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նե րա ծու թյուն 

գեր մա նե րեն ա ռա ջին հրա տա րա կու թյան

քա ղա քա կա նու թյու նը պա հան ջում է հստակ ուղղ վա ծու թյուն: միայն նրանք, 
ով քեր ու նակ են հստակ ար տա հայ տե լու ի րենց նպա տակ նե րը, կկա րո ղա նան 
դրանք ներշն չել նաև մյուս նե րին: այս գրքում մենք կներ կա յաց նենք, թե ինչ է 
սո ցիալ-դե մոկ րա տիան այ սօր՝ 21-րդ դա րում, ո րոնք են նրա հիմ ա րար ար ժեք-
նե րը, նրա նպա տակ նե րը և թե ինչ պես կա րե լի է այն կի րառ ե լ գործ նա կա նում:

մի բան հստակ է. սո ցիալ-դե մոկ րա տիա հաս կա ցու թյու նը կան խո րոշ ված կամ 
ստա տիկ վի ճա կ չէ, այլ՝ մշտա պես քննարկ վող և վի ճարկ վող գոր ծըն թաց: այս 
աշ խա տու թյու նը պատ րաս տի պա տաս խան ներ չի տա լիս, այլ տրա մադ րում է 
ծա նո թա նա լու երևույ թին և մ տո րե լու:

այս գրքի հիմ ա կան ըն թեր ցող նե րը կլի նեն սո ցիալ- դե մոկ րա տիա յի ա կա դե միա յի 
կրթա կան ծրագ րե րին մաս նակ ցող ան ձինք, ո րոնց հա մար այն կլի նի տե ղե կա-
տվու թյան հիմ ա կան աղբ յուր: այն կա րող  է օգ տա կար լի նել նաև նրանց, ով քեր 
հե տաքրքր ված են սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յով և ցան կա նում են ակ տիվ մաս նակ-
ցու թյուն ու նե նալ այդ թե մա յով քննար կում ե րին:

Հա ջորդ բա ժին նե րում ձեզ կծա նո թաց նենք սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի հան դեպ 
տար բեր մո տե ցում ե րի: ա զա տու թյուն, ար դա րու թյուն և հա մե րաշ խու թյուն. ա հա 
սրանք են սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի հիմ ա րար ար ժեք նե րը, ո րոնք ծա ռա յում են 
որ պես սկզբնա կետ: այս հի ման վրա այս տեղ կքննարկ վեն այն ու ղի նե րը, ո րոն-
ցով սո ցիալ-դե մոկ րա տիան տար բեր վում  է քա ղա քա կան այլ հո սանք նե րից: եվ, 
վեր ջա պես, կանդ րա դառ նանք թո մաս մե յե րի «Սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի տե սու-
թյա նը» (Theorie der Sozialen Demokratie), որ ծա ռա յում  է որ պես կարևոր ձեռ նարկ, 
քննար կե լու հա մար 5 երկր նե րում ի րա կա նաց վող և գործ նա կա նում կի րառ վող 
սո ցիալ-դե մոկ րա տիան:

«Սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի հիմ քե րը» ա ռա ջին գիրքն է: սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի 
ա կա դե միա յի կող մից կտպագր վեն այլ աշ խա տու թյուն ներ ևս:
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կ ցան կա նա յի շնոր հա կա լու թյուն հայտ նել թո բիաս գոմ բեր տին և մար թին թիմ-
փին: թո բիաս գոմ բեր տը գրել  է այս աշ խա տու թյան մեծ մա սը, որին բազ մա թիվ 
փու լե րում օգ նել  է մար թին թիմ փը: ա վե լին, որ պես խմբա գիր ներ նրանք հան դես 
են բե րել զար մա նա լի ու նա կու թյուն ներ և մաս նա գի տա կան հմտու թյուն ներ: Շ նոր-
հիվ նրանց խան դա վա ռու թյան և աշ խա տան քի, գիր քը հնա րա վոր ե ղավ տպա գրել 
այս քան կարճ ժա մա նա կա հատ վա ծում: ն րանք, ինչ պես նաև այս նա խագ ծում 
ընդգրկ ված մյուս հե ղի նակ նե րը, ի րենց բա ցա ռիկ հա մա գոր ծակ ցու թյան հա մար 
ար ժա նի են մեր շնոր հա կա լա կան խոս քին:

սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի ա կա դե միա յի խորհր դա նի շը կողմ ա ցույցն  է: Ֆ րիդ րիխ 
Է բերտ հիմ ադ րա մը իր ա կա դե միա յի մի ջո ցով ցան կա ցել  է տրա մադ րել դիր քո-
րո շում ե րի և կողմ ո րո շում ե րի հստա կեց ման մի ընդ հա նուր սխե մա: մենք 
ու րախ կլի նենք, ե թե մեր ծրագ րերն օգ նեն գտնե լու ձեր քա ղա քա կան ու ղին: 
մշ տա կան հան րա յին ներգ րավ վա ծու թյու նը և քն նար կում ե րը շատ կարևոր են 
սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի գա ղա փա րը կեն դա նի պա հե լու հա մար:

            

ք րիս տիան ք րել
Տ նօ րեն

Սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի ա կա դե միա 

Ջու լիա Բ լա սիուս
Նա խագ ծի ղե կա վար

«Սո ցիալ-դե մոկ րա տիա». գիրք1
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նե րա ծու թյուն 

մի ջազ գա յին հրա տա րա կու թյան

ո րո՞նք են սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի, ա զա տա կա նու թյան և պահ պա նո ղա կա նու-
թյան միջև տար բե րու թյու ննե րը:

սո ցիալ-քա ղա քա կան ի դեա լա կան մո դել նե րի փնտրտու քը և դ րա շուրջ քննար-
կում ե րը հա մաշ խար հա յին տնտե սա կաև և ֆի նան սա կան ճգնա ժա մի պայ ման-
նե րում ա ռա վել կարևոր են, քան երբևէ: Շու կա յի ձա խող ման հետևանք նե րը շատ 
ա վե լի ակն հայտ են, իսկ ակ տիվ և արդ յու նա վետ լու ծում եր գտնե լու հոր դոր նե րը՝ 
նպա տա կա յին: լեհ ման եղ բայր նե րի ձա խող ման հետևան քով ոչ միայն ծնկի բեր-
վե ցին աշ խար հի ա մե նա մեծ ազ գա յին տնտե սու թյուն նե րը, այլև փոր ձու թյան 
են թարկ վե ցին քա ղա քա կան շատ սկզբունք ներ և դոգ մա ներ (պնդում եր), ո րոնք 
դեռ ոչ վաղ անց յա լում հա մար վում էին ակ նա ռու և ան վի ճե լի: Ժո ղովր դա վա րա-
կան քա ղա քա կա նու թյան հիմ ա րար հար ցե րը կրկին դար ձան հրա տապ: ինչ պե՞ս 
գլո բա լի զա ցիա յի դա րաշր ջա նում հաս նել սո ցիա լա կան ար դա րու թյան: ինչ պե՞ս 
մե րօր յա հա սա րա կու թյու ննե րում վե րաց նել անձ նա կան շա հի և հա մե րաշ խու-
թյան միջև լար վա ծու թյան մթնո լոր տը: ո՞րն  է ա զա տու թյան և հա վա սա րու թյան 
ի մաս տը ներ կա սո ցիալ-քա ղա քա կան ի րա կա նու թյան մեջ: եվ ո՞րն  է պե տու թյան 
դե րը այս սկզբունք նե րի կի րառ ման գոր ծում:

Սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի մա սին սույն գրքով Ֆ րիդ րիխ Է բերտ հիմ ադ րամ այս 
և այլ հիմ ա րար հար ցե րի պա տաս խա նե լու հա մար ա ռա ջար կում է իր օգ նու-
թյու նը, այն է՝ սե փա կան հե տա զո տու թյուն նե րով և վեր լու ծու թյուն նե րով նպաս տել 
ժո ղովր դա վա րու թյան կա յաց մա նը և հա սա րա կու թյան զար գաց մա նը, օ ժան դա կել 
խա ղա ղու թյանն ու անվ տան գու թյա նը, փնտրել գլո բա լի զա ցիա յի հաս նե լու ու ղի-
ներ՝ հա մե րաշ խու թյան պայ ման նե րում և ա ջակ ցել եվ րա միու թյան ըն դլայն մանն 
ու խո րաց մա նը: գր քի մի ջազ գա յին հրա տա րա կու թյու նը նա խա տես ված է ա վե լի 
քան 100 երկր նե րում ապ րող՝ քա ղա քա կան ո րո շում եր կա յաց նող և կար ծիք ձևա-
վո րող մարդ կանց հա մար:
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սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի մա սին այս գիր քը գեր մա նիա յում Ֆ րիդ րիխ Է բերտ հիմ-
նադ րա մի գոր ծու նեու թյունն է քա ղա քա կան կրթու թյան աս պա րե զում: ա ռա ջին 
հա տո րը նվիր ված  է «Սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի հիմ քե ր»-ին: մ յուս հա տոր նե րը, ո րոնք 
կոչ վում են «Տն տե սու թյու նը և սո ցիալ-դե մոկ րա տիան» և «Բա րե կե ցիկ պե տու թյու նը 
և սո ցիալ-դե մոկ րա տիան», ար դեն լույս են տե սել գեր մա նե րեն լեզ վով:

գր քում ներ կա յաց ված օ րի նակ նե րի մեծ մասն ար տա ցո լում է գեր մա նիա յի կամ 
տն տե սա կան հա մա գոր ծակ ցու թյան և զար գաց ման կազ մա կեր պու թյան (տՀԶկ) 
ան դամ այլ երկր նե րի քա ղա քա կա նու թյու նը և հա սա րա կու թյու նը: Օ րի նակ նե րը 
ներ կա յաց նում են քա ղա քա կան կա տար յալ մո դել ներ և գոր ծո ղու թյուն ներ, ո րոնք 
այլ սո ցիալ-քա ղա քա կան են թա տեքս տե րում նույն պես ու նեն ո րո շա կի հա մա պա-
տաս խա նու թյուն: Ֆ րիդ րիխ Է բերտ հիմ ադ րա մի մի ջազ գա յին աշ խա տանք նե րի 
հիմ քում ըն կած է այն հա մոզ մուն քը, որ հիմ ա րար ար ժեք նե րը և կա տար յալ 
սո ցիալ-դե մոկ րա տիան չեն ճա նա չում ո՛չ աշ խար հագ րա կան, ո՛չ մշա կույ թա յին և 
ո՛չ լեզ վա կան սահ ման ներ:

այդ իսկ պատ ճա ռով կցան կա նա յի, որ սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի մա սին մի ջազ գա յին 
հրա տա րա կու թյան այս գիրքն ու նե նար մե ծա քա նակ և ն վիր ված ըն թեր ցող ներ:

ք րիս տիան կես պեր
Տ նօ րեն

Մի ջազ գա յին հա մա գոր ծակ ցու թյան բաժ ին



Ի՞նչ է սո ցիալ- 

դե մոկ րա տիան. չորս 

պա տաս խան

Բայց ո՞վ է ի րա վա ցի

1. ի՞ նչ Է սո ցիալ-դե մոկ րա տիան

«Սո ցիալ-դե մոկ րա տիա. արդ յոք պար զ չէ՞, թե ինչ է սա: Այն, որ դե մոկ րա տիան հա վա-
սա րու թյան հիմ քի վրա ծա ռա յե լու  է հա սա րա կու թյան յու րա քանչ յուր ան դա մին, 
ան կապ տե լի գա ղա փար է: սա արդ յոք ինք նին ակն հայտ չէ՞»:

«Սո ցիալ-դե մոկ րա տիա. արդ յոք մենք Գեր մա նիա յում չու նե՞նք այն սո ցիալ-շու կա-
յա կան տնտե սու թյան մո դե լի տես քով»:

«Սո ցիալ-դե մոկ րա տիա. այն պատ կա նում է միայն Գեր մա նիա յի սո ցիալ-դե մոկ րա-
տա կան կու սակ ցու թյա նը և հետևա բար վե րա բեր ում  է միայն սո ցիալ-դե մոկ րատ-
նե րին. դա նրանց տե սու թյունն է»:

«Սո ցիալ-դե մոկ րա տիա. և ին չու ոչ՝ դե մոկ րա տա կան սո ցիա լիզ մ: Դա չէ՞ այդ հաս-
կա ցու թյան ա վան դա կան ի մաս տը»:

այս պա հից, իսկ գու ցե և ա վե լի վաղ, բա նա վե ճե րը դառ նում են ա ռա վել շփո թե-
ցու ցիչ: Բայց ո՞վ է ի րա վա ցի: նշ մար վում է Բա բե լոն յան աշ տա րա կի ուր վա գի ծը և 
ա ռաջն թա ցը թվում է սար սա փե լի:

ա ռաջ նա հերթ խնդիրն ընդ հա նուր լե զու գտնելն  է, հաս կա նա լու և տար բեր դիր քո-
րո շում ե րը բա ցատ րե լու հնա րա վո րու թյուն տա լը: ու ղի նե րը դեռ պետք  է հա մա-
ձայ նեց վեն, բայց ա ռա ջին հեր թին պետք  է գտնել ընդ հա նուր սկզբնա կե տը: սո ցիալ-
դե մոկ րա տիա յի ի մաս տի մա սին այս չորս մո տե ցում ե րից յու րա քանչ յուրն ինչ-որ 
կարևոր բան է ա ռա ջար կում քննար կում ե րի հա մար, ո րոշ մտա հո գու թյուն ներ 
նրա ստեղծ ման և ակն կա լիք նե րի հար ցում, այլ կերպ ա սած, թե օ րի նա չա փո րեն 
ինչ կա րե լի  է սպա սել սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յից:

ո մանք կհարց նեն, թե ինչ է ար դեն ար վել, այս պես ա սած, փոր ձա ռա կան քննու-
թյուն ան ցած հա սա րա կու թյան մեջ:

եր րորդ խում բը, ընդ հա կա ռա կը, կհարց նի, թե ով քե՞ր են հա սա րա կու թյան մեջ 
սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը: այս հար ցը հա տուկ կարևո րու թյուն 
ու նի:

եվ վեր ջա պես, կան մար դիկ, ո րոնց հե տաքրք րում է ար դեն հաս տատ ված գա ղա-
փա րից շեղ վե լու ա ռա վե լու թյու նը: այ նո ւա մե նայ նիվ, հար ցն  այն է,, թե որն է սո ցիալ-
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Մեզ անհ րա ժեշտ է 

հստա կու թյուն

Սո ցիալ-դե մոկ րա-

տիա հաս կա ցու-

թյան սահ մա նու մը

Գործ նա կան 

կի րա ռում

Տար բեր  

մո տե ցում եր

դե մոկ րա տիա յի ա մե նա կարևոր բաղ կա ցու ցիչ մա սը և ին չով  է այն տար բեր վում 
այլ դիր քո րո շում ե րից:

յու րա քանչ յու րը, ով ցան կա նում է ներ կա յաց նել սո ցիալ-դե մոկ րա տիան, այ նու-
ա մե նայ նիվ, պետք  է ա ռա ջին հեր թին պար զա բա նի, թե ինչ է ու զում ա սել և ինչ 
լսա րա նի է ուղ ղում իր խոս քը: սո ցիալ-դե մոկ րա տիան չու նի ֆիքս ված (ամ րագր-
ված) ի մաստ: այն ա նո րոշ  է և մար դիկ դա նույ նաց նում են մի ամ բողջ շարք ար ժեք-
նե րի հետ: այդ գա ղա փարն ըն կալ վում է սո ցիա լա պես, քա նի որ այն ներ գոր ծում  է 
սո ցիա լա պես և ըն դուն վում կամ մերժ վում է տար բեր շա հագր գռու թյուն ներ ու նե-
ցող սո ցիա լա կան խմբե րի կող մից:

այս չորս հար ցե րը հաս տա տում են, որ մինչ սո ցիալ-դե մոկ րա տիան կի րա ռե լը, 
պետք  է ճշգրտո րեն սահ մա նել կի րառ ման հետ կապ ված բո լոր պայ ման նե րը և 
լիո վին գի տակ ցել, թե ինչ սո ցիա լա կան նպա տակ ներ են հե տապնդ վում:

«սո ցիալ-դե մոկ րա տիա» գա ղա փա րը տե սա կան բա նա վե ճե րում բազ մա թիվ բնո-
րո շում եր է ստա ցել: այս տեղ չկա միակ և պար տա դիր սահ մա նու մ:

իսկ ինչ պե՞ս վար վել  բազ մա զան սահ մա նում ե րի առ կա յու թյան պա րա գա յում: 
նախ՝ ա կա դե միա կան քննար կում ե րի հա մա տեքս տում ի հայտ ե կած կոն ցեպ տու ալ 
հիմ քե րի բա ցատ րու թյուն նե րը պետք  է հա մե մատ վեն; ա պա՝ պետք  է ու սում ա սիր-
վեն այն հիմ քե րը, ո րոնք հե ղի նակ նե րը կտրա մադ րեն ի րենց տե սու թյու նը հաս տա-
տե լու հա մար: Փոր ձով հաս տատ ված արդ յունք նե րի հետ պետք  է հա մա կերպ վել: 
Պետք  է պար զել նաև՝ սահ մա նում ե րը հստա՞կ են, արդ յոք փոր ձա ռա կան տվյալ-
նե րը չե՞ն հա կա սում միմ յանց, և արդ յոք սկզբնաղբ յու րը ճի՞շտ է մեկ նա բան վել:

ա կա դե միա կան շրջա նակ նե րում սրանք վստա հա բար շատ կարևոր հար ցեր են: 
իսկ ն րանց հա մա՞ր, ով քեր սո ցիա լա պես և քա ղա քա կա նա պես ակ տիվ են, բայց 
ընդգրկ ված չեն այս շրջա նակ նե րում և տե սա կա ն խն դիր նե րի մեջ խո րա նա լու 
ժա մա նակ էլ չու նե՞ն: ա ռանց լիո վին ան տե սե լու տեխ նի կա կան բա ցատ րու թյուն-
նե րը և սահ մա նում ե րը, ո՞ւր ենք գնում այս տե ղից:

այս գիր քը չի կա րող լու ծել այդ հար ցը, բայց կա րող  է բա նա վե ճե րի հա մար սկզբնա-
կետ հան դի սա նալ: այդ նպա տա կով ուր վագծ ված են տար բեր քա ղա քա կան և 
տե սա կան մո տե ցում եր: ա մեն անձ պետք է ին քը գտնի սե փա կան դիր քո րո շու մը: 
այս գիր քը չի կա րող և պետք էլ չէ, որ նրա փո խա րեն ա նի դա: այն ա վե լի շատ 
կա րող է ներշն չան քի աղբ յուր ծա ռա յել:

9
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Տե սա կան  

մա կար դակ  

Թո մաս Մե յեր. 

«Սո ցիալ- 

դե մոկ րա տիա յի  

տե սու թյու նը»

ս տորև կքննարկ վեն մի շարք մո տե ցում եր, և ըն թեր ցո ղն ին քը կո րո շի, թե որն է 
ա ռա վել հա մո զիչ:

վերևում ար ված մեր հար ցադ րում ե րից բխում է, որ ու սում ա սի րու թյու նը պետք է 
ըն թա նա հետև յալ մա կար դակ նե րով՝

• նոր մա տիվ, ո րը փնտրում է սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի հիմ ա րար ար ժեք նե րը 
և սկզ բունք նե րը,

• տե սա կան, որն առնչ վում է սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի տե սու թյան հետ,
• փոր ձա ռա կան, ո րը հան գա մա նո րեն ու սում ա սի րում  է սո ցիալ-դե մոկ րա-

տիա յի կի րա ռու մը տար բեր երկր նե րում:
մենք ման րա մասն, ա ռան ձին գլուխ նե րով կքննար կենք այս ե րեք մա կար դակ նե րը:

Նոր մա տիվ մա կար դա կը կքննարկ վի հա ջորդ եր կու գլուխ նե րում (գլուխ 2 և 3), 
որ տեղ ըստ ա մե նայ նի կու սում ա սիր վեն ա զա տու թյան, ար դա րու թյան և հա մե-
րաշ խու թյան հիմ ա կան ար ժեք նե րը և կ պար զա բան վի, թե ինչ պես են գործ նա-
կա նում կի րառ վում հա սա րա կու թյան տար բեր մո դել ները (ա զա տա կա նու թյուն, 
պահ պա նո ղա կա նու թյուն և սո ցիալ-դե մոկ րա տիա):

Տե սա կան մա կար դակն ու սում ա սիր վե լու է 4-րդ գլ խում՝ վկա յա կո չե լով թո մաս 
մե յե րի «Սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի տե սու թյու նը»: մենք ընտ րե ցինք մե յե րի տե սու-
թյու նը, քա նի որ այն ընդգր կում  է հստակ փաս տարկ ներ և նե րա ռում  է տար բեր 
մա կար դակ ներ:

5-րդ գ լու խը, ո րը նվիր ված  է փոր ձա ռա կան մա կար դա կին և որ տեղ հղում է ար վում 
տար բեր երկր նե րի փոր ձին, իր դիր քո րո շում է ստա նում թո մաս մե յե րից, որն իր 
«Սո ցիալ-դե մոկ րա տիան գործ նա կա նում» (Praxis der Sozialen Demokratie) աշ խա-
տու թյու նում նշում է, որ սո ցիալ-դե մոկ րա տիան կա րե լի  է կի րա ռել տար բեր գոր-
ծիք նե րով, ինչ պես նաև հա ջո ղու թյան տար բեր աս տի ճան նե րով:
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Ա զա տու թյուն, 

հա վա սա րու թյուն, 

եղ բայ րու թյուն

ՄԱԿ-ի մար դու 

ի րա վունք նե րի 

հա մա ձայ նագ րե րը 

որ պես հիմք

Հիմ ա կան  

ար ժեք նե րը և 

ի րա վունք նե րը

2. Հիմ նա րար ար Ժեք ներ

«Liberté, egalité, fraternité!». սրանք այն հիմ ա կան կար գա խոս ներն էին, որ 
հնչում  էին Ֆ րան սիա կան հե ղա փո խու թյան ժա մա նակ և այ սօր  էլ մում են որ պես 
ժո ղովր դա վա րա կան կու սակ ցու թյուն նե րի հիմ ա կան ար ժեք ներ: դ րանց ձևա-
վո րու մը սկսվեց 19-րդ դա րում, բուր ժո ւա զիա յի ա ռաջ խա ղաց ման հետ: Շու տով 
այդ գա ղա փար նե րը գ րա վե ցին ողջ աշ խար հը, իսկ 20-րդ դա րի կե սե րից դար ձան 
ստան դարտ ներ, ո րոն ցով չափ վում էին պե տու թյուն ները և հա սա րա կու թյուն ները:

սա ար տա ցոլ վել է նաև միաց յալ ազ գե րի կազ մա կեր պու թյուն ի րա վա կան փաս-
տաթղ թե րի հիմ քում: 1966թ. մար դու ի րա վունք նե րի եր կու հա մա ձայ նագ րե րում 
հիմ ա կան քա ղա քա ցիա կան, քա ղա քա կան, տնտե սա կան, սո ցիա լա կան և մ շա կու-
թա յին ի րա վունք նե րը օ րի նա կա նաց վե ցին և վա վե րաց վե ցին աշ խար հի գրե թե բո լոր 
երկր նե րում՝ դառ նա լով գլո բալ ի րա վա կան հիմք: Հիմ ա կան ի րա վունք նե րը պետք  է 
ա պա հո վեն հիմ ա կան սկզբունք նե րի փո խան ցու մը դե պի ի րա վա կան դաշտ:

Պետք  է նշել, որ շատ երկր նե ր, միաս նա բար, հա մա ձայ նու թյան ե կած, չեն կիրա-
ռում հիմ ա կան ի րա վունք նե րը: ա վե լին, կան երկր ներ, որ տեղ այդ ի րա վունք նե րը 
կոպ տո րեն խախտ վում են:

ո րոշ երկր նե րում, կաս կած կա, հիմ ա կան ի րա վունք նե րը պար տադր վում են, ին չի 
պատ ճա ռով էլ հիմ ա րար ար ժեք նե րը թե րի են մում, ու նե նում են շատ բաց թո-
ղում եր: այս դեպ քում հար ցը ոչ թե տե սա կան է, այլ տվյալ երկ րի, ինչ պես նաև նրա 
ա ռան ձին մար զե րի, հա սա րա կու թյան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հա մար քա ղա քա կան 
և սո ցիա լա կան հա րա բե րու թյուն նե րի քննարկ ման թե մա:

սա կայն քա ղա քա կան կուր սի ո րոշ ման ժա մա նակ հիմ ա րար ար ժեք նե րը և 
դ րանց ի րա կա նա ցու մը հիմ ա կան ի րա վունք նե րի տես քով, քա ղա քա կան կուր սի 
հա ջո ղու թյան գնա հատ ման չա փա նիշ ներ են: ուս տի հար կա վոր  է այս ար ժեք նե րը 
հա մա ձայ նեց նել հենց սկզբից:

2007թ. ման րա մասն քննարկ վեց հիմ ա րար ար ժեք նե րի և քա ղա քա կան կողմ ո-
րոշ ման հար ցը: գեր մա նիա յում եր կու ա մե նա մեծ կու սակ ցու թյուն նե րը՝ սո ցիալ-
դե մոկ րա տա կան կու սակ ցու թյու նը (սդկ) և ք րիս տո նեա դե մոկ րա տա կան միու-
թյու նը (քդմ), ըն դու նե ցին ի րենց նոր ծրագ րե րը, ին չի նպա տակ նե րից մեկն  էր՝ 
նկա րա գրել, թե ինչ պես պետք  է սահ ման վեն ու կի րառ վեն հիմ ա րար ար ժեք նե րը 
ներ կա  քա ղա քա կա նու թյան մեջ:
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Հիմ ա կան  

ար ժեք նե րը և 

ի րա վունք նե րը 

որ պես քա ղա քա-

կան ու ղե ցույց

Ա զա տու թյան 

ար մատ նե րը

Ինչ պե՞ս  

սահ մա նել 

ա զա տու թյու նը

սո ցիալ-դե մոկ րա տիան նոր մա տիվ մա կար դա կում նույն պես շատ բան է վերց-
նում հիմ ա րար ար ժեք նե րից և մար դու հիմ ա կան ի րա վունք նե րից: նոր մա տիվ 
պա հանջ նե րը և այն, թե ինչ քա նով դրանք կա րող են ի րա կա նաց վել, հան դի սա-
նում  են բո լոր քա ղա քա կան ուղ ղու թյուն նե րի ճգնա ժա մա յին պա հը:

Պատ մա կա նո րեն հիմ ա րար ար ժեք նե րը և դ րանց հա րա բե րակ ցու թյու նը միմ-
յանց հետ դեռ 18-րդ դա րից (լու սա վոր չա կան դար) ա նընդ հատ են թարկ վել են 
փո փո խու թյուն նե րի:

այ սօր ընդ հա նուր առ մամբ կա րե լի  է ել նել ե րեք հիմ ա րար ար ժեք նե րից՝ ա զա-
տու թյուն, հա վա սա րու թյուն-ար դա րու թյուն և հա մե րաշ խու թյուն:

2.1. ա զա տու թյուն

ան կաս կած ա զա տու թյունն այն հիմ ա րար ար ժեքն է, ին չն ըն դու նում են բո լոր 
քա ղա քա կան ու ժե րը: այն ձեռք ձեռ քի տված քայ լում  է լու սա վոր չա կան դա րի 
մտա ծե լա կեր պի և, ինչ պես պատ մա բան ներն են ան վա նել, «բուր ժո ւա կան» ժա մա-
նա կաշր ջա նի (մո տա վո րա պես 1815-1915թթ.) մտա ծե լա կեր պի հետ: Փի լի սո փա-
ներ Ջոն լո քը, Ժան Ժակ Ռու սոն, Է մա նո ւել կան տը և կարլ մարք սը, ինչ պես նաև 
քննա դա տա կան տե սու թյան շատ ներ կա յա ցու ցիչ ներ, տար բեր պատ մա կան ժա մա-
նա կա հատ ված նե րում ներ կա յաց րել են ա զա տու թյան ի րա գործ ման ու ղի նե րը:

ա զա տու թյան մա սին քննար կում երն ընդ հա նուր առ մամբ ե րեք հար ցի շուրջ են.

1. ինչ պե՞ս սահ մա նել ա զա տու թյու նը,
2. ինչ պե՞ս ի րա կա նաց նել կամ ե րաշ խա վոր ել ա զա տու թյու նը հա սա րա կու թյան 

հա մար,
3. ո րո՞նք են ա զա տու թյան սահ ման նե րը հա սա րա կու թյան մեջ:

անգ լիա ցի փի լի սո փա Ջոն լո քի կող մից ա զա տու թյան սահ մա նու մը հաղ թա հա-
րել է ժա մա նա կի փոր ձու թյուն նե րը.
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Ա զա տու թյու նը և 

բ նա կան  

ի րա վունք ը

Ինչ պես է  

ա զա տու թյու նը 

ե րաշ խա վոր վում և 

ի րա կա նաց վում 

հա սա րա կու թյան 

մեջ

 Մար դու բնա կան ա զա տու թյու նը ա զա տու թյունն է գո յու թյուն ու նե ցող ցան-
կա ցած ու ժե րից: Չ լի նել որևէ մե կի կամ քի կամ օ րենսդ րա կան իշ խա նու թյան 
տակ, այլ ու նե նալ օ րենք ներ, ո րոնք կհան դի սա նան կա նոն ներ իր գոր ծու նեու-
թյան հա մար: Մար դու ա զա տու թյու նը հա սա րա կու թյան մեջ չպետք է բխի որևէ 
այլ օ րենսդ րա կան ու ժից, քան նրա նից, ո րը սահ ման վել է հա մա ձայ նեց մամբ: 
Մար դը չպետք է լի նի որևէ մե կի տի րա պե տու թյան տակ կամ որևէ օ րեն քով 
սահ մա նա փակ ված, այլ այն օ րենք նե րով, ինչ օ րենս դի րը կո րո շի հա մա ձայն այն 
վստա հու թյան, որ կվա յե լի:
(լոք, 1977թ. 213 «Կա ռա վար ման եր կու տրակ տատ», մաս 1, գլուխ 4) 

Ըստ լո քի՝ տար բե րակ վում է ա զա տու թյան 3 տե սակ. ա զա տու թյուն սե փա կան 
ան ձի հան դեպ, սե փա կան մտքե րի և զ գաց մունք նե րի ա զա տու թյուն, և ա զա տու-
թյուն՝ տնօ րի նե լու օ րի նա կան ճա նա պար հով ձեռք բեր ված սե փա կա նու թյու նը: 
ա զա տու թյան այս 3 աս պեկտ նե րը նե րառ վել են բազ մա թիվ սահ մա նադ րու թյուն-
նե րում, ինչ պես նաև մար դու հիմ ա րար ի րա վունք նե րի սահ ման ման մեջ: Ջոն 
լո քի այս սահ ման ման հետ կապ ված բազ մա թիվ տե սա կետ ներ են քննարկ վել և 
մեկ նա բա նու թյուն ներ ար վել:

լո քը կար ծում  էր, որ յու րա քանչ յու րին այս ա զա տու թյուն նե րը տրված են ի վե րուստ, 
նրանք դա ձեռք են բե րում ոչ թե հա սա րա կու թյան զար գաց ման շնոր հիվ, այլ այդ 
ի րա վունք ներն «ու նեին ա վե լի վաղ»:

Պետք  է նշել, որ բնա կան այս ի րա վունք նե րի «պահ պա նու մը» հնա րա վոր  է միայն 
ա ռա ջա դի մա կան փո փո խու թյուն նե րի շնոր հիվ: դ րանք ա վե լի ուշ կվե րա փոխ վեն 
և կ դառ նան հա սա րա կու թյա նը ան հատ նե րի կող մից ներ կա յաց վող պա հանջ ներ:

լո քի հիմ ա կան փաս տար կը, են թարկ վե լով բազ մա թիվ փի լի սո փա յա կան շե ղում-
նե րի, մինչ օրս պահ պա նել  է իր ու ժը և հա մար վում է ա զա տու թյան՝ որ պես հիմ-
նա կան ար ժե քի քննարկ ման մա սին սկզբնա կետ: լո քը մինչ օրս էլ հա մար վում է 
ա զա տա կա նու թյան խո շո րա գույն մտա ծող նե րից մե կը:

սա կայն նույ նիսկ լո քին ար վող այս հղում ե րին՝ մենք չենք կա րող ան տե սել այն 
փաս տը, որ այս դեպ քում ա զա տու թյան գա ղա փարն ամ րագր ված է պատ մա կան 
տեքս տում և չի կա րող ճիշտ ըն կալ վել ա ռանց իր բնօ րի նա կի: այն չի կա րող նաև 
ան մի ջա պես կի րառ վել ժա մա նա կա կից ի րա կա նու թյու նում: եվ ու րեմ՝ ինչ պե՞ս 
պետք  է ա զա տու թյու նը ե րաշ խա վոր վի և ի րա գործ վի հա սա րա կու թյան մեջ:
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Բ նա կան հա վա սա-

րու թյու նը և 

հա վա սար 

ա զա տու թյու նը

Պատ մա կան քննար կում նե րի 
ժա մա նակ լո քը, ինչ պես նաև 
լու սա վոր չա կան դա րաշր ջա նի 
այլ փի լի սո փա ներ, դեմ էին այն 
մտայ նու թյա նը, թե, հիմ վե լով 
բնա կան ան հա վա սա րու թյան վրա, 
կա րե լի  է ար դա րաց նել մե ծա մաս-
նու թյան հա մար ար դա րու թյան 
բա ցա կա յու թյու նը: Բ նու թյու նից 
շնորհ ված հա վա սա րու թյու նը և 
դ րա հետ մեկ տեղ՝ հա վա սար ա զա-
տու թյու նը իս կա կան հե ղա փո խա-
կան պնդում եր  էին այն բա ցար ձակ հա սա րա կու թյան մեջ, որ տեղ իշ խող ներն 
օ րի նա կա նաց րել  էին ա սես աստ ծո կող մից շնորհ ված ի րենց կա նոն նե րը:

Ն կար 1. Ջոն Լո քի ա զա տու թյան մա սին հասկացությունը

Ջոն Լո քը (1632– 1704թթ.) ա զա տա կա նու թյան ա ռա-

ջին և հե ղի նա կա վոր ներ կա յա ցու ցիչ նե րից  է:

լո քը մեծ դեր է ու նե ցել փոր ձա ռա կա նու թյան զար գաց-

ման գոր ծում, ու սում ա սի րել է, թե ինչ պես են մար դիկ 

սո վո րում կեն սա փոր ձի վրա: Փոր ձե րի հա մե մա տու-

թյունն այս տեղ հան դի սա նում  է տե սու թյան սկզբնա կետ:

1960թ. լո քը հրա տա րա կեց իր «կա ռա վա րու թյան եր կու 

տրակ տատ» աշ խա տու թյու նը, ո րով խարխ լեց անգ-

լիա կան միա պե տու թյան տե սա կան հիմ քե րը և մ շա կեց 

սահ մա նադ րու թյուն, ո րը հիմ ված  էր հա սա րա կու թյան 

մեջ ա զա տու թյուն նե րի վրա:

Ազատություն

Ազատություն

բնականոն 
ընձեռնված 
իրավունք

հասարակությունում

Դեմոկրատական հիմքերով սոցիալական պայմանագիր
Հիմնական իրավունքները վերափոխվում են հասարակության մեջ և հասարակության կողմից

սեփական անձը 
տնօրինելու

ազատությունը 
որպես մարդու 
սեփականություն

մտքերի և զգացմունքնե-
րի ազատությունը փո-
խանցվում է հասարա-
կությանը ժողովրդավա-
րական իրավունքների և 
քաղաքական ինքնորոշ-
ման ձևով

մտքերի և 
զգացմունքների

բնական իրավունք ունեցվածքի նկատմամբ 
սեփականության իրավունքի 
ազատությունը ձեռք է բերվում
աշխատանքով

կոնֆլիկտի դեպքում ուժեղի 
իրավունքն է որոշիչ

բնական իրավունք 

կարող է այլոց 
ոտնձգությունների 
թիրախ դառնալ 

օրինական ճանապարով
ձեռք բերված սեփակա-
նության տնօրինման

տնտեսական ինքնուրույ-
նություն բոլորի համար

Ազատություն Ազատություն
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Ռու սո յի՝ Ջոն Լո քի 

ա զա տու թյան 

հաս կա ցու թյան 

քննա դա տու թյու նը

այ դու հան դերձ լո քը չէր սահ մա նա փակ վում միայն բնա կան ա զա տու թյան գա ղա-
փա րով, այլ փոր ձում  էր նաև գտնել հա սա րա կու թյան մեջ բնա կան ա զա տու թյու նը 
հա սա րա կա կան պայ մա նագ րե րի մի ջո ցով ի րա կա նաց նե լու ու ղի ներ:

եզ րա փա կե լով իր փաս տար կը, նա վստա հեց նում էր, որ հա սա րա կու թյու նում ա զա-
տու թյու նը դառ նում  է մար դու սե փա կա նու թյու նը, ինչն  էլ մարդն աշ խա տում է ի րա-
գոր ծել: մտ քի և զ գաց մունք նե րի ա զա տու թյու նը պետք  է ա պա հով ված լի նի հա սա-
րա կու թյան մեջ՝ հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռե լով մարդ կանց մաս նակ ցե լու քա ղա քա կան 
ո րո շում եր կա յաց նե լու գոր ծըն թաց նե րին: ինչ պես նաև ա զա տու թյուն՝ տնօ րի նե լու 
օ րի նա կան ճա նա պար հով ձեռք բեր ված սե փա կա նու թյու նը՝ թույլ տա լով մաս նակ-
ցել ա զատ շու կա յա կան հա րա բե րու թյուն նե րին, ուր բո լո րի մուտ քը պետք  է ա զատ 
լի նի: Հա սա րա կու թյա նը ոչ միայն անհ րա ժեշտ է բնա կան ա զա տու թյան ի րա վուն քը, 
այլև այն պետք  է պաշտ պան ված լի նի ցան կա ցած սո ցիա լա կան կար գա վո րու մից:

ինչ պե՞ս պետք  է ի րա կա նաց վի ա զա տու թյու նը հա սա րա կու թյու նում. սա  էր այն 
հար ցը, ո րի պատճա ռով 18-րդ դա րում Ջոն լո քի տե սու թյու նը են թար կվեց քննա-
դա տու թյան: Հա վա նա բար ա մե նաազ դե ցիկ քննա դատ նե րից էր Ժան Ժակ Ռու սոն, 
որ 4 դրույ թով դեմ դուրս ե կավ ու հա կա դրվեց լո քին.

1. լավ սո ցիա լա կան պայ մա նա գի րը կա րող  է ի հայտ գալ միայն այն դեպ քում, երբ 
հա սա րա կու թյու նը գի տակ ցա բար հրա ժար վի իր բնա կան ի րա վունք նե րից և հետ 
ստա նա դրանք որ պես քա ղա քա ցիա կան ի րա վուն քներ:

2. Ժա մա նա կա կից բուր ժո ւա-միա պե տա կան հա սա րա կու թյուն նե րում հա սա րա-
կա կան պայ մա նա գի րը չի կա րող լի նել հա ջող:

3. եր կա րատև «ա զա տու թյուն» կա րող  է ի րա կա նաց վել միայն քա ղա քա կան ո րո-
շում ե րին օ րեն քով հաս նե լու դեպ քում: միայն այդ դեպ քում  է մարդն իր1 սե փա-
կան ցան կու թյամբ ու դրա շնոր հիվ ա զատ:

4. Ռու սո յի հա մար ա զա տու թյան գա ղա փա րը կապ ված էր նաև զար գաց ման հետ: 
Ռու սոն հա վա տում  էր, որ յու րա քանչ յուրն իր մեջ ու նի կա րո ղու թյուն ներ, ո րը նա 
ան վա նում  էր «perfectibilité» (Benner/Brüggen 1996: 24): այդ պի սի ու նա կու թյուն-
նե րը կան խո րոշ ված չեն, բայց դրանք զար գա նում են հա սա րա կու թյանն ըն ձե ռած 
սո վո րե լու և ապ րե լու պայ ման նե րին հա մա պա տաս խան:

1  գենդերային կողմակալությունից խուսափելու համար օգտագործվում է այս անորոշ ձևը:
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Ի դեա լա կան 

հա սա րա կու թյուն՝ 

հա վա սար և ա զատ

Ա զա տու թյուն միայն  

հա րուստ նե րի՞ 

հա մար

Հատ կա պես զար մա նա լի  է քննա-
դա տու թյան ա ռա ջին կե տը: ին չո՞ւ 
պետք  է մար դը հրա ժար վի իր բո լոր 
բնա կան ի րա վունք նե րից հա նուն այն 
բա նի, որ  հե տո դրանք կրկին հետ 
ստա նա: արդ յոք սա չի՞ հան գեց նի 
բռնա կա լու թյան: Ռու սո յի այս ռա դի-
կալ պնդում երն ապ շեց նող են: նա 
ընտ րեց այս ռա դի կալ ձևա կեր պու մը, 
քա նի որ մա սամբ ու զում էր հստա-
կեց նել, որ ա զա տու թյու նը բո լո րի 
հա մար  է և հա սա րա կու թյան մեջ ոչ 
մի սո ցիա լա կան ան հա վա սա րու թյուն չպետք է լի նի: ն րա ներ կա յաց րած ի դեա-
լա կան հա սա րա կու թյու նը հիմ ված  էր ա զա տու թյան և հա վա սա րու թյան վրա:

այս պես Ռու սոն փոր ձում  էր հաս կա նալ՝ ինչ քա նով  է հնա րա վոր հա սա րա կու թյան 
մեջ ա զա տու թյան ի րա կա նա ցու մը: ն րա՝ ժա մա նա կի հա սա րա կու թյան ու սում ա-
սի րու թյուն նե րը պար զել են, որ ա զա տու թյան հռչա կու մը հիմ ա կա նում պաշտ պա-
նում  էր հա րուստ նե րին: նա ընդգ ծել  է այս փաս տը՝ ներ կա յաց նե լով այն ի րա կան 
փաս տարկ նե րը, ո րոն ցով հա րուստ նե րը կա րող  էին ճնշել աղ քատ նե րին՝ ձևա-
կան սո ցիա լա կան պայ մա նագ րով և դ րա նից բխող միա կող մա նի ա զա տու թյամբ.

«Ե կեք միա վոր վենք, – հոր դո րեց նա աղ քատ նե րին, – որ պես զի պաշտ պան վենք 
ճնշում ե րից, զսպենք փա ռա մո լու թյու նը և պաշտ պա նենք մար դու ու նեց ված քը, 
ե կեք մշա կենք ար դա րու թյան և խա ղա ղու թյան կա նոն ներ, ո րոնց ա ռանց բա ցա-
ռու թյան պետք  է հետևեն բո լո րը, կա նոն ներ, ո րոնք ո րոշ չա փով բա րե փո խում եր 
կմտցնեն՝ ստի պե լով և՛ հա րուստ նե րին, և՛ աղ քատ նե րին պահ պա նել փո խա դարձ 
պար տա վո րու թյուն նե րը: Այլ կերպ ա սած՝ ե կեք մեր ու ժը միմ յանց դեմ լա րե լու 
փո խա րեն միա վո րենք որ պես բարձ րա գույն իշ խա նու թյուն, ո րը մեզ կկա ռա վա րի 
ի մաս տուն օ րենք նե րով, կպաշտ պա նի հա սա րա կու թյան բո լոր ան դամ ե րին, հետ 
կմղի ընդ հա նուր թշնա մուն և կ պահ պա նի մեր մեջ հա մե րաշ խու թյու նը»: (Ռու սո, 
1997: «Մ տո րում եր ան հա վա սա րու թյան ծագ ման մա սին», մաս II, 215– 217)

ա զա տու թյունն ըստ Ռու սո յի՝ կա րող  է վստա հա բար օգ տա գործ վել նաև որ պես 
Knock-down-ի հասց նող փաս տարկ: Բայց սա ստի պում  է ա վե լի հան գա մա նո րեն 
ու սում ա սի րել ա զա տու թյան դեմ բո ղոք նե րը՝ հաս կա նա լու հա մար, արդ յո՞ք դա 
պետք  է տա րած վի բո լո րի վրա:

Ժան Ժակ Ռու սոն (1712-1778) ֆրան սիա կան 

հե ղա փո խու թյան նա խա կա րա պետ նե րից  է:

Ռու սո յի՝ հա սա րա կու թյան մեջ ան հա վա սա րու թյան 

հաս նե լու մա սին այս հիմ ա կան և կարևոր աշ խա-

տու թյու նը, մա սամբ փի լի սո փա յա կան, մա սամբ էլ 

պատ մա փոր ձա ռա կան  է:

ն րա հե տա գա աշ խա տու թյուն նե րը նվիր ված են 

ժո ղովր դա վա րա կան պե տու թյան տե սու թյանն 

ու կրթու թյա նը:
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Ա զա տու թյան և 

ու ժի փո խա դարձ 

կա պը

«Ու նա կու թյու նը, որ 

զար գաց նում է 

բո լո րին»

Ո րո՞նք են ա զա տու-

թյան սա հմա նա փա-

կում ե րը հա սա րա-

կու թյան մեջ

Եր կու  

պա տա ս խան

Ռու սո յի քննա դա տու թյան եր րորդ կե տը վե րա բե րում է ա զա տու թյան մեկ այլ 
աս պեկ տի՝ մաս նա վո րա պես ու ժի հետ կա պին: մինչ դեռ լո քը և ա ռա վել ևս թո մաս 
Հոբ սը են թադ րում էին, որ չնա յած օ րենք ներն օ րի նա կա նաց վում են մարդ կանց կող-
մից, սա կայն ա մենևին  էլ պար տա դիր չէ ի րա կա նաց նել դրանք: Ռու սոն այս հար-
ցում ու ներ ռա դի կալ ժո ղովր դա վա րա կան տե սա կետ: նա պնդում  էր, որ ան հա տը 
ա զատ է, այ սինքն իր սե փա կան քա ղա քա կան ցան կու թյուն նե րի կրողն է միայն այն 
դեպ քում, երբ նա սահ մա նա փակ ված է օ րեն քով, ո րի ստեղ ծմա նը ինքն  է մաս նակ ցել:

իր քննա դա տու թյան չոր րորդ կե տում Ռու սոն անդ րա դառ նում է լո քի ա զա տու-
թյա նը՝ որ պես գլխա վոր հար ցի կոն ցեպ ցիա յի: նա կար ծում  էր, որ մար դիկ օժտ ված 
են ա զա տու թյամբ, ինչ պես նաև ո րոշ ու նա կու թյուն նե րով և այլ ու նա կու թյուն ներ 
ձեռք բե րե լու կա րո ղու թյամբ: (Benner/Brüggen 1996: 24). ան հա տա կա նու թյան 
զար գաց ման ու նա կու թյու նը ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա կու թյան կարևո րա-
գույն խնդիր նե րից մեկն  է հան դի սա նում:

թե որ քան  է ան հա տի ա զա տու թյու նը հա սա րա կու թյան մեջ և պե տու թյան հետ 
հա րա բե րու թյուն նե րում՝ ան վերջ քննարկ ման նյութ է: արդ յոք թույ լատ րե լի՞ է գաղտ-
նալ սու թյու նը կամ արդ յոք ար տա կարգ ի րա վի ճա կի դեպ քում պաշտ պա նու թյան 
նա խա րարն ի րա վունք ու նի՞ հրա մա յե լու դի մել չա փա զանց կտրուկ մի ջոց նե րի 
(ա սենք՝ գնդա կո ծել ուղևո րա տար ինք նա թի ռը). սրանք հար ցեր են, որ ա ռաջ են 
բե րում ա զա տու թյան սահ մա նա փա կում եր:

ա զա տու թյան սահ մա նա փա կում հաս կա ցու թյան հետ հա ճախ նշվում  է փի լի սո-
փա յա կան եր կու պա տաս խան.

«Ճիշտ  է, ժո ղովր դա վա րու թյան պայ ման նե րում մար դիկ գոր ծում են այն պես, ինչ-
պես ցան կա նում են, սա կայն քա ղա քա կան ա զա տու թյու նը չի են թադ րում ան սահ-
մա նա փակ ա զա տու թյուն: կա ռա վա րու թյու նում, օ րի նակ, ա զա տու թյան գա ղա-
փա րը կա յա նում  է նրա նում, որ պետք  է ա նենք այն, ինչ պետք  է ա նենք, այլ ոչ թե 
ստիպ ված լի նենք ա նել այն, ինչ չպետք է ա նենք:
Մենք պետք  է ա նընդ հատ մտո վի պատ կե րաց նենք ա զա տու թյան և ան կա խու-
թյան տար բե րու թյուն նե րը: Ա զա տու թյան հաս կա ցու թյու նը կա յա նում  է նրա նում, 
որ յու րա քանչ յուրն ա զատ է ա նել այն, ինչ թույ լատ րե լի  է օ րեն քով, և ե թե քա ղա-
քա ցին ա նի այն, ինչ ար գել ված  է օ րեն քով, ա պա նա ար դեն կհաս նի դի վա հար 
ա զա տու թյան, քա նի որ մյուս նե րը նույն պես կձգտեն ու նե նալ նույն ի րա վունք նե րը»: 
(մոն տես քյո, 1992թ. «Օ րեն քի Ո գու մա սին», գիրք XI)



«գո յու թյուն ու նի միայն մեկ խիստ կարևոր պայ ման. ա ռա վե լա գույնս գոր ծել 
հա մա ձայն օ րեն քի, ո րը միա ժա մա նակ կդառ նա հա մընդ հա նուր օ րենք»: (կանտ, 
1995: 51 [Groundwork of the Metaphysics of Morals] «Բա րո յա կա նու թյան մե տա-
ֆի զի կա յի հիմ քե րը»):

Ըստ մոն տես քյո յի՝ ա զա տու-
թյան սահ մա նա փա կու մը 
կապ ված է օ րեն քին հետևե լու 
պար տա վո րու թյան հետ և դ րա 
հետ զու գա հե ռա բար ան հա տը 
պետք է ակն կա լի, որ ա մեն 
մարդ կեն թարկ վի օ րենք նե րին:

կան տի ձևա կեր պում ա վե լի 
հե ռան կա րա յին  է: այն սահ մա-
նա փա կում է ա զա տու թյունն 
աբստ րակ ցիա յի ա վե լի բարձր 
մա կար դակ նե րում: ցան կա ցած 
գոր ծո ղու թյուն նե րում պետք  է 
մտա ծել՝ արդ յոք սա կդառ նա՞ 
հա մընդ հա նուր օ րենք: Հար-
ցի այս ըն դար ձա կու մը դուրս է 
գա լիս միայն օ րեն քին հնա զանդ-
վե լու շրջա նակ նե րից և միև նույն 
ժա մա նակ ընդգծում  է, թե ինչ պես 
կա րող  է ա զա տու թյու նը գոր ծել օ րեն քի շրջա նակ նե րում: մի պարզ օ րի նա կով կա րե-
լի  է ա վե լի պատ կե րա վոր ներ կա յաց նել աս վա ծը: Օ րեն քով ար գել ված չէ 4x4 տի պի 
մե քե նա վա րե լը, ո րը բնա պահ պա նու թյա նը մեծ վնաս  է հասց նում, բայց ե թե բո լո րը 
վա րեն նման մե քե նա ներ, ա պա աշ խար հը կկանգ նի բնա պահ պա նա կան ա ղե տի ա ռջև:

կան տի հա մար ան հա տի ա զա տու թյան սահ մա նա փա կում ե րը կրում էին բա րո-
յա կան բնույթ, ո րը կապ ված էր հան րա յին բա րօ րու թյան հետ: ան ձի ա զա տու թյան 
սահ մա նա փակ ման այս հե ռան կա րը ոչ մի դեպ քում չէր նշա նա կում ա զա տու թյան 
սահ մա նա փա կում հա սա րա կու թյու նում: գեր մա նիա յի սո ցիալ-դե մոկ րա տա կան 
կու սակ ցու թյան Համ բուր գի ծրագ րում հստակ ամ րագր ված է. «յու րա քանչ յուր 
ոք ու նի ա զա տու թյան ի րա վունք և կա րո ղու թյուն: Բայց մար դը կա րո՞ղ է ապ րել 

Մոն տես քյո

Կանտ

Ա զա տու թյան 

սահ մա նա փա կում-

նե րը բա րո յա կան են 

և կապ ված են 

հան րա յին 

բա րօ րու թյան հետ

Շառլ Լո ւի Մոն տես քյո (1689-1755թթ.), ի րա վա բան 

և քա ղա քա կան մտա ծող, հայտ նի է իր «Օ րենք նե րի Ո գու 

մա սին» աշ խա տու թյամբ (1748թ.):

ի թիվս այլ բա նե րի, նա կողմ ա կից էր սահ մա նադ րա-

կան միա պե տու թյա նը և օ րենս դիր, գոր ծա դիր և դա տա-

կան իշ խա նու թյուն նե րի տա րան ջատ մա նը:

Ի մա նո ւել Կանտ (1724-1804թթ.), լու սա վոր չա կան 

դա րաշր ջա նի գեր մա նա ցի նշա նա վոր փի լի սո փա: իր 

աշ խա տու թյուն նե րում նա անդ րա դար ձել  է ժա մա նա-

կաշր ջա նի գրե թե բո լոր փի լի սո փա յա կան խնդիր նե րին:

ն րա հե ղի նա կա վոր աշ խա տու թյուն նե րից են «Զուտ 

բա նա կա նու թյան քննա դա տու թյու նը» (1781թ., Kritik der 

reinen Vernunft), «Գործ նա կան բա նա կա նու թյան քննա-

դա տու թյու նը» (1788թ., Kritik der praktischen Vernunft), 

«Դա տո ղա կան քննա դա տու թյուն» (1790թ., Kritik der 

Urteilskraft), «Մշ տա կան խա ղա ղու թյուն» (1795թ., Zum 

ewigen Frieden), «Բա րո յա կա նու թյան մե տա ֆի զի կա» 

(1796/97թթ., Metaphysik der Sitten):

18
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Ա զա տու թյու նը և 

սո ցիալ- 

դե մոկ րա տիան

այդ պես՝ դա ար դեն կախ ված է հա սա րա կու թյու նից»:
ա վե լի ուշ, ո րոշ տե սու թյուն նե րում, օ րի նակ ՝ ազ գու թյամբ հնդիկ նո բել յան մրցա-
նա կա կիր և տն տե սա գետ ա մար տիա սեն տը, խո սե լով «հնա րա վո րու թյուն նե րի» 
մա սին, ո րոնք հե ռու են ֆի նան սա կան հա վա սա րու թյան շրջա նակ նե րից, պա հան-
ջում է ակ տիվ մաս նակ ցու թյուն հա սա րա կու թյան կյան քին:2

սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յում ա զա տու թյան հար ցի քննարկ ման արդ յուն քում ի հայտ 
են գա լիս մի շարք չա փա նիշ ներ:

Չա փա նիշ ներ, ո րոնք հան դի պում են սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յում ա զա տու-
թյան հար ցը քննար կե լիս:

 ● անձ նա կան ա զա տու թյու նը, ինչ պես նաև հա սա րա կա կան կյան քում ակ տիվ 
մաս նակ ցու թյուն ու նե նա լու և ո րո շում եր կա յաց նե լու ա զա տու թյու նը պետք  է 
հիմ ո վին հաս տատ ված և ա պա հով ված լի նեն:

 ● ա զա տու թյան գա ղա փա րը են թադ րում է, որ մար դը կա րող  է ապ րել այդ ա զա-
տու թյան մեջ: դա պա հան ջում է հա սա րա կա կան մի ջո ցա ռում եր ի րա կա նաց-
նել և ինս տի տուտ ներ հիմ ել այն հնա րա վոր դարձ նե լու հա մար: ա զա տու թյան 
ֆոր մալ հիմ ա վո րու մը որ պես ֆուն դա մեն տալ ի րա վուն ք, դեռ բա վա րար չէ:

 ● ա զա տու թյու նը են թադ րում է, որ մար դիկ կգոր ծեն ա ռա վել արդ յու նա վետ և 
պա տաս խա նա տու: սա կրթու թյան խնդիրն է ժո ղովր դա վա րա կան հա սա-
րա կու թյան մեջ:

2 գերմանիայի առաջին երկու կառավարությունների ներկայացրած չքավորության և հարստության 
մասին հաշվետվություններն ընդգրկում էին ոչ միայն չքավորության սահմանման ցուցանիշները, այլև 
սոցիալական ներգրավվածության և բացառման ցուցանիշները:

«Ա զա տու թյու նը» Գեր մա նիա յի սո ցիալ-դե մոկ րա տա կան կու-
սակ ցու թյան Համ բուր գի ծրագ րում
«Ա զա տու թյու նը են թադ րում է ինք նո րո շում: Յու րա քանչ յուր ոք ու նի ա զա տու-
թյան ի րա վունք և կա րո ղու թյուն: Սա կայն ան հա տը կա րո՞ղ է ապ րել այդ պես՝ դա 
ար դեն կախ ված է հա սա րա կու թյու նից: 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 հնա րա վո րու թյուն նե րը և մաս նակ ցե լու հա սա րա կա կան 
ու քա ղա քա կան կյան քին: Սա կայն ան հա տը կա րող  է օգ տա գոր ծել իր ա զա տու-
թյու նը միայն այն ժա մա նակ, երբ վստահ է, որ ու նի հա մա պա տաս խան սո ցիա-
լա կան ա պա հո վու թյուն»: (Համ բուր գի ծրա գիր, 2007, 15)
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2.2. Հա վա սա րու թյուն-ար դա րու թյուն

Շա տե րը հայտն վում են դժվա րին կա ցու թյան մեջ, երբ հար ցը վե րա բե րում է երկ-
րորդ հիմ ա կան ար ժե քին: ար դոք սա հա վա սա րու թյո՞ւն է, թե՞ ար դա րու թյուն:

այս ա նո րո շու թյու նը կա րե լի  է բա ցատ րել պատ մա փի լի սո փա յա կան հե ռան կա րում.

Ն կար 2. Հա սա րա կու թյուն և հիմ ա րար ար ժեք ներ

Պատ մա կա նո րեն, սկսած ֆրան սիա կան հե ղա փո խու թյու նից, գո յու թյուն ու նեն 
3 հիմ ա րար ար ժեք ներ՝ ա զա տու թյուն, հա վա սա րու թյուն և հա մե րաշ խու թյուն 
(«liberté, egalité et fraternité»). Փի լիոս փա յա կան տե սանկ յու նից այ նո ւա մե նայ նիվ 
կա րող ենք խո սել «ար դար հա սա րա կու թյան» մա սին, ե թե ի րա կա նաց վում են այս 
ե րեք հիմ ա րար ար ժեք նե րը:

«Հա վա սա րու թյան» մա սին քննար կում ե րում միա ժա մա նակ ի հայտ է գա լիս նաև 
այն պի սի մի հար ց, թե ո՞րն  է նյու թա կան և ոչ նյու թա կան բա րիք նե րի ար դա րա ցի 
բաշ խու մը: արդ յուն քում՝ սկսած 1980թ.-ից «ար դա րու թյու նը» հաս տատ վում  է 
որ պես հիմ ա րար ար ժեք, որ պես զի հստա կեց վի կամ էլ ա վե լի գործ նա կան 
դառ նա հա վա սա րու թյան կոն ցեպ ցիան: միա ժա մա նակ խոս վում  էր ա զա-
տու թյան, ար դա րու թյան և հա մե րաշ խու թյան մա սին: այ նո ւա մե նայ նիվ ար ժե 
վեր լու ծել փիլի սո փա յա կան այս քննար կում ե րը: ի տար բե րու թյուն ա զա տու-
թյուն հաս կա ցու թյան, ո րը կա րե լի  է կի րա ռել բո լո րի վրա, հա վա սա րու թյու նը և 
ար դա րու թյու նը հա նդի սա նում են հա րա բե րա կան հաս կա ցու թյուն ներ, ո րոնք 
վե րա բե րում են յու րա քանչ յուր ան դա մի անձ նա կան ա զա տու թյա նը հա սա րա-
կու թյան այլ ան դամ ե րից:

Հա վա սա րու թյո՞ւն, 

թե՞ ար դա րու թյուն

Փի լի սո փա յա կան 

կոն ցեպ ցիա յի և 

ժա մա նա կա կից 

քա ղա քա կան 

գոր ծա ծու թյան 

տար բե րու թյուն նե րը

Ազատություն Հավասարություն Համերաշխություն

Արդար 
հասարակություն
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Հա վա սա րու թյու նը 

և ար դա րու թյու նը 

որ պես հա րա բե րա-

կան հաս կա ցու-

թյուն ներ

Հա վա սա րու թյուն և 

ար դա րու թյուն 

հաս կա ցու թյուն նե րը 

պետք  է  

սահ ման վեն 

զգու շո րեն

Փի լի սո փա յո րեն ար դա րու թյունն ա վե լի բարձր հաս կա ցու թյուն  է: ս տորև 
հե ղի նա կը փոր ձում  է ա ռա վել դի պուկ և կոնկ րետ սահ մա նել ար դա րու թյուն 
հաս կա ցու թյու նը:

«Ի՞նչ  է ար դա րու թյու նը: «Ի՞նչ  է» հար ցը տրվում  է միայն ինչ-որ բա նին: Իսկ ար դա-
րու թյու նը ա ռան ձին վերց րած բան չէ: Ար դա րու թյու նը հա րա բե րու թյուն նե րի կա տե-
գո րիա  է: Այն վե րա բե րում է մարդ կանց հա րա բե րու թյուն նե րին: Հետևա բար հար ցը 
ոչ թե պետք  է հնչի «ի՞նչ  է ար դա րու թյու նը», այլ «ին չի՞ մա սին  է ար դա րու թյու նը»: 
Ար դա րու թյան խնդիրն  է, թե ինչ պես է ան հա տը հա րա բե րու թյուն նե րի մեջ մտնում 
հա մայն քի հետ, ո րի ան դամ է նա, ինչ պես նաև հա սա րա կու թյան այլ ան դամ ե րի 
հետ: Մար դիկ անհրա ժեշ տու թյուն են զգում պար զա բա նե լու ի րենց տե սա կե տը 
նրանց նկատ մամբ, ում հետ մտնում են փոխ հա րա բե րու թյան մեջ՝ պար զե լու, թե 
ի րենք ինչ պես են ըն կալ վում, ինչ քա նով են գնա հատ ված: Ե թե մարդ կանց ինք նագ-
նա հա տա կա նը հա մա պա տաս խա նում  է նրան, թե ինչ են ի րենց մա սին մտա ծում, 
ա պա նրանք զգում են, որ ի րենց հան դեպ ար դա րա ցի են: Այս պի սի դա տո ղու թյուն-
նե րը ի հայտ են գա լիս նյու թա կան կամ ոչ նյու թա կան բա րիք նե րի բաշխ ման հար-
ցում»: (Հեյն րիխ, 2002թ., 207)

ար դա րու թյան մա սին հաս կա ցու թյու նը տար բեր ըն կա լում եր ու նի: ան հա տա պես 
որևէ մե կը կա րող  է զգալ, որ ի րեն ար դա րա ցի չեն վե րա բեր վել, մինչ դեռ տվյալ 
վե րա բեր մուն քը կա րող է օբ յեկ տի վո րեն «ար դա րա ցի» լի նել: ի՞նչն է ար դա րա ցի 
և ի՞ն չը ոչ. այս հար ցը կա րող  է սահ ման վել միայն սո ցիա լա կան բա նակ ցու թյուն-
նե րի մի ջո ցով: այլ կերպ ա սած՝ ար դա րու թյու նը պա հան ջում է՝

 ● նյու թա կան և ոչ նյու թա կան բա րիք նե րի բաշ խում հա սա րա կու թյան կող մից,
 ● բա րիք նե րի բաշ խու մ օ րի նա կան, ըն դուն ված չա փա նիշ նե րով, ո րոնց բո լո րը 

հա մա ձայն են:

ե թե առ կա են այս եր կու բա ղադ րիչ նե րը, կա րող ենք խո սել ար դա րու թյան մա սին: 
իսկ հա վա սա րու թյու նը են թադ րում է այդ նյու թա կան և ոչ նյու թա կան բա րիք նե րի 
բաշխ ման հա տուկ ձև:
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Խն դիր.  

ինչ պե՞ս կա րող  է 

«ար դա րա ցի 

խտրա կա նու թյու նը» 

ար դա րաց վել 

Ար դա րու թյան չորս 

մո տե ցում

«Հա վա սա րու թյու նը պետք  է լի նի սկզբնա կետ և ոչ սո ցիա լա կան կար գու կա նո նի 
հիմք: Այս հիմ ա կան նոր մը պար տա դիր է, որ պես զի ար դեն բաշխ ման ժա մա նակ 
ցան կա ցած ա նար դա րու թյուն լուծ վի այդ նոր մի հի ման վրա: Բաշխ ման հիմ ա կան 
նոր մը հա վա սա րու թյունն է՝ հաշ վի առ նե լով բո լոր նրանց, ում պետք  է նե րա ռել այդ 
բաշխ ման ժա մա նակ: Ի տար բե րու թյուն ար դա րու թյան, հա վա սա րու թյու նը կա րիք 
չու նի որևէ չա փա նիշ նե րի: Ե թե բա րիք նե րի բաշխ ման հա մար գո յու թյուն չու նի որևէ 
չա փա նիշ, որևէ սահ մա նում, ին չի հա մա ձայն մե կը կա րող  է ստա նալ ա ռա վել կամ 
մյու սից ա վե լի շուտ, ա պա այդ բա րիք նե րը պետք  է բո լո րին հաս նեն հա վա սա րա-
պես»: (Հեյն րիխ, 2002թ., 211)

Հետևա բար պա հանջ վում  է հա վա սա րու թյուն, երբ չկա որևէ սո ցիա լա կան փաս-
տարկ, ո րը կա րող  է ար դա րաց նել խտրա կա նու թյու նը բա րիք նե րի բաշխ ման 
ժա մա նակ:

այս տեղ ա ռանց որևէ տե սու թյան կա րող են սահ ման վել հա վա սա րու թյան և ար դա-
րու թյան կոն ցեպ ցիա նե րը՝ հա կա սե լով միմ յանց: այ նո ւա մե նայ նիվ հարց  է ծա գում, 
թե ինչ պե՞ս կա րե լի  է ար դա րաց նել «ան հա վա սար բաշ խու մը»: գո յու թյուն ու նեն 
բազ մա թիվ հիմ քեր և սահ մա նում եր: ցան կա ցած ոք, ով հե տաքրքր վում  է քա ղա-
քա կա նու թյամբ, պատ կե րաց նում է, թե ինչ պես կա րե լի  է ար դա րաց նել կամ քննա-
դա տել տար վող քա ղա քա կա նու թյու նը:

այս մա սում կներ կա յաց վի ար դա րու թյան չորս հաս կա ցու թյուն, ո րոնք 1980-1990թթ. 
քննարկ վել են ինչ պես տե սա կան, այն պես էլ քա ղա քա կան մա կար դակ նե րում: այս 
բո լոր սահ մա նում ե րից պարզ  է դառ նում, որ ար դա րու թյան մեջ ռա ցիո նա լու թյուն 
փնտրե լը հեշտ չէ, և սա քա ղա քա կան բա նա վե ճե րի հարց  է:

Ջոն Ռոուլ զի «Ար դա րու թյան տե սու թյու նը»
 ● ա զա տա կան ար դա րու թյան տե սու թյան քննա դա տու թյու նը սո ցիա լիստ նե րի 

կող մից,
 ● նեն սի Ֆ րեյ զե րի սահ մա նու մը՝ «ճա նա չել և վե րա բաշ խել»,
 ● ար դա րու թյան քա ղա քա կան չա փո րո շիչ նե րը:
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Ջոն Ռոուլզ

« Ար դար հիմ ա կան 

կա նոն նե րի» 

հաս տա տում

2.2.1. Ջոն Ռոուլ զի  
«Ար դա րու թյան տե սու թյու նը»3

Ջոն Ռոուլ զի «Ար դա րու թյան տե սու-
թյուն» աշ խա տու թյու նը փի լի սո փա յա-
կան կոն տեքս տում շատ հե տաքր քիր 
քննար կում ե րի թե մա է: ն րա՝ ա զա-
տա կան ա վան դույթ նե րով տե սու-
թյունն ա ռա ջին ան գամ ներ կա յաց-
վեց դեռ 1971թ., սա կայն քա ղա քա կան 
ազ դե ցու թյուն ու նե ցավ միայն 1980-
1990թթ.: այն հան դես ե կավ Ռեյ գա նի 
և թեթ չե րի շու կա յա կան ռա դի կալ 

դա րաշր ջա նում, որ պես հա կա ռակ տե սա կետ, և ի րա կա նաց վեց Հել մուտ կո լի 
«հոգևոր և բա րո յա կան հե ղա փոխ ման» կա ռա վա րու թյան կող մից (պատ մա կան 
կոն տեքս տում տես Nida-Rümelin, 1997, 15): Ռոուլ զի տե սու թյու նը լայ նո րեն քննարկ-
վում էր հատ կա պես սո ցիալ-դե մոկ րատ նե րի շրջա նակ նե րում:

իր տե սու թյան մեջ Ռոուլ զը վեր լու ծել է ծա գած կոնֆ լիկտ նե րի կար գա վո-
րու մը մի հա սա րա կու թյու նում, ո րի ան դամ ե րը պետք  է հա մա գոր ծակ ցու թյան 
մի ջո ցով փո խա նա կեին հա մե մա տա բար սա կավ բա րիք նե րը: այս նպա տա կին 
հաս նե լու հա մար հա կա սող շա հե րը պետք  է ստեղ ծեին «ար դար հիմ ա կան 
կա նոն ներ»՝ ինս տի տուտ նե րին բնո րոշ տես քով (սահ մա նադ րու թյուն, տնտե-
սա կան և քա ղա քա կան շրջա նակ նե ր և այլն): Ռոուլզն իր տե սու թյան մեջ այս 
ա նո րոշ են թադ րու թյուն նե րը պար զա պես կա նո նա կար գել  է մի շարք կա նոն-
նե րով և սկզ բունք նե րով:

նա սկսել է հետև յալ են թադ րու թյամբ՝
 ● ֆուն դա մեն տալ մտքե րը և սկզ բունք նե րը կա րող են կա նո նա կարգ վել, ին չին 

հա մա ձայն կլի նեն բո լո րը:
 ● Ժա մա նա կա կից դե մոկ րա տիան են թադ րում է, որ մար դիկ միմ յանց ըն դու նեն 

որ պես հա վա սար և ա զատ:
 ● այս հիմ քե րի վրա կա րող են ի հայտ գալ սո ցիալ-հա մա գոր ծակ ցու թյան ու ղի ներ:

3  Ջոն Ռոուլզի տեսությունն ամբողջովին ներկայացնելը դուրս է մեր քննարկման շրջանակներից: 
նպատակն է պարզապես քննարկել այն գործնական խնդիրները, որոնք առաջանում են քաղաքական 
պրատիկայում արդարության հասկացության սահմանման ընթացքում:

Ջոն Ռոուլզ (1921-2002թթ.), փի լի սո փա, 

ա զա տա կան ա վան դույթ նե րի բա րո յա կա նու-

թյան ջա տա գով: Հար վար դի հա մալ սա րա նի 

քա ղա քա կան փի լի սո փա յու թյան ամ բիո նի 

պրո ֆե սոր: 1971թ. տպագ րեց իր «Ար դա րու-

թյան տե սու թյուն» հայտ նի աշ խա տու թյու նը:

ն րա տե սու թյու նը սո ցիալ-դե մոկ րա տա-

կան շրջա նակ նե րում բուռն քննարկ ում ե րի 

ա ռար կա է դար ձել 1980-1990թթ.:
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Մտ քի փոր ձա ռու-

թյուն, ա զատ, 

հա վա սար և 

ն պա տա կաս լաց 

մարդ կանց «յու րօ րի-

նակ տե սա կետ-

նե րը»

«Մաք սի մին» 

(maximin) կա նո նը

Ար դա րու թյան եր կու 

սկզբունք նե րը

Ար դա րա ցի 

բաշխ ման նոր 

սահ մա նում

Եր կու հիմ ա կան 

սկզբունք ներ

Ռոուլ զը, ինչ պես և լո քը, են թադ րում էր, որ այս նպա տա կի ի րա գործ ման հա մար 
անհ րա ժեշտ են սկզբնա կան պայ ման ներ: այ նո ւա մե նայ նիվ նա ներ կա յաց նում էր 
ոչ թե ի րա կան, այլ հի պո թե տիկ մի ի րա վի ճակ, երբ ա զատ և հա վա սար մար դիկ, 
ա ռաջ նորդ վե լով միայն անձ նա կան շա հե րով, հա մախմբ վում էին ար դա րու թյան 
սկզբունք նե րի շուրջ հա մա ձայ նու թյան գա լու հա մար:

Ըստ Ռոուլ զի, այս գոր ծըն թա ցի հիմ ա կան նպա տակն  էր հա մայն քի, ինչ պես 
նաև հա սա րա կու թյան ան դամ ե րի փոխ հա մա ձայ նու թյու նը՝ հիմ ված ար դար 
պայ ման նե րի վրա:

Էքս պե րի մեն տալ մտքե րի մեկ այլ աս պեկտն  էլ այն էր, որ մար դիկ չեն գի տակ-
ցում հա սա րա կու թյան մեջ ի րենց դե րը: Ըստ Ռոուլ զի, յու րա քանչ յուր ոք պետք  է 
հե տաքրքր ված լի նի նաև նրանց դե րով, ով քեր ա ռա վել քիչ են ա պա հով ված 
(«մաք սի մին» կա նոն):

Քն նարկ ման կե տեր և վար ժու թյուն ներ
Ջոն Ռոուլզն ըն թեր ցող նե րին հրա վի րում է մաս նակ ցե լու մտա վոր էքս պե րի մեն տի:
Պատ կե րաց րեք ձեզ ա զատ, հա վա սար, նպա տա կաս լաց և ռա ցիո նալ մարդ կանց 
հա վա քում՝

 ● ո՞ր սկզբունք նե րի հետ կհա մա ձայ նեիք,
 ● ո՞ր սկզբունք նե րը կլի նեին վի ճա հա րույց,
 ● ի՞նչ փաս տարկ նե րով կլուծ վեին վի ճա հա րույց հար ցե րը,
 ● այդ սկզբունք նե րից ո րո՞նք կի րա կա նաց վեին մեր հա սա րա կու թյունում:

Ռոուլ զի լայ նա մասշ տաբ տե սու թյան մեջ պետք  է ա վե լի ու շա դիր վեր լու ծել այս 
եր կու հիմ ա կան սկզբունք նե րը, որ պես զի հնա րա վոր լի նի ա սել՝ ար դոք դրանք 
ար դա րա ցի՞ են, թե՞ ոչ:

Ռոուլ զի գլխա վոր ներդ րու մ այն է, որ սո ցիա լա կան բա րիք նե րի վե րա բաշխ ման 
մա սին դա սա կան ա զա տա կան քննար կում ե րը վե րա սահ մա նեց ար դա րա ցի 
բաշխ ման իր տե սու թյամբ: այս պի սով Ռոուլ զը հղում կա տա րեց ա զա տա կան 
ա վան դույթ նե րին, ո րոնք ի րենց մեջ ու նեն քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք նե րի և 
ա զա տու թյուն նե րի պա հանջ և կա պեց այն սո ցիալ-դե մոկ րա տա կան հա վա սա-
րու թյան և ար դա րու թյան գա ղա փար նե րին:

իր «Ար դա րու թյան տե սու թյու նում» նա ձևա վո րեց եր կու սկզբունք.
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Հիմ ա կան  

ա զա տու թյուն ներ

Սկզ բունք նե րի 

տար բե րու թյու նը

«Ար դար ան հա վա-

սար բաշխ ման»  

պայ ման նե րը

1. «Յու րա քանչ յուր ոք պետք  է ու նե նա հա վա սար ի րա վունք ըն դար ձակ հա վա սար 
հիմ ա րար ա զա տու թյուն նե րի հա մա կար գում, ո րը հա մա տե ղե լի է նման ա զա տու-
թյան հետ բո լո րի հա մար հա մակար գում»: (Ռոուլզ, 1979թ., 81)4

2. «Սո ցիալական և տն տե սա կան ան հա վա սա րու թյուն նե րը պետք  է այն պես կա նո-
նա կարգ վեն, որ եր կուսն  էլ ա) լի նեն ա մե նա շա հե կա նը ա մե նատկա րի հա մար, բ) 
կցված լի նեն աշ խա տա տե ղե րի, ո րոնք բաց կլի նեն բո լո րի հա մար՝ ար դար հա վա-
սար պայ ման նե րով»: (Ռոուլզ, 1979թ., 336)

ա ռա ջին սկզբունքն իր մեջ նե րա ռում  է հիմ ա կան ա զա տու թյուն նե րի ողջ հա մա-
կար գը, ո րը պետք  է ու նե նա և կի րա ռի յու րա քանչ յուր ոք: այ սինքն՝ հա վա սա րու-
թյուն օ րեն քի ա ռաջ և ան ձի ի րա վունք նե րի ա պա հո վում: ուս տի պետք է խոս վի 
օ րեն քի ա ռաջ հա վա սա րու թյան և ե րաշ խա վոր ված սե փա կան ի րա վուն քի մա սին: 
այս սկզբուն քը գրա կա նու թյան մեջ ըն դուն վեց բո լո րի կող մից:

Ռոուլ զը են թադ րում էր, որ ա զա տա կան ա վան դույթ նե րի հա մա ձայն ա ռա ջին 
սկզբուն քը պետք  է կարևոր վեր երկ րոր դից:5

ի տար բե րու թյուն լայ նո րեն ըն դուն ված ա ռա ջին սկզբուն քի, երկ րոր դը, այս պես 
կոչ ված «տար բե րու թյուն նե րի սկզբուն քը», շատ ա վե լի բարդ  է: Ռոուլ զը ա ռա ջար-
կում էր վե րա ցա կան նոր մեր, հա մա ձայն ո րոնց խտրա կա նու թյու նը կա րող  է ար դա-
րաց վել: ա նար դա րա ցի բաշ խու մը կա րող  է ար դա րաց վել, ե թե կա եր կու պայ ման.

1. ե թե դա նրանց օգ տին  է, ով քեր ա ռա վել վատ վի ճա կում են,
2. գրա սեն յակ նե րը և պաշ տոն նե րը բաց ու ա զատ են բո լո րի հա մար:

իր ա ռա ջին պայ մա նը՝ «ար դար ան հա վա սար բաշ խու մը», Ռոուլ զը ձևա կեր պեց 
ան հա վա սար բաշխ ման դեպ քում ակն կալ վող հետևանք նե րի տե սանկ յու նից. ե թե 
բո լորն օ գուտ պի տի ստա նան, նե րառ յալ կա րի քա վոր նե րը, ա պա ան հա վա սար 
բաշ խու մը (և ն րա հե տա գա հետևանք նե րը) կա րե լի է գնա հա տել ար դա րա ցի: ուս-
տի հետևանք նե րի հար ցի քննար կու մը կա րե լի  է դեռ հե տաձ գել:

4  այս ձևակերպումը հանդիսանում է կանտի ավելի վաղ կատարած ձևակերպման հոմանիշը. 
«յուրաքանչյուր գործողություն համարվում է արդարացի և կարող է գոյակցել, եթե համապատասխանում 
է յուրաքանչյուրի և բոլորի ազատ կամքին և ունիվերսալ օրենքին» (կանտ, 1963թ., 33)
5 ինչպես մեյերն է բացատրում, սրա ապացուցումը հանդիսանում է խնդրահարույց, ինչպես գործնական 
այնպես էլ տրամաբանական տեսակետից (նայել էջ 93)
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Գործ նա կան 

օ րի նակ

երկ րորդ պայ մա նը վե րա բե րում է հա վա սար մուտ քի ի րա վուն քին: ե թե բո լո րին 
հա սա նե լի է գրա սեն յակ ներ և պաշ տոն ներ զբա ղեց նե լը, ա պա ա նար դա րա ցի 
բաշ խու մը նույն պես կա րող  է ար դա րաց վել: այ սինքն՝ «հնա րա վո րու թյուն պետք  է 
ու նե նան բո լո րը»:

սկզ բունք նե րի տար բե րու թյու նը վի ճա հա րույց  է ոչ միայն փի լի սո փա յա կան, այլև 
քա ղա քա կան տե սանկ յու նից: մինչ ո րո շե լը՝ արդ յո՞ք դա ար դա րու թյան հա մար ժեք 
սահ մա նում է, պետք  է այն կի րառ վի գործ նա կա նում: ս տորև ներ կա յաց ված  է մի 
քա նի քա ղա քա կան փաս տարկ, ո րոնք պետք  է գնա հա տել և ո րո շել՝ արդ յոք դրանք 
ար դա րա ցի՞ են՝ ել նե լով Ռոուլ զի եր կու սկզբունք նե րից:6 լա վա գույն տար բե րա կը 
կլի նի, ե թե ա ռա ջին հեր թին բնազ դա բար գնա հա տեք՝ ար դա րա ցի՞  է, թե՞ ոչ:

Քն նար կում: Պ րոգ րե սիվ ե կամ տա հարկ. ա յո՞, թե՞ ոչ
չ նա յած այն հան գա ման քին, որ ճնշող մե ծա մաս նու թյու նը դեմ էր Պոլ կիրխ հո վի 
և ուլտ րա ա զա տա կան նե րի փաս տարկ նե րին, դրանք դեռ պետք  է ի րենց զար գա-
ցու մը ու նե նա յին: Պոլ կիրխ հո վը գեր մա նիա յի ք րիս տո նեա դե մոկ րա տա կան միու-
թյան ֆի նանս նե րի նա խա րարն  էր և 2005թ. պառ լա մեն տա կան ընտ րու թյուն նե րի 
ժա մա նակ ա ռա ջար կեց, որ բո լո րը հարկ վեն ե կամ տի 25 տո կո սի չա փով, չնա յած 
որ պրոգ րե սիվ ե կամ տա հար կը գեր մա նիա յում գոր ծում  է վեր ջին տաս նամ յակ նե-
րին, ըստ ո րի՝ հար կե րի չափն ա վե լա նում  էր ե կամ տին զու գա հեռ:

այլ կերպ ա սած՝ բո լո րի ե կա մուտ նե րը են թարկ վում են պրոգ րե սիվ ե կամ տա հար կի 
կի րա ռե լի տո կո սադ րույ քով:

Հարց
որ քա նո՞վ են ար դար այս եր կու մո դել նե րը:
կքն նար կենք Ռոուլ զի տե սու թյան շրջա նակ նե րում:

6  ի դեպ, Ռոուլզի տեսությունը կընկալվի սխալ, եթե անհավասարությունը դիտարկենք սկզբունքների 
տարբերությունից: Ռոուլզը ենթադրում էր, որ արդարությունը հանդիսանում է երկու սկզբունքների 
պայման:
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Սո ցիա լա կան 

ի րա կա նու թյու նը

Ինչ պե՞ս մեկ նա բա-

նել հա սա րա կու թյու-

նում ան հա վա սա-

րու թյան և 

ա նար դա րու թյան 

գե րակշ ռու թյու նը

2.2.2. սո ցիա լիստ նե րի քննա դա տու թյու նը՝ 
ուղղ ված ար դա րու թյան ա զա տա կան  
հաս կա ցու թյա նը

Սա ա զա տու թյան, հա վա սա րու թյան և սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի կա տար յալ 
դաշտ  է: Ա զա տու թյուն, քա նի որ և՛ գնոր դը, և՛ վա ճա ռո ղը գոր ծում են ի րենց ա զատ 
կամ քով: Ն րանք միմ յանց հետ հա րա բե րու թյուն նե րի մեջ են մտնում որ պես ա զատ 
մար դիկ, ո րոնք հա վա սար են օ րեն քի ա ռաջ: Հա վա սար են, քա նի որ հա վա սա րա-
պես ստա նում են այն, ինչ ու զում են: Սե փա կա նու թյուն, քա նի որ տնօ րի նում են այն, 
ինչ միայն ի րենց  է պատ կա նում: (կ. մարքս, «Կա պի տալ», գիրք 1)

ար դա րու թյուն և հա վա սա րու թյուն հաս կա ցու թյուն նե րը ներ կա յաց ված են Ռոուլ զի 
և Հեյն րիխի փի լի սո փա յա կան տե սու թյուն նե րում7, որ տեղ դրանք հստա կեց ված և 
տար բե րակ ված են՝ հա մա ձայն հե ղի նակ նե րի տե սա կետ նե րի: Հետևա բար դրանք 
ներ կա յաց վում են որ պես տե սու թյուն ներ, այլ ոչ սո ցիալ-ի րա կա նու թյան մեջ գո յու-
թյուն ու նե ցող ինչ-որ երևույթ ներ: ար դա րու թյան երևույ թը սահ մա նե լու հա մար 
պետք  է, որ այն ի րա գործ վեր տվյալ հա սա րա կու թյան մեջ:

այ նո ւա մե նայ նիվ հիմ ա կան պա հանջ նե րից  է, որ այդ հիմ ա րար ար ժեք ներն ու նե-
նան ի րենց ազ դե ցու թյու նը հա սա րա կու թյան վրա: ար դա րու թյան մա սին սո ցիա-
լիստ նե րի կոն ցեպ ցիան հան դես ե կավ հենց այս տե սա նկյու նից:

ար դա րու թյան մա սին սո ցիա լիս տա կան հաս կա ցու թյու նը պա հան ջում է մեկ նա բա-
նել ան հա վա սա րու թյու նը և ա նար դա րու թյու նը: աղ քա տու թյան և հարս տու թյան 
վի ճա կագ րու թյու նից պարզ երևում է, որ հա սա րա կու թյունն ինք նու րույն չի կա րող 
հաս նել հա վա սա րու թյան և ար դա րու թյան: ան հա վա սա րու թյու նը և ա նար դա րու-
թյու նը ոչ թե պա տա հա կա նու թյան կամ ան հա վա սա րակշ ռու թյան արդ յունք են, այլ 
ժա մա նա կա կից հա սա րա կու թյան հա մա կար գա յին խնդիր նե րից մե կն են հան դի-
սա նում: ան հա վա սա րու թյան և ա նար դա րու թյան ա ռա ջաց ման հիմ ա կան, բայց ոչ 
միակ պատ ճա ռն են հան դի սա նում կա պի տա լիս տա կան տնտե սու թյու նում առ կա 
ար տադ րա կան հա րա բե րու թյուն նե րը:

սո ցիա լիստ նե րի փաս տարկ նե րը վեր ջին 150 տա րի նե րին ձևա վոր վել են եր կու 
հիմ ա կան ուղ ղու թյամբ: մի կող մից՝ նրանք պա հան ջում են սո ցիա լա կան բա րե-

7 Պետք է նշել, որ Հեյնրիչը չուներ որևէ լիբերալ տեսություն, առաջին հերթին այն սոցիալ-փիլիսոփայական 
կամ ռադիկալ փիլիսոփայական էր:
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Ան հա վա սա րու-

թյու նը կա րո՞ղ է 

շա հա վետ լի նել 

բո լո րի հա մար

Բաշխ ված 

ար դա րու թյունն 

ընդ դեմ հա սա նե-

լիու թյան ար դա րու-

թյան

կե ցու թյան վե րա բաշ խում, մյուս կող մից՝ բա րիք նե րի ար տադր ման և ձեռք  բեր ման 
ե ղա նա կնե րի հիմ ո վին փո փո խու թյուն, որ պես զի ա զա տու թյունն ի րա կա նաց վի 
բո լո րի հա մար: Հիմ ա կան գա ղա փարն այն է, որ հա վա սա րու թյու նը պետք  է ի րա-
կան լի նի, որ պես զի ա պա հով վի բո լո րի ա զա տու թյու նը:

Ռոուլզն իր մո տե ցու մով հա կա սում  էր այս մտքին՝ վստա հեց նե լով, որ ընդ հա նուր 
առ մամբ կա րի քա վոր ներն ա ռա վել օ գուտ կու նե նան սո ցիալ-շու կա յա կան տնտե-
սու թյան պայ ման նե րում:

սո ցիա լիս տա կան մո տե ցում ե րը հա կա սում են Ռոուլ զի այն մտ քին, որ տնտե սա-
կան ան հա վա սա րու թյու նը կա րող է օ գուտ բե րել (մաս նա վո րա պես նրանց, ով քեր 
ա ռա վել կա րի քա վոր են): սո ցիա լիստ ներն, ընդ հա կա ռա կը, են թադ րում են, որ դրա-
նից ա վե լի կսրվեն ան հա վա սա րու թյունն ու ա նար դա րու թյու նը: վեր ջին փոր ձե րի 
վրա հիմ ված ու սում ա սի րու թյուն նե րը հենց դա են վկա յում:8

այս գա ղա փա րա կան բա ժա նու մը ձա խա կողմ յան քա ղա քա կան շրջա նակ նե րում իր 
ար տա հայ տու թյունն ու նե ցավ նաև տե սա կա նո րեն: ար դա րու թյան մա սին բա նա վե-
ճե րում եր կու տար բեր մո դել նե րը կանգ նե ցին կողք կող քի. մի կող մից սո ցիա լա կան 
և ն յու թա կան բա րիք նե րի բա ժան ման ար դա րու թյուն, մյուս կող մից՝ այս կամ այն 
սո ցիա լա կան խմբին ըն դու նե լու և տար բեր սո ցիա լա կան պաշ տոն նե րը հա սա-
նե լի դարձ նե լու ար դա րու թյուն: այլ կերպ ա սած՝ սո ցիա լա կան կար գա վի ճակ: այս 
բա նա վե ճն առ կա է ոչ միայն տե սա կան, այլև քա ղա քա կան մա կար դա կում: Բայց 
այս հա կա սու թյու նը՝ մի կող մից ար դա րա ցի բաշխ ման, մյուս կող մից՝ ար դա րա ցի 
հա սա նե լիու թյուն ու նե նա լու ի րա վուն քը, հիմ ա կա նում հան դի սա նում  է կող մե րի 
կան խա կալ կար ծիք նե րի արդ յունք:

մաս նա վո րա պես այն տե սա բան նե րը, ով քեր մեծ նշա նա կու թյուն են տա լիս ար դար 
հա սա նե լիու թյա նը, չեն ան տե սում վե րա բաշխ ման հար ցը: ա վե լի շուտ սե ղա նին է 
դրված ար դա րու թյան մա սին ա վե լի բարդ հաս կա ցու թյուն, ո րը ար դա րու թյան 
խնդի րը հան գեց նում  է տնտե սա կան ան հա վա սա րու թյա նը:

այս վե ճը հատ կան շա կան է նաև այն քա նով, որ կա րող է են թադ րել աշ խա տող նե րի 
տա րան ջա տում տար բեր թի րա խա յին խմբե րի, ո րոնք որ պես այդ պի սին կարևոր 
են սո ցիալ-դե մոկ րատ նե րի հա մար: այս պա հի դրու թյամբ, թի րա խա յին խմբե րից 
յու րա քանչ յու րը, ինչ պես ա վե լի վաղ, բևե ռաց ված է ա զա տու թյան և հա վա սա րու-
թյան իր պատ կե րա ցում ե րում:

8 Օրինակը գտնելու համար նայել հետևյալ ուսումասիրությունները. Bourdieu et al. 1997; Castel 2000; 
Schultheis/Schulz 2005
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ս տորև հա կիրճ ներ կա յաց նենք նեն սի Ֆ րեյ սե րի երկ չափ ար դա րու թյուն հաս կա-
ցու թյու նը, ո րը հիմ ա կա նում նե րա ռում  է ար դա րու թյան եր կու աս պեկտ:

2.2.3 նեն սի Ֆ րեյ զե րի երկ չափ  
ար դա րու թյուն հաս կա ցու թյու նը

ար դա րու թյան մա սին իր այս հաս կա ցու թյու նում նեն սի Ֆ րեյ զե րը փոր ձում  է մեղ մել 
ար դա րա ցի բաշխ ման-վե րա բաշխ ման և ար դա րա ցի հա սա նե լիու թյան ի րա վուն քը 
կամ ա զա տա կան մո տե ցու մը և ա ռա ջար կում է ար դա րու թյան երկ չափ կոն ցեպ ցիա:

«Տե սա կա նո րեն խնդիրն այն է, որ պետք  է մշա կել ար դա րու թյան երկ չափ հաս կա-
ցու թյուն, ուր ի րենց տե ղը կգտնեն ինչ պես սո ցիա լա կան ար դա րու թյու նը, այն պես էլ 
տար բե րու թյուն նե րի ճա նաչ մանն ուղղ ված պաշտ պա նո ղա կան պնդում ե րը: Գործ-
նա կա նո րեն խնդիրն այն է, որ պետք  է մշա կել ծրագ րա յին քա ղա քա կան կողմ ո րո-
շում, որն իր մշակ ման գոր ծը նթա ցով կա րող է ներգ րա վել վե րա բաշխ ման քա ղա-
քա կա նու թյան լա վա գույ նը՝ ճա նա չո ղա կան քա ղա քա կա նու թյան լա վա գույ նի հետ»: 
(Ֆ րեյ զեր, 2003: 17 f.)

Ֆ րեյ զե րի դրույ թը հետև յալն է՝ ա մեն ա նար դա րու թյուն կամ ան բա րեն պաստ պայ-
ման իր մեջ նե րա ռում  է տնտե սա կան թե րու թյուն ներ և ան տեղ յա կու թյուն՝ ի րեն 
բնո րոշ հա մա մաս նու թյուն նե րով:

Ն կար 3. Նեն սի Ֆ րեյ զե րի ար դա րու թյան կոն ցեպ ցիան

որ պես օ րի նակ դի տար կենք այն խտրա կա նու թյու նը, որն ուղղ ված  է հա մա սե ռա մոլ-
նե րի դեմ՝ ա ռա ջին հեր թին հա սա րա կու թյու նում հար գան քի և ս տա տու սի հար ցում: 
միա ժա մա նակ այն անխ զե լիո րեն կապ ված է գրանց ված օ րի նա կան ա մուս նա-
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Տնտեսական ասպեկտ
«տնտեսական անհավասարություն»

Արդարություն

Երկ չափ  

ար դա րու թյուն 

հաս կա ցու թյու նը

Գործ նա կան 

օ րի նակ ներ
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Ար դա րու թյու նը 

պա հան ջում է 

բազ մա կողմ 

ռազ մա վա րու թյուն

Հա վա սար  

մաս նակ ցու թյան 

գա ղա փա րը

կան զույ գե րի հարկ ման պար-
տա վո րու թյուն նե րի հետ: այս տեղ 
ար դա րու թյան կա րե լի  է հաս նել 
միայն այն ժա մա նակ, երբ հաշ վի 
առն վեն բո լոր թե րու թյուն նե րը 
թե՛ ստա տու սի, թե՛ տնտե սա կան 
կարևո րու թյան հար ցում:

որ պես երկ րորդ օ րի նակ, 
դի տար կենք գոր ծա զուրկ նե րի ան ար գում ու վտա րու մը հա սա րա կու թյան կող-
մից: թեև այդ խա վի սո ցիա լա կան բա ցա ռու մը պատ ճառ է ան բա րեն պաստ նյու-
թա կան հան գա մանք նե րի, փոր ձա ռա կան ու սում ա սի րու թյուն նե րը կրկին հաս-
տա տում են, որ հա սա րա կու թյու նում հար գան քը և ճա նա չու մը, այլ կերպ ա սած՝ 
սո ցիա լա կան կար գա վի ճա կը, լուրջ խնդիր նե րի առջև է դնում նրանց, ով քեր նման 
ի րա վի ճա կում հան դի սա նում են տու ժող կողմ: որ պես զի հնա րա վոր լի նի ի րա-
գոր ծել ար դա րու թյու նը և ա պա հո վել նրանց մաս նակ ցու թյու նը հա սա րա կա կան 
կյան քին, հար կա վոր  է մշա կել նոր ռազ մա վա րու թյուն, ո րը հա մա պա տաս խա նա-
բար հաշ վի կառ նի այս եր կու հար թու թյուն նե րը:

Ֆ րեյ զե րը ներ կա յաց նում է ա նար դա րու թյան և խտ րա կա նու թյան ու սում ա սի րու-
թյուն նե րի վեր լու ծու թյան կար գը: նա փոր ձում  է նոր մա տի վո րեն հստակ ձևա կեր-
պել, թե ինչ է ար դա րու թյու նը: նա ար դա րու թյունն ըն կա լում  է որ պես հա վա սար 
մաս նակ ցու թյան ի րա վունք:

«Իմ կոն ցեպ ցիա յի նոր մա տիվ հիմ քը մաս նակ ցու թյան հա վա սա րու թյունն է: Ըստ 
այդ նոր մի, ար դա րու թյու նը պա հան ջում է սո ցիա լա կան մե խա նիզմ եր, ո րոնք թույլ 
կտան հա սա րա կու թյան բո լոր ան դամ ե րին հա րա բե րակց վել միմ յանց հետ որ պես 
հա վա սա րի: Վս տահ եմ, որ հա վա սար մաս նակ ցու թյան հա մար պետք  է ի րա գործ վի 
եր կու պա հանջ. ա ռա ջի նը՝ նյու թա կան ռե սուրս նե րը պետք  է այն պես բաշխ վեն, որ 
ա պա հով վեն մաս նա կից նե րի ան կա խու թյու նը և ձայ նի ի րա վուն քը: Սա ես կան-
վա նեմ հա վա սար մաս նակ ցու թյան օբ յեկ տիվ պայ ման: Այն բա ցա ռում  է տնտե սա-
կան կախ վա ծու թյու նը և ան հա վա սա րու թյու նը, ո րոնք խո չըն դո տում են հա վա սար 
մաս նակ ցու թյու նը: […] Երկ րորդ պայ մա նը պա հան ջում է ինս տի տու ցիո նալ մո դել-
ներ, ո րոնք մաս նա կից նե րին կըն ձե ռեն հա վա սա րա չափ հար գանք և հա վա սար 
հնա րա վո րու թյուն ներ՝ հաս նե լու սո ցիա լա կան գնա հա տան քի: Սա ես կան վա նեի 
հա վա սար մաս նակ ցու թյան սուբ յեկ տիվ նա խա պայ ման»: (Ֆ րեյ զեր, 2003թ., 54)

Նեն սի Ֆ րեյ զեր (1947թ.), ն յու յոր քի սո ցիա-

լա կան հե տա զո տու թյուն նե րի նոր դպրո ցի քա ղա-

քա կան և սո ցիա լա կան գի տու թյուն նե րի պրո ֆե-

սոր: Ֆե մի նիզ մի տե սու թյան հայտ նի տե սա բան:

Հ րա տա րա կել է ֆե մի նիզ մի տե սու թյա նը և ար դա-

րու թյան խնդիր նե րին վե րա բե րող աշ խա տու թյուն-

ներ, ինչ պես նաև քննա դա տական տե սու թյուն ներ, 

հոդ ված ներ:



31

(Ան) ար դա րու թյան 

խտրա կա նու թյան 

չա փա նիշ նե րը

Ար դա րու թյան 

կի րառ ման եր կու 

ռազ մա վա րու թյուն

այս տեղ Ֆ րեյ զե րը, ինչ պես Ռոուլ զը, նշում է այն չա փա նիշ նե րը, ո րոն ցով ցան կա-
նում է եր կու հար թու թյուն նե րում հիմ ել ար դա րա ցի կամ ա նար դա րա ցի խտրակա-
նու թյան կա նոն ներ: նա ա ռա ջար կում է հետև յա լը.

«Եր կու հար թու թյուն նե րում էլ հիմ ա կան չա փա նիշ նե րը ծա ռա յում են ան հիմ և 
հիմ ա վոր պա հանջ նե րը տար բե րա կե լու հա մար: Ե թե ճա նաչ ման կամ բաշխ ման 
աս պա րե զում խնդիր ներ ծա գեն, ա պա հայց վոր նե րը պետք  է հայտ ներ կա յաց նեն, 
որ տվյալ պայ ման նե րը խո չըն դո տում են հա սա րա կա կան կյան քին հա վա սար մաս-
նակ ցե լուն»: (Ֆ րեյ զեր, 2003թ., 57 )

Թես տի ըն թա ցա կարգ

1.  Վեր լու ծու թյուն. ի՞նչ խտրա կա նու թյուն նե րի մա սին  է խոս քը: ինչ պե՞ս են 
դրանք բա ցա հայտ վում այս եր կու հար թու թյուն նե րում:

2.  Չա փա նի շի կի րար կում. ի՞նչ ձևով են սո ցիա լա կան դրույթ նե րը (կա նոն նե րը) 
խան գա րում հա վա սար մաս նակ ցու թյա նը:

3.  Այ լընտ րանք. ի՞նչ փո փո խու թյուն ներ և ի՞նչ ռազ մա վա րու թյուն է հար կա վոր 
հա վա սար մաս նակ ցու թյան պայ ման ներ ստեղ ծե լու հա մար:

այս թես տա յին քայ լե րը (վեր լու ծու թյուն, չա փա նիշ, այ լընտ րանք), ըստ Ֆ րեյ զե րի, 
հիմ ա կա նում ժո ղովր դա վա րա կան բա նակ ցու թյուն նե րի և սա կարկ ման թե մա են:

տե սա կան կամ ի րա կան օ րի նակ ներ նույն պես կա րե լի  է ներ կա յաց նել: որ պես ա պա-
ցույց, օ րի նակ, ու նի վեր սալ (կամ քա ղա քա ցի նե րի) ա ռող ջա պա հա կան ա պա հո-
վագ րու թյու նն ընդ դեմ նա խա սահ ման ված ա պա հո վագ րու թյան դրույ թի:

Ֆ րեյ զե րը քննար կում  է սո ցիա լա կան ա նար դա րու թյան հետ պայ քա րի եր կու ռազ-
մա վա րու թյուն՝ հաս տա տման և փո խա կեր պման (Ֆ րեյ զեր, 2003թ., 102): Օ րի նակ, 
ա զա տա կան սո ցիա լա կան պե տու թյու նը ու նի դրա կան, հաս տա տուն ռազ մա վա-
րու թյուն՝ բար վո քե լու տնտե սու թյան բա ցա սա կան ազ դե ցու թյու նը ա զատ շու-
կա յա կան տնտե սու թյան պայ ման նե րում՝ չնա յած որ տնտե սա կան ա նար դա րու-
թյու նը կա պի տա լի և աշ խա տան քի միջև ոչ թե վե րաց ված  է, այլ պահ պան վում է, 
բայց՝ չա փա վոր:

սո ցիա լիստ նե րը կողմ ա կից են փո խա կերպ ման ռազ մա վա րու թյա նը, մաս նա-
վո րա պես ա զատ շու կա յա կան տնտե սու թյու նը սո ցիա լիս տա կան տնտե սա կան 
հա մա կար գով փո խա կեր պե լուն:
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Մեկ նա կետ. ոչ 

ռե ֆոր միս տա կան 

բա րե փո խում 

Ան հա վա սար 

բաշխ ման քա ղա քա-

կան ար դա րա ցում-

նե րը. քա ղա քա կան 

եր կու կոն ցեպ ցիա

Ֆ րեյ զե րը հեր քում  է եր կու ռազ մա վա րու թյուն նե րը՝ ներ կա յաց նե լով եր րորդ տար-
բե րա կը (անդ րե գոր զից հե տո), այս պես կոչ ված ոչ ռե ֆոր միս տա կան բա րե փո-
խում ե րը: նա այս ոչ այն քան հաս կա նա լի կոն ցեպ ցիան կա պում է սո ցիալ-դե-
մոկ րա տա կան ծրագ րե րի հետ.

«Ֆոր դի ժա մա նա կաշր ջա նում այս ռազ մա վա րու թյու նը սո ցիալ-դե մոկ րա տիա հաս-
կա ցու թյա նը ձա խա կողմ յան ե րանգ ներ հա ղոր դեց: Այս տե սանկ յու նից սո ցիալ-դե մոկ-
րա տիան ա զա տա կան պե տու թյան և փո խա կերպ վող սո ցիա լիս տա կան պե տու թյան 
միջև չէր դի տարկ վում որ պես փոխ զի ջում: Ա վե լի շուտ դի տարկ վում  էր որ պես դի նա-
միկ վար չա կարգ, ո րի հե տա գի ծը ժա մա նա կի ըն թաց քում կդառ նար փո խա կերպ վող: 
Գա ղա փա րը հետև յալն էր՝ հա մա կար գել սկզբնա կան բա րե փո խում ե րը՝ նե րա ռե լով 
ու նի վեր սալ սո ցիալ ար տո նու թյուն ներ, պրոգ րե սիվ հար կու մը, մակ րոտն տե սա կան 
քա ղա քա կա նու թյու նը և ս տեղ ծել աշ խա տա տե ղեր բո լո րի հա մար, ոչ շու կա յա կան 
հա սա րա կա կան լայն սեկ տոր, ինչ պես նաև ստեղ ծել հա սա րա կա կան կամ կո լեկ տիվ 
սե փա կա նու թյուն: Չ նա յած այս ուղ ղու թյուն նե րից և ոչ մե կը չփո խեց կա պի տա լիս-
տա կան հա սա րա կու թյու նը: Են թադր վում  էր, որ դրանք միա սին կկա րո ղա նա յին 
փո խել ու ժե րի հա վա սա րակշ ռու թյու նը կա պի տա լից դե պի բան վո րա կա նու թյու նը: 
Այս սպա սե լիք նե րը վի ճե լի են: Գործ նա կա նում դրանք եր բեք չեն փոր ձարկ վել, և 
նեո լի բե րա լիզ մը հա ջո ղու թյամբ վերջ տվեց այս  փոր ձին»: (Ֆ րեյ զեր, 2003թ., 110)

այս ոչ ռե ֆոր միս տա կան բա րե փո խում ե րի նպա տակն  էր՝ մա մու լի մի ջո ցով ստեղ-
ծել ար դա րու թյան մա սին սո ցիալ-ա զա տա կան և սո ցիա լիս տա կան կոն ցեպ ցիա:

2.2.4. ար դա րու թյան քա ղա քա կան  
չա փո րո շիչ նե րը՝ 
«ն վա ճում ե րի կամ ար ժա նիք նե րի վրա  
հիմ ված ար դա րու թյուն» և  
«կա րիք նե րի վրա հիմ ված ար դա րու թյուն»

Փի լի սո փա յա կան բա նա վե ճե րը ցույց են տա լիս, որ ար դա րու թյու նը կա րող  է ու նե-
նալ տար բեր սահ ման ում եր: սա կայն ար դա րու թյան փի լի սո փա յա կան բա ցատ րու-
թյուն նե րը կա րող են և ամ բող ջա կան չլի նել: Խն դի րը հետև յալն է՝ ու նե նալ հա մե մա-
տա կան մի սահ մա նում, ո րը են թարկ ված կլի նի հա սա րա կա կան քննար կում ե րի 
և ո րը պա հանջ ված կլի նի սո ցիա լա կան տար բեր խմբե րի (արհ միու թյուն ներ, գոր-
ծա տու նե րի ա սո ցիա ցիա, քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն ներ) կող մից:
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Ն վա ճում ե րի վրա 

հիմ ված ար դա րու-

թյուն

ինչ պես ա կն հայտ դար ձավ փի լի սո փա յա կան բա նա վե ճե րի ըն թաց քում, ար դա րու-
թյան հար ցը վե րա բե րում է նյու թա կան և ոչ նյու թա կան բա րիք նե րի բաշխ մա նը, 
ինչն  էլ գնա հատ վում  է որ պես ար դար կամ ա նար դար:

քա ղա քա կան բա նա վե ճե րում հաս տատ վել են ար դա րու թյան եր կու այլ կոն ցեպ-
ցիա ներ ևս, ո րոնց նպա տակն  է տար բեր տե սա կետ նե րով ար դա րաց նել և օ րի նա-
կա նաց նել բա րիք նե րի բաշխ ման հար ցը:

ն վա ճում ե րի վրա հիմ ված ար դա րու թյան գա ղա փա րի ար տա հայտ ման ձևե րից 
մե կը հետև յալ կար գա խոսն է. նվա ճում ե րը պետք  է դարձ յալ պարգևատր վեն: 
ա զատ- դե մոկ րա տա կան կու սակ ցու թյան և ք րիս տո նեա դե մոկ րա տա կան միու-
թյան ընտ րող նե րը սո վո րա բար այն կար ծի քի են, որ նվա ճում ե րը կամ ար ժա նիք-
նե րը գնա հատ վում և ի րենց ար տա հայ տու թյունն են գտնում բա րիք նե րի բաշխ ման 
ժա մա նակ: ն վա ճում ե րի վրա հիմ ված ար դա րու թյու նը են թադ րում է, որ բա րիք-
նե րի բաշխ ման հար ցում այն պետք  է սահ ման վի ըստ ան հա տի նվա ճում ե րի:

Օ րի նակ՝ ե կա մուտ նե րի շե մը ա ռող ջու թյան ա պա հո վագ րու թյան հար ցում: ե թե 
ե կա մուտ նե րը թույլ են տա լիս, կա րե լի  է ընտ րել մաս նա վոր ա ռող ջա պա հա կան 
ա պա հո վագ րու թյուն տա րե կան ո րո շա կի ե կա մուտ ու նե նա լուց հե տո (որ պես 
կա նոն՝ ա վե լի լավ բու ժում): Ձա խա կողմ յան մո տե ցում ու նե ցող նե րը հա մա ձայն 
չեն և նույ նիսկ ընդ դի մա նում են այս մո տեց մա նը:

Ձա խա կողմ յան նե րը նվա ճում ե րի վրա հիմ ված ար դա րու թյունն օգ տա գոր ծում 
են որ պես բա վա կան հիմ ա վոր փաս տարկ այն բա նի, որ ա մուր ու սե րը պետք  է 
կրեն ա վե լին: ն րանք, ով քեր շատ ու նեն, պետք  է շատ էլ ներդ նեն հա սա րա կու թյան 
բա րօ րու թյան գոր ծում: սո ցիա լա կան ա պա հո վու թյու նը (գոր ծազր կու թյուն և կեն-
սա թո շա կա յին ա պա հո վագ րու թյուն) սո ցիա լա կան կար գա վի ճա կի հար ցում ևս 
նե րա ռում  է ե րաշ խիք ներ. նրանք, ով քեր ներդ րում եր են ա րել, նաև կստա նան շատ:

ն մա նա տիպ փաս տարկ նե րը կա րող են քննա դա տու թյան են թարկ վել աշ խա տա վար-
ձե րի հա մա կար գում ևս: արդ յոք ըն կե րու թյան զար գաց ման հա մար ըն կե րու թյան 
տնօ րենն ա վե լի՞ն է ա նում, քան հա սա րակ աշ խա տո ղը: արդ յոք ֆոն դա յին բոր սա յի 
աշ խա տողն ա վե լի՞ ար ժա նի  է ստա նա լու ա վե լի շատ, քան, ա սենք, բուժ քույ րը:

ն վա ճում ե րի վրա հիմ ված ար դա րու թյու նը քննարկ վել  է տար բեր քա ղա քա կան 
ճամ բար նե րի կող մից: այն հաս տատ վել է որ պես հիմ ա կան քա ղա քա կան փաս-
տարկ՝ հօ գուտ ա նար դա րա ցի բաշխ ման: այ նո ւա մե նայ նիվ այն ա ռա ջին հեր թին 
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Կա րիք նե րի  

վրա հիմ ված 

ար դա րու թյուն

Շեշ տադ րում ե րի 

տե ղա շար ժը  

ար դա րու թյան 

մա սին  

բա նա վե ճե րում

վե րա բե րում է սո ցիա լա կան հա րա բե րու թյուն նե րին և հան դի սա նում  է բա նակ-
ցու թյուն նե րի թե մա:

Կա րիք նե րի վրա հիմ ված ար դա րու թյու նը վե րա բե րում է նրան, թե ինչ կա րող է 
ստա նալ ան հա տը, ե թե նա ու նի որևէ բա նի կա րիք: Օ րի նակ, մի մարդ կա րող է 
բուժ ման կա րիք ու նե նալ: ա ռողջ մար դը չի կա րող պա հան ջել, որ բուժ ման հար ցում 
ի րեն ա ռա վե լու թյուն տան, քա նի որ չու նի այդ սո ցիա լա կան անհ րա ժեշ տու թյու նը 
կամ հա սա րա կու թյու նը դա չի ճա նա չել: սո ցիա լա կան օ րենսգր քի փո փո խու թյուն-
նե րի մեծ մասն ու նի կա րիք նե րի վրա հիմ ված կողմ ո րո շում: կա րիք նե րի վրա 
հիմ ված ար դա րու թյու նը, որ պես օ րի նա կա նու թյան սկզբունք, ու նի իր տե ղը մեր 
սո ցիա լա կան հա մա կար գում:

եր կու փաս տարկ ներն էլ ի րենց հեր թին կրկին դառ նում են քա ղա քա կան բա նա-
վե ճե րի թե մա:

2.2.5. թե մա յից շե ղում. հա վա սա րու թյու նը և 
ար դա րու թյու նը որ պես  
սո ցիալ-դե մոկ րա տա կան հասկացություն

չ նա յած ար դա րու թյան կոն ցեպ ցիա յի շուրջ տար բեր փի լի սո փա յա կան մո տե ցում-
նե րի առ կա յու թյա նը, Ֆե դե րատիվ Հան րա պե տու թյան ստեղ ծու մից հե տո էլ սո ցիալ-
դե մոկ րա տիա յի շրջա նակ նե րում քա ղա քա կան հաս կա ցու թյուն նե րի պատ մա կան 
զար գա ցու մը շա րու նա կում է հե տաքրք րու թյուն ներ ա ռա ջաց նել: Շեշ տադ րում-
նե րի փո փո խու թյու նը կա րող  է ի հայտ գալ ար դա րու թյան հաս կա ցու թյան շուրջ 
քա ղա քա կան բա նա վե ճե րում: դ րանք, ճիշտ է, տե սա կան բա նա վե ճե րի ծնունդ 
չեն, սա կայն կրում են այդ բա նա վե ճե րի կնի քը:

այժմ, մաս նա վո րա պես, քննար կենք սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի քա ղա քա կան թե զե րը, 
քա նի որ սո ցիալ-դե մոկ րատ նե րը, հատ կա պես գեր մա նիա յում, ըն դուն վում են 
որ պես սո ցիա լա կան ար դա րու թյան կու սակ ցու թյուն:

նախ՝ փոր ձենք տես նել մեզ հե տաքրք րող հաս կա ցու թյուն նե րի հետևո ղա կա նու-
թյու նը: սո ցիալ-դե մոկ րա տա կան կու սակ ցու թյան կա ռա վար ման տար բեր ժա մա-
նա կա հատ ված նե րում ար դա րու թյուն հաս կա ցու թյու նը քա ղա քա կան աս պա րե զում 
փո խա կերպ ման  է են թարկ վել, փո խել  է իր ձևը: Ժա մա նա կի ըն թաց քում «հա վա սա-
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Հա վա սա րու թյուն

Հ նա րա վո րու թյուն-

նե րի հա վա սա րու-

թյուն

րու թյուն» հաս կա ցու թյունն իր մեջ ա վե լի շատ բան է նե րա ռել, այն է՝ «հա վա սար 
հնա րա վո րու թյուն ներ», իսկ ա վե լի ուշ՝ «ար դար հնա րա վո րու թյուն ներ»:

1959 թ. գեր մա նիա յի սո ցիալ-դե մոկ րա տա կան կու սակ ցու թյու նը, Բադ գո դերս-
բուր գում, կու սակ ցա կան հա մա ժո ղո վից հե տո հա վա սա րու թյան կո չեր ա նե լով, 
հնա րա վո րու թյուն ու նե ցավ ընտ րող նե րի նոր զանգ ված ներ, մաս նա վո րա պես 
ձա խա կողմ յան քա ղա քա կան ու ժեր նե րա ռե լու իր մեջ: այդ կո չե րը ընդգրկում էին 
տար բեր ո լորտ ներ, սա կայն կու սակ ցու թյան ու շադ րու թյան կենտ րո նում  էր աշ խա-
տան քի ո լոր տը: Հա վա սա րու թյան գա ղա փա րը ա ռա ջին հեր թին կի րառ ե լի էր դիտ-
վում գոր ծող ար տադ րա կան հա րա բե րու թյուն նե րի պայ ման նե րում ա նա զա տու թյան 
և շա հա գործ ման երևույթ նե րի բա ցա հայտ ման հա մար: Հիմ ա կան նպա տա կը 
աշ խա տա վոր խա վի մաս նակ ցու թյա ն ընդ լայ նում էր քա ղա քա կան ո րո շում եր 
կա յաց նե լու գոր ծըն թաց նե րին (թերևս ար ժե հի շել ած խա յին և ծանր արդ յու նա-
բե րու թյան աշ խա տա վոր նե րի 1950-ա կան թթ. գոր ծա դուլ նե րի ա լի քը՝ ի րա դար-
ձու թյուն ներ, որ ար դեն մո ռա ցու թյան են մատն վել): սո ցիալ-դե մոկ րատ ներն այս 
կերպ ձգտում էին հաս նել հա վա սա րու թյան, այլ կերպ ա սած՝ աշ խա տա վոր խա վի 
ա ռա վել մեծ զանգ ված ներ ներգ րա վել քա ղա քա կան ո րո շում ե րի ըն դուն ման գոր-
ծըն թա ցում՝ ել նե լով աշ խա տան քա յին և կեն ցա ղա յին պայ ման նե րից: արդ յուն քը 
միան շա նակ չէր: թեև կա յին մաս նա կի հա ջո ղու թյուն ներ, բայց ո րո շում եր ըն դու-
նե լու գոր ծըն թա ցում ներգ րավ վա ծու թյան հար ցով հա վա սա րու թյան պա հան ջը 
աշ խա տան քի ո լոր տում դեռ եր կար ժա մա նակ չէր ի րա գործ վում:

Բ րան տի ժա մա նա կաշր ջա նում այս պես կոչ ված սո ցիալ-ա զա տա կան կոա լի ցիա յի 
(սո ցիալ-դե մոկ րա տա կան և ա զատ դե մոկ րա տա կան կու սակ ցու թյուն ներ) շրջա-
նակ նե րում ի հայտ ե կավ «հա վա սար հնա րա վո րու թյուն նե րի» հաս կա ցու թյու նը, 
ո րի ար ձա գանք նե րը զգա լի են նաև այ սօր (և ոչ միայն սո ցիալ-դե մոկ րատ նե րի 
շրջա նակ նե րում): Բ րանտի ժա մա նա կաշր ջա նում այն բնու թագր վում  էր հատ-
կա պես իր ա ռա ջա դի մա կան էու թյամբ: այս նոր հաս կա ցու թյամբ, որ պես կա նոն, 
ըն դու նվում էր, որ գո յու թյուն ու նի հա սա րա կա կան ան հա վա սա րու թյու ն: միև-
նույն ժա մա նակ այն կենտ րո նա նում էր կրթու թյան ո լոր տի վրա: կր թու թյան 
ո լոր տի ընդ լայ նման պա հան ջը դար ձավ նոր ընտ րա զանգ ված նե րի ներգ րավ ման 
հիմ ա կան մի ջոց նե րից մե կը: եվ ան հա վա սա րու թյան հաս կա ցու թյունն ար դեն 
ընդգր կում  էր ոչ միայն նյու թա կան բա րիք նե րի բաշխ ման ո լոր տը, այլև ա ռաջ էր 
գա լիս հա սա րա կու թյան հա մար կրթու թյան հնա րա վո րու թյուն նե րի հա վա սար 
բաշխ ման պա հան ջը: ինք նին են թադր վում  է, որ սո ցիալ-դե մոկ րատ նե րի հա մար 
նյու թա կան բա րիք նե րի ան հա վա սար բաշ խու մը և ու սուց ման հնա րա վո րու թյուն-
նե րի ան հա վա սար բաշ խու մը քայ լում են կողք կող քի: այ նո ւա մե նայ նիվ ա զա տա-
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կան նե րը հա վա սա րու թյան և հա վա սար հնա րա վո րու թյուն նե րի գա ղա փար նե րի 
փոխ կա պակց ման հար ցի վրա ա վե լի քիչ էին կենտ րո նա ցած և շեշ տը դ նում  էին 
հա վա սա րու թյան հաս կա ցու թյու նը ար դար հնա րա վո րու թյուն ներ հաս կա ցու թյամբ 
փո խա րի նե լու վրա: Հա վա սար հնա րա վո րու թյուն նե րի գա ղա փարն այն էր, ին չի 
վրա կա րող  էին հեն վել ա զա տա կան նե րը: Հա կա ռակ դեպ քում անհ նա րին կլի ներ 
սո ցիալ-ա զա տա կան նե րի կոա լի ցիան:

Խն դիր նե րի հա մա տե ղու մը մեկ կի զա կե տում հան գեց րեց սո ցիա լա կան նոր կազ-
մա վո րման և ընդ հա նուր քա ղա քա կա նու թյան վե րա նայ ման: Հա վա սար հնա րա-
վո րու թյուն նե րի հաս կա ցու թյունն այս փո փո խու թյուն նե րի բնո րոշ գծե րից մեկն  էր: 
ներ կա յաց վե լով ճիշտ ժա մա նա կին, երբ սո ցիա լա կան պե տու թյու նը ըն կալ վում էր 
որ պես դրա կան երևույթ, այն հնա րա վո րու թյուն տվեց նաև կա յու նաց նե լու տնտե-
սա կան ի րա վի ճա կը:

սո ցիալ-դե մոկ րատ նե րի կա ռա վար ման եր րորդ ժա մա նա կաշր ջա նում, կանց լեր 
գեր հարդ Շր յո դե րի օ րոք, հա վա սար հնա րա վո րու թյուն նե րի հաս կա ցու թյու նը լրաց-
վեց այս պես կոչ ված ար դար հնա րա վո րու թյուն նե րով: ար դար հնա րա վո րու թյուն-
ներ հաս կա ցու թյան մեջ շեշ տն  ա վե լի շատ դրվում  էր բաշխ ման աս պեկ տի վրա: 
այդ հաս կա ցու թյամբ նշվում  էր, որ հա սա րա կու թյան մեջ հնա րա վո րու թյուն նե րը 
կապ ված են նյու թա կան և ոչ նյու թա կան ռե սուրս նե րի բաշխ ման հետ: միա ժա-
մա նակ այդ ռե սուրս նե րը սահ մա նա փակ են՝ ել նե լով տնտե սա կան պայ ման նե րից: 
սա այդ կա ռա վա րու թյան հիմ ա կան ո րո շիչ փաս տարկն էր:

սահ մա նա փակ հնա րա վո րու թյուն նե րը պետք  է բաշխ վեն ար դա րա ցի, և Շր յո դե րի 
քա ղա քա կա նու թյու նը փո խա ռել էր քա ղա քա կան նվա ճում ե րի կամ ար ժա նիք-
նե րի վրա հիմ ված ար դա րու թյան պատ կե րա ցու մը: ա ջակ ցու թյուն և մար տա հրա-
վեր (Fördern und Fordern) բա նաձևն իր մեջ նե րա ռում  է հնա րա վո րու թյուն նե րի 
ըն ձե ռում և ն յու թա կան ռե սուրս նե րի բաշ խում, ինչ պես նաև սպաս վե լիք շա հույթ:

քա ղա քա կան բա նա վե ճե րում ար դար հնա րա վո րու թյուն ներ հաս կա ցու թյու նը 
պա ռակ տեց ձա խա կողմ յան նե րին:

ա մե նագլ խա վոր հար ցե րը հետև յա լներն էին՝
 ● ի րո՞ք ռե սուրս ներն այդ քան քիչ են, և ե թե ա յո, ա պա կոնկ րետ որ քա նո՞վ: թե՞ 

դա ա վե լի շատ քա ղա քա կան կամ քի հարց  է, և այս դեպ քում բազ մա թիվ տար-
բե րակ ներ կա րող են ի րա գործ վել հա սա րա կա կան ֆի նանս նե րի և սո ցիա լա-
կան ա պա հո վագ րու թյան վե րա բեր յալ:
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 ● կա րո՞ղ է, արդ յոք, ներ կա սո ցիալական պար տա վո րու թյուն նե րի բաշ խու մը և 
օ ժան դա կու թյու նը հա մար վել ար դա րա ցի (օ րի նակ՝ բիզ նե սի ծան րա բեռն վա-
ծու թյան նվա զե ցում այն դեպ քում, երբ սո ցիա լա կան ա պա հո վագ րու թյու նում 
ար վում են կրճա տում եր):

ան կախ այն բա նից, թե ան հատն ինչ պես է պա տաս խա նում այդ հար ցե րին, պարզ  է 
դառ նում, որ ար դա րու թյուն հաս կա ցու թյու նը բա վա կան վի ճա հա րույց  է թե՛ տե սա-
կան, թե՛ քա ղա քա կան տե սա կե տից:

Ար դա րու թյան մա սին բա նա վե ճե րում ա ռա ջա ցած մար տահ րա վեր նե րը 
սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի հա մար

 ● ար դա րու թյու նը հիմ ա րար ար ժեք  է այն քան ժա մա նակ, քա նի դեռ վե րա բե-
րում է նյու թա կան և ոչ նյու թա կան բա րիք նե րի բաշխ մա նը: ա սե լով սա, սո ցիալ-
դե մոկ րատ նե րը չու նեն այն ստան դարտ կոն ցեպ ցիան, ո րի վրա հիմ վում են: 
որ պես օ րի նա կա նու թյան սկզբունք ար դա րու թյուն հաս կա ցու թյու նը սո ցիա-
լա պես արդ յու նա վետ  է, սա կայն տե սա կա նո րեն՝ հա կա սա կան:

 ● ար դա րու թյու նը տար բեր սո ցիա լա կան ո լորտ նե րում պետք  է գոր ծի տար-
բեր կերպ:

 ● Հա վա սա րու թյու նը բա րիք նե րի հավասար բաշխ ման ժա մա նակ կա րիք չու նի 
ար դա րաց ման: ար դա րու թյան տե սա կե տից հա վա սար բաշ խու մից շե ղու մը 
պետք  է սահ ման վի և բա նակ ցու թյուն նե րի թե մա դառ նա:

 ● ի րա կան ա զա տու թյունն ա ներևա կա յե լի  է ա ռանց հա վա սա րու թյան:
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2.3. Հա մե րաշ խու թյուն

Հաս կա ցու թյուն նե րից ա մե նա քի չը քննարկ վել  է հա մե րաշ խու թյու նը (կամ «frater-
nité»- ֆ րան սիա կան հե ղա փո խու թյան ժա մա նակ): ան կաս կած դա նրա նից է, որ 
հա մե րաշ խու թյու ն հաս կա ցու թյունն առնչ վում է ողջ մարդ կու թյա նը և ա ռա վել 
դժվար է այն ին տեգ րել տե սա կան հիմ ա վո րում ե րով: Հա մե րաշ խու թյուն հաս-
կա ցու թյու նը կա րե լի  է միայն մո տա վոր սահ մա նել՝ հղում եր կա տա րե լով մի շարք 
հե ղի նակ նե րի,9 որ պես 

 ● հա մայն քնե րի և մարդ կանց՝ միմ յանց նկատ մամբ պա տաս խա նատ վու թյան 
զգա ցում, որն 

 ● ա ռա ջա նում  է ընդ հա նուր հե տաքրք րու թյուն նե րից և 
 ● ար տա հայ տվում է կող մե րի այն պի սի պա հե լաձևով, որն օ գտա կար է հա սա-

րա կու թյուն նե րին: ո րոշ դեպ քե րում հա մե րաշ խու թյու նը կա րող է նույ նիսկ 
ան հա տի կար ճա ժամ կետ շա հե րին հա կա ռակ լի նել, բայց,

9  Օրինակ՝ Հոնդրիխ, 1994թ, կարիգիետ, 2003թ.:

«Ար դա րու թյու նը» Գեր մա նիա յի Սո ցիալ-դե մոկ րա տա կան կու սակ ցու թյան 
Համ բուր գի ծրագ րում
«Ար դա րու թյու նը հիմ ված  է յու րա քանչ յու րի ար դար ար ժա նա պատ վու թյան վրա: 
Այն հա վա սար  է հա վա սար ա զա տու թյան և հա վա սար հնա րա վո րու թյան՝ ան կախ 
մարդ կանց սե ռից և կար գա վի ճա կից: Այ նո ւա մե նայ նիվ ար դա րու թյուն նշա նա կում է 
հա վա սար մաս նակ ցու թյուն կրթու թյան, աշ խա տան քի, սո ցիա լա կան ա պա հո վու թյան, 
մշա կույ թի և ժո ղովր դա վա րու թյան խնդիր նե րի լուծ մա նը, ինչ պես նաև հա վա սար 
հա սա նե լիու թյուն բո լոր հան րա յին բա րիք նե րին: Երբ ե կա մուտ նե րի և ու նեց ված քի 
ան հա վա սար բաշ խու մը հա սա րա կու թյու նը բա ժա նում է եր կու խմբե րի՝ մե կը, որ 
տա լիս  է, իսկ մյու սը, որ ստա նում  է հրա հանգ ներ, սահ մա նա փա կվում  են օ րի նա կան 
հա վա սար ի րա վունք նե րը և ան խու սա փե լիո րեն ա ռաջ է գա լիս ա նար դա րու թյուն: Այդ 
իսկ պատ ճա ռով ար դա րու թյու նը պա հան ջում է ե կա մուտ նե րի, ու ժի և սե փա կա նու-
թյան ար դա րա ցի բաշ խում: Ն վա ճում ե րը պետք  է ըն դուն վեն և հարգ վեն: Ն վա ճում-
նե րի վրա հիմ ված ե կա մուտ նե րի և սե փա կա նու թյան բաշ խու մը ար դա րա ցի բաշ-
խում է: Սե փա կա նու թյան ի րա վունքն իր հետ բե րում է նաև պար տա կա նու թյուն ներ: 
Ն րանք, ով քեր ու նեն մեծ ե կա մուտ կամ ա վե լի շատ սե փա կա նու թյուն, քան մյուս նե րը, 
պետք  է նաև ա վե լի մեծ ներդ րում ու նե նան հա սա րա կու թյան բա րե կե ցու թյան գոր-
ծում»: (Համ բուր գի ծրա գիր, 2007թ., 15)
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Կա պը հա մե րաշ-

խու թյան և 

սո ցիա լա կան 

ինք նու թյան միջև

Հա մե րաշ խու թյու նը 

որ պես ա մե նօր յա 

հա մա գո ծակ ցու-

թյան կոն ցեպ ցիա

Հա մե րաշ խու թյու նը 

հա վա սա րու թյան և 

ա զա տու թյան 

կա րիք ու նի

 ● ֆոր մալ պա հանջ նե րից դուրս, այն ի վեր ջո հան գեց նում է փո խա դարձ 
ար դա րու թյան:

«Հա մե րաշ խու թյունն» այ նո ւա մե նայ նիվ ընդ հա նուր սո ցիա լա կան ինք նու թյան 
հարց  է, ո րը սկիզբ է առ նում ընդ հա նուր կեն սաձևից և ընդ հա նուր ար ժեք նե րից: 
Խո սե լով այս մա սին՝ ա մե րի կա ցի սո ցիո լոգ, բա րո յա կա նու թյան խնդիր նե րի մաս նա-
գետ, փի լի սո փա մայքլ վալ զե րը ա նում  էր նաև ո րոշ վե րա պա հում եր: Օ րի նակ, որ 
հա մե րաշ խու թյու նը «կա րող է վտան գա վոր  լի նել, երբ այն միայն զգաց մուն քա յին  է, 
այլ ոչ թե հիմ ված ա մե նօր յա հա մա գոր ծակ ցու թյան վրա»: (վալ զեր, 1997թ., 32):

ա մե նօր յա հա մա գոր ծակ ցու թյու նը վե րա բե րում է սո ցիա լա կան ինս տի տուտ նե րին 
և կա ռույց նե րին, ո րոնց շրջա նակ նե րում հա մե րաշ խու թյու նը կա րող  է զար գա նալ 
և ա ջակ ցել սո ցիա լա կան ա պա հո վու թյա նը:

ինք նին հա մե րաշ խու թյունն ան կաս կած կա րող  է ստա նալ ինչ պես բա ցա ռիկ, այն-
պես էլ խտ րա կան բնույթ: ա ջա կողմ յան  ծայ րա հե ղա կան նե րի «esprit de corps»-ը 
կա րող է դրա մեկ օ րի նա կը լի նել: Ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա կու թյուն նե րում, 
ո րոնք զար գա նում են բաց և բազ մա կար ծիք քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կու թյան 
պայ ման նե րում, այս կեղծ հա մե րաշ խու թյունն ի րե նից ներ կա յաց նում է մի մեծ և թե րա-
գնա հատ ված սպառ նա լիք: այն հաս նում  է իր ճա կա տագ րա կան շե մին, երբ սո ցիա-
լա կան հա մախմբ վա ծու թյու նը սնվում է ու րիշ նե րի նկատ մամբ խտրա կա նու թյու նից:

մենք չենք կա րող խո սել հա մե րաշ խու թյան մա սին ա ռանց ժո ղովր դա վա րա կան 
հա սա րա կու թյու նում ա զա տու թյուն և հա վա սա րու թյուն ի րա գոր ծե լու:

որ քան  էլ դժվար է ըմբռ նել այս հաս կա ցու թյու նը, այ նո ւա մե նայ նիվ ինս տի տու ցիոն 
տե սա կե տից այն էա կան դեր է խա ղում սո ցիա լիս տա կան մտքի պատ մու թյան մեջ: 
Օ րի նակ՝ սո ցիա լա կան ա պա հո վագ րու թյան մեծ նա խագ ծե րը (գոր ծազր կու թյուն, 
հի վան դու թյուն, կեն սա թո շա կի և դժ բախտ պա տա հար նե րից ա պա հո վագ րու թյուն) 
աշ խա տու ժի հա մե րաշ խու թյան ինս տի տուտ ներն են: դ րանց հիմ ադ րու մը 1880-
ա կան կամ1920-ա կան թթ. պայ մա նա վոր ված էր այն ան սահ ման ճնշում ե րով, 
ո րոնք գոր ծադր վում էին աշ խա տող նե րի և սո ցիա լիստ նե րի (սո ցիալ -դե մոկ րատ-
ներ) կող մից ան գամ Բիս մար կի պահ պա նո ղա կան իշ խա նու թյան տա րի նե րին:

կոր պո րա տիվ շար ժում ե րը ևս կա րող են բնու թագր վել որ պես հա մե րաշ խու թյան 
հա մայնք, որ տեղ հա մայն քի յու րա քանչ յուր ան դամ, հիմ վե լով ընդ հա նուր շա հե րի 
վրա, կա րող  է էա կա նո րոն չե զո քաց նել շու կա յա կան մրցակ ցու թյու նը:
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Հա մե րաշ խու թյու նը 

և սո ցիալ-դե մոկ րա-

տիան

Բա ցի այդ, պետք  է նաև նշել, որ արդ յու նա վետ հա մե րաշ խու թյու նը են թադ րում է 
հե տաքրք րու թյուն նե րի փոխ զի ջում: Հա մե րաշ խու թյու նը կկա յա նա միայն այն դեպ-
քում, երբ քա ղա քա կան բա նա վե ճե րում հաշ վի առն վեն տար բեր, բայց ընդ հա նուր 
հան րա յին հե տաքրք րու թյուն նե րը:

Հա մե րաշ խու թյան բա նա վե ճե րում ա ռա ջա ցած մար տահ րա վեր նե րը սո ցիալ-
դե մոկ րա տիա յի հա մար

 ● կա պը հա սա րա կու թյան հա մե րաշ խու թյան հա մար կա րող  է խթան վել, բայց 
ոչ ստեղծ վել.

 ● սո ցիալ-դե մոկ րա-
տիա յի պայ ման նե րում 
պետք  է ման րա մաս նո-
րեն ու սում նա սիր վի, 
թե ինչ պես են պե տու-
թյունն ու քա ղա քա-
ցիա կան հա սա րա կու-
թյան ինս տի տուտ ներն 
ազ դում հա մե րաշ խու-
թյան ամ րապնդ մա նը.

 ● հա մե րաշ խու թյան 
հար ցը միշտ պետք  է 
քննարկ վի հա վա սա-
րու թյան և ա զա տու-
թյան ի րա կա նաց ման 
հար ցե րին զու գա հեռ:

«Հա մե րաշ խու թյու նը» Գեր մա նիա յի 
Սո ցիալ-դե մոկ րա տա կան կու սակ ցու-
թյան Համ բուր գի ծրագ րում
«Հա մե րաշ խու թյուն նշա նա կում է երկ կողմ 
կապ վա ծու թյուն, պատ կա նե լու թյուն և 
օգ նու թյուն: Սա են թադ րում է պատ րաս տա-
կա մու թյուն պաշտ պա նե լու և օգ նե լու միմ-
յանց, ու ժեղ նե րին և թույ լե րին, սե րունդ նե-
րին և ժո ղո վուրդ նե րին: Հա մե րաշ խու թյու նը 
փո փո խու թյուն նե րի հա մար ստեղ ծում է ուժ, 
սա աշ խա տա վո րա կան շարժ ման օ րի նակ  է: 
Հա մե րաշ խու թյու նը մեծ ուժ է, ո րը հա սա-
րա կու թյան ան դամ ե րին կա պում է միմ-
յանց՝ պատ րաս տա կամ միմ յանց օգ նե լու: 
Այն ու նի ընդ հա նուր կա նոն ներ, և բա րե կե-
ցիկ պե տու թյունն իր մեջ նե րա ռում  է քա ղա-
քա կա նա պես ե րաշ խա վոր ված և կազ մա-
կերպ ված հա մե րաշ խու թյուն»:
(Համ բուր գի ծրա գիր, 2007թ., 16)
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Տե սա կետ՝ «Աստ ծո 

կող մից ստեղծ ված»

2.4. այլ տե սա կետ ներ
Մար տին Թիմփ

Բ նա կա նա բար քա ղա քա կան ո լոր տում սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի հիմ ա րար ար ժեք-
նե րը միա կը չեն: այլ կու սակ ցու թյուն ներ ևս կու սակ ցա կան ծրագ րե րում կամ այլ 
հիմ ա կան փաս տաթղ թե րում ձևա կեր պել են ի րենց հիմ ա րար ար ժեք նե րը: ս տորև 
հա մա ռոտ կշա րադ րենք այդ ձևա կեր պում ե րը: սա կայն չենք ներ կա յաց նի այդ 
ձևա կեր պում երն ամ բող ջու թյամբ: մենք պար զա պես կներ կա յաց նենք դրանք՝ 
ա ռանց ման րա մաս նե րի մեջ մտնե լու:

 «աստ ծո կող մից ստեղծ ված» պնդու մը ք րիս տո նեա - 
դե մոկ րա տա կան միու թյան տե սա կե տում
ք րիս տո նեա- դե մոկ րա տա կան միու թյան (քդմ) հիմ ա րար ար ժեք ներն են ա զա-
տու թյու նը, ար դա րու թյու նը և հա մե րաշ խու թյու նը: ս րանք ձևա կերպ վել են 2007թ. 
դեկ տեմ բե րին Հան նո վե րում կա յա ցած հա մա գու մա րում հաս տատ ված կու սակ-
ցա կան ծրագ րում: չ նա յած այդ ար ժեք ներն ա ռա ջին հա յաց քից նման են սո ցիալ-
դե մոկ րա տա կան կու սակ ցու թյան (սդկ) Համ բուր գի ծրագ րում ձևա կերպ ված 
ար ժեք նե րին, սա կայն ա ռա վել ու շա դիր քննար կում ե րի ըն թաց քում ի հայտ են 
գա լիս մի շարք տար բե րու թյուն ներ: Օ րի նակ, քդ միու թյու նը հստակ ընդգ ծում է իր 
ուղղ վա ծու թյու նը՝ քրիս տոն յա նե րի մար դա սի րու թյուն և «աստ ծո կող մից ստեղծ-
ված»: քդ միու թյան հա մար քրիս տո նեու թյու նը զբա ղեց նում  է կենտ րո նա կան տեղ, 
մինչ դեռ սդկ-ի հա մար այն հան դի սա նում  է միայն աղբ յուր նե րից մե կը, ո րից նա 
վերց նում է իր հիմ ա րար ար ժեք նե րը: (Բա վա րիա յի տա րա ծաշր ջա նա յին քսմ կու-
սակ ցու թյու նն էլ ա ռա վել հետևո ղա կան  է իր այս հիմ ա կան նպա տա կին հաս նե լու 
հար ցում: նա կարևո րում է նաև պահ պա նո ղա կան սե րը հայ րե նի քի նկատ մամբ 
և հայ րե նա սի րու թյու նը):
այ նո ւա մե նայ նիվ ա զա տու թյուն հաս կա ցու թյան քդմ պատ կե րա ցու մը ո րո շա կիո-
րեն տար բեր վում  է սդկ-ի պատ կե րա ցու մից: նախ ա սենք, որ քդմ-ն իր ա զա-
տու թյան հաս կա ցու թյու նը ձևա կեր պում  է ա վե լի ման րա մասն, քան մյուս եր կու 
հիմ ա րար ար ժեք նե րը: իս կա պես, այս կու սակ ցու թյան ծրա գի րը վեր նագր ված  էր՝ 
«նոր ար դա րու թյուն՝ ա ռա վել ա զա տու թյան շնոր հիվ»: եր կու կու սակ ցու թյուն-
ներն  էլ ընդգ ծում են ա զա տու թյան՝ որ պես հիմ ա րար ար ժե քի, ա ռաջ նա հեր-
թու թյու նը, սա կայն սդկ-ն պն դում է, որ եր կու ար ժեք ներն էլ ու նեն հա վա սար 
ստա տուս: Բա ցի այդ, քդմ ծրա գիրն ա վե լի շատ ու շադ րու թյուն  է դարձ նում 
քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի բա ցա սա կան կող մե րին, 
քան դրա կան, չի անդ րա դառ նում քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք նե րի և ա զա տու-
թյուն նե րի մե ծաց մա նը:
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Ա զա տու թյուն, 

ա զա տու թյուն, ա զա-

տու թյուն

Բազ մա զա նու թյան 

մեջ ինչ-որ բան 

բո լո րի հա մար

 գեր մա նիա յի ա զատ-դե մոկ րա տա կան կու սակ ցու թյան 
ե րեք հիմ նա րար ար ժեք նե րը՝ ա զա տու թյուն, ա զա տու թյուն, 
ա զա տու թյուն:
ա զատ դե մոկ րա տա կան կու սակ ցու թյու նը (ադկ) չու նի իր կու սակ ցա կան ծրա գի րը: 
այ նո ւա մե նայ նիվ, ծա նո թա նա լով կու սակ ցու թյան ստեղծ ման հիմ ա րար փաս-
տաթղ թե րին, ո րոն ցից մեկն էլ «Հիմ ա րար սկզբունք նե րի հռ չա կա գի րն» է, որն 
ըն դուն վել է 1997թ. կու սակ ցու թյան ֆե դե րալ հա մա ժո ղո վում, կաս կած չի մում, 
որ ա զա տու թյունն ադկ-ն ըն դուն ում է որ պես հիմ ա րար ար ժեք: կա րե լի է մտա ծել, 
որ սա միան գա մայն ըն դու նե լի  է մի կու սակ ցու թյան հա մար, ո րի հիմ քում քա ղա-
քա կան ա զա տա կա նությունն է: սա կայն կա րե լի  է հա կա սել այս մտքին, ա սե լով, 
որ սա շատ հա մա ռոտ տար բե րակ  է: այ նո ւա մե նայ նիվ ար ժե նշել, որ ա զա տու թյան 
տար բեր աս պեկտ ներ կենտ րո նա կան դեր են խա ղա ցել Ջոն լո քի՝ հա սա րա կու թյան 
մա սին գա ղա փար նե րում: Ջոն լո քը քա ղա քա կան ա զա տա կա նու թյան հիմ ա դիր-
նե րից է: ի տար բե րու թուն նրա՝ ադկ-ն փոր ձում  է իր կող մո րոշ ման յու րա քանչ յուր 
աս պեկտ կա պել ա զա տու թյան հաս կա ցու թյան հետ: այն պի սի լո զունգ ներ, ինչ պի սիք 
են «ա զա տու թյուն նշա նա կում է ա ռա ջըն թաց» կամ «ա զա տու թյուն նշա նա կում է 
հա մա տե ղե լիու թյուն ա պա գա յի հետ», ցույց են տա լիս, որ ա զատ դե մոկ րատ նե րը 
փոր ձում  են միմ յանց կա պել այն հիմ ա րար ար ժեք նե րը, ո րոնց կարևո րու թյա նը ոչ 
ոք չի կաս կա ծում: սա կայն պարզ  է, որ ե թե հա սա րա կու թյու նը գլխա վոր ար ժեք  է 
հայ տա րա րում միայն ա զա տու թյու նը՝ ի հա շիվ հա մե րաշ խու թյան և ար դա րու թյան 
հա մա գոր ծակ ցու թյան, շու տով հան դի պե լու է դժվա րու թյուն նե րի և վ տան գե լու  է 
սո ցիա լա կան հա մախմբ վա ծու թյու նը:

 ինչ-որ բան բո լո րի հա մար. Bündnis 90- կա նաչ ներ
ինք նո րոշ ման հար ցը կա նաչ նե րի հա մար կարևո րա գույն տե ղում է: ար դա րու թյան 
մա սին հաս կա ցու թյու նը ն րանց ըն կալ մամբ այն քան շատ աս պեկտ ներ ու նի, որ 
դժվար է դրանք միան գա մից ըմբռ նել: Բաշ խա կան ար դա րու թյու նը կա նաչ նե րը 
կարևո րում  էին մաս նակ ցու թյան մեջ, սե րունդ նե րի մեջ, ինչ պես նաև կարևո րում  էին 
գեն դե րա յին և մի ջազ գա յին ար դա րու թյու նը: ի հար կե, ոչ մի վատ բան չկա սրան ցից 
և ոչ մե կի մեջ, այ նո ւա մե նայ նիվ, այս ա մե նին հա վա սար կար գա վի ճակ տալը, ա ռանց 
որևէ ա ռաջ նա հեր թու թյուն նե րի, մի փոքր շփո թեց նում  է, և չի հաս կաց վում, թե ինչ են 
պատ կե րաց նում ար դա րու թյուն ա սե լով: ինչ պես և ս պա սե լի  է բնա պահ պա նա կան 
կու սակ ցու թյու նից, հիմ ա րար ար ժեք նե րը լրաց վում են նաև կա յու նու թյան մա սին 
կո չե րով՝ քա ղա քա կան բո լոր աս պա րեզ նե րում: ա ռա վել քիչ հա մո զիչ է թվում կա նաչ-
նե րի հաս տա տա կա մու թյու նը կա յու նու թյան ըն ձեռ նման հար ցում, չնա յած, որ նրանք 
ան շե ղո րեն կարևո րում  են նաև հա վա սար կար գա վի ճա կի շնորհ ման հար ցը՝ ա զա-
տու թյուն, ար դա րու թյուն և հա մե րաշ խու թյուն հիմ ա րար ար ժեք նե րի հետ միա սին:



43

Ա մեն ինչ դեռ  

հեղ հե ղուկ 

վի ճա կում  է

 ա մեն ինչ դեռ հեղ հե ղուկ վի ճա կում  է.  
Die Linke-Ձա խա կողմ յան ներ
այ սօր Ձա խա կողմ յան կու սա կու թյու նը, ո րը հիմ վել  է «դե մոկ րա տա կան- սո ցիա-
լիզ մ» և «աշ խա տանք և սո ցիա լա կան ար դա րու թյուն-ընտ րա կան այ լընտ րանք» 
կու սակ ցու թյուն նե րի հի ման վրա, դեռ չի հաս տա տել իր կու սակ ցա կան ծրա գի րը: 
աշ խա տան քա յին ծրա գի րը, ո րի հի ման վրա այս եր կու կու սակ ցու թյուն նե րի միա-
ձու լու մը ի րա գործ վել է, հիմ ա րար ար ժեք նե րի վե րա բեր յալ ու նի միայն մի քա նի 
հպան ցիկ կե տեր: կան հղում եր ժո ղովր դա վա րու թյա նը, ա զա տու թյա նը, հա վա-
սա րու թյա նը, ար դա րու թյա նը, ին տեր նա ցիո նա լիզ մին և հա մե րաշ խու թյա նը՝ որ պես 
հիմ ա րար ար ժեք նե րի: ն րանք ըն դու նում են պատ մա կա նո րեն ան հա տա կան 
ա զա տու թյան հաս կա ցու թյու նը և պն դում, որ ա ռանց դրա հա վա սա րու թյու նը 
վե րա փոխ վում  է ա նօ րի նա կա նու թյան և հե տե րո նո միա յի: սա շատ հս տակ  է, և 
սո ցիալ-դե մոկ րատ նե րը, հա վա նա բար, կհա մա ձայ նեին, թեև ի րենք այլ կերպ 
կձևա կեր պեին. օ րի նակ, որ ա զա տու թյունն ա ռանց հա վա սա րու թյան վե րած վում է 
ա զա տու թյան միայն հա րուստ նե րի հա մար: ի րոք, հա վա սա րու թյան և ար դա րու-
թյան միջև կա պը Ձա խա կողմ յան նե րի ա պա գա ծրագ րե րում պետք  է հստա կո րեն 
են թարկ վի մո նի թո րին գի:
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Ր 2.5. Հիմ ա րար  
ար ժեք նե րը գործ նա կա նում
ու սում ա սի րե լով հիմ ա րար ար ժեք նե րը տե սա կան մա կար դա կում, կցան կա նա-
յինք դրանք ներ կա յաց նել նաև գործ նա կա նում: ի՞նչ դեր են խա ղում հիմ ա րար 
ար ժեք նե րը սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի հա մար ա մե նօ րյա քա ղա քա կան բա նա վե-
ճե րում:

տար բեր ո լորտ նե րում մի շարք օ րի նակ ներ պետք  է նոր գա ղա փար ներ ա ռաջ բե րեն 
և զար գաց նեն դրանց հե տա գա ար տա ցո լու մը:

2.5.1. կր թա կան քա ղա քա կա նու թյուն

Հիմ ա կան ծրա գիր. «դպ րոց նե րն ա պա-
գա յի նոր հնա րա վո րու թյուն ներ են ստեղ-
ծում»: առաջադեմ կրթա կան քա ղա քա-
կա նու թյան տե ղա յին ի րա կա նա ցում10

Մարկ Հեր տեր

ա ռա ջին PISA-ի (սո վո րող նե րի կրթա կան ձեռք բե րում ե րի ու նվա ճում ե րի գնա-
հատ ման մի ջազ գա յին ծրա գիր) ու սում ա սի րու թյուն ներն ի հայտ բե րե ցին գեր մա-
նա կան կրթա կան հա մա կար գի բաց թո ղում ե րը: 2003թ. կրթա կան հա մա կարգն 
ին տեն սիվ քննարկ ման նյութ դար ձավ ազ գա յին, մար զա յին և տե ղա կան մա կար-
դակ նե րում: քն նարկում ե րի հիմ ա կա ն ա ռար կան այն էր, որ գեր մա նիա յում 
կրթու թյան արդ յունք նե րը, հատ կա պես այլ երկր նե րի հա մե մա տու թյամբ, սեր տո-
րեն կապ ված էին ե րի տա սարդ նե րի սո ցիա լա կան կար գա վի ճա կի հետ: Հա մե նայն 
 դեպս ին չի կնման վեր սո ցիա լա պես ար դար և միաս նա կան դպրո ցա կան հա մա-
կար գը, ո րը միև նույն ժա մա նակ բո լոր ցան կա ցող նե րին կրթու թյան և մաս նա գի-
տու թյան հար ցե րում ո րո շում եր ըն դու նե լու միան ման ա զա տու թյուն  էր ըն ձե ռում: 
Հա մում սդկ-ն քն նար կեց այս հար ցը և մ շա կեց սո ցիալ-դե մոկ րա տա կան հա մա պար-
փակ մո տե ցում, այս պես կոչ ված հիմ ա կան ծրա գիր, որ հետև յալ կար գա խոսն ու ներ. 
«դպ րոց նե րը ա պա գա յի նոր հնա րա վո րու թյուն ներ են ստեղ ծում»: Համ քա ղա քը 
նաև հան դի սա նում  է ադ մի նիստ րա տիվ շրջան՝ իր ի րա վունք նե րով (kreisfreie Stadt): 

10  այս օրինակը հիմված է սդկ-ի՝ Համում դպրոցների զարգացման ծրագրի մշակման վրա:
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Հա մում գոր ծում են դպրոց ներ, և քա ղա քա յին իշ խա նու թյուն ներն ի րենք են պա տաս-
խա նա տու այդ դպրոց նե րի հե տա գա զար գա ցման հա մար: այս պա րա գա յում հարց  է 
ծա գում՝ ի՞ ն չ նպա տա կով կազմ վեց «Հիմ ա կան ծրա գիր» կոչ վա ծը:
մինչ այդ Հա մում, որ տեղ իշ խում էր քդմ-սդկ կոա լի ցիան, դպրոց նե րում կրթու թյան 
քա ղա քա կա նու թյունն ա վե լի շատ կա մա յա կան բնույթ  էր կրում: այլ կերպ ա սած՝ երբ 
դպրոց ըն դուն վող նե րի թվա քա նա կը ա ճում  էր կամ նվա զում, ըստ դրա դպրոց ներն 
ընդ լայն վում էին, սո վո րող նե րը տե ղա փոխ վում  էին մեկ այլ դպրոց և այլն: եվ երբ այդ 
խառ նաշ փո թը վե րա նում  էր, դրու թյու նը շտկե լու հա մար այլևս քայ լեր չէին ձեռ նարկ-
վում, այլ պար զա պես ա մեն ինչ հան դարտ վում էր մինչև հա ջորդ «ճգնա ժա մը»:
այս ի րա վի ճա կը չի նպաս տում ա պա գա յին ուղղ ված դպրո ցա կան հա մա կար գի 
հիմ քե րի ստեղծ մա նը:
նոր դպրո ցա կան կրթու թյան հաս կա ցու թյան հա մար հիմք դար ձավ այն նոր հաս-
կա ցու թյու նը, որ ոչ միայն դպրո ցա կան հա մա կար գը, այլև մյուս հա մա կար գե րը, 
ո րոնք առնչ վում են ե րե խա նե րի և ե րի տա սարդ նե րի բա րե կե ցու թյան հար ցե րին, 
ընդ հուպ կրթա կան և ու սու ցո ղա կան տար բեր ծրագ րե րի ա ջակ ցե լը, աշ խա-
տան քի շու կան և ին տեգ րա ցիան, ո րո շիչ դեր ու նեն կրթու թյան գոր ծում: Հիմ վե-
լով հե տա զո տու թյուն նե րի արդ յունք նե րի վրա՝ Հիմ ա կան ծրա գի րը ձևա վո րեց 
եր կա րա ժամ կետ նա խագ ծեր և գոր ծու նեու թյան ո լորտ ներ, ո րոնց նպա տակն  էր 
կրթա կան ո լոր տի արդ յունք նե րի բա րե լավ ու մը:

Սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի «Հիմ ա կան ծրա գի րը»
ծ րագ րի նպա տա կը խնդրի լուծ ման սո ցիալ-դե մոկ րա տա կան այ լընտ րան քա յին 
ա ռա ջար կու թյուն նե րի ա ռաջ քա շում էր, օ րի նակ, թե ինչ պես պետք  է կրթա կան 
դրույթ նե րը կա ռա վար վեն մե ծա մաս նու թյան կող մից: Հին դպրո ցա կան կրթա կան 
քա ղա քա կա նու թյան ձա խող ման եր կու ցու ցա նիշ՝ չհաշ ված PISA-ի ու սում ա սի-
րու թյուն նե րը, հստակ ցույց տվե ցին այս ծրագ րի կարևո րու թյան աս տի ճա նը:

 ● Հա մում հա մալ սա րան ըն դուն վե լու հա մար անհ րա ժեշտ միա վոր ներ հա վա-
քում  էին 30 տո կո սից պա կաս դի մորդ ներ: Համը զգա լիո րեն հետ էր մա ցել 
Հ յու սի սա յին Հ ռե նոս-վեստ ֆալ իայի երկ րա մա սի այլ kreisfrei քա ղաք նե րից: 
Հարևան մ յունս տե րում, օ րի նակ, ան ցո ղիկ միա վոր էր հա վա քում դի մորդ-
նե րի մոտ 50 տո կո սը:

 ● չ նա յած բա րե կե ցիկ շրջան նե րի ու սա նող նե րի 50 տո կո սը շա րու նա կում  էր 
ու սու մը գիմ ա զիա նե րում (հա վա սա րա զոր է ամն-ի միջ նա կարգ դպրոց նե-
րին), ա վան դա բար աշ խա տա վոր դա սա կար գին պատ կա նող շրջան նե րում, 
ինչ պի սին Հեր րին գենն  է, սո վո րող նե րի ըն դա մե նը 19,5 տո կոսն է շա րու նա-
կում կրթու թյու նը:
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Ր միև նույն ժա մա նակ լու ծում եր  էին պա հան ջում նաև սո ցիալ-ժո ղովր դագ րա կան 
զար գա ցում ե րը: այն ա շա կերտ նե րի թվա քա նա կը, ով քեր մինչև 2015թ. պետք  է 
տար րա կան դպրո ցից ան ցում կա տա րեին միջ նա կարգ դպրոց, 2005թ. տվյալ նե րի 
հա մե մատ նվա զել էր 1/4 մա սով: 2010թ. տվյալ նե րով այ սու հետ Հա մում ծնված 
ա մեն երկ րորդ ե րե խան ա պա գա յում ու նե նա լու  է է միգ րան տի կեն սագ րու թյուն 
(immigrant background): Հա սա րա կու թյա նը նրանց ին տեգ րա ցիան և ն րանց գի տե-
լիք նե րի լիար ժեք օգ տա գոր ծու մը ոչ միայն քա ղա քա կան հար ցե րի լուծ ման հիմքն է, 
այլև կա ռուց ված քա յին փո փո խու թյուն նե րի վտան գի տակ գտնվող քա ղա քի հա ջող 
զար գաց ման հիմ ա կան պայ մա նը:

 ի՞ նչ նկա տի ու նենք ա զա տու թյուն ա սե լով 
մշ տա կան հո գա տա րու թյուն բո լո րի հան դեպ
Հիմ ա կան ծրագ րի ա ռա ջին սկզբունքն է մշտա կան հո գա տա րու թյուն՝ ողջ 
ծա վա լով: Ո րակ յալ խնամք՝ մար դու ծնված օր վա նից, ո րը ժա մա նա կի ըն թաց-
քում ման կա վար ժա կան մո տե ցում ե րով հան դերձ ա վե լի կընդ լայն վի 3-6 
տա րե կան հա սա կում: դ րան կհա ջոր դի 14 տա րե կան նե րի հա մար այս պես կոչ-
ված ողջ օ րվա հո գա տա րու թյու ն հաս կա ցու թյու նը: այս կերպ ի րա կա նու թյուն 
կդառ նա աշ խա տան քի և ըն տա նե կան կյան քի հա մա տե ղե լիու թյու նը: ա վե լին, 
քա ղա քա յին իշ խա նու թյուն նե րը ե րե խա յին մե ծաց նե լու պայ ման նե րի հետ կապ-
ված ոչ մի օ րենք չեն ըն դու նում և ա ռա ջին ան գամ ին քնու րույն ո րո շում կա յաց-
նե լու հնա րա վո րու թյուն են տա լիս ծնող նե րին: այս դեպ քում ա զա տու թյու նը չի 
դառ նում միայն հա րուստ ըն տա նիք նե րի ի րա վուն քը, ո րոնք կա րող են դա յակ 
վար ձել: այդ ա զա տու թյու նը վե րա բե րում է բո լոր ըն տա նիք նե րին՝ թույլ տա լով 
պլա նա վո րել ի րենց կյան քը:

 ի րա կան սո ցիա լա կան ար դա րու թյուն 
Շր ջա նա յին ընդ հա նուր կրթա կան դպրոց ներ՝ նոր 
հնա րա վո րու թյուն ներ ըն ձե ռե լու հա մար
Հիմ ա կան ծրագ րի մեկ այլ հիմ ա կան սկզբունք էլ են թադ րում է՝ Հա մի բո լոր 7 
շրջան նե րում ա պա հո վել դպրո ցա կան հա մա կար գի ա ռա վել ակ տի վու թյուն և 
թա փան ցի կու թյուն: Բո լոր քննու թյուն նե րը պետք  է հա սա նե լի լի նեն յու րա քանչ յուր 
շրջա նում: ն պա տակն է կոտ րել այն կարծ րա տի պը, թե ու սա նո ղի հա ջո ղա կու թյու նը 
կապ ված է նրա սո ցիա լա կան կար գա վի ճա կի հետ: սո ցիա լա կան ար դա րու թյունն 
այ նո ւա մե նայ նիվ սկսում  է հա վա սար մաս նակ ցու թյան և հա վա սար հա սա նե լիու-
թյան ի րա վուն քից և բո լո րի հա մար է ստեղ ծում հա վա սար հնա րա վո րու թյուն ներ 
ու սու մը շա րու նա կե լու հա մար: ին տեգ րա ցիա և ան հատ նե րի ա ջակ ցու թյուն հաս-
կա ցու թյուն նե րը ոչ թե հա կադր վում, այլ գտնվում են միմ յան ցից կախ ման մեջ:
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Շր ջա նա յին ընդ հա նուր կրթա կան դպրոց նե րը (Հ յու սի սա յին Հ ռե նոս-վեստ ֆա-
լիա յի շրջա նը՝ սո ցիալ-դե մոկ րա տա կան կու սակ ցու թյան մո դե լով) 5-րդ և 6-րդ  
ընդ հա նուր կրթա կան դա սա րան նե րից հե տո սո վո րող նե րին հնա րա վո րու թյուն են 
տա լու ին տեգր վե լու տա րրեր դա սա րան նե րի, ո րոնք բա ժա ն վում են ե րեք խմբի. 
Hauptschule (ինչ պես միաց յալ թա գա վո րու թյան միջ նա կարգ կրթու թյան հա մա-
կարգն է), Realschule (մի ջին դպրոց, որն ու նի ո րո շա կի կողմ ո րո շում դե պի գործ-
նա կան ա ռար կա նե րը) և Gymnasium (գիմ ա զիա): սա կայն բո լոր այս տար բե-
րակ նե րը պետք  է նե րառ վեն մեկ դպրո ցի շրջա նակ նե րում: Շատ բան կփոխ վի 
նաև տե ղա կան մա կար դա կում, օ րի նակ՝ Հե րին գե նի շրջա նում ա ռա ջին ան գամ 
շրջա նա յին ընդ հա նուր կրթա կան դպրոց նե րը կու նե նան գիմ ա զիա ներ և ընտ-
րո վի ա ռար կա նե րով կրթա կան դպրոց ներ: գիմ ա զիա նե ր կու նե նան նաև մ յուս 
շրջան նե րի ընդ հա նուր կրթա կան դպրոց նե րը: Բայց, հաս կա նա լի է, որ ժո ղովր դագ-
րա կան փո փո խու թյուն նե րի հետևան քով որևէ շրջան ի վի ճա կի չի լի նի պա հե լու 
այդ հա վել յալ դպրոց ներն ա ռանց ընդ հա նուր կրթու թյան:

 Հա մե րաշ խու թյուն, որ ա վե լի մեծ ի մաստ ու նի  
 սո ցիա լա կան օգ նու թյան բյու ջե
դպ րո ցա կան կրթա կան քա ղա քա կա նու թյան ա ռա ջար կի 3-րդ հիմ ա կան տար-
րը սո ցիա լա կան օգ նու թյան բյու ջեն  է: միև նույն ժա մա նակ հաշ վի  է առն վում այն 
հան գա ման քը, որ տար բեր դպրոց ներ ու նեն տար բեր կա րիք ներ և պայ ման ներ:

այն շրջան նե րում, ո րոն ցում ներ գաղ թած ու սա նող նե րի թիվն ա մե նա բարձրն  է, սո ցիա-
լա կան խնդիր նե րը կա րող են լուրջ ազ դե ցու թյուն ու նե նալ դպրո ցա կան կյան քի վրա: 
դպ րո ցի բյու ջեն հիմ ա կա նում օգ տա գործ վում է տար րա կան կա րիք նե ր հո գա լու 
հա մար՝ դա սագր քեր, նա խա ճաշ, դպրո ցա կան ար շավն եր, այն դեպ քում, երբ այլ 
շրջան նե րում այդ գու մար նե րը ծախս վում են ու սուց ման ո րա կը բա րե լավ ե լու, ա մե-
նօր յա հո գա տա րու թյան, հա տուկ նա խագ ծե րի և սար քա վո րում ե րի վրա: արդ յուն-
քում ստաց վում է, որ այն շրջան նե րում, ուր ա մե նա շատ օգ նու թյուն  է հար կա վոր, հնա-
րա վո րու թյուն ներն ա մե նան վա զա գույնն են: մ յուս կող մից՝ սո ցիա լա կան օգ նու թյան 
բյու ջեն գոր ծե լու  է ա ռանց որևէ խառ նաշ փո թի. յու րա քանչ յուր ա շա կեր տի հա մար 
դպրո ցը ստա նա լու  է ո րո շա կի օգ նու թյուն՝ գու մար, ո րին կա վե լա նա ևս 10 տո կոս, 
երբ դրա կա րի քը լի նի: այս դեպ քում դպրոց նե րը կհո գան ա շա կեր տի հա տուկ կա րիք-
նե րը և բ յու ջեի հիմ ա կան մա սը կօգ տա գոր ծեն, ինչ պես մյուս դպրոց նե րը: այս բյու-
ջեն  էա կա նո րեն տար բեր վե լու  է մեկ շնչին ընկ նող ա վան դա կան բյու ջեից: սա կլի նի 
հա մե րաշ խու թյան բյու ջե ֆի նան սա պես ա պա հով ված և ֆի նան սա պես ա վե լի ծանր 
վի ճա կում գտնվող դպրոց նե րի հա մար, որ պես զի հա վա սա րեց վեն ֆի նան սա վոր ման 
հնա րա վո րու թյուն նե րը և ե րաշ խա վոր վի հա ջող ու սու ցու մը:
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այն բա նից հե տո, երբ այս նա խա գի ծը վերջ նա կա նա պես մշակ վի են թաշր ջան նե րի 
և կու սակ ցա կան կոա լի ցիոն խորհր դի կող մից, բո լոր 7 շրջան նե րում կներ կայաց վի 
և կքն նարկ վի ծնող նե րի, ման կա վարժ նե րի, ա շա կերտ նե րի և այլ շա հախն դիր կող-
մե րի շրջա նակ ում: Հիմ ա կան հարցն այն է, թե արդ յոք այս գա ղա փա րը կկի րառ վի՞ 
հա մա պա տաս խան շրջան նե րում:

2.5.2. սո ցիա լա կան քա ղա քա կա նու թյուն

ու նի վեր սալ ա ռող ջա պա հա կան ա պա հո վա-
գրու թյուն ընդ դեմ ֆիքս ված (ամ րագր ված) 
ա պա հո վագ րու թյան. ա ռող ջա պա հա կան 
ար դար քա ղա քա կա նու թյան հար ցը
Ք րիս տի նա Ռենտչ և Մար թին Թիմփ

2004թ. ա ռող ջու թյան պահ պան ման ար դիա կա նաց ման օ րեն քը, ինչ պես նաև նախ-
կի նում ա ռող ջա պա հա կան հա մա կար գում ըն դուն ված բա րե փո խում ե րի մեծ մա սը, 
կապ ված է ա ռող ջա պա հա կան ա պա հո վագ րու թյան ծախ սա յին մա սի հետ: ա յնու ա մե-
նայ նիվ կաս կած չկա, որ պետք  է նաև մտա ծել այն մի ջոց նե րի մա սին, ո րոնք կապ ված 
են ե կամ տի հետ: Հարց է, թէ ինչ պես կա րե լի է կա յուն պա հել ա ռող ջու թյան ա պա հո-
վագր ման կա նո նադ րա կան ե կա մուտ նե րը. այս ա ռու մով քա ղա քա կան մար տա հրա-
վեր նե րը խիստ հա կա սա կան են: ել նե լով ա ռող ջա պա հա կան օգ նու թյան ֆի նան սա-
վոր ման հա մե րաշ խու թյու նից՝ հար կա վոր  է շու տա փույթ մի ջոց ներ ձեռ նար կել մի 
կող մից մե ծա հա սակ նե րի թվի ա ճի, մյուս կող մից՝ ազ գա յին ե կա մուտ նե րի այն մա սի 
առնչությամբ, ո րոնք մուտք չեն գոր ծում սո ցիա լա կան վճա րում ե րի հա մա կարգ: այս 
հար ցի վե րա բեր յալ կան միմ յանց հա կա սող քա ղա քա կա ն տար բեր մո տե ցում եր: 
2005թ. ընտ րու թյուն նե րի ժա մա նակ քդմ-ն և սդկ-ն կանգ ա ռան ա պա գա ա ռող ջա-
պա հա կան պար տա դիր ա պա հո վագ րու թյան սկզբուն քո րեն տար բեր մո դել ներ վրա:

քա նի որ հիմ ա կա նում հան րա յին բա նա վե ճե րի ըն թաց քում ու նի վեր սալ ա ռող-
ջա պա հա կան ա պա հո վագ րու թյու նը և ֆիքս ված ա պա հո վագ րու թյու նը հան դես 
են գա լիս միաս նա բար, ա պա ե կեք նախ պար զենք, թե ի րա կա նում ի՞նչ են նշա-
նա կում դրանք:

 ու նի վեր սալ ա ռող ջա պա հա կան ա պա հո վագ րու թյուն
սդկ-ն ա ռա ջար կում է պար տա դիր ա ռող ջա պա հա կան ա պա հո վագ րու թյու նը 
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հասց նել ու նի վեր սալ ա ռող ջա պա հա կան ա պա հո վագ րու թյան մա կար դա կին, 
որ տեղ, ինչ պես են թադր վում  է, յու րա քանչ յուր ոք կվճա րի իր հնա րա վո րու թյուն նե րի 
սահ ման նե րում: այ դու հան դերձ հարկ ման գու մարն այլևս կապ ված չի լի նի միայն 
հիմ ա կան ե կամ տի հետ, այլ հաշ վի կառն վեն այլ ե կա մու տնե րի աղբ յուր նե րը ևս: 
ու նի վեր սալ ա ռող ջա պա հա կան ա պա հո վագ րու թյան հետ մեկ տեղ պար տա դիր 
ա ռող ջա պա հա կան ա պա հո վագ րու թյու նը կշա րու նակ ի ֆի նան սա վոր վել աշ խա-
տա վոր նե րի և գոր ծա տու նե րի հար կե րից: ե կա մուտ չու նե ցող, սա կայն ա պա հո-
վագր ված ան ձինք, ինչ պես նաև նրանց ե րե խա նե րը, նույն պես կնե րառ վեն ա պա-
հո վագ րու թյան մեջ և չեն կրի ֆի նան սա կան պար տա վո րու թյուն ներ:

 Ֆիքս ված ա պա հո վագ րու թյուն
քդմ-ի կող մից այս մո դե լը ներ կա յաց վում է որ պես «պրե միում ա ռող ջու թյուն», ո րը 
կազմ ված  է ա մե նամս յա ֆիքս ված վճար նե րից: այդ վճար նե րը պետք է կազ մեն 
աշ խա տա վոր նե րի ե կա մուտ նե րի 6,5 տո կո սը: սա, ինչ պես ա վանդ ներն են ներդր-
վում սո ցիա լա կան ա պա հո վագ րու թյան ո լոր տում, կուղղ վի ա ռան ձին ֆոնդ, ո րից 
կփոխ հա տուց վեն նրանք, ով քեր կներդ նեն 7 տո կո սից ա վե լի: գոր ծա տու նե րի 
ա ռող ջա պա հա կան ա պա հո վագ րու թյան ա վանդ նե րը նույն պես կվճար վեն այս 
ֆոն դից: այն ե րե խա նե րի ա վանդ նե րը, ո րոնք փակ վում են պար տա դիր ա պա հո-
վագ րու թյան մի ջո ցով, հե տա գա յում կֆի նան սա վոր վեն հար կե րի հաշ վին:

 մաս նա վոր ա ռող ջա պա հա կան ա պա-
հո վագ րու թյան ա պա գան
գեր մա նիա յում ա ռող ջա պա հա կան հա մա կար գի հիմ ա կան ա ռանձ նա հատ կու-
թյունն այն է, որ ո րոշ մար դիկ հա մե րաշ խու թյան ա վանդ ներ ներդ նե լու պա տաս-
խա նատ վու թյուն չեն կրում: Օ րի նակ, քաղ ծա ռա յող նե րը, ով քեր ու նեն հար կե րից 
վճար վող ա ռող ջա պա հա կան ա պա հո վագ րու թյուն, ի սկզբա նե բա ցառ ված են այս 
հա մա կար գից, այն դեպ քում, երբ ինք նազ բաղ ված ներն ի րա վա բա նո րեն պար տա-
վոր ված չեն ա պա հո վագ րու թյուն ա պա հո վե լու ի րենց հա մար, ան կախ այն բա նից, 
թե որ քան  է ի րենց ե կա մու տը: այն աշ խա տող նե րը, ո րոնց ե կա մու տը բարձր է ո րո-
շա կի սահ մա նից, կա րող են ընտ րել մաս նա վոր ա ռող ջա պա հա կան ա պա հո վա-
գ րու թյուն: սա նշա նա կում է, որ հա սա րա կու թյան մի ամ բողջ զանգ ված այս պես 
կոչ ված ա ռող ջա պա հու թյան հա մե րաշ խու թյան ա վանդ չի ներդ նում: կախ ված 
հե ռան կա րից և քա ղա քա կան ար ժեք նե րեց, սա կա րող  է դի տարկ վել որ պես խնդիր 
կամ դրա կան մրցակ ցու թյուն ա ռող ջա պա հա կան ո լոր տում:

մաս նա վոր ա ռող ջա պա հա կան հա մա կար գը են թա կա է ար տա քին տար բեր ազ դե-
ցու թյուն նե րի՝ կախ ված այն բա նից, կներդր վի՞ ու նի վեր սալ կամ պար տա դիր ա ռող-
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Ր ջա պա հա կան ա պա հո վագ րու թյու ն, թե՞ ոչ: չ նա յած ու նի վեր սալ ա ռող ջա պա հա-
կան ա պա հո վագ րու թյան հիմ ա կան նպա տակն  է մաս նա վոր ա ռող ջա պա հա կան 
ա պա հո վագ րու թյու նը նե րա ռել հա մե րաշ խու թյան ֆի նան սա վոր ման հա մա կար գի 
մեջ, ֆիքս ված ա ռող ջա պա հա կան ա պա հո վագ րու թյու նը մաս նա վո ր թող նում  է 
ան փո փոխ: ան շուշտ հար կա յին մուտ քե րը կօգ տա գործ վեն, որ պես զի ա զատ վեն 
մաս նա վոր կեր պով ա պա հո վագր ված ե րե խա նե րի հա մար ա վանդ նե ր ներդ նե լու 
պա տաս խա նատ վու թյու նից:

 Հա մե րաշ խա կան ա վան դի վրա հիմն ված ֆի նան սա վո-
րում. ար դար մաս նակ ցու թյուն ըստ վճա րու նա կու թյան
ակն հայտ  է, որ հա մե րաշ խու թյան ներդր ման բարձ րա ցու մը հան դի սա նում  է ու նի-
վեր սալ ա ռող ջա պա հա կան ա պա հո վագ րու թյան հիմ ա կան յու րա հատ կու թյու նը: 
Պետք  է բո լո րը մաս նակ ցեն ընդ հա նուր ա ռող ջա պա հա կան ա պա հո վագ րու թյա նը, 
որ պես զի ֆի նան սա վոր վի այդ հա մա կար գը: սա կայն սա չի նշա նա կում, թե կվե-
րա նա մրցակ ցու թյու նը: Պար զա պես կհեշ տա նա տար բեր սո ցիա լա կան կար գա-
վի ճա կում գտնվող մարդ կանց ներդ րում ե րի հետ կապ ված հաշ վար կը: դ րա 
փո խա րեն ու նի վեր սալ հա մա կար գի հաս տատ ման դեպ քում կստեղծ վի ար դար 
մրցակ ցու թյուն՝ պար տա դիր դրույթ նե րով: ա պա հո վագ րող ըն կե րու թյուն նե րը 
կմրցակ ցեն տրա մադր վող ծա ռա յու թյուն նե րի ա ռա վել լավ ո րա կի հա մար և ոչ 
թե միայն «լավ ռիս կե րի» (ա ռա վել ե րի տա սարդ և ա ռողջ հա ճա խորդ ներ) հա մար:

քդմ-ն հա վաս տիաց նում  է, որ իր մո դելն  էու թյամբ ար դար  է: ն րանք բե րում են 
այն փաս տար կը, որ ֆիքս ված ա ռող ջա պա հա կան ա պա հո վագ րու թյունն ա վե լի 
շատ ներդ րում եր է ընդգր կում հար կա յին հա մա կար գից, ո րի բո լոր հար կա տու-
ներն ընդ հա նուր ա ռող ջա պա հա կան հա մա կար գում ա վանդ ներ են ներդ նում: 
սա կայն կաս կա ծե լի  է՝ դա կբե րի՞ ֆի նան սա կան բե ռի ար դա րա ցի բաշ խման, թե՞ 
ոչ: Պե տա կան բյու ջեից ֆի նան սա վո րու մը նշա նա կում է, որ նրանք, ում ե կա մու տը 
ցածր  է կամ մի ջին, ա ռա վել շատ ֆի նան սա կան ծան րու թյուն են վերց նում ի րենց 
վրա, քան բարձր ե կա մուտ ու նե ցող նե րը, ո րոնց ֆի նան սա կան պար տա վո րու թյուն-
ներն ընդ հա նուր առ մամբ նվա զում են, ինչը հետևանք է վեր ջին 10 տա րի նե րին 
վար վող ֆի նան սա կան քա ղա քա կա նու թյան:

ե կա մուտ նե րի, հա մա մաս նո րեն ներդր ման այս ձևա չա փը շատ ա վե լի ար դա րա ցի է, 
որն ա վե լի լավ է ի րա գոր ծում ու նի վեր սալ ա ռող ջա պա հա կան ա պա հո վագ րու-
թյու նը՝ մի կող մից պա հե լով պրոգ րե սիվ, այլ ոչ ֆիքս ված ա վանդ նե րի վրա հիմ-
ված ֆի նան սա վո րու մը, մյուս կող մից՝ նե րա ռե լով նաև աշ խա տա վար ձից բա ցի 
ստաց վող ե կամ տի մյուս աղբ յուր նե րը: ա մեն դեպ քում այն, ինչն ի րոք հա կա ռակ է 
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հա մե րաշ խու թյան հաս կա ցու թյա նը, դա այն  է, որ ֆիքս ված ա ռող ջա պա հա կան 
ա պա հո վագ րու թյան դեպ քում քաղ ծա ռա յող նե րը կա զատ վեն այդ վճա րու մե րից 
և մաս նա վոր ա ռող ջա պա հա կան ա պա հո վագ րու թյու նը, հա մե նայն դեպս, ձևա-
կա նո րեն կպահ պա նի իր մրցու նա կու թյու նը:

սա նաև ար դա րու թյան հարց  է, թե բնակ չու թյան ո՞ր խմբի ֆի նան սա կան ծան-
րա բեռն վա ծու թյու նը կմե ծա նա կամ կնվա զի: այն դեպ քում, երբ ու նի վեր սալ 
ա ռող ջա պա հա կան ա պա հո վագ րու թյու նը թույլ է տա լիս ծան րա բեռն վա ծու թյան 
նվա զե ցում այն ըն տա նիք նե րում, որ տեղ կան եր կու և ա վե լի ե րե խա, ֆիքս ված 
ա ռող ջա պա հա կան ա պա հո վագ րու թյան հա մա կար գի ներդր մամբ այդ ըն տա-
նիք նե րը ստիպ ված կլի նեն տա րե կան 900 եվ րո ա վե լի վճա րել: միայ նակ նե րի 
դեպ քում ի րա վի ճա կը միան գա մայն հա կա ռակն  է. ֆիքս ված ա ռող ջա պա հա կան 
ա պա հո վագ րու թյան ներդր ման պա րա գա յում նրանք տա րե կան կխնա յեն ա վե-
լի քան 1300 եվ րո, մինչ դեռ ու նի վեր սալ ա ռող ջա պա հա կան ա պա հո վագ րու թյան 
դեպ քում նրանց խնա յո ղու թյու նը շատ ա վե լի քիչ գու մար կկազ մի:

Հա մե րաշ խու թյան տե սանկ յու նից ու նի վեր սալ ա ռող ջա պա հա կան ա պա հո վա-
գրու թյու նը ֆիքս ված ա ռող ջա պա հա կան ա պա հո վագ րու թյան հա մե մատ ու նի 
մի շարք ա ռա վե լու թյուն ներ: իսկ ար դա րու թյան տե սանկ յու նից կախ ված, թե ո՞ր 
աս պեկտ ներն են կարևոր վում՝ բա ժան մա՞ն, մաս նակ ցու թյա՞ն, կա րիք նե րի՞, թե՞ 
ար ժա նիք նե րի վրա հիմ ված ար դա րու թյու նը: դուք ինք ներդ կա րող եք հաս նել 
այս հար ցի պա տաս խա նին:
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քա ղա քա կա նու թյուն

ա պա հո վու թյան հա րատև բա ցա կա յու թյուն. 
աշ խա տան քի նոր հո րի զոն ներ և  
սո ցիալ-դե մոկ րա տա կան ար ժեք նե րը

Մա տիաս Նեիս

երկ րորդ հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մից մի քա նի տաս նամ յակ ի վեր գեր-
մա նիա յում կա պի տա լիստ նե րն ու աշ խա տա վոր խա վե րը շա հե րի տեսանկ յու-
նից բա վա կա նին հա ջող փոխ զիջ ման էին հա սել: 1949թ. ան նա խա դեպ հա ջող 
տնտե սա կան ա ճի պայ ման նե րում գեր մա նիա յում վար ձու աշ խա տան քը նոր մալ 
երևույթ էր: աշ խա տան քը մարդ կանց նաև հնա րա վո րու թյուն էր տա լիս ի րա գոր-
ծել իրենց սո ցիա լա կան ա պա հո վու թյան ի րա վուն քը՝ ա պա հո վե լով նաև թո շա կի 
ի րա վուն քը: սո ցիա լա կան ա պա հո վու թյու նը աշ խա տո ղին ա պա հո վում  էր աշ խա-
տան քից ա նօ րի նա կան ա զա տու մից, ինչ պես նաև օ րեն քով ա պա հո վվում էին 
ա ռող ջա կան և անվ տան գու թյան նրանց ի րա վունք նե րը և աշ խա տա վար ձի մա սին 
պայ մա նագ րա յին պար տա վո րու թյուն նե րը (Dorre, 2005):

վար ձու աշ խա տան քի այս ձևը, ո րը հայտ նի է նաև այս պես կոչ ված տի պա յին աշ խա-
տան քա յին հա րա բե րու թյուն ներ կամ պե տու թյան կող մից ամ րագր ված աշ խա-
տան քի ստան դարտ պայ մա նա գիր, տա լիս  էր ճա նաչ ման նվա զա գույն պայ ման ներ 
կամ սո ցիա լա կան կար գա վի ճակ՝ նյու թա կան ա պա հով վա ծու թյան հետ միա սին:

այդ ժա մա նա կա հատ վա ծը ներ դաշ նակ ժա մա նա կաշր ջան էր, բայց և կոնֆ լիկտ-
նե րից ոչ զուրկ: Փոխ զի ջում ա նընդ հատ վի ճարկ վում  էր և կա րո ղու թյուն նե րի 
ան հա վա սար բաշ խու մը, լա վա գույն դեպ քում, աս տի ճա նա բար նվա զում  էր: այ նու-
ա մե նայ նիվ բնակ չու թյան մեծ մա սը կա րող  էր վստահ լի նել, որ շնոր հիվ սե փա կան 
ու ժե րի, աս տի ճա նա բար կկա րո ղա նա բա րե լավ ել իր կեն սա մա կար դա կը:

սա կայն 1980-ա կան նե րից սկսած՝ ստան դարտ աշ խա տան քա յին պայ մա նա գի րը 
կորց րեց իր կա տար յալ տես քը: չ նա յած աշ խա տող նե րի մեծ մասն աշ խա տում  էր 
տի պա յին զբաղ վա ծու թյամբ, նրանց քա նակն այ նո ւա մե նայ նիվ նվա զում  էր: Զ բաղ-
վա ծու թյան աճ  էր նկատ վում այլ աս պա րեզ նե րում՝ կես դրույ քով, ժա մա նա կա վոր 
կամ գոր ծար քա յին աշ խա տանք, ֆիքս ված ժամ կետ նե րով կամ մար գի նալ կես 
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դրույ քով աշ խա տանք11: ինչ պես ան ժամ կետ, այն պես էլ լրիվ աշ խա տան քա յին 
օր ու նե ցող աշ խա տան քա յին պայ ման նե րում սո ցիա լա կան ա պա հո վու թյան հար-
ցը ճնշում ե րի են թարկ վեց: կեն սա թո շա կա յին ֆոն դե րի մաս նա կի սե փա կա նա-
շ նոր հու մը, ա նօ րի նա կան կրճա տում ե րի ա պա հո վու թյան թու լաց մանն ուղղ ված 
նա խագ ծե րը և պար տա դիր կո լեկ տիվ պայ մա նագ րի ի րա գոր ծու մը այն ակն հայտ 
քայ լերն  էին, որ ի հայտ ե կան, հատ կա պես գեր մա նիա յի արևել քում:

Զար գա ցում ե րի այս ըն թաց քի հա մար կա յին մի շարք պատ ճառ ներ: Օ րի նակ, 
ծա ռա յու թյուն նե րի և տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գիա նե րի (IT) ո լոր տի աշ խա տանք-
նե րի կարևո րու թյան զար գա ցու մը հան գեց րեց աշ խա տան քի կազ մա կերպ ման այլ, 
ա վե լի ճկուն ձևերի, քան նախ կին ար տադ րա կան մո դել ներն էին: այն պայ ման նե րում, 
երբ մրցակ ցու թյու նը ոչ միայն կազ մա կեր պու թյուն նե րի միջև  է, այլև նույն կազ մա-
կեր պու թյան ներ սում, բա ժին նե րում և խմ բե րում, սո ցիա լա կան ա պա հո վու թյու նը 
հետզ հե տե վե րած վում է աշ խա տան քի կազ մա կերպ ման ճկու նու թյունն ա պա հո-
վող լրա ցու ցիչ ազ դա կի: այն կազ մա կեր պու թյուն նե րը, ո րոնք մրցակ ցու թյան մեջ 
ա ռա վե լու թյուն ստա նա լու հա մար փոր ձում  էին նվա զեց նել կամ նույ նիսկ վե րաց նել 
աշ խա տող նե րի ա պա հո վու թյանն ուղղ ված դրույթ նե րը, կա րո ղա նում էին ի րենց 
նպա տա կին հաս նել միայն կարճ ժա մա նա կով:

մարդ կանց մեծ մա սը մտա հոգ էր այս տի պի զար գա ցու մից: Ֆրիդ րիխ Է բերտ 
հիմ ա դրամի կող մից ար ված հե տա զո տու թյուն նե րը ցույց են տա լիս, որ հարց-
ված նե րի 63 տո կո սը մտա հոգ է հա սա րա կու թյու նում այս տի պի զար գա ցում ե-
րից: (Neugebauer, 2007): տն տե սու թյան մեջ ի հայտ ե կած փո փո խու թյուն նե րի 
արդ յուն քում այս վի ճա կը, որ հա սա րա կու թյան լայն զանգ ված նե րի մեջ անվս տա-
հու թյուն  էր ա ռա ջաց րել, ֆրան սիա ցի սո ցիո լոգ Պիեռ Բուրդ յեի կող մից ստա ցավ 
«ան հու սա լիու թյուն» ան վա նու մը: ան հու սա լիու թյու նը խո սում է ոչ միայն աշ խա-
տա վար ձե րի կամ հաս տա տուն պայ ման նե րով աշ խա տան քա յին պայ մա նագ րի 
կե տե րի նվա զեց ման, այլև այն մա սին, թե ինչ պես է ար տա հայտ վում և գոր ծում 
անվս տա հու թյու նը:

ե թե հաշ վի առ նենք դա, ա պա ակն հայտ  է, որ ան հու սա լիու թյու նը չի վե րա բե րում 
միայն նրանց, ով քեր գտնվում են զբաղ վա ծու թյան ան հու սա լի վի ճա կում: այն ներ-
խու ժում  է աշ խա տա վո րա կան տնտե սու թյան հենց սիր տը: կա յուն աշ խա տանք 
ու նե ցող բազ մա թիվ մարդ կանց ան հանգս տու թյուն  էր պատ ճա ռում ի րենց տե ղում 
ժա մա նա կա վոր կամ գոր ծար քա յին հի մունք նե րով աշ խա տո ղի տես նե լը: տես նե-
լով գո յու թյուն ու նե ցող այդ այ լընտ րան քա յին աշ խա տու ժը՝ նրանք պատ րաստ 

11 1999-2003թթ. ժամանակահատվածում կես դրույքով աշխատավորների քանակը 5 միլիոնից հասել է 
9 միլիոնի:
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Ր են զի ջում ե րի գնալ աշ խա տա վար ձի կամ աշ խա տան քա յին պայ ման նե րի վե րա-
բեր յալ բազ մա թիվ հար ցե րում, ին չը եր բեք չէին ա նի հա կա ռակ պա րա գա յում: ոչ 
ստան դարտ աշ խա տան քա յին գրա ֆի կով աշ խա տող ներն ի րենց հա մա րում  էին 
կա յուն աշ խա տան քա յին պայ մա նագ րով աշ խա տող նե րի և վար ձու աշ խա տան-
քա յին շու կա յից դուրս գտնվող նե րի մեջ տե ղում: ն րանք մտա վա խու թյուն ու նեին 
կորց նե լու ի րենց աշ խա տան քը և միա ժա մա նակ ցան կա նում էին ու նե նալ ստան-
դարտ (կա յուն) աշ խա տան քա յին պայ մա նա գիր: այս բո լո րը հան գեց նում  էր ա պա-
հո վու թյան հա րատև բա ցա կա յու թյան:

ո՞րն  է այս զար գա ցում ե րի հետևան քը սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի հա մար: կա յուն աշ խա-
տանք հաս կա ցու թյան ար ժե քը սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի հա մար ան գե րագ նա հատ ե լի է: 
սո ցիա լա կան պե տու թյան ստեղծ ման հա մար դա հիմ ա կան գոր ծոն նե րից մեկն  է, ո րի 
հիմ քի վրա ձևա վո րվում են ե րեք հիմ ա րար ար ժեք նե րը: այն ստեղ ծում է ա պա հո վու-
թյան ե րաշ խիք շա տե րի, բայց ոչ բո լո րի հա մար, և դ րա նով անհ րա ժեշտ նա խա պայ ման 
ստեղ ծում արդ յու նա վետ և դ րա կան ա զա տու թյան հա մար:

այն, ինչ հա մա ձայն ար դա րու թյան ար ժեք նե րի ձեռք  էր բեր վել վե րա բաշ խու մից 
(ար դա րու թյան ար ժե քին հա մա պա տաս խան), ար վել  էր մեծ մա սամբ զբաղ վա-
ծու թյան հա մա կար գի մի ջո ցով: վեր ջին հաշ վով, սո ցիա լա կան ա պա հո վու թյունն 
ուղղ ված  էր հա մե րաշ խու թյան հի ման վրա մեղ մե լու կյան քի ծանր պայ ման նե րը: 
սո ցիա լա կան ա պա հո վու թյու նը, ո րը ստեղծ վում  էր նոր մալ աշ խա տան քի շնոր-
հիվ, ստի պեց հա սա րա կու թյան լայն խա վե րին նույ նա կա նաց նել սո ցիալ-դե մոկ-
րա տիան հիմ ա րար ար ժեք նե րի հետ: մաս նա վո րա պես սդկ-ն իր կու սակ ցա կան 
ծրագ րում հղում եր էր կա տա րել ստան դարտ աշ խա տան քա յին պայ մա նագ րե րի 
հա րա բե րու թյուն նե րին և հատ կա պես շուր ջօր յա զբաղ վա ծու թյա նը: նոր մալ 
աշ խա տանք հաս կա ցու թյան ընդ լայն ման նպա տակն  էր՝ կու սակ ցու թյու նը լայն 
խա վե րին ըն կա լե լի դարձ նել որ պես սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի քա ղա քա կան ստան-
դարտ ներ կրող կու սակ ցու թյուն և ն րանց դարձ նել կա յուն աշ խա տան քի հա մար 
պայ քա րի մաս նա կի ց:

սա կայն ստան դարտ աշ խա տան քա յին հա րա բե րու թյուն նե րի հետ կա պը հետզ-
հե տե տա րրա լուծ վեց, և ս տեղծ վեց մի ի րա վի ճա կ, որ տեղ սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի 
ար ժեք նե րը դեռ  հզոր ար ձա գանք ու նեին բնակ չու թյան մե ծա մաս նու թյան շրջան նե-
րում, բայց, ի տար բե րու թյուն անց յա լի, այս ար ժեք ներն ար դեն այն քան էլ սեր տո րեն 
չէին շաղ կապ վում որևէ քա ղա քա կան միա վո րի հետ: դ րա հիմ ա կան պատ ճա ռը 
աշ խա տան քի տրանս ֆոր մա ցիան և քա ղա քա կա նու թյան ձա խո ղում էր, քա նի 
դեռ աշ խա տան քի կազ մա կերպ ման ճկու նու թյան հո վա նու ներ քո չէր վե րա հաս-
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տատ վել սո ցիա լա կան ա պա հո վու թյու նը: ի՞նչ  էր սա նշա նա կում սո ցիալ-դե մոկ րա-
տիա յի նոր մո դե լի հա մար և հիմ ա րար ար ժեք նե րի հետ հա րա բե րու թյուն նե րում:

 ա զա տու թյուն
նոր մո տե ցում երն աշ խա տան քին ի րենց հետ բե րում են ա զա տու թյան նոր խոս-
տում եր: աշ խա տա վոր նե րի փոքր խմբե րը, որ պես ան կախ կամ ինք նա կա ռա վար-
վող, կա րող են օգտ վել ա զա տու թյու նից և ս տեղ ծել ի րենց սե փա կան աշ խա տան քը 
նա խագ ծե րի տես քով, ո րոնք չեն վե րա նայ վի որևէ ղե կա վա րու թյան կող մից: այս 
խմբե րը կա րող են նաև պարգևատր վել «ճկու նու թյան» հա մար: ու նե նա լով բա վա-
րար ռե սուրս ներ, խում բը կա րող է փո խա կեր պել կար ճա ժամ կետ աշ խա տան քը՝ 
ստեղ ծե լով հնա րա վո րու թյուն ներ հե տա գա վե րա պատ րաստ ման հա մար: Ժա մա-
նա կա վոր աշ խա տանք ու նե ցող նե րի մեծ մա սի հա մար, ով քեր չու նեն հնա րա վոր 
պաշտ պան վա ծու թյուն, նմա նա տիպ ի րա վի ճա կը հա վա սա րա զոր է ա ղե տի, ո րը 
կտրուկ սահ մա նա փա կում է ա զա տու թյան նրանց ի րա վունք նե րը:
Շատ կարևոր  է, որ սո ցիալ-դե մոկ րա տիան զար գաց նի ա զա տու թյան՝ որ պես 
դրա կան, ի րա կան և սո ցիա լական երևույ թի խոս տու մը: սա իր մեջ նե րա ռում  է 
կո լեկ տիվ սո ցիա լա կան ա պա հո վու թյան նոր գոր ծիք ներ: ա զա տու թյու նը հնա րա-
վո րու թյուն է տա լիս զար գաց նե լու ճկու նու թյու նը, ո րը կա րող  է ի րա գործ վել յու րա-
քանչ յուր աշ խա տո ղի կող մից, ե թե, ի հար կե, նրանք հու սալք ված չեն ան խու սա փե լի 
դժվա րու թյուն նե րի դեմ պայ քա րում:

 ար դա րու թյուն
ի՞նչն է ար դա ր և ո՞վ է այն մար դը, որ ի րա վունք ու նի օ րի նա կան պա հանջ ներ է 
ներ կա յաց նել, ո րոնք հաս տա տա պես պայ մա նա վոր ված են այդ ան հա տի զբաղ վա-
ծու թյան կար գա վի ճա կով: Պատ մա կա նո րեն այն պես է ստաց վել, որ ե թե ան հա տը 
ցան կու թյուն է հայտ նում ակ տի վո րեն մաս նակ ցե լ  որևէ գոր ծի և իր աշ խա տան քով 
ա պա ցու ցում է դա, ա պա դա կոչ վում է ան հա տի մաս նակ ցու թյուն հա սա րա կա-
կան կյան քին: նույ նիսկ այդ դեպ քում ար դա րու թյան հաս կա ցու թյու նը տար բեր 
սո ցիա լա կան խմբե րի հա մար խիստ տար բեր է: Օ րի նակ՝ տար բեր սե ռե րի միջև, 
որ նաև նե րա ռում  է պա տաս խա նատ վու թյան ան հա տա կա նաց ման մի տում եր:

այս նոր մե րը պետք  է որ կա յուն լի նեին, բայց տնտե սա կան նոր պայ ման նե րում 
դրանք ու նե ցան ո րոշ զար գա ցում եր և դար ձան ա նար դա րու թյան իս կա կան 
ու ղե ցույց ներ: արդ յուն քում ար տադ րո ղա կա նու թյու նը կամ նվա ճում ե րը պահ-
պան վում են, սա կայն աշ խա տան քի հնա րա վո րու թյուն նե րը հետզ հե տե դառ նում են 
ա վե լի նվազ: աշ խա տան քի կո րուս տը ժա մա նակ առ ժա մա նակ դառ նում  է ան կա-
յուն ժա մա նա կաշր ջա նին բնո րոշ երևույթ: այ դու հան դերձ այս երևույթն ըն դու նե-
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Ր լի  չէ: ն րանք, ով քեր ցան կա նում էին աշ խա տել նման անհուսալի պայ ման նե րում, 
գտնում  էին կա նո նա վոր աշ խա տանք, իսկ մերժ ված նե րից ա ռա վել ե ռան դուն 
աշ խա տանք  էր պա հանջ վում: սա կայն այս ան հա տա կա նա ցու մը հան գեց նում  էր 
հա սա րա կու թյան մեջ ա նար դա րու թյան է՛լ ա վե լի խո րաց ման: այս պայ ման նե րում 
ար դա րու թյու նը կա րող  էր վե րած վել հա վա սա րու թյուն հաս կա ցու թյան հա կա նի շի:

սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի ա ռաջ կանգ նած մար տահ րա վեր նե րից մեկն  էլ ար դա րու-
թյուն և հա վա սա րու թյուն հաս կա ցու թյուն նե րի միջև հա կա սու թյան չե զո քա ցում է: 
քա ղա քա կան տե սանկ յու նից սա նշա նա կում է թույլ տալ ան հա տա կա նու թյա նը 
բարձ րա նալ այն աս տի ճա նի, որ յու րա քանչ յուր ոք ու նե նա ինք նո րոշ ման հնա րա-
վո րու թյուն: միայն այս հիմ քի վրա ան հա տից կա րե լի  է պա հան ջել ա ռա վե լա գույն 
պա տաս խա նատ վու թյուն:

 Հա մե րաշ խու թյուն
կո լեկ տիվ ա պա հո վագ րու թյան հա մա կար գե րի վե րա կազ մա վո րու մը զբաղ վա ծու-
թյան նախ կին հա մա կար գում ե ղած հա մե րաշ խու թյան ինս տի տու ցիո նալ ար տա-
հայտ ու թյունն էր: այն պայ մա նա վոր ված էր հա մե րաշ խու թյան վար քագ ծում ի հայտ 
ե կած հա մընդ հա նուր ճգնա ժա մով: ներ կա յումս հա սա րա կու թյան մեջ տա րա ձայ նու-
թյուն նե րի հիմ ա կան գիծն անց նում  է ունևոր նե րի և չ քա վոր նե րի միջև: այդ տա րա-
ձայ նու թյուն ներն ու նեն ո րո շա կի աս տի ճան ներ, ո րոնց շրջա նակ նե րում կո լեկ տիվ 
ա պա հո վագ րու թյան հա մա կար գե րը բազ մա թիվ ան գամ քննարկ վել են՝ լրաց վե լով 
«ներ սում» և «դրսում» հաս կա ցու թյուն նե րով: այս եր կու տար բե րա կում երն ի րար չեն 
բա ցա ռում, սա կայն վե րա բե րում են միան գա մայն այլ սո ցիա լա կան կոնֆ լիկտ նե րի:

աշ խա տա վայ րե րում առ կա սուր մրցակ ցու թյու նը, հատ կա պես այն պայ ման նե-
րում, երբ գի տակ ցում ես, որ կան մար դիկ, ով քեր պատ րաստ են քո փո խա րեն 
կա տա րել այդ աշ խա տան քը, նպաս տում է հա մե րաշ խու թյան ա մե նաան ցան կա լի 
դրսևո րում ե րի: ն րանք, ով քեր «ներ սում» են, «դրսում» գտնվող նե րին ըն կա լում 
են որ պես սպառ նա լիք: եվ հա կա ռա կը՝ նրանք, ով քեր կո լեկ տիվ սո ցիա լա կան 
ա պա հո վու թյան տե սանկ յու նից ու նեն կա յուն աշ խա տանք, վատ են ըն դուն վում 
գոր ծա զուրկ ների կամ ան կա յուն աշ խա տանք ու նե ցող նե րի կող մից և դիտ վում են 
որ պես ի րենց ճա նա պար հը փա կող խո չըն դոտ:

Ըն թա ցիկ զար գա ցում ե րի լույ սի ներ քո հարց  է ծա գում, թե ինչ պե՞ս ըմբռ նել հա մե-
րաշ խու թյուն հաս կա ցու թյու նը ներ կա յիս աշ խա տան քա յին շու կա յում: այդ հար-
ցին պա տաս խա նում է սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի այն հիմ ա կան տե սա կե տը, ըստ 
ո րի խնդրի լուծ ման բա նա լին է հա մար վում հա մե րաշ խու թյան նոր հիմ քե րի վրա 



57

Օ
Ր

Ի
Ն

Ա
Կ

Ն
Ե

Ր
ստեղծ ված հա սա րա կա կան ա պա հո վու թյան արդ յու նա վետ մի ջոց նե րի կի րա ռու մը: 
այդ կերպ միայն հնա րա վոր կլի նի վե րա կանգ նել սո ցիա լա կան ա պա հո վու թյու նը: 
այդ նպա տա կի հա մար պետք  է մշակ վեն հա մա պա տաս խան մի ջոց ներ, ո րոնց 
շնոր հիվ մար դիկ կա րող են հու սալ, որ կստեղ ծեն աշ խա տան քա յին կա րիե րա, 
ինչն  էլ կնվա զեց նի հա կա մար տու թյու նը «ներ սում» և «դրսում» գտնվող նե րի միջև:

նոր աշ խա տան քա յին տնտե սու թյան պայ ման նե րում սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի հիմ-
նա րար ար ժեք նե րի և աշ խա տան քի կա պը չի կա րող այլևս հա մար վել են թադր-
վող, ինք նա բե րա բար գո յու թյուն ու նե ցող մի բան, ինչ պես նախ կի նում էր: սա կայն 
հին պատ կե րա ցում ե րը դեռ շատ ա մուր են, ինչն ընդգ ծում է նոր բա նա վե ճե րի 
ան հրա ժեշ տու թյու նը ե րեք հիմ ա րար ար ժեք նե րի՝ ա զա տու թյան, ար դա րու թյան 
և հա մե րաշ խու թյան բո վան դա կու թյան շուրջ:

արժևոր ման տե սա կե տից այն ձևե րը, ո րոն ցով ա զա տու թյու նը, ար դա րու թյու նը 
և հա մե րաշ խու թյու նը հա րա բե րակց վում են նոր աշ խա տան քա յին տնտե սու թյան 
պայ ման նե րում, սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի գա ղա փար նե րում պետք  է դառ նան ա ռաջ-
նա հերթ: ո չինչ ցույց չի տա լիս, որ զբաղ վա ծու թյու նը վեր ջին հաշ վով կկորց նի իր 
կար գա վի ճա կը որ պես մաս նակ ցու թյան և ճա նաչ ման կարևոր բա ղադ րիչ: այն պես 
որ հա սա րա կու թյան մեջ աշ խա տան քի բնույ թը կշա րու նա կի վճռա կան ազ դե ցու-
թյուն ու նե նալ սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի բնու թագ րի վրա:

2.5.4. Բարձ րա գույն կրթու թյան վե րա բեր յալ 
քա ղա քա կա նու թյուն

ուս ման վար ձը նա խա տի՞նք սո ցիալ-դե-
մոկ րա տիա յի հիմ ա րար ար ժեք նե րին

Ֆ րե դե րիկ Բոլ

մինչև 2005թ. բարձ րա գույն կրթու թյան մա սին օ րեն քը (Hochschulrahmengesetz) 
հնա րա վո րու թյուն էր ըն ձե ռում ու սա նող նե րին ա զատ մուտք գոր ծել գեր մա նա կան 
քո լեջ ներ և հա մալ սա րան ներ: այս օ րեն քի շնոր հիվ ֆե դե րալ կա ռա վա րու թյու նը 
բարձ րա գույն կրթա կան հա մա կար գի հա մար ա պա հո վում  էր օ րի նա կա ն հենք, 
միա ժա մա նակ ա ռան ձին երկ րա մա սերն  էլ պա տաս խա նատ վու թյուն էին կրում 
դրա կազ մա կերպ ման հա մար:
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Ր երկ րա մա սե րը կրթա կան քա ղա քա կա նու թյան հար ցում ու նեն ինք նա վա րու թյուն, 
սա կայն տե սանք, որ ուս ման վար ձի հետ կապ ված նրանց լիա զո րու թյուն նե րը կրճատ-
վե ցին: արդ յուն քում 2002թ. երկ րա մա սե րը՝ Բա վա րիան, Բա դեն վ յուր թեմ բուր գը, 
Համ բուր գը, սաա րը, սաք սո նիան և սաք սո նիա-ան հալ թը, հայց ներ կա յաց րին սահ-
մա նադ րա կան դա տա րան: 2005թ. սկզբին կա յաց ված դա տա կան ո րո շում ի րենց 
օգ տին  էր: Ըստ դրա՝ յու րա քանչ յուր ֆե դե րալ երկ րա մաս այլևս ինքն  էր ո րո շե լու 
բարձ րա գույն կրթու թյու նը վճա րո վի կամ անվ ճար հի մունք նե րով տրա մադ րե լը: այս 
հար ցի շուրջ տար բեր երկ րա մա սե րում տար բեր մո տե ցում եր կա րե լի  է նկա տել, և 
ան կաս կած այս հար ցը հե տա գա յում էլ դեռ նոր զար գա ցում եր կու նե նա: 16 երկ րա-
մա սե րից յո թը՝ Բա դեն վ յուր թեմ բուր գը, Բա վա րիան, Համ բուր գը, Հես սե նը, ներ քին 
սաք սո նիան, սաա րը, Հ յու սի սա յին Հ ռե նոս-վեստ ֆալ իան, վեր ջին եր կու տա րի նե-
րին սահ մա նել են վճա րո վի բարձ րա գույն կրթու թյուն՝ սկսած ա ռա ջին կի սամ յա-
կից: վ ճա րի չա փը տար բեր շրջան նե րում տար բեր է. ա ռա վե լա գույ նը 500 եվ րո՝ մեկ 
կի սամ յա կի հա մար:

ո րոշ երկ րա մա սե րում, օ րի նակ՝ թ յու րին գիա յում, Ռայն լանդ Պ ֆալ ցում, սաք սո նիա յում, 
բա կա լավ րի աս տի ճան ստա նալն անվ ճար է: սա կայն տար բեր կա նո նա կարգ է գոր ծում 
այն ու սա նող նե րի հա մար, ո րոնց չի հա ջող վել հատ կաց ված ժա մա նա կա հատ վա ծում 
ա վար տել ու սու մը: Օ րի նակ՝ հա մա ձայն Ռայն լանդ Պ ֆալ ցում գոր ծող օ րեն քի ու սա-
նող նե րը պետք  է ա վար տեն ի րենց ու սու մը ե րեք կի սամ յա կի ըն թաց քում: ե թե ու սա-
նո ղը ի վի ճա կի չէ այն ա վար տել նշված ժամ կե տում, ա պա հե տա գա յու րա քանչ յուր 
կի սամ յա կի հա մար պետք  է վճա րի 650 եվ րո: սաք սո նիա յում, Շ լեզ վիգ Հոլշ տայ նում, 
մեկ լեն բուրգ-ա ռա ջա վոր Պո մե րա նիա յում, Բեռ լի նում և Բ րան դեն բուր գում ուս ման 
հա մար որևէ վճա րում գո յու թյուն չու նի:

ուս ման վար ձի ներդր ման հար ցը սեր տո րեն կապ ված է տվյալ ժա մա նա կաշր-
ջա նի կա ռա վա րու թյան հետ: գդմ-ն և ա զատ-դե մոկ րա տա կան կու սակ ցու թյու նը 
կողմ  էին ար տա հայտ վել վճա րո վի ու սուց մա նը՝ սկսած ա ռա ջին կի սամ յա կից, մինչ-
դեռ սո ցիալ-դե մոկ րատ նե րը, կա նաչ նե րը և Ձախ կու սակ ցու թյուն նե րը պա հան-
ջում էին անվ ճար ու սու ցում:

ե թե կան մար դիկ, ով քեր ցան կու թյուն ու նեն սո վո րե լու, սա կայն ուս ման վար ձը 
թույլ չի տա լիս ի րա կա նաց նել այդ ցան կու թյու նը, ա պա սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի 
տե սանկ յու նից հարց  է ծա գում՝ ինչ քա նո՞վ են հիմ ա րար ար ժեք նե րը՝ ար դա րու-
թյու նը, ա զա տու թյու նը և հա մե րաշ խու թյու նը (չնա յած վերջի նը երկ րոր դա կան 
դեր է խա ղու մ) այ սօր սահ մա նա փակ ված:
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 ա զա տու թյուն

լ րատ վա մի ջոց նե րի ներ կա յաց մամբ, գեր մա նիա յում բարձ րա գույն կրթա կան հա մա կար գը 
հա մար վում է ան կա տար և թե րի, ո րը զուրկ է բա վա րար հար մա րու թյուն նե րից: վ ճա րո վի 
ու սուց ման կողմ ա կից նե րը պնդում են, որ միակ մի ջո ցը վճա րո վի ու սու ցում է: Բա ցի այդ, 
ու սա նող նե րը, ով քեր վճա րում են ուս ման դի մաց, կա րող են ա ռա վել պա հանջ կոտ լի նել: 
դա սա խոս ներն ա վե լի շա հագր գիռ կլի նեն ու սա նող նե րի հետ աշ խա տե լու, քա նի որ նրանց 
ուս ման վար ձե րից  է վճար վե լու ի րենց աշ խա տա վար ձը: միա ժա մա նակ նաև փաս տում են, 
որ դա ու սա նո ղին կդարձ նի կրթա կան հա մա կար գի կոոր դի նա ցիոն մաս նիկ, կտրա մադ րի 
գնա հա տե լու քո լեջ նե րի և հա մալ սա րան նե րի ու սուց ման ո րա կը՝ դրա նով իսկ հանգեցնելով 
ու սում ա կան հաս տա տու թյուն նե րում ու սա նո ղի կա րիք նե րի հան դեպ ա ռա վել բարձր 
պա տաս խա նատ վու թյա ն: այս տե սանկ յու նից ու սա նող ներն ուս ման ըն թաց քում կու նե նան 
ա ռա վե լա գույն ա զա տու թյուն, քա նի որ նրանց ֆի նան սա կան ներդ րու մը հնա րա վո րու թյուն  է 
տա լիս ազ դե լու այն ա մե նի վրա, ին չը հա մալ սա րան նե րը պար տա վոր են տրա մադ րել:

վ ճա րո վի ու սուց ման ընդ դի մա խոս նե րն էլ մյուս կող մից վստա հեց նում են, որ 
ու սում ա կան հաս տա տու թյուն նե ր մուտ քը պետք  է ա զատ լի նի: քո լեջ նե րը և 
հա մալ սա րան նե րը պար տա վոր են բարձ րաց նել երկ րի հա սա րա կա կան բա րե կե-
ցու թյու նը, ինչ պես նաև նպաս տել նրա տնտե սա կան, սո ցիա լա կան և մ շա կու թա յին 
զար գաց մա նը: գ լո բա լի զա ցիա յի այս պայ ման նե րում մարդ կանց հա ջո ղու թյու նը 
կախ ված է կրթա կան աս պա րեզ ա զատ մուտք ու նե նա լու հնա րա վո րու թյու նից: 
ո րակ յալ կրթա կան անվ ճար հա մա կար գը ա ռողջ հա սա րա կու թյան հիմքն է: միայն 
այս պա րա գա յում է հնա րա վոր և՛ քա ղա քա կան, և՛ հա սա րա կա կան մաս նակ ցու-
թյու նը կա ռա վար ման գոր ծին:

PISA-ի ու սում ա սի րու թյուն նե րը կրթա կան խնդրի վե րա բեր յալ հաս տա տում են, 
որ կրթու թյու նը կախ ված է սո ցիա լա կան կար գա վի ճա կից և ե կա մուտ նե րից: չ նա-
յած դրան, ան գամ ու սու ցու մը վճա րո վի դարձ նե լու պայ ման նե րում ոչ մի ե րաշ խիք 
չկա, որ այն ա վե լի լա վը կդառ նա: գեր մա նիա յում բարձ րա գույն կրթու թյան հա մար 
պե տու թյու նը չի կա րող շրջան ցել իր ֆի նան սա կան պա տաս խա նատ վու թյու նը: 
կր թու թյան հա մար ծախս վող գու մար նե րը, ըստ տն տե սա կան հա մա գոր ծակ ցու-
թյան և զար գաց ման կազ մա կեր պու թյան, եր կար ժա մա նակ մի ջի նից պա կաս  էին: 
կր թու թյան հետ կապ ված հար ցը ոչ թե դա տարկ բյու ջեի արդ յունք է, այլ ա վե լի 
շատ վե րա բաշխ ման և քա ղա քա կան կամ քի հարց:

Բա ցի այդ, նույ նիսկ ե թե ու սա նող նե րը պետք է վճա րեն ի րենց կրթու թյան հա մար, 
դա ե րաշ խիք չէ, որ ա վե լի լա վը կլի նի ուս ման մա կար դա կը: ուս տի գեր մա նիա յի 
պե տու թյու նը չի կա րող բարձ րա գույն ուս ման խնդիր նե րում ան տե սել իր ֆի նան սա-
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Ր կան պար տա կա նու թյուն նե րը: կր թու թյան ծախ սե րը գեր մա նիա յում ա վե լի ցածր 
են, քան եվ րո պա յի շատ երկր նե րում: կր թու թյան վատ վի ճա կը արդ յունք է ոչ թե 
դա տարկ դրա մարկ ղի, այլ վե րա բաշխ ման և քա ղա քա կան կամ քի բա ցա կա յու թյան:

են թադր վում է, որ ուս ման հա մար վարձ սահ մա նե լուց հե տո պե տու թյու նը ա վե լի 
կհե ռա նա կրթու թյու նը ֆի նան սա վո րե լու խնդրից և ու սա նող նե րին ուղ ղա կի կօգ-
տա գոր ծի որ պես ե կամ տի նոր աղբ յուր: այն միայն կհան գեց նի ծան րա բեռն վա ծու-
թյան աղբ յուր նե րի տե ղա շար ժի, այլ ոչ թե գեր մա նիա յում քո լեջ նե րի և հա մալ սա-
րան նե րի ո րա կի բա րե լավ ման:

 ար դա րու թյուն
ուս ման վար ձի կողմ ա կից նե րը նշում են պե տա կան ռե սուրս նե րի անկ ման փաս տը 
և պա հան ջում, որ պես զի ու սա նո ղը վճա րի կրթու թյան դի մաց: ն րանք վստա հեց նում 
են, որ բո լոր հար կա տու նե րը պար տա վոր են վճա րում եր կա տա րել քո լեջ նե րի և 
հա մալ սա րան նե րի հա մար, չնա յած որ նրան ցից շա տե րը տվյալ պա հին չեն օգտ-
վում բարձ րա գույն կրթու թյան ըն ձե ռած հնա րա վո րու թյու նից: Բո լոր ու սա նող ներն, 
ըստ նրանց, պետք է վճա րեն նույն վար ձը, և քանի որ բարձ րա գույն կրթու թյուն 
ու նե ցող նե րի ե րե խա ներն ա վե լի մեծ ներ կա յու թյուն ու նեն գեր մա նիա յի հա մալ-
սա րան նե րում, քան ու րիշ սոց իա լա կան խմբե րի ե րե խա նե րը, նրանք պետք է վճա-
րեն ի րենց ար դար բա ժի նը:

վ ճա րո վի կրթու թյան ընդ դի մա խոս նե րը նշում են, որ կրթու թյուն ստա նա լը չպետք է 
կախ ված լի նի սո ցիա լա կան ծա գու մից կամ տնտե սա կան ի րա վի ճա կից: մար դու 
հնա րա վո րու թյուն նե րը չպետք է սահ մա նա փակ վեն նման հան գա մանք նե րով: 
ուս ման վար ձի առ կա յու թյունն ա մե նա շատն ազ դում է սո ցիա լա պես ա մե նա ծանր 
վի ճա կում գտնվող նե րի վրա: ուս ման վար կա վոր ման հա մա կար գը նույն պես այս 
հար ցին լու ծում չի կա րող տալ, քա նի որ սո ցիա լա պես ա նա պա հով խա վը հակ ված 
չէ նոր պարտ քեր կու տա կե լու, ուս տի ան հա  մե մատ ա վե լի քիչ է հակ ված բարձ րա-
գույն կրթու թյուն ստա նա լու: Հա վա սար հնա րա վո րու թյուն նե րի կա րող ենք հաս նել 
միայն այն դեպ քում, երբ քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք նե րը և ա զա տու թյուն նե րը 
ե րաշ խա վոր ված լի նեն բո լո րի հա մար: սա իր մեջ նե րա ռում  է նաև բարձ րա գույն 
ու սում ա կան հաս տա տու թյուն նե ր ա զատ մուտ քի հնա րա վո րու թյուն: վ ճա րո վի 
ու սուց ման կողմ ա կից նե րը սի րում են ընդգ ծել այն հան գա ման քը, որ բարձ րա-
գույն կրթու թյուն ստա ցած ներն ա վե լի շատ գու մար են վաս տա կում, քան նրանք, 
ով քեր չու նեն այդ կրթու թյու նը: սա կայն հայտ նի է, որ ար դար հար կա յին հա մա-
կար գը ե րաշ խա վո րում է, որ ա վե լի շատ դրամ վաս տա կե լու հնա րա վո րու թյուն 
ու նե ցող նե րը օգ նեն ա վե լի ծանր վի ճա կում գտնվող նե րին:
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Պե տու թյու նը պետք  է կա տա րի իր պար տա վո րու թյուն նե րը և որ քան հնա րա վոր  է 
ուս ման նպաս տա վոր պայ ման ներ և հ նա րա վո րու թյուն ներ ըն ձե ռի իր քա ղա քա-
ցի նե րին: սա ամ րագր ված է նաև 1966թ. մակ-ի կա նո նադ րու թյան մեջ, որն, ի 
դեպ, վա վե րաց րել է նաև գեր մա նիան: այս մի ջազ գա յին հա մա ձայ նագ րով, որ 
վե րա բե րում է տնտե սա կան, սո ցիա լա կան և մ շա կու թա յին ի րա վունք նե րին, հայ-
տա րա րվում է, որ ու սում ա կան հաս տա տու թյուն նե րը պետք  է լի նեն անվ ճար:

 սո ցիալ-դե մոկ րա տիան և բարձ րա գույն կրթու թյան  
ֆի նան սա վոր ման ա պա գան
Համ բուր գում տե ղի ու նե ցած գի տա ժո ղո վի ժա մա նակ սդկ-ն ըն դու նեց մի ո րո-
շում, ըստ ո րի կրթու թյու նը գեր մա նիա յի բո լոր քո լեջ նե րում և հա մալ սա րան նե-
րում պետք  է լի նի անվ ճար: ա վե լին, սդկ-ն պար տա վոր վեց կրթա կան ո լոր տում 
ըն ձեռ ել հա վա սար հնա րա վո րու թյուն ներ՝ ան կախ սո վո րո ղի սո ցիա լա կան որևէ 
խմբի պատ կա նե լու թյու նից և ֆի նան սա կան դրու թյու նից: Համ բուր գում կու սակ-
ցու թյան նոր ծրա գիրն ար տա ցո լում է այս ո րո շու մը՝ հայ տա րա րե լով, որ սդկ-ն 
ցան կա նում է «տրա մադ րել ա զատ մուտք ու սում ա կան հաս տա տու թյուն ներ և 
ա վե լաց նել այն ու սա նող նե րի թի վը, ով քեր, ել նե լով ի րենց սո ցիա լա կան վի ճա կից, 
ա ռա վել ակ տիվ կմաս նակ ցեն ու սում ա կան գոր ծըն թա ցին: այն նաև ընդգ ծում է, 
որ երկ րա մա սե րում կրթու թյան հան դեպ քա ղա քա կա նու թյու նը պետք  է ա ռա վել 
ակ տի վա նա՝ հաշ վի առ նե լով մարդ կանց պա հանջ նե րը»:

Պետք  է ընդ հա նուր ջան քեր գոր ծադ րեն և՛ ֆե դե րալ կա ռա վա րու թյու նը, և՛ երկ-
րա մա սե րը, որ պես զի ա վե լա նա ու սա նող նե րի թի վը, ինչ պես նաև բարձ րա նա 
գեր մա նիա յի հա մալ սա րան նե րում դա սա վան դող նե րի ո րա կա վո րու մը: սո ցիալ-
դե մոկ րատ նե րը պատ րաստ վում են զար գաց նել դաշ նա յին ա կա դե միա կան վար-
կա յին ծրա գի րը, որ պես զի ընդ լայն վեն գի տա կան թո շակ ներ ստա նա լու հնա րա-
վո րու թյուն նե րը:

գեր մա նիա յում կրթու թյան հա մար ծախս վող գու մար նե րի չա փը պետք  է ա վե լա նա: 
Հա ճախ ուս ման վար ձի հար ցի շուրջ ո րո շում եր ըն դու նե լը վե րած վում է ոչ թե գործ-
նա կան, այլ քա ղա քա կան անհ րա ժեշ տու թյան: ուս ման վար ձը չի կա րող լու ծում 
լի նել այն քան ժա մա նակ, քա նի դեռ այն դեմ է ա զա տու թյան ի րա կա նաց ման գոր-
ծըն թա ցին և ար դա րու թյան մա սին սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի պատ կե րա ցում ե րին:
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Ի՞նչ  է պատ կեր ված 

շա պի կի վրա

Ի՞ն չը շա պի կի վրա 

պատ կեր ված չէ. 

ո րոշ մեկ նա բա նու-

թյուն ներ և 

բա ցատ րու թյուն ներ

3. Հա սա րա կու թյան մո դել ներ. 
Հա մե մա տու թյուն
«Շ պի գել» (Der Spiegel’s) պար բե րա կա նի 2007թ. հոկ տեմ բե րի 22-ի հա մա րի 
շա պի կի սադ րիչ պատ կե րը

«Շ պի գել», №43, www.spiegel-online.de (22,10,2007).

ծաղ րան կա րում պատ կեր ված են գսդկ մի շարք ղե կա վար գոր ծիչ ներ, ո րոնք 
նա վա բե կու թյան ժա մա նակ ցատ կել են փրկա մա կույ կի վրա: կա պի տան գեր-
հարդ Շր յո դե րը մա ցել է սուզ վող նա վի մեջ, մինչ դեռ գ րե գոր գի զին և Օս կար 
լա ֆոն տե նը մե կա կան փրկա մա կույկ են զավ թել: ծաղ րան կա րը մա կագր ված է 
այս պես. «ե թե լո ղում ենք կողք կող քի»12՝ խա ղա լով «լո ղալ» բա ռի հետ որ պես 
«չի մա նալ» բա ռի հո մա նի շի, որն անգ լե րե ն լա վա գույն դեպ քում կհնչեր՝ «ծո վում 
լի նել միայ նակ», չի մա նա լով, թե որ տեղ  է այս ճա նա պար հոր դու թյու նը ա վարտ վում: 
եվ ա մե նա սար սա փե լին այն է, որ ծաղ րան կա րը ներ կա յաց նում է դրա մա տիկ մի 
նա վա բե կու թյուն, որն ա մեն ին չի հետ խոր տա կում է նաև մարդ կանց կողմ ո րոշ-
վե լու զգա ցո ղու թյու նը:

ի՞նչ եք մտա ծում «Շ պի գե լի» շա պի կին պատ կեր ված նկա րի վե րա բեր յալ: ի՞նչ  է 
սա ա սում մարդ կանց քա ղա քա կան հա յացք նե րի մա սին (տվյալ դեպ քում՝ սդկ-
ի): այն խա ղում է մարդ կանց վա խի և տ պա վո րու թյուն նե րի վրա, այն է՝ գոր ծող 
քա ղա քա կա նու թյա նը պա կա սում  է հիմ ա կան ուղ ղու թյան զգա ցո ղու թյու նը, որն 
այս պայ ման նե րում ան խու սա փե լի է և որ ա մեն ինչ ձա խող վե լու է: այս ծա նոթ ա սո-

12 սա նաև հղում է աշխատավորական ‘Wann wir schreiten Seit’ an Seit’ երգին:
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Ուղ ղու թյան մա սին 

բա նա վե ճերն 

անհ րա ժեշտ են

Սո ցիալ-քա ղա քա-

կան ու ղե ցույց

Ո րո՞նք են ա ռանց-

քա կալ նե րը, և ի՞նչ  է 

այդ ուղ ղու թյա ն 

համար անհրաժեշտ

ցիա ցիա նե րը, ինչ պես և ամ բողջ պատ կե րը, դի տա վոր յալ սեն սա ցիոն են դարձ-
ված, քա նի որ յու րա քանչ յուր ոք ու նի իր անձ նա կան «սո ցիալ-դե մոկ րա տա կան 
կողմ ա ցույ ցը» և ցան կա ցած դե մոկ րա տա կան կու սակ ցու թյան ոչ թե թույ լատր-
վում է, այլ անհ րա ժեշտ է, որ քննարկ վեն ա ռա ջըն թա ցի ուղ ղու թյուն նե րը և հե տո 
միայն ո րո շում եր ըն դուն վեն:

ա վե լին, չկա որևէ պատ ճառ, ո րից ել նե լով կա րե լի  է ա սել, որ սդկ-ն սուզ վում է 
կամ խոր տակ վում: ար մա տա կան քա ղա քա կան փո փո խու թյուն ներն ար տա սո-
վոր երևույթ չեն, այլ ա վե լի շուտ անհ րա ժեշ տու թյուն են կու սակ ցա կան ղե կա-
վա րու թյան փո փո խու թյու նից կամ ընտ րու թյուն նե րում ձա խո ղու մից հե տո: սա 
ա մենևին  էլ նա վա բե կու թյուն չէ:

«են թար կու մը» նույն պես հա կա սում  է դե մոկ րա տա կան ե ղա նա կով կու սակ ցա կան 
ո րո շում եր ըն դու նե լուն, ին չի էու թյունն ինք նին են թադ րում է կու սակ ցու թյան ուղ-
ղու թյան վե րա բեր յալ բա նա վե ճեր, երբ ա ռա ջա նում են կա րիք ներ և կոոր դի նա ցիա յի 
պա հանջ՝ յու րա քանչ յու րի սո ցիալ-դե մոկ րա տա կան ու ղե ցույ ցին հա մա պա տաս խան:

մ յուս կող մից, «Շ պի գել» պար բե րա կա նի շա պի կը ներ կա յաց նում է մեզ ավ տո րի-
տար տե սա կետ ներ ու նե ցող քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րի, ով քեր չեն հա մա ձայ նեց-
վում ժո ղովր դա վա րու թյան հետ: Հենց այս սո ցիալ-քա ղա քա կան կողմ ա ցույցն  է, 
որ պատ կեր ված չէ այս ծաղ րան կա րում. այ նո ւա մե նայ նիվ ոչ մի քա ղա քա կան կուրս 
չի կա րող հաս տատ վել ա ռանց դրա:

այժմ քննար կենք, թե ինչ է նշա նա կում «ուղ իղ նա վար կել»:

սո ցիալ-քա ղա քա կան ու ղե ցույ ցը են թադ րում է ո րո շա կի պատ կե րա ցում եր 
քա ղա քա կան ուղղ վա ծու թյան մա սին, ո րի հի ման վրա կա րե լի  է նաև ներ կա յաց-
նել սե փա կան տե սա կե տը և վերց նել սե փա կան ուղ ղու թյուն:

Փո խա բե րա կան ի մաս տով՝ բաց ծո վում նա վար կե լիս ուղ ղու թյան հարցն ա ռա-
ջա նում  է ա ռօր յա քա ղա քա կան ո րո շում եր ըն դու նե լու ըն թաց քում: ե թե ան գամ 
հիմ ա կան հար ցերը չեն քննարկ վում, միև նույն է, աս պա րե զում դարձ յալ հիմ ա-
կան հա մոզ մունք ներն են:

չ նա յած դժվար է բա ցատ րել, սա կայն դրա ա ռա վե լու թյու նը կա յա նում  է նրա նում, 
որ մե զա նից յու րա քանչ յուրն ու նի իր սե փա կան ու ղե ցույ ցը, բայց բո լո րին չէ, որ 
տրվել է նույն ու ղե ցույ ցը: եվ ինչ պես օգ տա գոր ծել այդ ու ղե ցույ ցը, որ պես զի ուղ-
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Ի՞նչ  է  

պա հան ջում 

ուղ ղու թյան հար ցը

Եր կու կոն ցեպ ցիա՝ 

շու կա յա կան 

կա պի տա լիզմ և 

ժողովրդավարու-

թյուն

ղու թյու նը նույ նը լի նի, դա ար դեն յու րա քանչ յու րի անձ նա կան հարցն է: դե մոկ րա-
տա կան կու սակ ցու թյու նե րում և կազ մա կեր պու թյուն նե րում այս հար ցը լուծ վում է 
քննար կում ե րի մի ջո ցով:

ուղ ղու թյունն ու նի եր կու հիմ ա կան պա հանջ. ա ռա ջին՝ պետք  է ու նե նալ սե փա-
կան տե սա կետ  այն մա սին (այլ կերպ ա սած՝ քննու թյան են թար կել), թե որ տե՞ղ է 
գտնվում և որ տե՞ղ է ի րեն տես նում հա սա րա կու թյու նը:

երկ րորդ պայ մա նը՝ որ կա րո ղա նաս ըն դու նել այն քա ղա քա կան ուղ ղու թյու նը, 
ո րով ցան կա նում ես ա ռաջ շարժ վել:

սկզբ նա կետ և ն պա տակ կամ ի րա կա նու թյուն և ձգ տում. եր կուսն  էլ կա րող են 
ար տա հայտ վել մրցակ ցող սո ցիալ-քա ղա քա կան գա ղա փար նե րում: ա զա տա կան, 
պահ պա նո ղա կան կամ սո ցիալ-դե մոկ րա տա կան փաս տարկ նե րը փոր ձում են 
սահ մա նել այդ սկզբնա կե տը և ճշ տել այն ու ղին, ո րով հնա րա վոր կլի նի ուղ ղոր դել 
դրանք ի րենց նա խընտ րած ուղ ղու թյամբ:

ե թե ցան կու թյուն կա քննար կե լու սո ցիալ-դե մոկ րա տիան որ պես հա սա րա կու թյան 
մո դել կամ շարժ ման ուղ ղու թյան հնա րա վոր ձև, ո րը հա սա րա կու թյու նը հնա րա-
վոր  է և ընտ րի, պետք  է այն քննար կել հա սա րա կու թյան այլ մո դել նե րին զու գա հեռ:

3.1. Շու կա յա կան կա պի տա լիզմ և  
ժողովրդավարություն
մինչ տար բեր կոոր դի նատ ներ քննար կե լը, հստա կեց նենք եր կու հաս կա ցու թյուն-
ներ, ո րոնք այ սօր հաս տա տուն կեր պով գո յու թյուն ու նեն մեր հա սա րա կու թյու նում՝ 
շու կա յա կան կա պի տա լիզմ և ժո ղովր դա վա րու թյուն:

Շու կա յա կան կա պի տա լիզ մը մի հա մա կարգ  է, որ տեղ
 ● առ կա է ապ րանք նե րի ա զա տ փո խա նակ ում,
 ● ապ րանք նե րի ար տադ րու թյունն ի րա կա նաց վում  է կա պի տա լիս տա կան հա մա-

կար գով՝ հիմ վե լով մաս նա վոր սե փա կա նու թյան ի րա վունք ի վրա,
 ● մի կող մում աշ խա տա վոր ներն են, մյուս կող մում՝ կա պի տա լիստ նե րը,
 ● գո յու թյուն չու նի որևէ նոր մա տիվ կար գա վո րում, բայց կան ո րոշ հաս տա տու-

թյուն ներ, որ կա րող են տրա մադ րել շու կա յա կան շրջա նակ նե րը:
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Հա կա սու թյուն նե րը 

շու կա յա կան 

կա պի տա լիզ մի և 

ժողովրդավարու-

թյան միջև

Ժո ղովր դա վա րու թյու նը հան դես է գա լիս որ պես պատ մա կա նո րեն զար գա ցած մի 
հա մա կարգ, ո րտեղ՝

 ● ցան կա նում ես ի րա կա նաց նել քո հա վա սա րա զոր ա զա տու թյան ի րա վուն քը,
 ● ժո ղովր դա վա րու թյա նը հա րիր և մե ծա մաս նու թյան կող մից ըն դուն ված ո րո-

շում ե րը հան գեց նում են քա ղա քա կան ինք նա վա րու թյան,
 ● հստակ սահ ման ված են պե տու թյան, հա սա րա կու թյան կա րիք նե րը, որ պես զի 

բո լո րին հնա րա վո րու թյուն տրվի մաս նակ ցե լու այդ կա րիք նե րի լուծ ման գոր-
ծըն թա ցին:

այս նվա զա գույն սահ մա նում ե րը ցույց են տա լիս, որ հա սա րա կու թյու նը, ո րը ցան-
կա նում է գոր ծել միա ժա մա նակ եր կու պայ ման նե րում էլ՝ շու կա յա կան կա պի տա-
լիզ մի և ժո ղովր դա վա րու թյան, ան խու սա փե լիո րեն լի նե լու է ճնշման տակ, քա նի 
որ շու կա յա կան կա պի տա լիզ մի, ինչ պես և ժո ղովր դա վա րու թյան պայ ման նե րում, 
այս հա մա կար գերն անխ տիր հա կա սե լու են միմ յանց:

Շու կա յա կան կա պի տա լիզմ ար գե լա փա կում  է ժո ղովր դա վա րու թյու նը, ե թե՝
 ● ար տադ րու թյան բա րիք նե րի բաշխ ման անձ նա կան ի րա վուն քից օգտ վում  է 

միայն մի մա սը, ինչն ան խու սա փե լիո րեն ստեղ ծում է բա րիք նե րի բաշխ ման 
ան հա վա սա րու թյուն և ան հա մա տե ղե լի է հա վա սար ա զա տու թյուն և հա սա-
րա կու թյան գոր ծըն թաց նե րին մաս նակ ցու թյուն հաս կա ցու թյուն նե րի հետ,

 ● մինչ այդ հա սա րա կու թյան մեջ ու ժե րի բա լան սը միշտ ե ղել է հօ գուտ գոր ծա-
տու նե րի, ին չը հեր քում  է աշ խա տո ղի ի րա վուն քը՝ հիմ վե լով ինք նո րոշ ման 
ի րա վուն քի վրա,

 ● շնոր հիվ շա հույ թի հա մար մրցա վազ քի, հա նուն ե կա մուտ նե րի է՛լ ա վե լի 
մե ծաց ման, շու կա յա կան կա պի տա լիզ մը չի նպաս տում  բո լո րի հա մար ա ռա-
վել բա րե կե ցիկ կյանք ստեղ ծե լուն,

 ● ա պա հո վված  է միայն ժո ղովր դա վա րու թյան սկզբունք նե րով,
 ● պե տու թյան միակ պար տա վո րու թյունն  է ա պա հո վել խա ղա ղու թյուն և կար-

գու կա նոն: 

Ժո ղովր դա վա րու թյու նը կխո չըն դո տի շու կա յա կան կա պի տա լիզ մին, ե թե՝
 ● սահ մա նա փակ վի միայն ժո ղովր դա վա րա կան ո րո շում ե րով և նույ նիսկ 

բա ցա ռի ձեռ նար կա տի րոջ ա զա տու թյան ի րա վուն քը,
 ● ժո ղովր դա վա րա կան ո րո շում ե րի հի ման վրա առ կա լի նի պե տու թյան մի ջա-

մտու թյու նը. օ րի նակ՝ մաս նա վոր սե փա կա նու թյան բռնագ րավ ում հօ գուտ 
լայն խա վե րի, դրա նով իսկ վտան գի տակ դնե լով ան հա տի զար գա ցում ու 
ա զա տու թյու նը, այլ կերպ ա սած՝ խախտ վի ան հա տի անձ նա կան ո լոր տը:
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Հա սա րա կության և 

տն տե սու թյան 

ձևե րը լար վա ծու-

թյան մեջ

Ինչ պե՞ս են 

դա սա կարգ վում 

հա սա րա կա կան 

տար բեր մո դել նե րը

ն կա րում՝ Ժո ղովր դա վա րու թյու նը և շու կա յա կան կա պի տա լիզ մը կա րող են ներ-
կա յաց վել դի նա միկ դաշ տում.

Նկար 4. Հա սա րա կա կան մո դել նե րի դա սա կարգ ման կոոր դի նա տա յին հա մա կար գը

Շու կա յի կամ տնտե սու թյան ձևե րի հա մար հա մա ձայ նեց ված-չհա մա ձայ նեց ված 
սլաքը կա րող  է ըն դու նե լի լի նել. մի կող մից՝ չհա մա ձայ նեց ված շու կա յա կան պայ-
ման նե րում ա մեն բան թողն ված  է ինք նա կա ռա վար ման, մյուս կող մից՝ կար գա վոր-
վող շու կա յի պայ ման նե րում՝ կար գա վոր վող տնտե սու թյուն:

մ յուս տե սանկ յու նից, մի կող մում ավ տո րի տար պե տու թյուն նե րում նկատ վող լար-
վա ծու թյունն է, մյուս կող մում՝ ժո ղովր դա վա րու թյան կող մից ա ռա ջարկ վող քա ղա-
քա ցիա կան ի րա վունք ներն են և ան հա տի ա զա տու թյուն նե րը:

Շու կա յա կան կա պի տա լիզ մը և ժո ղովր դա վա րու թյու նը եր կու հիմ ա կան հաս կա-
ցու թյուն ներն են, ո ր ու նեն ի րենց հա սա րա կա կան կոոր դի նատ նե րը: քա ղա քա կան 
տե սու թյուն ներն ի րենց նպա տակ նե րը սահ մա նե լիս կողմ ո րո շում են, թե ինչ պես 
օգ տա գոր ծեն այս կոոր դի նատ նե րը և ինչ ուղ ղու թյամբ շարժ վեն:

այժմ պա տաս խա նենք այն հար ցին, թե ինչ պես են դա սա կարգ վում հա սա րա կա-
կան տար բեր գա ղա փար նե րը կամ մո դել նե րը՝ հա մա կար գի հետև յալ կոր դի նատ-
նե րին հա մա պա տաս խան.

 ● ա զա տա կան դիր քո րո շում,
 ● պահ պա նո ղա կան դիր քո րո շում,

համաձայնեցված

ազատ և 
դեմոկրատական

չհամաձայնեցված

ավտորիտար

„realistische Positionierung“:

reguliert

freiheitlich
demokratisch

unreguliert

autoritär Staats- und
Wirtschaftsform

Gesellschaftsform/
Markt

Պետության և 
տնտեսության ձև 

Շուկայական 
տնտեսության ձև
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 ● սո ցիա լիս տա կան դիր քո րո շում,
 ● սո ցիալ-դե մոկ րա տա կան դիր քո րո շում:

Վար ժու թյուն ներ և քն նար կում  ներ
դա սա կար գեք վե րը նշված հա սա րա կա կան մո դել նե րը: ներ կա յաց րեք փաս տարկ-
ներ ձեր դա սա կարգ ման վե րա բեր յալ, սա կայն նշեք նաև ո րոշ հա կա փաս տարկ-
ներ: մինչ գրքի հե տա գա ըն թեր ցու մը, գտեք ձեր սե փա կան տե սա կետ ներն այս 
կոոր դի նա ցիոն հա մա կար գում:

ե թե տա տան վում եք՝ ինչ պես դա սա կար գել դրանք, ա պա պետք չէ ան հանգս տա-
նալ, քա նի որ ա նո րո շու թյան հա մար կան բո լոր հիմ ա վո րում ե րը: քիչ անց կտես-
նենք, որ կա րող են լի նել նաև հա մա կար գա յին բար դու թյուն ներ:

Հ նա րա վոր է, որ այս տար բե րա կում ե րը օգ տա կար լի նեն: ա ռա ջին հեր թին փոր ձեք 
լրաց նել այս կոոր դի նա ցիոն հա մա կար գը հա սա րա կու թյան մո դել նե րի ձեր պա հանջ-
նե րին հա մա պա տաս խան: երկ րորդ՝ մո դել ներն ա ռա վել ի րա տե սո րեն տե ղադ րեք 
քա ղա քա կա նու թյան հաս կա ցու թյան ձեր պատ կե րա ցում ե րի հի ման վրա:

Նկար 5. Դիր քա վո րում ըստ պա հան ջի և ի րա կա նու թյան

«Պահանջ»

համաձայնեցված

ազատ և 
դեմոկրատական

չհամաձայնեցված

ավտորիտար

Պետության և 
տնտեսության ձև 

Շուկայական 
տնտեսության ձև

«Իրականություն»

համաձայնեցված

ավտորիտար

ազատ և 
դեմոկրատական

չհամաձայնեցված

Պետության և 
տնտեսության ձև 

Շուկայական 
տնտեսության ձև

«Պահանջ»

համաձայնեցված

ազատ և 
դեմոկրատական

չհամաձայնեցված

ավտորիտար

Պետության և 
տնտեսության ձև 

Շուկայական 
տնտեսության ձև

«Իրականություն»

համաձայնեցված

ավտորիտար

ազատ և 
դեմոկրատական

չհամաձայնեցված

Պետության և 
տնտեսության ձև 

Շուկայական 
տնտեսության ձև
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Ի՞նչն է պատ ճա ռը, 

որ հա կա սու թյուն է 

ա ռա ջա նում 

պա հան ջի և 

ի րա կա նու թյան 

միջև՝ կախ ված 

հա սա րա կա կան 

մո դել նե րից

Մի կող մից՝ «Ո՞ւմ  է 

սա ձեռն տու»  

(Cui bono?)

Մ յուս կող մից՝ 

ու տո պիզ մը որ պես 

ախ տո րո շում

այս տեղ ա ռաջ է գա լիս հե տաքր քիր հար ցադ րում. գո յու թյուն ու նի՞ հա կա սու թյուն 
պա հան ջի և ի րա կա նու թյան տար բե րակ նե րի միջև, և ե թե ա յո, ա պա ի՞նչն է դրա 
պատ ճա ռը: Փաս տարկ նե րը ներ կա յաց նե լիս պետք  է բա ցա ռել «մենք ուղ ղա կի 
սխալ ենք» տար բե րա կը:

Հի շեք կոոր դի նա ցիոն այս եր կու հա մա կար գերն ի րենց դա սա կարգ ման մո դել նե-
րով, երբ քննար կենք հետև յալ բա ցատ րու թյուն նե րը, որ պես զի տես նենք՝ դրանք 
որևէ օ գուտ տա լի՞ս են, թե՞ ոչ:

Պա հանջ նե րի և ի րա կա նու թյան միջև տար բե րու թյուն նե րի հար ցը կա րող  է լուծ-
վել, ե թե նախ՝ հա մա պա տաս խան հա սա րա կա կան մո դե լը են թարկ վի ման րազ նին 
տե սա կան վեր լու ծու թյան, և ա պա՝ քննու թյան են թարկ վի փոր ձա ռա կան տվյալ-
նե րով: Օ րի նակ, ա սենք՝ պե տու թյունն իր հա մար ընտ րել է կոնկ րետ որևէ մո դել և 
ի րա կա նում գոր ծել այդ մո դե լի շրջա նակ նե րում: ե թե պա հան ջի և ի րա կա նու թյան 
միջև այս տեղ առ կա է մեծ տա րա կար ծու թյուն, ա պա այն կա րող  է մաս նա կիո րեն 
ար դա րաց վել նաև սխալ քա րոզ չու թյամբ. օ րի նակ՝ երբ իշ խա նու թյու նը պա հե-
լու նպա տա կով փոր ձ է ար վում վա ճա ռել մի բան: դա, կար ծես, բո լո րի շա հե րից է 
բխում, սա կայն ի րա կա նում բխում է միայն փոք րա մաս նու թյան շա հե րից: ե թե որևէ 
մե կը խաբ ված չէ, նման հան գա մանք նե րում, ա պա հիմ ա կան հար ցը միշտ պետք  է 
հնչի հետև յալ կերպ՝ Cui bono? «ո՞ւմ  է սա ձեռն տու». ո՞վ է շա հում փաս տարկ նե րի 
նման շա րադ րու մից:

տա րա կար ծու թյու ն կա րող  է լի նել, նախ և ա ռաջ, միայն տե սա կան մա կար դա կում, 
և այս դեպ քում ստաց ված փոր ձա ռա կան արդ յունք նե րը և տե սա կան պա հանջ նե րը 
չեն կա րող հա մա պա տաս խա նել ներ կա սո ցիա լա կան պա հանջ նե րին:

այլ կերպ ա սած՝ կա րող ենք գործ ու նե նալ հա սա րա կա կան մի այն պի սի մո դե լի հետ, 
ո րի ի րա գոր ծու մը մոտ ա պա գա յում ան հայտ է և արդ յուն քում հա մար վում է ու տո պիս-
տա կան: սա չի նշա նա կում, թե պա հանջ նե րը պետք  է են թարկ վեն քննա դա տու թյան: 
այ նո ւա մե նայ նիվ միակ բա նը, որ պետք  է քննա դատ վի, այն է, թե ներ կա պայ ման նե րում 
նման քա ղա քա կան ու տո պիզ մը մարդ կանց խան գա րո՞ւմ  է գոր ծո ղու թյուն ներ ի րա կա-
նաց նել ի րա կան կյան քում, թե՞ ոչ: այս առն չու թյամբ կա րող ենք խո սել երկ րորդ կար գի 
պար տա վո րու թյան մա սին, այ սինքն՝ քա ղա քա կան գա ղա փա րը պետք  է լի նի ի րա տե-
սո րեն հա սա նե լի ժո ղովր դա վա րա կան ու ղի նե րով:

ու տո պիզմ ա ռանց սո ցիա լա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի հնա րա վոր չէ հան դուր ժել: 
Հան դուր ժել կա րող են միայն նրանք, ով քեր գտնվում են բա րե կե ցիկ վի ճա կում: 
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այս պես կամ այն պես, ու տո պիզ մը չի ձգտում ձևա վո րել քա ղա քա կա նու թյուն, և 
հա սա րա կու թյան կե ցու թյան հար ցե րը չեն կա րող գտնել ի րենց հստակ պա տաս-
խան նե րը: այն միայն պարզ  է դառ նում, երբ ա ռան ձին քա ղա քա կան խմբեր դա 
փոր ձար կում են ի րենց քա ղա քա կան ստրա տե գիա նե րում:

տվ յալ պա հին բա վա րար է կողմ ո րոշ մամբ պար զա բա նե լը, թե ին չու պա հանջ նե րը 
և ի րա կա նու թյու նը եր բեմ տա րան ջատ վում են:

երբ ստորև ներ կա յաց վեն քա ղա քա կան մի տում ե րը և դպ րոց նե րը, ա մե նա լավ 
բա նը, ինչ կա րե լի  է ա նել, ո րո շելն է, թե որ տե՞ղ կի րա կա նաց նեիք հա սա րա կու թյան 
մա սին այդ գա ղա փար նե րը: ս տորև հա կիրճ ներ կա յաց ված  են հա սա րա կու թյան 
վե րա բեր յալ տար բեր գա ղա փար ներ՝ ա զա տա կա նու թյուն, պահ պա նո ղա կա նու-
թյուն, սո ցիա լիզմ և սո ցիալ-դե մոկ րա տիա: վեր ջում բեր վում են մի քա նի օ րի նակ-
ներ ի րա կան կյան քից:

քա նի որ սա կլի նի բա վա կա նին հա մա ռոտ դա սա կար գում, ո րոշ տեքս տեր զե տեղ-
ված կլի նեն յու րա քանչ յուր բաժ նի վեր ջում:

3.2. ազատական տե սա կետ ներ

ա զա տա կան տե սա կետ ներն ա զատ շու կան կարևո րում են ժո ղովր դա վա րու թյան 
և շու կա յա կա նի միջև հա րա բե րու թյուն նե րում և ընդգ ծում ձեռ նար կա տի րու թյան 
ա զա տու թյու նը: այս կար գի պե տու թյուն նե րում մեծ մա սամբ սահ մա նա փակ ված է 
ժո ղովր դա վա րա կան ե ղա նա կով ո րո շում եր ըն դու նե լու գոր ծըն թա ցը, ո րը գոր-
ծում  է որ պես կար գը պահ պա նող, ինչն  էլ պա հան ջում է, որ պե տու թյու նը միայն 
ե րաշ խա վո րի շու կա յի հե տա գա գոր ծու նեու թյու նը: ա զա տա կան մո տե ցում ե րի 
մի շարք հիմ ա կան են թադ րու թյուն ներ.

 ● Շու կան ի րա պես կար գա վոր վում է ինք նա կա ռա վար մամբ՝ ա պա հո վե լով 
նյու թա կան և ոչ նյու թա կան բա րիք նե րի բաշ խում ըստ հա սա րա կա կան 
պա հան ջի:

 ● ա զա տու թյունն ու նի բա ցար ձակ ա ռաջ նա հեր թու թյուն հա վա սա րու թյան և 
հա մե րաշ խու թյան հան դեպ, իսկ ան հա տը՝ հա սա րա կու թյան հան դեպ:

 ● ա զա տու թյունն ի րա գործ վում  է ան մի ջա պես շու կա յի մի ջո ցով: Շու կա յա կան 
ա զա տու թյան (հիմ ա կան) սահ մա նա փա կում երն այս պայ ման նե րում հա վա-
սար ա զոր են ա զա տու թյան՝ որ պես հիմ ա կան հաս կա ցու թյան սահ մա նա փա-
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Դա սա կան  

լի բե րա լիզմ

Ֆ րի դրիխ ֆոն 

Հա յեկ. նշա նա վոր 

նոր ա զա տա կան նե-

րից մե կը

կում ե րին և, այդ իսկ պատ ճա ռով, պետք  է բա ցառ վեն:
 ● Պե տու թյան խնդիրն  է շու կա յում հա մա գոր ծակ ցու թյան հա մար ստեղ ծել 

ա պա հով պայ ման ներ և ն վա զա գույն դրույթ ներ՝ ա պա հո վագ րե լու ա նակն-
կալ ա նա խոր ժու թյուն նե րից, որ կա րող  է պա տա հել մարդ կանց կամ քից 
ան կախ, բայց ոչ որ պես հիմ ա կան ի րա վունք: այս սահ մա նա փակ քա ղա քա-
կան տա րած քը կար գա վոր վում է ժո ղովր դա վա րա կան ե ղա նա կով: Պե տու-
թյու նը պա տաս խա նա տու  է միայն հա սա րա կու թյան ի րա վա կան, ինս տի տու-
ցիո նալ շրջա նա կի հա մար:

 ● մարդ կու թյան պատ կե րը ուղղ ված  է դե պի ան հա տի ա զա տու թյու նը, ին չի շնոր-
հիվ նրանք տար բեր վում են ըստ ի րենց նվա ճում ե րի և ապ րում են ա ռա վե լա-
գույնս օգ տա գոր ծե լով հնա րա վո րու թյուն նե րը («utility maximisers»): Շու կա յա-
կան ա զա տու թյու նը պայ մա նա վոր վում  է նաև պե տու թյու նից ա զատ լի նե լով. 
պե տու թյու նը միայն ա պա հո վում  է, որ պես զի չխախտ վի ան հա տի անձ նա կան 
ան կա խու թյու նը: Պե տու թյու նը պետք  է պաշտ պա նի մարդ կանց ան կա խու-
թյու նը, սա կայն չներ խու ժի անձ նա կան ան կա խու թյան սահ ման նե րից ներս:

 ● ա զա տա կան հաս կա ցու թյու նը են թադ րում է ան կախ կենտ րո նա կան բանկ, 
ո րը հե տապն դում  է ար ժույ թի կա յու նու թյու նը որ պես հիմ ա կան նպա տակ 
(մո նե տա րիզմ):

Պատ մա կա նո րեն ա զա տա կա նու թյու նը ծա գել  է բուր ժո ւա կան հա սա րա կու թյու-
նում: ա զա տա կա նու թյան հե ղի նա կա վոր փի լի սո փա նե րից և հիմ ա դիր նե րից է 
Ջոն լո քը (1632– 704թթ., տես գլուխ 2.1):

դա սա կան ա զա տա կա նու թյան ազ դե ցու թյու նը մեծ է պե տու թյան ա ռան ձին 
կա ռույց նե րի, բայց ոչ ամ բողջ տնտե սու թյան կա ռուց ված քի վրա: դա սա կան լի բե-
րա լիզմ այ սօր  ազ դե ցու թյուն է գոր ծում նաև սո ցիալ-դե մոկ րա տա կան դա տո ղու-
թյուն նե րի վրա (տես գլուխ 3.4):

20-րդ դա րի ա ռա ջին կե սին նոր ա զա տա կան նե րից13 ո մանց ներդ րում ե րով  էա կա-
նո րեն ռա դի կա լաց վե ցին լո քի հա վա սա րակշռ ված դիր քո րո շու մե րը:

13 ստորև «նոր լիբերալ» տերմինն օգտագործում ենք տեսական հասկացություններ ներկայացնելու 
համար: այն դասական լիբերալիզմից հետո իր զարգացում ապրեց 20-րդ դարի երկրորդ կեսին՝ 
հատկապես 1980-ական թթ. հետո: անշուշտ վերջին տարիներին քաղաքական ձախակողմյան ուժերի 
կողմից «նեոլիբերալ» տերմինը սահմանվեց նսեմացուցիչ մի բան: անկախ նրանից, թե ինչ ենք հասկանում 
խոսելով նեոլիբերալ գաղափարների մասին, այսօրվա հասարակությունում ընդունված է բոլոր 
բացասական միտումերը բնութագրել որպես նեոլիբերալ: այս փաստարկի ոչ ճիշտ վերլուծությունից 
խուսափելու համար այստեղ մենք կօգտագործենք «նոր լիբերալ» տերմինը:
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Օ րի նակ. Ֆ րիդ րիխ ավ գուստ 
ֆոն Հա յե կը14 ներ կա յաց-
նում էր մի տե սա կետ, 
ըստ ո րի՝ ա զա տու թյու նը 
և ժո ղովր դա վա րու թյու նը 
կա րող են ի րա գործ վել 

բա ցա ռա պես տնտե սա կան հա մա կար գի շրջա նակ նե րում՝ հիմ վե լով ան սահ մա-
նա փակ մաս նա վոր սե փա կա նու թյան և մր ցակ ցու թյան վրա: Հա սա րա կու թյու նը 
հան դես է գա լիս որ պես ինք նա բուխ կարգ, ո րում տնտե սա կան սուբ յեկտ նե րը 
շու կա յի մի ջո ցով ա զա տո րեն փո խազ դում են ա սո ցիա ցիա նե րի և մր ցակ ցու թյան 
վրա: Պե տու թյան խնդիրն  է սահ մա նել ընդ հա նուր կա նոն ներ, ո րոնք կկար գա-
վո րեն ան հատ նե րի վար քա գի ծը միմ յանց հան դեպ (տես կո ներտ, 2002թ., 287): 
Հա յե կի հա մար նշա նա կու թյուն չու ներ, որ ա զա տու թյու նը և ժո ղովր դա վա րու թյունն 
ի րա կա նում հա սա նե լի են միայն քչե րին: այս պայ ման նե րում ան հայտ է մում նաև 
այն փաս տը, որ նման ան սանձ կա պի տա լիզ մի պայ ման նե րում մե կի տնտե սա կան 
ան կա խու թյու նը կա րող  է գո յու թյուն ու նե նալ մեկ ու րի շի տնտե սա կան կա րիք նե րի 
և ան կա խու թյան հաշ վին: Հա յե կի փաս տարկ նե րի շուրջ հան գա մա նա լից քննար-
կում չի նա խա տես վում: կո ներ տը ներ կա յաց նում է ա վե լի նուրբ տե սա կետ ներ:

նոր ա զա տա կան փաս տարկ նե րում պա հանջ նե րի և ի րա կա նու թյան խո տո րու մը 
ակն հայտ  է նաև վիլ հելմ Ռոպ կեի ձևա կեր պում ե րում: Ռոպ կեն ներ կա յաց նում է 
մի տե սա կետ, ըստ ո րի սո ցիա լիզ մի բռնա պե տա կան ձևի միակ այ լընտ րանքն է 
ա զա տա կա նու թյու նը: նա գրում է. «ով դեմ է կո լեկ տի վիզ մին, պետք  է ըն դու նի շու-
կա յա կան տնտե սու թյու նը»: սա կայն շու կա յա կան տնտե սու թյու նը են թադ րում է 
ա զատ շու կա, ա զատ մա մուլ և գ նե րի ճկու նու թյուն, այլ կերպ ա սած՝ հար մա րա-
վե տու թյուն և ար տադ րող նե րի ստո րա կար գու թյուն՝ ըստ պա հանջ նե րի գե րա-
կա յու թյան: Բա ցա սա կան ա ռու մով սա մե նաշ նոր հա յին և հա մա կենտ րո նաց ման 
բա ցար ձակ հա կա նիշ է, և այս շա հագր գիռ խմբե րի ա նար խիան, ինչ պես Պե նե-
լո պեի փե սա ցու նե րը, տա րած վե լու է բո լոր երկր նե րի վրա: Շու կա յա կան տնտե-
սու թյու նը են թադ րում է ընտ րու թյան ի րա վունք, այլ ոչ կո լեկ տի վիզ մի ա ղա վաղ-
ված սկզբունք: Ընտ րու թյան ի րա վուն քը միակ նոր մալ սկզբունքն է, որ առ կա է, 
որ պես զի ստեղծ վի հա րուստ կեն սա փորձ ու նե ցող և բա վա կա նին տեխ նո լո գիա-
պես հա րուստ հա սա րա կարգ: սա կայն այն տնտե սա կան գոր ծըն թաց ներն ի րա-

14 այստեղ շատ կարևոր է ընդգծել, որ ֆոն Հայեկի փաստարկները մի շարք կարևորագույն կետերում 
տարբերվում են նոր լիբերալների այլ տեսակետներից (օրինակ՝ հասարակության սահմանադրության կամ 
պատմական կոնցեպցիայի հարցերում): այս իսկ պատճառով նույնիսկ նոր լիբերալների շրջանակներում 
ֆոն Հայեկը հատկապես ազդեցիկ է, բայց ոչ անվիճելի:

Ֆ րիդ րիխ Ավ գուստ ֆոն Հա յեկ (1899– 

1992թթ.), ավստ րիա ցի տնտե սա գետ և 20-րդ 

դա րի հայտ նի ա զա տա կան մտա վո րա կան: ա զատ 

շու կա յի վառ կողմ ա կից և պե տու թյան ցան կա ցած 

տի պի մի ջամ տու թյան հա կա ռա կորդ, ինչ պես նաև 

սո ցիա լիզ մի ա մե նա խիստ քննա դատ:

Մեկ այլ նոր 

ա զա տա կան՝ 

Վիլ հերմ Ռոպ կե
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պես կար գա վո րե լու, պի տա նի դարձ նե լու հա մար պետք  է լի նի ի րա կան, այլ ոչ թե 
մե նաշ նորհ նե րի կող մից կո ռում պաց ված (Ռոպ կե, 1946թ., 74):

այս տեղ ար դեն առ կա են հա կա սու թյուն ներ, ո րոնք հան դի պում են ա զա տա կան-
նե րի ո րոշ տե սա կետ նե րում: նախ՝ ինք նա կար գա վոր վող շու կան են թադ րա բար 
ա զատ է քա ղա քա կան կար գա վո րում ե րից, սա կայն մե նաշ նորհ նե րի ձևա վո րու մը 
խիստ քննա դա տու թյան  է են թարկ վում, և ապա՝ պե տու թյան կող մից պետք  է 
հսկո ղու թյուն ա պա հով վի, որ պես զի մրցակ ցու թյան փաս տը միշտ առ կա լի նի: այս 
կոնֆ լիկտ ներն ա ռա ջա նում են ա զատ շու կա յի պայ ման նե րում, այ նո ւա մե նայ նիվ 
շու կան չի կա րող կար գա վո րել այս խնդիր ներն ինք նու րույն և այս տեղ հար կա-
վոր  է պե տա կան հսկո ղու թյուն:

Բա ցի այդ, նոր ա զա տա կան տե սա կե տը են թադ րում է, որ շու կա յի ա զատ լի նե լու 
հան գա ման քը բա վա րար է, որ պես զի ա պա հով վի ան հա տի ա զա տու թյու նը. են թա-
դրու թյուն, ո րը շու կա յա կան կա պի տա լիզ մի շնոր հիվ սո ցիա լա կան ար դա րու թյան 
բա ցառ ման պայ ման նե րում չի կա րող լի նել եր կա րատև:

սկ սած 1960-ա կան նե րից, կազմ վել են բազ մա թիվ նոր ա զա տա կան հե տա զո տու-
թյուն նե րի ցան ցեր, կազ մա կերպ վել քա ղա քա կան խորհր դատ վու թյուն ներ, հիմ վել 
են տնտե սա կան ինս տի տուտ ներ և լոբ բիս տա կան կազ մա կեր պու թյուն ներ: այս 
ցան ցի զար գաց մա նը նպաս տել  է նաև 1980-ա կան նե րին թեթ չե րի և Ռեյ գա նի15 
կա ռա վար ման ժա մա նա կաշր ջան ում նեո ա զա տա կա նա կան հե ղա փո խու թյու նը: 
նոր ա զա տա կան տե սա կետ նե րը, որ պես օ րենք, ա ջակ ցու թյուն էին գտնում ո րո-
շա կի կա պի տա լի սե փա կա նա տե րե րի և ն րանց կող մից, ում կյանքն ինչ-որ չա փով 
ա պա հով ված  էր (դա սա կան կրթու թյուն ստա ցած մի ջին խավ և գոր ծա րար վեր նա-
խավ): Հետևա բար նոր ա զա տա կա նու թյու նը եր կու դեպ քում  էլ հան դի սա նում  էր 
բարձ րաշ խար հիկ հա սա րա կու թյան մո դել, քա նի որ դա ձևա վոր վել էր ա պա հով-
ված հա սա րա կու թյան կող մից և ներ կա յաց նում էր նրանց շա հե րը:
 

15  գոյություն ունի շատ արժեքավոր աշխատություն «նեոլիբերալական համագործակցության» մասին՝ 
Պլևե/վալպեն (2001թ.)

Հետագաընթեր-

ցանությանհամար.

նորազատա-

կաններև

քննադատներ՝

Ֆ րիդ րիխ Ավ գուստ 

ֆոն Հա յեկ (1946թ.), 

The Road to Serfdom. 

(«Ճա նա պարհ դե պի 

ստրկու թյուն»)

Վիլ հելմ Ռոպ կե, 

(1942թ.), The Social 

Crisis of Our Time 

(«Մեր ժա մա նա կի 

սո ցի ա լա կան 

ճգնա ժա մը»)

Վիլ հելմ Ռոպ կե, 

(1946թ.) Civitas 

Humana (տպագր-

ված է նաև որ պես 

«Քա ղա քա ցիա կան 

հա սա րա կու թյան 

բա րո յա կան հիմ քե րը»)

Հան գորգ Կո ներտ, 

(2002թ.), ‘Zur Ideologie 

des Neoliberalismus – 

Am Beispiel derLehre 

F. A. von Hayeks’, in: 

Conert, էջ . 275– 296

Դե վիդ Հար վեյ, 

(2007թ.), «Հա մա ռոտ 

պատ մու թյուն նեո լի-

բե րա լիզ մի մա սին»
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3.3. Պահ պա նո ղա կան տե սա կետ ներ

Պահ պա նո ղա կան տե սա կետ ները ըն կա լման տե սա կե տից ա մե նա բարդն են: դա 
պայ մա նա վոր ված է պատ մա կան և հա մա կար գա յին պատ ճառ նե րով:

Պատ մա կա նո րեն պահ պա նո ղա կա նու թյու նը, ինչ պես հենց բա ռի ի մաստն է հու-
շում, հիմ ված  է պահ պա նե լու այն ա մե նը, ինչ ստեղծ ված է: արդ յուն քում դժվար է 
սահ մա նել դրա վե րա ցա կան, ու նի վեր սալ հաս կա ցու թյու նը պատ մա կան կոն տեքս-
տում: մի խոս քով՝ պահ պա նո ղա կա նու թյու նը միշտ  էլ գո յու թյուն  է ու նե ցել, բայց 
նրա հստակ սահ մա նում ու բնո րո շու մը չկա:

Ֆ րան սիա կան հե ղա փո խու թյան ժա մա նա կաշր ջա նում և 19-րդ դա րի ա ռա ջին կե սին 
պահ պա նո ղա կան նե րը ներ կա յաց նում էին ծա գում ա յին կոր պո րա տիվ ա ռա վե լու-
թյուն նե րը և վեր նա խա վի շա հե րը: գեր մա նա կան կայս րու թյան ստեղծ ման ժա մա-
նակ նրանք ներ կա յաց նում էին գեր մա նա կան փոքր պե տու թյու ննե րի շա հե րը և, ի 
վեր ջո, ներ կա յաց նում էին կայս րու թյու նը, այն դեպ քում, երբ վեյ մեր յան Հան րա պե-
տու թյունում նրանք պայ քա րում էին կայս րու թյան վե րա կանգն ման և ժո ղովր դա-
վա րու թյան դեմ: 1980-ա կան նե րին պահ պա նո ղա կան նե րը վե րա դար ձան դա սա-
կան ա զա տա կան տե սա կետ նե րի և կոչ էին ա նում չեղ յալ հա մա րել 1970-ա կան նե րի 
բա րե փո խում ե րը: Պահ պա նո ղա կան նե րը չու նեն հաս տա տուն մո տե ցում եր:

այ նո ւա մե նայ նիվ կա րե լի  է թվար կել պահ պա նո ղա կան մտքի մի քա նի հիմ ա կան 
կե տեր՝ հիմ ա կա նում հղում կա տա րե լով մե ր ժա մա նա կաշր ջա նին:

 ● Պահ պա նո ղա կան նե րը հիմ վում են ըն տա նի քի հիմ ա կան ար ժեք նե րի, անձ-
նա կան պա տաս խա նատ վու թյան և ար ժա նիք նե րի կամ նվա ճում ե րի վրա: 
մեծ տեղ է հատ կաց վում ա վան դույթ նե րին:

 ● Պե տու թյու նը, որ պես կա նոն, ա ծանց վում է «ա մե նա բարձր կա նոն նե րի» 
ար ժեք նե րից, ո րոնք ի րենց ար տա ցո լում են գտել տվյալ ազ գի պատ մու թյան 
մեջ: որ պես օ րենք, այս «ա մե նա բարձր կա նոն ներն» ա պա հո վում են ա վե լի 
ստո րա կար գա յին կողմ ո րո շում ու նե ցող մտա ծե լա կերպ և ա ռա վել դրա կան 
վե րա բեր մունք հա սա րա կու թյան վեր նա խա վի հան դեպ: այս կերպ ար դա րաց-
վում  է սո ցիա լա կան ան հա վա սա րու թյու նը:

 ● գեր մա նիա յում, ինչ պես նաև շատ այլ երկր նե րում, պահ պա նո ղա կան մտա ծե լա-
կերպն ա ռա վել բնո րոշ է քրիս տոն յա նե րի պատ կե րա ցում ե րին: կա թո լիկ-սո ցիա-
լա կան դոկտ րի նի հիմ ա կան գա ղա փար նե րը՝ բա րե գոր ծու թյու նը, դրա մա կան 
օ ժան դա կու թյու նը և այլն, վկա յա կոչ վում են որ պես ար ժեք ներ:

Պահ պա նո ղա կա-

նու թյուն. կող մո-

րոշ ված  է դե պի այն, 

ինչն ար դեն 

գո յու թյուն ու նի
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Հետագաընթեր-

ցանության

համար.

պահպանողակա-

նություն՝

Ու դո Դի Ֆա բիո, 

(2005 թ.), “Die 

Kultur der Freiheit”, 

(«Ա զա տու թյան 

մշա կույ թը»), 

Մ յուն խեն

Էդ գար Ջանգ, 

(1932 թ.), 

“Deutschland und 

die conservative 

Revolution”, 

Մ յուն խեն

Մար տին Գ րեյ ֆեն-

հա գեն (1971 թ.) 

“Das Dilemma des 

Konservativismus in 

Deutschland”, 

Մ յուն խեն

 ● վեր ջին տա րի նե րին նոր բուր ժո ւա կան ար ժեք ներ տեր մի նը (տե՛ս Բուրշ-
տեյն/  Հեյն/ Ժոռ կե, 2007: 201) նույն պես գոր ծած վում  է պահ պա նո ղա կան-
նե րի կող մից:

 ● այն ներ կա յաց նում է քա ղա քա ցի նե րի16, ո րոնց կյան քում այն պի սի ար ժեք ներ, 
ինչ պի սիք են ըն տա նի քը, բա րո յա կա նու թյու նը, անձն վի րու թյու նը, քա ղա քա-
վա րու թյու նը, ու նեն մեծ նշա նա կու թյուն, նրանք ինք նա վար ան հա տա կա նու-
թյուն են և մաս նակ ցում են քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կու թյան ձևա վոր մա նը: 
ու դո դի Ֆա բիոն բա նաձևում  է սա հետև յալ կերպ. «այ սօր լի նել բուր ժո ւա, 
նշա նա կում է ըն դու նել գո յու թյուն ու նե ցող կա պը ցան կու թյան և պա հան ջի, 
սի րո և կոնֆ լիկ տի, զրկան քի և բար գա վաճ ման միջև: Հաս կա նալ ա զա տու-
թյու նը որ պես պար տա վո րու թյուն նե րի ա զա տու թյուն և հա ջո ղու թյունն ըն կա լել 
միայն սե փա կան աշ խա տան քով ձեռք բեր ված բա րիք՝ ա ռանց պար տադ րե լու 
աշ խա տան քի նկատ մամբ նվիր վա ծու թյուն, և լար ված աշ խա տանքն ըն դու նել 
որ պես բա ցար ձակ: լի նել բուր ժո ւա, նշա նա կում է հաշ վի նստել հա սա րա կու-
թյան և ն րա ան դամ ե րի, այդ թվում նաև խո ցե լի խա վե րի և կա րի քա վոր նե րի 
հետ, հա վա սա րու թյան և ա զա տու թյան հետ միա սին նպաս տել նաև հա մե-
րաշ խու թյան զար գաց մա նը» (դի Ֆա բիո, 2005թ., 138): նոր բուր ժո ւա կան 
ար ժեք նե րի հաս կա ցու թյու նը իր մեջ ընդգր կում  է նաև ան հա տի ա զա տու-
թյան հաս կա ցու թյու նը, որն ա ռա վե լա պես ուղղ ված  է դե պի բա րո յա կա նու-
թյու նը, ո րի կենտ րո նում ան հատն է: սա տար բեր վում է ոչ միայն սո ցիա լա կան 
և սո ցիալ-դե մոկ րա տա կան ուղղ վա ծու թյուն ու նե ցող հաս կա ցու թյու նից, այլև 
ա զա տա կան տե սա կետ նե րից:

 ● սկ սած 1980-ա կան նե րից՝ Հել մուտ կո լի կա ռա վա րու թյան շրջա նում, տե ղի 
ու նե ցավ մի կող մից ք րիս տո նեա-պահ պա նո ղա կան և մ յուս կող մից՝ տնտե սա-
կան ա զա տա կա նու թյան՝ մարդ կու թյան մա սին ու նե ցած պատ կե րա ցում ե րի 
միա ձու լում: սա կայն ան գե լա մեր կե լի կա ռա վա րու թյունն իր գա ղա փար նե-
րում ընդգր կեց սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի ա վե լի շատ տար րեր, ո րոնք սա կայն 
փոքր-ինչ վե րա նայ վել էին և ո րոշ չա փով հար մա րեց վել, ինչն  էլ նպաս տեց 
քդմ-ում ար դիա կա նաց ման կողմ ա կից նե րի և պահ պա նո ղա կան նե րի միջև 
հա կա սու թյուն նե րի ա ռա ջաց մա նը:

Պահ պա նո ղա կա նու թյան հետ կապ ված հատ կա պես պետք  է ընդգ ծել, որ շատ 
դժվար է սահ մա նել հաս տա տուն կու սակ ցա կան դա սա կար գու մը և պատ մա կան 
գա ղա փա րա կան հիմ քե րը:

16  գերմաներեն Bürger բառն ունի նաև «բուրժուա» իմաստը:
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Մո դե լի մեջ 

նե րառ ված 

պատ մա կան 

զար գա ցում ե րը

Ե՞րբ «սո ցիա լիզ մը», 

որ պես գա ղա փար, 

դար ձավ ազ դե ցիկ

ա ռա վել դյու րին  է ուղ ղա կի ընդգ ծել, թե ո րոնք են պահ պա նո ղա կան տե սա կետ-
ներ ու նե ցող թի րա խա յին խմբե րը: դ րանք հիմ ա կա նում ա պա հով ված և կրթ-
ված մի ջին դասն  է, բիզ նես է լի տան, ինչ պես նաև հոգևո րա կան նե րը հատ կա պես 
կա թո լիկ նե րը:

3.4. սո ցիալ-դե մոկ րա տիան և  
ժո ղովր դա վա րա կան սո ցիա լիզ մը
Ժո ղովր դա վա րա կան սո ցիա լիզ մը որ պես տես լա կան և սո ցիալ-դե մոկ րա տիան 
որ պես քա ղա քա կան ուժ, կապ ված աշ խա տա վո րա կան շար ժում ե րի հետ, 
վա ղուց ար դեն ու նեն ա վան դույթ ներ: ի տար բե րու թյուն ա զա տա կան և պահ-
պա նո ղա կան գա ղա փար նե րի, այս քա ղա քա կան մո դելն ա պա ցու ցել է իր ճկու-
նու թյու նը: այն ի րե նից ներ կա յաց նում է ի րա դար ձու թյուն նե րին նա յե լու այն պի սի 
տե սա կետ, ըստ ո րի միշտ գի տակ ցվում  է նրա պատ մա կան լի նե լը: ուս տի ար ժե 
հա կիրճ ու սում ա սի րել սո ցիա լա կան մի տու մի առ աջաց ման մի շարք պատ մա-
կան գա ղա փա րա հեն քեր:

3.4.1. աշ խա տա վո րա կան շարժ ման  
նա խա կա րա պետ նե րը

ե՞րբ  է ա ռա ջա ցել սո ցիա լա կան ժո ղովր դա վա րու թյան մա սին գա ղա փա րը: այս 
հար ցին դժվար է պա տաս խա նել: Ըստ Հեր ման դուն կե րի՝ «սո ցիա լիզ մի պատ-
մու թյու նը սկսվում է մարդ կու թյան պատ մու թյու նից» (դուն կեր, 1931թ., 9): ո մանք 
սո ցիա լիզ մի ծնուն դը կա պում են ք րիս տո նեու թյան հետ: ո մանք  էլ վկա յա կո չում են 
ֆրան սիա ցի և անգ լիա ցի վաղ սո ցիա լիստ նե րին: այս պի սով, հիմ վե լով պատ մու-
թյան վրա, ա նընդ հատ կա րե լի  է գտնել սո ցիա լիզ մի գա ղա փա րի ստեղծ ման նոր 
աղբ յուր ներ: ան կաս կած այս տե սա կետ նե րից յու րա քանչ յուրն ու նի իր հիմ քե րը և 
նույ նիսկ հա վաս տիու թյու նը: այ նո ւա մե նայ նիվ այս հար ցը ո րո շա կիո րեն մո լո րու-
թյան մեջ է գցում, քա նի որ գա ղա փա րի ազ դե ցի կու թյու նը և դ րա պատ ճառ նե րը 
շատ ա վե լի կարևոր են, քան բուն գա ղա փա րի ծագ ման ժա մա նա կը:

այս հար ցին կա րե լի  է միան շա նակ պա տաս խա նել. գեր մա նիա յում սո ցիա լիզ մի 
գա ղա փարն ա ռա վել ազ դե ցիկ դար ձավ 19-րդ դա րում՝ ին դուս տրիա լի զաց ման 
և աշ խա տա վո րա կան շարժ ման հետ մեկ տեղ:
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Բ նու թագր վում է 

որ պես ան հա վա սա-

րու թյան և 

ա զա տու թյան 

բա ցա կա յու թյուն

Մր ցակ ցու թյուն և 

ճն շում աշ խա տա-

վոր նե րի վրա

այս գրքում չենք կա րող ներ կա յաց նել սո ցիա լիս տա կան գա ղա փար նե րի հա մա-
պար փակ ու սում ա սի րու թյու նը, սա կայն հա կիրճ կներ կա յաց նենք սկզբնա կան 
հիմ ա կան կե տե րը և ռա դի կալ փո փո խու թյուն նե րի ժա մա նա կաշր ջա նը:

1848 թվա կա նից մինչև 19-րդ դա րի վերջ. Քա ղա քա կան մի տում ե րի ա ռա-
ջա ցու մը
1848 թ. գեր մա նիա յում ոչ միայն բուր ժո ւա կան հե ղա փո խու թյուն տե ղի ու նե ցավ, 
այլև կարլ մարք սի և Ֆ րիդ րիխ Էն գել սի կող մից ստեղծ վեց «Կո մու նիս տա կան 
կու սակ ցու թյան մա նի ֆես տը»:

սկզբ նա կան շրջա նում մարք սի 
ծրա գի րը ձևա վոր վել էր աշ խա-
տա վո րա կան շարժ ման հա մար 
և գր ված  էր աշ խա տա վոր նե րի 
հա մար հաս կա նա լի լեզ վով:

ծ րագ րի տե սա կան հիմ քերն ա ռա վել կարևոր վե ցին նրա հե տա գա աշ խա տու-
թյուն նե րում: սո ցիա լիզ մի՝ որ պես ժա մա նա կաշր ջա նի կոն ցեպ տո ւալ մո դե լի վե րա-
բեր յալ հիմ ա կան են թադ րու թյուն նե րը կա րե լի  է գտնել հետև յա լ դ րույթ նե րում.

 ● մարքսն իր տե սա կետ նե րի հիմ ա վորում սկսում  է այն կե տից, որ շու կա-
յա կան կա պի տա լիզ մը շա տե րին բե րում է ան հա վա սա րու թյան և զր կում 
ա զա տու թյու նից՝ ա զա տու թյուն տա լով միայն մարդ կանց ո րոշ մա սին: մի 
կող մից կա պի տա լիստ ներն են, իսկ մյուս կող մից՝ նրանք, ով քեր չու նեն 
սե փա կան կա պի տալ և ս տիպ ված են աշ խա տել աշ խա տա վար ձի դի մաց: 
Շու կա յա կան կա պի տա լիզ մը հիմ ված  է շա հի վրա, ին չի պատ ճա ռով էլ 
աշ խա տան քը չի վար ձատր վում ըստ կա տար վա ծի: այս կերպ կա պի տա լի 
սե փա կա նա տե րե րը կա րող են շա րու նա կել է՛լ ա վե լի մեծ կա պի տալ կու տա-
կել, ան կախ այն բա նից, կա պի տա լի սե փա կա նա տե րը մաս նա վոր անձ է, 
թե՝ մեծ ըն կե րու թյուն:

 ● կա պի տա լի սե փա կա նա տե րե րի միջև առ կա էր կա պի տա լի կու տակ ման 
մրցակ ցու թյուն և ա նընդ հատ ճնշում եր, որ պես զի ար տադ րու թյան մեջ ա ռա-
վել մրցու նակ պայ ման նե րով կա տար վեն վե րա ներդ րում ե րը: այս դրույթն 
ա նընդ հատ ճնշում  էր աշ խա տա վոր նե րին և հան գեց նում ոչ միայն աղ քա-
տու թյան, այլև ար տադ րան քի ա վե լորդ կու տակ ման: ար տադ րանքն այլևս 
չէր սպառ վում և կա պի տալ այլևս չէր կա րող ներդր վել, ին չից  էլ, սպառ ման 
շու կա յի բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում, ար տադ րու թյու նը ճգնա ժամ  էր 

Կարլ Մարքս (1818-1883թթ.), կար կա ռուն 

սո ցիալ-տնտե սա գետ և 19-րդ դա րի հայտ նի փի լի-

սո փա: կա պի տա լիզ մի մա սին ն  րա տնտե սա կան 

վեր լու ծու թյուն նե րը մինչ օրս մեծ նշա նա կու թյուն 

ու նեն և շատ ա վե լի խո րի մաստ են, քան նրա հետ-

նորդ նե րի նը և քն նա դատ նե րի նը:
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Լաս սա լի  

են թադ րու թյուն նե րը

ապ րում: Հենց դա  էր մարք սին հիմք տա լիս են թադ րե լու, որ տնտե սա կան 
ճգնա ժա մե րը շու կա յա կան-կա պի տա լիս տա կան հա մա կար գի կարևոր և 
անհ րա ժեշտ բա ղադ րիչ ներ են:

 ● Հա վա սա րու թյան և ա զա տու թյան բա ցա կա յու թյու նը, ո րը հա մար վում է շու-
կա յա կան կա պի տա լիզ մի հա մա կար գա յին հետևանք նե րից մե կը, հա կա սում  է 
հա վա սա րու թյան և ա զա տու թյան սկզբուն քի պա հանջ նե րին:

 ● Ժո ղովր դա վա րու թյուն կա րող  է ի րա կա նաց վել միայն այն դեպ քում, երբ 
ար տադ րու թյան մի ջոց նե րը պե տա կա նաց վեն և կա պի տա լի օգ տա գործ ման 
մա սին ո րո շում ե րը կա յաց վեն ժո ղովր դա վա րա կան կա ռույց նե րի մի ջո ցով: 
սա կայն մաս նա վոր սե փա կա նու թյու նը, ի տար բե րու թյուն ար տադ րու թյան 
մի ջոց նե րի, չպետք է հան դի սա նա ազ գայ նաց ման ա ռար կա:

 ● Ընդ հա նուր առ մամբ կա րե լի  է ա սել, որ մարք սիս տա կան տես լա կա նը հիմ-
ված  է հա կա սու թյուն նե րի վրա. մար դիկ, որ ի ծնե ա զատ են, հա վա սար և 
հա մե րաշխ, ապ րում են ան հա վա սար և ա նա զատ հա մա կար գի պայ ման նե-
րում, որն ուղղ ված  է ա ռա վե լա գույն շա հույ թի ստացմանը: մարդ կու թյան այս 
տես լա կանն իր մեջ ու նի  հզոր նոր մա տիվ պա հանջ ներ:

մարք սի և Էն գել սի այս և մ յուս տե սու թյուն ներն աշ խա տա վո րա կան շարժ ման 
կարևո րա գույն սկզբնա կետն են:

այ նո ւա մե նայ նիվ այս քա ղա քա կան ծրագ րե րի արդ յունք նե րը մա ցին շատ սահ-
մա նա փակ, քա նի որ մարք սը և Էն գել սը ի րենց վեր լու ծու թյուն նե րում չկա րո ղա-
ցան հաշ վի առ նել բազ մա թիվ գոր ծոն ներ, ո րոն ցից է, օ րի նակ, սո ցիա լիս տա կան 
գա ղա փա րա խո սու թյան և պե տու թյան փոխ հա րա բե րու թյուն ը:

այ նո ւա մե նայ նիվ այս հար ցե րը 
սկզբնա կետ հան դի սա ցան 
նաև Ֆեր դի նանդ լաս սա լի 
հա մար: Հատ կա պես կարևոր  է 
սկզբնա կան են թադ րու թյունն 
այն մա սին, որ յու րա քանչ յուր 
պե տու թյան ցան կա ցած օ րի նա-
կան հա մա կար գի հա մար ա մե-

նա կարևորն ան ձի ա զա տու թյունն է: դ րա հի ման վրա լաս սա լի հա մար, օ րի նակ, 
հիմ ա կան օ րենք ներն ընդ հա նուր առ մամբ պետք  է սահ մա նեին, թե ինչն  է ճիշտ 
և ինչն  է սխալ:

Ֆեր դի նանդ Լաս սալ (1825-1864թթ.). Էա կան 

դեր է խա ղա ցել 1863 թ. լայպ ցի գում Allgemeiner 

Deutscher Arbeiterverein գեր մա նիա յի աշ խա տա-

վո րա կան ընդ հա նուր ա սո ցիա ցիա յի կազ մա վոր-

ման գոր ծում: իր «Ձեռք բեր ված ի րա վունք ներ» 

աշ խա տու թյու նում նա կողմ  էր ար տա հայտ վում 

պե տու թյան ժո ղովր դա վա րա կան կար գե րին:
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Վիլ հելմ  

Լիբկ նեխ տը և 

Ավ գուստ Բե բե լը

այս հիմ քի վրա պե տու թյունն ա ռա ջին հեր թին պետք  է ըն կալ վեր որ պես ա զատ 
մարդ կանց միու թյուն: սա պրո վո կա ցիոն պատ կե րա ցում  էր, քա նզի ա վե լի ուշ 
ստեղծ ված Պ րու սա կան պե տու թյու նը և գեր մա նա կան կայս րու թյու նը ու նեին 
միա պե տա կան-հիե րար խիկ կա ռուց վածք:

«Պե տու թյան գոր ծա ռույ թը կա յա նում  է նրա նում, որ խթա նի ա զա տու թյան հաս կա-
ցու թյան հե տա գա զար գա ցու մը մինչև դրա լիա կա տար ի րա գոր ծու մը… Պե տու թյան 
նպա տա կը միայն անձ նա կան ա զա տու թյան և սե փա կա նու թյան պահ պա նու մը չէ, 
ո րի հա մար  էլ ան հա տը, ըստ բու րժո ւա կան պատ կե րաց ման, մտավ պե տու թյան 
մեջ: Հա կա ռա կը, պե տու թյան գոր ծա ռույ թը կա յա նում  է հենց նրա նում, որ կա ռա-
վա րի ան հատ նե րին այս միու թյան մի ջո ցով՝ ըն ձե ռե լով նրանց հնարա վո րու թյուն 
հաս նե լու այն պի սի բարձ ունք նե րի, ո րոնց նրանք եր բեք չէին հաս նի լի նե լով ան հատ-
ներ. կրթու թյան հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռել նրանց, ըն ձե ռել նրանց իշ խա նու թյուն 
և ա զա տու թյուն, ո րոնք նրանք եր բեք չէին կա րող ու նե նալ մա լով ան հատ ներ»:
(լաս սալ, աշ խա տա վո րա կան դա սի ծրա գիր, 1862թ. [ գեր մա նե րեն հրա տա րա-
կու թյուն] 1987թ., 222)

Պե տու թյան խնդի րը պետք  է լի նի մարդ կանց կրթե լը և զար գաց նե լը, մինչ նրանք 
հաս նեն ի րենց այդ ա զա տու թյա նը: լաս սա լի հա մար չոր րորդ իշ խա նու թյան կամ 
աշ խա տա վո րա կան դա սի կարևո րու թյու նը կա յա նում  էր նրա նում, որ պե տու թյան 
այս գա ղա փա րը ա ռաջ քաշ վի: այս պի սով, հիմ ա կան պա հանջն աշ խա տա վո րա-
կան ա սո ցիա ցիա նե րի կազմ ման մի ջո ցով ու նի վեր սալ ընտ րա կան ի րա վուն քի 
տրա մադ րում էր: լաս սա լի կար ծի քով, այս ա մե նը պետք  է ստեղծ վեր պե տու-
թյան օ ժան դա կու թյամբ:

լաս սա լը ներ կա յաց րեց եր կու հիմ ա կան սկզբնա կե տ սո ցիա լիզ մի և սո ցիալ-դե-
մոկ րա տիա յի վե րա բեր յալ քննար կում ե րի հա մար. մի կող մից՝ ժո ղովր դա վա րա-
կան պե տու թյան հար ցը և ն րա սո ցիա լա կան նա խա պայ ման նե րը, մյուս կող մից՝ 
այն հար ցը, թե ո՞ր մար տա վա րու թյու նը լա վա գույնս կպաշտ պա նի աշ խա տա վոր-
նե րի ի րա վունք նե րը:

վիլ հելմ լիբկ նեխ տը և ավ գուստ Բե բե լը լաս սա լի տե սա կետ նե րի ա մե նա կար-
կա ռուն քննա դատ նե րից էին: Պատ ճառն այն էր, որ լաս սա լի ծրա գի րն ի րեն 
չար դա րաց րեց: ա ռանց մա մու լի ա զա տու թյան, հա վաք նե րի ա զա տու թյան, ա սո-
ցիա ցիա նե րի ա զա տու թյան և պե տու թյան հետ հա րա բե րու թյուն նե րի և ար մա-
տա կան փո փո խու թյուն նե րի, աշ խա տա վոր նե րի շա հե րը չեն կա րող ներ կա յաց վել 
պե տու թյան մեջ և ն րա կող մից:
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Կու սակ ցա կան  

միա վոր ման  

գի տա ժո ղով 

Գո տա յում, 1875թ.

Վի ճա հա րույց 

տե սա կան հարց և 

ե րեք հիմ ա կան 

ճամ բար ներ

Կարլ Կաուտս կու և 

Ավ գուստ Բե բե լի 

խում բը

1875 թ. գեր մա նիա յում աշ խա-
տա վո րա կան ընդ հա նուր ա սո-
ցիա ցիան (Allgemeine Deutsche 
Arbeiterverein) և սո ցիալ-դե մոկ-
րա տա կան աշ խա տա վո րա կան 
ակու սակ ցու թյու նը (Sozialdemo-
kratische Arbeiterpartei) գո տայում 
տե ղի ու նե ցած հա մա գու մա րի 

արդ յուն քում միա վոր վե ցին և ս տեղծ վեց գեր մա նիա յի սո ցիալ-աշ խա տա վո րա կան 
կու սակ ցու թյու նը (Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands): այս պի սով գեր մա նա կան 
կայս րու թյու նում դրվեց սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի հե տա գա զար գաց ման, ինչ պես նաև 
Բիս մար կի հա կա սո ցիա լիս տա կան օ րենք նե րի դեմ ա ռա ջին հիմ ա քա րը: այս ժա մա-
նա կա հատ վա ծում կոնֆ լիկտ նե րը քիչ թե շատ հարթ վել  էին, սա կայն դրանք ա վե լի ուշ 
կրկին ի հայտ ե կան, ինչն  էլ հան գեց րեց աշ խա տա վո րա կան շարժ ման պա ռակտ ման:

3.4.2. Պա ռակ տում աշ խա տա վո րա կան  
շարժ ման մեջ

1890-ա կան նե րին սո ցիալ-դե մոկ րատ ա կան շրջա նակ նե րում կոնֆ լիկտ ա ռա ջա ցավ 
տե սա կան մի hար ցի շուրջ: արդ յոք կա պի տա լիզ մը գտնվում է ճգնա ժա մի վեր ջի՞ն 
փու լում, և աշ խա տա վո րա կան շար ժու մը կա րո՞ղ է պրո լե տա րա կան դա սա կար-
գա յին պայ քա րում վերջ դնել կա պի տա լիզ մին և հաս նել սո ցիա լիզ մի, և այս ա մենն 
ինչ պե՞ս կանդ րա դառ նա սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի հե տա գա ռազ մա վա րու թյան վրա:

ա ռա ջա ցան ե րեք հիմ ա կան ճամ բար ներ (թե մա յին ա ռա վել հան գա մա նա լից ծա նո-
թա նա լու հա մար տես Euchner/Grebing et al. 2005: 168; Grebing 2007: 66– 94).

մար դիկ, ով քեր հա մախմբ ված  էին կարլ 
կաուտս կու և ավ գուստ Բե բե լի շուր ջը, հույս 
ու նեին, որ խորհր դա րա նա կան մե ծա մաս նու-
թյու նը և լավ կազ մա կերպ ված աշ խա տա վո-
րա կան դա սը կհան գեց նեն սո ցիա լիզ մի, բայց 
ի վեր ջո հան գե ցին այն եզ րա կա ցու թյան, որ 
ար մա տա կան ուղղ վա ծու թյուն ու նե ցող կայ սե-
րա կան քա ղա քա կա նու թյա նը և ն րա իմ պե րիա-
լիս տա կան ուղղ վա ծու թյա նը, ո րոնք եր կի րը 

Վիլ հելմ Լիբկ նեխտ (1826-1900թթ.) և 

Ավ գուստ Բե բել (1840-1913թթ.), 1869թ. 

սո ցիալ-դե մոկ րա տա կան աշ խա տա վո րա կան կու-

սակ ցու թյան ա մե նաազ դե ցիկ հիմ ա դիր ներն են: 

Բա ցի այդ, ա ռա ջին սո ցիալ-դե մոկ րատ ներ կա յա-

ցու ցիչ ներն էին Ռայխս տա գում (1867-1870թթ. Հ յու-

սի սա յին գեր մա նիա): 1890 թվա կա նից լիբկ նեխ տը 

նաև Vorwärts հան դե սի գլխա վոր խմբա գիրն էր:

Կարլ Կաուտս կի (1854-

1938թթ.), սդկ-ի «Die neue Zeit» 

տե սա կան ուղղ վա ծու թյան թեր թի 

հիմ ա դիր  խմ  բա գիր ն էր: կաուտս-

կին մեծ դեր ու նե ցավ հա սա րա կու-

թյան վե րա բեր յալ մարք սիս տա կան 

վեր լու ծու թյուն նե րը սդկ-ում ներ-

դնե լու գոր ծում: նա, Է դո ւարդ Բերշ-

տեյ նի հետ, Էր ֆուրտ յան ծրագ րի 

հիմ ա կան հե ղի նակ նե րից  էր:
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Ռևի զիո նիստ ներ. 

Է դո ւարդ Բերշ տեյն

Ռո զա  

Լ յուք սեմ բուրգ

տա նում էին դե պի պա տե րազմ, կա րող  էին դի մադ րել ար տա խորհր դա րա նա կան 
գոր ծո ղու թյուն նե րով, ա սենք՝ մաս սա յա կան գոր ծա դուլ նե րի ակ ցիա նե րով: աշ խա-
տա վո րա կան շար ժու մը կա րող  էր հան գեց նել սո ցիա լիզ մի հաս տատ մա նը, բայց 
միայն ու ժի մի ջո ցով:

Պատ մա կան զար գաց ման այս 
հաս կա ցու թյան հետ զու գա հեռ, 
գո յու թյուն ու ներ այս պես կոչ ված 
ռևի զիո նիզմ, ո րի վրա մեծ ազ դե-
ցու թյուն ու ներ Է դո ւարդ Բերշ-
տեյ նը: նա փոր ձում  էր վի ճա կա-
գրա կան տվյալ նե րի հի ման վրա 
վե րա նա յել մարք սիս տա կան դոկտ րի նան: արդ յուն քում պար զեց, որ կա պի տա լիս-
տա կան պե տու թյան և հա սա րա կու թյան միջև փո փո խու թյուն ներ, այ նո ւա մե նայ նիվ, 
հնա րա վոր  է ի րա կա նաց նել: ա վե լին, կա պի տա լիզ մը չի փլուզ վի, ընդ հա կա ռա կը, 
այն ճգնա ժա մը, որ գո յու թյուն ու ներ կա պի տա լիս տա կան հա սա րա կար գի ներ-
սում, ոչ թե կա ճեր, այլ կնվա զեր: ամ րապն դե լով ար հես տակ ցա կան միու թյուն նե րը 
և կոո պե րա տիվն ե րը, հա սա րա կու թյու նում կա րե լի  է հաս նել բա րե փո խում ե րի, 
ո րոնք ի վեր ջո կհան գեց նեն սո ցիա լիզ մի: ար հես տակ ցա կան միու թյան ան դամ 
ա դոլֆ ֆոն Էլ մը ռևի զիո նիս տա կան ծրագ րի էու թյու նը բնու թագ րեց հետև յալ կերպ.

«Է վոլ յու ցիա յից մինչև հե ղա փո խա կա նու թյան - ան դա դար ժո ղովր դա վա րաց ման, 
ինչ պես նաև հա սա րա կու թյան տար բեր օ ղակ նե րի սո ցիա լա կա նաց ման մի ջո ցով 
կա րե լի  է հաս նել կա պի տա լիս տա կան հա սա րա կար գի վե րա փոխ մա նը սո ցիա լիս-
տա կա նի. սա  է ռևի զիո նիս տա կան տե սա կե տը կու սակ ցու թյան մեջ»: (մեջ բե րում 
Euchner/Grebing et al. 2005: 171)

Ռո զա լ յուք սեմ բուր գը, ի տար բե-
րու թյուն Բերշ տեյ նի, պնդում  էր, որ 
կա պի տա լիզ մը կհան գի իր վախ ճա-
նին ներ քին ճգնա ժա մի և հատ կա պես 
կա պի տա լի սե փա կա նա տե րե րի ան դա-
դար մրցակ ցու թյան հետևան քով:

ար տադ րու թյան կա պի տա լիս տա-
կան ե ղա նա կը պա հան ջում է ա նընդ-

Է դո ւարդ Բերշ տեյն (1850-1932թթ.), սո ցիալ-

դե մոկ րա տիա յում ռևի զիո նիզ մի ա մե նա կար կա-

ռուն գոր ծիչ նե րից: իր «Սո ցիա լիզ մի նա խադր յալ-

նե րը և սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի խնդիր նե րը» («Die 

Voraussetzungen des Sozialismus und die Aufgaben 

der Sozialdemokratie») աշ խա տու թյու նում վի ճար կեց 

մարք սիս տա կան տե սա կետ նե րը: Բերշ տեյ նը նույն-

պես 1891թ. Էր ֆուրտ յան ծրագ րի հա մա հե ղի նակ է:

Ռո զա Լ յուք սեմ բուրգ (1871-1919թթ.), 

լիտ վա յում և լե հաս տա նի թա գա վո րու թյու-

նում սո ցիալ-դե մոկ րա տա կան կու սակ ցու-

թյան հիմ ա դիր, սդկ ա ռա ջա տար տե սա-

բան: Հայտ նի է իր իմ պե րիա լիզ մի մա սին 

տեսու թյամբ: 1899թ. նա մեկ նեց Բեռ լին: 

1918թ. գեր մա նիա յի կո մու նիս տա կան կու-

սակ ցու թյան հիմ ա դիր նե րից էր: 1919թ. 

սպան վեց Ֆ րեյ կորպ սի զին վոր նե րի կող մից:
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Պա ռակ տում 

աշ խա տա վո րա կան 

շարժ ման մեջ

հատ ընդ լայ նում և տա րածք նե րի ձեռք  բե րում այն երկր նե րում, ուր չեն տի րում 
կա պի տա լիս տա կան կար գեր: նա նաև հեր քում  էր հե ղա փո խու թյան և ռե ֆոր մի 
միջև տար բե րու թյան առ կա յու թյու նը:

«Սո ցիա լա կան բա րե փո խում ե րի հա մար ա մե նօր յա պայ քար, որ պես զի գո յու թյուն 
ու նե ցող պայ ման նե րում բա րե լավ վեն աշ խա տա վոր նե րի կեն սա պայ ման նե րը, ինչ-
պես նաև պայ քար դե մոկ րա տա կան ինս տի տուտ նե րի հա մար, ո րոնք ներ կա յաց-
նում են սո ցիալ-դե մոկ րա տիան. սա  է պրո լե տա րա կան դա սա կար գի պայ քա րի 
միակ ու ղին, և պետք  է աշ խա տել՝ հաս նե լու վերջ նա կան նպա տա կի, այն է՝ քա ղա-
քա կան իշ խա նու թյան և աշ խա տա վարձ ի վճար ման հա մա կար գի փո փո խու թյան: 
Սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի հա մար կա ան բա ժա նե լի կապ սո ցիա լա կան բա րե փո-
խու մի և սո ցիա լա կան հե ղա փո խու թյան միջև. դա այն է, որ սո ցիա լա կան բա րե-
փո խու մը մի ջոց է, իսկ ար մա տա կան սո ցիա լա կան փո փո խու թյու նը՝ նպա տակ»: 
(լյուք սեմ բուրգ, 1899թ., 369)

Ռո զա լ յուք սեմ բուր գը դեմ չէր խորհր դա րա նա կան գոր ծու նեու թյա նը, սա կայն 
կար ծում  էր, որ այն բա վա րար չէ սո ցիա լիզ մի հաս նե լու հա մար: այդ իսկ պատ-
ճա ռով հակ ված էր դե պի ա ռա վե լա գույնս ար տա խորհր դա րա նա կան աշ խա տա-
վո րա կան շա րժու մը:

աշ խա տա վո րա կան շարժ ման մեջ գո յու թյուն ու նե ցող այս ե րեք մի տում ե րը, ինչ-
պես նաև սո ցիալ-դե մոկ րատ նե րը, կա րող  էին հա մախմբ վել կայս րու թյան կող մից 
ճնշում ե րին դի մա կա յե լու հա մար (Kaiserreich): այ նո ւա մե նայ նիվ սդկ մե ծա մաս-
նու թյան կող մից հաս տատ ված պա տե րազ մա կան վար կերն ու ծախ սե րը, սդկ-ի 
և ան կախ սո ցիալ-դե մոկ րա տա կան կու սակ ցու թյուն նե րի (Unabhängige Sozialde-
mokratische Partei Deutschlands) պա ռակ տու մը, ինչ պես նաև ա ռա ջին հա մաշ-
խար հա յին պա տե րազ մի ա վար տը և այն հար ցի հրա տա պու թյու նը, թե ինչ պես է 
կազ մա վոր վե լու ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա կու թյու նը, հան գեց րին աշ խա տա-
վո րա կան շարժ ման պա ռակտ ման:

1919 թվա կա նը և Վեյ մեր յան հան րա պե տու թյան ձևա վո րու մը
1919թ. սդկ-ն ձևա վո րեց վեյ մեր յան հան րա պե տու թյան ա ռա ջին կա ռա վա րու-
թյու նը: այն դեմ էր պահ պա նո ղա կան նե րին, ազ գայ նա կան նե րին, ռա դի կալ ու ժե րին, 
բայց նաև դեմ էր կո մու նիստ նե րին: այս պատ մա կան դիպ վածն ա ռա ջին ան գամ 
հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռեց ձա խա կողմ յան նե րին ձևա վո րե լու քա ղա քա կա նու թյուն, 
բայց բե րեց նաև պա ռակ տում եր սո ցիա լա կան ո լորտ նե րի շուրջ բա նա վե ճե րում:
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1919թ.-ին պե տու-

թյան ձևա վոր ման 

եր կու «տար բե րակ»

Պատ մա կան 

տար բեր  

տե սա կետ ներ

այն ժա մա նակ, երբ կո մու նիստ նե րը և սո ցիա լիստ նե րից ո մանք կողմ  էին աշ խա տա-
վոր նե րի և ռազ մա կան խոր հուրդ նե րի մի ջո ցով պե տու թյան ստեղծ մա նը, սո ցիալ-
դե մոկ րատ նե րը  էա կան դեր ու նե ցան ներ կա յա ցուց չա կան ժո ղովր դա վա րու թյան 
կազ մա վոր ման հար ցում և այն ձևա վո րե ցին 1920-ա կան նե րին:

Ֆ րիտս նաֆ տա լին ամ փո փեց սո ցիալ-դե մոկ րա տա կան մո տե ցում ե րը.

«Այն ժա մա նակ, երբ կա պի տա լիզ մը դեռևս ամ բող ջո վին ա զատ էր, տնտե սու թյան ոչ 
մի այ լընտ րանք ան կազ մա կերպ կա պի տա լիզ մին հնա րա վոր չէր երևա կա յել, բա ցի 
սո ցիա լիս տա կան կազ մա կեր պու թյու նը… Հետզ հե տե պարզ դար ձավ, որ կա պի-
տա լիզ մի կա ռուց ված քը փո փո խա կան  է և կա պի տա լիզ մը մինչ փլուզ վե լը կա րող  է 
նաև ճկվել» (նաֆ տա լի, 1929թ., մեջ բեր ված է Էուն չեր / գ րե բինգ, 2005: 305)

Խոս քը խնդ  րո ա ռար կա՝ հե ղա փո խու թյան և ռե ֆորմ ե րի հաս կա ցու թյուն նե րի 
միջև տար բե րու թյան մա սին  է: մի կող մից՝ հե ղա փո խա կան, գե րակշ ռում  էր այն 
կար ծի քը, որ պետք  է ա զատ վել պե տու թյան սահ մա նադ րու թյու նից և ն րա՝ սե փա-
կա նու թյան հան դեպ վե րա բեր մուն քից, որ պես զի հնա րա վոր լի նի հաս նել մի 
նոր հա սա րա կու թյան, իսկ մյուս կող մից՝ ռե ֆոր միս տա կան տե սա կե տն էր, որ 
ժա մա նա կա կից հա սա րա կու թյու նը, հետևե լով պե տու թյան սահ մա նադ րու թյա նը, 
ա նընդ հատ ռե ֆորմ ե րի մի ջո ցով պետք  է զար գա նա և հաս նի ժո ղովր դա վա րա-
կան սո ցիա լիզ մի:
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Համայնքային խորհրդի համակարգ «Կազմակերպված կապիտալիզմ»

Ներկայացուցչական ժողովրդա-
վարությունը հիմնված է 
իշխանության թևերի միջև
լիազորությունների բաշխման վրա 

Տնտեսությունը որպես ինքնա-
վար ոլորտ, որում համագործակցում են 
ինքնավար տարբեր մակարդակի 
աշխատավորներ և հստակ գործում են 
արհեստակցական միությունները

Համայնքային խորհրդի 
ընտրություններ ժողովրդի կողմից

Համայնքային խորհուրդը, որպես գործող 
ուժ, պետք է վերահսկի օրենսդրության, 
դատական իշխանության, կառավարության 
և տնտեսության իրականացումը

Մանդատ կրողներն իրականացնում են 
ընտրազանգվածի ցանկությունները

Առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո 
Գերմանիայի մի շարք քաղաքներում կազմա-
վորվել են աշխատավորական կամ զինվորա-
կան համայնքային խորհուրդներ

Պետության տարբեր 
տեսակետներ և հարց՝ «հեղափոխությո՞ւն, թե՞ բարեփոխում»

ժո ղովր դա վա րա-

կան սո ցիա լիզ մի 

գա ղա փա րը

Գո դես բեր գի 

«Մր ցակ ցու թյուն 

այն քան, որ քան 

հնա րա վոր  է, 

պլա նա վո րում 

այն քան, ինչ քան 

անհ րա ժեշտ է» 

1959թ. ծրա գի րը

այս տար բեր տե սա կետ ներն ի րենց ար տա ցո լում են գտել պե տու թյան տար բեր 
մո դել նե րում

Նկար 6. Հա մայն քա յին խորհր դի հա մա կարգ և կազ մա կերպ ված կա պի տա լիզմ

սդկ-ի կող մից ա ռա ջարկ ված ժո ղովր դա վա րա կան սո ցիա լիզ մի գա ղա փա րը սահ-
ման վել էր հօ գուտ պառ լա մեն տա կան ժո ղովր դա վա րու թյան և քա ղա քա կան ու 
տնտե սա կան ո լորտ նե րի բա ժան ման: ե՛վ տնտե սա կան, և՛ քա ղա քա կան ո լոր տնե-
րում ի րա կա նաց վե լու են ժո ղովր դա վա րաց ման գոր ծըն թաց ներ՝ ել նե լով աշ խա-
տա վոր նե րի հա մընդ հա նուր շա հե րից: այս են թա տեքս տում ժո ղովր դա վա րա կան 
սո ցիա լիզ մը են թադ րում է հա մընդ հա նուր հա մա գոր ծակ ցու թյուն սո ցիա լիս տա-
կան տնտե սու թյան և աշ խա տա վոր նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի՝ ար հես տակ ցա կան 
միու թյուն նե րի, կոր պո րա տիվ շրջան ակ նե րի և պառ լա մեն տա կան ժո ղովր դա վա-
րու թյան մի ջո ցով:

1959թ. գեր մա նիա յում սդկ-ն հան դես ե կավ ա զատ շու կա յի հա մար իր սո ցիալ-դե-
մոկ րա տա կան բա նաձևով. «մր ցակ ցու թյուն այն քան, որ քան հնա րա վոր  է, պլա նա վո-
րում այն քան, ինչ քան անհ րա ժեշտ է» (Dowe/Klotzbach, 2004: 332): այս տե սա կետն 
ա վե լի շատ ընդգ ծում  էր ժո ղովր դա վա րա կան սո ցիա լիզ մի գա ղա փա րը, քան նոր 
տնտե սա կան և քա ղա քա կան կար գե րը: այն միև նույն ժա մա նակ ըն դու նում էր շու-
կա յա կան կա պի տա լիզ մը քա ղա քա կան ո լոր տի ա ռաջ նոր դու թյան ներ քո: սա կայն 
սո ցիալ-դե մոկ րատ նե րը հրա ժար վեց րին պլա նա յին տնտե սու թյուն հաս կա ցու թյու-
նից, որն այդ ժա մա նակ ի րա գործ վում  էր Խորհր դա յին միու թյու նում:
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Ան ջա տում 

մարք սիզ մից

Դե մոկ րա տա կան 

սո ցիա լիզ մը՝ որ պես 

տես լա կան, 

սո ցիա լա կան 

ժո ղովր դա վա րու-

թյու նը՝ որ պես 

գոր ծո ղու թյուն նե րի 

սկզբունք

3.4.3. Ժո ղովր դա վա րա կան սո ցիա լիզմ  
ընդ դեմ պե տա կան սո ցիա լիզ մի

երկ րորդ հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մից հե տո սդկ-ի ներ սում ժո ղովր դա վա-
րա կան սո ցիա լիզ մի և պե տա կան սո ցիա լիզ մի մա սին գա ղա փար նե րի հա կա-
սու թյուն ներն  է՛լ ա վե լի ակն հայտ դար ձան: 1959թ. գո դես բեր գի ծրագ րով սդկ-ն 
պաշ տո նա պես հետ կանգ նեց մարք սիս տա կան աշ խար հա յաց քից, թեև ոչ բո լոր իր 
վեր լու ծու թյուն նե րից: դ րա հետ մեկ տեղ հրա ժար վեց նաև սո ցիա լիզ մին ուղղ ված 
զար գա ցում ե րից որ պես բնա կան անհ րա ժեշ տու թյուն: Փո խա րե նը սո ցիա լիզ մը 
բնու թագր վեց որ պես մշտա կան խնդիր, ո րը կա րե լի  էր ար դա րաց ել կրո նա կան 
և փի լի սո փա յա կան մի ջոց նե րով: Ժո ղովր դա վա րա կան սո ցիա լիզ մի կենտ րո նա-
կան սահ ման ման մեջ նե րառ ված  էին ե րեք հիմ ա րար ար ժեք ներ՝ ա զա տու թյուն, 
ար դա րու թյուն և հա մե րաշ խու թյուն: սո ցիալ-դե մոկ րատ ներն ա ծան ցում են հիմ-
նա կան պա հանջ նե րը՝ ել նե լով այս ե րեք ար ժեք նե րից: ն րանք կազ մե ցին դե պի 
ա զա տու թյուն և ժո ղովր դա վա րու թյուն տա նող մի հռ չա կա գիր:

«Սո ցիա լիզմ անհ նար է ա ռանց ա զա տու թյան: Սո ցիա լիզ մի կա րե լի  է հաս նել 
միայն ժո ղովր դա վա րու թյան մի ջո ցով: Ժո ղովր դա վա րու թյուն հնա րա վոր  է լիովին 
ի րա կա նաց նել միայն սո ցիա լիզ մի մի ջո ցով»: («սո ցիա լիս տա կան ին տեր նա ցիո-
նա լի սկզբունք նե րի հռ չա կա գիր», Ֆ րանկ ֆուրտ, 1959թ., մեջ բեր ված է Dowe/
Klotzbach, 2004: 269)

ա զա տու թյան այս ըն կա լու մը ժո ղովր դա վա րա կան սո ցիա լիզ մը միան գա մայն 
սահ մա նա զա տում է տո տա լի տար հա մա կար գե րից, մաս նա վո րա պես արևել յան 
բլո կի այս պես կոչ ված ժո ղովր դա կան դե մոկ րա տիա յից:

3.4.4. սդկ-ն այ սօր. նոր մար տահ րա վեր ներ և 
նոր պա տաս խան ներ

աշ խա տա վո րա կան շարժ ման մեր ակ նար կը ա ռա ջին պլան մղեց պե տու թյան 
և հա սա րա կու թյան գոր ծա ռույթ նե րի ռազ մա վա րա կան քննար կում ը: դե մոկ-
րա տա կան սո ցիա լիզ մը սդկ-ի վճռա կան տես լա կանն է, ո րը սդկ-ն պար տա-
վոր վել  է ի րա կա նաց նել: մենք ցան կա նում ենք այն պի սի հա սա րա կու թյուն, 
ո րտեղ կտի րեն ա զա տու թյու նը, հա վա սա րու թյու նը և հա մե րաշ խու թյու նը: 
Հա մա ձայն Համ բուր գի ծրագ րի, սդկ-ի գոր ծո ղու թյուն նե րում սո ցիալ-դե-
մոկ րա տիան հիմ նա կան սկզբունքն է: այն կու սակ ցու թյա նը մղե լու է դե մոկ-
րա տա կան սո ցիա լիզ մի՝ ո րո շում նե րը ժո ղովր դա վա րա կան մե թոդ նե րով 
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Այ սօր վա  

մար տահ րա վեր ը

ըն դու նե լու և քա ղա քա կան, տնտե սա կան և մ շա կու թա յին ի րա վունք նե րն  
ի րա կա նաց նե լու:

«Մեր պատ մու թյու նը կազ մա վոր վել  է դե մոկ րա տա կան սո ցիա լիզ մի գա ղա փար-
նե րով: Այն ա զատ և հա վա սար մարդ կան ցից կազմ ված մի հա սա րա կու թյուն  է, 
ուր ի րա կա նաց վում են հիմ ա րար ար ժեք նե րը: Այն պա հան ջում է հա մա կարգ ված 
տնտե սու թյուն, պե տու թյուն և հա սա րա կու թյուն, ո րտեղ հիմ ա կան քա ղա քա կան, 
քա ղա քա ցիա կան, սո ցիա լա կան և տն տե սա կան ի րա վունք նե րը ե րաշ խա վոր ված 
են բո լո րի հա մար, և որ տեղ բո լո րը կապ րեն շա հա գոր ծու մից, ճնշում ե րից և բռ նու-
թյուն նե րից ա զատ, հետևա բար՝ սո ցիա լա կան և մարդ կա յին անվ տանգ պայ ման-
նե րում: Դե մոկ րա տա կան սո ցիա լիզ մի գա ղա փա րը մեզ հա մար մում է ա զատ և 
ար դար հա սա րա կու թյան մի տես լա կան, ուր առ կա է հա մե րաշ խու թյու նը և դ րա 
ի րա կան ացու մը որ պես հա րա տև խնդիր: Մեր գոր ծո ղու թյուն նե րի սկզբուն քը 
սո ցիալ-դե մոկ րա տիան  է»: (Համ բուր գի ծրա գիր, 2007թ., 16):

սո ցիալ-դե մոկ րա տիան շու կա յա կան գլո բա լի զա ցիա յի ներ կա պայ ման նե րում 
ո րո շե լու է՝ ինչ պես ար ձա գան քել ֆի նան սա կան շու կա նե րի ազ դե ցու թյան մե ծաց-
մա նը, ար մա տա կան փո փո խու թյուն նե րին, որ տե ղի են ու նե նում աշ խա տան քա յին 
շու կա յում, ինչ պես շու կա յա կան կա պի տա լիզ մի և դե մոկ րա տիա յի միջև ստեղ ծել 
նոր հա վա սա րակշ ռու թյուն: այլ կերպ ա սած՝ ինչ պես հաս նել դե մոկ րա տա կան 
սո ցիա լիզ մի՝ ել նե լով վե րը նշված պայ ման նե րից: այ նո ւա մե նայ նիվ սդկ Համ բուր գի 
ծրա գի րը ցույց է տա լիս, որ ոչ միայն նոր հար ցեր են ա ռա ջա ցել, այլև ա ռա ջին 
պա տաս խան ներն են գտնվել (տես նաև գլուխ 6):

Համ բուր գի ծրագ րում քննարկ վեց նաև հա մա ձայ նեց ված տնտե սու թյան և ներ կա-
յա ցուց չա կան դե մոկ րա տիա յի ի րա կան ացու մը քա ղա քա կան ա ռաջ նոր դու թյամբ՝ 
եվ րո պա կան և գ լո բալ մասշ տաբ նե րով՝ որ պես ա պա գա յի պա հանջ:

«Այ սօր վա գլո բա լի զա ցիա յի պայ ման նե րում շու կան պետք  է ձևա վոր վի քա ղա քա-
կա նա պես, վեր որևէ ազ գա յին խնդիր նե րից: Մեր մո տե ցու մը հետև յալն է. մրցակ-
ցու թյուն այն քան, որ քան հնա րա վոր  է, պե տու թյան կող մից կար գա վո րում այն քան, 
ինչ քան անհ րա ժեշտ է» (Համ բուր գի ծրա գիր, 2007թ., 43):

սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի, ա զա տա կա նու թյան և պահ պա նո ղա կա նու թյան կոն-
ցեպ տո ւալ մո դել նե րի ա ռա վել ման րազ նին քննու թյու նը ցույց է տա լիս, որ սրանք 
ի րա կան այ լընտ րանք են և վս տա հեց նում են, որ այ սօր վա կու սակ ցու թյուն նե րի 
քա ղա քա կան ծրագ րե րը գրե թե ան զա նա զա նե լի են:
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3.4.5. Շե ղում. դի լին կը (Ձախ) և  
իր հա կա սու թյու ննե րը

1990թ. վեն դը (բե կում ա յին պահ, հիմ ա կա նում նշա նա կում է 1989թ. արևել-
յան գեր մա նիա յում կո մու նիս տա կան հա մա կար գի փլու զում) արևել քում ծնունդ 
տվեց մեկ այլ ձա խա կողմ յան կու սակ ցու թյան՝ դսկ-ին (դե մոկ րա տա կան սո ցիա-
լիզ մի կու սակ ցու թյուն), որն ա ռա ջին հեր թին հան դի սա ցավ ագսմկ-ի (արևել-
յան գեր մա նիա յի սո ցիա լիս տա կան միու թյան կու սակ ցու թյուն) ժա ռան գորդ 
կազ մա կեր պու թյու նը: միա ժա մա նակ կու սակ ցու թյու նը միա վոր վեց ասաա՝ 
«աշ խա տան քա յին և սո ցիա լա կան ար դա րու թյան այ լընտ րանք»-ի հետ և ձևա-
վոր վեց որ պես «դի լինկ» կամ «Ձա խ», և հիմ ա վոր վեց գեր մա նիա յի արևմտ-
յան մա սե րում:

ա ռայժմ անհ նար է հաս կա նալ, թե ինչ է ի րե նից ներ կա յաց նում դի լին կը, քա նի 
որ այն դեռևս փո փո խու թյուն նե րի փու լում  է: Օ րի նակ, 2007թ. կու սակ ցու թյու նը 
ո րո շեց ստեղ ծել հիմ ա կան ծրագ րա յին կե տեր, բայց ոչ դա սա կան կու սակ ցա-
կան ծրա գիր:

իր ծրագ րա յին կե տե րում դի լին կը ևս  ա ռա ջար կում է դե մոկ րա տա կան սո ցիա լիզմ:

«Ժո ղովր դա վա րու թյու նը, ա զա տու թյու նը, հա վա սա րու թյու նը, ար դա րու թյու նը, 
ին տեր նա ցիո նա լիզ մը և հա մե րաշ խու թյու նը մեր հիմ ա րար ար ժեք նե րի ու ղե-
ցույցն են: Դ րանք ան բա ժան են խա ղա ղու թյան, բնա պահ պա նու թյան և ա զա տու-
թյան հար ցե րից: Դե մոկ րա տա կան սո ցիա լիզ մի գա ղա փա րը կազ մում  է Ձա խե րի 
քա ղա քա կան նպա տակ նե րի ու ղե ցույ ցը: Դի Լին կի քա ղա քա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը 
բխում են նպա տակ նե րի, ուղ ղու թյան և հիմ ա րար ար ժեք նե րի ու ղե ցույ ցից: Ա զա-
տու թյու նը և սո ցիա լա կան ար դա րու թյու նը, ժո ղովր դա վա րու թյու նը և սո ցիա լիզ մը, 
մե կը մյու սի մաս են կազ մում: Հա վա սա րու թյունն ա ռանց ան հա տի ա զա տու թյան 
ա վարտ վում է ա նի րա վու նա կու թյամբ և հ պա տա կեցմամբ: Ա զա տու թյունն ա ռանց 
հա վա սա րու թյան վե րած վում է ա զա տու թյան միայն հա րուստ նե րի հա մար: Ն րանք, 
ով քեր ճնշում ե րի են են թար կում մյուս նե րին, նույն պես ա նա զատ են: Սո ցիալ-դե-
մոկ րա տա կան հա մա կար գի նպա տակն  է տրանս ֆոր մա ցիոն գոր ծըն թաց նե րի 
շնոր հիվ հաղ թա հա րել կա պի տա լիզ մը և ս տեղ ծել այն պի սի հա սա րա կու թյուն, 
ո րում մե կի ա զա տու թյու նը ոչ թե սահ մա նա փա կում է մյու սի ա զա տու թյու նը, այլ 
հան դի սա նում  է այդ ա զա տու թյան անհ րա ժեշտ պայ ման»: (դի լինկ. «Հիմ ա կան 
ծրագ րա յին կե տեր», 2007թ., 2):
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այս հիմ ա կան ծրագ րա յին կե տե րից զատ, կա րե լի  է ներ կա յաց նել մի քա նի այլ 
կե տեր ևս , ո րոնք օգ նում են պատ կե րա ցում կազ մել դի լին կի նպա տակ նե րի և 
խն դիր նե րի մա սին.

 ● դի լին կը քա ղա քա կան հե տե րո գեն մի շար ժում  է, որն իր շուրջ է հա մախմ բել 
գեր մա նիա յի նախ կին սո ցիալ-միաց յալ կու սակ ցու թյան (գսմկ) ներ կա յա ցու-
ցիչ նե րի, ինչ պես նաև նախ կին սո ցիալ-դե մոկ րատ նե րի, ով քեր ո րոշ պատ-
ճառ նե րով հիաս թափ ված  էին ի րենց կու սակ ցու թյու նից, նոր սո ցիա լա կան 
շարժ ման ներ կա յա ցու ցիչ նե րի, ար հես տակ ցա կան միու թյուն նե րի, բո ղո քա-
կան նե րի, պրագ մա տիկ տե ղա կան քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րի, կո մու նիստ նե րի 
և այ լոց: այս խմբերն ի րենց հետ կու սակ ցու թյուն բե րե ցին հա սա րա կու թյան 
վե րա բեր յալ տար բեր գա ղա փար ներ, ո րոնք դեռ չբա ցա հայտ ված կոն ցեպ-
տո ւալ մո դել ներ  էին կամ տե սա կետ ներ:

 ● դի լին կը հա ճախ ներ կա յաց վում է որ պես դժգոհ նե րի, բո ղո քող նե րի կու-
սակ ցու թյուն: այս ո րա կա վո րում այն քան էլ ճիշտ չէ, քա նի որ իր մեջ նե րա-
ռում  է եր կու տար բեր աս պեկտ ներ: ա ռա ջին հար ցը վե րա բե րում է նրան, 
թե ով քե՞ր են դի լին կի ընտ րող նե րը: գեր մա նիա յի արևել յան և արևմտ յան 
հատ ված նե րում դրանք բա վա կան տար բեր են: երկ րորդ խնդի րը վե րա բե-
րում է քա ղա քա կան ռազ մա վա րու թյա նը և քա ղա քա կան այն գոր ծո ղու-
թյուն նե րին, որ ցան կա նում են ի րա կա նաց նել, և այս տեղ ի հայտ են գա լիս 
բա վա կան տար բեր արդ յունք ներ՝ կապ ված ֆե դե րալ պե տու թյան և ֆե դե-
րալ կա ռա վա րու թյան հետ:

 ● ո րոշ գի տա կան հրա տա րա կու թյուն նե րում դի լին կը ո րակ վում  է ոչ միայն 
որ պես ծայ րա հեղ հե տե րո գեն, այլև ակն հայտ հա կա սա կան: Օ րի նակ՝ մի 
կող մից կու սակ ցու թյու նը ներ կա յա նում  է որ պես պրագ մա տիկ, չա փա վոր 
և ար դիա կան, իսկ մյուս կող մից՝ այն գրե թե  էքստ րե միս տո րեն հետևում է 
քրիս տո նեա կան/օրթոդոքս գա ղա փա րա խո սու թյա նը (cf. Decker et al. 2007: 
327): կու սակ ցու թյու նը բա վա կան պրագ մա տիկ քա ղա քա կա նու թյուն վա րող 
տար բեր մար զա յին կա ռա վա րու թյուն նե րի կազ մում, հա կա սու թյուն ներ 
դրսևո րե լով իր նպա տակ նե րի ի րա գործ ման հար ցում, հա ճախ հա կա սում է 
իր իսկ հայ տա րար ած նպա տակ նե րին: սա նրա էտա պայ նու թյան մա սին ևս  
մեկ ա պա ցու յց է:

քա նի որ դի լին կի երևույթն ար դեն գո յու թյուն ու նի, դեռ կա րիք կզգաց վի 
քննար կե լու, թե ի՞նչ ձևով  է այն վեր ջա կա նա պես հիմ վե լու: Հա մե նայն  դեպս, 
նրա քա ղա քա կան գա ղա փար նե րի շուրջ դեռ տե ղի կու նե նան քա ղա քա կան 
բա նա վե ճեր:
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Տար բեր աղբ յուր-

նե րի միա վո րու մը. 

«Սո ցիալ-դե մոկ րա-

տիա յի ըմբռ նու մը 

մարդ կու թյան 

վե րա բեր յալ»

3.4.6. սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի հասկացությունը 
մարդ կու թյան վե րա բեր յալ

սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի՝ մարդ կու թյան մա սին հաս կա ցու թյու նը ա նո րոշ  է: այն 
վերց վել  է տար բեր աղբ յուր նե րից և բ նու թագր վում է որ պես հիմ ա րար պլյու րա-
լիզմ: այն ո րո շա կիո րեն հա մալր վել է աշ խա տա վո րա կան շար ժու մերց, ա զա տա-
կան տե սու թյու ննե րից, քրիս տո նեա կան և հ րեա կան դոկտ րին նե րից, առ կա են 
նաև հու մա նիս տա կան և մարք սիս տա կան ազ դե ցու թյուն նե րը: ինչ պես և ա զա-
տա կա նու թյու նը, այն վկա յա կո չում  է ան հա տի ա զա տու թյու նը, բայց դրա հետ 
մեկ տեղ մարք սիս տա կան մո տեց մամբ քննու թյան  է առ նում տար րա կան ի րա-
վունք նե րի ի րա կա նաց ման ճա նա պար հին առ կա սո ցիա լա կան խո չըն դոտ նե րը: 
ի րենց «Սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի ա պա գան» գրքում մե յե րը և Բ րե յե րը փոր ձել 
են մարդ կու թյան վե րա բեր յալ ա զա տա կան (նոր ա զա տա կան) հաս կա ցու թյու նը 
տար բե րա կել սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի հաս կա ցու թյու նից: ամ փո փելով մարդ կու-
թյան վե րա բեր յալ սո ցիա լիս տա կան հաս կա ցու թյու նը, ստորև ներ կա յաց նում ենք 
հետև յալ աղ յու սա կը.

աղբ յու րը՝ մե յեր/Բ րե յեր, 2005թ., 33, վեր ջին սյու նա կը վերցված է գոմ բեր տից

չ նա յած այս աղ յու սակն էա կա նո րեն հեշ տաց նում  է տար բե րու թյուն նե րի ըն կա լու մը, 
բայց միև նույն ժա մա նակ ա ռաջ է բե րում տար բե րու թյուն նե րի նոր մի տում եր.

 ● ա զա տա կան տե սու թյուն նե րը, որ պես կա նոն, հիմ ված են այն հա մոզ մուն քի 
վրա, որ շար ժում  է մարդ կանց «անձ նա կան հե տաքրք րու թյու նը»: այդ անձ-

Ա զա տա կան ժո-
ղովր դա վա րու թյուն

Սո ցիալ- 
դե մոկ րա տիա

Սո ցիա լիս տա կան 
դե մոկ րա տիա

Մար դա բա նու թյուն
թեր ահա վատ մար դա-
բա նություն

ի րա տե սա կան 
մար դա բա նություն

նոր մա տիվ ու տո պիս-
տա կան մար դա բա-
նու թյուն

Ա զա տու թյան  
վե րա բեր յալ  
հասկացություն

բացասական դրական դրական

Վար քա յին  
դրդա պատ ճառ ներ

անձ նա կան շահեր
անձ նա կան և հա-
մայն քա յին շահեր

հա մայն քա յին շահեր 
որ պես անձ նա կան

Մարդ կու թյան  
վե րա բեր յալ  
հասկացություն

ռա ցիո նալ  
հաշ վարկ ված է գոիզմ

կող մո րոշ ված է 
մեր ձեց ման

կողմ ո րոշ ված է  
դե պի ռազ մա տեն չու-
թյուն և ա պա գա յի  
«նոր մար դուն»
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նա կան հե տաքրք րու թյու նը կա րող  է ի րա կա նաց վել, ե թե ուղղ ված չէ այ լոց 
կամ պե տու թյա ն դեմ՝ ի րա կանաց նե լու ա զա տու թյու նը նաև բո լո րի հա մար:

 ● սո ցիա լիս տա կան տե սու թյան վա ղե մի ցան կու թյունն  է կա յաց նել այն պի սի 
հա սա րա կու թյուն, ո րը պի տա նի է մարդ կանց հա մար «նոր մար դու» մի ջո ցով 
(cf. Adler 1926 և Heinrichs 2002: 308– 14): այս տե սա կե տից, մար դիկ պատ-
մա կա նո րեն այն քան են այ լա խեղ վել կա պի տա լիս տա կան հա սա րա կար գի 
կող մից և սո ցիա լա կան ան հա վա սա րու թյու նից, որ հե տին պլան են մղվել 
հա սա րա կա կան շա հե րը որ պես անձ նա կան ըն կա լե լու, միմ յանց ա ջակ ցե լու 
և հա մե րաշխ լի նե լու կա րո ղու թյու ն: կր թու թյու նը և դաս տիա րա կու թյու նը 
հա մա տեղ կա րող են հաղ թա հա րել այս հա սա րա կու թյան մեջ առ կա կյան քի 
պայ ման նե րի տար բե րու թյուն նե րը և պա հան ջել մարդ կու թյան ա զատ ու 
հա մե րաշխ գո յու թյուն:

 ● սո ցիալ-դե մոկ րա տիա ն, մար դա բա նու թյան վե րա բեր յալ մե յե րի և Բ րե յե րի 
ա ռա ջար կով, փոր ձում  է հաս նել հա վա սա րակշ ռու թյան՝ անձ նա կան շա հե րի 
և ընդ հա նուր շա հե րի հա մա պա տաս խա նեց մամբ: այլ կերպ ա սած՝ գա ղա-
փա րն այն է, որ հա վա սա րակշռ վեն օ րի նա կան շա հե րը:

Հետագաընթեր-

ցանության

համար.

Վոլ տեր Էուչ ներ, 

Հել գա Գ րե բինգ 

Geschichte der 

sozialen Ideen in 

Deutschland. 

Sozialismus 

– Katholische 

oziallehre – 

Protestantische 

Sozialethik. Ein 

Handbuch, երկ րորդ 

հրա տա րա կու թյուն, 

Վիստ բա դեն, էջ 

3-595

Թո մաս Մե յեր և 

Նի կոլ Բ րե յեր, 

(2005թ.), Die Zukunft 

der Sozialen 

Demokratie, Բոնն

Դիե թեր Դով և Կուրթ 

Կ լոթ բախ (2004թ.), 

Programmatische 

Dokumente der 

Deutschen 

ozialdemokratie, 

չոր րորդ վե րա նայ-

ված և հա մալր ված 

հրա տա րա կու թյուն, 

Բոնն
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Ի՞նչ  է սո ցիալ-դե-

մոկ րա տիան. ե րեք 

պա տաս խան

4. սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի  
վե րա Բեր յալ թո մաս մե յե րի 
տե սու թյու նԸ

նա խորդ գլուխ նե րում քննարկ ված հիմ ա րար ար ժեք նե րը և հա սա րա կու թյան 
բազ մա թիվ մո դել նե րի վե րա բեր յալ ու նե ցած մեր կար ծի քը ցույց են տա լիս, որ 
սո ցիալ-դե մոկ րա տիան հիմ վում է գա ղա փար նե րի ա վան դույ թի վրա: սո ցիալ-դե-
մոկ րա տիան էա կա նո րեն տար բեր վում  է այլ մո դել նե րից: ա վե լի ստույգ՝ ա զա տու-
թյան, հա վա սա րու թյան և հա մե րաշ խու թյան վե րա բեր յալ հիմ ա րար ար ժեք նե րը 
վկա յա կո չում  է որ պես ար դար հա սա րա կու թյան հաս նե լու մի ջոց, և սահ մա նա-
փակ վում է ա զա տա կա նու թյա նը, պահ պա նո ղա կա նու թյանն ու սո ցիա լիզ մին 
ար վող հղում ե րով:

նե րա ծու թյան սկզբում խոս վել է սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի տե սու թյան մա սին: ինչ-
պես և նշ վել  է, որ սո ցիալ-դե մոկ րա տիա հաս կա ցու թյու նը պետք  է հստա կո րեն 
սահ ման վի, ե թե այն քննարկ վե լու կամ կի րառ վե լու է որ պես փաս տարկ:

այս են թա տեքս տում շա րադր վել են սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի չորս հնա րա վոր հե ռա-
նկա րներ: այժմ հպան ցիկ նշենք դրան ցից ե րե քը.

1. «Սո ցիալ դե մոկ րա տիա. արդ յոք սա ինք նա պար զա բան ման հարց չէ՞»: Այն 
հաս կա ցու թյուն է, որ իր մեջ նե րա ռում  է հետև յա լը՝ ժո ղովր դա վա րու թյան 
ան բա ժա նե լի մաս, ո րը բխում է բո լո րի շա հե րից և են թադ րում է սո ցիա լա-
կան հա վա սա րու թյուն: արդ յոք սա ակն հայտ չէ՞:

2. «Սո ցիալ-դե մոկ րա տիա. արդ յոք Գեր մա նիա յում այն ար դեն չու նե՞նք շու կա յա-
կան տնտե սու թյան սո ցիա լա կան մո դե լի տես քով»:

3. «Սո ցիալ-դե մոկ րա տիա. այն պատ կա նում է միայն Գեր մա նիա յի Սո ցիալ- դե մոկ-
րա տա կան կու սակ ցու թյա նը, հետևա բար վե րա բերում  է միայն սո ցիալ-դե մոկ-
րատ նե րին. դա նրանց տե սու թյու նն  է»:

տե սու թյան գործ նա կան-քա ղա քա կան կի րառ ման տե սանկ յու նից այս հար ցե րը 
ար դա րա ցիո րեն պետք  է քննարկ վեն ա ռա ջին հեր թին: դ րանք պետք  է ի րենց 
լու ծու մը ստա նան, ե թե սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի տե սու թյու նը կիառ վե լու է քա ղա-
քա կա նու թյան մեջ:
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ա ռա ջին հար ցը՝ «արդ յոք սո ցիալ-դե մոկ րա տիան ինք նա պար զա բան ման հարց չէ՞», 
ար դեն գտել  է իր պա տաս խա նը: Պետք  է մշակ վի սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի հստակ 
բնու թագ րու մը, քա նի որ հաս կա ցու թյու նը ա ռա ջաց նում է ո րոշ ա սո ցիա ցիա ներ, 
ո րոնք կա րող են հստա կեց վել միայն միաս նա կան տես քով:

ան շուշտ այս հաս կա ցու թյունն իր մեջ նե րա ռում  է էա կան նոր մա տիվ հիմ քեր: 
այլ կերպ ա սած՝ սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի ի րա կա նաց ման նպա տա կով կա րող են 
հղում եր կա տար վել մի շարք նոր մե րի և կա նոն նե րի:

Հիմ ա կան ար ժեք նե րի քննար կում ե րը ցույց տվե ցին, որ մի շարք փի լի սո փա յա-
կան փաս տարկ ներ կա րող են օգ նել հստա կեց նե լու սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի տե սու-
թյու նը, բայց դրանք բա վա րար չեն, որ պես զի կազմ վի նոր մա տիվ հիմ քը, քա նի որ 
նե րառ ված են բազ մա թիվ, եր բեմ ի րար հա կա սող սահ մա նում եր: Հետևա բար, 
սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի տե սու թյու նը, որ պես սկզբնա կետ, պա հան ջում է ա ռա վել 
հստակ նոր մա տի վա յին հիմք:

երկ րորդ հար ցը. «Սո ցիալ-դե մոկ րա տիա, արդ յոք մենք այն ար դեն չու նե՞նք շու-
կա յա կան տնտե սու թյան սո ցիա լա կան մո դե լի տես քով»: սա ա ռա վել ման րա մասն 
կքննար կենք երկ րի օ րի նա կով (տես գլուխ 5): վ կա յա կո չե լով գո յու թյուն ու նե ցող 
տնտե սու թյան և հա սա րա կու թյան մո դել նե րի միջև գե րիշ խող լար վա ծու թյու նը, 
ար դեն նշվել է, որ միան գա մից անհ նար է հաս նել սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի: ա վե-
լին, գո յու թյուն ու նե ցող հա սա րա կու թյան մո դել նե րի բա զում տար բե րակ նե րի 
պայ ման նե րում տար բեր շա հագր գիռ խմբեր կցան կա նա յին ուղ ղոր դել հա սա-
րա կու թյու նը դե պի ի րենց հա մար շա հա վետ ու ղի: եվ «գեր մա նա կան մո դե լի» 
կամ «սո ցիա լա կան շու կա յա կան տնտե սու թյան» ցան կա ցած վկա յա կո չում 
բա վա րար չէ, քա նի որ դրանք ա նու շադ րու թյան են մատ նում բա զում սո ցիալ-
քա ղա քա կան շեր տե րի:

եր րորդ հար ցը. «Սո ցիալ-դե մոկ րա տիա. այն պատ կա նում է միայն Գեր մա նիա յի 
Սո ցիալ-դե մոկ րա տա կան կու սակ ցու թյա նը, հետևա բար վե րա բեր ում  է միայն 
սո ցիալ-դե մոկ րատ նե րին», ընդ հան րա պես չի կա րող հա մար վել ի րա վա ցի կամ 
ող ջա միտ:

սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի ըն կա լու մը որ պես կու սակ ցու թյուն և քա ղա քա կան ուղ-
ղու թյուն լիո վին բնա կան է, բայց ոչ սպա ռիչ:
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Սո ցիալ-դե մոկ րա-

տիան որ պես 

կոն ցեպ տո ւալ մո դել

«Ժա մա նա կա կից ըն կալ մամբ սո ցիալ-դե մոկ րա տիան հան դի սա նում  է ժո ղովր դա-
վա րու թյան տե սու թյան հիմ ա կան հաս կա ցու թյուն և ան վա նում օգ տա գործ վում է 
քա ղա քա կան ծրագ րի մի տում ե րը բնու թագ րե լու հա մար: Չ նա յած օգ տա գործ ման 
այս եր կու ե ղա նակ նե րը տար բեր կերպ են փոխ կա պակց ված, եր կուսն  էլ հղում են 
կա տա րում եր կու տար բեր պա հանջ ներ ու նե ցող հա րա բե րու թյուն նե րի: Սո ցիալ-
դե մոկ րա տիա յի տե սու թյու նը կապ ված չէ ո՛չ իր նոր մա տիվ հիմ քե րով, ո՛չ դրա ի րա-
կա նաց ման բա ցատ րա կան դե րով, ո՛չ էլ նույ նիսկ ի րա կա նաց ման հա մե մա տա կան 
քննար կում ե րով: Այն ո րո շա կիաց նե լու հա մար քա ղա քա կան ա ռաջ նորդ նե րը, 
ում տրված է ի րա կանաց նե լու այն, պետք  է դրա ի րա կա նաց ման յու րա քանչ յուր 
քայ լում դրսևո րեն ի րենց ա ջակ ցու թյու նը ծրագ րի գործ նա կան ի րա կա նաց մա նը, 
ո րը բխում է սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի հիմ քե րից: Տար բեր քա ղա քա կան գոր ծիչ ներ 
սո ցիալ-դե մոկ րա տիան կա րող են օգ տա գոր ծել որ պես ի րենց ծրագ րե րի պի տակ, 
ե թե կար ծում են, որ այն կծա ռա յի ի րենց շա հե րին, ան կախ նրա նից, թե ի րենց 
քա ղա քա կան նպա տակ նե րը հա մընկ նո՞ւմ են սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի տե սու թյան 
հետ, թե՞ ոչ»: (մե յեր, 2005թ., 12):

այս պի սով, սո ցիալ-դե մոկ րա տիան որ պես կոն ցեպ տո ւալ մո դել և սո ցիալ-դե մոկ-
րա տիան որ պես քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն կամ տեն դենց, փոխ հա րա բեր-
վում են տար բեր կե տե րում, բայց դրանք միև նույն հաս կա ցու թյու նը չեն: որ պես 
կոն ցեպ տո ւալ մո դել, սո ցիալ-դե մոկ րա տիան պետք  է իր առջև խնդիր ու նե նա 
մե թո դա պես քննու թյան առ նե լու նոր մե րը և ար ժեք նե րը, դրանք տե ղա փո խե լու 
հիմ ա կան ար ժեք նե րի դաշտ, դ րանք ի րա կա նաց նե լու տար բեր երկր նե րում և 
ակն դետ հետևե լու գոր ծըն թա ցին: այլ հարց  է՝ քա ղա քա կան կու սակ ցու թյու նն, 
արդ յոք, պե՞տք է իր վրա վերց նի այս գա ղա փար նե րի ի րա կա նա ցու մը:

ս տորև քննար կենք սո ցիալ-դե մոկ րա տիան որ պես կոն ցեպ տո ւալ մո դել, որն իր 
զար գա ցում ապ րեց 1980-1990-ա կան թվա կան նե րին:

որ պես սկզբնա կետ կկի րա ռենք սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի տե սու թյու նը, ո րը ներ-
կա յաց րել  է թո մաս մե յե րը, և որ ի շուրջ ընդ հա նուր առ մամբ կան սո ցիալ-դե մոկ-
րա տիա յի վե րա բեր յալ բա զում բա նա վե ճեր:
. 
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Սկզբ նա կան հարց. 

ո՞րն  է սո ցիա լիզ մի և 

շու կա յա կան 

կա պի տա լիզ մի 

կա պը

Գո յաց ման 

պայ ման ներ և 

ա նո րո շու թյան 

գոր ծոն: Ո՞րն  է 

ժո ղովր դա վա րու-

թյան և շու կա յա կան 

կա պի տա լիզ մի 

կա պը

4.1. սկզբ նա կետ

Սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի տե սու թյան վե րա բեր յալ մե յե րի ե լա կե տը ժո ղովր դա վա-
րու թյան և շու կա յա կան կա պի տա լիզ մի միջև փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի հարցն է:

ե՛վ ժո ղովր դա վա րու թյու նը, և՛ շու կա յա կան կա պի տա լիզ մը հան դի սա նում են մեր 
հա սա րա կու թյան էա կան հատ կա նիշ նե րը, ո րոնք ձևա վոր վել են ի րար դեմ ո րո-
շա կի հա կա մար տու թյան ըն թաց քում:

Նկար 7. Հա րա բե րու թյուն նե րը ժո ղովր դա վա րու թյան և շու կա յա կան կա պի տա լիզ մի միջև

մե յե րը վստա հեց նում էր, որ, չնա յած հա կա սու թյուն նե րին, կա պի տա լիզ մը և ժո ղովր-
դա վա րու թյու նը նաև փոխլ րաց նում են միմ յանց: Շու կա յա կան կա պի տա լիզ մը ինք նին 
հան դի սա նում  է ժո ղովր դա վա րու թյան հաս կա ցու թյան ստեղծ ման և կա յու նաց ման 
աղբ յուր, մյուս կող մից՝ փաս տում  է նրանց միջև առ կա «ու շագ րավ» լար վա ծու թյու նը, 
քա նի որ չկար գա վոր ված շու կա յում գո յու թյուն չու նեն հա սա րա կա կան և քա ղա քա-
կան գոր ծըն թաց նե րին բո լո րի մաս նակ ցու թյու նը ա պա հո վող նա խա պայ ման ներ:

մե յե րը տնտե սա կան հա մա կար գի և ժո ղովր դա վա րու թյան հա րա բե րու թյու նը բնու-
թագ րում է այս եր կու թե զե րի տե սանկ յու նից. մի կող մից նա վեր լու ծում է ժո ղովր դա-
վա րու թյուն նե րում պատ մա կա նո րեն ա ռա ջա ցած պայ ման նե րը, իսկ մյուս կող մից՝ 
փոր ձառրա կան հե տաքն նու թյուն է կա տա րում ժո ղովր դա վա րու թյան և շու կա յա-
կան տնտե սու թյան փոխ գոր ծակ ցու թյան մա սին այ սօր վա հա սա րա կու թյուն նե րում:

այս եր կու թե զերն ա ռա ջին հա յաց քից ակն հայտ չեն, նրանք ա ռա վել տե սա կան 
մա կար դա կում են, բայց և, ինչ պես տես նում եք, քա ղա քա կա նա պես հա կա սա կան են:
ի՞նչն է մե յե րին ուղ ղոր դել դի տար կե լու այս թե զե րը հա կա փաս տարկ նե րի մի ջո ցով:

Անտագոնիստական հարաբերություն.
պոտենցիալ կերպով խարխլում են դեմոկրատիան

Շուկայական 
կապիտալիզմ
• Ապրանքների ազատ 
արտադրություն
• Ազատ փոխանակում

Ժողովրդավարություն
• Ազատություն բոլորի համար
• Հիմնական իրավունքներ
• Դեմոկրատական եղանակով 
որոշումներ ընդունելու գործընթաց

Նախապայման և կայունացման աղբյուր



94

Պատ մա կան 

փաս տարկ

Ժո ղովր դա վա րու-

թյան կա յու նու թյան 

հե տա զո տու թյուն-

նե րի հիմ ա վո րում

4.1.1. Պատ մա կան հիմ ա վո րում

ա ռա ջին հեր թին գործ ու նենք պատ մա կան փաս տե րի հետ: Ըստ մե յե րի՝ պատ մա-
կա նո րեն ժո ղովր դա վա րու թյունն ի հայտ ե կավ եվ րո պա յում ա զատ շու կա յի ի հայտ 
գա լու հետ մեկ տեղ կամ դրա շնոր հիվ: այն տար բեր ժա մա նա կա հատ ված նե րում 
և տար բեր երկր նե րում ներ կա յաց վել  է բուր ժո ւա կան հա սա րա կու թյան տես քով:

«Բուր ժո ւա կան հա սա րա կու թյուն նշա նա կում է այն պի սի տնտե սա կան, սո ցիա լա-
կան և քա ղա քա կան մո դել նե րի հա մադ րու թյուն, ո րոնք, հաղ թա հա րե լով աբ սոլ յու-
տիզ մը, նաև սո ցիա լա կան ծագ ման ա ռա վե լու թյուն ները և կ ղե րա կան հո վա նա վո րու-
թյու նը, թույլ են տա լիս, որ պես զի ի րա կա նաց վի ան հա տի ա զա տու թյան ի րա վա կան 
կար գա վո րու մը բո լո րի հա մար, ին չը ե րաշ խա վո րում  է մարդ կանց գո յակ ցու թյու նը 
հա մա պա տաս խան հի մունք նե րով, կազ մա կեր պում է շու կա յա կան տնտե սու թյունն 
ի րա վա կան կար գա վոր ման մրցակ ցու թյամբ, ե րաշ խա վո րում  է մարդ կանց կեն-
սա կան պայ ման նե րի բա րե փո խում ե րը. իսկ այս եր կուսն  էլ սահ մա նա փա կում են 
պե տու թյան ու ժը ա զա տա կան ի րա վա կան պե տու թյան տես քով, ո րը հիմ ված  է 
օ րեն քի վրա և սանձ ված հետև յալ մի ջոց նե րով՝ հա սա րա կա կան կար ծի քով, քա ղա-
քա կան մար մին նե րի ընտ րու թյուն նե րով, ո րոնք տե ղի են ու նե նում քա ղա քա կա նա-
պես հա սուն ան ձանց կամ քին հա մա պա տաս խան»: (կո կա, 1995թ., 23):

ա զատ շու կան, ար տադ րա կան բուր ժո ւա զիան և քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք նե րի 
և ա զա տու թյուն նե րի գա ղա փա րը, ո ր սահ ման վում  է պե տու թյան կող մից, ի րենց 
զար գա ցում են ապ րել փո խա դարձ կախ ման մեջ լի նե լով և պատ մա կա նո րեն 
չեն կա րող տա րան ջատ վել:

4.1.2. Ժո ղովր դա վա րու թյան հա մե մա տա կան 
ու սում ա սի րու թյան hիմ ա վո րում

այ նո ւա մե նայ նիվ մե յե րի տե սու թյու նը հիմ ված  է նաև  փոր ձառա կան հե տա զո-
տու թյուն նե րի վրա, ո րոնք կա տար վել են ժո ղովր դա վա րու թյան կա յու նու թյան 
ու սում ա սի րու թյան ուղ ղու թյամբ:

տ րանս ֆոր մա ցիոն հե տա զո տու թյուն նե րի  փոր ձա ռա կան արդ յունք նե րը (ա ռաջ-
նա յին օբ յեկտ նե րը ե ղել են նախ կին Խորհր դա յին միու թյան պե տու թյուն նե րը) 
ցույց են տա լիս, որ ա զատ շու կա յա կան տնտե սու թյուն նե րը կա րող են դրա կան, 
կա յու նաց նող դեր ու նե նալ դե մոկ րա տիա յի ստեղծ ման հար ցում: այ նո ւա մե նայ նիվ 
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«Ու շագ րավ» 

լար վա ծու թյուն 

ժո ղովր դա վա րու-

թյան և կա պի տա-

լիզ մի միջև

կան նաև  փոր ձա ռա կան տվյալ ներ, որ փաս տում են հա կա ռա կը, մաս նա վո րա-
պես, երբ տնտե սա կան իշ խա նու թյու նը ներ գոր ծում  է քա ղա քա կան ո լոր տի վրա և 
քայ քայ վում  է ժո ղովր դա վա րա կան կար գով մաս նակ ցու թյան ի րա վուն քը՝ հօ գուտ 
մե նաշ նորհ նե րի և վեր նա խա վի: սա տա նում է դե պի կեղծ ժո ղովր դա վա րու թյուն:

սա ցույց է տա լիս, որ սո ցիալ-դե մոկ րա տա կան ցան կա ցած տե սու թյուն պետք  է 
դի տար կել ոչ միայն որ պես պե տու թյան ֆոր մալ ձևա վոր ման կարգ, այլև այն պետք  է 
քն  նար կել փոր ձա ռա կան կար գով. արդ յոք տվյալ երկ րում առ կա՞ են դե մոկ րա տա-
կան կա ռույց ներ, արդ յոք ի րա կա նաց վո՞ւմ են մարդ կանց հիմ ա կան ի րա վունք նե րը:

Ընդ հա նուր առ մամբ, մե յե րը վստա հեց նում էր, որ շու կա յա կան տնտե սու թյու նը 
կա րող  է «օգ նել» ժո ղովր դա վա րու թյա նը:

Պետք  է նշել, որ մե յե րը ժո ղովր դա վա րու թյան և կա պի տա լիզ մի միջև հա րա բե-
րու թյուն նե րը չէր հա մա րում սո վո րա կան կամ ոչ քննա դա տե լի հա կա սու թյուն, 
ո րին մենք ար դեն հան դի պել ենք: այ նո ւա մե նայ նիվ ժա մա նա կա կից բա նա վե ճե րը 
պետք  է հստակ սահ մա նա զատ վեն պատ մա կան ար մատ նե րից:

Ե՞րբ է շու կա յա կան կա պի տա լիզ մը կոնֆ լիկ տի մեջ մտնում հա մայն քի հետ
 ● Շու կա յա կան կա պի տա լիզ մը տա նում է դե պի (տնտե սա կան) ան հա վա սա-

րու թյուն:
 ● ն յու թա կան ռե սուրս նե րի ան հա վա սար բաշ խու մը հան գեց նում  է նաև ժո ղովր-

դա վա րա կան գոր ծըն թաց նե րի և հա սա րա կա կան կյան քում մաս նակ ցու թյան 
հնա րա վո րու թյուն նե րի ան հա վա սար բաշխ ման:

 ● Շու կա յա կան կա պի տա լիզմ ա ռա վե լա պես աշ խա տում  է գլո բալ հիմ քե րի 
վրա, մինչ դեռ ժո ղովր դա վա րա կան մաս նակ ցու թյու նը կա տար վում է ազ գա-
յին հիմ քի վրա: դ րա նով շու կա յա կան կա պի տա լիզմ ա ռան ձին երկր նե րում 
վտան գում է ժո ղովր դա վա րա կան կա ռույց նե րը:

Շու կա յա կան կա պի տա լիզմ իր մեջ ու նի կենտ րո նա խույս ու ժեր, ո րոնք օ ժան-
դա կում են ան հա վա սա րու թյա նը և անվս տա հու թյա նը, ին չը պո տեն ցիալ կեր պով 
վտան գի տակ է դնում դե մոկ րա տա կան օ րի նա կա նու թյան հիմ քե րը և կա յու նու-
թյու նը:

որևէ կաս կած չկա, որ ա զատ շու կան և հա սա րա կու թյան ա զա տու թյու նը հա կա-
սում են ի րար:
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Ըստ Մե յե րի, ժո ղովր դա վա րու թյու նը և շու կա յա կան կա պի տա լիզ մը գտնվում են 
փո խա դարձ լար վա ծու թյան մեջ:

այդ լար վա ծու թյու նը չի կա րե լի ուղ ղա կի մեր ժել կամ ան տե սել. պատ մա կան և փոր-
ձա ռա կան հե տա զո տու թյուն նե րը ցույց են տվել, որ, միև նույն է, այն գո յու թյուն ու նի:

Հ ղում կա տա րե լով ա զա տա կա նու թյան և ժո ղովր դա վա րու թյան կոն ցեպ տո ւալ 
տար բեր մո դել նե րի, կա րող ենք ա սել, որ ա զա տու թյան պա հան ջից հրա ժա րու մը, 
ո րը պատ մա կա նո րեն կապ ված է ա զա տա կան ա վան դույթ նե րի հետ, կլի նի նույն-
քան ճա կա տագ րա կան, որ քան և դ րա ըն դու նու մը նոր-ա զա տա կան կա ռույց նե-
րում: Հետևա բար, ա ռա վե լա պես կարևոր  է ի րա կա նու թյան մեջ է՛լ ա վե լի փոր-
ձա ռու կեր պով հե տա զո տել ա զա տա կա նու թյան և սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի միջև 
հա րա բե րու թյուն նե րը:

այս կա պակ ցու թյամբ մե յերն իր տե սու թյու նում տար բե րա կում  է ա զա տա կան 
տե սու թյան շրջա նակ նե րում զար գա ցած եր կու «ի դեա լա կան» տե սակ՝ ա զա տա-
կա մու թյուն (libertarianism) և սո ցիալ-դե մոկ րա տիա: 

Ն կար 8. Դե մոկ րա տա կան տե սու թյան պա րա դոք սը

Դեմոկրատական տեսության պարադոքսը

Շուկայական կապիտալիզմը որպես 
ժողովրդավարության ստեղծման և 
կայունացման պայման

Շուկայական կապիտալիզմն անհավասա-
րության և անկայունության հետևանքով 
խախտում է ժողովրդավարության հիմքերը

Դեմոկրատական տեսության
 առանցքային հարցը

Ո՞րն է ռեսուրսների անհավասար բաշխման 
սահմանափակումը, եթե առկա են քաղաքա-
կան հավասարությունը, ժողովրդավարության 
կայունությունը, քաղաքացիական 
իրավունքները և ազատությունները

Ազատակամական տեսությունը և 
սոցիալ-դեմոկրատիայի տեսությունը 
պատասխանում են այս հարցին 
տարբեր կերպ:
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Ազատակամությունն ընդդեմ սոցիալ-դեմոկրատիայի

Ազատակամական
 դեմոկրատիա

Ազատական
դեմոկրատիա

Սոցիալ- 
դեմոկրատիա

ազատակամական 
ժողովրդավարությունը հիմնված է.

• սեփականությունն ազատված է 
 որևէ սոցիալական պարտավորու-
 թյուններից

• ինքնակառավարվող շուկա

• դեմոկրատիայի սահմանափակում 
  քաղաքական ոլորտում

• մարդու իրավունքների ֆորմալ 
  տրամադրում

• տրամադրում է քաղաքացիական 
  իրավունքների և ազատությունների 
  բացասական կողմերը

ազատական դեմոկրատիան 
տարբերվում է հետևյալով.

• օրենքի գերակայություն և դեմո-
 կրատական բազմակարծություն

• դեմոկրատիա, որն աջակցու-
 թյուն է ստանում մարդու 
 իրավունքներով

• եվրոպական ազատական 
 ավանդույթներ

սոցիալ-դեմոկրատիան 
հիմնված է.

• սոցիալական և տնտեսական 
  իրականությունում հիմնական  
  իրավունքների առկայություն

• սահմանադրություն, որը կյանքի է կո-
  չում հիմնական իրավունքները 
  (մասնակցության իրավունքի կար-
  գավորում, սոցիալական ապահովու-
  թյան օրինական իրավունք, արդա-
  րացի բաշխում)

• բացասական և դրական քաղաքա-
  ցիական իրավունքներ և ազատու-
  թյուններ, որոնք երկուսն էլ իրապես 
  արդյունավետ են և իրականացվում են

4.2. ա զա տա կամությունն  
ընդ դեմ սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի
Սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի տե սու թյու նն  ա զա տա կա մա կան դե մոկ րա տիա յի տե սու-
թյու նից տար բեր վում  է նոր մա տի վո րեն, տե սա կա նո րեն և գործ նա կա նո րեն: այս 
եր կու տե սու թյուն նե րի ար մատ ներն էլ ա զա տա կան-դե մոկ րա տա կան են, քա նի որ 
ի րենց զար գա ցում ապ րել են 17-18-րդ՝ լու սա վոր չա կան դա րաշր ջա նում:

ա զա տա կա մա կան և ա զա տա կան-դե մոկ րա տա կան հաս կա ցու թյուն նե րը տար բեր 
գիտ նա կան ներ մեկ նա բա նում են յու րո վի: Հարկ  է ներ կա յաց նել դրանց ա ռա վել 
հստակ սահ մա նում ե րը՝ բա նա վե ճե րում քննար կե լու հա մար:

Պետք  է ընդգ ծել, որ ա զա տա կա մու թյունը և սո ցիալ-դե մոկ րա տիան կա տար յալ 
մո դել են, ո րոնք, սա կայն, որևէ տեղ ի րա կա նաց ված չեն ի րենց ա նա ղարտ տես քով: 
Փո խա րե նը՝ ա զա տա կա մու թյու նը և սո ցիալ-դե մոկ րա տիան ո րոշ չա փով դիտ վում 
են որ պես տար բեր բևեռ ներ, ո րոն ցում հա սա րա կու թյուն նե րը դա սա կարգ վում են 
ըստ ի րենց սահ մա նադ րու թյուն նե րի:

Ն կար 9. Ա զա տա կամական դե մոկ րա տիա յի, ազատական-դե մոկրատիա յի և  

սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի հա մե մա տու թյու նը



98

Ա զա տա կան  

դե մոկ րա տիա

Ա զա տա կա մա կան 

դե մոկ րա տիա

Սո ցիալ- 

դե մոկ րա տիա

Ով քե՞ր են  

հա մա պա տաս խան 

դե րա կա տար նե րը

 ● ա զա տա կան դե մոկ րա տիա յի ար մատ նե րը ա զա տա կա նու թյան եվ րո պա կան 
ա վան դույթ նե րից են գա լիս (տես գլուխ 2.1.),

 ● նե րա ռում  է ժո ղովր դա վա րա կան պլյու րա լիզմ՝ օ րեն քի գե րա կա յու թյան ներ քո,
 ● հիմ ված  է մար դու ի րա վունք նե րի վրա:

ա զա տա կա մա կան դե մոկ րա տիան17, ո րպես կա տար յալ տի պա յին կոն ցեպ տո ւալ 
մո դել, բնու թագր վում  է որ պես՝

 ● սե փա կա նու թյուն՝ ա ռանց սո ցիա լա կան պար տա վո րու թյուն նե րի,
 ● ինք նա կար գա վոր վող շու կա,
 ● քա ղա քա կան ո լոր տում դե մոկ րա տիա յի սահ մա նա փա կում և դ րա հի ման 

վրա բա ցա սա կան քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի 
տրա մադ րում (տես գլուխ 4.4.),

 ● մար դու ի րա վունք նե րի ֆոր մալ վա վե րա կա նու թյուն:

ի տար բե րու թյուն դրա, սո ցիալ-դե մոկ րա տիան բնու թագր վում  է որ պես՝
 ● սո ցիա լա կան և տն տե սա կան ի րա կա նու թյու նում հիմ ա կան ի րա վունք նե րի 

առ կա յու թյուն,
 ● հա սա րա կու թյան կերտ վածք որն ի րա կա նաց նում  է այս հիմ ա կան ի րա-

վունք նե րը (ինչ պես պաշ տո նա կան, այն պես էլ տե սա կան մա կար դակ նե րում),
 ● բա ցա սա կան և դ րա կան քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք ներ և ա զա տու թյուն ներ, 

ո րոնք գործ նա կա նում ի րա կա նաց վում են և ու նեն ֆոր մալ վա վե րա կա նու թյուն:

ա զա տա կա մա կան և սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի կոն ցեպ տո ւալ տի պա յին կա տար յալ 
մո դել նե րի միջև մե յե րը կա տա րել է տե սա կան բա ժա նում, ո րը կա րող  է օ րի նակ 
ծա ռա յել ինչ պես ան հատ նե րի, այն պես էլ կու սակ ցու թյուն նե րի ի րա կան քա ղա քա-
կան կար ծիք նե րի ձևա վոր ման հար ցում:

դե մոկ րա տիա յի և շու կա յա կան կա պի տա լիզ մի միջև գո յու թյուն ու նե ցող լար վա-
ծու թյու նը որևէ ամ րագր ված պա հան ջի շուրջ մո տե ցում ե րի տար բե րու թյուն չէ, 
այն ի հայտ  է գա լիս տար բեր սո ցիա լա կան սուբ յեկտ նե րի միջև բա նակ ցու թյուն-
նե րի արդ յուն քում: այս եր կու սի միջև ու ժա յին հա րա բե րու թյուն նե րը երկ րի ներ սում 
ժա մա նակ առ ժա մա նակ կա րող են փո փո խու թյուն նե րի են թարկ վել՝ նոր հա րա բե-
րու թյուն ներ հաս տա տե լով դե մոկ րա տիա յի և շու կա յա կան կա պի տա լիզ մի միջև:

17  ակնհայտ է, որ «ազատակամությունը» կամ ազատակամական տիպը ընդհանուր առմամբ համընկնում է 
լիբերալիզմի հետ (տես վերևում): մեյերն այս նոր կոնցեպցիան ներկայացնելիս փորձում էր ընդգծել, որ 
պատմական լիբերալիզմի հիմական գաղափարներն էականորեն տարբերվում են այս նոր լիբերալ 
ռեդուկցիոնիզմից: այս դեպքում սոցիալ-դեմոկրատիայի և լիբերալիզմի միջև գոյություն ունի հնարավոր կապ:
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Օ րի նակ.  

 բա նակ ցու թյու ններ 

Գեր մա նիա յի 

հիմ ա կան օ րեն քի 

շուրջ

Հա մե մա տու թյուն 

ՄԱԿ-ի դաշ նագ րե րի 

հետ

Ո րո շիչ հարց. ինչ-

պե՞ս  է ի րա կա նաց-

վում ա զա տու թյու նը 

հաս ա րա կու թյու նում

Շու կա յա կան կա պի տա լիզ մի և դե մոկ րա տիա յի միջև հաս տատ ված լար ված և բարդ 
հա րա բե րու թյուն նե րում և դ րանց կա ռուց վածք նե րում որ պես տար բե րու թյուն նե րի 
օ րի նակ՝ հա մե մա տենք գեր մա նիա յի Հիմ ա կան օ րեն քը և մակ-ի դաշ նագ րե րը 
քա ղա քա կան, սո ցիա լա կան, տնտե սա կան և մ շա կու թա յին ի րա վունք նե րի մա սին 
(տես գլուխ 4,3): այն ժա մա նակ, երբ 1949թ. ըն դուն ված Հիմ ա կան օ րեն քը, ու նե-
նա լով նա ցիս տա կան ռե ժի մի անց յալ, հստակ հիմ ա վո րում  էր քա ղա քա ցիա կան 
ի րա վունք նե րը և ա զա տու թյուն նե րը, Ֆե դե րատիվ Հան րա պե տու թյու նում բուր ժո ւա-
նե րի կամ ա վան դա կան մի ջին դա սի և Ձա խե րի միջև ու ժի բա լան սը նշա նա կում էր, 
որ Հիմ ա կան օ րեն քում քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի 
ի րա կա նաց ման հար ցը դեռևս ա նո րոշ  է: Հետևա բար ի րա վա կան բա նա վե ճե րում 
Հիմ ա կան օ րեն քը մեկ նա բան վում էր տար բեր կերպ. ի րա վա բան նե րի մի մա սը 
գտնում  էր, որ հիմ ա կան ի րա վունք նե րը սա ման ված են օ րեն քում և հա մար վում 
են ա մե նագլ խա վոր հար ցե րը, իսկ մյուս մա սը՝ ա ռա վել քննա դա տող մեկ նա բան-
նե րը, գտնում  էին, որ մաս նա վոր սե փա կա նու թյան հար ցը դեռ հստա կեց ված չէ 
(Հա վեր կա տե, 1992թ., տես նաև 4.3. գլխում զե տեղ ված Հիմ ա կան օ րեն քում ֆուն-
դա մեն տալ ի րա վունք նե րի և մակ-ի դաշ նագ րե րի հա մե մա տա կան աղ յու սա կը):

1960-ա կան թվա կան նե րի մակ-ի դաշ նագ րե րը, ի տար բե րու թյուն մի ջազ գա յին 
հե ռան կար նե րի և այդ ժա մա նա կաշր ջա նի սո ցիա լա կան զար գա ցում ե րի, ա ռա-
վել զար գաց րե ցին բա ցա սա կան և դ րա կան քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք նե րի և 
ա զա տու թյուն նե րի ձևա կեր պում ե րը:

ինչ պես ար դեն նշվել է, այս հար ցին տար բեր տե սու թյուն ներ տար բեր պա տաս խան 
են տա լիս, երբ նշում են ժո ղովր դա վա րու թյան և շու կա յի միջև հա րա բե րու թյուն նե րը:

ա ռա ջին հեր թին, այս պես կոչ ված ա զա տա կա մու թյան և սո ցիալ-դե մոկ րա տա կան 
տե սու թյան տար բեր տե սա կան մի տում եր են նկատ վում այն հար ցի շուրջ, թե 
ինչ պես պետք  է ժո ղովր դա վա րու թյու նը և շու կան հա րա բեր վեն՝ հաշ վի առ նե լով 
դրանց հա մա պա տաս խան բա ցատ րու թյուն նե րը:

այս եր կու տե սա կան մի տում երն  էլ ու նեն նույն ար մա տը՝ լի բե րա լիզ մ, որն իր զար-
գա ցում  էր ապ րել 17-րդ դա րում:

Հար ցի էու թյու նն այն է, թե ինչ պես է ի րա կա նաց վում ան հա տի ա զա տու թյու նը 
հա սա րա կու թյու նում: այս հար ցին կան բազ մա թիվ պա տաս խան ներ, ո րոնք գնա-
հա տե լու հա մար անհ րա ժեշտ է ա ռա վել հստակ սահ մա նել «քա ղա քա ցիա կան 
ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի» կոն ցեպ ցիան:
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Հիմ ա կան 

ար ժեք նե րի, 

ի րա վունք նե րի և 

ի րա կա նաց ման 

գործիքների 

եր րոր դու թյու նը

Ո՞րն  է  

հնա րա վո րինս  

բազ մա կող մա նի 

փաս տարկ ման 

հիմ քը

Ե րեք մա կար դակ

Բա ցի այդ, մինչ ա զա տա կա մու թյան և սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի քա ղա քա ցիա կան 
ի րա վուն քնե րի և ա զա տու թյուն նե րի վե րա բեր յալ տար բեր սահ մա նում ե րի քննար-
կու մը, անհ րա ժեշտ է կա տա րել մեկ այլ կոն ցեպ տո ւալ հստա կե ցում ևս. ին չո՞ւ ենք 
խո սում քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի մա սին, այլ ոչ ուղ-
ղա կի ա զա տու թյան և հիմ ա րար ար ժեք նե րի մա սին:

4.3. Շե ղում. հիմ ա կան ար ժեք նե րի,  
ի րա վունք ների և ի րա կա նաց ման  
գոր ծիք ների եր րոր դու թյունը

ար դեն նշել ենք, որ քա ղա քա կան տե սու թյուն նե րը և փի լի սո փա յու թյունն ա ռա-
ջար կում են հիմ ա րար ար ժեք նե րի՝ ա զա տու թյան, հա վա սա րու թյան և հա մե րաշ-
խու թյան տար բեր հաս կա ցու թյուն ներ: այդ իսկ պատ ճա ռով ի հայտ ե կավ այս պես 
կոչ ված հիմ ա կան պլյու րա լիզ մը, ո րը հան դի պում է տար բեր քա ղա քա կան կոն-
ցեպ տո ւալ մո դել նե րում և մի տում ե րում:

Հիմ քե րի այս բազ մա զա նու թյու նը խնդիր է ա ռա ջաց նում այն ժա մա նակ, երբ փոր-
ձում ենք հան գել սպա ռիչ տե սու թյան: ե թե այդ տե սու թյունն առնչ վում է կոնկ րետ 
որևէ աս պեկ տի կամ հիմ ա կան ճյու ղի, կորց նում է կա պը ընդ հան րու թյան հետ 
և, հետևա բար, կտրվում է նաև փի լի սո փա յա կան, բա րո յա գի տա կան և կ րո նա-
կան ա վան դույթ նե րից:

Ըստ թո մաս մե յե րի, պետք  է ընտ րել սո ցիալ-դե մոկ րա տա կան տե սու թյան հնա-
րա վո րինս բազ մա կող մա նի փաս տարկ ման հիմ քը: այն պետք  է լի նի ոչ թե մշա կու-
թա յին յու րա հատ կու թյամբ օժտ ված մի բան, այլ նկա րագր վի որ պես ընդ հա նուր 
դե մոկ րա տիա յի օ րի նա կան դաշտ:

արդ յուն քում՝ հիմ ա րար ար ժեք նե րը չեն օգ տա գործ վում որ պես փաս տարկ ման 
հիմք, սա կայն մշա կու թա յին յու րա հատ կու թյամբ դրանք փո փո խա կան են:

սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի հիմ քե րի ցան կա ցած շա րադ րում պետք  է կա տար վի մեկ 
այլ մա կար դա կից: այլ կերպ ա սած՝ կա րե լի  է ընդգ ծել այդ պի սի ե րեք մա կար դակ.



101

Նկար 10. Հիմ ա րար ար ժեք նե րի, հիմական ի րա վունք նե րի և գործիքների բա ռա ծան ցու մը

Հիմ ա րար ար ժեք նե րի՝ ա զա տու թյան, հա վա սա րու թյան և հա մե րաշ խու թյան 
մա կար դա կում հստակ է ան հատ նե րի և հա սա րա կու թյան միջև հա մա գոր ծակ-
ցու թյու նը և հա սա րա կա կան կյան քի կազ մա կերպ ման հար ցը: Հա սա րա կու թյու նը, 
ինչ պես ար դեն նշել ենք, հիմ ա րար ար ժեք նե րը սահ մա նում և ար ձա նագ րում  է 
իր սո ցիալ-քա ղա քա կան և փի լի սո փա յա կան մո տե ցում ե րի հիմ քում:

Հիմ ա կան ի րա վունք նե րի մա կար դա կում հիմ ա րար ար ժեք նե րը տե ղա փոխ վում 
և վե րած վում են սո ցիա լա պես պար տա դիր, դե մոկ րա տա պես օ րի նա կա նաց ված 
գոր ծո ղու թյուն նե րի նոր մե րի: ի տար բե րու թյուն հիմ ա րար ար ժեք նե րի, դրանք 
հիմ ա կան պլյու րա լիզ մի ա ռար կա չեն, այլ հա սա րա կու թյու նում կար գա վո րում են 
գո յակ ցու թյու նը՝ ան կախ հա սա րա կու թյան սո ցիա լա կան հիմ քե րից:

Գոր ծիք նե րի մա կար դա կում սահ ման վում են սո ցիա լա կան ինս տի տուտ ներ, ո րոնց 
մի ջո ցով պե տու թյու նը կամ նա հանգ նե րի միու թյու նը բա վա րա րում է գոր ծո ղու-
թյուն նե րի հա մար այն անհ րա ժեշտ պա հանջ նե րը, ո րոնք ի հայտ են գա լիս հիմ-
նա կան ի րա վունք նե րը տրա մադ րե լիս: ինչ պես ցույց են տա լիս տար բեր երկր նե րի 
ու սում ա սի րու թյուն նե րը, դրանք տար բեր երկր նե րում և տար բեր մշա կու թա յին 
պայ ման նե րում էա կա նո րեն տար բեր են:

ե թե կա րիք կա սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի տե սու թյան հա մար ա պա հո վել փաս տարկ-
ման ա ռա վե լա գույն լայն հիմ քեր, ա պա որ պես սկզբնա կետ պետք  է ըն դուն վեն 
հիմ ա կան ի րա վունք նե րը: մե յե րը որ պես փաս տարկ ման հիմք  է ընտ րել մակ-ի 
դաշ նագ րե րը քա ղա քա կան, տնտե սա կան և մ շա կու թա յին ի րա վունք նե րի վե րա-
բեր յալ: կան մի շարք փաս տարկ ներ հօ գուտ  մե յե րի մո տեց ման:

 ● Հիմ ա կան ի րա վունք նե րի հա մար մակ-ի դաշ նագ րե րը ողջ աշ խար հում 
հա մար վում են ա ռա վել միաս նա կան և պար տա դիր միջմ շա կու թա յին և մի ջազ-

Հիմնարար արժեքներ 
ազատություն, հավասարություն
և համերաշխություն

Grundrechte

Հասարակության հիմքում 
ընկած
բազմակարծություն

Ի՞նչ
Ինչպե՞ս են ձևավորվում հարա-
բերությունները հասարակու-
թյան և անհատի միջև

Հիմնական 
իրավունքներ

Միջոցներ

ՄԱԿ-ի կոնվենցիաների 
միատեսակ հիման վրա

Տարբեր երկրներում իրակա-
նացվում է տարբեր կերպ

Ինչպե՞ս
Ի՞նչ են կանոնները և օրենքները

Ի՞նչ միջոցներով
Ի՞նչ է նշանակում հիմնական 
իրավունքների իրականացում

Հիմ ա րար 

ար ժեք ներ
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ՄԱԿ-ի դաշ նագ րե րի 

և Հիմ ա կան 

օ րեն քի հա մե մա-

տու թյուն

գա յին աղբ յուր: մակ-ի դաշ նագ րե րը վա վե րաց վել և որ պես օ րենք ըն դուն վել 
են ա վե լի քան 140 երկր նե րում:

 ● մակ-ի դաշ նագ րերն ուղղ ված են մի ջազ գա յին հա մա գոր ծակ ցու թյան մի ջո-
ցով սո ցիա լա կան զար գաց մանն ու հիմ ա կան ի րա վունք նե րի տա րած մա նը: 
այն երկր նե րը, ո րոնք վա վե րաց րել են այս դաշ նագ րե րը, ձգտում են շա րու նա-
կա բար բա րե լա վել հիմ ա կան իա վունք նե րի գործ նա կան ի րա կա նա ցու մը:

 ● մակ-ի դաշ նագ րերն ի րենց մեջ նե րա ռում են ի րա վունք նե րի ա ռա վե լա պես 
ըն դար ձակ և ճշգ րիտ ձևա կեր պում եր, ո րոնց կա րող  է հա վակ նել ա մեն ոք:

վեր ջին փաս տար կը լա վա գույնս կա րե լի  է ներ կա յաց նել՝ հա մե մա տե լով հիմ ա-
կան ի րա վունք նե րը գեր մա նիա յի Հիմ ա կան օ րեն քում և մակ-ի դաշ նագ րե րում.

Կար գա-
վոր ման 
ո լորտ

Հիմ նա կան օ րենք ՄԱԿ-ի դաշ նագ րե ր

Ան հա տա-
կան ի րա-
վուքներ

«մար դու ար ժա նա պատ-
վու թյունն ան ձեռնմ ե լի է: 
Պե տու թյան պար տա կա-
նու թյունն է այն հար գել և 
պաշտ պա նել»: (կետ 1)

«յու րա քանչ յուր ոք ու նի կյան քի ա նօ տա րե լի ի րա-
վունք, ո րը պաշտ պան վում է օ րեն քով: ոչ մե կի չի 
կա րե լի կա մա յա կա նո րեն զրկել կյան քից»: (քա ղա-
քա ցիա կան և քա ղա քա կան ի րա վունք նե րի մա սին 
մակ-ի դաշ նա գիր, 6-րդ հոդ ված, 1-ին կետ)
«յու րա քանչ յուր ոք ու նի ա զա տու թյան և ան-
ձեռնմ ե լիու թյան ի րա վունք»: (քա ղա քա ցիա կան 
և քա ղա քա կան ի րա վունք նե րի մա սին մակ-ի 
դաշ նա գիր, 9-րդ հոդ ված, 1-ին կետ)

Աշ խա տան-
քի ի րա-
վունք

«(1) յու րա քանչ յուր գեր մա-
նա ցի ա զատ է իր մաս նա գի-
տու թյու նը, աշ խա տան քը և 
ու սուց ման վայրն ընտ րե լու 
հար ցում: աշ խա տան քի կամ 
մաս նա գի տու թյան ձեռք  բեր-
ման հետ կապ ված պրակ-
տի կա յի հար ցը կա րող  է 
կար գա վոր վել օ րեն քով:
(2) որևէ մե կը չի կա րող պար-
տա վոր ված լի նել կա տա րե լու 
հա տուկ տի պի որևէ աշ խա-
տանք, բա ցա ռու թյամբ այն 
աշ խա տանք նե րի, ո րոնք հա-
սա րա կա կան ծա ռա յու թյան 
ա վան դա կան պար տա վո րու-
թյուն ներ են և ըն դու նե լի են 
ու հա վա սար բո լո րի հա մար»: 
(կետ 12)

«1. սույն դաշ նագ րի մաս նա կից պե տու թյուն նե-
րը ճա նա չում են աշ խա տան քի ի րա վուն քը, ո րը 
նե րա ռում  է յու րա քանչ յու րի՝ ապ րուստն այն պի սի 
աշ խա տան քով վաս տա կե լու հնա րա վո րու թյան 
ի րա վուն քը, ո րը նա ա զա տո րեն ընտ րում  է կամ 
ո րին ա զա տո րեն հա մա ձայն վում է, և կ ձեռ նար կվեն 
այդ ի րա վուն քի ա պա հով մանն ուղղ ված հա մա պա-
տաս խան քայ լեր:
2. սույն դաշ նագ րի մաս նա կից պե տու թյան կող մից 
այս ի րա վուն քի լի ար ժեք ի րա կա նա ց  մա նը հաս նե-
լու նպա տա կով ձեռ նարկ վող քայ լերն ընդգր կում են 
տեխ նի կա կան և մաս նա գի տա կան ու սուց ման ու 
վե րա պատ րաստ ման ծրագ րեր, տնտե սա կան, սո-
ցիա լա կան ու մշա կու թա յին ան շեղ զար գաց ման և 
ար տադ րա կան լրիվ զբաղ վա ծու թյան ձեռք  բեր ման 
ու ղի ներ ու մե թոդ ներ այն պի սի պայ ման նե րում, 
ո րոնք ե րաշ խա վո րում են մար դու քա ղա քա կան և 
տն տե սա կան հիմ ա րար ա զա տու թյուն նե րը»: (Հոդ-
ված 6, տն տե սա կան, սո ցիա լա կան և մ շա կու թա յին 
ի րա վունք նե րի մա սին մակ-ի դաշ նա գիր)
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մակ-ի եր կու դաշ նագ րե րը տրա մադ րում են ման րակր կիտ և նուրբ վեր լու ծու թյուն 
այն մա սին, թե ինչ պես պետք  է ի րա գործ վեն հիմ ա կան ի րա վունք նե րը մի ջազ գա-
յին հա մա գոր ծակ ցու թյան մի ջո ցով: տն տե սա կան, սո ցիա լա կան և մ շա կու թա յին 

Կար գա-
վոր ման 
ո լորտ

Հիմ նա կան օ րենք ՄԱԿ-ի դաշ նագ րե ր

Սե փա կա-
նու թյուն. 
կյան քի չա-
փա նիշ ներ

«(1) սե փա կա նու թյու նը և 
ժա ռանգ ման ի րա վուն քը 
պետք  է ե րաշ խա վոր վեն: 
դ րանց բո վան դա կու թյու նը 
և սահ մա նա փա կում ե րը ևս 
պետք  է օ րեն քով սահ ման-
ված լի նեն:

(2) սե փա կա նու թյան առ կա-
յու թյունն իր մեջ նե րա ռում  է 
նաև պար տա վո րու թյուն ներ: 
դ րա օգ տա գոր ծու մը հա-
սա րա կու թյա նը ևս պետք  է 
օ գուտ բե րի»: (կետ 14)

«սույն դաշ նագ րի մաս նա կից պե տու թյուն-
նե րը ճա նա չում են յու րա քան չյու րի՝ իր և 
ըն տա նի քի հա մար  բա վա րար կեն սա պայ ման , 
հա մար ժեք սնունդ, հագն վե լու և բ նա կա րան 
ու նե նա լու ի րա վուն քը և կեն սա պայ ման նե րի 
շա րու նա կա կան բա րե լավ ման ի րա վուն քը: 
մաս նա կից պե տու թյուն նե րը կձեռ նար կեն 
պատ շաճ մի ջոց ներ՝ այս ի րա վուն քի ի րա-
կա նա ցումն ա պա հո վե լու հա մար՝ ըն դու նե-
լով ա զատ կամ քի ար տա հայ տու թյան վրա 
հիմն ված մի ջազ գա յին հա մա գոր ծակ ցու թյան 
կարևոր նշա նա կու թյու նը»: (Հոդ ված 11, 
տն տե սա կան, սո ցիա լա կան և մ շա կու թա յին 
ի րա վունք նե րի մա սին մակ-ի դաշ նա գիր)

Կր թու թյուն «(1) յու րա քանչ յուր ոք ու նի 
ան հա տա կա նու թյան ա զատ 
զար գաց ման ի րա վունք այն-
քան ժա մա նակ, քա նի դեռ չի 
խախ տել այ լոց ի րա վուն քե րը 
և սահ մա նա դրա կան կար գը 
կամ բա րո յա կան օ րեն քը»: 
(կետ 2)

«(1) դպրո ցա կան ընդ հա-
նուր կրթա կան հա մա կար գը 
պետք  է վե րահսկ վի պե տու-
թյան կող մից:
(2) ծ նող նե րը և խ  նա մա կալ-
ներն ի րա վունք ու նեն ո րո-
շե լու, թե ի րենց ե րե խա նե րը 
ստա նա՞ն կրո նի վե րա բեր յալ 
կրթու թյուն, թե՞ ոչ»: (կետ 7)

«1. սույն դաշ նագ րի մաս նա կից պե տու թյուն-
նե րը ճա նա չում են յու րա քան չյու րի կրթու թյան 
ի րա վուն քը: ն րանք միա կար ծիք են, որ կրթու-
թյու նը պետք  է ուղղ ված լի նի ան հա տի և ն րա 
ար ժա նա պատ վու թյան գի տակց ման լիա կա տար 
զար գաց մա նը և պետք  է ամ րապն դի հար գան քը 
մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ ա կան ա զա տու-
թյուն նե րի հան դեպ, ինչ պես նաև պնդում են, 
որ կր  թու թյու նը բո լո րին պետք  է հնա րա վո րու-
թյուն ըն ձե ռի արդ յու նա վետ մաս նակ ցու թյուն 
ու նե նա լու ա զատ հա սա րա կու թյան կազ մա վոր-
մա նը, նպաս տե լու բո լոր ազ գե րի և ռասա յա-
կան, էթ նիկ կամ կրո նա կան բո լոր խմբե րի միջև 
փոխ զիջ մա նը, հան դուր ժո ղա կա նու թյանն ու 
բա րե կա մու թյա նը, և ա ջակ ցե լու խա ղա ղու թյան 
պահ պան մանն ուղղ ված միա վոր ված ազ գե րի 
կազ մա կեր պու թյան գոր ծու նեու թյա նը:
2. սույն դաշ նագ րի մաս նա կից պե տու թյուն ներն 
ըն դու նում են, որ այդ ի րա վուն քի լիար ժեք ի րա-
կա նաց ման նպա տա կով.
ա/ տար րա կան կրթու թյու նը պար տա դիր  է և 
անվ ճար բո լո րի հա մար […]
գ/ բարձ րա գույն կրթու թյու նը, ըստ յու րա քան-
չյու րի ըն դու նա կու թյուն նե րի, հա վա սա րա պես 
մատ չե լի է բո լո րին՝ հա մա պա տաս խան մի ջոց նե-
րով, մաս նա վո րա պես ա ռա ջա դի մա կան ան վճար 
կրթու թյուն մտցնե լու մի ջո ցով [… ]»: (Հոդ ված 13, 
տն տե սա կան, սո ցիա լա կան և մ շա կու թա յին ի րա-
վունք նե րի մա սին մակ-ի դաշ նա գիր)
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ՄԱԿ-ի  

դաշ նագ րե րի  

զար գաց ման 

հե ռան կար նե րը

ՄԱԿ-ի դաշ նագ րեր, 

ո րոնք 

խախտվում էին ողջ 

աշ խար հում, քա նի 

որ բա վա րար չեն 

դրանց ի րա կա նաց-

ման մի ջոց նե րը

ի րա վունք նե րի վե րա բեր յալ դաշ նագ րե րը փաս տում են.

«1. Սույն դաշ նագ րի մաս նա կից յու րա քանչ յուր պե տու թյուն պար տա վոր վում է իր 
ռե սուրս նե րի սահ ման նե րում, ան հա տա կան և մի ջազ գա յին օգ նու թյան ու հա մա-
գոր ծակ ցու թյան մի ջո ցով, մաս նա վո րա պես տնտե սա կան և տեխ նի կա կան բնա-
գա վառ նե րում, մաս նա վո րա պես օ րենսդ րա կան մի ջոց նե րով ձեռ նար կել մի ջոց ներ՝ 
ա ռա ջա դի մո րեն հաս նե լու Դաշ նագ րում ներ կա յաց ված ի րա վունք նե րի լիար ժեք 
ի րա կա նաց մա նը»:  (Հոդ ված 2, կետ 1)

մակ-ի դաշ նագ րե րում ամ րագր ված այս դրույթ նե րի զար գաց ման հե ռան կա րը 
հան դի սա նում  է պե տու թյուն նե րի պար տա վո րու թյու նը զար գաց նե լու տնտե սա-
կան, սո ցիա լա կան և մ շա կու թա յին ի րա վունք նե րը բո լոր հնա րա վոր ե ղա նակ նե-
րով. այդ հե ռան կա րը հիմ ա վոր ված  է հիմ ա կան քա ղա քա կան ի րա վունք նե րում: 
սա հան գեց նում  է ակ տիվ պե տու թյան մո դե լի:

այ նո ւա մե նայ նիվ պե տու թյու նը, ո րը ոչ միայն ակ տիվ մի ջամ տում և տ րա մադ րում է 
այդ հիմ ա կան ի րա վունք նե րը, այլև իր գոր ծո ղու թյուն նե րով սահ մա նում է դրանք, 
կոնֆ լիկ տի մեջ է մտնում դե մոկ րա տիա յի ա զա տա կա մա կան հաս կա ցու թյան հետ:

այ նո ւա մե նայ նիվ պետք  է գոր ծել զգու շո րեն, քա նի որ աշ խար հի շատ երկր նե րում 
հիմ ա կան ի րա վունք նե րի ի րա կա նա ցում ան կա նոն է: Օ րի նա կան ի րա վունք-
նե րի և դ րանց ի րա կա նաց ման միջև կա մեծ ան դունդ: այդ ի մաս տով մակ-ի կոն-
վեն ցիա նե րի ար ժե քի վե րա բեր յալ քննա դա տա կան հար ցե րը լիո վին հաս կա նա լի 
են: Հաս տա տա կամ մի ջազ գա յին հաս տա տու թյուն նե րի քա նա կը բա վա րար չէ:

Հարկ  է նշել, որ Հիմ ա կան օ րեն քի հա մե մատ մակ-ի դաշ նագ րե րը հիմ ա կան 
ի րա վունք նե րը ձևա կեր պում են ա ռա վել հստակ, ին չը կա րող  է ա պա հո վել սո ցիալ-
դե մոկ րա տիան իր պա հանջ նե րի հիմ քով:

Հիմ ա կան օ րեն քի 20-րդ հոդ վա ծում նշվում  է, որ գեր մա նիա յի Ֆե դե րա տիվ Հան րա-
պե տու թյու նը հա մար վում է դե մոկ րա տա կան և սո ցիալ-ֆե դե րա տիվ հան րա պե տու-
թյուն: այ նո ւա մե նայ նիվ մակ-ի դաշ նագ րե րով ստանձ նած այն պար տա վո րու թյուն նե րը, 
որ ու նեն մաս նա կից երկր նե րը, կա տար ման տեսանկ յու նից զգա լիո րեն սահ մա նա փակ 
են: Բա նա վե ճերն այն հար ցի շուրջ, թե ակ տիվ պե տու թյուն նե րը ինչ պես պետք  է 
ի րենց դրսևո րեն, պար զա բան վում է հիմ ա կան ի րա վունք նե րի ա ռա վել ման րակր-
կիտ քննու թյան ժա մա նակ: ակն հայտ է դառ նում նաև, որ հետևո ղա կան ա զա տա-
կա մու թյու նը հա կա սում է ինքն ի րեն:
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Դ րա կան և 

բա ցա սա կան 

քա ղա քա ցիա կան 

ի րա վունք նե րի և 

ա զա տու թյուն նե րի 

սահ մա նու մը

Ա զա տա կա մա կան 

թեզ

4.4. դ րա կան և բա ցա սա կան  
քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք ներ և  
ա զա տու թյուն ներ

ա զա տա կան դե մոկ րա տիան ա ռա ջին 
հեր թին սահ ման վում  է հա սա րա կու-
թյան յու րա քանչ յուր ան դա մին վե րա բե-
րող քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք նե րի և 
ա զա տու թյուն նե րի տե սանկ յու նից: Ըստ 
ի սա յա Բեր լի նի, տար բե րու թյուն կա րե-
լի  է սահ մա նել բա ցա սա կան (ֆոր մալ և 
պաշտ պա նա կան) և դ րա կան (սո ցիա լա-
պես ա պա հով) քա ղա քա ցիա կան ի րա-
վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի միջև:

ա զա տա կա մա կան և սո ցիալ-դե մոկ-
րա տա կան մո տե ցում ե րում բա ցա սա-
կան և դ րա կան քա ղա քա ցիա կան ի րա-
վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի հար ցում 

գո յու թյուն ու նի հա րա բե րա կան կարևո րու թյան  էա կան տար բե րու թյուն:

մե յե րի սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի տե սու թյու նում այն հան դի սա նում  է հիմ ա կան 
սկզբնա կետ, որն օգ նում է ա ռա վել հստակ ներ կա յաց նե լու քա ղա քա ցիա կան 
ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի բա նա վե ճե րը: ինչ պես ար դեն ընդգ ծել ենք, 
պետք  է սկսենք կա տար յալ տե սա կի վե րա բեր յալ փի լի սո փա յա կան քննարկ մամբ, 
ան կախ նրա նից, թե այդ կա տար յալ տե սա կը գո յու թյուն ու նի՞ որևէ երկ րում, թե՞ 
ոչ (դրանք, ի հար կե, որևէ տեղ գո յու թյուն չու նեն ի րենց ա նա ղարտ ձևով):

Փի լի սո փա յա կան փաս տար կի տե սա կե տից ա զա տա կա մա կան դե մոկ րա տիան 
սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յից տար բեր վում  է հետև յա լով.

Ա զա տա կա մա կան թեզ
դ րա կան քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի շնո րհու մը սահ-
մա նա փա կում և վե րաց նում է բա ցա սա կան քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք ներն ու 
ա զա տու թյուն նե րը: Բա ցա սա կան քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք նե րը և ա զա տու-
թյուն ներն ու նեն բա ցար ձակ ա ռաջ նահեր թու թյուն. սա  է Բեր լի նի թե զի հա մա-

Ի սա յա Բեր լի նը իր 1958թ. «Ա զա տու-

թյան եր կու կոն ցեպ ցիա» գրքում տար բե-

րա կում  է քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք նե րի 

և ա զա տու թյուն նե րի եր կու տե սակ.

 ● բա ցա սա կան քա ղա քա ցիա կան ի րա-

վունք ներ և ա զա տու թյուն ներ (օ րի նակ՝ 

մարմ ա կան վնաս վածք նե րից ա զատ 

լի նե լու ի րա վուն քը), ո րոնք ե րաշ խա-

վո րում են պե տու թյան և հա սա րա-

կու թյան կող մից ոտնձ գու թյուն նե րից,

 ● դրա կան քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք-

ներ և ա զա տու թյուն ներ (օ րի նակ՝ 

կրթու թյան ի րա վուն քը), ո րոնք միտ-

ված են հա սա րա կու թյան և պե տու-

թյան ձեռ նար կած քայ լե րով խթա նե լու 

և ն պաս տե լու ան հա տի ա զա տու թյանը:
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Սո ցիալ-դե մոկ րա-

տա կան տե սու թյան 

թե զը

Ա զա տա կա մու թյուն. 

բա ցա սա կան 

քա ղա քա ցիա կան 

ի րա վունք նե րի և 

ա զա տու թյուն նե րի 

բա ցար ձակ 

ա ռա ջնայ նու թյուն

ռոտ էու թյու նը, որն այ սօր ևս ներ կա յաց վում է բա զում նոր ա զա տա կա մե րի կող մից:

Սո ցիալ-դե մոկ րա տա կան տե սու թյան թե զ
Բա ցա սա կան և դ րա կան քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք նե րը և ա զա տու թյուն նե րը 
պետք  է հա մար վեն հա վա սար, ե թե դրանք օ րի նա կան են և ի րա կա նաց վում են 
բո լո րի հա մար:

Ն կար 11. Բա ցա սա կան և դ րա կան քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք ներ և ա զա տու թյուն ներ

սո ցիալ-դե մոկ րա տա կան և ա զա տա կա մա կան տե սա կետ նե րի այս տար բե րու-
թյու նը ստի պում  է ա ռա վել ու շա դիր քննել, թե դրա կան և բա ցա սա կան քա ղա քա-
ցիա կան ի րա վունք նե րը և ա զա տու թյուն նե րը ինչ պես են կապ ված միմ յանց հետ:

մե յե րը տրա մա բա նա կան հիմ քե րով հեր քում  է ա զա տա կա մա կան փաս տարկ նե րը:

ա զա տա կա մա կան փաս տարկ նե րը բա ցա սա կան քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք-
նե րին ու ա զա տու թյուն նե րին բա ցար ձակ ա ռաջ նա հեր թու թյուն են տա լիս դրա-
կան քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք նե րի ու ա զա տու թյուն նե րի նկատ մամբ, մինչ դեռ 
սո ցիալ-դե մոկ րա տա կան տե սու թյու նը պնդում  է հա վա սար հիմ քե րով տրա մա բա-
նա կան և դի նա միկ հա րա բե րու թյուն ներ այս եր կու սի միջև:

Սո ցիալ-դե մոկ րա տա կան տե սու թյունն այս տեղ հեր քում  է ա զա տա կա մա կան տե սու-
թյու նը՝ ա պա ցու ցե լով դրա կան և բա ցա սա կան քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք նե րի 
և ա զա տու թյուն նե րի միջև կա պը:

Բացասական և դրական քաղաքացիական 
իրավունքներ և ազատություններ

Հիմնական հարց. ո՞րն է անհատի ազատության 
պայմանների և կանոնների հետ կապված կոնֆլիկտը

Հիմնական հարց. բոլորի համար ազատության իրականացման 
ի՞նչ քայլեր պետք է ձեռնարկի հասարակությունը

Բացասական քաղաքացիական 
իրավունքներ և ազատություններ

• ֆորմալ «պաշտպանված» 
 իրավունքներ

• իրավունքներ, որ միտված են
 պաշտպանելու անհատին հասա-
 րակության ոտնձգություններից

• ազատությունը առկա է, երբ 
 բացակայում են որևէ էական 
 սահմանափակումներ

• օրենքի միջոցով ֆորմալ իրա-
 կանությունը բավարար է

Դրական քաղաքացիական 
իրավունքներ և ազատություններ

• նյութական հնարավորություններ 
 ստեղծող իրավունքներ

• իրավունքներ, որոնք անհատներին 
 հնարավորություն են տալիս 
 ակտիվորեն կիրառելու իրենց 
 քաղաքացիական իրավունքները 
 և ազատությունները

• սոցիալական իրավունքներ

Ազատակամական տեսություն`
Դրական քաղաքացիական իրավունքների և ազատությունների 
սահմանափակ տրամադրում: Բացասական քաղաքացիական 
իրավունքների և ազատությունների խարխլում: Բացասական 
քաղաքացիական իրավունքները և ազատությունները ունեն 
բացարձակ առաջնահերթություն:

Կապը բացասական և դրական քաղաքա-
ցիական իրավունքների և ազատություննե-
րի միջև պետք է հիմնվի փաստարկների վրա:

Սոցիալ-դեմոկրատական տեսություն`
Բացասական և դրական քաղաքացիական իրավունքները 
և ազատությունները պետք է դիտարկվեն որպես հավա-
սար կարգավիճակ, եթե իրականացվում են բոլորի համար: 
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Նա խադր յալ ներ

Երբ է հերք վում 

ա զա տա կա մա կան 

թե զը

Հեր քու մը օ րի նա կի 

մի ջո ցով

Եզ րա կա ցու թյուն. 

դրա կան և 

բա ցա սա կան 

քա ղա քա ցիա կան 

ի րա վունք նե րի և 

ա զա տու թյուն նե րի 

փոխ հա մա գոր ծակ-

ցու թյուն

մե յե րի փաս տարկ նե րը հիմ վում են այս պես կոչ ված չորս քայլ նե րա ռող ա պա-
ցույ ցի վրա. նա սկսում  է այն են թադ րու թյու նից, որ բա ցա սա կան քա ղա քա ցիա կան 
ի րա վունք նե րը և ա զա տու թյուն ներն ի րա կան են և պետք  է գոր ծած վեն ա մե նու րեք՝ 
ա զա տա կա մա կան փաս տարկ նե րում ևս, և այն, ինչ հար կա վոր  է այս նպա տա կի 
հա մար, բա ցա սա կան ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի առ կա յու թյունն  է և 
դ րանց բա ցար ձակ ա ռաջ նու թյու նը:

ա զա տա կա մա կան թե զը հերք վում է այն դեպ քում, երբ հա մա պա տաս խան հան-
գա մանք նե րի պայ ման նե րում ան հա տը չի կա րո ղա նում կի րա ռել իր բա ցա սա կան 
քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք նե րը և ա զա տու թյուն նե րը, իսկ դրա կան քա ղա քա-
ցիա կան ի րա վունք ներ և ա զա տու թյուն ներ չեն տրա մադր վում:

ն ման հան գա մանք նե րից  է, օ րի նակ, երբ ան ձը, որ չու նի ֆոր մալ գոր ծող և 
արդ յու նա վետ դրա կան քա ղա քա ցիա կան ի րա վուն քներ կամ ա զա տու թյուն-
ներ կրթու թյան ո լոր տում, հնա րա վո րու թյուն չու նի օգտ վելու այն են թա կա ռուց-
վածք նե րից, ո րոնք գո յու թյուն ու նեն հա սա րա կա կան կյան քին մաս նակ ցե լու 
հա մար: նա չի կա րող ստա նալ այն պի սի կրթու թյուն, որ ի րեն է հար կա վոր, 
ու նակ չէ օգ տա գոր ծե լու իր բա ցա սա կան ի րա վունք նե րը կամ ար տա հայ տե լու 
իր ա զա տու թյան ի րա վուն քը: եվ այդ բա ցա սա կան ի րա վունք ներն ու ա զա տու-
թյուն նե րը չու նեն որևէ ար ժեք:

ե թե բա ցա սա կան քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք նե րը և ա զա տու թյուն նե րը պետք  է 
լի նեն ա վե լի քան ֆոր մալ գոր ծող և արդ յու նա վետ բո լո րի հա մար, ա պա դրա կան 
քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք նե րը և ա զա տու թյուն նե րը պետք  է շնորհ վեն: սա նշա-
նա կում է, որ ունևոր նե րը պետք  է ըն դու նեն սո ցիա լա կան վե րա բաշ խու մը: իսկ այս 
հան գա ման քը հա մար վում է սե փա կա նու թյան հար ցում բա ցա սա կան քա ղա քա-
ցիա կան ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի փոք րիկ խախ տում:

ե թե դի տար կենք տրա մա բա նա կան տե սանկ յու նից, բա ցա սա կան քա ղա քա ցիա-
կան ի րա վունք նե րը և ա զա տու թյուն նե րը չպետք է ու նե նան բա ցար ձակ ա ռա վե-
լու թյուն: Բա ցա սա կան քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք նե րը և ա զա տու թյուն նե րը չեն 
կա րող գոր ծել և լի նել արդ յու նա վետ բո լո րի հա մար, ե թե ամ րագր ված չեն դրա կան 
քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք նե րով և ա զա տու թյուն նե րով:

Բա ցա սա կան քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք նե րը և ա զա տու թյուն նե րը կա րող են 
լի նել արդ յու նա վետ միայն այն դեպ քում, երբ ե րաշ խա վոր վում են դրա կան քա ղա-
քա ցիա կան ի րա վունք նե րը և ա զա տու թյուն նե րը: Ֆոր մալ քա ղա քա ցիա կան ի րա-



108

Կարևո րա գույն 

պար տա կա նու-

թյուն նե րը

Անհ րա ժեշտ 

գոր ծիք ներ

վունք նե րը և ա զա տու թյուն նե րը չեն կա րող լի նել օգ տա կար, ե թե դրանք չեն կա րող 
ի րա կա նաց վել յու րա քանչ յու րի կող մից:

ա ռանց ու նեց ված քի սո ցիա լա կան վե րա բաշխ ման, ո րը հիմ ա կա նում կազ մա կերպ-
վում  է պե տու թյան կող մից, քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք նե րը և ա զա տու թյուն նե րը 
չեն կա րող ի րա գործ վել բո լո րի հա մար: մե յերն իր տե սու թյու նը եզ րա փա կում է 
նրա նով, որ բա ցա սա կան և դ րա կան քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք նե րի և ա զա-
տու թյուն նե րի միջև հա վա սա րակշ ռու թյան կա րե լի  է հաս նել միայն պե տու թյան 
կող մից դրանց հա մա ձայ նեց ման և ի րա կա նաց ման շնոր հիվ:

4.5.Պե տու թյան պարտականությունները

Բո լոր դրա կան և բա ցա սա կան քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն-
նե րի ի րա կա նա ցու մը պե տու թյան պար տա կա նու թյունն  է: ի տար բե րու թյուն ա զա-
տա կա մա կան պե տու թյան, որ տեղ հիմ ա կան ի րա վունք ներն ուղ ղա կի սահ ման վում 
են, դրանց ի րա կա նա ցու մը թող նե լով շու կա յին, վստա հեց նե լով, որ յու րա քանչ յու րի 
հա մար ի րա կան արդ յու նա վետ հիմ ա կան ի րա վունք նե րի ի րա կա նա ցու մը թողն-
վում է պե տու թյան վրա: այս կերպ գոր ծու նեու թյան հա մար պե տու թյա նը վե րա-
պահ վում  է ակ տիվ դեր և պար տա կա նու թյուն ներ:

 ● ա պա հո վել անհ րա ժեշտ են թա կա ռույց ներ և ընդ հա նուր շա հե րը ներ կա յաց-
նող ու բո լո րին հա սա նե լի ծա ռա յու թյուն ներ, տրա մադ րել ե րաշ խիք ներ և 
ընդ լայ նել հնա րա վո րու թյուն նե րը:

 ● սո ցիա լա կան վե րա բաշխ ման մի ջո ցով ստեղ ծել պայ ման ներ, ո րոնք քա ղա-
քա ցի նե րին հնա րա վո րու թյուն կտան ակ տիվ և ան կախ մաս նակ ցե լու հա սա-
րա կա կան կյան քին և դե մոկ րա տիա յի կերտ ման գոր ծըն թաց նե րին:

 ● կազ մա վո րել շու կա յա կան տնտե սու թյուն, որ ժո ղովր դա վա րա կան կա ռույց-
նե րը և աշ խա տա վոր նե րի ի րա վունք նե րը լի նեն պաշտ պան ված և ա զա տո-
րեն ներ կա յաց ված:

Պե տու թյան հա մար այս պա հանջ նե րի ի րա կա նաց ման նպա տա կով օգ տա գործ-
վող գոր ծիք նե րը տար բեր երկր նե րում տար բեր են: այն կա րե լի  է ներ կա յաց նել 
հետև յալ պարզ օ րի նա կով.

գեր մա նիա յում սո ցիա լա կան ա պա հո վու թյան հա մա կար գը զար գա ցել  է 
1890-ա կան նե րից: այն մեծ դեր է ու նե ցել մարդ կանց բա րե կե ցիկ կյան քով ապ րե-
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Տար բեր մի ջոց ներ

լու գոր ծում: միա ժա մա նակ այն ար մա տա վոր վել  է շնոր հիվ աշ խա տա վոր նե րի 
հա մե րաշ խու թյա ն և ա պա հո վել կա ռա վա րու թյան՝ որ պես կազ մա կերպ չի հա վա-
տար մու թյուն նոր զար գաց վող պե տու թյան հան դեպ:

այլ երկր նե րում, օ րի նակ ս կան դի նավն ե րում, գո յու թյուն ու նի հար կե րի վրա հիմ ված 
սո ցիա լա կան հա մա կարգ: այս տեղ ևս, ինչ պես կա րե լի  է նկա տել երկր նե րի հա մե-
մա տա կան ու սում ա սի րու թյու նից (տես գլուխ 5), տրա մադր վում են ընդ հա նուր 
շա հե րը ներ կա յաց նող ծա ռա յու թյուն ներ, իսկ ան հա տի պա հանջ նե րը պե տու թյան 
հան դեպ բա վա րար ված են: այ նո ւա մե նայ նիվ հա մա կար գե րի հա մե մա տու թյու նը 
ցույց է տա լիս, որ գո յու թյուն ու նեն չնչին տար բե րու թյուն ներ այն հար ցի շուրջ, թե 
ինչ քա նով են ի րա կա նաց վում բա ցա սա կան և դ րա կան քա ղա քա ցիա կան ի րա-
վունք ներն ու ա զա տու թյուն նե րը:

գոր ծե լու պար տա կա նու թյու նը, ո րը բխում է քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք նե րից և 
ա զա տու թյուն նե րից, ո րոշ չա փով բա վա րար վում  է կազ մա կերպ ման եր կու տար-
բե րակ նե րով:

քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման հար ցը 
միայն հա տուկ գոր ծիք նե րով չի ո րոշ վում, չնա յած դրանք ևս պետք  է քննարկ վեն:
սո ցիալ-դե մոկ րա տիան բազ մա կող մա նի կոն ցեպ տո ւալ մո դել  է, ո րը չի սահ մա նա-
փակ վում մար դու ի րա վունք նե րի ֆոր մալ ի րա կա նաց մամբ: այն նաև չի հան դի սա-
նում միայն փի լի սո փա յա կան հիմք, ո րը հե ռու  է ի րա կա նու թյու նից: ա վե լի շուտ սա 
բաց մո դել  է, ո րը պետք  է հա մո զիչ լի նի մարդ կանց հա մար՝ ընտ րե լով քա ղա քա-
կան գոր ծու նեու թյան հա մար այն պի սի ու ղե ցույց, ո րը ա մե նա տար բեր մի ջոց նե րով 
կի րա կա նաց նի նրանց քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք նե րը և ա զա տու թյուն նե րը: այն 
նաև պետք  է հնա րա վոր դարձ նի հիմ ա րար ար ժեք նե րի՝ ա զա տու թյան, հա վա-
սա րու թյան/ ար դա րու թյան և հա մե րաշ խու թյան ի րա կա նա ցու մը:

սո ցիալ-դե մոկ րա տիան տե սա կան քմա հա ճույք չէ, այլ ընդ հա նուր մար տահ րա-
վեր և գործ նա կան խնդիր:
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Ի՞նչ պետք  է ար վի. 

ի րա կա նաց ման 

տար բեր մո դել ներ

Հինգ օ րի նակ

5. երկր նե րի մո դել ներ

Պե տու թյու նը կա րող  է հիմ ա կան ի րա վունք նե րից բխող իր պար տա կա նու թյուն-
ներն ի րա կա նաց նե լու հա մար ընտ րել տար բեր գոր ծիք ներ:

այս կոն տեքս տում սո ցիալ-դե մոկ րա տիան չի կա րե լի սահ մա նել որ պես ար դեն 
գո յու թյուն ու նե ցող ձևան մուշ. այն տար բեր երկր նե րում տար բեր է՝ ել նե լով տվյալ 
երկ րի հիմ քե րից: քա նի որ սո ցիալ-դե մոկ րա տիան չի սահ մա նա փակ վում քա ղա-
քա ցիա կան ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի ֆոր մալ ի րա կա նաց մամբ, այն 
պետք  է քննարկ վի յու րա քանչ յուր երկ րի սո ցիալ-դե մոկ րա տա կան զար գաց ման 
տե սա կե տից, այ սինքն՝ արդ յոք այդ եր կիրն ար դեն ընտ րե՞լ  է սո ցիալ-դե մոկ րա-
տիան որ պես զար գաց ման հիմք, թե՞ դեռ ձգտում  է հաս նել դրան:

թո մաս մե յե րը և իր հա մա խոհ նե րը հա մե մա տում են տար բեր երկր նե րի 
 փոր ձա ռա կան տվյալ նե րը՝ ի տար բե րու թյուն դե մոկ րա տա կան այլ տե սու թյուն-
նե րի, ո րոնք զուրկ են նման հա մե մա տու թյուն նե րից:

այս տեղ ներ կա յաց ված  է սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի տար բեր աս տի ճան նե րի 5 օ րի նակ.

 ● ամն. հաշ վի առ նե լով նրա հիմ ա կան յու րա հատ կու թյուն նե րը, գրե թե ա զա-
տա կա մա կան պե տու թյուն  է և ու նի սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի ի րա կա նաց ման 
ըն դա մե նը մի քա նի տարր:

 ● մեծ Բ րի տա նիա. հա մար վում է ոչ նե րա ռա կան սո ցիալ-դե մոկ րա տիա:
 ● գեր մա նիա. չա փա վոր նե րա ռա կան սո ցիալ-դե մոկ րա տիա:
 ● Ճա պո նիա. չնա յած այլ հար ցե րում ան հա մե մա տե լի է արևմտ յան երկր նե րի 

հետ, այ դու հան դերձ ու նի չա փա վոր ներա ռա կան սո ցիալ-դե մոկ րա տիա:
 ● Շ վե դիա. ու նի ա մե նա բարձր նե րա ռա կան սո ցիալ-դե մոկ րա տիա:

երկր նե րի օ րի նակ ներն այս տեղ ներ կա յաց ված են հա կիրճ: երկր նե րի հա մե մա-
տու թյուն նե րին ա ռա վել ման րա մասն ծա նո թա նա լու հա մար տե՛ս մե յե րի «տե սու-
թյան» 2-րդ հա տո րը (մե յեր, 2006թ.):
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Ա զա տու թյուն և 

սո ցիա լա կան ան հա-

վա սա րու թյուն

Ա զա տու թյու նը 

որ պես գոր ծու նեու-

թյան բարձ րա գույն 

ա ռա վե լու թյուն

5.1. ամն
Ջու լիա Բ լա սիուս

Շա տե րի հա մար ա մե րի կա յի միաց յալ նա հանգ նե րը հա մար վում է ա զատ և միև-
նույն ժա մա նակ սո ցիա լա պես ան հա վա սա ր և ոչ նե րա ռա կան եր կիր: Բայց ի՞նչ  է 
թաքնված այս ա սո ցիա ցիա նե րի հետևում և ո՞րն  է դրա պատ ճա ռը: ամն-ը ան կաս-
կած մի եր կիր  է, ուր տար բեր ո լորտ նե րում ան հա տա կան ի րա վունք ներն ա ռա վել 
վեր են, և արդ յուն քում հա սա րա կու թյու նը ա վան դա բար թե րա հա վատ  է ցան կա-
ցած կենտ րո նաց ված  հզոր կա ռա վա րու թյան հան դեպ: Պատ ճառ նե րից մեկն  էլ վաղ 
ժո ղովր դա վա րաց ման գոր ծըն թաց նե րի և քա ղա քա կան մշա կույ թի հա մըն թաց 
զար գա ցում  է: սա նաև իր ազ դե ցու թյունն  է ու նե նում քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րի 
և քա ղա քա կան հա մա կար գի վրա, և կախ ված է այն բա նից, թե ինչ պես են հիմ ա-
կան ի րա վունք նե րը շփման մեջ մտնում բա րե կե ցիկ պե տու թյան բնու թագ րի հետ:

ամն-ը ա ռա ջին ար դի ժո ղովր դա վա րա կան պե տու թյուն նե րից է, ո րը նպաս տել  է 
հա սա րա կու թյան մեջ  հզոր պե տա կա նու թյան ո գու ձևա վոր մա նը: սահ մա նադ րու-
թյու նում ընդ հա նուր ընտ րա կան ի րա վուն քը սահ ման վել է դեռ 1789թ.: այն ժա մա նակ, 
երբ եվ րո պա յում ժո ղովր դա վա րու թյու նը հա ջոր դեց միա պե տու թյա նը և արդ յուն քում 
ու նե ցավ կենտ րո նաց ված պե տա կան կա ռույց ներ, ո րոնք ար դեն իսկ կազ մա վոր-
ված  էին եր կար տա րի նե րի ըն թաց քում, ա մե րի կա յում, կա րե լի  է ա սել, ժո ղովր դա-
վա րու թյու նը ի հայտ ե կավ ա մե րի կա յի՝ որ պես պե տու թյան ան կա խու թյան հա մար 
պա տե րազ մի ա վար տից ան մի ջա պես հե տո: Պե տու թյան և քա ղա քա կան մշա կույ թի 
այս պի սի ըն կա լու մը մա ցել է մինչ օրս: Հա սա րա կու թյու նը ա ռաջ նու թյուն է տա լիս 
ան հա տա կան ի րա վունք նե րին և նա խընտ րում  է պե տու թյան պա սի վու թյուն: արդ-
յուն քում սո ցիա լա կան ան հա վա սա րու թյունն ըն դուն վում  է որ պես մարդ կա յին գո յակ-
ցու թյան բնա կա նոն ըն թացք:

քա ղա քա կան մշա կույ թը ևս հս տակ բնու թագր վում  է ա զա տա կա նու թյամբ, ո րը 
կարևո րում  է ան հա տի ա զա տու թյու նը: ի տար բե րու թյուն եվ րո պա յի, ա զա տա-
կա նու թյու նը ամն-ում չի են թարկ վել փոր ձու թյուն նե րի այլ տեն դենց նե րի կող մից, 
ինչ պի սիք են պահ պա նո ղա կա նու թյու նը և սո ցիա լիզ մը, և արդ յուն քում այն հնա-
րա վո րու թյուն է ստա ցել հռչակ վե լու որ պես գե րա կա սկզբունք՝ չու նե նա լով որևէ 
այ լընտ րանք: այ սօր  էլ ա մե րիկ յան հա սա րա կու թյու նում ա զա տու թյունն ա մե նագլ-
խա վոր ձեռք բե րում է:

ել նե լով դրա նից, կա ռա վա րու թյու նը շատ քիչ հնա րա վո րու թյուն ներ ու նի և ա ռանձ-
նա պես հակ ված էլ չէ ազ դե լու տնտե սու թյան վրա և հա մա գոր ծակ ցե լու աշ խա տա վոր 
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Գործ նա կա նում 

ի՞նչ  է սա նշա նա կում

Կա ռա վար ման 

նա խա գա հա կան 

հա մա կարգ

Կու սակ ցու թյուն-

նե րը որ պես 

ընտ րար շավ ե րի 

կազ մա կեր պիչ ներ

«Կ յանք, ա զա տու-

թյուն և եր ջան կու-

թյան ձգտու մ»

դա սի հետ: ար հես տակ ցա կան միու թյուն նե րը թույլ են կազ մա կերպ ված և չն չին դեր 
են խա ղում, ին չի արդ յուն քում աշ խա տան քա յին պայ մա նագ րե րը և աշ խա տա վար ձի 
մա սին բա նակ ցու թյուն նե րը կա տար վում են ան կախ և ան հա տա կան ձևով: այս ա ռու-
մով ամն-ը հան դի սա նում  է պլյու րա լիս տա կան ժո ղովր դա վա րու թյան տի պիկ օ րի-
նակ: մաս նա վոր շա հե րը կա րող  են ու նե նալ էա կան ազ դե ցու թյուն, հատ կա պես երբ 
լավ են կազ մա կերպ ված և ֆի նան սա պես  հզոր են: նույ նիսկ լայն խա վեր ներգ րա վող 
շա հե րը, ո րոնք լավ չեն կազ մա կերպ ված, չու նեն որևէ ազ դե ցու թյուն: այն ար տա հայտ-
վում է ա ռան ձին լոբ բիս տա կան խմբե րի և բիզ նես ա սո ցիա ցիա նե րի ձևով, ինչ պես 
նաև էթ նիկ փոք րա մաս նու թյուն նե րի չնչին ազ դե ցու թյամբ:

ինչ պե՞ս են ի րենց դրսևո րում այս փաս տե րը քա ղա քա կան հա մա կար գում և ամե-
րիկ յան սո ցիա լա կան պե տու թյան կազ մա վոր ման հար ցում: Հիմ ա կան ի րա վունք-
նե րի հաս կա ցու թյան ինչ պի սի՞ ըն կա լում  է ըն կած դրա հիմ քում:

Քա ղա քա կան հա մա կարգ
ամն-ում գոր ծում  է կա ռա վար ման նա խա գա հա կան հա մա կարգ, որն ու նի երկ-
շերտ կա ռուց վածք՝ գոր ծա դիր և օ րենս դիր մար մին ներ: գոր ծա դիր իշ խա նու թյու նը 
են թարկ վում  է նա խա գա հին, որը միև նույն ժա մա նակ նաև պե տու թյան ղե կա վարն  է: 
իշ խա նու թյան օ րենս դիր մար մի նը կազմ ված  է ներ կա յա ցու ցիչ նե րի պա լա տից և 
սե նա տից, ո րոնք  էլ կազ մա վո րում են կոնգ րե սը: իշ խա նու թյան օ րենս դիր և գոր-
ծա դիր մար մին նե րը գոր ծում են ի րա րից ան կախ, սա կայն փոխ կա պակց ված: այս 
«հա վա սա րակ շիռ և զս պող» սկզբուն քը հա մա պա տաս խա նում  է քա ղա քա կան 
փի լի սո փա ներ մոնտես քյո յի և լո քի տե սա կետ նե րին և նա խա տես ված է կան խե լու 
ու ժի չա րա շա հու մը: այս հա մա կար գի նպա տակն  է պաշտ պա նել քա ղա քա ցի նե րի 
անձ նա կան ա զա տու թյու նը ան հիմ ու ժի կի րա ռու մից:

ա վան դա բար ամն-ում քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րը մեծ ազ դե ցու թյուն չու նեն 
և կու սակ ցա կան մրցակ ցու թյունն  էա կան դեր չի խա ղում: կու սակ ցու թյուն նե րի հիմ-
նա կան գոր ծու նեու թյու նը թեկ նա ծու նե րի հա մար ընտ րար շավն ե րի կազ մա կեր պում 
ու հա ջող անց կա ցում  է: կու սակ ցու թյուն նե րը կա ռա վա րա կան որևէ ծրա գիր չեն 
ներ կա յաց նում: կոնգ րե սում նրանք չնչին դեր են խա ղում, քա նի որ նախ՝ պետք չու-
նեն սա տա րե լու կա ռա վա րու թյա նը, և երկ րորդ՝ քվեար կում են ել նե լով ա վե լի շուտ 
անձ նա կան, քան գա ղա փա րա կան շա հե րից:

Սահ մա նադ րու թյու նը և հիմ ա կան ի րա վունք նե րի հա մա կար գը
ամն-ի 1789թ. սահ մա նադ րու թյու նը սկսվում է հետևյա լով. «կ յանք, ա զա տու-
թյուն և եր ջան կու թյան ձգտում»: այն սահ մա նում է ֆե դե րալ հան րա պե տու թյուն՝ 
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Բա ցա սա կանն 

ա ռանց դրա կա նի. 

քա ղա քա ցիա կան 

ի րա վունք ներ և 

ա զա տու թյուն ներ

Ան հա մա ձայ նեց ված 

շու կա յա կան 

տնտե սու թյուն

կա ռա վար ման նա խա գա հա կան հա մա կար գով և ա մե նա հին հան րա պե տա կան 
սահ մա նադ րու թյունն է, որ գոր ծում  է մինչ օրս: այն նե րա ռում  էր հա մընդ հա նուր 
ընտ րա կան ի րա վուն քը, սա կայն միայն սպի տա կա մորթ նե րը, ով քեր սե փա կա նա-
տեր էին, կա րող  էին օգ տա գոր ծել ի րենց ընտ րե լու ի րա վուն քը:

ա վե լին, ի րա վունք նե րի օ րեն քը (Bill of Rights), որ իր մեջ է նե րա ռում սահ մա նա-
դրու թյան ա ռա ջին 10 կե տե րի փո փո խու թյուն նե րը, ե րաշ խա վո րում  է ա մե րի կա յի 
քա ղա քա ցի նե րի ա նօ տա րե լի ի րա վունք նե րը: դ րանք հա ճախ ան վա նվում են 
հիմ ա կան ի րա վունք ներ և կոչ ված են ան հատ նե րին պաշտ պա նե լու պե տու թյան 
ոտնձ գու թյուն նե րից: սահ մա նադ րու թյան ա ռա վե լու թյու նը կա յա նում  է նրա նում, որ 
այն պար տադ րում  է ի րա կա նաց նել այդ ի րա վունք նե րը յու րա քանչ յու րի հան դեպ:

այս պես կոչ ված քա ղա քա կան հիմ ա կան ի րա վունք նե րը սահ մա նում են մինչ օրս 
ա մե րիկ յան հա սա րա կու թյան հիմ ա կան ի րա վունք նե րի վե րա բեր յալ ըմբռ նու մը: 
սա կայն այս պես կոչ ված քա ղա քա ցի նե րի հիմ ա կան ի րա վունք նե րը կամ բա ցա-
սա կան քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք նե րը և ա զա տու թյուն նե րը սահ մա նա փակ-
վե ցին 2001թ. սեպ տեմ բե րի 11-ի ա հա բեկ չա կան գոր ծո ղու թյուն նե րից հե տո, երբ 
սկսե ցին մի ջոց ներ ձեռ նարկ վել ա հա բեկ չու թյան դեմ պայ քա րի հա մար: սա կայն 
գո յու թյուն ու նեն բաց թո ղում եր նաև տնտե սու թյան և սո ցիա լա կան ի րա վունք-
նե րի, այ սինքն՝ դրա կան քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի 
հար ցում: դ րանք նշված չեն սահ մա նադ րու թյու նում, ոչ  էլ ամն-ը ստո րագ րել է որևէ 
մի ջազ գա յին փաս տա թուղթ, ո րը նա խա տե սում է նման ի րա վունք ներ: սո ցիա լա-
կան պե տու թյան տես լա կա նը նույն պես ամ րագր ված չէ սահ մա նադ րու թյու նում: 
դ րա հետևան քով քա ղա քա ցի նե րը ի րա վունք ու նեն օգտ վե լու սո ցիա լա կան 
բա րիք նե րից միայն այն դեպ քում, երբ ա պա հո վագր ված են կամ աղ քա տու թյան 
մեջ են: այ նո ւա մե նայ նիվ, կա րի քա վոր նե րը ե րաշ խա վոր ված չեն ստա նա լու այդ 
ի րա վունք նե րը, քա նի որ կոնգ րե սը ցան կա ցած պա հի կա րող  է քվեար կել և հ րա-
ժար վել այդ գու մար նե րը տրա մադ րե լուց:

Քա ղա քա կան տնտե սու թյուն
ամն-ը կա րող  է բնու թագր վել որ պես ա զա տա կան կամ, այլ կերպ ա սած, չհա մա-
կարգ ված շու կա յա կան տնտե սու թյամբ եր կիր: դա նշա նա կում է, որ ձեռ նար կու թյուն-
ներն ա զատ մրցակ ցու թյան մեջ են և կա ռա վա րու թյան ու սո ցիա լա կան մար մին նե րի 
հետ հա մա գոր ծակ ցու թյունն ու հա մա կար գու մը չնչին է: տն տե սու թյու նը ամն-ում 
հիմ ա կա նում ուղղ ված  է ե կամ տի ա վե լաց մա նը և ընդ լայն մա նը: ո րոշ ո լորտ ներ, 
ինչ պի սիք են գյու ղատն տե սու թյու նը և զեն քի ար տադ րու թյու նը, ա զատ ված են այդ 
բա ցար ձակ մրցակ ցու թյան մե խա նիզ մից:
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Ուղղ վա ծու թյու նը 

դե պի բաժ նե տի րա-

կան ար ժեք

Սո ցիա լա կան 

պե տու թյուն. 

ա մե րիկ յան 

ա ռաջ նա հեր թու-

թյուն նե րի հա յե լին

Գոր ծազր կու թյան 

ա պա հո վագ րու-

թյուն

վեր ջին տա րի նե րին շատ ա վե լի ան դամ եր են դուրս գա լիս ար հես տակ ցա կան և 
աշ խա տա վո րա կան միու թյուն նե րի շար քե րից, քա նի որ նրանք որևէ ազ դե ցու թյուն 
չու նեն աշ խա տա վար ձե րի հաս տատ ման և աշ խա տան քա յին պայ ման նե րին վե րա-
բեր ող հար ցե րում: աշ խա տա վար ձի շուրջ բա նակ ցու թյուն ներն ամն-ում տե ղի են 
ու նե նում հաս տա տու թյան մա կար դա կում և աշ խա տա վոր նե րի պաշտ պա նու թյան 
հա մա կար գը դեռևս թույլ է: սա ճկու նու թյուն  է ըն ձե ռում տնտե սու թյա նը. մար դիկ 
շատ ա րագ կա րող են ըն դուն վել աշ խա տան քի և միև նույն ժա մա նակ ա րագ էլ 
ա զատ վել: ու սուց ման հա մա կարգն ուղղ ված  է աշ խա տա վոր նե րին տա լու բա զում 
հնա րա վոր ու նա կու թյուն ներ և հմ տու թյուն ներ:

ամն-ում ֆի նան սա կան հա մա կար գը նույն պես ճկուն է: Ձեռ նար կու թյուն նե րը որ պես 
կա նոն ֆի նան սա վոր վում են կա պի տա լի շու կա յից, ին չի արդ յուն քում ար ժեթղ թե րի 
գի նը, այլ կերպ ա սած՝ կար ճա ժամ կետ կոր պո րա տիվ շա հույթն ու նի մեծ ա ռաջ նու-
թյուն: ամն-ի բան կե րի և ձեռ նար կու թյուն նե րի միջև գո յու թյուն չու նի սերտ կապ: 
Ձեռ նար կու թյուն նե րի միջև հա րա բե րու թյուն նե րը հիմ ված են շու կա յա կան հա րա-
բե րու թյուն նե րի և պայ մա նագ րե րի ի րա գործ ման վրա:

մինչև 20-րդ դա րը ամն-ում գոր ծում  էր բա վա կան թե րի սո ցիա լա կան ա պա-
հո վու թյուն: 1937թ. սո ցիա լա կան ա պա հո վու թյան ակ տով ա ռա ջին ան գամ 
ներ կա յաց վեց ազ գա յին սո ցիա լա կան ա պա հո վու թյան հա մա կար գը: այն 
են թադ րում էր ներդր ված ա վան դի հի ման վրա կեն սա թո շա կա յին հա մա կարգ, 
ա նա պա հով ըն տա նիք նե րի հա մար սո ցիա լա կան օգ նու թյուն, ե րե խա նե րի և 
մե ծա հա սակ նե րի, ինչ պես նաև գոր ծա զուրկ նե րի ֆե դե րալ ա պա հո վու թյան 
ծրագ րեր: այ նո ւա մե նայ նիվ ամն-ն այ սօր հա մար վում է ա զա տա կան-սո ցիա-
լա կան պե տու թյուն, քա նի որ պե տա կան նպաստ նե րը չեն նե րա ռում բո լոր 
անհ րա ժեշտ ո լորտ նե րը: սո ցիա լա կան նպաստ նե րի 1/3 մասն ա ռա ջա նում  է 
մաս նա վոր մա տա կա րար նե րից: ս րա հիմ նա կան պատ ճա ռը քա ղա քա կան 
մշա կույթն  է և նաև այն փաս տը, որ ամն-ը հիմ նա կա նում կա ռա վար վում  է 
Հան րա պե տա կան նե րի կամ ա ջա կողմ յան դե մոկ րատ նե րի կող մից, ո րոնք 
քիչ ու շադ րու թյուն են դարձ նում սո ցիա լա կան ար ժեք նե րին: տ րա մադր վում 
են սո ցիա լա կան նպաստ ներ միայն ծայ րա հեղ անհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում՝ 
աղ քա տու թյու նից խու սա փե լու հա մար:

Գոր ծազր կու թյան ա պա հո վագ րու թյուն: չ նա յած ո րոշ նա հանգ նե րում ծրա գի րը 
փոր ձում են կա ռա վա րել ինք նու րույն, սա կայն գոր ծազր կու թյան ա պա հո վու թյունն 
ամն-ում ի րա կա նաց վում  է կենտ րո նաց ված ֆի նան սա վոր մամբ: գոր ծա զուրկ ներն 
ի րա վունք ու նեն օգ նու թյուն ստա նալ 6 ա միս, ո րը կա րող  է ևս մի քա նի շա բա թով 



115

Ե կա մուտ նե րի 

ա ջակ ցու թյուն

Կեն սա թո շակ ներ

Ա ռող ջա պա հա կան 

հա մա կարգ

Կր թա կան 

հա մա կարգ

եր կա րաց վել՝ ել նե լով ար տա կարգ հան գա մանք նե րից: գոր ծազր կու թյան նպաս տի 
չա փը կազ մում  է նախ կին աշ խա տա վար ձի 30-40 տո կո սը:

Ե կա մուտ նե րի ա ջակ ցու թյուն: ամն-ում ե կա մուտ նե րի ա ջակ ցու թյու նը կամ 
սո ցիա լա կան օգ նու թյու նը հան դի սա նում  է մի ջոց աղ քա տու թյու նից խու սա փե-
լու հա մար, քա նի որ լիո վին ուղղ ված  է կա րի քա վոր նե րին և շատ հա ճախ կրում է 
նսե մաց նող բնույթ: կա նաև ծրա գիր հա տուկ խմբե րի հա մար, ինչ պի սիք են ե րե-
խա նե րի խնա մա ռու թյու նը կամ կա րի քա վոր ըն տա նիք նե րը: Բա ցի ֆի նան սա կան 
օգ նու թյու նից, նրանք նաև պա րե նա յին օգ նու թյուն են ստա նում:

ա մե րիկ յան կեն սա թոշա կա յին հա մա կար գը հիմ ված  է կու տա կա յին ֆոն դի վրա: 
քա ղա քա ցի նե րը վճա րում են ե կամ տա հար կե րը, ինչն  էլ նրանց ի րա վունք  է տա լիս 
հե տա գա յում ստա նալ կեն սա թո շակ: այ նո ւա մե նայ նիվ, ով քեր ու նե ցել են աշ խա-
տան քի հնա րա վո րու թյուն և հետևա բար վճա րել են այդ ե կամ տա հար կե րը ի րա-
վունք ու նեն ստա նա լու կեն սա թո շակ, մյուս նե րը ստիպ ված են ա պա վի նե լու միայն 
սո ցիա լա կան օ ժան դա կու թյան հա մա կար գին: գո յու թյուն ու նի նաև ե կամ տա հար կի 
ա վան դի սահ մա նա փա կում, ին չի արդ յուն քում բե ռը նրանց հա մար, ով քեր ա ռա-
վել շատ են վաս տա կում, ա վե լի թեթև է:

Ա ռող ջա պա հա կան հա մա կարգ: ամն-ում չկա ու նի վեր սալ բյու ջե տա յին ա ռող-
ջա պա հա կան հա մա կարգ: Հիմ ա կա նում կա 3 խումբ, ո րոնք օգտ վում են այդ 
հա մա կար գից. դրանք զին ծա ռա յող ներն են, 65 տա րե կա նից բարձր ան ձինք և 
կա րի քա վոր նե րը: այս վեր ջին եր կու խմբե րում մարդ կանց քա նակն ա րագ ա ճում  է: 
միակ խնդի րն այն  է, որ այդ ան ձանց սպա սար կող բժիշկ ներն այլևս պատ րաս-
տա կամ չեն կա տա րե լու ի րենց աշ խա տան քը, քա նի որ գտնում են, որ պե տա կան 
վճա րում ե րը բա վա րար չեն:

դպ րո ցա կան կրթա կան հա մա կար գը բա ժան ված  է կրո նա կան և հան րա յին դպրոց-
նե րի: վեր ջին ներս կազ մա կերպ վում և ֆի նան սա վոր վում են տե ղա կան բյու ջեից: 
չ նա յած սա ինք նա կար գա վոր ման և մաս նակ ցու թյան տե սա կե տից ա ռա վե լու-
թյուն է, սա կայն ու նի ո րոշ թե րու թյուն ներ, քա նի որ ան հա վա սար  է ու սուց ման ո րա-
կը: քա նի որ դպրոց նե րը ֆի նան սա վոր վում են ե կամ տա հար կե րից, այն հա մայնք-
նե րը, ո րոնք ա ռա վել կա յա ցած են, կա րող են հա վել յալ գու մար ներ ներդ նել և 
հա մա պա տաս խա նա բար  է՛լ ա վե լի բա րե լա վել կրթա կան հա մա կար գը, մինչ դեռ 
ա ռա վել կա րի քա վոր հա մայնք ներն այդ գու մար նե րի բա ցա կա յու թյան պայ ման-
նե րում նման հնա րա վո րու թյուն չու նեն: Բ նա կա վայ րը և շր ջա կա հա մայնքն են 
շատ ան գամ պայ մա նա վո րում ու սուց ման ո րա կը: այ նո ւա մե նայ նիվ բարձ րա գույն 
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կրթու թյան հար ցում ա մե րիկ յան կրթա կան հա մա կարգն աշ խար հում ու նի ա մե-
նա բարձր ցու ցա նի շնե րից մե կը:

Ամ փո փում
ե՛վ քա ղա քա կան, և՛ սո ցիա լա կան ա պա հո վու թյան հա մա կար գերն ամն-ում բնու-
թագր վում են որ պես թույլ, պա սիվ, ո րոնց նպա տակն  է ան հատ նե րին տրա մադ րել 
լայ նա ծա վալ ան հա տա կան (բա ցա սա կան) ա զա տու թյուն: քա ղա քա կան հիմ ա-
կան ի րա վունք ներն ու նեն ա ռա վե լու թյուն, մինչ դեռ սո ցիա լա կան և տն տե սա կան 
ի րա վունք նե րը որևէ դեր չեն խա ղում: Հետևա բար պե տու թյու նը ցան կու թյուն չու-
նի մի ջամ տե լու հա սա րա կու թյան կամ շու կա յի կար գա վոր մա նը և չի ցան կա նում 
ու նե նալ դրա վե րա բեր յալ որևէ մի ջազ գա յին հա մա ձայ նագ րեր:

սա մաս նատ ված, ֆե դե րալ քա ղա քա կան հա մա կար գի և ա զա տա կան, կրո նա-
կան, հան րա պե տա կան մշա կույթ ու նե նալու արդ յունք է: դա նշա նա կում է, որ 
չնա յած ամն-ի բա րե կե ցիկ տնտե սա կան ցու ցա նիշ նե րին, այ սինքն՝ տնտե սա կան 
զար գաց մա նը, այն բա վա կան թույլ է սո ցիա լա կան ա պա հո վու թյան տե սա կե տից:

Օ րի նակ, այլ տնտե սա պես զար գա ցած երկր նե րի հա մե մատ, ամն-ն ու նի աղ քա-
տու թյան ա մե նա բարձր ցու ցա նի շը: Ջի նիի հա մար տադ րի չով չափ վող ան հա վա սա-
րու թյան աս տի ճա նը նույն պես բարձր է: սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի չա փո րո շիչ նե րի 
տե սանկ յու նից, ո րը պա հան ջում է ինչ պես դրա կան, այն պես էլ բա ցա սա կան ա զա-
տու թյուն նե րի տրա մադ րում, ամն-ի ցու ցա նի շը նույն պես ցածր  է: ե թե դի տար-
կենք հիմ ա կան ի րա վունք նե րի տե սանկ յու նից, քա ղա քա կան և սո ցիա լա կան 
ա պա հո վու թյան հա մա կար գերն ու նեն ա զա տա կա մու թյան բազ մա թիվ տար րեր: 
մեկ նա բա նու թյուն նե րի խնդիր է՝ արդ յոք ամն-ը պետք է հա մա րել թույլ ընդգծ-
ված սո ցիալ-դե մոկ րա տա կա՞ն, թե՞ խիստ ա զա տա կամ եր կիր: այ նո ւա մե նայ նիվ 
սկզբնա կան տես քով սո ցիալ-դե մոկ րա տիա գո յու թյուն ու նի միայն տե սա կա նո րեն, 
քա նի որ նույ նիսկ ամն-ն  ու նի տար րա կան, թեև թե րաճ, սո ցիա լա կան ա պա հո-
վու թյան հա մա կարգ:

նա խա գահ Բու շի կա ռա վա րու թյու նը, ներ քին գոր ծե րից և սեպ տեմ բե րի 11-ից 
հե տո անվ տան գու թյան քա ղա քա կա նու թյու նից բա ցի, եր կի րը կա ռա վա րում էր 
ա զա տա կա մու թյան ո գով, մաս նա վո րա պես տնտե սա կան և սո ցիա լա կան ո լորտ նե-
րում: նույ նիսկ փորձ ար վեց ա վե լի կրճա տել կամ սե փա կա նաշ նորհ ման են թար կել 
սո ցիա լա կան ծա ռա յու թյուն նե րի հա մա կար գը: վեր ջին նա խա գա հա կան ընտ րու-
թյուն նե րի արդ յուն քում դե մոկ րատ նե րի հաղ թա նա կը քիչ հույ սեր  է ներշն չում, որ 
կբա րե լավ վի սո ցիա լա կան հա մա կար գը, քա նի որ հա մե մա տու թյու նը եվ րո պա յի 
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սո ցիալ-դե մոկ րա տա կան կու սակ ցու թյուն նե րի հետ ցույց է տա լիս, որ սո ցիա լա-
կան խնդիր նե րը դե մոկ րատ նե րի հա մար սկզբուն քա յին չեն:

Հետագաընթեր-

ցանությանհամար

Լև Հիչ ման (2006թ.) 

«ԱՄՆ. մա ցոր դա-

յին սո ցիա լա կան 

հա սա րա կու թյուն 

և ա զա տա կա-

մա կան ժո ղովր-

դա վա րու թյուն», 

Թո մաս Մե յեր 

Praxis der Sozialen 

Demokratie,  Վեստ-

բա դեն, էջ 327– 73,

Winand Gellner 

and Martin Kleiber 

(2007), Das 

Regierungssystem 

der USA. Eine 

Einführung, Baden- 

Baden. Demokratie. 

Վեստ բա դեն,  

էջ 119 – 153

Զ բաղ վա ծու-
թյան մա կար դա կը 
2006թ.

72 %
մարդ կանց քա նա կը, ով քեր ընդգրկ ված են աշ խա-
տան քի ո լոր տում (15-64)՝ բնակ չու թյան ընդ հա նուր 
թվի հա մե մատ (աղբ յու րը՝ «եվ րոս տատ»)

Կա նանց զբաղ վա-
ծու թյան մա կար-
դա կը 2006թ.

66,1 %
 կա նանց քա նա կը, ով քեր ընդգրկ ված են աշ խա-
տան քի ո լոր տում (15-64)՝ բնակ չու թյան ընդ հա նուր 
թվի հա մե մատ (աղբ յու րը՝ «եվ րոս տատ»)

 Գոր ծազր կու թյան 
մա կար դա կը 
2006թ.

4,1 % 
 գոր ծա զուրկ նե րի հա մա մաս նու թյու նը տնտե սա պես 
ակ տիվ բնակ չու թյան շրջա նում (աղբ յու րը՝ «եվ րոս-
տատ»)

Եր կա րա ժամ կետ 
գոր ծազր կու-
թյան մա կար դա կը 
2006թ.

0,5 %
եր կա րա ժամ կետ գոր ծա զուրկ նե րի հա մա մաս նու-
թյու նը տնտե սա պես ակ տիվ բնակ չու թյան շրջա նում 
(աղբ յու րը՝ «եվ րոս տատ»)

Ե կա մուտ նե րի 
ան հա վա սա րու-
թյու նը 2006թ. 
ըստ Ջի նիի 
գործակցի 

40,8 %

 Հա րա բե րակ ցու թյունն ընդգր կում  է ե կա մուտ նե րի 
ան հա վա սա րու թյու նը, որ քան բարձր է ցու ցա նի շը, 
այն քան բարձր է ան հա վա սա րու թյան տո կո սը (աղբ-
յու րը՝ «մարդ կա յին զար գաց ման զե կույց»)

Աղ քա տու թյան 
ցու ցա նի շը 
2006թ.

15,4 %

աղ քա տու թյան ցու ցա նիշն իր մեջ նե րա ռում  է մի 
շարք ցու ցա նիշ ներ (կյան քի տևո ղու թյուն, գրա գի-
տու թյան աս տի ճան, ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յու-
թյուն նե րից օգտ վե լու հնա րա վո րու թյուն) 0=նվա զա-
գույն աղ քա տու թյան աս տի ճան, 100=ա ռա վե լա գույն 
աղ քա տու թյան աս տի ճան (աղբ յու րը՝ «մարդ կա յին 
զար գաց ման զե կույց»)

Կր թու թյուն. սո-
ցիալ-տնտե սա կան 
հիմ քե րի կար ևո-
րու թյու նը կրթու-
թյան հա մար

17,9 %

ու սա նող նե րի մաս նակ ցու թյան հա մա մաս նու թյու նը 
կախ ված է նրանց սո ցիալ-տնտե սա կան հիմ քե-
րից (աղբ յու րը՝ տՀԶկ (տն տե սա կան հա մա գոր-
ծակ ցու թյան և զար գաց ման կազ մա կեր պու թյուն), 
PISA (սո վո րող նե րի կրթա կան ձեռք բե րում ե րի ու 
նվա ճում ե րի գնա հատ ման մի ջազ գա յին ծրա գիր) 
ու սում ա սի րու թյուն նե րը, 2006թ.).

Ար հես տակ ցա-
կան միու թյուն-
նե րի խտու թյու նը 
2003թ.

12,4 %

ար հես տակ ցա կան միու թյուն նե րում ընդգրկ ված 
տնտե սա պես ակ տիվ բնակ չու թյան հա մա մաս-
նու թյու նը (վի սեր, 2006թ. ան դա մակ ցու թյու նը 
ար հես տակ ցա կան միու թյուն նե րում 24 երկր նե րում, 
ամ սա կան աշ խա տան քա յին տե սու թյուն (1/ 38-49)
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Ն վազ նե րա ռա կան 

սո ցիալ-դե մոկ րա-

տիա

Սո ցիա լա կան 

պե տու թյան վաղ 

զար գա ցու մ

Այ նո ւա մե նայ նիվ 

թե րի զար գա ցած 

սո ցիա լա կան 

պե տու թյուն

5.2. մեծ Բ րի տա նիա
Ք րիս տիան Ք րելլ

Սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի տե սու թյան շրջա նակ նե րում մեծ Բ րի տա նիան բնու թագր-
վում  է որ պես նվազ նե րա ռա կան սո ցիալ-դե մոկ րա տիա: սա նշա նա կում է, որ 
այս տեղ ի րա կա նաց վում են սո ցիա լա կան, տնտե սա կան և քա ղա քա ցիա կան ու 
քա ղա քա կան ի րա վունք նե րը: կարևո րա գույն ո լորտ նե րում առ կա է նաև սո ցիա-
լա կան հա մա կար գը, ո րը հիմ ված  է հիմ ա կան ի րա վունք նե րի վրա: այ նո ւա մե-
նայ նիվ սո ցիա լա կան ծա ռա յու թյուն նե րը ցած րո րակ են: Հիմ ա կան ի րա վունք ներն 
ու նեն ֆոր մալ վա վե րա կա նու թյուն, սա կայն գործ նա կա նում դրանք հա ճախ ո չինչ 
չեն նշա նա կում: մեծ Բ րի տա նիան հան դի սա նում  է սո ցիալ-ա զա տա կա մա կան 
դե մոկ րա տիա յի պե տու թյուն:

այն փաս տը, որ մեծ Բ րի տա նիան թե րի զար գա ցած սո ցիա լա կան պե տու թյուն  է, 
զար մա նա լի  է, քա նի որ սո ցիա լա կան պե տու թյան տար րերն ան տեղ շատ ա վե լի 
վաղ են ներդր վել, քան եվ րո պա կան այլ պե տու թյուն նե րում: ար տադ րա կան և տեխ-
նո լո գիա կան նո րա մու ծու թյուն նե րը, սկսած 18-րդ դա րից, ու ղեկց վե ցին ոչ միայն 
հա ջո ղու թյուն նե րով և բա րե կե ցու թյամբ, այլև սո ցիա լա կան խնդիր նե րի ա ճով, 
ո րոնք կապ ված էին ին դուստ րիա լի զա ցիա յի հետ՝ աղ քա տու թյուն, թե րի սնունդ 
և վատ ա ռող ջու թյուն, ան չա փա հաս նե րի աշ խա տու ժի կի րա ռում և ոչ հա մար ժեք 
սո ցիա լա կան ա պա հո վու թյուն:
չ նա յած ան հա ջո ղու թյուն նե րին, սո ցիա լա կան պե տու թյան ա ռա ջին տար րերն 
այս տեղ ներդր վել էին շատ ա վե լի վաղ: ա վե լորդ է նշել, որ սկզբում խոսք չկար 
հա մընդ հա նուր սո ցիա լա կան պե տու թյան մա սին: դ րա պատ ճառ նե րը պետք  է 
փնտրել ա ռա ջին հեր թին մեծ Բ րի տա նիա յի քա ղա քա կան կա ռույց նե րում և մ շա-
կույ թում: լի բե րա լիզմ ար դեն վա ղուց էա կան դեր էր խա ղում մեծ Բ րի տա նիա յի 
քա ղա քա կան մշա կույ թում: այն խթա նում  էր ա զատ ար տադ րու թյան զար գա ցու մը 
և տն տե սա կան բար գա վա ճու մը, ինչն իր հետ բե րեց քա ղա քա կան ի րա վունք-
նե րի սահ մա նա փա կում: Պե տու թյան մի ջամ տու թյու նը սո ցիա լա կան հար ցե րում 
այ նո ւա մե նայ նիվ մերժ վել  էր: դ րա փո խա րեն 18- 20-րդ դա րե րում սո ցիա լա կան 
և տն տե սա կան քա ղա քա կա նու թյու նը ձևա վոր վեց չմի ջամ տե լու լի բե րալ հա մոզ-
մուն քով. «կա ռա վա րու թյու նը չպետք է մի ջամ տի»:

սո ցիա լա կան ծա ռա յու թյուն նե րի թե րի զար գա ցում ե րը ո րոշ չա փով փոխ հա տուց-
վում  էին բա րե գոր ծու թյամբ: Բա զում բա րե գոր ծա կան կազ մա կեր պու թյուն ները և 
մաս նա վոր նվի րատ վու թյուն նե րը ձևա վո րե ցին և ն պաս տե ցին մեծ Բ րի տա նիա յի 
ոչ կա ռա վա րա կան կա ռույց նե րի ստեղծ մա նը, ո րոնք այ սօր  էլ գո յու թյուն ու նեն: այս 
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պրոբ լե մը միշտ  էլ գո յու թյուն ու ներ և կա րի քա վոր նե րից ոչ բո լորն էին կա րո ղա նում 
օգտ վել օգ նու թյան ծրագ րե րից: Բա ցի այդ բա րե գոր ծա կան կազ մա կեր պու թյուն-
նե րից, 19-րդ դա րում ձևա վոր վե ցին նաև  հզոր ար հես տակ ցա կան միու թյուն ներ: 
ի տար բե րու թյուն գեր մա նիա յի, այս տեղ ար հես տակ ցա կան միու թյուն նե րում մինչ 
օրս էլ միաս նու թյուն չի նկատ վում:

լեյ բո րիս տա կան կու սակ ցու թյու նը, այլ կերպ ա սած՝ սո ցիալ-դե մոկ րա տա կա նը, 
կազ մա վոր վել  է 1900թ. ար հես տակ ցա կան միու թյուն նե րից: ա ռա ջին հա մաշ-
խար հա յին պա տե րազ մից հե տո լեյ բո րիս տա կան կու սակ ցու թյու նը զար գա նա-
լով դար ձավ մեծ Բ րի տա նիա յում երկ րորդ ա մե նահզոր ու ժը, ո րը իշ խա նու թյան 
ե կավ 1945թ.: ն րա ղե կա վար մամբ հնա րա վոր ե ղավ զար գաց նե լ մեծ Բ րի տա նիան 
որ պես սո ցիա լա կան պե տու թյուն:

Պահ պա նո ղա կան և լեյ բո րիս տա կան կու սակ ցու թյուն նե րը հա մա ձայ նու թյան  էին 
ե կել մեծ Բ րի տա նիա յի՝ որ պես սո ցիա լա կան պե տու թյան հիմ ա կան ա ռանձ նա-
հատ կու թյուն նե րի վե րա բեր յալ: մեծ Բ րի տա նիա յի հետ պա տե րազմ յան կոն սեն-
սուս հաս կա ցու թյու նը հա ճախ հան դի պում է որ պես սո ցիա լա կան պայ մա նա գիր՝ 
տար բեր սո ցիա լա կան խա վե րի միջև:

1970-ա կան թվա կան նե րին Պահ պա նո ղա կան կու սակ ցու թյան ներ կա յա ցու ցիչ, 
վար չա պետ մար գա րետ թեթ չե րը հայ տա րա րեց «սո ցիա լա կան պայ մա նագ րի» 
ա վար տի մա սին և կոչ ա րեց վե րա դառ նալ պե տու թյան սահ ման նե րին: ի տար-
բե րու թյուն հետ պա տե րազմ յան քա ղա քա կան կոն ցեպ ցիա նե րի, թեթ չե րը հայ-
տա րա րեց, որ պե տու թյու նը պար տա վո րու թյուն չի կրում քա ղա քա ցի նե րի լրիվ 
զբաղ վա ծու թյան հա մար: ն րա կար ծի քով՝ պե տու թյան ցան կա ցած մի ջամ տու թյուն 
ա զատ տնտե սա կան դաշ տում պետք  է մերժ վեր: Պե տու թյան գոր ծու նեու թյու նը 
պետք  է կենտ րո նաց վեր ա ռա ջին հեր թին տնտե սա կան գոր ծու նեու թյան ակ տի-
վաց ման ա պա հով ման վրա, հատ կա պես դրա մա կան մի ջոց նե րի կա յու նաց մա ն: 
Պահ պա նո ղա կան կու սակ ցու թյան կա ռա վար ման ժա մա նա կաշր ջա նը (1979-97 
թթ. կա ռա վա րում էր թետ չե րը) բնու թագր վում  է որ պես սե փա կա նաշ նորհ ման 
և բ րի տա նա կան տնտե սու թյան բա զում ո լորտ նե րում սահ մա նա փա կում ե րի 
վե րաց ման շրջան:

թեթ չե րի կա ռա վար ման հետևանք նե րից  է նաև աղ քա տու թյան և մեծ Բ րի տա-
նիա յում սո ցիա լա կան ան հա վա սա րու թյան զգա լի ա ճը: այս և այլ ցու ցա նիշ նե ր 
թեթ չե րի կա ռա վար ման վեր ջում մեծ Բ րի տա նիան բնու թագ րում էին որ պես նվազ 
սո ցիալ-դե մոկ րա տիա պա րու նա կող եր կիր:

Հետ պա տե րազ մա-

կան կոն սեն սուս և 

«հա սա րա կա կան 

պայ մա նա գիր»

Թեթ չեր յան 

ժա մա նա կաշր ջան
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Թո նի Բ լեյ րը և 

Լեյ բո րիս տա կան 

կու սակ ցու թյու նը

Բ րի տա նա կան 

խորհր դա րա նը

1997թ. թո նի Բ լեյ րի և լեյ բո րիս տա կան կու սակ ցու թյան ընտ րու թյամբ մեծ Բ րի-
տա նիա յում վե րա կանգն վեց սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի զար գա ցու մը: լեյ բո րիստ նե րի 
հայ տա րա րած մի շարք մի ջո ցա ռում ե րով օ ժան դակ վեց սո ցիա լա կան ին տեգ րա-
ցիան: սո ցիա լա կան ծա ռա յու թյուն նե րի հա մընդ հա նուր ընդ լայ նու մը, հատ կա-
պես ա ռող ջա պա հա կան և կր թա կան ո լորտ նե րում, աղ քա տու թյան վե րաց մանն 
ուղղ ված մի ջո ցա ռում ե րը և ն վա զա գույն աշ խա տա վար ձի սահ մա նու մը հան դի-
սա նում են մեծ Բ րի տա նիա յի՝ որ պես սո ցիալ-դե մոկ րա տա կան պե տու թյան սահ-
ման ման միայն մի մա սը:

այ նո ւա մե նայ նիվ ընդգծ ված ա զա տա կան աշ խա տան քա յին շու կա յի և ա զա տա կան 
տնտե սու թյան պահ պա նու մը, ո րոնք ձևա վոր վել էին դեռ թեթ չե րի կա ռա վար ման 
ժա մա նա կաշր ջա նում, ինչ պես նաև Բ լեյ րի՝ պե տու թյան նկատ մամբ ավ տո րի տար 
մո տե ցու մը և ն րա քա ղա քա կա նու թյու նը որ պես՝ ամն-ի գոր ծըն կերոջ ի րա քի նկատ-
մամբ, հա կա սա կան  էր դարձ նում «եր րորդ ու ղու» բրի տա նա կան տար բե րա կը:

Քա ղա քա կան հա մա կար գը
մեծ Բ րի տա նիան միան շա նակ հա մար վում է եվ րո պա կան ա մե նա հին դե մոկ րա-
տա կան պե տու թյու նը: ն շե լով սա, պետք  է նաև ա վե լաց նել, որ բրի տա նա կան 
քա ղա քա կան հա մա կար գը բնու թագր վում  է որ պես ընտր ված դիկ տա տու րա: ինչ-
պե՞ս կա րե լի  է հա մա տե ղել այս եր կու հաս կա ցու թյուն նե րը:

այս եր կու թվաց յալ հա կա սու թյուն նե րը կա րող են կար գա վոր վել թռու ցիկ պատ մա-
կան  էքս կուր սով: Փա ռա հեղ հե ղա փո խու թյու նից հե տո (1688-89թթ.) բ րի տա նա-
կան խորհր դա րա նը հետզ հե տե ձեռք բե րեց  էլ ա վե լի մեծ ազ դե ցու թյուն: դա րե րի 
ըն թաց քում այն ի րա վունք նե րը և ա ռա վե լու թյուն նե րը, որ պատ կա նում էին թա գա-
վո րին, փո խանց վե ցին խորհր դա րա նին, որն ու նի ստո րին և վե րին պա լատ ներ: 
ար մա տա կան փո փո խու թյուն նե րը, որ կա տար վել  էին եվ րո պա կան գրե թե բո լոր 
երկր նե րում, հան գեց րին իշ խա նու թյուն նե րի տա րան ջատ մա նը, սա կայն մեծ Բ րի-
տա նիա յում դա տե ղի չու նե ցավ: այն լիա զո րու թյուն նե րը, որ սկզբնա կան շրջա նում 
ու ներ թա գա վո րը, այ սօր մե ծա մա սամբ տրվել են խորհր դա րա նին:

Հետևա բար խորհր դա րանն այ սօր ու նի գրե թե ան սահ մա նա փակ իշ խա նու թյուն 
և սահ մա նա փակ ված չէ որևէ այլ ա վե լի բարձր օ ղակ նե րով կամ սահ մա նա դրու-
թյամբ: գե րա գույն իշ խա նու թյունն այ սօր կենտ րո նաց ված է բրի տա նա կան խորհր-
դա րա նի ստո րին պա լա տի մե ծա մաս նու թյուն կազ մող կու սակ ցու թյան ա ռաջ նոր դի՝ 
վար չա պե տի ձեռ քում:
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Հ զոր կա ռա վա րու-

թյուն

Սո ցիալ-դե մոկ րա-

տիա յի հե տա գա 

զար գա ցում ե րը

Վաղ հիմ ա րար 

ի րա վունք ներ

Արդ յոք հիմ ա րար 

ի րա վունք ներն 

իս կա պե՞ս 

արդ յու նա վետ են

կա եր կու գոր ծոն, ո րոնք նպաս տում են կա ռա վա րու թյան հե տա գա  հզո րաց մա նը: 
ա ռա ջին՝ Բ րի տա նա կան պե տու թյան կենտ րո նաց ված կա ռուց ված քը նշա նա կում է՝ 
գո յու թյուն չու նի որևէ մարզ կամ նա հանգ, որ ու նակ  է ազ դե լու կենտ րո նա կան կա ռա-
վա րու թյան օ րենսդ րու թյան վրա: երկ րորդ. ընտ րա կան՝ իշ խա նու թյան հա սած հա մա-
կար գը նշա նա կում է, որ կու սակ ցու թյուն նե րից միայն մեկն  է հայ տա րար վում որ պես 
հաղ թող: կոա լի ցիոն կա ռա վա րու թյու նը, ե թե ժա մա նա կաշր ջա նը ճգնա ժա մա յին չէ, 
չի խրա խուս վում և անհ րա ժեշ տու թյուն չէ: Պահ պա նո ղա կան և լեյ բո րիս տա կան կու-
սակ ցու թյուն ներն ի րար են հա ջոր դում կա ռա վա րու թյան կազմ ման հա մար: այս եր կու 
կու սակ ցու թյուն նե րի հետ Բրի տա նիա յի կու սակ ցա կան հա մա կար գում լի բե րալ կու սակ-
ցու թյու նը կա րե լի  է սահ մա նել որ պես զգա լի ուժ: այլ կու սակ ցու թյուն նե ր չեն կա րո ղա ցել 
ազ գա յին մա կար դա կում ինք նա հաս տա տվել՝ ընտ րա կան հա մա կար գի պատ ճա ռով:

Պե տա կան կա ռույց նե րի կենտ րո նա ցու մը, հաղ թող կու սակ ցու թյան բա ցար ձակ 
մե ծա մաս նու թյու նը և ան կախ խորհր դա րա նը նշա նա կում է, որ կա ռա վա րու թյունն 
ու նի գոր ծե լու մեծ հնա րա վո րու թյուն ներ: քա ղա քա կան ուղ ղու թյան հա մընդ հա-
նուր հիմ ա կան փո փո խու թյուն նե րի կա րե լի  է հաս նել սեղմ ժամ կետ նե րում: ուս-
տի մեծ Բ րի տա նիա յում սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի զար գաց մա նը կա րե լի  է հաս նել 
ա վե լի ա րագ, քան եվր ո պա յի այլ երկր նե րում:

Հիմ ա կան ի րա վունք նե րի հա մա կար գը
մեծ Բ րի տա նիան բնու թագր վում  է հա կա սա կան հիմ ա կան ի րա վունք նե րի 
տե սանկ յու նից ևս: մի կող մից՝ մեծ խար տիա յի (1215թ.) և ի րա վունք նե րի հան-
րագ րի (1628թ.) ստո րագ րու մից հե տո ա ռա ջին հիմ ա կան ի րա վունք նե րը, ո րոնք 
ուղղ ված  էին բռնա կա լու թյան դեմ և հան դի սա նում  էին բա ցա սա կան քա ղա քա-
ցիա կան ի րա վունք ներ և ա զա տու թյուն ներ, ե րաշ խա վոր վե ցին ա վե լի վաղ, իսկ 
մ  յուս կող մից՝ մեծ Բ րի տա նիան չու նի սահ մա նադ րու թյուն, հետևա բար հիմ ա-
կան սահ մա նադ րա կան ի րա վունք նե րի վե րա բեր յալ չկա որևէ փաս տա թուղթ:

այ նո ւա մե նայ նիվ մեծ Բ րի տա նիան 1976թ. վա վե րաց րել է մակ-ի դաշ նագ րե րը 
քա ղա քա կան, տնտե սա կան և մ շա կու թա յին ի րա վունք նե րի մա սին: մար դու ի րա-
վունք նե րի եվ րո պա կան կոն վեն ցիան նույն պես 1998թ. ընդգրկ վել  է մեծ Բ րի տա-
նիա յի օ րենսդ րու թյու նում:

չ նա յած ֆոր մալ ի րա կա նու թյա նը, ո րոշ ո լորտ նե րում հիմ ա կան ի րա վունք ներն 
ու նեն բա վա կան չնչին գործ նա կան արդ յու նա վե տու թյուն: Օ րի նակ՝ աղ քա տու թյան 
վե րա բեր յալ բարձր ցու ցա նիշ նե րի փաս տը ստի պում  է կաս կա ծել, թե արդ յոք երկ-
րում ի րա կա նաց վո՞ւմ է ար ժա նա պա տիվ կյան քի ի րա վուն քը:



122

Շու կա նե րի 

նշա նա կու թյու նը

Ճ կուն աշ խա տան-
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լեյ բո րիստ նե րի իշ խա նու թյան գա լուց ի վեր ո րոշ հիմ ա կան ի րա վունք ներ ներ կա-
յաց վե ցին ա ռա վել ըն դար ձակ: Օ րի նակ ները վե րա բե րում են նվա զա գույն աշ խա-
տա վար ձի դրույ քա չա փերին, ո րոնք հիմ վե ցին 1999թ.: դ րա նով գոր ծա տու նե րին 
պար տադ րե ցին սահ մա նել հա վա սա րա չափ աշ խա տա վար ձ և աշ խա տան քա յին 
պայ ման նե ր կես դրույ քով աշ խա տող նե րի հա մար:

Քա ղա քա կան տնտե սու թյու նը
մեծ Բ րի տա նիան հա մար վում է դա սա կան տի պի ա զա տա կան-շու կա յա կան տնտե-
սու թյուն ու նե ցող եր կիր: Հա մա կարգ ված շու կա յա կան տնտե սու թյան հա մե մատ 
մրցակ ցա յին շու կան ա ռա վել կենտ րո նա կան տեղ է զբա ղեց նում:

Շու կա յի ա ռաջ նա հեր թու թյու նը նշմար վում  է, օ րի նակ, աշ խա տող նե րի և գոր ծա-
տու նե րի միջև աշ խա տա վար ձի դրույ քա չա փի շուրջ բա նակ ցու թյուն նե րի ժա մա-
նակ: քա նի որ ար հես տակ ցա կան միու թյուն նե րը ան կա տար են, մաս նատ ված, 
աշ խա տա վար ձի դրույ քա չա փի հար ցը հա ճախ դառ նում  է բա նակ ցու թյան թե մա 
աշ խա տակ ցի և գոր ծա տո ւի միջև և լուծ վում է ան հա տա կան կար գով: աշ խա տա-
վար ձի դրույ քա չա փը ուղ ղա կիո րեն կապ ված է շու կա յում ա ռա ջարկ վող գնի հետ: 
մաս նակ ցու թյան կամ վճռա կա նու թյան գա ղա փա րը, որ ակ տիվ կեր պով գոր ծում  է 
գեր մա նա կան մե տա լուր գիա կան և քա րած խա յին արդ յու նա բե րու թյու նում, մեծ 
Բ րի տա նիա յում բա ցա կա յում է:

մեծ Բ րի տա նիա յում որևէ դժվա րու թյուն  չկա մար դուն աշ խա տան քից ա զա տե-
լու հար ցում, քա նի որ աշ խա տա վոր նե րի պաշտ պա նվա ծու թյան հա մա կար գը ևս  
ան կա տար է: սա կայն ճկուն աշ խա տան քա յին շու կա յի պայ ման նե րում ո րա կա վո-
րում ու նե ցող մաս նա գետ նե րը կա րո ղա նում են նոր աշ խա տանք գտնել: Ընդ հա-
նուր առ մամբ, աշ խա տող նե րը եր կար չեն աշ խա տում նույն կազ մա կեր պու թյու նում: 
արդ յուն քում՝ նրանք որևէ հնա րա վո րու թյուն չու նեն հիմ ա վոր ո րա կա վո րում 
ստա նա լու որևէ կազ մա կեր պու թյու նում կամ տնտե սա կան ճյու ղում: սա հան դի-
սա նում  է պատ ճառ նե րից մե կը, ին չի հետևան քով մեծ Բ րի տա նիա յում ար տա դրո-
ղա կա նու թյունն այլ երկր նե րի հա մե մատ ա ռա վել ցածր  է:

այն ար տադ րու թյուն նե րը, ո րոնք ա զա տա կան տնտե սու թյան մեջ են, ներդ րում-
նե րի հա մար ի րենց կա պի տա լը ստա նում են գե րա զան ցա պես ֆի նան սա կան 
շու կա նե րից, ին չի արդ յուն քում ստիպ ված են վե րա դարձ նել այն կարճ ժամ-
կետ նե րում: ա ռա վել եր կար ֆի նան սա վոր ման հաս կա ցու թյուն, ինչ պի սին է 
«Hausbanken»/ Բան կե րի տու նը, գո յու թյուն չու նի: գեր մա նիա յի կազ մա կեր պու-
թյուն նե րում գո յու թյուն ու նի ա վան դույթ, հա մա ձայն ո րի նրանք ու նեն եր կա րա-



123

Սո ցիա լա կան 

պե տու թյան 

հիբ րի դա յին բնույ թը

Ա ռող ջա պա հա կան 

հա մա կարգ
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ժամ կետ, կա յուն հա րա բե րու թյուն ներ կոնկ րետ մեկ բան կի հետ: այդ պատ ճա-
ռով բրի տա նա կան տնտե սու թյու նը գտնվում է կար ճա ժամ կետ և ե կա մուտ նե րի 
մաք սի մում ա պա հով ման աք ցա նի մեջ:

Սո ցիա լա կան պե տու թյուն
սո ցիա լա կան պե տու թյուն նե րի հա մե մատ մեծ Բ րի տա նիան, որ պես կա նոն, բնու-
թագր վում  է որ պես «հիբ րի դա յին բնույ թի» պե տու թյուն: Բ րի տա նա կան սո ցիա-
լա կան հա մա կար գն  ի րե նից ներ կա յաց նում է տար բեր գա ղա փար նե րի մի խումբ, 
ո րը չի ընդգրկ վում մեկ հա մա կար գում: Օ րի նակ, սո ցիա լա կան ա պա հո վու թյան 
ո րոշ ծա ռա յու թյուն ներ, ա սենք՝ ա ռող ջա պա հա կան հա մա կար գը, հա մա տա-
րած տրա մադր վում են երկ րի յու րա քանչ յուր քա ղա քա ցու: այլ ծա ռա յու թյուն-
ներ տրա մադր վում են միայն կա րի քա վոր նե րին, ո րոնք հա ճախ նվաս տաց նող 
են: այ նո ւա մե նայ նիվ մեծ Բ րի տա նիան հա մար վում է ա զա տա կան-սո ցիա լա-
կան պե տու թյուն: սո ցիա լա կան ա պա հո վու թյան հա մա կարգն ա պա հո վում  է 
հիմ ա կան ռիս կե րից, այն դեպ քում, երբ ցան կա ցած այլ կա րիք ներ, ո րոնք չեն 
մտնում այդ հիմ ա կան դրույթ նե րի մեջ, պետք  է ի րա կա նաց վեն ա զատ շու կա-
յա կան մի ջոց նե րից:

Ա ռող ջա պա հա կան հա մա կարգ. ազ գա յին ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յու թյու նը 
(աած) հան դի սա նում  է բրի տա նա կան սո ցիա լա կան պե տու թյան մար գա րի տը: 
այն ֆի նան սա վոր վում  է հար կա յին մուտ քե րից և ե րաշ խա վո րում  է անվ ճար 
բու ժօգ նու թյուն, ինչ պես նաև անհ րա ժեշտ ռե սուրս նե րի և դե ղա մի ջոց նե րի 
տրա մադ րում: աած -ի հիմ ա կան ա ռա վե լու թյուն նե րից մեկն  էլ այն է, որ բո լո-
րին հա սա նե լի լի նե լուց բա ցի այն նաև թա փան ցիկ  է: սա կայն աած-ի հա մա-
կար գը եր կար տա րի ներ ար դեն ֆի նան սա վոր ման կա րիք ու նի, ին չը բե րում է 
նրան, որ, օ րի նակ, վի րա հա տա կան մի ջամ տու թյան հա մար մար դիկ ստիպ ված 
են սպա սել եր կար: սա կայն 2000թ.-ից հսկա յա կան գու մար ներ են ներդր վել 
աած-ի հա մա կարգում:

Սո ցիա լա կան ա պա հո վու թյուն. ազ գա յին ա պա հո վագ րա կան հա մա կար գը 
ա պա հո վում  է մարդ կանց մի շարք ռիս կե րից, ինչ պի սիք են ծե րու թյու նը, գոր ծազր-
կու թյու նը, աշ խա տա վայ րում դժբախտ պա տա հա րը կամ հաշ ման դա մու թյու նը: 
ազ գա յին ա պա հո վագ րա կան հա մա կար գը ֆի նան սա վոր վում  է կու տա կա յին ֆոն-
դից՝ ել նե լով ե կա մուտ նե րի հա մա մաս նու թյու նից: ծա ռա յու թյու նը տրա մադր վում է 
միան ման հի մունք նե րով և տա լիս  է միայն բա զա յին ա պա հո վագ րու թյուն: ն րանք, 
ով քեր ցան կա նում են ստա նալ ա պա հո վագ րու թյան ա ռա վել լիար ժեք փա թեթ, 
պետք  է փնտրեն այն ա զատ շու կա յում:
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Սո ցիա լա կան ա ջակ ցու թյուն. ազ գա յին սոցիալական ա ջակ ցու թյու նը տրա մադ-
րում  է մի շարք ա ռա վե լու թյուն ներ, ո րոնք հա սու են նրանց, ով քեր հնա րա վո րու թյուն 
չու նեն ե կա մուտ նե րի կու տա կա յին հիմ քի վրա ստա նա լու, ինչ պես նաև օգտ վե լու 
մաս նա վոր ա զատ շու կա յում տրա մադր վող ա պա հո վագ րա կան ծա ռա յու թյուն նե-
րից: այս ծա ռա յու թյուն նե րը ֆի նան սա վոր վում են հար կե րից և տ րա մադր վում են 
խիստ քննու թյան են թար կե լով դի մող նե րին, ո րոնք կա րո ղա ցել են ա պա ցու ցել, որ 
դա  է նրանց օգ նե լու միակ մի ջո ցը:

Կր թա կան հա մա կարգ. Բ րի տա նիա յում դպրո ցա կան կրթա կան հա մա կար գը 
բա ժան վում է պե տա կան, մաս նա վոր, ինչ պես նաև հան րա յին դպրոց նե րի: Ըստ 
ո րոշ տվյալ նե րի, բրի տա նա կան կրթա կան հա մա կար գի նման բա ժա նում է 
պատ ճառ նե րից մե կը, որ կրթա կան ընդ հա նուր մա կար դա կը և մաս նա գի տա կան 
ո րա կա վո րու մը բա վա կան ցածր  են: սո ցիա լա կան կար գա վի ճա կի և կր թու թյան 
միջև հա րա բե րակ ցու թյունն ակն հայտ  է: կր թա կան հա մա կար գի բա րե փո խում-
նե րը և զար գա ցում ե րը լեյ բո րիս տա կան կու սակ ցու թյան կարևոր խնդիր նե րից 
են, և այդ հա մա կար գում ներդր վել են  էա կան մի ջոց ներ, չնա յած միա ժա մա նակ 
ար վում էին նաև բա զում հա կա սա կան գոր ծո ղու թյուն ներ, օ րի նակ՝ ու սա նող նե րի 
հա մար կրթու թյան վար ձի սահ մա նու մը:

Ամ փո փում
1990-ա կան նե րից ի վեր մեծ Բ րի տա նիան վերսկ սեց իր դե պի սո ցիալ-դե մոկ րա տիա 
տա նող զար գաց ման ու ղին: լեյ բո րիս տա կան կու սակ ցու թյան հիմ ա կան նպա տակն  էր 
ա պա հո վել սո ցիա լա կան ին տեգ րա ցիա բո լոր քա ղա քա ցի նե րի հա մար՝ ա ռա ջին հեր թին 
հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռե լով մարդ կանց մաս նակ ցու թյուն ու նե նա լու աշ խա տան քի 
շու կա յում: սո ցիա լա կան ա պա հո վագ րու թյու նը պետք  է ուղղ ված լի ներ նրանց, ով քեր 
իս կա պես դրա կա րիքն ու նեին, այլ ոչ թե ա պա հո վեր մարդ կանց այն քան թվա քա նակ, 
որ քան կա րող  էր ի րեն թույլ տալ, և տ րա մադր եր այն բարձր մա կար դա կով: միև նույն 
ժա մա նակ տրա մադ րում  էր սո ցիա լա կան նպաստ ներ նրանց, ով քեր կա րո ղա նում էին 
ա պա ցու ցել դրա անհ րա ժեշ տու թյու նը:

մեծ Բ րի տա նիա յում կա յուն տնտե սա կան ա ճը և աշ խա տան քա յին շու կա յում 
ակ տիվ քա ղա քա կա նու թյու նը հան գեց րե ցին աշ խա տա վոր նե րի թվա քա նա կի 
ա ճի, և արդ յուն քում կա րի քա վոր նե րի քա նա կը նվա զեց և բարձ րա ցավ սո ցիա-
լա կան ակ տի վու թյու նը: այ նո ւա մե նայ նիվ, մշտա պես հիմ վե լով կա րի քա վոր նե րի 
ա վե լաց ման, սո ցիա լա կան նպաստ նե րի ցածր մա կար դա կի և կր թա կան մա կար-
դա կում տրա մադր վող հնա րա վո րու թյուն նե րի ան հա վա սա րու թյան վրա, մեծ Բ րի-
տա նիան բնու թագր վում  է որ պես սո ցիալ-դե մոկ րա տիա նվազ նե րա ռող եր կիր:
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Հետագա

ընթերցանու-

թյանհամար.

Ք րիս տիան 

Կ րելլ (2006թ.), 

«Հե տամ աց նե՞ր, 

թե՞ ա ռաջ նորդ-

ներ» der britische 

Sozialstaat im 

Spiegel der Sozialen 

Demokratie’, 

Թո մաս Մե յեր 

«Praxis der Sozialen 

Demokratie», Վեստ-

բա դեն (էջ 130-241):

Ա լեք սանդր 

Պեթ րինգ /200 

‘Groշbritannien’, in: 

Wolfgang Merkel 

et al. (eds), Die 

Reformfähigkeit 

der Sozialen 

Demokratie, Վեստ-

բա դեն (էջ 119-153):

Զ բաղ վա ծու-
թյան մա կար դա կը 
2006թ.

71,5 %
մարդ կանց քա նա կը, ով քեր ընդգրկ ված են աշ խա-
տան քի ո լոր տում (15-64)՝ բնակ չու թյան ընդ հա նուր 
թվի հա մե մատ (աղբ յու րը՝ «եվ րոս տատ»)

Կա նանց զբաղ վա-
ծու թյան մա կար-
դա կը 2006թ.

65,8 %
 կա նանց քա նա կը, ով քեր ընդգրկ ված են աշ խա-
տան քի ո լոր տում (15-64)՝ բնակ չու թյան ընդ հա նուր 
թվի հա մե մատ (աղբ յու րը՝ «եվ րոս տատ»)

 Գոր ծազր կու թյան 
մա կար դա կը 
2006թ.

5,3 % 
 գոր ծա զուրկ նե րի հա մա մաս նու թյու նը տնտե սա պես 
ակ տիվ բնակ չու թյան շրջա նում (աղբ յու րը՝ «եվ րոս-
տատ»)

Եր կա րա ժամ կետ 
գոր ծազր կու-
թյան մա կար դա կը 
2006թ.

1,2 %
եր կա րա ժամ կետ գոր ծա զուրկ նե րի հա մա մաս նու-
թյու նը տնտե սա պես ակ տիվ բնակ չու թյան շրջա նում 
(աղբ յու րը՝ «եվ րոս տատ»)

Ե կա մուտ նե րի 
ան հա վա սա րու-
թյու նը 2006թ. 
ըստ Ջի նիի 
գործակցի 

36 %

 Հա րա բե րակ ցու թյունն ընդգր կում  է ե կա մուտ նե րի 
ան հա վա սա րու թյու նը, որ քան բարձր է ցու ցա նի շը, 
այն քան բարձր է ան հա վա սա րու թյան տո կո սը (աղբ-
յու րը՝ «մարդ կա յին զար գաց ման զե կույց»)

Աղ քա տու թյան 
ցու ցա նի շը 
2006թ.

14,8 %

աղ քա տու թյան ցու ցա նիշն իր մեջ նե րա ռում  է մի 
շարք ցու ցա նիշ ներ (կյան քի տևո ղու թյուն, գրա գի-
տու թյան աս տի ճան, ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յու-
թյուն նե րից օգտ վե լու հնա րա վո րու թյուն) 0=նվա զա-
գույն աղ քա տու թյան աս տի ճան, 100=ա ռա վե լա գույն 
աղ քա տու թյան աս տի ճան (աղբ յու րը՝ «մարդ կա յին 
զար գաց ման զե կույց»)

Կր թու թյուն. սո-
ցիալ-տնտե սա կան 
հիմ քե րի կար ևո-
րու թյու նը կրթու-
թյան հա մար

13,9 %

ու սա նող նե րի մաս նակ ցու թյան հա մա մաս նու թյու նը 
կախ ված է նրանց սո ցիալ-տնտե սա կան հիմ քե-
րից (աղբ յու րը՝ տՀԶկ (տն տե սա կան հա մա գոր-
ծակ ցու թյան և զար գաց ման կազ մա կեր պու թյուն), 
PISA (սո վո րող նե րի կրթա կան ձեռք բե րում ե րի ու 
նվա ճում ե րի գնա հատ ման մի ջազ գա յին ծրա գիր) 
ու սում ա սի րու թյուն նե րը, 2006թ.).

Ար հես տակ ցա-
կան միու թյուն-
նե րի խտու թյու նը 
2003թ.

29,3 %

ար հես տակ ցա կան միու թյուն նե րում ընդգրկ ված 
տնտե սա պես ակ տիվ բնակ չու թյան հա մա մաս-
նու թյու նը (վի սեր, 2006թ. ան դա մակ ցու թյու նը 
ար հես տակ ցա կան միու թյուն նե րում 24 երկր նե րում, 
ամ սա կան աշ խա տան քա յին տե սու թյուն (1/ 38-49)
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Սո ցիալ-դե մոկ րա-

տիա յի հա ջող վա՞ծ 

պատ մու թյուն

«Գեր մա նա կան 

մո դել»

5.3. գեր մա նիա
Քրս տոֆ Էգլե

Հաշ վի առ նե լով այն քա ղա քա կան և տն տե սա կան ի րա վի ճա կը, ո րում հայտն վեց 
գեր մա նիան երկ րորդ հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մից հե տո, Ֆե դե րատիվ Հան-
րա պե տու թյան18 օ րի նա կը կա րե լի  է հա մա րել սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի հա ջող ված 
օ րի նակ: մտավախությունը, թե նա ցիստ նե րի կա ռա վա րու մից հե տո գեր մա նիան 
կա րող  է դառ նալ խա ղաղ և դե մոկ րա տա կան հան րա պե տու թյուն, փա րատ վե ց 
Ֆե դե րատիվ Հան րա պե տու թյու նում դե մոկ րա տիա յի կա յու նու թյամբ և կեն սա կան 
քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կու թյան ամ րապնդ մամբ: երկ րի ժո ղովր դա վա րաց-
ման գոր ծըն թա ցը և հա սա րա կու թյան ձևա վո րու մը լիար ժեք ի րա կա նաց վե ցին 
միայն 1960-ա կան նե րին: նա ցիս տա կան կա ռա վար ման ան պատ վու թյու նը և 
վեյ մեր յան Հան րա պե տու թյան փլու զու մը ի րենց հետ քը թո ղե ցին գեր մա նիա յի 
քա ղա քա կան մշա կույ թում: ի րա կան դրու թյու նը լու սա բա նե լու հա մար կա րե լի  է 
նշել նաև ազ գա յնա կան հռե տո րի կա յից հրա ժա րու մը և զան կա ցած ծայ րա հե ղու-
թյուն նե րի նկատ մամբ սկեպ տի ցիզ մը: Փոխ զի ջում ե րի փնտրու մը և «ի մաս տի» 
սահ մա նու մը հա մար վում են Ֆե դե րատիվ Հան րա պե տու թյան կարևո րա գույն 
ա ռա քի նու թյուն նե րը:

1945 թվա կա նից հե տո, հա ջող վե րա դե մոկ րա տաց ման հետ մեկ տեղ, «տնտե սա-
կան հրաշ քը» ևս ն պաս տեց նրան, որ Ֆե դե րատիվ Հան րա պե տու թյու նը օ րի նակ 
ծա ռա յի արևմտ յան ար տադ րա պես զար գա ցած այլ երկր նե րի հա մար՝ իր տնտե սա-
կան զար գաց մամբ, քա ղա քա կան կա յու նու թյամբ և սո ցիա լա կան հա վա սա րակշ-
ռու թյամբ: գեր մա նա կան սո ցիալ-դե մոկ րա տիան նույ նաց վում է սո ցիա լա կան և 
տն տե սա կան կար գի ֆե դե րալ հան րա պե տու թյան հետ, ինչն  էլ սո ցիալ-դե մոկ րատ-
նե րը վկա յա կո չում  են ի րենց քա ղա քա կան նպա տակ նե րի ի րա կա նաց ման ճա նա-
պար հին: Օ րի նակ, 1976թ. հա մընդ հա նուր ընտ րու թյուն նե րի ժա մա նակ սդկ-ն իր 
ընտ րար շա վը կազ մա կեր պեց «գեր մա նա կան մո դե լի» հի ման վրա: այ նո ւա մե նայ նիվ 
վե րա միա վո րու մից հե տո ա վե լի ու ա վե լի ակ ներև էր դառ նում, որ Ֆե դե րատիվ 
Հան րա պե տու թյունն այլևս չեր կա րող կա տա րել մո դե լի դե րը, քա նի որ հետ էր 
ըն կել տնտե սա կան ա ճը և խն դիր ներ էին ծա գել նոր աշ խա տա տե ղե րի ստեղծ ման 
գոր ծում: Հե տաքր քիր է, որ մի շարք գոր ծոն ներ, ո րոնք 1980-ա կան թթ. հա մար-
վում էին «գեր մա նա կան մո դե լի» հա ջո ղու թյան պատ ճառ ներ, 1990-ա կան նե րին 
սահ ման վե ցին որ պես գեր մա նիա յի «անկ ման» պատ ճառ ներ: ս րանց մեջ էա կան 
տեղ է զբա ղեց նում կա ռա վար ման հա մա կար գը, ո րը դան դաղ էր ա դապ տաց վում 

18  ցավոք, տեղի սահմանափակության պատճառով չենք կարող քննարկել այն զարգացումերը, որոնք 
տեղի ունեցան գերմանիայի դեմոկրատական Հանրապետությունում (գդՀ):
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փո փոխ վող տնտե սա կան պայ ման նե րին (օ րի նակ՝ գլո բա լի զա ցիա յի), ինչ պես նաև՝ 
պե տա կան սո ցիա լա կան ա պա հո վու թյան ո րոշ կա ռույց ներ, ո րոնք մի շարք երկ-
րա մա սե րում աշ խա տա տե ղե րի ստեղծ ման ճա նա պար հին ար գելք հան դի սա ցան, 
հատ կա պես կա նանց և ն րանց հա մար, ով քեր ու նեին ցածր ո րա կա վո րում: Պատ-
մա կան հա ջո ղու թյունն այն էր, որ Հիմ ա կան օ րեն քը գոր ծեց եր կար, չնա յած ի 
սկզբա նե ստեղծ վել էր ան ցու մա յին ժա մա նա կաշր ջա նի հա մար:

Հիմ ա կան ի րա վունք նե րի հա մա կար գը Հիմ ա կան օ րեն քում
վեյ մեր յան Հան րա պե տու թյան փլու զու մից քա ղած դա սե րի շնոր հիվ Հիմ ա կան 
օ րեն քի (Grundgesetz) ա ռա ջին 20 հոդ ված ներն ամ րագ րե ցին մարդ կա յին և քա ղա-
քա ցիա կան հիմ ա կան ի րա վունք նե րը և ա զա տու թյուն նե րը որ պես օ րենք, որն 
ա վե լի վեր է դաս վում, քան պե տու թյու նը, և ո րի հիմ ա կան  էու թյու նը չի կա րող 
փո փոխ վել խորհր դա րա նի կող մից: դ րա նում ընդգրկ ված են անձ նա կան կյան-
քին չմի ջամ տե լու այս պես կոչ ված ա զա տա կան ի րա վունք ներ, ո րոնք ար գե լում են 
պե տու թյա նը մի ջամ տե լու մաս նա վոր ո լոր տին (բա ցա սա կան ա զա տու թյուն ներ) 
և դե մոկ րա տա կան ի րա վունք նե րին ու մաս նակ ցու թյան ի րա վուն քին (դրա կան 
ա զա տու թյուն ներ): սո ցիա լա կան ի րա վունք նե րը՝ աշ խա տան քի, բնա կու թյան վայ-
րի, կրթու թյան կամ նվա զա գույն ե կա մու տի, ընդգրկ ված չեն Հիմ ա կան օ րեն քում, 
չնա յած դրանք ամ րագր ված են ո րոշ երկ րա մա սե րի սահ մա նադ րու թյուն նե րում: 
Հիմ ա կան օ րեն քում որևէ հա տուկ տնտե սա կան հա մա կարգ ևս սահ ման ված չէ, 
բայց այն չկար գա վոր վող շու կա յա կան կա պի տա լիզ մի և սո ցիա լիս տա կան պլա-
նա յին տնտե սու թյան դեմ ու նի մի շարք սահ մա նած պար սիպ ներ: Օ րի նակ, Հիմ-
նա կան օ րեն քի 14-րդ հոդ վա ծում ամ րագր ված են սե փա կա նու թյան և ժա ռան գու-
թյան ի րա վունք նե րը, չնա յած այդ սե փա կա նու թյան օգ տա գոր ծու մը պետք  է «նաև 
ծա ռա յի հա սա րա կու թյա նը»: այս դրույ թը գտավ իր գործ նա կան ար տա հայ տու մը 
շու կա յա կան սո ցիալ-տնտե սա կան կոն ցեպ ցիա յում:

Քա ղա քա կան հա մա կար գը
կա ռա վար ման հա մա կարգն այն պես է սահ ման ված, որ դե մոկ րա տիա յի ձա խո ղում 
այլևս անհ նա րին լի նի: դ րա հա մար ներդր վել են իշ խա նու թյուն նե րի տա րան ջատ-
ման խիստ մե խա նիզմ եր, ո րոն ցում գոր ծա դիր իշ խա նու թյան ու ժը սահ մա նա-
փակ ված է ա ռա վել խիստ, քան այլ դե մոկ րա տա կան երկր նե րում: այս պա րիսպ-
նե րը ստեղծ վել են ա ռա վել  հզոր պե տու թյա նը հա կա ռակ: դ րանք նե րա ռում են 
ֆե դե րալ հա մա կար գը և ֆե դե րալ երկ րա մա սե րի մաս նակ ցու թյան հնա րա վո-
րու թյու նը ֆե դե րալ օ րեն քի ստեղծ ման գոր ծըն թաց նե րին (Բուն դես րա տից մինչև 
գեր մա նիա յի խորհր դա րա նի վե րին պա լա տը), Ֆե դե րալ սահ մա նադ րա կան 
դա տա րա նի ա մուր դիր քե րի սահ մա նու մը, ինչ պես նաև Բուն դես բան կի ան կա-

Բա ցա սա կան և 

դ րա կան քա ղա քա-

ցիա կան ի րա վունք-

նե րը և ա զա տու-

թյուն նե րը 

Հիմ ա կան 

օ րեն քում

Տա րան ջատ ման և 

լիա զո րու թյուն նե րի 

սահ մա նա փա կման 

բարձր աս տի ճան
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Քա ղա քա կան 

կու սակ ցու թյուն-

նե րի կենտ րո նա կան 

դե րը

Գեր մա նիա յի 

կա յու նու թյան 

կող մո րոշ ման 

ու ժեղ և թույլ 

կող մե րը

խու թյու նը (ա վե լի ուշ այն փո խա րին վեց եվ րո պա կան կենտ րո նա կան բան կով), 
ո րոշ երկ րա մա սե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի մաս նակ ցու թյու նը պե տա կան քա ղա քա-
ցիա կան խնդիր նե րի լուծ ման գոր ծում և, վեր ջա պես, սո ցիա լա կան խմբե րի մաս-
նակ ցու թյու նը սո ցիա լա կան ա պա հո վու թյան հա մա կար գի կա ռա վար ման գոր ծին: 
Հիմ վե լով այս ա մե նի վրա, ա մե րի կա ցի քա ղա քա գետ Պե տեր կատ զեյնշ տեյ նը 
հայ տա րա րեց, որ Ֆե դե րատիվ Հան րա պե տու թյու նը հան դի սա նում  է «կի սա սու-
վե րեն» հան րա պե տու թյուն: այս փաս տը շատ կարևոր  է, հաշ վի առ նե լով այն, որ 
մինչև 1990 թ. Ֆե դե րատիվ Հան րա պե տու թյու նը կի սա սու վե րեն  էր նաև ա տա-
քին քա ղա քա կա նու թյան հար ցում:

ինս տի տու ցիո նալ պար տա կա նու թյուն նե րը, ո րոնք ստեղծ վել էին բա լան սա վո րե լու 
տար բեր հե տաքրք րու թյուն նե րը, որևէ վնաս չեն հասց րել Ֆե դե րատիվ Հան րա պե-
տու թյա նը: կա ռա վար ման հա մա կար գը բնու թագր վում  է որ պես արդ յու նա վետ ու 
ներ կա յա ցուց չա կան: Խորհր դա րա նա կան հա մա կար գը բաց է սո ցիա լա կան զար գա-
ցում ե րի հա մար (օ րի նակ՝ նոր կու սակ ցու թյուն նե րի ստեղծ ման հա մար) և միև նույն 
ժա մա նակ նպաս տում է կա յու նու թյան և կա ռա վա րու թյան ստեղծ մա նը: Օ րենս-
դրա կան դաշ տում ներդր վել է օ տա րերկր յա փոր ձը, քա նի որ տար բեր շա հագր գիռ 
խմբե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ պար բե րա բար շփվե լու հնա րա վո րու թյուն ու նեն: երկ րի 
զար գաց ման հար ցում կենտ րո նա կան դեր են խա ղում քա ղա քա կան կու սակ ցու-
թյուն նե րի կար ծիք նե րը, սա կայն հա սա րա կա կան գոր ծիչ նե րին ևս  ար տա հայտ վե լու 
հնա րա վո րու թյուն  է ըն ձեռ վում: այդ պես նրանք կա տա րում են կարևոր միջ նոր դի 
դեր պե տու թյան և հա սա րա կու թյան միջև: քա նի որ կու սակ ցու թյուն նե րը, բա ցի 
ֆե դե րալ կա ռա վա րու թյու նից, կա րող են ներ կա յաց ված լի նել նաև 16 երկ րա մա սե րի 
կա ռա վա րու թյուն նե րում, ուս տի կու սակ ցու թյուն նե րը գրե թե եր բեք ընդգր կված չեն 
լի նում բա ցա ռա պես կա ռա վա րու թյան կամ ընդ դի մու թյան կազ մում: սա հիմ ա-
կա նում վե րա բեր ում  է եր կու ա ռա ջա տար կու սակ ցու թյուն նե րին՝ գսդկ-ին և քդկ/
քսմ-ին: այն պես որ, ֆե դե րալ հան րա պե տու թյու նը եր բեք չի մում ա ռանց ֆոր մալ 
կամ ոչ ֆոր մալ «մեծ կոա լի ցիա յի»: այս հար կադ րու մը հա մա գոր ծակ ցու թյան հա մար 
հիմ ա կա նում տնտե սա կան և սո ցիա լա կան քա ղա քա կա նու թյան մեջ «մի ջին ու ղու 
քա ղա քա կա նու թյուն» է (մանֆ րեդ Շ միդտ), որն, ինչ պես ար դեն նշվել է, կա տար յալ 
հա մընկ նում  է գեր մա նիա յի քա ղա քա կան մշա կույ թի հետ:

կու սակ ցու թյուն նե րը և կա ռա վար ման ֆե դե րալ հա մա կար գը կա րող են միա վոր-
վել՝ կան խե լու կարևոր ո րո շում ե րի կա յա ցու մը՝ կու սակ ցու թյուն նե րի բա նա վե-
ճե րի արդ յուն քում ան բա վա րար փոխ զի ջում ե րի պայ ման նե րում: դ րա օ րի նակ-
նե րը 1990 թ. -ից հե տո կրկնա պատկ վել են: գեր մա նիա յի վե րա միա վո րու մից հե տո 
ֆե դե րալ միա վոր նե րի թիվն ա ճեց, և անհ րա ժեշտ փո փո խու թյուն նե րը գլո բա լի-
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«Ռեյ նի կա պի տա-

լիզ մը»

Վճ ռա կա նու թյուն և 

հա վա քա կան 

սա կար կում եր

զա ցիա յի ա րագ կա յաց ման պայ ման նե րում չէին կա տար վել անհ րա ժեշտ ա րա-
գու թյամբ: քա նի որ նկատ վում էր ի ներ ցիա յի մի տում, քա ղա քա կան հա մա կար գը, 
որ կող մո րոշ ված էր դե պի կա յու նու թյուն, դար ձավ լու ծում պա հան ջող խնդիր: 
տա րի նե րի ըն թաց քում կա տար վում էին ֆե դե րալ հա մա կար գի ռե ֆորմ եր, ո րոնք 
հիմ ված  էին ա ռա վել «բա րե կա մա կան ո րո շում ե րի» վրա:

Քա ղա քա կան տնտե սու թյու նը
գեր մա նիան հա մար վում է այս պես կոչ ված հա մա կարգ ված շու կա յա կան տնտե-
սու թյան տի պիկ օ րի նակ, որ տեղ ձեռ նար կու թյուն նե րը ստա նում են ի րենց եր կա-
րա ժամ կետ վար կե րը հենց ի րենց բան կե րից՝ ի տար բե րու թյուն ա զա տա կան 
շու կա յա կան տնտե սու թյուն նե րի, ո րոնք հիմ ված են շու կա յա կան կա պի տա լի 
վրա: դ րա շնոր հիվ արդ յու նա բե րու թյան և բան կա յին սեկտո րի միջև ստեղծ-
ված փո խա դարձ կա պը հան դի սա նում  է «Ռեյ նի կա պի տա լիզ մի» հիմ ա կան 
ա ռանձ նա հատ կու թյու նը: Հիմ վե լով «համ բե րա տար կա պի տա լի» վրա, ստրա-
տե գիա կան ձեռ նար կու թյուն նե րը ո րո շում ըն դու նե լու հա մար ա ռա վել եր կար 
ժա մա նակ ու նեն, քան կար ճա ժամ կետ բաժ նե տի րա կան կողմ ո րոշ ման ժա մա-
նակ: «գեր մա նա կան AG»-ի տի պիկ օ րի նակ  է նաև աշ խա տող նե րի մաս նակ-
ցու թյու նը ձեռ նար կու թյան կա ռա վար ման գոր ծին. ինչ պես մաս նակ ցու թյուն 
կազ մա կերպ ման մա կար դա կում՝ աշ խա տա տե ղե րի ստեղ ծում, աշ խա տան-
քա յին ըն թաց քի կազ մա կեր պում և կադ րա յին հար ցեր, այն պես էլ ձեռ նար կու-
թյան մա կար դա կի մաս նակ ցու թյուն՝ աշ խա տա վոր նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի 
ընդգրկ վե լը բաց բաժ նե տի րա կան և այլ խո շոր բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյուն-
նե րի կազ մում: Հաշ վի առ նե լով այս ա մե նը, սո ցիա լա կան հա րա բե րու թյուն նե րը 
հիմ ա կա նում բնու թագր վում են որ պես հա մա գոր ծակ ցու թյուն: աշ խա տա վար-
ձե րի մա սին բա նակ ցու թյուն նե րը գոր ծա տո ւի և աշ խա տակ ցի միջև դառ նում 
են ա զատ (կա րող են վե րած վել կո լեկ տիվ սա կար կում ե րի), ո րոնք հիմ ա կա-
նում կազ մա կերպ վում են ազ գա յին կազ մա կեր պու թյուն նե րի ցույ ցե րի տես քով: 
ար տադ րա կան կոնֆ լիկտ նե րը, մի ջազ գա յին փոր ձի հա մե մատ, ա վե լի քիչ են և, 
որ պես կա նոն, կար ճա ժամ կետ:

սա կայն վեր ջին տա րի նե րին այս հա մա կարգ ված շու կա յա կան տնտե սու թյան 
մո դե լը փլուզ վեց: դա մի կող մից կապ ված է գլո բա լի զա ցիա յի, հետևա բար 
գեր մա նա կան ֆիր մա նե րի մի ջազ գա յին ֆի նան սա կան շու կա նե րում հայտն-
վե լու, մյուս կող մից՝ ար տադ րա կան և սո ցիա լա կան հա րա բե րու թյուն նե րի 
քայ քայ ման հետ: ար հես տակ ցա կան միու թյուն նե րը և գոր ծա տու նե րի կազ մա-
կեր պու թյուն նե րը կորց նում են ի րենց ու ժը և հետևա բար նաև հա մա կար գե լու 
ու նա կու թյուն նե րը:
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Պահ պա նո ղա կան-

կոր պո րա տիվ 

սո ցիա լա կան 

պե տու թյուն

Աշ խա տան քի 

դի մաց վճար ման 

լրա ցու ցիչ ծախ սեր

Սո ցիա լա կան պե տու թյուն
գեր մա նիա յի Ֆե դե րա տիվ Հան րա պե տու թյու նը հա մար վում է պահ պա նո ղա կան-
կոր պո րա տիվ սո ցիա լա կան պե տու թյուն: Պատ մու թյան մեջ հայտ նի է նաև որ պես 
«քրիս տո նեա -դե մոկ րա տա կան» կամ «Բիս մար կի» պե տու թյուն: սա ցույց է տա լիս, 
որ գեր մա նիան, որ պես սո ցիա լա կան պե տու թյուն, կազ մա վոր վել  է ոչ թե սո ցիալ-
դե մոկ րատ նե րի, այլ ա ռա ջին հեր թին պահ պա նո ղա կան նե րի և ք րի տո նեա -դե մոկ-
րատ նե րի կող մից: երկ րորդ հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մից հե տո սո ցիա լա կան 
պե տու թյան ընդ լայ նու մը տե ղի է ու նե ցել եր կու սո ցիա լա կան ուղղ վա ծու թյամբ 
կու սակ ցու թյուն նե րի՝ քդմ/քսմ-ի և սդկ-ի շնոր հիվ:

չ նա յած այն ֆի նան սա կան հսկա  է, գեր մա նա կան սո ցիա լա կան պե տու թյու նը 
բնու թագր վում  է որ պես չա փա վոր վե րա բաշխ ված, քա նի որ գո յու թյուն ու նե ցող 
սո ցիա լա կան ան հա վա սա րու թյուն նե րը հա ճախ հա վերժ են: չա փա վոր վե րա-
բաշխ վա ծու թյան օ րի նակ ներն ի րենց մեջ ընդգր կում են տար բեր պրո ֆե սիո նալ 
խմբե րի սո ցիա լա կան ա պա հո վու թյան և ա ռող ջա պա հա կան օգ նու թյան տար-
բեր հա մա կար գեր: Պար տա դիր սո ցիա լա կան ա պա հո վագ րու թյու նը կի րառ վում է 
միայն աշ խա տող նե րի դեպ քում, իսկ քա ղա քա ցիա կան ծա ռա յող նե րը և ինք նա-
զբաղ ված նե րը ցան կու թյան դեպ քում կա րող են ա պա հո վագր վել մաս նա վոր կամ 
ա ռան ձին ա պա հո վագ րա կան հա մա կար գի մի ջո ցով (օ րի նակ՝ քա ղա քա ցիա կան 
կեն սա թո շակ նե րի ծա ռա յու թյան):

գեր մա նա կան սո ցիա լա կան պե տու թյան հիմ աս յու նե րից են տար բեր ան կախ 
սո ցիա լա կան ա պա հո վագ րու թյան հա մա կար գե րը, ո րոնք ֆի նան սա վոր վում 
են աշ խա տա վոր նե րի կող մից՝ պար տա դիր մուտ քե րի շնոր հիվ: Բա ցի այդ, ո րոշ 
դեպ քե րում, օ րի նակ՝ կեն սա թո շա կա յին ա պա հո վագ րու թյան դեպ քում, պար տա-
դիր սուբ սիդ իաներ են տրա մադր վում նաև ֆե դե րալ բյու ջեից: քա նի որ սո ցիա-
լա կան ա պա հո վագ րու թյու նը կա տար վում է աշ խա տա վար ձե րի վճա րում ե րից, 
հետևա բար ա ճում  է նաև աշ խա տու ժի գի նը, այս ֆի նան սա վոր ման հա մա կար գը 
հան գեց րեց նրան, որ դժվա րու թյուն ներ ծա գե ցին նոր աշ խա տա տե ղե րի ստեղծ-
ման հար ցում՝ հատ կա պես աշ խա տա տար բնա գա վա ռնե րում: ա պա հո վագ րա-
կան վճա րում ե րը հիմ ված են քիչ թե շատ հա մար ժե քու թյան սկզբուն քի վրա, 
ին չը նշա նա կում է, որ որ քան եր կար  է աշ խա տո ղը վճա րում ա պա հո վագ րու թյան 
հա մար, և որ քան ա վե լի շատ, հե տա գա յում այն քան մեծ է սո ցիա լա կան ա պա հո-
վու թյան նրա գու մա րը: այս հա մա կար գը, որ կենտ րո նաց ված է աշ խա տան քի վրա, 
կա րող  է խնդիր ներ ա ռա ջաց նել նրանց հա մար, ով քեր չու նեն կա յուն աշ խա տանք 
և ի վի ճա կի են ձեռք բե րել միայն սահ մա նա փակ սո ցիա լա կան ա պա հո վու թյուն:
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Կեն սա թո շակ ներ

Գոր ծազր կու թյան 

ա պա հո վագ րու-

թյուն

Կր թա կան 

հա մա կարգ

Կեն սա թո շակ ներ. ս տան դարտ կեն սա թո շակ նե րի վճա րում ե րը կա տար վում են 
պար տա դիր կեն սա թո շա կա յին ա պա հո վագ րու թյու նից (ա ռանց հա վել յալ ա պա հո-
վագ րա կան ըն կե րու թյուն նե րի), ո րը կազ մում  է աշ խա տա վար ձի մոտ 70 տո կո սը: 
վեր ջին բա րե փո խում ե րի ի րա կա նաց ման ծրագ րե րից հե տո այն նվա զեց՝ հաս-
նե լով մոտ 50 տո կո սի: այս նվա զե ցու մը փոխ հա տու ցե լու և մարդ կանց ա ջակ ցե-
լու հա մար նե րառ վե ցին պե տա կան նպաստ ներ և ե կամ տա հար կեր՝ հա վել յալ 
ֆի նան սա վոր մամբ կեն սա թո շակ ներն ա պա հո վե լու հա մար: ե թե ան ձի կեն սա-
թո շա կա յին դրույ քա չափն ա վե լի ցածր  էր, քան ե կա մուտ նե րը, ա պա հիմ ա կան 
ա պա հո վագ րու թյունն ա ռաջ նու թյու նը տա լիս  էր թո շա կա յին տա րի քի մարդ կանց:

Գոր ծազր կու թյան ա պա հո վագ րու թյուն. «գոր ծազր կու թյան ա պա հո վագ րու թյուն 
I»-ը տ րա մադ րում է ա պա հո վագ րու թյուն գոր ծազր կու թյան դեպ քում, ո րը, կախ ված 
ըն տա նե կան կար գա վի ճա կից, կա րող  է հաս նել նախ կին աշ խա տա վար ձի 60-67 
տո կո սին: այն վճար վում է 6 -24 ա միս՝ կախ ված ստա ցո ղի նախ կին վճա րում ե րից 
և տա րի քից: երբ այս վճա րում ե րը դա դա րեց վում են, սկսվում է «գոր ծազր կու-
թյան ա պա հո վագ րու թյուն II» ծ  րա գի րը, ո րը ֆի նան սա վոր վում  է հար կե րից և այն 
կա րե լի  է ստա նալ ըստ ե կա մուտ նե րի: «գոր ծազր կու թյան ա պա հո վագ րու թյուն II» 
(նրանց հա մար, ով քեր տվյալ պա հին ի վի ճա կի չեն աշ խա տե լու) կամ ե կա մուտ-
նե րի ա ջակ ցու թյան ծրագ րի մաս նա կի ցը են թադր վում  է, որ տնտե սա պես ակ տիվ  է 
և պատ րաստ  է անց նել աշ խա տան քի, սա կայն պետք  է ա պա ցու ցի, որ փոր ձում  է 
գտնել աշ խա տանք: այս սո ցիա լա կան նպաստ ներն օ րի նա կան են և ե րաշ խա վո-
րում են սո ցիալ-մշա կու թա յին մի նի մում բո լո րի հա մար:

Ա ռող ջա պա հա կան հա մա կարգ. մի ջազ գա յին չա փա նիշ նե րի հա մե մա տու թյամբ՝ 
գեր մա նիա յում ա ռող ջա պա հա կան հա մա կար գը ա ռա վել շա հե կան վի ճա կում  է: 
ե րե խա նե րը, ինչ պես նաև չաշ խա տող ծնող նե րը, նույն պես նե րառ վում են ա պա-
հո վագ րա կան հա մա կար գում: ինք նազ բաղ ված նե րը և այն աշ խա տող նե րը, ով քեր 
ու նեն բարձր ե կա մուտ, պար տա վոր չեն վճա րել պար տա դիր ա պա հո վագ րու թյան 
դի մաց և կա րող են ա պա հո վագր վել մաս նա վոր՝ ի րենց հա մար ա ռա վել շա հե կան 
պայ ման նե րով:

Կր թա կան հա մա կարգ
կր թա կան հա մա կար գը հա մար վում  է ա ռա վե լա պես ֆե դե րալ երկ րա մա սե րի 
պա տաս խա նատ վու թյան կարևո րա գույն խնդիր: ու սում ա կան հաս տա տու-
թյուն նե րը կա ռուց ված քա յին ու ո րա կա կան տե սանկ յուն նե րից ու նեն  էա կան 
տար բե րու թյուն ներ: մինչ ո րոշ երկ րա մա սեր կա րող են հա մե մատ վել մի ջազ գա-
յին ա մե նա բարձր կրթա կան ստան դարտ նե րի հետ, մյուս նե րը չեն հա մա պա տաս-
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խա նում նույ նիսկ մտՀԶ կազ մա կեր պու թյան մի ջին ցու ցա նիշ նե րին: Պարզ  է, որ 
ա ռա ջա դի մու թյան հար ցը խիստ կապ ված է այն բանի հետ, թե տվյալ ան ձը որ 
երկ րա մա սում  է ստա նում իր կրթու թյու նը: այլ կերպ ա սած՝ գեր մա նիա յի կրթա-
կան ո լոր տում հա վա սար հնա րա վո րու թյուն նե րի ըն ձե ռու մը հա ջո ղու թյուն նե րի չի 
հա սել: այ նո ւա մե նայ նիվ, այս տեղ գոր ծող մաս նա գի տա կան վե րա պատ րաստ ման 
հա մա կար գը մի ջազ գա յին չա փա նիշ նե րով հան դի սա նում  է օ րի նա կե լի, սա կայն 
ու նի ու սա նող նե րի թվի խիստ սահ մա նա փա կում եր: այդ հա մա կար գը հնա րա-
վո րու թյուն է ըն ձե ռում ստա նա լու մաս նա գի տա կան ո րո կա վո րում, որն ուղղ ված  է 
ըն կե րու թյուն նե րի պա հանջ նե րին և կապ ված է պար տա դիր դպրո ցա կան ու սուց-
ման հա մա կար գի հետ՝ հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռե լով ստա նա լու բազ մա կող մա նի 
կրթու թյուն:

Ամ փո փում
«գեր մա նա կան մո դե լը» մինչև 1970-ա կան թթ. դի տարկ վում  էր որ պես սո ցիալ-
դե մոկ րա տիա յի հա ջող օ րի նակ: սա կայն գեր մա նիա յի վե րա միա վո րու մից հե տո և 
գ լո բա լի զա ցիա յի պայ ման նե րում այս ա ռա վե լու թյունն այլևս վե րա ցավ: միա ժա-
մա նակ գեր մա նիան կա րող  է հա մար վել որ պես չա փա վոր սո ցիալ-դե մոկ րա տիա 
նե րա ռող պե տու թյուն: դ րա հիմ ա կան պատ ճառն այն փաս տերն են, որ երկ րի 
մի ջազ գա յին մրցու նա կու թյան հար ցում սո ցիա լա կան ա պա հո վու թյան ֆի նան սա-
վո րում ու նե ցավ ան ցան կա լի հետևանք ներ, ինչ պես նաև այն, որ քա ղա քա կան 
հա մա կարգն ուղղ ված  է կա յու նու թյան ա պա հով մա նը և անհ րա ժեշտ բա րե փո խում-
նե րը չեն կա տար վում ժա մա նա կին: 1990-ա կան նե րի կե սե րից քո լի կա ռա վա րու-
թյու նը, այ նու հետև, ո րո շա կի տա տա նում ե րից հե տո, նաև Շր յո դե րի կա ռա վա րու-
թյու նը, տնտե սու թյան վե րա կազ մա վոր ման և սո ցիա լա կան պե տու թյան մաս նա կի 
փո փոխ ման մի ջո ցով փոր ձում  էին ամ րապն դել գեր մա նիա յի մրցու նա կու թյու նը 
մի ջազ գա յին աս պա րե զում: վե րա փո խում ե րը ո րոշ շրջան նե րում հան դի պե ցին 
զգա լի դի մադ րու թյան: ա մե նայն հա վա նա կա նու թյամբ անհ նա րին կլի նի ա վե լաց նել 
աշ խա տա տե ղերն ա ռանց այդ վե րա փո խում ե րի: սա կայն արդ յոք գեր մա նիան 
կդառ նա՞ այն պի սի եր կիր, որ իր մեջ նե րա ռի բարձր աս տի ճա նի սո ցիալ-դե մոկ-
րա տիա՝ այս հար ցը կպարզ վի ա պա գա յում:
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Հետագա

ընթերցանու-

թյանհամար.

Ք րիս տոֆ 

Էգ լե (2006թ.) 

«Deutschland: 

der blockierte 

Musterknabe», in: 

Թո մաս Մե յեր (ed.), 

Praxis der Sozialen 

Demokratie, Վես բա-

դեն (էջ 273– 326).

Պե տեր Կատ զեն-

շ տեյն (1987թ.), 

«Քա ղա քա կա նու-

թյու նը և Արևմտյան 

Գեր մա նիա յի 

քա ղա քա գետ նե րը. 

կի սա սու վե րեն 

հան րա պե տու թյան 

վե րել քը», Ֆի լա-

դել ֆիա, Մանֆրեդ 

Շ միդտ «Das 

politische System 

Deutschlands» 

(2007), Մ յուն խեն

Զ բաղ վա ծու-
թյան մա կար դա կը 
2006թ.

67,5 %
մարդ կանց քա նա կը, ով քեր ընդգրկ ված են աշ խա-
տան քի ո լոր տում (15-64)՝ բնակ չու թյան ընդ հա նուր 
թվի հա մե մատ (աղբ յու րը՝ «եվ րոս տատ»)

Կա նանց զբաղ վա-
ծու թյան մա կար-
դա կը 2006թ.

62,2 %
 կա նանց քա նա կը, ով քեր ընդգրկ ված են աշ խա-
տան քի ո լոր տում (15-64)՝ բնակ չու թյան ընդ հա նուր 
թվի հա մե մատ (աղբ յու րը՝ «եվ րոս տատ»)

 Գոր ծազր կու թյան 
մա կար դա կը 
2006թ.

9,8 % 
 գոր ծա զուրկ նե րի հա մա մաս նու թյու նը տնտե սա պես 
ակ տիվ բնակ չու թյան շրջա նում (աղբ յու րը՝ «եվ րոս-
տատ»)

Եր կա րա ժամ կետ 
գոր ծազր կու-
թյան մա կար դա կը 
2006թ.

5,5 %
եր կա րա ժամ կետ գոր ծա զուրկ նե րի հա մա մաս նու-
թյու նը տնտե սա պես ակ տիվ բնակ չու թյան շրջա նում 
(աղբ յու րը՝ «եվ րոս տատ»)

Ե կա մուտ նե րի 
ան հա վա սա րու-
թյու նը 2006թ. 
ըստ Ջի նիի 
գործակցի 

28,3 %

 Հա րա բե րակ ցու թյունն ընդգր կում  է ե կա մուտ նե րի 
ան հա վա սա րու թյու նը, որ քան բարձր է ցու ցա նի շը, 
այն քան բարձր է ան հա վա սա րու թյան տո կո սը (աղբ-
յու րը՝ «մարդ կա յին զար գաց ման զե կույց»)

Աղ քա տու թյան 
ցու ցա նի շը 
2006թ.

10,3 %

աղ քա տու թյան ցու ցա նիշն իր մեջ նե րա ռում  է մի 
շարք ցու ցա նիշ ներ (կյան քի տևո ղու թյուն, գրա գի-
տու թյան աս տի ճան, ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յու-
թյուն նե րից օգտ վե լու հնա րա վո րու թյուն) 0=նվա զա-
գույն աղ քա տու թյան աս տի ճան, 100=ա ռա վե լա գույն 
աղ քա տու թյան աս տի ճան (աղբ յու րը՝ «մարդ կա յին 
զար գաց ման զե կույց»)

Կր թու թյուն. սո-
ցիալ-տնտե սա կան 
հիմ քե րի կար ևո-
րու թյու նը կրթու-
թյան հա մար

19 %

ու սա նող նե րի մաս նակ ցու թյան հա մա մաս նու թյու նը 
կախ ված է նրանց սո ցիալ-տնտե սա կան հիմ քե-
րից (աղբ յու րը՝ տՀԶկ (տն տե սա կան հա մա գոր-
ծակ ցու թյան և զար գաց ման կազ մա կեր պու թյուն), 
PISA (սո վո րող նե րի կրթա կան ձեռք բե րում ե րի ու 
նվա ճում ե րի գնա հատ ման մի ջազ գա յին ծրա գիր) 
ու սում ա սի րու թյուն նե րը, 2006թ.).

Ար հես տակ ցա-
կան միու թյուն-
նե րի խտու թյու նը 
2003թ.

22,6 %

ար հես տակ ցա կան միու թյուն նե րում ընդգրկ ված 
տնտե սա պես ակ տիվ բնակ չու թյան հա մա մաս-
նու թյու նը (վի սեր, 2006թ. ան դա մակ ցու թյու նը 
ար հես տակ ցա կան միու թյուն նե րում 24 երկր նե րում, 
ամ սա կան աշ խա տան քա յին տե սու թյուն (1/ 38-49)
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Ճա պո նիա՝ 

բա ցա ռիկ դեպք

ՀՆԱ-ի հա մա չա փու-

թյամբ ցածր 

սո ցիա լա կան 

ծախ սեր

Սո ցիա լա կան 

անվ տան գու թյան 

հա մա կար գի բարձր 

արդ յու նա վե տու-

թյուն

5.4. Ճա պո նիա19

Էն Յունգ Լի

ա կա դե միա կան քննար կում ե րի ըն թաց քում որևէ այլ եր կիր չի բնու թագր վում այն-
քան տար բեր մեկ նա բա նու թյուն նե րով, որ քան Ճա պո նիան: Հատ կա պես որ պես 
սո ցիա լա կան պե տու թյուն կամ «սո ցիա լա կան հա սա րա կու թյուն», Ճա պո նիան 
ըն կալ վում է որ պես ա զա տա կան-պահ պա նո ղա կան սո ցիա լա կան պե տու թյան 
ռե ժիմ ու նե ցո ղ  երկ րից մինչև  հզոր սո ցիալ-դե մոկ րա տա կան ռե ժիմ ու նե ցո ղ  
եր կիր, ինչ պես նաև «մարք սիս տա կան ան դա սա կարգ հա սա րա կու թյուն» ուղղ-
վա ծու թյամբ պե տու թյուն:

այն պայ ման նե րը, որ առ կա են Ճա պո նիա յում, հնա րա վոր չէ հեշ տու թյամբ ամ փո-
փել ըն դուն ված կա ղա պար նե րում: 1955 թվա կա նից յու րա քանչ յուր վար չա պետ, 
բա ցա ռու թյամբ 1993-94թթ, ե ղել է պահ պա նո ղա կան ա զա տա կան-դե մոկ րա տա-
կան կու սակ ցու թյան ներ կա յա ցու ցիչ: ինչ վե րա բե րում է պե տու թյան սո ցիա լա կան 
ա պա հո վագ րու թյանն ուղղ ված գու մար նե րին, Ճա պո նիան գտնվում է արդ յու-
նա բե րա կան զար գա ցած պե տու թյուն նե րի սանդ ղա կի ա մե նաս տո րին մա սում: 
2001թ. Ճա պո նիան, ամն-ից և իռ լան դիա յից հե տո, Հնա-ի հա մե մա տու թյամբ 
ու ներ ա մե նա ցածր ցու ցա նի շը սո ցիա լա կան ա պա հո վու թյան հա մար հատ կաց վող 
գու մար նե րի ցան կում՝ 16,9 տո կոս, երբ գեր մա նիան հատ կաց նում  էր 27,4 տո կոս:

միա ժա մա նակ Ճա պո նիան մի երկի ր  է, ուր կյան քի տևո ղու թյան ցու ցա նիշ ներն 
ա մե նա բարձրն են, ման կա կան մա հա ցու թյու նը՝ ն վա զա գույ նը, ինչ պես նաև առ կա է 
զար մա նա լիո րեն հա վա սա րակշռ ված ե կա մուտ նե րի բաշ խում: այս ա մե նը Ճա պո-
նիա յի սո ցիա լա կան անվ տան գու թյան հա մա կար գի բարձր արդ յու նա վե տու թյան 
ա պա ցույցն է: Բա ցի այդ, ըստ հար ցում ե րի, ճա պո նա ցի նե րի 90 տո կոսն ի րեն 
հա մա րում  է մի ջին դա սի ներ կա յա ցու ցիչ:

Հաշ վի առ նե լով այս բո լոր ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, Ճա պո նիա յին պետք  է զգույշ 
մո տե նալ: Հա ճախ Ճա պո նիա յի մա սին քննար կում երն ա ռաջ են բե րում հա կա սա-
կան հար ցեր. արդ յոք Ճա պո նիան յու րա հա տո՞ւկ եր կիր  է, թե՞ ոչ: եվ պա տաս խա նը 
պետք  է լի նի «ա յո» կամ «ոչ»: Ճա պո նիա յում, ինչ պես և յու րա քանչ յուր այլ երկ րում, 
կա րե լի  է գտնել յու րա հա տուկ և միան ման տար րեր: եվ սա ոչ թե հա կա սա կան 
այ լընտ րան քի, այլ ա վե լի շուտ գո յակ ցու թյան հարց  է:

19  այս նյութերը վերցվել են 2006թ. Էն յունգ լիի «սոցիալ-դեմոկրատիան Ճապոնիայում» 
աշխատությունից, ինչպես նաև թոմաս մեյերի «Praxis der Sozialen Demokratie» (էջ 374-444)՝ որոշ 
կրճատումերով:
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Քա ղա քա կան հա մա կար գը
Ճա պո նիա յում քա ղա քա կան հա մա կար գը կա րե լի  է բնու թագ րել որ պես խորհր-
դա րա նա կան ժո ղովր դա վա րու թյուն: մի կող մից 1947թ սահ մա նադ րու թյու նը 
ե րաշ խա վո րում  է քա ղա քա ցի նե րի հիմ ա կան ի րա վունք նե րը, մյուս կող մից՝ քա ղա-
քա կան վի ճար կում ե րը և ո րո շում եր ըն դու նե լու գոր ծըն թաց նե րը հիմ ված են 
քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րի պայ քա րի վրա: քա ղա քա կան հա մա կար գի 
հետ պա տե րազմ յան զար գա ցում ե րը կա րե լի  է բա ժա նել ե րեք փու լի: ա ռա ջին փու-
լը (1945-55թթ.) հետ պա տե րազմ յան վե րա կանգն ման ժա մա նա կաշր ջանն  է, երկ-
րորդ փու լը (1955-93թթ.) հայտ նի է «55 հա մա կարգ» ան վան մամբ, մինչ դեռ եր րորդ 
փու լը (1993թ. -ից հե տո) դի տարկ վում  է որ պես քա ղա քա կան բա րե փո խում ե րի 
ժա մա նա կա շր  ջան: «55 հա մա կարգ» ան վա նում ա ռա ջա ցել է այն փաս տից, որ այս 
հա մա կար գի եր կու հիմ աս յու նե րը՝ և՛ ա զա տա կան-դե մոկ րա տա կան կու սակ ցու-
թյու նը (ադկ), և՛   Ճա պո նիա յի սո ցիա լիս տա կան կու սակ ցու թյու նը (Ճսկ) ստեղծ վել 
են 1955 թվա կա նին: ա զա տա կան կու սակ ցու թյու նը (Jiyuto) և դե մոկ րա տա կան կու-
սակ ցու թյու նը (Minshuto) միա վոր վե ցին պահ պա նո ղա կան ադկ-ում, այն դեպ քում, 
երբ ձախ և ա ջա կողմ յան սո ցիա լիստ նե րը միա վոր վե ցին Ճսկ-ում: Հույս կար, թե 
եր կի րը կզար գա նա անգ լիա կան երկ կու սակ ցա կան հա մա կար գի մո դե լով: սա կայն 
1960-ա կան նե րին ար դեն պարզ դար ձավ, որ հաս տատ վել է մեկ կու սակ ցու թյան 
բա ցար ձակ գե րիշ խա նու թյուն, ո րը նման  է Շ վե դիա յում սո ցիալ-դե մոկ րա տա կան 
կու սակ ցու թյան, ի տա լիա յի քրիս տո նեա- դե մոկ րա տա կան կու սակ ցու թյան և Հնդ-
կաս տա նի ազ գա յին կոնգ րես կու սակ ցու թյան գե րիշխ ա նու թյա նը: Բա ցի 10 ա միս 
դա դա րից (1993թ. օ գոս տո սից մինչև 1994թ. հու նի ս), ադկ-ն 1955թ. -ից խորհր դա-
րա նում գե րիշ խող կու սակ ցու թյուն էր. նրա ներ կա յա ցու ցիչն  էր զբա ղեց նում երկ րի 
վար չա պե տի պաշ տո նը:

Սահ մա նադ րու թյուն և հիմ ա կան ի րա վունք նե րի հա մա կարգ
1947թ. սահ մա նադ րու թյու նը, որ սահ ման վել էր ա մե րիկ յան ադ մի նիստ րա ցիա յի 
կող մից՝ գե նե րալ դուգ լաս մաքար թու րի գլխա վո րու թյամբ, ու ժի մեջ մտավ 1947թ. 
մա յի սի 3-ին: սա հ մա նադ րու թյու նը հա մար վում է բա վա կան պրոգ րե սիվ. հոդ-
ված 9-ը ար գե լում  է վե րա զի նու մը, իսկ 25-րդ հոդ վա ծում նշվում  է՝

«(1) յու րա քանչ յուր քա ղա քա ցի ի րա վունք ու նի ստա նա լու մշա կույ թի և ա ռող ջա-
պա հա կան նվա զա գույն պայ ման ներ:
(2) կ յան քի բո լոր աս պա րեզ նե րում պե տու թյու նը պետք  է ջան քեր գոր ծադ րի ա պա-
հո վե լու և զար գաց նե լու սո ցիա լա կան ա պա հո վու թյու նը և անվ տան գու թյու նը, 
ինչ պես նաև ա ռող ջա պա հու թյու նը»:

Քա ղա քա կան 

հա մա կար գի 

զար գաց ման ե րեք 

փու լե րը

«Պ րոգ րե սիվ» 

սահ մա նադ րու թյուն
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Հանձ նա ռու թյու նը 

սո ցիա լա կան 

պե տու թյան 

հան դեպ

Հա մա ձայ նեց ված 

տնտե սա կան շու կա, 

ո րը հիմ ված  է 

ձեռ նար կու թյուն-

նե րի հա մա գոր ծակ-

ցու թյան վրա

սահ մա նադ րու թյան 27-րդ հոդ վածն ար ձա նագ րում  է. «յու րա քանչ յուր քա ղա քա ցի 
պետք  է ու նե նա աշ խա տե լու ի րա վունք և պար տա վո րու թյուն»:

գե րա գույն դա տա րա նը, ո րը հան դի սա նում  է Ճա պո նիա յի բարձ րա գույն մար մի նը, 
բազ միցս սահ մա նել  է, որ 25-րդ հոդ վա ծը չի հա մար վում ի րա վունք, այլ պետք  է 
ըն կալ վի որ պես ծրագ րա յին պնդում: արդ յուն քում սո ցիա լա կան պե տու թյան այս 
հանձ նա ռու թյու նը հիմք  է ծա ռա յում պե տու թյան և օ րենսդ րու թյան հա մար:
սահ մա նադ րու թյու նում հիմ ա կան սո ցիա լա կան ի րա վունք նե րի, ինչ պես նաև 
աշ խա տան քի ի րա վուն քի սահ մա նու մը պար տադ րում  է ճա պո նա կան կա ռա վա-
րու թյա նը հաս տա տել աշ խա տան քա յին քա ղա քա կա նու թյուն և սո ցիա լա կան 
ա պա հո վու թյուն: Հետևա բար, աշ խա տա տե ղե րի ստեղ ծու մը և ն րանց պահ պա-
նու մը զբա ղեց նում  է ճա պո նա կան սո ցիա լա կան հա մա կար գի կարևո րա գույն 
մա սը, մինչ դեռ սո ցիա լա կան անվ տան գու թյան հա մա կար գե րը՝ կեն սա թո շակ ներ, 
ա ռող ջա պա հա կան հա մա կարգ, գոր ծազր կու թյան ա պա հո վագ րու թյուն, պետք  է 
հիմ վեն պե տու թյան կա յուն ֆի նան սա կան հիմ քի վրա:

Քա ղա քա կան տնտե սու թյու նը
Ճա պո նիան հա մար վում է այս պես կոչ ված «հա մա կարգ ված շու կա յա կան տնտե սու-
թյան» եր կիր: ն րա ձեռ նար կու թյուն նե րի ցան ցում առ կա է հա մա գոր ծակ ցու թյու նը՝ 
նե րառ յալ միջճ յու ղա յին խմբե րը և ըն տա նե կան ըն կե րու թյուն նե րը: այս խմբե րը 
հայտ նի են որ պես «keiretsu»: մաս նա գետ նե րի պատ րաստ ման հա մա կար գը, ինչ-
պես նաև տեխ նո լո գիա նե րի փո խա նակ ման գոր ծըն թա ցը, նույն պես կազ մա կերպ-
ված են հա մա ձայն «keiretsu» կա ռույց նե րի: աշ խա տա վոր նե րին խրա խուս վում է 
ձեռք բե րել կոնկ րետ մի շարք հմտու թյուն ներ, ո րոնք նրանց կա պա հո վեն կա յուն 
աշ խա տանք: ար հես տակ ցա կան միու թյուն նե րը ևս կազ մա վոր ված են ձեռ նարկու-
թյուն նե րի հիմ քի վրա, ին չը ստեղ ծում է ձեռ նար կու թյան գոր ծու նեու թյան հար ցե րին 
մաս նակ ցու թյան ի րա վուն քի ի րա կա նաց ման հնա րա վո րու թյուն:

Ճա պո նա կան ձեռ նար կու թյուն նե րը ֆի նան սա վոր վում են եր կա րա ժամ կետ բան-
կա յին վար կերով, ո րոնք հնա րա վո րու թյուն են ըն ձե ռում ո րո շա կիու թյան հաս նել 
եր կա րա ժամ կետ պլա նա վո րում ե րում՝ թույլ տա լով կենտ րո նա նալ ձեռ նար կու-
թյան եր կա րա ժամ կետ զար գաց ման վրա:

երկ րորդ հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մից հե տո և մինչև 1960-ա կան թվա կան նե րը 
պե տու թյան հա մար աշ խա տան քի շու կան և աշ խա տան քի հար ցը ա ռաջ նա յին  էին: 
1960-ա կան նե րի վեր ջին և 70-ա կան նե րի սկզբին ադկ կա ռա վա րու թյու նը սո ցիալ-
դե մոկ րատ նե րի ճնշման տակ հա մա կող մա նի ընդ լայ նեց սո ցիա լա կան ան  վտան գու-
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Աշ խա տան քի 

շու կա յի ակ տի վաց-

ման քա ղա քա կա-

նու թյուն

Ըն կե րու թյան 

կող մից տրա մադր-

վող սո ցիա լա կան 

նպաստ նե րի 

բազ մա զա նու թյու ն

Կեն սա թո շակ ներ

թյան հա մա կար գը: նավ թա յին ճգնա ժա մից հե տո ընդ լայն ման այս գոր ծըն թաց նե րը 
սա ռեց վել  էին, բայց և այն պես այն ար դեն անշր ջե լի  էր: սո ցիա լա կան գոր ծըն կեր-
նե րի և պե տու թյան միջև ար դեն կար հա մա ձա յնու թյուն, որ աշ խա տան քի շու կա յի 
վե րա բեր յալ պե տու թյան քա ղա քա կա նու թյու նը պետք  է ընդ լայն վի՝ հաշ վի առ նե լով 
գլո բալ ին տեգ րա ցիան և դ րա նից բխող հետևանք ներն ու վտանգ նե րը:

աշ խա տան քի շու կա յի ակ տի վաց ման քա ղա քա կա նու թյան շրջա նակ նե րում բազ-
մա թիվ մի ջո ցա ռում եր էին ի րա կա նաց վել, այդ թվում նաև աշ խա տա վար ձե րի 
սուբ սի դա վո րու մը, ար տա կարգ վար կե րի և հե տա գա կրթու թյան հա մար ֆի նանս-
նե րի տրա մադ րու մը: աշ խա տա տե ղե րի ա պա հով ման գոր ծըն թա ցի ընդ լայ նու մը, 
ինչ պես նաև գոր ծազր կու թյան ցածր մա կար դա կը, ընդ հուպ մինչև 1990-ա կան թթ.  
երկ րորդ կե սը, ցույց տվե ցին, որ այս քա ղա քա կա նու թյու նը հա ջող ված  է:

Սո ցիա լա կան պե տու թյուն
չ նա յած սահ մա նադ րու թյան 25-րդ հոդ վա ծը պա րու նա կում  է սո ցիա լա կան պե տու-
թյան սահ մա նում, շատ օ րենք ներ փո փո խու թյան են թարկ վե ցին կամ վե րըն դուն-
վե ցին դեռ 1947թ.-ին: այ նո ւա մե նայ նիվ Ճա պո նիան, հա կա ռակ իր տնտե սա կան 
դի նա միզ մին, սո ցիա լա կան պայ ման նե րի զար գաց ման տե սա կե տից դեռևս վեր ջին 
տե ղում է: տն տե սա կան հա մա գոր ծակ ցու թյան և զար գաց ման կազ մա կեր պու թյան 
(տՀԶկ) այլ երկր նե րի հա մե մատ, Ճա պո նիան Հնա-ի հա մա մաս նու թյամբ տրվող 
պե տա կան սո ցիա լա կան նպաստ նե րի ա ռու մով նույն պես ցածր հո րի զո նա կան-
նե րում է:

Հաշ վի առ նե լով միայն պե տու թյան կող մից տրվող նպաստ նե րը, կա րե լի  է թյուր 
կար ծիք կազ մել Ճա պո նիա յի՝ որ պես սո ցիա լա կան պե տու թյան մա սին, քա նի որ 
ձեռ նար կու թյուն նե րը ևս տ րա մադ րում են սո ցիա լա կան նպաստ ներ, ո րոնք կազ-
մում են հա մա խառն ար տադ րան քի 10 տո կո սը: մի ջի նը կազ մա կեր պու թյուն ներն 
ամ սա կան ծախ սում են մոտ 570 եվ րո յու րա քանչ յուր աշ խա տո ղի հա մար և 1000 
եվ րո՝ ձեռ նար կու թյան սո ցիա լա կան ա պա հո վու թյան հա մար:

Ճա պո նա կան սո ցիա լա կան պե տու թյունն ուղղ ված  է սահ մա նե լու սո ցիա լա կան հա վա-
սա րու թյուն և սո ցիա լա կան ին տեգ րա ցիա, բայց ոչ ան հատ նե րին սո ցիա լա կան վճա րում-
ներ կա տա րե լու, այլ աշ խա տան քի շու կան բա րե լա վե լու և զ բաղ վա ծու թյան քա ղա քա-
կա նու թյան զար գաց ման և այդ ուղ ղու թյամբ մի ջո ցա ռում եր ի րա կա նաց նե լու միջոցով:

Կեն սա թո շակ ներ. 1973թ. ի րա կա նաց ված բա րե փո խում ե րի շրջա նակ նե րում 
կեն սա թո շակ նե րը՝ «կեն սա թո շա կա ռու նե րի հաշ վառ ման» աշ խա տող նե րի ա պա-
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Ա ռող ջա պա հա կան 

հա մա կարգ

Կր թա կան 

հա մա կարգ

հո վագ րա կան գու մար նե րը բարձ րաց վե ցին մի ջին աշ խա տա վար ձի 45 տո կո սի 
չա փով՝ մի ջին ապ րուս տի ցու ցա նի շին հա մա պա տաս խան: 1985թ. կեն սա թո շա-
կա յին բա րե փո խում ե րի շրջա նակ նե րում աս տի ճա նա բար մու ծում ե րի դրույ քա-
չա փերն ա վե լա ցան, ինչ պես նաև ի ջեց վե ցին կեն սա թո շակ նե րի վճար ման դրույ-
քա չա փե րը, որ պես զի 2025թ.-ին փոքր-ինչ վե րաց վեն երկ րի բնակ չու թյան ա րագ 
ծե րաց ման արդ յուն քում ա ռա ջա ցող ֆի նան սա կան վտանգ նե րը: այս պես կոչ ված 
ազ գա յին կեն սա թո շա կա յին ա պա հո վագ րու թյու նը որ պես հա վե լում ներդր վեց 
բո լո րի հա մար գոր ծող պար տա դիր ա պա հո վագ րու թյան գոր ծում: այն նա խա տես-
ված էր ա պա հո վե լու ա պա հո վագ րու թյան բա զա յին մա կար դա կը:

2000թ. տվյալ նե րով՝ ազ գա յին կեն սա թո շակ նե րի հա մա կար գի ծե րու թյան հա մար 
տրա մադր վող մի ջին կեն սա թո շա կա յին գու մա րը կազ մում  էր ամ սա կան մոտ 400 
եվ րո: 2001թ. 65 տա րին լրա ցած ազ գաբ նակ չու թյան 98 տո կո սը գու մար էր ստա-
նում ազ գա յին կեն սա թո շակ նե րից: մեծ մա սը նաև իր ձեռ նար կու թյու նից  էր կեն սա-
թո շակ ստա նում, ո րը կազ մում  էր ամ սա կան մոտ 800 եվ րո, կամ միան վագ նպաստ՝ 
աշ խա տան քա յին տա րի նե րի 64 ամս վա մի ջին աշ խա տա վար ձի չա փով:

Ա ռող ջա պա հա կան հա մա կարգ: ա ռող ջա պա հա կան հա մա կար գը հիմ ված  է 
ու նի վեր սա լու թյան սկզբուն քի և պե տա կան ե րաշ խիք նե րի վրա: Բա ցի հա մա-
կար գի ծրագ րե րից, ա ռող ջու թյան պահ պան ման ծրա գի րը տա րած վե լու է կա րի-
քա վոր նե րի և ն րանց վրա, ով քեր չու նեն ա ռող ջա պա հա կան ա պա հո վագ րու թյուն: 
1984թ. աշ խա տա վոր նե րի ա ռող ջա պա հա կան ա պա հո վագ րու թյան հա մա կար գում 
բա րե փո խում ե րը պար տադ րեցին նրանց այդ հա մա կարգ մուտ քագ րել ե կա մ  տի 
10 տո կո սը, ո րը հե տա գա յում ա վե լա ցավ՝ հաս նե լով 20-30 տո կո սի: սա ազ գա յին 
ա ռող ջա պա հա կան հա մա կար գը հասց րեց այն աս տի ճա նի, որ այդ ա պա հո վագ-
րու թյու նը տրա մադր վում էր նաև նրանց, ով քեր այլևս աշ խա տա վոր նե րի ա ռող-
ջա պա հա կան հա մա կար գի շա հա ռու ներ չէին (օ րի նակ՝ ինք նազ բաղ ված նե րը, 
ֆեր մեր նե րը, փոքր ըն կե րու թյուն նե րի աշ խա տա կից նե րը և ըն տա նի քի ան դամ-
նե րը): մուտ քե րի գու մար նե րը, անձ նա կան ա վան դի գու մա րի 30 տո կո սի չա փով, 
պահ պան վեցին եր կար ժա մա նակ:

Կր թա կան հա մա կարգ: կր թու թյու նը Ճա պո նիա յի սո ցիա լա կան պե տու թյան 
հա մա կար գում կարևոր տեղ է զբա ղեց նում: 2001թ. տվյալ նե րով, ճա պո նա ցի-
նե րի 93,9 տո կոսն ա վար տե լով պար տա դիր կրթու թյու նը (9 տա րի), շա րու նա կել է 
ու սու  մը: ե թե հաշ վարկ վի հե ռա կա ու սուց ման և ե րե կո յան դպրոց նե րի թի վը, ա պա 
կստաց վի մոտ 97,3 տո կոս: այ նո ւա մե նայ նիվ, մի ջազ գա յին չա փա նիշ նե րի հա մե-
մա տու թյամբ կրթու թյան աս պա րե զում պե տու թյան կող մից հատ կաց վող գու մար-
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նե րը չնչին են և 1999թ. տվյալ նե րով կազ մում են Հնա -ի 3,5 տո կո սը: Ճա պո նիա յի 
կրթու թյան նա խա րա րու թյունն այս փաս տը բա ցատ րում է նրա նով, որ գո յու թյուն 
ու նի մաս նա վոր կրթա կան հաս տա տու թյուն նե րի հա մե մա տա բար բարձր մաս նա-
բա ժին. երկ րի հա մալ սա րան նե րի 77,5 տո կո սը մաս նա վոր են:

Հետագա

ընթերցանու-

թյանհամար. 

Էն Յունգ Լի 

(2006թ.), «Soziale

Demokratie in 

Japan. Elemente 

Sozialer Demokratie 

im japanischen

System», in: Թո մաս 

Մե յեր (ed.), Praxis 

der Sozialen 

Demokratie,

Վեստ բա դեն 

(էջ 374– 444)

Զ բաղ վա ծու-
թյան մա կար դա կը 
2006թ.

70 %
մարդ կանց քա նա կը, ով քեր ընդգրկ ված են աշ խա-
տան քի ո լոր տում (15-64)՝ բնակ չու թյան ընդ հա նուր 
թվի հա մե մատ (աղբ յու րը՝ «եվ րոս տատ»)

Կա նանց զբաղ վա-
ծու թյան մա կար-
դա կը 2006թ.

58,8 %
 կա նանց քա նա կը, ով քեր ընդգրկ ված են աշ խա-
տան քի ո լոր տում (15-64)՝ բնակ չու թյան ընդ հա նուր 
թվի հա մե մատ (աղբ յու րը՝ «եվ րոս տատ»)

 Գոր ծազր կու թյան 
մա կար դա կը 
2006թ.

4,1 % 
 գոր ծա զուրկ նե րի հա մա մաս նու թյու նը տնտե սա պես 
ակ տիվ բնակ չու թյան շրջա նում (աղբ յու րը՝ «եվ րոս-
տատ»)

Եր կա րա ժամ կետ 
գոր ծազր կու-
թյան մա կար դա կը 
2006թ.

1,4 %
եր կա րա ժամ կետ գոր ծա զուրկ նե րի հա մա մաս նու-
թյու նը տնտե սա պես ակ տիվ բնակ չու թյան շրջա նում 
(աղբ յու րը՝ «եվ րոս տատ»)

Ե կա մուտ նե րի 
ան հա վա սա րու-
թյու նը 2006թ. 
ըստ Ջի նիի 
գործակցի 

24,9 %

 Հա րա բե րակ ցու թյունն ընդգր կում  է ե կա մուտ նե րի 
ան հա վա սա րու թյու նը, որ քան բարձր է ցու ցա նի շը, 
այն քան բարձր է ան հա վա սա րու թյան տո կո սը (աղբ-
յու րը՝ «մարդ կա յին զար գաց ման զե կույց»)

Աղ քա տու թյան 
ցու ցա նի շը 
2006թ.

11,7 %

աղ քա տու թյան ցու ցա նիշն իր մեջ նե րա ռում  է մի 
շարք ցու ցա նիշ ներ (կյան քի տևո ղու թյուն, գրա գի-
տու թյան աս տի ճան, ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յու-
թյուն նե րից օգտ վե լու հնա րա վո րու թյուն) 0=նվա զա-
գույն աղ քա տու թյան աս տի ճան, 100=ա ռա վե լա գույն 
աղ քա տու թյան աս տի ճան (աղբ յու րը՝ «մարդ կա յին 
զար գաց ման զե կույց»)

Կր թու թյուն. սո-
ցիալ-տնտե սա կան 
հիմ քե րի կար ևո-
րու թյու նը կրթու-
թյան հա մար

7,4 %

ու սա նող նե րի մաս նակ ցու թյան հա մա մաս նու թյու նը 
կախ ված է նրանց սո ցիալ-տնտե սա կան հիմ քե-
րից (աղբ յու րը՝ տՀԶկ (տն տե սա կան հա մա գոր-
ծակ ցու թյան և զար գաց ման կազ մա կեր պու թյուն), 
PISA (սո վո րող նե րի կրթա կան ձեռք բե րում ե րի ու 
նվա ճում ե րի գնա հատ ման մի ջազ գա յին ծրա գիր) 
ու սում ա սի րու թյուն նե րը, 2006թ.).

Ար հես տակ ցա-
կան միու թյուն-
նե րի խտու թյու նը 
2003թ.

19,7 %

ար հես տակ ցա կան միու թյուն նե րում ընդգրկ ված 
տնտե սա պես ակ տիվ բնակ չու թյան հա մա մաս-
նու թյու նը (վի սեր, 2006թ. ան դա մակ ցու թյու նը 
ար հես տակ ցա կան միու թյուն նե րում 24 երկր նե րում, 
ամ սա կան աշ խա տան քա յին տե սու թյուն (1/ 38-49)
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Ամ փո փում
Ճա պո նիա յում առ կա են սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի տար րեր: այ նո ւա մե նայ նիվ, այլ 
երկր նե րի հա մե մատ, այս տեղ սո ցիալ-դե մոկ րա տիան գո յա ցել է ա ռանց սո ցիալ-
դե մոկ րա տա կան կու սակ ցու թյուն նե րի կամ սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի գա ղա փա րա-
կան հիմ քե րի: Ճա պո նա կան բյու րոկ րա տա կան, ա կա դե միա կան և քա ղա քա կան 
վեր նա խա վը բնու թագր վում են որ պես հաս տա տա կամ ո րո շում եր սահ մա նե լու 
կոմ ա կից՝ ան կախ որևէ գա ղա փա րա խո սու թյուն նե րի կամ դոգ մա նե րի, և այս 
նպա տա կին հաս նե լու հա մար այն ամ բողջ աշ խար հից վերց նում և յու րաց նում  է 
տե ղե կատ վու թյուն, գա ղա փար ներ և կոն ցեպ ցիա ներ:

Ճա պո նա կան հա մա կար գի թե րու թյուն նե րից մեկն  էլ այն է, որ թե՛ տե սա կան, թե՛ 
գործ նա կան բնա գա վառ նե րում երկ րում քիչ ու շադ րու թյուն  է դարձ վում ազ գա յին 
փոք րա մաս նու թյուն նե րի ին տեգ րաց մա նը: աշ խա տան քա յին ներ գաղթն այս տեղ 
սկսվել  է վա ղուց և ա պա գա յում  էլ հա վա նա բար կա ճի: Հե տա գա բա րե լավ ման բնա-
գա վառ  է հա մար վում նաև գեն դե րա յին հա վա սա րու թյան հար ցը:

այս չլուծ ված հար ցե րը ստվեր են նե տում Ճա պո նիա յի՝ թեև բա վա կա նին զար-
գա ցած և արդ յու նա վետ սո ցիա լա կան ա պա հո վու թյան հա մա կար գով սո ցիալ-
դե մոկ րա տիա յի վրա: 1980-ա կան թթ. սո ցիա լա կան բա րե փո խում ե րից հե տո 
քա ղա քա կան բա նա վե ճե րում Ճա պո նիա յի տնտե սու թյան ին տեր նա ցիո նա լաց ման 
և գ լո բա լի զաց ման հա մար այն այլևս չի բնու թագր վում որ պես խո չըն դոտ: 1990-
ա կան թթ. գոր ծա տու նե րի կազ մա կեր պու թյուն նե րը կոչ էին ա նում սահ մա նե լու 
աշ խա տան քա յին կա ռույց նե րի ճկու նու թյուն և հիմ ա կան աշ խա տու ժի ա ռանձ-
նա ցում, ինչ պես նաև տնտե սու թյան կա նո նա վո րում, որ պես զի հնա րա վոր լի նի 
դի մա կա յել տնտե սա կան անկ մանն ու գլո բալ մրցակ ցու թյա նը: այն պայ ման նե րում, 
երբ նրանք այլևս ի վի ճա կի չեն ի րա կա նաց նե լու աշ խա տան քի շու կա յի պա հանջ-
նե րի որևէ ա ռա ջըն թաց, նույ նիսկ գոր ծա տու նե րի կազ մա կեր պու թյուն ներն էին 
հրա ժար վում դրան ցից և ան դամ կազ մա կեր պու թյուն նե րին ու պե տու թյա նը 
կոչ էին ա նում բարձ րաց նել զբաղ վա ծու թյան և մաս նա գի տա կան ո րա կա վոր ման 
մա կար դակ նե րը: Հիմ վե լով լայ նա ծա վալ և արդ յու նա վետ սո ցիա լա կան ա պա հո-
վու թյան հա մա կար գի և վե րը նշված թե րու թյուն նե րի ու խնդիր նե րի վրա, Ճա պո-
նիան կա րե լի  է բնու թագր վել որ պես չա փա վոր սո ցիալ-դե մոկ րա տիա նե րա ռող 
եր կիր: այս փաս տը հատ կա պես ու շագ րավ  է նրա նով, որ գեր մա նիան նույն պես 
բնու թագր վում  է որ պես չա փա վոր սո ցիալ-դե մոկ րա տիա նե րա ռող եր կիր, չնա յած 
այս տեղ պե տու թյան կազ մա կերպ ման, սո ցիա լա կան և տն տե սա կան մո դել նե րը 
հիմ ա կանում տար բեր են:
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5.5. Շ վե դիա
Է րիկ Գուրգ դիս

Շ վե դիան նույ նիսկ այ սօր, գլո բա լի զա ցիա յի այս դա րաշր ջա նում էլ դեռ ի վի ճա կի  է 
պահ պա նե լու սո ցիա լա կան պե տու թյան իր կար գա վի ճա կը, հատ կա պես ըն դար-
ձակ հան րա յին սո ցիա լա կան անվ տան գու թյան նպաստ նե րի և լավ զար գա ցած 
հան րա յին ծա ռա յու թյուն նե րի ո լոր տը: Օ րի նակ՝ շվեդ ներն ու նեն ա զատ մուտ քի 
հնա րա վո րու թյուն կրթա կան հա մա կարգ՝ տար րա կան դպրոց նե րից մինչև հա մալ-
սա րան ներ, բա ցա ռու թյամբ մուտ քի հա մար վճար վող նո մի նալ գու մա րի: ա ռող-
ջա պա հա կան հա մա կար գը նույն պես անվ ճար է, գոր ծա զուրկ նե րը ստա նում են 
նախ կին աշ խա տա վար ձի 80 տո կո սի չա փով նպաստ, ծե րու թյան հետ կապ ված 
պե տա կան կեն սա թո շա կա յին հա մա կար գը տրա մադ րում  է հար կա յին ֆի նան-
սա վոր մամբ ե րաշ խա վոր ված կեն սա թո շակ ներ այն մարդ կանց, ով քեր ու նեն ոչ 
բա վա րար ե կա մուտ ներ:

ե թե հաշ վի առ նենք այն հան գա ման քը, որ շվեդ նե րի տնտե սա պես ակ տիվ 
բնակ չու թյան 1/3-ն աշ խա տում  է հան րա յին սեկ տո րում, ին չը նշա նա կում է, 
որ հար կե րի և ներդր ված ա վան դի հա րա բե րակ ցու թյու նը տՀԶկ երկր նե րի 
շրջա նա կ նե րում հան դի սա նում  է ա մե նա բարձ րը, ինչ պես նաև այն փաս տը, 
որ 1990-ա կան նե րին Շ վե դիա յում տե ղի ու նե ցավ տնտե սա կան ճգնա ժամ, 
ո րը հա մար վում էր ա մե նա վատ ա գույ նը, ա պա հարց  է ա ռա ջա նում, թե ինչ-
պե՞ս կա րե լի  է գլո բա լի զա ցիա յի այս դա րաշր ջա նում պահ պա նել սո ցիա լա-
կան պե տու թյու նը:

Հատ կա պես պետք  է ընդգ ծել Շ վե դիա յում ձևա վոր ված քա ղա քա կան մշա կույ թը 
և շ վե դա կան մեն թա լի տե տը, որն ան հի շե լի ժա մա նակ նե րից հիմ ված է սո ցիա լա-
կան հա վա սա րու թյան գա ղա փա րի վրա: այն բխել  է հին գեր մա նա կան գա ղա փա-
րից, ո րը Շ վե դիա յի հա մե մա տա բար հե տամ աց ֆեո դա լիզմ ան կա րող գտնվեց 
մա րե լու: ա կա նա վոր սո ցիալ-մշա կու թա յին հե գե մո նիան, հա մե նայն  դեպս մինչև 
վեր ջին տա րի նե րը, ու ներ այլ բա ցատ րու թյուն ներ: Հա մե մա տա բար ան կախ 
հա մայնք նե րը ո րո շիչ դեր ու նեին տե ղա կան կյան քում: Շ վե դիան մի եր կիր  է, 
որ տեղ աշ խար հագ րա կան դիր քը թույլ էր տա լիս լի նե լու ո րո շա կի մե կու սաց ման 
մեջ և ազ գա յին գի տակ ցու թյու նում մեծ դեր են խա ղում տե ղա կան ադ մի նիստ-
րա ցիա նե րը: այս տեղ կենտ րո նա կան օ րենք նե րը և կենտ րո նա կան ֆի նանս նե րը 
տրա մադր վում էին հա վա սա րա պես՝ բնակ չու թյան կեն սա մա կար դա կի միան ման 
ստան դարտ ներ ա պա հո վե լու նպա տա կով:

Սո ցիա լա կան 

պե տու թյան 

կար գա վի ճա կի 

պահ պա նում

Քա ղա քա կան 

մշա կույ թը 

ձևա վոր ված է 

սո ցիալ-մշա կու թա-

յին միա տար րու-

թյան վրա
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Քա ղա քա կան 

հա մա կարգ, ո րը 

հիմ ված  է 

կոն սեն սու սի և 

ին տեգ րա ցիա յի վրա

Սո ցիալ-դե մոկ րա-

տիա յի իշ խող դիր քը

Քա ղա քա կան հա մա կար գը
Շ վե դիա յի քա ղա քա կան հա մա կար գում բա նակ ցու թյուն նե րի և ին տեգ րա ցիա յի 
հար ցում մեծ նշա նա կու թյուն ու նի կոն սեն սու սի դե րը: Բա ցի այդ, շվե դա կան 
օ րենսդ րա կան գոր ծըն թաց նե րը բնու թագր վում են քա ղա քա ցիա կան հա սա րա-
կու թյան գոր ծըն թաց նե րին մաս նակ ցու թյան բարձր ինս տի տու ցիո նա լաց մամբ: այս 
գոր ծըն թաց նե րի սկզբում կա ռա վա րու թյու նը կազ մում  է հա տուկ հանձ նա ժո ղով՝ 
պար զե լու տվյալ գոր ծըն թա ցը: չ նա յած կա ռա վա րու թյունն է իր վրա վերց նում 
այս հար ցը, Խորհր դա րա նը, պե տա կան մար մին նե րը և նույ նիսկ հա սա րա կա կան 
խմբերն  էլ կա րող են դա ա նել: Հանձ նա ժո ղո վը, կախ ված օ րեն քից, կազմ վում է 
քա ղա քա գետ նե րից, փոր ձա գետ նե րից, ինչ պես նաև սո ցիա լա կան խմբե րի ներ-
կա յա ցու ցիչ նե րից, ով քեր կազ մում են մի հիմ ա կան դիր քո րո շում, որն էլ հիմք  է 
դառ նում հե տա գա քննար կում ե րի հա մար: Փոխ զիջ ման և կոն սեն սու սի կողմ-
նո րո շում ու նե ցող հա սա րա կու թյունն ընդգ ծում է այս պես կոչ ված «բաց թո ղում-
նե րի» գոր ծըն թա ցը:

1930-ա կան նե րից ի վեր սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի գա ղա փա րը Շ վե դիա յի քա ղա-
քա կան աս պա րե զում զբա ղեց նում  է իշ խող դիրք: մեծ ճգնա ժա մի թեժ ժա մա-
նա կաշր ջա նում, հա կա ռակ տնտե սա կան հիմ ա կան ուղ ղու թյա նը, վար կա յին 
ֆի նան սա վոր մամբ սկսե ցին ի րա կա նաց վել հան րա յին աշ խա տան քա յին ծրա-
գրեր, ո րոնց նպա տա կը են թա կա ռուց վածք նե րի և բազ ման դամ ըն տա նիք նե րի 
ըն տա նե կան պայ ման նե րի բա րե լա վում  էր: «կենտ րո նա կան եվ րո պա յում 
մար դիկ փո ղոց նե րում փոր ձում  էին տե ղադ րել բա րի կադ ներ: Շ վե դիա յում մենք 
փոր ձում  էինք հաս նել ա ռա ջըն թա ցի՝ կա ռու ցե լով  կա մուրջ ներ»,– ընդգ ծե լով 
զբաղ վա ծու թյան ծրագ րի հետևո ղա կա նու թյու նը, նշում էր թեյ ջե Էր լան դե րը, 
որ եր կար տա րի ներ զբա ղեց րել է վար չա պե տի պաշ տո նը: Զ բաղ վա ծու թյան 
ծրագ րի հա ջո ղու թյու նը խթա նեց ոչ միայն սո ցիալ-դե մոկ րա տա կան աշ խա-
տա վո րա կան կու սակ ցու թյան ընտ րա զանգ վա ծի թվի, այլ նաև նրա ան դամ-
նե րի ա վե լաց մա նը, ինչ պես նաև LO (Landsorganisationen) ար հես տակ ցա կան 
միու թյուն նե րի ստեղծ մա նը, ո րոնք հեն վում  էին ի րենց դաշ նա կից նե րի վրա: 
սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի գե րիշ խող դիր քե րը ող ջուն ում էր նույ նիսկ կենտ րո-
նա կան-ա ջա կողմ յան ընդ դի մու թյու նը: «սո ցիա լիս տա կան բլո կը», կազմ ված 
լի նե լով սո ցիալ-դե մոկ րատ նե րից, կա նաչ նե րից և ձա խե րից, ինչ պես նաև նախ-
կին կո մու նիստ նե րից, միա ցավ այս պես կոչ ված «բուր ժո ւա կան» կամ ա ջա-
կենտ րոն բլո կին, ո րը կազմ ված  էր պահ պա նո ղա կան նե րից, ա զա տա կան նե րից 
և նախ կին ֆեր մեր նե րի կու սակ ցու թյու նից և ք րիս տո նեա դե մոկ րատ նե րից: 
վեր ջին ներս  էլ 2006թ. կազ մե ցին կա ռա վա րու թյու նը: չ նա յած ընտ րու թյուն-
նե րում այս պես կոչ ված կենտ րո նա ջա կողմ յան բլո կի հաղ թա նա կին՝ «ալ յանս 
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Բա ցա սա կան և 

դ րա կան քա ղա քա-

ցիա կան ա զա տու-

թյուն նե րը և 

ի րա վունք նե րը 

Սահ մա նադ րու թյան 

մեջ

 

Ռեյն-  Մայդ նե րի 

մո դե լը

Հան րա յին սեկ տո րի 

նշա նա կու թյու նը

Շ վե դիա յի հա մար» կու սակ ցու թյուն նե րի մե ծա մաս նու թյու նը կողմ ա կից էր 
սո ցիա լա կան պե տու թյա նը:

Սահ մա նադ րու թյու նը և հիմ ա կան ի րա վունք նե րի հա մա կար գը
Շ վե դիա յի սահ մա նադ րու թյունն ա պա հո վում  է ոչ միայն բա ցա սա կան, այլև դրա-
կան և հե ռագ նա քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք ներ և ա զա տու թյուն ներ: Հիմ ա կան 
սո ցիա լա կան, տնտե սա կան և մ շա կու թա յին ի րա վունք նե րը, այ սինքն՝ դրա կան 
քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք նե րը և ա զա տու թյուն նե րը, ի տար բե րու թյուն մյուս 
հիմ ա կան քա ղա քա կան ի րա վուք նե րի, ոչ թե ի րա վա բա նո րեն պար տա վո րեց նող 
են, այլ քա ղա քա կան նպա տակ ներ են, ո րոնց պետք  է հաս նել: Օ րի նակ՝ սահ մա-
նադ րու թյան 2-րդ հոդ վա ծը սահ մա նում է. «ան հա տի անձ նա կան, տնտե սա կան և 
մ շա կու թա յին բա րե կե ցու թյու նը պետք  է լի նի հան րա յին գոր ծու նեու թյան հիմ ա-
կան նպա տա կը: մաս նա վո րա պես այն պետք  է պար տա վո րեց նի հան րա յին ադ մի-
նիստ րա ցիա յին ե րաշ խա վո րե լու աշ խա տան քի, ապ րե լու և կր թու թյան ի րա վուն քը, 
ինչ պես նաև ա ջակ ցի սո ցիա լա կան նպաստ նե րի և սո ցիա լա կան անվ տան գու թյան 
ա պա հով մա նը և կ յան քի բա րե կե ցիկ պայ ման ներ ստեղ ծե լուն»: սո ցիալ-քա ղա-
քա կան նպա տակ ները, ան կախ նրա նից՝ ու նե՞ն օ րի նա կան հիմք, թե՞ ոչ, սահ-
մա նադ րու թյան մեջ զբա ղեց նում են կարևոր տեղ և ե րաշ խա վո րում են բարձր 
հա սա րա կա կան գի տակ ցու թյուն: սա իր ար տա ցո լում  է գտել նաև Շ վե դիա յի՝ 
որ պես սո ցիա լա կան պե տու թյան կերտ ման և ն րա շու կա յա կան տնտե սու թյան մեջ:

Քա ղա քա կան տնտե սու թյու նը
1950-ա կան թթ. LՕ արհ միու թե նա կան կոն ֆե դե րա ցիան հան դես ե կավ Ռեյն -
մայդ նե րի մո դե լով: այս մո դե լը, ի տար բե րու թյուն կեյ նես յան տե սա կե տի, ըստ ո րի 
պետք  է ա պա հով վեր լիա կա տար զբաղ վա ծու թյուն, իր մեջ նե րա ռում  է տնտե սա-
կան ցիկ լի ըն թաց քում հա մա խառն պա հան ջար կը պահ պա նե լը: այս մո դե լի փաս-
տարկ նե րից մեկը հետև յալն է՝ քա նի որ տնտե սու թյան տար բեր ճյու ղեր զար գա-
նում են տար բեր տեմ պե րով, հա մա խառն ար տադ րան քի բարձր պա հան ջար կը 
բե րում է մա տա կա րար ման թու լաց ման: սա բե րում էր նրան, որ այդ վնաս ված 
ճյու ղե րում բարձ րաց վում էին աշ խա տա վար ձե րը, ին չը հե տա գա յում դառ նում  էր 
գնա ճի պատ ճառ: մի ջին ժամ կետ նե րում այս ա մե նը հան գեց նում  էր այն բա նին, որ 
այլ ճյու ղե րում ևս բարձ րաց վում էին աշ խա տա վար ձե րը, ինչ պես նաև այլ աս պա-
րեզ նե րում ևս  ա ճում  էին գնե րը: այս գնաճն ի վեր ջո նվա զեց նում  էր երկ րի տնտե-
սա կան մր ցակ ցու թյու նը մի ջազ գա յին աս պա րե զում:

որ պես զի կու տակ ված պա հան ջար կը նվա զեց վի, հան րա յին սեկ տո րը տնտե սա-
կան ցիկ լի ըն թաց քում պետք  է ա վել ցուկ տա: այն պետք  է ի րա կա նաց վի ա ռա ջին 
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Գոր ծազր կու թյան 

նվա զեց ման հետ 

կապ ված մի ջո ցա-

ռում ե րը որ պես 

հա սա րա կա կան 

պար տա վո րու թյուն-

ներ

հեր թին ի ջեց նե լով ազ գա յին պարտ քի չա փը՝ եր կա րա ժամ կետ ծրագ րե րով ա պա-
հո վե լով սո ցիա լա կան հա մա կար գը ծե րա ցող հա սա րա կու թյու նից և, վեր ջա պես, 
ֆի նան սա վո րե լով հա կաճգ նա ժա մա յին գոր ծո ղու թյուն նե րը:

սա կայն պա հան ջար կի այս պի սի նվա զե ցու մը վտան գի է են թար կում բո լոր այն ձեռ-
նար կու թյուն նե րը և այն աշ խա տա տե ղե րը, ո րոնք ու նեն քիչ ար տադ րո ղա կա նու-
թյուն և ծախ սա տար են: Շ վե դիա յում երկ րորդ հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մից ի 
վեր LՕ արհ միու թյուն նե րը վա րում են այս պես կոչ ված հա մե րաշխ աշ խա տա վար-
ձա յին քա ղա քա կա նու թյուն, ո րը հիմ ված  է հետև յալ սկզբուն քի վրա. «Հա վա սար 
աշ խա տա վարձ՝ հա վա սար աշ խա տան քի պայ ման նե րում», ին չը նշա նա կում է, որ 
աշ խա տա վար ձե րը պետք  է բարձ րաց վեն ար տադ րո ղա կա նու թյան բարձ րաց մա նը 
զու գա հեռ: այն ձեռ նար կու թյուն նե րը, ո րոնք ու նեն մի ջի նից ցածր ար տադ րո ղա կա-
նու թյուն, աշ խա տա վար ձ պետք է վճա րեն ըստ հա մե րաշխ աշ խա տա վար ձա յին 
պայ ման նե րի, ո րը կողմ ո րոշ ված կլի նի դե պի մի ջին ար տադ րո ղա կա նու թյու նը: իսկ 
այն ձեռ նար կու թյուն նե րը, ո րոնք ու նեն բարձր ար տադ րո ղա կա նու թյուն, նույն պես 
պետք  է հիմ վեն մի ջին աշ խա տա վար ձի վրա, ո րը չպետք է անց նի թույ լատ րե լի սահ-
մա նը: արդ յուն քում ա ռա ջա ցած գեր շա հույ թը պետք  է օգ տա գործ վի նոր ծրագ րե րը 
ֆի նան սա վո րե լու հա մար, ինչն  էլ կնպաս տի նոր աշ խա տա տե ղե րի ստեղծ մա նը:

այս հար կաբ յու ջե տա յին և հա մե րաշխ աշ խա տա վար ձի քա ղա քա կա նու թյան արդ-
յուն քում տու ժող ներն այ նո ւա մե նայ նիվ այն ձեռ նար կու թյուն ներն են, ո րոնք ու նեն 
քիչ ար տադ րո ղա կա նու թյուն: ն րան ցում ընդգրկ ված ցածր ար տադ րո ղա կա նու թյուն 
ու նե ցող աշ խա տուժն էլ հենց գոր ծազր կու թյան ա մե նա ռիս կա յին խումբն է կազ-
մում: ա ռա ջա ցող գոր ծազր կու թյու նը, սա կայն, չի ըն կալ վում որ պես հա սա րա կա-
կան խնդիր, այլ հա կա ռա կը՝ ըն դուն վում է որ պես հա սա րա կա կան մար տահ րա վեր, 
ո րը պետք  է իր լու ծու մը գտնի ակ տիվ աշ խա տան քա յին շու կա յա կան քա ղա քա կա-
նու թյան զար գաց մամբ: ու սուց ման, ինչ պես նաև ա ջակ ցու թյան բազ մա կող մա նի 
ծրագ րերն օգ նում էին, որ պես զի գոր ծա զուրկ նե րը սո վո րեն և ն րան ցից պատ-
րաստ վեն արդ յու նա վետ մաս նա գետ ներ և ա պա հով վեն բարձր աշ խա տա վար ձով: 
սահ մա նա փակ հար կաբ յու ջե տա յին հա մա կար գի, հա մե րաշխ աշ խա տա վար ձի և 
ակ տիվ աշ խա տան քա յին շու կա յի քա ղա քա կա նու թյան պայ ման նե րում ձեռ նար-
կա տե րե րը հա մա ձայ նու թյան են ե կել մշտա պես նո րա րա րու թյուն ներ մտցնե լու 
և կա ռուց ված քա յին փո փո խու թյուն ներ ի րա կանաց նե լու Շ վե դիա յի տնտե սու-
թյու նում՝ նրա հա մաշ խար հա յին մրցու նա կու թյու նը բարձ րաց նե լու նպա տա կով:

սա նաև Շ վե դիա յի՝ 90-ա կան թթ. ճգնա ժա մից ա րագ դուրս գա լու բա ցատ րու-
թյունն է, քա նի որ զար գա ցած և ակ տիվ աշ խա տան քա յին շու կան և ար հես-
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տակ ցա կան միու թյուն նե րը նա խընտ րում են ստեղ ծել բարձր ար տադ րո ղա կա-
նու թյամբ լչա ցու ցիչ աշ խա տա տե ղեր, որ պես զի կա րո ղա նան պահ պա նել նաև 
այն աշ խա տանք նե րը, ո րոնք ու նեն ցածր ար տադ րո ղա կա նու թյուն: նոր աշ խա-
տա տե ղե րի ստեղծ մա նը նպաս տում են նաև նո րա մու ծու թյուն նե րը: Շ վե դա կան 
ար տադ րան քի ար տա հա նու մը վեր ջին հինգ տա րի նե րին ա վե լա ցել է 1/3-ով՝ 33 
տո կո սից հաս նե լով 45-ի:

Սո ցիա լա կան պե տու թյուն
Հետ պա տե րազ մա կան տնտե սա կան ա ճի պայ ման նե րում Շ վե դիան են թարկ վեց 
ա րագ փո փո խու թյուն նե րի. կա րի քա վոր նե րի և ֆեր մեր նե րի հա սա րա կու թյու նից 
այն ա րագ վե րա փոխ վեց «աշ խա տա վոր նե րի հա սա րա կու թյան»՝ օգտ վե լով մաս-
նա վոր սե փա կա նու թյան բա րիք նե րից: այս ա րագ զար գա ցում ե րի պայ ման նե րում 
սո ցիա լա կան կա ռույց նե րում գո յու թյուն ու նե ցող ա պա հո վագ րա կան հա մա կար գը 
ե րաշ խա վո րում  էր միան ման կեն սա թո շակ ներ, և թ վում  էր, թե ար դեն ի վի ճա կի չէ 
բա վա րա րե լու կա րի քա վոր ընտ րող նե րի պա հանջ նե րը, ին չը հար կա վոր  էր իշ խա-
նու թյա նը տե ղում մա լու հա մար: այ նո ւա մե նայ նիվ Շ վե դիան, որ պես սո ցիա լա կան 
պե տու թյուն, նա խընտ րում  է իր քա ղա քա ցի նե րին պահ պա նել ան կան խա տե սե լի 
հան գա մանք նե րից, քան որևէ նպաստ տրա մադ րել:

գո յու թյուն ու նի նաև լավ զար գա ցած հա սա րա կա կան ծա ռա յու թյուն նե րի հա մա-
կարգ, որն անվ ճար հի մունք նե րով խնա մում  է ե րե խա նե րին և մե ծա հա սակ նե րին, 
ա ռող ջա պա հա կան և կր թա կան հա մա կար գեր, ինչ պես նաև կրթա կան և աշ խա-
տան քա յին շու կա յա կան քա ղա քա կա նու թյան շրջա նակ նե րում մաս նա գի տական 
ո րա կա վոր ման բարձ րաց ման ծրագ րեր՝ «յու րա քանչ յու րը վճա րում  է իր հար կե րի 
մաս նա բա ժի նը՝ ե կա մուտ նե րին հա մա պա տաս խան, իսկ այն, ինչ տրա մադ րում  է 
պե տու թյու նը, ոչ թե այն գու մար ներն են, որ դու վճա րել ես աշ խա տան քի ըն թաց-
քում, այլ հնա րա վո րու թյուն՝ վե րագտ նե լու ինքդ քեզ: ս րանք ոչ թե շու կա յում տե ղի 
ու նե ցող գոր ծըն թաց նե րի, այլ քա ղա քա կան գոր ծըն թաց նե րի արդ յունք են» (մայդ-
ներ/ Հեդ բորգ, 1984թ., 56):

տ րա մադ րե լով տևա կան աշ խա տանք, հան րա յին ծա ռա յու թյուն նե րի ընդ լայն ման 
կա րե լի  է հաս նել միայն կա նանց դե րի ակ տի վաց ման շնոր հիվ: 1960-1990-ա-
կան թթ.  եվ րո պա կան այլ երկր նե րի հա մե մատ, Շ վե դիա յում տնտե սա պես ակ տիվ 
կա նանց զբաղ վա ծու թյունն ա ճել է մոտ 50 տո կո սով, իսկ ընդ հա նուր աշ խար հի 
ցու ցա նիշ նե րով՝ 83 տո կո սով: կա նայք, որ աշ խա տան քի հար ցով հա մար վում էին 
հան րա յին ծա ռա յու թյուն նե րի հիմ ա կան շա հա ռու նե րը, դար ձան սո ցիալ-դե մոկ-
րատ նե րի պո տեն ցիալ ընտ րա զանգ վա ծը:

Հա սա րա կու թյան 

կա ռուց ված քա յին 

զար գա ցում ե րը 

բե րում են սո ցիա լա-

կան քա ղա քա կա-

նու թյան կողմ ո րոշ-

ման փո փո խու թյան
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Կեն սա թո շակ ներ

Գոր ծազր կու թյան 

ա պա հո վագ րու-

թյուն

Սո ցիա լա կան 

ա ջակ ցու թյուն

Ա ռող ջա պա հա կան 

հա մա կարգ

սո ցիա լա կան պե տու թյան սյու նե րը դա սա կարգ ված են հետև յալ կերպ.

Կեն սա թո շակ ներ. 1950-ա կան նե րի կե սե րին LՕ արհ միու թե նա կան կոն ֆե դե րա-
ցիա յի նա խա ձեռ նու թյամբ ա ռա ջարկ վել էր կեն սա թո շակ նե րի հա վել յալ ֆի նան սա-
վո րում: այդ ա ռա ջար կը ստրա տե գիա կան փո փո խու թյուն էր՝ ան ցում ու նի վեր սալ 
հիմ ա կան ա պա հո վագ րու թյու նից դե պի ան հա տա կան ա պա հո վագ րու թյուն, որն 
ուղղ վե լու էր կեն սա կան հիմ ա կան ստան դարտ նե րի պահ պան մա նը: այս մի ջո-
ցով սո ցիալ-դե մոկ րատ նե րը հույս ու նեին ի րենց հա մա կիր նե րի շար քե րում ընդգր-
կել ա ռա վել շատ «սպի տակ օ ձիք նե րով» աշ խա տա վոր նե րի, որ պես զի ընդ լայն են 
ի րենց ընտ րող նե րի շար քե րը:

Գոր ծազր կու թյան ա պա հո վագ րու թյուն. ի տար բե րու թյուն սո ցիա լա կան ա պա-
հո վագ րու թյան այլ հա մա կար գե րի, գոր ծազր կու թյան ա պա հո վագ րու թյու նը հիմ-
ված  է կա մա վո րու թյան սկզբուն քի վրա և հ րա պա րա կավ սուբ սի դա վոր վում է: 
մինչև 2007թ. բա րե փո խում ե րը, ար հես տակ ցա կան միու թյուն նե րի ան դամ երն 
ընդգրկ ված  էին գոր ծազր կու թյան հիմ ադ րամ ե րում: աշ խա տա վոր նե րի մոտ 
90 տո կոսն այս հիմ ադ րամ ե րի ան դամ  էր: այդ հիմ ադ րամ ե րը մինչև 2007թ. 
ֆի նան սա վոր վում  էին ան դամ ե րի հա մեստ ներդ րում ե րից և պե տա կան բյու ջեից: 
գո յու թյուն ու ներ նաև հիմ ա կան պե տա կան նպաստ նե րի հա մա կարգ նրանց 
հա մար, ով քեր գոր ծա զուրկ  էին:

Ե կա մուտ նե րի ա ջակ ցու թյուն. Շ վե դիա յում ե կա մուտ նե րի ա ջակ ցու թյու նը 
գտնվում է ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րու թյան և սո ցիա լա կան անվ տան գու-
թյան ծա ռա յու թյան պա տաս խա նատ վու թյան ներ քո, սա կայն այն կազ մա կերպ-
ված է տե ղա կան իշ խա նու թյուն նե րի կող մից և հիմ ա կա նում ֆի նան սա վոր վում  է 
տե ղա կան հար կե րից: ե կա մուտ նե րի ա ջակ ցու թյան մա կար դա կը սա հ ման վում  է 
ազ գա յին ա ռող ջա պա հու թյան հանձ նա ժո ղո վի և սո ցիա լա կան ա պա հո վու թյան 
կող մից՝ հիմ վե լով կեն սա կան մա կար դա կի սահ ման նե րի վրա:

Ա ռող ջա պա հա կան հա մա կարգ. Շ վե դիա յի բո լոր բնա կիչ նե րը գրե թե անվ ճար 
հի մունք նե րով ու նեն բու ժօգ նու թյան ի րա վունք: այս հա մա կար գը գտնվում է շրջա-
նա յին խոր հուրդ նե րի ի րա վա սու թյան ներ քո և հիմ ա կա նում ֆի նան սա վոր վում  է 
ե կամ տա հար կե րից: Հ նա րա վոր է ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յու թյուն նե րի հա մար 
պա հանջ վի ո րոշ գու մար, ո րը երկ րի տար բեր շրջան նե րում տար բեր է: Բա ցի այդ, 
նրանք, ով քեր տա րե կան վաս տա կում են 6000 կրո նից ա վե լի, ի րա վունք ու նեն 
ստա նա լու հա տու ցում ի րենց կորց րած պո տենց իալ ե կա մուտ նե րի դի մաց: ա ռող-
ջա պա հա կան ա պա հո վագ րու թյու նը ֆի նան սա վոր վում  է գոր ծա տու նե րի պար-
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Ու նի վեր սա լու թյան 

սկզբուն քը

Կր թա կան 

հա մա կարգ

տա դիր ա վանդ նե րից, ինչ պես նաև ա պա հո վագ րա կան ներդ րում ե րից, ո րոնք 
վճար վում են հար կե րից զատ:

չ նա յած այ սօր Շ վե դիան տՀԶկ երկր նե րում ա մե նա շատ հար կե րի հա րա բե րակ-
ցու թյամբ եր կիրն է, սա կայն դա ա մենևին  էլ չի նշա նա կում, որ սո ցիա լա կան ա պա-
հո վագ րու թյամբ այս եր կի րը «թանկ» է: ամն-ի քա ղա քա ցի նե րը ևս բա վա կա նին 
մեծ գու մար ներ են վճա րում գոր ծազր կու թյան ա պա հո վագ րու թյան, ա ռող ջա պա-
հու թյան, ծե րու թյան և այլ հիմ ա կան ա պա հո վագ րու թյուն նե րի հա մար: այս եր կու 
երկր նե րի տար բե րու թյու նն  այն է, որ Շ վե դիա յում ա պա հո վագր ված են անխ տիր 
բո լո րը, իսկ ամն-ում նրանք, ով քեր վճա րու նակ չեն, դուրս են մում ա պա հո վա-
գրա կան մաս նա վոր հա մա կար գից:

ե թե գլո բա լի զա ցիա յի արդ յուն քում տնտե սա կան սահ ման նե րը բաց վում են, 
ա պա մի ջազ գա յին ար տա հա նու մը ներ քին շու կա յում ստեղ ծում է խնդիր ներ այն 
ձեռ նար կու թյուն նե րի հա մար, ո րոնք ու նեն ցածր ար տադ րո ղա կա նու թյուն: ե թե 
այժմ աշ խա տանք ներ ի րա կա նաց վեն այն ուղ ղու թյամբ, որ ցածր ար տադ րո ղա-
կա նու թյուն ու նե ցող ձեռ նար կու թյուն նե րի աշ խա տող նե րը չմտա ծեն աշ խա տան քը 
կորց նե լու մա սին, ըն ձե ռե լով նրանց ուս ման հնա րա վո րու թյուն ներ և ե կա մուտ-
նե րի ա պա հո վագ րու թյուն, ա պա տնտե սա կան քա ղա քա կա նու թյու նում նման 
հար ցե րից խու սա փե լու հա մար կստեղծ վեն ա ռա վել մեծ հնա րա վո րու թյուն ներ 
և ներ քին շու կա յում կկրճատ վեն քա ղա քա կան ծախ սե րը: երկ րի սո ցիա լա կան 
քա ղա քա կա նու թյունն ուղղ ված  է ու սում ա կան և կեն սա կան հիմ ա կան ստան-
դարտ նե րի ա պա հով մա նը, այ սինքն՝ ուղղ ված  է ա պա հո վե լու նրանց, ով քեր տնտե-
սա պես ա ռա վել վատ վի ճա կում են:

Կր թա կան հա մա կարգ. քա նի որ ժա մա նա կա կից արդ յու նա բե րա կան և հա սա-
րա կա կան ծա ռա յու թյուն նե րի հիմ ա կան «հում քը» կրթու թյունն  է և այն արդ յու-
նա վետ օգ տա գոր ծե լու կա րո ղու թյու նը, կրթա կան հա մա կար գը ստրա տե գիա կան 
կարևո րու թյուն է ձեռք բե րում հե տա գա յում՝ գլո բա լաց ված տնտե սա կան պայ ման-
նե րում զար գա նա լու հա մար: Շ վե դիան այս տե սա կե տից ևս շա հե կան վի ճա կում  է, 
քա նի որ կրթու թյու նը, նա խադպ րո ցա կան մա կար դա կից մինչև հա մալ սա րա նա-
կան, տրա մադր վում է գրե թե անվ ճար:

Շ վե դիա յում կրթու թյու նը պար տա դիր  է 7-16 տա րե կան ե րե խա նե րի հա մար, և 
բո լոր ե րե խա նե րը հա ճա խում են հա մա լիր դպրոց ներ՝ Grundskola: ա վար տող նե րի 
90 տո կո սը հա ճա խում  է նաև 3 տա րի տևո ղու թյամբ և ոչ պար տա դիր գիմ ա զիա՝ 
Gymnasieskola. այս պես կոչ ված Högskola կամ «քո լեջ նե րը», կամ երկ րոր դա կան 
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բարձ րա գույն հա մալ սա րան նե րը բաց էին բո լո րի հա մար մինչև 1970-ա կան թթ.: 
Հա մալ սա րանն ըն դու նում էր այն քան ու սա նող, ինչ քան տեղ ու ներ, իսկ մյուս նե րը 
հեր թագր վում էին և նե րառ վում ցու ցակ նե րում: այս տեղ նաև առ կա էր զար գա ցած 
կրթա կան հա մա կարգ մե ծա հա սակ նե րի հա մար:

Եվ, վեր ջա պես, ռազ մա վա րա կան կարևո րու թյուն ու նե ցող մի ջին դաս.
ս կան դի նավ յան սո ցիա լա կան պե տու թյու նը կգո յատևի այն քան, ինչ քան մի ջին 
դա սի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին կգո հաց նեն այն նպաստ նե րը, ո րոնք նրանք ստա նում 
են: ն րանք են կա տա րում ներդ րում ե րի ահ ռե լի մաս նա բա ժի նը և հետևա բար 
ակն կա լում են բարձ րո րակ ծա ռա յու թյուն ներ: այ նո ւա մե նայ նիվ, ե թե հան րա յին 
ա պա հո վագ րա կան ծա ռա յու թյուն ներն այլևս չգո հաց նեն հա սա րա կու թյա նը, այն 
կուղղ վի դե պի մաս նա վոր ա պա հո վագ րու թյան սեկ տոր: Բ նա կա նա բար ոչ ոք չի 
ցան կա նում մի բա նի հա մար վճա րել կրկնա կի, այն պես որ շատ շու տով դա իր 
ար ձա գան քը կգտնի ըն դդի մու թյու նում: «սա միայն կա րի քա վորների և ա նա պա-
հովն ե րի ա պա հո վագ րու թյան հար ցը չէ, - նշում է Հարզ IV-ը, - այլ նաև ողջ բնակ-
չու թյան ա պա հո վում է նպաստ նե րի բարձր մա կար դա կով»: սա սո ցիա լա կան 
պե տու թյան սկան դի նավ յան պա տաս խանն է:

Հիմ վե լով սահ մա նադ րու թյու նում բա ցա սա կան և դ րա կան քա ղա քա կան ի րա-
վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի ամ րապնդ ման վրա, Շ վե դիա յում հիմ ա կան 
ի րա վունք նե րը ոչ միայն զուտ ֆոր մալ բնույթ են կրում, այլ նաև գործ ադր վում 
են ի րա կա նում: Հետևա բար Շ վե դիան կա րող  է բնութագրվել որ պես ա մե նա շատ 
սո ցիալ-դե մոկ րա տիա նե րա ռող եր կիր:
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Զ բաղ վա ծու-
թյան մա կար դա կը 
2006թ.

73,6 %
մարդ կանց քա նա կը, ով քեր ընդգրկ ված են աշ խա-
տան քի ո լոր տում (15-64)՝ բնակ չու թյան ընդ հա նուր 
թվի հա մե մատ (աղբ յու րը՝ «եվ րոս տատ»)

Կա նանց զբաղ վա-
ծու թյան մա կար-
դա կը 2006թ.

70,7 %
 կա նանց քա նա կը, ով քեր ընդգրկ ված են աշ խա-
տան քի ո լոր տում (15-64)՝ բնակ չու թյան ընդ հա նուր 
թվի հա մե մատ (աղբ յու րը՝ «եվ րոս տատ»)

 Գոր ծազր կու թյան 
մա կար դա կը 
2006թ.

7,1 % 
 գոր ծա զուրկ նե րի հա մա մաս նու թյու նը տնտե սա պես 
ակ տիվ բնակ չու թյան շրջա նում (աղբ յու րը՝ «եվ րոս-
տատ»)

Եր կա րա ժամ կետ 
գոր ծազր կու-
թյան մա կար դա կը 
2006թ.

1,1 %
եր կա րա ժամ կետ գոր ծա զուրկ նե րի հա մա մաս նու-
թյու նը տնտե սա պես ակ տիվ բնակ չու թյան շրջա նում 
(աղբ յու րը՝ «եվ րոս տատ»)

Ե կա մուտ նե րի 
ան հա վա սա րու-
թյու նը 2006թ. 
ըստ Ջի նիի 
գործակցի 

25 %

 Հա րա բե րակ ցու թյունն ընդգր կում  է ե կա մուտ նե րի 
ան հա վա սա րու թյու նը, որ քան բարձր է ցու ցա նի շը, 
այն քան բարձր է ան հա վա սա րու թյան տո կո սը (աղբ-
յու րը՝ «մարդ կա յին զար գաց ման զե կույց»)

Աղ քա տու թյան 
ցու ցա նի շը 
2006թ.

6,5 %

աղ քա տու թյան ցու ցա նիշն իր մեջ նե րա ռում  է մի 
շարք ցու ցա նիշ ներ (կյան քի տևո ղու թյուն, գրա գի-
տու թյան աս տի ճան, ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յու-
թյուն նե րից օգտ վե լու հնա րա վո րու թյուն) 0=նվա զա-
գույն աղ քա տու թյան աս տի ճան, 100=ա ռա վե լա գույն 
աղ քա տու թյան աս տի ճան (աղբ յու րը՝ «մարդ կա յին 
զար գաց ման զե կույց»)

Կր թու թյուն. սո-
ցիալ-տնտե սա կան 
հիմ քե րի կար ևո-
րու թյու նը կրթու-
թյան հա մար

10,6 %

ու սա նող նե րի մաս նակ ցու թյան հա մա մաս նու թյու նը 
կախ ված է նրանց սո ցիալ-տնտե սա կան հիմ քե-
րից (աղբ յու րը՝ տՀԶկ (տն տե սա կան հա մա գոր-
ծակ ցու թյան և զար գաց ման կազ մա կեր պու թյուն), 
PISA (սո վո րող նե րի կրթա կան ձեռք բե րում ե րի ու 
նվա ճում ե րի գնա հատ ման մի ջազ գա յին ծրա գիր) 
ու սում ա սի րու թյուն նե րը, 2006թ.).

Ար հես տակ ցա-
կան միու թյուն-
նե րի խտու թյու նը 
2003թ.

78 %

ար հես տակ ցա կան միու թյուն նե րում ընդգրկ ված 
տնտե սա պես ակ տիվ բնակ չու թյան հա մա մաս-
նու թյու նը (վի սեր, 2006թ. ան դա մակ ցու թյու նը 
ար հես տակ ցա կան միու թյուն նե րում 24 երկր նե րում, 
ամ սա կան աշ խա տան քա յին տե սու թյուն (1/ 38-49)



150

6. եԶ րա Փակ ելով՝ դեՊի սկիԶԲ

ո՞րն  է սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի հիմ քե րի վե րա բեր յալ այս գիրքն ամ փո փե լու ա մե-
նա լավ ե ղա նա կը: մի ջոց նե րից մե կը արդ յունք նե րի ամ փո փում է՝ նշե լով դրանց 
նշա նա կու թյու նը և ա մեն բան թող նե լով իր տե ղում: Բայց, միև նույն է, կլի նեն բաց-
թո ղում եր, քա նի որ, ինչ պես այս գիր քը ներ կա յաց րեց, սո ցիալ-դե մոկ րա տիան չի 
կա րե լի ուղ ղա կի եզ րա փա կել ո՛չ որ պես կոն ցեպ տո ւալ մո դել, ո՛չ էլ որ պես քա ղա-
քա կան խնդիր: Հա կա ռա կը, ե թե սո ցիալ-դե մոկ րա տիան պետք  է հա ջող ի րա կա-
նաց վի որ պես գա ղա փար և քա ղա քա կան գոր ծու նեու թյուն, պետք  է բազ միցս 
թես տա վոր վի, ա դապ տաց վի և վե րաի մաս տա վոր վի:

սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի վե րա բեր յալ բա նա վե ճե րի ա ռանձ նա հատ կու թյու նն այն է, 
որ սո ցիալ-դե մոկ րա տիան ին քը ստա տիկ վի ճա կում չէ, հետևում է հա սա րա կա-
կան զար գա ցում ե րին, ռիս կե րի է գնում, օգ տա գոր ծում  է հնա րա վո րու թյուն նե րը 
և ա պա ի րա կա նաց վում  է քա ղա քա կա նա պես: այս ա մե նը սո ցիալ-դե մոկ րա տիան 
ա ռանձ նաց նում է մյուս քա ղա քա կան մո դել նե րից, այն չի կառ չում նրա նից, ինչն 
ար դեն ժա մա նա կավ րեպ  է, ցան կա նում է փո խել ի րա կա նու թյու նը և պատ րաստ  է 
նոր մար տահ րա վեր նե րի:

ա մե նագլ խա վոր մար տահ րա վեր նե րից մեկն այ սօր և հե տա գա 10 տա րի նե րին 
լի նե լու է գլո բա լի զա ցիա յի խնդի րը: սա և՛ ռիս կե րի, և՛  նոր հնա րա վո րու թյուն-
նե րի հանգրվան է: գեր մա նիա յի սդկ-ն իր Համ բուրգ յան ծրագ րում սահ մա նեց 
այն խնդիր նե րը, ո րոնք սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի տե սանկ յու նից ա ռա ջա նում են 
գլո բա լի զա ցիա յի հետևանքով:

 Բար գա վա ճում, ար դա րու թյուն և ժո ղովր դա վա րու թյուն
«21-րդ դա րը հա մար վում է ի րա կան գլո բա լի զա ցիա յի դա րաշր ջան: Ողջ աշ խար հում 
մար դիկ եր բեք ի րա րից այս քան կախ ման մեջ չեն ե ղել, ինչ քան հի մա: […]
Այս դա րաշր ջա նը կա՛մ լի նե լու է սո ցիա լա կան, է կո լո գիա կան և տն տե սա կան 
ա ռա ջըն թա ցի ժա մա նա կաշր ջան, ո րը բո լո րին բե րե լու է ա ռա վել բար գա վա ճում, 
ար դա րու թյուն և ժո ղովր դա վա րու թյուն, կա՛մ լի նե լու է դա ժան մրցակ ցու թյան և 
ան վե րահս կե լի բռնու թյան ժա մա նա կաշր ջան: Մե րօր յա արդ յու նա բե րա կան հա սա-
րա կու թյուն նե րի կեն սա կեր պը լար վա ծու թյան մեջ է պա հում երկ րագն դի է կո լո-
գիա կան կա յու նու թյու նը… Վ տանգ ված են մարդ կանց՝ կյան քն ար ժա նա պա տիվ 
վա յե լե լու հնա րա վո րու թյուն նե րը, խա ղա ղու թյու նը և, վեր ջա պես, հրա տապ է 
երկ րագն դի չա փից ա վե լի բնա կեց ման հար ցը»: (Համ բուր գի ծրա գիր, 2007թ., 6)
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 Ճիշտ գոր ծող կա պի տա լի և ֆի նան սա կան շու կա ներ
«Ժա մա նա կա կից, գլո բալ մա կար դա կով կա պակց ված ազ գա յին տնտե սու թյուն-
նե րը պա հան ջում ենք լավ գոր ծող ֆի նան սա կան և կա պի տա լի շու կա ներ: Մենք 
ցան կա նում են օգ տա գոր ծել շու կա նե րի նե րուժն ա ռա վել բարձ րո րակ աճ ա պա հո-
վե լու հա մար: […] Ֆի նան սա կան շու կա նե րը ձգտում են ստեղ ծել միայն կար ճա ժամ կետ 
ե կա մուտ ներ՝ վտան գե լով ձեռ նար կու թյան եր կա րա ժամ կետ զար գաց ման ստրա տե գիան 
և, հետևա բար, վե րաց նե լով հե տա գա յում նոր աշ խա տա տե ղե րի ստեղծ ման հնա րա-
վո րու թյուն նե րը: Մենք ցան կա նում ենք օգ տա գոր ծել հար կե րը և կա զմա կեր պու թյան 
օ րենք ներն այլ բա նե րի հետ, որ պես զի օգ նենք այն ներդ րող նե րին, ով քեր պատ րաստ 
են կա տա րել ոչ թե կար ճա ժամ կետ և ա րագ շա հույթ ա պա հո վող, այլ եր կա րա ժամ կետ 
ներդ րում եր… Մի ջազ գա յին մա կար դա կում ֆի նան սա կան և ապ րան քա յին փոխ կա-
պակց վա ծու թյան մա կար դա կի բարձ րա ցու մը  է՛լ ա վե լի հրա տապ է դարձ նում դրանց 
մի ջազ գա յին կար գա վոր ման գոր ծըն թաց նե րի հա մա կարգ ման անհ րա ժեշ տու թյու նը»: 
(Համ բուր գի ծրա գիր, 2007թ., 47)

ար ժա նա պա տիվ աշ խա տանք
«Երբ մար դիկ ու նեն ա պա գա յի նկատ մամբ հե ռան կար ներ, ո րոնց կա րող են ա պա-
վի նել, միայն այդ դեպ քում կա րող են լիո վին զար գաց նել ի րենց շնորհ նե րը և կա րո-
ղու թյուն նե րը: Ար ժա նա պա տիվ աշ խա տանքն իր մեջ հա մա տե ղում է ճկու նու թյուն և 
ա պա հո վու թյուն: Գի տա կան և տեխ նո լո գիա կան ա ռա ջըն թա ցի տեմ պե րը, աշ խա-
տան քա յին ո լոր տում ա րա գըն թաց փո փո խու թյուն նե րը և մր ցակ ցու թյու նը պա հան-
ջում են ա ռա վել ճկու նու թյուն: Միա ժա մա նակ ըն ձեռ վում են ան հա տի զար գաց ման 
ա ռա վել լայն հնա րա վո րու թյուն ներ: Որ պես զի ճկու նու թյու նը և ա պա հո վու թյու նը 
հա մա տեղ վեն, ինչ պես նաև ե րաշ խա վոր վի անվ տան գու թյու նը փո փո խու թյուն նե րի 
ժա մա նակ, մենք ցան կա նում ենք զար գաց նել ժա մա նա կա կից աշ խա տան քա յին 
քա ղա քա կա նու թյու նը և գոր ծազր կու թյան ա պա հո վագ րու թյու նը վե րա մո դե լա վո րել 
որ պես զբաղ վա ծու թյան ա պա հո վագ րու թյուն: Բայց որ քան  էլ ճկու նու թյու նը լի նի 
անհ րա ժեշտ և ցան կա լի, այն չպետք է չա րա շա հել: Մենք ցան կա նում ենք զբաղ վա-
ծու թյուն, ո րը լի նի մշտա կան և են թա կա սո ցիա լա կան ա պա հո վագ րու թյա նը, ինչ պես 
նաև ցան կա նում ենք վե րաց նել ան կա յուն զբաղ վա ծու թյու նը, որ պես զի աշ խա տա-
վոր ներն ի րենց ա ռա վել ա պա հով ված զգան»: (Համ բուր գի ծրա գիր, 2007թ., 54)

վե րը նշված կե տե րը ցույց են տա լիս, որ սո ցիալ-դե մոկ րա տիան պետք  է ա նընդ-
հատ զար գա նա և դիմագրավի նոր մար տահ րա վեր ները՝ լիո վին ըմբռ նե լով իր 
հիմ քե րը և ռեալ նա յե լով ի րա կա նու թյա նը:
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Հետև յալ գրա կա նու թյունն ա ռա ջարկ վում  է նրանց, ով քեր ցան կա նում են ա ռա վել 
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քա ղա քա կան գա ղա փար նե րի պատ մու թյու ն
Euchner, Walter, Helga Grebing et al.

Geschichte der sozialen Ideen in Deutschland. Sozialismus.

Katholische Soziallehre. Protestantische Sozialethik. 2005

այս ծավալուն ձեռ նարկն ըն դար ձակ կեր պով ներ կա յաց նում է սո ցիա լա կան շար ժում-

նե րի և գա ղա փար նե րի զար գա ցում ե րի պատ մու թյու նը՝ կենտ րո նա նա լով սո ցիա-

լիզ մի, կա թո լիկ-սո ցիա լա կան դոկտ րի նի և բո ղո քա կան-սո ցիա լա կան է թի կա յի վրա:

Langewiesche, Dieter:

Liberalismus und Sozialismus. Ausgewählte Beiträge. 2003,

Verlag J. H. W. Dietz Nachf. (ISBN: 978-3-8012-4132-2)

իր 17 էս սե նե րում թ յու բին գեն յան ա կա նա վոր պատ մա բան դի տեր լան գևիե շեն քննու-

թյան  է առ նում 19-20-րդ դա րե րի դի նա միկ և փոխ կա պակց ված սո ցիա լա կան գա ղա-

փա րա խո սու թյուն նե րի պատ մու թյու նը՝ լի բե րա լիզ մը և սո ցիա լիզ մը, ի րենց մշա կու-

թա յին, սո ցիալական և քա ղա քա կան կոն տեքստ նե րում:

Հիմ քեր
թո մաս մե յեր

«Սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի տե սու թյուն», 2007թ., գրքի բնօ րի նա կի գեր մա նա կան 

հրա տա րա կու թյու նը՝ 2005թ.

ա զա տա կա մա կան դե մոկ րա տիա և սո ցիալ-դե մոկ րա տիա. ներ կա յիս գլո բա լի զաց ված 

աշ խար հում այս եր կու ու ժե րը մրցակ ցում են ի րար հետ: մե յերն իր այս գրքում շա րադ րում է 

սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի տե սա կան հիմ քե րը, ո րը հիմ ա կան քա ղա քա կան և քա ղա քա ցիա-

կան ի րա վունք նե րից բա ցի նե րա ռում  է նաև սո ցիա լա կան և տն տե սա կան ի րա վունք նե րը:

թո մաս մե յեր՝ նի կոլ Բ րե յե րի հետ հա մա գոր ծակ ցու թյամբ

Die Zukunft der sozialen Demokratie. 2005,

Politische Akademie der Friedrich-Ebert-Stiftung. (ISBN: 3-89892-315-0)

այս հրա տա րա կու թյան մեջ ամ փոփ ված են սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի տե սու թյու նը և 

Praxis der Sozialen Demokratie.
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սո ցիալ-դե մոկ րա տիան գեր մա նիա յում
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2007, Vorwärts Verlag. (ISBN: 9783866020)

այս գրքում տեղ են գտել սդկ ծ  րագ րա յին կո մի տեի ան դամ ե րի և սդկ ֆե դե րալ երկ-

րա մա սա յին ան դամ ե րի հոդ ված նե րը մի շարք քա ղա քա կան թե մա նե րով՝ աշ խա տան-

քա յին շու կա, սո ցիա լա կան հար ցեր և է ներ գե տի կա, ինչ պես նաև եվ րո պա յի և մի ջազ-

գա յին հա րա բե րու թյուն նե րի վե րա բեր յալ թե մա նե րով: այս գրքում, որ հա մար վում է 

բա նա վե ճե րից ա ռա ջա ցած Համ բուրգ յան ծ րագ րով հաս տատ ված կու սակ ցու թյան 

նոր ծրագ րի հա վե լու մը, զե տեղ ված են բազ մա թիվ նոր ու հե տաքր քիր գա ղա փար ներ:

Neugebauer, Gero:

Politische Milieus in Deutschland. Die Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung.

2007, Verlag J. H. W. Dietz Nachf. (ISBN: 978-3-8012-0377-1)

2006թ. Ֆ րիդ րիխ Է բերտ հիմ ադ րա մը ի րա կա նաց րեց ե րեք նոր ու սում ա սի րու-

թյուն ներ, ո րոնց նպա տակն  էր պար զել հնա րա վոր նոր բա րե փո խում ե րի ըն դուն ման 

հնա րա վո րու թյուն նե րը և թե ինչ խնդիր ներ կա րող են ա ռա ջա նալ դրանք հա սա րա կու-

թյա նը ներ կա յաց նե լուց հե տո: այս քա նա կա կան հե տա զո տու թյուն նե րում ար ժեք նե րը 

և տե սա կետ նե րը հե տա զոտ վել էին քա ղա քա կան ի նը տար բեր շրջա նակ նե րում: այդ 

շրջա նակ նե րը, ո րոնք ան վան վե ցին «կախ յալ ան հու սա լիու թյուն», միան գա մից ար ժա-

նա ցան հա սա րա կա կան բուռն քննար կում ե րի ու բա նա վե ճե րի:

Platzeck, Matthias, Peer SteinbrՖck and Frank-Walter Steinmeier (eds):

Auf der Höhe der Zeit.

Soziale Demokratie und Fortschritt im 21, Jahrhundert. 2007,

Vorwärts Verlag. (ISBN: 978-3-86602-629-2)

վիլ լի Բ րանդ տը մեկ ան գամ ևս հի շեց րեց, որ ե թե կու սակ ցու թյու նը ցան կա նում է որևէ 

օ գուտ տալ, պետք  է քայ լի «ժա մա նա կին հա մըն թաց»: կու սակ ցու թյան ղե կա վար նե րը 

վերսկ սե ցին բա նա վե ճերն այն մա սին, թե ինչ պես սդկ-ն իր՝ ա զա տու թյան, ար դա րու-

թյան և հա մե րաշ խու թյան մա սին ար ժեք նե րը կա րող  է վե րա փո խել սո ցիա լա կան ա ռա-

ջա դի մա կան քա ղա քա կա նու թյան և նպաստել սո ցիա լա կան պե տու թյան ստեղծ մա նը: 

այս խնդիր ներն ի հայտ ե կան կու սակ ցու թյան նոր ծրագ րի քննարկ ման ըն թաց քում:
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Beck, Kurt, and Hubertus Heil (eds):

Soziale Demokratie im 21, Jahrhundert.

Lesebuch zur Programmdebatte der SPD. 2007,

Vorwärts Verlag. (ISBN: 978-3-86602-525-7)

այս գրքի խմբա գիր նե րը հա մախմբ վե ցին այլ հե ղի նա կա նե րի հետ՝ բա նա վի ճե լու կու սակ-

ցու թյան ծրագ րի և ա պա գա յի կարևո րա գուն մար տահ րա վեր նե րի շուրջ: ին չպե՞ս կա րող 

ենք նպաս տել գլո բա լի զա ցիա յի ձևա վոր մա նը և ո՞ւմ հետ: որ տե՞ղ է գլխա վոր վում եվ րո-

պան: ինչ պե՞ս կա րե լի  է վե րա կեն դա նաց նել ժո ղովր դա վա րու թյու նը: ինչ պե՞ս կա րե լի  է 

ա պա հո վել ա րագ տնտե սա կան աճ և միև նույն ժա մա նակ լու ծել սո ցիա լա կան և բ նա պահ-

պա նա կան խնդիր նե րը: ինչ պե՞ս ստեղ ծել նոր աշ խա տա տե ղեր և ի՞ն չը կա րող  է նպաստել 

սո ցիա լա կան պե տու թյան ստեղծ մա նը, է ներ գիա յի հար ցում հա վա նա կան փո փո խու թյուն-

նե րին: սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի քա ղա քա կան դա շին քի ի՞նչ հե ռան կար ներ կան այ սօր:

սո ցիալ-դե մոկ րա տիան մի ջազ գա յին աս պա րե զում
թո մաս մե յեր

Praxis der Sozialen Demokratie. 2005,

VS Verlag für Sozialwissenschaften. (ISBN: 978-3-531-15179-3)

այս հա տո րը ներ կա յաց նում է թո մաս մե յե րի «սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի տե սու թյան» 

ներ քո բնա գա վա ռի ա ռա ջա տար մաս նա գետ նե րի կող մից տար բեր երկր նե րի ո րա-

կա կան վեր ջին ու սում ա սի րու թյուն նե րը: ու սում ա սիր վող երկր նե րի շար քում են 

Շ վե դիան, Ճա պո նիան, գեր մա նիան, մեծ Բ րի տա նիան, նի դեռ լանդ նե րը և ամն-ն: 

այս աշ խա տու թյունն ընդգր կում  է նաև սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի չափ ման նոր ին դեքս:

Politische Akademie der Friedrich-Ebert-Stiftung:

Soziale Demokratie in Europa. 2005, (ISBN: 3-89892-357-6)

այս հրա տա րա կու թյունն իր մեջ նե րա ռում  է բազ մա թիվ քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րի և 

գիտ նա կան նե րի տե սա կետ ներ, ո րոնք հան դես ե կան ծ րագ րի շուրջ բա նա վե ճե րում 

և քննարկումե րում: կի զա կե տը հան դի սա ցավ եվ րո պա յի ա ռա վել կարևո ր սո ցիա-

լա կան պե տու թյան մո դել նե րի հա մե մա տու թյու նը:

Merkel, Wolfgang, Christoph Egle, Christian Henkes,

Tobias Ostheim and Alexander Petring:

Die Reformfähigkeit der Sozialdemokratie. Herausforderungen und Bilanz der 

Regierungspolitik in Westeuropa. 2005,

VS Verlag für Sozialwissenschaften. (ISBN: 978-3-531-14750-5)

1990-ա կան նե րի վեր ջում սո ցիալ-դե մոկ րա տա կան կու սակ ցու թյուն ներն ի րենց մաս-

նակ ցու թյունն ու նեին եվ րո միու թյան ան դամ երկր նե րի կա ռա վա րու թյուն նե րում: որ քա-
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նո՞վ են հա ջող վել բա րե փո խում ե րի նրանց ծրագ րե րը: արդ յոք նրանք հետևո՞ւմ  էին 

միաս նա կան «եր րորդ ու ղուն»: Հիմ վե լով տվյալ երկ րի ման րա մասն ու սում ա սի-

րու թյուն նե րի վրա, գեր մա նիա յի, Ֆ րան սիա յի, մեծ Բ րի տա նիա յի, նի դեռ լանդ նե րի, 

Շ վե դիա յի և դա նիա յի սո ցիալ-դե մոկ րա տա կան քա ղա քա կա նու թյու նը են թարկ վեց 

վեր լուծ ման և գ նա հատ ման:

Պատ մու թյուն
Dieter Dowe:

Von der Arbeiter-zur Volkspartei. Programmentwicklung der deutschen Sozial-

demokratie seit dem 19, Jahrhundert. Reihe Gesprächskreis Geschichte 2007, Heft 

71 (http: / / library.fes.de /pdf-files/historiker/04803, pdf)

դի տեր դոուն ներ կա յաց նում է սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի պատ մու թյու նը սկսած 1848թ. 

հե ղա փո խու թյու նից և ծ րագ րա յին ու գործ նա կան տե սա կետ նե րից որ պես պե տու թյան 

և հա սա րա կու թյան միջև ա զատ, ժո ղովր դա վա րա կան և ար դար կար գե րի մա սին 

եր կա րատև և եր բեք չա վարտ վող բուռն բա նա վե ճե րի կարևո րա գույն մաս:

Miller, Susanne, and Heinrich Potthoff:

Kleine Geschichte der SPD 1848– 2002, 2002,

Verlag J. H. W. Dietz Nachf. (ISBN: 978-3-8012-0320-7)

ՍԴԿ հակիրճ պատ մու թյու նը դար ձավ մի ստան դարտ աշ խա տու թյուն: այն ներ կա-

յաց նում է գեր մա նիա յի ա մե նահին կու սակ ցու թյան պատ մու թյու նը՝ ծա գու մից մինչև 

գեր հարդ Շր յո դե րի կա ռա վար ման ժա մա նա կաշր ջա նը: գր քում զե տեղ ված ժա մա նա-

կագ րա կան աղ յու սա կը ըն թեր ցող նե րին է տրա մադ րում այն ա մե նը, ին չ նրանց հար-

կա վոր  է նախ նա կան գի տե լիք ներ ձեռք բե րե լու հա մար:

Schneider, Michael:

Kleine Geschichte der Gewerkschaften. Ihre Entwicklung in Deutschland von den 

Anfängen bis heute. 2000,

Verlag J. H. W. Dietz Nachf. (ISBN: 978-3-8012-0294-1)

մայքլ Շ նայ դե րը ըն թեր ցո ղին է ներ կա յաց նում ար հես տակ ցա կան միու թյուն նե րի պատ-

մու թյու նը՝ ստեղ ծու մից մինչև ին դուստ րիա լի զաց ման շրջա նը, ինչ պես նաև մինչև գլո-

բա լի զաց ման ժա մա նա կաշր ջա նի մար տահ րա վեր նե րը:
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Հե ղի նակ նե րի մա սին

Ջու լիա Բ լա սիուս (1981թ), Ֆ րիդ րիխ Է բերտ հիմ նադ րա մում աշ խա տում  է որ պես 
ռե ֆե րենտ: Պաս սաո ւի հա մալ սա րա նում ու սում նա սի րել է լե զու ներ, տնտե սա գի-
տու թյուն և մ շա կույթ: ա պա լոն դո նի տնտե սա գի տու թյան դպրո ցում ստա ցել է 
եվ րո պա կան քա ղա քա կան տն  տե սու թյան ո լոր տի մա գիստ րո սի աս տի ճան:

Ֆ րե դե րիկ Բոլ (1983թ.), մ յունս տե րի հա մալ սա րա նի (Westfälischen Wilhelms-
Universität Münster) ու սա նող, ու սում նա սի րում  է քա ղա քա կան գի տու թյուն ներ, 
ինչ պես նաև հա սա րա կա գի տու թյուն և հո գե բա նու թյուն:

թո բիաս գոմ բերտ (1975թ.), հանձ նա ժո ղով նե րի աշ խա տան քա յին սե մի նար նե րի 
կազ մա կեր պիչ: 2003-2005թթ. սդկ ե րի տա սարդ սո ցիա լիստ նե րի փոխ նա խա-
գահն  էր, իսկ 2005-2007թթ. գոր ծա դիր մարմ նի ան դամ: ն րա գի տա կան աշ խա-
տու թյուն նե րը կենտ րո նաց ված են Ժան Ժակ Ռու սո յի, մարք սիս տա կան տե սու թյան 
և բա րո յա կան փի լի սո փա յու թյան վրա:

Է րիկ գուր դիես (1944թ.), 1993թ. -ից Ֆ րիդ րիխ Է բերտ հիմ նադ րա մի մեկ լեն բուրգ 
ա ռա ջա վոր Պո մե րա նիա յի ռե գիո նալ կենտ րո նի տնօ րենն  է: ու սում նա սի րել է տնտե-
սա գի տու թյուն և սո ցիո լո գիա: դա սա վան դում  է Բերգ նոյշ տադ տի և ա րենս բուր գի 
հա մալ սա րան նե րում (Heimvolkshochschule), ինչ պես նաև Համ բուր գի տնտե սա գի-
տու թյան և քա ղա քա կա նու թյան բարձ րա գույն դպրո ցում:

ք րիս տոֆ Էգ լե (1974թ.), գի տաշ խա տող է մ յուն խե նի հա մալ սա րա նում (Ludwig-
Maximilians-Universität München): ու սա նո ղա կան տա րի նե րին ու սում նա սի րել է 
քա ղա քա գի տու թյուն, սո ցիո լո գիա և փի լի սո փա յու թյուն, պաշտ պա նել է դոկ տո րա-
կան թեզ՝ «գեր մա նիա յում և Ֆ րան սիա յում տնտե սա կան և սո ցիա լա կան քա ղա-
քա կա նու թյան ռե ֆորմ նե րը» թե մա յով: 2001-2004թթ. ներգ րավ վել  է Հայդելբեր գի 
հա մալ սա րա նի (Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg) արևմտ յան եվ րո պա յի 
երկր նե րի սո ցիալ-դե մոկ րա տա կան ռե ֆորմ նե րի քա ղա քա կա նու թյան գի տա հե-
տա զո տա կան ծրագ րե րում:

յոն-  յեունգ լի (1963թ.), Հել լե-  վի տեն բեր գում մար թին լ յու թեր քին գի ան վան 
քա ղա քա գի տա կան հա մալ սա րա նի դա սա խոս: ու սու ցա նել է գե տին գե նի Ջորջ 
ավ գուս տի ան վան հա մալ սա րա նում, որ տեղ և ս տա ցել  է դոկ տո րի գի տա կան 
աս տի ճան: 2001թ. Հել լե-  վի տեն բեր գում մար թին լ յու թեր քին գի ան վան հա մալ-
սա րա նում ա վար տում է իր աշ խա տան քը: ն րան շնորհ վում է ա լեք սանդր ֆոն 
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Հրատարակիչ՝  Ֆրիդրիխ Էբերտ հիմն ադրամի  հայաստանյան մասնաճյուղ 

Գերմաներեն հրատարակությունը՝ Քաղաքական Ակադեմի այի կողմի ց, Բոնն

Հայերեն հրատարակությունը՝ Հրայր Մարուխյան հիմն ադրամ, Երևան, 

հունիս 2011թ. 

Խմ բագիրներ՝ Ջու լիա Բ լա սիու ս, Թո բիաս Գոմ բեր տ,  Ք րիս տիան Ք րե լ, Մար թին Թիմ փ

Պա տաս խա նա տու̀ Ք րիս տիան Ք րել 

Նա խագ ծի ղե կա վար՝ Ջու լիա Բ լա սիուս (Յոխեն Դահմ)

Տ պագր վել է «Տիգրան Մեծ» տպագրատանը

Է ջադ րող̀  Գրի գոր Հա կոբ յա ն

Թարգ մա նիչ՝ Սե դա Ս տե փան յան

Շա պի կի նկա րը̀  Frédéric Cilon, PhotoAlto

Ա ռան ձին բա ժին նե րի հե ղի նակ ները պա տաս խա նա տու են բովանդակության հա մար: 

Ն րանց կարծիքը պարտադիր չէ, որ  հա մընկ նի Ֆ րիդ րիխ Է բերտ հիմն  ադ րա մի  դիր քո րոշ ման հետ: 
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Քա ղա քա կա նու թյու նը պա հան ջում է հստակ ուղղ վա ծու թյուն: Միայն 
նրանք, ով քեր ու նակ են հստակ ար տա հայ տե լու ի րենց նպա տակ նե րը, կհաս-
նեն դրան և ի րենց հետ ևից կտա նեն նաև մյուս նե րին: Հա վա տա րիմ մն ա լով 
այս գա ղա փա րին, այս գիր քը փոր ձում է քննար կել սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի 
ի մաս տը 21-րդ դա րում: Ո րո՞նք են դրա հիմ քում ըն կած ար ժեք նե րը, ո րո՞նք են 
նպա տակ նե րը, ինչ պե՞ս այն կա րող է կի րառ վել գործ նա կա նում: Այս գրքի թե-
մա նե րը քննված են Սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի ա կա դե մի ա յի սե մի  նար նե րի հի-
ման վրա: Սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի ա կա դե մի ան ստեղծ վել է Ֆ րիդ րիխ Է բերտ 
հիմն  ադ րա մի  կող մի ց, որ պես զի ա պա հո վի դա սըն թաց ներ նրանց հա մար, ով-
քեր հե տաքրքր վում են քա ղա քա կա նու թյամբ:

Ա կա դե մի ա յի գոր ծու նեու թյան վե րա բեր յալ հա վել յալ տեղեկությունների 
հա մար այ ցե լել www.fes-soziale-demokratie.de կայքը:
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Հում բոլդ ս տիֆ տան գի թո շակ, այ նու հետև որ պես գի տաշ խա տող հրա վիր վում 
է տո կիո յի հա մալ սա րան: ներ կա յումս դա սա խո սում է գեր մա նիա յի և կո րեա յի 
հա մալ սա րան նե րում:

ք րիս տիան կ րելլ (1977թ.), Ֆ րիդ րիխ Է բերտ հիմ նադ րա մի ան դամ  է, սո ցիալ-դե մոկ-
րա տիա յի ա կա դե միա յի պա տաս խա նա տուն: Զի գե նի և յոր քի հա մալ սա րան նե րում 
ու սում նա սի րել է քա ղա քա գի տու թյուն, պատ մու թյուն և սո ցիո լո գիա: 2007թ. ստա-
ցել է քա ղա քա գի տու թյան դոկ տո րի կո չում՝ «սդկ-ի, լեյ բո րիս տա կան և սո ցիա-
լիս տա կան կու սակ ցու թյու նե րի եվ րո պա կան քա ղա քա կա նու թյու նը» թե զի համար:

մարկ Հեր տեր (1974թ.), Հա մի (վեստ ֆա լիա) սդկ հանձ նա ժո ղո վի խմբի ան դամ: 
մ յունս տե րի հա մալ սա րա նում ու սում նա սի րում  է ի րա վա բա նու թյուն (Westfälischen 
Wilhelms-Universität Münster): 2002թ.-ից NRW-սդկ ռե գիո նալ ղե կա վարն  է, իսկ 
2006թ.-ից՝ ռե գիո նալ կու սակ ցա կան վե րահս կիչ կո մի տեի ան դամ:

մա թեաս նե յիս (1976թ.), մ յունս տե րի հա մալ սա րա նում (Westfälischen Wilhelms-
Universität Münster) ու սա նել է գեր մա նե րեն, ինչ պես նաև քա ղա քա գի տու թյուն և 
հա սա րա կա գի տու թյուն: 2004-2006թթ. Ռեք լին խաու զե նի գի տա-հե տա զո տա կան 
հա մալ սա րա նում աշ խա տել է որ պես գի տա հե տա զո տա կան ծրագ րե րի ա սիս տենտ 
«Arbeit-Bildung-Patizipation» ծրագ րով: 2006թ. որ պես գի տա հե տա զո տա կան ա սիս-
տենտ մաս նակ ցել է յե նի Ֆ րիդ րիխ Շիլ լե րի հա մալ սա րա նի HBS «ա կա դե միա կան 
հո վա նա վո րու թյու նը որ պես տնտե սա կան գոր ծոն» ծրագ րի աշ խա տանք նե րին:

ք րիս տի նա Ռենտչ (1982թ.), մ յունս տե րի հա մալ սա րա նում ու սում նա սի րում  է 
հա սա րա կա գի տու թյուն, քա ղա քա գի տու թյուն և հո գե բա նու թյուն (Westfälischen 
Wilhelms-Universität Münster): մինչ այդ ք յոլ նում ու սում նա սի րել է գո վազ դի ո լոր տը:

մար տին տիմպ (1978թ.), սդկ ե րի տա սարդ սո ցիա լիստ նե րի ( յու զոս) հա մալ սա-
րա նա կան խմբի դաշ նա յին նա խա գահն  է, իսկ 2007թ.-ից՝ սո ցիալ-դո մոկ րա տիա յի 
ա կա դե միա յի սե մի նար նե րի կազ մա կերպ ման ղեկավարը: քա ղա քա գի տու թյուն է 
ու սա նել Օտ տո-  սու հի ինս տի տու տում, ո րը Բեռ լի նի ա զատ Ñա մալ սա րա նի մասն  է 
կազ մում:
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Հե տա գա ըն թեր ցա նու թյան հա մար̀
Ֆ րիդ րիխ Է բերտ հիմ նադ րա մի օն լայն ա կա դե միա յի 
«սո ցիալ-դե մոկ րա տիա» մո դուլն ա ռա ջար կում է ա ռա վել 

խո րաց ված տեքս տեր և ն յու թեր սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի ծագ ման և ար ժեք-
նե րի մա սին:
այն հա սա նե լի է հետև յալ վեբ-կայ քում. www.fes-onlineakademie.de

մենք ցան կա նում ենք ձեզ հրա վի րել մաս նակ ցե լու սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի շուրջ 
բա նա վե ճե րի: դ րա հա մար Ֆ րիդ րիխ Է բերտ հիմադրամի սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի 
ա կա դե միան ա ռա ջար կում է գոր ծու նեու թյան լայն աս պա րեզ: սե մի նար նե րի յոթ 
մո դուլ նե րը, սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի հիմ ա րար ար ժեք նե րը և ն րանց գործ-
նա կան կի րա ռու մը՝

www.fes-soziale-demokratie.de

Սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի հիմ քե րը

Տն տե սու թյու նը և սո ցիալ-դեմոկ րա տիան

Սո ցիա լա կան պե տու թյու նը և սո ցիալ-դե մոկ րա տիան

Գ լո բա լի զա ցիան և սո ցիալ-դե մոկ րա տիան

Եվ րո պան և սո ցիալ-դե մոկ րա տիան

Ներ գաղթ, ին տեգ րում 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 թյու նը և սո ցիալ-դե մոկ րա տիան
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