Այսճարտարապետականսկզբունքովառաջ-
նորդվումենհիմնականումսկանդինավյաներկները,օրինակ՝Շվեդիան,Դանիան
ևՆորվեգիան:

Սոցիալ-դեմոկրատականսոցիալականպետությանհիմնականառանձնահատ-
կություններնեն.
● ծառայություններըսոցիալականքաղաքականությանկարևորբաղադրիչնեն,
● համաչափդրամականփոխհատուցում,
● ֆինանսավորումբարձրհարկերիմիջոցով,
● դեկոմոդիֆիկացիայիբարձրցուցանիշ,
● եկամուտիհավասարությանբարձրաստիճանևթույլարտահայտվածսոցիա-
լականխավեր:

4.3.Սոցիալականպետությանճարտա-
րապետություններիարդյունքները
Նույնիսկեթեաշխարհիերկրներիցևոչմեկը100%-ովչիհամապատասխա-
նումնկարագրվածմոդելներին,երկրներիմեծմասինհնարավորէմիանշա-
նակորենդասելնկարագրվածշինարարականսկզբունքներիայսկամայն
խմբին:Նկարագրությանորոշհատվածներումարդենիսկպարզդարձավ,որ
սոցիալականպետությանկառուցմանձևովենպայմանավորվածորոշշոշա-
փելիարդյունքներ:

Սոցիալական պետության երեք ճարտարապետությունների  
առանձնահատկությունները

Ա զա տա կան
Պահ պա նո ղա-

կան

Սո ցիալ- 

դե մոկ րա տա կան

Դեկոմոդիֆիկացիա ցածր միջին խիստբարձր

Սոցիալականխավե-
րիընդգծվածության
աստիճան

միջին խիստբարձր ցածր



45

Սո	ցիալ-դե	մոկ	րա	տա-

կան	սո	ցիա	լա	կան	

պե	տու	թյու	նը	

հա	մե	մա	տու	թյան	մեջ

Ֆի	նան	սա	վո	րու	մը	

հար	կե	րի	մի	ջո	ցով

Ծա	ռա	յու	թյուն	նե	րի	

հա	մար	ներդ	րում	նե	րը	

ա	պա	հո	վում	են	

եր	կա	րա	ժամ	կետ	

ե	կամ	տա	բե	րու	թյուն:

Աղքատության
ցուցանիշ

բարձր միջին խիստցածր

Կանանցզբաղվածու-
թյանաստիճան

միջին ցածր բարձր

Հանրայինծառայու-
թյանոլորտումզբաղ-
վածությանաստիճան

 խիստցածր միջին բարձր

Հարկեր ցածր միջին բարձր

Անհատական
ներդրում եր

 խիստցածր բարձր խիստցածր

Արդյունքներըառավելակնհայտենդառնում,երբերեքտարբերտիպերըհամե-
մատումենքմիմյանցհետ:Այսպիսով,սոցիալ-դեմոկրատականուղղվածության
սկանդինավյաներկրներիաղքատությանցուցանիշըավելիցածրէ,քանազա-
տականկամպահպանողականերկրներում:Կանանցզբաղվածությանցուցանիշը
ամենաբարձրնէսոցիալ-դեմոկրատականտիպում:Այսցուցանիշներըձեռքեն
բերվել,հիմնականում,սոցիալականապահովմանարդյունքում,որըշատոլորտ-
ներումարտահայտվումէծառայություններիմատուցմանևոչմիայնդրամական
փոխհատուցմանտեսքով:Համապատասխանաբարհանրայինծառայողների
զբաղվածությանցուցանիշըայսերկրներումավելիբարձրէ,քանկենտրոնա-
կանԵվրոպայում:

Իհարկե,նմանկառուցվածքներհնարավորչէանվճարունենալ:Ֆինանսավո-
րումը,սկզբունքորեն,իրականացվումէհարկերիմիջոցով:Սոցիալականապա-
հովագրականանհատականներդրումներըերկրորդայինդերակատարումունեն:
Սոցիալ-դեմոկրատականերկրներումտուրքերիբեռըշատավելիծանրէ,քան
ազատականևպահպանողականերկրներում:Այնուամենայնիվ,հարկայինծանր
բեռիարդյունքումտնտեսականսպառողունակաությունըչինվազում,ինչըպար-
բերաբարժխտումենազատականևպահպանողականդիրքորոշմանորոշներ-
կայացուցիչներ:

Ավելին,երկրիտնտեսականաճիևհարկերիցուցանիշիմիջևորևէնկատելի
բացասականկապչկա:Երեխաներիևկրթությանհամարմատուցվողծառայու-
թյուններիհամարկատարվողհատկացումները,ինչպեսնաևգործազուրկների
համարկրթականևվերապատրաստմանառաջարկները,ենթադրաբար,կապա-
հովենմիջինևերկարաժամկետավելիբարձրեկամտաբերություն,քանհարկերի
նվազեցումները:Որակյալ,բարձրակարգևբոլորիհամարհասանելիսոցիալա-
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Սո	ցիա	լա	կան	

խա	վե	րի	բարձր	

թա	փան	ցե	լիու	թյուն

Նա	խա	պես	հո	գա	ցող	

սո	ցիա	լա	կան	

պե	տու	թյու	նը	այլևս	

ի	րա	կա	նու	թյուն	է:

կանծառայություններիարդյունքումշատավելիքիչմարդիկենընդհանրապես
հայտնվումայնպիսիիրավիճակում,երբնրանքստիպվածկլինեինակնկալել
պետությանտևականօժանդակությունը:Այսպիսով,սոցիալ-դեմոկրատական

Գ	ծա	պատ	կեր	4.	Նա	խա	պես	հո	գա	ցող	և	հետ	հո	գա	տար	սո	ցիա	լա	կան	պե	տու	թյան	կա	պը

Ընդհանուրառմամբ,սոցիալ-դեմոկրատականսոցիալականպետությունըհան-
գեցնումէսոցիալականխավերիթափանցելիությանաստիճանիբարձրացման:
ԻտարբերությունԳերմանիայի,սկանդինավյաներկրներումսոցիալականանա-
պահովընտանիքներիերեխաներինլավկրթությանհնարավորությանընձեռումը
թույլէտալիսօգտագործելնրանցպոտենցիալը:

Ցածրկրթությունըանմիջականորենկապվածէգործազրկությանծայրահեղ
բարձրռիսկերիհետ:Դրանհետևումենկենսաթոշակայինանհաղթահարելի
չափերիծախսեր:Սոցիալ-դեմոկրատականուղղվածությանընդգրկունսոցիա-
լականպետությունը,թերևս,կարողէամրացնելերկրիտնտեսա-քաղաքական
դիրքը:Միհասարակություն,որըբոլորինընձեռումէհնարավորություններ,
ապահովումէառանցքայինբարիքներովևծառայություններով,խուսափումէ
եկամուտիցայտունտարբերակվածությունիցևունիտնտեականդինամիկա,չի
կարողգործելառանցպետությանուժեղդերակատարության:Հիշատակմանէ

Նախապես հոգացող 
սոցիալական պետություն
Այն փորձում է  նախապես 
կանխել կարիքային 
իրավիճակները, օրինակ՝ 
կրթական, առողջապահական 
և ակտիվ աշխատաշուկայի 
քաղաքականության միջոցով:

Հետհոգատար 
սոցիալական պետություն
Այն հանդիսանում է 
նվազագույն գոյատևման 
ապահովագրություն և 
լրացնում է նախապես 
հոգացող սոցիալական 
պետությանը:

      Աշխատ
ա

նք 
         Ա

ռողջություն               Կենսաթոշակ 

   
   

   
Հա

րկ
եր

   
   

   
   

   
   

   
   

 Կ

րթ
ություն

Հավասար 
ազատություն
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Լրացուցիչընթեր-

ցանությանհամար՝

Մար	տին	Հ	յոպ	ներ,	

Ա	լեք	սան	դեր	

Փեթ	րինգ,	Դա	նիել	

Սայ	քել,	Բե	նիա	մին	

Վեր	ներ	(2011),	

«Ա	զա	տա	կա	նաց	ման	

քա	ղա	քա	կա	նու	թյուն.	

Տն	տե	սա	կան	և	

սո	ցիա	լա	կան	

քա	ղա	քա	կա	նու	թյան	

ա	պա	մոն	տաժ	ման	

արդ	յունք	նե	րը	

զար	գա	ցած	երկր	նե-

րում»,	Սո	ցիո	լո	գիա	յի	

և	սո	ցիա	լա	կան	

հո	գե	բա	նու	թյան	

Ք	յոլ	նի	ամ	սա	գիր,	

63(1),	էջ	1-32:

արժանինաևայնփաստը,որ1980-ականթթ.իվերսոցիալականպետության
բոլորերեքտիպերըանցելենազատականացմանգործընթացով:Այդգործըն-
թացըհիմնականումվերաբերումէմասնավորեցմանըևենթակառուցվածքների
ոլորտին,ավելիքիչ՝պետականսոցիալականծառայություններիծավալին(տե՛ս
Հյոպներ,2001թ.):

Ի՞նչ է նշա նա կում դա սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի հա մար:
● Ազատականևպահպանողականսոցիալականպետություններինչիհաջող-
վումիրենցբնակիչներինբավարարչափովերաշխավորելհավասարազա-
տությունևմասնակցություն:
● Սոցիալ-դեմոկրատականսոցիալականպետությունըավելիլավևհուսալիէ
բավարարումայդպահանջները,հատկապեսշատլավկառուցվածհանրային
ծառայությանենթակառուցվածքիօգնությամբ:
● Հանրայինսոցիալականծառայություններիհամարկատարվողծախսերը
սոցիալ-դեմոկրատականմոդելիսոցիալականպետություններինտնտեսա-
պեսչենվնասում:Ընդհակառակը,այդերկրներըաչքիենընկնումբարձր
տնտեսականդինամիկայով:

Սոցիալականպետությանտարբերճարտարապետություններիհամաձայն,առաջացելենկապի-

տալիզմիմիշարքտարբերակներ:Շրջանառվումենհա մա կարգ վողևչ հա մա կարգ վող
կա պի տա լիզ միտեսակները:Վերջիններստարբերակվումենձեռնարկություններիֆինանսա-

վորման,աշխատանքայինհարաբերությունների,կրթությանումասնագիտացմանհամակարգի

ևձեռնարկություններիմիջևհարաբերություններիտեսանկյունից(տե՛սգիրք2,«Տնտեսություն

ևսոցիալ-դեմոկարտիա»,3.2.գլուխ):

Նա խա պես հո գա ցող սո ցիա լա կան պե տու թյուն
Մաթթ	հիաս	Փ	լաթ	ցեկ

«Արդիժամանակներումաղքատությանևգործազրկության«հին»սոցիալականհարցերըմուտք

ենգործումնոր՝ոչնորմալզարգացմամբահագնացողվտանգավորանհամամասնությունների

դաշտ:Կրթությանևմասնագիտացմանահռելիդեֆիցիտիևսխալսնվելուդեպքերիաճիմիտում

ունեցողերևույթիհետևանքներնենհանդիսանումքաղաքակրթություններիհիվանդություն-

ները,ինչպիսիքեն՝ավելորդքաշը,շաքարայինդիաբետը,մոլուցքայինխնդիրները,ժամանա-
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Լ րա ցու ցիչ ըն թեր-

ցա նու թյան հա մար՝ 

ՍվենՅոխեմ(2012),

«Նախապես

հոգացողսոցիալա-

կանպետությունը

գործնականում.

օրինակներսկանդի-

նավյանպետություն-

ներիաշխատանքա-

յինևսոցիալական

քաղաքականություն-

ներից»,Ֆ	րիդ	րիխ	

Է	բերտ	հիմ	նադ	րամ,

վերլուծություն,

Բեռլին:

կիցշուտնկատվողֆիզիկականթուլությունը,որոշակիխմբերիևներգաղթյալներիչինտեգր-

մանմիտում երը,նահանջողառաջխաղացմանձգտումը,խիզախությանբացակայությունըև

տարածվածհուսալքությունը:Նմանատիպխախտվածզարգացում երըփոխակերպվումեն

մեկըմյուսին՝միաժամանակամրապնդելովմիմյանց:[…]

Այսպիսով,առաջանումէաղքատության,բացակայողկրթության,աշխատանքի,մոտիվացիայի

անկմանևհետագայումինքնուրույնկյանքվարելունվազողհնարավորություններիարատա-

վորշրջանակ:Ո՛չփողիժամանակավորսղությունըևո՛չէլժամանակավորգործազրկությունը

չպետքէլինենմեծսպառնալիքներ:Իհարկե,դաայնդեպքումայդպեսկլիներ,եթեպարզլիներ,

որ«մեկանգամ»աղքատչինշանակում«ընդմիշտաղքատ»,«մեկանգամ»գործազուրկչինշա-

նակում«ընդմիշտգործազուրկ»:ՀենցայսվախնէառանձնապեսլայնորենտարածվածԳեր-

մանիայում՝մինչևիսկհասարակությանխորքերը:

Ակնհայտէ,որգոյությունունեցողսոցիալականպետությունը,որընախապեսհոգատարչէ,

մարդկանցայդվախիցչիազատում:Հենցդաէպախարակումնրաանունը:Այդպատճառով

նախապեսհոգացողսոցիալականպետությունըիսկզբանեշեշտըդնումէբարձրորակկրթու-

թյան,առողջապահականկանխարգելմանվրա:Այնխթանումէզբաղվածությունըևդրանով

իսկկանխումազքատությունը:ՄոտակատասնամյակներումԳերմանիայումկեսաթոշակստա-

նալցանկացողներիհետաքրքրությունիցպետքէբխիսոցիալականպետությաննախապես

հոգացողմոդելիիրականացումը:Նախապեսհոգացողսոցիալականպետությունըևգործող

տնտեսությունըմիևնույնմետաղադրամիերկուկողմերնեն:21-րդդարիպայմաններումբար-

գավաճողտնտեսությունունենալցանկացողներըպետքէմիևնույնժամանակներկայացնեն

սոցիալականպետությանպահանջը,որըպարբերականներդրում երէկատարումմարդկանց

ևսոցիալականենթակառուցվածքներիմեջ:Նախապեսհոգացողսոցիալականպետությունը

չիենթադրումապահովությանևմասնակցությանվերադարձ,այննախստեղծումէպայման-

ներ,որապագայումանվտանգությունըևմասնակցությունըբոլորիհամարհնարավորլինեն:

Անշուշտ,նախապեսհոգացողսոցիալականպետությունըհավակնոտծրագիրէ,որըմեկօրում

հնարավորչէիրականացնել:Հենցդաէպատճառը,որ21-րդդարիսոցիալ-դեմոկրատիայի

կարևորագույնառաջադրանքնէվճռականորենառաջքաշելայդհիմ արարուղղությունը»

(Փլաթցեկ,2007թ.,էջ229-232):
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Կա՞ն	արդյոք	բաշխ-

ման	նոր	հար	ցեր:	

Ի՞նչն	է	փոխվել:	

Չորս	զարգացումներ՝	

համա	շխարհայ	նա-

ցում,	ժողովրդա	գրա-

կան,	սոցիալա	կան	և	

կառուց	ված	քային	

շրջադարձեր:

Քննադատությունը՝	

ուղ	ղված	սոցիա	լա-

կան	պետությանը,	

տարածված	երևույթ	

է,	սակայն	…

5.ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐԸ
Այս գլխում՝
● կներկայացվիևկդասակարգվիսոցիալականպետությանշուրջտարածված
քննադատությունը,
● կքննարկվենհամաշխարհայնացման,տնտեսականևաշխատանքայինհամա-
կարգերի,ժողովրդագրականևսոցիալականփոփոխություններիոլորտային
իրականմարտահրավերները,
● ցույցկտրվի,որայդմարտահրավերներըպահանջումենմեկայլճարտարա-
պետություն,այլոչթեսոցիալականպետությանլուծարում:

«Նոր	ժա	մա	նակ	նե	րում	բաշխ	ման	հա	կա	մար	տու	թյուն	նե	րը	նոր	թափ	են	առ	նում,	
վեր	ջին	ներս	խա	ղաղ	լու	ծում	էին	ստա	նում	հին	ի	դեա	լիս	տա	կան	դաշ	նա	յին	հան	րա-
պե	տու	թյան	մի	ջո	ցով,	երբ	բաշխ	վում	էին	ա	վել	ցուկ	նե	րը:	Այժմ	հա	վա	սա	րու	թյան	և	
ար	դա	րու	թյան	հար	ցե	րը	նո	րո	վի	են	հրա	տապ	դառ	նում»	(Թհիրզե,2005թ.,էջ13):

Ե՞թեՎոլֆգանգԹհիրզենիրավացիէ,ապահարցէառաջանում՝ինչո՞վէտար-
բերվումներկան«հինիդեալիստականդաշնայինհանրապետությունից»:Ի՞նչնէ
պատճառը,որհակամարտությունըոչթեբաշխմանառաջնայինհարցերի,այլ
ավելցուկներիշուրջէ:Ո՞րհանգամանքներնենհանգեցրելնրան,որայսօրսոցիա-
լականքաղաքականությանառաջադրանքներըայլեն,քանմիքանիտասնամ-
յակներառաջ:

Կարևորագույնփոփոխություններըբացատրվումենչորսզարգացումներով,
որոնքեն՝համաշխարհայնացումը,տնտեսականևաշխատանքայինհամակար-
գայինփոփոխությունները,ժողովրդագրական,սոցիալականփոփոխությունները:
Սոցիալականպետությանմիայնառանձինկանոններքննադատելուփոխարեն,
երբեմնայսզարգացումներըօգտագործումենամբողջականսոցիալականպետու-
թյաննուղղվածընդհանուրքննադատությանհամար:

Մշտապեսասվումէ,որգերմանականսոցիալականպետությունըչափազանցմեծէ
ևառատաձեռն:ՆախկինդաշնայիննախագահՌոմանՀերցոգըկարծումէր,որ
պետքէկողմլինելմետաղականարդյունաբերությանգործատուներիմիության
կողմիցֆինանսավորվողնորսոցիալականշուկայականտնտեսությաննախա-
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…	հիմ	նա	կա	նում	

չտար	բե	րակ	ված	...

…ի	րա	կա	նութ	յան	

ան	տե	սում	

Ոչ	մի	բա	ցա	սա	կան	

կապ.	տնտե	սութ	յուն	

և	սո	ցիա	լա	կան	

պե	տութ	յուն

Ան	հա	վա	սար	ֆի	նան-

սա	վո	րու	մը	խիստ	

ան	հա	վա	սար	բաշխ-

ման	արդ	յունքն	է:

ձեռնությանը8,միևնույնժամանակհայտարարելով,որ«Շատերիհամարավելի
հարմարէապրելպետությանհաշվին,քանինքնուրույնվաստակել:Դամինչև
երկինքաղաղակողանարդարությունէբոլորաշխատողներիհանդեպ»(հայտա-
րարություն«FAZ»թերթում,5նոյեմբերի2001թ.):

Դեռևս2009թ.փիլիսոփաՓետերՍթոտերդիյկըկարծումէր,որպետքէհամա-
ձայնվելնեոլիբերալփաստարկներիհետ.«Գոյատևմանհամակարգըիրենցուսե-
րինկրողազատականդիտորդներիշնորհիվէ,որներկայիսհարաբերություն-
ներումառկավտանգներըուշադրությանենարժանանում:Այդվտանգներնեն՝
չափազանցվածկանոնակարգումները,որոնքխստորենսահմանափակումեն
ձեռնարկատիրականէներգիան,չափազանցվածհարկումը,որովպատժվումէ
հաջողությունըևպարտքերը,որոնքձեռնարկությանտնտեսությանլրջությունը,
թեթևամիտչարաշահմամբ,նույնքանենառաջմղումմասնավորհատվածում,
որքանհանրայինում:

Պետականչարիքիդեմնրաբաղադրատոմսըհասարակության«վերաբացահայ-
տումն»է.«Դաառնվազնկդառնարվճարողձեռքիհեղափոխություն:Դակբերեր
ստիպողականհարկերիվերացման,ևվերջիններսհանրությանհամարկվերա-
փոխվեիննվերների,առանցայդքայլիհանրայինոլորտըստիպվածկսննկանար»
(«FAZ»թերթ,10հունիսի2009թ.):

Ինչպեսներկայացվումէ7.1.գլխում(Հարկայինքաղաքականություն)և4-րդգլխում
(Սոցիալականպետությանշինանյութերը,կառուցաձևերըևճարտարապետու-
թյունները),նմանհայտարարություններըմիայնշատսահմանափակուսումնա-
սիրությանենարժանանում:Առաջին՝գերմանականհարկայինևսոցիալական
պետությունըմիջազգայինհամապատկերումմիայնմիջինմեծությանէ,երկրորդ՝
սոցիալականպետությանչափիևերկրիտնտեսականներուժիմիջևբացասա-
կանկապչկա:

Երրորդ՝2007թ.հարկատուներիգրեթեմեկքառորդը(24,2%)տարեկան40.000
եվրոևավելիեկամուտներովվճարումէրԳերմանիայիեկամտահարկի79,7%-ը:
Սապայմանավորվածէնրանով,որ2007թ.10,9միլիոնհարկատուներիկամնրանց
ավելիքանմեկքառորդի(28,5%)տարեկանեկամուտըկազմելէառավելագույնը
10.000եվրո:Հարկատուներիկեսիտարեկանեկամուտըկազմելէոչավելի,քան
22.500եվրո,ևվերջիններսվճարելեն3,6%եկամտահարկ(Վիճակագրական
դաշնայինծառայություն,2011a):

8Մանրամասներիհամարտե՛սՇպեթ,2004թ.:
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Ու	նեց	ված	քի	

ան	հա	վա	սա	րութ	յու	նը	

սրա	ցել	է:

10%-ը	տնօ	րի	նում	է	

60%,		70%-ը	

տնօ	րի	նում	է		9%

Լուրջ	ցու	ցում	ներ

Լրացուցիչընթեր-

ցանությանհամար՝

Ք	րիս	տոֆ	Բութ	թեր-

վե	գե	(2005),	

«	Սո	ցիա	լա	կան	

պե	տութ	յան	

ճգնա	ժա	մը	և		

ա	պա	գան»,	Վիս	բա-

դեն,	էջ	75-114:	

Սլոթերդիյկիկողմիցորպեսգերհարկումորակվածիրավիճակըհանգեցրելէ
նրան,որվերջինտասնամյակներումԳերմանիայումունեցվածքիանհավասա-
րությանդրսևորումըմշտապեսմեծանումէ:2007թ.մեծահասակներիավելիքան
մեկքառորդը(27%)ոչինչչիտնօրինելկամպարտքերէունեցել,մինչդեռբնակ-
չությանհարուստտասնյակիտարեկանհարկվածեկամուտըկազմելէնվազա-
գույնը222.000եվրո:

Գերմանիայիբնակչությանհարուստ10%-ըտնօրինումէընդհանուրունեցվածքի
ավելիքան60%-ը:Բնակչությանստորինհատվածի՝70%-ի,ընդհանուրունեց-
վածքիմասնաբաժինըկազմումէավելիքիչ,քան9%(ՖրիկևԳրաբկե,2009թ.):
Նա,ովայսհամատեքստումներկայիսգերհարկման«վտանգները»տեսնումէև
ապագայումցանկանումէսոցիալականքաղաքականությունըգործիդնելբարե-
գործությանևնվիրատվություններիտեսքով,ամենաքիչըպետքէպարգևատրման
արժանանաիրականությանհանդեպունեցածինքնատիպվերաբերմունքիհամար:

Ընդհանրականքննադատությանկողքինկաննաևցուցումներ,որոնքլրջագույն
վերաբերմունքիենարժանի:Այդպիսիքննադատություններըվերաբերումենանց-
յալտասնամյակներումտեղիունեցածսոցիալական,տնտեսականևբնապահպա-
նականփոփոխություններին,որոնցարդյունքումիհայտենգալիսսոցիալական
պետությանհամակարգայինիրականմարտահրավերները:Մինչևսոցիալական
պետությանվերանայմանանհրաժեշտությանվերաբերյալհապճեպորոշում
կայացնելը,արժեհանգամանալիցքննությանառնելփոփոխվածպայմանները:
Ինչպես7-րդգլխումէ(Սոցիալականպետությանառնցքայինոլորտները)մատ-
նանշվում,նկարագրվածզարգացումներինհարկավորէտալոչթեընդհանրա-
կան,այլտարբերակվածպատասխաններ:

«Վե	րա	կա	ռու	ցում	և	ար	դիա	կա	նա	ցում	սո	ցիա	լա	կան	պե	տու	թյան	կրճատ	ման	և	
աղ	ճատ	ման	փո	խա	րեն,	այս	պի	սին	է	կա	ռու	ցո	ղա	կան	ձա	խե	րի	պա	տաս	խա	նը	նոր	
մար	տահ	րա	վեր	նե	րին:	Այս	խաչ	մե	րու	կում	են	ի	հայտ	գա	լիս	զա	նա	զան	ուղ	ղու-
թյուն	նե	րի	և	ու	ժե	րի	պարզ	տար	բե	րու	թյուն	նե	րը:	Ա	ջե	րը՝	պահ	պա	նո	ղա	կան	նե	րը	
և	նեո	լի	բե	րալ	նե	րը,	ցան	կա	նում	են,	պահն	օգ	տա	գոր	ծե	լով,	էա	կա	նո	րեն	թու	լաց	նել	
սո	ցիա	լա	կան	պե	տու	թյու	նը	և	վեր	ջի	նիս	պաշտ	պան	նե	րին	հու	սա	խաբ	ա	նել՝	գնդա	կի	
ուժգ	նու	թյամբ	ա	ռաջ	սլա	նա	լու	նպա	տա	կով:	[…]	Սո	ցիա	լա	կան	պե	տու	թյան	ար	դիա-
կա	նաց	ման	յու	րա	քանչ	յուր	փոր	ձի	դեմ	բո	ղո	քա	կան	ձա	խե	րի	պո	պու	լիս	տա	կան	
մե	ղադ	րանք	նե	րը	սո	ցիա	լա	կան	պե	տու	թյան	գո	յու	թյան	վտանգ	ման	մեկ	այլ	տար-
բե	րակ	են:	Ն	րանք	ապ	րում	են	այն	երևա	կա	յու	թյամբ,	որ,	ցան	կու	թյան	պա	րա	գա-
յում,	ա	մեն	ինչ	կա	րող	է	մնալ	այն	պես,	ինչ	պես	ե	ղել	է»	(Գաբրիել,2008թ.,էջ305):
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Լրացուցիչընթեր-

ցանության

համար՝Գիրք	2,	

«Տն	տե	սու	թյուն	և	

սո	ցիալ-դե	մոկ	րա-

տիա»,	գլուխ	3.3.:

Ժո	զեֆ	Շ	տիգ	լից	

(2006),	«Գ	լո	բա	լի	զա-

ցիա	յի	հնա	րա	վո	րու-

թյուն	նե	րը»,	Մ	յուն	խեն:

Սո	ցիա	լա	կան	

պե	տու	թյու	նը՝	որ	պես	

քա	ղա	քա	կան,	այլ	ոչ	

թե	տնտե	սա	կան	

ո	րո	շում

5.1.Համաշխարհայնացում
(գլոբալիզացիա)
Թ	հո	մաս	Ռիք	սեն

Հանրայինքննարկումներումտնտեսականգլոբալիզացիան՝համաշխարհայ-
նացումըհամարվումէլայնածավալսոցիալականպետությանպահպանման
կարևորագույնմարտահրավերներիցմեկը:Սոցիալականքաղաքականկրճատ-
մաննուղղվածմիջոցառումներիպահանջըմշտապեսուղեկցվումէմիջազգային
մրցունակությանցուցումովևժամանակառժամանակնաևկյանքիէկոչվում:

Ընթերցողները, վստահաբար,
հիմնականումծանոթենշահագր-
գիռկողմերիհաճախկրկնվողև
տարածվածփաստարկներին:
Մինչդեռավելիճշգրիտդիտարկ-
մանդեպքումամենևինէլմիան-
շանակչէ,որհամաշխարհայնա-
ցումըվտանգէներկայացնում
սոցիալականպետությանհամար:

Աճողմիջազգայինտնտեսականինտեգրացիայիևսոցիալականպետության
առնչությամբգոյությունունենտարբերտեսլականներ:Վերջիններս,ավելիդյու-
րիններկայացնելունպատակով,բաժանվումեներկուխմբի՝համաշխարհայ-
նացմանլավատեսներևհոռետեսներ,որոնքկներկայացվենստորև:Համառոտ
կպատկերվի,թեինչպեսենհիմնականումկառավարություններըարձագանքում
համաշխարհայնացմանմարտահրավերին:Վերջումկքննարկվիսոցիալական
քաղաքականությանհամաշխարհայնացմանկամեվրոպականացմանայլընտ-
րանքայինքաղաքականությանմիտարբերակ:

Հա մաշ խար հայ նաց ման լա վա տես նե րը
Լավատեսներըպնդումեն,որգլոբալիզացիայիարդյունքումսոցիալականպետու-
թյունըչիհայտնվումճնշմանտակ:Նրանքառաջնորդվումենայնմտայնությամբ,
որսոցիալականպետությանկոնֆիգուրացիանազգայինքաղաքականորոշումէ,
ևորվերջինսկախվածէազգայինքաղաքականինստիտուտներիցևմեծամաս-
նությանորոշումից:Եթենույնիսկհամաշխարհայինմրցակցությունըսոցիալա-
կանպետությանկազմաքանդմանուղղությամբճնշումգործադրի,դրանիցհնա-

Հա մաշ խար հայ նա ցու մըբազմակողմանիհաս-
կացությունէ,որըկարողէվերաբերելտարաբնույթ

միջազգայնացմանգործընթացների:Խոսվումէմշա-

կութային,սոցիալական,քաղաքականևհատկա-

պես՝տնտեսականհամաշխարհայնացմանմասին:

Տնտեսականհամաշխարհայնացմանըհատուկեն

երեքհիմ ականշարժիչուժեր:Դրանքենառևտրի

համարխոչընդոտներիվերացումը,զարգացողերկր-

ներիվերելքըևտեխնիկականնորարարությունները:
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րավորէխուսափել,քանիդեռքաղաքացիներիմեծամասնությունըցանկանումէ
լայնածավալսոցիալականպետություն(տե՛սՍվանկ,2002թ.):

«Փոխ հա տուց ման թե զը»
Ոմանքավելիհեռունենգնումևպնդում,որհամաշխարհայնացումըկարողէ
նպաստելսոցիալականպետությանընդլայնմանը:Նրանքառաջնորդվումեննրա-
նով,որհամաշխարհայինառևտուրըկհանգեցնիբարեկեցությանավելիբարձր
աստիճանի,ևդրանովիսկավելիկմեծանասոցիալականպետությանհամար
բաշխմանշրջանակը:Նրանքհավատացածեննաև,որլավգործողսոցիալա-
կանպետությունըշուկաներիազատականացմանհամարքաղաքականապես
կարողէնախապայմանհանդիսանալ:Միայներբքաղաքացիներըվստահկլինեն,
որհամաշխարհայինշուկաներիռիսկերիցսոցիալականապեսապահովվածեն,
նրանքպատրաստկլինենազատականացմանքաղաքականորոշումկայացնել:
Այսպարագայումհամաշխարհայնացումըևսոցիալականպետությանընդլայ-
նումըփոխադարձաբարկամրապնդենմիմյանց(տե՛սՌոդրիկ,1998թ.):

Սո ցիա լա կան պե տու թյու նը՝ որ պես հա մե մա տա կան ինս տի տու ցիո նալ 
ա ռա վե լու թյուն
Այլբանենպնդում«Կապիտալիզմիտարատեսակներ»9մոտեցմաններկայա-

ցուցիչները:Նրանքհավատացած
են,որհամաշխարհայինառևտրի
արդյունքում համաշխարհային
աշխատանքիբաժանմանմիա-
ջազգայնացումտեղիկունենա,և
որդրանովնորմասնագիտացում-
ներիհամարհնարավորություններ
կառաջանան:

Նրանքառաջնորդվումենհետևյա-
լով՝ազգայինտնտեսությանինս-

տիտուցիոնալկառույցները,որոնցթվինէդասվումնաևսոցիալականպետու-
թյունը,լավագույնսհամապատասխանումևփախադարձաբարամրացնումեն
միմյանց՝առաջացնելովմասնագիտացումներհամապատասխանհամեմատա-
կանառավելություններիհամար:Հետևաբարակնկալվումէ,որայներկրներում,
որտեղհամաշխարհայինառևտրիինտենսիվացումէնկատվում,լավկառուցված
սոցիալականպետությունըարդյունքումավելիկընդլայնվի:Իհակադրություն

9Տե՛սգիրք2,«Տնտեսությունևսոցիալ-դեմոկրատիա»,գլուխ3.3.:

Հա	մաշ	խար	հայ	նա-

ցու	մը	հան	գեց	նում	է	

սո	ցիա	լա	կան	

պե	տու	թյան	

ընդ	լայն	մա	նը

Կա	պի	տա	լիզ	մի	ո	րոշ	

տար	բե	րակ	ներ	

շեշ	տադ	րում	են	

սո	ցիա	լա	կան	

պե	տու	թյան	

գա	ղա	փա	րը

Սո	ցիա	լա	կան	

պե	տու	թյու	նը	

թույ	լատ	րում	է	

մաս	նա	գի	տա	ցում

Հա մե մա տա կան ա ռա վե լու թյան դասական
օրինակէբրդիևգինուարտադրությունը:Բնական

պայմաններիցելնելով՝հնարավորէդառնումգինին

ավելիմատչելիարտադրելՊորտուգալիայում,իսկ

բուրդը՝Շոտլանդիայում:Եթեայսերկուերկրները

երկուապրանքատեսակմիաժամանակարտադրե-

լուփոխարենմասնագիտանանհամապատասխա-

նաբարմիայնիրենցապրանքատեսակիառևտրի

շրջանակում,նրանքդրանիցմիայնկշահեն:
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Սո	ցիա	լա	կան	

պե	տու	թյու	նը՝	որ	պես	

ծախ	սե	րի	գոր	ծոն

Արգելափակման	

սպառ	նալիքը՝	

որպես	սոցիալական	

քաղա	քա	կան	

մրցակցային	գործիք:

Ո	րո	շիչ	է	կա	պի-

տա	լի	շար	ժի	ա	զա-

տա	կա	նա	ցու	մը:

Ծախ	սե	րի	վե	րագ-

րու	մը	ան	շարժ	

գոր	ծոն	նե	րին

դրան,հնարավորէնաև,որանգլոսաքսոնականերկրներումարձանագրվիսոցիա-
լականպետությանվերացում:Դիտարկելովնաևայսդիրքորոշումը՝համաշխար-
հայնացումըսկզբունքորենորևէվտանգչիներկայացնումսոցիալականպետու-
թյանհամար:

Հա մաշ խար հայ նաց ման հո ռե տես նե րը
Հակադարձելովվերոնշյալին՝հոռետեսներըընդգծումեն,որմիջազգայինգոր-
ծունեությունծավալողձեռնարկություններիհամարսոցիալականքաղաքական
միջոցառումներըծախսերիգործոնենհանդիսանում:Հա մաշ խար հայ նաց ման
արդյունքումձեռնարկություններինհնարավորությունկընձեռվիընտրելիրենց
արտադրությանհամարերկրներ,որտեղնրանքնվազագույնիկհասցնենվարձատ-
րությանծախսերը,հարկերըևտուրքերը,որոնցմիջոցովէլ,իվերջո,ֆինանսա-
վորվումէսոցիալականպետությունը:Նույնըվերաբերումէնաևխոշորկապիտալ
տնօրինողներին:Հնարավորկլինիկապիտալներիարատահոսքիինտենսիվացում
դեպիցածրհարկայինբեռովերկրներ(տե՛սՇառպֆ,2000թ.):

Ձեռնարկությունների,կապիտալի,որակյալաշխատուժիհամաշխարհայինշարժու-
նակությանարդյունքումկառավարություններիմիջևմրցակցությունկառաջանա
ցածրհարկերիևսոցիալականչափորոշիչներիհարցում:Ըստհա մաշ խար հայ-
նաց մանհոռետեսների,այսամենիարդյունքումամենուրկարձանագրվիսոցիալա-
կանպետությանվերացում(„racetothebottom“):Մրցակցությունստեղծելուհամար
ամենևինէլանհրաժեշտչէկապիտալըկամձեռնարկությունըդուրսբերելերկ-
րից,բավականէմիայն,որձեռնարկատերերըսպառնանայդպիսիհեռանկարով:

Հոռետեսներըհավատացածեն,որմրցակցությանճնշումըառաջանումէոչթե
տնտեսությանմիջազգայնացման,այլկապիտալիշարժիազատականացման
արդյունքում:Միկողմթողնելովլավատեսներիբավականինիմաստալիցդիրքո-
րոշումը՝հոռետեսներիկարծումեն,որբարիքներիառևտրովմիայնակզբաղվելով՝
մրցակցությանդինամիկաէզարգանումհամակարգիներսում,մասնավորապես՝
կապիտալիշարժիազատականացմանմիջոցով:

Հա մաշ խար հայ նաց մանհոռետեսներըկանխատեսումեն,որիրականազդե-
ցությունըտեսնելուհամարտևականժամանակէհարկավոր:Որպեսառաջին
քայլ՝սոցիալականպետությանծախսերըպայմանավորվածենլինումանշարժ
գործոններով,խոսքըաշխատողներիմասինէ,իսկշարժականգործոններիհնա-
րավորություններովպայմանավորված՝հնարավորէդառնումշրջանցելհարկերը:
Կապիտալիցստացածեկամուտըավելիքիչէհարկվում,քանաշխատանքիարդ-
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Արդ	յո՞ք	դա	նշա	նա-

կում	է	սո	ցիա	լա	կան	

պե	տու	թյան	կազ-

մա	քան	դում:	Պատ-

կե	րը	միա	տարր	չէ:

յունքումստացվածեկամուտը:Եվքանիորհարուստներըհիմնականումավելի
շատկապիտալունեն,քանաղքատները,իջնումէհարկմանարդյունավետպրոգ-
րեսիվությունը(տե՛սգլուխ7.1.Հարկեր):Ֆինանսավորումըդառնումէավելի
անարդար,ևսոցիալականպետությունըայլևսչիհասնումիրնպատակներին:
Անարդարֆինանսավորմանտևականությունըկարողէհանգեցնելսոցիալական
պետությանկազմաքանդմանը:

Ի՞նչ ար ձա գանք է ե ղել մինչև այժմ
Գիտականգրականությունըմիասնականչէայնհարցում,թեարդյո՞քհա մաշ-
խար հայ նա ցու մը հանգեցրելէսոցիալականպետությանկազմաքանդմանը:
Ուսումնասիրություններիքանակականհամեմատությանարդյունքումպարզ-
վեց,որմինչև1990-ականաններիկեսերըչիեղելսոցիալականծախսերիևհար-
կերիհավաքագրմաննվազում:Այսուսումնասիրութուններըքննադատության
ենարժանացել,քանիոր,ըստքննադատների,ուսումնասիրություններիհամար
չենընտրվելօգտակարցուցանիշներ:Սոցիալականծախսերիամփոփպատկերը
թույլչիտալիստեսնել,թեինչպեսենտեղակայվածանհատականներդրումները:
Միանգամայնհնարավորէ,որերբնպաստստացողներիթիվնաճի,ամբողջա-
կանծախսերըմնանկայուն,թեևնրանցանհատականաշխատանքիարդյունա-
բերությունըկնվազի:Որակականտեսանկյունից,ըստուսումնասիրությունների,
դիտարկվողժամանակահատվածումնպաստառուներիշրջանում,այնուամենայ-
նիվ,նպաստներիկրճատումևսահմանափակումներարձանագրվելեն:Նույնը
վերաբերումէնաևհավաքագրմանկողմին:Հարկերիչափըորևէտեղեկություն
չիտալիսհարկերիհավաքագրմանկառուցվածքիմասին:Իրականումէմպիրիկ
ապացույցներկան,որհարկայինբեռըկապիտալիցտեղափոխվելէաշխատանքի
վրա:Քննադատվելէնաևհետազոտությանանցկացմանժամանակահատվածը՝
միայնմինչև1990-ականներիկեսերը:

Մր ցակ ցու թյան ճնշման ազ դե ցու թյու նը գործ նա կա նում

Ավելիերկարժամանակահատվածընդգրկողնորագույնուսումնասիրությունների
արդյունքումակնհայտէդառնում,որհամաշխարհայնացումնիվերջոհանգեցրելէ
սոցիալականծախսերինվազման(տե՛սԲուսեմեյեր,2009թ.):Ընդհանուրառմամբ,
որոշապացույցներփաստումեն,որգործնականումկառավարություններըհամաշ-
խարհայնացմաննարձագանքելենսոցիալականնպաստներիկրճատմամբ:Թեև
սաամենևինէլչինշանակում,որտնտեսականհամաշխարհայնացման մար-
տահրավերիմիակհնարավորարձագանքըդաէ:Ճիշտհակառակը,գոյություն
ունենայսքաղաքականությանհնարավորայլընտրանքներ,որոնքսոցիալական



56

Լրացուցիչընթեր-

ցանությանհամար՝

Ֆի	լիպ	Գենշլ	(2003թ.),	

«Գ	լո	բա	լի	զա	ցիան՝	

որ	պես	խնդիր,	որ	պես	

լու	ծում	և	որ	պես	

հա	մալ	րում»;	Գ	յունթր	

Հելլ	մանն,	Ք	լաուս	

Դի	թեր	Վոլֆ,	Մի	խաել	

Ց	յուրն,	«Նոր	մի	ջազ-

գա	յին	հա	րա	բե	րու-

թյուն	նե	րը,	ու	սում-

նա	սի	րու	թյուն	նե	րը	և	

հե	ռան	կար	նե	րը	Գեր-

մա	նիա	յում»,	Բա	դեն-	

Բա	դեն,	էջ	429-464:

Հեր	բերթ	Օ	բին	գեր	

և	Փե	թեր	Շ	թար	կե	

(2007թ.),	«Սո	ցիա	լա-

կան	քա	ղա	քա	կան	

զար	գաց	ման	մի	տում-

նե	րը	Տն	տե	սա	կան	

հա	մա	գոր	ծակ	ցու-

թյան	և	զար	գաց	ման	

կազ	մա	կեր	պու	թյան	

երկր	նե	րում	1980-

2001	թթ.	մեր	ձե	ցում,	

բա	ժա	նում,	հա	մա-

ռու	թյուն»,	Քա	ղա-

քա	կան	ամ	սա	գիր,	

թիվ	38,	էջ	470-495:

պետությանամրությունըկապահովենհամաշխարհայնացմանպայմաններում:
Այդայլընտրանքներըհամառոտկքննարկվենստորև:

Ո՞րն է ել քը. Գ լո բալ, թե՞ եվ րո պա կան սո ցիա լա կան քա ղա քա կա նու թյուն

Հաշվիառնելովմրցակցայինճնշումները,որոնցենթարկվումէսոցիալական
պետությունը,հարցէառաջանում,թեինչպե՞սպետքէարձագանքելայսմար-
տահրավերներին:

Բնազդայինհավանականլուծումըկլիներսոցիալականպետությանինստիտուտ-
ներիգործարկումըմիջազգայինհարթակում:Տնտեսությանհամաշխարհայնաց-
մանըպետքէպատասխանելսոցիալականքաղաքականությանհամաշխարհայ-
նացմամբ:Վեջինիսհաջողությանպարագայումայլերկրներումսոցիալական
պետությանծախսերիցխուսափելուհնարավորություններըայլևսկսահմանա-
փակվեն:Հաշվիառնելովսոցիալականպետություններիմիջևգոյությունունե-
ցողահռելիտարբերությունները՝այսլուծումը,թերևս,քաղաքականապեսհազիվ
թեհնարավորլինիիրականացնել:Բացիդրանից,կասկածելիէնաև,թեարդյո՞ք
առկապայմաններումմիջազգայինսոցիալականքաղաքականությունըցանկալի
կլիներ:Հաշվիառնելովսոցիալականպետությանևժողովրդավարությանսերտ
կապը՝առաջարկվողլուծումըպետքէուղեկցվիմիջազգայինորոշումներիմակար-
դակովընթացողժողավրդավարացմամբ,որընույնպեսուտոպիստականէ:

Եվրամիությունում10իրավիճակըայլէ:ԵՄ-ըսոցիալականպետությանկառուց-
մանիրավասությունչունի:Վերպետականինստիտուտներըմիասնականներքին
շուկայիստեղծմանհարցումկարողենպարտավորեցնողորոշումերկայացնել
(«բացասականինտեգրացիա»),իսկ«դրականինտեգրացիայի»շրջանում,այսինքն
սոցիալականշուկայիկարգավորմանհարցումնրանցձեռքերըշղթայվածեն(տե՛ս
Շարպֆ,1999թ.):

Կամավորությանհիմունքներով,այնուամենայնիվ,տեղիէունենումտարբեր
սոցիալականքաղաքականություններիհամակարգում:Բացիդրանից,ԵՄ-նունի
այնպիսիինստիտուցիոնալհամակարգ,որիզարգացումըապագայումհնարա-
վորէընդհուպմինչևպարտավորեցնողկանոնակարգերիընդունում:Ընդորում,
վերջինսամենևինէլուղղվածչիլինելուսոցիալականքաղաքականությունների
ամբողջականներդաշնակեցմանը:ԵլնելովԵվրոպայումտարբերսոցիալ-քա-
ղաքականավանդույթներից՝այդհեռանկարնանիրատեսականէ:Փոխարենը

10Տե՛ս«Եվրոպականսոցիալականքաղաքականության»մասինթեմայովգիրք4,«Եվրոպաևսոցիալ-
դեմոկրատիա»(2010թ.):
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Մա	րիուս	Ռ.	

Բու	սե	մե	յեր	(2006թ.),	

«Եվ	րո	պա	կան	

տնտե	սա	կան	և	

սո	ցիա	լա	կան	մո	դե	լի	

քա	ղա	քա	կան	

դիր	քո	րո	շում	ներ՝	

հե	տաքրք	րու	թյուն-

նե	րի	քար	տեզ»,	

Ֆ	րիդ	րիխ	Է	բերտ	

հիմ	նադ	րամ,	Բոնն

ԳԴՀ	–	ի	ա	ռա-

ջին	տաս	նամ-

յակ	ներ.	ար	տադ-

րու	թյան	ո	լոր	տի	

հաս	տա	տուն	աճ

1960-ա	կան	ներ.	նոր	

ար	տադ	րան	քի	

ժա	մա	նա	կաշր	ջան

կարևորվումէեվրոպականմակարդակովպարտավորեցնողնվազագույնստան-
դարտներիամրագրումը:Սոցիալ-դեմոկրատականկուսակցությունընմանսոցիա-
լականմիությաննպատակիհանձնառուէ:

«Եվ	րա	միու	թյու	նը	պետք	է	հա	մաշ	խար	հայ	նաց	ման	շուրջ	մեր	հար	ցե	րի	քա	ղա	քա-
կան	պա	տաս	խա	նը	հան	դի	սա	նա:	[…]	Տն	տե	սա	կան	և	ար	ժույ	թի	միու	թյուն	նե	րի	
կող	քին	պետք	է	հա	վա	սար	չա	փով	հան	դես	գա	սո	ցիա	լա	կան	միու	թյու	նը:	[…]	Մենք	
չենք	ցան	կա	նում	սո	ցիա	լա	կան	հա	մա	կար	գե	րը	միաս	նա	կա	նաց	նել,	մեզ	հա	մար	
կարևոր	է	հա	րա	բեր	վել	ԵՄ	ան	դամ	պե	տու	թյուն	նե	րի	հետ	սո	ցիա	լա	կան	կա	յու	նու-
թյան	շրջա	նակ	նե	րում»:	(Համբուրգյանծրագիր,2007թ.,էջ26,28)

5.2.Համակարգային
փոփոխությունտնտեսությանև
աշխատանքայինոլորտներում
Դաշնայինհանրապետությանառաջինտասնամյակներիհամարառանձնահա-
տուկէրարտադրությանոլորտիհաստատունաճը:Այսոլորտումմշտապեսարձա-
նագրվումէրզբաղվածներիթվիևհամապատասխանաբար՝աշխատավարձերի
աճ:Բարձրացողաշխատավարձերիարդյունքումբնակչություննիրեկամտիմի
սակավմասնէրմիայնբաժինհանումբնակարանիևսննդիհամար,ավելիշատ
միջոցներէինտրամադրվումսպառողականապրանքներիհամար:

1960-ականթվականներըմիժամանակաշրջանէր,երբմեծաթիվգերմանական
տնայինտնտեսություններ(նաևեվրոպական)առաջինանգամհամալրվումէին
սառնարաններով,լվացքիմեքենաներով,տոստերներով,ավտոմեքենաներով:
Բարձրացողեկամուտներիարդյունքումաճումէրնաևարտադրությանոլորտի
ապրանքատեսակներիպահանջարկը:Այդոլորտներըաչքիէինընկնումարտադ-
րողականությանաճով,որնիրհերթինհանգեցնումէրգներինվազմանևպահան-
ջարկիավելիբարձրացման:Առաջացելէրմիինքնինամրապնդվողգործընթաց,
որըուղեկցվումէրարտադրողականությանշահույթով,աճողպահանջարկով,
արտադրությանաճովևդրանովիսկ՝հավելյալարտադրողականությանշահույ-
թով:Արտադրությանոլորտումզբաղվածներիթիվը,ինչպեսնաևեկամուտները
ևպահանջարկը,շարունակումէինաճել:
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Բուր	կարտ	Լութց	

(1989),	«Հա	վեր	ժա-

կան	բա	րե	կե	ցու	թյան	

կարճ	ե	րա	զը.	

ար	տադ	րա	կան	

կա	պի	տա	լիզ	մի	

զար	գաց	ման	նոր	

մեկ	նա	բա	նու	թյուն	

20-րդ	դա	րի	

Եվ	րո	պա	յում»,	

Ֆ	րանկ	ֆուրտ-	Մայն-

Ն	յու	Յորք:

1970	թ	-ից	սկսած՝	

զբաղ	վա	ծու	թյան	

աս	տի	ճա	նի	նվա	զում	

ար	տադ	րու	թյան	

ո	լոր	տում

Ա	վե	լի	մեծ	կարևո	րու-

թյուն՝	սպա	սարկ	ման	

ո	լոր	տին

Առկաէրնաևդրականհետադարձկապավանդական(գյուղատնտեսություն
ևարհեստագործություն)ևժամանակակիցարտադրությանոլորտներիմիջև:
Ժամանակակիցարտադրությանոլորտումբացակայողաշխատուժըկարողէր
հավասարակշռվելավանդականոլորտիմիջոցով:Ավանդականոլորտնէլիրհեր-
թինօգուտէրքաղումժամանակակիցոլորտինորարարություններից:

Գ	ծա	պատ	կեր	5.	Զ	բաղ	վա	ծու	թյու	նը	Գեր	մա	նիա	յում	ըստ	տնտե	սա	կան	ճյու	ղե	րի11

Օ րի նակ՝1966թվականինզբաղվածներիշուրջ10%-ըներգրավվածենհիմնա-
կան,գրեթե49%-ըերկրորդականևմոտ41%-ըերրորդականսեկտորներում:

1970և1980-ականթվականներինայսիրավիճակըշրջադարձապրեց:«Առա-
ջինհամալրման»ժամանակաշրջանըայլևսանցյալումէր:Սպառողներըավելի
կարևորումէինորակը,քանքանակը:Պահանջարկըայլևսչէրաճում,նույնիսկ
այնդեպքում,երբդեռհնարավորէրարտադրողականությանշահույթիարդյուն-
քումիջեցնելգները:Հետևաբար,այսոլորտումայլևսզբաղվածությանաճչկար,
ընդհակառակը՝նկատվեցզբաղվածությանաճիկանգ,իսկայնուհետևզբաղվա-
ծություննսկսեցդանդաղանկումապրել:

Պահանջարկըուժգնորենշրջվեցդեպիսպասարկմանոլորտ:Այսոլորտը,1970-ա
կանթվականներիցսկսած,ավելիուավելիէրկարևորվում,ինչըարձանագրվումէր
նաևզբաղվածությանթվիաճով,թեևայսոլորտիշահույթներըԳերմանիայում
հետմնացինարտադրությանոլորտիարդենիսկնահանջապրածշահույթիցու-

11Մինչև1990թ.,նախկինդաշնայինտարածք,1950-1959թթ.՝առանցԲեռլինիևԶառլանդի:

Տնտեսության այլ ճյուղեր, 
ծառայություններ/
սպասարկում
(երրորդական սեկտոր)
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59

Ին	տեն	սիվ	ան	հա	տա-

կան	աշ	խա	տանք	

պա	հան	ջող	ծա	ռա	յու-

թյուն	ներ.	ար	տադ	րո-

ղա	կա	նու	թյան	միայն	

սահ	մա	նա	փակ	աճ

Ան	հա	վա	սար	

աշ	խա	տա	վար	ձեր.	

արդ	յո՞ք	սա	նշա	նա-

կում	է	աշ	խա	տա	տե	ղի	

կո	րուստ:

Նոր	պահանջներ	

մասնագիտական	և	

լրացուցիչ	կրթության	

համար:

ցանիշներից:Հետևաբար,արժեայսոլորտնավելիմանրամասնուսումնասիրել,
քանիորդեռ20-րդդարիառաջինտասնամյակներումնմանատիպշրջադարձային
անցումէրտեղիունեցելագրարայինտնտեսությունիցդեպիարտադրականտնտե-
սություն:Այսպիսով,ինչո՞վենառանձնանումայսփոփոխվողգործընթացները:

Սպասարկամանծառայություններըկարողենշատտարբերլինել.որոշծառա-
յություններհիմնականումտրամադրվումենձեռնարկություններին,որոշներնէլ
առավելապեսմասնավորտնտեսություններիհամարեն:Գոյությունունենբարձր
որակավորումպահանջողծառայություններ,ինչպեսնաևայնպիսիք,որառանձ-
նապեսբարձրորակավորումչենպահանջում:Բոլորինտենսիվանհատական
աշխատանքպահանջողծառայություններիտեսակներինէլհատուկէարտադ-
րողականությանբարձրացմանսահմանափակներուժը:Բժիշկները,մատուցող-
ները,բուժանձնակազմըկամուսուցիչները,թեևկարողենմիևնույնժամանակա-
հատվածումավելիշատհյուրերի,հիվանդներիկամաշակերտներիսպասարկել,
սակայնսահմանափակներուժըշատարագանդրադառնումէծառայությունների
որակիվրա:

Այսպիսով,ինտենսիվանհատականաշխատանքպահանջողսպասարկմանոլորտի
արտադրողականությանծավալըհամադրելիչէհարևանոլորտիարտադրության
ծավալիհետ:«Ոսկյատարիների»բարձրացողաշխատավարձերիևանկումապրող
գներիշրջապտույտըայլևսհնարավորչէր:Այնդեպքում,երբարտադրությանոլոր-
տում,բարձրանումէինաշխատավարձերը,սպասարկմանոլորտումզբաղվածու-
թյանաճըարգելակվումէրցածրորակավորմանպահանջով:

Անհավասարվարձատրությանաճը,իհարկե,այլընտրանքկլիներ,որը,իդեպ
նկատվումէվերջինտասնամյակներում:Անհավասարվարձատրությունը,իհարկե,
դժվարէարդարացնելարդարությանհեռանկարիտեսանկյունից,քանիորարտադ-
րողականությանաճիսահմանափակհնարավորություններըպայմանավորված
ենոչթեաշխատողներիաշխատանքով,այլ՝աշխատանքիբնույթով:Ահագնացող
անհավասարվարձատրությունըկամաշխատատեղիկորուստը՝որպեսայլընտ-
րանք,առանձնապեսհրապուրիչչեն:

Որպեսերրորդայլընտրանքկարողէրհատկանշվելծառայություններիբարձր
որակավորմանվրակենտրոնացումը:Արտադրությանոլորտիաշխատատե-
ղիցանցումըծառայությանոլորտառնձնապեսհեշտությամբչիտրվում,քանի
ործառայությանոլորտումաշխատողներիցպահանջվումէմասամբբարձր
որակավորում:Այսմիտումընշանակումէ,որայսուհետևաշխատաշուկայում
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մասնագիտականկրթությունըևորակավորումըկարևորդերակատարու-
թյունկունենան:

Այսփոփոխություններիարդյունքումմարտահրավերներիառաջէկանգնումոչ
միայնկրթականոլորտը(տե՛սգլուխ7.5.Կրթություն)այլնաևճնշմանտակեն
հայտնվումսոցիալականքաղաքականությանդասականոլորտները:Սպասարկ-
մանոլորտումշատաշխատատեղերմիայնմասամբենհամապատասխանում
դասականնորմալաշխատանքայինպայմաններին:Աշխատանքայինհարաբերու-
թյուններըկարգավորվումենաշխատանքայինպայմանագրով,որըկարողէլինել
լիարժեքաշխօրիկամդրույքաչափայինօրինակով՝կոլեկտիվպայմանագրերով
հաստատվածաշխատավարձով,սոցիալականապահովագրությամբ,ինչպես
նաևգործատուիցաշխատողիանձնականկախվածությանևպարտավորություն-
ներիձևաչափերով:Սպասարկմանոլորտումաշխատանքըհիմնականումլինումէ
դրույքաչափով,անհատձեռներեցությանտարբերակովկամժամանակավոր:

Այնքանժամանակ,քանիդեռապահովմանհամակարգերըկշարունակենուղ-
ղորդվելտևականևհնարավորինսառանցընդհատումներիաշխատանքային
կենսագրություններով,ավելիուավելիզբաղվածներհնարավորությունչեն
ունենաբավարարելիրենցսոցիալականապահովությանպատշաճպահանջները:

Հավելյալխնդիրներենառաջանումնաևսպասարկմանոլորտումարհմիու-
թենականկազմակերպություններիցածրցուցանիշներիհետևանքով:Այստեղ
համեմատաբարքիչենաշխատավորներիխորհուրդները,ևշատգործատուներ
չենանդամակցումգործատուներիմիություններին:Այդիսկպատճառով,կոլեկ-
տիվպայմանագրերիծածկույթըսահմանափակէ,ևկանոններըպահպանելու
վերահսկողությունըդժվարությամբէիրականացվում:

Կառուցվածքայինշրջադարձըհանգեցնումէընդհանուրառմամբավելիբարձր
կրթականպահանջների,փոփոխվածաշխատանքայինկենսագրություններիև
անհավասարվարձատրությանզարգացման:Այսփոփոխություններըմասնա-
վորապեսազդեցությունենգործումսոցիալականքաղաքականությանհետևյալ
որորտներիվրա՝կրթություն,գործազրկությունևկենսաթոշակ:

Զ	բաղ	վա	ծու	թյան	

նոր	բնու	թագ	րե	րը	

բախ	վում	են	ֆի	նա-

սա	վոր	ման	դա	սա-

կան	կա	ռուց	ված	քին:

Հետևանք.	չա	փա-

զանց	սահ	մա	նա	փակ	

սո	ցիա	լա	կան	

ա	պա	հո	վու	թյուն

Սա	կա	վա	թիվ	արհ-

միու	թե	նա	կան	կազ-

մա	կեր	պու	թյուն	ներ,	

փոք	րա	թիվ	կո	լեկ-

տիվ	պայ	մա	նագ	րեր

Կա	ռուց	ված	քա	յին	

շրջա	դար	ձը	հիմ	նա-

կա	նում	ար	տա	հայտ-

վում	է	կրթա	կան,աշ-

խա	տան	քա	յին	և	

կեն	սա	թո	շա	կա	յին	

ո	լորտ	նե	րում



61

55 %

50 %

45 %

40 %

35 %

30 %

25 %

20 %
1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2020

Գերմանիա ԵՄ-15

Կ	յան	քի	տևո-

ղու	թյան	աճ

Ն	վա	զող	ծնե	լիու	թյան	

ցու	ցա	նիշ

Հետևանք.	ծե	րաց	ման	

գոր	ծա	կի	ցը	բարձ	րա-

նում	է:

Լրացուցիչընթեր-

ցանությանհամար՝

Է	րի	կա	Շուլց	և	Ան	կե	

Հան	նե	ման	(2007թ.),	

«Բ	նակ	չու	թյան	

զար	գա	ցու	մը	

Գեր	մա	նիա	յում	մինչև	

2050թ.	արդ	յո՞ք	միայն	

բնակ	չու	թյան	

թվա	քա	նա	կի	թեթև	

նա	հանջ»,	DIW	

շա	բա	թա	կան	զե	կույց,	

թիվ	47/2007,	Բեռ	լին:

5.3.Ժողովրդագրականշրջադարձ

Հասարակությանծերացումըուղեկցվումէմիչափազանցուրախալիգործոնով՝
մարդիկմերօրերումավելիերկարակյացեն:Հինդաշնայիներկրներումկյանքի
միջինտևողությունը1980-2002թթ.ընթացքումտղամարդկանցհամարաճելէ
69,9տարեկանից75,6,իսկկանանցհամար՝76,6-ից81,3:

Երկրորդգործոնըպայմանավորվածէծնելիությանմակարդակինվազմամբ,որն
առանձնահատուկսաստկությամբնկատվեցհատկապես1965-1975թթ.:Այնու-
հետևնկատվեցծնելիությանմակարդակիթեթևաճմինչև1990թ.,իսկհետո
արդեն՝մինչև2007թ.,արձանագրվեցտևականնահանջ:Գերմանիայում2007թ.
ծնելիությանմիջինմակարդակըմեկկնոջհամարկազմեց1,37երեխա:

Այսերկուզարգացումներիհամադրությունըհանգեցնումէնրան,որհաջորդ
տասնամյակներինտնտեսապեսակտիվմարդկանցցուցանիշը,կենսաթոշակային
տարիքումգտնվողներիցուցանիշիհամեմատությամբտևականորենկնահանջի:

Աղբյուր՝Եվրոստատ

Գծապատկեր	6.	Ծերացման	գործակցի	զարգացում	(1960-2020)

Օ րի նակ՝ 1965թ.Գերմանիայում20-59տարեկանյուրաքանչյուր100քաղաքա-
ցունբաժինէրընկնումմոտ35վաթսուննանցքաղաքացի:2010թ.վաթսունն
անցքաղաքացիներիթիվըգերազանցումէր45-ը:
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Այսպեսկոչվածծերացմանգոր-
ծակցիցուցանիշընկարագրումէ
այստեղաշխատողներիևկենսա-
թոշակառուներիհարաբերակցու-
թյունը:

Եթե2005թ.,ըստհաշվարկների,ամեն100աշխատողիբաժինէրընկնում44
թոշակառու,ապա2020թ.այդթոշակառուներիթիվըկհասնիարդեն53-ի:Հաշվի
առնելովբաշխողականֆինանսավորվողկենսաթոշակայինապահովագրության
համակարգը՝ֆինանսավորմանխնդիրըակնհայտէդառնում:Աշխատողների
ներկայիսներդրումներիմիջոցովպետքէֆինանսավորվիաճողթվաքանակով
կենսաթոշակառուներիծերությանապահովումը:Հանրայինհաճախակիքննար-
կումներըաշխատողներիավելիբարձրներդրումների,ավելիցածրկենսաթոշակ-
ներիկամավելիմեծպարտքերիշուրջեն:

Այսպիսով,որքա՞նմեծենայսփոփոխություններիհետևանքովառաջացածկոնկ-
րետմարտահրավերները:Ծերացմանգործակցիաճը,տոկոսայինհարաբերակ-
ցությամբներկայացնելուպարագայում,2005-2020թթ.համարկկազմի20%,
այսինքն՝տարեկան1,4%:1993-ից2008թվականնընկածժամանակահատվա-
ծումմիջինտնտեսականաճըԳերմանիայումկազմելէ1,5%:

Հաջորդտասնհինգտարիներիընթացքում,նմանտիպտնտեսականաճի
ցուցանիշունենալուդեպքում,այսշահույթըկենսաթոշակայինհամակար-
գումներդնելով,հնարավորկլինիխուսափելկենսաթոշակներիիջեցումից:
Եթենույնիսկայդպիսիայլընտրանքըգրեթեանհավանականէ,այսթվերը,
այնուամենայնիվ,հստակեցնումենմարտահրավերիծավալը:Բարեփոխ-
մանանհրաժեշտությունը,անկասկած,առկաէ,սակայնխոսելբաշխողական
կենսաթոշակայինհամակարգիանխուսափելիճգնաժամիմասին,առնվազն
չափազանցվածէ:

Հասարակությանծերացումըազդումէպետականկենսաթոշակայինհամա-
կարգիվրա:Ավելիերկարկենսաթոշակայինտարիքնառաջէբերումառողջա-
պահականհամակարգիծախսերիավելացում:Այստեղնույնպեսառաջանումէ
ֆինանսավորմանհարց,քանիորառողջապահականհամակարգիմիջոցները
նույնպեսմասամբձևավորվումենաշխատողներիներդրումներից:Հասարակու-
թյանծերացմանհետևանքովկանխատեսելիէնաևապագայումծերունական
խնամքիապահովմանծավալիաճ:

2005թ.100	աշ	խա-

տո	ղի	բա	ժին	էր	

ընկ	նում	44	թո	շա	կա-

ռու,	2020թ.՝	մոտ	53

Որ	քա՞ն	մեծ	է	

մար	տահ	րա	վե	րը

Ամ	փո	փում.	բա	րե-

փոխ	ման	անհ	րա	ժեշ-

տու	թյա	նը	՝	ա	յո,	ող	բեր-

գա	կա	նա	ցու	մը	

չա	փա	զանց	ված	է:

Մար	տահ	րա	վեր-

նե	րը	ա	ռող	ջա	պա-

հա	կան	և	խ	նամ	քի	

հա	մա	կար	գում

Ծե րաց ման գոր ծակ ցիցուցանիշընկա-
րագրումէ20-59տարեկաններիև60-նանց

անձանցհարաբերակցությունը:
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Զար	գաց	ման	

գա	գաթ	նա	կե	տը	

2040-ին

Լու	ծում.	ա	ճող	

ազ	գա	յին	ե	կա	մու	տի	

ներդ	րում	սո	ցիա	լա-

կան	հա	մա	կար	գում:	

Ման	րա	մաս	նե	րը՝	7.3.	

և	7.4	գլուխ	նե	րում:

Կ	յան	քի	այլ	կա	ռուց-

վածք	ներ՝	ա	վե	լի	շատ	

ա	զա	տու	թյուն	և	

ինք	նո	րոշ	վա	ծու	թյուն

Լրացուցիչընթեր-

ցանությանհամար՝

Ուլ	րիխ	Բեք	և	

Է	լի	զա	բեթ	Բեք-	

Գերնզ	հայմ	(1994),	

«Ռիս	կա	յին	ա	զա	տու-

թյուն	ներ,	ժա	մա	նա-

կա	կից	հա	սա	րա	կու-

թյուն	նե	րի	

ան	հա	տա	կա	նա	ցում»,	

Ֆ	րանկ	ֆուրտ-	Մայն:

Կանխատեսումներըցույցենտալիս,որժողովրդագրականզարգացումները
Գերմանիայումիրենցգագաթնակետինկհասնեն2040-ին:Այդժամանակաշխա-
տողներիևթոշակառուներիմիջևհարաբերակցությանցուցանիշըամենաանբա-
րենպաստըկլինի:Այսպիսով,հաջորդտասնամյակներումնկարագրվածզարգա-
ցումներիհետևանքով,ֆինանսավորմանխոչընդոտներիկբախվենհատկապես
կենսաթոշակայինևառողջապահականապահովագրականհամակարգերը:

Եթեմիաժամանակազգայինեկամուտներիմիմասըներդրվիսոցիալականհամա-
կարգում,ևբնակչությանավելիմեծմասըանհատականներդրուներկատարի,
ապաայսմարտահրավերներըկդառնանմիանգամայնհաղթահարելի:7.3.(Կեն-
սաթոշակ)և7.4.(Առողջապահություն)գլուխներումմանրամասնորենքննարկ-
վումենծերացողհասարակությանմարտահրավերներիհնարավորռիսկերը:

5.4.Սոցիալականշրջադարձ

Տնտեսականկառուցվածքներումևծերացմանկառուցվածքայինփոփոխու-
թյուններիկողքինվերջինտասնամյակներումտեղիէունենումնաևարժեքային
կողմնորոշումներիփոփոխություն:Կյանքիձևերըևպլաններըայսօրայլեն,քան
հիսունկամհարյուրտարիառաջ:Կյանքնայսօրավելիքիչէպայմանավորված
հասարակությանազդեցությամբ:Անհատիազատությանևինքնորոշվածության
չափըմեծացելէ:Փոփոխություններըբազմաբնույթենևհիմնականումընկալ-
վումենորպեսազատությանձեռքբերում:

Որպեսկենսակերպիփոփոխությանօրինակկարելիէդիտարկելընտանիք-
ներիանդամներիքանակը:20-րդդարիսկզբումհինգևավելիանդամներից
բաղկացածընտանիքներըհամարվումէիննորմալ:Մեկանդամիցբաղկացած
ընտանիքներըչափազանցհազվադեպհանդիպողբացառություններէին:21-րդ
դարիսկզբումիրավիճակըճիշտհակառակպատկերնունի:Այժմընտանիք-
ներիմոտ40%-ըբաղկացածէմիայն1անդամից,իսկ4անդամիցբաղկացած
ընտանիքներըչենգերազանցումնույնիսկբոլորընտանիքների4%-ը(տե՛ս
գծապատկեր7):

Այսթվերիհետևումոչմիդեպքումզետեղվածչէ«սեփականչորսպատերի»մեջ
բնակվելուաճինախապատվությունը(այսհարցումիրավիճակընույնիսկհակա-
ռակպատկերնէցույցտալիս.1972թ.25տարեկանների20%-նէինդեռբնակ-
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1900 1925 1950 2000 2010

1 անձից բաղկացած 
ընտանիքներ

2 անձից բաղկացած 
ընտանիքներ

3 անձից բաղկացած 
ընտանիքներ

4 անձից բաղկացած 
ընտանիքներ

5 և ավելի անձ

Լրացուցիչընթեր-

ցանությանհամար՝

Թ	հո	մաս	Մե	յեր	

[	Զիե	գեն]	(1992թ.),	

«Մաս	նա	վո	րի	ար	դիա-

կա	նա	ցու	մը.	

ըն	տա	նիք	նե	րի	

կա	ցու	թաձևի	

տար	բե	րա	կա	ման	և	

ան	հա	տա	կա	նաց	ման	

գոր	ծըն	թաց	նե	րը»,	

Օպ	լա	դեն:

Ա	վե	լի	քիչ	ա	մուս-

նու	թյուն	ներ

Խն	դիր.	կենտ	րո	նա-

ցում	ա	րա	կան	սե	ռի	

վաս	տա	կող	նե	րի	վրա

վումծնողներիհետ,2003թ.այդթիվըկազմումէր30%,տե՛սՄեյեր[Զիեգեն],
2006):Պատճառներըպայմանավորվածեմմիկողմից՝ծնելիությանմակարդակի
նահանջով,իսկմյուսկողմից՝ավանդականինստիտուտների,ինչպեսօրինակ՝
ամուսնությանինստիտուտիքայքայմամբ:

Աղբյուր՝Դաշնայինվիճակագրականծառայություն(2012b)

Գծապատկեր	7.	Ընտանիքի	անդամերի	թիվը	Գերմանիայում	1900-2010թթ.

Օ րի նակ՝ 1900թ.գերմանացիների45%-ըապրումէր5ևավելիանձիցբաղ-
կացածընտանիքներում,մոտ17%-ը՝4անձիցբաղկացածընտանիքներում,ևս
17%-ը՝3անձից,մոտ15%-ը՝2անձիցև7%-ը՝1անձիցբաղկացածընտանիք-
ներում:Այսօրբնակչության40%-ըապրումէմիայնակ:

1960թ.իվերտևականորենանկումէապրումամուսնություններիթիվը:Մշտա-
պեսավելիշատզույգեր,այդթվումնաև՝երեխաներով,ապրումենայսօրառանց
ամուսնության,կամ,ինչպեսնախկինումէինանվանում,«վայրիամուսնության»
(քաղաքացիականամուսնություն)պայմաններում:Իլրումնայսամենի,թեևավե
լիքիչամուսնություններէինգրանցվում,միևնույնժամանակտևականաճէին
արձանագրումամուսնալուծությունները:

Գերմանականսոցիալականպետությունը,որըշատոլորտներումկենտրոնա-
ցածէավանդականընտանիքիմոդելիվրա,որտեղհիմնականվաստակողները
տղամարդիկեն,պատրաստչէդիմակայելնկարագրվածփոփոխություններին:
Սավերաբերումէնաևկենսաթոշակայինապահովագրականոլորտին:Կենսաթո-
շակիչափըսերտորենկապվածէներդրումներիցևհամակարգըբարյացկամչէ
ընդհատումներովաշխատանքայինկենսագրությունունեցողմիայնակկանանց
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Աղ	քա	տու	թյան	ռիս	կը	

հատ	կա	պես	միայ	նակ	

ծնող	նե	րի	հա	մար

Աշ	խա	տան	քի	և	

ըն	տա	նի	քի	հա	մա	տե-

ղե	լիու	թյու	նը:	Ման	րա-

մաս	նե	րը՝	7.5.	գլխում:

աճողթվիհանդեպ:Աղքատությանենդատապարտվածհատկապեսմիայնակ
մայրերը,որոնցթիվըզգալիորենաճումէ:

1960-2010 թթ. ա մուս նու թյուն ներ և ա մուս նա լու ծու թյուն ներ

Տարեթիվ Ամուսնությունները
1.000 բնակչի հաշվարկով

Ամուսնալուծությունները
1.000 բնակչի հաշվարկով

1960 9,4 1,0

1970 7,4 1,3

1980 6,3 1,8

1990 6,5 1,9

1995 5,3 2,1

2000 5,1 2,4

2005 4,7 2,4

2010 4,7 2,3

Աղբյուր՝Դաշնայինվիճակագրականծառայություն(2012c)

1996թ.երեխաներխնամողմիայնակընտանիքներըկազմումէին14%,2009-ին՝
արդեն19%:Միայնյուրաքանչյուրտասներորդընտանիքիդեպքումենհանդի-
պումմիանակհայրեր,90%-իդեպքումգործունենքմիայնակմայրերիհետ:1996-
2009թթ.միայնակհայրերիթվաքանակընույնիսկնվազելէ՝13%-իցհասնելով
10%-ի:Միայնակծնողների31%-իհամարապրուստըհոգալուհիմնականաղբ-
յուրնէրHarzIV-ը(գործազրկությաննպաստ–ծա	նոթ.՝	թարգ	ման	չի)կամսոցիա-
լականօգնությունը(Դաշնայինվիճակագրականծառայություն,2010a):

Միայնակծնողներիաղքատու-
թյանմատնվելուվտանգըավելի
մեծէ: Թեև երեխաների գոյու-
թյունըԳերմանիայումընդհանուր
առմամբմեծացնումէաղքատու-
թյան ռիսկը, այնուամենայնիվ,
միայնակծնողներիդեպքումայն
ավելիակնհայտէդառնում(տե՛ս
գծապատկեր8):

Աշխատանքըևերեխաներիդաստիարակությունըավելիլավհամատեղելըիրա-
վիճակըբարելավելուհամարկարևորմեկնարկէ:Նաևայսհարցինէնվիրված
7.5.գլուխը(Կրթականքաղաքականություն):

Աղ քա տու թյան վտանգ վա ծու թյան գոր-
ծա կի ցը արտացոլումէայնանձանցցուցանիշը,
որոնքստիպվածենգոյատևելավելիսակավ

միջոցներով,քանբնակչությանմիջինեկամուտ-

ների60%-նէ:Այսդեպքումմիջինեկամուտըոչ

թեբոլորեկամուտներիմիջիննէ,այլմիջինիցած-

րագույնշեմը:Դաայնհաշվարկայինշեմէ,որով

տարբերակվումենբնակչությանեկամուտները՝կամ

այդշեմիցբարձրկամդրանիցցածր:
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Նաև	տա	րեց	ներն	են	

հա	ճախ	աղ	քատ,	

հատ	կա	պես՝	կա	նայք:

Աղ	քատ	ծե	րու-

թյան	ռիս	կը

Սոցիալականշրջադարձըազդումէնաևտարեցներիեկամուտներիվրա:Այստեղ
նույնպեսկանմիայնականձինք,և,ընդհանուրբնակչությանհամեմատությամբ,
աղքատությունընրանցավելիշատէսպառնում:2002թ.65-75տարեկանմիայ-
նակտարեցներըտնօրինումէին60%միջինեկամուտներիմիայն26,8%-ը:Միայ-
նակապրողկանանցցուցանիշըկազմումէ29,3%(Գերմանականմիջազգային
շաբաթազեկույցDIW2004):Միայնակապրողտարեցկանանցեկամուտների
իրավիճակըշատավելիվատպատկերունի:

Եթետարեցներըապրումեներկուանձիցբաղկացածտնտեսություններում,ապա
նրանցեկամուտըհամապատասխանումէբնակչությանեկամուտիմիջինարժե-
քին:Ծերությանաղքատությանխնդրինկարողէհակազդելհարկերիմիջոցով
ֆինանսավորվողնվազագույնկենսաթոշակիչափիբարձրացումը:Մանրամաս-
ներկներկայացվեն7.3.գլխում(Կենսաթոշակ):

Աղբյուր՝Ընտանիքներիզեկույց2011

Գ	ծա	պատ	կեր	8.	2010	թ.	դրու	թյամբ	աղ	քա	տու	թյան	վտան	գի	ցու	ցա	նի	շը	ըստ	ըն	տա	նի	քի	

ձևի	և	մինչև	18	տա	րե	կան	ե	րե	խա	նե	րի	քա	նա	կի

Օ րի նակ՝ եթեմեկերեխանընտանիքումապրումէերկումեծահասակներիհետ
աղքատությանվտանգիցուցանիշըկազմումէ10,5%:Միայնմեկմեծահասակի
խնամքիներքոգտնվողմեկևավելիերեխաներիպարագայումվերջիններիս
աղքատությանվտանգիցուցանիշըհասնումէ62%-ի:Դանշանակումէ,որ100
երեխաներից62-իխնամքըապահովվումէավելիքիչմիջոցներով,քանմիջին
եկամուտների60%-նէ:
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Ի՞նչ է դա նշա նա կում սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի հա մար:
● Տնտեսությանևաշխատանքիհամաշխարհայնացումըևկառուցվածքային
շրջադարձը,ժողովրդագրականզարգացումըևսոցիալականփոփոխությունը
գերմանականսոցիալականպետությանհամարմարտահրավերներեն,որոնք,
սակայն,անլուծելիչեն:
● Խնդիրներնիրականումառաջանումենգերմանականսոցիալականպետու-
թյանառանձնահատկություններիհետևանքով:Այնդեռշարունակումէառաջ-
նորդվելարականսեռիմիայնակվաստակողովպահպանողականընտանիքի
պատկերով,թե՛նպաստներիֆինանսավորումը,ևթե՛փոխհատուցումըհիմ-
նականումկապվածենաշխատանքայինկարգավիճակիհետ:
● Բազմաբնույթմարտահրավերներըպահանջումենտարբերակվածպատաս-
խաններյուրաքանչյուրիհամար,դրանքկնկարագրվենհաջորդգլուխներում:
Պատասխաններիուղղություններըընդհանուրհայտարարիբերելով՝ստա-
նումենքսոցիալ-դեմոկրատականհաջողվածսոցիալականպետություն,որը
սերտորենկապվածէքաղաքացուևոչթեաշխատանքայինկարգավիճակի
հետ,ևֆինանսավորումըկատարվումէավելիշուտհարկերի,քանանհատա-
կաններդումներիմիջոցով:
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Կու	սակ	ցու	թյուն	նե	րի	

ծրագ	րե	րը.	ա	պա	գա	յի	

խոս	տում	ներ

Հա	մե	մա	տու	թյան	

ինչ	պի	սի՞	չա	փա	նիշ-

ներ	կի	րա	ռել.

6.ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆՔԱՂԱՔԱԿԱՆ
ԴԻՐՔՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ
Թո	բիաս	Գոմ	բերթ

Այս գլխում՝ Բուն դես թա գում ներ կա յաց ված հինգ կու սակ ցու թյուն նե րի 
ծրագ րե րը.
● կհամեմատվեն՝ելնելովնրանցսոցիալականքաղաքականսկզբունքներից,
● կդասակարգվենըստսոցիալականպետությաներեքմոդելների,
● կքննվենարդարությանվերաբերյալնրանցհիմնարարպատկերացումները:

Ծրագրերըպարունակումենապագայիխոստումներ:Նրանքխոստանումենորո-
շակիապագա,որիհամարհամապատասխանկուսակցությունըպայքարումէև
հասնումիրլեգիտիմությանը:Այդհեռանկարըկարողէիրականությունդառնալ
միայնայնդեպքում,եթեկուսակցությունըկարողանումէանցյալիուներկայիվեր-
լուծությունիցուրվագծելցանկալիապագան:Համենայնդեպսծրագրերըկարող
ենկուսակցությանբռնածուղուկողմնացույցըլինել:

Սոցիալականքաղաքականությանհիմնականառանձնահատկություննայնէ,
որնրանհատուկենբազումնախապայմաններ:Մինչպահպանողականու
ազատականկուսակցություններնայննկարագրումենորպեսնեղսահման-
ներունեցողքաղաքականգործելադաշտ,որտեղկարիքիմեջհայտնվածները
կանոնավորկերպովևառանցպարտավորություններիպաշտպանվումեն,
ապակենտրոնիցձախգտնվողկուսակցություններիհամարսոցիալական
քաղաքականությունըքաղաքականծավալունգործելակերպէ,որըցանկա-
նումէհասարակականռեսուրսներիվերաբաշխմանմիջոցովհասնել(հնարա-
վորությունների)էականհավասարության:Կուսակցություններիսոցիալական
քաղաքականմոտեցումներիմեկնաբանությունը,Սո	ցիա	լա	կան	ժո	ղովր	դա-
վա	րու	թյան	տե	սու	թյան	(տե՛սՄայեր[Դորտմունդ],2005ևՔրեստոմատիա1) 
տեսանկյունից,պետքէամենիցառաջսահմանիհասկացություններիամբող-
ջություննունրանցչափանիշները:Այդիսկպատճառով,այստեղառաջինհեր-
թինպետքէնշվիգնահատմանչափանիշը,որպեսզիայնուհետևվերստուգվի,
թեսոցիալականպետությանո՞րպատկերացմաննենհարումհամապատաս-
խանկուսակցություններըևինչպե՞սենցանկանումշարունակելզարգացնել
իրենցսոցիալականպատկանելությունը:
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Հա	մե	մա	տու	թյան	

չա	փա	նիշ.	սո	ցիա	լա-

կան	պե	տու	թյան	

տա	րա	տե	սակ	նե	րը:	

Ման	րա	մաս	նե	րը՝	4-րդ	

գլ	խում:

Ար	դա	րու	թյան	ո՞ր	

ու	ղին	և	ն	րա	

վե	րա	բեր	յալ	ո՞ր	

պատ	կե	րա	ցու	մը	

նա	խընտ	րել:

«Սո	ցիալ-շու	կա	յա	կան	

տնտե	սու	թյու	նը»	

Ք	րիս	տո	նեա-դե	մոկ-

րա	տա	կան	միու	թյան	

մեկ	նա	բա	նու	թյամբ

ԱյսդեպքումԷսպինգ-Անդերսենինկարագրածկապիտալիզմիտարատեսակ-
ները՝սոցիալականպետությանհամապատասխանդրսևորմամբ,իրենցբնորոշող
արդարությանհասկացություններովկիրառվումենորպեսչափանիշ.
● եվրոպականմայրցամաքային,պահպանողականտարատեսակ,
● անգլոսաքսոնական,ազատականտարատեսակ,
● սկանդինավյան,սոցիալ-դեմոկրատականտարատեսակ:

Կապիտալիզմիտարատեսակներիևդրանցհիմքումընկածարդարությանպատ-
կերացումներիվերաբերյալավելիմանրամասնբացատրությունկարելիէգտնել
այսգրքի4-րդգլխում:

Կուսակցություններիծրագրերիհետևյալդիտարկմանմեջայսմոդելիհիմանվրա
պետքէստուգվի,թեորքանո՞վենկուսակցություններըցանկանումշարունակել
հետևել,փոփոխելկամայլկերպզարգացնելմինչևայժմԳերմանիայիանցած
«եվրոպականմայրցամաքային-պահպանողականսոցիալականպետության»
ուղինև,դրանովհանդերձ,սոցիալականարդարությանո՞րպատկերացումնեն
ցանկանումկիրառել:

6.1.Հիմնարարսկզբունքներ
Գերմանիայիհամար.Քրիստոնեա-
դեմոկրատականմիությանծրագիրը
2007թ.Քրիստոնեա-դեմոկրատականմիությունը(ՔԴՄ)հիմնարարսկզբունք-
ներինործրագիրորդեգրեց:Դրահիմքումորպեսհաջողությանևապա-
գայիմոդելէդիտարկվում«սոցիալ-շուկայականտնտեսություն»-ը.«ՔԴՄ-ը
սոցիալ-շուկայականտնտեսակարգիկուսակցությունէ:[…]ՔԴՄ-ըմերժումէ
կոլեկտիվիզմիսոցիալիստականևայլտարատեսակները:Դավերաբերումէ
նաևանզուսպկապիտալիզմին,որըշեշտըդնումէմիայնշուկայիվրաևչի
գտնումմերժամանակներիսոցիալականհարցերիլուծումը:Սոցիալ-շուկա-
յականտնտեսակարգըվերամիավորվածԳերմանիայումևհամաշխարհայ-
նացմանժամանակաշրջանումշարունակումէլինելմեզառաջնորդողուղե-
նիշ»(էջ46ևհետո)12:

12Տեքստումհանդիպողէջերիհամարներըվերաբերումենհամապատասխանկուսակցությունների
ծրագրերին,քանիդեռբացահայտկերպովհղումչիարվումայլգրականությանևհեղինակի:
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Սո	ցիալ-շու	կա	յա-

կան	տնտե	սու	թյու	նը	

և	ոչ	թե	սո	ցիա	լա-

կան	պե	տու	թյունն	է	

ՔԴՄ	հիմ	նա	րար	

հաս	կա	ցու	թյու	նը

Սուբ	սի	դիա	րու	թյան	

(օ	ժան	դա	կու	թյան	)	

սկզբունք

Սոցիալականպետությանըմբռնումըմշտապեսզուգորդվումէ«սոցիալ-շուկա-
յականտնտեսության»հետ:Սոցիալականպետությունըշուկանհավասարակշ-
ռողբարելավումէ,որըշուկայականտնտեսությունըդարձնումէսոցիալ-շուկա-
յականտնտեսություն.«Սոցիալականպետությունըմեծհաջողություններիէ
հասել:Դաանհերքելիէ:Սոցիալականապահովությանհամակարգերըմեծա-
մասամբՔԴՄ-նէձևավորել:Նրանքհամերաշխությանսկզբունքովմարդկանց
երաշխավորումենապահովություն՝պաշտպանելովռիսկերից:Նրանքբերել
ենզգալիբարեկեցություն,սոցիալականխաղաղությունևբաժնետիրություն:
ՍակայնՔԴՄ-նապագայումկարողէլուծելմարդկանցխնդիրները,եթեշարու-
նակիզարգանալուփոփոխվել:Նպատակըխրախուսողսոցիալականպետու-
թյուննէ,որնէլանհատներինէ՛լավելիկշահագրգռիևնրանցհամարպայմաններ
կստեղծիիրենցհնարավորություններիշրջանակումսեփականնախաձեռնություն
ևպատասխանատվությունստանձնելուհամար»(էջ60):Այստեսանկյունիցոչ
թեսոցիալականպետություննէՔԴՄհիմնարարհասկացությունը,այլ՝սոցիալ-
շուկայականտնտեսությունը:

«Կոլեկտիվիզմի»հերքումըարտահայտվումէսուբսիդիարությանսկզբունքի
միջոցով(տե՛սքրիստոնեականհիմունքը՝Ստեգման/Լանգհորսթ,2005,էջ610և
հետո):«Ազատությունըսեփականպատասխանատվությամբկյանքիկերտման
հնարավորությունէստեղծումևդրակարիքնունի:Այդպատճառով,հասարա-
կականկյանքըպետքէկարգավորվիըստսուբսիդիարությանսկզբունքի.այն,
ինչքաղաքացինկարողէավելիլավկամնույնքանլավանելմիայնակ,ընտա-
նիքումևայլմարդկանցհետկամավորհամագործակցությամբ,պետքէշարու-
նակիմնալնրապարտականությունը:Պետություննուհամայնքներըպետքէ
ստանձնենխնդիրներիլուծմանառաքելությունըմիայնայնդեպքում,եթեդրանք
առանձինքաղաքացիներիկամհամապատասխանփոքրհամայնքներիկողմից
չենկարողիրականացվել:Սուբսիդիարությանսկզբունքըգործումէնաևմեծ
ուփոքրհամայնքների,ինչպեսնաևհասարակականկազմակերպությունների
ևպետականկառույցներիմիջև:Սուբսիդիարությունըպահանջումէ,որպեսզի
մեծհամայնքներնուպետականապարատըգործեն,եթեհասարակական-քա-
ղաքականպահանջներըքանակապեսգերազանցումենանհատներիկամփոքր
համայնքներիաշխատուժը»(էջ7):

Սուբսիդիարությանսկզբունքըկիրառվումէսոցիալ-շուկայականտնտեսության
հասարակականպատկերացմանմեջ.«Սոցիալ-շուկայականտնտեսությունը
մրցակցայինտնտեսակարգէ:Սոցիալ-շուկայականտնտեսությանքաղաքականու-
թյունըկարգավորողքաղաքականությունէ:Սոցիալ-շուկայականտնտեսությունը
ձեռնարկություններինշնորհումէաշխատանքըխրախուսողազատություններև
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Դ	րա	կան	վե	րա	բեր-

մունք	աշ	խա	տան	քա-

յին	ար	դա	րու	թյան	

նկատ	մամբ

Բա	րե	փո	խում	նե	րի	

նպա	տա	կը.	ա	զա	տա-

կան	սո	ցիա	լա	կան	

պե	տու	թյուն	քրիս	տո-

նեա	կան	ֆո	նի	վրա

բնակչությանհամարստեղծումէապրանքներիևծառայություններիլայնառա-
ջարկ:Այնյուրաքանչյուրինհնարավորությունէտալիսշուկայումգործելսեփա-
կանպատասխանատվությամբ:Այնենթադրումէգործունակպետություն,որն
ապահովումէմրցակցայիննախապայմաններ:

Դրանցմեջենմտնումարհեստագործականևպայմանագրայինազատությունը,
շուկայումգերիշխողձեռնարկություններըշուկայականխոչընդոտներիցապա-
հովագրումըևշուկայիթափանցիկությունըապահովելումիջոցովիշխանական
չարաշահումներիցնրապաշտպանվածությունը:Սոցիալ-շուկայականտնտեսու-
թյանմեջսեփականությանպաշտպանությունըհամընդհանուրինօգուտբերե-
լուևայդպիսով,իրսոցիալականպարտավորությունըկատարելունախապայ-
մանէ»(էջ49):

Սոցիալ-շուկայականտնտեսությունըուղղվածէաշխատանքայինարդարությանը,
ևսկզբիցևեթհստակորեննշվումենարդյունքումգոյացածտարբերությունները
հանրայինհարստությանփոփոխվողհավասարությանմեջ(տե՛սօրինակ՝էջ20,
48):Առանցքըկաևմնումէմարդըևոչթեպետությունը:

Աշխատանքայինարդարությունըևսեփականությանպատասխանատվությունը
հանգեցնումենՔԴՄ՝սոցիալականապահովագրությանհամակարգերըերկու
ուղղությամբձևավորելուցանկությանը.միկողմից՝դրանքպետքէանկախաց-
վենաշխատանքայինգործունեությունից(էջ60ևհետո),մյուսկողմից՝հիմնարար
ապահովությանկողքինպետքէուժեղացվիանհատականպատասխանատվու-
թյունը(էջ60-62):Սանպաստումէնրան,որգործառուները՝ըստիրենցեկամուտի,
կարողանանկատարելլրացուցիչաշխատանքներ:Այսաշխատանքներումգոր-
ծատուիմասնաբաժինըդուրսէմնում՝աշխատավարձիհետկապվածլրացուցիչ
ծախսերիցտարանջատելումիջոցով:

Այսպես՝ՔԴՄ-ըփորձումէհեշտացնելեվրոպականաշխարհամասայինպահպա-
նողականսոցիալականպետությանճանապարհըդեպիազատականսոցիալա-
կանպետությանմոդել:

Պետությանդերը,շուկայականտնտեսությանդերիհետհամեմատությամբ,հիմ-
նականգծերովկողմնորոշվումէդեպիազատականըմբռնումը՝միաժամանակ
պահպանելովորոշկարգավորողբաղադրիչներևառաջնորդվելովքրիստոնեա-
կանարժեքներով:
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Նոր	ծրա	գիր	2012

Tag-Cloud	(հաս	կա-

ցու	թյուն	նե	րի	գրա	ֆիկ	

ամ	պի	տես	քով-ծա-

նոթ.՝	թարգմ.).	

կենտ	րո	նա	կան	

հաս	կա	ցու	թյուն	նե	րը	

բա	ցա	կա	յում	են:

ՔԴՄ փո փո խու թյուն նե րի ա ռա ջարկ նե րը.
 ● աշ խա տանք/տնտե սու թյուն՝աշխատավարձիհետկապվածլրացուցիչծախ-
սերիթեթևացում(նաևգործատուների)սոցիալականապահովագրության
նվազագույնվարձավճարներիևգործառուներիհավելյալկամավորապա-
հովագրությանմիջոցով,

 ● ա ռող ջու թյուն՝օրինակ՝դրամականպարգևներիհամակարգերիներմուծում,
 ● կրթու թյուն՝ խիստառաջնորդումաշխատանքայինարդարությամբ,
 ● հար կեր՝ (աշխատավարձի)հարկայինծանրաբեռնվածությաննվազեցում,
համընդհանուրհարկայինմուտքերիմիջոցովսոցիալականծառայություն-
ներիֆինանսավորմանբարելավում:

6.2.Ազատդեմոկրատականկուսակ-
ցության(ԱԴԿ)Կարլզրուեիթեզերը
Յո	խեն	Դահմ

2012թ.ԱԴԿ-ըհիմնարարսկզբունքներինործրագիրորդեգրեց:Այնընդուն-
վեցապրիլի22-ին:Վերտառություննէ«Պատասխանատվությունազատության
համար:ԱզատքաղաքացիականհասարակությանհամարԱԴԿԿարլզրուեի
ազատությանթեզեր»:

ԱԴԿհիմնարարսկզբունքներինործրագիրըսկսումէTag-Cloud-ով՝ծրագրիկենտ-
րոնականհասկացությունների՝գրաֆիկիտեսքովպատկերմամբ:Պատկերումը
պարունակումէքառասուներկուհասկացություն:Այնպիսիհասկացություններ,
ինչպիսիքեն«արդարություն»,«համերաշխություն»կամ«սոցիալականպետու-
թյուն»,բացակայումեն:

Առաջինը,ցանկալի«հարկայինարդարության»կապակցությամբ,հիշատակվումէ
«սոցիալականպետություն»հասկացությունը,մասնավորապեսնշվումէ.«Քանի
որմենքմտածումենքնաևնրանցմասին,ովքերիրենցաշխատանքովազա-
տականսոցիալականպետությանհիմքնենստեղծում»(էջ8):Ըստայսգրքում
ներկայացվածսոցիալականպետությանմոդելների(ազատական,պահպանողա-
կան,ինչպեսնաևսոցիալ-դեմոկրատական),ԱԴԿ-ըպատկանումէսոցիալական
պետությանազատականմոդելին:
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Սո	ցիա	լա	կան	

պե	տու	թյուն.	թեզ	49՝	

թվով	101	թե	զե	րից

«Խ	րա	խու	սող	

սո	ցիա	լա	կան	

պե	տու	թյուն»

Կենտ	րո	նա	կան	

հաս	կա	ցու	թյուն՝	

սո	ցիալ-շու	կա	յա	կան	

տնտե	սու	թյուն

Ընդհանուրթվով101թեզերից49-ումԱԴԿ-ըավելիմանրամասնէնկարագրում
սոցիալականպետությանիրպատկերացումը:Հատվածիվերտառություննէ.
«Խրախուսողսոցիալականպետություն.բաժնետիրությանհնարավորություն
աջակցությանփոխարեն»:«Խրախուսողսոցիալականպետությունը»,ըստԱԴԿ-ի,
«ակտիվացնող,աշխատանքայինվերելքինուղղվածսոցիալականպետություննէ»:

ԱԴԿ-նշարունակումէշարադրել.«Խրախուսողսոցիալականպետությունը
կամուրջէկառուցումդեպիաշխատանքայինկարիերաևքանդումէգործազր-
կությանուաշխատանքայինշուկայիմիջևգոյությունունեցողարգելքները:Ընդ
որում,նավստահումէանհատներինևհանդեսչիգալիսխնամակալիդերում»
(էջ57):Ազատականներըսոցիալականպետությանհասկացությանայսպարզա-
բանումըանմիջականորենկապումենավելիցածրհարկերիպահանջիև«յուրա-
քանչյուրիաշխատանքըպետքէգնահատվի»ասույթիհետ(էջ57):

ՔԴՄ-ինման,ԱԴԿ-իհամար«շուկայականտնտեսություն»-նավելիհիմնարար
հասկացությունէ,քան«սոցիալականպետություն»-ը:ԱԴԿ-ըսոցիալ-շուկայական
տնտեսությունըազատականիրավապետությանևժողովրդավարությանկող-
քիննկարագրումէորպես«ազատությաներեքկարգավորումներից»մեկը:Այս
համատեքստումսոցիալականպետությունըազատականներիկողմիցչինշվում
(էջ6):Մինչկուսակցությունըկետերիցմեկումխոսումէմասնավորսեփականու-
թյանպաշտպանության՝որպես«առաջինաստիճանի»(էջ66)հիմնարարիրա-
վունքիմասին,սոցիալականհիմնարարիրավունքները՝որպեսհասկացություն,
ծրագրումիհայտչենգալիս:

Այնուամենայնիվ,սոցիալականպետությունըԱԴԿնործրագրումորոշակիտեղէ
զբաղեցնում,ևայնտեղկարելիէհանդիպելայնպիսիձևակերպումների,ինչպի-
սիքենօրինակ՝«Մերնպատակնէբոլորքաղաքացիներիիրականմասնակցու-
թյունըհասարակությանկյանքին՝անկախանհատականպատկերացումներից»
(էջ23)կամ՝«հասարակականազատությունըենթադրումէնաևնյութական
ազատություն»(էջ26):

Ընդհանուրառմամբ,Կարլզրուեիթեզերումսոցիալականպետություննիրզար-
գացմանմեջնկարագրվումէավելիշուտորպես(սոցիալական)շուկայականտնտե-
սությանապահովմանգործիք,քանորպեսինքնուրույնհաստատություն:Այսպես՝
կետերիցմեկումէլգոյությաննվազագույնիապահովումըանվանվումէ«հասա-
րակականևքաղաքակրթականձեռքբերում»:Այսպարբերություննավարտվումէ՝
հղումկատարելովվերջինիստնտեսականօգուտին(էջ56):ՄիայլկետումԿարլզ-
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Կենտ	րո	նա	կան	

պա	հանջ՝	սո	ցիա	լա-

կան	նպաստ

Բա	րե	փոխ	ման	

նպա	տակ՝	ա	զա	տա-

կա	նաց	ված	սո	ցիա	լա-

կան	պե	տու	թյուն

րուեիթեզերումհնչումէ.«Ազատականներըցանկանումենապահովելհնարավո-
րություններ՝անկախսոցիալականծագումից»:Դրահիմնավորումըհանդիպումէ
հաջորդնախադասությանմեջ.«Աշխատանքայինվերելքիխոստմանցանկացած
թարմացումօրինականացվումէշուկայատնտեսականկանոնակարգով»(էջ57):

ԱԴԿ-ըհանդեսէգալիսհիմնարարմիապահովությանմեխանիզմիօգտին,որն
անվանումէսոցիալականնպաստև,որըպետքէձևավորվիորպեսեկամուտի
բացասականհարկ(էջ56):Այնհարցիվերաբերյալ,թեորքա՞նպիտիկազմիայս
հիմնարարապահովությունը(հարց,որըէականորենվճռորոշէդրահետկապված
բաժնետիրականհնարավություններիհամար),չիկարելիգտնելոչմիտվյալ:13
Բացիդրանից,2008թ.ֆինանսականճգնաժամիցհետոէլԱԴԿ-Ըսոցիալական
ապահովագրությանտարբերոլորտներում(ծերություն,խնամք)ապացույցներէ
ներկայացնումավելիխիստպաշտպանվածհամակարգերիհամար(տե՛սէջ58-60):
Կուսակցությունըգրումէ.«Յուրաքանչյուրսերունդապագայումպետքկատարի
հիվանդությանևծերությանխնամքիավելիխիստպաշտպանվածմասնավոր
հոգածություն»(էջ58):Դրանովպայմանավորվածռիսկերը(այդթվումինֆլա-
ցիան,ֆինանսականշուկաներիռիսկերը)պետքէսահմանափակվեն«հոգածու-
թյանձևերիհամաձայնեցվածհամակցությամբ»(էջ58-59):

ԱԴԿ-ի՝սոցիալականպետությանըմբռնումըիրականումկարելիէդասելսոցիալա-
կանպետությանազատականմոդելին,որիհամարհատկանշականէսկզբանական
աստիճանումսոցիալականռիսկերիցապահովումը:Արդյո՞քԱԴԿ-իտեսանկյունից
գերմանականներկայիսսոցիալականապահովագրությանմակարդակըհամա-
պատասխանկերպովպետքէնվազեցվի,թե՞այնպետքէկրճատվի:Ծրագիրը
հստակչիպատասխանում,ևպետքէմիայնկռահելպատասխանը:Այնպիսի
ձևակերպումներ,ինչպիսիքեն«ուշացածորոշումներ»(էջ58),«ոչերկարաշխա-
տել»(էջ59)կամ«սոցիալականհամակարգերիգերծանրաբեռնվածություն»(էջ
18),առնվազնմատնանշումենայդուղղվածությունը:

ԱԴԿ-ի փո փո խու թյուն նե րի ա ռա ջարկ նե րը.
 ● աշ խա տանք/տնտե սու թյուն՝քաղաքացիական(սոցիալական)նպաստի
ներմուծում,

 ● ա ռող ջու թյուն՝ առաջարկողներիմիջևավելիուժեղմրցակցություն,խնամքի
ոլորտումապագավճարումներիհամարավելիշատմիջոցներիտրամադրում,

 ● կրթու թյուն՝ դաշնայինհամակարգինորկարգավորմանվերաբերյալկրթա-
կանպետականպայմանագիր,դպրոցականբարեփոխումներիմերժում,ավե

13Նվազագույնկենսականապահովմանևնվազագույնեկամուտիմասինտե՛սնաևէջ105ևայնտեղ
առաջարկվողգրականությունը:
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Սո	ցիա	լա	կան	

պե	տու	թյու	նը՝	որ	պես	

մաս	նակ	ցու	թյան	

նա	խա	պայ	ման

Սո	ցիա	լա	կան	

պե	տու	թյու	նը՝	որ	պես	

ժա	ղովր	դա	վա	րա	կան	

հա	սա	րա	կու	թյան	

մի	ջուկ

Շու	կա	յի	թե	րու	թյուն-

ներ	և	կար	գա	վո	րող	

պե	տու	թյուն

լիընդգծվածանհատականաջակցությաննպատակիձևակերպում,
 ● հար կեր՝ նպատակը՝պարզ,ավելիցածր,արդարհարկեր,ռեգրեսիվեկամ-
տահարկ,դաշնայինուհողայինհարկերիտարանջատում:

6.3.Համբուրգյանծրագիր՝Գերմանիայի
Սոցիալ-դեմոկրատականկուսակցության
(ՍԴԿ)հիմնարարսկզնունքներիծրագիրը
ՍԴԿ-ը2007թ.ընդունեցՀամբուրգյանծրագիրը:Այննախկինծրագրերիշարու-
նակություննէ:Համբուրգյանծրագրումսոցիալականպետությունըդիտարկվումէ
որպեսմարդկանցմասնակցությանհիմնարարնախապայման.«Սոցիալ-դեմոկրա-
տականկուսակցությաննպատակըբոլորմարդկանցմասնակցություննէտնտե-
սական,մշակութային,սոցիալականևքաղաքականզարգացումներին:Այսամենի
համարկարևորենլավկրթությունը,բավարարկենսամակարդակերաշխավորող
աշխատանքըևառողջությունը,ինչպեսնաև՝բարեկեցությանարդարբաշխումը:
Սոցիալականպետությանորակըչիորոշվումմիայննյութականաջակցության
չափով,այլնաև՝իրականկենսականհնարավորություններիտրամադրմամբ,
որոնքսկզբիցևեթևընդմիշտբոլորինպետքէնորովիհասանելիլինեն»(էջ58):

Միաժամանակ«ժողովրդավարականսոցիալիզմըմեզհամարմնումէ[…]ազատ,
արդարևհամերաշխհասարակությանտեսլական,որիիրականացումըմեզ
համարհարատևառաջադրանքէ:Մերգործելակերպիսկզբունքըսոցիալական
ժաղովրդավարություննէ»(էջ16ևհետո):

Սոցիալականպետությունըժողավրդավարականհասարակությանմիջուկնէ:
Այնբոլորիհամարապահովումէհնարավորմասնակցություն:Պետականայս
պատասխանատվությունըընկալելուհամարպետքէհստակեցվիպետության,
շուկայիևքաղաքացիականհասարակությանմիջևառաջադրանքներիհիմնա-
րարբաշխումը:ԱյդբաշխումըՍԴԿ-ըհստակորենառանձնացնումէ,իտարբե-
րությունՔԴՄ-իևԱԴԿ-ի:

Երկուէականհայեցակետերովքննվումենկարգավորողպետությանանհրա-
ժեշտություննուսահմանները.միկողմից՝ուսումնասիրվումենչկարգավորվող
կամոչբավարարչափովկարգավորվողշուկայիթերությունները,մյուսկողմից՝
ձգտումկահասնելուժողովրդավարականսոցիալիզմինպատակայինպատկե-
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Հիմ	նա	րար	ի	րա	վունք-

նե	րի	ի	րա	կա	նաց-

մանն	ուղղ	ված	

սո	ցիա	լա	կան	

պե	տու	թյուն

Ե	լա	կետ՝	ներ	կա	յի	

հա	սա	րա	կա	կան	

մար	տահ	րա	վեր	նե	րը

Նա	խա	պես	հո	գա	ցող	

սո	ցիա	լա	կան	

պե	տու	թյուն

րացման,որիերաշխավորըկարողէլինելմիայնակտիվևժողովրդավարական
հասարակությունըկարգավորողպետությունը:Ամփոփիչակնարկումթերու-
թյունները,ինչպիսինէօրինակ՝նպատակներիպատկերացումը,ուրվագծվումեն
որպեսբացուհասարակական-քաղաքականպատվեր,որըՍԴԿ-ըստանձնելէ
իրսոցիալական-քաղաքականծրագրով:

Սոցիալականպետությունըգործիքէ,որիմիջոցովբոլորմարդկանցհամարիրա-
կանկերպովպետքէգործենքաղաքացիական,քաղաքականևտնտեսական
լայնածավալիրավունքները:Այդպատճառով,այսգործիքըմիշտպետքէուղղել
(ևայսմիտքըհետևողականորենշարունակվումէՀամբուրգյանծրագրում)մի
կողմից՝աշխատանքիևտնտեսությանհետագազարգացմանը,մյուսկողմից՝
հիմնարարարժեքներիիրականացմանպայմաններին:

Ժամանակակիցհասարակությանմարտահրավերներըընտրվումենորպեսելա-
կետ.«Մերաշխատանքայինհասարակությունըարմատականփոփոխությանէ
ենթարկվում:Նորարարություններիարագությունըմեծանումէ,զբաղվածության
ձևերիբազմազանությունը՝աճում:Որակավորումնուգիտելիքըավելիենկարևոր-
վում:Ստեղծվումեննոր,ստեղծագործականմասնագիտություններ:Չժամկե-
տավորվածևկանոնավորվածաշխատանքայինժամերովավանդական,նոր-
մալաշխատանքայինհարաբերություններըկորցնումենիրենցնշանակությունը:
Շատմարդկանցաշխատանքայինկյանքըբնորոշվումէկախյալզբաղվածության,
աշխատանքայինգործունեությունչծավալելու,ընտանեկանաշխատանքիփու-
լերիևինքնուրունությանմիջևանցումներով»(էջ9):

«Այսփոփոխություններըհաճախորպեսհարկադրանքդիտարկվելով՝կարողեն
մարդունգերծանրաբեռնելևվախեցնել:Շատերըսարսափումենկախվածություն
ձեռքբերել,արհամարվելկամէլբոլորովինմոռացվելնաևքաղաքականության
կողմից:Նա,ովցածրորակավորումունիկամէլայլևսերիտասարդչէ,հաճախ
դուրսէմղվումաշխատանքայինշուկայից:Կանայք,ունենալովնույնիսկլավագույն
կրթություն,դեռվաղուցչունենմասնագիտականվերելքիևգոյությունըերաշ-
խավորողաշխատանքինույնհնարավորությունները:Աշխատանքունեցողներին
հաճախթվումէ,որաճողճնշման,խիստմրցակցությանևպահանջներիպատ-
ճառովիրենցկենսամակարդակըհաճախսպառնալիքիտակէ»(էջ9):

ԸստՀամբուրգյանծրագրի,փոփոխվող,ճկունտնտեսությանմեջհարկադրանք-
ներըևհնարավորություններնառանձինմարդկանցհամարկանուկլինենավե
լիմեծ:Եթեայսպայմաններումարդարհասարակությունումազատությունը,
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ՍԴԿ-ի	բա	րե	փո	խում-

նե	րի	ա	ռա	ջարկ	նե	րը

հավասարություննուհամերաշխությունըբոլորիհամարիրականանալիեն,
ապասոցիալականպետությանմիջոցներիամբողջությունըպետքէփոփոխվի:
Ծրագրումայսհարմարվողականությունըներկայացվումէ«նախապեսհոգացող
սոցիալականպետություն»հասկացությաններքո.

«Սո	ցիա	լա	կան	պե	տու	թյու	նը	կազ	մա	կերպ	ված	հա	մե	րաշ	խու	թյուն	է	ու	ժեղ	նե	րի	և	
թույ	լե	րի,	ե	րի	տա	սարդ	նե	րի	և	ծե	րե	րի,	ա	ռողջ	նե	րի	և	հի	վանդ	նե	րի,	գոր	ծա	ռու	նե	րի	
և	գոր	ծա	զուրկ	նե	րի,	ոչ	հաշ	ման	դամ	նե	րի	և	հաշ	ման	դամ	նե	րի	միջև:	Ա	պա	գա	յում	
սո	ցիա	լա	կան	պե	տու	թյան	հիմ	քը	կկազ	մեն	նաև	պե	տա	կա	նո	րեն	ե	րաշ	խա	վոր	ված	
սո	ցիա	լա	կան	ա	պա	հո	վու	թյունն	ու	մաս	նակ	ցու	թյու	նը,	սո	ցիա	լա	կան	աշ	խա	տան	քի	
վե	րա	բեր	յալ	դա	տա	րա	նով	ի	րա	կա	նաց	վող	ի	րա	վուն	քը,	ինչ	պես	նաև	գոր	ծա	ռո	ւի	
ի	րա	վունք	նե	րը,	[…]	որ	տեղ	գոր	ծու	նեու	թյան	ձևե	րը	ա	վե	լի	ճկուն	և	հա	ճախ	նաև	
ա	վե	լի	ծանր	են	դառ	նում,	ա	վե	լի	է	կարևոր	վում	սո	ցիա	լա	կան	պե	տու	թյան	գլխա	վոր	
գոր	ծա	ռույ	թը,	որն	է՝	ան	ցու	մա	յին	շրջան	նե	րում	անվ	տան	գու	թյան	ա	պա	հո	վու	մը:	[…]	
Նա	խա	պես	հո	գա	ցող	սո	ցիա	լա	կան	քա	ղա	քա	կա	նու	թյու	նը	ա	ջակ	ցում	է	գո	յու	թյու	նը	
ե	րաշ	խա	վո	րող	աշ	խա	տան	քա	յին	գոր	ծու	նեու	թյու	նը,	օ	ժան	դա	կում	դաս	տիա	րա-
կու	թյան	հար	ցում,	շեշ	տը	դնում	ա	ռող	ջու	թյան	մա	սին	նա	խա	պես	հո	գա	լու	վրա:	Այն	
ձևա	վո	րում	է	ժո	ղովր	դագ	րա	կան	փո	փո	խու	թյու	նը	և	ա	ջակ	ցում	կա	նանց	և	ծե	րե	րի	
զբաղ	վա	ծու	թյան	մա	կար	դա	կի	բարձ	րաց	մա	նը:	Վեր	ջին	հան	գա	ման	քը	նպաս-
տում	է	սո	ցիա	լա	կան	մե	կու	սաց	ման	վե	րաց	մա	նը	և	դ	յու	րաց	նում	մաս	նա	գի	տա	կան	
ներգ	րավ	վա	ծու	թյու	նը:	Այն	ոչ	ո	քի	չի	զրկում	սե	փա	կան	կյան	քի	հա	մար	պա	տաս-
խա	նատ	վու	թյու	նից:	Նա	խա	պես	հո	գա	ցող	սո	ցիա	լա	կան	պե	տու	թյու	նը	ըն	կա	լում	է	
կրթու	թյու	նը	որ	պես	սո	ցիա	լա	կան	քա	ղա	քա	կա	նու	թյան	հիմ	նա	կան	տարր՝	փոր	ձե	լով	
բո	լո	րին	ներգ	րա	վել	հա	սա	րա	կու	թյան	մեջ:	Այդ	պատ	ճա	ռով,	նա	խա	պես	հո	գա	ցող	
սո	ցիա	լա	կան	քա	ղա	քա	կա	նու	թյու	նը	միա	վո	րում	է	այն	պի	սի	ո	լորտ	ներ,	ինչ	պի	սիք	
են՝	տնտե	սա	կան,	ֆի	նան	սա	կան	և	աշ	խա	տա	շու	կա	յի,	կրթա	կան	և	ա	ռող	ջա	պա-
հա	կան,	ըն	տա	նե	կան	ի	րա	վա	հա	վա	սա	րու	թյան	քա	ղա	քա	կա	նու	թյան	ո	լորտ	նե	րը	և	
ներ	գաղ	թյալ	նե	րի	ին	տեգ	րու	մը»	(էջ	56):

Իտարբերությունպահպանողականգերմանականսոցիալականպետության,
«հետագայումևնախապեսհոգացողսոցիալականպետությունը»չիուղղորդվում
կարգավիճակըպահպանելով,այլարժանապատիվֆինանսականապահովմամբ
ցանականումէյուրաքանչյուրիներաշխավորելհնարավորություններևմուտք
դեպիհասարակություն:Այլկերպասած՝Համբուրգյանծրագիրըցանկանումէ
սոցիալականպետությունըզարգացնելսկանդինավյանսոցիալ-ժողովրդավա-
րականսոցիալականպետությանմոդելիուղղությամբ:Իհարկե,այսդեպքում
խոսքկարողէլինելմիայննախընտրածուղուցբխողվերակառուցմանմասին,
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որըհամակարգվածկերպովշարունակումէզարգացնելնախկինսոցիալ-պետա-
կանմիջոցները:Սրավերաբերյալմիքանիկարճկետերեննշվում:

● ՍոցիալականապահովագրությանմիջոցովՍԴԿ-ընախկինիպեսձգտումէ
հասնելսոցիալականապահովությանֆինանսավորման,որըհավասարաչափ
ֆինանսավորվումէգործատուիևգործառուիկողմից(էջ58):Իհարկե,այնպետքէ
լրացվիավելիուժեղհարկայինֆինանսավորմամբ:Սահստակորենտարբերումէ
ՍԴԿ-ըՔԴՄ-իցևԱԴԿ-ից:Պահանջվումէեկամուտիբոլորտարատեսակների
վրահարկայինայդպիսիֆինանսավորմանտարածում,այսինքն՝կողմնորոշում
ըստ«քաղաքացու»ևոչթեըստ«աշխատանքայինկարգավիճակի»(էջ58):

● ԱռողջությանևխնամքիոլորտիհամարՍԴԿ-ըպահանջումէքաղաքացիների
համերաշխապահովագրություն(էջ58),որըհաշվիէառնումեկամուտիբոլոր
տեսակները(օրինակ՝նաևպետծառայողներիևինքնազբաղվածներիհամար):

● Կենսամակարդակիհամարամենիցառաջմեծկարևորությունէտրվում
համայնքայինծառայություններին:Այստեղպետքէընդլայնվեններգրավման
նախագծերը,մանկապարտեզներիևդպրոցներիհետկապվածառաջարկ-
ները,առողջապահական,ինչպեսնաևսպորտայինառաջարկներըևքաղաք-
ներիշրջաններիզարգացումը:

● Ընտանեկանքաղաքականությանոլորտումվերենհանվում«ապրուստի
ևհոգածության»համարծնողականերկուկողմերիիրավահավասար
պատասխանատվությունը,կրթությունը՝որպեսավելիմեծանկախու-
թյան(էմանսիպացիայի),թափանցիկությանևհնարավորությունների
հավասարությանկենտրոնականևզարգացողբաղադրիչ(էջ60):Այս
կապակցությամբամբողջերկրիտարածքումպետքէներմուծվեներկա-
րօրյադպրոցներևներգրավվենքաղաքացիականհասարակությանհնա-
րավորինսշատգործունհաստատություններ(երաժշտականևարվեստի
դպրոցներ,սպորտայինակումբներևայլն),որպեսզիբոլորերեխաներնու
երիտասարդներըկարողանանզարգացնելիրենցհետաքրքրությունները
(անկախընտանեկանբյուջեից):

● ԵվրոպականսոցիալականմիությանմիջոցովՍԴԿ-ըցանկանումէամրապն-
դելԵվրամիությունըամուրսոցիալականչափորոշիչներով:Ընդորում,դրանք
պետքէերկրներինհնարավորությունտանգործելըստիրենցընտրածուղու
ևըստիրենցնախապայմանների:
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Բա	րե	փոխ	ման	նպա-

տակ.	ա	ռաջ՝	դե	պի	

սո	ցիալ-ժո	ղովր	դա-

վա	րա	կան	սո	ցիա-

լա	կան	պե	տու	թյուն

Հիմ	նա	կան	նպա	տակ՝	

սո	ցիա	լա	կան	և	

բ	նա	պահ	պա	նա	կան	

շու	կա	յա	կան	

տնտե	սու	թյուն	

արևա	յին	է	ներ	գիա	յի	

դա	րաշր	ջա	նում

Ա	զա	տա	կան,	բայց	ոչ	

շու	կա	յա	կան-ա	զա-

տա	կան	նպա	տակ	ներ

ԸնդհանուրառմամբՍԴԿ-ըներկայացնումէհետագայումևնախապեսհոգա-
ցողսոցիալականմիպետություն,որըուղղորդվումէամբողջկյանքիընթացքում
գործողհնարավորություններիհավասարությամբևսոցիալականհավասա-
րակշռությամբ:Եվրոպականմայրցամաքայինպահպանողականսոցիալական
պետությունըպետքէշարունակիիրզարգացումըսկանդինավյանսոցիալ-ժո-
ղովրդավարականսոցիալականպետությանմոդելիուղղությամբ:

ՍԴԿ-ի փո փո խու թյուն նե րի ա ռա ջարկ նե րը.
 ● աշ խա տանք/տնտե սու թյուն՝ճկունպետականսոցիալականապահովմամբ
աշխատանքայինապահովագրության14ներմուծում,բոլորիներգրավումապա-
հովագրմանհամահավասարհամակարգիմեջ,

 ● ա ռող ջու թյուն՝ քաղաքացիականապահովագրությաններմուծում,համայն-
քայինկենսապահովմանբարելավում,

 ● կրթու թյուն՝երկարմիասնականկրթականփուլեր,բարձրթափանցիկու-
թյունևայլն…,

 ● հար կեր՝սոցիալականապահովագրությանզուգորդումհարկայինավելի
խիստֆինանսավորմամբ,ըստգործունակության,եկամուտիբոլորտարա-
տեսակներիներգրավում:

6.4.«Ապագանկանաչէ».90-ի
դաշինք/Կանաչներիհիմնա-
րարսկզբունքներիծրագիրը
90-իդաշինք/Կանաչներըիրենցկուսակցականծրագիրըներկայացրելենարդեն
2002թ.:Վերջինսվերըբերվածծրագրերիցամենաերկարնէ:Հիմնականնպա-
տակնէհասարակությանզարգացումըսոցիալական,բնապահպանական,շուկա-
յականտնտեսությանևարևայինէներգիայիդարաշրջանիուղղությամբ:Բնական
պաշարներիանխնաօգտագործումըդիտարկվումէորպեսապագայիառանց-
քայինհիմնախնդիր:Անհրաժեշտվերակառուցումըներկայացվումէորպեսմի
նախագիծ,որնունիոչմիայնբնապահպանական-քաղաքական,այլնաև՝հասա-
րակական-քաղաքականընդգրկունհետևանքներևնախապայմաններ:

Հասարակական-քաղաքականտեսանկյունից90-իդաշինք/Կանաչներըցանակ-
նումենիրենցազատական(բայցոչշուկայական-ազատական)պատկերաց-
մամբտարբերվելմյուսկուսակցություններից.«Այդպատճառով,նախկին

14Քննարկվումէնաևորպես«զբաղվածությանապահովագրություն»,տե՛սէջ104:
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Ծա	վա	լուն	«մաս	նակ-

ցու	թյան	ի	րա	վունք»

սոցիալ-շուկայականտնտեսությունը,որըչափազանցշատէուղղվածձեռնար-
կություններիշահույթին,չիհամապատասխանումիրհավակնություններինև
պետքէշարունակզարգացվի:Սոցիալականնպաստըչիկարողնվազեցվել՝
հասցվելովպետությանգերատեսչականգործառույթին:Առանցհասարակա-
կանուժերիազատության,առանցքաղաքացիներիինքնորոշման,առանց
սուբսիդիարությանսոցիալականհամերաշխությունըքարանումէբյուրոկ-
րատիայիմեջ:Մենքկարևորումենքպետությանմիջոցներովքաղաքակիրթ
հասարակությանաջակցությունը՝միաժամանակսահմանափակելովպետու-
թյունը:Դատարբերումէմեզպետական-սոցիալիստական,պահպանողական,
ինչպեսնաևշուկայական-ազատականքաղաքականմոդելներից»(էջ43):Այս-
պիսով,90-իդաշինք/Կանաչներըպահանջումեն«կարգավորմանշրջանակ»,
որիպարագայումկերաշխավորվենբնապահպանական,սոցիալականևմշա-
կութայինշահերը(էջ46):

Սահանգեցնումէնաևազատական,բայցոչհասարակությանհամարպատասխա-
նատվությունկրողսոցիալականպետությանըմբռնմանը.«Սոցիալականքաղա-
քականությունևինքնորոշում:Սոցիալականպետությանմերընկալումըմարդուն
դնումէքաղաքականությանկենտրոնում:Արդարուսոցիալականքաղաքացիա-
կանհասարակությանմեջպետությունըշրջանակայինպայմաններէապահովում,
որոնքբոլորինհնարավորությունենընձեռումզարգացնելիրենցունակություն-
ներնուտաղանդները»(էջ62):

90-իդաշինք/Կանաչներըլիովինինքնուրույնեն.միկողմից՝նրանքապա-
վինումենազատականպատկերացումներին,քաղաքացիականհասա-
րակությանը,հասարակականկազմակերպություններինևմյուսկողմից՝
պետականաջակցությանը,ևայստարբերավանդույթներըամփոփվումեն
«մասնակցությանհավասարություն»կոչվողհամապարփակպատկերաց-
մանմեջ.«Սոցիալականարդարությանևհամերաշխաությանվերաբերյալ
մերպատկերացումներըվերենվերաբաշխմանդասականքաղաքակա-
նությունից:Մերքաղաքականությանառաջնայիննպատակնէխուսափել
աղքատությունիցևսոցիալականմեկուսացումից,ևծայրահեղվատվիճա-
կումգտնվողներիսոցիալականպայմաններըբարելավել:Մենքկամենում
ենքստեղծելմասնկացությանհավասարություն,որըբոլորքաղաքացիների
համարհասանելիէդարձնումկրթությունը,աշխատանքըևհնարավորու-
թյունէտալիսքաղաքականմասնակցությունունենալկարևորագույնհասա-
րակականոլորտներում»(էջ61):
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90-ի	դա	շինք/	Կա	նաչ-

նե	րի	բա	րե	փո	խում-

նե	րի	ա	ռա	ջարկ	ներ

«Մասնակցությանհավասարություն»պատկերացմանկիրառմանհամար90-ի
դաշինք/Կանաչներըկուսակցությանծրագրումներկայացնումենմիջոցառումների
ևմիջոցներիմիփաթեթ:Այստեղդրանքներկայացվումենոչամբողջությամբ,այլ
միքանիհիմնակետերով:

● Սոցիալականօգնությունը(որըծրագրիընդունմանպահինդեռգոյություն
ուներ)պետքէփոխակերպվի՝հօգուտկարիքինուղղված,ամբողջականգու-
մարայինհիմնարարապահովությունների:Ընդորում,հիմնարարապահո-
վությունըխրախուսողմիջոցառումներիառաջարկովպետքէհնարավոր
դարձնիօգնությանկարիքունեցողներինտրամադրելբավարարնյութական
աջակցություն(էջ64,66):Խրախուսողմիջոցառումներըպետքէկիրառվեն
պետականևքաղաքացիականհասարակությանգործունհաստատություն-
ների(միությունների,քաղաքներիշրջաններինախագծերիևայլն)համագոր-
ծակցությամբ(էջ65):

● ԻտարբերությունՔԴՄ-իևԱԴԿ-ի,90-իդաշինք/Կանաչներըներկայացնում
ենաշխատանքիավելիընդարձակսահմանում.«Ապագայիբնապահպա-
նական-սոցիալականշուկայականտնտեսությունըպետքէճանաչիուգնա-
հատիաշխատանքիբոլորձևերըևնախապայմաններստեղծիսեռերիմիջև
իրավահավասարբաշխմանհամար:Տնային,դաստիարակման,համայնքա-
յինաշխատանքըևհարևանությանօգնությունըսոցիալապեսձևավորված
քաղաքացիականհասարակությանհիմնաքարերնեն:Առանցդրանց,տեղ
չունեննաևհամերաշխություննուսոցիալականցանցերը»(էջ67):Աշխա-
տանքիայսլայնհասկացությունըանհետևանքչիմնումսոցիալ-քաղա-
քականդիրքորոշմանհամար:Ավելին,այնպահանջումէ,որսոցիալական
պետությունըակտիվորենկառուցինորհասարակականդաշտեր.«Հավելյալ
պիտիստեղծվենհանրայինֆինանսավորմամբ,սոցիալապեսևբնապահ-
պանականտեսանկյունիցիմաստալից,գոյությունըերաշխավորողաշխա-
տատեղեր:Մենքշեշտըդնումենքտեղականբնապահպանությանառկա
միտումներըշարունակզարգացնելուվրա:Դակախվածկլինիաշխատան-
քայինգործունեությունիրականացնելուհնարավորություններիարդար
ձևավորումից,կենսաաշխատանքայինժամերիխելամիտմոդելներիզար-
գացումից,ողջկյանքիընթացքումկրթությունըբոլորիհամարհնարավոր
դարձնելուց,կանանցխտրականություննութերագնահատումըկանոնա-
վորկերպովվերացնելուցևծերերինուներգաղթյալներինմեկուսացնելու
փոխարենակտիվորեններգրավելուց»(էջ68):
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Բա	րե	փո	խում	նե	րի	

նպա	տակ՝	ա	զա	տա-

կան	մի	տում	նե	րով	

հա	մեմ	ված	սո	ցիալ-

ժո	ղովր	դա	վա	րա	կան	

սո	ցիա	լա	կան	

պե	տու	թյուն

● ՍԴԿ-ինման,Կանաչներըկողմենարտահայտվումառողջության,խնամքիև
ծերությանոլորտներումքաղաքացիներիանդամավճարներովֆիանսավոր-
վողապահովագրությանը(էջ80):Այսապահովագրությանմեջանժամկետ
պետքէներառվենեկամուտիբոլորտեսակներնուանձինք(էջ80):Պետքէ
մտածելապագավճարումներիհամարմիջոցներիտրամադրմանգործընթացի
ևընկերակցություններիմոդելներիհամադրմանմասին՝առանցկանոնավոր
բացատրություններներկայացնելու,թեինչպեսպիտիայնգործի:

● 90-իդաշինք/Կանաչներիկուսակցականծրագիրըհատկանշականէնրանով,
որայնդիտարկումէոչմիայնֆինանսականհամակարգը,այլնաևհաշվիէ
առնումառաջարկիորակականապահովությունը՝շահառուներիհամարանար-
գելազատություն(էջ87)ևթափանցիկկրթականհամակարգստեղծելով(էջ72):

Ընդհանուրառմամբ,Կանաչներըհստակորեննկատելիկողմորոշումունենդեպի
սկանդինավյան,սոցիալ-ժողովրդավարականսոցիալականպետությանտարա-
տեսակը,թեև,դրսևորումեննաևորոշակիմիտումներ,որոնքկարելիէդասել
ազատականսոցիալականպետությանտարատեսակին:

Կա նաչ նե րի փո փո խու թյուն նե րի ա ռա ջարկ նե րը.
 ● աշ խա տանք/տնտե սու թյուն՝կարիքինուղղված,ամբողջականգումարային
հիմնարարապահովություններիներմուծում,աշխատանքիհասկացության
ընդլայնումևաշխատանքիայլձևերիճանաչում,

 ● ա ռող ջու թյուն՝ անդամավճարներովֆինանսավորվողապահովագրություն,
ապագավճարումներիհամարմիջոցներիտրամադրմանգործընթացիհավե-
լում,

 ● կրթու թյուն՝ սեփականպատասխանատվությանուժեղացում,երկարօրյա
դպրոց,հանրայինպատասխանատվությունկրողվերապատրաստմանընդ-
լայնում,

 ● հար կեր՝ըստգործունեության,եկամուտիբոլորտեսակներիներառում:
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2011թ.,	հիմ	նա	րար	

սկզբունք	նե	րի	

ա	ռա	ջին	ծրա	գիր

Պա	հանջ՝	սո	ցիա	լա-

կան	հիմ	նա	րար	

ի	րա	վունք	նե	րի	

ներ	մու	ծու	մը	

օ	րենսդ	րու	թյան	մեջ

6.5.«Ձախ»կուսակցությանծրագիրը
Յոխեն	Դահմ

Ձևավորվելով«Աշխատանքևսոցիալականարդարությունկուսակցություն»և
«Ընտրությանայլընտրանք»,Դեմոկրատականսոցիալիզմիկուսակցություննե-
րից՝2011թ.«Ձախ»կուսակցություննառաջինանգամորդեգրեցիսկականկու-
սակցականծրագիր:Այնորոշվեց2011թ.ապրիլի23-ինԷրֆուրտումկայացած
կուսակցականնիստինևհաստատվեցանդամներիորոշմամբ:

«Ձախ»կուսակցությանծրագիրըբաղկացածէհինգգլուխներից:Սկիզբըկու-
սակցությունընվիրումէիրծագմանմասիններածականինևդրանովիսկ՝իր
ԳՍՄԿ-ական(Գերմանիայիսոցիալիստականմիասնականկուսակցություն)անց-
յալին:Երկրորդգլուխընվիրվածէ«կապիտալիզմիճգնաժամին»,երրորդը՝«21-
րդդարումժողովրդավարականսոցիալիզմին»,հինգերորդը՝ռազմավարական
հարցերին:Չորրորդգլխումկուսակցությունընկարագրումէ«բարեփոխումների
ձախակողմյաննախագծեր՝հասարակականվերաձևավորմանքայլեր»:Այստեղ
տեղէգտնումնաև«Ժողովրդավարականսոցիալականպետությունումսոցիա-
լականանվտանգություն»վերտառությամբհատվածը(էջ42):

«Ձախ»կուսակցությունըսոցիալականպետությանիրտեսլականումընդգծումէ
սոցիալականիկապըժողովրդավարականիհետ,մասնավորապես.«Ինքնորորշված
ապրելուևժողովրդավությանձևավորմանըմասնակցելուիրավունքըծավալուն
կերպովըմբռնելկարողանալուհամարյուրաքանչյուրոքկարիքունիսոցիալա-
կանապահովության»(էջ42):Ստորևներկայացվելիքտեքստըկուսակցության՝
սոցիալականպետությանհանդեպունեցածպահանջիկարճամփոփումնէ.

«Մենքցանկանումենքունենալսոցիալականմիպետություն,որըհամերաշխորեն
կերաշխավորիկենսականայնպիսիվտանգներից,ինչպիսիքենհիվանդությունները,
դժբախտպատահարները,խնամքիկարիքըևհաշմանդամությունը,ինչպեսնաև
աշխատանքիանկարողություննուգործազրկությունը,կպաշտպանիաղքատությունից
ևծերությանընթացքումկապահովիինքնորոշվածարժանապատիվկյանք»(էջ42):

Վերընշվածինհասնելուհամար«Ձախ»կուսակցությունըցանկանումէսոցիալա-
կանհիմնարարիրավունքներնամրագրելօրենդրությանմեջևկենսաապահովումը
կազմակերպելհասարակական,շահույթչհետապնդողկազմակերպությունների
միջոցով(էջ42):Նրանքհանդեսենգալիսքաղաքացիներիապահովագրությանև
«կենսաթոշակիհամահավասարապահովագրությանօգտին,որըբոլորկանանց
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Գլ	խա	վոր՝	գոր	ծազր-

կու	թյան	խնդրի	

քննար	կում

Այ	լընտ	րան	քա	յին	

սե	փա	կան	տար	բե-

րակ	նե	րը	պարզ	չեն

Կողմ	նո	րո	շում	

սո	ցիալ-ժո	ղովր	դա-

վա	րա	կան	սո	ցիա	լա-

կան	պե	տու	թյան	

մո	դե	լով՝	ո	րո	շա	կի	

վե	րա	պա	հում	նե	րով

ուտղամարդկանցներառումէկենսաթոշակայինհավասարֆինանսավորվող,
օրինականապահովագրականհամակարգիմեջ»:

Կուսակցությանգլխավորթեմաներիցմեկըգործազրկությանխնդիրնէ:Նրանց
պահանջըհետևյալնէ.«Գործազրկությանպարագայումսոցիալականծառայու-
թյուններըպետքէմոտավորապեսապահովենմինչևայդունեցածկենսամակար-
դակը»(էջ43ևհետո):«HartzIV-ըպետքէվերացվի»(էջ44):Բայցայլընտրանքը
մնումէանորոշ:

Այսպիսով՝«Ձախ»կուսակցությունըառաջինհերթինկարևորումէ«նախկինեկա-
մուտովառաջնորդվելիքգործազրկությանգումարը,առնվազնկարիքներըծած-
կողևպատժամիջոցներիցազատնվազագույնապահովություն»:Շարունակելով՝
նրանքնշումեն,որ«Ձախիթևերը»հարումեն«առանցպայմաններիհիմնարար
եկամուտիհայեցակարգին»:Ծրագիրըոչմիորոշակիությունչիմտցնում:Նրանք
միայնավելացնումեն.«Մենքցանկանումենքշարունակելայսքննարկումը»(էջ44):

Միանորոշություն,որըկարելիէհանդիպելնաև«Ձախ»կուսակցությանծրագրի
այլկետերում:Ծրագիրըհագեցածէայնպիսիձևակերպումներով,ինչպիսիքեն
«Մենքցանկանումենք»,«Մենքպահանջումենք»կամայնպիսիկառույցներով,
ինչպիսիքեն՝«պետքէ»,օրինակինչպես՝«Բնակվելըբոլորիհամարպետքէերկա-
րաժկետկտրվածքովվճարելիլինի»:Այսշատվերացականնպատակադրումները
գրեթեդասակարգվածչենըստիրենցառաջնահերթություններիևթվարկվում
ենկողք-կողքի՝միայնմասամբկապվածլինելովմիմյանցհետ:Ծրագիրըկոնկ-
րետէդառնումայնհատվածներում,որտեղխոսքըմերժումներիմասինէ:Սեփա-
կանկառուցողականհեռանկարներըհաճախմնումենհամեմատաբարանորոշ:

«Ձախ»կուսակցությանսոցիալականպետությանպատկերացումներըկարելիէ
դասելմեծամասամբսոցիալ-ժողովրդավարականսոցիալականպետության
տարատեսակին:ԴասակարգումըԷսպինգ-Անդերսենի«Սոցիալականպետու-
թյանտիպաբանության»մեջկարողէտեղիունենալմիայնայնդեպքում,եթե
«Ձախ»կուսակցությունըհիմնովինհանդեսգաքաղաքականհամակարգի
փոփոխությանօգտին,կամինչպեսիրենքենպահանջում,«քաղաքականության
ուղղությանփոփոխության,որըճանապարհէհարթումդեպիհասարակության
հիմնարարվերակառուցում,ինչնէլհաղթահարումէկապիտալիզմը»(էջ4):Սա
առաջէբերումհարցեր,որոնքանցնումենսոցիալականքաղաքականության
դաշտիսահմանները:



85

Սո	ցիա	լա	կան	

պե	տու	թյան	

ընմբռն	ման	հստակ	

սահ	մա	նա	գիծ

«Ձախ» կու սակ ցու թյան փո փո խու թյուն նե րի ա ռա ջարկ նե րը.
 ● աշ խա տանք՝պատժամիջոցներիցազատնվազագույնապահովություն(հիմ-
նարարեկամուտ),աղքատությունիցապահովնվազագույնկենսաթոշակ,

 ● ա ռող ջու թյուն՝բոլորքաղաքացիներիապահովագրությանհամակարգի
ներմուծում,

 ● կրթու թյուն՝համատարածանվճարկրթություն,
 ● հար կեր՝փոքրևմիջինվաստակունեցողներիհարկիթեթևացում,բարձր
եկամուտների,ինչպեսնաևմեծունեցվածքի,ժառանգության,կապիտալի
եկամուտիևձեռնարկություններիշահութահարկիբարձրացում,հասարա-
կականաշխատանքներիապահովմանևբարելավմաննպատակովվերից
վարվերաբաշխում:

6.6.Ամփոփում

Բունդեսթագումներկայացվածհինգկուսակցություններիկուսակցականծրագ-
րերըվերջիններիս«մտադրություններիհայտարարություններն»են,թեունենալով
քաղաքականիշխանություն՝ո՞րուղղությամբկշարունակենզարգացնելգերմա-
նականհասարակականհամակարգըևսոցիալականպետությունը:

Առանցանձնականգնահատականիցխուսափելու՝կարելիէգալհետևյալեզրա-
կացությանը,որկուսակցություններիսոցիալ-քաղաքականդիրքորոշումների
համարկարելիէզարմանալիպարզսահմանագիծանցկացնելմիկողմիցՔԴՄև
ԱԴԿկուսակցություններիևմյուսկողմիցՍԴԿ,90-իդաշինք/Կանաչներ,«Ձախ»
կուսակցություններիմիջև:

ՔԴՄ-ըևԱԴԿ-ըձգտումենսոցիալականպետությանազատականմոդելի,որը
խստորենխարսխվածէաշխատանքայինարդյունավետությամբպայմանավոր-
վածսկզբունքիվրա,թեևերկուկուսակցություններնէլունենմիմյանցիցհստա-
կորենտարբերվողմոտեցումներ:Ընդհանրությունըանգլոսաքսոնականտիպի
ազատականսոցիալականպետություննէ:ՔԴՄ-ըմասամբտարբերվումէպետա-
կանսոցիալականօգնությանվրաիրխիստկենտրոնացմամբ՝հաշվիառնելով
սուբսիդիարությանսկզբունքը:

ՍԴԿ-ը,Կանաչներըև«Ձախ»կուսակցությունըհստակորենավելիմիտվածեն
կարիքներիևհնարավորություններիհավասարությանխառըմիհամապատկերի,
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որըպետքէկիրառվիհիմնարարհամապարփակիրավունքներումևպետականո-
րեներաշխավորվի:Սակայննրանքհստակորենտարբերվումենմիմյանցիցայդ
հիմնարարպահանջներիկիրառմանվերաբերյալպատկերացումներով:

● 90-իդաշինք/Կանաչներըպետականապահովությանտարրերիհետմեկտեղ
իրենցմտորումներումավելիհստակորեններառումենազատականհայեցա-
կետերևքաղաքացիականհասարակությանըվերաբերողտարրեր:

● «Ձախ»կուսակցությունըսոցիալականհիմնարարիրավունքներնապահովող
սոցիալ-պետականտարրերիհետմեկտեղքննարկումէնաևկապիտալիզմը
հաղթահարելուևհասարակությանվերակառուցմանհարցերը:

● ՍԴԿ-ըվերլուծումէփոփոխվողտնտեսությանմարտահրավերներըևձգտում
սկանդինավյան,սոցիալ-ժողովրդավարականսոցիալականպետության
մոդելինմիտվածբարեփոխման,որըմիաժամանակճկունությունցուցաբե-
րողտնտեսությունումպետքէհիմնինախապեսևհետագայումհոգացող
սոցիալականպետություն:Քաղաքացիականհասարակության,ընտանեկան
ևպետականտարրերըպետքէդիտարկվենհավասարաչափևշարունակեն
զարգացվել:
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Դանիա Շվեդիա Նիդերլանդներ Գերմանիա Մեծ Բրիտանիա
ԵՄ–27 = 100

7.ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՌԱՆՑՔԱՅԻՆՈԼՈՐՏՆԵՐԸ
Նախորդողգլուխներումպարզաբանվեցինսոցիալ-դեմոկրատիայիծրագրա-
յինծավալըևսոցիալականքաղաքականությանհիմնարարհարցերնուհաս-
կացությունները:Այսգլխումքննությանկառնվենգերմանականսոցիալական
համակարգիհարկային,գործազրկության,կենսաթոշակային,առողջապահա-
կանևկրթականոլորտներըևկհամեմատվենայլերկրներիօրինակներիհետ:
Կենտրոնումկլինիայնհիմնականհարցը,թեգերմանականսոցիալականպետու-
թյունըինչպիսի՞իրավիճակումէգտնվումարդարությանտարբերհարթություն-
ներումևի՞նչդասերպետքէքաղելիրավիճակից:

Տարբերերկրներումտարբերենկենսապահովմանծախսերը:Ներկայացվողթվե
րըավելիլավդասակարգելկարողանալուհամար9-րդգծապատկերումներկա-
յացվածենհամեմատվողերկրներիգնայինսանդղակները:Գնայինսանդղակը
ցույցէտալիսգնողունակությանհավասարությանևԵՄ27երկրներիմիջին
փոխարժեքիհարաբերակցությունը:Եթեսանդղակը100-իցբարձրէ,ապա
համապատասխաներկրումկենսաապահովումըհամեմատաբարթանկէ,եթե
սանդղակը100-իցցածրէ,ապաայնհամեմատաբարմատչելիէ:Ներկայացված
բոլորտվյալներիհաշվարկըկատարվածէեվրոյով:

Աղբյուր՝Եվրոստատ

Գծապատկեր	9.	Մասնավոր	տնտեսությունների	գնային	սանդղակը	2010թ.

Օ րի նակ՝5երկրներիհամեմատությամբԵՄ27երկրներիմիջինհաշվարկով
Դանիայումկենսապահովմանծախսերըամենաբարձրնեն՝մոտ142%:Սանշա-
նակումէ,որԵՄերկրներումկենսապահովմանհամարծախսվողմիջին1եվրոյի
փոխարենԴանիայումպետքէծախսել1,42եվրո,Գերմանիայում՝104,3%,
այսինքն՝1,04եվրո:.
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Հար	կե	րի	ե	րեք	

նպա	տակ	նե	րը՝	

հա	սույթ,	բաշ	խում	և	

ուղ	ղոր	դում

Լրացուցիչընթեր-

ցանությանհամար՝

Շ	տե	ֆան	Հոմ	բուրգ	

(2008թ.),	«Ընդ	հան-

րա	կան	հար	կե	րի	

ուս	մունք»,	Մ	յուն	խեն:

Ջո	յել	Ս	լեմ	ռոդ	և	Ջոն	

Բա	կի	յա	(2004թ.),	

«Taxing	Ourselves,	A	

Citizen՚	s	Guide	to	the	

Great	Dabate	over	Tax	

Reform»,	Cambrige:

7.1.Հարկեր
Թ	հո	մաս	Ռիք	սեն

Այս գլխում՝
● կներկայացվենհարկմանկարևորագույնսկզբունքները,
● կներկայացվենհարկերիտարբերտեսակներըևկքննարկվեննրանցբաշխ-
մանազդեցությունները,
● կներկայացվենսոցիալականպետությաներեքմոդելներիկառուցվածքները,
վերջիններսկհամեմատվենիրենցտնտեսականարդյունավետությանևբաշխ-
մանազդեցությանտեսանկյունից:

Հարկերըևտուրքերըսոցիալականպետությանհամարկարևորվումեներեք
պատճառներով:Առաջին՝դրանքհասույթիաղբյուրենսոցիալականքաղա-
քականծրագրերըֆինանսավորելուհամար:Սաառանցքայինէնաևքաղա-
քականմյուսբոլորճյուղերիհամարևհանդիսանումէհարկերինշանակու-
թյանֆիս	կալ	նպա	տա	կը:Երկրորդ՝հասույթի,բնակաչությանունեցվածքի
ևբարեկեցությանբաշխմանչափիևկառուցվածքներիվրաազդեցություն
գործելուհնարավորություն(վե	րա	բաշխ	ման	նպա	տակ):	Երրորդ՝հարկերը
կարողենօգտագործվելորպեսուղղորդողնորմերհարկատուներիշրջա-
նումորոշակիվարքագիծստեղծելուհամար:Օրինակ՝ծխախոտիևալկոհոլի
հարկումըարդարացվումէհաճախառողջապահականքաղաքականության
տեսանկյունից:

Հար կե րի, հաս տա տագր ված վճար նե րի և ներդ րում նե րի միջև ե ղած տար-
բե րու թյուն նե րը

Հարկը,նեղիմաստով,պարտադրվածվճարէառանցուղղակիփոխհա-
տուցման:(տե՛ս3-րդպարագրաֆի1-ինպարբ.,Հարկայինօրենսգիրք):Սա
չիտարածվումմյուստուրքերիտեսակներիվրա,որոնք,լայնիմաստով,
կարելիէնույնպեսդասելհարկերիշարքին.դրանքգանձվումենհանրային
ծառայություններիֆինասավորմանհամար:Հաստատագրվածվճարները
միտվածենորոշակինպատակի,որոնցօգուտըվերագրվումէառանձին
ոլորտների,ինչպեսօրինակ՝աղբահանությանհամարվճարները:Ներդրում-
ներընույնպեսուղղվածենորոշակինպատակի,սրանքվերագրվումենորո-
շակիխմբերի:Օրինակ՝գործազրկությանապահովագրությունըաշխատող-
ներինապահովագրումէգործազրկությանռիսկերից:Նույնըվերաբերումէ
նաևսոցիալականապահովագրությանմյուստեսակներին:
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Հարկ	ման	եր	կու	

սկզբունք՝	ար	դա	րու-

թյուն	և	տն	տե	սա	կան	

արդ	յու	նա	վե	տու	թյուն

Հաջորդիվկպարզաբանվենհարկմանկարևորագույնսկզբունքներըևկներկա-
յացվենտարբերհարկատեսակները:Դրահիմանվրակներկայացվենհարկային
պետությաներեքտիպերը,ևկհամեմատվիվերջիններիսսոցիալականքաղա-
քականությանարդյունավետությունը:

7.1.1.Հարկմանսկզբունքները.արդարու-
թյունևտնտեսականարդյունավետություն

Հարկայինհամակարգըձևավորելիսպետությունըպետքէհետապնդիորոշակի
նպատակներ:Այդնպատակներիցերկուսը՝արդարությունըևտնտեսական

արդյունավետությունը,անմիջա-
կանորենկապվածենսոցիալա-
կանպետությանևքաղաքական
մեկնաբանություններիհետ:15
Երկունպատակներնէլցանկալի
են,սակայնկարողենմիմյանց
հակասել:Վերջիններիսհարա-
բերականկարևորությանշուրջ
ընթանումէքաղաքականպայ-
քար:

Ի՞նչ է ար դար հար կու մը
Հարկայինհամակարգըպետքէ
արդարլինի:Հարցը,թեո՞րնէ
արդար հարկումը, թերևս
վիճելիէ:Քաղաքականտնտե-
սագետներիևփիլիսոփաների
կողմից վաղուց քննարկվող
երկու սկզբունքները՝աշխա-
տանքիարդյունավետությամբ
պայմանավորված արդարու-

թյունըևհամարժեքությանսկզբունքը,կարողենօգտակարլինելհարկային
արդարությանմասինկառուցողականքննարկումներանելիս:

15 Հարկային համակարգիևս երկու շատ կարևոր չափորոշիչներ են կատարումը,այսինքն՝
կառավարելիությունըևպարզությունը,այսինքն՝թափանցիկությունը,որոնքայստեղ չեն
մանարամասնվի:

Տար բեր հարկ ման օ րենք նե րի բաշ խ ման ազ դե-

ցու թյան գործ նա կան կա նոն նե րը

Ռեգ րե սիվ հարկ մանդեպքումհարկերընվա-
զումենաճողեկամուտներիհետ:Ռեգրեսիվհար-

կատեսակըվերաբշխումէեկամուտըևունեցվածքը

ներքևիցդեպիվերև:Արդարությանառումովվեր-

ջինսանընդունելիէ:Հարկատեսակըհա մա մաս-
նա կան է (պրո պոր ցիո նալ),եթեանկախ
եկամուտիչափերիցբոլորըհավասարաչափեն

հարկվում:Աճողեկամուտիհետաճումէնաև

բա ցար ձակ հար կա յին բե ռը:Վերաբաշխ-
մանազդեցությունըավելիթույլէ,քանպրոգրե-

սիվդրույքաչափերիպարագայում:Հարկատեսակը

պրոգ րե սիվ է,եթեհարկայինբեռըավելիբարձր
եկամուտներիդեպքումտոկոսայինհարաբերու-

թյամբավելիբարձրէ,քանցածրերիդեպքում:Աճող

եկամուտիդեպքումաճումէնաևհամեմատական

հարկայինբեռը,ևվերաբաշխմանազդեցությունը

շատավելիմեծէ:
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Աշ	խա	տան	քի	

ար	դա	րու	թյուն	և	

հա	մար	ժե	քու	թյան	

սկզբունք

Հար	կու	մը	ըստ	աշ	խա-

տան	քի	ար	դյու-

նա	վե	տու	թյան

Հարկ	ման	ուղ	ղա	հա-

յաց	և	հո	րի	զո	նա	կան	

ար	դա	րու	թյուն

Ինչ	պի	սի՞	հար	կա	յին	

կա	նոն	ներ	են	

բա	վա	րա	րում	այդ	

պա	հանջ	նե	րը

Ն	վա	զող	սպառ	ման	

սահ	մա	նա	յին	հակ-

վա	ծու	թյու	նը՝	որ	պես	

պրոգ	րե	սիվ	հարկ-

ման	հիմ	նա	վո	րում

Աշ խա տան քի արդ յու նա վե տու թյամբ պայ մա նա վոր ված հար կում
Հարկատուներիանհատականաշխատանքայինարդյունավետությամբպայ-
մանավորված՝հարկմանպահանջըհանդիպումէարդենիսկԱդամՍմիթիմոտ:
Եթեցանկանումենքայսսկզբունքըկիրառելպրակտիկքաղաքականությանմեջ,
անմիջապեսհարցէառաջանում՝ինչպե՞սպետքէչափելարդյունավետությունը
(այսմասինտե՛սնաև3-րդգլխում):Երբեմնենթադրվումէ,որանհատականեկա-
մուտըարտացոլումէաշխատանքիարդյունավետությունը:

Աշխատանքիարդյունավետությանսկզբունքիցկարելիէերկուհետևությունանել:
Առաջին՝հավասարաչափեկամուտունեցողհարկատուներըվճարումենմիևնույն
հարկայինդրույքաչափերը(հորիզոնականարդարություն):Երկրորդ՝ավելիբարձր
եկամուտունեցողանձանցհարկայինբեռըպետքէավելիմեծլինի,քանցածր
եկամուտունեցողներինը(ուղղահայացարդարություն):

Վիճելիէ,թեինչպիսիհարկայինկանոններենբավարարումայդպահանջները:
Պարզէ,որռեգրեսիվհարկատեսակըհակասումէայսսկզբունքին:Կարելիէ
նաևայնտեսակետըներկայացնել,ինչպեսդաանումեննեոլիբերալները,որ
սահամապատասխանումէաշխատանքիարդյունավետությամբպայմանա-
վորվածհարկմանտեսակին,եթեհամամասնականհարկըբարձրացվումէ:
ՍահմանադրականդատարանինախկինդատավորՔիրխհոֆըառաջար-
կումէ,օրինակ,բոլորեկամուտներիհամարկիրառելհավասարաչափ25%
հարկայինդրույքաչափ:

Հար կա յին պրոգ րե սի վու թյան 
հիմ նա վո րում
Կարելիէպնդելնաև,որուղղա-
հացարդարությունըպահան-
ջումէ,որեկամուտիաճիհետ
միասին մեծանա նաև համե-
մատականհարկայինբեռը:Սա
կարելիէ հետևյալ կերպհիմ-
նավորել, օրինակ՝ տարեկան
100.000եվրոեկամուտունե-
ցողհարկատուիհամարիրեկա-
մուտիմեկքառորդմասվճարելը
ավելիփոքրզոհաբերությունկնշանակի,քան20.000եվրոեկամուտունեցողի
համար:Առաջինը25.000եվրոհարկվճարելուարդյունքումստիպվածկլինիհրա-

Ս պառ ման սահ մա նա յին հակ վա ծու-
թյու նըտնտեսագիտականհասկացությունէ:
Այնբնութագրումէսպառմանբաժինըհարկերը

վճարելուցհետոմացածեկամուտիցանկացած

փոփոխությանմեջևորոշվումէսպառմանփոփո-

խությանևհարկերըվճարելուցհետոմացածեկա-

մուտիփոփոխությանհարաբերությամբ(օրինակ՝

որքա՞նավելիշատհաճույքկպատճառիտասնե-

րորդբաժակգինինիններորդիհետհամեմատու-

թյամբ)(տես՛«Քաղաքագիտականհանրագիտա-

րան»,2011թ.,էջ131):
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Հա	մար	ժե	քու	թյան	

սկզբունք.	թվաց	յալ	

ար	դա	րու	թյան	տե	սակ

Խն	դիր.	ճիշտ	

«ար	ժե	քի»	սահ-

մա	նում

ժարվելիրերկրորդավտոմեքենայիցկամայդտարվաերրորդհեռավորճանա-
պարհորդությունից:Մինչդեռերկրորդիհամար5.000եվրովճարելըկարողէ
նշանակելընդհանրապեսհրաժարվելարձակուրդիցկամառողջսննդամթերքից:
Հաշվիառնելովայսքննարկումները՝հարկայինհամակարգըպետքէպրոգրեսիվ
լինի,ինչըպահանջումէնաևՍԴԿ-ը:Տնտեսագետներըխոսումենեկամուտի
սպառմանսահմանայինհակվածությաննվազմանմասին:

Ձեռ	նար	կու	թյուն	նե	րը	և	մաս	նա	վոր	տնտե	սու	թյուն	նե	րը,	ի	րենց	աշ	խա	տան	քա	յին	
արդ	յու	նա	բե	րու	թյա	նը	հա	մա	պա	տաս	խան	պետք	է	մաս	նակ	ցեն	պե	տա	կան	հար	կե	րի	
ֆի	նան	սա	վոր	մա	նը:	Դա	նշա	նա	կում	է,	որ	մենք	կողմ	ենք	ա	պա	ցուց	ված	ե	կա	մուտ-
նե	րի	հարկ	ման	պրոգ	րե	սիվ	հար	կա	տե	սա	կին	(Համբուրգյանծրագիր,2007թ.,էջ46):

Հա մար ժե քու թյան սկզբունք

Հարկմանարդարությաներկրորդսկզբունքըհամարժեքությանսկզբունքնէ:
Այնհաճախդիտարկվումէորպեսհակադրությունաշխատանքիարդյունավե-
տությանարդարությանը,ըստորիվճարվողհարկերիծավալըպետքէչափվի
պետությանկողմիցստացվողփոխհատուցմանծավալով:Վերջինիսմիտքըկայա-
նումէնրանում,որհարկերըներկայացնենհանրայինբարիքներիտրամադրման
արժեքը:Համարժեքությանսկզբունքը,այսպիսով,պահանջումէփոխանակման
արդարություն:

Հաճախանհնարէ,որորոշակիպետականնպաստիհամարսահմանվիկոնկրետ
անհատինվերագրելիարժեք:Բարիքները,որոնք,նեղիմաստով,ֆինանսավորվում
ենհարկերիմիջոցով,ունենհանրայինբարիքի16որակներ:Շուկայիմեխանիզմը
այստեղչիգործում,ևայդիսկպատճառովհնարավորչէորևէբարիքիհամար
կոնկրետգինսահմանել:Հաստատագրվածվճարիդեպքում,սակայն,դահնարա-
վորէ:Այնսահմանվումէըստհամարժեքությանսկզբունքի:Այդպեսէնաևներդ-
րումներիպարագայում,փոքրինչավելիազատեղանակով:Գործազրկությանև
կենսաթոշակայինապահովագրությանհամարվճարվողներդրումներիևիրակա-
նումվերադարձվողնպաստներիմիջևսահմանվածչէխիստհամարժեքություն:
Պարզչէ՝արդյո՞քընդհանրապեսգործըկհասնիապահովագրությանը,ևորքա՞ն
ժամանակայնկգործի:Նախատեսվածնպաստները,այնուամենայնիվ,սահման-
վումեն՝նախկինումվճարվածներդրումներիչափըհաշվիառնելով:

16Տե՛սգիրք2,«Տնտեսությունևսոցիալ-դեմոկրատիա»,գլուխ7.3.:
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Փոխ	հա	տու	ցում	

հար	կե	րի	հա	մար.	

«քա	ղա	քա	կիրթ	

հա	սա	րա	կու	թյուն	»

Հար	կա	յին	պրոգ	րե	սի-

վու	թյան	հա	մար	

հիմ	նա	վո	րում՝	նա,	ով	

ա	վե	լի	շատ	ու	նի,	

ա	վե	լի	շատ	օ	գուտ	է	

քա	ղում	ի	րա	վա	կան	

հա	մա	կար	գի	

պահ	պան	ման	

արդ	յուն	քում:

Չե	զո	քու	թյուն.	չկան	

տնտե	սա	կան	

վայ	րի	վե	րում	ներ:

Նեղիմաստով,նույնիսկհամարժեքությանսկզբունքըհարկերիդեպքումխիստ
կիրառությունչիգտնում:Այդուամենայնիվ,արդարհարկայինհամակարգիմասին
մտածելիս,օգտակարէայդսկզբունքըհաշվիառնել«մեղմ»իմաստով:Միանգա-
մայնպարզէ,որհարկատուներըիրենցհարկերիամբողջականությանդիմացշատ
կոնկրետփոխհատուցումենստանում,որնարտահայտվումէհանրայինբարիք-
ներիամբողջականությամբ,եթենույնիսկյուրաքանչյուրիհամարհնարավորչէ
հարկերիվճարմանճշգրիտարժեքսահմանել:Հանրայինհարկերիմիջոցովեն
հնարավորիրավականհամակարգիստեղծումը,ներքինևարտաքինանվտան-
գությաներաշխավորումը,սոցիալականնպաստները,դպրոցներիգոյությունը,
փողոցներիկառուցապատումըևհանրայինփոխադրամիջոցներիաշխատանքը:
Հակիրճամփոփում.

«Հար	կերն	այն	են,	ինչ	մենք	վճա	րում	ենք	քա	ղա	քա	կիրթ	հա	սա	րա	կու	թյան	հա	մար»	
(ՕլիվերՎենդելլՀոլմես(1927թ.),ամերիկյանսահմանադրականդատարանի
դատավոր):

Հար կա յին պրոգ րե սի վու թյան հա մար ժե քու թյան տե սա կան հիմ նա վո րում
Եթեայսքննարկումներըշարունակվեն,հնարավորկլինիցույցտալ,որարդյուն-
քումհամարժեքությանսկզբունքըանպայմանչէ,որհակադրությանմեջհայտնվի
աշխատանքիարդյունավետությամբպայմանավորվածհարկմանսկզբունքիհետ:
Իդեպ,հնարավորէայնօգտագործելպրոգրեսիվհարկմանարդարացմանհամար:
Հարկերընախապայմանենհանդիսանումիրավականհամակարգիստեղծման
ևպահպանմանհամար,ինչըերաշխավորումէմասնավորսեփականությունը:
Ավելիճիշտ՝հարկերովսահմանվումէ,թեինչնէդիտարկվումորպեսմասնավոր
սեփականություն:Այդիսկպատճառով,հարկերիպրոգրեսիվություննարդարաց-
վումէհատկապեսնրանցկողմից,ովքերավելիշատսեփականությունուեկա-
մուտունենև,հետևաբար,իրավականևսեփականությանօրենսդրականհամա-
կարգիպահպանմանարդյունքումավելիշատօգուտենքաղում,քանպակաս
բարեկեցիկները:Նրանքպահանջումեննաևայդօրենսդրությանպահպանման
ծախսերիավելիբարձրմասնակցություն:17

Տն տե սա կան արդ յու նա վե տու թյուն
Հարկայինհամակարգիարդարությաննառնչվողնշվածսկզբունքներիհետմեկ-
տեղ,պետքէհարկայինհամակարգըայնպեսկառուցվածլինի,որհնարավորինս
քիչտնտեսականվայրիվերումներիպատճառդառնա:Շրջանառվումէչեզոքու-

17Տե՛սգիրք2.,«Տնտեսությունևսոցիալ-դեմոկրատիա»,գլուխ7.2.:
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Ինչ	պի	սի՞	հա	վա	սա-

րակշ	ռու	թյուն	պետք	է	

լի	նի	ա	ճի	և	ար	դա	րու-

թյան	միջև:

Ի	րա	կա	նում	որ	քա՞ն	

մեծ	է	հա	կա	մար-

տու	թյու	նը:

թյաննպատակը:Չեզոքությունըկարևորնպատակէ,քանիորայնհնարավորէ
դարձնումռեսուրսներիարդյունավետօգտագործումըևայդպիսովնպաստում
աճին:Խնդիրըկայանումէնրանում,որյուրաքանչյուրհարկատեսակխեղաթյու-
րումէտնտեսականգործիչներիորոշումները:Միակբացառություննէկազմում
այսպեսկոչվածհարկումնըստգլխաքանակի,ըստորիբոլորքաղաքացիները
պետքէվճարենբացարձակհամաչափհարկայինվճար:Անգամնույնիսկգլխա-
քանակովհարկատեսակըիրականումորևէտեղչիկիրառվում,քաղաքականա-
պեսոչ՛կիրառելիէ,ոչ՛էլցանկալի,քանիորայնհակասումէվերըներկայացված
արդարությանքննարկումներին,այնուամենայնիվայնկարողէծառայելչեզոքու-
թյանհայեցակարգիպարզաբանմանը:Այսպիսիհարկատեսակըկլիներբացար-
ձակչեզոք,քանիորանկախնրանից,թեմարդըինչպիսիվարքագիծունենար,
եկամուտկունենարթեոչ,մշտապեսպետքէվճարերբացարձակհավասարա-
չափհարկավճար:Այսպայմաններումտնտեսականտևականբարելավմանև
դրանովիսկտնտեսականաճիննպաստելուգայթակղությունըմեծէ:Այլբանէ,
եթեաճողեկամուտիհետմեծանումէհարկայինբեռը:Այդպարագայումնվա-
զումէավելիուժգինաշխատելուգայթակղությունը:Որքանավելիպրոգրեսիվէ
հարկայինհամակարգը,այնքանավելիցածրէանհատականարդյունքըբարե-
լավելուգայթակղությունը:

Արդ յո՞ք գո յու թյուն ու նի հա կա մար տու թյուն արդ յու նա վե տու թյան և ար դա-
րու թյան միջև
Հարկայինդրույքաչափըդիտարկվումէորպեսարդար,քանիորհարկայինբեռը
պրոգրեսիվէբաշխվում,այնկարողէնաևտնտեսականաճիխոչընդոտհանդի-
սանալ:Այսհեռանկարիպարագայումգործենքունենումարդյունավետությանև
արդարությանմիջևնպատակայինհակամարտությանհետ:Արդարությանորևէ
չնչինմասիցհրաժարվելուդեպքումկարողենքձեռքբերելաճկամհակառակը:
Թեինչպիսի՞հավասարակշռությունկլինիայդերկունպատակներիմիջև,կախ-
վածէհասարակությանարժեհամակարգից:Այդհարցըհարկերիվերաբերյալ
քաղաքականքննարկումներիառանցքայինառարկանէ:

Հաջորդիվկտեսնենք,թետարբերերկրներգնահատմանինչպիսիորոշումներեն
կայացրել:Հարցէծագում՝,ինչպիսի՞հարաբերակցությունէառկաարդյունա-
վետությանևարդարությանմիջև,արդյո՞քայդհարաբերակցությունըչիկարող
պայմանավորվածլինելայլգործոններով:Այդերկունպատակների՝արդյունա-
վետությանևարդարությանմիջևհակամարտությունըայնքանէլմեծչէ,որքան
այնառաջինհայացքիցթվումէ:
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Ուղ	ղա	կի	հար	կե	րը	

տա	րած	վում	են	ե	կա-

մու	տի	և	գույ	քի	վրա:

Սո	ցիա	լա	կան	

ներդ	րում	նե	րը	լայն	

ի	մաս	տով	հար	կեր	են:

Ա	նուղ	ղա	կի	հար	կե	րը	

հա	վա	քագր	վում	են	

ե	կա	մու	տի	ի	րաց-

ման	արդ	յուն	քում,	

օ	րի	նակ՝	ա	վե	լաց-

ված	ար	ժե	քի	հար	կը

7.1.2.Տարբերհարկատեսակներ

Իրականումպետությանկողմիցհարկվումենտաբերբաներ,գործունեության
տարբերտեսակներ:Հարկերըբաժանվումենտարբերտեսակների:

Ող ղա կի հար կեր
Ուղղակիհարկերըանմիջականորենկապվածենաշխատանքիարդյունավետության
ցուցանիշներիհետ,դրանքտարածվումենեկամուտիևգույքիվրա:Ուղղակիհար-
կերիթվինենդասվումեկամտահարկը,կորպորատիվհարկը,ժառանգությանհարկը
ևգույքահարկը:Գերմանիայում(ևշատայլերկրներում)եկամտահարկիպարագայում
կիրառվումէպրոգրեսիվհարկայինդրույքաչափ:Այսհարկըվճարվումէֆիզիկական
ևիրավաբանականանձանցկողմից:Շահութահարկիպարագայումիրավաբանա-
կանանձանցշահույթիհամար(օրինակ՝ՍՊԸ,ՓԲԸ)գործումէհամամասնական
(proportional)դրույքաչափը:Գերմանիայումայնկազմումէ25%(սրանավելանումէ
նաևգործարարությանպետականտուրքը,որըգանձվումէհամայնքներիկողմից):

Սո ցիա լա կան ա պա հո վագ րու թյան հար կա յին և ներդ րու մա յին ֆի նան սա-
վո րու մը
Լայնիմաստովսոցիալականապահովագրականներդրումներընույնպեսդասվում
ենուղղակիհարկերիշարքին:Վերջիններիսհամարգործումէհամամասնական
(proportional)դրույքաչափ:Բացիդրանիցհաճախգոյությունունիներդրումների
չափմանսահմանագիծ:Բարձրեկամուտներըչենօգտագործվումհամապատաս-
խանսոցիալականնպաստներիֆինանսավորմանհամար:Այսպիսով,սոցիալական
ապահովագրությունըավելիշուտռեպրեսիվկազմաձևունի:Կենսաթոշակային
ևառողջապահականապահովագրությանհամարտրվումէպետականհավե-
լավճար,որը(նեղիմաստով)ֆինասավորվումէհարկերիմիջոցով:Սոցիալական
ապահովարգրությանռեգրեսիվֆինանսավորմանմիտմանպատճառովէ,որ
ՍԴԿ-ըպայքարումէայսոլորտումհարկերիմասնաբաժնիընդլայնմանհամար
(տես՛Համբուրգյանծրագիր,2007թ.,էջ58):

Ա նուղ ղա կի հար կեր
Իտարբերությունանուղղակիհարկերի,տնտեսականարդյունավետությունը
արձանագրվումէշրջանցումներիճանապարհով:Մեծբեռէընկնումեկամուտի
իրացմանվրա:Գերմանիայումառավելծանոթֆիսկալնշանակությունունեցող
ամենակարևորհարկըավելացվածարժեքիհարկնէ(ԱԱՀ):Այնգործումէհամա-
մասնական19%դրույքաչափով,առաջնայինխնամքիորոշապրանքներիհամար՝
նվազեցված7%դրույքաչափով:Եթեհամարենք,որհիմնականումցածրեկա-
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Ինչ	պի	սի՞	հա	րա	բե-

րակ	ցու	թյամբ	են	

հարկ	վում	կա	պի	տա	լը	

և	աշ	խա	տան	քը:

Հար	կա	յին	պե	տու-

թյուն	նե	րի	ե	րեք	

տի	պե	րը	(հմմտ.՝	

սո	ցիա	լա	կան	պե	տու-

թյան	ե	րեք	տի	պե	րը)

Ցածր	հար	կա	յին	

ընդ	հա	նուր	բեռ,	

հիմ	նա	կա	նում	

ուղ	ղա	կի	հար	կեր

Մի	ջին	ընդ	հա	նուր	

հար	կա	յին	բեռ,	

սո	ցիա	լա	կան	

վճար	նե	րի	ա	վե	լի	մեծ	

մաս	նա	բա	ժին

մուտունեցողներնենիրենցեկամուտիմեծմասըծախսումառաջնայինխնամքի
ապրանքատեսակներձեռքբերելուհամար,ապաակնհայտէդառնում,որավե-
լացվածարժեքիհարկըռեգրեսիվէազդում:

Ար տադ րու թյան գոր ծո նի հար կա յին բե ռը
Իվերջո,կարելիէպարզել,թեազգայինտնտեսությանարտադրությանո՞րգոր-
ծոննէծանրաբեռնվումհարկերով:Այսպիսով,հնարավորկլինիիմանալ՝հարկային
բեռըպայմանավորվածէաշխատանքի,թե՞կապիտալիգործոններով:

7.1.3.Հարկայինպետությաներեքտիպերը

Նշյալկատեգորիաներովկառուցվածառկահարկայինհամակարգերըկարող
ենվերլուծությանենթարկվել:Սոցիալականպետությանտարբերտիպերը(տե՛ս
3-րդգլուխ)առանձնանումեննաևհարկայինքաղաքականկառուցվածքով:Անգ-
լոսաքսոնական,մայրցամաքայինևսկանդինավյանսոցիալականպետություն-
ներըտարբերվումենմիմյանցից՝ելնելովհարկայինընդհանուրբեռիծավալիցև
տարբերհարկատեսակներիկիրառությունից(հարկերիխառըտարբերակհմմտ.՝
հարկայինկառուցվածք):Սրանովպայմանավորված՝տարբերակվումէնաևձեռք
բերվածբաշխիչազդեցությունը(տե՛սՎագշալ,2001թ.):

Անգ լո սաք սո նա կան հար կա յին պե տու թյուն, ԱՄՆ
ՄիացյալՆահանգներում,որոնքայստեղդիտարկվումենորպեսանգլոսաքսոնա-
կանհարկայինպետությանօրինակ,հարկայինընդհանուրբեռըավելիցածրէ:
Հարկայինհասույթիավելիբարձրմասնաբաժինէհավաքագրվումուղղակիհար-
կերիմիջոցով:Անհատականեկամուտիհարկայինպրոգրեսիվությունըհամեմա-
տաբարավելիցածրէ:Անուղղակիհարկերըևսոցիալականվճարներըցածրեն:

Մայր ցա մա քա յին հար կա յին պե տու թյուն, Գեր մա նիա
Մայր	ցա	մա	քա	յինհարկայինպետությունումհարկայինընդհանուրբեռըմիջին
բարձրությանէ,այստիպիհամարօրինակէծառայումԳերմանիան:Այստեղհար-
կայինընդհանուրբեռիուղղակիհարկերիմասնաբաժինըցածրէ,մինչդեռսոցիա-
լականվճարներիմասնաբաժինը(սոցիալականապահովագրականներդրումներ)
բարձրէ:Այդիսկպատճառովընդհանուրվճարներիևհարկերիցուցանիշները,
որոնքնեղիմաստովներքինհամախառնարդյունքի(ՀՆԱ)հարկայինմասնաբա-
ժիննենչափում,զարմանալիորենտարբերվումենմիմյանցից:
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Լրացուցիչընթեր-

ցանությանհամար՝

Գերդ	Գր	յո	ցին	գեր	

(2007թ.),	«Արդ	յո՞ք	

Գեր	մա	նիան	բարձր	

հար	կե	րի	եր	կիր	է.	

եր	կա	րակ	յաց	

ա	ռաս	պել,	խնդրա	հա-

րույց	հետևանք	ներ»,	

Intervention	4	(1),	էջ	

28-39:

Բարձր	հար	կա-

յին	ընդ	հա	նուր	

բեռ,	բարձր	ե	կամ-

տա	հարկ	և	ս	պա-

ռո	ղա	կան	հարկ

Ավանդաբարանվանականհարկայինդրույքաչափերըբարձրեն,սակայնվերջին-
ներսբարձրացվումենչափմաննեղհիմքերով:Իդեպ,եկամտահարկիևշահու-
թահարկիդրույքաչափերը2000թ.հարկայինբարեփոխմանարդյունքումիջեցվել
են(չափմանհիմքերը,ընդհակառակը,ընդլայնվելեն):Հարկայինբարեփոխման
վերջինքայլըուժիմեջմտավ2005թ.:Այդժամանակվանիցիվերեկամտահարկի
ամենաբարձրդրույքաչափըկազմումէ42%:Վերջինս1998-ինկազմումէր53%:
Այսպիսով,Գերմանիանամենևինէլբարձրհարկերիերկիրչէ,ինչպեսմշտապես
պնդումենքաղաքականքննարկումներիժամանակ:Թեևսոցիալականապա-
հովագրականվճարներըայլերկրներիհամեմատությամբիրականումբարձրեն,
ինչըկարողէբացասականազդեցությունունենալաշխատաշուկայիվրա:

Ս կան դի նավ յան հար կա յին պե տու թյուն. Դա նիա
Ս	կան	դի	նավ	յանհարկայինպետությունումհարկայինընդհանուրբեռըբարձրէ:
Բարձրէթե՛եկամտահարկը,թե՛սպառողականհարկը:Նույնիսկեթեհաշվի
առնենք,որ2010թ.դանիականհարկայինբարեփոխմանարդյունքումհարկա-
յինամենաբարձրդրույքաչափը59%-իցիջեցվեց51,5%-ի,այդուամենայնիվ,
միջազգայինհամեմատությամբանհատականեկամուտիհարկայինդրույքա-
չափըզգալիորենպրոգրեսիվէ:Սոցիալականվճարներիծավալըփոքրէ,քանի
որսոցիալականնպաստներըհիմնականումֆինանսավորվումենհարկային
համակարգիմիջոցով:18

18Սոցիալականպետությանայսընտանիքինպատկանողմիայլերկրում՝Շվեդիայում,այսմիտումը
նկատվումէընդհուպմինչևայդֆինանսավորմանտեսակը:
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Հարկային պետության տարբեր տիպերի ցուցանիշները

ԱՄՆ Գերմանիա Դանիա OECD-միջին

Վ ճար նե րի ընդ հա-
նուր ցու ցա նիշ

24,1% 37,3% 48,1% 33,8%

 Հար կա յին ցու ցա նիշ 17,6% 22,9% 47,1% 24,6%

Ե կամ տա հար կի ա մե-
նա բարձր դրույ քա-
չափ

35%
սկսած

265.334եվրո-
յից19

42%
սկսած

52.151եվրո-
յից20

51,5%
սկսած

51.000եվրո-
յից21

 Մուտ քա յին հար կի 
դրույ քա չափ

10%22 15% 5,48%23

Հար կից ա զատ ված 
ե կա մու տի մաս նա-
բա ժին 

5.913եվրո 7.663եվրո 0եվրո24

Կոր պո րա ցիա նե րի 
ան վա նա կան հար կա-
յին դրույ քա չափ25

39,88% 29,83% 25%

Կոր պո րա ցիա նե րի 
հա մար սահ ման ված 
դրույ քա չափ
(2008թ.)

36% 27,3% 18,6%

Ա վե լաց ված ար ժե քի 
հար կա յին դրույ քա-
չափ

Ոչմիտեղե-
կություն26

19% 25%

Աղբյուր՝OECD(2011a),BMF(2011),Chen/Mintz(2008)

19Դաշնայինհարկ.հարկայինդրույքաչափըհաշվարկվածէպետականմակարդակով,դաշնային
մակարդակումհնարավորէնվազում:

202007-իցգոյությունունիայսպեսկոչվածհարստությանհարկը,ըստորիեկամուտիսահմանված
դրույքաչափը250.001եվրոյիցսկսածբարձրանումէ45%-ի:

21Եկամուտիսահմանըթեթևակիորենտանտանվումէ՝ելնելովեկամուտիամբողջականկառուցվածքից:
Մինչև2009թ.գործումէր59%հարկայինդրույքաչափ:

22Դաշնայինհարկ.վերջինիսավելացվումեննաևհարկերպետականմակարդակում:
23Կենտրոնականկառավարում.հարկայինհավելումէկատարվումհամայնքներում:
24Գոյությունունիհարկայինդրույքաչափիցազատվածմաս՝283եվրո:
25Ներառումէկորպորատիվհարկը,առևտրիհարկը,համեմատականկենտրոնականկառավարման
ևհամայնքայինկորպորացիաներիայլհարկեր:

26Տատանվումէ՝կախվածդաշնայինհողերիբավականինցածրշրջանառությանհարկային
դրույքաչափից:
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Ի՞նչ են նշա նա կում տար բեր ցու ցա նիշ նե րը և հար կա յին դրույ քա չա փե րը

Վ ճար նե րի ցու ցա նի շը ցույցէտալիսներքինհամախառնարդյունքումբոլոր
հարկերիևտուրքերիմասնաբաժինը:Հար կե րի ցու ցա նի շը նեղիմաստովբոլոր
հարկերիմասնաբաժիննէՀՆԱ-ում:

Եկամտահարկիա մե նա բարձր դրույ քա չա փը եկամուտիորոշակիշեմիցսկսած՝
հարկայինամենաբարձրդրույքաչափնէ:Մուտ քա յին հար կըհարկայինայնդրույքա-
չափնէ,որըգանձվումէազատվածշեմիցվերև:Խոսքըվերաբերումէնաևսահմանային

հարկայինդրույքաչափերին,որոնքարտահայտումենյուաքանչյուրհավելյալվաստա-

կածեվրոյիհարկաչափը,դանշանակումէ՝այսհարկայինդրույքաչավովէհարկվում

եկամուտիայնմասը,որըգերազանցումէնշվածշեմը:Եկամուտիմյուսմասը,որըչի

գերազանցումնշվածնվազագույնշեմը,մուտքայինհարկայինդրույքաչափիդեպքում

չիհարկվում:Սահմանայինհարկայինդրույքաչափըկարելիէտարբերելմի ջին հար-
կա յին դրույ քա չա փից:Սաայնդրույքաչափնէ,որգանձվումէմիջինհաշվարկով:
Եթետարիֆայինդրույքաչափըպրոգրեսիվէ,միջինհարկայինդրույքաչափըսահմա-

նայինհարկայինդրույքաչափիցցածրէ:

Ան վա նա կան հար կա յին դրույ քա չա փըայնսանդղակնէ,որըտարածվումէ
չափմանորոշակիբազայիվրա:Այնտարբերվումէարդ յու նա վետ հար կա յին 
դրույ քա չա փից,որըսահմանումէ,թեիրականումեկամուտիորմասնէհարկելի,
եթեչափմանհիմքերըավելիփոքրեն,քանեկամուտը:Այսպեսէ,օրինակ,այնդեպքում,

երբառկաենչհարկվողեկամուտիմասնաբաժնիկամարժեզրկման(ամորտիզացիա)

հնարավորություններ:

Քն նարկ ման հա մար

Գերմանիայումամուսնականզույգերիեկամտահարկիընդհանրականգնահա-
տումէկատարվում,այսինքն՝նրանցեկամուտըգումարվումէիրարևբաժան-
վումէերկուսի,այնուհետևկիրառվումէհամապատասխանհարկայինդրույքա-
չափը:Ի՞նչէդանշանակումբաշխմանազդեցությանտեսանկյունից:Գայթակղի՞չէ
դաարդյոքամուսնականզույգերիհամարցածրաշխատավարձովաշխատանքի
անցնելուհամար:Արդյո՞քամուսնալուծություններնարդարացիեն:
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Գույքահարկ

Սոցիալական 
ապահովագրական 
վճարներ
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2,3
38,7

28,9

29,7

3,9

61,7

2,1
32,0

5,5

26,6

34,6

32,5

Գեր	մա	նիա.	

կա	պի	տա	լի	և	

աշ	խա	տան	քի	

բա	վա	կա	նին	

ան	հա	վա	սար	

հար	կում

Ստորևբերվողգրաֆիկըպատկերումէերկրներիմիջևեղածհարկայինմիքսերի
տարբերությունները:Տեղեկություններեններկայացվում,թեյուրաքանչյուրպետու-
թյանընդհանուրհասույթիո՞րմասնէհավաքագրվումուղղակի,անուղղակիհար-
կերիևպարտադիրսոցիալականվճարներիմիջոցով:Գույքահարկը,որընույնպես
դասվումէուղղակիհարկերիշարքին,գրաֆիկումառանձինէներկայացվում:

Աղբյուր՝OECD(2011a)

Գծապատկեր	10.	2009	թ.	հարկային	համակարգ

Կա պի տա լի և աշ խա տան քի ծան րա բեռն վա ծու թյուն

Եթեդիտարկումենք,թեհարկայինբեռըազգայինտնտեսությանինչպիսիգոր-
ծոններովպայմանավորվածէբաշխվում,պարզէդառնում,որանգլոսաքսոնա-
կանսոցիալականպետությունումկապիտալը,աշխատանքըևսպառումըհավա-
սարաչափենծանրաբեռնված:Այլպատկերէսկանդինավյանմոդելում:Այստեղ
աշխատանքիևսպառմանծանրաբեռնվածությունըշուրջ50%-ովավելիբարձրէ,
քանկապիտալիեկամուտինը:Այսպիսով,կապիտալիգործոնիմասնակցությունը
սոցիալականպետությանծախսերինհամամասնականիցզգալիորենցածրէ:
Մայրցամաքայինսոցիալականպետությանաշխատանքիգործոնիծանրաբեռն-
վածությունընույնպեսբարձրէ:Մայրցամաքայինսոցիալականմեծաթիվպետու-
թյուններումկապիտալիևաշխատանքիհարկայինբեռըտարբերէ,սակայնոչ
ավելիմեծ,քանԳերմանիայում:
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Ակն	կա	լիք.	բա	վա	կա-

նին	ան	հա	վա	սա	րա-

չափ	բաշ	խում

Աղբյուր՝Carey/Rabesona(2002թ․:172)

 

Գծապատկեր	11.	Կապիտալի,	աշխատանքի	և	սպառողական	հարկային	ցուցանիշները	

(1990-2000թթ.	միջին	արժեքներ)

7.1.4.Որքանո՞վենհաջողակերեք
հարկայինպետությունները

Ինչպիսի՞նշանակությունունենտարբերհարկայինհամակարգերըսոցիալական
քաղաքականնպատակներինհասնելուտեսանկյունից:Հաջորդիվկդիտարկենք
բաշխմանազդեցությունըևաճիհաջողությունը:

Բաշխ ման ազ դե ցու թյու նը անգ լո սաք սո նա կան սո ցիա լա կան պե տու թյու նում
Անգլոսաքսոնականպետությունըշեշտըդնումէուղղակիհարկերիվրա,որոնք
պրոգրեսիվենկառուցված:Կորպորատիվհարկերըամենապակասհամամաս-
նականնեն:Թեևեկամտահարկերիդրույքաչափըհամեմատաբարցածրէ,
սակայնկապիտալիևգույքայինեկամուտիհարկայինբեռըբարձրէ:Սա,
միգուցե,զարմանալիթվա,բայց,իվերջո,համապատասխանումէազատա-
կանգաղափարախոսությանը,որըառաջնորդվումէանհատականարդյուն-
քովևոչթեկարգավիճակով:Պարտադիրվճարներիընդհանուրցուցանիշը
ցածրէ,այսպիսով,սոցիալականքաղաքականմիջոցառումներիրականաց-
նելուհամարպետությունըքիչմիջոցներէտնօրինում:Ակնկալվումէ,որանգ-
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Ակն	կա	լիք.	բա	վա-

կա	նին	հա	վա	սա-

րա	չափ	բաշ	խում

Ակն	կա	լիք.	մի	ջին	

ան	հա	վա	սա	րա-

չափ	բաշ	խում

լոսաքսոնականպետությանդեպքումգործունենքհամեմատաբարանհա-
վասարբաշխմանհետ:

Բաշխ ման ազ դե ցու թյու նը սկան դի նավ յան սո ցիա լա կան պե տու թյու նում
Սկանդինավյանսոցիալականպետությունըմեծամասամբհենվումէուղղակիհար-
կերիվրա,որոնքընդգծվածպրոգրեսիվկառուցաձևունեն,ևայդպատճառով,
սոցիալականպետությունըպետքէակնհայտվերաբաշխողականազդեցության
հասնի:Կապիտալիևաշխատանքիեկամուտիհարկայինբեռիհարաբերակցու-
թյունըավելիցածրէ,քանմյուսպետություններում:Դանիանունիայսպեսկոչված
դո	ւալ	ե	կամ	տա	հարկ՝	կապիտալիցստացվածեկամուտըհարկվումէհամամասնա-
կանավելիցածրհարկայինդրույքաչափով,քանաշխատանքիեկամտահարկը:
Վերջիններսդուրսենմնումպրոգրեսիվեկամտահարկից:Մեծէնաևռեգրեսիվ
ազդեցությունունեցողանուղղակիհարկերիմասնաբաժինը:Գույքահարկերը
միջինբարձրությանեն:Հարկայինընդհանուրցուցանիշըբարձրէ,այնպեսոր
հնարավորէդառնումֆինանսավորելլայնածավալսոցիալականպետության
ծախսերը՝շեշտադրելովվերաբաշխողականազդեցությանխնդիրները:

Բաշխ ման ազ դե ցու թյու նը մայր ցա մա քա յին սո ցիա լա կան պե տու թյու նում
Մայրցամաքայինսոցիալականպետությունըհենվումէհավասարաչափև՛ուղղակի,
և՛անուղղակիհարկերիմասնաբաժիններիվրա:Եկամտահարկիկառուցաձևը
պրոգրեսիվէ,այսպիսովանհրաժեշտէծավալիվերաբաշխողականազդեցու-
թյուն:Անուղղակիհարկերըհակվածենռեգրեսիվազդեցության:Սոցիալական
պարտադիրվճարներիպարագայումգործումէհամամասնականազդեցությունը:
Միջազգայինհամեմատությամբգույքահարկըշատցածրէ:Ցածրէնաևկապի-
տալովպայմանավորվածեկամտահարկըաշխատանքիեկամտահարկիհարա-
բերակցությամբ:Հարկայինընդհանուրցուցանիշըմիջինբարձրությանէ,սրա-
նովֆինանսավորվումէսոցիալականպետությունը:Այնիրականացնումէավելի
շուտկարգավիճակըպահպանող,քանվերաբաշխողականգործառույթ:Այսպի-
սով,ակնկալվումէ,որանհավասարությանչափըմիջինէ,այնընկածէԱՄՆ-իև
Դանիայիտվյալներիմիջակայքում:

Եթեմենքիսկապեսդիտարկենքբաշխմանարդյունքներըայդերեքերկրներում,
ապաակնհատէդառնում,որարդյունքներըհամապատասխանումենսպա-
սումներին:
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ԱՄՆ Գերմանիա Դանիա OECD-միջին

Ըստ հարկերի 
և փոխանցումների

Առաջնային 
բաշխում
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25,3 %

35,0 %
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18,3 %

Ս	պա	սում	նե	րը	

հաս	տատ	վում	են.	

Դա	նիան	հաս-

նում	է	ա	մե	նա-

լավ	բաշխ	մա	նը:

Աղբյուր՝OECD(2011b:36)

Գծապատկեր	12.	Բաշխման	ազդեցությունը	2000-ականների	ավարտին27

Օրինակ՝ԴանիայումեկամուտիանհավասարությունըGini-գործակցովսկզբում
0,37է:Հարկերիևփոխանցումներիհամաձայնայնիջնումէ0,24-ի:Իսկզբանե
սահմանափականհավասարությունըևսմեկանգամնվազումէ35%-ով:

Դանիայումեկամուտիբաշխումըոչմիայն«ավելիհավասար»է,քանԳերմա-
նաիայում,այլհարկերիևփոխանցումներիհամակարգիմիջոցովանհավասա-
րությունըավելիէնվազում,քանմյուսերկուերկրներում:Առաջնայինբաշխման
Gini-գործակիցը(այսինքն՝շուկայիեկամուտիբաշխումըմինչևհարկերըևտրանս-
ֆերները)հարկերիցևտրանսֆերներիցհետոառաջացողբաշխվողեկամուտի
համեմատությամբԴանիայումնվազումէ35%-ով,Գերմանիայում՝28,5%,իսկ
ԱՄՆ-ում՝18%-ով:

Դանշանակումէ,որեթեսոցիալականքաղաքականությունըհիմնվումէհարկերի
բարձրդրույքաչափիվրա,հարկայինհամակարգըպրոգրեսիվէկառուցվումև
բաշխողականծախսերիքաղաքականությունէվարում՝այդգործելաոճովիրա-
կանացնելովիրառջևդրվածբաշխմաննպատակները:

27Gini-գործակիցըհավասարությանցուցիչէ:Gini-գործակիցներիարժեքը0-իդեպքումհավասարէ
ամբողջականհավասարությանև1-իդեպքում՝ամբողջականանհավասարության(դանշանակումէ,
որամբողջեկամուտըտրվումէմեկանձի):
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OECD-Mittel

Ու	սում	նա	սի	րու	թյուն-

նե	րը	ցույց	են	տա	լիս,	

որ	ուղ	ղա	կի	կապ	չկա:

Ազ	դե	ցու	թյան	գոր	ծոն.	

ին	չի՞	հա	մար	է	

ծախս	վում	փո	ղը

Արդ յո՞ք հա վա սա րու թյան բարձր աս տի ճա նը տնտե սա կան ա ճի գինն է

Այսպիսով,հարցէառաջանում՝ա՞րդյոքկառավարություններըբաշխմաննպա-
տակներինհասնելուհաջողությանհամարիրականումպետքէհրաժարվեն
տնտեսականաճից,ինչըմոտէարդարությանևարդյունավետությանմիջևնպա-
տակայինհակամարտությանտեսությանը:

Աղբյուր՝OECD(2011a),OECD(2011-12)

 

Գծապատկեր	13.	Հարկերի	ցուցանիշ	և	տնտեսական	աճ	(1997-2009	թթ.)

Օրինակ՝Շվեդիան1997-2009թթ.միջակայքումհարկերիմոտ49%միջինցու-
ցանիշիպարագայումունեցելէմոտ2,4%տնտեսականաճ,Ճապոնիանշուրջ
27%հարկերիցուցանիշովարձանագրելէ0,4%տնտեսականաճ:

Հար կե րի ցու ցա նի շի և տն տե սա կան ա ճի հա րա բե րակ ցու թյուն
Ինչպեստեսնումենք13-րդգծապատկերում,հարկերիցուցանիշիբարձրության
ևտնտեսականաճիմիջևչկաորևէկապ:Ինչպեսցածր,այնպեսէլբարձրհար-
կադրույքունեցողպետություններիշարքերումկանև՛բարձր,և՛ցածրտնտե-
սականաճունեցողերկրներ:Այսպիսով,արդյունավետությանևարդարության
միջևնպատակայինհակամարտությանհամարչկաորևէէմպիրիկհաստատում:

Այնուամենայնիվ,պետքչէեզրակացնել,թեհարկերըոչմիազդեցությունչենգոր-
ծումտնտեսականաճիվրա:Հնարավորէ,որհարկերիծավալիհետզուգահեռ
պետքէհաշվիառնելնաևայլգործններ:Տնտեսականաճըկարողէհարկերիև
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Լրացուցիչընթեր-

ցանությանհամար՝

Շ	տեֆ	ֆեն	Գանգ	հոֆ	

(2004թ.),	«Ո՞վ	է	

կա	ռա	վա	րում	

սո	ցիա	լա	կան	

քա	ղա	քա	կա	նու	թյան	

մեջ.	ե	կամ	տա	հար	կի	

բա	րե	փո	խում	

մի	ջազ	գա	յին	

մրցակ	ցու	թյան	և	

ազ	գա	յին	բաշխ	ման	

հա	կա	մար	տու	թյան	

միջև»,	Ֆ	րանկ	ֆուրտ/	

Մայն:

Թ	հո	մաս	Ռիք	սեն	և	

Սու	զան	նե	Ուհլ	

(2011թ.),	«Ձեռ	նար	կու-

թյուն	նե	րի	հար	կու	մը	

ներ	դաշ	նա	կեց	նել	

եվ	րո	պա	կան	

մա	կար	դա	կով,	ի՞նչ	է	

հար	կա	վոր	ԵՄ-ում	

հար	կե	րի	մրցակ	ցու-

թյու	նը	զսպե	լու	

հա	մար.	կար	ծիք	

Ֆ	րիդ	րիխ	Է	բերտ	

հիմ	նադ	րա	մի	

հա	մար»,	Բոնն:

հարկայինհամակարգիազդեցությունիցկախվածլինելնաևպայմանավորված
նրանով,թեինչիհամարենծախսվումհարկերը,ևարդյո՞քվերջիններիսմիջոցով
առաջարկվողսոցիալականնպաստներընաևդրական,արդյունավետկողմնակի
ազդեցությունունեն(տե՛սգլուխ4.):Սկանդինավյանբարձրհարկայինպետություն-
ներիբավականինբարձրտնտեսականաճիհաջողությունըկարողէբացատրվել
նաևնրանով,որկապիտալիգործոնիհարկայինբեռըաշխատանքիգործոնի
հարաբերակցությամբբավականինթեթևացվածէ,ևայդպիսով,ներդրումների
համարստեղծվածէտնտեսականբարենպաստմիջավայր:

Դո ւալ ե կամ տա հարկ և մի ջազ գա յին հար կա յին մրցակ-
ցու թյուն
Կաերկուպատճառ,որոնքցույցենտալիս,թեինչուկարողէկապիտալի

եկամուտի(օրինակ՝ձեռնարկատիրականօգուտը)ցածրհարկումը,նպաս-

տավորլինելպետությանհամար:Պատճառառաջին՝հնարավորէներդ-

րում երիհամարստեղծելբարենպաստմիջավայր,ինչըդրականաճի

արդյունքէապահովում:Պատճառերկրորդ՝հարկայինմրցակցություն:

Ցածրհարկայինբեռիմիջոցովհնարավորէայլերկրներիցշարժական

կապիտալներգրավել:

Սկանդինավյանպետությունները,այսերկուպատճառներիցելնելով,ներ-

մուծելենդո ւալ ե կամ տա հար կը,ըստորիկապիտալըավելիցածր
դրույքաչափովէհարկվում,քանաշխատանքը,թեևշատերըտարբեր

եկամուտներինմանանհավասարհարկումըանարդարենհամարում,

քանիորվերջինսանտեսումէհարկմանսկզբունքը՝ելնելովանհատական

աշխատանքիարդյունավետությունից:Կապիտալիեկամուտը,վերջիվերջո,

նույնպեսչափորոշիչէանհատականաշխատանքիարդյունավետության

համար:Եթեցանկանումենքպահպանելսոցիալականպետությունըև

միաժամանակկապիտալիեկամուտներըպատշաճորենվերջինիսծախ-

սերիմասըդարձնել,ապահարկայինմրցակցությանմիջազգայինկար-

գավորմանանհրաժեշտությունէառաջանում(տես՛գլուխ5.1.Համաշ-

խարհայնացում):
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Ի՞նչ է դա նշա նա կում սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի հա մար:
● Հասարակությանառաջադրանքներիֆինանսավորումըպետքէհետևիայն
սկզբունքին,որուժեղուսերըավելիշատկարողենծանրաբեռնվել,քան
թույլերը:
● Պրոգրեսիվեկամտահարկըևգույքիհարկումըհամապատասխանումենայս
սկզբունքին:Անուղղակիհարկերը(օր.՝ԱԱՀ)ևներդրումայինհամակարգերը
հաճախռեգրեսիվենազդում:Վերջիններսանհամամասնորենենծանրա-
բեռնումթույլերին:
● Բաշխմանազդեցությանհամարկարևորէոչմիայնհարկերիպրոգրեսիվու-
թյունը,այլնաև՝այն,թեինչի՞համարևորքա՞նփողէծախսվում:
● Սոցիալ-դեմոկրատականպետություններըիրենցհարկայինևսոցիալական
համակարգերիարդյունքումհասնումենեկամուտիհամեմատաբարհավա-
սարբաշխման՝առանցվնասելուտնտեսականդինամիկային:
● Սոցիալականհամակարգերիֆինանսավորմաննուղղվածկապիտալիգործոնի
մասնակցությունըկարողէվերանայվել,եթեմիջազգայինհամագործակցու-
թյանմիջոցովկանխվիվնասակարհարկայինմրցակցությունը:
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Գոր	ծազր	կու	թյուն.	

ա	վե	լին,	քան	

ե	կա	մու	տի	կո	րուստ

Արդ	յու	նա	բե	րա	կա	նա-

ցու	մը	սրեց	գոր	ծազր-

կու	թյան	խնդիր	նե	րը

Աշ	խա	տա	վոր	խա	վի	

ճնշու	մը	հան	գեց	րեց	

սո	ցիա	լա	կան	ա	պա-

հո	վագ	րու	թյա	նը:

7.2.Աշխատանք

Այս գլխում՝
● կնկարագրվիգերմանականգործազրկությանապահովագրությանհամա-
կարգըևկհամեմատվիդանիականևբրիտանականմոդելներիհետ,
● երեքապահովագրությանհամակարգերըկգնահատվենարդարությանտար-
բերհարթություններում,
● կպարզաբանվենբարեփոխումներիմիջոցառումները,ինչպեսօրինակ՝«մաս-
նագիտությանապահովագրության»միտքը:

Գործազրկությունըավելինէնշանակում,քանմիայնաշխատանքի,եկամուտիև
վերջինովսպայմանավորվածնյութականկորուստը:Գործազրկությանհետմեկ-
տեղհաճախառաջենգալիսայնպիսիերևույթներ,ինչպիսիքենհուսահատու-
թյունըևապագայիհանդեպվախերը:Երկարատևգործազրկությունըկարողէ
հանգեցնելհասարակությանշրջանումանհատիսոցիալականկարգավիճակի
անկման,ինչպեսնաևառողջականևհոգեբանականհետևանքների:

Գոր ծազր կու թյան ա պա հո վագ րու թյան սկզբնաղբ յուր նե րը
19-րդդարումգործազրկությանհետևանքովառաջացածաղքատությունը
ևթշվառությունըդառնումէինհրատապխնդիրներ:Բնակչությանարագ
աճը,միգրացիանդեպիքաղաքներևվերջինովսպայմանավորված՝գյու-
ղականբարեկամականևհարևանականհարաբերություններիաղճատումը
հանգեցրեցնրան,որեկամուտիկորուստըբերումէրավելիմեծչափերի
թշվառության,քանմինչևարտադրականժամանակաշրջանում:19-րդդարի
ազատականժամանակներիոգուներքոառողջմարդիկ,ովքեր,այդուհան-
դերձ,կարիքիմեջէին,համարվումէինծույլևանբան:Նրանքօգնությունէին
ստանումաղքատներիհամարնախատեսվածտներում՝միևնույնժամանակ
ենթարկվելովխտրականությանևպատժամիջոցների:Եթեմարդիկօգտ-
վումէինաղքատներիհամարնախատեսվածօգնությունից,ապանրանք
կորցնումէինիրենցքաղաքցիականիրավունքներըևչունեիննույնիսկընտ-
րելուիրավունք:

19-րդդարիվերջինշատեվրոպականերկրներումաշխատողներըմիավորվեցին
կուսակցություններում:Սոցիալականապահովագրություններիստեղծումը,որը
աստիճանաբարփոխարինումէրաղքատներիօգնությանավանդականտար-
բերակը,շատերկրներումդարձավաշխատավորխավիվրահասարակականև
քաղաքականճնշմանդեմարձագանք:
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Գոր	ծազր	կու	թյան	

ա	ռա	ջին	ա	պա	հո	վագ-

րու	թյուն,	1911	թ.

Գեր	մա	նիա.	

գոր	ծազր	կու	թյան	

ա	պա	հո	վագ	րու	թյու	նը	

ներ	մուծ	վեց	բա	վա	կա-

նին	ուշ՝	միայն	1927	

թվա	կա	նին:

Դա	նիա.	ա	պա	հո	վագ-

րու	թյու	նը	կա	տար-

վում	է	արհ	միու	թյուն-

նե	րի	մի	ջո	ցով:

Գոր ծազր կու թյան ա ռա ջին ա պա հո վար գու թյան ստեղ ծու մը  
Մեծ Բ րի տա նիա յում
Այսպեստեղիունեցավառաջինպետականսոցիալականապահովագրություն-
ներիներմուծումը:1911թ.ՄեծԲրիտանիանառաջիներկիրնէր,որտեղներ-
մուծվեցպարտադիրհամազգայինապահովագրությունը:Այսապահովագրու-
թյաննպաստներըսկզբումապահովումէինմիայնմարդկանցգոյությանհամար
նվազագունկարիքները:Նպաստիտրամադրմանժամանակահատվածիսահ-
մանափակումը,աշխատանքփնտրելուպարտավորությունըպետքէկանխեին
նպաստներիչարաշահումը:

Գեր մա նիա
Գերմանիանամբողջաշխարհումհայտնիէորպեսպետականառողջապահու-
թյանևվթարներիապահովագրությունների(1883և1884թթ.)ստեղծմանառա-
ջամարտիկ,սակայնգործազրկությանպարտադիրապահովագրությունըայստեղ
ներմուծվելէմիայն1927թ.:Մինչայդմեծքաղաքներումգոյությունունեինմիայն
արհմիություններիկողմիցկազմակերպվածտեղականապահովագրություններ,
որոնքֆինանսավորումէինստանումքաղաքներիկողմից:

Աղքատներիխնամքիցհրաժարվելուևհամազգայինգործազրկությանապա-
հովագրությաններմուծմանարդյունքումգործազուրկներըայլևսստիպված
չէինկատարելյուրաքանչյուրաշխատանք:Գործատուներիշահերիցչէրբխում
ունենալարհմիություններիկողմիցկառավարվողևամբողջականծածկույթ
ապահովողգործազրկությանապահովագրություն:Նրանքնախընտրումէին
ունենալարհմիություններիևգործատուներիկողմիցմիասնականկառա-
վարվողգործազրկությանապահովագրություն,որըևներմուծվեց1927թ.:
Վերջինիսկառավարումըհանձնվեցպետությանը,արհմիություններինև
գործատուներին:

Դա նիա
Պետականպարտադիրապահովագրությանմոդելիներմուծումըչհաջողվեց
բոլորերկրներում:Դանիայումգործազրկությանապահովագրությունըառ
այսօրպարտադիրչէ:Գործազրկությանապահովագրությունըկառավարում
ենարհմիությունները,այդպատճառովգործազրկությաննպաստստանալու
իրավունքունենալուհամարանհրաժեշտէանդամակցելարհմիությունների
կողմիցկազմակերպվածգործազրկությանֆոնդերի:Դանիացիզբաղված-
ների75-80%ունենգործազրկությանապահովագրությունևանդամակցում
ենարհմիությունների:
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75-80	%-ը	ան	դա	մակ-

ցում	են	արհ	միու-

թյուն	նե	րի	և	

այդ	պի	սով	նաև	

ա	պա	հո	վագր	ված	են

Չա	փը	տա	տան	վում	է.	

Դա	նիա	յում՝	90	%,	

ԳԴՀ-ում՝	65-67	%

Գործազրկությանապահովագրություններիտարբերություններըպայմանավոր-
վածչենմիայնդրանքկառավորողներով:Գոյությունունեննաևայլհատկանիշներ,
որոնցովպայմանավորված՝զգալիտարբերություններկանզարգացածպետու-
թյուններիմիջև:ԱյդտարբերություններըհնարավորէլավպատկերելԳերմանիայի,
ԴանիայիևՄեծԲրիտանիայիմիջևանցկացվողհամեմատություններիշնորհիվ:

Գոր ծազր կու թյան նպաս տի (գու մա րի) չա փը
Հիմնականումհամեմատություններնանցկացվումենգործազրկությաննպաստի
չափիևվերջինիստրամադրմանտևողությանշուրջ:Երեխաներունեցողգործա-
զուրկներիհամարԳերմանիայումգործազրկությաննպաստըկազմումէնախորդ
հարկվածաշխատավարձի67%-ը,իսկմյուսներիհամար(առանցերեխաների)՝
60%:Վերջինսգործումէմիայնմինչեկամուտիչափմանորոշակիսահմանագիծը
(Գերմանիայիարևմուտքումամսեկանչհարկվածաշխատավարձ՝5.600եվրո,իսկ
արևելքում՝4.800եվրո,2012այդսահմանագիծըկազմումէրարևելքումտարե-
կան57.600եվրո,իսկարևմուտքում՝67.200եվրո):

ԵրեխաներչունեցողմիայնակներիհամարգործազրկությաննպաստըԳԴՀ-ի
արևմուտքումկազմումէառավելագույնը1.760եվրո,իսկարևելքում՝1.580եվրո:
Երեխաներունեցողամուսնացածներիհամար(աշխատավարձիհարկման3-րդ
աստիճան)գործազրկությանառավելագույննպաստըկազմումէ2.300եվրոարև-
մուտքումև2.038եվրոարևելքում:28

Դանիայումգործազրկությաննպաստըսահմանվումէնախորդչհարկվածաշխա-
տավարձի90%-իչափով:Այստեղգոյությունունիամսեկանգործազրկության
նպաստիառավելագույնսահման,այնէ՝ամսեկան2.100եվրո(շաբաթական
մոտ530եվրո):Դանիայումգործազրկությանհամարտրվողնպաստըենթակաէ
հարկման:Այսպիսով,Դանիայումնախկինումքիչվաստակածգործազուրկները
Գերմանիայիհետհամեմատությամբգործազրկությանավելիբարձրնպաստեն
ստանում,իսկնախկինումլավվաստակածներըվնասներենկրում:

ՄեծԲրիտանիայումգործումէմիասնականդրույքաչափ:2012-ինայնկազմումէր
շաբաթական67,50ֆունտ(մոտ80եվրո,մինչև25տարեկանանձանցհամար
այնկազմումէրշաբաթական53,45ֆունտկամ64եվրո):Վարձակալությանվճա-
րումներիհամարհնարավորէհավելավճարներիհայտներկայացնել:ՄեծԲրի-
տանիայումգործազրկությաննպաստըթեչ́ափով,թե´հայեցակարգով(միասնա-
կանդրույքաչափ)համապատասխանումէԳերմանիայումգործողսոցիալական

28www.pub.arbeitsagentur.de/selbst.phpկայքումկարողեքինքնուրույնհաշվարկելձեզհասանելիք
գործազրկությաննպաստիչափը:
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Գոր	ծազր	կու	թյան	

նպաս	տի	տրա	մադր-

ման	տևո	ղու	թյան	մեծ	

տար	բե	րու	թյուն	ներ

նվազագույնապահովմանհամակարգին,որըարտահայտվումէգործազրկության
գումարII-իմիջոցով(ALGII):Պահպանողականներիցևազատականներիցբաղ-
կացածկոալիցիոնկառավարությունըպլանավորումէբրիտանականսոցիալա-
կանհամակարգիարմատականփոփոխություն:ԱյսպեսկոչվածUniversalCred-
it-ըպետքէփոխարինիաշխատունակտարիքումտրամադրվողսոցիալական
նպաստներիևհարկայինհավելավճարների(“taxcredits”)մեծմասին,այդթվում
նաև՝գործազրկությաննպաստին:Այս«universal»՝համընդհանուրսոցիալական
նպաստիչափըդեռպարզչէ:Նորհամակարգիհամաձայնվճարումներըկկա-
տարվենմիայն2013թ.հոկտեմբերից:Այսգաղափարըհիշեցնումէբազայինեկա-
մուտը,որըչպետքէվճարվերանվերապահորեն,այլ՝պայմանավորվերորոշակի
նախապայմաններով(աշխատանքիփնտրտուք,աշխատաշուկայիծրագրիմաս-
նակցությունևայլն…):UniversalCredit-ըհիմնականումնպատակէհետապնդում
ֆինանսականխթանհանդիսանալաշխատանքըվերսկսելուհամար՝աշխատելով
հանդերձստանալնաևսոցիալականնպաստներիորոշմասը:

Տ րա մադր վող գոր ծազր կու թյան նպաս տի ժա մա նա կա հատ վա ծը
Գործազրկությաննպաստիտրամադրմանտևողությանտարբերություններն
ավելիմեծեն,քանգործազրկությաննպաստիչափիդեպքում:Գերմանիայում
գործազրկությաննպաստիտրամադրմանտևողությունըպայմանավորվածէ
տարիքովևկատարածներդրումներիժամանակահատվածով:50-իցցածրբոլոր
քաղաքացիներիգործազրկությաննպաստիտրամադրումըկազմումէ1տարի,
եթեվերջիններսնախորդող2տարիների(նզազագույնը2տարի)կատարելեն
պարտադիրսոցիալականապահովագրությունպահանջողաշխատանք:Եթե
զբաղվածությանժամանակահատվածընախկինումավելիկարճէեղել,ապա
գործազրկությաննպաստտրամադրվումէ6ամիս(1տարիաշխատածլինելու
դեպքում)և10ամիս(20ամսվաաշխատանքիդեպքում):50տարեկանիցբարձր
քաղաքացիներնիրավունքունենմիչև2տարվագործազրկությաննպաստիALG
II(58-իցբարձրքաղաքացիներիդեպքումանհրաժեշտէնախորդողնվազա-
գույնը4տարիներիընթացքումսոցիալականպարտադիրապահովագրություն
պահանջողաշխատանք):

ՄեծԲրիտանիայումգործազրկությաննպաստըտրամադրվումէառավելագույնը
կեստարի:Դրանիցհետոգործազուրկներնիրավունքունենդիմելուգործազր-
կությանօգնության,որըտրամադրվումէմիայնդրաանհրաժեշտությանհավաս-
տիությունըստուգելուցհետո:Այսօգնությանառավելագույնսահմանընույննէ,
ինչգործազրկությաննպաստիդեպքում:Վերջինիստրամադրումըուղեկցվումէ
ավելիխիստգործընթացներովևարդյունքումհնարավորէ,ինչպեսALGII-ի
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Ֆի	նան	սա	վոր	ման	մեծ	

տար	բե	րու	թյուն	ներ

Ն	պաստ	նե	րի	

սկզբուն	քը.	Գեր-

մա	նիա,	Դա	նիա

պարագայում,որտրամադրվողնպաստիչափըխիստսահմանափակլինիկամ
այնընդհանրապեսչհատկացվի:Դանիայումգործազրկությաննպաստիտրա-
մադրմանժամանակահատվածըերկարտարիներկազմումէրչորստարի:Նպաս-
տառուիհամարհարկավորէրմեկտարիանցաշխատանքփնտրելու,մասնագի-
տացմանկամորակավորմանմիջոցառումներիմասնակցությանապացույցներ
ներկայացնել:Դանիայիազատական-պահպանողականկառավարությունը2010
թվականինգործազրկությանտրամադրմանժամանակըկրճատեց՝այնհասցնե-
լովերկուտարվա:

Ֆի նան սա վո րում
Նշվածերեքերկրներումգործազրկությաննպաստներիֆինանսավորմանճանա-
պարհներըտարբերեն:Գերմանիայումաշխատավարձի3%-ը՝միկեսը՝գործատու-
ներից,մյուսը՝գործառուներից,վճարվումէգործազրկությանֆոնդ,այսսկզբունքը
գործումէմիայնմինչևսահմանվածաշխատավարձիչափմանսահմանը՝5.600
եվրոարևմուտքումև4.800եվրոարևելքում:

Դանիայում2012թ.դրությամբամբողջօրյաաշխատանքիպարագայումգործազր-
կությանապահովագրությանհամարվճարվողամսեկանվճարըկազմումէ63եվրո
(467,50կրոնամենաբարձր՝Aաստիճանիդեպքում,DanskMetal):Այսգումարը
չիներառումկենսաթոշակայինտարիքիհամարհավելյալկամավորվճարը,որը
կազմումէամսեկանմոտ60եվրո:ՄեծԲրիտանիայումչկանգործազրկության
ֆոնդինվճարվողառանձինվճարներ:Այստեղսոցիալականնպաստներիհամար
վճարվումէընդհանուրգումար,որըկազմումէչհարկվածաշխատավարձի23,8%-ը
(որից11%-ըգանձվումէաշխատողներից,իսկ12,8%-ը՝գործատուներից):Այս
միջոցներիցվճարվումենգործազրկությաննպաստները,պետականկենսաթո-
շակները,առողջապահականհամակարգը,երեխաներիխնամքիգումարներըև
անգործունակությաննպաստները:ՄեծԲրիտանիայումնույնպեսգույությունունի
առավելագույնսահման(մոտ4.500եվրո),սրանիցբարձրիդեպքումգանձվումէ
վճարներիկրճատվածտոկոսադրույք՝13,8%(որից1%-ըգանձվումէաշխատող-
ներիցև12,8%-ը՝գործատուներից):

Չափ, ժա մա նա կա հատ ված և ար դա րու թյուն
ԻնչպեսԳերմանիայում,այնպեսէլԴանիայումգործազրկությաննպաստները
տոկոսայինհարաբերակցությամբզուգորդվումեննախկինաշխատավարձիչափի
հետ:Գերմանիայումբարձրացվումեննաևվճարները՝որպեսչհարկվածաշխա-
տավարձիտոկոսայինմասնաբաժին:Այսկառուցաձևումնկատելիէվարձատրու-
թյանարդարությանսկզբունքը(ինչպեսնաևհամարժեքությանսկզբունքը):Նա,
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Միջին վիճակագրական ամուսնացած 
միայնակ վաստակողների 
գործազրկության նպաստի 
սկզբնական դրույքաչափը

Միջին վիճակագրական ամուսնացած 
միայնակ վաստակողների + 2 երեխա 
գործազրկության նպաստի 
սկզբնական  դրույքաչափը 

Միջին վիճակագրական չամուսնացած 
միայնակ վաստակողների 
գործազրկության նպաստի  
դրույքաչափը 60 ամիս անց

Միջին վիճակագրական ամուսնացած 
միայնակ վաստակողների + 2 երեխա 
գործազրկության նպաստի  
դրույքաչափը 60 ամիս անց

Գծեր չպարունակող հատվածները ցույց են տալիս հարկված դրույքաչափի ցուցանիշը, 
որը առաջանում է գործազրկության նպաստից: Գծեր պարունակող և չպարունակող հատվածները 
միասին ցույց են տալիս գործազրկության նպաստի և այլ սոցիալական նպաստների 
արդյունքում (օր.՝ բնակծախսեր) ստացվող հարկված դրույքաչափի ցուցանիշը:
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սկզբունք.	Մեծ	

Բ	րի	տա	նիա	(	ա	վե	լի	

ցածր	մա	կար	դակ)

ովավելիշատէվճարումգործազրկությանապահովագրությանհամար,պետքէ
գործազրկությանդեպքումավելիշատստանա:

Դանիայումայսմոտեցումնավելիսահմանափակէգործում,քանիորվճարները
գանձվումենմիասնականդրույքաչափով:Միաժամանակնպաստներիվճարումները
կատարվումեննախկինաշխատարձիհամաձայն:Այստեղհիմնականումնկատելիէ
պահանջիարդարությանսկզբունքը:Գործազուրկներըհնարավորությունունենաշխա-
տանքփնտրելուևկարողեն,համապատասխանաբար,տվյալժամանակահատվածում
(վերջինսֆինանսականճգնաժամիհետևանքովկրճատվեց՝հասցվելովերկուտար
վա)ապահովելիրենցկենսականպայմանները:Այսկանոնակարգումըուղեկցվումէ
չկարգավորվողաշխատաշուկայով,որտեղգործնականումգոյությունչունիաշխա-
տանքիցհեռացմանորևէերաշխիք:Նկարագրվածկանոնակարգումները,միաժա-
մանակհանգեցրելեննրան,որմիջազգայինհամեմատությամբ,այստեղկամավոր
աշախատանքիցհեռացողներիևայլաշխատանքփնտրողներիթիվըշատմեծէ:

Աղբյուր՝OECD(2012a)

Գծապատկեր	14.	Հարկված	դրույքաչափերի	ցուցանիշները	միջազգային	համեմատությամբ

ԴանիայիհետհամեմատությամբՄեծԲրիտանիայումգործումէկառուցված-
քայինճիշտհակառակսկզբունքը:Այստեղաշխատավարձովպայմանավորված
վճարներըբարձրացվումեն,տրամադրվողնպաստները,սակայն,վճարվումեն
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Կա	տար	վող	

վճար	նե	րի	ժա	մա	նա-

կա	հատ	վա	ծը	

չա	փա	նիշ	չէ:

Ինչ	պի	սի՞	այլ	

չա	փա	նիշ	ներ	կան

միասնականդրույքաչափով:Այսկառուցվածքովհամերաշխությանգաղափարը
ավելիուժեղէշեշտադրվում,քանԳերմանիայումևԴանիայում(«ամուրուսերը»
ավելինենվճարում,սակայնավելիմեծպահանջներչունեն):Թեև,նպաստները
գործումենակնհայտավելիցածրմակարդակիվրա,այդուհանդերձկահամե-
րաշխությանցածրինտենսիվություն:ՆորUniversalCredit-իմիջոցովսոցիալա-
կաննպաստներիշարքըկհամալրվի,սակայնվարձատրությանարդարության
միտքըչիիրականանում,իսկպահանջիարդարությունըմիայնչափազանցթերի
ուշադրությանէարժանանում:

Դիտարկելովայսերեքտարբերկառույցները՝հարցէառաջանում,թեարդարու-
թյանո՞րսկզբունքովառաջնորդվելովպետքէլավագույնսսահմանվիգործազր-
կությաննպաստիչափըևտևողությունը:ԱյսպեսկոչվածHartz-բարեփոխման
շուրջքննարկումներըցույցտվեցին,որշատերըմտածումեն,որ«Նա,ովերկարէ
վճարում,պետքէնաևավելինստանա»:Ապահովագրությանտրամաբանության
հետայսպնդումըորևէկապչունի:Օրինակ,եթեդուքհարևանիտանըվերարկուն
հագնելիսանզգույշշարժմանհետևանքովկոտրումեքմիջանցքումդրվածթան-
կարժեքվազը,պարտադիրապահովագրությունըչիփոխհատուցում,նույնիսկ
եթեդուքշատերկարժամանակվճարումներեքկատարել:Եթեընդունումենք
ապահովագրությանտրամաբանությունը,ապագործազրկությանապահովագ-
րությանպարագայումնախորդաշխատավարձիորոշակիտոկոսիփոխհատուց-
մանկանոնըարդարացվածկլինի:Այսպիսով,մնումէվճարներիկառույցիհարցը:
Աշխատանքիկորուստըհիմնականումկամավորտեղիչիունենում(կամավոր
աշխատանքիցազատվելուդեպքումնախատեսվումէ3ամիսարգելափակման
ժամանակահատված),ևհետևաբարգործազրկությանպարագայումգործունենք
կենսականռիսկիհետ:Վերջինիսհամարհասարակությունըպետքէպայքարի
միասնականորենևհամերաշխ:Այսհեռանկարիպարագայումաշխատավարձից
տոկոսայինհարաբերությամբկատարվողվճարները,ինչպեսԳերմանիայումէ,ավե
լիարդարէթվում,քանմիասնականդրույքաչափը:Վճարներիչափմանսահմանի
գոյությամբգործիչիդրվումհամերաշխֆինանսավորմանպրակտիկան,քանի
որԳերմանիայումվճարներիչափմանսահմանիմիջոցովհամերաշխֆինանսա-
վորմանշրջանակիցազատվումէբնակչությանբացառապեսայնհատվածը,որը
գործազրկությանենթարկվելումիայնշատսահմանափակռիսկէպարունակում:

Գործազրկությանչարաշահմանհամարավելորդգայթակղությանառիթչտալու
համար,նպաստիտրամադրմանտևողությանառումով,ամենևինէլպատճառչկա
նվազագույնզբաղվածությանժամանակահատվածիցբացիորևէաստիճանավո-
րումկատարել՝ելնելովկատարվածվճարներիտևողությունից:Գոյությունունե՞ն
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Հա	սա	րա	կու	թյա	նը	

հու	զող	եր	կու	հարց

արդյոքայլփաստարկներկամչափանիշներ,որոնքկարողենխոսելնպաստի
համարժամանակահատվածսահմանելուօգտին:

Գերմանիայումգործազրկությանշրջանումտարիներշարունակապահովվումէր
կենսականմակարդակապահովողեկամուտ,որըտրամադրվումէրամբողջկյանքի
ընթացքում:Նախորդաշխատավարձովպայմանավորված՝մեկտարիտրամադր-
վողգործազրկությաննպաստիցհետոգործազուրկներըկարողենհայտներկա-
յացնելաշխատվարձովպայմանավորվածավելիցածրգործազրկությանօգնու-
թյան,որըտրամադրվումէառանցժամանակայինսահմանափակման(կարիքը
ստուգելուցհետո):ԳործազրկությանևսոցիալականօգնությաննպաստներըALG
II-ումմիավորելուարդյունքըհանգեցրեցնրան,որ12ամիսանցգործազուրկ-
ներինտրամադրվումենմիայնառաջնայինապահովմանկարիքներըհոգալու
միջոցներ(ALGIIկամ“HartzIV”):2006-իփետրվարիցիվեր,տարեցներինևս8
ամսվահավելյալժամանակահատվածիհնարավորությունտրվեց,որը2007-ին
տարբերտարիքայինխմբերիհամարտարբերակվածկարգով12ամսով(ընդհա-
նուրմինչև24ամիս)երկարացվեց:Եթենույնիսկսաչիհամապատասխանում
հավասարությանսկզբունքին,հնարավորէհիմնավորելհնարավորությունների
հավասարությանսկզբունքիտեսանկյունից,քանիորտարեցգործազուրկների
հնարավորություններըաշխատաշուկայումշարունակումենակնհայտցածր
մնալ:Տարեցգործազուրկներիսակավհնարավորություններըհավասարակշ-
ռելուհամարարդարացվածէգործազրկությաննպաստիտրամադրմանժամա-
նակահատվածիերկարացումը:Հարցին,թեընդհանրապեսորքա՞նժամանակ
պետքէվճարելնախկինեկամուտովպայմանավորվածգործազրկությաննպաստը,
դժվարէպատասխանելարդարությանսկզբունքիտեսանկյունից:Agenda	2010-ի
շրջանակումգործազրկությաննպաստիտրամադրմանժամանակահատվածի
նվազեցումըմեկտարվաշատերիկողմիցորակվեցորպեսանարդարևֆինան-
սականԴամոկլյանսուր,որըշահառուներինմեկտարիգործազրկությունիցհետո
կստիպիվերադառնալծերությանհամարկուտակածպահուստներինկամէլ
ուղղակիորենկնշանակիֆինանսականկարգավիճակիզանգվածայինանկում:

Սահմանափակֆինանսականռեսուրսներիֆոնին,գուցե,սահմանափակումները
անհրաժեշտեն:Գործազուրկներիշուրջծավալվողքննարկումներիբովանդա-
կությունըգրեթեհասելէայնսահմանագծին,որտեղգործազուրկներիմիստվար
զանգվածսոցիալականցանցաճոճումէգտնվում:Քննարկումներիբովանդակու-
թյանշուրջվստահաբարկասկածներենառաջանում:ԹեևHartz-բարեփոխման
ներդրումիցհետոգործազրկությանցուցանիշընվազելէ,սակայնդրանովպայ-
մանավորված՝աճելենանկայուն/կասկածելիաշխատանքայինհարաբերություն-
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Ն	պաս	տի	հատ	կաց-

ման	պայ	ման	նե	րը

Ծ	րագ	րե	րի	տար	բեր	

կողմ	նո	րո	շում

ները:Երկարատևգործազուրկներիթիվըէականորենչինվազել,թեևնրանք
ենթարկվումէինլուրջֆինանսական«գայթակղության»:Ամբողջհասարակու-
թյանըհուզողերկուհարցերըհետևյալներնեն.առաջին՝որքա՞նժամանակենք
մենքպատրասատաշխատանքորոնողներինաշխատանքգտնելուհնարավորու-
թյունընձեռել,հաշվիառնելով,որնրանքամենաշխատանքչէ,որընդունումեն:
Երկրորդ՝որքա՞նպետքէլինինրանցհատկացվողնպաստը,ումչիհաջողվելայդ
ժամանակահատվածումաշխատաշուկայումնորաշխատանքգտնել:Սավերա-
բերումէALGII-իչափին,որըշատերիկողմիցշատցածրէորակվում:

Ի րա վունք ներ և պար տա կա նու թյուն ներ
Բավարարժամանակահատվածպարտադիրվճարումներկատարածքաղա-
քացիներըՄեծԲրիտանիայումայժմկեստարիենգործազրկությաննպաստ
ստանում(այնուհետևճիշտնույնչափիգործազրկությանօգնություն),Գերմա-
նիայում՝մեկտարիշարունակ(50-իցցածրքաղաքացիները)ևԴանիայում՝
երկուտարիշարունակ:Այսթվերըչեններկայացնում,իհարկե,այննախապայ-
մանները,որոնքառկաենբոլորերկրներումգործազրկությաննպաստստա-
նալուհամար:Վերջիններսմիքանիտարիէ,ինչքննարկվումեն«իրավունքներ
ևպարտականություններ»կամ«ակտիվացնողաշխատաշուկա»խորագրի
ներքո:Նշվածբոլորերկրներումէլգործազրկությաննպաստստանալուհիմ-
նականնախապայմանըաշխատանքիակտիվորոնումնէ:Եթեայդորոնում-
ներըհաջողությամբչենավարտվում,ապագործազուրկները,տարբերժամ-
կետներիցելնելով,կարողենայլպարտավորություններունենալ:Դանիայում
այդպեսէմեկտարիանց,ՄեծԲրիտանիայումտասնութամիսանց(երիտա-
սարդգործազուրկներիդեպքումժամկետըմեկտարիէ):Գերմանիայումչկա
սահմանվածժամանակահատված,սակայն,հատկացվողգործազրկության
նպաստիսահմանվածժամանակահատվածիցհետո(մեկտարի)արձանագր-
վումէպայմաններիխստացում:

Վե րաին տեգ րում
Նշվածբոլորերեքերկրներումգործազուրկներըկարողենպարտավորված
լինելմասնակցելուհատուկծրագրերի,որոնքուղղվածենաշխատաշուկայում
վերաինտեգրվելուօժանդակմանը:Ժամանակահատվածը,որիընթացքումգոր-
ծազուրկներըառանցուղղակիճնշմանկարողենաշխատանքորոնել,կազմումէ
Գերմանիայումտասներկու,իսկԴանիայում՝տասնութամիս:Եթեաշխատանքի
որոնումներըհաջողությունչենունենում,ապազբաղվածությաննախարարու-
թյունըկարողէաշխատանքփնտրողներինպարտավորեցնելմասնակցելծրագ-
րերի,որոնքաշխատաշուկայումաշխատանքգտնելուհնարավորությունները
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“New	Deal”	-եր	Մեծ	

Բ	րի	տա	նիա	յում

Դա	նիա.	ծրագ	րե	րի	

ա	ռանց	քում	

կրթու	թյունն	է

Գեր	մա	նիա.	

ին	տեգր	ման	

հա	մա	ձա	յան	գիր

բարձրացնումեն(«Ակտիվացում»):Այսծրագրերիբովանդակությունընշվածերեք
երկրներումակնհայտտարբերեն:

ՄեծԲրիտանիայումլեյբորիստականկառավարությանօրոքայսծրագրերը
կրումէին“NewDeal”խորագիրը:Այժմայդմիջոցառումներըենթարկվելեն
բարեփոխումներիևկրումեն“WorkProgramme”անվանումը:Ենթադրվումէ,որ
գործազուրկներըպետքէանմիջապեսհամաձայնագիրկնքենզբաղվածության
նախարարությանհետ,որովնրանքորոշակիանհատականպարտավորություն-
ներենստանձնում:Եթեգործազուրկներըայդպարտավորություններըչենիրա-
կանացնում,ապագործազրկությանօգնությունը՝UniversalCredit-ը2013թ.-ից
սկսածկրճատվումէ:

Դանիայումայդծրագրերիառանցքումկրթություննէ:Այստեղայդծրագրերը
ինտենսիվևժամանակատարառաջարկներեն:Վերջիններսոչմիայնկարճաժամ-
կետորակավորմանառաջարկներեն,այլնաև՝«նորմալ»կրթականհամակարգի
շրջանակումպետությանկողմիցաջակցվողմասնագիտացմանհնարավորություն:
Այստեղկաննաևսուբսիդավորվողաշխատանքներ,վերջիններսհնարավորեն
միայնորևէվերապատրաստմանմիջոցառմանհետհամատեղ:Սահնարավորէ
նաևայնգոծառուներիհամար,որոնքաշխատանքայինռոտացիայիշրջանում
երկարաժամկետաշխատանքայինընդմիջմանենդիմում:Աշխատաշուկայիայս
ծրագրերիշրջանակումցածրվարձատրվողաշխատանքայինսեկտորներում
առանձնակիաջակցությունըհստակորենմերժվելէ:Ծրագրերիանհատական
ընտրությունըտեղիէունենումպարտադիրակտիվացմանպլաններիշրջանա-
կում:Ակտիվացմանպլաններինմասնակցությունըինքնինկամավորչէ,վերջինս
նախապայմանէհանդիսանումհետագայումգործազրկությաննպաստիտրա-
մադրմանհամար:

Զբաղվածությանգործակալություններիևաշխատանքորոնողներիմիջևնման
պայմանագրերգոյությունունեննաևԳերմանիայում:Hartz-բարեփոխմանհամա-
տեքստումևսփորձկատարվեցնորովիսահմանելգործազուրկներիիրավունք-
ներըևպարտականությունները:Այսպիսով,առաջարկները,ևդրանովպայմա-
նավորված՝նաևիրավունքներըընդլայնվեցին,միաժամանակայդառաջարկների
ընդունմանճնշումըավելիսրվեց:Վերապատրաստումներևորակավորմանմիջո-
ցառումներայստեղևսառաջարկվումեն,սակայնվերջիններսակտիվաշխատա-
շուկայիքաղաքականությանառանցքումչեն:Այստեղավելիկարևորենգործիք-
ները,ինչպիսիքեն՝կադրերիսուբսիդավորումը,անհատձեռներեցներիհամար
բիզնեսիհիմնադրմանսուբսիդիաներըկամերկարաժամկետգործազուրկների
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Հատ	կա	պես	լավ.	

Դա	նիա

համարայսպեսկոչվված1-եվրո-աշխատանքները:Այսամենովառանցքայինեն
դառնումաշխատանքիհնարավորությունստեղծողպայմանները,որոնցբովան-
դակությունըբխումէհանրայինշահերիցևորոնցմիջոցովգործազուրկները
կրկինմուտքկգործենաշխատաշուկա(այսաշխատանքիհամարգործազրկու-
թյաննպաստինավելանումէայլծախսերիհամարհավելյալփոխհատուցում,
որիցևառաջացելէ«1-եվրո-աշխատանք»անվանումը):

Ակտիվ աշխատաշուկայի քաղաքականության համար կատարված ծախսեր 
2009թ. 

Աշխատանքով հե տա-
քրքրված 1 անձի համար 
աշխա տա շու կայի 
քա ղա քակա նու թյան 
միջոցառումների համար 
կատարված ծախսերը 
եվրոյով (KKS սպառողու-
նա կության ճշգրտումով)

Դանիա Գերմանիա
Մեծ Բրի-
տանիա

ԵՄ-15

15.819,97
10.353,49
(այսքանէ
գնահատվում)

2.336,58
7.801,28
(այսքանէ
գնահատվում)

Աղբյուր՝Եվրոստատ

Մաս նա գի տա կան կրթու թյան և վե րա պատ րաստ ման հա մար ծախ սեր
Գերմանիայումմասնագիտականկրթությանևվերապատրաստմանհամար
կատարվողծախսերըԵՄ15երկրներիհամեմատությամբմիջինիցբարձրեն:
Գերմանիայիդիրքըգործազուրկներիմասնագիտականկրթությանևվերա-
պատրաստմանհամարկատարվողծախսերիառումովակնհայտորենբարձրէ,
մասնավորապես՝ՄեծԲրիտանիայիհամեմատությամբ:Տարբերությունըակն-
հայտէնաևԴանիայիհետհամեմատությամբ:Առաջինհայացքիցթվումէ,թե
այսբացահայտումներըորևէկապչունենարդարությանհարցերիհետ:Սակայն
եթեդիտարկումենքգործազուրկներիբաշխվածությունըըստկրթականաստի-
ճանի,արդարությանխնդիրըակնհայտէդառնում:Որևէայլարևմտաեվրոպա-
կաներկրումկրթությամբպայմանավորվածգործազրկությանռիսկըայդքան
մեծչէ,որքանԳերմանիայում:

2010 թվականի գործազրկության ցուցանիշը ըստ կրթական աստիճանի

Միջնակարգ 
մակարդակ I

Միջնակարգ 
մակարդակ II

Բարձրագույն 
կրթություն

Գերմանիա 15,1 7,0 3,2

Դանիա 11,3 6,9 4,8

Մեծ Բրիտանիա 4,1 8,3 4,1

ԵՄ-15 16,1 8,6 5,5

Աղբյուր՝Եվրոստատ
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Գեր	մա	նիա.	գոր-

ծազր	կու	թյան	ահ	ռե	լի	

ան	հա	վա	սար	ռիսկ

«Ա	ջակ	ցել	և	

պա	հան	ջել».	

բազ	մա	թիվ	ճա	նա-

պարհ	ներ

Նա	խազ	գու	շա-

կան	մի	ջոց.	զբաղ-

վա	ծու	թյան	ա	պա-

հո	վագ	րու	թյուն

ԳործազրկությանռիսկըԳերմանիայումանհավասարէբաշխված:Գործազր-
կությանանհավասարբաշխվածությունը2010թ.վերընշվածթվերովնույնիսկ
թերագնահատվածէ,քանիորեվրոպականմյուսերկրներիաշխատաշուկաները
զգալիորենավելիուժեղէինտուժելֆինանսականևդրանհաջորդողտնտեսա-
կանճգնաժամից,քանԳերմանիայում:Այսպիսով,սահմանափակորակավորում
ունեցողներիգործազրկությանցուցանիշըճգնաժամիցառաջ՝2007թվականին,
Դանիայումմիայն4,2%էր,ՄեծԲրիտանիայում՝6%,իսկԳերմանիայում՝17,7%:
Բոլորարևմտյաներկրներումսահմանափակկրթությունունեցողներըավելիշատ
ենվտանգվածտնտեսականվայրիվերումներից,քանավելիլավորակավորում
ունեցողգործառուները:Ցածրկրթությունըտևականորենմեծացնումէգործազր-
կությանենթարկվելուռիսկը,ևգործազրկություննէլիրհերթինմեծացնումէ
բարձրտարիքումանբավարարեկամուտունենալուռիսկը:Այսիրավիճակըարմա-
տականորենհակասումէհնարավորություններիհավասարությանսկզբունքին:

Հնարավորություններիհավասարությունըենթադրումէառանձնահատուկաջակ-
ցություն,մասնավորապես,այնգործազուրկներին,որոնցհնարավորությունները
աշխատաշուկայումամենաչնչիննեն:Հասարակությունըփորձումէհամոզվել,արդ-
յո՞քօժանդակությանմիջոցներըչենչարաշահվում:Այսմտահոգությունըհամա-
պատասխանումէ«աջակցելևպահանջել»սկզբունքին:Ինչպեսերեքտարբեր
երկրներիօրինակներնենցույցտալիս,աջակցելուևպահանջելուհարաբերակ-
ցությունըշատտարբերհաջողություններէունենում:ՄեծԲրիտանիայումշեշտը
միանշանակորենդրվումէպահանջելուվրա:ԹեևԴանիայումառաջարկների
պարտավորեցնողբնույթըևնպաստներիկրճատմանսպառնալիքներըպակաս
տհաճչեն,սակայնառաջարկներնայստեղանհամեմատավելիբարձրորակունեն:
Կրթությանվրաշեշտադրելով՝այստեղգործազուրկներիհնարավորությունները
աշխատաշուկայումմշտապեսբարելավվումեն:Գերմանիայում,վերջինտարի-
ներիբարեփոխումներիհետևանքով,պահանջելըէականորենավելիինտեսիվ
բնույթէկրում:Փորձէկատարվումընդլայնելնաևաջակցությանդաշտը:Կրթա-
կանաստիճանովպայմանավորված՝գործազուրկներիհանդեպքաղաքականու-
թյանորոշիչփոփոխություն,այնուամենայնիվ,տեղիչիունենում,թեևվերջինս
Գերմանիայումավելիքանանհրաժեշտէ,քանայլեվրոպականերկրներում:

Զ բաղ վա ծու թյան ա պա հո վագ րու թյան գա ղա փա րը
Զբաղվածությունըպահպանելուևգործազրկությանիհայտգալըկանխելու
համարդեռևսզբաղվածությանընթացքումանհրաժեշտէավելիմեծկարևորու-
թյունտալմասնագիտականկրթությանըևվերապատրաստումներին,աշխատա-
տեղըկորցնելուցհետոմիայնդաանելուփոխարեն:Այսուղղությամբկարևոր



118

Ոչ	միայն	աշ	խա-

տան	քը,	այլ	նաև	

ան	ցու	մա	յին	

շրջան	նե	րը	պետք	է	

ար	ժա	նա	վա	յել	լի	նեն.

ե	րեք	տարր

Ա	ռա	ջին՝	ու	նի	վեր	սալ	

տար	րա	կան	

ա	պա	հո	վու	թյուն

Երկ	րորդ՝	աշ	խա	տա-

վար	ձով	պայ	մա	նա-

վոր	ված	ե	կա	մու	տի	

ա	պա	հո	վում

Եր	րորդ՝	կողմ	նո	րո	շում	

ըստ	կեն	սագ	րու	թյան

քայլկլիներգործազրկությանապահովագրությունըզարգացնելընդհուպմինչև
զբաղվածությանապահովագրության:

Եկամուտներիռիսկերըապահովագրվածպետքէլինենոչմիայնգործազրկության,
այլնաևռիսկայինանցումայինշրջաններիժամանակ:Ոչմիայնաշխատանքը,այլ
նաևանցումայինշրջանըպետքէարժանավայելլինի:Գործազրկությանապա-
հովագրությանընդլայնումըզբաղվածությանեռաստիճանապահովագրության,
կկարողանարավելիարդարվերաբերվելաշխատանքայինաշխարհիժամանա-
կակիցռիսկերին,ինչպեսծերությանապահովությանապահովագրականհամա-
կարգնէբաժանվածերեքմասերի:

Վերջինսպետքէբաղկացածլինիառաջինհերթինունիվերսալտարրականապա-
հովությունից,որըմեծամասամբհամապատասխանումէALGII-ին(գործազր-
կությաննպաստ),բայց,միևնույնժամանակ,ավելիլավպետքէպաշտպանի
աղքատությունից:Ապահովություննունիվերսալպետքէլինիայնիմաստով,որ
գործիբոլորգործունակներիհամարառանցնախապայմանների(բացիկարի-
քից),երաշխավորիկենսականմիասնականստանդարտներևֆինանսավորվի
հարկերիմիջոցով:

Երկրորդ՝ոչկամավորգործազրկությանդեպքումեկամուտիապահովումըպետքէ
պայմանավորվածլինիաշխատավարձով,որըհամապատասխանումէALGI-ի,
այնպետքէսահմանափակվիիրառանցքայինգործառույթովևներառիբոլոր
զբաղվածներին՝անկախնրանցաշխատանքայինկարգավիճակից:

Երրորդաստիճանըպետքէլինիկենսագրությամբպայմանավորվածաշխա-
տաշուկան,որըներկայիսակտիվաշխատաշուկայիքաղաքականությունից
բացի,երեքգործառույթներկիրականացնի.առաջին՝հանրայինկամհանրային
աջակցությամբաշխատաշուկայիփոխհատուցում,որըբացիաշխատանքիմիջ-
նորդությունիցառաջարկումէնաևաշխատաշուկայիծառայություններ:Վեր-
ջիններսոչմիայնաշխատանքիտեղավորմանգործակալությանգործառույթ
կիրականացնեին,այլ,աշխատանքառաջարկողիտեսանկյունից,կաջակցեին
նաևաշխատանքայինկարիերայիկայունությանը,իսկաշխատանքփնտրողների
տեսանկյունից,կօժանդակեինհատկապեսմանրումիջինձեռնարկությունների
անհատականքաղաքականությանը:Երկրորդ՝զբաղվածությանաջակցություն,
որըվերապատրաստումների,աշխատավարձիհավելումներիկամանցումային
աշխատանքիտարբերձևերիմիջոցովկօժանդակերաշխատատեղստեղծող
կամպահպանողմակրոտնտեսականզբաղվածությանքաղաքականությանը:
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Հա	ճա	խա	կի	

քննար	կում	նե	րի	

ա	ռար	կա.	բա	զա	յին	

ե	կա	մուտ

Լրացուցիչընթեր-

ցանությանհամար՝

Գ	յուն	թեր	Շ	միդ	

(2008),	«Գոր	ծազր	կու-

թյան	ա	պա	հո	վագ	րու-

թյու	նից	մինչև	

զբաղ	վա	ծու	թյան	

ա	պա	հո	վագ	րու	թյուն.,	

Ֆ	րիդ	րիխ	Է	բերտ	

հիմ	նադ	րամ,	Բոնն:

Երրորդ՝աշխատանքայինկյանքիքաղաքականություն,որըանհատականզար-
գացումներիևմասնավոր,ինչպեսնաևկոլեկտիվպայմանագրերիարդյունքում
լրացուցիչապահովմանբազայիվրա(վերապատրաստմանհնարավորություն-
ներ,երկարաժամկետկամփուլային)կապահովերաշխատանքայինմիջավայրի
շրջանակներումռիսկայինանցումներից:

Բա զա յին ե կա մու տի գա ղա փար
Քաղաքականքննարկումներումհաճախտեղէգտնումբազայինեկամուտիշուրջ
տարբերգաղափարներիառաջարկը:Բազայինեկամուտընվազագույնեկամուտի
միտարբերակէ:Իտարբերությունսոցիալականօգնության,բոլորքաղաքացիները,
անկախիրենցաշխատանքայինեկամուտիցկամայլեկամուտիաղբյուրներից,
ստանումենբազայինեկամուտ:Այսպիսով,այնպայմանավորվածչէաշխատանքի
արդյունավետությամբկամաշխատանքիպատրաստակամությամբ:

Գոյությունունենբազայինեկամուտիկառուցաձևիմիշարքառաջարկներ:Վեր-
ջիններիստարբերություններըկայանումենբազայինեկամուտիչափի,ֆինան-
սավորմանձևի,ծավալիևայլմանրամասներիմեջ:

Տարբերառաջարկներիմիջոցովտարբերակվումեննաևմտադրությունները:
Այսպիսով,նեո	լի	բե	ռալ	առաջարկներինպատակնէցածրբազայինեկամուտի
միջոցովցածրվարձատրվողոլորտներումաշխատանքայինգայթակղությունը
բարձրացնելևնվազեցնելաշխատավարձիլրացուցիչծախսերը:

Մյուսառաջարկներինպատակնէակնհայտորենավելիբարձրբազայինեկամուտի
միջոցովզբաղվածներիանկախությանաստիճանըբարձրացնելևաշխատանքը
վերաբաշխել:Այսմոդելիշրջանակումհնարավորէնաևիրականումխուսափել
անցանկալիաշխատանքից:Աշխատանքայինայսմոդելը,որըներառումէաշխա-
տանքայինամուրիրավունքներևհնարավորությունէտալիսամբողջհասա-
րակությանըկեսօրյաաշխատաժամանակունենալ,պետքէնրանազատագրի
շուկայիուժերից:Այսերկուարմատականտարբերառաջարկներիմիջակայքում
կաննաևշատայլտարբերակներ:

Այսպիսով,հարցին«Ի՞նչկարծիքունեսբազայինաշխատավարձիհայեցակարգի
մասին»,պետքէհարցովպատասխանել՝«Բազմաթիվհայեցակարգերիցո՞րի
մասինէխոսքը»:Ամենդեպքումբազայինեկամուտը,որըավելինկլինի,քան
գոյությանհամարնվազագունծավալը,սոցիալականքաղաքականծրագրերիև
հարկայինհամակարգիտեսանկյունիցկհանգեցնիլայնածավալհետևանքների:
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Լրացուցիչընթեր-

ցանությանհամար՝

Բ	յորն	Վագ	ներ	(2009),	

«Բա	զա	յին	ե	կա	մու	տը	

գեր	մա	նա	կան	

քննար	կում	նե	րում.	

օ	րի	նակ	ներ,	

մո	տիվ	ներ	և	շա	հեր»,	

Ֆ	րի	դիրխ	Է	բերտ	

հիմ	նադ	րամ,	Բոնն:

Շ	տե	ֆան	Լե	զե	նիխ	

(2009),	«Բա	զա	յին	

ե	կա	մու	տը	հա	սա	րա-

կա	կան	և	քա	ղա	քա-

կան	քննար	կում	նե-

րում»,	Ֆ	րիդ	րիխ	

Է	բերտ	հիմ	նադ	րամ,	

Բոնն:

Անշուշտսպասելիեննաևաշխատաշուկայինվերաբերողքաղաքականզգալի
հետևանքներ:Այլկերպձևակերպելով՝մերտնտեսականևսոցիալականհամա-
կարգիառանցքայինոլորտներըևայդպիսովնաև՝հասարակականկարգըամե-
նայնհավանականությամբկենթարկվենլայնածավալփոփոխությունների:Այդ-
պիսիփոփոխություններկատարելուհամարանհրաժեշտէհասարակական
ընդարձակհամաձայնություն:Բազայինեկամուտիշուրջառաջարկներիտարբե-
րություններնարդենցույցենտալիս,որառնվազններկայումսայդպիսիհամա-
ձայնությունդեռևսնկատելիչէ:

Սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի հա մար դա նշա նա կում է՝
● ակտիվաշխատաշուկայիամրապնդում,
● մասնագիտականկրթությանևվերապատրաստմանֆինանսականուորա-
կականվերագնահատում,
● գործազրկությանապահովագրությանզագգացումմինչզբաղվածության
ապահովագրության:
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Գեր	մա	նիա.	ա	ռա	ջին	

կեն	սա	թո	շա	կա	յին	

ա	պա	հո	վագ	րու	թյուն	

(1889թ.)

Մեծ	տար	բե	րու	թյուն	

մեր	օ	րե	րի	հա	մե	մա-

տու	թյամբ.	կյան	քի	

մի	ջին	տևո	ղու	թյուն

7.3.Կենսաթոշակ

Այս գլխում՝
● կնկարագրվիգերմանականկենսաթոշակայինապահովագրականհամա-
կարգըևայնկհամեմատվիդանիական,շվեդականևբրիտանականմոդել-
ներիհետ,
● արդարությանչափմանտեսանկյունիցկգնահատվեննշվածչորսմոդելները,
● կպարզաբանվենբարեփոխմանմիջոցառումները,ինչպեսօրինակ՝կապի-
տալիմիջոցովֆինանսավորումը(կուտակայինկենսաթոշակայինհամա-
կարգ),
● կքննարկվենբաշխողականֆինանսավորվողկենսաթոշակիբարեփոխման
առաջարկները(կենսաթոշակայինհամակարգըստսերունդներիհամերաշ-
խությանսկզբունքի):


Կենսաթոշակայինինչպեսևգործազրկությանապահովագրությունըդասվումեն
պետականսոցիալականքաղաքականությանառանցքայինէլեմենտներիշարքին:
Կենսաթոշակայինապահովագրությունըմիշարքզարգացածերկրներումկազ-
մումէսոցիալականծախսերիամենամեծբաժինը:Այնշատերկրներումներմուծ-
վելէավելիվաղ,քանգործազրկությանապահովագրությունը:

Կեն սա թո շա կա յին ա պա հո վագ րու թյան ա կունք նե րը
1889թվականինԳերմանիանառաջիներկիրնէր,որներմուծեցպետականկեն-
սաթոշակայինապահովագրությունը:Մինչև1920-ականթվականներըշատ
զարգացածայլերկրներևսներմուծեցինպետականկենսաթոշակայինապահո-
վագրությունը:Այդուհանդերձ,այդժամանակներիծերությանապահովագրու-
թյունը,հնարավորչէհամեմատելներկայիսկենսաթոշակայինապահովագրա-
կանհամակարգիհետ:

Առաջինմեծտարբերությունըկայանումէկենսաթոշակայինտարբերտարիքա-
յինշեմերիևկյանքիմիջինտևողությանմեջ:Կենսաթոշակայինշեմիտարիքը
70տարեկաննէր:1871-1880թթ.100նորածիններիցմիայն18-նէինհաս-
նումկենսաթոշակայինտարիքի(70):Մեկ15տարեկաներիտասարդիկյանքի
միջինտևողությունըկազմումէր42,3տարի:Այսպիսով,աշխատողներիմիայն
միչնչինմասնէրիրականումօգտվումայդժամանակներիկենսաթոշակային
համակարգից:
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Կեն	սա	թո	շակ.	սկզբնա-

կան	շրջա	նում	ա	մող	ջա-

կան	ֆի	նան	սա	վո	րում	

կա	պի	տա	լի	մի	ջո	ցով	

(կու	տա	կա	յին),	փլու-

զում	ներ	1920-ա	կան-

նե	րին	և	Երկ	րորդ	

Հա	մաշ	խար	հա	յին	

պա	տե	րազ	մից	հե	տո:

1957	թ.	ի	վեր	

բաշ	խո	ղա	կան	

գոր	ծըն	թաց	

(սե	րունդ	նե	րի	

պայ	մա	նա	գիր)

Լրացուցիչընթեր-

ցանությանհամար՝

Էլ	լեն	Մ.	Իմ	մեր	գութ,	

Կա	ռեն	Մ.	Ան	դեր	սոն,	

Ի	զա	բե	լե	Շուլ	ցե	

(2007),	«The	

Handbook	of	West	

European	Pension	

Politics»,	Oxford:

Երկրորդտարբերությունըկայանումէրնրանում,որնախկինումկենսաթոշա-
կայինհամակարգըկապիտալիմիջոցովամբողջապեսֆինանսավորվողէր(կու-
տակայինկենսաթոշակայինհամակարգ),իսկայսօր՝բաշխողական(սերունդների
համերաշխությանսկզբունք):Այսհանգամանքըհանգեցրեցնրան,որբաձրգնա
ճիփուլում1920-ակններինկուտակայինհամակարգըգործնականումփլուզվեց:
ԵրկրորդՀամաշխարհայինպատերազմիցհետոԳերմանիայիդեռերիտասարդ
կենսաթոշակայինապահովագրականպատմությանընթացքումերկրորդանգամ
ոչնչացվեցինկապիտալիպահուստները:

Բա րե փո խում Գեր մա նիա յում 1957թ.
Մինչև1957թվականըԳերմանիա-
յումդեռշարունակումէրգործել
հինկենսաթոշակայինհամակարգը
իրհիմնականկառուցվածքով,թեև
պատերազմիցհետոկենսաթոշակ-
ներիմիմեծմասստիպվածէին
վճարելդաշնայինբյուջեյից:1957
թվականիբարեփոխումիցիվեր
ներմուծվեցմինչևայժմգործող
բաշխողականգործընթացը:Այս-
պիսով,ներկայիսկենսաթոշակա-
ռուներիկենսաթոշակներըվճար-
վումեններկայումսզբաղվածների
կատարած վճարների միջոցով
(սերունդներիհամերաշխության
պայմանագիր):

1957թ.բարեփոխմանառանցքա-
յինկետերիցմեկնէրնաևկենսա-
թոշակիհամապատասխանեցումըեկամուտներիընդհանուրզարգացմանը:
Կենսաթոշակիչափըկապվածէրաշխատավարձիզարգացմանհետ:Սկզբում
այնպայմանավորվածէրչհարկվածաշխատավարձով,ապա,1992-իցիվեր,
գնաճիհետևանքովհարկվածաշխատավարձով:Կենսաթոշակառուներըայդ
ժամանակօգտվումէինտնտեսականաճից,որըհանգեցնումէրաշխատավար-
ձերիբարձրացման:29

29Շնորհակալությունենքհայտնում«Յ.Հ.Վ.ԴիթցՆախֆ.Բոնն»հրատարակչությանըՔլայնիև
Շուբերթի2011թ.«Քաղաքականբառարան»-իցտարբերհասկացություններօգտագործելու
հնարավորությանհամար:

Սե րունդ նե րի հա մե րաշ խու թյան պայ-
մա նա գի րըԳերմանիայումկենսաթոշակա-
յինապահովագրությանհիմանրարսկզբունքի

քաղաքականբնորոշումէ,որիհամաձայնբնակ-

չությանաշխատավորզանգվածիկենսաթոշա-

կայինվճարում երովկատարվումենմիևնույն

ժամանակահատվածիկենսաթոշակայինտարիքի

բնակչությանկենսաթոշակայինվճարները:Սա

նշանակումէ,որաշխատանքայինկյանքիընթաց-

քումկատարածպարտադիրկենսաթոշակային

վճարներըչենկուտակվումկապիտալիտեսքով,

որըհետագայումկհանդիսանարվճարողների

կենսաթոշակայինվճարներիաղբյուր:Պարտա-

դիրկենսաթոշակայինվճարում երկատարելով՝

քաղաքացիներըձեռքենբերումմիայնհետագա-

յումկենսաթոշակստանալուիրավունք(«Քաղա-

քականբառարան»,2011թ.,էջ121):29



123

Օ	րի	նա	կան	կեն	սա	թո-

շա	կա	յին	ա	պա	հո	վագ-

րու	թյան	տա	րա	ծու	մը

2001	թ.-ից	ի	վեր	

լրա	ցու	ցիչ	«Ռիզ	թեր»	

կեն	սա	թո	շակ

Կա	յու	նու	թյան	

գոր	ծո	նը	2004	

թվա	կա	նից	ի	վեր

Մինչև1960-ականներիավարտըընդհանուրկենսաթոշակայինապահովագ-
րությունըքայլառքայլտարածվեցվարձուաշխատողներիևանհատձեռնե-
րեցարհեստավորներիվրա,իսկ1972-իցիվեր՝նաևտնայինտնտեսուհիներըև
անհատձեռներեցները,կամավորվճարումներկատարելով,կարողէինկենսա-
թոշակիիրավունքձեռքբերել:Վերջինտարիներինիրականացվելեննաևայլ
վերափոխմանմիջոցառումներ:2003թ.-իցիվերգործումէհիմնականապա-
հովումըայնանձանցհամար,ովքերչենստանումբավարարկենսաթոշակ:Այս
պարագայումպետականկենսաթոշակայինապահովումըփոխարինումէնախ-
կինսոցիալականօգնությանը:

2012թ.հունվարի1-իցայնկազմումէամսեկան374եվրո:2001թվականիցիվեր
պետականաջակցության«Ռիզթեր»կենսաթոշակինավելանումէծերության
ապահովագրությանմասնավորկուտակայինբաղադրիչը,որըպետությունըուղ-
ղակիորենսուբսիդավորումէ:Մինչև2011թվականիավարտըավելիքան15մլն.
«Ռիզթեր»պայմանագրերենկնքվել:Այսամենիհետմեկտեղսերունդներիհամե-
րաշխությանսկզբունքովբաշխողականֆինանսավորվողպետականկենսաթո-
շակայինապահովագրությունըԳերմանիայումմեծամասնությանհամարմինչև
այսօրկազմումէծերությանապահովագրությանհիմքը:

2004թվականինկենսաթոշակայինբանաձևըհամալրվեցկայունությանգործո-
նով,որիհամաձայնհաշվիէառնվումպարտադիրկենսաթոշակայինվճարումներ
կատարողներիևկենսաթոշակառուներիթվաքանակը,ևառկաժողովրդագրական
զարգացումովպայմանավորված՝սահմանվումէկենսաթոշակիչափը:Կայունու-
թյանգործոնովպայմանավորված՝հաշվարկներիարդյունքումկենսաթոշակների
չափինվազեցմանանհրաժեշտությանիհայտգալուպարագայումգործումէ
2009թ.ընդունված«կենսաթոշակիերաշխիքը»:Հաշվարկներիարդյունքում
առաջացածկենսաթոշակիչափիանհրաժեշտնվազեցումըփոխհատուցվումէ
հետագայումհնարավորբարձրացմամբ:Այսպեսկոչվածստանդարտկենսաթո-
շակառուն,որըքառասունհինգտարիշարունակմիջինաշխատավարձէստացելև
2011թ.հուլիսի1-իցկեսաթոշակիէանցել,արևմտյանԳերմանիայումստանումէ
1.236,15եվրո,իսկարևելյանԳերմանիայում՝1.096,65եվրո:2010թ.դեկտեմբերի
31-իդրությամբարևմտյանԳերմանիայումպետականօրինականկենսաթոշակի
միջինչափըկազմումէրտղամարդկանցհամար963,կանանցհամար502եվրո,
իսկարևելյանԳերմանիայում՝1.010տղամարդկանցև703եվրոկանանցհամար:
ԱրևելյանԳերմանիայումավելիբարձրմիջինկենսաթոշակիչափըպայմանավոր-
վածէԳերմանիայիԴեմոկրատականՀանրապետությունում(DDR)ավելիերկար
աշխատանքայինժամերով:ԱրևմտյանԳերմանիայումշատգործառուներունեն
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Ծե	րու	թյան	ա	պա	հո-

վու	թյան	ե	րեք	

բա	ղադ	րիչ	նե	րը

Ա	ռա	ջին	բա	ղադ	րիչ՝	

հար	կե	րով	ֆի	նան	սա-

վոր	վող	պե	տա	կան	

կեն	սա	թո	շա	կա	յին	

ա	պա	հո	վում

Երկ	րորդ	բա	ղադ	րիչ՝	

կու	տա	կա	յին	

կեն	սա	թո	շակ

նաևաշխատանքայինկենսաթոշակայինհավելավճար,ևդրանովպայմանավոր-
ված՝ընդհանուրառմամբարևմտյանԳերմանիայումկենսաթոշակիսանդղակը
ավելիբարձրէ,քանարևելյանԳերմանիայում:

Գերմանիայումկենսաթոշակայինապահովագրությանառաջինբաղադրիչըպար-
տադիրպետականկենսաթոշակայինապահովումնէ:Դրակողքինաշխատավար-
ձովպայմանավորվածպետականկենսաթոշակայինապահովագրություննէ,որն
ունինույնպեսպարտադիրբնույթ,ևերրորդբաղադրիչըկազմվածէկամավոր
մասնավորկենսաթոշակայինապահովագրությունիցևաշխատանքայինկենսա-
թոշակից:Ծերությանապահովումըշատերկրներումհիմնվածէայսերեքբաղադ-
րիչներիվրա:Առաջին՝գոյությունունիպետականկենսաթոշակայինապահովում
անկախնախկինեկամուտներիչափից,երկրորդ՝եկամուտներովպայմանավոր-
վածպարտադիրկենսաթոշակայինապահովագրությունևերրորդ՝կամավոր
մասնավորկենսաթոշակայինապահովագրությանհնարավորություններ:Այս
երեքբաղադրիչներիկառուցաձևերըևհնարավորնշանակություններըկարող
ենշատտարբերհաջողություններունենալ:

Ազ գա յին և աշ խա տան քա յին կեն սա թո շակ Դա նիա յում
Դանիայումկենսաթոշակառուներիեկամուտներիառաջինաղբյուրըասյպես
կոչվածազգայինկենսաթոշակնէ(«folkepension»):Այսհիմնականկենսաթո-
շակըամբողջովինֆինսավորվումէհարկերիմիջոցովև2012թվականինկազ-
մումէրամսեկան5.713կրոն(մոտ765եվրո):Ազգայինկենսաթոշակիիրավունք
ունիԴանիայիյուրաքանչյուրքաղաքացի,ով16-իցմինչև67տարեկանհասակը
առնվազներեքտարիբնակվելէԴանիայում:Օտարերկրացիներիպարագայում
Դանիայումբնակվելունվազագույնշեմըտասըտարինէ,որիցհինգըպետքէ
լինիմինչևկենսաթոշակայինտարիքը:Յուրաքանչյուրտարիձեռքէբերվում
պետականպարտադիրկենսաթոշակիքառասուներորդիիրավունքևքառա-
սունտարիԴանիայումբնակվելուցհետոստանումենառավելագույնազգային
կենսաթոշակը:Այնկենսաթոշակառուներիհամար,ովքերկենսաթոշակիայլ
աղբյուրչունեն,գոյությունունիազգայինկենսաթոշակիհավելավճար(բոնուս):
Այնհատկացվումէդրաանհրաժեշտությանփաստըստուգելուցհետոև2012
թ.դրությամբչամուսնացածներիհամարկազմումէրառավելագույնըհավելյալ
5.933կրոն(մոտ795եվրո):

Բոլորաշխատողներիհամարպարտադիրկենսաթոշակայինապահովագրության
երկրորդբաղադրիչըայսպեսկոչվածկուտակայինկենսաթոշակնէ:2012թվա-
կանինայդկենսաթոշակիառավելագույնչափըկազմումէրտարեկան24.800
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Եր	րորդ	բա	ղադ	րիչ՝	

աշ	խա	տան	քա	յին	

կեն	սա	թո	շակ	

(աշ	խա	տող	նե	րի	90	%)

Ա	ռա	ջին	բա	ղադ	րիչ՝	

հար	կե	րի	մի	ջո	ցով	

ֆի	նան	սա	վոր	վող	

պե	տա	կան	կեն	սա	թո-

շա	կա	յին	ա	պա	հո	վում

Երկ	րորդ	բա	ղադ	րիչ՝	

աշ	խա	տա	վար	ձով	

պայ	մա	նա	վոր	ված	

բաշ	խո	ղա	կան	

գոր	ծըն	թաց

կրոն(ամսեկանմոտ277եվրո):Այնհաշվարկվումէաշխատանքայինտարիների
քանակովևշաբաթականաշխատանքայինժամերով:Պարտադիրվճարները(ըստ
շաբաթականաշխատանքայինժամերի,ամբողջդրույքովաշխատողներիհամար՝
ամսեկան36եվրո)կատարվումենմեկերրորդմասովաշխատողներիևերկու
երրորդմասով՝գործատուներիկողմից:Այսպարտադիրվճարներըօրենսդրա-
կանվերահսկողությամբկառավարվումենմասնավորընկերություններիկողմից:

ԵկամուտովպայմանավորվածկենսաթոշակայինբաղադրիչըԴանիայումբաղկա-
ցածէաշխատանքայինկենսաթոշակից:Աշխատողներիմոտ90%-նունենաշխա-
տանքայինկենսաթոշակ:Աշխատանքայինկենսաթոշակըհավաքականկոլեկտիվ
պայմանագրերիբաղկացուցիչմասնէկազմումևգրեթեմոտենումէպարտադիր
ապահովագրությանձևաչափին:Վճարները(մեկերրորդը՝աշխատողներիկողմից
ևերկուերրորդը՝գործատուներիկողմից,միջինհաշվարկովկազմումէչհարկված
աշխատավարձի15%-ը)ներդրվումենպետությանկողմիցվերահսկվողֆոնդերում:

Շ վե դա կան կեն սա թո շա կա յին հա մա կար գը
Շվեդիայումնույնպեսգույությունունիպետականկենսաթոշակայինապահովման
բաղադրիչը,որըֆինանսավորվումէընդհանուրհարկերիմիջոցովևորիհամար
անհրաժեշտէ,որքաղաքացուբնակությանվայրըլինիՇվեդիան:Նվազագույնը
քառասունտարիՇվեդիայումբնակվելուևկենսաթոշակայինայլբաղադրիչնե-
րիցչօգտվելուպարագայում,2012թ.դրությամբչամուսնացածներըիրավունք
ունեինամբողջական«երաշխիքայինկենսաթոշակի»,որըկազմումէրամսեկան
7.810կրոն,(մոտ880եվրո),ինչպեսնաև՝հավելյալբնակարանայինապահովման
նպաստի:Մասնավորևաշխատանքայինկենսաթոշակայինբաղադրիչներից
օգտվելուպարագայումերաշխիքայինկենսաթոշակըչինվազեցվում,վերջինս
ենթակաէպարտադիրհարկման:

Շվեդականկենսաթոշակայինապահովագրականերկրորդբաղադրիչըբաշխո-
ղականֆինանսավորվողաշխատավարձովպայմանավորվածկենսաթոշակնէ:
Կենսաթոշակայինպարտադիրվճարների18,5%-ից7%-ըկենսաթոշակայինֆոն-
դերենվճարումաշխատողները,իսկմյուսմասը՝գործատուները:Գոյությունունի
պարտադիրվճարներիչափմանսահմանագիծ(2012թ.այնկազմումէրտարեկան
409.500շվեդականկրոնկամմոտ46.000եվրո),որիցսկսածաշխատողներըչեն
կատարումպարտադիրկենսաթոշակայինվճարներ,իսկգործատուները՝միայն
50%:Պարտադիրվճարներիչափմանսահմանագիծըգերազանցողեկամուտ-
ներիդեպքումկենսաթոշակիիրավունքչիտրվում:Հետագայումկենսաթոշակի
իրավունքըպայմանավորվումէկատարվածվճարներով,որոնքհամապատաս-
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Եր	րորդ	բա	ղադ	րիչ՝	

կու	տա	կա	յին	

(պար	տա	դիր)

Ա	ռա	ջին	բա	ղադ	րիչ՝	

պե	տա	կան	կեն	սա	թո-

շա	կա	յին	ա	պա	հո	վում

խանեցվումենաշխատավարձերիևգնաճիզարգացումներին:Կենսաթոշակային
բանաձևումհաշվիէառնվումպարտադիրկենսաթոշակայինվճարներկատա-
րողներիևկենսաթոշակառուներիհարաբերակցությունը:Կենսաթոշակառուների
աճողթվաքանակըինքնաբերաբարհանգեցնումէկենսաթոշակներինվազեցման:
2011թվականինաշխատավարձովպայմանավորվածմիջինպետականկենսա-
թոշակըկազմումէրամսեկան1.250եվրո:

Շվեդիայումպետականկենսաթոշակայինապահովագրությաներրորդբաղադ-
րիչըայսպեսկոչվածպարգևավճարայինկենսաթոշակնէ:18,5%կենսաթոշակա-
յինպարտադիրվճարների2,5%-ըուղղվումէպետությանկողմիցկառավարվող
կուտակայինկենսաթոշակայինֆոնդեր:Աշխատողներըֆոնդերիընտրության
հարցումազատեն:ԻտարբերությունԳերմանիայումգործող«Ռիզթեր»կենսա-
թոշակի,Շվեդիայումաշխատողներըպարտադրվածենմի(փոքր)մասներդրում
կատարելկուտակայինկենսաթոշակայինբաղադրիչիշրջանակում:

Կեն սա թո շակ նե րը Մեծ Բ րի տա նիա յում
Բրիտանականկենսաթոշակայինհամակարգիառաջինբաղադրիչըբաղկա-
ցածէերկումասից:Առաջինմասըպետականկենսաթոշակայինապահովումնէ
(«basicstatepension»):ՎերջինսստանալուիրավունքունենԲրիտանիայիբոլոր
այնքաղաքացիները,ովքերառնվազնտասըտարիշարունակպարտադիր
վճարներենկատարել:Ամբողջականպետականկենսաթոշակայինապահո-
վումըկազմումէշաբաթական107,45ֆունտ(2012-2013թթ.համարամսեկան
մոտ525եվրո):Վերջինսկարողենամբողջականտեսքովստանալմիայնայն
տղամարդիկևկանայք,ովքերունենհամապատասխանաբար՝քառասունչորս
ևերեսունինըտարվապարտադիրկենսաթոշակայինվճարներիփաստաթղ-
թայինապացույցներ:1945թ.հետոծնվածտղամարդկանցև1950թ.հետո
ծնվածկանանցհամարամբողջականպետականկենսաթոշակայինապա-
հովմանհամարնախապայմանհանդիսացողպարտադիրկենսաթոշակային
վճարներիտարիներիթվաքանակընվազեցվումէերեսունի:Բավականաչափ
տարիներվճարումչկատարելուպարագայումկենսաթոշակառուներըապա-
վինումենսոցիալականօգնության,որըտրամադրվումէանհրաժեշտությունը
ստուգելուցհետոմիայն:Պետականկենսաթոշակայինապահովմաներկրորդ
մասըկոչվումէ«pensioncredit»(կենսաթոշակայինարժեկտրոն):Այնկենսա-
թոշակառուներինապահովումէշաբաթականեկամուտով,որը2011-2012թթ.
միայնակներիհամարկազմումէր137,35ֆունտ,իսկամուսնականզույգերի
համար՝209,70ֆունտ:Սահամապատասխանումէառաջինդեպքումամսեկան
673,իսկերկրորդդեպքում՝1.028եվրոյի:
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Երկ	րորդ	բա	ղադ	րիչ՝	

բաշ	խո	ղա	կան	

ֆի	նան	սա	վոր	ման	

գոր	ծըն	թաց	

(կա	մա	վոր)

Այ	լընտ	րանք.	

մաս	նա	վոր	կամ	

աշ	խա	տան	քա	յին	

կեն	սա	թո	շակ

Ա	ռա	ջին	բա	ղադ	րիչ՝	

կա	րի	քի	ար	դա	րու-

թյուն

Երկրորդբաղադրիչը՝աշխատավարձովպայմանավորվածկենսաթոշակը,բաղ-
կացածէկա՛մպետականբաշխողականֆինասավորվողկենսաթոշակից,կա՛մ
աշխատանքային,կա՛մմասնավորկենսաթոշակից:Պետականկենսաթոշակը,
(«statesecondpension»,թարգմանաբար՝«երկրորդպետականկենսաթոշակ»),
սկսածտարեկան5.304ֆունտեկամուտիսահմանագծից(մոտ6.500եվրո)՝
ֆինանսավորվումէպարտադիրսոցիալականապահովությանվճարներիմիջո-
ցով:Վերջինիչափըորոշվումէ՝ամբողջականմասնագիտականկարիերայի
եկամուտովպայմանավորված(մինչևայժմայնկազմումէ49տարի,կենսաթո-
շակայինտարիքիշեմը67տարեկանիբարձրացնելուարդյունքում,1960-իցի
վերծնվածներիհամարայդժամանակահատվածըաստիճանաբարբարձրա-
նումէ51տարվա):Տարեկանմինչև14.400ֆունտեկամուտունենալուդեպքում
(մոտ17.650եվրո)կենսաթոշակառուներըստանումենտարեկան3.638ֆունտ
միասնականդրույքաչափով(մոտ4.460եվրո)կենսաթոշակիիրավունք:14.400
և32.592ֆունտիմիջակայքում(մոտ17.650և40.000եվրո)տարեկանեկամուտ
ունենալուդեպքումմիասնականդրույքաչափինավելանումէ10%,իսկ14.400և
42.475ֆունտիմիջակայքում(մոտ17.650և52.000եվրո)՝մոտ20%:Հնարավոր
49տարիներիցպակասողյուչաքանչյուրտարվահամարկենսաթոշակըհամա-
պատասխանաբարնվազումէ:

Հատկապես14.400ֆունտիցպակասվաստակողներըօգտվումեն«երկրորդ
պետականկենսաթոշակի»միասնականդրույքաչափից:Ավելիբարձրեկամուտ
ունեցողմարդկանցհամարպետականկենսաթոշակըպակասգրավիչէ:Իդեպ,
պետականկենսաթոշակայինապահովագրությաներկրորդբաղադրիչըպար-
տադիրչէ:Վերջինիսփոխարենհնարավորությունէընձեռնվումկնքելմասնավոր
կամաշխատանքայինկենսաթոշակայինապահովագրություն(«contractingout»):
Այսդեպքումվճարվումենսոցիալականապահովագրությանավելիքիչվճարներ,
ևպետությունըխթանումէայդպիսիապահովագրությունըհավելյալհարկային
մեղմացնողմիջոցառումներիմիջոցով:Կենսաթոշակայինֆոնդերում«contracting
out»-ըչիերաշխավորումհաստատունկենսաթոշակիչափ՝«definedcontribution»:
Իդեպ,2012թ.իվերհաստատունկենսաթոշակնայլևսհնարավորչէ:

Կեն սա թո շա կա յին հա մա կարգ և ար դա րու թյան սկզբունք ներ
Կենսաթոշակայինապահովագրությանառաջինբաղադրիչըարտացոլումէ
կարիքիարդարությանսկզբունքը,քանիորայստեղխոսքըգնումէայնանձանց
նյութականկենսապահովմաննվազագույնբյուջեիմասին,ովքերայլբավա-
րարկենսաթոշակիհայտներկայացնելուիրավունքձեռքչենբերել:Այստեղ
կարելիէառանձնացնելերկրներիմիջևեղածտարբերությունները:Օրինակ՝
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Դանիայումբոլորկենսաթոշա-
կառուներինվճարվումէունի-
վերսալմիասնականդրույքա-
չափ,մինչդեռԳերմանիայում,
ՄեծԲրիտանիայումևՇվեդիա-
յումանցկացվումէպայման-
ներինախնականստուգում,
ևմիայննրանցհամար,ովքեր
կենսաթոշակիայլբաղադրիչ-
ներիսահմանափակիրավունք
ունեն,կիրառվումէառաջին
բաղադրիչը: Բացի դրանից,
տարբերվումէնաևպետականկենսապահովմաննվազագույնբյուջեյիմակար-
դակը:ԴանիայումևՇվեդիայումայնամսեկան400-500եվրոյովավելիբարձրէ,
քանԳերմանիայում,թեևայսերկրներումկենսապահովմանծախսերըակն-
հայտորենշատավելիբարձրեն:Այդուհանդերձ,այդերկրներումպետական
կենսապահովմաննվազագույնբյուջենշատավելիբարձրմակարդակիվրաէ
գտնվում:ԵթեվերջինսդիտարկենքԳերմանիայի,ՇվեդիայիևԴանիայիհամե-
մատությամբ,ապաայսպատկերըչիարտացոլվումկենսաթոշակառուներիայն
հատվածում,ովքերմիջինեկամուտի60%-իցպակասենստանում:Գերմանիա-
յումայսխումբըհամեմատաբարշատավելիփոքրաթիվէ,քանիորներկայիս
կենսաթոշակայինսերունդըմեծամասամբունիանընդատականմասնագիտա-
կանկենսագրություն:Այսպատկերըկփոխվի,քանիորապագայումգնալով
ավելիշատմարդիկ,հասնելովկենսաթոշակայինտարիքի,աշխատանքային
կենսագրությանմեջկունենաներկարաշխատանքայինընդմիջումներկամ
միայնանէականզբաղմունքներևդրանովիսկձեռքկբերենսահմանափակ
կենսաթոշակայինիրավունք:Այսպիսով,ծերությանշրջանումպետականկեն-
սապահովմաննվազագույնբյուջեյիմակարդակըորոշակիորենավելացողմի
զանգվածիհամարավելիուավելիկարևորէդառնում:Այստեղտեսանելիէայն,
որԳերմանիայումաղքատներիեկամուտիևաղքատությանսահմանագծիմիջև
եղածայսպեսկոչվածաղքատությանանդունդրզգալիորենավելիմեծէ,քան
ԴանիայումևՇվեդիայում:Վերջինտարիներինաշխատաշուկայումնկատվող
կանոնավորևժամանակավորզբաղվածներիմիջևառաջացածճեղքիխորա-
ցումըապագակենսաթոշակայինսերնդիհամարինքնինաղքատությանսպառ-
նալիքէ:Այսպիսով,ավելիենընդգծվումնաևնվազագույնկենսապահովման
համարպետականհատկացումներովապրողսերնդիևհարուստխավիմիջև
բաժանարարգծերը:Հարուստխավիներկայացուցիչներըպետականկենսա-

Աղ քա տու թյան մա կար դա կըարտացոլումէ
մարդկանցայնզանգվածը,որըազգայինմիջին

եկամուտի60%-իցպակասէստանում(տե՛սէջ65):

Աղ քա տու թյան խո րու թյու նըցույցէտալիս,
թեմարդիկաղքատությանորքանմեծռիսկիեն

ենթակա:Աղքատությանպակասորդըառաջանումէ

այնհաշվարկից,թեորքանովէաղքատներիմիջին

սպառումըցածրաղքատությանսահմանագծից:

Աղքատությանխորությունըմեծանումէայնքան,

որքանաղքատներիեկամուտըհեռանումէաղքա-

տությանսահմանագծից:
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Երկ	րորդ	բա	ղադ	րիչ՝	

աշ	խա	տան	քա	յին	

արդ	յու	նա	վե	տու	թյան	

ար	դա	րու	թյուն

թոշակայինապահովագրությանհետմեկտեղկարողենմասնավորապահա-
վագրականմիջոցառումներձեռնարկել:

Աղքատության մակարդակ և աղքատության խորություն 2010 թ.

ԵՄ-15 17,9% 16,0%

Դանիա 18,4% 11,7%

Գերմանիա 14,8% 16,6%

Շվեդիա 15,9% 10,7%

Մեծ Բրիտանիա 22,3% 19,2%

Աղբյուր՝Եվրոստատ

Պետականնվազագույնկենսապահովումըբոլորերկրներումֆինանսավորվումէ
ընդհանուրհարկերիմիջոցով:Այսառումով,պետականնվազագույնկենսապա-
հովումըբավականինընդգծվածվերաբաշխողականբնույթունի:Մարդիկիրենց
աշխատանքայինտարիներիընթացքումբարձրեկամուտիպարագայումվճարում
ենավելիբարձրհարկեր,սակայննպաստներչենստանում(Գերմանիա,Շվեդիա,
ՄեծԲրիտանիա)կամհավասարաչափփոխհատուցումենստանումայնպես,ինչ-
պեսնախկինումավելիցածրաշխատանքայինեկամուտունեցողթոշակառուները
(Դանիա):Այստեղնկատելիէնաևվերաբաշխումսերունդներիմիջև:Մեծամա-
սամբգործառուներիվճարածհարկերիմիջոցովհատուցվումէկենսաթոշակա-
ռուներիպետականնվազագույնկենսաապահովումը:

Կենսաթոշակայինապահովագրությաներկրորդբաղադրիչըաշխատավարձով
պայմանավորվածկենսաթոշակնէ:Այսբաղադրիչիշրջանակումհիմնականումհաշ
վիէառնվումաշխատանքայինարդյունավետությանարդարությանսկզբունքը:
Արդյունավետությունըհիմնականումչափվումէաշխատանքիտևողությամբև
եկամուտիչափով:ԳերմանիայումևՇվեդիայումծերությանապահովմանայս
հատվածըկազմակեպվումէպետականբաշխողականգործընթացով(ներկայիս
աշխատողներըվճարումեններկայիսկենսաթոշակայինսերնդիհամար),մինչդեռ
Դանիայումգործումէմասնավորղեկավարվող(պետականորենկարգավորվող)
կուտակայինկենսաթոշակ,ինչպեսնաևգրեթեպարտադիրկուտակայինաշխա-
տանքայինկենսաթոշակ:

Այսբաղադրիչիշրջանակումտարբերեկամուտունեցողխմբերիմիջևվերա-
բաշխումըբնականաբարզգալիորենավելիսահմանափակչափովէիրականա-
նում,քանպետականնվազագույնկենսապահովմանբաղադրիչում:Պետական
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աշխատավարձ

Կեն	սա	թո	շա	կի	չա	փը	

հա	մե	մա	տու	թյան	մեջ

կենսաթոշակայինապահովագրությանհայտկարողէներկայացվելնաևայն
չվարձատրվողփուլերիհամար,որոնքդիտարկվումենորպեսհասարակության
համարնպաստաբերժամանակաշրջաններ:Գերմանիայումմինչև2005թ.կեն-
սաթոշակայինապահովագրությանհայտներկյացվումէրնաևդպրոցականև
բուհականտարիներիհամար՝17տարեկանիցսկսած,այդտարիներըհամար-
վումէինհասարակականնպաստավորտարիներ:Մինչևայսօրերեխաների
դաստիարակությանհամարնախատեսվածժամանակաշրջանը(36ամիս),բոլոր
ապահովագրվածներիմիջինեկամուտիհաշվարկով,գումարվումէանհատական
կենսաթոշակայինհաշվեկշռին:Խնամակալությանժամանակահատվածիհամար
առողջությանապահովագրությունընույնպեսորոշակիպայմաններումվճարներէ
կատարումպետականկենսաթոշակայինապահովագրությանհամար:Վերջին-
ներիսմիջոցովպետականապահովագրությունըիվիճակիէլինումպարգևատ-
րելնաևայնգործունեությունը,որըաշխատաշուկայումչիվճարվում:Այսպիսով,
պետականապահովագրությանմիջոցովքաղաքացիներըապահովագրվումեն
նաևայլռիսկերից:

Նախկինաշխատանքայինեկամուտովպայմանավորվածկենսաթոշակայինապա-
հովագրությաներկուբաղադիչներիտարբերկառուցաձևերիազդեցությունները
կենսաթոշակիչափիվրա՝չորսերկրներիհամեմատությամբ,կարելիէտեսնել
15-րդգծապատկերում:

Աղբյուր՝OECD(2011c)

Գ	ծա	պատ	կեր	15.	Կեն	սա	թո	շա	կի	չա	փը	աշ	խա	տան	քա	յին	ե	կա	մու	տի	հա	մե	մա	տու	թյամբ
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Կեն	սա	թո	շա	կի	չափ.	

Գեր	մա	նիա	յում	քիչ	

վաս	տա	կող	նե	րի	

ի	րա	վի	ճա	կը	

հա	մե	մա	տա	բար	

ա	վե	լի	վատ	է

Լրացուցիչընթեր-

ցանությանհամար՝

Հա	րալդ	Շ	թյո	գեր	

(2011թ.),	«Կեն	սա-

թո	շա	կա	յին	հա	մա-

կար	գե	րը	և	ծե	րե	րի	

աղ	քա	տու	թյու	նը	

մի	ջազ	գա	յին	հա	մե	մա-

տու	թյամբ»,	Ֆ	րի	դիխ	

Է	բերտ	հիմ	նադ	րամ,	

Մի	ջազ	գա	յին	քա	ղա-

քա	կան	վեր	լու	ծու-

թյուն,	Բեռ	լին.

Ա	վե	լի	բարձր	մի	ջին	

կեն	սա	թո	շա	կը	

կա	րող	է	կան	խել	

տա	րեց	նե	րի	

աղ	քա	տու	թյու	նը

Օ րի նակ՝ Դանիայում(կանաչսյունակ)իրենցաշխատանքայինկյանքումմիջին
աշխատավարձիկեսըվաստակածկենսաթոշակառուներըստանումենմաքուր
կենսաթոշակ՝իրենցնախկինմաքուր(հարկված)աշխատավարձիմոտ132%-ի
չափով:Եթեվաստակելենամբողջականմիջինաշխատավարձ,ապաստանում
ենմոտ90%-իչափով,իսկմիջինաշխատավարձիկրկնակինվաստակելուպարա-
գայումստանումենիրենցնախկինմաքուրաշխատավարձի80%-ը:

Այսգրաֆիկըցույցէտալիսբոլորչորսերկրներիտարբերեկամուտներունեցող
խմբերիկենսաթոշակիչափը:Ընդորում,խոսքըբացարձակգումարիմասինչէ:
Կենսաթոշակըայստեղարտահայտվածէաշխատանքայինկյանքիընթացքում
ունեցածեկամուտիտոկոսայինդրույքաչափիտեսքով՝որպեսնախկինաշխա-
տավարձիփոխատցվողմաքուրտոկոսադրույք:Գրաֆիկիցհնարավորէդառ-
նումհասկանալ,որԴանիայումբոլորերեքեկամտայինխմբերիկենսաթոշակի
մակարդակընախկինեկամուտներիհամեմատությամբավելիբարձրէ,քանմյուս
երեքերկրներում:Բացահայտէնաևտարբերությունըերեքտարբերեկամտային
խմբերիհամեմատությամբ:Այստեղպարզէդառնում,որԳերմանիայումկենսաթո-
շակայինհամակարգիներսում(մասամբնաևՇվեդիայում)վերաբաշխումգրեթե
տեղիչիունենում:Բոլորերեքեկամտայինխմբերըստանումեննախկինաշխա-
տանքայինեկամուտի57%-ը:Կարելիէասել,որաշխատանքայինարդյունավե-
տությանարդարությանսկզբունքիառումովբաշխումըկատարյալէ:Դանիայում
ևնույնիսկՄեծԲրիտանիայումքիչվաստակողներիփոխհատուցվողմաքուր
տոկոսադրույքըավելիբարձրէ,քանմիջինևբարձրեկամուտունեցողներինը:
Այսերկուերկրներում,այսպիսով,կենսաթոշակայինհամակարգիներսումվերա-
բաշխումէտեղիունենում:Թեևքիչվաստակողներըավելիցածրկենսաթոշակեն
ստանում,քանմիջինևավելիլավվաստակողները,սակայնհարաբերականորեն
դիտարկելով,ստանումենիրենցնախկինաշխատավարձիավելիմեծմասը,քան
մյուսները:Այսպիսով,սակարելիէբացատրելորպեսկարիքիևաշխատանքի
արդյունավետությանսկզբունքներիսինթեզ:

Գերմանականկենսաթոշակայինհամակարգումքիչվաստակողներինկար-
ծեսավելիլավպայմաններենառաջարկվում,որպեսզիկանխվիտարեցների
աղքատությանաճը:Նշվածըհատկապեսկարևորէ,քանիորեկողտարիներին
սպասվումէերկումիտումներիհամընկնում.միկողմից՝գերմանականպետա-
կաննվազագույնկենսապահովմանցածրմակարդակըտարեցներիշրջանումև
մյուսկողմից՝կենսաթոշակառուներիաճողթվաքանակը,որոնքէլիրենցհերթին
միկողմից՝չունենանխափանաշատանքայինկենսագևությունևմյուսկողմից՝
հավակնումենմիայնցածրաշխատանքայինեկամուտովպայմանավորվածկեն-
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Որ	քա՞ն	պետք	է	լի	նի	

կու	տա	կա	յին	գոր	ծո	նը

սաթոշակի:Աշխատավարձովպայմանավորվածկենսաթոշակիփոխարենայս
զանգվածիավելիլավապահովագրումըառավելարդյունավետկլինիիրակա-
նացնելնվազագույնկենսաթոշակայինբարեփոխումներիմիջոցով:Վերջինտարի-
ներիբանավեճերըավելիշատկենսաթոշակայինապահովագրությաներկրորդ
բաղադրիչիկառաուցաձևիշուրջենմիայն:Այստեղհիմնականումայնհարցնէ
շոշափվում,թեինչծավալովպետքէկուտակայինկենսաթոշակըփոխարինիկամ
լրացնիբաշխողականկենսաթոշակին:

Կու տա կա յին կեն սա թո շա կա յին հա մա կար գի ա ռա վե լու թյուն ներն ու թե րու թյուն նե րը

«Գո	յու	թյուն	ու	նի	մի	պարզ	և	հս	տակ	սահ	մա	նում,	հա	մա	ձայն	ո	րի	բո	լոր	սո	ցիա	լա	կան	ծախ-

սե	րը	պետք	է	կա	տար	վեն	ըն	թա	ցիկ	ժա	մա	նա	կաշր	ջա	նի	ազ	գա	յին	ե	կա	մու	տից:	Գու	յու	թյուն	չու

նի	և	երբևէ	չի	ու	նե	ցել	այլ	աղբ	յուր,	ո	րից	հնա	րա	վոր	կլի	ներ	ստա	նալ	սո	ցիա	լա	կան	ծախ	սե	րի	

հա	մար	մի	ջոց	ներ,	չկան	կու	տա	կա	յին	ֆոն	դեր,	գո	յու	թյուն	չու	նի	ե	կա	մու	տի	մաս	նա	կի	տե	ղա	փո-

խում	մի	ժա	մա	նա	կաշր	ջա	նից	մյուս	ժա	մա	նա	կաշր	ջան:	Մաս	նա	վոր	տնտե	սու	թյան	ի	մաս	տով,	

գո	յու	թուն	չու	նի	«խնա	յել»	աս	վա	ծը:	Բա	ցի	ըն	թա	ցիկ	ժա	մա	նա	կաշր	ջա	նի	ազ	գա	յին	ե	կա	մու	տից՝	

որ	պես	սո	ցիա	լա	կան	ծախ	սե	րը	հո	գա	լու	աղբ	յուր,	ու	րիշ	բան	գո	յու	թյուն	չու	նի:	[…]	Կա	պի	տա	լի	

կու	տակ	ման	և	բաշխ	ման	գոր	ծըն	թաց	նե	րը	ի	րա	կա	նում	ի	րա	րից	գրե	թե	չեն	տար	բեր	վում»	

(Մակենռոթ,1952թ.,էջ41):

«Մա կեն ռո թի թեզ»անվանմամբհայտնիդարձածայսմեջբերումըմինչօրսվիճելիէ:Այստեղ
նշվումէ,որանկախֆինանսավորմանմոդելից,կենսաթոշակառուներիսպառողականության

ապահովումըհնարավորէդառնումգործառուներիկողմիցսպառումիցհրաժարվերումիջո-

ցով:Կուտակայինկենսաթոշակիպարագայումապագակենսաթոշակառուներըկախվածկլի-

նեննրանից,թեերիտասարդսերունդըիրկենսաթոշակայինարժեթղթերըերբկգնի,որպեսզի

վերջիններիսփոխհատուցմամբթոշակառուներըկարողանանապրել:Այլապեսարժեթղթերը

(բաժնետոմսեր,պարտատոմսերևայլն…)հաճախորդչէինունենաևոչինչչէինարժենա:Այս-

պիսով,կուտակայինկենսաթոշակիչափըկախվածէնրանից,թեինչպիսիժողովրդագրականև

տնտեսականիրավիճակումէգտնվումընթացիկժամանակաշրջանիգործառուներիզանգվածը:

Այլկերպչէնաևբաշխողականհամակարգում:Այստեղնույնպեսընթացիկժամանակաշրջանի

կենսաթոշակառուներիսերնդիկենսաթոշակներիչափըկախվածէմիևնույնժամանակաշրջանի

գործառուներիկատարածվճարներից:Եթեպարտադիրվճարներկատարողներիթվաքանակը

կամաշխատավարձերընվազումեն(կամերկուգործընթացներըզուգահեռաբարենտեղիունե-

նում),ապանվազումեննաևբաշխողականֆինանավորվողկենսաթոշակայինապահովագրու-

թյանգանձում երը,որիարդյունքումնվազումեննաևկենսաթոշակները:

Որոշտնտեսականտեսություններցույցենտալիս,որխնայելումիջոցով(այսինքն՝կուտակա-

յինհաշվեկշիռստեղծելով)միանգամայնհնարավորէդրականորենազդելապագատնտեսա-

կանաճիվրա:Դրանովտարեցներիկեսաթոշակայինարժեթղթերիարժեքըկբարձրանա:Սա

կուտակայինկենսաթոշակիհամախոհներիկողմիցբերվողփաստարկնէ,որըմիտվածէընդ-
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Հաշ	վի	առ	նե	լով	

ան	հա	տա	կան	

ռիս	կե	րը

Ե	կամ	տա	բե	րու	թյու	նը	

բաշ	խո	ղա	կան	

մո	դե	լում

լայնելուկենսաթոշակայինկուտակայինբաղադրիչը:Բաշխողականֆինանսավորմանպարա-

գայումոչինչչիխնայվում,քանիորերիտասարդներիպարտադիրվճարներըանմիջապեսուղղ-

վումենտարեցներիկենսապահովմանը:Կաննաևայլվերլուծություններ,որոնքվկայումեն,

որկուտակայինհաշվեկշռիմիջոցովառաջացածաճը,որընախատեսվածէհաջորդողսերնդի

համար,առաջանումէընթացիկսերնդիեկամուտներիկորստով,որիմիջոցովհավաքագրվումէ

կուտակվածկապիտալը:Միանգամայնսպասելիէնաև,որվերջինտասնամյակներիընթաց-

քումնկատվողկուտակայինկենսաթոշակայինհամակարգինանցնելումիջազգայինմիտման

հետևանքովկենսաթոշակայինֆոնդերիթվաքանակիաճիարդյունքումգնալովպակասեննաև

օգտակարևվստահելիպահառուֆոնդերիհնարավորությունները:Սա,իդեպմիհայեցակետէ,

որը,պետականպարտքիհետմեծհետադարձկապիտեսանկյունից,որոշումկայացնողների

կողմիցանտեսվումէ:Ընդհանուրառմամբ,կասկածներառաջքաշվեցին,թեկապիտալիկու-

տակայինկենսաթոշակայինապահովագրությունըորքանովէնպատակահարմարևարդյո՞ք

վերջինսառավելություններէառաջարկում:

Կուտակայինկենսաթոշակային
ապահովագրությանընդհանուր
տնտեսականէֆեկտների շուրջ
տարաձայնությունների կողքին
գույությունունեննաևմիանշա-
նականհատականռիսկեր:Վերջին
տարիներիֆինանսականևտնտե-
սականճգնաժամերըվստահորեն
ցույցտվեցին, որ կանբազմա-
թիվռիսկեր.նվազողփոխարժեք
(փոխարժեքիռիսկ),պարտատուն
չիկարողանումկատարելվճարում-
ներ(ձախողմանռիսկ),բարձրացող

գնաճ,որիհետևանքովպահուստայինգումարներիիրականարժեքըիջնումէ
(արժեզրկմանռիսկ),օտարերկրյաներդրումներիպարագայումավելանումէնաև
հավելյալարտարժույթիփոխարժեքիռիսկը:

Բարձրեկամտաբերությանսպասումըինքնինվտանգվածէ:Ֆինանսականճգնա-
ժամիննախորդող20տարիներինմիջազգայինարժեթղթերիֆոնդերըապա-
հովումէինմիջինում6,5%(Բրեյեր,2000)անվանականեկամտաբերություն:
Բաշխողականֆինանսավորվողկենսաթոշակիեկամտաբերությունըըստէու-
թյանհամապատասխանումէաշխատավարձերիգումարներիզարգացմանը:
Դապայմանավարորվածէնրանով,որկենսաթոշակներըֆինանսավորվումեն

Ան վա նա կան ե կամ տա բե րու թյուն՝ 
պարտադիրվճարներիգումարըհամադրվումէ

վճարվողկենսաթոշակներիգումարիհետ:4,1%

եկամտաբերությունընշանակումէ,որվճարողը

վճարված100եվրոյիդիմացստանումէ104,10

եվրո:Ընդորում,գնայինզարգացումըհաշվիչի

առնվում(եթեգնայինզարգացումըհաշվիառնվեր,

ապախոսքկլիներիրականեկամտաբերության

մասին):Կապիտալիպահուստներիհաշվարկ-

մանժամանականվանականեկամտաբերության

ճշգրտումըընդունվածգործընթացէ:
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Կու	տա	կա	յին	

կեն	սա	թո	շա	կա	յին	

ե	կամ	տա	բե	րու	թյուն

գործառուներիպարտադիրվճարներից:Գործառուներիթվիաճիկամաշխա-
տավարձերիբարձրացմանդեպքում,ակնհայտորենկենսաթոշակիչափըավելի
բարձրէլինում,քանկենսաթոշակառուներըիրենցաշխատանքայինտարինե-
րինվճարելեն:Աշխատողներիթվիևաշխատավարձինվազմանպարագայում
կամեթեավելանումէկենսաթոշակառուներիթվաքանակը,կենսաթոշակիչափը
նվազումէ:Գերմանականկենսաթոշակայինապահովագրությանհաշվարկները
ցույցենտալիս,որ2008թվականիկենսաթոշակայինանվանականեկամտաբե-
րությունըմիայնակտղամարդկանցհամարկազմելէշուրջ3,5%իսկկանանցև
ամուսնացածտղամարդկանցհամար՝շուրջ4,1%(45տարվամիջինաշխատա-
վարձովաշխատանքայինտարիներիառկայությանևկյանքիմիջինտևողության
պարագայում):2020,2030և2040-ականներինկենսաթոշակայինեկամտաբե-
րությունըսահմանափակկլինի՝միայնակտղամարդկանցհամարկազմելովշուրջ
2,8%,իսկկանանցևամուսնացածտղամարդկանցհամար՝3,3%(«Գերմանական
կենսաթոշակայինապահովագրություն»,2009թ.):

Դանշանակումէ,որամենայնհավանականությամբ,կուտակայինկենսաթո-
շակիպարագայումեկամտաբերությունըավելիմեծկլինի,քանբաշխողական
կենսաթոշակիդեպքում:Եվքանիորխոսքըմիայնհավանականությանմասինէ,
առկաէնաևկենսաթոշակներըավելիցածրլինելուվտանգը:Երկարաժամկետ
կտրվածքովդիտարկելով՝մշտապեսեղելենժամանակաշրջաններ,երբարժեթղ-
թերիշուկաներըբացասականեկամտաբերությունենունեցել:Վատագույնդեպ-
քումխնայողություններըկարողենամբողջովինարժեզրկվել:Նմանդեպքերից
խուսափելուհամարհնարավորէ,իհարկե,կնքելապահովագրություններ,թեև
ապահովագրություններիպարագայումկուտակայինհամակարգիեկամտաբե-
րությանառավելությանպարգևատրումներըակնհայտորենսահմանափակվում
են:Վերջինիսհամարայլընտրանքկարողէինլինելպետականերաշխիքները,
որնէլփաստացիորենհենցնույնբաշխողականֆինանսավորումնէ,քանիոր
կենսաթոշակներիպետականաջակցությունըֆինանսավորվումէհիմնականում
աշխատողներիհարկերիմիջոցով:

Այսպիսով,հարցէառաջանում,արդյո՞քռիսկերըանտեսելուպարագայում,եկամ-
տաբերությանառավելությանհույսըարդարացվածէ:Սավերաբերումէամբողջ
հասարակությանը,քանիորայստեղխոսքնանհատներիկուտակայինռազմավա-
րությանազատորոշմանմասինչէ,այլ՝պետականծերությանապահովմանխթա-
նիչհամակարգերիևկառուցվածքիմասին:Այսհարցիպատասխանը,անկասկած,
նույնպեսկախվածէվերջիններիսմաշտաբից,որովկուտակայինկենսաթոշակը
պետքէկազմիամբողջականկենսաթոշակ:Շվեդիայումկենսաթոշակայինպար-
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Որ	քա՞ն	պետք	է	լի	նի	

կու	տա	կա	յին	

բա	ղադ	րի	չը

Խնդ	րա	հա	րույց	

կետ.	կա	մա	վո-

րա	կա	նու	թյուն

Լրացուցիչընթեր-

ցանությանհամար՝	

Քոր	նե	լիա	Ք	լայն	լայն	

(2011թ.),	«Տա	սը	

տա	րի՝	«Ռիզ	թեր»	

կեն	սա	թո	շակ.	

ու	րա	խա	նա	լու	ոչ	մի	

պատ	ճառ»,	DIW	

շա	բա	թա	կան	զե	կույց,	

թիվ	47/2011,	Բեռ	լին:

տադիրվճարների2,5%-ըներդրվումէկեսաթոշակայինկուտակայինբաղադրի-
չում:Այսմասնաբաժինըհամեմատաբարփոքրէ:Գերմանիայումնույնպեսպետա-
կանհոգածությունստանալուհամարպետքէչհարկվածաշխատավարձի4%-ը
ներդնել:Այսչափըառաջինհայացքիցընդունելիէթվում:

Կուտակայինբաղադրիչիկամավորբնույթըայստեղթերևսխնդրահարույցէ,քանի
որհավելյալխնայողություններավանդաբարկատարումենհիմնականումնրանք,
ովքերբարձրեկամուտունենևկարողենչհարկվածաշխատավարձի4-իցավելի
տոկոսիցհեշտությամբհրաժարվել:Ըստէության,այստեղխոսքըվերաբերումէ
կամավորականությանսկզբունքովհավելյալ4%կենսաթոշակայինապահովագ-
րությանվճարին,որըսակայնուղեկցվումէպետականաջակցությամբ:Վերջի-
նիցհիմնականումօգտվումեննրանք,ումհամարհավելյալվճարըխնդիրներչի
առաջացնում:Այսպիսով,պետականաջակցությունիցփաստացիորենօգտվում
ենհիմնականումմիջինևբարձրվաստակունեցողները:

Կուտակային«Ռիզթեր»կենսաթոշակինպատակնէրհատուցելպետականկեն-
սաթոշակայինապահովագրությաննվազողմակարդակը:Հավասարության
տեսանկյունիցթվումէ,որայսբաղադրիչինանհրաժեշտէտալպարտադիր
բնույթ:Ռիսկերինկատառումներիցելնելով՝խելամիտկլինիչգերազանցելներ-
կայիսկուտակայինբաղադրիչի4%-անոցմասնաբաժինը:Այսփաստարկըհիմ-
նականումառնչվումէսերունդներիհամերաշխությանսկզբունքիհետ,քանիոր
կուտակայինկենսաթոշակիճգնաժամիպարագայումառաջացածհետևանքները
համերաշխհասարակությունումկրումենհարկատուները,իսկայսպարագա-
յումվճարներկատարածսերնդիվրակրկնակիծանրաբեռնվածությունկընկնի:
Այստեղնաևառաջէքաշվումայնսկզբունքայինհարցադրումը,թե«Ռիզթեր»
կենսաթոշակներըորքանո՞վենիվիճակիիրենցներկայիսձևաչափովպահպա-
նելկապիտալը:Ուսումնասիրություններըցույցենտվել,որ«Ռիզթեր»կենսաթո-
շակներիեկամտաբերությունըծայրահեղցածրէ:Ըստուսումնասիրությունների,
2001թ.ապահովագրականպայմանագրերկնքածկանայքպետքէդառնան78,4
տարեկան,որպեսզիկրկինհետստանանայն,ինչվճարելեն(տղամարդիկ՝76,8):
2,5%եկամտաբերությանհամարկանայքպետքէհասնեն90տարեկանհասա-
կին(տղամարդիկ՝85,8):5%եկամտաբերությանհամարնրանքպետքէհասնեն
անհավանական127,9տարեկանհասակին(տղամարդիկ՝105,5):2011թ.կնքված
պայմանագրերիհամարիրավիճակընույնիսկավելիէվատթարացել:Այսպիսով,
կուտակայինկենսաթոշակայինապահովագրությանտեսականառավելություն-
ները«Ռիզթեր»պայմանագրերիներկայիսկառուցվածքովանհնարինեն:
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Ինչ	պե՞ս	կա	րե	լի	է	

ու	ժե	ղաց	նել	

բաշ	խո	ղա	կան	

մե	թո	դը

Առաջին՝	ավելի	շատ	

վճարողներ

Երկ	րորդ՝	աշ	խա-

տա	վար	ձե	րի	

բարձ	րա	ցում

Եթեհամարումենք,որբաշխողականհամակարգովֆինանսավորվողկենսա-
թոշակըտարեցներիապահովմանառանցքայինհամակարգնէ,ապահարցէ
առաջանում,թեինչպիսիմիջոցներպետքէձեռքառնելներկայացվածժողովր-
դագրականզարգացումներինպատշաճարձագանքելուհամար(տե՛սգլուխ5.3.
Ժողավրդագրականշրջադարձ):2012-2029թթ.կենսաթոշակայինտարիքային
շեմը67-իբարձրացնելովևկենսաթոշակայինհամակարգումկայունությանգոր-
ծոնըներդնելով՝արդենիսկորոշակիմիջոցներձեռնարկվելեն:

Կենսաթոշակի անցնելու իրական և օրինական տարիքը, 2004-2009 թթ.

Տղամարդիկ Կանայք

իրական օրինական իրական օրինական

Շվեդիա 66 65 63,6 65

Դանիա 64,4 65 61,9 65

Մեծ Բրինաիա 64,3 65 62,1 60

Գերմանիա 61,8 65 60,5 65

OECD-միջին 63,9 64,4 62,5 63,0

Աղբյուր՝OECD(2010a)

Ժողովրդագրականշրջադարձիհետևանքներըմեղմացնելուհամարպետքէնաև
այլմիջոցներձեռքառնվեն:Վերջիններիսնպատակըպետքէուղղվածլինիհատ-
կապեսազգայինտնտեսությանեկամուտներիաճին:

Երկրորդմեկնարկայինկետըաշխատավարձերիբարձրացումնէ:Դրանկարելիէ
հասնելարտադրողականությանառաջընթացինվաճմամբ:Այսհեռանկարից
ելնելով՝կրթական,մասնագիտականվերապատրաստումներիուղղությամբ
ներդրումներըկարևորագույնգործիքենժողովրդագրականփոփոխությունների
կողմնակիէֆեկտներըշրջանցելուհամար:Գերմանիայում,չնայածարտադրողա-
կանությանբարձրացմանը,2000թվականիցիվերաշխատավարձերիցուցանիշը
մինչևֆինանսական-տնտեսականճգնաժամիբռնկումըտևականանկումէապրել:
Դաարտահայտվումէանինքնազբաղվածներիաշխատանքիցառաջացածազգա-
յինեկամուտիտոկոսայինհարաբերությամբ:Դապայմանավորվածչէտուրքերի
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բեռիծանրացմամբ,ինչպեսմշտապեսպնդումենշատերը:Մաքուրցուցանիշը
(հարկվածաշխատավարձերիմասնաբաժինըչհարկվածներիհարաբերակցու-
թյամբ)կազմումէրմոտ67%,հարկերիևտուրքերիմասնաբաժինըտատան-
վումէր33%-իշուրջ:Ձեռնարկատիրականևգույքիեկամուտներիպարագայում
հակառակպատկերնէ,այստեղտևականաճէարձանագրվել:

Աղբյուր՝Դաշնայինվիճակագրականծառայություն(2012d)

 

Գ	ծա	պատ	կեր	16.	Աշ	խա	տա	վար	ձի	և	հարկ	ված	աշ	խա	տա	վար	ձի	ցու	ցա	նիշ	նե	րը	Գեր	մա-

նիա	յում

Օ րի նակ՝ 1999թվականինմաքուրաշխատավարձիցուցանիշըկազմումէրմոտ
66%,2011թ.՝66,4%:Միևնույնժամանակահատվածումաշխատավարձերի
մասնաբաժնիծավալըազգայինեկամուտում71%-իցնվազելէ67%-ի:Աշխա-
տավարձերը,իտարբերությունայլեկամուտներիդրականզարգացման(ձեռնար-
կատիրականգույքայինեկամուտը),նվազելեն,մինչդեռտուրքերիբեռըգրեթե
անփոփոխէմնացել:

Այսպիսով,գերմանականբաշխողականհամակարգըամրապնդելուհամար
անհրաժեշտէաշխատավարձերիբարձրացում:Եվրոպականհամեմատությունը
ցույցէտալիս,որաշխատավարձերըհատկապեսցածրենսպասարկմանոլոր-
տում:Տարբերոլորտներումաշխատավարձերիընդգծվածտարբերություններից
խուսափելումիջոցկարողէլինելնվազագույնաշխատավարձը,որովևներդրում
կկատարվիապագակենսաթոշակայինապահովմանուղղությամբ:
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Գույ	քա	յին	ե	կա	մու	տի	

և	ձեռ	նար	կա	տի	րա-

կան	շա	հույ	թի	

մաս	նակ	ցու	թյուն

Աշ	խա	տան	քա-

յին	մի	ջա	վայ	րի	

մարդ	կայ	նա	ցում

Մեկայլայլընտրանքէնաևձեռնարկատիրականևգույքիցառաջացածաճող
եկամուտներնուղղելպետականկենսաթոշակայինապահովագրությանֆինան-
սավորմանը,հատկապեսորդրանքվերջինտարիներինակնհայտորենաճեն
արձանագրել:Նմանատիպհարկայինֆինանսավորումըկարողէրծառայելնվա-
զագույնկենսաթոշակիչափիբարձրացմանը,որովևհնարավորկլիներհատուցել
մասնավորապեսցածրևմիջինեկամուտունեցողներիկենսաթոշակիաշխատա-
վարձովպայմանավորվածբաղադրիչը:

Կենսաթոշակայինտարիքայինշեմիբարձրացմանարդյունքումհարկավորէ
միջոցառումներձեռնարկել,որպեսզիաշխատողներըկարողանանիրականում
հաղթահարելավելիերկարաշխատանքայինժամանակաշրջանը:Շատոլորտնե-
րումաշխատանքայինպայմաններըպետքէհամապատասխանեցվենօրինական
կենսաթոշակայինտարիքայինշեմիբարձրացմանը(աշխատանքայինպայման-
ներիհումանիզացիա՝մարդկայնացում):

Սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի հա մար դա նշա նա կում է՝
● հարկերովֆինանսավորվողնվազագույնկենսաթոշակիբարձրացումծերու-
թյանապահովմանհամար(օրինակ՝ձեռնարկատիրականևգույքահարկի
միջոցով),
● պետականբաշխողականկենսաթոշակայինհամակարգումվճարումներ
կատարողներիշրջանակիընդլայնում,
● պարտադիրկուտակայինկենսաթոշակայինբաղադրիչ(«Ռիզթեր-պարտա-
կանություն»)՝չավելացնելովընթացիկմասնաբաժինըավելիխստացնելով
պետականկարգավորումըկամ«Ռիզթեր»կենսաթոշակիվերացում,
● նպաստելկանանցաշխատանքայինզբաղվածությանը՝աշխատանքիևընտա-
նիքիավելիլավհամատեղությամբ,
● նպաստելարտադրողականությանը՝աջակցությունցուցաբերելովկրթության,
վերապատրաստման,գիտությանևհետազոտությանուղղությամբ,
● աշխատանքայինպայմաններիմարդկայնացում:
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Եր	կու	մո	դել	ներ՝	

պե	տա	կա	նո	րեն	

կա	ռա	վար	վող	և	

սո	ցիա	լա	կան	

ա	պա	հո	վագ	րու	թյան	

մի	ջո	ցով

1883	թ.	«	Օ	րենք	

աշ	խա	տա	վոր	նե	րի	

բժշկա	կան	ա	պա	հո-

վագ	րու	թյա	նը	մա	սին	

7.4.ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ
Դիա	նա	Օգն	յա	նո	վա	և	Ա	լեք	սանդր	Փետ	րինգ

Այս գլխում՝
● կներկայացվենգերմանական,նիդերլանդականևբրիտանականառողջա-
պահականհամակարգերիհատակագծերը,
● կներկայացվենառողջապահականերեքհամակարգերիուժեղևթույլկողմերը,
● կքննարկվենգերմանականառողջապահականհամակարգիբարեփոխման
տարբերակները,մասնավորապես՝ֆինանսավորմանտեսանկյունից:

Եվրոպայումպատմականորենձևավորվելեներկուառողջապահականմոդելներ:
Այսերկուհամակարգերըէականորենտարբերվումենմիմյանցիցիրենցտեսա-
կով:Առաջին՝պետականորենհամակարգվող(ինչպեսօրինակ՝NationalHealth
Service-ը(NHS)ՄեծԲրիտանիայում),ևերկրորդ՝սոցիալականապահովագ-
րությանմիջոցովիրականացվողառողջապահականծառայություններ,որոնք
հիմնվածենսոցիալականապահովագրությանվրա,ինչպեսԳերմանիայումև
Նիդերլանդերում:30

Առողջապահական մոդելների կազմաձևեր և առանձնահատկություններ

Ազ գա յին 
ա ռող ջա-
պա հա կան
ծա ռա յու-
թյուն

• անվճարմուտքպետականբժշկականհաստատություններ

ամբողջբնակչությանհամար

• մեծամասամբֆինասնսավորումհարկերիմիջոցով

• հիմ ականումհասարակականծառայություններիմատուցում

Սո ցիա լա-
կան ա պա-
հո վագ րու-
թյան մո դել

• ընդարձակպարտադիրապահովագրություն

• մեծամասամբֆինանսավորումգործատուներիևգործառու-

ներիկողմիցաշխատավարձովպայմանավորվածպարտադիր

վճարներիմիջոցով

• մասնավորևհասարակականբժշկականապահովագրողներ

• հասարակականևմասնավործառայություններիմատուցում

Գերմանական առողջապահական համակարգը
Գերմանականառողջապահականհամակարգիմոդելիստեղծումըթվագրվումէ
1883թվականով:Այդժամանակ«Աշխատավորներիբժշկականապահովագրու-
թյանմասին»օրենքովմինչևորոշակիեկամտայինշեմունեցողաշխատողների
համարներմուծվեցմիասնականբժշկականպարտադիրապահովագրությունը:

30Որոշեվրոպականերկրներումգոյությունունեննաևհամադրվածձևեր,օրինակ՝ֆինանսավորում
թե՛հարկերի,թե՛սոցիալականապահովագրականվճարներիմիջոցով:
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Կա	ռուց	վածք.	

ա	պա	կենտ	րո	նաց-

ված	և	դաշ	նա	յին՝	

ու	ժեղ	ոչ	պե	տա	կան	

ինս	տի	տուտ	ներ

Ամ	բու	լա	տոր	խնամք

Ս	տա	ցիո	նար	խնամք

Եր	կու	բժշկա	կան	

ա	պա	հո	վագ	րու-

թյուն	նե	րի	միջև	

տար	բե	րա	կում

Յուրաքանչյուրպարտադիրապահովագրվողանդամակցումէրորևէմասնագի-
տականճյուղայինապահովագրականկազմակեպության,որիննապատկանումէր:

Բժշկականսոցիալականապահովագրությաններկայիսհամակարգըապակենտ-
րոնացվածևդաշնայինկառուցաձևունի:Այնբնորոշվումէտարբերոչպետական
(կորպորատիվ)ինստիտուտներիուժեղդիրքով:Բժշկականապահովագրական
համակարգիգլխավորդերակատարներիշարքինենդասվումմիկողմից՝ծառա-
յությունմատուցողապահովագրականբժշկականևատամնաբուժականմիու-
թյունները,իսկմյուսկողմից՝ծախսերըկրողբժշկականապահովագրականկազ-
մակերպություններըևիրենցմիավորումները:

Ամբուլատորբժշկականխնամքըայնոլորտնէ,որտեղկորպորատիվինստիտուտ-
ներըամենամեծազդեցություննունեն(Բուսսե/Ռիզբերգ,2005թ.):Ապահովագ-
րականբժշկականմիավորումներնամբողջականվարձատրությանվերաբերյալ
համաձայնությանենգալիստվյալերկրումակտիվապահովագրականընկերու-
թյուններիհետ,ևվարձատրությունըբաշխվումէդաշնայինհամամասնությամբ
իրենցանդամներիմիջև՝համապատասխանեցվելովմարզայինօրենսդրությանը:
Ընդհանուրևնեղմասնագիտականբժիշկներիվարձատրությունըկատարվումէ
ըստվերջիններիսկողմիցմատուցածառողջապահականծառայությունների
ծավալի:Գոյությունունիծառայություններիծավալիվարձատրությանչգերա-
զանցվողվերինշեմ:

Ստացիոնարխնամքիդաշտումգործումէդուալֆինանսավորմանկարգ:Ներդ-
րումներըպլանավորվումենդաշնայինմարզերիկողմիցևհետագայումհամա-
ֆինանսավորվումհամապատասխանդաշնայինմարզիևդաշնությանկողմից,
մինչդեռբժշկականապահովագրություններըկրումենընթացիկծախսերը:2004
թվականինԳերմանիանընդունեցավստրալիականախտորոշմանխմբայինհամա-
կարգը(DRG),ևայդպահիցիվերբուժհաստատություններիընթացիկծախսերը
մեծամասամբհաշվարկվումենըստայդհամակարգի(WHO–Համաշխարհային
առողջապահականկազմակերպություն,2006թ.):

Պե տա կան բշժկա կան ա պա հո վագ րու թյուն
Գերմանականբժշկականապահովագրականհամակարգըբնութագրվումէ
պետականևմասնավորբժշկականապահովագրություններիտարբերակմամբ:
Պետականբժշկականապահովագրությունը(ՊԲԱ)մեծամասամբֆինանսա-
վորվումէապահովագրականվճարներիմիջոցով:Այդվճարներըմինչև2005
թ.հավասարապեսկատարվումէինգործատուներիևաշխատողներիկողմից:
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86	%	պե	տա	կան	

ա	պա	հո	վագ	րու	թյուն

Ա	պա	հո	վագ	րա	կան	

ըն	կե	րու	թյուն	նե	րի	

ա	զատ	ընտ	րու	թյուն

«Morbi-RSA»

2005թվականինաշխատողներիևկենսաթոշակառուներիհամարներմուծվեց
հավելյալ0,9%վճար:Երեխաներըևգործազուրկամուսիններըհամաապահո-
վագրվումենանվճար,դրաարդյունքումՊԲԱ-իներսումտեղիէունենումվերա-
բաշխումհօգուտընտանիքների:

Բնակչությանշուրջ86%-նունիպետականբժշկականապահովագրություն:
Բոլորաշխատողներիանդամակցությունըորևէբժշկականապահովագրության
պարտադիրէ,եթենրանցտարեկանեկամուտըչիգերազանցումորոշակիշեմ:
2012թ.պարտադիրապահովագրությունունենալուհամարամսեկանչհարկված
եկամուտիշեմըկազմումէր4.237,50եվրո:Պարտադիրվճարներիչափըբարձ-
րացվումէ՝հաշվիառնելովվճարներիչափմանսահմանագիծը,որը2012թ.կազ-
մումէրամսեկան3.825եվրո:

2012թ.մարտիդրությամբգոյությունունենմոտ145պետականբժշկականապա-
հովագրություններ:1996-իցիվեր,գրեթեբոլորբժշկականապահովագրություն-
ներիհամարառկաէազատընտրությանհնարավորություն:Առանձինապահո-
վագրություններիանդամակցությանկառուցվածքները,ելնելովներդրումների
տարբերծավալներիցև«հիվանդացություններիկառուցվածքից»,առավելապես
բազմատարրեն:

Տարբերությունները հավա-
սարակշռելուհամար2009թ.
հունվարի1-իցտարբերփու-
լերովներդրվեցհիվանդացու-
թյուններովպայմանավորված
ռիսկայինկառուցվածքիփոխ-
հատուցմանհամակարգը(«Mor-
bi-RSA»):Ըստայդհամակարգի,
բժշկականապահովագրական
ընկերություններըյուրաքանչ-
յուրապահովագրվածիհամար
ստանումենհաստատագրված
դրույքաչափմեկանձիհամար
նախատեսվածծախսերիմիջին
հաշվարկով:Այդհաստատագր-
վածգումարըավելացվումկամ
նվազեցվումէ՝կախվածտարի-

Հի վան դա ցու թյուն նե րով պայ մա նա վոր ված 
ռիս կա յին կա ռուց ված քի փոխ հա տու ցու մը
միտվածէկրճատելուայնապահովագրությունների

վնասները,որոնքունենհատկապեսինտենսիվծախ-

սերպահանջողհիվանդություններովբազմաթիվ

ապահովագրվածներ:«Morbitität»բառըսերումէ

լատիներենից(«morbius»)ևնշանակումէ«հիվանդ»:

Բժշկականապահովագրություններիփոխհատուց-

մանհինեղանակնիրականացվումէր(մինչև2002թ.)՝

հաշվիառնելովտարիքը,սեռըևանաշխատունակու-

թյունը:2002թվականիցիվեր,հաշվիէառնվումնաև

քրոնիկհիվանդներիհամարհատուկծրագրերիմաս-

նակցությունը:Ռիսկայինկառուցվածքինորփոխհա-

տուցումըայժմհաշվիէառնում80տեսակիինտենսիվ

ծախսերպահանջող,քրոնիկևծանրհիվանդություն-

ներ,որոնցհամարապահովագրականընկերություն-

ներըհավելավճարենստանում:
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քովևսեռովպայմանավորվածառանձնահատկություններից:Սրանենգումար-
վումնաևորոշակիքրոնիկևծանր,միջինիցբարձրծախսերպահանջողհիվան-
դություններիհամարհավելավճարներ:

Բարեփոխվածռիսկայինկառուցվածքիփոխհատուցումըմիտվածէառկառիս-
կայինկառուցվածքներումմիջոցներիավելինպատակայինվերաբաշխմանը:Այն
նաևկրճատումէբարձրառողջականռիսկերովմարդկանցհանդեպխտրական
վերաբերմունքը:Այսպիսով,քրոնիկհիվանդները,որոնցհիվանդությունները
դասվունենսահմանված80տեսակներիշարքին,այսուհետապահովագրական
ընկերություններիկողմիցչեննույնացվիպարտադիրհավելյալֆինանսական
ռիսկերիհետ:

Այնինքնազբաղվածներըևգործառուները,որոնցեկամուտըգերազանցումէ
ապահովագրությանհամարսահմանվածպարտադիրսահմանագիծը,պարտավոր
չենապահովագրվելպետականբժշկականապահովագրականընկերություննե-
րում(ՊԲԱ):ՆրանքկարողենկամավորապահովագրվելՊԲԱ-ներումկամկնքել
մասնավորբժշկականապահովագրականպայամանագրեր:2007թ.առողջա-
պահությանբարեփոխմանարդյունքում2009թ.հունվարի1-իցբոլորանձինք,
ովքերբնակվումենԳերմանիայում,պարտավորվածենկնքելբժշկականապա-
հովագրականպայմանագրեր:

2007թ.ՔԴՄ/ՔՍՄևՍԴԿ-իցբաղկացածկոալիցիանընդունեցպետականապա-
հովագրականընկերություններիմրցակցությանխթանմանօրենքը,որըներկա-
յացնումէՍԴԿ-իքաղաքացիականապահովագրությանառաջարկիևՔԴՄ-ի
առողջապահականպարգևավճարներիհայեցակարգիմիփոխզիջումայինլուծում:
Այսհամակարգըհայտնիէնաև«անձիհաստատագրվածգումար»անվամբ:31

Նորառողջապահականֆոնդերումամփոփվումենապահովագրվածաշխա-
տողներիգլխավորխմբիպարտադիրվճարները,այդմիջոցներըգոյանումեն
աշխատողներիևգործատուներիկատարածվճարներից,որոնքհամալրվում
ենհարկայինհավելավճարներով,վերջիններս2011թ.կազմումէինմոտ15,3մլդ.
եվրո:Հարկայինհամակարգը,իտարբերությունվճարներիբարձրացման,պրոգ-
րեսիվեղանակովէազդում(դանշանակումէ՝որքանբարձրէեկամուտը,այնքան
բարձրէտոկոսայինհարկադրույքը):Հարկայինհավելավճարներըբարելավում
ենբաշխմանարդարությունըևբժշկականապահովագրականընկերությունների
ֆինանսավորմանհամարավելիլայնհիմքերենստեղծում(Գրես/Վասեմ,2008թ.,
տե՛սնաևգլուխ7.1.Հարկեր):

31Տե՛սգլուխ6(Կուսակցություններիսոցիալքաղաքականդիրքորոշումները):

2009	թվա	կա	նից	ի	

վեր	պար	տա	դիր	

ա	պա	հո	վագ	րու	թյուն

Առողջապահական	ֆոն-

	դե	րը՝	որ	պես	քա	ղա-

քա	ցի	ա	կան	ա	պա-

հո	վա	գրու	թյան	և	

ա	ռող	ջա	պա	հա-

կան	պար	գևա-

վճար	նե	րի	փող	զի-

ջու	մայ	ին	լու	ծում

Հար	կա	յին	հա	վե	լավ-

ճար	ներ.	ա	վե	լի	

ար	դար	բաշ	խում
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Մինչև2009թ.ապահովագրականընկերություններըիրենցվճարներըանմի-
ջականորենապահովագրվածներիցէինստանում:Առողջապահականֆոնդը
վճարներըհավաքագրումևկենտրոնացնումէպետականբժշկականապա-
հովագրականծառայությանշրջանակում:Ապահովագրականընկերություն-
ներըյուրաքանչյուրապահովագրվածիհամարառողջապահականֆոնդից

ստանումենհաստատագրվածգու-
մարը,ինչպեսնաև՝սեռային,տարի-
քայինևռիսկայինհիվանդությունների
առանձնահատկություններովպայմա-
նավորված՝հավելավճարները:Վերջին
հանգամանքովպայմանավորված՝ներ-
մուծվումևշարունակումէզարգանալ
1994թ.առողջապահականֆոնդերում
ներդրվածռիսկայինհամակարգերի
փոխհատուցումանմեխանիզմը:

ՍԴԿ-ի քա ղա քա ցիա կան ա պա հո-
վագ րու թյան առաջարկընախատե-
սումէառողջապահականհամակարգի

բաշխողական ֆինանսավորման կար

գիպահպանումևվերջինիսավելիլայն

ֆինանսավորմանհիմքերիտրամադրում:

Պետականապահովագրությանպարտադ-

րանքըպետքէգործիբոլորքաղաքացի-

ներիհամար:Դանշանակումէ,որմինչև

այժմհամակարգումչներառվածքաղա-

քացիներիխումբը,ինչպեսօրինակ՝ինք-

նազբաղվածներըևպետականծառայող-

ները,պետքէներառվենհամակարգում:

Ապահովագրությանհամարսահմանված

եկամուտիսահմանգիծըպետքէվերացվի:

Պարտադիրվճարներիհիմքերըպետքէ

համալրվենայլեկամուտիտեսակներով,

ինչպիսիքենօրինակ՝վարձակալությու-

նից,բանկայինգործարքներիցևգույքից

առաջացածեկամուտները:Ընթացիկպար-

տադիրվճարներիսահմանագիծըպետքէ

բարձրացվի:Քաղաքացիականապահո-

վագրությանծառայությունմատուցողները

պետքէլինենթե՛պետականևթե՛մաս-

նավորապահովագրականընկերություն-

ներ,որոնցմիջևհնարավորկլինիազատ

ընտրությունկատարել:Այսապահովագ-

րություններիկառուցվածքայինտարբե-

րություններըկփոխհատուցվենռիսկային

կառուցվածքայինփոխհատուցմանգոր-

ծիքիմիջոցով:



ՔԴՄ/ՔՍՄ-ի ա ռող ջա պա հա կան 
պարգևավ ճար նե րի մոդելընախա-
տեսումէպահպանելպետականևմաս-

նավորապահովագրվածներիտարբերա-

կումը:Փոփոխություններնախատեսվում

ենմիայնպետականապահովագրական

ընկերություններիհամար:Այստեղապա-

հովագրվածներըպետքէապագայում

միասնականհաստատագրվածգումարներ

վճարենիրենցապահովագրականընկե-

րություններին:Սահմանափակգումար-

ներվաստակողներնիրենցապահովագրա-

կանպարգևավճարներիֆինանսավորման

ժամանակաջակցությունկստանանհար-

կայինմիջոցներից:Մոդելընպատակունի

առողջապահականպարտադիրվճարները

տարանջատելաշխատանքայինծախսերից

ևսոցիալականբալանսավորմանգործա-

ռույթըփոխանցելպետականհարկերինև

տրանսֆերայինհամակարգին:
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Վ	ճար	նե	րի	դրույ	քա-

չա	փը	կենտ	րո	նաց-

ված	ո	րո	շում	է:

Հ	նա	րա	վոր	են	

սա	հա	մա	փակ	

հա	վե	լավ	ճար	ներ

Պե	տա	կան	բժշկա	կան	

ա	պա	հո	վագ	րա	կան	

(ՊԲԱ)	ծա	ռա	յու	թյուն.	

ծա	ռա	յու	թյուն	նե	րից	

օգտ	վե	լու	հա	վա	սար	

ի	րա	վունք

11	%	մաս	նա	վոր	

ա	պա	հո	վագր	ված	ներ

Պարտադիրվճարներիդրույքաչափնամենտարիորոշվումէդաշնայինկառա-
վարությանկողմիցև2012թ.մարտիդրությամբկազմումէպարտադիրապահո-
վագրությանենթակաաշխատավարձի15,5%-ը:Արտոնյալդրույքաչափըկազ-
մումէ14,9%:2012թ.մարտիդրությամբգործումէվճարներիչափմանամսեկան
3.825եվրոսահամնագիծ:Եթեապահովագրվողիաշխատանքայինեկամուտը
գերազանցումէսահմանվածշեմը,ապագերազանցվողգումարիմասըենթակա
չէհաշվարկման:

Եթեպետականապահովագրականընկերություններնիրենցհատկացվածմիջոց-
ներովչենկարողանումգոյատևել,ապակարողենապահովագրվածներիցհավե-
լավճարներստանալ:2011թ.իվեր,հնարավորհավելավճարներըպահվումեն
անկախաշխատավարձիչափիցևառանցսահմանվածհաստատունվերինսահ-
մանագծի:Եթեպահվողմիջինհավելավճարըգերազանցումէապահովագրված
անձիպարտադիրապահովագրությանենթակաաշխատավարձի2%-ը,ապա
կատարվումէսոցիալականփոխհատուցում,որնէլֆինանսավորվումէհարկերի
միջոցով:Լավկառավարվողապահովագրականընկերություններըկարողեն
վճարներիմիմասըփոխհատուցել:

Անկախապահովագրվածներիկարգավիճակից,վճարներիչափիցկամապա-
հովագրականպայմանագրիժամանակահատվածից՝պետականբժշկական
ապահովագրական(ՊԲԱ)ծառայությանբոլորանդամներըևիրենցհամաապա-
հովագրվածընտանիքիանդամները,անհրաժեշտությանդեպքում,ունենառող-
ջապահականծառայություններիցօգտվելուհավասարիրավունք:

Մաս նա վոր բժշկա կան ա պա հո վագ րու թյուն
2011թ.նոյեմբերիդրությամբբնակչության11%-նունիմասնավորբժշկական
ապահովագրություն:Մասնավորբժշկականապահովագրության(ՄԲԱ)դեպքում
ապահովագրականպարգևավճարները,ըստհամաձայնեցվածծառայություն-
ներիծածկույթի,հաշվարկվումենհամաձայնընդհանուրառողջականվիճակի,
սեռիևտարիքի:Վերընշվածտարբերակումներիհամաձայն,ՄԲԱ-ըկարողէ,
հաշվիառնելովանհատականապահովագրականռիսկերը,առաջարկելանհա-
տականսակագներ:

ԻտարբերութունՊԲԱհամակարգի,որըկառավարվումէհամաձայնբաշխո-
ղականսկզբունքի(որընշանակումէ,որապահովագրականծառայությունները
վճարվումենմիևնույնտարվահավաքագրվածվճարներից),մասնավորբժշկական
ապահովագրություններըպարտավորենծերությանխնայողություններստեղծել
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Ա	վե	լի	լավ	ա	ռա	ջարկ-

ներ.	«ա	վե	լի	լավ	

ռիս	կե	րի»	հետևանք

Ըն	տա	նի	քի	ան	դամ-

նե	րը	պետք	է	

լրա	ցու	ցիչ	ա	պա	հո-

վագր	վեն

2009	թ.	բա	զա	յին	

սա	կագ	նի	ա	ռա	ջար	կի	

օ	րենսդ	րա	կան	պար-

տա	վոր	վա	ծու	թյուն

(կուտակայինհամակարգ):2009թ.սկսած՝որոշակիբազայինսակագնիպարա-
գայումապահովագրվողներըՄԲԱ-ըփոխելիսկարողենայդխնայողությունները
տեղափոխելնորապահովագրականընկերություն:

ՄԲԱսակագները,մասնավորապես՝երիտասարդևառողջապահովագրվող-
ների,ինչպեսնաևբարձրաշխատավարձստացողմիայնակներիհամար՝ավելի
ընդարձակծառայություններիառաջարկով,հաճախավելիմատչելիեն,քան
ՊԲԱառաջարկները:Այսանհավասարությանորոշիչպատճառը,թե՛մասնավոր
ևթե՛պետականապահովագրականկառուցվածքում,անհավասարսոցիալա-
կանբաշխումնէ:

ՄԲԱհամակարգումապահովագրվածներնունենմիջինիցբարձրեկամուտև
ավելիցածրառողջականռիսկեր,որովպայմանավորված՝ՄԲԱ-ըպետական
համերաշխֆինանսավորվողբժշկականապահովագրություններիհաշվինկոր-
զումէավելիբարձրհասույթև«լավ»ռիսկեր:Մասնավորապահովագրվածների
համարծախսերըայնքանմատչելիեն(պետականծառայողներ,ինքնազբաղ-
վածներ,բարձրեկամուտունեցողներ),որՄԲԱընկերություններըբժշկական
ծառայություններկարողենփոխհատուցելոչմիայննորմալարժեքով,այլնաև՝
հավելավճարով:Դածառայությունմատուցողներինխրախուսումէմասնավոր
հիվանդներինարտոնյալխնամելու:

ՊԲԱհամակարգումընտանիքիանդամներըկարողենառանցսեփականեկա-
մուտիանվճարհամաապահովագրվել,մինչդեռՄԲԱհամակարգիպարագայում
յուրաքանչյուրապահովագրվողանձիհամարանհրաժեշտէառանձինապահո-
վագրականգումար:ՄԲԱհամակարգովապահովագրվածներըչենկարողյու-
րաքանչյուրպահիվերադառնալՊԲԱհամակարգ:Դահնարավորէմիայնայն
դեպքում,երբնրանքպարտավորվածենլինումապահովագրվել(օրինակ,երբ
ինքնազբաղվածությունիցանցնումենվարձուաշխատանքի)կամեթեդեռչիլրա-
ցելնրանցհիսունհինգտարին,ևնվազագույնըմեկտարիշարունակեկամուտը
չիգերազանցելպարտադիրապահովագրությանենթակաեկամուտիսահման-
վածսահմանագիծը:

Մասնավորապահովագրողները,2009թ.իվեր,օրենսդրականպարտավորություն
ունենսահմանելուբազայինսակագին,որնիրծառայություններիծածկույթով
կհամապատասխանիՊԲԱառաջարկինևչիգերազանցիՊԲԱհամարվճարվող
պարտադիրվճարներիմիջինդրույքաչափը(մոտ592եվրոամսեկան,2012թ.):ՄԲԱ
ևկամավորՊԲԱապահովագրվածներըկարողենմիայնորոշակինախապայ-
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Ն	մա	նու	թյուն	ներ	

գեր	մա	նա	կան	

հա	մա	կար	գի	

հա	մե	մա	տու	թյամբ

Ա	ռող	ջա	պա	հա	կան	

հա	մա	կարգ.	ե	րեք	

բա	ղադ	րիչ	ներ

2006թ.	միաս	նա	կան	

ա	ռող	ջա	պա	հա	կան	

ա	պա	հո	վագ	րա	կան	

հա	մա	կարգ

Սո	ցիա	լա	կան	և	

մաս	նա	վոր	ա	պա	հո-

վագ	րա	կան	ըն	կե	րու-

թյուն	նե	րի	հա	մար	

մրցակ	ցու	թյան	

շրջա	նակ

մաններիպարագայումտեղափոխվելհիմնականսակագնայինծածկույթ:Անց-
մանհամարվճարըպայմանավորվածէապահովագրվողներիտարիքովևսեռով:

Ա ռող ջա պա հա կան հա մա կար գը Նի դեր լանդ նե րում
Նիդերլանդականառողջապահականհամակարգընմանէգերմանականին:
Երկուհամակարգերիդեպքումէլգործումենսոցիալականապահովագրական
համակարգեր,որոնքմեծամասամբհիմնվածենաշխատանքայինեկամուտով
պայմանավորվածպարտադիրվճարներիվրա,առկաէապահովագրողիազատ
ընտրությանհնարավորություն,մասնավորկառավարվողընդարձակապահո-
վագրականծառայություններ,սակայնառկաէնաևմասամբանորոշծառայու-
թյուններիծածկույթ:Երկուհամակարգերիմիջևնմանություններըհնարավորէ
հեշտությամբբացատրել:1941թ.ներդրվածնիդերլանդականառողջապահական
համակարգըէապեսոգեշնչվածէգերմանականհամակարգով(Գրես,2006թ.):
Այնվերջինանգամհիմնովինբարեփոխվելէ2006թ.:

Նիդերլանդականբժշկականապահովագրականհամակարգըբաղկացածէերեք
բաղադրիչներից:Առաջին(խնամքիևերկարաժամկետապահովագրություն)
ևերրորդ(մասնավորլրացուցիչապահովագրություն)բաղադրիչները2006թ.
բժշկականապահովագրականհամակարգիհիմնականբարեփոխմանժամա-
նակընհանրապեսփոփոխությանչենենթարկվել:Բարեփոխումըվերաբերումէ
բացառապեսերկրորդբաղադրիչին:Մինչևբարեփոխումըերկրորդբաղադրիչը
ներառումէրսոցիալական(պետական)պարտադիրևմասնավորամբողջական
ապահովագրությունը:Եկամուտիսահմանագիծըգերազանցողեկամուտունեցող
աշխատողներըևինքնազբաղվածներըստիպվածէինլքելսոցիալականպարտա-
դիրապահովագրությունըևանցնելմասնավորամբողջականապահովագրության:

Բարեփոխումիցիվերգործումէմիասնականառողջապահականապահովագ-
րականհամակարգ:Սոցիալականևմասնավորբժշկականապահովագրական
ընկերություններըմիասնականապահովագրականհամակարգումմրցակցում
ենմիմյանցհետ:

Բոլորբժշկականապահովագրականընկերություններիհամարգործումենմիև-
նույնհիմնավորումները:Նրանքենթարկվումենպայմանագրայինվերահսկողու-
թյան,ևչենկարողդիմումատուներինշեղել,իրավունքչունենռիսկովպայմանա-
վորվածպարգևավճարներըբարձրացնելևներգրավվածենհիվանդություններով
պայմանավորվածռիսկայինկառուցվածքիփոխհատուցմանհամակարգում:
Բժշկականապահովագրականընկերություններըկարողենապահովագրվող-
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Ֆի	նան	սա	վոր	վում	է	

հիմ	նա	կա	նում	

վճար	նե	րի	մի	ջո	ցով

Բա	րե	փոխ	ման	մո	դել	

Գեր	մա	նիա	յի	հա	մար

Կենտ	րո	նա	կան	

կա	ռա	վա	րում	

National	Health	

Service-ի	(NHS)	

կող	մից

Ի	րա	վունք	ամ	բողջ	

բնակ	չու	թյան	հա	մար

ներինտարբերսակագներառաջարկել:Պարտադիրապահովագրությանօրենքը
գործումէբոլորիհամար:

Համակարգըֆինանսավորվումէաշխատավարձովպայմանավորված(գործա-
տուներ)ևաշխատավարձիցանկախ(գործառուներ,մոտ1.100եվրոտարեկան)
պարտադիրվճարներիմիջոցով:Վերջինիսմիմասըվճարումէպետությունը՝
առողջապահականհավելավճարներտրամադրելովերեխաներիևդեռահաս-
ների,ինչպեսնաևցածրվաստակողներիհամար:

Բարեփոխմանազդեցությանարդյունքումսկզբնականշրջանումապահովագր-
վողներիշրջանումնկատելիէրապահովագրականընկերություններիփոփոխման
մեծշահագրգռվածություն:Նիդերլանդներումբարեփոխմանհետևանքովապա-
հովագրվածներիմոտմեկհինգերորդըփոխեցապահովագրականընկերություն-
ները:Նիդերլանդներումապահովագրվողներիընտրությանվարքագիծըցույց
տվեցվերջիններիսանվտանգությանմեծպահանջը:Ապահովագրվողներըշատ
հազվադեպէինընտրումբարձրսեփականմասնաբաժինպահանջողսակագնա-
յինծածկույթներևնրանցշուրջ95%-նունենմասնավորլրացուցիչապահովագ-
րություն,քանիորապահովագրություններըփոխհատուցումենմիայնբազային
ծառայություններիծածկույթները:

Գերմանիայիառողջապահականհամակարգիմիջնաժամկետևերկարաժամկետ
զարգացմանհամարքննարկվումէբժշկականապահովագրականհամակարգի
մրցակցայինմոդելը,որըհաղթահարումէպետականևմասնավորբժշկական
ապահովագրությանսահմանները:

Մեծ Բ րի տա նիա
ՄեծԲրիտանիայումառողջապահությանապահովումըավանդաբարիրա-
կանացվումէհանրայինծառայությանձևաչափով:Առողջապահականհամա-
կարգիհիմնականառաջադրանքներըպլանավորվում,ղեկավարվումևկար-
գավորվումեն1948թ.գործողNationalHealthService-ի(NHS)կողմից:NHS-ը
մեծամասամբֆինանսավորվումէհարկերիմիջոցովևկառավարվումէ
պետությանկողմից:NHS-ինանդամակցությունըպարտադիրէբոլորքաղա-
քացիներիհամար:

ՄեծԲրիտանիայիամբողջբնակչությունը,անկախազգությունիցևեկամու-
տից,իրավունքունիօգտվելուառողջապահականհամակարգիծառայություն-
ներից:Բոլորինհասանելիառաջնայինապահովմանհամակարգըներառումէ
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ընդհանուրևնեղմասնագիտականբժշկական,աբմուլատորևստացիոնար
բուժoգնություն,ինչպեսնաևկացությանապահովումխնամքիհաստատու-
թյուններում:

Առողջապահականհամակարգըմեծամասամբֆինանսավորվումէհարկերի,
մասամբնաև՝մասնավորհավելավճարներիմիջոցով,վերջիններսհիմնականում
ուղղվումենդեղամիջոցներիևատամնաբուժականծառայություններիհամար:
Առողջապահականհամակարգիֆինանսավորմանիրենցմասնաբաժիննունեն
նաևNHSազգայինապահովագրականծառայությունվճարվողվճարները,որոնք
կատարվումենինքնազբաղվածների,վարձուաշխատողների,ինչպեսնաևգործա-
տուներիկողմից:Հիվանդներիհամարբուժօգնությունըորպեսկանոնանվճարէ:

Ծառայություններիկազմակերպմանժամանակառանցքայինդերակատարություն
ունենառաջնայինբուժօգնությանծառայությունները(PrimaryCareTrusts/PCTs):
Այստեղխոսքը151ընտանեկանբժիշկենրիկլինիկաներիցանցիմասինէ,որոնք
պատասխանատուենմիջինում340000-անոցբնակավայրերիբուժապահովման
համար:PCT-երըպատասխանատուենիրենցտարածքներումառողջապահական
ծառայություններիկարիքիգնահատմանևհամապատասխանբուժօգնության
ապահովմանհամար:PCT-երըստանումենառողջապահականծառայությունների
համարնախատեսվածբյուջեյի7,5%-ըևկարողենբուժօգնությանապահովման
պայմանագրերկնքելիրենցհամայնքներիխնամքիհաստատությունների,NHS-
ի,ինչպեսնաևհարևանհամայնքներիհաստատությունների,մասնավորկամ
հասարակականընկերություններիհետ:

Առաջնայինբուժօգնությունըմատուցվումէընտանեկանբժիշկներիկողմից:
Մեծամասամբինքնազբաղբժիշկներին՝իրենցGatekeeper-ի32կարգավիճակում,
բաժինէընկնումառողջապահականհամակարգումնեղմասնագիտականծառա-
յություններմատուցելուկարևորդերակատարությունը:Հիվանդանոցներըվճար-
վումենև՛ըստմատուցածծառայություններիհաշվարկների,և՛պայմանագրերով
սահմանվածհաստատավճարներիտեսքով:ԱմբողջբյուջենկառավարվումէԱնգ-
լիայի,Ուելսի,ՇոտլանդիայիևՀյուսիսայինԻռլանդիայիկենտրոնականպետա-
կանգերատեսչություններիևառողջապահությաննախարարություններիկողմից:

Հիվանդներիհամարընտրությանազատությունըսահմանափակէ:Բժիշկների
ազատընտրությունըհնարավորէհամապատասխանհամայնքիպատկանելու-
թյանշրջանակում:Հիվանդներըկարողեն,իրենցընտանեկանբժիշկիհետխորհր-

32«Դռնապան»բառիանգլերենտարբերակը:Ընտանեկանբժիշկըայցելուներիառաջինկանգառնէ:
Նապատասխանատուէհիվանդներիհետագամիջնորդությանհամար,եթեվերջիններսունեննեղ
մասնագետներիկարիք:

Հար	կե	րի	մի	ջո	ցով	

ֆի	նան	սա	վո	րում,	

որ	պես	կա	նոն	անվ-

ճար	բու	ժօգ	նու	թյուն

Ըն	տա	նե	կան	

բժիշկ	նե	րի	կլի	նի-

կա	նե	րի	ցանց

Ըն	տա	նե	կան	

բժիշկ	ներ.	ա	ռաջ-

նա	յին	բու	ժօգ	նու-

թյուն	և	հե	տա	գա	

միջ	նոր	դու	թյուն

Հի	վանդ	նե	րի	

սահ	մա	նա	փակ	

ընտ	րու	թյան	

հնա	րա	վո	րու	թյուն
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դակցելով,բուժօգնությանհամարընտրելցուցակումներկայացվածմոտակա
բազմաթիվհիվանդանոցներիցորևէմեկը:Հիվանդանոցներիընդլայնվածընտ-
րությանհնարավորությունընպատակունիազատընտրությանհետհամատեղ
նվազեցնելսպասելաժամանակը:

Բրիտանականառողջապահականհամակարգիխնդիրըանբավարարֆինան-
սավորումնէևդրանիցբխողերկարսպասելաժամանակը:ՀՆԱ-ի(համախառն
ներքինարդյունք)հարաբերակցությամբԲրիտանիանհամեմատաբարքիչգու-
մարէհատկացնումառողջությանևբուժապահովմանհամար:2010թ.դրու-
թյամբԳերմանիանՀՆԱ-ի11,6%-ըներդնումէրառողջապահությանոլորտում,
միևնույնժամանակահատվածումՄեծԲրիտանիանOECD-իմիջին9,5%ցուցա-
նիշից(OECD2012b)առաջէրանցնումչնչինառավելությամբ՝9,6%-ով:Բյուջեյի
խիստքաղաքականությանևծառայություններիցօգտվելուկանոնակարգման
հետևանքովստացիոնարբուժօգնությանոլորտումառաջանումենբուժապա-
հովմանխոչընդոտներ:

ՄեծԲրիտանիայում2000թ.ներդրված«TheNHSPlan-APlanforInvestment.APlan
forReform»-ըլայնածավալբարեփոխումներիմեկնարկէր:Այննախատեսումէր
հիվանդանոցներումմահճակալների,գլախավորբժիշկների,ընտանեկանբժիշկ-
ների,ինչպեսնաևբժշկականուսումնականտեղերիթվաքանակիավելացում:Ի
լրումնայսամենի,ընդլայնվեցնաևքաղցկեղիկանխարգելմանծրագիրը:NHS-
առողջապահականարժեկտրոններիմիջոցովհնարավորդարձավտարեցների
համարապահովելսոցիալականառավելլավպաշտպանվածություն:2008-2009
թթ.ՄեծԲրիտանիայումառողջապահականհամակարգիծախսերըակնհայտո-
րենբարձրացան՝ՀՆԱ-ի8,8%-իցհասնելով9,8%-ի(2010թ.՝9,6%),այդուհան-
դերձայստեղառողջապահությանհամարկատարվողծախսերըԳերմանիայիև
Նիդերլանդներիհամեմատությամբդեռևսշարունակումենցածրմնալ:33

2012թ.ազատական-պահպանողականկառավարությունըՄեծԲրիտանիայում
որոշեցբարեփոխումիրականացնել՝ծախսերընվազեցնելուևմասնավորու
պետականապահովագրականծառայություններիմրցակցությունըհնարավոր
դարձնելունպատակհետապնդելով:Հիվանդներըայսուհետևկարողենազատ
ընտրելիրենցընտանեկանբժշկին:Ընտանեկանբժիշկներիընտրություննայլևս
չիսահմանափակվումհամայնքայինպատկանելությամբ:Կառավարմանկարգը
ենթակաէվերակառուցման:PCT-ներըևտասըռազմավարականառողջապահա-
կանմարմիններըպետքէլուծարվեն:Ընտանեկանբժիշկներըպետքէմիավորվեն

33Տե՛սէջ154:

Բեծ	Բ	րի	տա	նիա.	

ա	ռող	ջա	պա	հու	թյան	

հա	մար	հա	մե	մա	տա-

բար	սահ	մա	նա	փակ	

ծախ	սեր

Բա	րե	փո	խու	մը	

միտ	ված	է	հաղ	թա	հա-

րե	լու	սո	ցիա	լա	կան	

պաշտ	պա	նու	թյան	

խնդիր	նե	րը
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այսպեսկոչվածկոնսորցիումներում:Կոնսորցիումներինմիջոցներէտրամադր-
վում,վերջիններսբաշխվումեն՝համաձայնընտանեկանբժիշկներիմատուցած
բուժծառայություններիորակի:Ընտանեկանբժիշկներըիրենցհիվանդների
համարփնտրումենբուժծառայություններիլավագույնառաջարկներըևվճա-
րումենհամապատասխանծառայությունմատուցողներին:Հիվանդանոցները
այսուհետևազատկլինենընդունելմասնավորհիվանդներիևմասնավորբու-
ժընկերություններիհետկմրցակցենընտանեկանբժիշկներիբուժծառայություն-
ներիպատվերներիհամար:

Ա ռող ջա պա հա կան հա մա կար գե րի հա մե մա տու թյուն
Տարբերհամակարգերիուժեղևթույլկողմերըգնահատելուհամարհաճախ
դիտարկվումէառողջապահականքաղաքականնպատակը:Առողջապահական
համակարգիարդյունավետությանևբուժօգնությանբարձրորակիհետմեկտեղ
յուրաքանչյուրառողջապահականհամակարգիկարևորագույնխնդիրնէառող-
ջապահականծառայություններիցօգտվելուհավասարհնարավորությունների
ստեղծումըևկարիքիարդարացիգնահատումը:Տարիներշարունակսոցիալա-
կանքաղաքականության20-րդդարիամենամեծձեռքբերումըհամարվումէայն,
որառողջապահականապահովագրությանհամարեկամուտըևսոցիալական
խավըորևէդերակատարությունչունեն:

Բժշկական-տեխնոլոգիականառաջընթացիշնորհիվայսօրէականորենավելի
շատհիվանդություններիբուժումնէհաջողությամբպսակվում,քանտարիներ
առաջ:Այսհանգամանքըկապվածէառավելբարձրծախսերիհետ:Այսպիսով,
առողջապահականհամակարգիարդյունավետությանևֆինանսավորմանխնդիրը
ինքնինանխուսափելիէդառնում:

«Եվ րո պա-ա ռող ջա պա հա կան սպա ռո ղա կան ին դեքս»
2005թ.իվեր,եվրոպականառողջապահականհամակարգերիտարեկանհամեմատու-
թյունըկատարվումէHealthConsumerPowerhouse(HCP)խորհրդատվականկազմա-
կերպությանկողմից:Այսհամեմատությունըհատկապեսկարևորվումէքաղաքական
հարթակներում,ևիրականացվումէHCP-իկողմիցձևավորված«Եվրոպա-առողջա-
պահականսպառողականինդեքսի»հիմանվրա(EHCI):Երկրներիկողմիցտրամադր-
վողհանրայինվիճակագրությունների,օրենսդրականտեքստերի,փաստաթղթերի,
հարցազրույցների,հարցումներիևփորձագետներիքննարկումներիհիմանվրա
ձևավորվողինդեքսընպատակունիպարզելուառողջապահականհամակարգի
հասանելիություննուհարմարավետությունըսպառողներիտեսանկյունից:Այսպիսով,
սպառողներիկարծիքըուսումնասիրությանառանցքայինհարցնէ:

Ա	ռանց	քա	յին	

նպա	տակ.	արդ	յու	նա-

վե	տու	թյուն,	

հա	վա	սար	հնա	րա	վո-

րու	թյուն	ներ	և	

կա	րի	քի	ար	դար	

գնա	հա	տում

Արդ	յու	նա	վե	տու	թյան	

և	ֆի	նան	սա	վոր	ման	

հար	ցե	րը

Health	Consumer	

Powerhouse	(HCP)
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2012թ.եվրոպականառողջապահականհամակարգերիդասակարգումը,համա-
ձայն«Եվրոպա-առողջապահականսպառողականինդեքսի»,իրականացվեցհինգ
առանցքայինոլորտներում:Դրանքեն՝հիվանդներիիրավունքներևտեղեկատ-
վություն,բուժօգնությանարդյունքներ,բուժօգնությանհամարսպասելաժամա-
նակ,բուժծառայություններիծավալևկանխարգելմանշրջանակ,դեղամիջոցներ,
որոնքիրենցհերթիններառումենծառայություններիքառասուներկուցուցիչ:

2012թ. «Եվրոպա-առողջապահական սպառողական ինդեքս»

Գերմանիա Նիդերլանդներ
Մեծ 

Բրիտանիա

 Հի վանդ նե րի ի րա վունք ներ և 
տե ղե կատ վու թյուն

117 170 160

 Բու ժօգ նու թյան  
սպա սե լա ժա մա նակ

200 200 133

 Բու ժօգ նու թյան արդ յունք ներ 200 263 133

Ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յու-
թյուն նե րի ծա վալ/ կան խար-
գել ման շրջա նակ

111 163 146

 Դե ղա մի ջոց ներ 76 76 81

Ընդ հա նուր միա վոր ներ 704 872 721

Զ բա ղեց րած աս տի ճան 14 1 12

Աղբյուր՝HealthConsumerPowerhouse(2012թ.)

«Եվրոպա-առողջապահականսպառողականինդեքսի»համաձայն2012թ.դրու-
թյամբԳերմանիան34ուսումնասիրվածառողջապահականհամակարգերի
շարքումզբաղեցնումէ14-րդհորիզոնականը:Այստեղպարզէդառնում,որԳեր-
մանիանակնհայտորենզիջելէդիրքերը,քանիոր2009թ.զբաղեցնումէր6-րդ,
2007թ.՝5-րդ,իսկ2005թ.՝3-րդհորիզոնականները:

2008թ.HCP-ըգերմանականհամակարգումդրականէրգնահատումսպասելա-
ժամանակիբացակայությունը,մասնագիտականբժշկականկանխարգելիչծառա-
յություններիանխոչընդոտհասանելիությունըևմատուցվողծառայությունների
ընդգրկունծածկույթը:Դրականէրնաևայն,որհիվանդներըԳերմանիայումյու-
րաքանչյուրպահիկարողենստանալերկրորդկարծիք:2007թ.դրությամբԳեր-

Հինգ	ա	ռանց	քա	յին	

ո	լորտ	ներ

Գեր	մա	նիան՝	

34-ից	14-րդ	հո	րի-

զո	նա	կա	նում

Դ	րա	կան.	հա	սա	նե-

լիու	թյուն	և	ծա	ռա	յու-

թյուն	նե	րի	ծած	կույթ
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Բա	ցա	սա	կան.	

հի	վանդ	նե	րի	

ի	րա	վունք	ներ	և	

տե	ղե	կատ	վու	թյուն

Ա	ռա	ջա	տա	րը՝	

Նի	դեր	լանդ	ներ

մանիայիիրավիճակըհամեմատաբարբարվոքէրնաևբժշկականծառայություն-
ներիորակիառումով:HCP-իհամարորպեսչափմանմիավորենհանդիսանում,
օրինակ,երեխաներիմահացության,քաղցկեղիժամանակհինգ-տար	վա-կյան	քի
կամսրտիկաթվածիցհետոմահացությանցուցանիշները:

«Հիվանդներիիրավունքներիևտեղեկատվության»թեմայիշրջանակումԳեր-
մանիան,դեռևսսկսած2008թ.,համեմատաբարոչնպաստավորդիրքերումէր:
Հիվանդներիպաշտպանվածությանմասինօրենքիևգերմանացիբժիշկներիև
կլինիկաներիորակներիհամեմատությանթափանցիկությանբացակայությունը
հանգեցրեցմիավորներիկորստի:2012թ.EHC-իԳերմանիայիվատցուցանիշները
մասամբկապվածեննաևինընորչափորոշիչներիներդրմանհետ:Ակնհայտէ,
որեթե2009թ.Գերմանիայիառողջապահականհամակարգըառաջատարների
թվինէրդասվում,ապա2012թ.EHCI–իցուցանիշներովԳերմանիանունիմիայն
միջինկարգիառողջապահականհամակարգ:Այսպիսով,Գերմանիանառաջին
անգամզիջումէՄեծԲրտանիային:Զարմանալիորենվատցուցանիշներենարձա-
նագրվելսրտանոթայինհիվանդություններիապահովմանևհիվանդանոցային
վարակներիոլորտում:ԱրձանագրվածցուցանիշներըHCP-իկողմիցբացատր-
վումենոչմասնագիտացվածփոքրկլինիկաներիմեծթվով:Համակարգըդիր-
քերըզիջումէնաևառատաձեռնության(առողջապահականծառայությունների
ծավալևտեսակներիբազմազանություն)տեսանկյունից:E-Health-ը(առողջա-
պահությանոլորտումտեղեկատվականևհաղորդակցականտեխնոլոգիաների
օգտագործում)քայլառքայլամրապնդումէիրդիրքերը:Բարելավմանկարիք
կանաևկանխարգելիչառողջապահականոլորտում:Միհարց,որըանմիջակա-
նորենկապվածէնա	խա	պես	հո	գա	ցող	սոցիալականպետությանառողջապա-
հականենթակառուցվածքներիկառուցաձևի,ինչպեսնաևկրթականհարցերի
հետ(տե՛սգլուխ7.5.):

ՆիդերլանդներըEHCI-իկողմիցգնահատվելէորպեսառաջատարառողջապա-
հականհամակարգունեցողերկիր:2006և2007թթ.Նիդերլանդներըզբաղեց-
նումէր2-րդ,իսկ2009թ.՝առաջինհորիզոնականը:2012թ.Նիրդերլանդները
չիզիջելիրառաջատարիդիրքերը:ՆրանհետևումենԴանիան,Իռլանդիան,
ԼյուքսեմբուրգըևԲելգիան:Նիդերլանդականառողջապահականհամակարգը
հատկանշվումէմրցակցությանմեջգտնվողապահովագրողներիմեծթվով
ևորոշումներիընդունմանգործընթացումհաճախորդներիկազմակերպու-
թյուններիուժեղդերակատարությամբ:Կարծեսթեթույլկողմերչկան:Միայն
սպասելաժամանակիառումովբարելավմաններուժիանհրաժեշտությունկա:
Նիդերլանդականառողջապահականհամակարգիշատլավարդյունքներըպայ-
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Մեծ	Բ	րի	տա-

նիա.	մի	ջին	հո	րի-

զո	նա	կան	ներ

Գեր	մա	նիա.	բա	րե-

լավ	ման	ակն	հայտ	

անհ	րա	ժեշ	տու	թյուն

մանավորվածեննաևԵՄ-ումմեկշնչիհաշվարկովկատարվողառողջապահա-
կանամենաբարձրծախսերով:

ՄեծԲրիտանիանշարունակումէզբաղեցնելմիջինհորիզոնականներ,սակայն
2012թ.առաջինանգամզբաղեցրեցավելիբարձրհորիզոնական,քանԳերմանիան:
ՄեծԲրիտանիան2006թ.գտնվումէր15-րդ,2007թ.՝17-րդհորիզոնականներում:
2008թ.ՄեծԲրիտանիայիառողջապահականհամակարգիցուցանիշը13-րդնէր,
2009թ.՝14-րդը,իսկ2012թ.՝12-րդը:ՀաջորդելովԴանիայինևՆորվեգիային՝Մեծ
Բրիտանիաներրորդամենաբարձրցուցանիշնունիհիվանդներիիրավունքների
ևտեղեկատվության,ներառյալE-Health-իոլորտում:Մեծներդրումներիարդյուն-
քումնկատելիէնաևառաջընթացառողջապահականծառայություններիծավալի
ևտարածականությանտեսանկյունից:Առողջապահականծառայությունների
հասանելիությանտեսանկյունիցայստեղհաջողությունչիարձանագրվել,երկար
սպասելաժամանակըևսշարունակումէմնալբրիտանականառողջապահական
համակարգինբնորոշխնդիր:Բուժօգնությանարձանագրվողարդյունքներըզար-
գացածերկրիհամարդեռգոհացուցիչչեն:

Անկասկածկարելիէվիճելայնհարցիշուրջ՝արդյո՞քընտրվածցուցիչների
սպեկտրըբավականաչափ«ներկայացուցչական»էառողջապահականհամա-
կարգերիհամեմատությանևգնահատմանհամար:Ցուցիչներիմշակմանհամար
տվյալներիաղբյուրենհանդիսանումմեծամասամբհարցումները,հարցազրույց-
ները,փորձագիտականքննարկումներըևայլն:Վերջիններսայդքանէլճշգրիտև
ստույգչեն,որքանառողջապահականվիճակագրությունները:Այսպիսով,Գերմա-
նիայիդիրքիիջեցումըկարողէկապվածլինելառողջապահականհամակարգի
գնահատմանմշակութայաինտարբերություններիհետ:

Այսևայլուսումնասիրություններմատնանշումեն,որհակառակայնընդունված
կարծիքի,թեգերմանականառողջապահականհամակարգըշատարդյունա-
վետէ,շատոլորտներում,այնուամենայնիվ,առկաէբարելավմաններուժ:2006
և2009թթ.ամերիկյան«US-Coommonwealt»հիմնադրամը,միքանիերկրների
համեմատությամբ,հրապարակեցառաջնայինբժիշկներիկարծիքըիրենցառօրյա
աշխատանքիևիրենցընդհանուրգնահատականըառողջապահականհամա-
կարգիմասին:Գերմանիայումհարցմանըմասնակցածընտանեկանբժիշկների
82%-ըգտնումէր,որհիմնարարփոփոխություններիանհրաժեշտությունկա:
Հարցվածների73%-ըկարծումէր,որփոփոխվածպայմաններիարդյունքում
բուժօգնությանապահովումըվատթարացելէ:Մյուսերկրներումայդկարծիքը
կիսումենհարցվածներիառավելագույնը41%-ը(Քոխ,2011թ.):
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Գերմանիայումֆինանսավորմանհարցըշարունակումէմնալքննարկումների
առաջնայինպլանում:Վերջինիսպատճառնէահագնացողֆինանսվորմանճնշումը,
որըպայմանավորվածէթե՛ծախսերիևթե՛վճարներհավաքագրմանհիմնահար-
ցերով:Աճողծախսերըարտացոլվումենբժշկականառաջընթացիևծերացող
բնակչությանհաճախուառավելլավառողջապահականծառայություններից
օգտվելուանհրաժեշտության,ինչպեսնաևմատուցվողծառայություններիարդ-
յունավետությանբացերիմեջ(Վալենդցիկ,2009թ.):Միջազգայինհամեմատու-
թյամբԳերմանիանառողջապահականապահովմանհամարհամեմատաբար
ավելիշատգումարէտրամադրում:

Առողջապահական ծախսեր 2010թ.

Գերմանիա Նիդերլանդներ
Մեծ  

Բրիտանիա

Առողջապահական ծախսերը 
ՀՆԱ-ի տոկոսով

11,6 12,0 9,6

Մեկ շնչի համար հատկացվող 
առողջապահական ծախսերը*

4.338 5.066 3.443

*ներկայացվածէամերիկյանդոլարով,հաշվիէառնվածգնողունակությանհամարժեքությունը//աղբյուր՝OECD(2012)

Այսհամատեքստումհաճախէխոսվում«առողջապահականհամակարգումծախ-
սերիպայթյունի»մասին:Եթեդիտարկումենքպարտադիրվճարներիզարգացումը,
ապապարզէդառնում,որվճարներըշատչենբարձրացել:1998թ.վերջիններս
կազմումէինտարեկան13,6%,իսկ2012թ.՝15,5%(տե՛սգծ.17):

Եթեդիտարկումենք(հանրային)առողջապահականծախսերիզարգացումը՝
որպեսՀՆԱ-իտոկոսայինկշիռ,ապաակնհայտէդառնում,որհատկապես2003և
2004թթ.վերջինսնույնիսկնվազելէ:Սապայմանավորվածէրծախսերիճնշման
բազմաթիվբարեփոխումներով,որոնքուղեկցվումէին«հասույթովկողմնորոշվող
ծախսերիքաղաքականությամբ»(Բուսե/Ռիեզբերգ,2005թ.):2008և2009թթ.հան-
րայինծախսերըավելացանմոտմեկտոկոսով՝2010թ.կազմելովՀՆԱ-ի8,9%-ը:

Քն	նարկ	վում	են	

ֆի	նան	սա	վոր	ման	

հար	ցե	րը

Լրացուցիչընթեր-

ցանությանհամար՝

Ֆ	րիդ	րիխ	Է	բերտ	

հիմ	նադ	րամ	(2009թ.	

c),	«Ա	ռող	ջա	պա	հա-

կան	հա	մա	կար	գի	

ա	պա	գան,	հա	մե	րաշխ	

ֆի	նան	սա	վոր	վող	

ա	պա	հով	ման	

հա	մա	կարգ	ծե	րա	ցող	

հա	սա	րա	կու	թյան	

հա	մար»,	Բոնն:

Են	թադր	վող	

ծախ	սե	րի	պայ	թյուն



155

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

20 %

18 %

16 %

14 %

12 %

10 %

 8 %

6 %

4 %

 Առողջապահական ապահովագրական պարտադիր վճարների միջին դրույքաչափը

Հանրային առողջապահական ծախսերը ՀՆԱ-ի տոկոսով


Դաշնության(www.gbe-bund.de)ևդաշնայինառողջապահությաննախարարությանառողջապահական

հաշվետվությունների(2011թ.)հիմանվրակատարվածսեփականհաշվարկներ

Գ	ծա	պատ	կեր	17.	Հան	րա	յին	ա	ռող	ջա	պա	հա	կան	ծախ	սե	րի	և	ա	ռող	ջա	պա	հա	կան	պար	տա-

դիր	վճար	նե	րի	դրույ	քա	չա	փե	րի	զար	գա	ցու	մը,	1998-2010/2012թթ.

Գերմանականառողջապահականհամակարգիխնդիրները,պարտադիրվճար-
ներիհավաքագրմանմասով,ահռելիեն:Վճարներիհիմքերըշարունակկրճատ-
վումեն:Առավելլավվաստակողներըկարողեն,համերաշխություն(ռիսկերիև
եկամուտիհամերաշխություն/զորակցություն)ցուցաբերելով,հրաժարվելպետա-
կանառողջապահականապահովագրությունից՝ընտրելովմասնավորբժշկական
ապահովագրականուղին:

Պարտադիրվճարներովպայմանավորվածգանձումներըմիայնշատչնչինաճ
ունեն:1992թ.իվեր,նվազումէբնակչությանզբաղվածներիթվաքանակը(Բու-
սե/Ռիեզբերգ,2005թ.)Իտարբերությունզբաղվածությամբպայմանավորված
եկամուտների,այլեկամուտներիտեսակներինշանակությունը(ինչպեսօրինակ՝
կապիտալիցառաջացածեկամուտների)միաժամանակմեծանումէ:Սրանով
պայմանավորված՝բոլորեկամուտներիանհամաչափաճիպայմաններըդրական
ենազդումպետականբժշկականապահովագրությանվճարների(ՊԲԱ)հիմքերի
վրա,իսկվերջինտարիներիաշխատավարձերիլճացումըևատիպիկաշխատանք-
ներիաճը՝բացասական:ՊԲԱ-ներիվճարներիսահամանագիծըթույլէտալիս
ունենալբաշխողականռեգրեսիվազդեցություն,որընշանակումէ,որվճարների
սահմանագծիցառավելեկամուտունեցողՊԲԱանդամներըպետքէիրենցեկա-
մուտիմիայնմիչնչինչափաբաժինըվճարեն:

Հա	վա	քագր	ման	

խնդիր	ներ
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Հար	կա	վոր	է	

լայ	նա	ծա	վալ	

հա	մե	րաշխ	ֆի	նան-

սա	վո	րում

Բժշ	կա	կան	ա	պա-

հո	վագ	րու	թյուն	ներ.	

վերջ	դնել	երկ	փեղկ-

վա	ծու	թյա	նը:

Եթեցանկանումենքայսուհետևսբոլորքաղաքացիներինհամեմատաբարհավա-
սարաչափառողջապահականծառայություններիհասանելիությունապահովել,
ապահարկավորէձգտելհնարավորինսլայնածավալևհամերաշխֆինանսա-
վորման:Տեսականորենդրանհնարավորէհասնել,թե՛բարձրացվածհարկա-
յինհավելավճարների,թե՛առողջապահականպարգևավճարներիմոդելիևթե՛
քաղաքացիականապահովագրությանմիջոցով:Վերաբաշխմանիրականէֆեկտը
երկումոդելներիպարագայումէլպայմանավորվածէհարկայինհավելավճարների
կառուցվածքով,համապատասխանաբար՝պարտադիրվճարներիսահմանագծի
չափով:Հավելավճարայինհամակարգը,սակայն,վերաբերումէմիայնցածրեկա-
մուտունեցողներին,մինչդեռառողջապահականպարգևավճարներիմոդելը,ի
տարբերությունքաղաքացիականապահովագրության,նախատեսումէմիջին
եկամուտովտնտեսություններիավելիխիստծանրաբեռնում՝հօգուտավելի
բարձրեկամուտունեցողընտանեկանտնտեսությունների:

«Հի	վանդ	նե	րը,	ան	կախ	ի	րենց	ծա	գու	մից,	տա	րի	քից	կամ	սե	ռից,	ու	նեն	խնամ	քի	
հա	վա	սար	ի	րա	վունք	և	բժշ	կա	կան	ա	ռա	ջըն	թա	ցի	հա	վա	սար	մաս	նակ	ցու	թյուն:	
Մենք	չենք	ու	զում	եր	կու	դա	սի	բժշկու	թյուն:	Այդ	իսկ	պատ	ճա	ռով	մենք	ցան	կա	նում	
ենք	հա	մե	րաշխ	քա	ղա	քա	ցիա	կան	ա	պա	հո	վագ	րու	թյուն,	որ	տեղ	նե	րառ	ված	կլի	նեն	
բո	լոր	մար	դիկ»	(Համ	բուրգ	յան	ծրա	գիր,	2007թ.,	էջ	58):

Գերմանականառողջապահականհամակարգիարդարևհամերաշխֆինանսա-
վորմանհամարհարկավորէվերջդնելներկայիսբժշկականապահովագրության
երկփեղկվածությանը(պետականևմասնավոր):Նիդերլանդներիօրինակըցույցէ
տալիս,որ«սոցիալական»ևմասնավորբժշկականապահովագրություններիմիա-
վորումըկարողէբարձրացնելապահովագրողներիմիջևմրցակցությունըհօգուտ
ապահովագրվողների:Օգտակարբարեփոխմանհամարհիմքպետքէլինենհնա-
րավորինսլայնածավալֆինանսավորմանաղբյուրները,բոլորքաղաքացիների
պարտադիրապահովագրությունըմիասնականբշժկականապահովագրական
շուկայիշրջանակում,որինբնորոշկլինենպայմանագրերովպայամանավորված
վերահսկողություն,ռիսկերիցանկախվճարներևհիվանդություններիռիսկերով
պայմանավորվածփոխհատուցմանհամակարգ:
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Սո ցիալ-սե մոկ րա տիա յի հա մար դա նշա նա կում է:
● Առողջապահականոլորտումսոցիալ-դեմոկրատիայիառաջնայինսկզբունքնրն
ենաշխատունակությունը,արդյունավետությունը,կարիքիարդարությունըև
համերաշխությունը(ռիսկիևեկամուտիհամերաշխություն):
● Առավելբարձրհարկայինհավելավճարներըկամքաղաքացիականապահո-
վագրությաններդրումըհնարավորկդարձնենառողջապահականհամակարգի
լայնածավալևարդարֆինանսավորումը:
● Բժշկականապահովագրությունների(պետականևմասնավոր)արդարմրցակ-
ցությունըպահանջումէտարբերռիսկերիփոխհատուցում,ապահովագրության
պարտադիրսահմանագծիվերացումևպայմանագրայինվերահսկողություն:
● Կանխարգելիչառաջարկներըևմիջոցառումներըպետքէընդլայնվեն:

Լրացուցիչընթեր-

ցանությանհամար՝

Հա	գեն	Ք	յուհն	և	

Սե	բաս	տիան	Ք	լին	կե	

(2006թ.),	«Հա	մե	րաշխ	

բժշկա	կան	ա	պա	հո-

վագ	րու	թյան	

հե	ռան	կար	նե	րը»;	

Յուր	գեն	Քո	կա,	

«Գեր	մա	նիա	յի	

ա	պա	գա	յի	կա	րո	ղու-

թյուն	նե	րը»,	սո	ցիո	լո-

գիա	կան	էս	սե,	

WZB-տա	րե	գիրք,	

2006	թ.,	Բեռ	լին,	էջ	

179-202:

Շ	տե	ֆան	Գ	րես	

(2009թ.),	«Հա	վա	սար	

պայ	ման	նե	րով	

մրցակ	ցու	թյուն	

ա	ռողջ	պա	հա	կան	

հա	մա	կար	գում,	

գեր	մա	նա	կան	

բժշկա	կան	ա	պա	հո-

վագ	րա	կան	շու	կա	յում	

միաս	նա	կան	

մրցակ	ցա	յին	կար	գի	

անհ	րա	ժեշ	տու-

թյուն»,WISO,	

Ֆ	րիդ	րիխ	Է	բերտ	

հիմ	նադ	րամ,	Բոնն:
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Գեր	մա	նիա.	եր	կար	

ժա	մա	նակ	բա	ժան-

ված	սո	ցիա	լա	կան	և	

կր	թա	կան	քա	ղա-

քա	կա	նու	թյուն

Մի	ջազ	գա	յին.	

միաս	նա	կան	

կրթա	կան	և	

սո	ցիա	լա	կան	

քա	ղա	քա	կա	նու	թյուն

Բա	նա	վե	ճը	Գեր	մա-

նիա	յում	սկսվել	է:

7.5.ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ
Մա	րիուս	Ռ.	Բու	սե	մե	յեր

Այս գլխում՝
● կհամեմատվենգերմանական,շվեդականևԱՄՆ-իկրթականհամակարգերը,
● երեքկրթահամակարգերըկգնահատվենարդարությանտարբերսկզբունք-
ներիևկրթականառաջադիմություններիտեսանկյունից,
● կքննարկվենԳերմանիայիբացասականարդյունքներիպատճառներըևբարե-
փոխմանհնարավորությունները,
● վերկհանվիհավասարհնարավորությունների,կրթությանևսոցիալ-դեմոկ-
րատիայիարմատականկապը:

Գերմանիայումերկարժամանակէ,որսոցիալականևկրթականքաղաքականու-
թյուններնիրարիցզատենքննարկվում:Այսբաժանումըպետքէվերագրելպահ-
պանողականսոցիալականպետությանքաղաքականությանը,ինչպեսնաև՝այս
երկուքաղաքականոլորտներիտարբերինստիտուցիոնալպատկանելիությանը:
Գերմանականկրթականֆեդերալիզմումկրթությանհամարպատասխանատու
ենհիմնականումդաշնայինմարզերըևհամայնքները:Կենտրոնականդաշնու-
թյունըիրավասուէմիայնբարձրագույնկրթությանոլորտի,մասնագիտական
կրթությանևուսուցմանաջակցությանհամար:Աշխատանքայինայսբաժանումը
2006թ.դաշնայինբարեփոխմանմիջոցովնույնիսկավելիամրապնդվեց:Սոցիա-
լականքաղաքականությանպատասխանատվությունըգրեթեամբողջությամբ
պատկանումէկենտրոնականդաշնությանըևսոցիալականգործընկերներին:
Այդիսկպատճառովանցյալում,իտարբերությունայլերկրների,Գերմանիայում
կրթությունըհաճախչիդիտարկվելորպեսսոցիալականքաղաքականության
բաղկացուցիչմաս:

Անգլոսաքսոնականերկրներում,ինչպեսօրինակ՝ԱՄՆ-ում,կրթականհամա-
կարգըվաղժամանակներումանմիջականորենստանձնեցսոցիալականքաղա-
քականգործառույթներ:Այնտեղթույլսոցիալականպետությունըսոցիալական
ապահովմանայլհնարավորություններգրեթեչէրտրամադրում(Բուսեմեյեր,
2006թ.և2007թ.):Սկանդինավյաներկրներիսոցիալականպետությանընդգր-
կունմոդելումկրթությունըմշտապեսդիտարկվելէորպեսսոցիալականքաղա-
քականությանկարևորոլորտ:

ՎերջերսնաևԳերմանիայումհարցէբարձրացվում,թեորքանո՞վ«կրթությունը՝
որպեսսոցիալականքաղաքականություն»կարողէևպետքէնպաստիհնարա-
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1717թ.	պար	տա	դիր	

դպրո	ցա	կան	

կրթու	թյուն.	կա	ռուց-

ված	քը	պահ	պան	վել	է	

մինչև	այ	սօր

Ա	ռանձ	նա	հատ	կու-

թյուն.	կրթա	կար	գե	րի	

վաղ	բա	ժա	նում

Ու	սու	ցու	մը	ի	րա	կա-

նաց	վում	է	մե	ծա	մա-

սամբ	կե	սօր	յա

վորություններիևաշխատանքայինարդարությանամրապնդմանը:Նախապես
հոգացողսոցիալականպետության(տե՛սգլուխ4և6)այսհեռանկարիցելնելով՝
կրթությունըսոցիալականքաղաքականությանհամարառանցքայինարժեքէ:

«Նա	խա	պես	հո	գա	ցող	սո	ցիա	լա	կան	պե	տու	թյու	նը	կրթու	թյու	նը	դի	տար	կում	է	
որ	պես	սո	ցիա	լա	կան	քա	ղա	քա	կա	նու	թյան	ա	ռանց	քա	յին	տարր»	(Համբուրգյան
ծրագիր,2007թ.,էջ56):

Գեր մա նա կան կրթա կան հա մա կար գի ա կունք նե րը
Գերմանիան,ավելիստույգ՝Պրուսիան,սոցիալականապահովագրությանևկրթա-
կանքաղաքականությաններդրմանհարցումառաջամարտիկիդերակատարու-
թյունկատարեց:1717թ.Պրուսիանառաջիներկիրնէր,որընդունեցպարտադիր
հանրակրթությանմասինօրենքը:Միջազգայինհամեմատությունըցույցէտալիս,
որգերմանականդպրոցականկրթահամակարգիբազմաստիճանկառուցվածքը
գալիսէդեռայդժամանակներից:

Բազ մաս տի ճան դպրո ցա կան կրթա հա մա կար գի ա ռանձ նա հատ կու թյու նը
Գերմանիայում,ելնելովդաշնայինմարզերիօրենսդրությունից,աշակերտները
դպրոցականչորստարիներիցհետո(որոշդաշնայինմարզերում,ինչպեսօրի-
նակ՝Բեռլինում,ԲրանդենբուրգումևՄեքլեմբուրգ-Ֆորփոմմերնում՝6տարի
հետո)կրթությունըշարունակումենհանրակրթությանտարբերկրթակարգե-
րում:Հետագայումմիայնշատսահամանափակհնարավորությունէտրվումհիմ-
նականդպրոցիցանցումկատարելավագդպրոցկամգիմնազիա:Տնտեսական
համագործակցությանևզարգացմանկազմակերպության(OECD)30երկրների
շարքում,Գերմանիայից,ԱվստրիայիցևՇվեյցարիայիցբացի,չկամեկայլերկիր,
որտեղդպրոցականներիկրթականճանապարհներըայդքանվաղտարանջատ-
վեն:Հատկանշականէ,որԵրկրորդհամաշխարհայինպատերազմիցհետոորոշ
երկրներումներմուծվեցաստիճանավորվածդպրոցականկրթահամակարգ,որը
սակայն,որոշակիժամանականց,փոխարինվեցմիսանականհանրակրթական
համակարգով(օրինակ՝Շվեդիայում1958թ.):

Կե սօր յա ու սու ցում
Գերմանիայումուսուցումըմեծամասամբկեսօրյաէ:2009թ.միջինդաշնային
կտրվածքովաշակերտներիմիայն26,9%-նէրօգտվումամբողջօրյադպրոցա-
կանկրթականառաջարկից:Այսառումով,տոկոսայինտարբերությունըդաշնա-
յինմարզերիմիջևավելիքանակներևէ:Ամբողջօրյադպրոցականառաջարկից
օգտվողներիթիվըԲավարիայումկազմումէ8,5%,իսկՍաքսոնիայում՝72,7%:
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Դո	ւալ	մաս	նա	գի	տա-

կան	կրթա	կան	մո	դե	լը	

եր	կար	ժա	մա	նակ	

հա	մար	վում	էր	

օ	րի	նա	կե	լի:

Բազ	մա	կող	մա	նի	

քննա	դա	տու	թյուն

Թա	փան	ցե	լիու-

թյան	խնդիր

Ամբողջօրյադպրոցներիոլորտումդրականզարգացումընկատելիէհատկապես
վերջինտարիներիընթացքում:2003թ.,մինչևսոցիալ-դեմոկրատներիևԿանաչ-
ներիկուսակցությանկողմիցառաջարկվածամբողջօրյադպրոցականծրագրի
մեկնարկը,ամբողջօրյադպրոցականառաջարկիցօգտվողներիթիվըկազմումէր
10,8%(կրթությաննախարարությանմշտականհանձնաժողով(KMK),2011թ.,էջ
12,39):

Դո ւալ մաս նա գի տա կան կրթու թյուն
Գերմանականդուալմասնագիտականկրթականմոդելըերկարժամանակ
համարվումէրօրինակելի:Այսմոդելըհնարավորդարձրեցդպրոցիցևմասնա-
գիտականկրթությունիցանարգելանցումըաշխատանքի:Այսմոդելիշնորհիվ
դպրոցումվատառաջադիմությունունեցողաշակերտներին,որոնքօժտվածեն
«գործնականումանհրաժեշտհմտություններով»,հնարավորությունէընձեռնվում
ինտեգրվելմասնագիտականկրթականհամակարգ:Դուալմոդելիարդյունքում
կրճատվումէնաևգործազրկությանաստիճանըերիտասարդներիշրջանում:
Դժվարէգտնելմեկայլերկիր,որտեղձեռնարկություններընմանինտենսիվու-
թյամբմասնակցությունենցուցաբերելերիտասարդներիառաջնայինմասնա-
գիտականկրթությանհարցում:

Տարիներառաջդուալմասնագիտականուսուցումըշարունակաբարճնշում-
ներիէրենթարկվում:Արհմիություններըքննադատումենմասնագիատական
ուսուցմանշուկայիկառուցվածքայինթերություններըևուսումնականտեղերի
սահմանափակթիվը:Գործատուները,իրենցհերթին,դժգոհումեներիտասարդ-
ներիանբավարար«մասնագիտականհասունությունից»:Ֆինանսականևտնտե-
սականճգնաժամիժամանակդուալմասնագիտականուսուցումըխորապես
արժևորվեցշատերիկողմից:Երիտասարդներիգործազրկությանմակարդակը
շարունակեցմնալցածր:Այդուհանդերձ,կառուցվածքայինթույլկողմերըդեռևս
առկաենևշուտափույթբարեփոխմանկարիքունեն:

Երիտասարդներիմիմեծմասիհամարդուալմասնագիտականուսուցումը
շարունակումէմնալորպեսկրթականնախընտրելիայլընտրանք:Այսմիտումը
ունիթե՛դրական,թե՛բացասականհետևանքներ:Նախ,նախընտրելովդուալ
մասնագիտականուսուցումը,միայնքչերնենուսումըշարունակումբարձ-
րագույնկրթահամալիրներում:Սախնդրահարույցչէրլինի,եթեայդերի-
տասարդներըմասնագիտականուսուցումստանալուցհետոկարողանային
իրենցորակավորմանըհամապատասխանողորակյալաշխատանքգտնել:
Մասնագիտականկրթությունիցանցումըաշխատաշուկաշարունակաբար
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Կախ	վա	ծու	թյուն	

տնտե	սա	կան	

փո	փո	խու	թյուն	նե	րից

Լրացուցիչընթեր-

ցանությանհամար՝

Ք	րիս	տոֆ	Հայ	նե	

(2008թ.),	«Ու	սում	նա-

կան	վար	ձավ	ճար-

նե	րը	ու	սա	նող	նե	րի	

տե	սանկ	յու	նից»,	HIS,	

Հա	նո	ֆեր:

ավելիդժվարէդառնում:Սահմանափակթափանցելիությունըխոչընդո-
տումէբարձրագույնկրթությանհավակնողևմասնագիտականուսուցումն
ավարտածերիտասարդներիբարձրագույնկրթությունստանալուհավասար
հանարավորություններին:

Դուալմասնագիտականուսուցմանամուրդիրքիերկրորդբացասականհետևանքն
այնէ,որուսումնականառաջարկներըկախվածենտնտեսությանկառուցված-
քայինփոփոխություններիցևտնտեսականտատանումներից:Մասնագիտական
շուկայիկախվածությունըտնտեսականզարգացումներիցդուալմասնագիտա-
կանուսուցմանմոդելիհայտնիթույլկողմերիցէ:

1970-80ականթթ.մոդելիտնտեսականվայրիվերումներովպայմանավորված
թույլկողմըհավասարակշռվումէրարհեստավորի«սպունգիգործառույթով»:
Տնտեսականանկմանժամանակարհեստավորներըավելիմեծթվովմասնագի-
տականկրթությունստացողներիէինաշխատանքիվերցնում,որոնք,իրավիճակի
բարելավմանպահին,կարողէինտեղափոխվելարտադրականկամծառայություն-
ներիմատուցմանոլորտ:Տնտեսությանկառուցվածքայինփոփոխությունների
արդյունքումայսմեխանիզմըայլևսայդքանլավչիգործում,որքաննախկինում
(Յադուս,2004թ.):Սանշանակումէ,որտնտեսությանկառուցվածքայինփոփո-
խություններովպայմանավորված՝ավելիէընդգծվելերիտասարդներիմասնա-
գիտականևորակավորմանհնարավորություններիանկայունությունը:

Բարձ րա գույն կրթա կան հա մա կարգ
Գերմանականբարձրագույնկրթությանհամակարգըբնորոշումենպետական
համալսարաններըևմասնագիտականբարձրագույնդպրոցները:2009-2010
ուստարվատվյալներովուսանողներիմիայն4,5%-նէրհաճախումմասնավոր
համալսարաններ(Դաշնայինվիճակագրականծառայություն,2010b):34Որո-
շակիժամանակահատվածմիշարքդաշնայինմարզերումկրթությանհամար
վարձավճարներներմուծելուցհետո,ՍԴԿ-իջանքերիշնորհիվ,իրկողմից
կառավարվողբոլորդաշնայինկառավարություններումվերացվեցինկրթու-
թյանվարձավճարները,բացիԲավարիայիցևՍտորինՍաքսոնիայից:Գերմա-
նականբարձրագույնկրթահամալիրներիուսանողներիշուրջ18,4%-ըստա-
նումէBAföGդաշնայինֆինանսականաջակցություն(«19-րդBAföGզեկույց»,
2012թ.,էջ9):35Գերմանիայում,հատուկտարիքայինխմբիբնակչությանշրջա-
նումուսումսկսողներիթիվը2011թ.դրությամբկազմումէր55%(դաշնային
վիճակագրականծառայություն2011b):

34Մասնավորհամալսարաններըմեծամասամբֆինանսավորվումենհանրայինմիջոցներով:
35Աջակցությունստացողներիթիվըներկայացվածէուսանողներիընդհանուրթվիհամեմատությամբ:
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Վաղ	ման	կա-

կան	կրթու	թյու	նը	

կա	տա	րում	է	ա	ռա-

ջին	քայ	լե	րը:

Լ	րա	ցու	ցիչ	կրթու-

թյան	պա	կաս

Հա	մե	մա	տու	թյուն	

ԱՄՆ-ի	և	Ֆին-

լան	դիա	յի	հետ

Վաղ ման կա կան կրթու թյուն
Միայնվերջինտարիներինսկսվեցկարևորվելայնմիտքը,որնախադպրոցա-
կանտարիքումկրթականաջակցությունըհիմքերէստեղծումհետագակրթա-
կանհաջողություններիհամար:Գերմանիայումվաղմանկականկրթական
ոլորտըչափազանցխարխուլդիրքերումէ:Միջազգայինտվյալներիհամեմա-
տությամբ,ամբողջօրյաևնախադպրոցականկրթականհաստատությունների
քանակըԳերմանիայումբավականինփոքրէ,հատկապեսմինչևերեքտարե-
կանտարիքայինխմբիհամար:Շնորհիվմանկապարտեզներիավանդույթի՝
Գերմանիայումհինգտարեկաններիտարիքայինխմբիհամարկրթահամալիր-
ներիսփռվածությանաստիճանըբավականինբարձրէ:Ընդհանուրառմամբ,
վաղմանկականկրթականոլորտըԳերմանիայումդեռևսըստպատշաճիչի
արժևորվում:Դահատկապեսնշմարելիէ,երբհամեմատումենքգերմանացի
դաստիարակների(շատավելիցածր)վարձատրությունըայլերկրներիհամա-
պատասխանտվյալներիհետ:

Լ րա ցու ցիչ կրթու թյուն
Գերմանիայումհանրամատչելիլրացուցիչկրթականհամակարգըհեռուէկատար-
յալլինելուց:2008թ.դրությամբաշխատողներիմոտ38%-ըմասնակցումէրլրա-
ցուցիչկրթականմիջոցառումների:Սկանդինավյաներկրներումայդցուցանիշը
ակնհայտորենավելիբարձրէ:Ֆինլանդիայումայնկազմումէ44%,իսկՇվեդիա-
յում՝նույնիսկ61%(OECD2011d,373):Երկարժամանակտիրումէրայնմտայնու-
թյունը,որամուրդուալառաջնայինկրթությունըփոխհատուցումէԳերմանիայի
լրացուցիչկրթականհամակարգիթույլկողմերը:Բարեբախտաբար,այժմարդեն
այդկարծիքըհազվադեպէհնչում:

«Մենք	ցան	կա	նում	ենք	սո	վո	րող	հա	սա	րա	կու	թյան	հա	մար	լրա	ցու	ցիչ	կրթու-
թյու	նը	դարձ	նել	մեր	կրթա	կան	հա	մա	կար	գի	չոր	րորդ	հիմ	նաս	յու	նը:	Այն	ևս	
հան	րա	յին	պա	տաս	խա	նատ	վու	թյան	տի	րույ	թում	է:	Մենք	ցան	կա	նում	ենք	
ա	պա	հո	վել	վե	րա	պատ	րաստ	ման	և	դ	րա	հա	մար	հատ	կաց	վող	գոր	ծուղ	ման	
ի	րա	վունք:	Դ	րա	հա	մար	մենք	ցան	կա	նում	են	հա	մա	գոր	ծակ	ցել	սո	ցիա	լա-
կան	գոր	ծըն	կեր	նե	րի	և	ձեռ	նար	կու	թյուն	նե	րի	հետ»	(Համբուրգյանծրագիր,
2007թ.,էջ66):

Գեր մա նիան մի ջազ գա յին հա մե մա տու թյան մեջ
PISA-արդյունքները(ProgrammeforInternationalStudentAssessment՝Դպրոցական
առաջադիմությանմիջազգայինգնահատմանծրագիր)հանրությանհետաքրքրու-
թյունըբարցձրացրեցմիջազգայինհամեմատականհեռանկարիշուրջ:Հաջորդիվ
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Վաղ	ման	կա	կան	կուռ	

կրթու	թյուն

Ին	նամ	յա	միաս	նա-

կան	ու	սու	ցում

Դպ	րո	ցի	և	մաս	նա-

գի	տա	կան	կրու-

թյան	կա	պը

Լ	րա	ցու	ցիչ	կրթու-

թյուն՝	աշ	խա	տա	շու-

կա	յի	ակ	տիվ	

քա	ղա	քա	կա	նու	թյան	

բաղ	կա	ցու	ցիչ	մաս

ԳերմանիայիկրթականհամակարգըկհամեմատվիԱՄՆ-իևPISA-վերլուծության
առաջատար՝ֆինականկրթականհամակարգիհետ,որոնքգերմանականկրթա-
կանհամակարգիբարեփոխմաննուղղվածքննարկումներումորպեսօրինակելի
համակարգերենդիտարկվում:

Կր թա կան հա մա կար գը Ֆին լան դիա յում
ՆախադպրոցականկրթականոլորտըՖինլանդիայումբավականինամուրհիմ-
քերիվրաէ:Յուրաքանչյուրնախադպրոցականտարիքիերեխացերեկային
խնամքիիրավունքունի:Ֆինլանդիայումմինչևերեքտարեկաներեխաների
28,6%-ըմասնակցումէնախադպրոցականկրթականծրագրերի(2008թ.):
Գերմանիայումայդթիվըկազմումէ17,8%:Սկանդինավյանայլերկրներիցու-
ցանիշըշատավելիբարձրէ,քանՖինլանդիայինը:Դանիայումօրինակմինչև
երեքտարեկաներեխաներինախադպրոցականկրթականծրագրերիմասնակ-
ցությանցուցանիշը65,7%-է(OECD2011e,էջ3):

Յոթտարեկանումսկսվումէիննամյապարտադիրմիասնականամբողջական
դպրոցականշրջանը:Այնուհետևընտրությանհնարավորությունէտրվումեռամյա
դպրոցիընդհանուրկամմասնագիտականտեսակներիմիջև:Այսերկուավար-
տականվկայականներըթույլենտալիսշարունակելկրթությունըբարձրագույն
կրթահամալիրներում(Էուռուդիս,2011թ.,3f):

Ֆինլանդիայումմասնագիտականկրթությունըշատավելիամուրէկապակցված
ընդհանուրհանրակրթությանհետ:Աշակերտներըկարողենբազմաթիվմասնա-
գիտականուսումնականառաջարկներիցընտրությունկատարել:Դպրոցները
ամբողջուսուցմանընթացքումհամագործակցումենձեռնարկություններիհետ:
Մասնագիտականկրթությունիցանցումըբարձրագույնկրթությանշատավելի
հեշտէ,քանԳերմանիայում,նույնըվերաբերումէնաևտարրականիցմիջնակարգ
կրթությաննանցմանը:

Ինչպեսսկանդինավյանայլերկրներում,այնպեսէլՖինլանդիայումմասնագի-
տականլրացուցիչկրթությունըաշխատաշուկայիակտիվքաղաքականության
բաղկացուցիչներիցէ:Ֆինլանդիայումմասնագիտականլրացուցիչկրթությունը
երաշխավորվումէմեծահասակներիդուալմասնագիտականկրթականծրագ-
րերիմիջոցով:ԻնչպեսԳերմանիայում,այնպեսէլՖինլանդիայումբարձրագույն
կրթահամալիրներըպետականհաստատություններենևֆինանսավորվում
ենպետականմիջոցներով:
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Կր	թա	կան	հա	մա-

կարգ.	հիմ	նա	կա	նում	

մաս	նա	վոր	և	

ա	պա	կենտ	րո	նաց	ված

Հան	րակր	թա	կան	

դպրո	ցի	տևո	ղու-

թյու	նը	որ	պես	կա	նոն	

տաս	ներ	կու	տա	րի	է

Մաս	նա	վոր	դպրոց-

նե	րի	բարձր	ցու	ցա	նիշ

Արդ	յո՞ք	ԱՄՆ-ի	

բարձ	րա	գույն	

կրթա	կան	հաս	տա-

տու	թյուն	նե	րը	

օ	րի	նա	կե	լի	են.	նման	

պնդու	մը	հա	ճախ	

խնդրա	հա	րույց	է:

Կր թա կան հա մա կար գը ԱՄՆ-ում
ԱՄՆ-ումկրթկանհամակարգըէականորենապակենտրոնացվածէևբնութագր-
վումէմասնավորկրթականհաստատություններիբավականինմեծթվով:Սա
հանգեցնումէկողքկողքիգործողշատտարբերկրթականհնարավորություն-
ներիգոյությանը:Վաղմանկականշրջանում,տարբերառաջարկներիառկայու-
թյանպարագայում,ընդհանուրառմամբ3-5տարեկանների56%-ըստանումէ
ցերեկայինխնամք,իսկնրանցգրեթեկեսըստանումէամբողջօրյախնամք:
Հինգտարեկանումերեխաներիմեծմասըհաճախումէհանրայինազատման-
կապարտեզներ:

ՀանրակրթականդպրոցիտևողությունըԱՄՆ-ումկազմումէտասներկուտարի:
Ըստդաշնայինմարզիևդպրոցականշրջանի,հիմնականդպրոցիտևողությունը
6-8տարիէ,ավագդպրոցիտևողությունը՝4-6տարի:Դպրոցականվերջինչորս
տարիները,որպեսկանոն,անվանվումենավագդպրոց՝highschool:

Որպեսկանոն«highschool»-ըավարտումեն17կամ18տարեկանում:Շատերկր-
ներումսապարտադիրդպրոցականկրթությանավարտիտարիքնէ:Հետագայում
առաջարկվումենտարբերգործնականշեշտդրմամբմասնագիտականուսում-
նականհնարավորություններ:Օրինակ՝երկամյա«community»կամ«juniorcol-
lege»-ըկամ՝չորսամյաուսուցումորևէքոլեջումկամհամալսարանում(ԱՄՆ-ի
կրթությանպետդեպարտամենտ2005թ.,էջ13):Մասնավորդպրոցներըկազմում
ենբոլորհիմնականևավագդպրոցների24%-ը:Այսդպրոցներումկրթվումեն
բոլորաշակերտների10%-ըևայստեղաշխատումենբոլորուսուցիչների12%-ը
(ԱՄՆ-իկրթությանպետդեպարտամենտ,2005թ.,էջ18):

ԱՄՆ-ի«highschool»-ըունիընդհանուրմասնագիտականկրթությանտարբեր
կրթականծրագրեր:Այդուհանդերձ,բոլորշրջանավարտներըստանումենմիև-
նույննմուշիավարտականվկայականներ:

ԱՄՆ-իբարձրագույնկրթահամալիրներըշատհաճախորպեսօրինակեն
բերվումկրթականբարեփոխումներիննվիրվածքննարկումներում:Այս-
տեղպետքէհաշվիառնել,որամերիկյանբարձրագույնկրթահամալիր-
ներիմիջևգոյությունունենորակականևկառուցվածքայինմեծտարբերու-
թյուններ:Այսպեսկոչված«communitycollege»-ները,ըստէության,ոչայլ
ինչեն,քանմասնագիտականուսումնականինստիտուտներ:Միայնշատ
քչերնենկարողիրենցթույլտալուսումըստանալթանկարժեքմասնավոր
համալսարաներում:
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Լ	րա	ցու	ցիչ	կրթու	թյուն	

ա	զատ	շու	կա	յի	

մի	ջո	ցով

Աշ	խա	տա	վո	րա	կան	

շար	ժում.	կրթու	թյու	նը	

բա	նա	լի	է	ժո	ղովր	դա-

վա	րու	թյան	և	ա	զա-

տագր	ման	հա	մար

Ե	րեք	սկզբունք-

ներ.	հնա	րա	վո-

րու	թյուն	նե	րի	

հա	վա	սա	րու	թյուն,	

արդ	յու	նա	վե	տու-

թյան	ար	դա	րու	թյուն	

և	պա	հան	ջի	ար	դա-

րու	թյուն

Հ	նա	րա	վո	րու-

թյուն	նե	րի	հա	վա-

սա	րու	թյուն

Մասնավորիևհանրայինիմիջևաշխատանքայիննմանբաժանումէգործում
նաևլրացուցիչկրթությանոլորտում:ԱՄՆ-ումլրացուցիչկրթականոլորտըկար-
գավորվումէազատկրթականշուկայիմոդելով:Այստեղչիգործումընդարձակ,
օրենքովկարգավորվողլրացուցիչկրթականհամակարգ:Ամերիկյանայսմոդելը
անվանվումէ«trainingonthejob»:Այստեղլրացուցիչմասնագիտականկրթությունն
անցկացվումէքոլեջներումևհաճախֆինանսավորվումաշխատողներիկողմից:

Կր թու թյուն և ար դա րու թյան սկզբունք ներ
Հարցէառաջանում,թեարդարությանո՞րսկզբունքներիցելնելովէհնարավոր
համեմատելնշվածերեքկրթականհամակարգերը:Դահասկանալուհամարարժե
հայացքնետելպատմությանվրա:Սոցիալ-դեմոկրատիայիդիրքերիցկրթությանը
մշտապեսկարևորնշանակությունէտրվել:19-րդև20-րդդարերումաշխատա-
վորականշարժմանժամանակժողովրդավարացմանևանհատներիազատագր-
մանհամարկրթությունըդիտարկվումէրորպեսորոշիչգործոն:«Ազգայինկրթու-
թյունըազգիազատագրումնէ»կարգախոսըկարևորկրթականնշանաբանէր:
Կրթությունըայլևսչպետքէլիներորոշխավերիարտոնությունը:

Այսպահանջըդեռևսարդիականէմերօրերում:Կրթությանհասանելիությունը
չիկարողպայմանավորվածլինելանհատիծագումովկամեկամուտով:

Վերընշվածտարբերկրթականհամակարգերըսոցիալ–դեմոկրատիայիդիտանկ-
յունիցարժևորելուհամարհարկավորէչափելարդարությաներեք՝հնարավորու-
թյուններիհավասարության,արդյունավետությանարդարությանևպահանջի
արդարությանսկզբունքները:

Սոցիալ-դեմոկրատիայիտեսանկյունից,հնարավորություններիհավասարու-
թյունըկրթականհամակարգըգնահատելուառանցքայինչափորոշիչէ:Իտար-
բերությունդասականսոցիալականքաղաքականության,որըմիայնհետահայաց
կերպովէփոխհատուցումարդենիսկգոյությունունեցողեկամտայինանհավա-
սարությունները,այստեղհավասարհնարավորություններիապահովմանհամար
կրթությանըառանձնահատուկդերակատարությունէտրվում:Բացէմնումայն
հարցը,թեարդյո՞քկատարյալկրթականհամակարգըիվիճակիէանհատիմեկ-
նարկայինհնարավորություններիտարբերությունները(անհավասարտաղանդ)
ամբողջությամբփոխլրացնել:Լավկրթականհամակարգըպետքէմշտապես
փորձիմոտենալկատարյալին:

.
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Արդ	յու	նա	վե	տու	թյան	

ար	դա	րու	թյուն

Պա	հան	ջի	 

ար	դա	րու	թյուն

Գեր	մա	նա	կան	

կրթա	կան	հա	մա-

կարգ.	վատ	և	

ա	նար	դար

Քնարկմանհամար
Սոցիալ-դեմոկրատիանպահանջումէկրթությանհավասարհնարավորություններ:
Ներկայիսգերմանականկրթականհամակարգըշատերիհամարընդհանրապես
որևէհնարավորությունչիընձեռում:Ներկայիսհամակարգումկրթությունըառա-
ջընթացիևէմանսիպացիայիհամարնախապայմանչիհանդիսանում,փոխարենը,
բացասականփորձիպարագայում,այննույնականացվումէանհատիսեփական
անհաջողություններիևպարտությանհետ:«Այնտեղ,որտեղկահնարավորու-
թյուն,առկաէնաևվտանգը,որշատմարդիկայդհնարավորությունըչենկարո-
ղանաօգտագործել»:Այսթեզըբավականինտարածվածէ,այնպատկանումէ
ԳյոթթինգենիքաղաքագետՖրանցՎալտերին:Եվահա,հարցէառաջանում՝
ինչպե՞սկարողենայդմարդիկինտեգրվելմիհասարակություն,որըկենտրոնա-
ցածէկրթությանվրա,ինչպիսի՞մտքերպետքէնրանքձևակերպեն:


Արդյունավետությանարդարությանտեսանկյունիցելնելով՝առկակրթական
համակարգումպետքէհստակլինի,որհավասարկրթականարդյունավետու-
թյունըպայմանավորվածէհամադրելիգնահատականներովևավարտականնե-
րով:Առաջինհայացքիցթվումէ,թեսաինքնինհասկանալիէ,սակայնհաճախ
այդպեսչէ:

Կրթականքաղաքականությանմեջպետքէհաշվիառնելպահանջիարդարու-
թյանսկզբունքը:Կրթականլավքաղաքականությունըպետքէբոլորքաղա-
քացիներիհամար«կրթությանբարիքով»նպատակահարմարնվազագույն
կենսամակարդակապահովի:Սակարողէենթադրել,օրինակ,առանձնահա-
տուկաջակցությունցածրորակավորումունեցողերիտասարդներիհամար:
«Յուրաքանչյուրին՝իրհնարավորություններիսահմանում,յուրաքանչյուրին՝
իրկարիքներինհամապատասխան»կարգախոսըգործումէնաևկրթական
քաղաքականությանհամար:

Որ քա նո՞վ է գեր մա նա կան կրթա կան հա մա կար գը լավ և ար դար
Միջազգայինհամեմատությանարդյունքներըթույլենտալիսգերմանական
կրթականհամակարգըգնահատելանբավարար:Թե՛կրթությանարդյունավե-
տությանևթե՛արդարությանսկզբունքներիառումով,գերմանականկրթական
համակարգըմիջազգայինհամեմատությամբշատավելիվատդիրքերումէ,քան
մյուսերկրներինը:
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OECD	միջին	

կրթական	

առաջադիմություններ

Ա	ռա	ջա	դի	մու	թյուն-

նե	րի	տա	տան	ման	

բարձր	աս	տի	ճան

Կրթական առաջադիմության պատկերը միջազգային համեմատությամբ

Գերմանիա Ֆինլանդիա ԱՄՆ

PISA-արդյունք «ըն թեր-
ցանություն», 2009 թ.

497 536 500

PISA-արդյունքի տատանում 
«ընթերցանություն», 2009 թ.

95 86 97

PISA-արդյունք 
«մաթեմատիկա», 2009 թ

513 541 487

PISA-արդյունքի տատանում
«մաթեմատիկա», 2009 թ

98 82 91


Աղբյուր՝OECD(2010b)

Կր թա կան ա ռա ջա դի մու թյուն ներ
Ինչվերաբերումէկրթա	կան	ա	ռա	ջա	դի	մու	թյուն	նե	րին՝Գերմանիանգտնվումէ
գրեթեմիևնույնմակարդակում,ինչԱՄՆ-ը:Այսերկուերկրներիարդյունքները
մոտենOECDմիջինարդյունքներին(500միավոր):Ֆինլանդիայումաշակերտ-
ներիկրթականառաջադիմությունները«ընթերցանություն»և«մաթեմատիկա»
բաժիններումակնհայտորենավելիբարձրեն:Այսհետազոտությանամենաու-
շագրավբացահայտումըվերաբերումէարդյունքներիտատանմանը,այսինքն՝
աշակերտներիկրթականառաջադիմություններիտարբերությանաստիճանին:
Արդյունքներիտատանումներըկարողենհամարվելկրթականհամակարգի
առաջինցուցիչը:Այստեղպարզէդառնում,թեկրթականհամակարգըորքա-
նովէհարթումև,համապատասխանաբար,թույլտալիսկրթականտարբերու-
թյուններիդրսևորումը:Գերմանիան95(ընթերցանություն)և98(մաթեմատիկա)
միավորներովակնհայտորենգերազանցումէՖինլանդիայիարդյունքներին
(86և82միավոր):

Ուշագրավէնաևայնփաստը,որԳերմանիայումկրթականառաջադիմություն-
ներիտատանումը,այսինքն՝տարբերարդյունքներիլայնակիդրսևորումը,շատ
ավելիընդգծվածէ,քանԱՄՆ-ում:Եվդաայնդեպքում,երբԱՄՆ-ումկրթական
համակարգըապակենտրոնացվածէ,ևդրանովպայմանավորված՝մեծտարբե-
րություններկանառանձինդպրոցներիորակների,կազմաձևերիմիջև,որնէլիր
հերթինհանգեցնումէկրթականառաջադիմություններիտարբերությունների
բարձրաստիճանի:
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Վառ	ար	տա	հայտ	ված	

կրթա	կան	ան	հա-

վա	սա	րու	թյուն

Վա	ղա	ժամ	բա	ժա-

նու	մը	վնա	սում	է

Հ նա րա վո րու թյուն նե րի հա վա սա րու թյու նը կրթա կան հա մա կար գում
Տնտեսականհամագործակցությանևզարգացմանկազմակերպությունը
(OECD)մշակելէմիցուցիչ,որովկրթականանհավասարություններըհնա-
րավորէավելիճշգրիտչափել,քան՝պարզտատանմանաստիճանիմիջոցով:
Այսցուցիչըչափումէաշակերտիկրթականառաջադիմությանևնրատնտե-
սական,սոցիալականևմշակութայինբազայիմիջևեղածկապիամրությունը:
Այնցույցէտալիս,թեորքանովէկրթականհամակարգըիվիճակիհավա-
սարակշռելանհատականկրթականխտրականությունները:Որքանավելի
բարձրէարժեքը,այնքանավելիամուրէկապը,ևայնքանավելիցայտունէ
կրթականանհավասարությունը:Ցուցիչըտեղեկությունէտալիսնաևայն
մասին,թեկրթականհամակարգըորքանովէապահովումհավասարհնա-
րավորություններ:Գերմանիան(44միավոր)գրեթենույնմակարդակումէ,
ինչԱՄՆ-ը(42միավոր),սակայնակնհայտորենզիջումէՖինլանդիային(31
միավոր):

Կրթության հնարավորությունների անհավասարության ցուցիչները 
միջազգային համեմատությամբ

Գերմանիա Ֆինլանդիա ԱՄՆ

Կրթության հնարավո րու-
թյունների հավասարության 
OECD-ցուցիչ, 2009թ.

44 31 42

Աղբյուր՝OECD(2011թ.d:96)

Հիմ նա պատ ճառ. բազ մա վեկ տոր դպրո ցա կան հա մա կարգ
Այսարդյունքներիհիմնականպատճառըկրթականհամակարգիինստիտու-
ցիոնալկառույցիմեջէ:Հետազոտություններըբազմակիանգամապացուցել
են,որաշակերտներիվաղաժամուղղորդումըդեպիտարբերդպրոցներ(հիմ-
նական,միջնակարգդպրոցներ,գիմնազիա)ավելիէխորացնումկրթական
անհավասարությունը(Սոլգա,2008թ.):Եթենախկինումհիմնականդպրոցի
շրջանավարտներըլավհնարավորություններունեինարհեստներիևարտադ-
րությանոլորտումմասնագիտականկրթությունստանալուհամար,ապաայսօր
հիմնականդպրոցըդարձելէկրթականփակուղի(ըստկրթականզեկույցի
հեղինակներիխմբիգնահատականի,2008թ.):Արդյունքում՝խորանումեն
կրթականանհավասարությունները,որնէլիրհերթինհանգեցնումէսոցիա-
լականանհավասարության:
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Կե	սօր	յա	պա	րա-

պունք	նե	րը	սահ	մա-

նա	փա	կում	են	հնա-

րա	վո	րու	թյուն	նե	րը

Հան	րա	յին	կրթա	կան	

ա	ռա	ջարկ	նե	րը	բա	վա-

րար	ֆի	նան	սա	վո	րում	

չեն	ստա	նում

Հի ման պատ ճառ. ամ բող ջօր յա ա ռա ջարկ նե րի բա ցա կա յու թյուն
ԱյսխնդիրըխորանումէնաևԳերմանիայում՝տարածվածկեսօրյակրթական
հաստատություններիմիջոցով:Դպրոցինհատկացվողժամանակըբավարարչէ:
Կախվածընտանեկանառանձնահատկություններից՝երեխաներիազատժամա-
նակըտարաբնույթձևերովէկազմակերպվում:

«Տ	նա	յին	աշ	խա	տանք	նե	րի	պատ	րաս	տու	մը,	սո	վո	րե	լը	թողն	ված	են	ըն	տա	նիք	նե	րին:	
Կե	սօ	րին	ա	զատ	ժա	մա	նա	կը	կազ	մա	կեր	պում	են	ըն	տա	նիք	նե	րը:	Ե	րե	խա	նե	րը	ի	րենց	
ծնող	նե	րին	չեն	կա	րող	ընտ	րել,	իսկ	ծնող	նե	րը	ե	րե	խա	նե	րին	ա	ջակ	ցե	լու	հա	մար	ոչ	
միշտ	ժա	մա	նակ,	գու	մար	և	անհ	րա	ժեշտ	հմտու	թյուն	ներ	ու	նեն»	(Սոլգա,2008թ.,էջ3):

Կրթական մասնակցության ցուցանիշները միջազգային համեմատությամբ

Գերմանիա Ֆինլանդիա ԱՄՆ

Վաղ ման կա կան կրթա կ ան խնամ-
քի կ ազ մա կ եր պում (0- 3 տա րե-
կան), այս տա րի քա յին խմբի 
ցու ցա նիշ նե րը՝ ար տա հայտ ված 
տո կո սա յին հա րա բե րու թյամբ

17,8* 28,6** 31,4

Ուսանողների թիվը,
առաջին կուրսեցիներ, 2009թ.

40 69 70

Աղբյուր՝OECD(2011թ.,1e:3),OECD(2011թ.,d:316)

*Դաշնայինհինմարզերումարժեքըկազմումէ2,8%,նորերում՝37%

**Ցուցանիշըներկայացվածէ2-3տարիքայինխմբիհամար,1-2տարիքայինխմբիհամարայնկազմումէ27,5%

Հիմ նա պատ ճառ. հան րա յին կրթա կան ո լոր տի թե րի ֆի նան սա վո րում
Իրավիճակիսրմանընպաստումէնաևհանրայինկրթությանտարբերճյուղերի
անբավարարֆինանսավորումը:Վաղմանկականդաստիարակությանևտար-
րականդպրոցներիհամարբացակայումենամբողջօրյաառաջարկները:Ամբող-
ջօրյադպրոցականմասնագիտականկրթականներուժըմնումէչօգտագործված,
քանիորմասնագիտականդպրոցները՝որպեսընդլայնվողանցումայինհամա-
կարգիմիմաս,(Բայթգե,2007թ.)գնալովավելիուավելիենվերածվումկրթա-
կանպակասորդիհամարնախատեսվածվերանորոգմանարհեստանոցների:
Բարձրագույնուսումնականհաստատություններըգործումենանբավարար
ֆինանսավորմամբևսարքավորումներով:

Անբավարարֆինանսավորմանհետևանքովբարեկեցիկծնողներընախընտրում
ենմասնավորայլընտրանքները,օրինակ՝երեխաներիմասնավորխնամք,մաս-
նավորդպրոցներկամթանկարժեքուսումարտասահմանում:
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Մաս	նա	վո	րե	ցու	մը	

սրում	է	խնդի	րը

Միև	նույն	ա	ռա	ջա	դի-

մու	թյան	դեպ	քում	

ան	հա	վա	սար	

հնա	րա	վո	րու	թյուն	ներ

Լրացուցիչընթեր-

ցանությանհամար՝

Հայ	կե	Սոլ	գա	

(2008թ.),	«Ինչ	պե՞ս	է	

գեր	մա	նա	կան	

կրթա	կան	հա	մա-

կար	գը	ա	ռա	ջաց	նում	

կրթա	կան	ան	հա	վա-

սա	րու	թյուն	ներ»,	

Նա	մակ	01,	Բեռ	լին:

«2007-2008	ուս	տա	րում	Գեր	մա	նիա	յում	մաս	նա	վոր	միջ	նա	կարգ	և	մաս	նա	գի	տա	կան	
դպրոց	նե	րի	թի	վը	կազ	մում	էր	4.946՝	53	%-ով	ա	վե	լի,	քան	1992-1993	ուս	տա	րում:	
Ե	թե	նախ	կին	դաշ	նա	յին	տա	րած	քում	ա	ճը	կազ	մում	էր	21,7	%,	ա	պա	դաշ	նա	յին	նոր	
մար	զե	րում	մաս	նա	վոր	դպրոց	նե	րի	թի	վը	հնգա	պատկ	վել	է:»	(Դաշնայինվիճակագ-
րականծառայություն,2009թ.,էջ12)

Այսզարգացումըսրումէկրթականանհավասարությունը,քանիորմիայն
քչերըկարողենիրենցթույլտալհաճախելմասնավորդպրոցներ:Կրթու-
թյանմասնակիմասնավորեցումընպաստումէնրան,որհանրայինկրթա-
կանհամակարգըհարկերիմիջոցովօժանդակելուպատրաստակամությունը
շարունակումէնվազել:

Արդ յու նա վե տու թյան ար դա րու թյուն
Արդյունավետությանարդարությանսկզբունքըգերմանականկրթականհամա-
կարգումչիիրականացվում:Ի՞նչէսանշանակում.սոցիալականցածրխավերի
միևնույնկրթականառաջադիմությունունեցողերեխաներըտարրականդպրո-
ցիցհետոդժվարությամբեներաշխավորագրերստանումգիմնազիահաճախելու
համար:Կրթականհետազոտություններըցույցենտալիս,որգիմնազիատեղա-
փոխմանհամարկրթականանձնակազմիորոշումներըմիևնույնառաջադիմու-
թյունըցուցաբերածերեխաներիշրջանումկայացվումենսոցիալապեսապա-
հովվածերեխաներիօգտին:Անբարենպաստսոցիալ-տնտեսականընտանեկան
ծագումունեցողերեխաներըավելիհաճախհայտնվումենհիմնականկամնույ-
նիսկհատուկդպրոցներում:

«Միև	նույն	ա	ռա	ջա	դի	մու	թյան	պա	րա	գա	յում	բարձր	խա	վե	րի	ե	րե	խա	նե	րը	հինգ	
ան	գամ	ա	վե	լի	շատ	են	գիմ	նա	զիա	հա	ճա	խե	լու	ե	րաշ	խա	վո	րագ	րեր	ստա	նում,	քան	
սո	ցիա	լա	պես	ա	նա	պա	հով	ըն	տա	նիք	նե	րի	ե	րե	խա	նե	րը»	(Սոլգա,2008թ.,էջ1):

Կրթության ցուցանիշները միջազգային համեմատությամբ

Գերմանիա Ֆինլանդիա ԱՄՆ

Բ նակ չու թյան 25-64 տ. 
տա րի քա յին խմբի 
ա ռաջ նա յին կրթա կան 
աս տի ճան ու նե ցող նե րի 
հատ վա ծը, 2009թ.

85 82 89

Աղբյուր՝OECD(2011թ.,d:39)
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Ընդ	հա	նուր	կրթու-

թյան	բարձր	

մա	կար	դակ

Թույլ	ա	շա	կերտ	նե	րի	

օ	ժան	դա	կու	թյան	

բա	ցե	րը

Կր	թու	թյանն	ուղղ	ված	

հան	րա	յին	ծախ	սեր.	

Գեր	մա	նիա	ՀՆԱ-ի	

4,1	%,,	ԱՄՆ՝	5,1	%,	

Ֆին	լան	դիա՝	5,7	%

Պա հան ջի ար դա րու թյուն
Դիտարկելովբնակչությանայնհատվածիցուցանիշները,որնունիառնվազն
առաջնայինկրթություն(ավագդպրոց,մասնագիտականուսումնարան)՝պետքէ
արձանագրել,որԳերմանիայում,ԱՄՆ-ումևՖինլանդիայումընդհանուրկրթա-
կանմակարդակըշատբարձրէ,ավելիքան80%:Եթեհամեմատությունանց-
կացնենքհարավ-եվրոպականզարգացածևզարգացողերկրներիհետ,ապա
վերընշվածերեքերկրներըդրականորենաչքիենընկնումկրթությունկոչված
«բարիքի»ամուրապահովմամբ:

Այնուամենայնիվ,հարկավորէքննությանառնելակնառուայլտարբերություն-
ներ:Օրինակ՝Ֆինլանդիանկարողանումէ,երիտասարդներինանհատական
աջակցությունցուցաբերելումիջոցով,ցածրորակավորումունեցողներիհամար
կրթությանհնարավորություններըզգալիորենբարձրացնել:Այսառումովգերմա-
նականկրթականհամակարգըբավականինթույլէ:Այդթուլությունընկատելիէ
հատկապեսմիգրացիոնծագումունեցողանձանցինտեգրմանհամատեքստում
(«Կրթականզեկույց»,հեղինակայինխումբ,2008թ.,էջ11):

Կրթության ֆինանսավորման ցուցանիշները միջազգային համեմատությամբ

Գերմանիա Ֆինլանդիա ԱՄՆ

Կր թու թյանն ուղղ վ ած հ ան րա-
յին ծախ սե ր ը 2008թ . ՀՆԱ-ի 
տո կո սա յին  հ ա րա բե րո ւ թյամ բ

4,1 5,7 5,1

Կրթ ությ ան ն ուղղված մա-
սնավոր ծա խսերը 2 00 8թ. 
ՀՆԱ -ի տո կո սա յին հա րա բեր-
ու թյ ամբ

0,7 0,1 2,1

 Բարձ րա գույն կրթու թյանն 
ուղղ ված հան րա յին ծախ սե րը 
2008թ. ՀՆԱ-ի տո կո սա յին հա-
րա բե րու թյամբ

1,0 1,6 1,0

Աղբյուր՝ՕECD(2011թ.d:231)

Կր թու թյանն ուղղ ված չա փա զանց քիչ ծախ սեր
Գերմանիանաչքիէընկնումկրթությաննուղղվածհամեմատաբարցածրներդ-
րումներով:Կրթությաննուղղվածհանրայինծախսերըայստեղկազմումեններ-
քինհամախառնարդյունքիմիայն4,1%-ը,մինչդեռԱՄՆ-ումդրանքկազմումեն
5,1%,իսկՖինլանդիայում՝նույնիսկ5,7%:ԳերմանիայիևՖինլանդիայիծախսերի
միջևեղած1,6%տարբերությունը,ավելինէ,քանԳերմանիայիբոլորբարձրա-
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Ա	վե	լի	շատ	կար	գա	վո-

րում	ա	ռա	վել	ար	դա-

րու	թյան	հա	մար

Կր	թու	թյուն.	

ժո	ղովր	դա	վա	րա	կան	

անհ	րա	ժեշ	տու	թյուն

գույնկրթականհաստատություններինուղղվածամողջծախսերիծավալը:Կրթու-
թյաննուղղվածհանրայինծախսերըմասամբփոխհատուցվումենմասնավոր
հատվածիկրթությաննուղղվածմիջինիցբարձրծախսերով(ՀՆԱ-ի0,7%):Սա
հիմնականումարտահայտվումէձեռնարկություններումդուալմասնագիտական
կրթությանշրջանակում:ԱյսցուցիչիպարագայումևսԱՄՆ-ըՀՆԱ-ի2,1%-ով
ակնհայտորենավելիլավդիրքերումէ:Գերմանիայումկրթությանչափազանց
սահմանափակֆինանսավորումընկատելիէհատկապեսբարձրագույնկրթու-
թյանհատվածում:ԱյստեղԳերմանիանՀՆԱ-ի1,0%-ովզգալիորենհետէմնում
Ֆինլանդիայից(1,6%):

Կրթությաննուղղվածծախսերիբարձրացումըբնավբոլորխնդիրներիլուծումը
չէ:Կրթականինստիտուտներիանհրաժեշտընդլայնումըվաղմանկականդաս-
տիրակության,մասնագիտականկրթականամբողջօրյաառաջարկներիշրջանում
ևբարձրագույնկրթությանհատվածումանհնարկլինիառանցկրթությաննուղղ-
վածներդրումներիավելացման:

Հե ռան կար ներ
Հաշվեկշիռըսթափեցնողէ:Գերմանականկրթականհամակարգը,կրթական
առաջադիմությանտեսանկյունից,միջինդիրքերումէ:Այնչիերաշխավորումո՛չ
հնարավորությունների,ո՛չարդյունավետությանհավասարությունևո՛չէլպահանջի
արդարություն:Այսբացահայտումըտագնապալիէոչմիայնկրթականհամա-
կարգիայլնաևժողովրդավարությանհամար:

Կրթությունըհնարավորէդարձնումհասարակական,մշակութայինևտնտեսա-
կանմասնակցությունը:Եթեքաղաքականհամակարգըայդհնարավորությունը
տևականորենչիընձեռում,ապամարդիկնմանհամակարգիցերեսկշրջեն:Միայն
նրանք,ովքերկրթությունկունենան,իվիճակիկլինենգնահատելևկերտել
ժողովրդավարությունը:Արդարկրթականհամակարգըինքնանպատակչէ,այն
ժողովրդավարականահրաժեշտությունէևտնտեսականդինամիկայիբանալին:

«Կր	թու	թյու	նը	ո	րո	շում	է	մեր	ա	պա	գան	և	մեր	օ	րե	րի	մեծ	սո	ցիա	լա	կան	հարցն	է:	
Այն	հնա	րա	վոր	է	դարձ	նում	մար	դուն	իր	ա	ռաջ	նպա	տակ	ներ	դնե	լու	և	ե	րա	զանք	ներ	
ի	րա	կա	նաց	նե	լու:	Բա	ցում	է	մար	դու	ա	ռաջ	փո	փոխ	վող	աշ	խար	հի	մուտ	քը,	զի	նում	է	
նրան	ժո	ղովր	դա	վա	րու	թյան	և	պա	տաս	խա	նատ	վու	թյան	հա	մար,	բա	ցում	նրա	
առջև	աշ	խա	տան	քի	հնա	րա	վո	րու	թյուն	ներ,	մշտա	պես	հո	գում	է	մաս	նակ	ցու	թյան	
և	սո	ցիա	լա	կան	վե	րել	քի	հա	մար:	Կր	թու	թյու	նը	տնտե	սա	կան	արդ	յու	նա	վետ	ուժ	է,	
ո	րի	նշա	նա	կու	թյու	նը	ա	րա	գո	րեն	ա	ճում	է»	(Համբուրգյանծրագիր,2007թ.,էջ60):
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Լրացուցիչընթեր-

ցանությանհամար՝

Սերժ	Էմ	բա	խեր	

(2009թ.),	«Ժո	ղովր	դա-

վա	րու	թյու՞ն,	ոչ,	

շնոր	հա	կա	լու	թյու՛ն.	

ժո	ղովր	դա	վա	րու	թյան	

սղու	թյուն	Գեր	մա	նիա-

յում»,	Ֆ	րիդ	րիխ	

Է	բերտ	հիմ	նադ	րամ,	

Բոնն:

ԿրթականբարեփոխումներըԳերմանիայումչենիրականացվումհամակարգա-
յինտեսքով,չնայածորդրաանհրաժեշտությունըմեծէ:Կրթականդաշնային
համակարգըսահմանափակումէկենտրոնացվածլուծումներիշրջանակը,թեև
մասնագիտականկրթությանևմասամբնաևբարձրագույնկրթությանհատված-
ներումկենտրոնականդաշնությանըկարևորիրավասություններենվերապահ-
ված:Կրթականքաղաքականությանարդարությանհամարկարևորքայլկլիներ
ամբողջօրյակրթականառաջարկներիընդլայնման,ինչպեսնաևերկարօրյա
միասնականդպրոցականփուլերիներմուծմանևդաշնայինմարզերիկրթական
բյուջեյիընդլայնմաննուղղվածհամակարգվածգործելակերպը:

Սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի հա մար դա նշա նա կում է՝
● վաղմանկականկրթությանվերագնահատում,
● ավելիերկարմիասնականդպրոցականժամանակաշրջանևավելիլավանհա-
տականօժանդակություն,
● ավելիշատամբողջօրյաառաջարկներվաղմանկականևդպրոցականփուլում,
● մասնագիտականկրթությանավելիլավանցումայինփուլեր,
● կրթականաստիճաններիմիջևթափանցելիությանբարելավում,
● լրացուցիչկրթությանամրապնդում,
● կրթականհամակարգիավելիլավֆինանսավորում:
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8.ՇԱՐՈՒՆԱԿԵԼՄՏԱԾԵԼ

«Մեզ	հար	կա	վոր	է	հա	մադ	րել	գործ	նա	կան	միտ	քը	և	ի	դեա	լիս	տա	կան	ձգտու	մը»	
(Վիլ	լի	Բ	րանդ,1960թ.,	էջ	378):


Սոցիալ-դեմոկրատիայիգրքերիշարքըառաջարկումէսոցիալ-դեմոկրա-
տիայիհիմնարարհարցերիկողմնացույցևտարբերքաղաքականհարցերում
կողմնորոշմանկետեր:Բայցդրանքչենկարողևչենկամենումառաջադրել
հարատևգործողպատասխաններ:Սոցիալ-դեմոկրատիայիճանապարհը՝
որպեսգաղափարևորպեսքաղաքականգործունեություն,շարունակպետքէ
ստուգվի,հարմարեցվիևնորովիմտածվի,եթեցանկանումենքնրանովհաջո-
ղությանհասնել:

Այսեզրահանգումըևսշարունակումէայդճանապարհըևայդիսկպատճառով,
հրավիրումէշարունակելմտածել,խորհելայնմասին,թեինչպե՞սկարողէև
պետքէձևավորվիսոցիալ-դեմոկրատիայիսոցիալականքաղաքականությունը
մերօրերում:Այսգրքիցպարզդարձավ,թեինչպիսիմեծմարտահրավերների
առջևէկանգնածգերմանականսոցիալականպետությունը:Այսգիրքըպարզ
դարձրեցնաև,որայդմարտահրավերներըկարողենհաղթահարվել:

Մեծագույնմարտահրավերըկայանումէ,թերևս,նրանում,որսոցիալական
պետությունըհարկավորէպաշտպանելթշնամիներիցևսխալընկերներից:
Բոլորնրանցից,ովքերցանկանումենկազմաքանդելևթուլացնելսոցիալա-
կանպետությունըևնրանցից,ովքեր,պահանջելով«այդպեսշարունակել»,
թուլացնումենայն:

Գերմանականսոցիալականպետությանհիմնականհատակագիծըավելիքան
120տարեկանէ:Հարկավորէնրաճարտարապետությունըհարմարեցնելմեր
ժամանակներին:Այդճանապարհըմիշտչէ,որհեշտէ,սակայնայսգիրքըցույց
տվեց,որսկանդինավյանսոցիալականպետությանսոցիալ-դեմոկրատական
մոդելըարժանինպատակէ:

Սոցիալականևքաղաքականհարցերի,այսինքն՝սոցիալականիևժողովրդա-
վարությանկապիվերհանումըաշխատավորականշարժմանվաղեմիձեռքբե-
րումներիցէ:Սոցիալականպետությանևժողովրդավարությանկապըսոցիալ-
դեմոկրատիայիինքնությանառանցքնէ:
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Միայնայնդեպքում,երբհիմնարարարժեքներըևիրավունքներըչենլինիմիայն
տեսություն,այլգործնականումկյանքիկկոչվեն,կիրագործվինաևժողովրդա-
վարությունըիրականում:Այնկկարողանաերաշխավորելմասնակցություն,
հավասարազատությունոչմիայնքչերի,այլ՝բոլորիհամար:Կոնկրետքաղա-
քականությունըպետքէուղղվածլինիայսպահանջինևպարզկողմանցույցով
մշտապեսնորովիստուգիքաղաքականգործիքներըևարդյունքները:

Սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի հիմ քե րը

Տն տե սու թյուն և սո ցիալ-դե մոկ րա տիա

Սո ցիա լա կան պե տու թյուն և սո ցիալ-դե մոկ րա տիա

Գ լո բա լի զա ցիա և սո ցիալ-դե մոկ րա տիա

Եվ րո պա և սո ցիալ-դե մոկ րա տիա

Ին տեգ րա ցիա, ներ գաղթ և սո ցիալ-դե մոկ րա տիա

Պե տու թյուն, քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կու թյուն և սո ցիալ-դե մոկ րա տիա

Խա ղա ղու թյուն և սո ցիալ-դե մոկ րա տիա

Մենքցանկանումենքձեզհրավիրելմասնակցելուսոցիալ-դեմոկրատիայիշուրջ
բանավեճի:ՖրիդրիխԷբերտհիմնադրամիՍոցիալ-դեմոկրատիայիակադեմիան
առաջարկումէգործունեությանլայնասպարեզ:Ութմոդուլներիցբաղկացած
սեմինարներըարծարծումենսոցիալ-դեմոկրատիայիհիմնարարարժեքներըև
գործնականոլորտները.

www.fes-soziale-demokratie.de
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տարբերթեմաներովմերսեմինարներին՝գտեքձեզ
համարքաղաքականկողմանցույց:Մերսեմինարները
(հանգստյանօրերին)հնարավորենդարձնումգիտնա-
կանների,քաղաքականգործիչների,քաղաքագետ-
ներիևայլշահագրգիռանձանցհետշփումըևփորձի
փոխանակումը:

Ըն թեր ցե՛լ և միա նա՛լ քննար կումն ե րին
Սոցիալ-դեմոկրատիայիվերաբերյալգրաշարիշնորհիվ
հնարավորէինքնուրույնկարծիքկազմելևտեղեկա-
նալտարբերթեմաներիմասին:Գրքերըպարզլեզվով
են,հիմվածենվերլուծություններիվրաևներկայաց-
նումենտեսականևգործնականնյութեր:Համառոտ
ևհասկանալիձևաչափովդուքներածականգիտելիք-
ներկստանաքհիամ ականուղղություններիևբանա-
վեճերիմասին:

Ուն կընդ րե՛լ և միա սին խոր հե՛լ
Սոցիալ-դեմոկրատիայիվերաբերյալաուդիոգրքերը
հիմվածենՍոցիալ-դեմոկրատիայիակադեմիայիգրա-
շարիվրա:Այսձևաչափըհնարավորությունէտալիս
լսելևմտածել,տանը,ճանապարհինևամենուր,որտեղ
կցանկանաք:

www.fes-soziale-demokratie.de
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Politik braucht klare Orientierung. Nur wer die Ziele seines Handelns eindeutig 

benennen kann, wird sie auch erreichen und andere dafür begeistern. Daher fragt 

dieses Lesebuch zu „Grundlagen der Sozialen Demokratie“ danach, was Soziale 

Demokratie im 21. Jahrhundert bedeutet. Welche Werte liegen ihr zugrunde? Wel-

che Ziele verfolgt sie? Wie kann sie praktisch umgesetzt werden? 

Die Themen der Lesebücher der Sozialen Demokratie orientieren sich an den Semi-

naren der Akademie für Soziale Demokratie. Die Akademie für Soziale Demokratie 

ist ein Qualifi zierungsangebot der Friedrich-Ebert-Stiftung für politisch Engagierte 

und Interessierte. 

Weitere Informationen zur Akademie: www.fes-soziale-demokratie.de

ISBN 978-3-86872-236-9

„Das Lesebuch Grundlagen der Sozialen Demokratie ist eine Ermunterung. 

In Zeiten, in denen politische Unterschiede zu verschwimmen scheinen, ermuntert

es, sich der Grundlagen des eigenen politischen Handelns zu vergewissern.“

Ulrike Witt, PES Activist Group Göttingen

„Sowohl zur Begleitung der Seminare der Akademie für Soziale Demokratie 

als auch unabhängig von diesen eine erste Richtschnur 

politischen Denkens und Handelns.“

Michael Reschke, Universität Kassel

ReaderDemokratie_I-3-Auflage.indb   1-2 18.01.2010   18:57:14 Uhr

Integration, Zuwanderung 
und Soziale Demokratie

Christian Henkes u. a.
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ISBN 978-3-86872-918-4

Politik braucht klare Orientierung. Nur wer die Ziele seines Handelns eindeutig 
benennen kann, wird sie auch erreichen und andere dafür begeistern. Daher fragt 
dieses Lesebuch „Integration, Zuwanderung und Soziale Demokratie“: Was bedeuten 
die Grundwerte der Sozialen Demokratie für eine kulturell vielfältige Gesellschaft? Wie 
muss das Miteinander gestaltet werden? Wie lassen sich Anerkennung und Teilhabe 
für alle verwirklichen?

Die Themen der Lesebücher der Sozialen Demokratie orientieren sich an den Semi-
naren der Akademie für Soziale Demokratie. Die Akademie für Soziale Demokratie 
ist ein Beratungs- und Qualifi zierungsangebot der Friedrich-Ebert-Stiftung für 
politisch Engagierte und Interessierte.

Weitere Informationen zur Akademie: www.fes-soziale-demokratie.de

„Das Lesebuch Integration ist ein wunderbares Informations- und 
 Nachschlagewerk: Pointiert, verständlich und anschaulich öffnet es den 
Zugang der Sozialen Demokratie zur Integrationspolitik. Ganz besonders 
gefallen mir die klaren Defi nitionen der Begriffe des Integrationsdiskurses 

und die Einbindung der Zitate von Johannes Rau, die sich wie ein roter Faden 
durch das Lesebuch ziehen.“

Aydan Özoğuz, MdB und Integrationsbeauftragte 
der SPD-Bundestagsfraktion 
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ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻՄԱՍԻՆ

Դոկ տոր պրո ֆե սոր Մա րիուս Բու սե մե յեր (*1978)Կոնստանցիհամալսարանի
քաղաքագիտության,քաղաքականվերլուծություններիևքաղաքականտեսու-
թյանամբիոնիվարիչնէ:ՀարվարդումևՀայդլբերգումուսանելէքաղաքագիտու-
թյուն,տնտեսագիտություն,իրավագիտությունևկառավարում:2006-2010թթ.
եղելէգիտաշխատողՔյոլնիհասարակագիտականՄաքս-Պլանքինստիտուտում:

Յո խեն Դահմ(*1981)ՖրիդրիխԷբերտհիմնադրամիՍոցիալ-դեմոկրատիայի
ակադեմիայիռեֆերենտէ:ՄյունսթերումևՄալագյումուսանելէքաղաքագիտու-
թյուն,հաղորդակցությանտեսությունևհանրայինիրավունք:

Ե վա Ֆ լե քեն(*1983)ԲեռլինիԶԼՄ-ներիմիասնականէլէկտրոնայինկառավար-
մանկենտրոնիռեֆերենտէ:Գիտականթեզիշուրջաշխատանքներիընթացքում
աշխատելէՍԴԿ(Սոցիալ-դեմոկրատականկուսակցություն)խորհրդարանական
խմբակցությանպատգամավորԶիգմունդԷհրմանիգրասենյակում:Իրգիտական
թեզըներկացրելէորպեսֆեմինիստականտեսությանհաղորդակցականտեսա-
կանքննադատություն:

Թ հո բիաս Գոմ բերթ(*1975)աշխատումէորպեսռեֆերենտ,թրեյներ,խորհրդա-
տուՍԴԿՀանոֆեր/ՍտորինՍաքսոնիաընտրատարածքիքաղաքականկրթական
ծրագրերում:Ուսանելէմանկավարժություն,բանասիրությունևփիլիսոփայություն:

Դոկ տոր Ք րիս տիան Ք րել(*1977)ՂեկավարումէՖրիդրիխԷբերտհիմնադրամի
Սոցիալ-դեմոկրատիայիակադեմիան:Ուսանելէքաղաքագիտություն,պատմու-
թյուն,տնտեսագիտությունևսոցիոլոգիաԶիգենիևՆյուՅորքիհամալսարան-
ներում:2007թ.պաշտպանելէատենախոսություն«ԳերմանիայիՍԴԿ-ի,Մեծ
ԲրիտանիայիԼեյբորիստականկուսակցությանևՖրանսիայիՍոցիալիստական
կուսակցությանեվրոպականքաղաքականություն»թեմայով:Բազմաթիվհրա-
պարակումներունիՍոցիալ-դեմոկրատիայիտեսականևգործնականթեմանե-
րով:Վերջինհրապարակումը2012թ.՝«ԺողովրդավարությունըԳերմանիայում.
կարգավիճակ,մարտահրավերներ,հեռանկարներ»:

Ք նութ Լամ բեր թին(*1970)Գերմանիայիարհմիություններիմիությանդաշնա-
յինխորհրդիքաղաքականքարտուղարնէ:ԲոննիևԲեռլինիԱզատհամալսա-
րաններումուսանելէքաղաքագիտություն,համեմատականկրոնագիտություն,
մանկավարժությունևհանրայինիրավունք:
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Դիա նա Օգն յա նո վա(*1981)ԲեռլինիՏեխնիկականհամալսարանումմենեջմենթի
ևառողջապահականբաժնիգիտաշխատողէ:ԲեռլինումևՇպրախենումուսա-
նելէհանրայինքաղաքագիտություն,իսկՓասսաուիհամալսարանում՝տնտե-
սագիտությունևմշակութաբանություն:

Դոկ տոր Ա լեք սանդր Փեթ րինգ(*1976)Բեռլինիգիտություններիկենտրոնում
սոցիալականհետազոտություններիգիտաշխատողէ:Հայդլբերգումուսանելէ
քաղաքագիտություն,տնտեսագիտությունևփիլիսոփայություն:2009թ.Բեռլինի
Հումբոլդիհամալսարանումպաշտպանելէ«Բարեկեցիկպետություններիբարե-
փոխումներիգործընթացները»թեմայովատենախոսություն:

Դոկ տոր պրո ֆե սոր Թ հո մաս Ռիք սեն(*1974)ԲամբերգիՕթթո-Ֆրիդրիխհամալ-
սարանիմիջազգայինհամեմատականվերլուծություններիքաղաքագիտության
պրոֆեսորէ:2007-2012թթ.Բեռլինիգիտություններիկենտրոնումսոցիալական
հետազոտություններիգիտաշխատողէեղել:Բոննում,ՀամբուրգումևՓարի-
զումուսանելէքաղաքագիտությունևտնտեսագիտություն:ԲրեմենիՅաքոբս
համալսարանումպաշտպանելէատենախոսություն«Պետականությանշրջա-
դարձ»թեմայով:Նրահետազոտությանոլորտնէմիջազգայինևհամեմատական
քաղաքականէկոնոմիկան:

1. Զ բաղ վա ծու թյան 
ա պա հո վագ րու թյուն
(էջ117,118,120)

2. Քա ղա քա ցիա կան 
ա պա հո վագ րու թյուն 
(էջ79,142,143,156,157)

3. Հ նա րա վո րու թյուն-
նե րի հա վա սա րու թյուն
(էջ16,17,26,27,28,29,
78,85,117,165,168)

4. Ժո ղովր դագ րա կան 
շրջա դարձ(էջ61,136)

5. Ա զա տու թյան (ի րա-
վունք ներ)(էջ4,11,16)

6. Սե րունդ նե րի հա մե-
րաշ խու թյուն(էջ18,
121,122,123,135)

7. Ար դա րու թյուն (էջ6,
8,15,16,21,23,25,27,
29,30,31,71,72,83,89,
90,91,110,112,127,129,

142,157,165,166,170,
171,172)

8. Սե ռե րի հա վա սա րու-
թյուն (էջ16,17,18)

9. Հա մաշ խար հայ նա ցում
(էջ5,49,52,53,54,55,
67)

10. Կեն սա կան պայ ման-
ներ(էջ20,21,27,111)

11. Հա մե րաշ խու թյուն
(էջ6,10,18,70,72,77,
81,82,112,122,135,
155,157)

12. Սո ցիալ-դե մոկ րա տիա
(էջ4,6,7,10,12,14,15,
22,120,138,165,173,
174)

13. Սո ցիա լա կան շրջա-
դարձ (էջ63,66)

14. Սո ցիա լա կան պե տու-
թյան մո դել ներ(էջ72)

15. Սո ցիա լա կան պե տու-
թյան սկզբունք(էջ8,25)

16. Համակարգային փո փո-
խու թյուն տնտե սու-
թյան և աշ խա տան քա-
յին ոլորտ նե րում (էջ57)

17. Մաս նակ ցու թյուն (էջ
11,14,17,19,26,47,73,
75,77,92,99,105,109,
115,141,156,160,172,
175)

18. Բաշ խո ղա կան 
սկզբունք(էջ144)

19. Վե րա բաշ խում (էջ12,
85,129,141)

20. Նա խա պես հո գա ցող 
սո ցիա լա կան պե տու-
թյուն(էջ10,47,76,77,
152,159)

20 կարևոր ա ռանց քա յին բա ռեր՝
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Քաղաքականությանն անհրաժեշտ է հստակ կողմնորոշվածություն: Ով կա րո
ղա նա հստա կո րեն ներ կա յաց նել իր նպա տակ նե րը, միայն նա կհաս նի դրանց և 
կոգևո րի դրան ցով ու րիշ նե րին: Այդ պատ ճա ռով, «սո ցիա լա կան պե տու թյուն և 
սո ցիալդե մոկ րա տիա» գիր քը հարց նում է, թե ո՞րն է սո ցիա լա կան պե տու թյան և 
ժո ղովր դա վա րու թյան կա պը: Ի՞նչ է նշա նա կում ար դա րու թյուն և սո ցիա լա կան 
քա ղա քա կա նու թյուն: Ինչ պի սի՞ դե րա կա տա րու թյուն ու նեն հիմ նա րար ար ժեք
ներն ու ի րա վունք նե րը քա ղա քա կա նու թյան կոնկ րետ ո լորտ նե րում:

Սո ցիալդե մոկ րա տիա յի գրա շա րի թե մա նե րը տեղ են գտնում նաև Սո ցիալդե
մոկ րա տիա յի ա կա դե միա յի հա մա նուն սե մի նար նե րում: Սո ցիալդե մոկ րա տիա յի 
ա կա դե միան Ֆ րի դիրխ Է բերտ հիմ նադ րա մի կող մից խորհր դատ վու թյուն և 
մաս նա գի տա կան վե րա պատ րաս տում է ա ռա ջար կում նրանց, ով քեր հե տաքրքր
վում և զ բաղ վում են քա ղա քա կա նու թյամբ:

Ակադեմիայի վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելել 
 www.fes-soziale-demokratie.de կայքը

«Սոցիալականքաղաքականությանշուրջթեժբանավեճերենընթանում:
Հազիվթեորևէայլոլորտումկուսակցություններիաշխարհայացքները

նմանուժգնությամբբախվեինմիմյանց:
«Սոցիալականպետությունևսոցիալ-դեմոկրատիա.գիրք3-րդ»-ը

կարողէզինելմեզնմանբանավեճերիհամար»
Սա շա Ֆոգտ, ՍԴԿ ե րի տա սար դա կան թևի դաշ նա յին նա խա գահ
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