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ԵՐՐՈՐԴ հՐԱՏԱՐԱԿՈւԹՅԱՆ 
ԱռԱջԱԲԱՆ
Ֆի նան սա կան շու կա նե րի և տն տե սու թյան ճգնա ժա մը բե կում նա յին էր: Խն դի րը 
միայն ճգնա ժա մի կոնկ րետ հետևանք նե րը վե րաց նե լը չէ: Այն շո շա փում է մեր հա սա-
րա կու թյան հիմ քը: Մենք այ սօր պետք է ո րո շենք, թե ինչ պես ենք ու զում ապ րել 
և աշ խա տել ա ռա ջի կա տա րի նե րին ու տաս նամ յակ նե րին: Ինչ պի սի՞ն կա րող է 
լի նել ար դար ու հա մե րաշխ տնտե սա կար գը: Պե տու թյան և շու կա յի միջև ինչ պի սի՞ 
հա վա սա րակշ ռու թյուն պետք է գտնել: Ինչ պե՞ս կա րող է հա ջող վել սո ցիալ-դե մոկ-
րա տիա յի ժա մա նա կա կից, ար ժե քա մետ տնտե սա կան քա ղա քա կա նու թյու նը:

Այս հար ցե րը վճռո րոշ են յու րա քանչ յու րի հա մար, ով կա մե նում է խոս քով ու գոր-
ծով մաս նա կից լի նել քա ղա քա կան գոր ծըն թաց նե րին: Չ վե րահսկ վող շու կա յի 
նկատ մամբ հա վա տը մեզ փա կու ղի է մտցրել: Այժմ կա հե տա գա զար գաց ման 
ու ղի նե րը նո րո վի նա խան շե լու հնա րա վո րու թյուն: Բայց միայն նա, ով գի տի, թե 
այդ ճա նա պարհն ուր է տա նե լու, կկա րո ղա նա իր գա ղա փար նե րով ո գեշն չել նաև 
ու րիշ նե րի և հաս նել իր նպա տակ նե րին: Այդ իսկ պատ ճա ռով նույն քան ա վե լի 
կարևոր է հա վաս տիա նալ սե փա կան ըն թա ցա կեր պի մեջ:

Այդ հա վաս տիաց մա նը նպաս տե լուն է կոչ ված այս ըն թեր ցա գիր քը: Այս տեղ պար-
զա բան վում են կարևոր տնտե սագիտա կան ուս մունք ներ, նկա րագր վում տնտե-
սա կար գեր, սահ ման վում ա ռանց քա յին ար ժեք ներ ու կողմ նո րո շում ներ, և հարց է 
տրվում, թե ի՞նչ նշա նա կու թյուն ու նեն այդ ար ժեք նե րը սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի 
տնտե սա կան քա ղա քա կա նու թյան հա մար: Ընդ ո րում, պարզ է, որ այս տեղ ա վար-
տուն պա տաս խան ներ չեն կա րող տրվել: Շա րու նակ նո րո վի պետք է խոր հել և 
նո րո վի հիմ նա վո րել, թե ինչ պես կա րող է հա ջո ղու թյուն ու նե նալ սո ցիալ-դե մոկ րա-
տիա յի տնտե սա կան քա ղա քա կա նու թյու նը: Ուս տի և, սույն հա տո րի նպա տա կը 
ոչ թե հա վեր ժո րեն գոր ծող պա տաս խան ներ ներ կա յաց նելն է, այլ ըն թեր ցե լու և 
մ տո րե լու հրա վի րե լը:

Սույն գիր քը սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի ըն թեր ցագր քե րի շար քի երկ րորդ հա տորն է 
և հիմն վում է «Սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի հիմ քե րը» ըն թեր ցագր քի վրա: Այն տեղ 
քննվում են սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի հիմ նա րար ար ժեք նե րը, հա մե մատ վում հա սա-
րա կու թյան ա զա տա կան, պահ պա նո ղա կան ու սո ցիալ-դե մոկ րա տա կան մո դել-
նե րը և ներ կա յաց վում լի բե րալ-դե մոկ րա տիա յի և սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի տար-
բե րու թյուն նե րը: Շար քի եր րորդ հա տո րը կրում է «Սո ցիա լա կան պե տու թյու նը և 
սո ցիալ-դե մոկ րա տիան» ան վա նու մը:
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21-րդ դա րի տնտե սու թյու նը քննար կե լիս չեն կա րող աչ քա թող ար վել գլո բա-
լի զա ցիա յի բե րած շրջա դարձ ե րը: Ըն թեր ցագր քե րի շար քում լույս կտես նի 
մեկ հա տոր ևս՝ «Գ լո բա լի զա ցիան և սո ցիալ-դե մոկ րա տիան» թե մա յով: Այդ 
հա տո րում գլո բա լի զա ցիան կդի տարկ վի այն տե սանկ յու նից, թե վեր ջինս ինչ 
ազ դե ցու թյուն ու նի տնտե սա կար գի ձևա վոր ման և շր ջա նա կա յին պայ ման-
նե րի վրա: Գ լո բա լի զա ցիա յին նվիր ված հա տո րում այ նու հետև կվեր լուծ վեն 
գլո բա լի զա ցիա յի դրդա պատ ճառ նե րը և դ րա քա ղա քա կան ձևա վոր ման հնա-
րա վո րու թյուն նե րը:

Այս տեղ կու զե նա յինք սրտանց շնոր հա կա լու թյուն հայտ նել Սի մոն Ֆաու թին և 
Թո բիաս Գոմ բեր թին: Սի մոն Ֆաու թը հե ղի նա կել է ըն թեր ցագր քի մեծ մա սը: 
Թո բիաս Գոմ բերթն ար տա սո վոր բա նի մա ցու թյամբ ու մեծ նվի րու մով ի րա կա-
նաց րել է խմբագ րա կան ու դի դակ տիկ աշ խա տան քը: Շ նոր հա կա լու թյուն ենք 
հայտ նում նաև Թո մաս Մա յե րին և Մի խա յել Դաու դերշ տեդ թին՝ գրքի հա յե ցա-
կար գի մշակ մանն ի րենց խոր հուրդ նե րով ա ջակ ցե լու, վիլ հելմ Ն յոլ լին գին՝ իր 
օգ տա կար դի տո ղու թյուն նե րի, և բո լոր հե ղի նակ նե րին՝ գե րա զանց հա մա գոր-
ծակ ցու թյան հա մար: հ նա րա վոր թե րու թյունն նե րի մե ղա վո րու թյու նը մերն է:

Սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի ա կա դե միա յի խորհր դա նի շը կողմ նա ցույց է: Ա կա դե-
միա յի տրա մադ րած ա ռա ջարկ նե րով Ֆ րիդ րիխ Է բերտ հիմ նադ րա մը կա մե-
նում է տալ դիր քո րո շում նե րի և կող մո նո րո շում նե րի հստա կեց ման շրջա նակ: 
Ու րախ կլի նենք, ե թե օգտ վեք մեր ա ռա ջարկ նե րից՝ ձեր քա ղա քա կան ու ղին 
ո րո շե լու հա մար: Սո ցիալ-դե մոկ րա տիան կեն սու նակ է այն բա նի հաշ վին, որ 
քա ղա քա ցի նե րը կրկին ու կրկին զբաղ վում են դրա նով և հան դես գա լիս դրա 
օգ տին:

դր. Քրիստիան Քրել

Սոցիալ-դեմոկրատիայի 

ակադեմիայի տնօրեն

Բոնն, դեկտեմբեր 2009թ.

Յոխեն Դահմ

«Սոցիալ-դեմոկրատիայի ընթերցագրքեր» 

նախագծի ղեկավար



Ո՞ր տնտե սա կան 

քա ղա քա կա նու-

թյունն է հա մա պա-

տաս խա նում 

սո ցիալ-դե մոկ րա-

տիա յին:

Ին չո՞վ է չափ վում 

հա ջո ղու թյու նը 

տնտե սա կան 

քա ղա քա կա նու-

թյան մեջ:

Տն տե սա կան ա ճի, 

սո ցիա լա կան 

հա մա հար թեց ման 

և բ նա պահ պա նա-

կան կա յու նու թյան 

հա վա սա րակշ ռու-

թյուն

1. ՆԵՐԱԾՈւԹՅՈւՆ

Կա ռա վա րու թյան 1998 թվա կա նի հայ տա րա րու թյան մեջ նախ կին դաշ նա յին 
կանց լեր Գեր հարդ Շր յո դերն ա սել է, որ իր կոա լի ցիան հան դես է գա լիս ոչ թե աջ 
կամ ձախ, այլ ար դի տնտե սա կան քա ղա քա կա նու թյան օգ տին:

Այ սինքն՝ այդ քա ղա քա կան դաշ տում այլևս չկա՞ն տար բե րու թյուն ներ լի բե րալ նե րի, 
պահ պա նո ղա կան նե րի և սո ցիալ-դե մոկ րատ նե րի միջև:1 Կա՞, արդ յոք, սո ցիալ-դե-
մոկ րա տիա յի տնտե սա կան ուս մունք, ո րը տար բեր վում է այլ հո սանք նե րից:

Թե՞, իս կա պես, կա միայն «ար դի» և «ոչ ար դի»: Իսկ այդ դեպ քում ո՞վ իր մա սին 
կպնդի, թե ներ կա յաց նում է ոչ ար դի քա ղա քա կա նու թյուն, և այս կա պակ ցու թյամբ, 
ընդ հան րա պես, ի՞նչ է նշա նա կում «ար դի»: Ֆուտ բո լա յին մար զիչ Օթ թո ռե հա-
գե լը մի ան գամ ա սել է. «Ար դի խաղ է ցու ցադ րում նա, ով հա ջո ղու թյուն ներ ու նի»: 
Տա րա ծե լով քա ղա քա կա նու թյան վրա՝ դա կնշա նա կի. ար դի տնտե սա կան քա ղա-
քա կա նու թյունն այն քա ղա քա կա նու թյունն է, ո րը հա ջո ղու թյուն ներ է ու նե նում:

Իսկ ին չո՞վ է չափ վում այդ հա ջո ղու թյու նը: Ո մանք ա սում են՝ հնա րա վոր ա ռա վե-
լա գույն բա րե կե ցու թյամբ և ա ճով: Մ յուս նե րը շեշ տում են հատ կա պես հա վա սա-
րու թյունն ու ար դա րու թյու նը: Ըստ այդմ, տնտե սա կար գը չի կա րող հան գեց նել 
ան հա վա սա րու թյան, շա հա գործ ման և ա նար դա րու թյան: Եվ գնա լով ա ճում է այն 
ձայ նե րի նշա նա կու թյու նը, ո րոնք տնտե սու թյան հա մար որ պես մասշ տաբ նշում 
են կա յու նու թյու նը, ռե սուրս նե րի խնա յու մը և բ նա պահ պա նու թյու նը: Ըստ այդմ՝ 
ա ճը չպետք է հան գեց նի գի շա տիչ շա հա գործ ման:

Սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի հիմ նա րար ար ժեք ներն են՝ ա զա տու թյուն, ար դա րու թյուն 
և հա մե րաշ խու թյուն: Ուս տի և, սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի տե սանկ յու նից ծրագ րա յին 
ա ռու մով կա րող է լի նել նաև միայն մի պա տաս խան: Բո լոր ե րեք սկզբունք նե րը, 
այ սինքն՝ ա ռա ջին՝ ա ճը, երկ րորդ՝ սո ցիա լա կան հա մա հար թե ցու մը և, եր րորդ՝ 
կա յու նու թյու նը, պետք է ներ դաշ նա կեց վեն միմ յանց հետ:

Բայց դրան տա նող ու ղին նա խանշ ված չէ: Ար դի ար ժե քա մետ տնտե սա կան քա ղա-
քա կա նու թյու նը՝ Գեր հարդ Շր յո դե րից ար ված մեջ բեր ման ի մաս տով, ռեֆ լեք սո րեն չի 
օգ տա գոր ծի ո՛չ բա ցա ռա պես դա սա կան ձախ, ո՛չ էլ աջ տնտե սա քա ղա քա կան գոր-
ծիք ներ: Սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի ար ժե քա մետ տնտե սա կան քա ղա քա կա նու թյու նը 
պետք է ա մե նից ա ռաջ լի նի արդ յուն քա մետ: Ն րա նպա տակն այն պի սի հա սա րա կու-

1 Տեքս տը պա րու նա կում է բազ մա թիվ ա րա կան և ի գա կան ձևեր: Այն տե ղե րում, որ տեղ լեզ վա կան 
պատ ճառ նե րով հրա ժար վել ենք դրան ցից, այ նո ւա մե նայ նիվ, նկա տի են առն վում եր կու սե ռերն էլ:

6 
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Ըն թեր ցագր քի 

նպա տա կը և 

կա ռուց ված քը

Գ լուխ 2. Տն տե սա-

գի տա կան ուս մունք

Գ լուխ 3. Տն տե սա-

կան հա մա կար գեր 

և տն տե սա կար գեր

թյուն ի րա կա նաց նելն է, որ տեղ ա զա տու թյան, ար դա րու թյան, հա մե րաշ խու թյան հիմ-
նա րար ար ժեք նե րը և ընդգր կուն քա ղա քա կան, սո ցիա լա կան, տնտե սա կան ու մշա-
կու թա յին հիմ նա րար ի րա վունք ներն ի րա կա նաց ված կլի նեն բո լոր մարդ կանց հա մար:

Սույն ըն թեր ցագր քի նպա տա կը հիմ նա րար կողմ նո րո շում տալն է այն հար ցե րի 
առն չու թյամբ, թե սո ցիալ-դե մոկ րա տիան այս տեղ ի՞նչ տե սա կան հի մունք նե րով 
կա րող է ա ռաջ նորդ վել, ո՞ր տնտե սա կան հա մա կար գերն ու տնտե սա կար գերն են 
նպաս տում իր այդ հա վակ նու թյան ի րա կա նաց մա նը, ինչ պի սի՞ն են տնտե սա կար-
գերն այլ երկր նե րում, և ի՞նչ կա րող են նշա նա կել այդ տե սա կան հիմ նախն դիր նե րը 
ո րո շա կի քա ղա քա կան նա խագ ծե րի հա մար: 

Նախ տնտեսագիտականուսմունքի հար թու թյու նում կնկա րագր վի, թե պատ-
մու թյան մեջ ա մե նաազ դե ցիկ տնտե սա գետ ներ Ա դամ Ս մի թը, Կարլ Մարք սը և ջոն 
Մեյ նարդ Քեյնսն ինչ վեր լու ծու թյուն ներ ու եզ րա կա ցու թյուն ներ են ա ռա ջար կում: 
Տն տե սա կան ա զա տա կա նու թյան, հա կա կա պի տա լիզ մի և կա ռա վար վող կա պի-
տա լիզ մի՝ դրա նից ա ծանց ված կա տա րե լա տի պերն այ նու հետև կքննվեն այ սօր վա 
տե սանկ յու նից և սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի նպա տակ նե րի հե ռան կա րում (Գ լուխ 2):

Տնտեսականհամակարգերիևտնտեսակարգերի հար թու թյու նում կար ծարծ վի 
կա պի տա լիզ մի և ժո ղովր դա վա րու թյան կա պը, և կ ներ կա յաց վեն հա մա կարգ ված 
ու չհա մա կարգ ված կա պի տա լիզ մի՝ արևմտ յան արդ յու նա բե րա կան պե տու թյուն-
նե րում գե րիշ խող եր կու տնտե սա կար գե րը (Գ լուխ 3):

Ը
նթ

եր
ցա

գր
քի

 թ
եմ

ա
տ

իկ
 կ

ա
ռո

ւց
վա

ծք
ը

Կուսակցական ծրագրերի համեմատություն

Օրինակներ պրակտիկայից

Սոցիալ-դեմոկրատիայի 
տնտեսաքաղաքական կողմնորոշումը
(Գլուխ 4)

«Սոցիալ-դեմոկրատիայի հիմքերը» 
ընթերցագրքի առարկան

Ազատական ժողովրդավարություն

Սոցիալական 
ժողովրդավարություն

Համակարգված ՉհամակարգվածԱվտորիտար

Շվեդիա Ճապոնիա Գերմանիա
Մեծ 

Բրիտանիա
ԱՄՆ

Ազատակամական
ժողովրդավարություն

«Տնտեսությունը և սոցիալ-դեմոկրատիան»
ընթերցագրքի առարկան

Գլուխ 2

Գլուխ 3.1

Գլուխ 3.2

Գլուխ 6

Գլուխ 5

Գլուխ 7

Տեսություն Մարքս Քեյնս Սմիթ

Համակարգ Կապիտալիզմ

Կարգեր

Երկրներ
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Գ լուխ 4. Սո ցիալ-դե-

մոկ րա տիա յի 

տնտե սա քա ղա քա-

կան կողմ նո րո շու մը

Գ լուխ 5. Կու սակ-

ցու թյուն նե րի 

տնտե սա քա ղա քա-

կան ծրագ րայ նու-

թյու նը

Գ լուխ 6 և 7. 

Երկր նե րի մո դել ներ 

և պ րակ տի կա յից 

օ րի նակ ներ

Տն տե սա քա ղա քա կան ծրագ րայ նու թյան մա կար դա կում, մի կող մից՝ հիմ նա րար 
ար ժեք նե րի, հիմ նա րար ի րա վունք նե րի և տն տե սա քա ղա քա կան սկզբունք նե րի 
հա մակ ցու մից կուր վագծ վի սոցիալ-դեմոկրատիայիտնտեսաքաղաքական
կողմնորոշումը (Գ լուխ 4):

Մ յուս կող մից՝ հա մա կարգ ված ու չհա մա կարգ ված տնտե սա կար գե րի չա փա նիշ նե րի 
և սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի նկա րագր ված տնտե սա քա ղա քա կան կողմ նո րոշ ման 
հի ման վրա կհա մե մատ վի Բուն դես թա գում ներ կա յաց ված կուսակցությունների
տնտեսաքաղաքականծրագրայնությունը՝ ել նե լով նրանց հիմ նադ րու թա յին 
ծրագ րե րից (Գ լուխ 5):

ԱՄՆ-ում,ՄեծԲրիտանիայում,Գերմանիայում,ՃապոնիայումևՇվեդիայում 
գե րիշ խող տար բեր տնտե սա կար գե րի հա մե մա տու թյու նը (Գ լուխ 6) և մասնավո-
րեցման,բնապահպանականարդյունաբերականքաղաքականության,լավ
աշխատանքի և մասնակցականության, ինչ պես նաև նվազագույնաշխատա-
վարձի տնտե սա քա ղա քա կան ո լորտ նե րից բեր ված կոնկ րետ և ն մու շա յին քա ղա-
քա կան ա ռա ջար կու թյուն նե րը (Գ լուխ 7) կեզ րա փա կեն հա տո րը:

Սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի տնտե սա կան քա ղա քա կա նու թյան առն չու թյամբ տրվող 
հարցն, այս պի սով, շո շա փում է տար բեր հար թու թյուն նե րի մի բազ մու թյուն, ո րոնց 
այս հա տո րում անդ րա դարձ կլի նի, մաս նա վո րա պես, նաև այն հար ցին, թե ինչն է 
հատ կան շում բուն սո ցիալ-դե մոկ րա տիան:

Այս հար ցին ա ռա ջին պա տաս խա նը տա լիս է սո ցիալ-դե մոկ րա տա կան կու սակ-
ցու թյունն (SPD) իր հիմ նադ րու թա յին ծրագ րում.

«Սո ցիալ-դե մոկ րա տիան ե րաշ խա վո րում է ոչ միայն բո լոր մարդ կանց քա ղա քա-
ցիա կան, քա ղա քա կան և տն տե սա կան հիմ նա րար ի րա վունք նե րը: Այն ա պա հո-
վում է բո լո րի ի րա վա հա վա սար սո ցիա լա կան մաս նակ ցու թյու նը՝ հա սա րա կու թյան 
ժո ղովր դա վա րաց մամբ, ա մե նից ա ռաջ՝ մաս նակ ցա կա նու թյամբ, քա ղա քա ցիա կան 
ի րա վունք նե րի վրա հիմն ված կան խա հոգ սո ցիա լա կան պե տու թյամբ և հա մա կարգ-
ված շու կա յա կան տնտե սու թյամբ, որ տեղ ա պա հով ված է ժո ղովր դա վա րու թյան 
ա ռաջ նայ նու թյու նը շու կա նե րի նկատ մամբ»: (Համ բուրգ յան ծրա գիր, 2007թ., 19)։
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Ե րեք մեծ տնտե սա-

գետ ներ՝ Ս միթ, 

Մարքս և Քեյնս

Արդ յո՞ք դա սա կան-

նե րը դեռ ար դիա-

կան են:

«Գա ղա փա րա խո-

սա կան քար հան-

քեր»

Սո ցիալ-դե մոկ րա-

տիա. փո խա ռու-

թյուն բո լոր ե րե քից

2. հԻՄՆԱՐԱՐ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ 
ՈւՍՄՈւՆՔՆԵՐ

«Ին տե լեկ տո ւալ ազ դե ցու թյուն նե րից ի րենց միան գա մայն զերծ կար ծող պրակ տիկ-
նե րը սո վո րա բար որևէ հան գած տնտե սա գե տի ստրուկ ներն են» (Քեյնս 1966թ., 
323), – գրել է ջոն Մեյ նարդ Քեյն սը՝ ին քը լի նե լով պատ մու թյան ա մե նա կարևոր 
տնտե սա գետ նե րից մե կը: Այս գլխում ներ կա յաց վում ու միմ յանց հետ հա մե մատ-
վում են նրա և ն րա հետ մեկ տեղ, թերևս, ա մե նան շա նա վոր ու ա մե նաազ դե ցիկ 
տնտե սա գետ նե րի՝ Ա դամ Ս մի թի և Կարլ Մարք սի տե սու թյուն նե րի հիմ նա կան 
գծե րը: Դ րա նով նշա հար վում են պատ մա կա նո րեն ա մե նա կարևոր տնտե սա գի-
տա կան ուս մունք նե րի ե րեք բևեռ նե րը:

Բայց ար ժե՞, արդ յոք, զբաղ վել ի րենց աշ խա տու թյուն նե րը շատ տա րի ներ ա ռաջ 
գրած տնտե սա գետ նե րի գա ղա փար նե րի աշ խար հով: Արդ յո՞ք նրանց բա ցատ րու-
թյուն նե րը դեռ հա մա պա տաս խա նում են մշտա պես փո փոխ վող գլո բա լի զաց ված 
աշ խար հին, թե՞ դրանք վա ղուց փո շե կալ վել են, այլևս հաս կա նա լի չեն և հերք վել 
են պատ մու թյան կող մից:

Ին չու՞ և ի՞նչ կերպ այդ տե սու թյուն ներն, այս պի սով, նշա նա կու թյուն ու նեն սո ցիալ-
դե մոկ րա տիա յի հա մար: Դ րանք կա րող են եր կա կի ա ռու մով օգ տա կար լի նել.

Ա ռա ջին՝ դրանք շատ դեպ քե րում կազ մում են «գա ղա փա րա խո սա կան քար հան-
քեր», ո րոն ցից քա ղա քա կա նու թյունն օգտ վում է: Քար հան քերն ի մա նա լը կա րող է 
օգ նել ստու գե լու տնտե սա քա ղա քա կան փաս տարկ ման ճշմար տա ցիու թյու նը և այդ 
կերպ «կու րո րեն» չտրվե լու գա ղա փա րա բա նա կան «քա րա մա տա կա րա րում նե րին»:

Երկ րորդ՝ սո ցիալ-դե մոկ րա տիան ամ բող ջու թյամբ չի պատ կա նում այդ ե րեք տնտե-
սա գի տա կան ուս մունք նե րից որևէ մե կին, այլ նշա հա րում է վե րանց նոր մա տի-
վա յին շրջա նակ: Բայց այն օգտ վում է բո լոր ե րեք տե սու թյուն նե րից, թեև նա խա-
պատ վու թյունն ակն հայ տո րեն կա ռա վար վող կա պի տա լիզ մի, ինչ պես Քեյնսն է 
այն նկա րագ րել, կողմն է:

Այսգլխում՝
 ● ներ կա յաց վում են պատ մա կա նո րեն ա մե նաազ դե ցիկ տնտե սա գի տա կան ուս մունք նե րը,
 ● ար տա ցոլ վում է դրանց այ սօր վա նշա նա կու թյու նը,
 ● ներ կա յաց վում է, թե դրանք ինչ նշա նա կու թյուն ու նեն սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի հա մար:
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Պատ մա կան 

հա մա տեքս տը. 

Ս միթ. 18-րդ դա րի 

կե սեր

Մարքս. 19-րդ դա րի 

կե սեր

Քեյնս. 1930-ա կան 

թվա կան ներ

Տն տե սա գի տու թյան 

ան ժամ կետ 

հաս կա ցու թյուն ներ 

և պատ կեր ներ

Ընդ ո րում, բո լոր ե րեքն էլ են թարկ վել են խիստ քննա դա տու թյան: Ան հա մար են 
դրանց հերք ման փոր ձե րը: Դ րանք հայ տա րար վել են մե ռած, բայց և կա նո նա վո-
րա պես ա պա ցույց են բե րում այն բա նի, որ մե ռած հայ տա րար ված ներն ա վե լի 
եր կար են ապ րում: Տն տե սու թյամբ հիմ նո վին զբաղ վել ցան կա ցող և ոչ մե կը չի 
կա րող ան տե սել Ս մի թի, Մարք սի կամ Քեյն սի գա ղա փար նե րը:

Այս դա սա կան նե րին նկա րագ րե լիս հարկ է հաշ վի առ նել նրան ցից յու րա քանչ յու րի 
դա րաշր ջա նը: Ա դամ Ս միթն իր գա ղա փար նե րը ձևա կեր պել է 18-րդ դա րի կե սե րին՝ 
մեր կան տի լիզ մի դա րաշր ջա նում, այ սինքն՝ այն տե սու թյան, ո րը միա պետ նե րին 
ու սու ցա նում էր, որ նրանք ի րենց շվայտ ար քու նա վա րու թյու նը պետք է ֆի նան-
սա վո րեն առևտ րի նկատ մամբ վե րահս կո ղու թյամբ և տն տե սու թյան կա ռա վար-
մամբ: Այս պի սով՝ պե տու թյան նկատ մամբ իր քննա դա տա կան անվս տա հու թյու նը 
նա ձևա վո րել է վատ նող, սոսկ ի րենց հարս տաց ման մա սին մտա ծող միա պետ-
նե րի փոր ձից, ոչ թե, ա սենք, ժա մա նա կա կից բա րե կե ցիկ պե տու թյան օ րի նա կով:

Կա պի տա լիզ մի մարքս յան հզո րա լե զու քննա դա տու թյու նը 19-րդ դա րի կե սե րին 
պա տաս խան էր փնտրում վաղ շրջա նի արդ յու նա բե րա կա նաց ման և գ լո բա լի-
զա ցիա յի ա ռա ջին ա լի քի ժա մա նակ զանգ ված նե րի թշվա ռաց ման հա մար: Այ սօր 
նրա ըն կա լու մը կրում է 20-րդ դա րի պե տա կան սո ցիա լիզ մի դրոշ մը, ո րը եր բեմն 
հան գեց նում է նրա գա ղա փար նե րի աղ ճատ ված պատ կե րի:

վեր ջա պես, Քեյն սը 1930-ա կան թվա կան նե րին քննում էր տնտե սա կան լի բե րա-
լիզ մը, ո րը հա մաշ խար հա յին տնտե սա կան ճգնա ժա մի պայ ման նե րում ակն հայ-
տո րեն խարխլ վել էր: Ն րա «Զ բաղ վա ծու թյան, տո կո սի և փո ղի ընդ հա նուր տե սու-
թյուն» աշ խա տու թյու նը ոչ վեր ջին հեր թին տնտե սա կան հա մա կար գի կա յու նաց ման 
հա մար ա ռա ջար կու թյուն ներ ա նե լու փորձ էր՝ այդ կերպ խո չըն դո տե լու հա մար այլ 
ժո ղովր դա վա րու թյուն նե րի վե րած մա նը ար մա տա կան դիկ տա տու րա նե րի: 2007 
թվա կա նին սկիզբ ա ռած հա մաշ խար հա յին ֆի նան սա կան ճգնա ժա մով Քեյն սի 
գա ղա փար նե րը վե րած նունդ են ապ րում: վես տին թե ժո րեն քննարկ վում են ինչ-
պես հա մաշ խար հա յին ֆի նան սա կան շու կա յի կար գա վոր ման շուրջ մտո րում նե րը, 
այն պես էլ պե տա կան ներդ րու մա յին ծրագ րե րը:

Ե րեք մեծ տնտե սա գետ նե րով՝ Ս մի թով, Մարք սով և Քեյն սով, զբաղ վե լը, սկզբուն-
քա յին կողմ նո րո շու մից զատ, ու նի նաև մեկ այլ, միան գա մայն գործ նա կան ա ռա-
վե լու թյու ն: Շատ տնտե սա գի տա կան պատ կեր ներ ու բա ցատ րու թյուն ներ, ո րոնք 
այ սօր հան րա ծա նոթ են, և մենք, ա ռանց դրանց ծա գումն ի մա նա լու, հա ճախ գոր-
ծա ծում ենք, ստեղծ վել են այդ ե րե քի կող մից:
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Ս միթ. «շու կա յի 

ան տե սա նե լի 

ձեռ քը»

Մարքս. «լավ աշ խա-

տանք»

Քեյնս. «Եր կա րա-

ժամ կետ հե ռան կա-

րում բո լորս մե ռած 

կլի նենք»:

Լրացուցիչընթեր-

ցանությանհամար.

Նի կո լաուս Փի փեր 

(հրա տ.) (1996թ.), 

Մեծ տնտե սա գետ-

նե րը. տնտե սա գի-

տա կան մտքի ռահ-

վի րա նե րի կյանքն ու 

գոր ծու նեու թյու նը, 

Շ տուտ գարթ

«Շու կա յի ան տե սա նե լի ձեռք» պատ կերն, օ րի նակ, մտցրել է Ա դամ Ս մի թը: Այն կոչ-
ված էր բա ցատ րե լու շու կա յի արդ յու նա վե տու թյու նը: Այ սօր այն գոր ծած վում է մա սամբ 
ա ռաս պե լա բա նա կան պայ ծա ռա կերպ մամբ, ըստ ո րի՝ շու կան ա մեն բան կշտկի:

Ով, ընդ հա կա ռա կը, «լավ աշ խա տանք» ե րաշ խա վո րող քա ղա քա կա նու թյան է 
ձգտում, նա չի կա րող շրջան ցել Մարք սին: Նա է հենց հիմ նա կա նում դրոշ մել 
«աշ խա տան քի օ տա րա ցում» հաս կա ցու թյու նը:

վեր ջա պես, Քեյն սին է պատ կա նում հա ճախ մեջ բեր վող հետև յալ ար տա հայ տու-
թյու նը. «Եր կա րա ժամ կետ հե ռան կա րում բո լորս մե ռած կլի նենք»: Դ րա նով նա 
հան դես էր գա լիս շու կա յի խա փա նու մը կան խե լու գոր ծում պե տու թյան պա տաս-
խա նատ վու թյան օգ տին: Ն րա «ցու ցումն» ա մե նից ա ռաջ ուղղ ված է նրանց դեմ, 
ով քեր, պե տու թյան տնտե սա քա ղա քա կան պա տաս խա նատ վու թյա նը ա պա վի-
նե լու փո խա րեն, հույ սե րը կա պում են շու կա յի (հենց) եր կա րա ժամ կետ ինք նա բու-
ժիչ ու ժե րի հետ:

Սմիթ Մարքս Քեյնս

Երբ 18-րդ դա րի կե սեր 19-րդ դա րի կե սեր 1930-ա կան թվա կան ներ

Առիթ
մեր կան տի լիզմ,
աբ սոլ յու տիզմ

արդ յու նա բե րա կա նա ցում
և բան վոր նե րի
թշվա ռա ցում

հա մաշ խար հա յին տնտե սա-
կան ճգնա ժամ և դիկ տա-
տու րա նե րի ա ռա ջա ցում

Հիմ ական
նպատակ

ա զա տու թյուն մեր կանտի-
լիս տա կան պե տու թյու նից

բան վոր նե րի վի ճա կի բա-
րե լա վում և շա հա գոր ծու-
մից նրանց ա զա տագ րում

ժո ղովր դա վա րու թյան 
ա պա հո վում՝ տնտե սու թյան 
և աշ խա տան քի շու կա յի 
կա յու նաց ման մի ջո ցով

Սոցիալ-դեմոկ-
րատիայիհամար
ընդհանուրեզրեր

ա զա տու թյուն և հա մա գոր-
ծակ ցու թյան տես լա կան

«լավ աշ խա տան քի» տես-
լա կան և աշ խա տան քի ու 
կա պի տա լի հա վա սա րակ-
շու թյան հար ցը

հա մա կարգ ված տնտե-
սու թյան տես լա կան և 
գոր ծուն տնտե սա կան 
քա ղա քա կա նու թյուն
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Ս միթ. «Ազ գե րի 

բա րե կե ցու թյու նը»

Ժա մա նա կա յին 

հա մա տեքստ.18-րդ 

դա րի կե սե րի 

մեր կան տի լիզմ

Ս մի թի նպա տա կը. 

մեր կան տի լիզ մի 

հաղ թա հա րու մը

Բա րե կե ցու թյան 

ե րեք աղբ յուր

2.1.  Ադամ Սմիթ. տնտեսական 
ազատականության հիմնադիրը

Տն տե սա կան ա զա տա կան նե րի 
հիմ նա րար երկն Ա դամ Ս մի-
թի 1776 թվա կա նին հրա տա-
րա կած «Ազ գե րի բա րե կե ցու-
թյու նը» գիրքն է:

Այն ժա մա նակ Մեծ Բ րի տա-
նիան գտնվում էր մեր կան-
տի լիզ մից կա պի տա լիզ մին 
անց ման փու լում (հմմտ. Գերս-
թեն բեր գեր 2006թ., 40, 57-60, 
և Քո ներթ 2002թ., 64):

16-րդ դա րից մինչև 18-րդ 
դա րը տևած մեր կան տի լիզ մի 
դա րաշր ջա նում իշ խան ներն ու 
թա գա վոր ներն ի րենց տնտե-
սա կան քա ղա քա կա նու թյան 
հա ջո ղու թյու նը չա փում էին ի րենց կու տա կած ոս կու և ար ծա թի ա ռա տու թյամբ: 
Առև տու րը դիտ վում էր որ պես զրո յա կան գու մա րով խաղ. մի երկ րի շա հա ծը մյուս 
երկ րի հա մար կո րուստ էր: Փո խա դարձ օ գուտ չէր տեսն վում: Այդ պատ ճա ռով 
ապ րանք նե րի ներկ րում նե րի պաշտ պան վա ծու թյան հա մար սահ ման վում էին 
բարձր մաք սա տուր քեր, և խ թան վում էր հում քի ներկ րու մը: Ար քու նիք նե րը փոր-
ձում էին կա ռա վա րել տնտե սու թյու նը: համ քա րա յին օ րենսդ րու թյու նը ճշգրտո րեն 
կար գա վո րում էր, թե ով ինչ գոր ծու նեու թյամբ կա րող է զբաղ վել, և թե ինչ չա փով 
ապ րանք ներ են ար տադր վե լու:

Ս միթն իր «Կա պի տա լիս տա կան մա նի ֆես տը» գրեց այդ կարծ րա ցած տնտե սա-
կար գը փշրե լու նպա տա կով: Ն րա գա ղա փար նե րը պա րարտ հող գտան: Դ րա նով 
նա նպաս տեց տնտե սու թյան և առևտ րի ա զա տա կա նաց մա նը:

Ս մի թը հիմ նո վին փո խեց ժո ղովր դա կան տնտե սու թյան հարս տու թյան մա սին 
տե սու թյու նը: Նա հարս տու թյու նը չա փում էր բա ցա ռա պես կա տար ված աշ խա տան-
քով և ոչ թե, ինչ պես մեր կան տի լիստ նե րի մոտ, վեր ջին նե րիս ոս կու պա շար նե րով:

ԱդամՍմիթը(1723 - 1790) հա մար վում է տնտե սա-

կան ա զա տա կա նու թյան հայ րը, բա րո յա գետ է։ Որ պես 

մաք սա յին ծա ռա յող ապ րում էր Շոտ լան դիա յում:

Նա ա ռաջ էր քա շում այն դրույ թը, որ ու ժե րի ա զատ շու-

կա յա կան խա ղի պա րա գա յում ա ռա վե լա գույն բա րե-

կե ցու թյու նը կա ռա ջա նա այն դեպ քում, ե թե ա մեն մե կը 

հե տա մուտ լի նի իր շա հախնդ րու թյա նը: Ս մի թը 1776 

թվա կա նին հրա տա րա կեց «հե տա զո տու թյուն ազ գե րի 

բա րե կե ցու թյան էու թյան և պատ ճառ նե րի մա սին» գիր քը 

(մեծ մա սամբ մեջ բեր վում է «Ազ գե րի բա րե կե ցու թյու նը» 

ան վան ներ քո), ո րը հա մար վում է նոր շրջա նի տնտե սա-

գի տու թյան հիմ քը: Ն րա հիմ ա կան գա ղա փար նե րը մինչ 

օրս զե տեղ ված են տնտե սա գի տա կան դա սագր քե րում:

Ա ռա վել քիչ է հայտ նի այն, որ բա րո յա գետ Ս մի թը «Է թի-

կա կան զգաց մունք նե րի տե սու թյուն» գրքում շա րադ րել է, 

որ պար կեշ տու թյու նը, վստա հու թյու նը և ազն վու թյու նը 

տնտե սա կան գոր ծու նեու թյան հա մար անհ րա ժա րե լի են, 

և փո խա դարձ ապ րու մակ ցու թյու նը (Empathie) հա սա րա-

կա կան հա մա կե ցու թյան ա մե նա կարևոր շար ժիչ ուժն է:
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Շա հախնդ րու թյան 

ձգտու մը

Արդ յու նա վե տու-

թյուն աշ խա տան քի 

բա ժան ման մի ջո ցով

Բա րե կե ցու թյուն 

ա զատ առևտ րի և 

մր ցակ ցու թյան 

մի ջո ցով

Ս մի թը հա մընդ հա նուր բա րե կե ցու թյան հա մար տես նում էր ե րեք աղբ յուր՝
 ● շա հախնդ րու թյան և սե փա կա նու թյան ձգտու մը,
 ● աշ խա տան քի բա ժա նու մը և մաս նա գի տա ցու մը,
 ● ա զատ առև տու րը և մր ցակ ցու թյու նը։

Մի օ րի նա կով նա նկա րագ րում էր, թե շա հախնդ րու թյան ու սե փա կա նու թյան 
ձգտու մից ինչ պես կա րող է ա ռա ջա նալ ինչ-որ արդ յու նա վետ բան, որն, ի վեր ջո, 
կծա ռա յի հա մընդ հա նուր բա րե կե ցու թյա նը:

«Ոչ թե մսա գոր ծի, գա րեջ րա գոր ծի կամ հաց թու խի բար յա ցա կա մու թյու նից ենք 
սպա սում այն, ինչ մեզ պետք է ու տե լու հա մար, այլ այն բա նից, որ նրանք ի րենց 
շա հերն են պաշտ պա նում: Մենք դի մում ենք նրանց ոչ թե մար դա սի րու թյա նը, այլ 
ե սա սի րու թյա նը և չենք հի շա տա կում սե փա կան պա հանջ մունք նե րը, այլ խո սում 
ենք նրանց օ գու տի մա սին»: (Ս միթ, 1974թ. 17)

Որ պես տնտե սա կան զար գաց ման էա կան մղիչ ուժ Ս միթն իր «Ազ գե րի բա րե կե-
ցու թյու նը» աշ խա տու թյան ան մի ջա պես ա ռա ջին նա խա դա սու թյան մեջ նկա րագ-
րում է աշ խա տան քի բա ժա նու մը.

«Աշ խա տան քի բա ժա նու մը կա րող է, ա վե լի քան մնաց յալ ա մեն բան, խթա նել ու 
բա րե լա վել աշ խա տան քի ար տադ րո ղա կան ու ժե րը»: (Ս միթ, 1974թ. 17)

Աշ խա տան քի բա ժան ման ա ռա վե լու թյու նը նա բա ցատ րում էր գնդա սեղ ներ ար տադ-
րող գոր ծա րա նի օ րի նա կով: Մեկ ա ռան ձին բան վո րը միայ նակ կա րող է ար տադ րել 
օ րա կան միայն սա կա վա քա նակ գնդա սեղ: Ե թե ար տադ րու թյու նը բա ժան վում է 
մի քա նի աշ խա տան քա յին քայ լե րի և ի րա կա նաց վում մի քա նի մաս նա գի տաց ված 
բան վոր նե րի կող մից, ա պա օ րա կան կա րե լի է ար տադ րել մի քա նի հա զար գնդա սեղ:

վեր ջա պես, Ս մի թը հան դես էր գա լիս ա զատ առևտ րի և ա զատ մրցակ ցու թյան 
օգ տին: Ինչ պես տար բեր բան վոր նե րի միջև աշ խա տան քի բա ժա նու մը, նույն պես 
և ի րար հետ ա զա տո րեն առև տուր ա նող կող մե րը կա րող են մաս նա գի տա նալ 
այն բա նում, ին չին նրան ցից յու րա քանչ յուրն ա մե նա լավն է տի րա պե տում: Այդ 
կերպ կա րող է ա ճել ընդ հա նուր արդ յու նա վե տու թյու նը: «Շու կա յի ան տե սա նե լի 
ձեռ քի» մի ջո ցով բա ժա նումն, ըստ Ս մի թի, ա ռա վել արդ յու նա վետ է և ա վե լի շատ 
խթան ներ կա րող է ստեղ ծել, քան տնտե սու թյան կենտ րո նա կան պլա նա վոր ման 
ցան կա ցած ձև: Որ պես օ րի նակ Ս մի թը նկա րագ րում էր Շոտ լան դիա յի և Պոր-
տու գա լիա յի միջև առև տու րը:



14

Առևտ րի մի ջո ցով 

օգտ վել «հա մե մա-

տա կան» ա ռա վե լու-

թյու նից

Ի՞նչ է նշա նա կում 

«ինք նա հո սի 

թող նել» («Laisser-

faire»):

Ար տադ րա կան 

ու ժե րը կա պանք նե-

րից ա զա տե լը

Աշ խա տան քի 

բա ժան ման 

հիմ նախն դիր նե րը

Ս միթ, է թի կա կան 

զգաց մունք նե րի 

տե սու թյու նը

Ե թե Շոտ լան դիան հատ կա պես հա ջող բուրդ էր ար տադ րում, ա պա Պոր տու գա-
լիա յում գի նի էր է ժան ար տադր վում: Դա Ս միթն ան վա նում էր հա մե մա տա կան 
ա ռա վե լու թյուն: Ե թե եր կու երկր նե րը, մեծ ծախ սե րով ինչ պես գի նի, այն պես էլ 
բուրդ ար տադ րե լու փո խա րեն, կենտ րո նա նան ի րենց ար տադ րան քի վրա և առև-
տուր ա նեն, ա պա եր կուսն էլ կշա հեն:

Այս միտ քը հե ռա նում էր իր ժա մա նա կի այն պատ կե րա ցու մից, թե առև տու րը 
զրո յա կան գու մա րով խաղ է: հեգ նան քի բե րու մով Ս մի թը որ պես մաք սա յին պաշ-
տոն յա մեկ տաս նամ յակ շա րու նակ պա տաս խա նա տու էր մեր կան տի լիս տա կան 
առևտ րա յին կա նոն նե րի պահ պան ման հա մար:

Բա րե կե ցու թյան աղբ յուր նե րը (շա հույ թի ձգտե լը, աշ խա տան քի բա ժա նու մը, առև-
տու րը և մր ցակ ցու թյու նը) գոր ծի դնե լու հա մար պե տու թյունն, ըստ Ս մի թի, պետք է 
միայն ա նուղ ղա կիո րեն ազ դի շու կա յի վրա և ն րան թող նի հնա րա վո րինս ա զատ 
աս պա րեզ: Դ րա նից բխում էր, աս պես կոչ ված, «ինք նա հո սի թող նե լու»2  ուս մուն քը: 
հա մա ձայն դրա՝ պե տու թյու նը պետք է սահ մա նա փակ վի հան րա յին անվ տան գու թյան, 
երկ րի պաշտ պա նու թյան, ի րա վա կան անվ տան գու թյան, են թա կա ռուց վածք նե րի և 
կր թու թյան ա պա հով մամբ, իսկ մնաց յալ պա րա գա յում չպետք է մի ջամ տի շու կա-
յին: Այդ դեպ քում կզար գա նա հնա րա վոր ա ռա վե լա գույն ար տադ րո ղա կա նու թյուն:

Ս միթն ստեղ ծեց տնտե սու թյան ա զա տա կա նաց ման հա մար տե սա կան հիմ քը: 
Տն տե սու թյուն, որն ա ռա ջին հեր թին 19-րդ դա րում, ի դեմս արդ յու նա բե րա կա նաց-
ման, շղթա յա զեր ծեց մինչ այդ չտեսն ված ար տադ րա կան ու ժեր: Ս միթն, ան շուշտ, 
ել նում էր այն բա նից, որ ա զատ շու կա յա կան տնտե սու թյու նը մե խա նի կո րեն հա վա-
սա րակշ ռու թյան կգա, և չէր կան խա տե սում ճգնա ժա մերն ու հե տա ճը:

Ինչ պես և Մարքսն էր իր ուս մուն քում վեր լու ծում բան վոր նե րի շա հա գոր ծումն 
ու աշ խա տան քի օ տա րաց վա ծու թյու նը, նաև Ս միթն էր տես նում կա պի տա լիզ մի 
ստվե րոտ կող մե րը: Նա երկ յու ղում էր, որ աշ խա տան քի ա վե լի ու ա վե լի փոք-
րա մասն բա ժա նու մը կհան գեց նի մարդ կանց բթաց մա նը, և որ պես հա կակ շիռ 
պա հան ջում էր ա վե լի շատ կրթա կան ա ռա ջարկ ներ:

Իր «Է թի կա կան զգաց մունք նե րի տե սու թյու նը» (1759թ.) ա ռա վել քիչ հայտ նի երկ-
րորդ մեծ աշ խա տու թյան մեջ Ս մի թը նկա րագ րում է մարդ կանց՝ որ պես կո լեկ տի վի 
կա րիք ու նե ցող էակ նե րի, պար կեշտ ու ազ նիվ վարք դրսևո րե լու և սե փա կան ե սա-

2 Laisser faire /ֆրնս./ նշա նա կում է մո տա վո րա պես «ինք նա հո սի թող նել»:
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Ս մի թի թո ղած 

ազ դե ցու թյու նը

սի րու թյու նը հաղ թա հա րե լու պա հանջ մուն քը: Դ րա նով Ս մի թը հեր քում է նրանց, 
ով քեր կա մե նում են նրան իբրև գլխա վոր վկա յի ներգ րա վել զուտ օ գուտն ա ռա-
վե լա գու նաց նող homo oeconomicus-ի մարդ կա յին կեր պա րի հա մար:

Ս միթն ինքն ի րեն հա մարւմ էր ա ռա ջին հեր թին ոչ թե տնտե սա գետ, այլ բա րո յա-
գետ և շեշ տում պար կեշ տու թյան, վստա հու թյան և ազն վու թյան նշա նա կու թյու նը 
տնտե սա կան գոր ծու նեու թյուն ի րա կա նաց նե լիս:.

Նկ. 1. Ս միթ. Հա մընդ հա նուր բա րե կե ցու թյուն շա հախնդ րու թյան մի ջո ցով

Ս մի թի վրա հեն վող դա սա կան տնտե սա կան ա զա տա կա նու թյան տե սու թյունն 
իշ խող կար ծիք էր մինչև 1929 թվա կա նի հա մաշ խար հա յին տնտե սա կան ճգնա-
ժա մը: Միայն դրա նից հե տո հա մընդ հա նուր կաս կած ա ռա ջա ցավ, թե շու կա նե րը, 
կա ռա վար վե լով ան տե սա նե լի ձեռ քի մի ջո ցով, արդ յո՞ք մշտա պես հա վա սա րակշ-
ռու թյան են գա լիս: Խոր ճգնա ժա մի և դ րան հա ջոր դող տևա կան մեծ գոր ծազր-
կու թյան հա մար ինք նա հո սի թող նե լու տրա մա բա նա կան մո դել նե րը հա մո զե ցու-
ցիչ չէին: Դա սա կան տնտե սա կան ա զա տա կա նու թյու նը հիմ քում ցնցում ապ րեց: 
Նո բել յան մրցա նա կի դափ նե կիր ջո զեֆ Յու. Ս տիգ լի ցը, հե տա դարձ հա յացք նե տե-
լով, նկա տել է, որ ան տե սա նե լի ձեռ քի խնդիրն այն է, որ միայն այն պատ ճա ռով է 
ան տե սա նե լի, որ հա ճախ ա մենևին էլ այդ տեղ չէ (Ս տիգ լից, 2002թ.): 

Smith: Gemeinwohl durch Eigennutz

Պետությունը՝ որպես կարգի շրջանակ

Համընդհանուր 
բարեկեցություն 

Առանձին շահեր 

Համընդհանուր 
բարեկեցություն

Շուկա

Շահադիտական ձգտում

Շահադիտական ձգտում

Շահադիտական ձգտում

Վստահություն

Վստահություն



16

Չի կա գո յի դպրո ցը

Նոր մեկ նա բա նու-

թյուն Թետ չե րի և 

Ռեյ գա նի կող մից

Վա շինգ տոն յան 

կոն սեն սուս

Լրացուցիչընթեր-

ցանությանհամար.

Հե լեն Վին թեր և 

Թո մաս Ռոմ մել 

(1999թ.). Ա դամ 

Ս միթն սկսնակ նե րի 

հա մար: Ազ գե րի 

բա րե կե ցու թյու նը. 

ըն թեր ցա նու թյան 

նե րա ծու թյուն, 

Մ յուն խեն

Մի քա նի տաս նամ յակ հետևեց հա ջորդ մա սում նկա րագր ված քեյն սա կա նու թյան 
փու լը: Միայն ստվե րա յին գո յու թյան տա րի նե րից հե տո տնտե սա կան լի բե րա լիզ մի 
գա ղա փա րա խո սու թյու նը, հան ձինս նո րա զա տա կան նե րի, 1980-ա կան թվա կան-
նե րից վե րած նունդ ապ րեց:

Ս մի թի գա ղա փար նե րը վերս տին կյան քի կո չող, հե տա գա զար գաց ման են թար կող 
և հան րահռ չա կող տնտե սա գետ նե րից Ֆ րիդ րիխ Աու գուսթ ֆոն հա յե քը և Միլ թոն 
Ֆ րիդ մե նը ա մե նա հայտ նի ներն են: վեր ջինս հիմ նադ րել է տնտե սա կան-ա զա տա-
կան մի գա ղա փա րա խո սու թյուն, որն ան վան վում է նաև «Չի կա գո յի դպրոց» (Ֆ րիդ-
մե նը՝ որ պես պրո ֆե սոր, դա սա խո սում էր Չի կա գո յում): Բայց նո րա զա տա կան նե րը 
կրճա տե ցին Ս մի թի գա ղա փար նե րը՝ այն հասց նե լով նրա վի ճա կագ րու թյա նը և 
շու կա յի օգ տին հան դես գա լուն: Ն րա «Է թի կա կան զգաց մունք նե րի տե սու թյու նը» 
ֆոն հա յե քը և Ֆ րիդ մե նը ա նու շադ րու թյան մատ նե ցին։

Ն րանց կող մից Ս մի թի գոր ծե րի նոր մեկ նա բա նու թյունն զգա լի ազ դե ցու թյան 
հա սավ ա ռա ջին հեր թին ԱՄՆ-ում նա խա գահ ռո նալդ ռեյ գա նի և Մեծ Բ րի տա-
նիա յում վար չա պետ Մար գա րեթ Թետ չե րի օ րոք: Եր կու սի քա ղա քա կա նու թյան 
լեյտ մո տիվն էր. «Պե տու թյու նը հիմ նախնդ րի լուծ ման մաս չէ, պե տու թյու նը հիմ-
նախն դիրն է»: Դա նշա նա կում էր ա պա կար գա վո րում, մաս նա վո րե ցում և պե տա-
կան մի ջո ցա ռում նե րի կրճա տում:

Շու կա յին հա վա տա ցող նե րը մեծ ազ դե ցու թյուն ու նեին նաև հա մաշ խար հա-
յին բան կի և Ար ժույ թի մի ջազ գա յին հիմ նադ րա մի վա րած քա ղա քա կա նու թյան 
վրա: Այս պես կոչ ված վա շինգ տոն յան կոն սեն սու սի շրջա նակ նե րում այդ հաս-
տա տու թյուն նե րը տնտե սա կան ա զա տա կա նու թյան գա ղա փա րա խո սու թյու նը 
տա րա ծե ցին նաև, ի թիվս այ լոց, Լա տի նա կան Ա մե րի կա յում, հետ կո մու նիս-
տա կան պե տու թյուն նե րում, իսկ 1997 թվա կա նի ա սիա կան ճգնա ժա մից հե տո՝ 
նաև հա րա վարևել յան Ա սիա յում: Նաև ֆի նան սա կան շու կա նե րի ա պա կար գա-
վո րումն էր էա պես խրա խուս վում այս գա ղա փա րա խո սու թյան կող մից: Դ րա 
հետևան քը տաս նամ յակ նե րի ըն թաց քում ֆի նան սա կան հա մաշ խար հա յին 
կա ռույ ցի ծան րա գույն ճգնա ժա մը և հա մաշ խար հա յին հե տաճն էին 2008 թվա-
կա նից սկսած: Ճգ նա ժա մի չա փե րը և խո րու թյու նը հան գեց րին տնտե սա կան ու 
քա ղա քա կան վե րամ տա ծո ղու թյան: Տն տե սա կան ա զա տա կա նու թյան գա ղա-
փա րա խո սու թյան փո խա րեն, ո րին շու կան կու րո րեն վստա հում էր, ներ կա-
յումս գե րիշ խող են դառ նում այն գա ղա փա րա խո սու թյուն նե րը, ո րոնք ել նում են 
պե տու թյան և շու կա յի նոր հա վա սա րակշ ռու թյու նից և տն տե սու թյան նկատ մամբ 
քա ղա քա կա նու թյան ա ռաջ նայ նու թյու նից:
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Մարք սի վե րա բեր-

մուն քը Ս մի թի 

նկատ մամբ

Ժա մա նա կա յին 

հա մա տեքս տը։ Վաղ 

արդ յու նա բե րա կա-

նաց ման շրջան, 

19-րդ դա րի կե սեր

2.2 Կապիտալիզմի քննադատությունը 
Կարլ Մարքսի կողմից

Գեր մա նա ցի փի լի սո փա Կարլ Մարք սի 
կող մից կա պի տա լիզ մի քննա դա տու-
թյու նը հա ճախ դիտ վում է որ պես Ս մի-
թի գա ղա փար նե րի տե սա կան հա կա-
նա խա գիծ: Դա ճիշտ է միայն մա սամբ: 
Մարք սը ճշգրտո րեն ու սում նա սի րել է 
Ս մի թի աշ խա տու թյու նը և հան գում է 
նման վեր լու ծու թյան: Կա պի տա լիզ մի 
արդ յու նա վե տու թյունն ու նո րա րա րա-
կան ու նա կու թյու նը Մարք սը նույ նիսկ 
ա վե լի ու ժեղ է ա ռանձ նաց նում, քան 
Ս մի թը: Ի հար կե, Մարք սը դրա նից այլ 
եզ րա կա ցու թյուն ներ է ա նում: Ի տար-
բե րու թյուն Ս մի թի, Մարք սը կա պի տա-
լիզ մը հա մա րում է սկզբուն քո րեն ան կա-

յուն և քայ քա յիչ, այն տա նում է ոչ թե «ազ գե րի բա րե կե ցու թյան», այլ բան վոր նե րի 
գե րակ շիռ մե ծա մաս նու թյան թշվա ռաց ման:

Մարք սի գա ղա փար ներն ըմբռ նե լու հա մար պետք է հաս կա նալ 19-րդ դա րում 
վաղ արդ յու նա բե րա կա նաց ման շրջա նում բան վոր նե րի ծանր կեն սա պայ ման նե րը: 
Դո ւիս բուր գի Արդ յու նա բե րա կան մշա կույ թի թան գա րա նում պահ վող մի տեքս-
տից ստա նում ենք միան շա նակ տպա վո րու թյուն (Բա յեր և ու րիշ ներ 2002թ., 18).

«Ե թե ունևոր շրջան նե րը քա ղա քի եզ րին ա ռանձ նատ նե րի թա ղա մաս էին կա ռու ցում, 
ա պա բան վոր նե րի հա մար ան բա րե շուք վար ձա կա լա կան շեն քեր էին կա ռուց վում 
ա մա յի փո ղո ցա շար քե րում, ո րոնք ամ բող ջո վին լեփ-լե ցուն էին, հա կա հի գիե նիկ և 
չա փա զանց բարձր գնե րով: […] Օ րի նակ, հա ճախ մի ամ բողջ ըն տա նիք և մի օ տար 
մարդ մի սեն յա կում, ընդ ո րում, մի քա նի մարդ փոխ նի փոխ կի սում էին մի մահ ճա-
կալ: Ք նե լու ռիթ մը հա մա պա տաս խա նեց վել էր աշ խա տան քա յին հեր թա փոխ նե րին: 
Գոր ծա րան նե րում տի րող աշ խա տան քա յին պայ ման նե րը հա մա պա տաս խա նեց-
ված էին մե քե նա նե րին, ո րոնց պետք է հար մար վեին դրանք սպա սար կող բան վոր-
նե րը: Շա բա թա կան 70 աշ խա տան քա յին ժա մը կա նոն էր, տեքս տիլ արդ յու նա բե րու-
թյան մեջ՝ նույ նիսկ 80 ժա մը: Տա րած ված էր ման կա կան աշ խա տան քը, սո ցիա լա կան 
ա պա հո վու թյուն գրե թե չկար, ա ռող ջա պա հա կան սպա սար կու մը թե րի էր:»

ԿարլՀայնրիխՄարքսը (1818 - 1883) գեր-

մա նա ցի փի լի սո փա և քա ղա քա կան լրագ րող էր:

Ինչ լի բե րալ տնտե սա գետ ներն ա զատ շու կա յի 

զար գաց ման մի ջո ցով տես նում էին որ պես կա յու-

նու թյուն և աճ, Կարլ Մարք սը դա նկա րագ րում էր 

որ պես դա սա կար գա յին պայ քար, շա հա գոր ծում, 

թշվա ռա ցում և ճգ նա ժա մե րով հղի հա մա կարգ, 

ո րը կա րող է վե րած վել պրո լե տա րա կան հե ղա-

փո խու թյան:

Մարք սի տնտե սա գի տա կան ա մե նա կարևոր հրա-

պա րա կու մը մա սամբ միայն նրա մահ վա նից հե տո 

լույս ըն ծայ ված «Կա պի տա լը» աշ խա տու թյունն է, 

ո րի ե րեք հա տոր նե րը լույս են տե սել 1867 և 1894 

թվա կան նե րի միջև: Քա ղա քա կան մեծ ազ դե ցու-

թյուն է ու նե ցել 1848 թվա կա նին հրա տա րակ ված 

«Կո մու նիս տա կան կու սակ ցու թյան մա նի ֆես տը»:
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Շա հա գոր ծու մը՝ 

որ պես կա պի տա-

լիզ մի հետևանք

«Հա վել յալ ար ժե քի» 

հաս կա ցու թյու նը

Լրացուցիչընթեր-

ցանությանհամար.

Ֆ յոլ քեր Հափ փե, 

Գուս տավ Հորն, 

Կիմ Օթ թո (2009թ.), 

Տն տե սա գի տա կան 

բա ռա րան, հաս կա-

ցու թյուն ներ, թվեր, 

առն չակ ցու թյուն ներ, 

Բոնն3 

Ն կա րագ րու թյուն, ո րը նույն կամ նման ձևով դեռ այ սօր էլ, ան շուշտ, վե րա բե րում է 
շատ աղ քատ երկր նե րում տի րող կեն սա կան և աշ խա տան քա յին պայ ման նե րին:

Այդ ոչ մարդ կա յին աշ խա տան քա յին ու կեն սա կան պայ ման նե րում Մարք սը տես-
նում էր ոչ թե դժբախտ պա տա հա կա նու թյուն, այլ կա պի տա լիզ մի անհ րա ժեշտ 
հետևանք: Նա վեր լու ծում էր, որ ա զատ շու կան ան խու սա փե լիո րեն հան գեց նում է 
թշվա ռու թյան ու շա հա գործ ման, քա նի որ կա պի տա լիստ նե րի շա հույ թը բխում էր 
բան վոր նե րի շա հա գոր ծու մից:

Մարք սի տե սու թյան մեջ ա ռանց-
քա յին է «հա վել յալ ար ժե քի» 
հաս կա ցու թյու նը, ո րը նա ներ-
կա յաց րել է իր «Կա պի տա լը» 
աշ խա տու թյան 1867 թվա կա-
նին լույս տե սած ա ռա ջին հա տո-
րում և ման րա մաս նել հետ մա հու 
հրա տա րակ ված մյուս հա տոր-
նե րում: հա վել յալ ար ժեքն այն 
ար ժեքն է, ո րը ձեռ նար կա տե րը 
ներդր ված կա պի տա լից դուրս փո խա նակ մամբ կա րող է ի րաց նել որ պես շա հույթ: 
Այ սինքն՝ ե թե նա 100 եվ րո է ներդ րել ար տադ րու թյան մեջ (մաս նա յին հի մունք նե-
րով աշ խա տա վարձ՝ ապ րան քի և բո լոր ար տադ րա կան մի ջոց նե րի հա մար), բայց 
շու կա յում ի րաց նում է 110 եվ րո: Այդ հա վել յալ ար ժե քը կա նո նա վո րա պես, ըստ 
Մարք սի, կա րող է ձևա վոր վել միայն մարդ կանց ար ժե քաս տեղծ աշ խա տան քով: 
Կամ, այլ կերպ ա սած, երբ բան վորն ա վե լի շատ ար ժեք է ստեղ ծում, քան ստա-
նում է որ պես ռո ճիկ:3

Մարք սը նկա րագ րում էր, որ բան վոր ներն ըն դա մե նը այն քան ռո ճիկ էին ստա նում, 
որ կա րո ղա նա յին գո յատևել: Կա պի տա լիստ ներն, ընդ հա կա ռա կը, հարս տա նում էին 
այդ ռո ճի կի և ս տեղծ ված հա վել յալ ար ժե քի տար բե րու թյու նից:

Նա ել նում էր այն բա նից, որ կա պի տա լիս տը, մղվե լով ա վե լի ու ա վե լի սրվող մրցակ-
ցու թյու նից, փոր ձե լու է ա վե լաց նել այդ հա վել յալ ար ժե քը: ռո ճիկ նե րը շա րու նակ 
ի ջեց վե լու են, աշ խա տա ժա մա նա կը եր կա րաց վե լու է, և մե ծա նա լու է մե քե նա նե րի 
օգ տա գոր ծու մը: հետևան քը լի նե լու է գոր ծազր կու թյան ա ճը: Միա ժա մա նակ մրցա-

3 Շ նոր հա կա լու թյուն ենք հայտ նում Բոն նի J.H.W. Dietz հրա տա րակ չու թյա նը սույն հա տո րում տար բեր 
հաս կա ցու թյուն ներ Տն տե սա գի տա կան բա ռա րա նից նա խա պես օգ տա գոր ծե լու հնա րա վո րու թյուն 
ըն ձե ռե լու հա մար:

Աշ խա տան քի ար ժե քի մարքս յան տե սու թյան հա մա ձայն՝ 

հավելյալարժեքը ձևա վոր վում է այն շա հույ թից, ո րը 

ձեռ նար կա տերն ստա նում է բան վո րի աշ խա տան քից՝ 

աշ խա տա վար ձա յին ծախ սե րը և ար տադ րա կան մի ջոց-

նե րի հա մար ծախ սում ե րը հա նե լուց հե տո: Այս պի սով, 

հա վել յալ ար ժե քը նույ նան շա նակ է բան վոր նե րի շա հա-

գործ մա նը: Ընդ ո րում, Մարք սը դեռ տար բե րա կում էր 

բա ցար ձակ հա վել յալ ար ժե քը, որն ա ռա ջա նում էր պար-

զա պես հա վել յալ աշ խա տան քի (ա ռա վել եր կար աշ խա տա-

ժա մա նա կի) մի ջո ցով, և հա րա բե րա կան հա վել յալ ար ժե քը, 

ո րը ձեռք է բեր վում ար տադ րո ղա կա նու թյան բարձ րաց ման 

մի ջո ցով: (Տն տե սա գի տա կան բա ռա րան, 2009թ.)
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«Օ տա րաց ման» 

հաս կա ցու թյու նը

կից նե րը հետզ հե տե դուրս են մղվե լու շու կա յից: վեր ջա պես հա սա րա կու թյու նը 
շա րու նակ փե ռեկ վե լու է չունևոր նե րի և մարդ կանց մի փոք րիկ խմբի, ո րոնց ձեռ-
քում է կենտ րո նա նա լու կա պի տա լը:

«հա վել յալ ար ժե քի» հաս կա ցու թյու նից զատ՝ Մարքսն իր 1844 թվա կա նին գրած 
«Փի լի սո փա յա կան-տնտե սա գի տա կան ձե ռագ րե րում» ստեղ ծել է նաև «աշ խա-
տան քի օ տա րա ցում» հաս կա ցու թյու նը: Դ րա նում Մարք սը, Ս մի թի նման, բա ցա-
հայ տել է աշ խա տան քի արդ յու նա վետ բա ժան ման ստվե րա յին կող մը: Զանգ վա-
ծա յին ար տադ րու թյան մեջ բան վո րը մաս նակ ցում է ըն դա մե նը փոք րա մասն և 
միա պա ղաղ ար տադ րա կան գոր ծըն թաց նե րին: վեր ջում ար տադր ված ապ րան քի 
հետ կա պից և դ րա նով պայ մա նա վոր ված հա ճույ քից նա զրկվում է:

Մր ցակ ցու թյու նը և աշ խա տան քի բա ժա նու մը Ս մի թի հա մար ա ռա ջըն թա ցի աղբ-
յուրն էին: Մարքսն, ընդ հա կա ռա կը, մրցակ ցու թյու նը և աշ խա տան քի բա ժա նու մը 
հա մա րում էր կա պի տա լիզ մի հիմ նա կան չա րիք և շա հա գործ ման ու օ տա րաց ման 
պատ ճառ: Նա տես նում էր, որ ար տադ րա կան ա ռա ջըն թաց ներն իր ժա մա նակ 
օ գուտ էին բե րում միայն կա պի տա լի տե րե րին, մինչ դեռ բան վոր նե րը թշվա ռա-
նում էին:

Նկ. 2. Մարքսյան փաստարկման հիմնական կառուցվածքը

Մրցակցային
պայքար

Համերաշ-
խություն

Հա
մե

րա
շխ

ու
թ

յո
ւն

Դ
ա

սա
կա

րգ
եր

ի 
ձև

ա
վո

րո
ւմ

Բանվոր դասակարգ` 
համատեղ շահերով

Աշխատանք.
• ստեղծում է արժեքներ
• աշխատուժը վաճառվում է
• բանվորն ստանում է իր աշխատուժի
 վերարտադրման ծախսերը 

Հնարավոր ազդեցություն.
• բանվոր դասակարգի թշվառացում

• կապիտալիզմի ճգնաժամեր, օրինակ, 
գերարտադրություններ, ֆինանսավորման ճգնա-
ժամեր, իրացման ճգնաժամեր և այլն

• պայքար արտադրական միջոցներին տիրանալու 
համար

Կապիտալ.
• հավելյալ արժեքի յուրացում
• արտադրական գործընթացում 
  հավելյալ արժեքի ստեղծում և 
  այդ կերպ հարստության 
  կուտակում

Արտադրություն

Բաշխում
(Ապրանքափոխանակություն)

Շուկա

€ €
€

Կապիտալիստների միջև 
մրցակցություն.
• ճնշում` մրցակցելու

• կապիտալի դոնորների
  համար պայքար

• էժան արտադրության և 
  իրացման շուկաների համար
  պայքար
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Կա պի տա լիզ մի 

ան կա յու նու թյու նը

Ար տադ րա մի ջոց-

նե րի նկատ մամբ 

մաս նա վոր 

սե փա կա նու թյու նը 

որ պես դա սա կար-

գա յին հա սա րա կու-

թյան հատ կա նիշ

Քա ղա քա կան 

պա հանջ ներ 

«Կու մու նիս տա կան 

մա նի ֆես տում»

Պե տա կա նաց ման 

հիմ նախն դիր նե րը

Շա հույ թին կողմ նո րոշ ված տնտե սա կար գը, ըստ Մարք սի, ան կա յուն էր և ճգ նա-
ժա մա հա րույց: Ն րա կար ծի քով, ի վեր ջո, դա կա րող է հան գեց նել շա հա գործ ված-
նե րի հե ղա փո խու թյան4:

«Ար տադ րա մի ջոց նե րի կենտ րո նա ցու մը և աշ խա տան քի հան րայ նա ցու մը հաս նում 
են մի կե տի, որ տեղ դրանք ի րենց կա պի տա լիս տա կան պատ յա նով ան տա նե լի են 
դառ նում: Այդ պատ յա նը փշրվե լու է: Կա պի տա լիս տա կան մաս նա վոր սե փա կա նու-
թյան ժա մը հա սել է»։ (Մարքս 1991թ., 684 և հե տո)

Կարլ Մարք սի ուս մուն քի վեր ջին կենտ րո նա կան հաս կա ցու թյու նը, ո րին նա անդ-
րա դառ նում է ա ռա ջին հեր թին 1848 թվա կա նի «Կո մու նիս տա կան կու սակ ցու-
թյան մա նի ֆես տում», «սե փա կա նու թյան» հաս կա ցու թյունն է, ո րի տակ այս տեղ 
հաս կաց վում է ար տադ րա մի ջոց նե րի նկատ մամբ մաս նա վոր սե փա կա նու թյու նը:

Ար տադ րա մի ջոց նե րի նկատ մամբ մաս նա վոր սե փա կա նու թյու նը Մարք սի հա մար 
կա պի տա լիզ մի դա սա կար գա յին հա սա րա կու թյան էա կան հատ կա նիշ է: Իր վաղ գոր-
ծե րում նրա կող մից կան խա տես ված պրո լե տա րա կան հե ղա փո խու թյու նից հե տո, ըստ 
նրա, այդ սե փա կա նու թյու նը կվե րաց վի: Բան վոր դա սա կար գը հա զիվ գո յու թյունն ա պա-
հո վող իր ռո ճիկ նե րի անն շան չա փի պատ ճա ռով ա ռանց այդ էլ չու նի հի շա տա կու թյան 
ար ժա նի սե փա կա նու թյուն ձեռք բե րե լու հնա րա վո րու թյուն: Իսկ կա պի տա լիստ ներն, 
ընդ հա կա ռա կը, ի րենց սե փա կա նու թյու նը ձեռք են բե րել շա հա գործ ման մի ջո ցով:

Ուս տի և, նա Կո մու նիս տա կան կու սակ ցու թյան մա նի ֆես տում պա հան ջում էր, 
մաս նա վո րա պես.

 ● վար կի կենտ րո նա ցում պե տու թյան ձեռ քում՝ պե տա կան կա պի տա լով և բա ցա-
ռիկ մե նաշ նոր հով ազ գա յին բան կի մի ջո ցով,

 ● տրանս պոր տի կենտ րո նա ցում պե տու թյան ձեռ քում,
 ● ազ գա յին գոր ծա րան նե րի, ար տադ րա կան գոր ծիք նե րի շա տա ցում, բո լոր հո ղե րի 

մշա կում և բա րե լա վում՝ ըստ կո լեկ տիվ պլա նի (հմմտ. Մարքս / Էն գելս, 1987թ., 54)

Մարք սի ա մե նա կարևոր մեկ նա բան Ֆ րիդ րիխ Էն գել սը հե տա գա յում, ի հար կե, տես-
նում էր նման պե տա կա նա ցում նե րի նաև թե րու թյուն նե րը. «Որ քան ա վե լի շատ 
ար տադ րա մի ջոց ներ է այն (պե տու թյու նը) դարձ նում իր սե փա կա նու թյու նը, այն քան 

4 Մարք սա գի տու թյան մեջ տար բեր գնա հա տա կան է տրվում այն հար ցին, արդ յոք Մարք սը հե ղա փո-
խու թյունն ան խու սա փե լի՞, թե՞ ըն դա մե նը հնա րա վոր պատ մա կան զար գա ցում էր հա մա րում: հա մա պա-
տաս խան դիր քո րոշ ման հա մար վճռո րոշ է այն հար ցը, արդ յոք տար բե րակ վո՞ւմ են զա նա զան ստեղ ծա-
գոր ծա կան փու լեր, թե՞ նկա տի է առն վում ամ բողջ ստեղ ծա գոր ծու թյու նը: Լ րա ցու ցիչ ըն թերց ման հա մար 
տե՛ս հայն րիխ (2004թ. 169-178)
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Մարք սի կող մից հա ճախ գոր ծած ված «բուրժուա-
զիա» և «պրոլետարիատ»հաս կա ցու թյուն նե րը 

ներ կա յաց նում են ի րար հա կա դիր դա սա կար գե րը: 

«Պ րո լե տար» հաս կա ցու թյունն ա ծանց վում է լա տի-

նե րեն proletarius-ից («ժո ղովր դի ա մե նաս տո րին շեր-

տին պատ կա նող»): «Բուր ժո ւա զիա» հաս կա ցու թյու նը 

սե րում է ֆրան սե րե նից և ն շա նա կում է «տնտե սա կան 

քա ղա քա ցի ներ»:

Պատ մու թյու նը՝ 

որ պես դա սա կար-

գա յին պայ քար նե րի 

հա ջոր դա կա նու-

թյուն

Թշ վա ռա ցումն 

ան խու սա փե լի չէ

Շում փե թեր. 

«ստեղ ծա գոր ծա-

կան քայ քա յում»

ա վե լի շատ է դառ նում ի րա կան ընդ հա նուր կա պի տա լիստ, այն քան ա վե լի շատ 
քա ղա քա ցի ներ է շա հա գոր ծում: […] Կա պի տա լա յին հա րա բե րու թյու նը չի վե րաց-
վում, այն ա վե լի շուտ ծայ րա հե ղու թյան է հասց վում» (Էն գելս, 1988թ., 553 և հե տո):

Տն տե սա գետ ջոն Քեն նեթ Գելբ րեյ թին է վե րագր վում այս կա պակ ցու թյամբ հետև-
յալ մեջ բե րու մը. «Կա պի տա լիզ մում մար դը շա հա գոր ծում է մար դուն: Կո մու նիզ մում 
ճիշտ հա կա ռակն է»: Այն պի սի պե տու թյուն ներ, ինչ պի սիք էին Խորհր դա յին Միու-
թյու նը և Գեր մա նիա յի Դե մոկ րա տա կան հան րա պե տու թյու նը, ո րոնք հետևե ցին 
Կո մու նիս տա կան մա նի ֆես տի պա հանջ նե րին՝ կենտ րո նաց նե լու և հան րայ նաց-
նե լու բան կե րը, տրանս պոր տը և ար տադ րա մի ջոց նե րը, դրա նով ձա խող վե ցին:

Մարք սը պատ մու թյու նը մեկ նա բա նում էր որ պես դա սա կար գա յին պայ քար նե րի 
հա ջոր դա կա նու թյուն, որն իր բարձ րա կե տին է հաս նում բուր ժո ւա զիա յի և պ րո լե-
տա րիա տի բախ մամբ և կա րող է ա վարտ վել պրո լե տա րա կան հե ղա փո խու թյամբ: 
Նա զար գաց րել է ան դա սա կարգ հա սա րա կու թյան ու տո պիան՝ ա ռանց մրցակ ցու-
թյան և ար տադ րա մի ջոց նե րի նկատ մամբ մաս նա վոր սե փա կա նու թյան:

Բայց պատ մու թյու նը ցույց տվեց, որ բան վոր նե րի՝ Մարք սի կող մից նկա րագր ված 
թշվա ռա ցու մը և կա պի տա լի տե րե րի մոտ սե փա կա նու թյան հա րա ճուն կենտ րո-
նա ցումն ան խու սա փե լի չեն: Բա րե կե ցու թյան ձեռք բե րում նե րը կա րող են ա ռա-
վել ար դար բաշխ վել ոչ վեր ջին հաշ վով ար հես տակ ցա կան միու թյուն նե րում բան-
վոր-բան վո րու հի նե րի կազ մա կերպ մամբ ու հա մե րաշ խու թյամբ և սո ցիա լա կան 
պե տու թյան ստեղծ մամբ ու կա յաց մամբ:

Կա պի տա լի հա մա կենտ րո նա ցու մը փշրվեց ավստ րիա ցի տնտե սա գետ Յո զեֆ 
Շում փե թե րի կող մից նկա րագր ված «ստեղ ծա գոր ծա կան քայ քայ մամբ»: Նա նկա-
րագ րում է, թե տնտե սա կան ձեռ նար կու թյուն ներն ինչ պես են շա րու նակ նո րո վի 
կազ մա կերպ վում նո րա րա րու թյան, մրցակ ցու թյան, ճգնա ժա մե րի կամ նոր առևտ-

րա յին շու կա նե րի շնոր հիվ:
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Պե տա կան 

սո ցիա լիզ մի 

ձա խո ղու մը

Վեր լու ծու թյան 

գո յատևու մը

Ինչ պե՞ս դա սա կար-

գել Մարք սին: Վիլ լի 

Բ րանդթ. «ձգտումն 

առ ա զա տու թյուն»

Լրացուցիչընթեր-

ցանությանհամար.

Ֆ րեն սիս Ո ւին (2008թ.), 

Կարլ Մարք սի մա սին: 

Կա պի տա լը, Մ յուն խեն

«Նոր, օ տար կամ տե ղա կան շու կա նե րի յու րա ցու մը և ար հես տա վո րա կան ձեռ-
նար կու թյան ու գոր ծա րա նի կազ մա կեր պա կան միա վո րու մը նման կոն ցեռն նե րի 
մեջ […] պար զա բա նում են նույն գոր ծըն թա ցը […], որն ա նընդ հա տո րեն ներ սից 
հե ղա փո խա կա նաց նում է տնտե սա կան կա ռուց ված քը, ա նընդ հա տո րեն փշրում 
հին կա ռուց ված քը և ա նընդ հա տո րեն ստեղ ծում նո րը: «Ս տեղ ծա գոր ծա կան քայ-
քայ ման» այդ գոր ծըն թա ցը կա պի տա լիզ մի հա մար էա կան փաստն է»: (Շում փե-
թեր, 1942թ., 137 և հե տո)

Ավ տո մո բի լա յին արդ յու նա բե րու թյու նը փո խա րի նում է կա ռա պա նին, պայ տա-
գոր ծին ու ա խո ռա պա նին: Գ րա մե քե նա ար տադ րողն ստիպ ված է դա դա րեց նել 
ար տադ րու թյու նը, նրան փո խա րի նե լու է գա լիս հա մա կար գիչ ար տադ րո ղը: Ս րանք 
օ րի նակ ներ են ստեղ ծա գոր ծա կան քայ քայ ման, ո րը մի կող մից խրա խու սում է 
նո րա րա րու թյուն նե րը, բայց և մ յուս կող մից ստեղ ծում նոր անվս տա հու թյուն ներ 
և պա հան ջում մարդ կանց չա փա զանց մեծ ճկու նու թյուն:

Պե տա կան սո ցիա լիզ մի փոր ձառ քը, ո րը վկա յա կո չում էր Մարք սին, ձա խող վել է և 
վար կա բե կել իր տե սա բա նին: Արդ յո՞ք դրա նով պետք է հերք ված հա մա րել տե սու-
թյու նը: Փաստ է, որ շու կա յա կան արդ յու նա վե տու թյան ու մաս նա վոր սե փա կա նու-
թյան վրա հիմն վող տնտե սա կար գի ոչ մի գոր ծող այ լընտ րանք մինչ այժմ պրակ-
տի կա յի թես թը չի ան ցել:

Մարք սը որ պես վեր լու ծա բան ա վե լի լավ էր, քան որ պես խորհր դա տու: Ն րա դա սե-
րից գործ նա կա նում կի րա ռե լի ոչ մի լուծ ման մո տե ցում չի բխում, և ն րա կան խա-
տե սում նե րը չեն ի րա կա նա ցել: Բայց նրա վեր լու ծու թյուն նե րը դեռ շա րու նա կում 
են ար ժա նա նալ ու շադ րու թյան: Մարք սը, ինչ պես ոչ ոք, հա յաց քը սրում է ան սանձ 
կա պի տա լիզ մի վտանգ նե րի և ճգ նա ժա մե րի վրա:

Ինչ պե՞ս դա սա կար գել Մարք սին: Գու ցե այն պես, ինչ պես վիլ լի Բ րա՞նդթն էր 1977 
թվա կա նին Տ րիր՝ Կարլ Մարք սի տուն-թան գա րան այ ցե լու թյան ժա մա նակ պա հան-
ջել. «Մարք սի նկատ մամբ ա մե նաար դա րա ցին կլի նի, ե թե նա (դրա կան, ինչ պես 
և բա ցա սա կան ի մաս տով) ի ջեց վի ան ձեռնմ խե լիու թյան հար թա կից: Մարք սից 
ինչ էլ որ երբևէ ա րել են կամ ու զե ցել են ա նել, այ դու հան դերձ, ա զա տու թյան, ճոր-
տու թյու նից ու ան չա փա հա սի կախ վա ծու թյու նից ա զա տագր ման ձգտու մը ե ղել է 
նրա մտա ծո ղու թյան ու գոր ծու նեու թյան մո տի վը:
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ՋոնՄեյնարդՔեյնսը(1883 - 1946) բրի տա նա ցի 

տնտե սա գետ էր և էա կան ազ դե ցու թյուն է ու նե ցել 20-րդ 

դա րի տնտե սա գի տա կան մտքի վրա:

Իր «Զ բաղ վա ծու թյան, տո կո սի և փո ղի ընդ հա նուր 

տե սու թյուն» (1936թ.) ազ դե ցիկ աշ խա տու թյան մեջ 

նա կաս կա ծի տակ է ա ռել շու կա նե րի ինք նա բուժ ման 

զո րու թյու նը և հիմ ել քեյն սա կա նու թյու նը, ո րը ձգտում է 

կա պի տա լիզ մի կա ռա վար ման:

Բա ցի այդ՝ Քեյն սը մաս նակ ցել է Բ րեթ թոն վուդս յան 

հա մա կար գի հա յե ցա կար գի մշակ մա նը, ո րը վճռո րոշ 

դեր է խա ղա ցել հետ պա տե րազմ յան շրջա նի հա մաշ խար-

հա յին տնտե սու թյան մեջ և ֆի նան սա կան շու կա նե րում:

Քեյն սը՝ մի ջին 

ճա նա պա՞րհ

Քեյն սի կող մից 

նոր դա սա կան 

մտա ծո ղու թյան 

դպրո ցի քննա դա-

տու թյու նը

Կաս կած «ան տե սա-

նե լի ձեռ քի» 

հան դեպ

Տն տե սա կան 

վայ րըն թաց 

պա րույ րի վտանգ

2.3.  ջոն Մեյնարդ Քեյնս. 
կապիտալիզմի կառավարումը

Սյս պի սով, խնդրա հա րույց 
են ինչ պես հնա րա վո րինս քիչ 
պե տա կան ազ դե ցու թյամբ 
ա զատ կա պի տա լիզ մի մա սին 
Ա դամ Ս մի թի ուս մուն քը, այն-
պես էլ Կարլ Մարք սի կող մից 
մրցակ ցու թյան և ար տադ րա մի-
ջոց նե րի նկատ մամբ մաս նա վոր 
սե փա կա նու թյան մեր ժու մը: Կա՞, 
արդ յոք, հա մա կարգ վող կա պի-
տա լիզ մի այն մի ջին ճա նա-

պար հը, որն օգ տա գոր ծեր շու կա յի ար տադ րա կան ու ժե րը՝ միա ժա մա նակ հա վա-
սա րակշ ռե լով և մեղ մաց նե լով դրա քայ քա յիչ ու ժե րը:

Բ րի տա նա ցի տնտե սա գետ ջոն Մեյ նարդ Քեյն սը վեր լու ծել է կա պի տա լիզ մի երկ-
դի մու թյու նը, ո րը թեև արդ յու նա վետ և ար տադ րո ղա կան է, բայց կա ռուց ված քա յին 
ա ռու մով՝ ան կա յուն: Նա թեև հա մոզ ված էր սե փա կա նու թյան ու մրցակ ցու թյան 
վրա հիմն վող շու կա յա կար գի մեջ, սա կայն քննա դա տո րեն էր մո տե նում Ս մի թի 
ուս մունք նե րը վկա յա կո չող նոր դա սա կան մտա ծո ղու թյան դպրո ցին:

Օ րի նակ, նա քննա դա տում էր, «որ այդ դպրո ցի լու ռու մունջ նա խադր յալ ներն ի րա-
կա նա ցել են հազ վա դեպ կամ եր բեք, այն արդ յուն քով, որ չի կա րող լու ծել ի րա կան 
աշ խար հի տնտե սա կան խնդիր նե րը» (Քեյնս, 1966թ., 319):

1929 թվա կա նի ծանր հա մաշ խար հա յին ճգնա ժա մի առն չու թյամբ Քեյն սը կաս կա ծի 
տակ ա ռավ նաև «ան տե սա նե լի ձեռ քը»: Շու կան ոչ թե վերս տին կա յու նա ցել էր, 
ինչ պես պետք էր են թադ րել ըստ Ս մի թի, այլ գոր ծազր կու թյու նը հա սել էր բարձր 
մա կար դա կի, և տն տե սու թյու նը տևա կան լճաց ման մեջ էր:

Քեյնսն ար ձա նագ րել էր հե տըն թաց պա րույր: Ե թե ա վե լի քիչ ապ րանք ներ են 
ար տադր վում, և մարդ կանց ա զա տում են աշ խա տան քից, ա պա դա անվս տա հու-
թյուն է ա ռաջ բե րում սպա ռող նե րի ու ար տադ րող նե րի մոտ, և ա վե լի քիչ փող է 
ծախս վում («խնա յո ղու թյուն վա խից»): Պա հան ջարկն ա վե լի է ընկ նում, ձեռ նար-
կու թյուն ներն ա վե լի քիչ են ար տադ րում և ա վե լի են կրճա տում աշ խա տա տե ղե րը, 
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Պե տու թյան կող մից 

գոր ծուն մի ջամ տու-

թյան պա հանջ

Պե տու թյան կող մից 

կոն յունկ տու րա յի 

կա ռա վա րում

«Եր կա րա ժամ կետ 

հե ռան կա րում 

բո լորս մե ռած 

կլի նենք»

մար դիկ սկսում են ա վե լի շատ խնա յո ղու թյուն ա նել և այլն: Ճգ նա ժամն ա վե լի ու 
ա վե լի է սրվում, և տն տե սու թյու նը կա րող է տևա կան ան կում ապ րել: հա մաշ խար-
հա յին տնտե սա կան ճգնա ժա մից հե տո, ո րի ժա մա նակ հենց դա էլ տե ղի ու նե ցավ, 
այս բա ցատ րու թյու նը պա րարտ հող գտավ: Քեյն սը ոչ միայն նկա տեց ի րա վի ճակ-
ներ, ո րոն ցում ա զատ շու կան չէր գոր ծում, այլև, ի դեմս հա կաշր ջա փու լա յին կա ռա-
վար ման, մշա կեց դրան դի մա կա յող հա յե ցա կարգ:

Ան կու մա յին փու լում պե տու թյու նը պետք է մի ջամ տի շու կա յին և փո խա րի նի մաս-
նա վոր պա հան ջար կը՝ ա վե լի շատ պարտք ա նե լով և ա վե լի շատ փող ծախ սե լով: 
Կամ նա կա րող է փող տալ ան մի ջա պես քա ղա քա ցի նե րին, օ րի նակ, հար կե րի 
նվա զեց մամբ: Ան շուշտ, կա այն բա նի վտան գը, որ այս մի ջո ցա ռումն արդ յունք 
չտա, ե թե մար դիկ անվս տա հու թյու նից շա րու նա կեն խնա յո ղու թյուն ա նել: Ա ռա վել 
արդ յու նա վետ կլի նի, ե թե պե տու թյու նը մի ջոց ներն ուղ ղա կիո րեն ծախ սի, օ րի նակ, 
փո ղոց ներ կամ դպրոց ներ կա ռու ցե լով: Լ րա ցու ցիչ ծախ սե րի պա րա գա յում ա վե լի 
շատ մար դիկ աշ խա տան քի կանց նեն, ո րոնք ի րենց հեր թին ա վե լի շատ կսպա ռեն, 
պա հան ջարկ կա ռա ջաց նեն և այդ կերպ գոր ծի կդնեն դրա կան մի պա րույր: Քեյն սը 
դա հետև յալ կերպ էր ար տա հայ տում.

«Ե թե մենք ծախ սենք ա վե լի քան հար յուր հի սուն մի լիոն ֆունտ, ա պա բո լոր մար դիկ 
կու նե նան ա վե լի բաձր ե կա մուտ ներ, և ն րանք, ով քեր գոր ծա զուրկ են, ալևս գոր-
ծազր կու թյան նպաս տի կա րիք չեն ու նե նա: Դ րա նից զատ՝ այդ ծախ սերն ա հա գին 
թվով մարդ կանց կաշ խա տեց նեն: Փո ղը տնտե սու թյան մեջ կշրջա նառ վի և կ ծախս վի 
ա մե նա տար բեր ապ րանք նե րի վրա և ոչ թե կկենտ րո նա նա ըն դա մե նը մի քա նի 
արդ յու նա բե րու թյուն նե րի վրա»: (Քեյնս, 1939թ., մեջ բե րումն ըստ՝ Վայ ներթ, 2008թ.)

Դ րա նով նա հիմ նա վո րեց այն բա նի նկատ մամբ հա վա տից հրա ժար վե լը, որ շու-
կան միշտ հա վա սա րակշ ռու թյան է գա լիս, ինչ պես Ս միթն էր են թադ րում: հայտ նի է 
նրա ար դեն մեջ բեր ված «Եր կա րա ժամ կետ հե ռան կա րում բո լորս մե ռած կլի նենք» 
ար տա հայ տու թյու նը: Դ րա նով նա քա ղա քա կան պա տաս խա նատ վու թյան կոչ էր 
ա նում, որ ա ռա վել կարևոր է այ սօր աշ խա տա տե ղեր և աճ ա պա հո վե լը, քան վե հե-
րոտ ա պա վի նել ա վե լի լավ ա պա գա յի և ինք նա կար գա վոր վող շու կա յի:

Բայց Քեյնսն ըն դու նում էր, որ շու կա յին մի ջամ տելն իր մեջ ռիս կեր է պա րու նա-
կում, քա նի որ դժվար է գնա հա տել ճիշտ պա հը և ճիշտ չա փը: Այս առն չու թյամբ 
նա գրում է.
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Այս պես կոչ ված 

Քեյնս յան հե ղա փո-

խու թյու նը

«Ակ նա ռու փաստն այն գի տե լի քի հիմ քի խիստ կաս կա ծե լիու թյունն է, ո րի վրա հար-
կադ րա բար ար վում են են թադր վող արդ յունք նե րի մեր գնա հա տում նե րը: Ներդ րու-
մից ստաց վե լիք հա սույ թը մի քա նի տա րի անց ո րո շող գոր ծոն նե րի վե րա բեր յալ 
մեր ի մա ցու թյու նը սո վո րա բար քիչ է և հա ճախ՝ անն շա նակ»: (Քեյնս, 1966թ., 126)

Ն րա վեր լու ծու թյուն ներն ու պե տու թյան կող մից շու կա յին մի ջամ տե լու ա ռա ջար-
կու թյուն նե րը նրա ժա մա նա կի հա մար այն քան ազ դե ցիկ էին, որ խոս վում է նաև 
«Քեյնս յան հե ղա փո խու թյան» մա սին, ո րով նա ընդ դի մա ցավ ինչ պես Ս մի թին, այն-
պես էլ Մարք սին: Ար ձա գանք նե րը հա մա պա տաս խան էին: Ա զա տա կան ներն ու 
պահ պա նո ղա կան նե րը Քեյն սի մա սին ա սում էին, թե նա ծպտված սո ցիա լիստ է: 
Ընդ հա կա ռա կը, մարք սիստ նե րը նրան մե ղադ րում էին չա փից ա վել շու կա յա հա-
վա տու թյան հա մար: Փաստ է, որ Քեյն սը ժա մա նա կին ընդ դի մա դիր էր ոչ միայն 

Տնտեսական 
բարգավաճում

Տնտեսական 
ճգնաժամ

Գործող տնտեսական 
հավասարակշռություն

• առաջարկի և պահանջարկի հավասա-
րակշռություն (աշխատանք, կապիտալ)

• պաշտպանված աշխատողներ
» զանգվածների գնողունակություն
» արտադրությունը և ապրանքների    
     շրջանառությունը գործում են

• աշխատավարձերն աճում են 
արտադրողականությանը զուգընթաց

          Պետությունը.

• ճգնաժամերում հանդես է գալիս որպես պահանջարկ 
   ունեցող և ազդակ հաղորդող և դրանով պահպանում կոնյունկտուրան
» դրանով առաջացնում է պահանջարկ

• բարգավաճության ժամանակներում խնայողություններ է
   անում վատ ժամանակների համար

• վստահություն է ստեղծում և դրանով դիմակայում 
   վախից խնայողություն անելուն

Ռիթմից ընկած տնտեսական 
հավասարակշռություն

• կրճատումներ և փողի պակասություն

• աշխատողները խնայում են վախից, և 
   ապրանքների պահանջարկի նվազում

• արտադրության նվազում

• կրճատումները շարունակելը և ներ-
դրումների նվազումը հանգեցնում են պա-
հանջարկի շարունակական նվազեցման

Ֆինանսաքաղաքական կառավարում
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Բրեթթոն Վուդս

•  կայուն փոխարժեքներ
•  ֆինանսական վերահսկողություն

 +
•  տոկոսային քաղաքականություն
•  փողի ծավալի ավելացում

                       Պատճառները
•  ոչ ապահով 
ֆինանսական 
      շուկաներ

    •  քաղաքական 
   ճգնաժամեր` 
տնտեսական 
հետևանքներով

Համաշխարհային 
տնտեսական ճգնաժամ, 
մշտական լճացում
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Նկ. 3. Քեյնսի փաստարկման կառուցվածքը՝ ընդհանուր գծերով
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«Հո գե բա նա կան 

օ րեն քը»

Քեյն սի թո ղած 

ազ դե ցու թյու նը 

20-րդ դա րի վրա

Գեր մա նիա յում ձևա վոր վող դիկ տա տու րա նե րին. նա իր ա ռա ջար կու թյուն նե րով 
ցան կա նում էր պահ պա նել ժո ղովր դա վա րու թյու նը:

«Այ սօր վա ավ տո րի տար պե տա կան հա մա կար գե րը գոր ծազր կու թյան խնդի րը կար-
ծես թե լու ծում են ար տադ րո ղա կա նու թյան և ա զա տու թյան հաշ վին: Հաս տատ է, 
որ աշ խարհն այ սօր վա կա պի տա լիս տա կան ան հա տա պաշ տու թյան հետ (աշ խու-
ժաց ման կարճ ժա մա նա կա հատ ված նե րը չհաշ ված), իմ կար ծի քով, ան խու սա փե-
լիո րեն կապ ված գոր ծազր կու թյունն այլևս եր կար չի հան դուր ժե լու: Խնդ րի ճիշտ 
վեր լու ծու թյամբ պետք է որ հնա րա վոր լի նի բու ժել հի վան դու թյու նը և միա ժա մա-
նակ պահ պա նել ար տադ րո ղա կա նու թյունն ու ա զա տու թյու նը»: (Քեյնս, 1966թ., 321)

Բա ցի այդ՝ Քեյն սը «հո գե բա նա կան օ րեն քով» ստեղ ծեց հիմ նա վո րում, թե ին չու վե րա-
բաշ խու մը կա րող է լի նել ոչ միայն սո ցիա լա պես ցան կա լի, այլ նաև տնտե սա պես արդ-
յու նա վետ: Դի նա միկ տնտե սու թյանն անհ րա ժեշտ է բա վա րար չա փով պա հան ջարկ: 
Քա նի որ ա ճող ե կամ տի հետ խնա յո ղու թյան մա կար դակն ա ճում է, իսկ սպառ ման 
հա կու մը՝ նվա զում, ա պա ի մաս-
տա լից է, երբ քիչ վաս տա կող նե րը, 
ո րոնց խնա յո ղա կան մա կար դակն 
ա ռա վել ցածր է, ա վե լի շատ ե կա-
մուտ ստա նան:

վեր ջա պես, Քեյն սը վճռո րոշ դեր է 
խա ղա ցել, աս պես կոչ ված, Բ րեթ-
թոն վուդս յան հա մա կար գի ձևա-
վոր ման ժա մա նակ:

Ու րիշ ոչ մի տնտե սա գետ այն-
քան ազ դե ցու թյուն չի թո ղել 20-րդ 
դա րի վրա, որ քան Քեյն սը: Քեյն սի 
ա ռա ջար կու թյուն նե րը նպա տա կաուղղ ված ձևով ԱՄՆ-ում ա ռա ջին ան գամ ի րա-
գործ վել են դե մոկ րատ նա խա գահ Ֆ րանկ լին Դ. ռուզ վել թի կող մից 1933 թվա կա-
նից նա խա ձեռն ված “New Deal” -ում: Նախ նշա նա կա լիո րեն ա վե լաց վե ցին հան րա-
յին ո լոր տում ներդ րում նե րը, օ րի նակ, են թա կա ռուց վածք նե րի հա մար: Այ նու հետև 
սո ցիա լա կան վճար նե րի բարձ րաց ման մի ջո ցով զարկ տրվեց սպառ մա նը, քա նի 
որ քիչ ե կա մուտ ու նե ցող կամ ե կա մուտ չու նե ցող մար դիկ դրսևո րում են խնա յո ղու-
թյան սոսկ ցածր մա կար դակ: Քեյն սի ուս մուն քը մինչև 1970-ա կան թվա կան նե րը 
տա րած ված տե սա կան կար ծիքն էր: Գեր մա նիա յում դրա ներ կա յա ցու ցի չը հատ կա-

Բրեթթոնվուդսյանհամակարգ։1944 թվա կա նին 

ա մե րիկ յան Բ րեթ թոն վուդս ա ռող ջա րա նա յին քա ղա քում 

կա յա ցած խորհր դա ժո ղո վի ժա մա նակ ո րո շում կա յաց վեց 

հետ պա տե րազմ յան շրջա նի մի ջազ գա յին ֆի նան սա կան 

ճար տա րա պե տու թյան վե րա բեր յալ։ Կո րի զը մի ջազ գա-

յին ար ժու թա յին այն պի սի հա մա կար գի ստեղ ծում էր, 

ո րի պա րա գա յում փո խար ժե քա յին տա տա նում ե րը 

զսպվում էին ա մե րիկ յան դո լա րին կա պե լու մի ջո ցով: Որ պես 

մի ջազ գա յին վար կե րի տրա մադր ման ու ֆի նան սա կան 

շու կա յի կար գա վոր ման հաս տա տու թյուն ներ ստեղծ վե ցին 

Ար ժույ թի մի ջազ գա յին հիմ ադ րա մը (ԱՄհ) և հա մաշ խար-

հա յին բան կը: Բ րեթ թոն վուդս յան հա մա կար գը գո յու թյուն 

ու նե ցավ մինչև 1973 թվա կա նը: Ար ժույ թի շու կա յում տի րող 

խառ նա կու թյուն նե րից հե տո փո խար ժեք նե րի կապ վա ծու-

թյու նը դո լա րին հար կադ րա բար վե րաց վեց: Դ րա նով նվա-

զեց վեց ֆի նան սա կան շու կա յի կա յու նու թյու նը:
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Քեյն սա կա նու թյան 

հիմ նախն դիր նե րը

Լրացուցիչընթեր-

ցանությանհամար.

Ռայն հարդ Բ լո մերթ 

(2007թ.), Ջոն Մեյ-

նարդ Քեյնս, Ռայն բեք

Հայնց-Յ. Բոնթ րուփ 

(2006թ.), Քեյնսն 

ու զում էր փրկել 

կա պի տա լիզ մը: 

Սըր Ջոն Մեյն հարդ 

Քեյն սի մահ վան 

60-ամ յա կի առ թիվ, 

Բոնն

պես Կարլ Շիլ լերն էր, ո րը 1966-1972 թվա կան նե րին Գեր-
մա նիա յի ֆի նանս նե րի և է կո նո մի կա յի սո ցիալ-դե մոկ րատ 
նա խա րարն էր: Այդ ժա մա նակ նույ նիսկ ԱՄՆ պահ պա նո-
ղա կան նա խա գահ ռի չարդ Նիք սոնն էր ա սում. «Մենք հի մա 
բո լորս քեյն սա կան ներ ենք»:

Բայց 1970-ա կան թվա կան նե րի կե սե րից սկսած քեյն սա կա նու թյունն ըն կավ ճգնա-
ժա մի մեջ: Մի կող մից, հա կաշր ջա փու լա յին բյու ջե տա յին քա ղա քա կա նու թյու նը չէր 
գոր ծում այն պես, ինչ պես Քեյնսն էր ուր վագ ծել: Թեև ճգնա ժա մա յին շրջան նե րում 
ծախ սերն ա վե լաց վում էին, բայց տնտե սա պես բար վոք տա րի նե րին բյու ջե տա յին 
պարտ քե րը չէին վե րա դարձ վում: Այդ պատ ճա ռով կու տակ վում էին պե տա կան պարտ-
քե րը, իսկ ճեղք ված քա յին ծախ սե րի հա մար հնա րա վո րու թյուն նե րը նվա զում էին 
ճգնա ժա մից ճգնա ժամ: Դ րան ա վե լա ցան եր կու նավ թա յին ճգնա ժա մե րը: Նավ թի 
գնե րի շեշ տա կի բարձ րաց մամբ ա ռա ջա ցավ ա րա տա վոր շրջան: Աշ խա տա վար ձե րը 
բարձ րաց վում էին, բայց է ներ գիա յի գնե րի բարձ րա ցու մը վերս տին խժռում էր ա վե-
լա ցած ե կա մուտ նե րը, այ նու հետև աշ խա տա վար ձե րը դարձ յալ բարձ րաց վում էին, 
ին չը հան գեց րեց սղա ճի ա ճին, որն էլ իր հեր թին ա վե լի բարձ րաց րեց աշ խա տա վար-
ձա յին ճնշու մը: Պե տա կան կոն յունկ տու րա յին ծրագ րե րը ազդ դե ցու թյուն չէին ու նե-
նում: Տն տե սու թյու նը լճա ցավ գրե թե միա ժա մա նակ յա բարձր սղա ճի պայ ման նե րում 
(ստագֆլ յա ցիա): Աս պա րեզ ե կան նո րա զա տա կան ներ ու նոր դա սա կան ներ և շեշ-
տադ րում էին ձեռ նար կու թե նա մետ ա ռա ջար կա յին քա ղա քա կա նու թյու նը: Ծախ սե րի 
նվա զեց ման մի ջո ցով նստա վայ րա յին ա ռա վե լու թյուն նե րը, բյու ջեի հա մախմբ մամբ 
ամ րա կայ ման և խ նա յո ղա կան մի ջո ցա ռում նե րը պա հի պա հանջն էին:

Ա զա տա կան-տնտե սա կան քա ղա քա կա նու թյան տա րի նե րից հե տո այժմ, մաս-
նա վո րա պես, ֆի նան սա կան շու կա յի ճգնա ժա մի պատ ճա ռով, որն սկսվեց 2007 
թվա կա նին, դարձ յալ բաձ րա ձայն վում է հիմ նա կա նում ա պա կար գա վոր ված շու-
կա յին պե տա կան մի ջամ տու թյուն նե րի կո չը: Ն կա տե լի է դի մա դար ձու թյու նը դե պի 
Քեյն սը: Դա զար մա նա լի էլ չէ, քան զի մի ջազ գա յին շու կա նե րի մա սին Քեյն սի գրա-
ծը հրա տապ է, ինչ պես եր բեք:

«Հ նա րա վոր է, որ սպե կուլ յանտ ներն անվ նաս լի նեն, ինչ պես օ ճա ռի պղպջակ նե րը՝ 
ձեռ նար կա տի րա կան մղու մի մշտա կան հո սան քի վրա: Բայց վի ճա կը լրջա նում է, 
ե թե ձեռ նար կա տի րա կան մղու մը դառ նում է սպե կուլ յա ցիա յի հոր ձա նու տի վրա յի 
պղպջա կը: Ե թե որևէ երկ րի կա պի տա լի զար գա ցու մը դառ նում է խա ղա տան գոր-
ծու նեու թյան կողմ նա կի ար տադ րանք, ա պա աշ խա տան քը կան խա տե սե լիո րեն 
վատ է կա տար վե լու»: (Քեյնս, 1966թ., 134)

Ստագֆլյացիա.Լ ճաց-

ման (Stagnation) և ս ղա ճի 

(Inflation) ժա մա նա կա յին 

հա մընկ նու մը (Տն տե սա-

գի տա կան բա ռա րան, 

2009թ.)
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1. Զուտ  

կա պի տա լիզմ

2. Հա կա-  

կա պի տալիզմ

3. Կա ռա վար վող 

կա պի տա լիզմ

2.4 Տնտեսագիտության կատարելատիպերը

Ա ռօր յա քա ղա քա կան բա նա վե ճե րում Ս մի թի, Մարք սի և Քեյն սի գա ղա փար նե րը 
մշտա կա են: Ե թե որևէ ա զա տա կան քա ղա քա կան գոր ծիչ կա մե նում է պե տու-
թյու նը նե ղաց նել իր ա ռան քա յին խնդիր նե րի վրա և ա սում է, թե պե տու թյու նը 
հիմ նախնդ րի լուծ ման մաս չէ, պե տու թյունն է հիմ նախն դի րը, ա պա դա հա մա-
պա տաս խա նում է Ա դամ Ս մի թի մտա ծո ղու թյա նը: Ա նար գել գլո բա լի զաց ված 
կա պի տա լիզ մի շրջա նում, երբ շու կա ներն ա վե լի ու ա վե լի հա ճախ են խա թար-
վում, վերս տին հրա տապ են դառ նում շու կա յա կան տնտե սու թյան կա ռա վար ման 
նպա տա կով քեյնս յան լու ծում նա յին մո տե ցում նե րը: Իսկ զար գա ցող երկր նե րում 
գոր ծա րան նե րի պատ կեր նե րը տես նե լիս, որ տեղ բան վոր ներն օ րը 14 ժամ կե ղե քիչ 
ռո ճի կով հա գուստ ներ են կա րում, միտքդ են գա լիս Մարք սի վեր լու ծու թյուն նե րը: 

Դա զար մա նա լի չէ, քա նի որ կա տա րե լա տի պա յին (idealtypisch)5ա ռու մով Ս մի թը, 
Մարք սը և Քեյն սը ներ կա յաց նում են ե րեք տար բեր տնտե սա գի տա կան աշ խար-
հա յե ցո ղու թյուն ներ, ո րոնք ա ռան ձին քա ղա քա կան ճամ բար նե րի կող մից ա մեն 
ան գամ այն դեպ քում են ա ռա ջադր վում, երբ խոսք է բաց վում բաշխ ման հար ցե րի, 
շու կա-պե տու թյուն հա րա բե րու թյան և այլ տնտե սա քա ղա քա կան թե մա նե րի մա սին: 
Ե րեք կա տա րե լա տի պե րը կա րե լի է նկա րագ րել հետև յալ կերպ.

1. Պե տու թյու նը չպետք է մի ջամ տի տնտե սա կան գոր ծըն թաց նե րին: Առ սե փա կա-
նու թյուն ձգտու մը տնտե սա կան գոր ծու նեու թյան շար ժիչ ուժն է և այդ պատ ճա-
ռով պետք է լի նի ան ձեռնմ խե լի (ա զա տա կան տե սա կետ՝ հեն վում է Ս մի թի վրա):

2. Ար տադ րա մի ջոց նե րի նկատ մամբ մաս նա վոր սե փա կա նու թյան և մր ցակ ցու-
թյան վրա հիմն վող կա պի տա լիս տա կան տնտե սա կան հա մա կար գը հան գեց-
նում է զանգ ված նե րի շա հա գործ մանն ու թշվա ռաց մա նը: Այդ պատ ճա ռով այն 
վե րաց վում է (կո մու նիս տա կան տե սա կետ՝ հեն վում է Մարք սի վրա):

3. Այս տնտե սա կար գը հիմն վում է սե փա կա նու թյան և շու կա յա կան տնտե սու թյան 
վրա, բայց պե տու թյու նը կար գա վոր ման, վե րա բաշխ ման ու մակ րոտն տե սա կան 
կա ռա վար ման, այ սինքն՝ պա հան ջար կի նպա տա կա յին կա ռա վար ման մի ջո ցով 
մի ջամ տում է ժո ղովր դա կան տնտե սու թյա նը: Սե փա կա նու թյու նը ե րաշ խա վոր-

5 «Կա տա րե լա տի պա յին» բառն այս տեղ նշա նա կում է՝ սո ցիո լոգ Մաքս վե բե րի նշած ի մաս տով՝ ի րա կա-
նու թյան մի տում նա վոր և ն պա տա կաուղղ ված չա փա զան ցու մը՝ սո ցիա լա կան ի րա կա նու թյան ա ռան ձին 
հատ ված ներ մտո վի դա սա կար գե լու և ըմբռ նե լու նպա տա կով: Բայց «կա տա րե լա տի պա յին» նշա նա կում է 
նաև, որ այս նե րա ծա կա նում խոս քը կա րող է լի նել պար զեց նող բնույ թի հա մա ռոտ ակ նար կի մա սին միայն:
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«Այն քան շու կա, 

որ քան հնա րա վոր է, 

այն քան պլա նա վո-

րում, որ քան անհ րա-

ժեշտ է»

Ի՞նչ պա տաս խան 

են ա ռա ջար կում 

սո ցիալ-դե մոկ րատ 

քա ղա քա կան 

գոր ծիչ ներն այս 

հար ցե րի առն չու-

թյամբ:

վում է, բայց այն միա ժա մա նակ ու նի հա մընդ հա նու րի հան դեպ սո ցիա լա կան 
պար տա վո րու թյուն ներ (սո ցիալ-դե մոկ րա տիա՝ հեն վում է Քեյն սի վրա):

Տն տե սա գի տա կան ուս մունք նե րի քննու մից պար զո րոշ է դառ նում, որ ան սանձ 
շու կան նույն քան չի գոր ծում, որ քան շու կա յա կար գից լիո վին հրա ժար վե լու փոր-
ձե րը: Պատ մու թյունն ու սու ցա նում է, որ ձա խող վել է ինչ պես շու կա յա կան ար մա-
տա կա նու թյու նը, այն պես էլ շու կա յի լիո վին վե րա ցու մը: Կա պի տա լիզ մը պետք է 
ուղ ղորդ վի և կա ռա վար վի, ե թե պետք է ի րա կա նաց վեն սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի 
նպա տակ նե րը: Գեր մա նիա յի սո ցիալ-դե մոկ րա տա կան կու սակ ցու թյան Գո դես բերգ-
յան ծրա գի րը 1959 թվա կա նին այն ժա մա նակ կու սակ ցու թյան ազ դե ցիկ տնտե-
սա գետ Կարլ Շիլ լե րի ջան քե րով դա ձևա կեր պեց հետև յալ կերպ. «Այն քան շու կա, 
որ քան հնա րա վոր է, այն քան պլա նա վո րում, որ քան անհ րա ժեշտ է»:

Ինչ պես շա րադր վեց, այս տեղ ներ կա յաց ված տե սու թյուն նե րը պետք է գնա հատ վեն 
ի րենց պատ մա կան կա պի մեջ: Պատ մու թյու նը ցույց է տվել, որ կա պի տա լիզմն իր 
ներ քին հա կա սու թյուն նե րից չկոր ծան վեց, ինչ պես Կարլ Մարքսն էր կան խա տե սել: 
Բայց կա պի տա լիզ մը նաև ձեռք չի բե րել ներ դաշ նակ հա վա սա րակշ ռու թյուն, ինչ պես 
ակն կա լում էր Ա դամ Ս մի թը: 20-րդ դարն իր հետ բե րել է ինչ պես բնակ չու թյան լայն շեր-
տե րի հա մար մինչ այդ գո յու թյուն չու նե ցած բա րե կե ցու թյուն, այն պես էլ սո ցիա լա կան 
վայ րի վե րում ներ և ան հա մար ճգնա ժա մեր: Ին պե՞ս կա րե լի է գնա հա տել այդ զար-
գա ցու մը սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի տե սանկ յու նից: Մա թիաս Փ լա ցե քը, Փիիր Շ տայնբր-
յու քը և Ֆ րանկ- վալ թեր Շ տայն մա յերն այս առն չու թյամբ հնա րա վոր պա տաս խան են 
ա ռա ջար կում ի րենց 2007 թվա կա նին լույս տե սած «Ժա մա նա կի բար ձուն քին» գրքում:

«Ուղ ղա փառ մարք սի սիտ նե րի՝ մի կող մից, և ա զա տա կան նե րի՝ մյուս կող մից, հա մա-
պա տաս խան նե ղա ղուր տնտե սա կան մտա ծո ղու թյա նը տե սա բան Է դո ւարդ Բեռնշ-
տայ նի շուրջ հա մախմբ ված «ռե վի զիո նիս տա կան» սո ցիալ-դե մոկ րատ նե րը հա կադ րե-
ցին ինչ պես քա ղա քա կա նու թյան ա ռաջ նա հեր թու թյու նը, այն պես էլ բա րե փո խում նե րի 
և ա ռա ջըն թա ցի, փոխ զիջ ման և շա հե րի հա վա սա րակշռ ման սկզբունք նե րը՝ անց նե լով 
դա սա կար գա յին սահ ման նե րը: Որ տեղ մյուս ներն ա պա վի նում էին տնտե սա կան ու 
պատ մա կան ու ժե րի ինք նա հոս ըն թաց քին, այն տեղ սո ցիալ-դե մոկ րատ նե րը կարևո-
րում էին շրջա դար ձի գոր ծուն ու պրագ մա տիկ ձևա վո րու մը: Ն րանք կա մե նում էին 
շու կա նե րի դի նա մի կան հար ձա կո ղա կա նո րեն կա պել սո ցիա լա կան բա րե փոխ ման 
ու հա սա րա կա կան նո րաց ման հետ՝ այս կերպ աճն ու բա րե կե ցու թյու նը բնակ չու թյան 
բո լոր խմբե րի հա մար սիս տե մա տի կո րեն մատ չե լի դարձ նե լու հա մար: Շու կա յա կան 
տնտե սու թյու նը, ժո ղովր դա վա րու թյու նը և սո ցիա լա կան հա մե րաշ խու թյու նը ոչ միայն 
միմ յանց հետ հա մա տե ղե լի դարձ նե լը, այլև քա ղա քա կան մի ջոց նե րով նույ նիսկ դրա-
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Ինչ պի սի՞ն է 

այ սօր վա տնտե սա-

գի տու թյան վի ճա կը:

Դժ վա րին հարց.  

մի օ րի նակ

Տի րա պե տող 

կար ծիք չկա. եր կու 

պատ ճառ

կան փո խազ դե ցու թյան հա րա բե րու թյան մեջ դնե լը՝ ա հա դա՛ էր սո ցիալ-դե մոկ րա-
տիա յի պատ մա կա նո րեն միան գա մայն նոր և ան նա խա դեպ ա ռա ջըն թա ցի նա խա գի ծը 
20-րդ դա րի սկզբին: Ա ռա ջին ան գամ գործ նա կա նում և ան նա խա դեպ հա ջո ղու թյամբ 
հաշ տեց վում էր այն, ինչ պատ մա կա նո րեն մշտա պես հա մար վել է ան հա մա տե ղե լի 
և օգ տա գործ վել մեկ մե կու դեմ՝ դի նա միկ շու կա յա կան տնտե սու թյուն, կեն սու նակ 
ժո ղովր դա վա րու թյուն և սո ցիա լա կան հա մե րաշ խու թյուն: Այդ իսկ պատ ճա ռով միան-
գա մայն ի րա վա ցիո րեն է սո ցիո լոգ Ռալֆ Դահ րեն դոր ֆը մտցրել «սո ցիալ-դե մոկ րա-
տա կան 20-րդ դա րի» հաս կա ցու թյու նը: […] Այ սօր վերս տին հարկ է պարզ ու հստակ 
հի շեց նել, թե ինչ դժվա րու թյամբ է ձեռք բեր վել սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի հաղ թա նա կը 
նրա հա կա ռա կորդ նե րի նկատ մամբ, և թե որ քան վտանգ ված են այդ հա ջո ղու թյան 
պտուղ նե րը 21-րդ դա րում: […] Այ դու ան հե տաձ գե լիո րեն անհ րա ժեշտ է, որ ինք նա գի-
տա կից սո ցիալ-դե մոկ րա տիան մտա բե րի, թե 21-րդ դա րի հա մար դեռ որ քա՜ն ան սահ-
մա նո րեն էա կան և ու ղեն շիչ է սկզբնա պես մարք սիս տա կան ուղ ղա փա ռու թյան և ա զա-
տա կան թողտ վու թյան հետ պայ քա րում մշակ ված հա ջո ղու թյան գա ղա փա րը: Քան զի 
գլո բա լի զա ցիա յի ժա մա նակ նե րում ո չինչ չի փոխ վել շու կա նե րի, ժո ղովր դա վա րու թյան 
ու հա սա րա կու թյան միջև հիմ նա րար ներ քին լա րում նա յին հա րա բե րու թյու նում»: 
(Փ լա ցեք / Շ տայնբր յուք / Շ տայն մա յեր, 2007թ., 19-21)

2.5 Տնտեսագիտությունն այսօր

Պատ մա կան նշա նա վոր տնտե սա գետ նե րին ներ կա յաց նե լուց հե տո, ա ռա ջա նում է 
այն հար ցը, թե ինչ պի սին է այ սօր վա տնտե սա գի տու թյան վի ճա կը: Որ այս հար ցին 
պա տաս խա նե լը դժվար է, դա երևում է ներ քո բեր յալ պատ մու թյու նից։

1973 թվա կա նին Եվ րա հա մա կե ցու թյա նը Մեծ Բ րի տա նիա յի ան դա մակ ցու թյան 
կա պակ ցու թյամբ լոնդոնյան «Թայմզ» օ րա թեր թում հրա տա րակ վեց 154 տնտե-
սա գետ նե րի կող մից ստո րագր ված մի հայ տա րա րու թյուն այն բո վան դա կու թյամբ, 
թե Եվ րա հա մա կե ցու թյանն ան դա մակ ցու թյու նը Մեծ Բ րի տա նիա յին տնտե սա պես 
հա վա նա բար ա վե լի շատ վնաս կբե րի, քան օ գուտ: հա ջորդ օ րը հրա տա րակ վեց 
142 (այլ) տնտե սա գետ նե րի կող մից մի դիր քո րո շում, ո րում աս վում էր, թե Մեծ 
Բ րի տա նիա յի ան դա մակ ցու թյու նը տնտե սա պես հա վա նա բար ա վե լի շատ օ գուտ 
կբե րի, քան վնաս: Դ րա նից հե տո տպվեց մի ըն թեր ցո ղի նա մակ, որ տեղ են թադր-
վում էր, որ տնտե սա գետ նե րը Մեծ Բ րի տա նիա յին հա վա նա բար ա վե լի շատ վնաս 
են տա լիս, քան օ գուտ (մեջ բե րումն ըստ վագ ներ / վի գարդ 2002թ., 773):

Այս դրվա գը ցույց է տա լիս, որ տնտե սա գի տու թյան մեջ ակն հայ տո րեն տի րա պե-
տող կար ծիք չկա: Դ րա պատ ճառ ներն ա ռա ջին հեր թին եր կուսն են.
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Ա ռա ջին. ոչ մի 

գի տու թյուն չի 

կա ռուց վում «ժայ ռե 

հիմ քի» վրա

Երկ րորդ. տնտե սա-

գի տա կան 

ար տա հայ տու թյուն-

նե րը կապ ված են 

ար ժեք նե րի հետ

Ա ռա ջին՝ տնտե սա գի տու թյու նը, ինչ պես ա մեն մի գի տու թյուն, փի լի սո փա Կարլ 
Փոփ փե րի խոս քե րով, կա ռուց վում է ոչ թե ժայ ռե հիմ քի, այլ ճահ ճի վրա: Դա նշա-
նա կում է, որ այն տվյալ նե րը, փաս տե րը և դի տար կում նե րը, ո րոն ցից տնտե սա-
գետ ներն ի րենց եզ րա հան գում ներն են ա նում, են թա կա են անհս տա կու թյուն նե րի 
կամ կա րող են պար զա պես սխալ լի նել:

Երկ րորդ՝ տնտե սա գի տու թյունն ա ռանձ նա կի չա փով կապ ված է ար ժեք նե րի հետ: 
Ի տար բե րու թյուն բնա կան գի տու թյուն նե րի՝ նրա են թադ րու թյուն ներն ու տե սու-
թյուն նե րը ո րոշ վում են մար դու և հա սա րա կու թյան պատ կեր նե րով: Այն տնտե սա-
գե տը, ով կար ծում է, որ մար դը օ գուտն ա ռա վե լա գու նաց նող homo oeconomicus է, 
նա այլ գնա հա տում նե րի կհաս նի, քան այն տնտե սա գե տը, ով մար դուն ըն կա լում է 
որ պես հան րա յին և հա րա բարդ (komplex) էակ:

Որ կար ծեց յալ ա մուր փաս տե րի վրա հիմն վող տնտե սա կան գի տու թյան մեջ կա 
նաև շատ գա ղա փա րա խո սու թյուն, և այդ պատ ճա ռով տնտե սա գետ նե րի ա ռա-
ջար կու թյուն նե րին հարկ է մշտա պես քննա դա տո րեն մո տե նալ, այդ պի սի մի սթա-
փե ցու ցիչ հի շե ցում հրա պա րա կել է տնտե սա կան լրագ րող Անդ րեաս հոֆ մա նը:

«Ես չեմ կա րող նստել օ դա նավ՝ ա ռանց սուբ սի դիա նե րի մա սին մտա ծե լու: Տն տե սա-
գետ ներն ա տում են սուբ սի դիա նե րը: Սուբ սի դիա նե րը սե րում են չա րի թա գա վո րու-
թյու նից, դրանք խե ղում են տնտե սու թյու նը: Բայց ա ռանց սուբ սի դիա յի ոչ մի Էր բաս չի 
թռչի: Մենք թռչում ենք Էր բա սով միայն այն պատ ճա ռով, որ մի քա նի պե տու թյուն նե րի 
ղե կա վար ներ ու զում են օ դա նա վեր կա ռու ցել: Այ լա պես Բոին գը կտի րեր եր կինք նե րին, 
ինչ պես Բիլլ Գեյթ սը՝ հա մա կար գիչ նե րին: […] Կամ թե արհ միու թյուն նե րի իշ խա նու թյու նը: 
Արհ միու թյուն ներն իբր թե նվա զեց նում են ձեռ նար կու թյուն նե րի հա ջո ղու թյու նը: Բայց 
այդ դեպ քում ին չու՞ են հենց գեր մա նա կան ավ տոար տադ րող նե րը, մե քե նա շի նա կան 
ձեռ նար կու թյուն նե րը, մե տա ղա ձու լա րան ներն ու է լեկտ րա գոր ծա րան նե րը այդ քան 
հա ջո ղակ ամ բողջ աշ խար հում: Ըստ էու թյան, դրանք պետք է ան հա ջո ղու թյան մատն-
վեին, դրանց գոր ծա րան նե րում արհ միու թյուն ներն ա մե նաու ժեղն են: […] Պ րակ տի կա յին 
հղում ա նելն, ի դեպ, ճշմա րիտ տնտե սա կան փոր ձա գետ նե րի պա րա գա յում քիչ է օգ նում: 
Այդ դեպ քում տես նում ես տնտե սա գե տի ան բար յա ցա կամ հա յաց քը, ո րին հետևում է 
այն նա խա դա սու թյու նը, թե խոս քը ոչ թե ի րա կա նու թյան մա սին է, այլ «տնտե սա կար գի 
ձևա վոր ման քա ղա քա կա նու թյան մո տեց ման»: […] Միայն թե ին չու՞ հա ճախ ան գամ 
ուղ ղու թյո՛ւ նը ճիշտ չէ այս քար տե զի վրա: Ա ռա ջին հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մը 
եր բեք չպետք է բռնկվեր, ո րով հետև տնտե սա գետ ներն այն ոչ շա հա վետ էին հա մա-
րում: Սև հինգ շաբթ վա նից ութ օր ա ռաջ՝ 1929 թվա կա նի հոկ տեմ բե րին, տնտե սա-
գետ-աստղ Իր վինգ Ֆի շերն ա սում էր՝ բոր սա յի փլու զում եր բեք տե ղի չի ու նե նա: Այս 
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Տն տե սա գի տու-

թյու նը ճշգրիտ 

բնա գի տու թյուն չէ:

Հետևու թյուն՝ 

բա ցա հայ տել սե փա-

կան դիր քո րո շու մը

Եր կու ճամ բար. 

ա ռա ջար կա յին և 

պա հան ջար կա յին 

քա ղա քա կա նու թյուն

Ա ռա ջար կա յին 

քա ղա քա կա նու-

թյուն. Ա դամ Ս միթ, 

Դեյ վիդ Ռի կար դո, 

Ջոն Ստ յո ւարտ Միլլ

երկ րում տե ղի ու նե ցած հինգ հե տա ճից և ոչ մե կը չի կան խա տես վել հե տա զո տող նե րի 
կող մից, ոչ էլ՝ հա մա ցան ցի բու մը 1990-ա կան նե րին: 2002 թվա կա նին հաս տա տու-
թյուն ներն ակն կա լում էին 2003 թվա կա նի հա մար 1,4 % աճ, փաս տա ցի տնտե սու-
թյու նը նվա զեց 0,2 %-ով, իսկ ներ կա յումս բո լո րը գլուխ են կոտ րում այն բա նի վրա, թե 
երկ րում ին չու են աշ խա տա տե ղեր ա ռա ջա նում, և տն տե սու թյու նը վես տին ա ճում է: 
Նավ թը չա փա զանց թանկ է, իսկ Ան գե լա Մեր կե լը փչաց նում է բա րե փո խում նե րը»:  
(Տ պագր վել է «Զ յուդ դոյ չե Ցայ թունգ» թեր թում 2006թ. սեպ տեմ բե րի 16-ին:)

Այս պի սով՝ փաստ է, որ տնտե սա գի տու թյու նը ճշգրիտ բնա գի տու թյուն չէ, որ ճշգրիտ 
կան խա տե սում ներ ա նի, այլ, հիմն վե լով են թադ րու թյուն նե րի վրա, ա ռաջ է քա շում 
փոք րի շա տե հա մո զե ցու ցիչ էմ պի րիկ փաս տարկ նե րով դրույթ ներ:

Ի՞նչ հետևու թյուն պետք է ա նել այս ի մա ցու թյու նից: Ի հար կե, ոչ այն պի սին, որ 
տնտե սա գի տու թյու նը պետք է զրկել գի տա կա նու թյու նից, կամ նրա ա սած նե րը 
կա րե լի է միան գա մայն կա մա յա կան ձևով մեկ նա բա նել: Բայց կարևոր է, որ տնտե-
սա գետ նե րից յու րա քանչ յու րը բա ցա հայ տի սե փա կան ե լա կե տը կամ տե սա կե տը, 
և ով էլ որ կար դա նրանց արդ յունք նե րը, կա րո ղա նա նրանց դա սա կար գել և մեկ-
նա բա նել այդ ֆո նի վրա:

Տն տե սա գի տա կան ճամ բար ներն այ սօր ընդ հա նուր գծե րով բա ժան վում են ա ռա-
ջար կա յին քա ղա քա կա նու թյան և պա հան ջար կա յին քա ղա քա կա նու թյան, ո րոնց 
միջև, ան շուշտ, սա հուն ան ցում ներ և հա մընկ նում ներ կան:

Առաջարկայինքաղաքականություն
Ա ռա ջար կա մետ տնտե սա կան քա ղա քա կա նու թյու նը կանգ նած է Ա դամ Ս մի թի նոր-
դա սա կան ուս մուն քի ա վան դույ թի դիր քե րում, ո րը շա րու նակ վել է տնտե սա գետ ներ 
Դեյ վիդ ռի կար դո յի, ջոն Ստ յո ւարտ Միլ լի և ու րիշ նե րի կող մից: Պե տու թյան նկատ-
մամբ քննա դա տա կան և շու կա յի նկատ մամբ ա զա տա կան մո տե ցում ու նե ցող այս 
տե սու թյու նից բխող քա ղա քա կան պա հան ջը ձեռ նար կու թյուն նե րի հա մար հնա րա-
վո րինս նպաս տա վոր պայ ման ներ ստեղ ծելն է, ո րոնց դեպ քում դրանք կա րո ղա նան 
լավ շա հույթ ստա նալ: Դ րա նից էլ՝ «ա ռա ջար կա յին քա ղա քա կա նու թյուն» ան վա նու մը: 
Պետք է օպ տի մա լաց նել ապ րանք նե րի և ծա ռա յու թյուն նե րի ա ռա ջար կը: Դ րա նից, ըստ 
այս տե սու թյան, մե խա նի կո րեն ա ռա ջա նում է պա հան ջար կը: Պե տու թյու նը պետք է 
հնա րա վո րինս քիչ մի ջամ տի շու կա յին: Սուբ սի դիա նե րը, պե տա կան սե փա կա նու-
թյունն ու կար գա վո րում նե րը պետք է նվա զա գույ նի հասց վեն, հար կերն ու տուր քե րը 
հնա րա վո րինս ցածր մա կար դա կում պահ վեն: Կենտ րո նա կան բանկն ա պա հո վում է 
փո ղի ար ժե քի կա յու նու թյուն, բայց չի մի ջամ տում կոն յունկ տու րա յին շրջա փու լե րին:
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Պա հան ջար կա յին 

քա ղա քա կա նու-

թյուն. Ջոն Մեյ նարդ 

Քեյնս

Աշ խա տա վար ձե րի 

մա սին տե սա կետ-

նե րի տար բե րու թյու նը

Լրացուցիչընթեր-

ցանությանհամար.

Այդ բա նա վե ճի պատ-

ճառ նե րի հա ջող ված 

հա մա պատ կե րը 

տրված է Փե թեր 

Բո ֆին գե րի «Ժո ղովր-

դա կան տնտե սու-

թյան տե սու թյան 

հիմն ա կան սկզբունք-

նե րը» ըն թեր ցար-

ժան և դ յու րըմբռ նե լի 

գրքում (2007թ.): 

Պահանջարկայինքաղաքականություն
Պա հան ջար կա մետ տնտե սա կան քա ղա քա կա նու թյու նը հիմ նադր վել է ջոն Մեյ-
նարդ Քեյն սի կող մից և կարևո րում է պե տու թյան գոր ծուն դե րը զբաղ վա ծու թյան 
խթան ման և կոն յունկ տու րա յի կա ռա վար ման հար ցում: Ընդ ո րում, ա ռանց քա-
յին է ժո ղովր դա կան տնտե սու թյան մեջ մշտա կան ա ռա ջար կի ա պա հո վու մը: Դ րա 
հա մար աշ խա տա վար ձե րը պետք է առն վազն նույն քան ա ճեն, որ քան ար տադ րո-
ղա կա նու թյու նը: հեն րի Ֆոր դը, որն իր գոր ծա րան նե րում ներդ րել է զանգ վա ծա յին 
ար տադ րու թյու նը և դ րա նով զարկ տվել ար տադ րո ղա կա նու թյա նը, պա հան ջար կի 
մա սին հոգ տա նե լիս հան դես էր գա լիս բարձր աշ խա տա վար ձե րի օգ տին: Ն րան է 
վե րագր վում «Մե քե նա նե րը մե քե նա չեն գնում» մեջ բե րու մը:

Ե թե մաս նա վոր սպա ռումն ու ներդ րում նե րը թու լա նում են, ա պա պե տու թյու նը 
պետք է մի ջամ տի ներդ րում նա յին ծրագ րե րով և զ բաղ վա ծու թյուն ա պա հո վող 
մի ջո ցա ռում նե րով: Այդ լրա ցու ցիչ պա հան ջար կի շնոր հիվ ձեռ նար կու թյուն նե րը 
դարձ յալ գոր ծուն ներդ րում ներ են կա տա րում, զբաղ վա ծու թյան մա կար դա կը 
բարձ րա նում է, և մաս նա վոր պա հան ջար կը՝ ա ճում: Կենտ րո նա կան բան կը ճգնա-
ժա մե րի շրջա նում տո կո սադ րույք նե րի նվա զեց մամբ և փո ղի ծա վա լի մե ծաց մամբ 
պետք է ու ղեկ ցի կոն յունկ տու րա յի աշ խու ժա ցու մը:

Տարբերակիչհատկանիշներ
Ա ռա ջար կա մետ և պա հան ջար կա մետ տնտե սա կան քա ղա քա կա նու թյուն նե րի 
միջև ա ռանց քա յին տար բե րա կիչ հատ կա նիշ նե րից մե կը աշ խա տա վար ձե րի նշա-
նա կու թյան գնա հա տումն է: Ա ռա ջինն աշ խա տա վար ձե րը հա մա րում է ծախ սե րը 
ծան րա բեռ նող գոր ծոն, ո րը հատ կա պես ճգնա ժա մե րի ժա մա նակ պետք է ի ջեց վի: 
Մ յուսն, ընդ հա կա ռա կը, աշ խա տա վար ձե րը մեկ նա բա նում է որ պես ժո ղովր դա-
կան տնտե սու թյան վճռո րոշ պա հան ջար կա յին գոր ծոն, ո րը պետք է ամ րապնդ վի 
տնտե սու թյան անկ ման շրջան նե րում, որ պես զի չա ռա ջա նա վայ րըն թաց պա րույր, 
ին չը տե ղի ու նե ցավ 1920-ա կան թվա կան նե րի հա մաշ խար հա յին տնտե սա կան 
ճգնա ժա մի ըն թաց քում: Ո րոշ տնտե սա գետ ներ նաև պա հան ջար կի պա կասն 
են դի տում որ պես 2001-2005 թվա կան նե րի ըն թաց քում Գեր մա նիա յում տի րող 
լճաց ման պատ ճառ: Տա րի ներ շա րու նակ աշ խա տա վար ձե րի զսպման և կր ճատ-
վող պե տա կան ներդ րում նե րի հա մակց մամբ փլուզ վել էր ներ քին պա հան ջար կը, 
ո րը ծան րա բեռ նում էր գեր մա նա կան տնտե սու թյու նը: Որ պես ճգնա ժա մից ելք 
հնչում էին աշ խա տա վար ձե րի բարձ րաց ման և պե տա կան կոն յունկ տու րա յին ծրագ-
րե րի ի րա կա նաց ման պա հանջ ներ (հորն, 2005թ.): Ան շուշտ, ա ռա ջար կա յին քա ղա-
քա կա նու թյան պա րա գա յում ծա գում է եր կու հիմ նախն դիր: Ա ռա ջին՝ պարզ վել է, 
որ պրակ տի կա յում դժվար ի րա կա նաց նե լի է պե տա կան բյու ջե նե րի պարտ քե րի 
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1970-ա կան 

թվա կան նե րի 

քեյն սա կա նու թյու-

նից դե պի  

1990-ա կան 

թվա կան նե րի 

Վա շինգ տոն յան 

կոն սեն սուս

Գեր մա նա ցի 

տնտե սա գետ նե րը՝ 

մեծ մա սամբ 

ա ռա ջար կա մետ

նաև փաս տա ցի մա րու մը տնտե սա պես ա ռա վել նպաս տա վոր ժա մա նակ նե րում: 
Ի մի ջիայ լոց, այդ պատ ճա ռով է շա րու նակ ա ճել պե տա կան բյու ջե նե րի պարտ քը: 
Ի վեր ջո, կոն յունկ տու րա յին ծրագ րե րի և քա ղա քա կան աշ խու ժու թյան հա մար 
աս պա րե զը գնա լով նե ղա նում է: Երկ րորդ՝ խթան վող պա հան ջար կը շու կան փո ղով 
ո ղո ղող կենտ րո նա կան բան կի վա րած քա ղա քա կա նու թյան հետ կա պե լիս ա ռա-
ջա նում էին աշ խա տա վար ձա յին պա րույր ներ, ո րոնք էլ ի րենց հեր թին սղաճ էին 
բե րում: Բայց դա հան գեց րել էր նաև այն բա նին, որ բաձ րաց ված աշ խա տա վար-
ձե րը սղա ճը դարձ յալ ա րագ խժռում էր: Ս ղա ճի հետևան քով միա ժա մա նակ սկսվեց 
«վա խից խնա յո ղու թյուն ա նե լը», ո րը լճաց րեց սպա ռու մը: Այդ զար գաց ման տրա-
մա բա նա կան զար գա ցու մը 1970-ա կան թվա կան նե րի վեր ջին լճաց ման և ս ղա ճի 
ճա գա տագ րա կան հա մակ ցումն էր՝ այս պես կոչ ված ստագֆլ յա ցիան:

Եր կու տե սու թյուն նե րից ո՞րն է ա վե լի ազ դե ցիկ: Ինչ պես ար դեն նկա րագր վեց, 1920-
ա կան թվա կան նե րի հա մաշ խար հա յին տնտե սա կան ճգնա ժա մից մինչև 1970-ա կան 
թվա կան նե րը մի ջազ գայ նո րեն գե րիշ խող էր քեյնս յան պա հան ջար կա յին քա ղա քա-
կա նու թյու նը: Բայց որ պես ար ձա գանք 1970-ա կան թվա կան նե րի վեր ջե րին լճա ցող 
հա մաշ խար հա յին տնտե սու թյա նը և տա րած վող սղա ճին (ստագֆլ յա ցիա), նոր դա-
սա կան ա ռա ջար կա յին քա ղա քա կա նու թյու նը վե րած նունդ ապ րեց: Ա ռա ջար կա-
յին քա ղա քա կա նու թյու նը, սկսած 1980-ա կան թվա կան նե րից, ա ռաջ նոր դում էին 
ռո նալդ ռեյ գա նը ԱՄՆ-ում, Մար գա րեթ Թետ չե րը՝ Մեծ Բ րի տա նիա յում և, թույլ ձևով, 
հել մութ Քոհ լը՝ Գեր մա նիա յում: 1990-ա կան թվա կան նե րին այդ տնտե սա քա ղա քա-
կան ուղղ վա ծու թյունն ար տա ցոլ վեց վա շինգ տոն յան կոն սեն սու սում և ս տա ցավ 
ա վե լի լայն մի ջազ գա յին տա րա ծում: Ա ռա ջին հեր թին հա մաշ խար հա յին բան կի և 
Ար ժույ թի մի ջազ գա յին հիմ նադ րա մի մի ջո ցով հան րահռ չակ վում էր ա զա տա կա նաց-
ման քա ղա քա կա նու թյուն, ո րը պա հան ջում էր հար կե րի ի ջե ցում, մաս նա վո րե ցում-
ներ, ա պա կար գա վո րում, ա զատ առև տուր և սուբ սի դիա նե րի կրճա տում: Շու կան 
պետք է զո րաց վեր, իսկ պե տու թյու նը հետ մղվեր: հա մաշ խար հա յին բան կի նախ կին 
գլխա վոր տնտե սա գետ և Նո բել յան մրցա նա կի դափ նե կիր ջո զեֆ Յու. Ս տիգ լիցն 
այս ըն թաց քում դար ձել է վա շինգ տոն յան կոն սեն սու սի նշա նա վոր քննա դատ նե րից 
մե կը: Կույր վստա հու թյու նը նա հա մա րում է մի գա ղա փա րա խո սու թյուն, որն էմ պի րիկ 
տվյալ նե րով ա պա հով ված չէ: Կան պե տու թյուն ներ, ո րոնք որ դեգ րել են շու կա յի ա զա-
տա կա նաց ման դե ղա տոմ սե րը և տն տե սա կան լճաց ման մեջ են, մինչ դեռ ու րիշ նե րը 
շու կա նե րի ա ռա վել ու ժեղ հա մա կարգ մամբ ու կա ռա վար մամբ հա սել են սո ցիա լա-
կան ու տնտե սա կան հա ջո ղու թյուն նե րի (Ս տիգ լից, 2002թ.):

Գեր մա նա ցի տնտե սա գետ նե րի մե ծա մաս նու թյու նը ներ կա յումս, կար ծես թե, հակ-
ված է դե պի ա ռա ջար կա յին քա ղա քա կա նու թյու նը: Երբ կար միր-կա նաչ կոա լի ցիան 
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Քեյն սա կա նա կան 

պա տաս խան ներ 

ֆի նան սա կան 

շու կա յի 2008 

թվա կա նի  

ճգնա ժա մին

2005 թվա կա նին մտո րում էր թե րի պա հան ջար կին զարկ տալ պե տա կան ծախ-
սում նե րի մի ջո ցով, այ սինքն՝ վա րել դա սա կան քեյն սա կա նա կան քա ղա քա կա նու-
թյուն, տնտե սա գի տու թյան 250 պրո ֆե սոր ներ «համ բուրգ յան կո չով» պա հան ջե ցին 
ա ռա ջար կա մետ տնտե սա կան քա ղա քա կա նու թյուն: Պա հան ջար կա մետ քա ղա քա-
կա նու թյան օգ տին հան դես ե կող տնտե սա գետ ներն ան ցած տա րի նե րին պաշտ-
պա նա կան դի քե րում էին, բայց հի մա դարձ յալ ա վե լի շատ լսա րան են հա վա քում:

Քեյն սի պա հան ջար կա յին տե սու թյամբ, օ րի նակ, կա րե լի է բա ցատ րել, թե 2008 
թվա կա նին ֆի նան սա կան շու կա յի ճգնա ժամն ին չու այդ պես ա րագ և ար մա տա-
պես անդ րա դար ձավ ի րա կան տնտե սու թյան վրա և հա րու ցեց հա մաշ խար հա յին 
hե տաճ: Բազ մա թիվ երկր նե րի ար ձա գան քը հա մա պա տաս խան էր. պա հան ջար կի 
խթան ման դա սա կան քեյն սա կա նա կան քա ղա քա կա նու թյուն՝ պե տա կան ծախ սե րի 
ընդ լայն մամբ և բ նակ չու թյան լայն շրջան նե րի գնո ղու նա կու թյան ամ րապնդ մամբ:

Ֆի նան սա կան շու կա յի և տն տե սու թյան ճգնա ժա մը 2008 թվա կա նից հան գեց րել է 
զանգ վա ծա յին վե րամ տա ծո ղու թյան: Նույ նիսկ Դոյ չե բան կի վար չու թյան նա խա գահ 
Յո զեֆ Ա քեր մանն է հի մա ա սում. «Ես այլևս չեմ հա վա տում շու կա յի ինք նա բու-
ժիչ ու ժե րին» (Ա քեր ման, 2008թ.), և պա հան ջում է հա մընդ հա նուր ֆի նան սա կան 
վե րահս կո ղու թյուն: Շու կա յի կողմ նա կից ար մա տա կան ներն ան ցել են պաշտ պա-
նու թյան, իսկ Քեյն սի ուս մունք նե րը նո րից վե րա հայտ նա գործ վում են: Քան զի նրա 
տե սու թյուն նե րը բա ցատ րում են այս դժվա րին ճգնա ժա մը և մատ նա ցույց ա նում 
ճգնա ժա մից դուրս բե րող հնա րա վոր ու ղի ներ:

Քեյն սի ար դիա կա նու թյու նը պա տա հա կան չէ. ի վեր ջո, նրա «Զ բաղ վա ծու թյան, 
տո կո սի և փո ղի ընդ հա նուր տե սու թյու նը» զա վակն է 1930-ա կան թվա կան նե րի 
ճգնա ժա մի, ո րը մա սամբ նման վում է ներ կա յիս վի ճա կին: Այն ժա մա նակ, ինչ պես 
այ սօր, սկսվե լով ֆի նան սա կան շու կա յի խա թա րու մից՝ կոն յունկ տու րան ամ բողջ 
աշ խար հում խա թար վեց, ին չը գոր ծի դրեց բա ցա սա կան վայ րըն թաց մի պա րույր: 
Գ նո ղու նա կու թյան նվազ ման պատ ճա ռով և ա վե լի խոր ճգնա ժա մի վա խից մաս-
նա վոր տնտե սու թյուն ներն ա վե լի քիչ են սպա ռում, ձեռ նար կու թյուն նե րը հե տաձ-
գում են ներդ րում նե րը, իսկ բան կե րը գրե թե վար կեր չեն տրա մադ րում: Ա վե լի քիչ է 
ար տադր վում, ո րի պատ ճա ռով աշ խա տա տե ղեր են կոր չում, և ս պա ռու մը շա րու նա-
կում է նվա զել: 1930-ա կան նե րի ճգնա ժա մին վերջ դրվեց միայն շու կա յի կար գա վոր-
ման ընդ լայն մամբ և պե տա կան ներդ րում նե րի ծրագ րե րով՝ հեն վե լով Քեյն սի վրա:

Ինչ պե՞ս կա րե լի է բա ցատ րել ա մե րիկ յան ան շարժ գույ քի շու կա յում ներ կա յիս ճգնա ժա մի 
ծա գու մը: Այն տեղ ձևա վոր վել էր ահ ռե լի սպե կուլ յա ցիոն փու չիկ, ո րը փլուզ ման եզ րին 
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Լրացուցիչ

գրականություն.

Մի խաել Դաու դերշ-

տեդթ (2009թ.), 

Ճգ նա ժա մա յին 

շրջան ներ. թե ինչ 

կա րող են ա նել 

պարտ քե րը և ինչ են 

պարտք կա րո ղու-

թյուն նե րը, Ֆ րիդ-

րիխ Է բերտ հիմն ադ-

րամ (հրա տա րա կիչ), 

Բոնն

հասց րեց մի ջազ գա յին բան կա յին հա մա կար գը: Քեյն սի ա շա կերտ հայ մեն Մինս քին, հեն-
վե լով իր ու սուց չի վրա, դրան պարզ բա ցատ րու թյուն է տա լիս (Մինս քի, 1986թ.): Տն տե սա-
կան ա ճի տևա կան փու լե րում ա ճում են ըն չա քաղ ցու թյունն ու ռիս կին հակ վա ծու թյու նը: 
Ա ճող շա հույթ նե րի փնտրտու քում ա վե լի մեծ ռիս կե րի են գնում: Բան կե րի մրցակ ցու-
թյու նը բան կե րին գայ թակ ղում է կար գա վո րում նե րը նոր ֆի նան սա կան արդ յունք նե րի 
մի ջո ցով շրջան ցե լուն՝ ֆի նան սա վո րե լու հա մար ռիս կա յին ներդ րում նե րը: Ե թե չա փից 
ա վե լի շատ ռիս կեր են կու տակ վում, ա պա խա ղա քար տե րով շար ված տու նը փուլ է 
գա լիս, ինչն էլ հենց տե ղի է ու նե ցել: Որ պես լու ծում Մինս քին պա հան ջում է պե տու թյան 
կող մից կար գա վո րում՝ շու կան ի րե նից իսկ պաշտ պա նե լու և ֆի նան սա կան ճգնա ժա-
մե րից խու սա փե լու հա մար: Չ կար գա վոր վող հա մաշ խար հա յին ֆի նան սա կան շու կա-
նե րից հրա ժար վե լը Քեյն սը պա հան ջում էր դեռևս 1926 թվա կա նին իր «Ինք նա հո սի 
թող նե լու վեր ջը» խո հագ րու թյու նում (Քեյնս, 1926թ.): Նա գործ նա կա նում մաս նակ ցել է 
նաև հա մաշ խար հա յին շու կա յի հա մար կա նոն ներ մշա կե լուն: Մաս նա վո րա պես, նա 
ներգ րավ ված էր Բ րեթ թոն վուդ սում ըն թա ցող հա մա ժո ղո վի աշ խա տանք նե րին, որ տեղ 
նա խագծ վեց հա մաշ խար հա յին ֆի նան սա կան շու կա նե րի հա մար կարգ, ո րը տաս նամ-
յակ ներ շա րու նակ կա յու նու թյուն ստեղ ծեց: Այժմ այս թե ման դարձ յալ մի ջազ գա յին օ րա-
կար գում է: Տն տե սա պես ա մե նան շա նա կա լից 20 երկր նե րի՝ 2009 թվա կա նին Լոն դո նում 
կա յա ցած գա գաթ նա ժո ղո վը բնո րոշ վեց նաև որ պես երկ րորդ Բ րեթ թոն վուդ սի փորձ: 
Այն տեղ այս ուղ ղու թյամբ ար վե ցին թեև փոքր, բայց կարևոր քայ լեր: Ո րո շում կա յաց վեց 
ստեղ ծել հեջ-ֆոն դեր և վար կա նի շա յին գոր ծա կա լու թյուն ներ, իսկ Ար ժույ թի մի ջազ գա յին 
հիմ նադ րա մին կից ստեղծ վեց ֆի նան սա կան կա յու նու թյան ներ կա յա ցուց չա կան ֆո րում:

Իսկ ճգնա ժա մից դուրս գա լու ի՞նչ ու ղի է ցույց տա լիս Քեյն սը: Սո վո րա բար, կոն յունկ-
տու րա յին շրջա փու լե րը կա ռա վար վում են տո կո սադ րույ քա յին քա ղա քա կա նու թյան 
մի ջո ցով: Դ րան հա մա պա տաս խան, որ պես ար ձա գանք 2008 թվա կա նի ճգնա ժա մի, 
կենտ րո նա կան բան կերն ամ բողջ աշ խար հում ի ջեց նում են տո կո սադ րույք նե րը: Բայց 
ճգնա ժա մի խո րու թյան պատ ճա ռով դրանք ի րենց սո վո րա կան արդ յուն քը չդրսևո-
րե ցին, այլ փո ղը պա հուս տա վոր վեց, ինչ պես Քեյն սը կան խա տե սել էր ա ռանձ նա պես 
ցայ տուն ճգնա ժա մե րի հա մար: Դ րա նից հե տո մնա ցած մաս նա վոր ներդ րում ներն ու 
սպա ռու մը հա վա սա րակշ ռե լու հա մար Քեյնսն ա ռա ջար կում է պարտ քա յին ֆի նան-
սա վոր ման պե տա կան ներդ րում ներ: Ա հա 2008 և 2009 թվա կան նե րին բազ մա թիվ 
երկր ներ ար ձա գան քե ցին պա հան ջար կի խթան ման դա սա կան քեյն սա կա նա կան 
քա ղա քա կա նու թյամբ՝ ան նա խա դեպ չա փե րով ընդ լայ նե լով պե տա կան ծախ սե րը և 
ամ րապն դե լով բնակ չու թյան լայն շրջան նե րի գնո ղու նա կու թյու նը: Այն բա նից հե տո, 
երբ ԱՄՆ-ում, Չի նաս տա նում և եվ րո պա կան պե տու թյուն նե րում կա յաց վե ցին ար դեն 
իսկ մա սամբ նշա նա կա լից կոն յունկ տու րա յին փա թեթ նե րի վե րա բեր յալ ո րո շում ներ, 
տնտե սա պես ա մե նա հզոր երկր նե րը 2009 թվա կա նի ապ րի լին G20 գա գաթ նա ժո ղո վի 
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Գեր մա նիա յի 

տնտե սա կան հե տա-

զո տու թյուն նե րի 

հաս տա տու թյուն-

նե րի դա սա կար գում

ժա մա նակ պայ մա նա վոր վե ցին ամ բողջ աշ խար հում 1,1 տրի լիոն ԱՄՆ դո լա րի չա փով 
մի ջոց ներ մղել տնտե սու թյուն՝ այն խթա նե լու նպա տա կով: Մեծ Բ րի տա նիա յի ֆի նանս-
նե րի սո ցիալ-դե մոկ րատ նա խա րար Ա լիս թեր Դար լինգն իր կա ռա վա րու թյան կոն յունկ-
տու րա յին փա թեթն ազ դա րա րե լիս միան շա նա կո րեն վկա յա կո չեց Քեյն սի տե սու թյու նը:

Տն տե սա կան հե տա զո տու թյուն նե րի հաս տա տու թյուն նե րը մակ րոտն տե սա գի տու-
թյան շրջա նակ նե րում հա ճախ ներ կա յաց նում են ո րո շա կի սկզբուն քա յին ուղ ղու-
թյուն (ա ռա ջար կա մետ կամ պա հան ջար կա մետ) և դ րա նով իսկ կողմ նո րոշ ված են 
նշված տե սու թյուն նե րից որևէ մե կին: Գեր մա նիա յի հինգ մեծ տնտե սա կան հե տա-
զո տու թյուն նե րի հաս տա տու թյուն նե րը ևս  ի րենց միտ ման մեջ կա րե լի է դա սա-
կար գել ա վե լի շուտ որ պես «ա ռա ջար կա մետ» կամ «պա հան ջար կա մետ»: Ի րենց 
հե տա զո տու թյուն նե րով նրանք ան թե րագ նա հա տե լի ազ դե ցու թյուն ու նեն տնտե-
սա քա ղա քա կան բա նա վե ճի վրա: Այդ իսկ պատ ճա ռով պետք է ի մա նալ նրանց 
տնտե սա գի տա կան հիմ նա րար հա մոզ մունք նե րը և դ րանք մշտա պես հաշ վի առ նել 
նրանց վեր լու ծու թյուն ներն ու ա ռա ջար կու թյուն նե րը գնա հա տե լիս: Բայց և բո լոր 
հինգն էլ հա մա տեղ աշ խա տում են ա ռա ջին հեր թին կոն յունկ տու րա յի կան խա տե-
սում ներ կազ մե լու վրա, ո րոնք պե տա կան բյու ջե նե րի հիմքն են և ազ դե ցու թյուն 
են թող նում շատ ձեռ նար կու թյուն նե րի պլա նա վոր ման վրա:

 ● Բեռ լի նի Տն տե սա կան հե տա զո տու թյուն նե րի գեր մա նա կան ինս տի տուտ (DIW), 
ղե կա վար՝ պրոֆ. Ք լաուս Ցիմ մեր ման, www.diw.de, ավելի շատ պահանջարկամետ

 ● հալլեի Տնտեսական հետազոտությունների ինստիտուտ (IWH), ղեկավար՝ պրոֆ. 
Ուլրիխ Բլում, www.iwh-halle.de, ավելի շատ առաջարկամետ

 ● Քիլի համաշխարհային տնտեսության ինստիտուտ (IfW), ղեկավար՝ Դենիս Յ. 
Սնոուեր, www.ifw.de, առաջարկամետ

 ● Էսսենի Տնտեսական հետազոտությունների հռենոս-վեսթֆալյան ինստիտուտ 
(RWI), ղեկավար՝ պրոֆ. Քրիսթոֆ Մ. Շմիդթ, www.rwi-essen.de, առաջարկամետ

 ● Մյունխենի Տնտեսական հետազոտությունների ifo ինստիտուտ (ifo), ղեկավար՝ 
պրոֆ. հանս-վերներ Զինն, www.ifo.de, առաջարկամետ, շուկայի նկատմամբ 
բոլոր հինգ հաստատություններից ամենաազատականն է:

Այնուհետև գալիս են Քյոլնի «Գերմանական տնտեսության ինստիտուտը» (IW, ղեկավար՝ 
պրոֆ., դ-ր Միխաել հյութեր, www.iwkoeln.de), որը մոտ է կանգնած գործատուներին, ինչպես 
նաև արհմիություններին մոտ կանգնած պահանջարկամետ ինստիտուտներ «WSI»-ն 
(Տնտեսագիտության և սոցիալական գիտությունների ինստիտուտ, ղեկավար՝ պրոֆ., 
դ-ր հայդե Փֆարր, www.wsi.de) և «IMK»-ն (Մակրոտնտեսության և կոնյունկտուրային 
հետազոտությունների ինստիտուտ, ղեկավար՝ դ-ր Գուստավ հորն):
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Առաջարկային
քաղաքականություն

Պահանջարկային
քաղաքականություն

Հիմ ական
գաղափար

 Ձեռ նար կու թյուն նե րի հա մար 
ստեղ ծել հնա րա վո րինս նպաս-
տա վոր պայ ման ներ, որ տեղ 
նրանք կա րո ղա նան լավ շա հույթ-
ներ ստա նալ

 Պե տու թյան կող մից զբաղ վա ծու-
թյան խթան ման և ի րա վի ճա կի 
կա ռա վար ման ճա նա պար հով 
ժո ղովր դա կան տնտե սու թյան 
հա մար ա պա հո վել մշտա կան 
պա հան ջարկ

Մտածողության
ավանդույթ

Ա դամ Ս միթ, Դեյ վիդ ռի կար դո,  
ջոն Ստ յո ւարտ

 ջոն Մեյ նարդ Քեյնս

Պետության
ընբռնումը

 Պաս սիվ պե տու թյուն Ակ տիվ պե տու թյուն

Աշխատավար-
ձերիընկալումը

Աշ խա տա վար ձե րը վճռո րոշ  
ծախ սա յին գոր ծոն են: 

Աշ խա տա վար ձե րը պա հան-
ջար կա յին գոր ծոն են և պետք է 
ա ճեն ար տադ րո ղա կա նու թյա նը 
զու գա հեռ:

Կենտրոնական
բանկիդերը

 Պետք է ա պա հո վի փո ղի ար ժե քի 
կա յու նու թյու նը:

 Պետք է ա պա հո վի փո ղի ար ժե քի 
կա յու նու թյու նը և ն պաս տի զբաղ-
վա ծու թյա նը և կա յուն ա ճին:

Ժամանակին
բնորոշ

Սկ սած 1980-ա կան թվա կան նե-
րից

1930-ա կան, 1970-ա կան թվա-
կան ներ, վերս տին աշ խու ժա ցում՝ 
սկսած 2008 թվա կա նից

Հաստատու-
թյուններ

 հալ լեի Տն տե սա կան հե տա զո տու-
թյուն նե րի ինս տի տուտ (IWH)

հա մաշ խար հա յին տնտե սու թյան 
ինս տի տուտ (IfW)

Տն տե սա կան հե տա զո տու թյուն նե-
րի հռե նոս-վեսթ ֆալ յան ինս տի-
տուտ (RWI)

Տն տե սա կան հե տա զո տու թյուն նե-
րի ifo ինս տի տուտ (ifo)

Ք յոլ նի Գեր մա նա կան տնտե սու-
թյան ինս տի տուտ (IW)

Տն տե սա կան հե տա զո տու թյուն-
նե րի գեր մա նա կան ինս տի տուտ 
(DIW)

Տն տե սա գի տու թյան և սո ցիա լա-
կան գի տու թյուն նե րի ինս տի տուտ 
(WSI)

Մակ րոտն տե սու թյան և կոն յունկ-
տու րա յին հե տա զո տու թյուն նե րի 
ինս տի տուտ (IMK)
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Շու կա յի, ժո ղովր-

դա վա րու թյան և 

սո ցիա լա կան հա մե-

րաշ խու թյան հա վա-

սա րակշ ռու թյուն

Աճ և ար դա րու թյուն

Ճ կու նու թյուն և 

անվ տան գու թյուն

Շուկա,մասնակցականություն,կարգավորումևքաղաքականկառավարում
լարումնայինդաշտերը

հիմ նա րար տնտե սա քա ղա քա կան տե սու թյուն նե րին անդ րա դառ նա լուց հե տո 
ծա գում է այն հար ցը, թե սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի ժա մա նա կա կից ար ժե քա մետ 
տնտե սա կան քա ղա քա կա նու թյունն ինչ պես կա րող է հիմն վել դրանց վրա: Դ րա 
հա մար կողմ նա ցույց են տա լիս սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի կողմ նո րոշ վա ծու թյուն նե րը, 
ո րոնք կպար զա բան վեն հա ջորդ եր կու գլուխ նե րում: Բայց այս տեղ նախ ներ կա յաց-
նենք այն լա րում նա յին հա րա բե րու թյուն նե րը, ո րոնք պետք է հա վա սա րակշռ վեն 
սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի ի մաս տով (հմմտ. Մա յեր, 2005թ., բ, 67):

1. Ար տադ րո ղա կա նու թյուն և աճ՝ ընդ դեմ սո ցիա լա կան ար դա րու թյան և անվ-
տան գու թյան

Սե փա կան շա հի և սե փա կա նու թյան ձգտու մը երևան է բե րում հսկա յա կան 
ու ժեր, ինչ պես նկա րագ րել են Ս մի թը և Մարք սը: Շու կան և մր ցակ ցու թյու նը 
հո գում են այն բա նի հա մար, որ սուղ մի ջոց նե րը հաս նեն այն տեղ, որ տեղ դրանք 
կօգ տա գործ վեն ա մե նաարդ յու նա վետ ձևով: Սա էա պես ա վե լի արդ յու նա վետ է 
դրսևոր վել, քան պլա նա յին տնտե սու թյու նը երբևէ կա րող է այդ պի սին լի նել:

Մ յուս կող մից, շու կան ստեղ ծում է նաև ան հա վա սար բաշ խում և իր շրջա փու լա-
յին տա տա նում նե րով ու իր ճգնա ժա մայ նու թյամբ, ո րոնք նկա րագ րել է Քեյն սը, 
կա ռուց ված քայ նո րեն ան կա յուն է: Այդ իսկ պատ ճա ռով շու կա նե րը պետք է 
նե րառ վեն այն պի սի քա ղա քա կան շրջա նա կի մեջ, որ ճգնա ժա մե րը կանխ վեն: 
Սո ցիա լա կան պե տու թյու նը պետք է մարդ կանց պաշտ պա նի շու կա յի ռիս կե րից: 
Պ րոգ րե սիվ (այ սինքն՝ ե կա մուտ նե րի հետ ա ճող) ե կամ տա հար կե րի, ինչ պես նաև 
ժա ռան գու թյան հար կե րի և գույ քա հար կե րի մի ջո ցով պետք է ձևա վոր վի ար դար 
բաշ խում: Իսկ ծախ սա յին, հար կա յին և տո կո սադ րույ քա յին քա ղա քա կա նու թյան 
մի ջո ցով պե տու թյու նը պետք է կա ռա վա րի տնտե սա կան փու լե րը: Դա նշա նա-
կում է, որ կոն յունկ տու րա յին ճգնա ժա մե րի դեպ քում պե տա կան ծախ քե րը պետք է 
ա վե լաց վեն՝ սպա ռու մը կա յուն պա հե լու և ն պաս տա վոր վար կե րի մի ջո ցով բնակ-
չու թյան մեջ ներդ րու մա յին պատ րաս տա կա մու թյու նը խթա նե լու նպա տա կով:

2. Ճ կու նու թյուն և նո րա րա րու թյուն՝ ընդ դեմ կախ յալ զբաղ վա ծու թյան պաշտ-
պա նու թյան և ընդգր կուն սո ցիա լա կան անվ տան գու թյան

Մր ցա վազքն ու մրցակ ցու թյու նը մի կող մից հան գեց նում են նո րա րա րու թյան: 
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Ճ կու նու թյուն և 

անվ տան գու թյուն

Ձեռ նար կա տե րե րի 

ո րո շում նե րը և 

աշ խա տող նե րի 

մաս նակ ցու թյունն 

այդ ո րո շում նե րի 

կա յաց մա նը

Տն տե սա կան 

քա ղա քա կա նու-

թյան չորս չա փում-

նե րը

Բայց, մյուս կող մից, դրանց ու ղեկ ցող ան կում ներն ու ճգնա ժա մե րը պետք է 
մեղմ վեն աշ խա տող նե րին ա զա տում նե րից պաշտ պա նու թյան և սո ցիա լա կան 
նպաստ նե րի մի ջո ցով: Ար մա տա կան կա ռուց ված քա յին շրջա դար ձե րը, ինչ պես, 
օ րի նակ, լեռ նարդ յու նա բե րու թյան ան կու մը ռուհ րի մար զում, հե տա գա զար-
գա ցում կա րող են միայն ստա նալ աշ խա տա տե ղե րի ստեղծ մա նը միտ ված 
նպա տա կաուղղ ված կա ռուց ված քա յին քա ղա քա կա նու թյան մի ջո ցով: 

3. Սե փա կա նու թյուն և մր ցակ ցու թյուն՝ ընդ դեմ սո ցիա լա կան նե րառ վա ծու թյան 
և կար գա վոր ման

Ար տադ րա մի ջոց նե րի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քից և մր ցակ-
ցու թյու նից հիմ նա կա նում հրա ժար ված տնտե սա կար գե րը ձա խող վել են: 
Յու րա քանչ յուր հա ջող ված տնտե սա կարգ հիմն վում է սե փա կա նու թյան ու 
մրցակ ցու թյան վրա: Դա չի ա զա տում սե փա կա նու թյան մի ջո ցով սո ցիա լա-
կան պա տաս խա նատ վու թյու նից: Այս պես՝ հիմ նա կան օ րեն քի 14-րդ հոդ վածն 
ա սում է. «Սե փա կա նու թյու նը և ժա ռան գա կան ի րա վուն քը ե րաշ խա վոր վում 
են: […] Սե փա կա նու թյու նը պար տա վո րեց նում է: Դ րա օգ տա գոր ծու մը միա-
ժա մա նակ պետք է ծա ռա յի ընդ հա նու րի բա րե կե ցու թյա նը»: Շու կա յում ազ նիվ 
վարք ա պա հո վե լու և շու կա յում ա ռան ձին դե րա կա տար նե րի գե րիշ խող դիր քից 
խու սա փե լու հա մար անհ րա ժետ է կար գա վո րել մրցակ ցու թյու նը:

4. Ինք նա վար ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծա ռույթ՝ ընդ դեմ մաս նակ ցա կա նու թյան 
և քա ղա քա կան շրջա նակ նե րի սահ ման ման

Սե փա կա նու թյան նկատ մամբ ի րա վուն քից բխում է նաև ձեռ նար կա տի րա-
կան գոր ծու նեու թյամբ զբաղ վե լու ի րա վուն քը: Բայց ձեռ նար կու թյուն նե րում 
ո րո շում նե րի կա յաց մա նը պետք է մաս նա կից լի նեն ոչ միայն փա յա տե րե րը, 
այլ նաև նրանք, ով քեր աշ խա տու ժի մի ջո ցով նպաս տում են ար ժե քաս տեղծ-
մա նը: Ձեռ նար կա տե րե րի կող մից ո րո շում նե րի կա յա ցումն այդ պատ ճա ռով 
սահ մա նա փակ վում է մաս նակ ցա կա նու թյան սկզբուն քով:

Դ րա նից բխում են չորս չա փում ներ՝
 ● քա ղա քա կան շրջա նա կի սահ մա նում,
 ● շու կա յա կան տրա մա բա նու թյան զար գա ցում,
 ● գոր ծակ ցու թյան և մաս նակ ցա կա նու թյան ի րա վունք ներ,
 ● մակ րոտն տե սա կան կար գա վո րում։
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Միա սին դա նշա նա կում է, որ սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի ար ժեք նե րի վրա հիմն վող 
տնտե սա կար գում շու կա յի տա մա բա նու թյու նը կա րող է զար գա նալ քա ղա քա կան 
շրջա նա կում: Սե փա կա նու թյու նը պար տա վո րեց նում է և միա ժա մա նակ են թարկ-
ված է հա մընդ հա նուր բա րե կե ցու թյա նը: Դա, մաս նա վո րա պես, ե րաշ խա վոր վում է 
այն բա նի մի ջո ցով, որ ձեռ նա կու թյուն նե րի ո րո շում նե րի կա յաց մա նը մաս նակ ցում 
են ոչ միայն փա յա տե րե րը, այլ նաև աշ խա տող նե րը: Ընդ հա նուր տնտե սա կան 
կա յու նու թյունն ա պա հով վում է մակ րոտն տե սա կան կար գա վոր մամբ, այ սինքն՝ 
պե տու թյունն իր բյու ջե տա յին և տո կո սադ րույ քա յին քա ղա քա կա նու թյամբ աշ խա-
տում է կա յուն ա ճի և զ բաղ վա ծու թյան բարձր մա կար դա կի ուղ ղու թյամբ:

Ի՞նչէդանշանակումսոցիալ-դեմոկրատիայիհամար
 ● Ով հե տաքրքր վում է տնտե սա գի տա կան հար ցե րով, նա պետք է ի մա նա տար-

բեր տե սա կան հի մունք նե րը և կա րո ղա նա նույ նա կա նաց նել գա ղա փա րա խո-
սու թյուն նե րը:

 ● Սո ցիալ-դե մոկ րա տիան օգտ վում է ոչ թե մեկ, այլ տար բեր տե սա կան մո տե-
ցում նե րից:

 ● Ընդ ո րում, ա ռանց քում կա ռա վար վող կա պի տա լիզմն է, ինչ պի սին պա հան-
ջում էր Քեյն սը:

 ● Բայց սո ցիալ-դե մոկ րա տիան նաև ի գի տու թյուն է ըն դու նում Մարք սի կող մից 
կա պի տա լիզ մի քննա դա տու թյու նը և շու կա յի արդ յու նա վե տու թյան և ար տադ-
րո ղա կա նու թյան սմի թյան նկա րագ րու թյու նը:

 ● Այս պի սով՝ տնտե սա կար գը պետք է հիմն վի մրցակ ցու թյան և սե փա կա նու թյան 
վրա: Բայց հարկ է, որ շու կա նե րը կար գա վոր վեն, պե տու թյուն նե րը գոր ծուն 
կեր պով դի մագ րա վեն տնտե սա կան ճգնա ժամ նե րին և մաս նակ ցա կա նու թյունն 
ու գոր ծակ ցու թյու նը ե րաշ խա վոր ված լի նեն:



42

Արդյո՞ք 

«գերկապիտալիզմը» 

քայքայում է 

ժողովրդա-

վարությունը:

3.  ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ հԱՄԱԿԱՐԳԵՐ Եվ 
ՏՆՏԵՍԱԿԱՐԳԵՐ 

Այսգլխում՝
 ● քննու թյան է առն վում կա պի տա լիզ մի և ժո ղովր դա վա րու թյան հա րա բե րու-

թյու նը, ո րը մի կող մից՝ լար ված է, իսկ մյուս կող մից՝ փո խա դար ձա բար օ ժան-
դա կիչ.

 ● նկա րագր վում են կա պի տա լիզ մի զա նա զան տի պեր, ո րոնք ի րա րից տար բեր-
վում են ի րենց հա մա կարգ ման աս տի ճա նով.

 ● պար զա բան վում է «սո ցիա լա կան շու կա յա կան տնտե սու թյուն» հաս կա ցու-
թյու նը.

 ● ներ կա յաց վում է, թե ինչ դրա կան ազ դե ցու թյուն ներ և ինչ ստվե րա յին կող մեր 
ու նի գլո բա լի զա ցիան սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի տե սանկ յու նից:

3.1. Կապիտալիզմ և ժողովրդավարություն

«Արդ յո՞ք գեր կա պի տա լիզ մը քայ քա յում է ժո ղովր դա-
վա րու թյու նը»: Այս պի սի հարց էր տա լիս «Manager 
magazin» տնտե սա կան հան դեսն իր տիտ ղո սաէ ջին 
2008 թվա կա նի մար տին: Այ նու հետև պատ կեր ված է 
մո րեխ: Ա ռաջ նոր դող հոդ վա ծում աս վում է, որ գլո բա լի-
զաց ված շու կա յա կան տնտե սու թյու նը6 կա րող է խա թա-
րել ժո ղովր դա վա րու թյան հա վա տար ժա նու թյու նը: 
Այ նու հետև վեր լուծ վում է, որ քա ղա քա ցի նե րից շա տերն 
այլևս չեն հա վա տում, որ գլո բա լի զաց ված տնտե սու-
թյու նից կշա հեն: հետևա բար, տնտե սու թյան և քա ղա-
քա կա նու թյան նկատ մամբ վստա հու թյու նը կվե րա նա:

«Manager magazin»-ի հոդ վա ծը դրա նով անդ րա դառ նում է ժո ղովր դա վա րու թյան 
և կա պի տա լիզ մի միջև առ կա սկզբուն քա յին լար վա ծու թյան հա րա բե րու թյա նը:

6 Շու կա յա կան տնտե սու թյուն կամ կա պի տա լիզմ. կա՞, արդ յոք, նշա նա կու թյուն նե րի տար բե րու թյուն: 
Բո վան դա կա յին ա ռու մով եր կու հաս կա ցու թյուն ներն էլ նկա տի ու նեն սե փա կա նու թյան և մր ցակ ցու-
թյան վրա հիմն վող տնտե սա կան հա մա կարգ: Լեզ վա գոր ծա ծու թյան մեջ հա ճախ նկատ վում է, որ «շու-
կա յա կան տնտե սու թյուն» եզրն ա վե լի շատ օգ տա գործ վում է ա զա տա կան տնտե սա կան հա մա կար գի 
կողմ նա կից նե րի կող մից, մինչ դեռ «կա պի տա լիզմ» գոր ծա ծում են շու կա յի նկատ մամբ քննա դա տա կան 
մո տե ցում ու նե ցող նե րը:
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Պատ մա կա նո րեն 

միահ յուս ված. 

ժո ղովր դա վա րու-

թյուն և կա պի տա-

լիզմ

Արդ յո՞ք ժո ղովր դա-

վա րա կան 

պե տու թյուն նե րը 

տնտե սա պես ա վե լի 

արդ յու նա վետ են:

Կա պի տա լիզ մի և 

ժո ղովր դա վա րու-

թյան լա րում նա յին 

հա րա բե րու թյու նը

Պատ մա կա նո րեն ժո ղովր դա վա րու թյան և կա պի տա լիզ մի ա ռա ջա ցու մը սեր տո րեն 
միահ յուս ված են ի րար: Ժո ղովր դա վա րու թյուն նե րը հա ճախ հիմն վում էին ա զատ շու-
կա նե րի ա ռա ջաց մա նը զու գըն թաց: 18-րդ և 19-րդ դա րե րի Եվ րո պա յում նախ ան հա-
տա կան ա զա տու թյան կոչ էր ար վում՝ զու գակց ված ա զատ մրցակ ցու թյան և մաս նա-
վոր սե փա կա նու թյան վրա հիմն վող տնտե սու թյան հետ (հմմտ. գլուխ 2, Ա դամ Ս մի թի 
վե րա բեր յալ շա րադր վա ծը): Այդ պա հան ջը զու գակց վում էր ի րա վա կան անվ տան գու-
թյան ու պար տա դիր հիմ նա րար ի րա վունք նե րի ցան կու թյան, ինչ պես նաև պե տու թյան 
մեջ քա ղա քա ցի նե րի քա ղա քա կան մաս նակ ցա կա նու թյան և ներ կա յաց վա ծու թյան 
պա հան ջի հետ: Նոր շրջա նի ա ռա ջին ժո ղովր դա վա րու թյան սկիզ բը դրվեց Ա մե րի կա յի 
Միաց յալ Նա հանգ նե րի ան կա խու թյա նը զու գա հեռ “No taxation wothout representation” 
(հար կե րի ոչ մի վճա րում՝ ա ռանց պե տու թյան մեջ ներ կա յաց ված լի նե լու) կո չով, այ սինքն՝ 
այն բա նի կո չով, որ տնտե սա կան և քա ղա քա կան մաս նակ ցա կա նու թյու նը միա սին 
են: 1989 թվա կա նից հե տո նաև հետ կո մու նիս տա կան պե տու թյուն նե րում տնտե սա-
կան ա զա տա կա նա ցու մը և ժո ղովր դա վա րու թյունն ըն թա նում էին ձեռք ձեռ քի տված: 

Եր կար ժա մա նակ նաև թվում էր, թե պարզ է, որ ժո ղովր դա վա րա կան պե տու թյուն-
ներն սկզբուն քո րեն տնտե սա պես ա վե լի արդ յու նա վետ են, քան ոչ ժո ղովր դա վա րա-
կան հա մա կար գե րը: Թ վում էր, թե Արև մուտ քի բար գա վա ճու մը և Արևել յան բլո կի 
տնտե սա կան ձա խո ղու մը դա էին ա պա ցու ցում: Բայց այս ըն թաց քում պարզ վում է, 
որ կան նաև պե տու թյուն ներ, ո րոնք ժո ղովր դա վա րա կան հիմ քեր չու նեն և, այ նո ւա-
մե նայ նիվ, կա րող են կա պի տա լիս տա կան տնտե սա կան հա մա կար գում երևան բե րել 
մեծ տնտե սա կան աճ: Դ րա ա մե նա հայտ նի օ րի նա կը Չի նաս տանն է, ո րը տնտե սա պես 
զար գա նում է, ինչ 1970-ա կան թվա կան նե րի վեր ջե րից վե րած վում է կա պի տա լիս-
տա կան երկ րի, բայց այդ գոր ծըն թա ցում չի ժո ղովր դա վա րա նում: Նաև մի քա նի այլ 
երկր նե րում (դեռև՞ս) չի նկատ վում տնտե սա կան և քա ղա քա կան ա զա տա կա նաց-
ման հա մա ժա մա նակ յա շար ժում: Այդ մա սին է վկա յում ա մեն տա րի հրա տա րակ վող 
«Աշ խար հի տնտե սա կան ա զա տու թյան» («Economic Freedom of the World») ցու ցի չը, 
ո րը դա սա կար գում է տնտե սա կան և քա ղա քա կան ա զա տու թյու նը: Այս տեղ տնտե-
սա կան ա զա տու թյան ա ռա ջին եր կու տե ղե րում են հոնգ կոն գը և Սին գա պու րը:

Պետք է ամ րագ րել, որ (դեռև՞ս) կան ավ տո րի տար կա պի տա լիս տա կան հա մա կար-
գով պե տու թյուն ներ: Բայց յու րա քանչ յուր գո յու թյուն ու նե ցող ժո ղովր դա վա րա կան 
պե տու թյուն հիմն վում է շու կա յա կան տնտե սու թյան վրա:

Ընդ ո րում, ժո ղովր դա վա րու թյան և կա պի տա լիզ մի հա րա բե րու թյունն ա մենևին էլ 
զերծ չէ լա րում նե րից: Ժո ղովր դա վա րու թյու նը հիմն վում է հա վա սա րու թյան վրա. 
«մեկ մարդ, մեկ ձայն». յու րա քանչ յուր ձայն պետք է ու նե նա նույն կշի ռը: Շու կա յա-
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Ան հա վա սա րու-

թյու նը կա րող է 

հան գեց նել 

«պա կա սա վոր 

ժո ղովր դա վա րու-

թյուն նե րի»

Ժո ղովր դա վա րու-

թյա նը խան գա րող 

գոր ծոն նե րը

Ժո ղովր դա վա րու թյան 

և շու կա յա կան 

կա պի տա լիզ մի 

հա րա բե րու թյունն 

ըստ Թ. Մա յե րի 

տե սու թյան

Ժո ղովր դա վա րու-

թյան պա րա դոք սը

կան տնտե սու թյու նը հիմն վում է ան հա վա սա րու թյան վրա: Կա պի տա լիս տա կան 
տնտե սա կան հա մա կար գում ար տադր վող «կար կան դա կը» բա ժան վում է տար-
բեր մե ծու թյան կտոր նե րի: Թեև կա րե լի է մի ջամ տել վե րա բաշ խիչ գոր ծա ռույ թով, 
սա կայն ե թե բա նը հասց վի նրան, որ յու րա քանչ յուրն ստա նա նույն մե ծու թյան 
կտոր, ա պա այլևս ազ դակ ներ չեն մնա:

Ան հա վա սա րու թյունն, ի թիվս այ լոց, կա րող է հան գեց նել այն բա նին, որ տնտե սա պես 
ու ժեղ դե րա կա տար նե րը դրսևո րեն վե տո յի այն պի սի հզոր դիր քո րո շում, որ ա ռա ջա նա 
«պա կա սա վոր ժո ղովր դա վա րու թյուն»: Քա ղա քա գետ վոլֆ գանգ Մեր կելն այդ հաս կա-
ցու թյու նը սահ մա նում է հետև յալ կերպ. «Պա կա սա վոր ժո ղով րա դա վա րու թյուն ներն 
այն իշ խա նա կան հա մա կար գերն են, ո րոնք ա ռանձ նա նում են հիմ նա կա նում գոր ծող 
ժո ղովր դա վա րա կան ընտ րա կար գի առ կա յու թյան մի ջո ցով իշ խա նու թյան մատ չե լիու թյան 
կար գա վոր մամբ, բայց մեկ կամ մի քա նի մնաց յալ մաս նա կի կար գե րի գոր ծո ղու թյան 
տրա մա բա նու թյան խան գա րում նե րի պատ ճա ռով կորց նում են այն լրա ցու ցիչ հե նա րան-
նե րը, ո րոնք գոր ծող ժո ղովր դա վա րու թյան մեջ պար տա դիր են ա զա տու թյան, հա վա սա-
րու թյան և վե րահս կո ղու թյան ա պա հով ման հա մար» (Մեր կել և ու րիշ ներ, 2003թ., 66):

Դա նշա նա կում է, որ ընտ րու թյուն ներ տե ղի են ու նե նում, և ժո ղովր դա վա րու թյան 
այլ տար րեր առ կա են, բայց դրանք քայ քայ վում են խան գա րիչ գոր ծոն նե րից: Դա, 
օ րի նակ, այն դեպքն է, երբ որևէ դե րա կա տար հա սա րա կու թյան մեջ տնտե սա-
պես այն քան հզոր է, որ կո լեկ տիվ ո րո շում նե րի վրա կա րող է վե տո դնել: Օ րի նակ՝ 
պատ կե րաց նենք մի ներդ րո ղի, ով հա սա րա կու թյա նը կա րող է շա տա ժի են թար-
կել ձեռ նար կու թյան նստա վայ րի վե րա բեր յալ ո րոշ մամբ, երբ սպառ նում է հա նել 
կա պի տա լը՝ քա ղա քա կան զի ջում ներ ստա նա լու նպա տա կով, օ րի նակ՝ բնա պահ-
պա նա կան կամ աշ խա տան քա յին չա փո րո շիչ նե րի սահ մա նա փա կու մը: Սա կլի ներ 
ժո ղովր դա վա րա կան սկզբունք նե րի խախ տում:

Ըն թեր ցագր քե րի այս շար քի հի մունք նե րին վե րա բե րող հա տո րում 62-66 և 89 
ու հա ջորդ է ջե րում ներ կա յաց վում է ժո ղովր դա վա րու թյան և շու կա յա կան կա պի-
տա լիզ մի լա րում նա յին հա րա բե րու թյու նը՝ ել նե լով Թո մաս Մա յե րի «Սո ցիալ-դե-
մոկ րա տիա յի տե սու թյուն»-ից:

45 է ջի նկա րը ցույց է տա լիս ժո ղովր դա վա րու թյան պա րա դոք սը: Ըստ այդմ, 
կա պի տա լիզ մը, մի կող մից, ժո ղովր դա վա րու թյան նա խադր յալ է: Մ յուս կող մից՝ 
ոչ բա վա րար չա փով կար գա վոր ված շու կան կա րող է ստեղ ծել այն պի սի պայ ման-
ներ, ո րոնք կա րող են հա կա սել բո լո րին բա ժին հաս նե լու սկզբուն քին և այդ կերպ 
հան գեց նել պա կա սա վոր ժո ղովր դա վա րու թյան:
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Միլ թոն Ֆ րիդ մեն. 

Շու կա յա կան տնտե-

սու թյու նը հան-

գեց նում է ժո ղովր-

դա վա րու թյան:

Չի լիի հա կա ռակ 

օ րի նա կը

«Ժո ղովր դա վա րու-

թյուն և կա պի տա-

լիզմ» թե մա յի 

հրա տա պու թյու նը

Այս կերպ տար բե րու թյուն դնե լով և ժո ղովր դա վա րու թյան հա մար կա պի տա լիզ մի 
ռիս կե րը գի տակ ցե լով՝ սո ցիալ-դե մոկ րա տիան տար բեր վում է լի բեր տար (libertär = 
ա նար խիս տա կան, ա զա տա կա մա կան.- Ծ.թ.) ժո ղովր դա վա րու թյու նից: Միլ թոն Ֆ րիդ-
մե նի պես լի բեր տա րիս տա կան տնտե սա գետ նե րը պնդում են, թե շու կա յա կան տնտե-
սու թյու նը հան գեց նում է նաև քա ղա քա կան ա զա տու թյան և ժո ղովր դա վա րու թյան:

Ընդ ո րում, նա ին քը բե րել է էմ պի րիկ մի օ րի նակ: Ի սար սափ իր գոր ծըն կեր նե րից 
շա տե րի՝ Ֆ րիդ մե նը 1970-ա կան թվա կան նե րին խորհր դատ վա կան ծա ռա յու թյուն-
ներ էր մա տու ցում Չի լիի բիրտ զին վո րա կան խուն տա յին: Դիկ տա տոր Ավ գուս տո 
Պի նո չե տը հետևում էր տնտե սու թյան ծայ րա հեղ ա զա տա կա նաց ման կուր սի 
ֆրիդ ման յան դե ղա տոմ սե րին: Ի հա կադ րու թյուն ա զա տա կան տնտե սա գետ նե րի 
սպաս ման՝ դա չհան գեց րեց ա վե լի շատ քա ղա քա կան ա զա տու թյուն նե րի, էլ ուր 
մնաց՝ ժո ղովր դա վա րաց ման: Ընդ հա կա ռա կը, տնտե սա կան վե րել քը կա յու նաց-
րեց դիկ տա տու րան: Չի լին վերս տին ժո ղովր դա վա րա կան դար ձավ ա վե լի ուշ, 
քան մյուս լա տի նաա մե րիկ յան երկր նե րը:

Ինչ պե՞ս բա ցատ րել, որ կա պի տա լիզ մի և ժո ղովր դա վա րու թյան միջև լա րում նա յին 
հա րա բե րու թյու նը դարձ յալ հա րա ճուն ու շադ րու թյան է ար ժա նաց վում և քն նարկ վում 
նույ նիսկ տնտե սա կան հան դես նե րում: Ա մե րիկ յան տնտե սա գետ և Ք լին թո նի կա ռա-
վա րու թյան նախ կին աշ խա տան քի նա խա րար ռո բերթ ռեյչն իր 2008 թվա կա նին լույս 

Ժողովրդավարության տեսության պարադոքսը

Շուկայական կապիտալիզմը՝ 
որպես ժողովրդավարության 
առաջացման և կայունացման 
նախադրյալ

Շուկայական կապիտալիզմն անհա-
վասարությունների և անապահովու-
թյունների միջոցով քայքայում է ժողո-
վրդավարական օրինականության և 
կայունության հիմքերը

Ժողովրդավարության 
տեսության առանցքային հարց

Միջոցների բաշխման մեջ անհավասարության համար 
սահմանները որտե՞ղ են, եթե քաղաքական հավասարությունը, 
ժողովրդավարության կայունությունը, ազատության 
իրավունքների իրական ազդեցությունը պետք է տրված լինեն

Այս առանցքային հարցին լիբերտարիստական
տեսությունը և սոցիալ-դեմոկրատական 
տեսությունը տարբեր պատասխան են տալիս

Նկ. 4. Ժողովրդավարության տեսության պարադոքսը
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Գեր կա պի տա լիզ մը 

և ն րա  

հետևանք նե րը

Չ հա մա կարգ վող և 

հա մա կարգ վող 

կա պի տա լիզմ

 

տե սած «Գեր կա պի տա լիզմ. թե ինչ պես է տնտե սու թյու նը քայ քա յում մեր ժո ղովր դա վա-
րու թյու նը» գրքում ա ռա ջար կում է պա տաս խան: Նա նկա րագ րում է հետ պա տե րազմ յան 
շրջա նից մինչև 1980-ա կան թվա կան ներն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծը՝ որ պես չա փա-
վոր կա պի տա լիզ մի գրե թե Ոս կե դար (գրե թե, ո րով հետև նաև այս ժա մա նա կա հատ վա ծը 
չպետք է դի տել անքն նա դատ կեր պով: ռո բերթ ռեյչն այս առն չու թյամբ հի շեց նում է 
տնտե սու թյան մեջ կա նանց ու փոք-
րա մաս նու թյուն նե րի մաս նակ ցու-
թյան պա կաս հնա րա վո րու թյուն-
նե րը): հետ պա տե րազմ յան շրջա նի 
արևմտ յան հա սա րա կու թյուն նե րում արհ միու թյուն նե րի, գոր ծա տու նե րի և կա ռա վա-
րու թյուն նե րի միջև ձեռք բեր ված հա մա ձայ նու թյամբ հնա րա վոր ե ղավ հաս նել կեն սա-
մա կար դա կի ա ճի և ն վա զա գույն սո ցիա լա կան ստան դարտ նե րի: Նա խորդ տա րի նե րի 
«ինք նա հո սի թողն ված տնտե սու թյան» հետ հա մե մա տած՝ դա հսկա յա կան քայլ էր: 
Բայց գլո բա լի զաց ված տնտե սու թյան «գեր կա պի տա լիզ մում» ե կամ տա յին տար բե-
րու թյուն նե րը դարձ յալ մե ծա նում են: Աշ խա տող նե րի ի րա վունք ներն ու սո ցիա լա կան 
ստան դարտ նե րը վտանգ ված են, իսկ ձեռ նար կու թյուն նե րի սո ցիա լա կան պա տաս-
խա նատ վու թյու նը նվա զում է: ռո բերթ ռեյ չը հան գում է նման վեր լու ծու թյան, ինչ պես 
սկզբում մեջ բեր ված «Manager magazin» հան դե սը և ինչ պես Թո մաս Մա յե րը: Շու կա յի 
կենտ րո նա խույս ու ժե րը կա րող են քայ քա յել ժո ղովր դա վա րու թյու նը: Ուս տի և ռո բերթ 
ռեյ չը հան դես է գա լիս կար գա վոր ման և գոր ծա ռու նե րի ի րա վունք նե րի ամ րապնդ ման 
ճա նա պար հով շու կա յի կա ռա վա րումն ա վե լի ու ժե ղաց նե լու օգ տին:

3.2.  հա մա կարգ վող և  
չ հա մա կարգ վող կա պի տա լիզմ

Սույն գրքի 2-րդ գլ խում, ի դեմս տնտե սա գետ ներ Ս մի թի, Մարք սի և Քեյն սի, ներ կա-
յաց վե ցին տնտե սա կան հա մա կար գե րի ի դեա լա կան տի պե րը: Ի րա կան աշ խար հում 
գո յու թյուն ու նեն բազ մա թիվ խա ռը մո դել ներ: Փի թեր Ա. հոլ լը և Դեյ վիդ Սոս կի սը 
(2001թ.) արևմտ յան արդ յու նա բե րա կան ազ գե րի մոտ վեր են հա նել եր կու մո դել, ո րոնք 
ի րենց “Varieties of Capitalism” («Կա պի տա լիզ մի տար բե րակ նե րը») գրքում ան վա նում 
են չհա մա կարգ ված և հա մա կարգ ված կա պի տա լիզմ: Այս մո տե ցու մը տնտե սա կան 
հա մա կար գե րի վեր լու ծու թյան ու գնա հատ ման հա մար ու նի պար զա բա նիչ մեծ ուժ:

Ընդ ո րում, տնտե սա կան հա մա կար գե րը տար բե րակ վում են հետև յալ չա փում-
նե րի տի րույ թում.

 ● ֆի նան սա կան հա մա կարգ,
 ● աշ խա տան քա յին հա րա բե րու թյուն ներ,

Գերկապիտալիզմը ռո բերթ ռեյ չի կող մից ստեղծ-

ված մո դա յիկ բառ է, ո րը կոչ ված է բնու թագ րե լու կա պի-

տա լիզ մի զար գա ցու մը գլո բա լի զա ցիա յի պայ ման նե րում:
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Ֆի նան սա կան 

հա մա կարգ

Աշ խա տան քա յին 

հա րա բե րու թյուն ներ

Կր թու թյան և 

մաս նա գի տաց ման 

հա մա կարգ

Ձեռ նար կու թյուն-

նե րի միջև 

հա րա բե րու թյուն ներ

 ● կրթու թյան և մաս նա գի տաց ման հա մա կարգ,
 ● միջ ձեռ նար կու թե նա յին հա րա բե րու թյուն ներ։

Չհամակարգվողկապիտալիզմ
Ա զա տա կան, չհա մա կարգ վող կա պի տա լիզմն այս չա փում նե րի տի րույ թում բնու-
թագր վում է հետև յալ կերպ.

 ● Ֆի նանս կան հա մա կարգ։ Ձեռ նար կու թյուն նե րի ֆի նան սա վո րու մը տե ղի է 
ու նե նում հիմ նա կա նում կա պի տա լի շու կա յի մի ջո ցով (բաժ նե տոմս): Դա նշա-
նա կում է, որ ձեռ նար կու թյուն նե րը գոր ծում են Shareholder-Value սկզբուն քով 
(հա յե րեն մո տա վո րա պես՝ «բաժ նե տի րա յին ար ժեք»): Ընդ ո րում, կա պի տա լի 
սե փա կա նա տե րե րը պատ րաստ են ներդ րում ներ կա տա րել նաև ռիս կա յին 
ձեռ նար կու թյուն նե րում և այդ կերպ սպե կուլ յա ցիա են ա նում հնա րա վո րինս 
ա րագ մեծ շա հու թա բա ժին նե րի ակն կա լի քով:

 ● Աշ խա տան քա յին հա րա բե րու թյուն ներ։ Զ բաղ վա ծու թյան հա րա բե րու թյուն-
ներն ա վե լի շատ կար ճա ժամ կետ են («hire and fire» – «ըն դու նել և ա զա տել»), 
իսկ աշ խա տան քից ա զատ վե լուց պաշտ պան վա ծու թյու նը թույլ է ար տա հայտ-
ված: Աշ խա տա վար ձե րի վե րա բեր յալ պայ մա նա վոր վա ծու թյուն նե րը ձեռք են 
բեր վում ան հա տա կան կամ ձեռ նար կու թյան մա կար դա կում: Գոր ծա տու նե րի 
միու թյուն ներն ու արհ միու թյուն նե րը հա մե մա տա բար թույլ են:

 ● Կր թու թյան և մաս նա գի տաց ման հա մա կարգ։ Ա վե լի շատ պատ րաստ վում են 
հան րի մաց կադ րեր (Generalisten): Այ սինքն՝ մաս նա գի տա կան կրթու թյան ո լոր-
տում հա ղորդ վում են հիմ նա կա նում ընդ հա նուր, ոչ ան մի ջա կա նո րեն մաս նա-
գի տա կան կողմ նո րոշ ման ո րա կա վո րում ներ: Դա դյու րաց նում է աշ խա տան քի 
շու կա յում տար բեր մաս նա գի տա կան ո լորտ նե րի միջև շար ժու նու թյու նը, բայց 
նշա նա կում է նաև ո րո շա կի աշ խա տան քին հա տուկ մաս նա գի տա կան գի տե-
լիք նե րի պա կաս:

 ● Ձեռ նար կու թյուն նե րի միջև հա րա բե րու թյուն ներ։ Քիչ են ֆիր մա նե րի փո խառն-
չու թյուն նե րը (օ րի նակ՝ երբ ձեռ նար կու թյուն նե րը փո խա դար ձա բար ձևա վո րում 
են դի տորդ խոր հուրդ նե րի կազ մե րը) և ար տա ձեռ նար կու թե նա յին հա մա գոր-
ծակ ցու թյու նը (օ րի նակ՝ հե տա զո տու թյուն նե րի բնա գա վա ռում): Ճ յու ղա յին 
միա վո րում ներն ա վե լի շատ սե փա կան ձեռ նար կու թյուն նե րի լոբ բիս տա կան 
կա ռույց ներ են և ոչ թե ընդ հա նուր հա սա րա կա կան պա տաս խա նատ վու թյուն 
ու նե ցող դե րա կա տար ներ:
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Ֆի նան սա կան 

հա մա կարգ

Աշ խա տան քա յին 

հա րա բե րու թյուն ներ

Կր թու թյան և 

մաս նա գի տաց ման 

հա մա կարգ

Ձեռ նար կու թյուն-

նե րի միջև 

հա րա բե րու թյուն ներ

Այս հա մա կար գը ճկու նո րեն և ա րագ կա րող է հար մար վել շու կա յա կան փո փո-
խու թյուն նե րին: Դա նշա նա կում է, որ ար տադ րա կան այս մո դե լը նպաս տում է 
նո րա րա րա կան արդ յու նա բե րու թյուն նե րին, բայց միա ժա մա նակ նաև ան կա յուն 
և ա նա պա հով է գոր ծա ռու նե րի հա մար:

Համակարգվողկապիտալիզմ
հա մա կարգ վող կա պի տա լիզ մը բնու թագր վում է հետև յալ կերպ.

 ● Ֆի նան սա կան հա մա կարգ։ Որ պես կա նոն, ֆի նան սա վո րու մը կա տար վում է 
բան կա յին վար կե րի մի ջո ցով: Դա «ա վե լի համ բե րա տար» կա պի տալ է, քան 
բաժ նե տի րա յին ար ժե քի մո դե լում, և ա վե լի շատ ըն ձե ռում է եր կա րա ժամ կետ 
ներդ րում նե րի հնա րա վո րու թյուն: Ի հար կե, ձեռ նար կու թյուն նե րի ֆի նան սա-
վոր ման այս ձևը կա րող է դժվա րաց նել կա պի տա լի մատ չե լիու թյու նը շու կա յում 
դեռևս չկա յա ցած դե րա կա տար նե րի հա մար, ինչ պի սիք են սկսնակ ձեռ նար-
կա տե րե րը: Կա ռա վա րու մը, շու կա յից զատ, վե րահսկ վում ու գնա հատ վում է 
նաև այլ դե րա կա տար նե րի կող մից, ինչ պի սիք են բան կե րը, գոր ծա ռու նե րը և 
պե տա կան դե րա կա տար նե րը (փա յա տի րա կան մո դել):

 ● Աշ խա տան քա յին հա րա բե րու թյուն ներ։ Աշ խա տա վար ձե րի վե րա բեր յալ պայ մա-
նա վոր վա ծու թյուն նե րը հա մա կարգ ված ձևով ձեռք են բեր վում ոչ թե ա ռա ձին 
ֆիր մա նե րի կող մից, այլ ո լոր տա յին կտրված քով (միաս նա կան սա կագ նա յին 
պայ մա նագ րեր): Զ բաղ վա ծու թյան հա րա բե րու թյուն ներն ա վե լի շատ եր կա րա-
ժամ կետ են: Կա յու նու թյունն ու սո ցիա լա կան հա տու ցում նե րը կապ ված են ի րար 
հետ: Կան լավ կազ մա կերպ ված գոր ծա տու նե րի միու թյուն ներ, արհ միու թյուն-
ներ, ինչ պես նաև գոր ծա ռու նե րի ձեռ նար կու թե նա յին մաս նակ ցա կա նու թյուն:

 ● Կր թու թյան և մաս նա գի տաց ման հա մա կարգ։ Մաս նա գի տաց ման հա մա կար գը 
միա վո րում է ֆիր մա նե րին հա տուկ ո րա կա վո րում ներն ընդ հա նուր ճյու ղա յին 
ո րա կա վո րում նե րի հետ և ա պա հով վում է աշ խա տող նե րի և գոր ծա տու նե րի 
գլխա մա սա յին միու թյուն նե րի կող մից (մաս նա գի տա կան կրթու թյան երկ վա-
կան /dual/ հա մա կարգ): Դ րա շնոր հիվ հա ղորդ վում են ֆիր մա նե րին ու ճյու ղե-
րին հա տուկ գի տե լիք ներ:

 ● Ձեռ նար կու թյուն նե րի միջև հա րա բե րու թյուն ներ։ Շ նոր հիվ կա պի տա լա յին 
մաս նակ ցու թյուն նե րի՝ ձեռ նար կու թյուն նե րի միջև հա ճախ գո յու թյուն ու նի 
փոխ կապ վա ծու թյուն: Ճ յու ղա յին միու թյուն նե րը կարևոր դեր են խա ղում 
քա ղա քա կան կյան քում:
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Տար բե րակ ման 

օ գու տը

Վեր լու ծա կան 

հար թու թյուն

հա մա կարգ ված կա պի տա լիզմն աչ քի է ընկ նում մեծ կա յու նու թյամբ և պա կաս 
դի նա մի կա յով ու ճկու նու թյամբ, քան չհա մա կարգ ված կա պի տա լիզ մը: Այս հա մա-
կար գում գո յու թյուն ու նե ցող ար տադ րա կան գծերն ու գոր ծըն թաց նե րը են թարկ-
վում են ա վե լի շատ շա րու նա կա կան ու փոք րա մասն փո փո խու թյան: Նո րա րա րու-
թյուն ներն ա վե լի շատ փոքր քայ լե րով են ար վում: Նոր խնդրա հա րույց վի ճակ նե րին 
հա մա կար գը միայն դան դաղ կա րող է հար մար վել:

Եր կու հա մա կար գերն էլ ու նեն ի րենց յու րա հա տուկ ա ռա վե լու թյուն ներ և թե րու-
թյուն ներ: Աշ խա տան քա յին և մր ցակ ցա յին ու նա կու թյան մեջ մո դել նե րից ոչ մե կը 
մյու սի նկատ մամբ սկզբուն քա յին ա ռա վե լու թյուն չու նի: Տար բե րա կումն օգ տա-
կար է եր կու պատ ճա ռով։

1. վեր լու ծա կան մո դե լով կա րե լի է բա ցատ րել, թե ին չու են ձևա վոր վում տար բեր 
ար տադ րա կան մո դել ներ: Անգ լո-սաք սո նա կան երկր ներն ի րենց ճկուն աշ խա-
տա շու կա յով ու ռիս կա յին կա պի տա լի հեշտ մատ չե լիու թյամբ նպաս տում են 
նո րա րա րա կան արդ յու նա բե րու թյուն նե րին, օ րի նակ, տե ղե կատ վա կան տեխ-
նո լո գիա նե րի ո լո րո տում: Ա հա և պա տա հա կան չէ, որ տե ղե կատ վա կան տեխ-
նո լո գիա նե րի Գուգլ, Մայք րո սոֆթ ձեռ նար կու թյուն նե րը և մի շարք նո րեկ ներ 
գոր ծում են ԱՄՆ-ում: հա մա կարգ ված կա պի տա լիզ մի այն պի սի երկր ներ, ինչ-
պես Շ վե դիան և Գեր մա նիան, ու նեն խիստ մրցու նակ արդ յու նա բե րու թյուն, 
օ րի նակ, ավ տո մե քե նա շի նու թյան կամ մե քե նա շի նու թյան ո լոր տում: Այն տեղ 
ար տադր վում են բա րիք ներ, ո րոնք մեծ ծա վա լի կա պի տա լի ներդր ման պատ ճա-
ռով շատ եր կա րա ժամ կետ պլա նա վոր ման ժա մա նա կա հատ ված ներ ու նեն: Այս 

Սոցիալականուղղվածությունունեցողշուկայականտնտեսություն։հա մա կարգ ված 

կա պի տա լիզ մի գեր մա նա կան տար բե րա կի հա մար հետ պա տե րազմ յան շրջա նից ի վեր ձևա վոր վել է «սո ցիա-

լա կան շու կա յա կան տնտե սու թյուն» հաս կա ցու թյու նը կամ, հակ նար կում Գեր մա նիա յի Դաշ նա յին հան րա-

պե տու թյան կա ռա վա րու թյան նախ կին նստա վայ րի, «հռե նոս յան կա պի տա լիզ մը»: Սո ցիա լա կան շու կա յա կան 

տնտե սու թյունն ար ձա գանք էր, մի կող մից, արդ յու նա բե րա կա նաց ման սո ցիա լա կան վայ րի վե րում ե րին, 

և, մյուս կող մից, նա ցիո նալ-սո ցիա լիս տա կան դիկ տա տու րա յի սար սափ նե րին: Այն սան ձար ձակ կա պի տա-

լիզ մի և սո ցիա լիս տա կան տնտե սա կար գի միջև մի եր րորդ ճա նա պար հի փորձն է: վեր ջինս հետ պա տե-

րազմ յան շրջա նում ու ներ ան թե րագ նա հա տե լի գրա վիչ ուժ: Բո լո րո վոին նոր ըն դուն ված հիմ ա կան օ րեն քը 

խարսխ ված չէր որևէ ո րո շա կի տնտե սա կար գի վրա: 15-րդ հոդ վա ծում այն ըն ձե ռում է ար տադ րա մի ջոց նե րի 

սո ցիա լի զաց ման հնա րա վո րու թյուն: Կա պի տա լիզ մի նկատ մամբ մա սամբ քննա դա տա կան վե րա բեր մունք 

ու նեին նաև կու սակ ցու թյուն նե րը: Ք րիս տո նեա-դե մոկ րա տա կան միու թյան հ յու սի սա յին հ ռե նոս- վեսթ ֆա-

լիա երկ րա մա սի միու թյունն իր 1947 թվա կա նի Ահ լեն յան ծրագ րում հան դես էր գա լիս «քրիս տո նեա կան 

սո ցիա լիզ մի» օգ տին, իսկ սո ցիալ-դե մոկ րա տա կան կու սակ ցու թյու նը պա հան ջում էր արդ յու նա բե րու թյան 

բա զա յին ճյու ղե րի պե տա կա նա ցում: Այս պի սով՝ սո ցիա լա կան շու կա յա կան տնտե սու թյու նը Գեր մա նիա յի 

բնակ չու թյա նը շու կա յա կան տնտե սու թյան ու ժո ղովր դա վա րու թյան օգ տին գրա վե լու փորձն էր:
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արդ յու նա բե րու թյուն նե րում չեն պա հանջ վում հիմ նա րար նո րա րա րու թյուն ներ, 
բայց պա հանջ վում են մշտա կան բա րե լա վում ներ: Այս գոր ծոն նե րը նպաս տում 
են այն պի սի նստա վայ րե րին, որ տեղ կան լավ պատ րաստ ված աշ խա տու ժեր, 
ո րոնք եր կա րա ժամ կետ մնում են ի րենց ձեռ նար կու թյու նում և ա պա հո վում 
«համ բե րա տար» կա պի տա լի հա սա նե լիու թյուն:

2. Նոր մա տի վա յին տե սանկ յու նից եր կու մո դել նե րը տար բեր վում են: Սո ցիալ-
դե մոկ րա տիա յի ար ժեք ներն ա վե լի շատ ի րա կա նաց վում են հա մա կարգ ված 

Նոր մա տի վա յին 

հար թու թյուն

Տն տե սա գետ Ալֆ րեդ Մ յուլ լեր-Ար մա քը մե ծա պես նպաս տել է հա յե ցա կար գի ու հաս կա ցու թյան ձևա վոր-

մա նը և շա րադ րել դրանք իր 1947 թվա կա նին լույս տե սած «Տն տե սու թյան կա ռա վա րում և շու կա յա կան 

տնտե սու թյուն» գրքում:

«Մենք խո սում ենք «սո ցիա լա կան շու կա յա կան տնտե սու թյու նից», որ պես զի հատ կան շենք այդ եր րորդ 

տնտե սա քա ղա քա կան ձևը: Դա նշա նա կում է, […] որ մեզ շու կա յա կան տնտե սու թյու նը ներ կա յա նում է 

անհ րա ժեշտ որ պես ա պա գա տնտե սա կար գի կրող փայ տա մած, միայն թե դա հենց պետք է լի նի ոչ թե 

ինքն ի րեն թողն ված, ա զա տա կան շու կա յա կան տնտե սու թյուն, այլ գի տակ ցա բար կա ռա վար վող, և այն էլ 

սո ցիա լա պես կա ռա վար վող շու կա յա կան տնտե սու թյուն»: (Մ յուլ լեր-Ար մաք, 1947թ., 88)

Դա ո րո շա կիո րեն նշա նա կում էր մրցակ ցու թյուն, ա զատ գնա գո յա ցում և ար տադ րա մի ջոց նե րի նկատ մամբ 

մաս նա վոր սե փա կա նու թյուն՝ մի կող մից, և սո ցիա լա կան ա պա հո վագ րու թյուն նե րի և հար կա յին պրոգ-

րե սիա յի մի ջո ցով սո ցիա լա կան հա մա հար թե ցում՝ մյուս կող մից: Ընդ ո րում, պե տու թյան դե րը ճշգրտո րեն 

ո րոշ ված չէր: Դաշ նա յին հան րա պե տու թյան գո յու թյան ա ռա ջին տա րի նե րին շու կա յին մի ջամ տու թյուն նե րը 

սահ մա նա փակ էին, օ րի նակ, մե նաշ նորհ նե րի ձևա վո րու մը կան խե լու նպա տա կով: 1970-ա կան թվա կան նե րից 

տնտե սու թյան վրա ազ դե ցու թյունն ընդ լայն վեց, մաս նա վո րա պես, կոն յունկ տու րա յի կա ռա վար ման մի ջո ցով:

հ ռե նոս յան կա պի տա լիզմ ու շադ րու թյան ար ժա նա ցավ ամ բողջ աշ խար հում, ո րով հետև հա ջող վեց տնտե-

սու թյան և զ բաղ վա ծու թյան ա ճը միա վո րել ընդ լայն վող սո ցիա լա կան պե տու թյան հետ: Նաև այլ եվ րո պա-

կան երկր ներ են ձգտում այս մո դե լին: Եվ րո պա յի հա մար սահ մա նադ րու թյան նա խա գի ծը 1-3 հոդ ված նե րում 

որ պես Եվ րա միու թյան նպա տակ է սահ մա նում սո ցիա լա կան շու կա յա կան տնտե սու թյու նը:

Լուդ վիգ Էր հար դի «Բա րե կե ցու թյուն բո լո րի հա մար» խոս տում, ան շուշտ, կա տար վեց ոչ ա մեն մե կի հա մար, 

քա նի որ, մաս նա վո րա պես, 1970-ա կան թվա կան նե րի նավ թա յին ճգնա ժա մե րով և վե րա միա վոր մամբ պայ մա-

նա վոր ված ծա գե ցին նոր սո ցիա լա կան հիմ ա հար ցեր հատ կա պես աշ խա տան քի շու կա յում: Այ դու հան դերձ, 

հա ջող վեց ստեղ ծել լայն մի ջին շերտ, որն էա պես նպաս տեց ե րի տա սարդ ժո ղովր դա վա րու թյան կա յաց մա նը:

հաս կա ցու թյան հան րա հայ տու թյունն այս ըն թաց քում հան գեց րել է ո րո շա կի կա մա յա կա նու թյան: Ինչ պես 

ռոր շա խի թես տի պա րա գա յում, նույն ձևով նաև այս տեղ ցան կա ցած տար բեր հա յե ցա կար գեր առգծ վում 

են այդ հաս կա ցու թյա նը:

Գեր մա նիա յի արհ միու թյուն նե րի կոն ֆե դե րա ցիա յի հիմ ադ րու թա յին ծրա գի րը սո ցիա լա կան շու կա յա կան 

տնտե սու թյու նը հատ կան շում է որ պես «պատ մա կան մեծ ա ռա ջըն թաց»: Իսկ ընդ հա նուր մե տա լուր գիա յի 

ո լոր տի գոր ծա տու նե րի միու թյան կող մից ստեղծ ված մի կազ մա կեր պու թյուն կոչ վում է «Նոր սո ցիա լա կան 

շու կա յա կան տնտե սու թյուն» նա խա ձեռ նու թյուն: Այս պի սով՝ գրե թե յու րա քանչ յուր քա ղա քա կան հո սանք 

վկա յա կո չում է սո ցիա լա կան շու կա յա կան տնտե սու թյու նը, ընդ ո րում, ի հար կե, սո ցիա լա կան քա ղա քա-

կա նու թյան, կար գա վոր ման և շու կա յա կան տնտե սու թյան հա վա սա րակշ ռու թյու նը մեկ նա բան վում է 

ա մե նա տար բեր կերպ:
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Գլոբալիզացիա 

– «Աշխարհը 

տափակ է»

Գ լո բա լի զա ցիա յի 

շար ժիչ ու ժե րը

1. Առևտ րա յին 

խո չըն դոտ նե րի 

վե րա ցում

2. Զար գա ցող 

երկր նե րի վե րել քը

կա պի տա լիզ մի երկր նե րում: Եր կա րա ժամ կետ զբաղ վա ծու թյան հա րա բե-
րու թյուն նե րը գոր ծա ռու նե րին տա լիս են ա վե լի շատ ա պա հո վու թյուն, քան 
«ըն դուն ման և ա զատ ման» աշ խա տա շու կան: Եր կա րա ժամ կետ ներդ րում ներ 
ա նող և ոչ թե հիմ նա կա նում կար ճա ժամ կետ շա հա դի տա կան ակն կա լիք նե րով 
ա ռաջ նորդ վող ձեռ նար կու թյուն ներն էլ ի րենց հեր թին նպաս տում են ա ռա վել 
կա յուն աշ խա տան քա յին ո լոր տի ձևա վոր մա նը:

3.3.  Նոր շրջանակային պայմաններ 
գլոբալիզացիայի մեջ

«Աշ խար հը տա փակ է», այս պես է կոչ վում 2006 թվա կա նին լույս տե սած մի գիրք: 
Ի՞նչ է ու զում ա սել այս փո խա բե րու թյու նը: հե ղի նակ Թո մաս Ֆ րիդ մենն ա ռաջ է 
քա շում այն դրույ թը, որ գլո բա լի զա ցիա յի շնոր հիվ հա մաշ խար հա յին տնտե սու-
թյու նը թևա կո խել է մի նոր դա րաշր ջան, որ տեղ հա մաշ խար հա յին մրցակ ցու թյու նը 
մե ծա պես սաստ կա ցել է: Ժո ղովր դա կան տնտե սու թյուն ներն ըն դա մե նը անն շան 
չա փով ու նեն պատս պար վե լու հնա րա վո րու թյուն: հա մաշ խար հա յին մրցակ ցու-
թյան խա ղա դաշ տը հար թեց ված է, հենց տա փակ է: Ֆ րիդ մենն ա ռանձ նաց նում է 
գլո բա լի զա ցիա յի մի քա նի շար ժիչ ու ժեր։

 ● 1950-ա կան թվա կան նե րից սկսած՝ մի ջազ գա յին հա մա ձայ նագ րե րով քայլ առ 
քայլ վե րաց վում են առևտ րա յին խո չըն դոտ նե րը: Առևտ րի հա մաշ խար հա յին 
կազ մա կեր պու թյան (WTO, նախ կի նում՝ GATT) հա մա ձայ նագ րե րով ի ջեց վել 
են մաք սա յին տուր քե րը, և վե րաց վում են ներկր ման սահ մա նա փա կում նե րը: 
1970-ա կան թվա կան նե րից սկսած՝ երկր նե րի ար ժույթ նե րի միջև փո խար ժեք-
նե րը հիմ նա կա նում ա զատ են: Եվ րա միու թյան և ՆԱՖԹԱ-ի (ԱՄՆ, Կա նա դա 
և Մեք սի կա) տա րա ծաշր ջա նա յին ա զատ առևտ րա յին գո տի նե րում առևտ րի 
բո լոր սահ մա նա փա կում նե րը գործ նա կա նում ար դեն վե րաց ված են: Մեր կո-
սու րի (Mercosur) դա շինք նե րը Լա տի նա կան Ա մե րի կա յում և ԱՍԵԱՆ-ը հա րա-
վարևել յան Ա սիա յում ձգտում են նման բա նի:

 ● Ե թե նախ կի նում Եվ րո պան, ԱՄՆ-ը և Ճա պո նիան էին հա մաշ խար հա յին շու կա-
նե րում գե րիշ խող ու ժե րը, հի մա ա վե լի ու ա վե լի շատ երկր ներ են մտնում մրցակ-
ցու թյան մեջ: Չի նաս տա նը, 1970-ա կան թվա կան նե րից սկսած, քայլ առ քայլ 
հա մաշ խար հա յին շու կա յի և շու կա յա կան տնտե սու թյան առջև իր մե կու սաց ված 
պլա նա յին տնտե սու թյու նը բա ցե լով, այս ըն թաց քում ար ձա նագ րում է ա ճի բարձր 
տեմ պեր և Գեր մա նիա յից հե տո դար ձել է աշ խար հի երկ րորդ ա մե նա մեծ ար տա-
հա նող եր կի րը: 1989 թվա կա նի շրջա դար ձից հե տո նախ կին խորհր դա յին հան րա-



52

3. Տեխ նի կա կան 

նո րա րա րու թյուն ներ

Գ լո բա լի զա ցիա յից 

շա հող նե րը՝ 

գի տա տար 

տնտե սու թյուն ներ

Բարձ րո րակ 

արդ յու նա բե րա կան 

ապ րանք նե րի 

թո ղած ազ դե ցու-

թյու նը

պե տու թյուն նե րը և Արևել յան Եվ րո պան ան ցել են շու կա յա կան տնտե սու թյան և 
մր ցակ ցում են հա մաշ խար հա յին առևտ րի մեջ: Դ րա նից քիչ հե տո նաև հնդ կաս-
տանն սկսեց ա զա տա կա նաց նել իր մինչ այդ հո վա նա վոր չա կան ու խիստ կար-
գա վոր վող տնտե սու թյու նը և հի մա գտնվում է տնտե սա կան ա ճի մա սով Չի նաս-
տա նին հաս նե լու ճա նա պար հին: Այս պես ընդ հա նուր առ մամբ եր կու մի լիար դից 
ա վել մարդ նոր մտել է հա մաշ խար հա յին մրցակ ցու թյան մեջ:

 ● Տեխ նի կա կան նո րա րա րու թյուն ներն ա րա գաց րին այդ եր կու քա ղա քա կա նա-
պես մղվող գոր ծըն թաց նե րը: Մի ջազ գա յին հե ռա խո սա զան գե րի ծախ սե րը 
ա պա կե թե լա յին տեխ նի կա յի շնոր հիվ կրճատ վել և հա սել են այդ ծախ սե րի 
մաս նի կի մա կար դա կի, այն պես որ հնդ կաս տա նի հե ռա խո սա յին կենտ րոն-
նե րը զան գեր կա րող են ըն դու նել ԱՄՆ-ից: հա մա ցան ցի մի ջո ցով կա րե լի է 
վայր կե նա կան ա րա գու թյամբ պատ վեր ներ փո խան ցել համ բուր գից Շան հայ: 
Փա րիզ յան որևէ ֆիր մա յի հա մար ծրագ րա յին ա պա հո վում կա րե լի է մշա կել 
հնդկա կան Բան գա լո րում: հաշ վա պա հու թյու նը կա րե լի է Լոն դո նից Պ րա գա 
տե ղա փո խել: Ժա մա նա կա կից լո գիս տի կան ըն ձե ռում է հա մա լիր ար տադ-
րա կան շղթա նե րի հնա րա վո րու թյուն, այն պես որ ա ռան ձին մա սեր կա րող են 
ար տադր վել աշ խար հի տար բեր վայ րե րում, հա վաք վել և, ի վեր ջո, աշ խար հում 
ա մե նու րեք վա ճառ վել: Նա վագ նա ցու թյան հա մար փո խադր ման ծախ սե րը 
նվա զել են, իսկ օ դա նա վով ուղևո րու թյուն ներն այլևս պեր ճան քի ապ րանք չեն:

Ով քե՞ր են այդ գլո բա լի զա ցիա յից շա հող նե րը: Ա մե նա շատ օ գու տը քա ղում են գի տա-
տար է կո նո մի կա նե րը: Դ րանք ին տեն սիվ հե տա զո տու թյուն ներ ի րա կա նաց նող տնտե-
սա կան ճյու ղեր ու նե ցող երկր ներն են, ո րոնց հա մար, ա հա, հա մաշ խար հա յին շու կան 
ի րաց ման հսկա յա կան շու կա է բա ցում: Ին չո՞ւ է դա այդ պես: Մեծ ծախ սե րով մեկ 
ան գամ iPod մշա կե լով՝ կա րե լի է հա մե մա տա բար է ժան ծախ սե րով կազ մա կեր պել դրա 
սե րիա կան ար տադ րու թյու նը և մի լիոն նե րով վա ճա ռել հա մաշ խար հա յին շու կա յում: 
Տե ղայ նո րեն սահ մա նա փակ ված շու կա յում մշակ ման ծախ սե րը, հնա րա վոր է, չար դա-
րաց նեն ի րենց: Որևէ ծրագ րա յին ա պա հո վում, երգ կամ կի նոն կար, ար տադր վե լուց 
հե տո, այն քան ա վե լի շա հու թա բեր կդառ նա, որ քան ա վե լի մեծ է ի րաց ման շու կան:

Նույ նը վե րա բե րում է նաև բարձ րո րակ մշակ ման արդ յու նա բե րա կան ապ րանք նե րին: 
Ավ տո մե քե նա յի նոր մո դելն, օ րի նակ, կա րող է մշակ վել միայն հին գից տա սը տա րի 
տևող ժա մա նա կա հատ վա ծում: Նոր տեխ նո լո գիա նե րը, ինչ պես, օ րի նակ, հիբ րի-
դա յին շար ժի չը, շա հա վետ են միայն այն դեպ քում, ե թե ար տադր ված մե քե նա նե րի 
հա մար մեծ շու կա կա: Այդ իսկ պատ ճա ռով Ճա պո նիա յի և Գեր մա նիա յի ավ տո մո-
բի լա յին արդ յու նա բե րու թյուն նե րը, ո րոնք մշա կում նե րի հա մար շատ ներդ րում ներ 
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Զանգ վա ծա յին 

սպառ ման 

ապ րանք նե րի 

թո ղած ազ դե ցու-

թյուն նե րը

Գ լո բա լի զա ցիա յի 

ա ռա վե լու թյուն նե րը

Գ լո բա լի զա ցիա յի 

ստվեր նե րը

Ե կա մուտ նե րի 

խո տո րում ի րա րից

են կա տա րել, մե ծա պես շա հել են գլո բա լի զա ցիա յից: Ընդ հա նուր առ մամբ, գլո բա-
լի զա ցիա յից շա հել են մաս նա գի տաց ման բարձր մա կար դակ ու նե ցող այն երկր-
նե րը, ո րոնք գրա վիչ են հե տա զո տող նե րի և ս տեղ ծա գործ գիտ նա կան նե րի հա մար:

Զանգ վա ծա յին սպառ ման ապ րանք նե րի պա րա գա յում ի րա վի ճակն այլ է: Ե թե, 
օ րի նակ, գոր ծա րանն ար տադ րում է կար ճաթև մար զա շա պիկ ներ, ծախ սե րը գրե-
թե նույն չա փով ա վե լա նում են, որ քան դրանց ար տադր ված քա նա կը: Մաս նա գի-
տաց ման ա ռա վել բարձր մա կար դա կի և ա ռա վել բար վոք են թա կա ռուց ված քի 
մի ջո ցով ձեռք բեր վող մրցակ ցա յին ա ռա վե լու թյուն նե րը պար զու նակ ար տադ-
րու թյան ապ րանք նե րի պա րա գա յում, ո րոնց դեպ քում հե տա զո տու թյուն ներն ու 
մշա կում նե րը մեծ դեր չեն խա ղում, այն քան էլ մեծ կշիռ չու նեն: Այդ պատ ճա ռով 
լայն սպառ ման ապ րանք նե րի ար տադ րու թյունն ակն հայ տո րեն ան հե տա նում է 
բարձր աշ խա տա վար ձի երկր նե րից: Դ րանց ար տադ րու թյու նը տե ղա փոխ վում է 
այն պի սի երկր ներ, որ տեղ ար տադ րու թյան ծախ սերն ա մե նա քիչն են: Տեքս տիլ 
արդ յու նա բե րու թյու նը նախ կի նում Եվ րո պա յի ա մե նա մեծ տնտե սա կան ճյու ղե-
րից մեկն էր: հի մա այն կա րե լի է գտնել միայն մի քա նի շու կա յա կան խոր շե րում, 
ինչ պես, օ րի նակ, գե ղաձև հա գուս տի ո լոր տում: Զանգ վա ծա յին ապ րանք նե րի 
ար տադ րու թյու նը տե ղա փոխ վել է հնդ կաս տան, Բանգ լա դեշ կամ Չի նաս տան:

Դա նշա նա կում է, որ գլո բա լի զա ցիա յից օ գուտ կա րող են քա ղել ինչ պես կոնստ-
րուկ տո րա կան մեծ աշ խա տան քով և ս տեղ ծա գոր ծա կան ներդ րում նե րով ար տադ-
րանք ա ռա ջար կող գի տա տար տնտե սու թյուն նե րը, այն պես էլ լայն սպառ ման է ժան 
ապ րանք ներ ար տադ րող երկր նե րը: Դա նաև տե ղի է ու նե ցել: Գեր մա նիան՝ որ պես 
աշ խար հում ար տա հան ման գծով ա ռա ջա տար եր կիր, ամ բողջ աշ խարհ է ար տա-
հա նում բարձ րո րակ ավ տո մե քե նա ներ ու սար քա վո րում ներ: Ծ րագ րա յին ա պա-
հո վում ներ մշա կող ա մե րիկ յան Գուգլ և Մայք րո սոֆթ ֆիր մա նե րը Չի նաս տա նում 
և ռու սաս տա նում նույն քան հայտ նի են, որ քան ի րենց հայ րե նի երկ րում: Մ յուս 
կող մից, գի տա տար տնտե սո թյուն ներն օ գուտ են ստա նում լայն սպառ ման է ժան 
ապ րանք նե րի ներկ րու մից: Թոս թեր ներ, գուլ պա ներ, ԻՔԵԱ-ի կա հույք, այ սինքն՝ 
այն ա մե նը, ինչ ար տադր վում է Չի նաս տա նում, Արևել յան Եվ րո պա յում և ցածր 
աշ խա տա վար ձի մյուս տնտե սու թյուն նե րում, ան ցած եր կու տաս նամ յակ նե րում 
գնո ղու նա կու թյան հա մե մա տու թյամբ ա վե լի է ժա նա ցել է:

Զար գա ցումն, ան շուշտ, ու նի նաև ստվե րոտ կող մեր.

1. Գ լո բա լի զա ցիա յից շա հում են հա սա րա կու թյան ոչ բո լոր ան դամ նե րը, շա տե րը 
նույ նիսկ ա մենևին չեն շա հում, իսկ ո մանք էլ կա նո նա վոր կեր պով դուրս են 
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Մի ջազ գա յին 

սո ցիա լա կան ստան-

դարտ նե րի 

բա ցա կա յու թյուն

Արդ յո՞ք մրցակ ցա յին 

ճնշու մը պա հան-

ջում է սո ցիա լա կան 

և բ նա պահ պա նա-

կան ստան դարտ-

նե րի վե րա ցում:

մղվում դրա նից: Եվ րո պա յում տեքս տիլ ար տադ րող գոր ծա րա նի բան վո րի 
հա մար քիչ մխի թա րու թյուն է, որ հարևան տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գիա նե րի 
ֆիր մա յի պատ վեր նե րի մատ յա նը լցված է, ե թե իր ձեռ նար կու թյու նը փակ վում է 
հե տա գա յում ցածր աշ խա տա վար ձի որևէ երկ րում ար տադ րու թյու նը կազ մա-
կեր պե լու նպա տա կով: Բա րե կե ցու թյունն ընդ հա նուր առ մամբ ա ճել է ինչ պես 
բա րե կե ցիկ երկր նե րում, այն պես էլ զար գա ցող երկր նե րում: 1990 թվա կա նից 
սկսած՝ եր կու տաս նամ յակ ներն ար ձա նագ րում են ամ բողջ աշ խար հում տնտե-
սա կան ա մե նա բարձր ա ճը, ո րը երբևէ չափ վել է: Միայն Չի նաս տա նում 1970-
ա կան թվա կան նե րից ի վեր 400 մի լիոն մարդ հաղ թա հա րել է ՄԱԿ-ի կող մից 
սահ ման ված բա ցար ձակ աղ քա տու թյան սահ մա նը, ան շուշտ, մա սամբ ծանր 
աշ խա տան քա յին պայ ման նե րում: Բայց միա ժա մա նակ բա րե կե ցու թյան բաշխ-
վա ծու թյունն ան հա վա սար է, ինչ պես եր բեք մինչ այդ: հատ կա պես զար գա ցող 
երկր նե րում, բայց նաև բա րե կե ցիկ երկր նե րում ե կա մուտ նե րի միջև տար բե-
րու թյունն ա վե լի ու ա վե լի է մե ծա նում:

2. հա մաշ խար հա յին առևտ րի ա զա տա կա նա ցու մը տաս նամ յակ ներ տևած կոշտ 
գոր ծըն թաց էր: Այ դու հան դերձ, այդ, այս պես կոչ ված, «բա ցա սա կան» գլո բա լի-
զա ցիան, ո րի ժա մա նակ վե րաց վե ցին կա նո նա կար գե րը, նշա նա կա լիո րեն ա վե-
լի ա րագ ա ռա ջըն թաց է ու նե ցել, քան «դրա կան» գլո բա լի զա ցիա յի, այ սինքն՝ 
անհ րա ժեշտ դար ձած նոր ստան դարտ նե րի մշակ ման գոր ծըն թա ցը, ո րը գրե թե 
ա ռա ջըն թաց չու նի: Օ րի նակ՝ Կիո տո յի ար ձա նագ րու թյու նը նաև 15 տա րի անց 
չի վա վե րաց վել բո լոր պե տու թյուն նե րի կող մից և չի էլ պահ պան վում բո լոր այն 
պե տու թյուն նե րի կող մից, ո րոնք պար տա վոր վել են ի րա կա նաց նել ար ձա նագ-
րու թյան դրույթ նե րը: հա մաշ խար հա յին սո ցիա լա կան չա փո րո շիչ նե րը, ինչ պես, 
օ րի նակ, գոր ծա ռու նե րի պաշտ պա նու թյան նպա տա կով Աշ խա տան քի մի ջազ-
գա յին կազ մա կեր պու թյան կող մից ըն դուն ված նոր մե րը, պար տա դիր բնույթ չեն 
կրում: Սո ցիա լա կան ու տնտե սա կան հիմ նա րար ի րա վունք նե րի վե րա բեր յալ 
ՄԱԿ-ի դաշ նագ րե րը մի ջազ գա յին ի րա վուն քով թեև պար տա դիր են, բայց ի րա-
կան հետևանք ներ գրե թե չեն ու նե ցել: Մինչև այդ հիմ նա րար ի րա վունք նե րի 
կի րար կու մը դեռևս եր կար ճա նա պարհ կա անց նե լու:

Գ լո բա լի զա ցիա յի առն չու թյամբ ար տա հայտ ված մտա հո գու թյուն նե րից մե կը «դե պի 
հա տա կը մրցա վազքն» է, այ սինքն՝ նվա զա գույն սո ցիա լա կան ու բնա պահ պա նա-
կան չա փո րո շիչ նե րի հա մար մղվող մրցա վազ քը: Այս դրույ թի դեմ է խո սում այն հան-
գա ման քը, որ ա մե նա բարձր սո ցիա լա կան ու բնա պահ պա նա կան ստան դարտ ներ 
ու նե ցող երկր նե րը նաև ա մե նամր ցու նակ ժո ղովր դա կան տնտե սու թյուն ներն են: 
Այդ թվին են պատ կա նում ա ռա ջին հեր թին սկան դի նավ յան երկր նե րը՝ ի րենց օ րի-
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Ս կան դի նա վիա յի 

հա կա դիր օ րի նա կը

նա կե լի բնա պահ պա նա կան նոր մե րով և աշ խար հում ա մե նաընդգր կուն բա րօ րու-
թյան հա մա կար գե րով, ո րոնք ֆի նան սա վոր վում են բարձր հար կե րի հաշ վին: Այս-
պի սով՝ պար տա դիր չէ, որ մեծ ծախ սե րը մրցակ ցու թյա նը վնաս լի նեն, ե թե դրանք, 
ինչ պես Ֆին լան դիա յում, Շ վե դիա յում, Նոր վե գիա յում և Դա նիա յում, հան գեց նում 
են մաս նա գի տաց ման հո յա կապ հա մա կար գե րի և հե տա զո տա կան աշ խա տան քի, 
գե րա զանց են թա կա ռուց ված քի, կո ռուպ ցիա յից զերծ արդ յու նա վետ կա ռա վար ման, 
ինչ պես նաև սո ցիա լա կան խա ղա ղու թյան: Բարձր զար գաց ման հա սած բա րե կե-
ցիկ եր կիրն, այս պի սով, կա րող է խթա նել մրցու նա կու թյունն ու բա րե կե ցու թյու նը 
նաև ա զատ շու կա նե րի պայ ման նե րում: Ան շուշտ, դրա հա մար ան պայ ման նաև 
նա խադր յալ ներ են անհ րա ժեշտ: Ե թե երկր նե րը ո րա կա պես նույն քա նով ա վե լին 
չեն ա ռա ջար կում, քան ի րենց ծախ սերն են, ա պա գլո բա լի զա ցիա յում կորց նում են: 
Եվ, վեր ջա պես, այն փաս տից, որ ա մե նա բարձր ստան դարտ ներ ու նե ցող երկր ներն 
ա մե նա շատն են շա հում գլո բա լի զա ցիա յից, չի բխում, որ այդ ստան դարտ նե րը 
մե խա նի կո րեն են տա րած վում: 

Ի՞նչէդանշանակումսոցիալ-դեմոկրատիայիհամար:
 ● Կա պի տա լիզ մը և ժո ղովր դա վա րու թյունն ի րենց ա ռա ջաց ման մեջ սեր տո րեն 

միահ յուս ված են:
 ● Կա պի տա լիզ մը կա րող է հան գեց նել ժո ղովր դա վա րու թյու նը քայ քա յող ան հա-

վա սա րու թյուն նե րի: Դ րանց հա մար սո ցիալ-դե մոկ րա տիան պետք է գտնի 
պա տաս խան ներ:

 ● Սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի տե սանկ յու նից հա մա կարգ ված կա պի տա լիզմն ա ռա-
վել շա հե կան մո դելն է: Այն ե րաշ խա վո րում է ա ռա վել կա յուն տնտե սա կարգ՝ 
ա ռա վել բարձր սո ցիա լա կան հա մա հար թեց մամբ և ա ռա վել եր կա րա ժամ կետ 
աշ խա տան քա յին հա րա բե րու թյուն նե րով, քան չհա մա կարգ վող կա պի տա լիզ մը:

 ● Գ լո բա լի զա ցիան հան գեց րել է հա մաշ խար հա յին տնտե սա կան ա ռա ջըն թա ցի 
և մեծ տնտե սա կան դի նա մի կա յի: Բայց այն ա ռաջ է քա շել նաև նոր սո ցիա-
լա կան հար ցեր: 
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Ա զա տու թյուն, 

ար դա րու թյուն և 

հա մե րաշ խու թյուն

4.  ՍՈՑԻԱԼ-ԴԵՄՈԿՐԱՏԻԱՅԻ 
ՏՆՏԵՍԱՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԿՈՂՄՆՈՐՈՇՈւՄԸ

Քրիսթիան Քրելլ, Սիմոն Ֆաութ

Այսգլխում՝
 ● ներ կա յաց վում են սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի տնտե սա քա ղա քա կան կողմ նո րո-

շում նե րը.
 ● նշվում են սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի (ա զա տու թյուն, ար դա րու թյուն և հա մե րաշ-

խու թյուն) հիմ նա րար ար ժեք նե րը.
 ● նկա րագր վում են այն հիմ նա րար ի րա վունք նե րը, ո րոնց լիար ժեք գոր ծո ղու-

թյանն ու ի րա կա նաց մանն է ձգտում սո ցիալ-դե մոկ րա տիան.
 ● վեր ջա պես, ներ կա յաց վում են «կա յու նու թյուն, սո ցիա լա կան հա մա հար թե ցում 

և տն տե սա կան դի նա մի կա» սկզբունք նե րը, ո րոնց դրոշ մը պետք է կրի սո ցիալ-
դե մոկ րա տիա յի տնտե սա կան քա ղա քա կա նու թյու նը, ե թե այն կողմ նո րոշ վում է 
հիմ նա րար ար ժեք նե րին ու հիմ նա րար ի րա վունք նե րին: 

Սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի տնտե սա քա ղա քա կան կողմ նո րո շու մը բա ցատ րե լու 
հա մար նախ միան գա մայն գի տա կա ցա բար դուրս գանք նեղ տնտե սա քա ղա քա-
կան շրջա նա կից և սկզ բուն քո րեն հարց նենք, թե ո՞ր ար ժեք նե րին է կողմ նո րոշ վում 
սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի հե ռան կարն ամ բողջ հա սա րա կու թյան հա մար: Քան զի 
քա ղա քա կան գոր ծը, ան գամ ե թե խնդրո ա ռար կան այն պի սի մաս նա կի ո լորտ ներն 
են, ինչ պի սիք են տնտե սա կան կամ սո ցիա լա կան քա ղա քա կա նու թյու նը, մշտա-
պես աչ քի ա ռաջ պետք է ու նե նա ամ բողջ հա սա րա կու թյու նը:

4.1. հիմ նա րար ար ժեք ներ

Ա զա տու թյուն, ար դա րու թյուն և հա մե րաշ խու թյուն՝ սրանք են սո ցիալ-դե մոկ րա-
տիա յի ա ռանց քա յին հիմ նա րար ար ժեք նե րը: Այն ձգտում է մի հա սա րա կու թյան, 
որ տեղ այդ ար ժեք ներն ի րա կա նաց ված են: Սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի հիմ նա րար 
ար ժեք նե րը նույ նա կարգ են, պայ մա նա վո րում և միա ժա մա նակ սահ մա նա փա-
կում են ի րար:

Սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի հիմ նա րար ար ժեք նե րը ման րա մասն նկա րագր ված, վեր 
հան ված և պար զա բան ված են «Սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի հիմ քե րը» ըն թեր ցագր-
քում: Այդ պատ ճա ռով այս գրքում կտրվի միայն հա մա ռոտ սահ մա նում:



57

Ա զա տու թյուն՝ 

ինք նո րոշ ված կյանք

Ար դա րու թյուն՝ 

բաժ նեկ ցու թյուն և 

ա պա հո վու թյուն

Հա մե րաշ խու թյուն՝ 

միմ յանց հա մար 

պա տաս խա նատ-

վու թյուն կրե լը

Պատ մա կան 

ար մատ նե րը

Լրացուցիչընթեր-

ցանությանհամար.

Թո բիաս Գոմ բերթ 

(2008թ.), Սո ցիալ-

դե մոկ րա տիա յի 

հիմ քե րը, Սո ցիալ-

դե մոկ րա տիա յի 

ըն թեր ցագր քեր, 

հա տոր 1, Երևան 

2011թ.

 ● Ա զա տու թյուն՝ նշա նա կում է ապ րել ինք նո րոշ ված: Դ րա նով նախ են թադր վում է 
պե տու թյան կամ հա սա րա կու թյան կող մից կա մա յա կան ոտնձ գու թյուն նե րից 
ա զա տու թյու նը: Բայց ի րա կան ա զա տու թյուն ձեռք է բեր վում միայն այն ժա մա-
նակ, երբ ա զա տու թյան օգ տա գործ ման հա մար ստեղ ված են նաև տնտե սա-
կան ու սո ցիա լա կան նա խադր յալ նե րը:

 ● Ար դա րու թյան հիմ քը բո լոր մարդ կանց հա վա սար ար ժա նա պատ վու թյունն է, և 
այն պա հան ջում է ոչ միայն հա վա սա րու թյուն օ րեն քի ա ռաջ, այլ նաև բաժ նեկ ցու-
թյան և սո ցիա լա կան ա պա հո վու թյան հա վա սար հնա րա վո րու թյուն ներ՝ ան կախ 
ըն տա նե կան դրու թյու նից, սո ցիա լա կան ծա գու մից, ու նեց ված քից կամ սե ռից:

 ● հա մե րաշ խու թյու նը մարդ կանց՝ միմ յանց հա մար պա տաս խա նատ վու թյուն 
կրե լու և փո խա դար ձա բար օգ նե լու պատ րաս տա կա մու թյունն է: Սո ցիալ-դե-
մոկ րատ Յո հան նես ռաուն հա մե րաշ խու թյունն ան վա նել է հա սա րա կու թյունն 
ի րար կա պող շա ղախ:

Ու շագ րավ է այս ե րեք հիմ նա րար ար ժեք նե րի պատ մու թյու նը: Ն րանց ար մատ-
նե րը հաս նում են Լու սա վո րու թյան դա րաշր ջան և ժա մա նա կին հե ղա փո խա կան 
կար գա խոս էին: «Ա զա տու թյան, հա վա սա րու թյան, եղ բայ րու թյան» պա հան ջը 
հատ կան շա կան էր 1789 թվա կա նի Ֆ րան սիա կան հե ղա փո խու թյա նը: 18-րդ դա րի 
կե սե րից սկսած՝ բան վո րա կան շար ժու մը շա րու նակ ա ռաջ էր քա շում այդ պա հանջ-
նե րը: Երբ 1863 թվա կա նին Ֆեր դի նանդ Լա սա լի կող մից դրվե ցին Գեր մա նիա յի 
սո ցիալ-դե մոկ րա տա կան կու սակ ցու թյան հիմ քե րը, բան վոր ներն ի րենց դրո շի 
վրա գոր ծե ցին «Ա զա տու թյուն, հա վա սա րու թյուն և եղ բայ րու թյուն» պա հան ջը:

վեր ջա պես, Գեր մա նիա յի սո ցիալ-դե մոկ րա տա կան կու սակ ցու թյու նը նաև ա ռա-
ջին կու սակ ցու թյունն էր, ո րը 1959 թվա կա նին իր հիմ նա դու թա յին ծրագ րում՝ 
«Գո դես բերգ յան ծրագ րում», ամ րագ րեց ա զա տու թյուն, ար դա րու թյուն և հա մե-
րաշ խու թյուն հիմ նա րար ար ժեք նե րը: Մո տա վո րա պես եր կու տաս նամ յակ անց 
(1978թ.) նաև Ք րիս տո նեա-դե մոկ րա տա կան կու սակ ցու թյու նը որ դեգ րեց այդ ե րեք 
հիմ նա րար ար ժեք նե րը, նույ նիսկ ե թե՝ այլ ըմբռն մամբ:

Այ սօր այդ հիմ նա րար ար ժեք ներն այլևս հե ղա փո խա կան շարժ ման պա հանջ ներ 
չեն, այլ սկզբուն քո րեն ըն դուն վում են բո լոր հիմ նա կան քա ղա քա կան հո սանք-
նե րի կող մից: Այ դու հան դերձ, սխալ կլի ներ ել նել «ա զա տու թյուն, ար դա րու թյուն և 
հա մե րաշ խու թյուն» հիմ նա րար ար ժեք նե րի հար ցում բո լոր կու սակ ցու թյուն նե րի 
միջև կոն սեն սու սից:
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Հիմ նա րար 

ար ժեք նե րի 

տար բեր մեկ նա բա-

նու թյուն ներ

հիմ նա րար ար ժեք նե րի հար ցում քա ղա քա կան հո սանք նե րի միջև դեռևս կան 
ա ռա ջին հեր թին եր կու հար թու թյուն նե րում կարևոր տար բե րու թյուն ներ:

1.  Ա ռան ձին հիմ նա րար ար ժեք նե րի ըմբռ նու մը
Ա ռան ձին հիմ նա րար ար ժեք նե րը կա րող են մեկ նա բան վել տար բեր կերպ: Օ րի-
նակ՝ ոչ բո լորն են ա զա տու թյան տակ հաս կա նում նույն բա նը: Ա զա տա կան 
հո սանք ներն, օ րի նակ, շեշ տում են հատ կա պես ա զա տու թյան, այս պես կոչ ված, 
բա ցա սա կան ի րա վունք նե րը, այ սինքն՝ պե տա կան կա մա յա կա նու թյան դեմ 
պաշտ պան վե լու ի րա վունք նե րը և մաս նա վոր սե փա կա նու թյան պաշտ պա նու-
թյու նը: Սո ցիալ-դե մոկ րա տիան ա վե լի ա ռաջ է գնում և շեշ տում, որ ի րա կան 
ա զա տու թյան հա մար վճռո րոշ են ոչ միայն պաշտ պա նիչ ի րա վունք նե րը, այլ 
նաև ա զա տու թյան դրա կան հնա րա վո րիչ ի րա վունք նե րը: Սո ցիալ-դե մոկ րա-
տիա յի հե ռան կա րից ի րա կան ա զա տու թյուն, ա սենք, խոս քի ա զա տու թյան 
առն չու թյամբ, կնշա նա կի, որ բա վա րար չէ ա զատ կար ծիք ար տա հայ տե լու 
ի րա վունքն ամ րագ րե լը, այլ որ կարևոր է կրթու թյան մի ջո ցով յու րա քանչ-
յու րին ի վի ճա կի դարձ նել՝ ա զա տո րեն կար ծիք հայտ նե լու ի րա վուն քից նաև 
արդ յու նա վե տո րեն օգտ վե լու:

Ազատության բացասական և 
դրական իրավունքները

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

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

Ազատության բացասական 
իրավունքներ

• ձևական, «պաշտպանիչ» 
իրավունքներ

• իրավունքներ, որոնք 
անհատին / անհատներին 
պաշտպանում են հասարա-
կության միջամտություններից

• ազատություն կա, եթե (էական)
սահմանափակումներ չկան

• օրենքների միջոցով ձևական 
գործողությունը բավական է

Ազատության դրական 
իրավունքներ

• նյութականորեն հնարա-
վորություն ընձեռող 
իրավունքներ 

• իրավունքներ, որոնք ան-
հատին / անհատներին ընձե-
ռում են իր / իրենց իրավունք-
ներից գործուն կերպով 
օգտվելու հնարավորություն

• սոցիալական իրավունքներ

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

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

Սոցիալ-դեմոկրատիայի դրույթը.
Ազատության բացասական և դրական իրավունքները 
պետք է հաշվի առնվեն հավասարադաս կերպով, 
եթե դրանք պետք է կարողանան բոլորի համար 
ձևականորեն ուժի մեջ լինել և գործել:

Նկ. 5. Ազատության բացասական և դրական իրավունքները
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Հիմնարար 

արժեքների 

տարբեր 

կշռավորում

Հիմ նա րար ար ժեք-

նե րը՝ որ պես տնտե-

սա քա ղա քա կան 

կողմ նո րոշ ման հիմք. 

եր կու հիմ նախն դիր

1. Հիմ նա րար 

ար ժեք ներն 

ան վի ճար կե լի չեն:

2. Հիմ նա րար 

ար ժեք նե րը շատ 

վե րա ցա կան են:

2. հիմնարար արժեքների փոխհարաբերությունը
Մեծ նշա նա կու թյուն ու նի ոչ միայն ա ռան ձին հիմ նա րար ար ժեք նե րի մեկ նա-
բա նու թյու նը, այլ նաև դրանց փոխ հա րա բե րու թյու նը: Միան գա մայն տար բեր 
բան է՝ արդ յոք հիմ նա րար ար ժեք ներն ի րա վա հա վա սա՞ր են, թե ՞որևէ հիմ նա-
րար ար ժե քի պետք է վե րագ րել ա վե լի մեծ նշա նա կու թյուն, քան մեկ ու րիշ 
հիմ նա րար ար ժե քի: Սա դարձ յալ կա րե լի է պար զա բա նել քա ղա քա կան ա զա-
տա կա նու թյան օ րի նա կով: հիմ նա րար ար ժեք նե րի ա զա տա կան ըմբռն ման մեջ 
ա զա տու թյու նը կենտ րո նա կան ար ժեքն է: Այդ պատ ճա ռով ա զա տու թյա նը, 
օ րի նակ, մրցակ ցու թյան ա զա տու թյա նը կամ սե փա կա նու թյան ա զա տու թյա նը, 
սո վո րա բար ա վե լի մեծ նշա նա կու թյուն է վե րագր վում, քան ար դա րու թյան 
ար ժե քին, ո րը կա րող է սահ մա նա փա կել սե փա կա նու թյան ա զա տու թյու նը: 
Սո ցիալ-դե մոկ րա տիան հիմ նա րար ար ժեք նե րի ան հա վա սար կշռա վո րում չի 
ա նում: Այն շեշ տում է, որ բո լոր հիմ նա րար ար ժեք նե րը հա վա սա րա դաս են:

Պարզ է դառ նում, որ ան գամ ե թե Գեր մա նիա յում բո լոր կարևոր քա ղա քա կան հո սանք-
նե րը վկա յա կո չում են ա զա տու թյուն, ար դա րու թյուն, հա մե րաշ խու թյուն հիմ նա րար 
ար ժեք նե րը, դրանց տակ հա ճախ միան գա մայն տար բեր բան է հաս կաց վում:

4.2. հիմ նա րար ի րա վունք ներ

հի մա ե թե խոր հենք, թե ուր վագծ ված հիմ նա րար ար ժեք նե րը սո ցիալ-դե մոկ րա-
տիա յի տնտե սա քա ղա քա կան կողմ նո րոշ ման հա մար ինչ են նշա նա կում, ա պա 
ա ռա ջա նում է կրկնա կի մի հիմ նախն դիր։

Նախ՝ հիմ նա րար ար ժեք ներն ան վի ճար կե լի չեն: Տար բեր քա ղա քա կան հո սանք-
ներ, բայց նաև տար բեր մշա կույթ ներ դրանց հետ ինչ-որ տար բեր բան են կա պում: 
Այս պի սով՝ դրանք լայն և հա մընդ հա նուր ըն դուն ված հիմք չեն տնտե սա քա ղա քա-
կան կողմ նո րոշ ման հա մար:

Երկ րորդ՝ հիմ նա րար ար ժեք նե րը շարժ վում են վե րա ցարկ ման բարձր մա կար-
դա կում: Երբ հարկ է նկա րագ րել տնտե սա քա ղա քա կան կողմ նո րո շում նե րը, դա 
պետք է ո րո շա կիո րեն ար վի: Տն տե սա քա ղա քա կան կողմ նո րոշ ման ճշգրիտ ու 
ո րո շա կի հրա հան գա վոր ման հա մար սոսկ հիմ նա րար ար ժեք նե րը դեռ բա վա կան 
չեն: Այս պի սով՝ սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի հիմ նա րար ար ժեք նե րը կարևոր շրջա նակ 
են, ե թե խնդրո ա ռար կան սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի տնտե սա կան քա ղա քա կա նու-
թյան նկա րագ րու թյունն է: Ան շուշտ, այդ շրջա նա կը դեռ պետք է դրվի ա ռա վել լայն 
և ա ռա վել պար տա վո րիչ հիմ քի վրա և լց վի ճշգրիտ ու կոնկ րետ պա հանջ նե րով:
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Ե լա կետ. Միա վոր-

ված ազ գե րի 

կազ մա կեր պու թյան՝ 

մար դու ի րա վունք-

նե րի դաշ նագ րե րը

Անդրմ շա կու թա յին և 

անդր պե տու թե նա յին

Կոնկ րետ ու ճշգրիտ

1966 թ., ՄԱԿ-ի 

եր կու դաշ նա գիր

1. ՄԱԿ-ի  

Քա ղա քա ցիա կան  

դաշ նա գի րը

2. ՄԱԿ-ի Սո ցիա լա-

կան դաշ նա գի րը

Այդ մար տահ րա վե րով սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի ռահ վի րա նե րը միշտ զբաղ վել են: 
Քա ղա քա գետ Թո մաս Մա յե րը, մաս նա վո րա պես, որ պես պա տաս խան այդ մար-
տահ րա վեր նե րի, ա ռա ջար կել է, որ սո ցիալ-դե մոկ րա տիան վկա յա կո չի ոչ միայն 
հիմ նա րար ար ժեք նե րը, այլ նաև հիմ նա րար ի րա վունք նե րը: Սո ցիալ-դե մոկ րա-
տիա յի տե սու թյան հա մար որ պես ա ռանց քա յին ե լա կետ Մա յերն այդ պատ ճա ռով 
նշում է Միա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պու թյան (ՄԱԿ)՝ մար դու ի րա վունք նե րի 
դաշ նագ րե րում ամ րագր ված հիմ նա րար ի րա վունք նե րը: «Սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի 
հիմ քե րը» գրքում դա ման րա մասն ներ կա յաց վել է:

Բազ մա թիվ փաս տարկ ներ խո սում են սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի տնտե սա քա ղա քա-
կան կողմ նո րո շում նե րը սահ մա նե լիս նաև ՄԱԿ-ի դաշ նագ րե րը վկա յա կո չե լու օգ տին։

 ● ՄԱԿ-ի դաշ նագ րե րը հիմ նա րար ի րա վունք նե րի և դ րա նով էլ՝ մարդ կանց հա մա-
կե ցու թյան հա մար աշ խար հում ա մե նա միաս նա կան ի րա վա կա նո րեն պար տա-
դիր անդրմ շա կու թա յին ու անդր պե տու թե նա յին աղբ յուրն են:

 ● ՄԱԿ-ի դաշ նագ րե րը ձևա կեր պում են միան գա մայն կոնկ րետ ու ճշգրիտ տնտե-
սա կան ի րա վունք ներ յու րա քանչ յուր ան հա տի հա մար:

Այդ իսկ պատ ճա ռով այս տեղ ա ռա վել ճշգրտո րեն նկա րագ րենք ՄԱԿ-ի դաշ նագ-
րե րում ամ րագր ված հիմ նա րար ի րա վունք նե րը և քն նենք այն հար ցը, թե դրանք 
ինչ նշա նա կու թյուն ու նեն սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի տնտե սա կան քա ղա քա կա նու-
թյան հա մար, և թե դրա նով սո ցիալ-դե մոկ րա տիան ինչ պես է տար բեր վում մյուս 
քա ղա քա կան հո սանք նե րից:

1966 թվա կա նին Միա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պու թյան կող մից մար դու ի րա-
վունք նե րի վե րա բեր յալ նա խագծ վեց եր կու մի ջազ գա յին դաշ նա գիր:

Քա ղա քա ցիա կան և քա ղա քա կան ի րա վունք նե րի դաշ նա գի րը (Քա ղա քա ցիա կան 
դաշ նա գիր) ա ռա ջին հեր թին նշում է ա զա տու թյան, այս պես կոչ ված, բա ցա սա կան 
ի րա վունք նե րը, այ սինքն՝ պե տու թյան կամ հա սա րա կու թյան կող մից անձ նա կան 
ա զա տու թյուն նե րին կա մա յա կան մի ջամ տու թյուն նե րից պաշտ պան վե լու ի րա-
վունք նե րը: Դ րանց թվին են պատ կա նում, օ րի նակ, անձ նա կան ա զա տու թյան և 
անվ տան գու թյան ի րա վուն քը (հոդ ված 9) կամ սե փա կան կար ծիքն ան խոչ ար տա-
հայ տե լու ի րա վուն քը (հոդ ված 19) և ա զատ ու գաղտ նի ընտ րու թյու նը (հոդ ված 29):

Տն տե սա կան, սո ցիա լա կան և մ շա կու թա յին ի րա վունք նե րի դաշ նա գի րը (Սո ցիա լա-
կան դաշ նա գիր) ա ռա ջին հեր թին նշում է ա զա տու թյան, այս պես կոչ ված, դրա կան 
ի րա վունք նե րը, այ սինքն՝ հնա րա վո րիչ ի րա վունք նե րը, ո րոնք կոչ ված են պե տու-
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ՄԱԿ-ի դաշ նագ րե-

րով սահ ման ված 

ի րա վունք նե րի 

պա հան ջը և 

ի րա վունք նե րի 

ի րա կա նա ցու մը 

հա ճախ կտրուկ 

տար բեր վում են 

ի րա րից

Սո ցիալ-դե մոկ րա-

տիա. ՄԱԿ-ի 

դաշ նագ րե րի 

կեն սա գոր ծում

Արդ յո՞ք ա զա տու-

թյան ի րա վունք նե րը 

կա րե լի է հա մե մա-

տել ի րար հետ

թյան և հա սա րա կու թյան մի ջո ցա ռում նե րի մի ջո ցով հնա րա վո րե լու և խ թա նե լու 
ան հա տի ա զա տու թյու նը: Այդ թվին են պատ կա նում, օ րի նակ, աշ խա տան քի ի րա-
վուն քը (հոդ ված 6), ինչ պես նաև ար դար, անվ տանգ և ա ռողջ աշ խա տան քա յին 
պայ ման նե րը (հոդ ված 7), ա զատ ար հես տակ ցա կան միու թյուն նե րում կազ մա կերպ-
վե լու ի րա վուն քը (հոդ ված 8), սո ցիա լա կան ա պա հո վու թյան ի րա վուն քը (հոդ ված 
9) և ա զատ կրթու թյան ու բու հա կան կրթու թյան ի րա վուն քը (հոդ ված 13):

Այս ըն թաց քում Քա ղա քա ցիա կան դաշ նա գի րը վա վե րաց վել է աշ խար հի 151 
պե տու թյուն նե րի, իսկ Սո ցիա լա կան դաշ նա գի րը՝ 148 պե տու թյուն նե րի կող մից: 
Բայց, զգու՛յշ: Դաշ նագ րե րը ստո րագր վել են նաև այն պի սի պե տու թյուն նե րի կող-
մից, ո րոնք պար բե րա բար խախ տում են ա զա տու թյան հիմ նա րար ի րա վունք նե րը: 
Ակն հայտ է, որ ՄԱԿ-ի դաշ նագ րե րի սոսկ ձևա կան գոր ծո ղու թյու նը դեռևս բա վա-
րար չէ դաշ նագ րե րում նկա րագր ված «վա խից և կա րի քից ա զա տագր ված ա զատ 
մար դու տես լա կա նին» հաս նե լու հա մար: Ի րա վունք նե րի պա հան ջը և ի րա վունք-
նե րի ի րա կա նա ցու մը հա ճախ կտրուկ տար բեր վում են ի րա րից:

Բա ցի այդ՝ սո ցիա լա կան դաշ նագ րում ամ րագր ված ի րա վունք նե րը պե տու թյուն նե-
րին պար տա վո րեց նում են ոչ թե ան հա պաղ ի րա կա նաց նել հիմ նա րար ի րա վունք-
նե րը, այլ այն պի սի վար քա գիծ դրսևո րել, ո րով հիմ նա րար ի րա վունք նե րը քայլ առ 
քայլ ի րա կա նա նան: Այս տեղ պե տու թյան հա մար նկա րագր վում է սկզբուն քո րեն 
ձևա կա նո րեն ե րաշ խա վոր ված ի րա վունք նե րի նաև ի րա կան ա պա հով մանն ու 
խթան մանն ուղղ ված գոր ծո ղու թյուն նե րի պար տա վո րու թյուն:

Սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի նպա տակն է ՄԱԿ-ի դաշ նագ րե րում նկա րագր ված քա ղա-
քա կան, քա ղա քա ցիա կան, սո ցիա լա կան, տնտե սա կան և մ շա կու թա յին հիմ նա րար 
ի րա վունք ներն ա մե նու րեք այն պես ի րա կա նաց նել, որ դրանք ոչ միայն ձևա կա նո-
րեն գոր ծեն, այլ նաև ի րա կան ազ դե ցու թյուն ու նե նան: Իր էու թյամբ սո ցիալ-դե-
մոկ րա տիան ամ բողջ աշ խար հում ա զա տու թյան դրա կան ու բա ցա սա կան ի րա-
վունք նե րի հետևո ղա կան ի րա կա նաց ման ծրա գիրն է:

Բայց ա զա տու թյան դրա կան ու բա ցա սա կան ի րա վունք ներն ար դո՞ք կա րե լի հա մե մա-
տել ի րար հետ: Ի րո՞ք դրանք հա վա սա րա պես կարևոր են: Թե՞ ո րոշ ներն ա վե լի բարձր 
են դաս վում, քան մյուս նե րը: Այդ մա սին բա նա վեճ բա ցել է, օ րի նակ, Օս կար Լա ֆոն-
թե նը, երբ մի հար ցազ րույ ցի ժա մա նակ բարձ րաց րել էր այն հար ցը, թե Աֆ րի կա յում 
ՁԻԱհ-ով հի վանդ նե րին ի՞նչ օ գուտ՝ սե փա կան կար ծիքն ա զա տո րեն ար տա հայ տե լու 
ի րա վուն քից («Թա գեսշ պի գել», 2008թ., օ գոս տո սի 15): Այ սինքն՝ ա զա տու թյան ի րա-
վունք ներն օգ նում են միայն ունևոր նե րի՞ն, ով քեր ու նեն լրատ վա մի ջոց նե րով ար տա-
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Բա ցա սա կան և 

դ րա կան հիմ նա րար 

ի րա վունք նե րը 

փո խա դար ձա բար 

պայ մա նա վո րում են 

ի րար

Վիլ լի Բ րանդթ. 

«Նաև ա զա տու թյուն 

կա րի քից ու վա խից»

Ժո ղովր դա վա րու-

թյան տար բեր 

մո դել ներ…

հայտ վե լու հնա րա վո րու թյուն: Արդ յո՞ք մա մու լի ա զա տու թյու նից շա հում է մե կը, ով 
այն քան աղ քատ է, որ չի կա րող թույլ տալ ի րեն ան գամ թերթ գնել: Իր աշ խա տան քի 
հա մար Նո բել յան մրցա նա կի ար ժա նա ցած հնդիկ տնտե սա գետ-փի լի սո փա Ա մար թյա 
Սեն գա լիս է հետև յալ եզ րա հանգ մա նը. «Ա զատ լրատ վա մի ջոց ներ ու նե ցող ժո ղովր-
դա վա րա կան երկ րում դեռ եր բեք սով չի ե ղել» (Սեն, 1999թ.): Բանն այն է, որ սո վի 
պատ ճա ռը, որ պես կա նոն, բաշխ ման հիմ նախն դիր ներն են՝ առ կա սննդամ թեր քի 
ան բա վա րար հա սա նե լիու թյան ի մաս տով: Սե փա կան քա ղա քա ցի նե րի հան դեպ 
պա տաս խա նատ վու թյուն կրե լու պատ րաստ և վե րընտր վե լու ցան կու թյուն ու նե ցող 
կա ռա վա րու թյու նը տևա կան հե ռան կա րում չի կա րող թույլ տալ ի րեն ար հա մար հել 
սո ցիա լա կան ան պա տե հու թյուն նե րը, ա ռա ջին հեր թին, երբ դրանք բարձ րաց վում 
են ա զատ լրատ վա մի ջոց նե րի կող մից: Ա զա տու թյունն, ըստ Սե նի, այս պի սով, հան-
գեց նում է նաև սո ցիա լա կան հա մա հար թեց ման: Ընդ ո րում, Սենն այն կար ծի քին է, 
որ պե տու թյունն ու հա սա րա կու թյու նը պետք է ստեղ ծեն սե փա կան պա տաս խա-
նատ վու թյամբ գոր ծե լու և ա զա տու թյան հիմ քե րը: Դա նշա նա կում է, որ ա զա տու-
թյու նը միայն այն դեպ քում գո յու թյուն ու նի, երբ կա սո ցիա լա կան ա պա հո վու թյան ու 
կեն սա պա հով ման նվա զա գույն չափ, օ րի նակ, ա ռող ջու թյան և կր թու թյան հա մար:

Այս պի սով՝ քա ղա քա ցիա կան ու սո ցիա լա կան հիմ նա րար ի րա վունք նե րը, ա զա տու-
թյան դրա կան ու բա ցա սա կան ի րա վունք նե րը փո խա դար ձա բար պայ մա նա վո րում 
են ի րար և չեն կա րող ի րար դեմ խա ղարկ վել: Նաև վիլ լի Բ րանդթն է կու սակ ցա պե տի 
իր հրա ժեշ տի խոս քում ընդգ ծել այս առն չակ ցու թյու նը. «Ե թե ես, ու րեմն, պետք է 
ա սեմ, թե, խա ղա ղու թյու նից բա ցի, ինձ հա մար ինչն է ա վե լի կարևոր, քան մնա ցած 
ա մեն բան, այդ դեպ քում իմ պա տաս խանն է ա ռանց երկմ տան քի՝ ա զա տու թյու նը: 
Ա զա տու թյու նը՝ շա տե րի հա մար, ոչ թե միայն քչե րի հա մար: Խղ ճի և կար ծի քի ա զա-
տու թյու նը: Նաև կա րի քից ու վա խից ա զա տու թյու նը» (Բ րանդթ, 1987թ., 32): Այս պի-
սով՝ վիլ լի Բ րանդ թի հա մար խոս քը մի կող մից՝ կա մա յա կա նու թյու նից ու ճնշու մից 
ա զա տու թյան և դ րա նով էլ՝ ա զա տու թյան բա ցա սա կան ի րա վունք նե րի մա սին էր, 
բայց մյուս կող մից՝ միա ժա մա նակ նաև նյու թա պես ա պա հով կյանք ու նե նա լու ա զա-
տու թյան և դ րա նով էլ՝ ա զա տու թյան դրա կան ի րա վունք նե րի: Ամ բողջ աշ խար հում 
հիմ նա րար ի րա վունք նե րի ի րա կան ազ դե ցու թյան հա մար այս պես հստակ հան դես 
գա լով է սո ցիալ-դե մոկ րա տիան տար բեր վում լի բեր տար ժո ղովր դա վա րու թյու նից:

Սոցիալականժողովրդավարությունևլիբերտարժողովրդավարություն
Սո ցիա լա կան ժո ղովր դա վա րու թյու նը և լի բեր տար ժո ղովր դա վա րու թյու նը նախ 
գի տա կան կա տա րե լա տի պեր են, ո րոնք որ պես ի րա կան տի պեր դժվար թե գտնվեն: 
Բայց սե փա կան տե ղը ո րո շե լու հա մար կարևոր վում է ժո ղովր դա վա րու թյան այդ 
տար բեր մո դել նե րի մա սին պատ կե րա ցու մը:
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… հա մա տեղ 

ար մատ նե րով

Ա զա տու թյան 

ի րա վունք նե րի 

ձևա կան գոր ծո ղու-

թյու նը բա վա կան չէ

Կար ծի քի ար տա-

հայտ ման ա զա տու-

թյան օ րի նա կը

Ինչ պես լի բեր տար ժո ղովր դա վա րու թյու նը, այն պես էլ սո ցիալ-ժո ղովր դա վա րու-
թյու նը հիմն վում են լի բե րալ ժո ղովր դա վա րու թյան մո դե լի, դրա նով էլ՝ հա մա տեղ 
ար մատ նե րի վրա:

 ● Ի րա վա պե տա կան և բազ մա կար ծա կան ժո ղովր դա վա րու թյուն.
 ● Քա ղա քա կան իշ խա նու թյան սահ մա նադ րո րեն պար տա վոր վա ծու թյուն
 ● Ժո ղովր դի՝ մե ծա մաս նու թյան ժո ղովր դա վա րա կան սկզբուն քով կազ մա կերպ-

ված ինք նա վա րու թյուն:

Բայց նրանք հստա կո րեն տար բեր վում են ա զա տու թյան դրա կան և բա ցա սա կան 
ի րա վունք նե րի հա րա բե րու թյան ա ռու մով: Լի բեր տար ժո ղովր դա վա րու թյու նը 
ել նում է այն բա նից, որ ա զա տու թյան դրա կան ի րա վունք նե րի ե րաշ խա վո րու մը 
կրճա տում և ի վեր ջո նույ նիսկ քայ քա յում է ա զա տու թյան բա ցա սա կան ի րա վունք-
նե րը: Սո ցիալ-ժո ղովր դա վա րու թյու նը, ընդ հա կա ռա կը, ել նում է այն բա նից, որ 
ա զա տու թյան բա ցա սա կան և դ րա կան ի րա վունք նե րը պետք է հաշ վի առն վեն 
հա վա սա րա դա սո րեն, ե թե դրանք բո լո րի հա մար պետք է ձևա կա նո րեն գոր ծեն 
և ի րա կան ազ դե ցու թյուն ու նե նան:

Ա զա տու թյան ի րա վունք նե րի զուտ ձևա կան գոր ծո ղու թյու նը, ինչ պես ա ռա ջար կում է 
լի բեր տար ժո ղովր դա վա րու թյու նը, սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի տե սանկ յու նից բա վա-
կան չէ, ո րով հետև տնտե սա կան ան հա վա սա րու թյուն նե րը կա րող են հան գեց նել՝ 

 ● կախ վա ծու թյան և ս տո րա դա սու թյան հա րա բե րու թյուն նե րի,
 ● մար դուն ա նար ժան աշ խա տան քա յին հա րա բե րու թյուն նե րի,
 ● քա ղա քա ցիու թյան քա ղա քա կան ի րա վունք նե րից ան հա վա սար օգտ վե լու 

հնա րա վո րու թյա նը (հմմտ. Մա յեր, 2005թ., բ, 15):

Պար զա բա նենք կար ծի քի ար տա հայտ ման ա զա տու թյան օ րի նա կով: Լի բեր տա-
րիս տա կան տե սանկ յու նից բա վա կան է, որ պե տու թյու նը ո չինչ չի ա նում կար ծի քի 
ար տա հայտ ման ա զա տու թյու նը սահ մա նա փա կե լու հա մար, այ սինքն, օ րի նակ, 
մա մու լի գրաքն նու թյու նից հրա ժար վում է: Բայց սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի տե սանկ-
յու նից պե տու թյու նը մի քայլ ա ռաջ պետք է գնա և աշ խու ժո րեն նաև խթա նի կար-
ծի քի ար տա հայտ ման ի րա կան ու հա վա սար հնա րա վո րու թյու նը: Դ րա մեջ է մտնում, 
մաս նա վո րա պես, այն, որ բո լոր մարդ կանց հա մար հա վա սա րա պես ա պա հով վի 
տե ղե կատ վու թյան հա սա նե լիու թյու նը և տր վի կրթու թյան հնա րա վո րու թյուն, 
որ պես զի ընդ հան րա պես հնա րա վոր լի նի նախ կար ծիք ձևա վո րել: Բա ցի այդ՝ 
զանգ վա ծա յին լրատ վա մի ջոց նե րը տնօ րի նող նե րի սե փա կա նա կան ի րա վունք նե րը 
պետք է կազ մա կերպ վեն այն պես, որ նրանք չկա րո ղա նան օգտ վել ի րենց լրատ-
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Սո ցիա լա կան և 

լի բեր տար ժո ղովր-

դա վա րու թյուն նե րի 

տար բեր նպա-

տա կա յին պատ-

կե րա ցում ներ

Անհ րա ժեշտ է 

շու կա նե րի 

հա սա րա կա կան 

նե րառ վա ծու թյուն

վա մի ջո ցա յին իշ խա նու թյու նից՝ սե փա կան կար ծիքն ա վե լի շատ հրա պա րա կե լու, 
քան մյուս նե րի նը: Ն ման չա րա շա հու մը կխախ տի սե փա կա նու թյան սո ցիա լա կան 
պար տա վոր վա ծու թյան դրույ թը, ո րը սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի կարևոր հատ կա-
նիշ նե րից է: Լի բեր տա րիս տա կան տե սանկ յու նից ան պատ կե րաց նե լի է այդ պի սի 
մի ջամ տու թյու նը սե փա կա նու թյան ա զա տու թյա նը:

Այդ պատ ճա ռով, չնա յած հա մա տեղ ար մատ նե րին, սո ցիա լա կան ժո ղովր դա վա-
րու թյու նը և լի բեր տար ժո ղովր դա վա րու թյու նը հիմն վում են տար բեր են թադ րու-
թյուն նե րի վրա, ո րոնք տնտե սա կար գի ա ռու մով հան գեց նում են շատ տար բեր 
նպա տա կա յին պատ կե րա ցում նե րի:

Օ րի նակ՝ էա կան տար բե րու թյուն ներ են դրսևոր վում շու կա յի ըմբռն ման հար ցում: 
Լի բեր տար ժո ղովր դա վա րու թյու նը շու կան հաս կա նում է որ պես ա զա տու թյան 
ար տա հայ տու թյուն և այդ պատ ճա ռով ձգտում է ինք նա կար գա վոր վող շու կա յի: 
Դ րան հա կա ռակ՝ սո ցիալ-դե մոկ րա տիան շեշ տում է, որ լրիվ ա զատ շու կա նե րը 
կա րող են հան գեց նել ընդ հա նուր հա սա րա կա կան ան ցան կա լի արդ յունք նե րի: 
2008 թվա կա նի ֆի նան սա կան շու կա յի ճգնա ժա մը դրա օ րի նակն է: Այդ պատ-
ճա ռով սո ցիալ-դե մոկ րա տիան հան դես է գա լիս քա ղա քա կա նո րեն սահ ման ված 
շրջա նա կա յին պայ ման նե րի և պե տա կան կար գա վոր ման մի ջո ցով շու կա նե րի 
հա սա րա կա կան նե րառ վա ծու թյան օգ տին:

Պարզ է դառ նում, որ սո ցիալ-ժո ղովր դա վա րու թյու նը և լի բեր տար ժո ղովր դա-
վա րու թյու նը թեև պատ մա կան դի տարկ մամբ ու նեն նման ե լա կե տեր լի բե րալ 
ժո ղովր դա վա րու թյան մեջ, բայց հստա կո րեն տար բեր վում են ի րա րից՝ հենց նաև 
տնտե սա քա ղա քա կան ա ռու մով:

Շու կա յի սո ցիալ-ժո ղովր դա վա րա կան ըմբռ նումն ար տա հայտ ված է նաև Գեր մա-
նիա յի սո ցիալ-դե մոկ րա տա կան կու սակ ցու թյան համ բուրգ յան ծրագ րում.

«Մեզ հա մար շու կան անհ րա ժեշտ և մ յուս տնտե սա կան հա մա կարգ ման ձևե-
րը գե րա զան ցող մի ջոց է: Բայց ինք նա հո սի թողն ված շու կան սո ցիա լա պես և 
բ նա պահ պա նո րեն կույր է: Այն ինքն ի րե նից ի վի ճա կի չէ հան րա յին բա րիք-
նե րը տրա մադ րել հա մար ժեք ծա վա լով: Որ պես զի շու կան կա րո ղա նա զար-
գաց նել իր դրա կան ներ գոր ծու թյու նը, նրան անհ րա ժեշտ են սանկ ցիա յի ի րա-
վա սու թյուն ու նե ցող պե տու թյուն, գոր ծուն օ րենք ներ և ազ նիվ գնա գո յա ցում»: 
(համ բուրգ յան ծրա գիր, 2007թ., 17)
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Ե րեք սկզբունք

Աճ, սո ցիա լա կան 

հա մա հար թե ցում և 

կա յու նու թյուն

4.3. Տն տե սա քա ղա քա կան սկզբունք ներ

Իսկ սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի հիմ նա րար ար ժեք ներն ու հիմ նա րար ի րա վունք-
նե րը մաս նա վո րա պես ի՞նչ են նշա նա կում սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի տնտե սա կան 
քա ղա քա կա նու թյան հա մար:

Այս տեղ ել նում են այն են թադ րու թյու նից, որ սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի քա ղա քա-
կա նու թյու նը, ե թե ցան կա նում է ի րա կա նաց նել իր հիմ նա րար ար ժեք նե րը, և ե թե 
հիմ նա րար ի րա վունք նե րը պետք է ի րա կան ազ դե ցու թյուն ու նե նան, պետք է կողմ-
նո րոշ վի ե րեք սկզբունք նե րով՝

 ● աճ,
 ● սո ցիա լա կան հա մա հար թե ցում,
 ● կա յու նու թյուն։

Լիբերտար ժողովրդավարությունն 
ընդդեմ սոցիալ-ժողովրադավարության

Լիբերտար 
ժողովրդավարություն

Տնտեսական ոլորտի համար դա նշանակում է

Լիբերալ 
ժողովրդավարություն

Սոցիալ-
ժողովրդավարություն

Լիբերտար ժողովրդավարությունը 
հենվում է

• սոցիալապես չկապված 
սեփականության

• ինքնակարգավորվող շուկայի

• քաղաքական ոլորտում ժողովրդա-
վարության սահմանափակման

• մարդու իրավունքների ձևական 
գործողության

• ազատության բացասական 
իրավունքների տրամադրման վրա:

Լիբերալ ժողովրդավարությունն
առանձնանում է

• իրավապետական և բազմակար-
ծական ժողովրդավարությամբ

• մարդու իրավունքների վրա հիմնվող
 ժողովրդավարությամբ

• լիբերալիզմի եվրոպական 
ավանդույթով:

Սոցիալական ժողովրդավարությունը 
հենվում է

• հասարակական և տնտեսական 
ոլորտում հիմնարար արժեքների 

• հիմնարար արժեքներն արտացոլող
սահմանադրության (կարգավորված 
բաժնեկցություն, իրավական պահանջ, 
սոցիալական ապահովությանը 
կողմնորոշված արդար բաշխում)

• ազատության` ձևական տեսքով և 
իրական ազդեցությամբ բացասական 
և դրական իրավունքների վրա:

•  սեփականության սոցիալական 
պարտադրականություն
• շուկաները հասարակական 
ներառվածություն ունեն
• շուկայի և ժողովրդավարության 
լարումնային հարաբերություն
• տնտեսական ժողովրդավարացում 

• սոցիալապես չկապված սեփականության, 
ինչպես նաև սեփականության իրավունքների 
բացարձակացում

• ինքնակարգավորվող շուկա

• շուկան ընբռնվում է որպես ազատության 
ապահովման իրավահավասար հաստատություն

• տնտեսական ժողովրդավարացման մերժում

Նկ. 6. Լի բե րալ, լի բեր տար և սո ցիա լ-ժո ղովր դա վա րու թյու նը  

հա մե մա տու թյան մեջ (տնտե սա կան ո լոր տով)
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ՄԱԿ-ի 

Սոցիալական 

դաշնագիր. 

«Ազատություն 

վախից և կարիքից»

Սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի տե սանկ յու նից այս ե րեք սկզբունք նե րը պետք է ի րա վա-
հա վա սա րո րեն հաշ վի առն վեն տնտե սա կան քա ղա քա կա նու թյան մեջ: Դ րա նով է 
սո ցիալ-դե մոկ րա տիան տար բեր վում պահ պա նո ղա կան, ա զա տա կա մա կան և ձախ-
ամ բո խա հաճ ձայ նե րից, ո րոնք հա մա պա տաս խա նա բար կենտ րո նա նում են այդ 
սկզբունք նե րից ըն դա մե նը մե կի վրա: Քան զի ո րա կա կան աճ և դ րա նով էլ՝ հա մընդ-
հա նուր բա րե կե ցու թյա նը կողմ նո րոշ ված և կա յուն ա ռա ջըն թացք ձևա վոր վում է 
միայն այն դեպ քում, երբ այդ սկզբունք ներն ի րա վա հա վա սա րո րեն են հաշ վի առն վում:

Յու րա քանչ յուր տնտե սա քա ղա քա կան մի ջո ցա ռում կա րող է չափ վել այն բա նով, 
թե այն արդ յո՞ք հա վա սա րա պես բա վա րա րում է այդ սկզբունք նե րը: Այս պի սով՝ այդ 
սկզբունք նե րը նաև գնա հատ ման մասշ տաբ են սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի տնտե սա-
կան քա ղա քա կա նու թյան հա մար:

Աճ
«Մար դը» (այս պես 
են ձևա կեր պում 
ՄԱԿ-ի դաշ նագ-
րե րը) պետք է ապ րի 
«վա խից և կա րի-
քից ա զատ»: Ա վե լի 
ստույգ, այն տեղ նկա-
րագր վում է «տնտե սա կան, սո ցիա լա կան և մ շա կու թա յին ա նընդ հատ զար գաց ման և 
արդ յու նա վետ լիար ժեք զբաղ վա ծու թյան» նպա տա կը: Կա րի քից ա զատ լի նե լը հար-
կադ րա բար են թադ րում է հիմ նա կան նյու թա կան ա պա հով վա ծու թյուն: Պետք է առ կա 
լի նի այն պի սի սո ցիա լա կան արդ յունք, ո րը ե րաշ խա վո րի բա րե կե ցու թյան նվա զա գույն 
չափ, որ պես զի յու րա քանչ յուր ոք կա րո ղա նա ի րա կա նաց նել իր հիմ նա րար ի րա վունք-
նե րը: Ընդ ո րում, խոս քը մի կող մից՝ յու րա քանչ յու րի ան հա տա կան բա րե կու թյան 

Սոցիալական համահարթեցում

„Schematische Darstellung der Verortung der Parteien
nach ihrer Hauptpräferenz in der wirtschaftspolitischen Zielsetzung.“

„Schematische Darstellung der Verortung der Parteien
nach ihrer Hauptpräferenz in der wirtschaftspolitischen Zielsetzung.“

Աճ

ԼԴԿ
ՔԴՄ

ՍԴԿ

Ձախեր Կանաչներ

Կայունություն

Սոցիալական համահարթեցում

Աճ

Կայունություն

Սոցիալական
ժողովրդավարություն

Տնտեսականաճ։հա մա խառն ներ քին արդ յուն քի (հՆԱ) ա վե-

լա ցում, այ սինքն՝ ժո ղովր դա կան տնտե սու թյան մեջ ար տադր ված 

բո լոր ապ րանք նե րի և ծա ռա յու թյուն նե րի գնե րի ընդ հա նուր գու-

մա րի ա ճը: Քա նի որ, որ պես կա նոն, ել նում են ա ճից, լճա ցու մը 

նշվում է որ պես զրո յա կան աճ: Ե թե ար տադ րու թյու նը նվա զում է, 

ա պա գրանց վում է բա ցա սա կան աճ: Ե թե, ի հար կե, գներն ա ճում են, 

ա պա առն վազն տնտե սա կան ան վա նա կան ա ճի պա րա գա յում դրա-

կան հաշ վարկ է կազմ վում: Ի րա կան ա ճի պա րա գա յում, ընդ հա կա-

ռաը, գնա ճը հան վում է: (Տն տե սա գի տա կան բա ռա րան, 2009թ.)

Նկ. 7. Սոցիալ-դեմոկրատիայի տնտեսաքաղաքական սկզբունքների եռանկյունին
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Ա ճի նվա զա գույն 

չա փը՝ որ պես 

ա զատ, ար դար և 

հա մե րաշխ 

հա սա րա կու թյան 

նա խադր յալ

Ո՞ր ա ճի հաս կա ցու-

թյու նը

1967թ., «Կա յու նու-

թյան և ա ճի մա սին» 

օ րենք. «մշտա կան և 

պատ շաճ աճ»

մա սին է, իսկ մյուս կող-
մից՝ նաև հա մա հա սա րա-
կա կան բա րե կե ցու թյան, 
որ պես զի հան րայ նո րեն 
սահ ման ված խնդիր նե րի 
հա մար բա վա րար մի ջոց-
ներ առ կա լի նեն

Ա զատ, ար դար և հա մե-
րաշխ հա սա րա կու թյու նը, 
այս պի սով, են թադ րում է 
բա րե կե ցու թյուն: Այդ 
բա րե կե ցու թյու նը նախ 
պետք է ձեռք բեր վի 
և ա պա հով վի տնտե-
սա կան ա ճով: Միայն 
բարձր ար տադ րո ղա կա-
նու թյամբ և ար ժես տեղծ-
մամբ կա րող են ստեղծ վել 
ան հա տա կան ու հա սա-

րա կա կան բա րե կե ցու թյան աս պա րեզ ներ: Պատ մա կա նո րեն կա րե լի է ցույց տալ, 
որ, որ պես կա նոն, ա մեն ան գամ այն դեպ քում է սո ցիա լա կան արդ յուն քի բաշ խու մը 
ա վե լի ազ նիվ և ար դար ե ղել, քան տնտե սա կան անկ ման փու լե րում, երբ ժո ղովր դա-
կան տնտե սու թյուն նե րը կա յուն աճ են գրան ցել: Այս պի սով՝ ա ճը սո ցիալ-դե մոկ րա-
տիա յի՝ վերևում նշված ար ժեք նե րի և ն պա տակ նե րի ի րա կա նաց ման նա խադր յալ է:

Բայց, ի՞նչ է ստու գա պես նշա նա կում աճ: Ճշ մա րիտ ա ճի ըմբռ նու մը վեր ջին տաս-
նամ յակ նե րում սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի մեջ փո խա կերպ վել է:

Է կո նո մի կա յի և ֆի նանս նե րի սո ցիալ-դե մոկ րատ նա խա րար Կարլ Շիլ լե րի գլխա վո-
րու թյամբ 1967 թվա կա նին «մշտա կան և պատ շաճ տնտե սա կան աճն» ամ րագր վեց 
«Կա յու նու թյան և տն տե սա կան ա ճի մա սին» օ րեն քում որ պես ա ռանց քա յին քա ղա-
քա կան նպա տակ: Դ րա հետ մեկ տեղ, այս պես կոչ ված, «մո գա կան քա ռա կու սում» 
որ պես տնտե սա կան քա ղա քա կա նու թյան նպա տակ ներ սահ ման վե ցին գոր ծազր կու-
թյան ցածր մա կար դա կը, սղա ճի ցածր տեմ պե րը և ար տա քին տնտե սա կան հա վա-
սա րակշ ռու թյու նը: Պե տու թյան խնդի րը, ըստ այդմ, հա մա ձայն Քեյն սի տե սու թյան, 
կոն յունկ տու րա յին տա տա նում նե րը հա վա սա րակշ ռելն է և հե տա ճից խու սա փե լը: 

«Աճը»Համբուրգյանծրագրում.
«Բո լո րի հա մար բա րե կե ցու թյու նը և բարձր կեն սա մա-
կար դա կը ե ղել և մ նում են սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի տնտե-
սա կան քա ղա քա կա նու թյան նպա տակ նե րը: Անց յա լում 
ա ռա ջըն թացն ա ռա ջին հեր թին հաս կաց վել է որ պես քա նա-
կա կան աճ: Այ սօր կլի մա յի սրըն թաց փո փո խու թյու նը, բնա-
պահ պա նա կան հա մա կար գե րի գե րաղ տոտ վա ծու թյու նը 
և աշ խար հի բնակ չու թյան ա ճը ստի պում են մեզ զար գաց-
մա նը տալ նոր, ա պա գա յի հա մար պի տա նի ուղ ղու թյուն: 
Դ րա նից է կախ ված, թե արդ յոք զար գա ցու մից ա ռա ջըն թաց 
դուրս կգա՞: Մենք կա մե նում ենք տնտե սա կան դի նա մի-
կան, սո ցիա լա կան ար դա րու թյու նը և բ նա պահ պա նա կան 
պա տաս խա նատ վու թյու նը միա վո րող կա յուն ա ռա ջըն թաց: 
Դ րա հա մար անհ րա ժեշտ է ո րա կա կան աճ՝ մի ջոց նե րի 
օգ տա գործ ման նվա զեց մամբ: Մար դիկ պետք է կա րո ղա-
նան, շա հա գոր ծու մից և վա խից զերծ, լավ աշ խա տան քով 
վաս տա կել ի րենց սե փա կան ապ րուս տը: Յու րա քանչ յուր 
մարդ պետք է ար դար բա ժին ստա նա ձեռք բեր ված հարս-
տու թյու նից»:  (համ բուրգ յան ծրա գիր, 2007թ., 42)



68

1972թ., «Ա ճի 

սահ ման նե րը». 

ա ճին կողմ նո րոշ վա-

ծու թյան քննա դա-

տու թյուն

2000թ., Լի սա բոն-

յան ռազ մա վա րու-

թյուն. ա ճի 

տար բե րակ ված 

հաս կա ցու թյուն

Ո րա կա կան ա ճի 

հաս կա ցու թյու նը՝ 

պա շար նե րի 

սպառ ման և 

սո ցիա լա կան 

ա ռա ջըն թա ցի 

տե սանկ յու նից

ՄԱԿ-ի Սո ցիա լա-

կան դաշ նա գիր. 

«պատ շաճ 

ապ րուստ»

Մաս նա վո րա պես, 1972 թվա կա նին լույս տե սած «Ա ճի սահ ման նե րը» ազ դե ցիկ 
ու սում նա սի րու թյամբ խթան վեց այն բա նի գի տակ ցու մը, որ ա ճը կա րող է կապ-
ված լի նել նաև հում քի սպառ ման և շր ջա կա մի ջա վայ րի աղ տոտ ման հետ: Դ րա-
նով ա վե լի սրու թյամբ դրվեց այն հար ցը, թե արդ յոք աճն ընդ հան րա պես ձգտե լի է 
կամ տևա կա նո րեն հնա րա վոր:

Այս ըն թաց քում ելն վում է ա ճի տար բե րակ ված հա յե ցա կար գից, ո րը փոր ձում է 
միա վո րել տեխ նո լո գիա կան նո րա րա րու թյու նը, բնա պահ պա նա կան նո րա ցու մը և 
սո ցիա լա կան հա մե րաշ խու թյու նը: Այս հա մա տեքս տում 2000 թվա կա նին կա ռա-
վա րու թյուն նե րի սո ցիալ-դե մոկ րատ ղե կա վար նե րի գոր ծուն մասն կա ցու թյամբ 
ըն դուն վեց, այս պես կոչ ված, Լի սա բոն յան ռազ մա վա րու թյու նը, ո րը նա խա տե սում է 
տա սը տար վա ըն թաց քում Եվ րո պան դարձ նել աշ խար հի ա մե նամր ցու նակ և ա մե-
նա դի նա միկ տնտե սա կան տա րած քը:

Ա ճի հաս կա ցո ղու թյունն, այս պի սով, մշտա կան փո խա կերպ ման է են թարկ վել: 
1960-ա կան թվա կան նե րի ա ճի էյ ֆո րիա յին, 1970-ա կան թվա կան նե րից սկսած, 
հա ջոր դեց քննա դա տա կան մո տե ցում: Այս ըն թաց քում ձևա վոր վել է տար բե րակ ված 
տե սա կետ, որն օգ տա գոր ծում է ո րա կա կան ա ճի հաս կա ցու թյու նը, ո րը, մաս նա վո-
րա պես, պա շար նե րի օգ տա գործ ման կրճատ ման պայ ման նե րում պետք է ծա ռա յի 
սո ցիա լա կան ա ռա ջըն թա ցին: Այդ տար բե րակ ված հա յաց քը թույլ է տա լիս ա ճը 
հա վա սա րակշ ռել կա յու նու թյամբ և սո ցիա լա կան հա մա հար թեց մամբ:

Սոցիալականհամահարթեցում
Սո ցիա լա կան հա մա հար թեց ման՝ որ պես տնտե սա քա ղա քա կան սկզբուն քի, 
պա հան ջը բխում է սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի հե ռան կա րից: Այն միա ժա մա նակ 
նաև տնտե սա պես է ի մաս տա լից:

Սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի հիմ նա րար ար ժեք ներն ու հիմ նա րար ի րա վունք նե րը լուրջ 
ըն դու նո ղը պետք է ձգտի տնտե սա կան քա ղա քա կա նու թյան, ո րը կրում է սո ցիա-
լա կան հա մա հար թեց ման դրոշ մը: Դա բխում է ոչ միայն ար դա րու թյան, ա զա տու-
թյան և հա մե րաշ խու թյան հիմ նա րար ար ժեք նե րից, այլ նաև ՄԱԿ-ի դաշ նագ րե րում 
ձևա կերպ ված հիմ նա րար ի րա վունք նե րից: Այս տեղ, օ րի նակ, դրված է «պատ շաճ 
ապ րուս տի» պա հանջ. այ նու հետև նաև այն, որ «կա նանց աշ խա տան քա յին պայ ման-
նե րը չպետք ա վե լի վա տը լի նեն, քան տղա մարդ կան ցը, և որ նրանք նույն աշ խա-
տան քի հա մար նույն վար ձատ րու թյու նը պետք է ստա նան», որ պետք է ա պա հով-
ված լի նեն «բա վա րար սնունդ, հա գուստ և օթևան», որ պետք է լի նի «կրթու թյան 
ի րա վունք» և դ րա նով էլ ե րաշ խա վոր ված լի նի «ան ձի լիար ժեք զար գա ցում»:
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Սո ցիա լա կան 

հա մա հար թե ցումն 

ամ րագր ված է 

Հիմ նա կան 

օ րեն քում

Սե փա կա նու թյան 

ի րա վուն քի 

ի րա կա նաց ման 

սահ մա նա փա կում՝ 

հա սա րա կու թյան 

շա հե րից ել նե լով. 

օ րի նակ ներ

Սո ցիալ-դե մոկ րա տիան ձգտում է սո ցիա լա կան ե րաշ խի քով հա սա րա կու թյան, որ տեղ 
յու րա քան յու րին տրված է նյու թա պես ա պա հով ված ար ժա նա պատ վու թյամբ կյան քի 
ե րաշ խիք՝ հա սա րա կա կան և ժո ղովր դա վա րա կան կյան քին մաս նակ ցե լու հա մար՝ 
ան կախ շու կա յի հա ջո ղու թյուն նե րից: Այդ պատ ճա ռով տնտե սա կան ա ճը սո ցիալ-դե-
մոկ րա տիա յի տե սանկ յու նից անհ րա ժեշտ նա խադր յալ է, բայց ինք նան պա տակ չէ և 
պետք է հաշ վի առ նի սո ցիա լա կան հա մա հար թե ցու մը և ար դա րու թյու նը: Դի նա միկ և 
արդ յու նա վետ տնտե սու թյան հա սույթ նե րը պետք է ար դար բաշխ վեն: Դ րա նով ե րաշ-
խա վոր վում է, որ մար դիկ, գո յու թյան հա մար վա խից զերծ, կա րող են լավ աշ խա տան-
քով վաս տա կել ի րենց ապ րուս տը և ար դար բա ժին ու նե նալ ազ գա յին ե կամ տի ա ճից:

Գեր մա նիա յի տնտե սա կար գում սո ցիա լա կան հա մա հար թե ցումն ամ րագր ված է 
նաև հիմ նա կան օ րեն քի 19-րդ հոդ վա ծում, ո րը Դաշ նա յին հան րա պե տու թյու նը 
սահ մա նում է որ պես սո ցիա լա կան պե տու թյուն: Բա ցի այդ՝ 14-րդ հոդ վա ծը սահ-
մա նում է սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի ի րա կա նաց ման սահ մա նա փա կում՝ հա սա-
րա կու թյան շա հե րից ել նե լով. «Սե փա կա նու թյու նը պար տա վո րեց նում է: Դ րա 
օգ տա գոր ծու մը միա ժա մա նակ պետք է ծա ռա յի ընդ հա նու րի բա րօ րու թյա նը»:

Բազ մաբ նա կա րան շեն քե րի սե փա կա նա տե րը չի կա րող դրանք չա րա շա հել որ պես 
սպե կուլ յա ցիա յի օբ յեկտ, այլ դրանք պետք է նաև պա հի բար վոք վի ճա կում և 
տա վար ձա կա լու թյան: Կա ռա վա րի չը պա տաս խա նատ վու թյուն է կրում ոչ միայն 

բաժ նե տե րե րի շա հու-
թա բա ժին նե րի, այլ նաև 
հա սա րա կու թյան հա մար, 
օ րի նակ, աշ խա տա տե ղե րի 
պահ պան ման և շր ջա կա 
մի ջա վայ րի պահ պա նու-
թյան մի ջո ցով: հա սա րա-
կա կան բա րե կե ցու թյու նից 
ա ռանձ նա պես մեծ բա ժին 
ստա ցո ղը դրա դի մաց նաև 
ա ռանձ նա պես շատ պետք է 
ա նի հա սա րա կու թյան 
հա մար: Սե փա կա նու թյան 
սո ցիա լա կան պար տա վոր-
վա ծու թյու նը սո ցիալ-դե մոկ-
րա տիա յի էա կան հատ կա-
նիշ նե րից է:

«Սոցիալականհամահարթեցումը» 
Համբուրգյանծրագրում.
«Ե կա մուտ նե րը և ու նեց ված քը Գեր մա նիա յում ա նար-
դար են բաշխ ված: Սո ցիալ-դե մոկ րա տա կան հար կա յին 
քա ղա քա կա նու թյու նը պետք է սահ մա նա փա կի ան հա-
վա սա րու թյու նը և խ թա նի հա վա սար հնա րա վո րու-
թյուն ներ: Մենք պաշտ պա նում են աշ խա տա վար ձե րի 
ա ճը, ո րը կողմ նո րոշ ված է ար տադ րո ղա կա նու թյան 
ա ճին ու սղա ճին: Մենք ու զում ենք, որ աշ խա տող նե րի 
ձեռ քին ա վե լի շատ կա րո ղու թյուն կու տակ վի: Ձեռ-
նար կու թյան կա պի տա լին աշ խա տող նե րի մաս նակ-
ցու թյու նը՝ որ պես ե կա մուտ նե րի լրա ցու ցիչ աղբ յուր, 
ե րաշ խա վո րում է ձեռ նար կու թյան հա ջո ղու թյուն նե րում 
աշ խա տող նե րի ա վե լի ար դար բա ժին: Բա ցի այդ՝ այն 
խթա նում է նո րա րա րու թյու նը և ար տադ րո ղա կա նու-
թյու նը»: (համ բուրգ յան ծրա գիր, 2007թ., 43 և հե տո)
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Սո ցիա լա կան 

հա մա հար թեց ման 

և աշ խա տանքն ըստ 

ո րա կի ու քա նա կի 

վար ձատ րե լու 

սկզբուն քի միջև 

հա կա սու թյո՞ւն 

Ռոդ րիք. Ար ժես տեղ-

ծու մը են թադ րում է 

սո ցիա լա կան 

հա մա հար թե ցում

Նաև քննա դա տող-

ներն են խոս տո վա-

նում. սո ցիա լա կան 

պե տու թյու նը 

խթա նում է 

ար տադ րո ղա կա նու-

թյու նը

Ա ճին կողմ նո րոշ վա-

ծու թյան և 

սո ցիա լա կան 

հա մա հար թեց ման 

հա վա սա րակշ ռու-

թյու նը

Բայց, արդ յո՞ք, սո ցիա լա կան հա մա հար թե ցու մը չի հա կա սում աշ խա տանքն ըստ 
ո րա կի ու քա նա կի վար ձատ րե լու շու կա յա կան սկզբուն քին: Արդ յո՞ք սո ցիա լա կան 
հա մա հար թե ցու մը չի խո չըն դո տում աշ խա տան քի ազ դակ նե րին, ո րոնք կարևոր 
են դի նա միկ տնտե սու թյան և ա ճի հա մար: Այս հար ցե րը մատ նան շում են ա ճին 
կողմ նո րոշ վա ծու թյան և սո ցիա լա կան հա մա հար թեց ման միջև իս կա պես գո յու-
թյուն ու նե ցող լա րում նա յին հա րա բե րու թյու նը:

Ան շուշտ, կա նաև հա կա ռակ կապ: Ար տադ րո ղա կա նու թյան և ա ճի զար գաց ման 
հա մար մշտա պես անհ րա ժեշտ է նաև սո ցիա լա կան հիմք: Ար ժես տեղ ծու մը են թադ-
րում է սո ցիա լա կան հա մա հար թեց ման նվա զա գույն չափ: Այս պես՝ ա մե րի կա ցի տնտե-
սա գետ Դե նի ռոդ րիքն ա պա ցու ցել է, որ սո ցիա լա կան ա պա հո վու թյան մեծ ծա վալ 
ա պա հո ված պե տու թյուն նե րը նաև ե ղել են տնտե սա կան հա ջո ղու թյուն ներ ու նե ցած 
պե տու թյուն ներ: Դա հիմն վում է, մաս նա վո րա պես, այն բա նի վրա, որ սո ցիա լա կան 
ա պա հո վու թյու նը բաձ րաց նում է ան հա տա կան աշ խա տան քա յին պատ րաս տա կա մու-
թյու նը: Ով սո ցիա լա պես ա պա հով ված է, նա ա վե լի շուտ է պատ րաստ շրջա դար ձին, 
ռիս կե րի գնա լուն և նոր բա նե րի հանդգ նե լուն (հմմտ. ռոդ րիք, 1997թ., 178 և հե տո):

Այս կա պը քիչ է վի ճարկ վում: Նաև Մ յուն խե նի տնտե սա կան հե տա զո տու թյուն նե րի 
ինս տի տու տի (ifo) նա խա գահն է շեշ տել. «[ հա մե րաշ խու թյու նը], սա կայն, ե րի տա-
սարդ նե րին տա լիս է ա պա հո վու թյուն և ինք նավս տա հու թյուն, որ նրանց պետք է 
կյան քի ռիս կա յին և բազ մա խոս տում հնա րա վո րու թյուն նե րից օգտ վե լու հա մար: 
Ուս տի և ես հա մոզ ված չեմ, որ ճիշտ է այն տա րած ված կան խա կալ կար ծի քը, թե 
սո ցիա լա կան պե տու թյու նը բո լո րիս վրա թանկ է նստում: Ընդ հա կա ռա կը, միան-
գա մայն հնա րա վոր եմ հա մա րում, որ միայն դրա շնոր հիվ է ծա վալ վել այն ար տադ-
րո ղա կան ու ժե րի մեծ բա ժի նը, ո րոնք պա տաս խա նա տու էին հետ պա տե րազմ յան 
շրջա նի տնտե սա կան վե րել քի հա մար» (Զինն, 1986թ., 566-577):

հետևա բար, սո ցիալ-դե մոկ րա տիան ձգտում է ա ճին կողմ նո րոշ վա ծու թյան և 
սո ցիա լա կան հա մա հար թեց ման հա վա սա րակ ռու թյան: Դ րա կոնկ րետ օ րի նակ է 
շվե դա կան մո դե լը: 6-րդ գլ խում երկր նե րի օ րի նա կով պարզ է դառ նում, որ սո ցիա-
լա կան հա մա հար թեց ման բարձր մա կար դա կը Շ վե դիա յի տնտե սա կան նշա նա-
կա լից հա ջո ղու թյան պայ ման է:

Կայունություն
Կա յու նու թյու նը սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի տնտե սա կան քա ղա քա կա նու թյան եր րորդ 
ա ռանց քա յին սկզբունքն է: Կա յու նու թյու նը նե րա ռում է բնա պահ պա նա կան, տնտե-
սա կան և սո ցիա լա կան չա փում ներ:
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«Կա յու նու թյուն» 

հաս կա ցու թյան 

ա կուն քը 

ան տառտն տե սու-

թյան ո լորտն է:

1972թ., Գուս թավ 

Հայ նե մա նի 

կա յու նու թյան 

գա ղա փա րը

1983թ.,  

Բ րունդթ լան դի 

հանձ նա ժո ղով

Կա յու նու թյան 

տնտե սա կան 

չա փու մը

Կա յու նու թյան (Nachhaltigkeit) հետ նախ հա ճախ կապ վում են բնա պահ պա նա կան 
հար ցեր: Ի րա կա նում կա յու նու թյան շուրջ ա ռա ջին մտո րում նե րը նաև բխում են բնա-
պահ պա նա կան նկա տա ռում նե րից: «Կա յու նու թյուն» հաս կա ցու թյունն սկզբնա պես 
սե րում է ան տառտն տե սու թյան ո լոր տից: Ան տա ռից միշտ ա ռա վե լա գույ նը պետք է 
վերց նել ըն դա մենն այն քան բնա փայտ, որ քան կա րող է վերս տին ա ճել. սա էր պա հան-
ջում 18-րդ դա րում ան տա ռա գետ Գեորգ Լուդ վիգ հար թի գը: Այ սօր բնա պահ պա նա-
կան կա յու նու թյուն՝ նշա նա կում է, որ շրջա կա մի ջա վայ րը՝ որ պես գա լիք սե րունդ նե րի 
հա մար վճռո րոշ կեն սա հիմք, պետք է պահ պան վի հնա րա վո րինս ան խա թար վի ճա կում: 
Այդ պատ ճա ռով կարևոր աս պեկտ ներ են պա շար նե րի խնա յու մը, կլի մա յի պաշտ պա-
նու թյու նը, տե սակ նե րի պահ պա նու թյու նը և շր ջա կա մի ջա վայ րի աղ տոտ վա ծու թյան 
սահ մա նա փա կու մը: ՄԱԿ-ի Սո ցիա լա կան դաշ նագ րում ամ րագր ված հիմ նա րար ի րա-
վունք նե րը ևս, մատ նան շե լով «շրջա կա մի ջա վայ րի հի գիե նա յի բո լոր աս պեկտ նե րի 
բա րե լա վու մը», (հոդ ված 13), շեշ տում են, որ նախ պետք է պաշտ պան վեն յու րա քանչ-
յու րի բնա կան կեն սա հիմ քե րը: Ոչ միայն այն պատ ճա ռով, որ հա կա ռակ դեպ քում գա լիք 
սե րունդ նե րը կզրկվեն գո յու թյան տար րա կան պայ ման նե րից, այլ նաև այն պատ ճա ռով, 
որ այս տեղ և հի մա մարդ կանց հույ սը մա քուր խմե լու ջուրն է և ա ռողջ օ դը:

Սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի ներ կա յա ցու ցիչ ներն ար դեն վա ղուց են մատ նան շել կա յու-
նու թյան նշա նա կու թյու նը.

«Մենք մեզ պետք է տանք այն հար ցը, թե եր կիրն արդ յոք չի՞ ընկ նի ա ղե տա լի վի ճա կի 
մեջ, ե թե բնակ չու թյան պայ թյու նը շա րու նակ վի, և ե թե մարդ կու թյու նը շա րու նա կի 
ա ճող ա րա գաց մամբ այդ պես օգ տա գոր ծել ա նա վե լաց նե լի բնա կան պա շար նե րը, 
ինչ պես հակ ված է դա ա նե լու: […] Հա նուն նրանց ա պա գա յի, ով քեր մեր զա վակ ներն 
ու թոռ ներն են, մենք բո լորս պետք է պատ րաստ լի նենք կանգ առ նե լու և, որ տեղ 
անհ րա ժեշտ է, քչով բա վա րար վե լու»: (Գուս թավ Հայ նե ման, 1972թ.)

1983 թվա կա նին այս գա ղա փա րը որ դեգ րեց Միա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր-
պու թյան կող մից ստեղծ ված Բ րունդթ լան դի հանձ նա ժո ղո վը (այս պես է կոչ վել 
Նոր վե գիա յի նախ կին վար չա պե տի ա նու նով): Այն ամ րագ րում էր.

«Տևա կան զար գա ցումն այն զար գա ցումն է, ո րը բա վա րա րում է ներ կա յի պա հանջ-
նե րը՝ չդի մե լով այն ռիս կին, որ ա պա գա սե րունդ նե րը չկա րո ղա նան բա վա րա րել 
ի րենց սե փա կան կա րիք նե րը»: (մեջ բե րումն ըստ՝ Հաուֆֆ 1987թ., 46)

Բայց «կա յու նու թյուն» հաս կա ցու թյու նը, բնա պահ պա նա կան չա փու մից զատ, ու նի 
նաև տնտե սա կան չա փում: Դա շեշտ վում է 1998 թվա կա նին «Կա յու նու թյուն - տես լա-
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Նա խազ գու շաց նող 

օ րի նակ

Համ բուրգ յան 

ծրա գիր. «Կա յու նու-

թյուն՝ նշա նա կում է 

մտա ծել ա պա գա յի 

հե ռան կա րից»

Կա՞, ար յոք, այդ 

ե րեք սկզբունք նե րի 

միջև լա րում նա յին 

հա րա բե րու թյուն

կա նից՝ ի րա կա նա ցում» հա յե ցա կար գի 
առն չու թյամբ Գեր մա նիա յի Բուն դես-
թա գի ստեղ ծած ու սում նա սի րող 
հանձ նա ժո ղո վի ներ կա յաց րած եզ րա-
փա կիչ զե կույ ցում, որ տեղ աս վում է, որ 
տնտե սա կան կա յու նու թյուն՝ նշա նա-
կում է, որ բա րե կե ցու թյան հաս նե լը 
պետք է հնա րա վոր լի նի նաև գա լիք 
սե րունդ նե րին՝ սո ցիա լա կան շու կա-
յա կան տնտե սու թյու նը պահ պա նե լու 
հա մար: Այդ նպա տա կով հան րա յին 
ծախ քե րը, հատ կա պես սո ցիա լա կան 
պե տու թյան, պետք է տևա կա նո րեն 
ա պա հով ված լի նեն լուրջ ֆի նան սա-
վոր մամբ, և եր կա րա ժամ կետ հե ռան-
կա րում պետք է ներդ րում ներ ար վեն 
կրթու թյան, հե տա զո տու թյուն նե րի և 
են թա կա ռուց վածք նե րի ո լորտ նե րում:

Տն տե սա կան կա յու նու թյան նշա նա կու թյու նը հատ կա պես ակն հայտ է հա մաշ խար-
հա յին ֆի նան սա կան շու կա նե րի ճգնա ժա մի հան դի ման: Սոսկ կար ճա ժամ կետ 
կողմ նո րոշ ված շա հույ թի ձգտու մը, ո րը հաշ վի չի առ նում կա յու նու թյու նը, կա րող է 
ոչ միայն վտան գի տակ դնել ա ռան ձին ձեռ նար կու թյուն նե րը, այլև ա պա կա յու նաց-
նել ամ բողջ ժո ղովր դա կան տնտե սու թյուն ներ:

Բայց կա յու նու թյու նը պա րու նա կում է նաև սո ցիա լա կան չա փում: Սո ցիա լա կան 
կա յու նու թյու նը նշա նա կում է հա սա րա կու թյան բո լոր ան դամ նե րի տևա կան 
բաժ նեկ ցու թյուն և սո ցիա լա կան լա րում նե րի տևա կան հա վա սա րակշ ռու թյուն: 
Այ սինքն՝ այս տեղ խոս քը հիմ նա կան պա հանջ նե րի և հա սա րա կու թյան բաժ նեկ-
ցու թյան կա յուն ա պա հով ման մա սին է:

Որակականաճ.երեքսկզբունքներիիրավահավասարիրականացում
Աճ, սո ցիա լա կան հա մա հար թե ցում, կա յու նու թյուն՝ այս ե րեք սկզբունք նե րը պետք է 
սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի տնտե սա կան քա ղա քա կա նու թյան մեջ ի րա կա նաց վեն ի րա վա-
հա վա սար կեր պով: Բայց, արդ յո՞ք դա ընդ հան րա պես հնա րա վոր է: Արդ յո՞ք սո ցիա լա կան 
հա մա հար թե ցու մը չի սահ մա նա փա կում հա սա րա կու թյան ա ճի հնա րա վո րու թյուն նե րը: 
Մի՞ թե աճն, ի վեր ջո, նաև հում քի կա րիք չու նի և այդ կերպ չի հան գեց նում կա յու նու թյան 

«Կայո ւ նու թ յո ւ նը» Գեր մանիայի
սոցիալ-դեմոկրատականկուսակ-
ցությանՀամբուրգյանծրագրում.
«Կա յու նու թյան սկզբուն քը նշա նա կում է մտա-
ծել ա պա գա յի հե ռան կա րից, հա կադր վել 
կար ճա ժամ կե տու թյան ա ռաջ նայ նու թյա նը, 
ինչ պես և տն տե սա կա նի գե րակշ ռու թյա նը, 
զուտ մակ րոտն տե սա կան տրա մա բա նու-
թյա նը, մշա կել քա ղա քա կա նու թյան հա յե-
ցա կար գը՝ հա սա րա կու թյան գա ղա փա րից 
ել նե լով, և ընբռ նել ժո ղովր դա վա րա կան 
բազ մա զա նու թյու նը, բնա պահ պա նա կան 
հա րատևու թյու նը, սո ցիա լա կան ին տեգ-
րա ցիան և մ շա կու թա յին բաժ նեկ ցու թյու նը՝ 
որ պես սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի քա ղա քա կա-
նու թյան ա ռաջ նոր դող գա ղա փար ներ»: (համ-
բուրգ յան ծրա գիր, 2007թ., 17 և հե տո)
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Վիլ լի Բ րանդ թը՝ 

ա ճի և կա յու նու-

թյան հա րա բե րու-

թյան մա սին

Ա ռանց քա յին 

հար ցեր. որ տե՞ղ, 

ինչ պե՞ս և ին չի՞ 

հա մար

Կա յու նու թյու նը 

կա րող է խթա նել 

ա ճը: Օ րի նակ՝ 

բնա պահ պա նա կան 

արդ յու նա բե րա կան 

քա ղա քա կա նու-

թյու նը (գլուխ 7)

սահ մա նա փակ ման: Ե րեք սկզբունք նե րը կար ծես թե լա րում նա յին հա րա բե րու թյան մեջ 
են գտնվում: Ինչ պե՞ս կա րող են դրանք ի րա կա նաց վել ի րա վա հա վա սա րո րեն:

վիլ լի Բ րանդթն այս խորհր դա ծու թյանն անդ րա դար ձել է ար դեն իսկ 1973 թվա-
կա նին՝ ա ճի և կա յու նու թյան սկզբունք նե րի օ րի նա կով.

«Ո՛չ ա ռան ձին մար դը, ո՛չ էլ հան րու թյու նը չեն կա րող ապ րել բնու թյան հաշ վին: Այ լա-
պես մեր շրջա կա մի ջա վայ րի զար գա ցու մը կլի նի ան մարդ կա յին: […] Աղ մու կը, օ դի և 
ջ րի աղ տո տումն ի րա կա նում հար ցա կա նի տակ են դնում տնտե սա կան ա ճի օ գուտ-
նե րը: Բայց ես զգու շաց նում եմ մտքի այն կարճ միա ցու մից, ո րը ել քը կտես նի ա ճի 
և ար տադ րո ղա կա նու թյան ընդ հա նուր սահ մա նա փակ ման մեջ: Ա վե լի շատ խոս-
քը տնտե սա կան ա ճի որ տե ղի, ինչ պե սի և ին չի հա մա րի և այն բա նի գի տակց ման 
մա սին է, որ աճն ու տնտե սա կան սկզբուն քը պետք է ծա ռա յեն մար դուն: Ե թե «հա րա-
բե րու թյուն նե րը» չպետք է իշ խեն մեզ վրա, այլ մենք են ու զում դրանց իշ խել, ա պա 
պետք է փոքր-ինչ սուր մտո րենք, եր բեմն նույ նիսկ ա վե լի քրտնա լից աշ խա տենք»: 
(վիլ լի Բ րանդթ, Կա ռա վա րու թյան 1973թ. հուն վա րի 18-ի հայ տա րա րու թյու նը)

Դ րա նով վիլ լի Բ րանդ թը մատ նան շում է այն, որ խոս քը կա րող է լի նել ոչ թե ա ճի 
սկզբուն քի ան վե րա պահ պաշտ պա նու թյան, այլ միշտ էլ միայն այն հիմ նո վին խորհր-
դած ման մա սին, թե որ տե՞ղ, ինչ պե՞ս և ին չի՞ հա մար պետք է աճ տե ղի ու նե նա: Ո՞ւմ 
պետք է այն ծա ռա յի, և ո՞վ է շա հում դրա նից: Այս պի սով՝ սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի հա մար 
խոս քը ոչ թե ա ճի կույր հաս կա ցու թյան մա սին է, այլ ո րա կա կան ա ճի, ո րը ի րա վա հա վա-

սա րո րեն հաշ վի է առ նում 
սո ցիա լա կան հա մա հար-
թե ցումն ու կա յու նու-
թյու նը:

Ե թե, Բ րանդ թի ա սա-
ծի ի մաս տով, փոքր-ինչ 
ա վե լի սուր խոր հենք, 
ա պա ա րագ կերևա, 
որ ե րեք սկզբունք նե րը 
ոչ միայն լա րում նա յին 
հա րա բե րու թյան մեջ 
են, այլ նաև կա րող են 
փո խա դար ձա բար պայ-
մա նա վո րել և օ ժան դա-

«Որակականաճը»Գերմանիայիսոցիալ-դեմոկրա-
տականկուսակցությանՀամբուրգյանծրագրում.
«Մենք աշ խա տում ենք կա յուն ա ռա ջըն թա ցի հա մար, ո րը 
միա վո րում է տնտե սա կան դի նա մի կան, սո ցիա լա կան 
ար դա րու թյու նը և բ նա պահ պա նա կան բա նա կա նու թյու նը: 
Ո րա կա կան ա ճի մի ջո ցով մենք կա մե նում ենք հաղ թա հա-
րել աղ քա տու թյու նը և շա հա գոր ծու մը, բո լո րի հա մար հնա-
րա վո րել բա րօ րու թյուն ու լավ աշ խա տանք և դի մա կա յել 
կլի մա յի սպառ նա լից փո փո խու թյուն նե րին: Հարկ է ա պա-
հո վել բնա կան կեն սա պայ ման նե րը նաև գա լիք սե րունդ-
նե րի հա մար և բարձ րաց նել կյան քի ո րա կը: Այդ նպա տա կի 
հա մար մենք կա մե նում ենք գի տա կան ու տեխ նի կա կան 
ա ռա ջըն թա ցի հնա րա վո րու թյուն նե րը ծա ռա յեց նել մար-
դուն»: (համ բուրգ յան ծրա գիր, 2007թ., 5)
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Ա ճի, սո ցիա լա կան 

հա մա հար թեց ման 

և կա յու նու թյան 

կա պից ստաց վում է 

ո րա կա կան աճ

Բնապահպանական 

առաջընթաց = 

Համախառն ներքին 

արդյունք

Հա մա խառն ներ քին 

արդ յուն քի կույր 

բծե րը

1. Բաշ խում

կել ի րար: վերևում պարզ դար ձավ, որ սո ցիա լա կան հա մա հար թե ցու մը դի նա միկ 
տնտե սու թյան հա մար նա խադր յալ է: Բ նա պահ պա նա կան կա յու նու թյու նը ևս 
կա րող է խթա նել ա ճը: Ար դեն այ սօր Գեր մա նիա յում վե րար տադր վող է ներ գե տի-
կա յով զբաղ վող ճյու ղե րը դաս վում են գեր մա նա կան տնտե սու թյան ա ճի կարևոր 
շար ժիչ նե րի շար քը և մեծ ծա վա լով աշ խա տա տե ղեր են ա պա հո վում: 7-րդ գլ խում 
բնա պահ պա նա կան արդ յու նա բե րա կան քա ղա քա կա նու թյան առն չու թյամբ պրակ-
տի կա յից բեր վող օ րի նա կը նկա րագ րում է նման առն չակ ցու թյուն:

Այս պի սով՝ ակն հայտ է, որ ա ճի, սո ցիա լա կան հա մա հար թեց ման և կա յու նու թյան 
ե րեք սկզբունք նե րը հա վա սա րա չափ ա պա հո վե լու պա հան ջը մեծ մար տահ րա-
վեր է, բայց միա ժա մա նակ նաև կա րող է լի նել մեծ շանս: Այդ ե րեք սկզբունք նե րից 
բխող հետևանք նե րը պետք է պար բե րա բար վերս տու գել և վե րա հա մա ձայ նեց նել: 
վեր ջին ճշմար տու թյուն ներ այս տեղ չեն կա րող լի նել: Բայց ե թե այդ սկզբունք նե րը 
հաշ վի են առն վում հա վա սա րա չափ կեր պով, ա պա ա ռա ջա նում է ո րա կա կան աճ, 
ո րից շա հում է ամ բողջ հա սա րա կու թյու նը:

4.4. Ակնարկ. որակական աճի չափումը    

Ինչ պե՞ս կա րե լի է տնտե սա կան ա ռա ջըն թացն ար տա հայ տել թվե րով: Տն տե սա կան 
զար գաց ման հա մար տա րած ված ցու ցորդ (Indikator) է հա մա խառն ներ քին արդ-
յուն քը (հՆԱ): հՆԱ-ն մեկ տար վա ըն թաց քում երկ րի ներ սում ար տադր ված բո լոր 
ապ րանք նե րի և ծա ռա յու թյուն նե րի ընդ հա նուր ար ժեքն է: Երբ հՆԱ-ն ա ճում է, 
ա պա խո սում են տնտե սա կան վե րել քի, երբ այն լճա նում կամ նվա զում է, հե տա ճի 
մա սին: հՆԱ-ի նշա նա կու թյունն անհ նար է ու րա նալ: հան րա յին բյու ջե նե րը, գոր-
ծազր կու թյան կրճա տումն ու հա սա րա կու թյան բա րե կե ցու թյու նը կախ ված են 
տնտե սա կան ա ճից:

Սա կայն տնտե սա կան ա ռա ջըն թա ցը չա փե լիս հՆԱ-ն երևան է բե րում բազ մա թիվ 
կույր բծեր: հատ կա պես սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի տե սանկ յու նից հՆԱ-ի սոս կա կան 
դի տար կու մից ուր վագծ վող պատ կե րը ոչ լիար ժեք է, քան զի այն նկա րագ րում է 
միայն, թե ընդ հա նուր ինչ քան է ար տադր վում: Այն ո չինչ չի ա սում հետև յալ հար-
ցե րի մա սին.

 ● Ինչ պե՞ս է բաշխ վում ստաց ված ներ քին արդ յուն քը: Արդ յո՞ք բաշ խումն ար դար է: 
Արդ յո՞ք ռե սուրս նե րի մեծ բա ժի նը հաս նում է փոք րա մաս նու թյա նը: Ի՞նչ չա փա-
նիշ նե րով է կա տար վում բաշ խու մը: Ըստ կա րի քա վո րու թյա՞ն, աշ խա տան քի՞, 
թե՞ սո ցիա լա կան շեր տի:
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2. Շր ջա կա 

մի ջա վայր

3. Կա յու նու թյուն

4. Ան հա տույց 

աշ խա տանք

Ա ճի տար բե րակ ված 

հաս կա ցու թյուն…

…իսկական 

առաջընթացի ցուցորդ 

(Genuine Progress 

Indicator - GPI)

 ● Որ քա նո՞վ է ար տադ րու թյու նը բնա պահ պա նու թյան տե սա կե տից անվ նաս: 
Արդ յո՞ք մի ջոց ներ ներդր վում են շրջա կա մի ջա վայ րի պահ պա նու թյան մեջ: Թե՞ 
ա ճը ձեռք է բեր վում բնու թյան գի շա տիչ շա հա գործ մամբ:

 ● Ինչ պե՞ս է ստաց վում ա ճը, և ու՞ր են հո սում հա սույթ նե րը: Արդ յո՞ք այն ձեռք է 
բեր վում սպա ռո ղա կան ու պե տա կան պարտ քի հաշ վին: Թե՞ ներդ րում ներ են 
կա տար վում են թա կա ռուց վածք նե րի, կրթու թյան ու հե տա զո տու թյուն նե րի 
ո լորտ նե րում, որ եր կա րա ժամ կետ ա ճի հնա րա վո րու թյուն լի նի:

 ● Ինչ պե՞ս են հաշ վի առն վում ոչ դրա մա յին աշ խա տանք նե րը: Արդ յո՞ք հՆԱ-ն ա ճում է 
միայն այն պատ ճա ռով, որ ա վե լի շատ են աշ խա տում: Ե թե հա սա րա կա կան հի մունք-
նե րով և ըն տա նե կան աշ խա տան քը փո խարկ վում է վաս տա կա յին աշ խա տան քի, 
այդ դեպ քում ին չո՞ւ է ա ճում հՆԱ-ն, թեև փաս տո րեն նույն բանն է ձեռք բեր վում:

Այս հար ցե րին պա տաս խա նե լու հա մար պետք է մշա կել տնտե սա կան ա ռա ջըն-
թա ցի հա մա լիր հաս կա ցու թյուն, ինչ պես նաև ա ճի տար բե րակ ված հաս կա ցու-
թյուն, որն ա վե լին է, քան այն հար ցը, թե ժո ղովր դա կան տնտե սու թյունն ընդ հա-
նուր ինչ քան է ար տադ րում:. 

Աճն ա վե լի ընդգր կուն կեր պով ար տա հայ տող մո տե ցում ներ տվել է, մաս նա վո-
րա պես, հա մաշ խար հա յին բան կի տնտե սա գետ և այ լընտ րան քա յին Նո բել յան 
մրցա նա կի դափ նե կիր հեր ման Է. Դեյ լին (Դեյ լի և Քոբբ, 1989թ., Դեյ լի, 1996թ.), ո րը 
մաս նակ ցել է փաս տա ցի ա ռա ջըն թա ցի հաշ վարկ ման մե թո դի՝ իս կա կան ա ռա ջըն-
թա ցի ցու ցոր դի (ԻԱՑ), մշակ մա նը: հաշ վարկ ման այդ մե թո դով հա մա խառն ներ քին 
արդ յուն քը լրաց վում է գոր ծոն նե րով, ո րոնք կոչ ված են ար տա ցո լե լու տնտե սա-
կան գոր ծու նեու թյան ի րա կան ծախ սե րը (Լոն, 2003թ.): Ի լրումն հՆԱ-ի՝ ցու ցորդ 
նե րառ վող գոր ծոն ներն են, մաս նա վո րա պես, ե կամ տի սո ցիա լա կան բաշ խու մը, 
ան հա տույց, ինչ պես նաև հա սա րա կա կան հի մունք նե րով աշ խա տան քը, կրթու թյան, 
քրեա կան հան ցա գոր ծու թյուն նե րի, ա զատ ժա մա նա կի, պա շար նե րի սպառ ման, 
շրջա կա մի ջա վայ րի աղ տոտ վա ծու թյան ա ճը և հան րա յին են թա կա ռուց ված քի 
մեջ կա տար վող ներդ րում նե րը: ԻԱՑ-ի և ն ման ցու ցորդ նե րի հաշ վար կը, ի հար կե, 
խիստ բարդ է, իսկ ճշգրիտ կազ մու թյու նը և գ նա հա տու մը՝ վի ճե լի: Չ նա յած ա մե-

Աճիդասականհասկացություն Աճիընդլայնվածհասկացություն

• տնտեսական արդյունքի 
հանրագումար

• տնտեսական արդյունքի հանրագումար
• սոցիալական համահարթեցում
• կայուն զարգացում
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Լրացուցիչընթեր-

ցանությանհամար.

Մի խաել Դաու-

դերշ տեդթ (2007թ.), 

Սո ցիա լա կան արդ-

յուն վե տու թյո՞ւն, թե՞ 

վե րա բաշ խում: Նոր 

ար ժես տեղծ ման 

քա ղա քա կա նու-

թյան մար տահ րա-

վեր ներ, «Berliner 

Republik» 3/2007թ..

նայն ար դա րա ցի քննա դա տու թյա նը՝ նման հաշ վարկ ներն, այ նո ւա մե նայ նիվ, 
կարևոր նպաստ են հաշ վարկ ման ըն դուն ված մե թոդ նե րի թույլ կող մե րը, ինչ պես 
հՆԱ-ի նը, բա ցա հայ տե լու գոր ծում:

«Redefining Progress» ոչ կա ռա վա րա կան կազ մա կեր պու թյու նը www.progress.
org հաս ցեի տակ կա նո նա վոր կեր պով հրա պա րա կում է Տն տե սա կան հա մա գոր-
ծակ ցու թյան և զար գաց ման կազ մա կեր պու թյան (ՏհԶԿ) ան դամ պե տու թյուն նե րի 
իս կա կան ա ռա ջըն թա ցի ցու ցոր դը: Ընդ ո րում, պարզ է դառ նում, որ ԻԱՑ-ով չափ վող 
ա ռա ջըն թա ցը շատ ա վե լի քիչ կա րող է լի նել, քան են թադ րել է տա լիս հա մա խառն 
ներ քին արդ յուն քի ա ճը: Ա ռա ջին հեր թին շրջա կա մի ջա վայ րի աղ տոտ վա ծու թյան 
և սո ցիա լա կան ա նար դա րու թյան ներգ րավ ման պատ ճա ռով ո րոշ երկր նե րում 
ԻԱՑ-ը նույ նիսկ հե տա դարձ է:

հՆԱ-ին այ լընտ րանք ներ գտնե լու ջան քե րը շա րու նակ վում են: Ֆ րան սիա յի նա խա-
գահ Սար կո զին ստեղ ծել է բարձ րաս տի ճան կազմ ու նե ցող փոր ձա գի տա կան հանձ-
նա ժո ղով, ո րը պետք է մշա կի ցու ցորդ ներ, ո րոնք հաշ վի կառ նեն կյան քի ո րա կը, 
սո ցիա լա կան ա ռա ջըն թա ցը և բ նա պահ պա նա կան աս պեկտ նե րը: Այդ հանձ նա ժո-
ղո վի արդ յունք նե րը նե րառ վե լու են կա ռա վա րու թյան հե տա գա աշ խա տան քի մեջ:



77

5.  ԿՈւՍԱԿՑՈւԹՅՈւՆՆԵՐԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 
ԾՐԱԳՐԵՐԻ հԱՄԵՄԱՏՈւԹՅՈւՆ  
Թոբիաս Գոմբերթ

Այսգլխում՝
 ● համեմատվում են Բունդեսթագում ներկայացված կուսակցությունների 

ծրագրերի տնտեսաքաղաքական ասպեկտները,
 ● համակարգված և չհամակարգված տնտեսությունների մոդելի հիման վրա 

վերլուծվում են նրանց նպատակային պատկերացումները
 ● և դասակարգվում ըստ այն որակական աճի նկատմամբ նրանց ունեցած 

դիրքորոշման, ինչպիսին սոցիալ-դեմոկրատիան է նախատեսում որպես մոդել:

Ո՞ր կու սակ ցու թյու նից սպա սել ա մե նա մեծ տնտե սա քա ղա քա կան ձեռն հա սու թյու նը: 
Ո՞ր կու սակ ցու թյու նը լա վա գույնս կլու ծի աշ խա տա շու կա յի հիմ նախն դիր նե րը: Ո՞ւմն են 
սո ցիա լա կան քա ղա քա կա նու թյան ո լոր տի ա մե նա լավ հա յե ցա կար գե րը: Այս հար ցե րը 
ներ կա յաց վում են Գեր մա նա կան Բուն դես թա գի ընտ րու թյուն նե րի շե մին ար վող ա մեն 
մի վեր լու ծու թյան մեջ: Չ հաշ ված ո րոշ շե ղում ներ՝ սո վո րա բար բուր ժո ւա կան կու սակ-
ցու թյուն նե րին կա նո նա վոր կեր պով հա վե լագր վում է տնտե սա քա ղա քա կան ձեռն հա-
սու թյուն, իսկ սո ցիալ-քա ղա քա կան ձեռն հա սու թյունն ա վե լի շուտ են թադր վում է ձախ 
ճամ բա րում: Կու սակ ցու թյուն նե րի այդ սկզբուն քա յին տե ղո րո շու մը մնում է հա մե մա տա-
բար կա յուն և կու սակ ցու թյուն նե րին տրվող գնա հա տա կան նե րում փաս տում ընդ հա նուր 
կողմ նո րոշ վա ծու թյու նը: Բայց արդ յո՞ք դա ճիշտ է: Պա տաս խա նը հետև յալն է՝ ա յո՛ և ո՛չ:

Տե ղո րո շու մը սահ մա նա փակ ծա վա լով ար տա ցո լում է կու սակ ցու թյուն նե րից յու-
րա քանչ յու րի տես լա կա նը կամ հիմ նա կան շեշ տադ րու մը: Ան շուշտ, այդ հար ցե րը 
միև նույն ժա մա նակ խա բու սիկ են: Դ րանք չեն սահ մա նում տնտե սա քա ղա քա կան և 
սո ցիալ-քա ղա քա կան ձեռն հա սու թյու նը և չեն ստեղ ծում ձեռն հա սու թյուն նե րի միջև 
կապ: Բայց տնտե սա քա ղա քա կան տես լա կա նը չի սահ մա նա փակ վում նեղ շրջա նա-
կում տնտե սա քա ղա քա կան գոր ծե լա կեր պեր հիմ նա վո րե լով, այլ պետք է շատ ա վե լի 
հե ռա հար ձևով հոգ տա նի նաև սո ցիա լա կան քա ղա քա կա նու թյան և այլ քա ղա քա-
կան դաշ տե րի հետ կապ վե լու մա սին: Տն տե սա կան քա ղա քա կա նու թյու նը հա սա-
րա կա կան քա ղա քա կա նու թյուն է, գոր ծուն տնտե սու թյու նը միշտ էլ նե րառ ված է 
հա սա րա կա կան հա մա կար գի մեջ, և այդ մա սին ևս պետք է մտա ծել: Այս պի սով, 
ե թե ցան կու թյուն կա հե տա զո տե լու կու սակ ցու թյուն նե րի «տնտե սա քա ղա քա կան 
նպա տա կադ րում նե րը», ա պա հար կադ րա բար պետք է աչ քի անց կաց նել ընդ հա-
նուր ծրագ րե րը և ա պա բա ցատ րել այն դե րը, ո րը պետք է ու նե նա տնտե սու թյու նը 
պատ կե րաց ված ու նպա տա կադր ված տնտե սա կան հա մա կար գի շրջա նա կում:
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Այս տեղ կողմ նա ցույ ցի պատ կերն օգ նում է ա ռաջ գնալ: Կողմ նո րոշ ման հա մար 
պետք է նկա րագր վի ոչ միայն նպա տա կադր ված տնտե սու թյու նը, այլ նաև ե լա-
կե տը (ին չես նա խորդ գլուխ նե րում է դա ար վել):

Եվ իս կա պես, կու սակ ցու թյուն նե րը բա վա կա նին հստա կո րեն ի րա րից տար բեր-
վում են փաս տա ցի մա կար դա կի ի րենց վեր լու ծու թյուն նե րով և նա խա տես վող 
մա կար դա կի հա յե ցա կար գե րով, ինչ պես կա րե լի է տես նել հա մա պա տաս խան գոր-
ծող ծրագ րե րից: Ս տորև կներ կա յաց վեն կու սակ ցու թյուն նե րի ծրագ րերն ի րենց 
տնտե սա քա ղա քա կան մա սե րով և կուր վագծ վեն ըստ հա մա կարգ ված և չ հա մա-
կարգ ված տնտե սու թյուն նե րի նկա րագր ման կա տե գո րիա նե րի7:

5.1.  համ բուրգ յան ծրա գիր՝ Գեր մա նիա յի 
սո ցիալ-դե մոկ րա տա կան կու սակ-
ցու թյան հիմ նադ րու թա յին ծրա գիր

Գեր մա նիա յի սո ցիալ-դե մոկ րա տա կան կու սակ ցու թյու նը 2007 թվա կա նին ըն դու նեց 
համ բուրգ յան ծրա գի րը: Այն մին չայդմ յան ծրագ րե րի գծի շա րու նա կու թյունն է: Ընդ 
ո րում, տնտե սա քա ղա քա կան պատ կե րաց ման կո րի զը, թեթևա կի խմբագր մամբ, 
պահ պան վել է Գո դես-
բերգ յան ծրագ րից (1959). 
«Մեզ հա մար գոր ծում է 
‘այն քան մրցակ ցու թյուն, 
որ քան հնա րա վոր է, այն-
քան կար գա վո րող պե տու-
թյուն, որ քան անհ րա-
ժեշտ է’ սկզբուն քը» (էջ 43):

Այս պի սով՝ հիմ նա կան 
պատ կե րա ցու մը հա մա-
կարգ ված շու կա յա կան 
տնտե սու թյունն է, որն, 
ի հար կե, պե տու թյուն-
շու կա հա րա բե րու թյան 
մեջ տես նում է ոչ թե հա մա տեղ գո յակ ցու թյուն, այլ քա ղա քա կա նու թյան ա ռաջ նայ նու-
թյու նը: Ան շուշտ, տնտե սա քա ղա քա կան պատ կե րա ցումն ակն հայ տո րեն ել նում է այն 

7 Ընդ ո րում, վերևում ներ կա յաց ված կա տե գո րիա նե րը կրճատ վում են. «Միջ ձեռ նար կու թե նա յին հա րա-
բե րու թյու ներ» կա տե գո րիան գրե թե չկա կամ ըն դա մե նը հպան ցիկ է հի շա տակ վում և այդ պատ ճա ռով 
այս տեղ բաց է թողն վում:

Նպատակ«Իրավահավասարություն»
«Մենք կա մե նում ենք կա նանց և տ ղա մարդ կանց ի րա վա-
հա վա սար և ար դար մաս նակ ցու թյուն գո յու թյան հա մար 
անհ րա ժեշտ վաս տակ ա պա հո վող աշ խա տան քին: Հիմ-
նա կա նում կա նանց կող մից կա տար վող աշ խա տան քը 
հա ճախ ա վե լի վատ է վճար վում: Բայց հա վա սա րար ժեք 
աշ խա տան քի հա մար պետք է հա վա սար աշ խա տա վարձ 
վճար վի: […] Անհ րա ժեշտ են օ րենսդ րա կան մի ջո ցա-
ռում ներ ձեռ նար կու թյուն նե րում, հան րա յին կա ռա վար-
ման հա մա կար գում, գի տա հե տա զո տա կան աշ խա տան-
քում, ղե կա վար պաշ տոն նե րում, ինչ պես նաև դի տորդ 
խոր հուրդ նե րում կա նանց հա վա սար մաս նակ ցու թյան 
հա մար»: (համ բուգ յան ծրա գիր, 2007թ., 41)
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բա նից, որ պետք է գոր ծի 
միայն այն քան կար գա վո-
րող պե տու թյուն, որ քան 
անհ րա ժեշտ է, այ սինքն՝ 
քա ղա քա կան մի ջամ-
տու թյան հա մար պետք է 
առ կա լի նի «անհ րա ժեշ-
տու թյուն»: Իսկ ին չու՞ է 
անհ րա ժեշտ «կար գա-
վո րող պե տու թյու նը»:

Կար գա վո րող պե տու-
թյան անհ րա ժեշ տու-
թյունն ու սահ ման նե րը 
քննվում են եր կու էա կան 
աս պեկ տով: Մի կող մից՝ 

ու սում նա սիր վում են չկար գա վոր վող կամ ոչ բա վա րար կար գա վոր վող շու կա յի 
թե րու թյուն նե րը: Մ յուս կող մից՝ խնդիր է դրվում ներ կա յաց նել ընդ հան րա պես 
ժո ղովր դա վա րա կան սո ցիա լիզ մի նպա տա կա յին պատ կե րա ցու մը (էջ 16 և հե տո), 
ո րի ե րաշ խա վո րը կա րող է լի նել մի միայն ակ տիվ ու ժո ղովր դա վա րա կան հա սա-
րա կու թյու նը՝ կար գա վո րող պե տու թյամբ: Թե րու թյուն նե րի ու նպա տա կա յին 
պատ կե րաց ման հա մա պատ կե րում ուր վագ ծում են բաց կող մե րը և այն հա սա-
րա կա կան-քա ղա քա կան ա ռա ջադ րան քը, որն ի րեն իր ծրագ րով տվել է ՍԴԿ-ն: 

Շու կա յի ազ դե ցու թյու նը, բայց նաև թե րու թյուն նե րը համ բուրգ յան ծրագ րում հստա-
կո րեն ամ փոփ ված են. «Մեզ հա մար շու կան անհ րա ժեշտ և մ յուս տնտե սա կան 
հա մա կարգ ման ձևե րը գե րա զան ցող մի ջոց է: Բայց ինք նա հո սի թողն ված շու կան 
սո ցիա լա պես ու բնա պահ պա նո րեն կույր է: Այն ինքն ի րե նից ի վի ճա կի չէ հան րա յին 
բա րիք նե րը տրա մադ րել հա մար ժեք ծա վա լով» (էջ 17): Այս պի սով՝ սո ցիա լա կան, 
տնտե սա կան և բ նա պահ պա նա կան պա տաս խա նատ վու թյան կա րե լի է հաս նել 
ոչ թե շու կա յի մի ջո ցով, այլ հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան ճա նա պար հով: Բանն 
այն է, որ գլո բա լի զաց ված շու կա յի, ամ բողջ աշ խար հում աղ քա տու թյան ու հարս-
տու թյան միջև ա ռա ջա ցած վի հի հետևանք նե րը և բ նա պահ պա նա կան ճգնա ժա մը 
շու կա յի մի ջո ցով չեն լուծ վում, այլ ու ժե ղա նում են: հ րա տապ անհ րա ժեշտ են կար-
գա վո րում և հա սա րա կա կան հա մա ձայ նու թյուն ու կա ռա վա րում, ե թե տնտե սա-
կան ար ժես տեղ ծու մը պետք է օգ տա կար լի նի բո լո րին:

Նպատակ«Մասնակցականություն»
Որ տեղ ազ գա յին պե տու թյու նը չի կա րող այլևս սո ցիա լա-
կան ու բնա պահ պա նա կան շրջա նակ ներ դնել շու կա նե-
րին, այդ բա նը պետք է ա նի Եվ րա միու թյու նը: […] Որ տեղ 
տնտե սա կան գոր ծու նեու թյունն անդր սահ մա նա յին է, 
այդ տեղ աշ խա տող նե րի ի րա վունք նե րը չպետք է դեմ 
առ նեն սահ ման նե րին: Այդ պատ ճա ռով մենք կա մե նում 
ենք եվ րո պա կան ձեռ նար կու թյուն նե րում ա պա հո վել և 
ընդ լայ նել գոր ծա ռու նե րի մաս նակ ցա կա նու թյու նը: Եվ րո-
պա կան մա կար դա կում սա կագ նա յին ինք նա վա րու թյու նը 
զո րաց նե լու և ի րա կա նաց նե լու նպա տա կով մենք հան դես 
ենք գա լիս անդր սահ մա նա յին սա կագ նա յին բա նակ ցու-
թյուն նե րի և սա կագ նա յին հա մա ձայ նու թյուն նե րի հա մար 
եվ րո պա կան օ րենսդ րա կան հիմ քեր ստեղ ծե լու օգ տին»: 
(համ բուրգ յան ծրա գիր, 2007թ., 26, 28 և հե տո)
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«Ժո ղորվր դա վա րա կան սո ցիա լիզ մը մեզ հա մար մնում է ա զատ, ար դար և հա մե-
րաշխ հա սա րա կու թյան տես լա կան, ո րի ի րա կա նա ցու մը մեզ հա մար հա րատև 
ա ռա ջադ րանք է: Մեր գոր ծու նեու թյան սկզբուն քը սո ցիալ-դե մոկ րա տիան է» (էջ 
16 և հե տո): Դ րա նով փաս տա ցի վի ճա կին հա կադր վում է նպա տա կա յին պատ-
կե րա ցու մը, ո րը կողմ նո րոշ ված է հիմ նա րար ար ժեք նե րին և յու րա քանչ յուր մար-
դու հա մար դրանց ան սահ մա նա փակ գոր ծո ղու թյանն ու ազ դե ցու թյա նը՝ ոչ միայն 
Գեր մա նիա յում, այլև ա մե նու րեք աշ խար հում: Ընդ ո րում, նպա տա կա յին պատ կե-
րաց ման հիմ քը զար գաց ման գա ղա փարն է, նպա տա կին հնա րա վոր է հաս նել ոչ 
թե պե տա կան կար գադ րու թյամբ, այլ միայն այն դեպ քում, ե թե պե տու թյունն ու 
քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կու թյան դե րա կա տար նե րը գոր ծեն միա սին. «Մենք, 
հե տա մուտ լի նե լով այս նպա տա կին, պնդում ենք ժո ղովր դա վա րա կան քա ղա քա-
կա նու թյու նը և մեր ժում քա ղա քա կա նի ստո րա դա սու մը, ո րը չպետք է սահ մա նա-
փակ վի պե տու թյամբ, այլ պետք է նե րա ռի քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կու թյան 
դա շինք ներ ու հա մա գոր ծակ ցու թյան ցան ցեր, ինչ պես նաև մար դու ա զատ, ինք-
նո րոշ ված գոր ծու նեու թյու նը» (էջ 17):

Ընդ ո րում, հատ կա պես գլո բա լի զա ցիան, սե ռե րի միջև ի րա վա հա վա սա րու թյու նը 
և Եվ րա միու թյան ա ճած նշա նա կու թյու նը նշվում են որ պես ժա մա նա կա կից տնտե-
սա կան քա ղա քա կա նու թյան մար տահ րա վեր ներ: Միա ժա մանկ պետք է շա րու նա-
կել զար գաց նել շու կա յա կան տնտե սու թյան հա մա կարգ ված ձևը՝ շու կա յի նշված 
թե րու թյուն նե րի և ն պա տա կա յին պատ կե րաց ման ի մաս տով:

Ֆինանսականհամակարգ։համ բուրգ յան ծրագ րում կա պի տա լի և ֆի նան սա-
կան շու կա նե րի ազ դե ցու թյա նը հատ կաց վում է ա ռան ձին գլուխ: Դա ար տա ցո-
լում է ձեռ նար կու թյուն նե րի (նաև Գեր մա նիա յում) ֆի նան սա վոր ման և կա ռա-
վար ման հա մար ա ճած հա սա րա կա կան նշա նա կու թյու նը: «Մենք կա մե նում ենք 
կա պի տա լի շու կա նե րի նե րուժն օգ տա գոր ծել ո րա կա կան ա ճի հա մար» (էջ 46-47): 
Ան շուշտ, գի տակց վում են նաև թե րու թյուն ներն ու ճգնա ժա մի մեծ ռիս կը. «Որ տեղ 
ֆի նան սա կան շու կա նե րը ձգտում են լոկ կար ճա ժամ կետ շա հույթ նե րի, այն տեղ 
վտան գում են ձեռ նար կու թյուն նե րի եր կա րա ժամ կետ ա ճի ռազ մա վա րու թյուն նե րը 
և դ րա նով ոչն չաց նում աշ խա տա տե ղեր: Մենք նաև կա մե նում ենք բաժ նե տի րու-
թյան ի րա վուն քի մի ջո ցով զո րաց նել այն ներդ րող նե րին, ով քեր, ա րագ շա հույ թի 
փո խա րեն, եր կա րա ժամ կետ գոր ծու նեու թյան ակն կա լիք ու նեն: Մեզ անհ րա ժեշտ 
են խա ղի այն պի սի կա նոն ներ ներդ րող նե րի և ֆոն դե րի հա մար, ո րոնք կխո չըն-
դո տեն միա կող մա նի շա հու թա միտ վա ծու թյու նը ձեռ նար կու թյուն նե րի մի ջոց նե րի 
եր կա րա ժամ կետ պահ պան ման հաշ վին: Ապ րան քա յին և ֆի նան սա կան շու կա-
նե րի ա ճող մի ջազ գա յին միահ յուս վա ծու թյան պայ ման նե րում դրանց մի ջազ գա-
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յին կար գա վո րումն ա վե լի մեծ նշա նա կու թյուն է ստա նում» (էջ 47): Դ րան զու գա-
հեռ՝ ի րենց եր կա րա ժամ կետ և կա յուն կողմ նո րոշ ման պատ ճա ռով խթան վե լու է 
խնայդ րա մարկ ղա յին հաս տա տու թյուն նե րի և կոո պե րա տիվ բան կե րի պահ պա-
նու թյու նը, ո րոնք էա կան գոր ծոն են փոքր ու մի ջին ձեռ նար կու թյուն նե րի հա մար 
և ա ռանց քա յին նշա նա կու թյուն կա րող են ու նե նալ նաև տա րա ծաշր ջա նա յին 
տնտե սու թյան հա մար:

Աշխատանքայինհարաբերություններ։Սո ցիալ-դե մոկ րա տա կան կու սակ ցու-
թյունն ի րեն դի տում է բան վո րա կան շարժ ման ա վան դույ թում: Տ րա մա բա նո րեն 
հիմ նա կան շեշ տադ րում նե րից մե կը գոր ծա ռու նե րի ի րա վունք նե րի ի րա կա նա-
ցումն ու բա րե լա վումն է: Այդ նպա տա կով պետք է պահ պա նել տնտե սա կան հիմ-
նա կար գի ներ սում ներ կա յիս կար գա վո րու մը: Պետք է պահ պան վեն սա կագ նա յին 
ինք նա վա րու թյունն ու միաս նա կան սա կագ նա յին պայ մա նագ րե րը: Չ պետք է թույլ 
տալ, որ աշ խա տա վար ձա յին սա կագ նե րի վե րա բեր յալ բա նակ ցող կող մե րի ո րո շում-
նե րի կա յա ցումն ընդ հան րա պես տե ղա փոխ վի ձեռ նար կու թյուն ներ: Ն վա զա գույն 
աշ խա տա վար ձե րը պետք է նպաս տեն սա կագ նա յին ինք նա վա րու թյա նը: Ձեռ նար-
կու թյուն նե րում պետք է ի րա կա նաց վի «ներ ձեռ նար կու թե նա յին ժո ղովր դա վա րու-
թյան» տես լա կա նը: Պետք է ու ժե ղաց վի ձեռ նար կու թյուն նե րի խոր հուրդ նե րի մաս-
նակ ցու թյու նը ո րո շում նե րի կա յաց մա նը և դի տորդ խորհր դում՝ ձեռ նար կա տի րա կան 
մաս նակ ցու թյու նը: համ բուրգ յան ծրագ րում նե րառ վել են եր կու նոր աս պեկտ ներ, 
ո րոնք պետք է ուղ ղա կիո րեն և ա նուղ ղա կիո րեն ազ դեն աշ խա տան քա յին հա րա-
բե րու թյուն նե րի վրա հօ գուտ գոր ծա ռու նե րի: Ար տա ձեռ նար կու թե նա յին ֆոն դե րի 
մի ջո ցով պետք է բարձ րաց վի գույ քում գոր ծա ռու նե րի ու նե ցած բա ժի նը: Միա ժա-
մա նակ գոր ծա զուրկ նե րի ա պա հո վագ րու թյու նը պետք վե րա փոխ վի աշ խա տան քի 
ա պա հո վագ րու թյան, որն այ նու հետև ֆի նան սա պես կա պա հո վի վե րա պատ րաստ-
ման ու ըն տա նե կան փու լե րը և դ րա նով աշ խա տան քա յին հա րա բե րու թյու նում 
կնպաս տի գոր ծա ռո ւի դիր քե րի ամ րապնդ մա նը գոր ծա տո ւի հան դի ման:

Մասնագիտականկրթությանուվերապատրաստմանհամակարգ։Պետք է 
պահ պան վի մաս նա գի տա կան կրթու թյան դո ւալ հա մա կար գը պե տա կան պա տաս-
խա նատ վու թյան ներ քո գտնվող ու սու ցո ղա կան մա սով՝ մի կող մից, և ձեռ նար-
կու թյուն նե րում պրակ տի կա յի մա սով՝ մյուս կող մից: Ան շուշտ, մաս նա գի տա կան 
կրթու թյան հա մար պա հանջ վում է հա մե րաշխ ֆի նան սա վոր ման հա մա կարգ: Սա 
միան շա նա կո րեն ա վե լին է, քան ու սուց ման տե ղե րի ա վե լաց ման հա մար մինչ օրս 
կի րառ ված դա շին քը: Ա ռաջ նա յին կրթու թյու նը պետք է մնա կամ նո րից դառ նա 
անվ ճար: Ա վե լի մեծ կարևո րու թյուն պետք է տրվի վե րա պատ րաստ մա նը՝ որ պես 
մաս նա գի տա կան կրթու թյան եր րորդ սյան:
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Արդյունաբերականքաղաքականություն։Որ պես պե տա կա նո րեն և հա սա-
րա կա կա նո րեն խրա խուս վող ո լորտ ներ նշվում են ա ռա ջին հեր թին նոր ա ռա ջա-
տար շու կա նե րը (օ րի նակ՝ վե րա կանգն վող է ներ գե տի կան, ծա ռա յու թյուն նե րի և 
ա ռող ջա պա հու թյան ո լոր տը, բայց նաև տե ղա կան ար հես տա գոր ծու թյու նը): Իբրև 
կարևոր խնդիր ա ռանձ նաց վում են հան րա յին են թա կա ռուց ված քում ներդ րում նե րը:

Դ րա նով համ բուրգ յան ծրա գիրն ընդ հա նուր առ մամբ պա հան ջում է տնտե սա կան 
քա ղա քա կա նու թյուն, ո րը հա րիր է ո րա կա կան ա ճին: Սո ցիա լա կան հա մա հար-
թե ցու մը, բնա պահ պա նա կան կա յու նու թյու նը և ա ճը պետք է խթան վեն հա վա-
սա րա պես:

5.2.  հիմ նադ րույթ ներ Գեր մա նիա յի հա մար. 
Ք րիս տո նեա-դե մոկ րա տա կան  
միու թյան ծրա գի րը

ՔԴՄ-ն ևս 2007 թվա կա նին ըն դու նեց նոր հիմ նադ րու թա յին ծրա գիր: Ընդ ո րում, 
ծրագ րի ա ռանց քը սո ցիա լա կան շու կա յա կան տնտե սու թյու նը որ պես հա ջո ղու թյան 
և ա պա գա յի մո դել դի տելն է: «ՔԴՄ-ն սո ցիա լա կան շու կա յա կան տնտե սու թյան կու-
սակ ցու թյունն է: […] ՔԴՄ-ն մեր ժում է կո լեկ տի վիզ մի սո ցիա լիս տա կան և մ յուս ձևե-
րը: Նույ նը վե րա բե րում է նաև ան սանձ կա պի տա լիզ մին, որն ա պա վի նում է միայն 
շու կա յին և իր մի ջից չի գտնում մեր դա րաշր ջա նի սո ցիա լա կան հար ցե րի լու ծում: 
Սո ցիա լա կան շու կա յա կան տնտե սու թյու նը նաև վե րա միա վոր ված Գեր մա նիա-
յում և գ լո բա լի զա ցիա յի դա րաշր ջա նում մնում է մեր տես լա կա նը» (էջ 46 և հե տո):

Այ նու հետև «կո լեկ տի վիզ մի» մեր ժումն իր ար տա հայ տու թյունն է գտնում նաև «ձեռ-
նար կա տի րու թյան» տես լա կա նում, ո րը սո ցիա լա կան շու կա յա կան տնտե սու թյան 
հա մար հա մար վում է կո րիզ ու ե լա կետ. «ՔԴՄ-ն ի րեն հայ տա րա րում է ա զա տա կան 
ու սո ցիա լա պես պա տաս խա նա տու ձեռ նար կա տի րու թյան կողմ նա կից: Ձեռ նար կա-
տե րե րը և ձեռ նար կու թյուն նե րի ղե կա վար ներն ստեղ ծում են հաս տա տուն ա պա գա յով 
աշ խա տա տե ղեր, ինչ պես նաև ի րենց ան վամբ և ի րենց մշա կու թա յին ինք նու թյամբ 
նպաս տում աշ խար հում Գեր մա նիա յի հե ղի նա կու թյան բարձ րաց մա նը: Գոր ծու-
նեու թյան հա ջո ղու թյան հա մար ձեռ նար կա տե րե րին անհ րա ժեշտ են աս պա րեզ ներ, 
ինչ պես նաև հա մա պա տաս խան շրջա նա կա յին պայ ման ներ և խ թան ներ» (էջ 49):

Ար դեն իսկ այս տեղ երևում է, որ ա ռանց քա յին գա ղա փա րը նշա նա կա լիո րեն տար-
բեր վում է ՍԴԿ-ի ա ռանց քա յին գա ղա փա րից և հենց՝ ինչ պես նպա տա կի, այն պես էլ 
ու ղու հար ցում: Ա զատ ու սո ցիա լա պես պա տաս խա նա տու ձեռ նար կու թյուն և 
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բա րո յա կան ու սո ցիա լա կան պա տաս խա նատ վու թյան կոչ՝ ՔԴՄ-ի մոտ, կար գա-
վո րում և ժո ղովր դա վա րա կան մաս նակ ցա կա նու թյուն բո լոր մարդ կանց հա մար 
հիմ նա րար ի րա վունք նե րի ի րա կա նաց ման նպա տա կով՝ ՍԴԿ-ի մոտ: Այդ պի սով, 
ՔԴՄ-ի մոտ, ինչ պես սո վո րա բար, հա սա րա կու թյան ու գոր ծա ռու նե րի հան դեպ 
սո ցիա լա կան պա տաս խա նատ վու թյուն ցու ցա բե րե լու գոր ծը թողն վում է ա ռան-
ձին ձեռ նար կու թյան պա տաս խա նատ վու թյան գի տակց մա նը:

Այ նու հետև, ՔԴՄ-ի հա մար քա ղա քա կա նու թյան դե րը պար զո րոշ կեր պով նվա զեց-
ված է. «Սո ցիա լա կան շու կա յա կան տնտե սու թյու նը մրցակ ցա կարգ է, քա ղա քա կա-
նու թյու նը սո ցիա լա կան շու կա յա կան տնտե սու թյու նում տնտե սա կար գի ձևա վոր-
ման քա ղա քա կա նու թյուն է» (էջ 49): Ըստ այդմ, պե տու թյան գոր ծա ռույթ ներն են՝ 
տնտե սա վար ման ու պայ մա նագ րա յին ա զա տու թյան ա պա հո վում, շու կա յա կան 
ար գելք նե րից պաշտ պա նու թյուն, շու կա յում գե րիշ խող դիրք ու նե ցող ձեռ նար կու-
թյուն նե րի կող մից շու կա յի չա րա շա հու մից պաշտ պա նու թյուն և շու կա յի թա փան-
ցի կու թյուն, մի ջազ գա յին հար թու թյու նում շու կա նե րի բա ցում ազ նիվ մրցակ ցա յին 
պայ ման նե րում (հմմտ. էջ 49 և 52):

Շու կա յա կան տնտե սու թյան առն չու թյամբ պե տու թյան դե րը դրա նով իր հիմ քե-
րում ա զա տա կան ընբռն ման կողմ նո րոշ վա ծու թյուն ու նի, բայց միա ժա մա նակ 
պահ պան վում են ո րոշ կար գա վո րիչ բա ղադ րիչ ներ:

Ֆինանսականհամակարգ։ Մի ջազ գա յին կա պի տա լի և ֆի նան սա կան շու կա նե րի 
ա ճող նշա նա կու թյու նը գնա հատ վում է դրա կան, և Գեր մա նիա յում ներդ րում նե րի 
շան սե րը շեշտ վում են. «Ֆոն դե րը, փնտրե լով ներդ րում նե րի հնա րա վո րու թյուն ներ, 
օ րի նակ՝ մաս նա վոր բաժ նա յին կա պի տա լի ֆոն դե րը, նաև Գեր մա նիա յում կա րող 
են նպաս տել ձեռ նար կու թյուն ներն ա վե լի մրցու նակ ու ա վե լի նո րա րա րա կան 
դարձ նե լուն» (էջ 52): ռիսկն ա ռա ջին հեր թին շու կա յում մաս նա վոր ներդ րում նա-
յին խմբե րի ու նե ցած իշ խա նու թյան մեջ է, բայց, «կար գա վոր ման հու սա լի շրջա-
նակ նե րի» և թա փան ցի կու թյան ա պա հով ման հա մար, ըստ ՔԴՄ-ի տե սա կե տի, 
այս տեղ բա վա կան է ար դեն գո յու թյուն ու նե ցող մի ջազ գա յին կազ մա կեր պու թյուն-
նե րի բե րած օ գու տը (հմմտ. էջ 52):

Աշխատանքայինհարաբերություններ։ Աշ խա տան քա յին հա րա բե րու թյուն նե րի 
ձևա վո րու մը ՔԴՄ-ի մոտ բխում է քրիս տո նեա կան ե կե ղե ցի նե րի (էջ 50) սո ցիա լա-
կան է թի կա յից: Ընդ ո րում, մատ նանշ վում են ան հա տա կան զար գաց ման հնա րա-
վո րու թյուն նե րը. «հա ջո ղու թյան հաս նե լու հա մար ձեռ նար կու թյուն նե րին հար կա-
վոր են մաս նա գի տա կան լավ պատ րաստ վա ծու թյուն ու նե ցող, ստեղ ծա գործ ու 
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շա հագր գիռ աշ խա տա կից ներ: Գոր ծա ռու նե րին պետք են մաս նակ ցու թա յին հնա-
րա վո րու թյուն ներ, պա տաս խա նատ վու թյուն և աս պա րեզ՝ ի րենց ու նա կու թյուն-
նե րը հա մա պար փակ և հա ջո ղու թյամբ դրսևո րել կա րո ղա նա լու հա մար: Կր թու-
թյունն ու վե րա պատ րաս տումն ա պա հո վում են նրանց աշ խա տու նա կու թյու նը 
և ար տադ րո ղա կա նու թյու նը: Ի րենց սե փա կան կյան քի պլա նա վոր ման հա մար 
գոր ծա ռու նե րին միա ժա մա նակ անհ րա ժեշտ է աշ խա տան քա յին-ի րա վա կան և 
սո ցիալ-ի րա վա կան ա պա հո վու թյուն: Ն րանք ու նեն հա սա րա կա կան բա րե կե ցու-
թյան մեջ պատ շաճ բաժ նեկ ցու թյան ի րա վունք» (էջ 50): Աշ խա տան քա յին հա րա բե-
րու թյուն նե րի կո լեկ տիվ պաշտ պա նու թյու նը և կո լեկ տիվ ձևա վո րումն ա վե լի շատ 
քննա դա տո րեն են դիտ վում: Այս պես, թեև պնդվում է սա կագ նա յին ինք նա վա րու-
թյու նը, բայց սա կագ նա յին պայ մա նա վոր վա ծու թյուն ձեռք բե րող կող մե րին կոչ է 
ար վում ձեռն պահ մնալ ճյու ղա յին սա կագ նա յին պայ մա նա վոր վա ծու թյուն նե րից և 
«ի րենց պա տաս խա նատ վու թյան շատ բա ժին տալ ձեռ նար կու թյուն նե րին» (էջ 58): 
Օ րեն քով թույ լատր վող «աշ խա տան քի հա մար ձեռ նար կու թե նա յին դա շինք նե րի» 
մի ջո ցով պետք է ձեռ նար կու թե նա յին կար գա վո րում ներն ու ժե ղաց վեն սա կագ նա-
պայ մա նագ րա յին կար գա վո րում նե րի հան դի ման: Դա նման վում է աշ խա տան քա-
յին օ րենսդ րու թյան (աշ խա տան քա յին ի րա վուն քի մաս նա գի տա կան շրջան նե րում 
ար դեն իսկ թե ժո րեն քննարկ վող) հե ղա փո խա կա նաց ման: Մաս նակ ցա կա նու թյան 
պա հանջ դրվում է, բայց այն ա վե լի շատ վե րա բե րում է ձեռ նար կու թե նա յին հար-
թու թյան ու ժե ղաց մա նը՝ սա կագ նա յին պայ մա նագ րե րի հար թու թյան հան դի ման:

Մասնագիտականուսուցմանուվերապատրաստմանհամակարգ։ ՔԴՄ-ն 
ևս կողմ է մաս նա գի տա կան կրթու թյան մեջ դո ւալ հա մա կար գին, քա նի որ այն 
«մի ջազ գա յին մրցակ ցու թյան մեջ ձեռ նար կու թյուն նե րի նստա վայ րե րի ո րոշ-
ման հար ցում ա ռա վե լու թյուն և ե րի տա սար դու թյան շրջա նում գոր ծազր կու թյան 
լա վա գույն կանխ ման մի ջոց է» (էջ 38): Մաս նա վոր և հան րա յին գոր ծա տու նե րից 
պա հանջ վում է տրա մադ րել ա վե լի շատ մաս նա գի տա կան ու սուց ման տե ղեր, 
ի հար կե, «ել նե լով պա տաս խա նատ վու թյան գի տակ ցու թյու նից և ն պա տա կա յին 
ազ դակ նե րի [մի ջո ցով]» և ոչ թե պե տու թյան կող մից պար տադ րան քի ու ժով (էջ 39): 
Պե տա կան բարձ րա գույն ու սում նա կան հաս տա տու թյուն նե րում պետք է գանձ վեն 
«սո ցիա լա պես տա նե լի ու սում նա կան վճար ներ»:

Ընդ հա նուր առ մամբ, ՔԴՄ-ն ներ կա յա նում է որ պես ձեռ նար կու թյուն նե րի պա տաս-
խա նատ վու թյան գի տակ ցու թյան պատ կե րի վրա հեն վող սո ցիա լա կան շու կա յա-
կան տնտե սու թյան պա հա պան: Ընդ ո րում, տնտե սա քա ղա քա կան մա սով բազ-
մա կի փո խա ռու թյուն ներ կան ա զա տա կան գա ղա փա րա խո սու թյու նից, օ րի նակ, 
ա պա կար գա վոր մանն ուղղ ված բազ մա պի սի ա ռա ջարկ նե րի տես քով:
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5.3.  “Ա պա գան կա նաչ է” - 90-ի դա շինք / 
Կա նաչ ներ կու սակ ցու թյան  
հիմ նադ րու թա յին ծրա գի րը

90-ի դա շինք / Կա նաչ ներ կու սակ ցու թյունն իր կու սակ ցա կան ծրա գի րը ներ կա յաց-
րել է դեռևս 2002 թվա կա նին: Այն մեծ տար բե րու թյամբ ա մե նաեր կարն է այս տեղ 
հա մե մատ վող բո լոր կու սակ ցա կան ծրագ րե րից: հիմ նա կան կո րի զը հա սա րա կու-
թյան վե րա փո խումն է սո ցիա լա կան ու բնա պահ պա նա կան շու կա յա կան տնտե-
սու թյան ուղ ղու թյամբ՝ դե պի արևա յին է ներ գե տի կա յի դա րաշր ջան: Բ նա պահ պա-
նա կան ռե սուրս նե րի գի շա տիչ շա հա գոր ծու մը դի տարկ վում է որ պես ա պա գա յի 
ա ռանց քա յին հիմ նախն դիր: Բայց անհ րա ժեշտ վե րա փո խու մը կազմ ված է որ պես 
նա խա գիծ, որն ու նի ոչ միայն բնա պահ պա նա կան-քա ղա քա կան, այլ նաև ընդգր-
կուն հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան հետևանք ներ ու նա խադր յալ ներ:

հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան աոռւ մով 90-ի դա շինք / Կա նաչ ներ կու սակ ցու-
թյու նը կա մե նում է տար բեր վել մյուս կու սակ ցու թյուն նե րից ա զա տա կան (ո՛չ շու-
կա յա կան-լի բե րալ) պատ կե րաց ման ի րենց ձևով. «Այդ պատ ճա ռով մին չայժմ յան 
սո ցիա լա կան շու կա յա կան տնտե սու թյու նը, ո րը չա փից շատ է ուղ ղորդ ված ձեռ-
նար կու թյուն նե րի շա հույ թին, իր հա վակ նու թյա նը չի հա մա պա տաս խա նում և 
ան հե տաձ գե լիո րեն պետք է կա տա րե լա գործ վի: Սո ցիա լա կա նը չի կա րող սահ մա-
նա փակ վել պե տու թյան գե րա տես չա կան գոր ծա ռույ թով: Ա ռանց հա սա րա կա կան 
ու ժե րի ա զա տու թյան, ա ռանց քա ղա քա ցի նե րի ինք նո րոշ ման և ա ռանց սուբ սի դիա-
րու թյան սո ցիա լա կան հա մե րաշ խու թյու նը կարծ րա նում է բյու րոկ րա տիա յի: Մեզ 
հա մար կարևո րը քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կու թյան խթա նումն է պե տու թյան 
մի ջոց նե րով՝ միա ժա մա նակ պե տու թյան սահ մա նա փակ մամբ: Դա մեզ տար բե-
րում է պե տա կան-սո ցիա լիս տա կան, պահ պա նո ղա կան և շու կա յա կան-լի բե րալ 
քա ղա քա կան մո դել նե րից» (էջ 43): Այս պի սով՝ 90-ի դա շինք / Կա նաչ ներ կու սակ ցու-
թյու նը պա հան ջում է «տնտե սա կար գա յին մի շրջա նակ», որ տեղ կե րաշ խա վոր վեն 
բնա պահ պա նա կան, սո ցիա լա կան և մ շա կու թա յին շա հե րը (էջ 46):

Ֆինանսականհամարգ։ Ֆի նան սա կան հա մա կար գը ներ կա յիս տես քով ար ժա նա-
նում է 90-ի դա շինք / Կա նաչ ներ կու սակ ցու թյան քննա դա տա կան գնա հա տա կա նին: 
Ընդ հա նուր առ մամբ, նրանց հա մար կարևո րը «շու կա յում գե րիշ խող հա մաշ խար-
հա յին խա ղա ցող նե րի (Global Player)» իշ խա նու թյու նը փշրելն է. «այդ պատ ճա ռով 
մենք կարևո րում ենք մի կող մից՝ ժո ղովր դա վա րա կան պա տաս խա նատ վու թյամբ 
կար գի շրջա նա կու մը, մյուս կող մից՝ բնա պահ պա նա կան ի րա զեկ վա ծու թյու նը և 
կր թու թյու նը, շրջա կա մի ջա վայ րի հա մար անվ տանգ տեխ նի կա նե րի և ապ րանք-
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նե րի հա մար տնտե սա կան խթան նե րը, ինչ պես նաև արդ յու նա բե րու թյան հետ պայ-
մա նա վոր վա ծու թյուն նե րը» (էջ 27 և հե տո): Այդ պատ ճա ռով նրանք ա ռանձ նա կի 
նշա նա կու թյուն են տա լիս շու կա նե րի սո ցիա լա կան նե րառ վա ծու թյա նը (Einbettung). 
«Տն տե սա կան գլո բա լի զա ցիա յի և այդ գոր ծըն թա ցի քա ղա քա կան կա ռա վար ման ու 
նե րառ վա ծու թյան պա կա սու թյան միջև բա ցը պետք է վե րաց վի: Եվ րա միու թյունն 
ա ռայժմ պե տու թյուն նե րի հա մա տեղ պա տաս խա նատ վու թյան ա մե նա հե ռուն գնա-
ցած հա յե ցա կարգն է, ո րի հա մար այդ պե տու թյուն նե րը տվել են սե փա կան ինք-
նու րույ նու թյան մի մա սը: ԵՄ-ն պետք է թող նի տնտե սա կան քա ղա քա կա նու թյան 
մեջ իր նո րա զա տա կան ֆիքս վա ծու թյու նը և ա ռա վել ակ տիվ դեր խա ղա գլո բա լի-
զա ցիա յի սո ցիա լա կան ու բնա պահ պա նա կան ձևա վոր ման գոր ծում» (էջ 17): Դա 
շա րու նակ վում է նաև հա մաշ խար հա յին տնտե սու թյան մա սով. դրվում է մի ջազ գա-
յին կա ռույց նե րի կա տա րե լա գործ ման ու ֆի նան սա կան տրան սակ ցիա նե րի հա մար 
պար տա դիր կա նոն նե րի և ն վա զա գույն չա փո րո շիչ նե րի սահ ման ման պա հանջ (էջ 
59): Տե ղա կան բան կե րի և խ նայդ րա մարկ ղե րի դե րը՝ մի ջին խա վի հա մար ի րենց 
գոր ծա ռույ թով, ի տար բե րու թյուն ՍԴԿ-ի, չի նշվում, չնա յած որ տա րա ծաշր ջա նա յին 
տնտե սու թյան խթա նու մը հիմ նա կան շեշ տադ րում նե րից է (հմմտ. էջ 54 և հե տո):

Աշխատանքայինհարաբերություններ։ 90-ի դա շինք / Կա նաչ ներ կու սակ ցու թյան 
մո տե ցումն այն է, որ «հնա րա վո րինս շատ մար դիկ կա րո ղա նան լի նել տնտե սա կան 
կյան քում գի տա կից դե րա կա տար ներ » (էջ 47): Դ րան հաս նե լու հա մար պետք է 
պահ պա նել սա կագ նա յին ինք նա վա րու թյու նը և ու ժե ղաց նել ինչ պես սա կագ նա յին 
գոր ծըն կեր նե րին, այն պես էլ գոր ծա րա նա յին խուր հուրդ նե րը: Միև նույն ժա մա նակ 
«տնտե սա կան զար գաց ման և զ բաղ վա ծու թյան կա ռուց ված քի ա ճող շեր տա վո րու մը 
պա հան ջում են նաև տա րա ծաշր ջա նա յին ու ճյու ղա յին շեր տա վոր մամբ սա կագ-
նա յին լու ծում ներ» (էջ 48), չնա յած որ կարևոր վում են միաս նա կան սա կագ նա յին 
հա մա ձայ նու թյուն նե րը: Պարզ է, որ դրա նով ա վե լի շուտ մտած վում է շրջա նա կա յին 
միաս նա կան սա կագ նա յին հա մա ձայ նու թյուն նե րի և լ րա ցու ցիչ ճկուն ու ան հա տա-
կան ճյու ղա յին ու տա րա ծաշր ջա նա յին սա կագ նա յին հա մա ձայ նու թյուն նե րի ուղ ղու-
թյամբ: Նաև 90-ի դա շինք / Կա նաչ ներ կու սակ ցու թյունն է պաշտ պա նում «բնակ-
չու թյան բաժ նեկ ցու թյու նը ար տադ րա կան կա րո ղու թյա նը» (էջ 131): Իսկ այս տեղ 
խոսքն արդ յոք ներ գոր ծա րա նա յին կար գա վո րում նե րի՞ մա սին է, թե՞ ար տա գոր ծա-
րա նա յին ֆոն դե րի. այս հար ցը բա ցո րոշ կեր պով բաց է թողն վում: Այ դու հան դերձ, 
կու սակ ցու թյու նը պա հան ջում է, որ ու նեց ված քին մաս նակ ցու թյու նը և ո րո շում նե րի 
կա յաց մա նը մաս նակ ցու թյու նը չքննարկ վեն ա ռանց մեկ մե կու և որ գոր ծա րան նե-
րում ու ձեռ նար կու թյուն նե րում մաս նակ ցա կա նու թյու նը «հա մա պա տաս խա նեց վի 
փո փոխ վող հա սա րա կա կան պա հանջ նե րին և պա հանջ մունք նե րին» (էջ 131): Թե 
ինչ պա հանջ ներ և պա հանջ մունք ներ են, այդ բա նը տեքս տից չի երևում:
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Մասնագիտականկրթությանուվերապատրաստմանհամակարգ։ Մաս նա-
գի տա կան կրթու թյան հար ցում 90-ի դա շինք / Կա նաչ ներ կու սակ ցու թյան հա մար 
կարևոր է, որ յու րա քանչ յուր ոք սո վո րող հա սա րա կու թյան մեջ ու նե նա իր կրթա-
կան կեն սագ րու թյունն ան հա տա կա նո րեն ձևա վո րե լու հնա րա վո րու թյուն (էջ 99): 
Ընդ ո րում, շեշտն ա ռա ջին հեր թին դրվում է ա ռա վել կարճ ա ռաջ նա յին մաս նա-
գի տա կան ու սուց ման և լ րա ցու ցիչ մաս նա գի տա կան վե րա պատ րաս տում նե րի 
վրա, «խո րա նար դի կա յին հա մա կար գի» պես մի բան (էջ 99): Ա ռաջ նա յին մաս-
նա գի տա կան կրթու թյու նը կոչ ված է, կա յու նու թյան ի մաս տով, կենտ րո նաց նե լու 
(մաս նա գի տա կան և միջ մաս նա գի տա կան) «ա ռանց քա յին ո րա կա վո րում նե րը» (էջ 
100): Գոր ծա րան նե րը պա տաս խա նա տու են կոնկ րետ գոր ծա րա նա յին ա ռօր յա յի 
պրակ տի կա յի մա սով մաս նա վո րագ րեր տրա մադ րե լու հա մար: Այս դիր քո րո շում-
նե րը, ի տար բե րու թյուն ՍԴԿ-ի և ՔԴՄ-ի, հստակ չեն ձևա կերպ ված: Թե արդ յոք 
մաս նա գի տա կան կրթու թյան դո ւալ հա մա կար գը պետք է մնա և արդ յոք ձեռ նար-
կու թյուն նե րը այ սու հետ ևս պետք է պա տաս խա նա տու լի նեն (ինչ պես ֆի նան սա-
կան ա ռու մով, այն պես էլ՝ մաս նա գի տա կան ու սում նա րան նե րի հետ հա մա տեղ, 
ու սում նա կան բո վան դա կու թյուն նե րի հա մար), այդ հար ցը բաց է մնում: Բաց հարց է 
մնում նաև այն, թե կյանքն ու ղեկ ցող ու սան ման հնա րա վո րու թյուն ներն արդ յոք 
ինչ պես պետք է ֆի նան սա պես և կազ մա կեր պա կան ա ռու մով ա պա հով վեն: Ըն դա-
մե նը մատ նանշ վում են սա կագ նա յին հա մա ձայ նու թյան կող մե րը և այն, որ պետք է 
լի նի «հա վա սա րակշ ռու թյուն մաս նա վոր և հան րա յին մի ջոց նե րի միջև» (էջ 103):

Ընդ հա նուր առ մամբ, 90-ի դա շինք / Կա նաչ ներ կու սակ ցու թյու նը ներ կա յաց նում է 
մի ծրա գիր, ո րը կողմ նո րոշ ված է կա յու նու թյա նը: Պե տու թյան ու տնտե սու թյան 
միջև հա րա բե րու թյան մա սով, այ սինքն՝ նաև այն հար ցի առն չու թյամբ, թե հա մա-
կարգ ված շու կա յա կան տնտե սու թյունն ինչ պի սին է լի նե լու, ծրա գի րը ներ կա յա նում է 
որ պես ա զա տա կան մո տե ցում նե րի (օ րի նակ՝ շու կա յա կար գի շրջա նակ, բայց նաև 
կրթու թյան հա մա կար գում ան հա տա կան մաս նա բա ժին ներ) և սո ցիալ-դե մոկ րա-
տա կան մո տե ցում նե րի մի խառ նուրդ: Բաց է մնում այն հար ցը, թե արդ յոք խոսքն 
այդ տեղ հա սա րա կու թյան տրա մա բա նա կա՞ն մո դե լի մա սին է:

5.4.  Լի բե րալ-դե մոկ րա տա կան կու սակ ցու թյան 
«վիս բա դեն յան հիմ նադ րույթ նե րը»

ԼԴԿ-ի ծրա գի րը Բուն դես թա գում ներ կա յաց ված հինգ կու սակ ցու թյուն նե րից ա մե-
նա հինն է՝ 1977 թվա կա նի «վիս բա դեն յան հիմ նադ րույթ նե րը»: Դ րա ե զա կիու թյան 
հատ կա նի շը ԼԴԿ-ն տես նում է այն բա նում, որ դա վա նում է ա զա տա կա նու թյու նը. 
«ԼԴԿ-ն՝ որ պես կազ մա կերպ ված լի բե րա լիզ մի կու սակ ցու թյուն, բա նա կա նու թյան, 
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բազ մա զա նու թյան և մր ցակ ցու թյան իր դա վա նան քով տար բեր վում է մյուս բո լոր 
կու սակ ցու թյուն նե րից, ո րոնք կա մե նում են ա ռա ջըն թա ցի հաս նել պե տա կան 
ուղ ղա փա ռու թյամբ և պե տա կան մի ջամ տո ղա կա նու թյամբ» (էջ 6): Այ նու հետև, 
ԼԴԿ-ի հա մար պե տու թյան դերն ինչ պես քննա դա տու թյան կո րիզն է, այն պես էլ 
քա ղա քա կան մո տե ցու մը. «բյու րոկ րա տա կան պե տա կան տնտե սու թյու նը» (էջ 14) 
«բյու րոկ րա տա կան կարծ րա ցում նե րով» խո չըն դո տում է տնտե սու թյան և հա սա-
րա կու թյան ա զատ ու ճկուն զար գա ցու մը. «Լի բե րալ նե րը լա վա գույն սո ցիա լա կան 
և բ նա պահ պա նա կան մտադ րու թյուն նե րի պե տա կան տնտե սու թյան փո խա րեն 
ցան կա նում են լա վա գույն սո ցիա լա կան և բ նա պահ պա նա կան արդ յունք նե րի շու-
կա յա կան տնտե սու թյուն» (էջ 6): Ու ղին, որ լի բե րալ նե րը տես նում են, նախ՝ տնտե-
սա կան կա րո ղու թյուն ներ (պե տա կան մի ջամ տո ղա կա նու թյան և հա մա տեղ շա հեր 
հե տապն դող խմբա վո րում նե րի ու ժա յին կար տել նե րի վե րաց մամբ) ձևա վո րելն է, 
որ պես զի այ նու հետև հնա րա վոր լի նի հաս նել «սո ցիա լա կան կա րո ղու թյուն նե րի» 
(հմմտ. էջ 14): Այ նու հետև՝ դա ար տա ցոլ վում է նաև հիմ նա կան օ րեն քում մաս նա-
վո րեց ման այն պի սի դրույ թի ըն դուն ման պա հան ջում, ո րը կսահ մա նի, որ բո լոր 
գոր ծա ռույթ նե րի հար ցում հա մե մա տե լի կա րո ղու թյան պա րա գա յում ա ռա վե լու-
թյու նը տրվում է մաս նա վոր տնտե սու թյա նը (հմմտ. էջ 30): ԼԴԿ-ն որ պես տես լա-
կան է նշում «սո ցիա լա կան ու բնա պահ պա նա կան շու կա յա կան տնտե սու թյու նը»: 
Ան շուշտ, ԼԴԿ-ն դ րան տա լիս է ակն հայ տո րեն այլ սահ մա նում, քան մի կող մից՝ 
ՔԴՄ-ն և մյուս կող մից՝ 90-ի դա շինք / Կա նաչ ներ կու սակ ցու թյունն են դա ա նում:

Ֆինանսականհամակարգ։ Ֆի նան սա կան և կա պի տա լի հա մա կար գը պետք է 
լի նի ա զատ: Թերևս այս կարճ բա նաձևին կա րե լի է հան գեց նել ԼԴԿ-ի դիր քո րո-
շու մը: Շու կա յին հա րիր ձևով խոսքն այս տեղ ա վե լի շատ այն մա սին է, որ ու ժեղ 
Եվ րա միու թյան մի ջո ցով պետք է պահ պան վի մրցու նա կու թյու նը: 1997 թվա կա նի 
տե սա կե տից դա լի բե րալ նե րի հա մար նշա նա կում էր. «Ժո ղովր դա կան սե փա-
կա նու թյան փո խա րեն լի բե րալ ներն ու զում են սե փա կա նա տե րե րի ժո ղո վուրդ: 
Սե փա կա նու թյան հաս նե լու շան սը դրդում է գոր ծե լու, ստեղ ծում է սո ցիա լա կան 
ա պա հո վու թյուն, խթա նում պա տաս խա նատ վու թյան պատ րաս տա կա մու թյու նը: 
Այն նոր ռիս կա յին մշա կույ թի նա խադր յալ է և ինք նու րույ նու թյան նոր մշա կույթ» 
(էջ 15): Դա հան գեց նում է այն եզ րա կա ցու թյա նը, որ ձեռ նար կա տե րե րի սե փա կան 
կա պի տա լի ֆի նան սա վոր ման բա զան պետք է հնա րա վո րինս մե ծաց վի և հե՛նց 
մաս նա վոր փո ղե րի, բայց նաև կա պի տա լի շու կա յի մի ջո ցով և «մրցակ ցու թյան 
խո չըն դոտ նե րի» վե րաց մամբ: Պե տու թյան գոր ծա ռույ թը միայն կար գա վո րելն է. 
«Անհ րա ժեշտ է կա յուն հա մաեվ րո պա կան ար ժույթ, որ պես զի գեր մա նա կան և 
եվ րո պա կան տնտե սու թյու նը մի ջազ գա յին մա կար դա կում ա վե լի մրցու նակ դառ-
նա: Ար ժու թա յին միու թյունն ամ բող ջաց նում է ներ քին շու կան» (էջ 25): ԼԴԿ-ի հիմ-
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նա կան շեշ տադ րու մը կա պի տա լի դո նոր նե րի հա մար լավ պայ ման ներ ստեղ ծելն է 
և դ րա նով ներդ րում նա յին պատ րաս տա կա մու թյու նը մե ծաց նե լը:

Աշխատանքայինհարաբերություններ։ ԼԴԿ-ն աշ խա տան քա յին հա րա բե րու թյուն-
նե րի ո լոր տում փո փո խու թյուն նե րի իր պատ կե րա ցում ներն ամ փո փում է ար տա հայ տիչ 
մի նա խա դա սու թյամբ. «Աշ խա տա կից նե րը պետք է դառ նան հա մա ձեռ նար կա տե րեր» 
(էջ 14): Այդ նպա տա կով էա կա նո րեն պետք է բարձ րաց վի ար տադ րո ղա կան կա րո ղու-
թյան նկատ մամբ սե փա կա նու թյան քվո տան: ԼԴԿ-ն, ընդ հա կա ռա կը, քննա դա տո րեն է 
ար տա հայտ վում «պաշ տոն յա նե րի մաս նակ ցա կա նու թյան» վե րա բեր յալ: Թե արդ յոք 
այս տեղ խոս քը գոր ծա րա նա յին խոր հուրդ նե րի և դի տորդ խոր հուրդ նե րին գոր ծա-
ռու նե րի մաս նակ ցու թյան մի ջո ցով ո րո շում նե րի հա մա տեղ կա յա ցու մը վե րաց նե լու, 
սահ մա նա փա կե լու կամ սոսկ լրաց նե լու մա սին է, դա կու սակ ցու թյան ծրագ րից չի 
երևում: Նաև ար տադ րո ղա կան կա րո ղու թյա նը աշ խա տա կից նե րի մաս նակ ցու թյան 
պա հան ջի պա րա գա յում բաց է մնում այն հար ցը, թե ձեռ նար կու թյուն նե րում ու գոր-
ծա րան նե րում կա յաց վող ո րո շում նե րի վրա ազ դե լու հնա րա վո րու թյուն ներն ինչ պի-
սին պետք է լի նեն: Ինք նու րույն հա մա ձեռ նար կա տե րե րի հա յե ցա կար գը, ան շուշտ, 
հու շում է, որ խոս քը պետք է լի նի ա մեն ան գամ «ան հա տա կան պայ մա նա վոր վա ծու-
թյուն նե րի» մա սին: Դ րան հա կա ռակ՝ միան շա նա կո րեն մերժ վում են միաս նա կան 
սա կագ նա յին հա մա ձայ նու թյուն նե րը (էջ 14), մինչ դեռ պետք է (օ րենսդ րո րե՞ն) ներդր-
վեն լրա ցու ցիչ կո լեկ տիվ հա մա ձայ նու թյուն ձեռք բե րե լու մա սին ընդ հան րա կան հոդ-
ված ներ, ո րոնք գոր ծա րան նե րին թույլ կտան, որ ի րենք ո րո շեն, թե աշ խա տա կից նե րի 
մաս նակ ցու թյունն ինչ ձևով պետք է կազ մա կեր պել: ԼԴԿ-ի ա ռա ջար կու թյուն ներն 
ընդ հա նուր առ մամբ են թադ րում են Գեր մա նիա յում աշ խա տան քա յին ի րա վուն քի 
ո լոր տում հե ղա փո խու թյուն. սոսկ ակ նարկ վող ա ռա ջարկ նե րը չեն կա րող դա թաքց-
նել: Լ րա ցու ցիչ կո լեկ տիվ հա մա ձայ նու թյուն ձեռք բե րե լու մա սին ընդ հան րա կան 
(օ րենսդ րա կան) հոդ ված նե րը վտանգ են ներ կա յաց նում սա կագ նա յին ինք նա վա րու-
թյան էու թյան հա մար: Բա ցի այդ՝ գոր ծա րա նա յին կար գա վո րում նե րի գե րա դա սու-
թյու նը մատ նան շում է մինչ այժմ ըն դուն ված ի րա վա կան բուր գի փո փո խու թյուն, ո րը 
նե րա ռում է մի կող մից՝ օ րենք նե րի և սա կագ նա յին հա մա ձայ նու թյուն նե րի գե րա կա-
յու թյուն ան հա տա կան և գոր ծա րա նա յին պայ մա նա վոր վա ծու թյուն նե րի նկատ մամբ 
և մ յուս կող մից՝ նպաս տա վո րու թյան սկզբուն քը («կի րառ վում է աշ խա տո ղի հա մար 
նպաս տա վոր կար գա վո րու մը»): Թե ձեռ նար կու թյուն նե րի իշ խա նու թյան այդ զգա լի 
աճն ինչ պես է վե րահսկ վե լու, դա լիո վին բաց է մնում:

Մասնագիտականկրթությանուվերապատրաստմանհամակարգ։ Մաս նա-
գի տա կան կրթու թյան ու վե րա պատ րաստ ման հա մա կար գի վե րա բեր յալ ԼԴԿ-ի 
ա սած ներն ա վե լի շատ ընդ հան րա կան բնույթ ու նեն: Աս տեղ ևս պետք է խթան վեն 
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«հրա պա րա կայ նու թյունն ու մրցակ ցու թյու նը», վե րաց վեն «կարծ րա ցում ներն ու 
կա նո նա կար գում նե րը» և խ թան վեն կամ թույ լատր վեն մաս նա վոր ա ռա ջարկ նե րը 
(հմմտ. էջ 24): Մ նաց յալ պա րա գա յում ըն դա մե նը շեշտ վում է, որ անհ րա ժեշտ է 
«մաս նա գի տա կան ո րա կա վո րում նե րի ճկուն հա մա պա տաս խա նե ցում և կա տա-
րե լա գոր ծում բո լոր ո լորտ նե րում» (էջ 14):

Ընդ հա նուր առ մամբ, ԼԴԿ-ի ծրա գի րը չհա մա կարգ վող շու կա յա կան տնտե սու թյան 
կոչ է: Գ րե թե բո լոր հիմ նախն դիր նե րը վե րագր վում են պե տա կան և բ յու րոկ րա-
տա կան կարծ րա ցում նե րին, գրե թե յու րա քանչ յուր հիմ նախն դիր կա րող է լուծ վել 
շու կա յի հա մար ա վե լի շատ ա զա տու թյամբ: Ա զա տու թյու նը սահ ման վում է որ պես 
(պե տա կան) հար կադ րան քից ա զա տու թյուն: Իր լի բե րա լիս տա կան ար մա տա կա-
նու թյամբ այս ծրա գի րը ցան կու թյուն ներ գրե թե բաց չի թող նում: 

5.5.  «Ձախ» («Die Linke») կու սակ ցու թյան  
«ծրագ րա յին հիմ նա կե տե րը»

Ի րա կան կու սակ ցա կան ծրա գիր Ժո ղովր դա վա րա կան սո ցիա լիզ մի կու սակ ցու-
թյու նից և «Աշ խա տանք և սո ցիա լա կան ար դա րու թյուն - Ընտ րա կան այ լընտ-
րանք» կու սակ ցու թյու նից ձևա վոր ված «Ձախ» կու սակ ցու թյու նը դեռ չու նի: Կա, 
ի հար կե, մի «ծրագ րա յին հիմ նա դիր փաս տա թուղթ», որն ըն դու նել է «Աշ խա տանք 
և սո ցիա լա կան ար դա րու թյուն - Ընտ րա կան այ լընտ րանք» կու սակ ցու թյան և 
Ժո ղովր դա վա րա կան սո ցիա լիզ մի կու սակ ցու թյան 2007 թվա կա նին տե ղի ու նե ցած 
հա մա տեղ հա մա գու մա րը, և ո րը ձևա կա նո րեն (այ սինքն՝ «Կու սակ ցու թյուն նե րի 
մա սին» օ րեն քով) անհ րա ժեշտ կու սակ ցա կան ծրա գիր է: Բայց այդ «ծրագ րա յին 
հիմ նա դիր փաս տա թուղ թը» բո վան դա կա յին ա ռու մով ա վար տուն չէ, այլ ներ կա-
յա նում է ա վե լի շատ մտադ րու թյուն նե րի շա րան ման ձևով:

«Ձախ» կու սակ ցու թյան հիմ նա կան ձգտու մը «սան ձա զերծ ված կա պի տա լիզ մին» 
այ լընտ րանք, այն է՝ «հա սա րա կու թյան հա մե րաշխ նո րա ցում և հետևո ղա կա նո րեն 
ժո ղովր դա վա րա կան կեր տում» (էջ 1) ի րա կա նաց նելն է. «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 նա րար ար ժե քա յին կողմ նո րո շում ներն են: […] Ա զա տու թյունն 
ու սո ցիա լա կան ա պա հո վու թյու նը, ժո ղովր դա վա րու թյունն ու սո ցիա լիզ մը պայ մա նա-
վո րում են ի րար» (էջ 2): Ընդ ո րում, տնտե սու թյան ա ռանց քա յին ո լորտ նե րը հան րա յին 
սե փա կա նու թյուն դարձ նե լու՝ հիմ նա կան օ րեն քով ըն ձեռ ված հնա րա վո րու թյուն նե րը 
պետք է օգ տա գործ վեն ինչ պես մաս նա վոր, այն պես էլ հան րա յին սե փա կա նու թյան հի ման 
վրա «արդ յու նա վետ և ժո ղովր դա վա րա կան տնտե սու թյուն» (էջ 3) կա ռու ցե լու հա մար:
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«Ձախ» կու սակ ցու թյու նը հա վակ նում է հան դես գա լու քա ղա քա կա նու թյան և 
հե ռան կա րի ընդգր կուն փո փո խու թյան օգ տին: Թե «փո փո խու թյու նը» որ քան 
հե ռուն կգնա, հնա րա վոր չէ գնա հա տել հիմ նա դիր փաս տաթղ թով, և մ նում է սպա-
սել, թե քա ղա քա կան ո՞ր թևն ի րեն կհաս տա տի:

Ֆինանսականհամակարգ։ Մի ջազ գա յին ֆի նան սա կան և կա պի տա լի շու կա նե րի 
ազ դե ցու թյու նը «Ձախ» կու սակ ցու թյան կող մից գնա հատ վում է որ պես ճգնա ժա-
մե րի և ան հա վա սա րու թյան էա կան գոր ծոն ժա մա նա կա կից հա սա րա կու թյան մեջ. 
«հա մաշ խար հա յին ֆի նան սա կան շու կա նե րի մի ջո ցով կա պի տա լի շա հու թա բաժ նա յին 
նկրտում նե րը գոր ծում են սան ձար ձա կո րեն և ամ բողջ աշ խար հում: […] Ար տադ րու թյան 
և աշ խա տա շու կա յի՝ կա պի տա լի պա հանջ մունք նե րին կողմ նո րոշ ված ճկու նա ցու մը 
քայ քա յում է ըն տա նե կան ու հան րա յին կյան քը: […] Նո րա զա տա կան կա պի տա լիզ մը 
նշա նա կում է ա պա ժո ղովր դա վա րա ցում: Մի ջազ գա յին ֆի նան սա կան ֆոն դե րի, անդ-
րազ գա յին կոն ցեռն նե րի ձեռ քե րում և հա մաշ խար հա յին կա պի տա լիզ մի վե րազ գա յին 
կազ մա կեր պու թյուն նե րում (Առևտ րի հա մաշ խար հա յին կազ մա կեր պու թյուն, Ար ժույ թի 
մի ջազ գա յին հիմ նադ րամ, հա մաշ խար հա յին բանկ և այլն) կու տակ վել է հսկա յա կան 
իշ խա նու թյուն: Դ րանք չեն են թարկ վում որևէ ժո ղովր դա վա րա կան վե րահս կո ղու թյան» 
(էջ 5): Ֆի նան սա կան հա մա կար գը, ըստ «Ձախ» կու սակ ցու թյան, պետք է վե րա կազ-
մա կերպ վի: Այդ նպա տա կով նրանք պա հան ջում են մի կող մից՝ «ֆի նան սա կան շու-
կա նե րի ժո ղովր դա վա րա կան վե րահս կո ղու թյուն» և մ յուս կող մից՝ «մաս նա վոր տնտե-
սա կան իշ խա նու թյան ա պա կենտ րո նա ցում», մաս նա վո րա պես, հա կա կար տե լա յին 
օ րենսդ րու թյան խստաց ման մի ջո ցով (էջ 11): Բա ցի այդ՝ ֆի նան սա կան հա մա կար գը 
պետք է լրաց վի հա մե րաշխ տնտե սու թյան խթան մամբ (օ րի նակ՝ կոո պե րա տիվ ներ) 
(էջ 5), հան րա յին հատ վա ծի ընդ լայն մամբ (էջ 8) և «զբաղ վա ծու թյու նը խթա նող հե ռան-
կա րա յին ներդ րում նա յին ծրագ րե րի» (էջ 9 և հե տո) մի ջո ցով:

Աշխատանքայինհարաբերություններ։ «Ձախ» կու սակ ցու թյունն «աշ խա տանք» 
հաս կա ցու թյու նը կա պում է ոչ միայն հաց վաս տա կե լու հետ. «Մենք ձգտում ենք մի 
հա սա րա կու թյան, որ տեղ յու րա քանչ յուր կին և յու րա քանչ յուր տղա մարդ կա րող է 
կա տա րել գո յու թյուն ա պա հո վող աշ խա տանք: վաս տա կա բեր աշ խա տան քը, 
ըն տա նիք նե րում և ա մուս նա կան միու թյուն նե րում աշ խա տան քը, հա սա րա կու-
թյան կերտ մա նը մաս նակ ցե լուն ուղղ ված աշ խա տան քը, ինչ պես նաև մշա կու թա-
յին և սո ցիա լա կան կյան քին մաս նակ ցու թյու նը պետք է հնա րա վոր լի նեն բո լոր 
մարդ կանց հա մար» (էջ 7): վաս տա կա բեր աշ խա տան քի առն չու թյամբ «Ձախ» 
կու սակ ցու թյու նը հան դես է գա լիս աշ խա տան քա յին հա րա բե րու թյուն նե րի ակն-
հայ տո րեն ա ռա վել խիստ օ րենսդ րա կան ու նաև սա կագ նա յին-պայ մա նագ րա յին 
կար գա վոր ման օգ տին: Օ րի նակ՝ պա հանջ վում են սա կագ նա յին ինք նա վա րու թյան 
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պահ պա նում, «օ րեն քով սահ ման ված նվա զա գույն աշ խա տա վարձ՝ գո յու թյուն 
ա պա հո վող չա փով», «աշ խա տան քից ա զա տու մից ա վե լի շատ պաշտ պան վա ծու-
թյուն», «ո րո շում նե րի կա յաց մա նը բո լոր աշ խա տող նե րի ա ռա վել ակ տիվ մաս նակ-
ցու թյան ի րա վունք ներ» և «սա կագ նա յին հա մա ձայ նու թյուն նե րի հա մընդ հա նուր 
պար տադ րա կա նու թյուն»: Ձեռ նար կու թյուն նե րում ո րո շում նե րի կա յաց մա նը մաս-
նակ ցե լու մա սով պա հանջ վում է կազ մե րի հա վա սար ձևա վոր ման մո տե ցում (էջ 
13): Պետք է ստեղծ վի քա ղա քա կան գոր ծա դու լի ի րա վունք, ո րը մինչ այժմ հնա-
րա վոր չէ աշ խա տան քա յին պայ մա նագ րի կող մե րի միջև ծա գած վե ճե րը խա ղաղ 
ճա նա պար հով լու ծե լու պար տա վո րու թյան պատ ճա ռով (էջ 13): Այս օ րի նակ նե րը 
ցույց են տա լիս, որ «Ձախ» կու սակ ցու թյան հա մար կարևոր վում է տնտե սու թյան 
ո լոր տում ինչ պես հա սա րա կա կան, այն պես էլ պե տա կան կա ռա վա րու մը:

Մասնագիտականկրթությանուվերապատրաստմանհամակարգ։ Մաս նա-
գի տա կան ու սուց ման ու վե րա պատ րաստ ման ո լոր տում մատ նանշ վում է հա սա-
րա կու թյան մեջ առ կա ան հա վա սա րու թյու նը, և դր վում է կրթա կան հա մա կարգն 
ընդգր կուն բաժ նեկ ցու թյան ուղ ղու թյամբ վե րա կա ռու ցե լու խնդի րը: Դ րա մեջ է 
մտնում մաս նա գի տա կան կրթու թյան ո լոր տում «ու սուց ման հիմ նա րար ի րա վուն քի» 
պա հան ջը. «Պետք է կա սեց վի մաս նա գի տա կան կրթու թյան հա մար պա տաս խա-
նատ վու թյու նից գոր ծա տու նե րի նա հան ջը: Մենք հան դես ենք գա լիս ու սում նա կան 
տե ղե րի ընդգր կուն և ընտ րո վի ա ռա ջար կի օգ տին: Դ րա հա մար մեզ անհ րա ժեշտ է 
օ րեն քով սահ ման ված մաս հա նում նա յին ֆի նան սա վո րում» (էջ 17): Ու սուց ման 
ու վե րա պատ րաստ ման գոր ծըն թա ցը պետք է խթան վի պե տա կա նո րեն (էջ 17):

Ընդ հա նուր առ մամբ, «Ձախ» կու սակ ցու թյու նը շատ ա վե լի ու ժեղ է շեշ տում 
պե տու թյան դե րը, քան մյուս բո լոր կու սակ ցու թյուն նե րը: Ընդ ո րում, մո տե ցումն 
սկզբուն քո րեն, որ քան երևում է, շա րու նա կում է մնալ հա մա կարգ ված շու կա յա-
կան տնտե սու թյան շրջա նակ նե րում: հս տակ հայ տա րա րու թյուն այդ մա սին չկա: 
«Ձախ» կու սակ ցու թյունն ընդ հա նուր ֆո նից կտրուկ ա ռանձ նա նում է ա ռա ջին 
հեր թին եր կու ա ռու մով: Տն տե սու թյան ա ռանց քա յին ո լորտ նե րը պետք է հան րայ-
նաց վեն: Միան գա մայն բաց է մնում այն հար ցը, թե հան րայ նա ցու մը մինչև ո՞ր 
աս տի ճան և ի՞նչ ձևով պետք է կա տար վի: Բա ցի այդ, ըն դա մե նը մի քա նի նա խա-
դա սու թյամբ անդ րա դարձ կա այն բա նին, թե ինչ պե՞ս կա րե լի է այն պես ձևա վո-
րել պե տա կան ֆի նանս նե րը և ս տեղ ծել բա վա րար չա փով բա րե կե ցու թյուն, որ 
պե տու թյա նը ներ կա յաց վող պա հանջ նե րը հնա րա վոր լի նի նաև ի րա կա նաց նել: 
Ան շուշտ, պար տա դիր չէ, որ կու սակ ցա կան ծրա գի րը պա րու նա կի ֆի նան սա վոր-
ման և ի րա կա նաց ման պլան, այ դու հան դերձ, դա դառ նա լու է վճռո րոշ հարց, ե թե 
խոս քը լի նե լու է ա ռա ջար կու թյուն նե րի ի րա տե սա կան կեն սա գործ ման մա սին:
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5.6.  Ծ րագ րե րի գնա հա տու մը  
սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի  
նպա տակ նե րի տե սանկ յու նից

Սո ցիալ-դե մոկ րա տիան կողմ նո րոշ վում է (սույն հա տո րի հիմ քում ըն կած հա յե ցա կար-
գով) Միա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պու թյան կող մից 1966 թվա կա նին ամ րագր-
ված և երկր նե րի գե րակ շիռ մա սի կող մից վա վե րաց ված հիմ նա րար ի րա վունք նե րի 
դաշ նագ րե րի ձևա կան գոր ծո ղու թյա նը և ի րա կան ազ դե ցու թյա նը: Ընդ ո րում, սույն 
հա տո րում մինչև հի մա շա րադր վա ծի շրջա նակ նե րում ար դեն պար զո րոշ է դար ձել, 
որ հենց հա մա կարգ ված շու կա յա կան տնտե սու թյուն ներն են (ինչ պես սկան դի նավ-
յան) հա մա պա տաս խա նում սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի նոր մա տի վա յին պա հանջ նե րին:

Տն տե սա քա ղա քա կան նպա տա կադ րու թյան մա սով Սի մոն Ֆաու թի և Ք րիս թիան 
Ք րել լի կող մից ներ կա յաց վել են ա ճի, սո ցիա լա կան հա մա հար թեց ման և կա յու նու-
թյան ե րեք նպա տակ նե րը՝ որ պես սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յին հա մա պա տաս խա նող 
ուղղ վա ծու թյուն: Ըստ այդմ, հարց է ա ռա ջա նում, թե կու սակ ցու թյուն ներն ի՞նչ 
կերպ են հան դես գա լիս հա մա կարգ ված շու կա յա կան տնտե սու թյան շա րու նակ-
ման կամ փո փո խու թյան օգ տին:

Բուն դես թա գում ներ կա յաց ված հինգ կու սակ ցու թյուն նե րի կու սակ ցա կան ծրագ-
րե րի պա րա գա յում խոս քը վե րա բե րում է «մտադ րու թյուն նե րի հայ տա րա րու-
թյուն նե րին», ո րոնք տե ղե կու թյուն են տա լիս այն մա սին, թե կու սակ ցու թյուն նե րը, 
քա ղա քա կան իշ խա նու թյու նը որ պես նա խադր յալ ըն դու նե լով, ինչ ուղ ղու թյամբ 
են ցա կա նում զար գաց նել Գեր մա նիա յի տնտե սա կան ու հա սա րա կա կան հա մա-
կար գը: Այս տեղ պետք է ան տե սել այն հար ցը, թե կու սակ ցու թյուն ներն այդ գոր ծում 
որ քա նով հա վա տա րիմ կմնան ի րենց ծրագ րե րին: Բայց 2008 թվա կա նի աշ նա նը 
ֆի նան սա կան շու կա նե րի ճգնա ժա մի առն չու թյամբ ՔԴՄ-ի և ԼԴԿ-ի ար ձա գանք ներն 
ու քա ղա քա կան ա ռա ջար կու թյուն նե րը ցույց են տա լիս, որ նպա տա կադ րում նե րի 
բա ցար ձակ կողմ նո րոշ վա ծու թյու նը և կոնկ րետ քա ղա քա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը 
միշտ չէ, որ պետք է հա մա պա տաս խա նեն ի րար: Օ րի նակ՝ ԼԴԿ-ն վեր ջերս պա հան-
ջում էր ու ժեղ պե տու թյուն, իսկ ՔԴՄ-ն հան դես էր գա լիս, հա կա ռակ տնտե սու թյան 
հան դեպ ա զա տա կան իր թևի, նշա նա կա լից ե րաշ խիք նե րի և վար կե րի օգ տին:

Ընդ հա նուր առ մամբ, կա րե լի է, ի հար կե, ոչ ա ռանց անձ նա կան գնա հատ ման, 
կա տա րել հետև յալ ամ փո փու մը.

● ՔԴՄ-ն այս հա մա տեքս տում ներ կա յաց նում է համակարգվածշուկայական



94

տնտեսությունավելիցածրմակարդակում, քան այ սօր է: Տն տե սա կան 
ա զա տա կա նու թյան գա ղա փա րա խո սու թյան ար ձա գանք նե րը հա մակց վում 
են ան հա տա կա նո րեն բա րո յա կան ձեռ նար կա տի րու թյան հետ: Մաս նակ ցա-
կա նու թյու նը և կա ռա վար ման կո լեկ տիվ ձևե րը, որ պես կա նոն, մերժ վում են 
կամ պետք է նվա զեց վեն կամ ա վե լի ճկու նաց վեն:

● ԼԴԿ-ն իր ծրագ րում ջա տա գո վում է չհամակարգվածևլիբերալիստական
շուկայականտնտեսություն: Թե հա սա րա կու թյան այդ ներ կա յաց վող մո դելն 
ին չու պետք է լի նի «սո ցիա լա կան և բ նա պահ պա նա կան շու կա յա կան տնտե-
սու թյուն», չի հաս կաց վում:

● 90-իդաշինք/Կանաչներկուսակցությունը կողմ է համակարգվածշու-
կայականտնտեսությանը, ո րը պետք է վե րա կա ռուց վի «ա րե գակ նա յին 
հա սա րա կու թյան» ուղ ղու թյամբ: Այդ նպա տա կի հա մար փո խա ռու թյուն ներ 
են ար վում ա զա տա կան պատ կե րա ցում նե րից, քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կու-
թյան տար րե րից և կո լեկ տիվ կա ռա վար ման տար րե րից: Ընդ հա նուր առ մամբ, 
90-ի դա շինք / Կա նաչ ներ կու սակ ցու թյան ծրա գիրն ա մե նաեր կարն է, բայց 
հա մա կարգ ված տնտե սու թյան կոնկ րետ պատ կե րաց ման մեջ քիչ է հստակ:

● «Ձախ»կուսակցությունըհաս տա տա կա մո րեն պաշտ պա նում է տնտե սու թյան 
կար գա վո րու մը և հան դես գա լիս ան հա տին պաշտ պա նու թյան տակ առ նող 
պե տու թյան օգ տին: Այն եր կու ա ռու մով ա ռանձ նա նում է գնա հատ ման սպեկտ-
րից: Մի կող մից՝ մինչև հի մա առ կա են միայն ծրագ րա յին հիմ նա կե տե րը, մյուս 
կող մից՝ բաց է մնում այն հար ցը, թե «Ձախ» կու սակ ցու թյու նը «շու կա յա կան 
տնտե սու թյունն» արդ յո՞ք ընդ հան րա պես դի տում է իբրև իր մո դել:

● ՍԴԿ-ն իր ծրագ րում հստա կո րեն պաշտ պա նում է համակարգվածշուկայա-
կանտնտեսությունը և դ րա ընդ լայ նու մը: Ընդ ո րում, ընդ լայ նու մը կողմ նո րոշ-
ված է ա զա տու թյան հա մա պար փակ ի րա վունք նե րի նկա րագ րու թյա նը, ինչ պես 
դրանք ամ րագր ված են ՄԱԿ-ի դաշ նագ րե րում: Բայց անդ րա դարձ է ար վում 
նաև հա սա րա կա կան կա ռա վա րու մը հար մա րեց նե լու անհ րա ժեշ տու թյա նը: 
Այս տեղ ա ռա ջին հեր թին ու շադ րու թյուն է դարձ վում կա յու նու թյան ո լոր տին, 
ֆի նան սա կան շու կա նե րի մի ջազ գայ նաց մա նը և տն տե սա կան գոր ծըն թաց-
նե րի ճկու նաց մանն ու դրանք սո ցիա լա պես ա պա հո վե լուն:

 ● Այս գնա հա տու մից հե տո տնտե սա քա ղա քա կան նշված ե րեք նպա տակ նե րի 
ա ռու մով կու սակ ցու թյուն նե րը կա րե լի է տե ղո րո շել հետև յալ կերպ.
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ՔԴՄ-ն և ԼԴԿ-ն պար զո րոշ հա րա զա տու թյուն են դրսևո րում ա ճի նպա տա կի հետ 
և ու նեն մյուս նպա տակ նե րը դրան ստո րա դա սե լու մի տում: «Սո ցիա լա կան հա մա-
հար թե ցում» գա ղա փա րի պա րա գա յում առ կա է մեր ժում կամ թե րա հա վա տու թյուն:

90-ի դա շինք / Կա նաչ ներ կու սակ ցու թյու նը սո ցիա լա կան և բ նա պահ պա նա կան 
շու կա յա կան տնտե սու թյան իր «ա րե գակ նա յին վե րա կա ռուց ման» հա յե ցա կար-
գով կողմ նո րոշ ված է ա ռա ջին հեր թին բնա պահ պա նա կան կա յու նու թյան նպա-
տա կին: «Սո ցիա լա կան հա մա հար թե ցու մը»՝ որ պես նպա տակ, պաշտ պան վում է, 
իսկ «ո րա կա կան ա ճի» նպա տա կի հստակ ստո րա դա սու մը կա րե լի է են թադ րել:

«Ձախ» կու սակ ցու թյան հա մար կա րե լի է փաս տել հստակ կողմ նո րո շում «սո ցիա-
լա կան հա մա հար թեց ման» նպա տա կին:

ՍԴԿ-ի հա մար կա րե լի է փաս տել ի րա վա հա վա սար և հա վա սա րակ շիռ կողմ նո-
րո շում ե րեք նպա տա կա յին ո լորտ նե րին:

Նկ. 8. Կուսակցությունների տեղորոշման սխեմատիկ պատկերն ըստ նրանց 

տնտեսաքաղաքական նպատակադրման հիմնական նախապատվության

վե րա դառ նա՛նք ե լա կե տա յին հար ցին: Կու սակ ցու թյուն նե րի տնտե սա կան ու 
սո ցիա լա կան ձեռն հա սու թյու նը հստա կո րեն բա ժա նե լը վտան գա վոր կրճա տում է, 
ո րը քա ղա քա կա նու թյան մա սին կար ծիք կազ մե լու հա մար ըն դա մե նը քիչ բան 
կա րող է ա սել: Բայց կու սակ ցա կան ծրագ րե րի վե լու ծու թյու նը նաև ցույց է տա լիս, 
որ կու սակ ցու թյուն ներն ու նեն խիստ տար բեր նպա տա կա յին պատ կե րա ցում ներ 
այն մա սին, թե տնտե սու թյու նը հա սա րա կայ նո րեն ինչ պես պետք է կար գա վոր վի 
և սո ցիա լա պես նե րառ ված լի նի: Այդ ըն դար ձակ շրջա նա կին նետ ված հա յաց քը 
միայն կա րող է ըն ձե ռել կու սակ ցու թյուն նե րի հա մա պատ կե րում ինք նու րույն կողմ-
նո րոշ վե լու և ո րո շե լու հնա րա վո րու թյուն:  

Սոցիալական համահարթեցում

„Schematische Darstellung der Verortung der Parteien
nach ihrer Hauptpräferenz in der wirtschaftspolitischen Zielsetzung.“

„Schematische Darstellung der Verortung der Parteien
nach ihrer Hauptpräferenz in der wirtschaftspolitischen Zielsetzung.“

Աճ

ԼԴԿ
ՔԴՄ

ՍԴԿ

Ձախեր Կանաչներ

Կայունություն

Սոցիալական համահարթեցում

Աճ

Կայունություն

Սոցիալական
ժողովրդավարություն
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Տի պիկ չհա մա կարգ-

ված շու կա յա կան 

տնտե սու թյուն

6.  ՏՆՏԵՍԱԿԱՐԳԵՐ. 
ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՄՈԴԵԼՆԵՐ

Ինչի՞մասինէխոսվումայսգլխում.
 ● հա մա կարգ ված և չ հա մա կարգ ված կա պի տա լիզ մի տի պե րի վե րա բեր յալ տար-

բե րակ ման հի ման վրա հա մե մատ վում են տար բեր տնտե սա կար գեր՝ ըստ Դեյ-
վիդ Սոս կի սի և Փի թեր Ա. հոլ լի ներ կա յաց վող տե սու թյան:

 ● Ու սում նա սիր վում են ֆի նան սա վոր ման հա մա կար գը, աշ խա տան քա յին հա րա-
բե րու թյուն նե րը, մաս նա գի տա կան ու սուց ման հա մա կար գը և միջ ձեռ նար կու-
թե նա յին հա րա բե րու թյուն նե րը:

 ● Այս դի տարկ ման կի զա կե տում են ԱՄՆ-ը, Մեծ Բ րի տա նիան, Գեր մա նիան, 
Շ վե դիան և Ճա պո նիան:

 ● Դ րան ցով ծածկ վում է մեծ ընդգր կույթ: Ընդ ո րում, ԱՄՆ-ն ա մե նա շատն է 
հա մա պա տաս խա նում չհա մա կարգ ված կա տա րե լա տի պին, իսկ Շ վե դիան 
ա մե նա շատն է հա մա պա տաս խա նում հա մա կարգ ված կա տա րե լա տի պին:

 ● Այս տար բեր տնտե սա կան մո դել նե րը կա րող են կողք կող քի գո յատևել նաև 
բաց շու կա նե րի ժա մա նակ նե րում: Դ րանց նա խադր յալ նե րը տար բեր են և 
սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի տե սանկ յու նից պետք է տար բեր կերպ գնա հատ վեն: 

6.1.  ԱՄՆ8 
Սի մոն Ֆաութ

ԱՄՆ-ը չհա մա կարգ ված շու կա յա կան տնտե սու թյան տի պիկ ներ կա յա ցու ցիչ է (Մա-
յեր, 2005թ., ա. 279 և հե տո) և շա րու նա կում է շու կա յա կան ա զա տա կա նու թյան, 
պե տա կան մի ջամ տու թյուն նե րի նկատ մամբ թե րա հա վա տու թյան և ան հա տա պաշ-
տու թյան ա վան դույ թը: Ա մե րիկ յան տնտե սա կան հա մա կար գը հե տապն դում է սպա-
ռո ղին ծա ռա յե լու և սո ցիա լա կան հիմ նա րար ի րա վունք նե րի հաշ վին կա րո ղու թյու նը 
մե ծաց նե լու հնա րա վո րու թյուն ստեղ ծե լու նպա տակ ներ (ջիլ փին, 2001թ., 150):

Ո րոշ փու լե րում այս կար ծի քը կա րող է հա րա բե րա կա նաց վել: 1930-ա կան թվա-
կան նե րին, օ րի նակ, նա խա գահ Ֆ րանկ լին Դ. ռուզ վելտն իր «Նոր կուր սով» («New 
Deal»)՝ լայ նա ծա վալ կոն յունկ տու րա յին ծրագ րով, ա պա վի նում էր տնտե սու թյան 
ա վե լի ու ժեղ հա մա կարգ մա նը: Նաև նա խա գահ Լին դոն Բ. ջոն սո նի քա ղա քա կա-
նու թյունն էր 1960-ա կան թվա կան նե րին իր «աղ քա տու թյան դեմ պա տե րազ մով» 
(«war on poverty») գնում այդ ուղ ղու թյամբ: Բայց նաև այդ փու լե րում ԱՄՆ-ի տնտե-

8 ԱՄՆ-ի և Գեր մա նիա յի օ րի նակ նե րը մե ծա պես հեն վում են Մա յե րի գրքին (2005թ. ա, 279-282): Շ նոր-
հա կա լու թյուն ենք հայտ նում հե ղի նա կին սի րա լիր հա մա ձայ նու թյան հա մար:
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Կա պի տա լի շու կա յի 

ֆի նան սա վո րում

Ա րագ շա հույ թի 

հաս նե լու մղում

Գոր ծա տու նե րի 

և գոր ծա ռու նե րի 

միու թյուն նե րը 

գոր ծում են ա վե-

լի շատ ա ռանց 

հա մա հա սա րա կա-

կան պա հան ջի

Հեռացումներից 

պաշտ պանվա-

ծության թույլ 

համակարգ

Թույլ արհ միու-

թյուն նե րը՝ որ պես 

հա կաարհ միու թե-

նա կան քա ղա քա կա-

նու թյան հետևանք

սու թյու նը մնում էր ընդ հա նուր առ մամբ մե ծա պես չհա մա կարգ ված: Տն տե սու թյան 
ա ռանձ նա պես անն շան հա մա կարգ մանն էր միտ ված ԱՄՆ նա խա գահ ներ ռո նալդ 
ռեյ գա նի (1980-ա կան թվա կան ներ) և ջորջ վ. Բու շի քա ղա քա կա նու թյու նը:

Ֆինանսականհամակարգ
Ա մե րիկ յան ձեռ նար կու թյուն նե րի ֆի նան սա վո րու մը կա տար վում է հիմ նա  կա նում կա պի-
տա լի շու կա յի մի ջո ցով: Դա մե ծաց նում է ֆի նան սա կան ցու ցա նիշ նե րի թա փան ցի կու-
թյու նը, քա նի որ բոր սա յում գնանշ ված ձեռ նար կու թյուն նե րը պար տա վոր են կա նո նա վո-
րա պես հրա պա րա կել ի րենց հաշ վեկ շիռ նե րը: հ նա րա վո րինս մեծ շա հու թա բա ժին նե րի 
մեջ բաժ նե տե րե րի շա հագրգռ վա ծու թյու նը էա պես ո րո շում է ձեռ նար կու թյան ռազ մա-
վա րու թյու նը: Դա ան վան վում է բաժ նե տի րա յին ար ժե քի (Shareholder-Value) սկզբունք:

Կա պի տա լի մատ չե լիու թյու նը կախ ված է բաժ նե տե րե րի կող մից ֆիր մա յի շա հու թա բե րու-
թյան գնա հա տու մից: Ֆիր մա նե րի միա վո րում ներն ու միակ ցում ներն ա վե լի քիչ են կար գա-
վոր ված, քան այլ երկր նե րում: Այդ պատ ճա ռով ԱՄՆ-ի ձեռ նար կու թյուն նե րի ղե կա վա րու-
թյուն նե րը գտնվում են հնա րա վո րինս կարճ ժա մա նա կում հնա րա վո րինս մեծ շա հույթ ներ 
ստա նա լու ճնշման տակ: Չա փից քիչ շա հու թա բա ժի նը կա րող է հան գեց նել ղե կա վա-
րու թյան հե ռաց մա նը, բոր սա յի կող մից կա պի տա լը հա նե լուն կամ ֆիր մա յի վա ճառ քին:

Աշխատանքայինհարաբերություններ
Կա պի տա լի և աշ խա տան քի միու թյուն ներն ԱՄՆ-ում ա վե լի շատ ճյու ղա յին շա հե րի 
լոբ բիս տա կան կազ մա կեր պու թյուն ներ են, քան հա մա հա սա րա կա կան պա տաս խա-
նատ վու թյամբ դե րա կա տար ներ: Ար հես տակ ցա կան միու թյուն ներն ու գոր ծա տու նե րի 
միու թյուն նե րը, հա մա կարգ ված շու կա յա կան տնտե սու թյուն նե րի հա մե մա տու թյամբ, 
ընդ հա նուր առ մամբ թույլ են և ազ դե ցիկ գլխա դա սա յին կա ռույց ներ գրե թե չու նեն: Ո րոշ 
ո լորտ նե րում կան, ի հար կե, ու ժեղ արհ միու թյուն ներ, ո րոնք հա ջո ղու թյամբ պաշտ պա-
նում են մաս նա կի շա հեր: Օ րի նակ՝ Կա լի ֆոռ նիա յում կա բան տա պահ նե րի լավ կազ մա-
կերպ ված արհ միու թյուն, ո րը քիչ ազ դե ցու թյուն չու նի քա ղա քա կա նու թյան, մինչև ան գամ 
պատ ժի կրման կար գա վոր ման վրա: Ընդ ո րում, կազ մա կերպ ված ան դամ նե րի հա մար 
սե փա կան ա ռան ձին շա հերն ա վե լի ա ռաջ նա հերթ են, քան հա մընդ հա նուր բա րե կե ցու-
թյան շա հե րը: Աշ խա տան քից ա զատ ման օ րենսդ րա կան պաշտ պա նու թյունն ԱՄՆ-ում 
գրե թե ձևա վոր ված չէ: Այդ պատ ճա ռով աշ խա տան քա յին հա րա բե րու թյուն նե րը հատ-
կանշ վում են կար ճա ժամ կետ աշ խա տան քա յին հա րա բե րու թյուն նե րով և ձեռ նար կու թե-
նա յին մա կար դա կում աշ խա տա վար ձե րի վե րա բեր յալ բա նակ ցու թյուն նե րով: Միաս նա-
կան սա կագ նա յին հա մա ձայ նու թյուն նե րը, ինչ պի սիք կան հա մա կարգ ված շու կա յա կան 
տնտե սու թյուն նե րում, վեր ջին տաս նամ յակ նե րում շա րու նակ թու լա ցող արհ միու թյուն նե րի 
պատ ճա ռով ԱՄՆ-ում հիմ նա կա նում հայտ նի չեն: ռո բերթ ռեյչն արհ միու թյուն նե րի այդ 
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Ընդ հա նուր 

ո րա կա վո րում ներ

Հե տա զո տա կան 

աշ խա տանք նե րի 

խա չաձև սուբ սի դա-

վո րում ռազ մա կան 

արդ յու նա բե րու թյան 

կող մից

Անն շան միջ ձեռ նար-

կու թե նա յին ցանց

ան կու մը՝ 1955 թվա կա նին 33 տո կո սից 2006 թվա կա նին ըն դա մե նը 8 տո կո սի, պայ մա-
նա վո րում է եր կու գոր ծոն նե րով՝ մի կող մից՝ ձեռ նար կու թյուն նե րի բա ցա հայտ հա կաարհ-
միու թե նա կան քա ղա քա կա նու թյու նը և մ յուս կող մից՝ կա ռա վա րու թյան՝ ա վե լի ու ա վե լի 
հա կաար միու թե նա կան դար ձող քա ղա քա կա նու թյու նը: Օ րի նակ, նա խա գահ ռո նալդ 
ռեյ գա նը 1981 թվա կա նին սահ մա նեց գոր ծա դուլ ա նող ա վիա կար գա վար նե րի հա մար 
ցկյանս մաս նա գի տա կան ար գե լանք (ռեյչ, 2008թ., 108 և հե տո):

Դպրոցականևմասնագիտականկրթությանհամակարգ
Ընդ հա նուր առ մամբ ճկուն աշ խա տա շու կան լրա ցու ցիչ ա ջակ ցու թյուն է ստա նում մաս-
նա գի տա կան կրթու թյան մի հա մա կար գի կող մից, որն ա վե լի շուտ ընդ հա նուր ո րա-
կա վո րում ներ է հա ղոր դում, ո րոնք կա րող են օգ տա գործ վել տար բեր ֆիր մա նե րում և 
ճ յու ղե րում: Աշ խա տող նե րը բա վա կա նին ա րագ կա րող են, կոն յունկ տու րա յին հա մա-
պա տաս խան, աշ խա տան քի ըն դուն վել կամ ա զատ վել («hire and fire»): Քա նի որ աշ խա-
տա շու կան հա մե մա տա բար չկար գա վոր ված է, և հո սու նու թյունն աշ խա տա շու կա յում 
բա վա կա նին բարձր է, այդ պատ ճա ռով ա մե րիկ յան գոր ծա ռու նե րը հակ ված են ներդ րում 
ա նե լու ընդ հա նուր մաս նա գի տա կան ու սու ցում նե րի մեջ, ո րոնք նրանք կա րող են օգ տա-
գոր ծել նաև ի րենց հա ջորդ աշ խա տա տե ղում: Եվ քա նի որ գոր ծա տու նե րի միու թյուն նե րը 
կա րող են հա մա կարգ վել միայն թույլ կեր պով, այդ պատ ճա ռով ձեռ նար կու թյուն նե րին 
չի հա ջող վում հա մա գոր ծակ ցել արդ յու նա բե րա կան սպե ցի ֆիկ կրթա կան ծրագ րե րում: 
Դ րա հետևան քով գոր ծա ռու ներն ԱՄՆ-ում ա վե լի շատ ընդ հա նուր ու նա կու թյուն ներ են 
ձեռք բե րում, ո րոնք հատ կա պես լավ հա մա պա տաս խա նում են կոն յունկ տու րա յի նկատ-
մամբ զգա յուն ծա ռա յու թյուն նե րի ո լորտ նե րին: Շատ ձեռ նար կու թյուն նե րի և ո լորտ նե րի 
հա մար այդ հան գա ման քը հան գեց նում է մաս նա գետ նե րի պա կա սու թյան:

հան րա յին բյու ջեից ֆի նան սա վոր վող գի տու թյուն նե րի պա կա սուրդ նե րը մա սամբ 
հա տուց վում են ռազ մա կան ո լոր տից ար վող խա չաձև սուբ սի դա վոր մամբ: Բազ-
մա թիվ նո րա րա րու թյուն ներ, ո րոնք ներդր վել են քա ղա քա ցիա կան հատ վա ծում, 
ստեղծ վել են ռազ մա կան մշա կում նե րից, օ րի նակ, օ դա նա վա շի նու թյան մեջ, ար բան-
յա կա յին տեխ նի կա յում կամ տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գիա նե րում (ռեյչ, 2008թ.):

Միջձեռնարկութենայինհարաբերություններ
Ա մե րիկ յան ձեռ նար կու թյուն ներն ի րար հետ ա վե լի ու ժեղ մրցակ ցու թյան մեջ են, քան 
ֆիր մա նե րը հա մա կարգ ված տնտե սու թյուն նե րում, ինչ պես Շ վե դիա յում կամ Գեր մա նիա-
յում, որ տեղ նրանք ա վե լի շատ ա պա վի նում են մյուս ձեռ նար կու թյուն նե րի, պե տու թյան 
և արհ միու թյուն նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցու թյա նը (հինչ ման, 2006թ., 350): Միջ ֆիր-
մա յին ցան ցը քիչ է զար գա ցած: Ո՛չ բան կե րը, ո՛չ մյուս ֆիր մա նե րը դի տորդ խոր հուրդ-
նե րում ներ կա յա ցու ցիչ ներ չու նեն: ԱՄՆ-ում սկզբից ի վեր գե րիշ խում է տնտե սա կան 
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Հիմ նա կա նում 

չհա մա կարգ ված 

շու կա յա կան 

տնտե սու թյուն

գոր ծու նեու թյան ա զա տու թյան գա ղա փա րը, այն պես որ պե տու թյու նը մի ջամ տում է 
շու կա յա կան ան ցու դար ձին միայն դրա աշ խա տու նա կու թյու նը պահ պա նե լու և, օ րի-
նակ, կար տել նե րի ձևա վո րում նե րը կան խե լու նպա տա կով: Խիստ հա կա կար տե լա յին 
օ րենսդ րու թյու նը կոչ ված է կան խե լու ձեռ նար կու թյուն նե րի միջև այն պի սի հա մա գոր-
ծակ ցու թյուն նե րը, ինչ պես, օ րի նակ, գնա յին պայ մա նա վոր վա ծու թյուն ներն են:

Ամփոփում.ԱՄՆ
ԱՄՆ-ի՝ հիմ նա կա նում չհա մա կարգ ված շու կա յա կան տնտե սու թյու նը ձեռ նար կու-
թյուն նե րին ըն ձե ռում է շու կա յա կան զար գա ցում նե րին ճկու նո րեն ար ձա գան քե լու 
հնա րա վո րու թյուն, բայց նաև մե ծաց նում է շու կա յա կան փո փո խու թյուն նե րին կարճ 
ժա մա նա կում հար մար վե լուն ուղղ ված ճնշու մը: Այդ պատ ճա ռով աշ խա տան քա յին 
հա րա բե րու թյուն նե րի ա մե րիկ յան հա մա կար գը պա կաս արդ յու նա վետ է ծախ սա-
տար ար տադ րա կան ռազ մա վա րու թյուն նե րի մշակ ման ժա մա նակ, ո րոնք եր կա-
րա ժամ կետ հե ռան կա րում պա հան ջում են կա յուն աշ խա տա տե ղեր: Դ րա փո խա-

ԱՄՆ

Մեկշնչինբաժինընկնողհամա-
խառններքինարդյունք,2008թ.

38 800 

եվրո

Մեկ շնչին բաժին ընկնող հՆԱ-ն՝ գնողունա կության ստանդարտում 
(ԳՈւՍ), մեկ ԳՈւՍ-ը համապատասխանում է ԵՄ-27-ի մեկ եվրոյի 
միջին գնողունակությանը (աղբյուրը՝ Եվրոստատ)

Միջինտնտեսականաճ
1990-2007թթ. 2,0 % Տարեկան միջին տնտեսական աճ՝ մեկ շնչի հաշվով, կայուն գների պայ-

մաններում (աղբյուրը՝ Մարդկային զարգացման ցուցիչ 2009թ., էջ 277)

Պետականպարտք2008թ. 70,7 % Պետական պարտքը հՆԱ-ի %-ով (աղբյուրը՝ ԳԴհ ֆինանսների 
նա խարարության ամսական հաշվետվություն, 12/2009թ., էջ 99)

Ընթացիկգործառնությունների
հաշվեկշիռ2008թ. -4,9 %

Ապրանքների բոլոր արտահանումերի և ներկրումերի հավե կշռի 
սալդոն հՆԱ-ի %-ով (աղբյուրը՝ ԱՄհ, World Economic Outlook 10/2009, 
էջ. 187)

Զբաղվածությանմակարդակը
2008թ.

70,9 %   

(65,5 %) 
15 - 64 տարեկան անձանց (կանանց) տեսակարար կշիռը 
ընդհանուր բնակչության թվում (աղբյուրը՝ Եվրոստատ)

Գործազրկությանմակարդակը
2008թ. 5,8 % Գործազուրկների տեսակարար կշիռը զբաղ ված բնակչության թվում 

(աղբյուրը՝ Եվրոստատ)

Եկամուտներիանհավասարությու-
նը՝չափվածՋինիիգործակցով 40,8 %

Եկամուտների անհավասար բաշխման ցուցանիշ, 100 % = 
առավելագույն անհավասարություն (աղբյուրը՝ Մարդկային 
զարգացման ցուցիչ 2009թ., էջ 195)

Եկամուտներիանհավասա-
րությունըտղամարդկանցև
կանանցմիջև

62 %
Կանանց աշխատանքային եկամուտները՝ տղամարդկանց 
եկամուտների համեմատությամբ (աղբյուրը՝ Մարդկային 
զարգացման ցուցիչ 2009թ., էջ 186)

Աղքատությանցուցիչ2009թ. 15,2 %

Աղքատության ցուցիչը բաղկացած է տարբեր ինդիկա տոր ներից 
(կյանքի տևողություն, գրա գի տու թյան մակարդակ, առողջապա հա-
կան ապա հովման մատչելիություն, …), 0 = նվա զա գույն աղ քա տու-
թյուն, 100 = առավելագույն աղ քա տու թյուն (աղ բյու րը՝ Մարդկային 
զարգաց ման ցուցիչ 2009թ., էջ 180)

Արհմիութենականկազմակերպ-
վածությանաստիճան2007թ. 11,6 %

Արհմիություններում կազմակերպված աշխատող բնակչության 
տեսակարար կշիռը (աղբյուրը՝ Տնտեսական 
համագործակցության և զարգացման կազմակերպություն) 
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Մաս նա վոր 

հարս տու թյան և 

հան րա յին 

աղ քա տու թյան 

գո յակ ցու թյուն

Վե րա կա ռա վա րում՝ 

Բա րաք Օ բա մա յի 

ընտ րու թյու նից 

հե տո՞

րեն այն նպաս տա վո րում է ռիս կա յին կա պի տա լին ա պա վի նող նո րա րա րա կան 
ո լորտ նե րը, ինչ պես, օ րի նակ, տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գիա նե րը, ինչ պես նաև 
ծա ռա յու թյուն նե րի մի մեծ ո լորտ, ո րը հիմն ված է ընդ հան րա կան մաս նա գի տա-
կան ու սուց ման պրո ֆի լի և աշ խա տա վար ձա յին ա ռա վել ցածր մա կար դա կի վրա:

ԱՄՆ-ն իր տնտե սա կան հա մա կար գով, ընդ հա նուր առ մամբ, ա ռա վել բարձր ա ճի 
տեմ պե րի է հա սել, քան եվ րո պա կան երկր նե րը: 1990-ա կան թվա կան նե րից ա մե-
րիկ յան տնտե սու թյունն ա ճել է մի ջի նը 3 %-ով, մինչ դեռ Եվ րա միու թյան ան դամ 
երկր նե րը գրան ցել են 2,2 % տնտե սա կան աճ: Ե թե 1950-ա կան թվա կան նե րին 
տնօ րի նու թյան աշ խա տա վար ձե րը նույն ձեռ նար կու թյու նում աշ խա տող բան վոր-
նե րի աշ խա տա վար ձը գե րա զան ցում էին 25 ան գամ, ա պա դրանք այ սօր մի ջի նը 
350-ա պա տիկն են (ռեյչ, 2008թ., 144): Խ րո նի կա պես թեր ֆի նան սա վոր վող հան-
րա յին բյու ջե նե րի պատ ճա ռով ԱՄՆ-ում կողք կող քի գո յատևում են մաս նա վոր 
հարս տու թյունն ու հան րա յին աղ քա տու թյու նը: Դա, մաս նա վո րա պես, հան գեց-
նում է այլ երկր նե րի հա մե մա տու թյամբ վատ ձևա վոր ված հան րա յին են թա կա-
ռուց վածք նե րի (հինչ ման, 2006թ., 352):

2008 թվա կա նին Բա րաք Օ բա մա յի ընտ րու թյունն ըն թա նում էր «Change» («փո փո-
խու թյուն») բնա բա նի ներ քո: Շատ բան մատ նան շում է այն հան գա ման քը, որ 
իս կա պես քա ղա քա կան փո փո խու թյուն է լի նե լու (Ֆաութ, 2007թ. և 2008թ.): Ա մեն 
դեպ քում հե տաքր քիր է, որ ԱՄՆ-ում Դե մոկ րա տա կան կու սակ ցու թյան ռահ վի րա-
նե րից մե կը՝ Ո ւիլ յամ Գալս թո նը, ար դեն իսկ 2008 թվա կա նի հու լի սին տպագ րեց 
մեծ ու շադ րու թյան ար ժա նա ցած մի հոդ ված՝ «How Big Government Got Its Groove 
Back»: Ն րա թեզն է. քիչ կար գա վո րող ու մի ջամ տող նի հար պե տու թյան գա ղա փա-
րա խո սու թյունն ան ցավ: Սկս վում է «մեծ կա ռա վա րու թյան» մի նոր դա րաշր ջան՝ 
ա վե լի շատ կար գա վոր մամբ, ա վե լի շատ հա մա կարգ մամբ և պե տու թյան ա վե լի 
բարձր քվո տա յով (Գալս թոն, 2008թ.):
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Ջահակիր՝ 

կապիտալիզմի …

… և դրա ստվե րոտ 

կող մե րի

Չ հա մա կարգ ված, 

ա զա տա կան 

շու կա յա կան 

տնտե սու թյուն

Ֆի նան սա կան և 

բաժ նե տոմ սե րի 

շու կա յի մի ջո ցով 

ֆի նան սա վո րում

Սե փա կա նա տե-

րե րի կա ռուց ված քը. 

ֆի նան սա վո րող նե րի 

և մաս նա վոր ներդ-

րող նե րի մեծ բա ժին

6.2.  Մեծ Բրիտանիա 
Քրիսթիան Քրելլ

Մեծ Բ րի տա նիան հա ճախ նկա րագր վում է որ պես կա պի տա լիզ մի ջա հա կիր: Այս տեղ 
արդ յու նա բե րա կա նա ցու մը, ա զատ առև տու րը և լի բե րա լիզ մը զար գա ցել են ա վե-
լի շուտ, քան շատ այլ երկր նե րում: Միա ժա մա նակ այս տեղ ա ռանձ նա պես հստակ 
նաև երևա ցել են ան սանձ կա պի տա լիզ մի ստվե րոտ կող մե րը: Պա տա հա կան չէր, որ 
Ֆ րիդ րիխ Էն գել սը նկա րագ րում էր կախ յալ վի ճա կում գտնվող բան վոր նե րի հա ճախ 
ան մարդ կա յին կեն սա պայ ման ներն ու աշ խա տան քա յին պայ ման նե րը 19-րդ դա րի կե սե-
րին «Աշ խա տա վոր դա սա կար գե րի վի ճակն Անգ լիա յում» աշ խա տու թյան օ րի նա կով:

Այդ ու սում նա սի րու թյան լույս ըն ծա յու մից ի վեր բրի տա նա կան կա պի տա լիզ մում, 
ի հար կե, վճռո րոշ փո փո խու թյուն ներ են ե ղել: Բայց կա րե լի է ար ձա նագ րել նաև 
ո րոշ բա նե րի շա րու նա կու թյուն ներ: Բ րի տա նա կան տնտե սա կարգն այ սօր դեռ 
շա րու նա կում է մնալ ա ռանձ նա պես ա զա տա կան: Այդ պատ ճա ռով մի ջազ գա յին 
կա պի տա լիզ մի հա մե մա տա կան ու սում նա սի րու թյու նը Մեծ Բ րի տա նիան նկա-
րագ րում է որ պես չհա մա կարգ ված, ա զա տա կան շու կա յա կան է կո նո մի կա:

Ս տորև նկա րագր վում են բրի տա նա կան տնտե սու թյան տի պի կարևո րա գույն 
աս պեկտ նե րը:

Ֆինանսավորմանհամակարգըևսեփականատերերիկառուցվածքը
Բ րի տա նա կան կա պի տա լիզ մում ձեռ նար կու թյան ե կա մուտ նե րի ըն թա ցիկ մա կար դա կը 
վճռո րոշ նշա նա կու թյուն ու նի ձեռ նար կու թյան ֆի նան սա վոր ման հա մար: Ներդ րում նե րի 
հա մար բրի տա նա կան ձեռ նար կու թյուն նե րին անհ րա ժեշտ է բաժ նե տոմ սե րի և ֆի նան-
սա կան շու կա նե րի «ան համ բեր» փո ղը: Ըստ այդմ, բարձր ե կամ տա բե րու թյունն ա մե նա-
կարևոր նա խադր յալն է կա պի տա լի հա սա նե լիու թյան հա մար: Դ րա նով Մեծ Բ րի տա նիան 
տար բեր վում է, օ րի նակ, եր կար ժա մա նակ Գեր մա նիա յի հա մար տի պա կան տնտե սա-
կար գից, որ տեղ հոլ դինգ-բան կե րը եր կա րա ժամ կետ հա մա գոր ծակ ցու թյան մեջ են ձեռ-
նար կու թյան հետ և այդ կերպ հա ճախ ման րա մասն տեղ յակ են ձեռ նար կու թյա նը, նրա 
ռազ մա վա րու թյուն նե րին ու կա ռուց վածք նե րին: Միաց յալ Թա գա վո րու թյու նում ներդ րող-
ներն ու դրա մա տու նե րը ո րո շում կա յաց նում են գնա հատ ման հան րա մատ չե լի չա փա նիշ-
նե րի հի ման վրա: Ընդ ո րում, ա ռա ջին պլա նում ձեռ նար կու թյան շա հու թա բե րու թյունն է:

Նաև սե փա կա նա տե րե րի կա ռուց վածք նե րը Մեծ Բ րի տա նիա յում էա պես տար բեր-
վում են հա մա կարգ ված շու կա յա կան տնտե սու թյուն նե րում առ կա սե փա կա նա տի-
րա կան հա րա բե րու թյուն նե րից: Ե թե վեր ջին նե րում ֆիր մա նե րին ու ձեռ նար կու թյուն-
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Կողմ նո րոշ վա ծու-

թյուն կարճ 

ժա մա նա կում 

հա սա նե լիին

Միայն թվաց յա լո րեն 

ու ժեղ ար հես տակ-

ցա կան միու թյուն ներ

Արհ միու թյուն նե րի 

մեծ տրոհ վա ծու թյուն

Գոր ծա ռու նե րի 

պար տա դիր 

ներ կա յաց վա ծու-

թյան բա ցա կա յու-

թյուն

նե րին մաս նակ ցու թյա նը հա ճախ բնո րոշ են եր կա րա ժամ կետ և ռազ մա վա րա կան 
շա հեր ու նե ցող ներդ րող նե րը (օ րի նակ՝ այլ ձեռ նար կու թյուն նե րի, բան կե րի կամ հան-
րա յին հատ վա ծի նկատ մամբ), ա պա Մեծ Բ րի տա նիա յում պատ կե րը միան գա մայն 
այլ է: Բ րի տա նա կան ձեռ նար կու թյուն նե րի սե փա կա նա տե րե րի շուրջ 80 տո կո սը 
ֆի նան սա վո րող ներ և մաս նա վոր ներդ րող ներ են, ո րոնց ա ռա ջին հե տաքրք րու-
թյու նը, որ պես կա նոն, ձեռ նար կու թյան հնա րա վո րինս բարձր շա հու թա բե րու թյունն է:

Ֆիր մա նե րի, այս պես կոչ ված, թշնա մա բար կլա նու մը (նաև ա րագ շա հույ թի հաս-
նե լու նպա տա կով) շու կա յի լայ նա տա րած ֆի նան սա վոր ման և ֆի նան սա կան 
շու կա նե րի կա ռուց ված քի պատ ճա ռով ա վե լի հեշ տու թյամբ է հնա րա վոր, քան 
հա մա կարգ ված շու կա յա կան տնտե սու թյուն նե րում:

Շա հու թա բե րու թյա նը խիստ կողմ նո րոշ վա ծու թյան պատ ճա ռով (որն ու ղեկց վում է 
բա ցա ռիկ ստո րա կար գա յին ներ քին կա ռուց ված քով) բրի տա նա կան ձեռ նար կու-
թյուն նե րին հա ջող վում է մի կող մից՝ ա րագ վե րա կա ռուց վել նոր և շա հու թա բեր 
շու կա նե րի ուղ ղու թյամբ, իսկ բիզ նե սի ցածր շա հու թա բե րու թյուն ու նե ցող ճյու-
ղերն էլ ա րա գո րեն կրճա տել: Մ յուս կող մից, սա կայն, այդ ուղղ վա ծու թյու նը նաև 
հան գեց նում է բրի տա նա կան տնտե սու թյան հա մար տի պա կան «short-termism»-ի՝ 
կար ճա ժամ կետ հա սա նե լիին կողմ նո րոշ վա ծու թյա նը:

Աշխատանքայինհարաբերություններ
Ե ղել են փու լեր, երբ բրի տա նա կան արհ միու թյուն ներն ա ռանձ նա պես ու ժեղ են 
թվա ցել: Այս պես կոչ ված, «դժգո հու թյան ձմե ռը» («winter of discontent») դրա օ րի-
նակ է: 1978-79 թվա կան նե րին երկ րով մեկ կազ մա կերպ ված գոր ծա դու լը խա թա-
րեց ամ բողջ հան րա յին կյան քը Մեծ Բ րի տա նիա յում: Աղբն այլևս չէր տար վում, 
միջ քա ղա քա յին հան րա յին տրանս պոր տը չէր աշ խա տում, իսկ մա հա ցած նե րին 
այլևս հնա րա վոր չէր թա ղել: Բայց ի րա կա նում գոր ծա դուլ նե րի ին տեն սիվ փու լե րը 
հա ճախ ու ժեղ արհ միու թյան ար տա հայ տու թյուն չեն: Ու ժեղ ու լավ կազ մա կերպ ված 
արհ միու թյուն նե րը, որ պես կա նոն, ի վի ճա կի են գոր ծա ռու նե րի շա հե րը բա նակ ցու-
թյուն նե րում անց կաց նե լու՝ ա ռանց գոր ծա դուլ նե րին դի մե լու անհ րա ժեշ տու թյան: 
Ըստ այդմ, «դժգո հու թյան ձմեռն» ա վե լի շատ բա նակ ցա յին ան բա վա րար զո րու-
թյան ար տա հայ տու թյուն էր: Մի ջազ գա յին հա մե մա տու թյան մեջ բրի տա նա կան 
արհ միու թյուն նե րը թույլ են: Դ րա պատ ճա ռը նախ այն է, որ բրի տա նա կան արհ-
միու թյուն նե րի լանդ շաֆ տը հա մե մա տա բար տրոհ ված է: 1990-ա կան թվա կան-
նե րին դեռևս գո յու թյուն ու նեին ա վե լի քան 300 արհ միու թյուն ներ: Դ րանք կազ-
մա կերպ ված են ոչ թե ըստ ճյու ղե րի, այլ ըստ մաս նա գի տա կան խմբե րի, այն պես 
որ հա ճախ մի ձեռ նար կու թյու նում ներ կա յաց ված են մի քա նի արհ միու թյուն ներ: 
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Ընդ հա նուր 

առ մամբ, արհ միու-

թյուն նե րում 

կազ մա կերպ վա ծու-

թյան ցածր 

աս տի ճան

Բ րի տա նա կան արհ միու թյուն նե րի թու լու թյան մեկ այլ պատ ճառ է այն, որ Մեծ 
Բ րի տա նիա յում, ին չը հա տուկ է ա զա տա կան շու կա յա կան տնտե սու թյուն նե րին, 
ձեռ նար կու թյուն նե րը պար տա վոր չեն նե րա ռել ձեռ նար կու թե նա յին խոր հուրդ ներ 
կամ գոր ծա ռու նե րի ներ կա յաց վա ծու թյան այլ ձևեր: Մաս նակ ցա կա նու թյան այն-
պի սի ձև, ինչ պի սին, օ րի նակ, կա Գեր մա նիա յի լեռ նա մե տա լուր գիա կան արդ յու-
նա բե րու թյան ո լոր տում, Մեծ Բ րի տա նիա յում հիմ նա կա նում ան հայտ է: վեր ջա-
պես, եր րորդ, Մեծ Բ րի տա նիա յում արհ միու թյուն նե րի ի րա վունք նե րը Թետ չե րի 
պահ պա նո ղա կան կա ռա վա րու թյան կող մից (1979-1990թթ.) սիս տե մա տի կո րեն 
խուզ վել են: Ըստ այդմ, արհ միու թե նա կան կազ մա կերպ վա ծու թյան աս տի ճանն 
այ սօր հա մե մա տա բար ցածր է: Մեծ Բ րի տա նիա յում արհ միու թյուն նե րում կազ մա-
կերպ ված աշ խա տող բնակ չու թյան տե սա կա րար կշի ռը կազ մում է շուրջ 30 տո կոս: 
Ընդ ո րում, հան րա յին հատ վա ծը բա ցա հայ տո րեն ա վե լի լավ է կազ մա կերպ ված, 
քան մաս նա վոր հատ վա ծը: 

ՄեծԲրիտանիա

Մեկշնչինբաժինընկնողհամա-
խառններքինարդյունք,2008թ.

29 200 

եվրո

Մեկ շնչին բաժին ընկնող հՆԱ-ն՝ գնողունա կության ստանդարտում 
(ԳՈւՍ), մեկ ԳՈւՍ-ը համապատասխանում է ԵՄ-27-ի մեկ եվրոյի 
միջին գնողունակությանը (աղբյուրը՝ Եվրոստատ)

Միջինտնտեսականաճ
1990-2007թթ. 2,4 % Տարեկան միջին տնտեսական աճ՝ մեկ շնչի հաշվով, կայուն գների պայ-

մաններում (աղբյուրը՝ Մարդկային զարգացման ցուցիչ 2009թ., էջ 277)

Պետականպարտք2008թ. 52,0 % Պետական պարտքը հՆԱ-ի %-ով (աղբյուրը՝ ԳԴհ ֆինանսների 
նա խարարության ամսական հաշվետվություն, 12/2009թ., էջ 99)

Ընթացիկգործառնությունների
հաշվեկշիռ2008թ. -1,7 %

Ապրանքների բոլոր արտահանումերի և ներկրումերի հավե կշռի 
սալդոն հՆԱ-ի %-ով (աղբյուրը՝ ԱՄհ, World Economic Outlook 10/2009, 
էջ. 187)

Զբաղվածությանմակարդակը
2008թ.

71,5 %   

(65,8 %) 
15 - 64 տարեկան անձանց (կանանց) տեսակարար կշիռը 
ընդհանուր բնակչության թվում (աղբյուրը՝ Եվրոստատ)

Գործազրկությանմակարդակը
2008թ. 5,6 % Գործազուրկների տեսակարար կշիռը զբաղ ված բնակչության թվում 

(աղբյուրը՝ Եվրոստատ)

Եկամուտներիանհավասարությու-
նը՝չափվածՋինիիգործակցով 36 %

Եկամուտների անհավասար բաշխման ցուցանիշ, 100 % = 
առավելագույն անհավասարություն (աղբյուրը՝ Մարդկային 
զարգացման ցուցիչ 2009թ., էջ 195)

Եկամուտներիանհավասա-
րությունըտղամարդկանցև
կանանցմիջև

67 %
Կանանց աշխատանքային եկամուտները՝ տղամարդկանց 
եկամուտների համեմատությամբ (աղբյուրը՝ Մարդկային 
զարգացման ցուցիչ 2009թ., էջ 186)

Աղքատությանցուցիչ2009թ. 14,6 %

Աղքատության ցուցիչը բաղկացած է տարբեր ինդիկա տոր ներից 
(կյանքի տևողություն, գրա գի տու թյան մակարդակ, առողջապա հա-
կան ապա հովման մատչելիություն, …), 0 = նվա զա գույն աղ քա տու-
թյուն, 100 = առավելագույն աղ քա տու թյուն (աղ բյու րը՝ Մարդկային 
զարգաց ման ցուցիչ 2009թ., էջ 180)

Արհմիութենականկազմակերպ-
վածությանաստիճան2007թ. 28 %

Արհմիություններում կազմակերպված աշխատող բնակչության 
տեսակարար կշիռը (աղբյուրը՝ Տնտեսական 
համագործակցության և զարգացման կազմակերպություն) 
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Աշ խա տա վար-

ձե րի վե րա բեր յալ 

բա նակ ցու թյուն նե րը՝ 

ձեռ նար կու թե նա յին 

մա կար դա կում, աշ խա-

տա վար ձի նվա զա գույն 

սահ մա նի պայ ման-

նե րում (նվա զա գույն 

աշ խա տա վարձ)

Աշ խա տան քից 

ա զա տե լուց պաշտ-

պան վա ծու թյան 

ցածր մա կար դակ

Ու ժեղ ստո րա կար-

գում ձեռ նար կու-

թյուն նե րում

Հա ղորդ վում են 

ընդ հա նուր 

գի տե լիք ներ

Գոր ծա ռու նե րի նման նաև գոր ծա տու ներն են հա մե մա տա բար վատ կազ մա կերպ-
ված: Ո րո շում ներ անց կաց նե լու հա մար հա մա պա տաս խան կշիռ ու նե ցող գլխա-
դա սա յին միու թյուն ներ գրե թե չկան, և գոր ծա տու նե րի միու թյուն նե րի նշա նա կու-
թյու նը հե տըն թաց է ապ րում:

Այդ կա ռուց վածք նե րի պատ ճա ռով աշ խա տա վար ձա յին սա կագ նե րի վե րա բեր յալ հա մա-
ձայ նու թյուն նե րը, որ պես կա նոն, ձեռք են բեր վում ձեռ նար կու թյուն նե րի մա կար դա կում 
կամ գոր ծա տու նե րի և գոր ծա ռու նե րի միջև ան հա տա կան բա նակ ցա յին գոր ծըն թաց նե րի 
արդ յունք են: 1999 թվա կա նից այս տեղ միաս նա կան նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի տես-
քով կա, ի հար կե, աշ խա տա վար ձի նվա զա գույն սահ ման, ո րից ներքև չի կա րե լի իջ նել:

Ձեռ նար կու թյուն նե րի և ա ռան ձին գոր ծա ռու նե րի միջև հա րա բե րու թյուն նե րը շատ 
ա վե լի ու ժեղ են պայ մա նա վոր ված շու կա յա կան ու ժե րով, քան հա մա կարգ ված շու-
կա յա կան տնտե սու թյուն նե րում: Գոր ծա ռու նե րը հա մե մա տա բար կարճ ժա մա նակ 
են մնում ձեռ նար կու թյուն նե րում և այդ պատ ճա ռով ձեռ նար կու թյան հետ, որ պես 
կա նոն, քիչ կապ վա ծու թյուն են զգում: Աշ խա տան քից ա զա տում նե րը հա մե մա տա-
բար հեշտ կա րե լի է ա նել, քա նի որ թույլ արհ միու թյուն նե րը չեն կա րող արդ յու նա-
վետ կեր պով խո չըն դո տել դրանց, իսկ աշ խա տան քից ա զա տե լուց պաշտ պան վա-
ծու թյու նը թույլ մա կար դա կի վրա է: Միա ժա մա նակ ո րակ յալ գոր ծա ռու նե րը ճկուն 
աշ խա տա շու կա նե րում նաև ա վե լի հեշ տու թյամբ կա րող են նոր աշ խա տանք գտնել:

Բ րի տա նա կան ձեռ նար կու թյուն ներն ընդ հա նուր առ մամբ ա վե լի ու ժեղ են հիե րար խա-
վոր ված, քան հա մա կարգ վող տնտե սու թյուն նե րի ձեռ նար կու թյուն նե րը: Գոր ծա դիր 
տնօ րե նից (CEO - Chief Executive Officer) զատ՝ դա ար տա հայտ վում է նաև աշ խա-
տան քի կազ մա կերպ վա ծու թյան մեջ: Այս պես՝ բարձր ո րա կա վո րում ու նե ցող մաս նա-
գետ նե րի թի մա յին աշ խա տան քը, ո րին, օ րի նակ, Գեր մա նիա յում հա ճախ կա րե լի է 
հան դի պել, Մեծ Բ րի տա նիա յում ա վե լի սա կա վա դեպ է։ Այս տեղ բնո րոշ է աշ խա-
տան քի պայ մա նա կան և ճշգր տո րեն պահ պան վող բա ժա նու մը (վուդ 2001թ., 250):

Մասնագիտականկրթությանուվերապատրաստմանհամակարգ
Մեծ Բ րի տա նիա յի ճկուն աշ խա տա շու կա նե րում մաս նա գի տա կան ո րա կա վո րում-
ներն ա վե լի շուտ թույլ են ար տա հայտ ված: Դ րա պատ ճառ նե րը գոր ծա տու նե րի 
տե սանկ յու նից հաս կա նա լի են։

Նախ՝ նույն հիմ նար կում բան վոր նե րի և ծա ռա յող նե րի աշ խա տան քի հա մե մա տա-
բար կարճ մի ջին տևո ղու թյան պատ ճա ռով ձեռ նար կու թյուն նե րում մշտա պես կա 
այն վտան գը, որ մեկ ան ձի վրա ներդ րումն ի րեն չար դա րաց նի կամ հնա րա վոր է, 
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Միջ ձեռ նար կու թե-

նա յին կա պե րը 

գրե թե  

բա ցա կա յում են

Մեծ հա րա զա տու-

թյուն ԱՄՆ 

տնտե սա կան 

հա մա կար գի հետ

որ նույ նիսկ օ գուտ տա մրցա կից ձեռ նար կու թյա նը: Երկ րորդ՝ աշ խա տա շու կա նե րի 
բա ցա ռիկ ճկու նու թյան շնոր հիվ կարճ ժա մա նա կում կա րող են ներգ րավ վել ո րակ-
յալ աշ խա տա կից ներ և, կա րի քի դեպ քում, նույն քան ա րագ հե ռաց վել:

Բայց նաև գոր ծա ռու նե րի կող մում գրե թե չկա ֆիր մա նե րին ներ հա տուկ ո րա կա վոր ման 
շա հագրգռ վա ծու թյուն, քա նի որ ձեռ նար կու թյուն նե րում հա մե մա տա բար քիչ մնալն 
ա վե լի ձեռն տու է դարձ նում ընդ հա նուր ու նա կու թյուն նե րի վրա կենտ րո նա ցու մը, 
ո րոնք կա րե լի է օգ տա գոր ծել նաև այլ ֆիր մա նե րում կամ ձեռ նար կու թյուն նե րում:

Այդ հա ճախ քիչ ար տա հայտ ված մաս նա գի տա կան ո րա կա վոր ման արդ յուն քը 
հաս կա նա լի է. ար տադ րո ղա կա նու թյու նը բրի տա նա կան ձեռ նար կու թյուն նե րում, 
ի բաղ դա տու թյուն, օ րի նակ, գեր մա նա կան ձեռ նար կու թյուն նե րի, հա մե մա տա բար 
ցածր է, և ա զա տա կան շու կա յա կան տնտե սու թյուն ներն ընդ հա նուր առ մամբ հակ-
ված են կենտ րո նա նա լու հեշտ վե րամ շակ վող ապ րանք նե րի և ս տան դար տաց ված 
ար տադ րա կան ե ղա նակ նե րի վրա:

Միջձեռնարկութենայինհարաբերություններ
Ձեռ նար կու թյուն նե րի միջև հա րա բե րու թյուն նե րը հիմն վում են շու կա յա կան 
հա րա բե րու թյուն նե րի և բո ղո քար կե լի, ֆոր մալ ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի վրա: 
Ձեռ նար կու թյուն նե րի միջև փոխ կապ վա ծու թյուն գրե թե չկա: Տեխ նո լո գիա նե րի 
փո խան ցումն այս տեղ ա ռա վե լա պես տե ղի է ու նե նում գի տա կան կամ տեխ նի կա-
կան բարձր ո րա կա վո րում ու նե ցող կադ րե րի փո խա նակ մամբ: Գիտ նա կան նե րի կամ 
ճար տա րա գետ նե րի տե ղա փո խու թյուն նե րը գի տա հե տա զո տա կան հիմ նարկ նե րից 
ա զատ տնտե սու թյուն և հա կա ռա կը ևս  այս տեղ ա վե լի հա ճախ է տե ղի ու նե նում, 
քան դա սա կա նո րեն հա մա կարգ ված շու կա յա կան տնտե սու թյուն նե րում: Դ րան 
հա կա ռակ՝ ա վե լի հազ վա դեպ են ձեռ նար կու թյուն նե րի միջև հա մա տեղ հե տա զո-
տու թյուն նե րը կամ ա ռա վել տևա կան հա մա գոր ծակ ցու թյան ցան ցե րը:

Գնահատումևամփոփում
Կա պի տա լիզ մի բրի տա նա կան տիպն ա ռա վել մեծ հա րա զա տու թյուն է դրսևո րում 
ԱՄՆ տնտե սա կան հա մա կար գի, քան մայր ցա մա քա յին-եվ րո պա կան տնտե սու-
թյուն նե րի հետ: Բ րի տա նա կան կա պի տա լիզ մի ա ռա վե լու թյու նը, ըստ այդմ, զբաղ-
վա ծու թյան հա մե մա տա բար բարձր և գոր ծազր կու թյան ցածր մա կար դակն է: 
Թե րու թյուն ներ են ԱՄՆ-ի կամ գեր մա նա կան ձեռ նար կու թյուն նե րի հա մե մա տու-
թյամբ բրի տա նա կան ձեռ նար կու թյուն նե րի՝ նախ կի նի պես ցածր ար տադ րո ղա կա-
նու թյու նը և դ րանց կողմ նո րոշ վա ծու թյու նը կար ճա ժամ կետ շա հու թա բա ժին նե րին: 
Բա ցի այդ՝ ներ կա յիս տնտե սա կան անկ ման փու լում բա ցա հայտ վում են բա ցա ռիկ 
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ճկուն աշ խա տա շու կա յի թե րու թյուն նե րը. աշ խա տու ժը կա րող է ա րագ հե ռաց վել 
աշ խա տան քից, գոր ծազր կու թյան ցու ցա նիշ ներն ա րագ ա ճում են:

Բայց այս դա սա կարգ ման պա րա գա յում պետք է հաշ վի առ նել, որ այն եր բեք 
սպա ռիչ չի կա րող լի նել: Մեծ Բ րի տա նիա յի քա ղա քա կան հա մա կարգն իր պարզ 
մե ծա մաս նու թյան ընտ րա կան օ րենսդ րու թյամբ և կենտ րո նայ նա կան պե տա կան 
կա ռուց ված քով ա ռան ձին կա ռա վա րու թյուն նե րին թույլ է տա լիս կա տա րել շատ 
ա րագ և հիմ նո վին կա ռուց ված քա յին փո փո խու թյուն ներ:
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Գեր մա նիան 

հա մա կարգ ված 

շու կա յա կան 

տնտե սու թյուն է:

Ձեռ նար կու թյուն-

նե րը ֆի նան սա վոր-

վում են բան կե րի 

մի ջո ցով:

6.3.  Գերմանիա 
Սիմոն Ֆաութ

Գեր մա նիան հա մար վում է տի պիկ հա մա կարգ ված շու կա յա կան տնտե սու թյուն (Մա յեր, 
2005թ., ա, 280 և հե տո) և եր կար ժա մա նակ դիտ վում էր որ պես տնտե սա կան դի նա մի կա յի, 
քա ղա քա կան կա յու նու թյան և սո ցիա լա կան հա մա հար թեց ման օ րի նա կե լի հա մակ ցու թյան 
մո դել (Էգ լե, 2006թ., 273-326): Գոր ծազր կու թյան մա կար դա կի ա ճով և 1990-ա կաններին 
սկսած տնտե սա կան լճաց մամբ Գեր մա նիա յի մո դե լը, ի հար կե, զրկվեց իր փայ լի ու ժից և 
բ րի տա նա կան «The Economist»-ի կող մից ան վան վեց Եվ րո պա յի հի վանդ մարդ: Ան ցած 
տա րի նե րի տնտե սա կան վե րել քը կար ծես թե հիմ քե րից զրկեց այդ գնա հա տա կա նը, 
բայց և Գեր մա նիա յում բա ցա կա յում է ֆի նան սա կան շու կա յի ճգնա ժա մի փոր ձու թյու նը:

Ֆինանսավորմանհամակարգ
Գեր մա նիա յում ձեռ նար կու թյուն նե րի ֆի նան սա վո րու մը կա պի տա լի շու կա յի մի ջո ցով, 
ընդ հա նուր առ մամբ, քիչ դեր է խա ղում: Այդ պատ ճա ռով, ձեռ նար կու թյան ղե կա վա րու մը 
գնա հատ վում է ոչ միայն շու կա յի, այլ նաև ձեռ նար կու թյան հետ կապ ված բան կե րի և 
այլ ձեռ նար կու թյուն նե րի, ինչ պես նաև գոր ծա ռու նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի և պե տա-
կան դե րա կա տար նե րի կող մից: Դա կա րող է նպաս տել անձ նա կան տե ղե կատ վու թյան 
փո խա նակ մանն ու վստա հու թյան ձևա վոր մա նը: Ձեռ նար կու թյուն նե րի ֆի նան սա վո-
րում կա տար վում է հիմ նա կա նում բան կա յին վար կե րի մի ջո ցով: Այդ վար կերն ստա նա լու 
գոր ծում, ձեռ նար կու թյան ֆի նան սա կան տվյալ նե րից զատ, դեր են խա ղում ձեռ նար կու-
թյան ու նե ցած վարկն ու ցան ցա յին կա պե րը: Իսկ ձեռ նար կու թյան վար կի և գոր ծառ-
նու թյուն նե րի վե րա բեր յալ տե ղե կու թյուն նե րը ներդ րող ներն ստա նում են սերտ հա րա-
բե րու թյուն նե րի միահ յուս վա ծու թյան մի ջո ցով: Կար ճա ժամ կետ շա հույ թից չկախ ված 
«համ բե րա տար կա պի տա լի» այդ հա սա նե լիու թյու նը ձեռ նար կու թյուն նե րին ըն ձե ռում է 
եր կա րա ժամ կետ նա խագ ծե րի մեջ ներդ րում ներ կա տա րե լու և լավ պատ րաստ ված անձ-
նա կազմ պաhե լու հնա րա վո րու թյուն նաև տնտե սա կան ճգնա ժա մե րի շրջան նե րում: Դա 
հա մա պա տաս խա նում է այն դի տարկ մա նը, որ Գեր մա նիա յում կա ռա վա րումն ա վե լի 
քիչ զգա յու նու թյամբ կա րող է ար ձա գան քել ան մի ջա կան շա հույթ նե րին կամ սե փա կան 
ար ժեթղ թե րի ար ժե քին: հար կա յին նոր մա տիվ նե րը, օ րենք ներն ու ձեռ նար կու թյուն նե րի 
հետ լայն ճյու ղա վոր ված ցան ցա յին կա պերն ա վե լի շատ խրտնեց նում են թշնա մա կան 
կլա նում նե րի փոր ձե րից: Ձեռ նար կու թյուն նե րի և բան կե րի այդ ցան ցը, ի հար կե, քննա-
դատ վում է նաև որ պես «բան կա յին կար տել» (Բը րի, Շ միդթ, 1996թ.), ո րով հետև այն 
դժվա րաց նում է շու կա յի նոր մաս նա կից նե րի մուտ քը և հո վա նա վո րում ներ սում ե ղած 
յու րա յին նե րին: Ի հար կե, վեր ջին տա րի նե րի զար գա ցում նե րը ցույց են տա լիս, որ Գեր մա-
նիա յում արդ յու նա բե րա կան հա րա բե րու թյուն նե րը ցան ցա զերծ վում են, իսկ մի ջազ գա յին 
մաս նակ ցու թյուն նե րը՝ ա ճում, ինչ պես կպար զա բան վի հա ջորդ բաժ նում:
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Բան կե րի և 

արդ յու նա բե րու թյան 

միահ յուս վա ծու-

թյու նը քանդ վու՞մ է:

Մի տում դե պի 

չհա մա կարգ ված 

մո դել

Ակնարկ.Վե՞րջԳերմանիաԲԸ-ին
Սկզբ նա պես քա ղա քա կան քննար կում նե րին ա նու շադ րու թյան մատն ված՝ 1990-ա-
կան թվա կան նե րից Գեր մա նիա յում տե ղի էր ու նե նում դան դաղ, բայց շա րու նա կա-
կան չա փա զանց մեծ մի շրջա դարձ, որն ան վան վում է, այս պես կոչ ված, Գեր մա նիա 
բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյան լու ծա րում: «Գեր մա նիա ԲԸ» ար տա հայ տու թյամբ 
նկա տի է առն վում այն, որ Գեր մա նիա յում բան կերն ու արդ յու նա բե րու թյունն ա վան-
դա բար սեր տո րեն միահ յուս ված էին ի րար: Այդ կա պե րի ար մատ նե րը հաս նում 
են միչև կայ սե րա կան ժա մա նակ նե րը: Միահ յուս վա ծու թյու նը մաս նա վո րա պես 
ծա ռա յում էր գեր մա նա կան ձեռ նար կու թյուն նե րի՝ դե պի դուրս ուղղ վա ծու թյան 
դեմն առ նե լուն և ներ քին կա յու նու թյա նը: Գ լո բա լի զա ցիա յի ճնշման տակ հոլ դինգ-
բան կե րի հա մա կար գը և խա չաձև մաս նակ ցու թյուն նե րը դար ձան խո չըն դոտ, 
հատ կա պես այն ժա մա նակ, երբ գեր մա նա կան ձեռ նար կու թյուն նե րը ցան կա նում 
են մաս նա կից լի նել կա պի տա լի հա մաշ խար հա յին շու կա յին (Էգ լե, 2006թ., 291):

Այդ պատ ճա ռով բան կե րի և արդ յու նա բե րու թյան փո խա դարձ կա պի տա լա յին 
մաս նակ ցու թյուն նե րը վեր ջին տա րի նե րին ակն հայ տո րեն նվա զել են: Գեր մա նա-
կան ձեռ նար կու թյուն նե րը մաս նա գի տա ցել և մի ջազ գայ նա ցել են:

Ձեռ նար կու թյուն նե րի միահ յուս վա ծու թյու նը, հատ կա պես՝ բան կե րի և արդ յու նա-
բե րու թյան միջև փոխ կապ վա ծու թյու նը, Գեր մա նիա յում վեր ջին տա րի նե րին տրոհ-
վե լու մի տում ու նի: Այդ գոր ծըն թա ցը ցույց է տա լիս, թե գլո բա լի զա ցիան որ քան է 
փո խում Գեր մա նիա յի տնտե սա կան հա մա կար գը: Մաքս Պ լան կի ան վան ինս տի-
տու տի կող մից հա սա րա կա կան հե տա զո տու թյուն նե րի հա մար կազմ ված ժա մա-
նա կա շարքն ա պա ցու ցում է, որ այն տեղ, որ տեղ դեռևս 1996 թվա կա նին սերտ 
փոխ կապ վա ծու թյուն կար, կա պի տա լի կա պե րի հյուս քը հստա կո րեն բա րա կել է:

Դ րա նով գեր մա նա կան ձեռ նար կու թյուն նե րը շատ ա վե լի բաց են դար ձել կա պի-
տա լի մի ջազ գա յին շու կա յի հա մար: Այդ կերպ Գեր մա նիան փոքր-ինչ շեղ վում է 
հա մա կարգ ված կա պի տա լիզ մի մո դե լից դե պի չհա մա կարգ ված մո դել: 2001 
թվա կա նին գեր մա նա կան ա վան դա կան «Ման նես ման» ձեռ նար կու թյան ձեռք բե-
րու մը բրի տա նա կան բջջա յին հե ռա խո սա կա պի կոն ցեռն «վո դա ֆո նի» կող մից 
նախ կի նում ան պատ կե րաց նե լի կլի ներ, և բե կում հան դի սա ցավ: Այ սօր Բաժ նե-
տոմ սե րի գեր մա նա կան ցու ցի չի (Dax) 30 ձեռ նար կու թյուն նե րից ու թը մեծ մա սամբ 
մի ջազ գա յին ձեռ քե րում են, հա զա րամ յակ նե րի սահ մա նագ ծին դրանք ըն դա մե նը 
ե րեքն էին։ Նույն ժա մա նա կա հատ վա ծում ար տա սահ ման յան ու ղիղ ներդ րում նե րի 
հոս քը ե ռա պատկ վել է, միա ժա մա նակ մի ջազ գա յին շու կա նե րում ա ճում են գեր-
մա նա կան մաս նակ ցու թյուն նե րը:
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Կա պե րի լուծ մա նը նպաս տեց օ տա րու մից շա հույ թի նախ կին 53 տո կո սա նոց հար կի վե րա-
ցու մը, ո րը մինչ այդ ձեռ նար կու թյուն նե րին մաս նակ ցու թյուն նե րի վա ճառ քը ոչ գրա վիչ էր 
դարձ նում և ն պաս տում արդ յու նա բե րու թյան ու բան կե րի միջև կա պե րի կարծ րաց մա նը:

Կապիտալի միահյուսվածքները
Գերմանիայում 1996թ.
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Կապիտալային մասնակցություններ 2006
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Կապիտալի միահյուսվածքները 
Գերմանիայում 2006թ.
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Մի ջազ գա յին 

կա պի տա լի հոս քի 

ա ռա վե լու թյուն ներն 

ու թե րու թյուն նե րը

Սա կագ նա յին 

ինք նա վա րու թյուն

Մի ջազ գայ նաց ման և ար տա սահ ման յան ու ղիղ ներդ րում նե րի ա ճի մի տու մը պահ-
պան վում է: Ի հար կե, ներ կա յումս սկսվում է բա նա վեճ այն մա սին, թե “souvereign 
wealth funds” -ի (պե տա կան ֆոն դե րի) և ար տա բոր սա յին մաս նա վոր կա պի տա լի 
ֆոն դե րի հա մար բա ցու թյունն արդ յո՞ք պետք է սահ մա նա փակ վի:

Գեր մա նիա ԲԸ-ի լու ծար ման հաշ վեկ շի ռը խառն է ստաց վում: Մի կող մից՝ ներդ րում-
ներ և նոու-հաու բե րող մի ջազ գա յին կա պի տա լի հա մար բաց վե լը նպաս տել է այն 
բա նին, որ շատ գեր մա նա կան ձեռ նար կու թյուն ներ պահ պա նել են ի րենց մրցու նա-
կու թյու նը և կա րո ղա ցել ընդ լայ նել ի րենց դիր քե րը հա մաշ խար հա յին շու կա նե րում: 
Մեկ ար տադ րա կան միա վո րի հաշ վով աշ խա տա վար ձա յին ծախ սե րը, ի հա կադ-
րու թյուն մյուս բո լոր եվ րո պա կան երկր նե րի, նշա նա կա լիո րեն նվա զեց վել են: Դ րա 
շնոր հիվ հնա րա վոր է ե ղել ար տա հան ման ծա վա լը մեկ տաս նամ յա կի ըն թաց քում 
ա վե լաց նել 50 տո կո սով, այս պի սով, շա՜տ ա վե լի շատ, քան հարևան երկր նե րում 
(աղբ յու րը՝ Economist Intelligence Unit 2006թ.): Մ յուս կող մից՝ ա ճել են շա հու թա բա-
ժին նե րի ճնշու մը և կար ճա ժամ կետ կողմ նո րո շու մը, ո րը, մաս նա վո րա պես, ար տա-
հայտ վում է ա նա պա հով աշ խա տան քա յին հա րա բե րու թյուն նե րում:

Մաս նա վոր կա պի տալ ներդ րում նե րի ըն կե րու թյուն նե րի և hեջ-ֆոն դե րի կող մից 
գեր մա նա կան ձեռ նար կու թյուն նե րի գնման ա ճի ռիս կե րը լայ նո րեն քննարկ վել են, 
ա ռա ջին հեր թին, մո րեխ նե րի պար սե րի հետ հա մե մա տու թյան հա մա տեքս տում: 
Ար վող քննա դա տու թյունն այն է, որ այդ ըն կե րու թյուն նե րը հե տաքրքր ված են լոկ 
կա ճա ժամ կետ շա հույթ նե րով:

Ընդ հա նուր տնտե սա կան զար գաց ման գնա հատ ման փոր ձա գի տա կան խոր հուրդն 
իր 2005 թվա կա նի տա րե կան եզ րա կա ցու թյան մեջ այդ մա սին գրել է. «Գեր մա-
նիա յում քննար կում նե րի ա ռա ջին պլա նում ձեռ նար կու թյուն նե րի հա մար ռիս-
կերն էին: Երկ յուղ կար, որ կար ճա ժամ կետ կողմ նո րո շում ու նե ցող ֆի նան սա կան 
ներդ րող նե րը կմաս նակ ցեն որևէ ձեռ նար կու թյան, ձեռ նար կու թյու նը կտրո հեն և 
պա հուստ նե րը կլու ծա րեն, որ պես զի հե տո մաս նակ ցու թյու նը վերս տին վա ճա ռեն 
և ձեռ նար կու թյու նը թույլ վի ճա կում լքեն:» Որ պես դրա ար ձա գանք, 2008 թվա կա-
նին ու ժի մեջ մտավ «ռիս կե րի սահ մա նա փակ ման մա սին» օ րեն քը: Այն պար տա վո-
րեց նում է ներդ րող նե րին բա ցա հայ տել ի րենց ֆի նան սա կան մի ջոց նե րի ծա գու մը, 
ինչ պես նաև ի րենց նպա տակ նե րը (Փոր ձա գի տա կան խոր հուրդ, 2005թ., 35):

Աշխատանքայինհարաբերություններ
Գեր մա նիա յում արհ միու թյուն նե րը մի ջազ գա յին հա մե մա տու թյամբ ու նեն կազ մա-
կերպ վա ծու թյան չա փա վոր աս տի ճան՝ 23 տո կոս (2003թ. դրու թյամբ, հմմտ. էջ 109): 
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Սա կագ նա յին 

հա մա ձայ նու թյուն-

ներ՝ ըստ ո լորտ նե րի

Մաս նակ ցա կա նու-

թյուն

Մաս նա գի տա կան 

ու սուց ման դո ւալ 

հա մա կար գի 

նշա նա կու թյու նը

Բայց սա կագ նա յին ինք նա վա րու թյան շնոր հիվ նրանք մեծ չա փով ազ դե ցու թյուն 
ու նեն աշ խա տա վար ձե րի ձևա վոր ման և աշ խա տան քա յին պայ ման նե րի ստեղծ-
ման վրա (Էգ լե, 2006թ., 290): Արհ միու թյուն ներն ու գոր ծա տու նե րի միու թյուն նե րը 
ո լոր տա յին կազ մա կերպ վա ծու թյուն ու նեն, օ րի նակ, մե տա լուր գիա կան արդ յու նա-
բե րու թյան հա մար, մի կող մում՝ IG Metall-ը, մյուս կող մում՝ Gesamtmetall-ը: Դա 
նշա նա կում է, որ սա կագ նա յին բա նակ ցու թյուն նե րում հա մա կար գու մը կա տար-
վում է այդ ո լորտ նե րի սահ ման նե րում՝ դրա նով ա պա հո վե լով, որ գոր ծա ռու նե րը 
նույն արդ յու նա բե րու թյան մեջ կա րող են ակն կա լել նույն ռո ճի կը: Այդ միա տարր 
աշ խա տա վար ձե րի շնոր հիվ չկա ձեռ նար կու թյուն նե րի միջև լավ մաս նա գի տա կան 
պատ րաստ վա ծու թյուն ու նե ցող մաս նա գետ նե րի հա մար աշ խա տա վար ձա յին 
մրցակ ցու թյուն (հաս սել 2006թ., 14):

Ձեռ նար կու թյու նում աշ խա տան քին վե րա բե րող հար ցե րում և անձ նա կազ մի վե րա-
բեր յալ ո րո շում ներ կա յաց նե լիս աշ խա տա կից նե րի մաս նակ ցու թյան մա կար դա կը 
Գեր մա նիա յում մի ջազ գա յին հա մե մա տու թյամբ շատ է զար գա ցած: «Ձեռ նար կու-
թյուն նե րում ի րա վա կան ռե ժի մի մա սին» օ րեն քը կար գա վո րում է ձեռ նար կու թե-
նա յին խոր հուրդ նե րի ան դամ նե րի թվա քա նա կը, լիա զո րու թյուն նե րը և ա զատ-
վա ծու թյու նը: Ո րո շում նե րի կա յաց մանն աշ խա տա կից նե րի մաս նակ ցու թյան 
օ րենսդ րա կան պա հան ջը կա պի տա լա յին ըն կե րու թյուն նե րի վրա տա րած վում է, 
ե թե նրանք ու նեն 500-ից ա վել աշ խա տա կից: Դա նշա նա կում է, որ ձեռ նար կու թյան 
աշ խա տա կից նե րը կա րող են ներ կա յա ցու ցիչ ներ գոր ծու ղել դի տորդ խոր հուրդ:

Մասնագիտականուսուցմանհամակարգ
Գեր մա նա կան ձեռ նար կու թյուն նե րից շա տե րի բարդ ար տադ րա կան հա մա կար գե րը 
հա ճախ են թադ րում են լավ մաս նա գի տա կան պատ րաստ վա ծու թյուն ու նե ցող աշ խա-
տուժ: Այս տեղ ի րեն ար դա րաց րել է մաս նա գի տա կան ու սուց ման դո ւալ հա մա կարգն 
իր մեծ պրակ տի կա մեր ձու թյամբ և միա ժա մա նակ մաս նա գի տա կան խո րու թյամբ 
(Էգ լե, 2006թ., 287): Այն «գեր մա նա կան կա պի տա լիզ մի ա ռանց քա յին ինս տի տուտն է» 
(հաս սել, 2006թ., 13): Մաս նա գի տա կան ու սու ցում անց նող նե րը հա մե մա տա բար քիչ 
են վաս տա կում, փո խա րե նը ե րի տա սարդ նե րի հա մար, որ պես կա նոն, ա պա հով վում է 
ո րա կա վոր ված մուտք աշ խա տա շու կա, ո րը Գեր մա նիան դարձ նում է ե րի տա սարդ նե րի 
շրջա նում ա մե նա ցածր գոր ծազր կու թյան մա կար դակ (չա փա հաս նե րի գոր ծազր կու-
թյան մա կար դա կի մեջ) ու նե ցող եր կի րը Տն տե սա կան հա մա գոր ծակ ցու թյան և զար-
գաց ման կազ մա կեր պու թյան բո լոր ան դամ-պե տու թյուն նե րի մեջ (հաս սել, 2006թ., 15):

հա մե մա տա բար բարձր մաս նա գի տա կան ո րա կա վո րու մը գոր ծա ռու նե րին տա լիս է 
բա նակ ցու թյուն ներ վա րե լու ա վե լի մեծ ուժ, քան այն երկր նե րում, որ տեղ ա վե լի 
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Մաս նա գի տա կան 

ու սուց ման 

հա մա կար գի 

վտանգ վա ծու թյու նը

Ձեռ նար կու թյուն-

նե րի ղե կա վար ման 

հար ցե րում վճռո րոշ 

ազ դե ցու թյուն ու նեն 

բազ մա թիվ շա հեր

շուտ գո յու թյուն ու նեն ընդ հան րա կան մաս նա գի տա կան ու սուց ման հա մա կար գեր, 
և գոր ծա ռու նե րին հեշ տու թյամբ կա րե լի է փո խել: Ո րա կա յին կողմ նո րո շում ու նե-
ցող այդ ար տադ րու թյան պատ ճա ռով առ կա է սպե ցի ֆիկ կախ վա ծու թյուն ո րակ յալ 
մաս նա գետ նե րից: Գոր ծա ռու նե րի շա րու նակ ա վե լի հե ռուն գնա ցող պա հանջ նե-
րից պաշտ պան վե լու և այլ ֆիր մա նե րի կող մից ո րակ յալ պատ րաստ վա ծու թյուն 
ու նե ցող աշ խա տա կից նե րի վե րա հա վա քագր մա նը խո չըն դո տե լու նպա տա կով 
գեր մա նա կան ֆիր մա ներն արդ յու նա բե րա կան հա րա բե րու թյուն նե րի հա մա կար-
գում գոր ծա տու նե րի և արհ միու թյուն նե րի միջև հա մա կարգ ված սա կագ նա յին 
բա նակ ցու թյուն նե րի մի ջո ցով կազ մա կերպ վել են ա ռան ձին արդ յու նա բե րա կան 
ո լորտ նե րում: Դ րա նով է պայ մա նա վոր ված հա մե մա տե լի կա րո ղու թյուն նե րի հա մար 
աշ խա տա վար ձե րի հա վա սա րե ցումն ամ բողջ արդ յու նա բե րա կան հատ վա ծում: 
Դա դժվա րաց նում է արդ յու նա բե րա կան սպե ցի ֆի կա յով պատ րաստ վա ծու թյուն 
ու նե ցող աշ խա տու ժի վե րա հա վա քագ րու մը:

Բայց կան ե րեք պատ ճառ ներ, ո րոնք վտան գում են մաս նա գի տա կան կրթու թյան 
դո ւալ հա մա կար գը: Ա ռա ջին՝ այն կախ ված է կոն յունկ տու րա յից: վե րել քա յին փու-
լե րում ձեռ նար կու թյուն նե րը հա ճույ քով են աշ խա տան քի ըն դու նում սո վո րող նե րի՝ 
որ պես է ժան ու ճկուն աշ խա տու ժի: Լ ճաց ման շրջան նե րում ա ռա ջա նում է մաս նա-
գի տա կան ու սուց ման տե ղե րի պա կաս: Ե թե այդ պա կա սը տևա կան է լի նում, ա պա 
ձևա վոր վում է ինք նաու ժե ղաց ման է ֆեկտ, ո րով հետև նրանք, ով քեր ու սում նա-
կան տե ղեր չեն ստա ցել, հար վա ծա յին ա լի քի նման քշվում են, և հա ջորդ տա րին 
մե ծա նում է ու սում նա կան տե ղե րի հա մար մրցակ ցու թյու նը: Երկ րորդ՝ ձեռ նար կու-
թյուն նե րը խու սա փում են ու սու ցա նե լու ի րենց պա տաս խա նատ վու թյու նից: Եվ 
եր րորդ՝ գի տե լի քի և սո վո րա ծի կի սաշր ջա նը շա րու նակ կրճատ վում է: Գ րե թե ոչ 
մի ու սու ցում չի տևում ցկյանս: Շա րու նակ ա վե լի ա րագ փո փոխ վող աշ խա տան-
քա յին ո լոր տի մար տահ րա վեր նե րին պա տաս խան Գեր մա նիա յում իր վե րա պատ-
րաստ ման և կա տա րե լա գործ ման թեր զար գա ցած ա ռա ջար կով դեռևս չի գտնվել:

Միջձեռնարկութենայինհարաբերություններ
Գեր մա նա կան խո շոր ձեռ նար կու թյուն նե րի ղե կա վա րու թյուն նե րը հազ վա դեպ են 
ու նե նում կարևոր ո րո շում ներ միա կող մա նի կա յաց նե լու հնա րա վո րու թյուն: Դ րա 
փո խա րեն նրանք պետք է ստա նան դի տորդ խոր հուրդ նե րի և գոր ծըն կե րա յին 
ցան ցե րի հա մա ձայ նու թյու նը, ո րոն ցում, բան կե րից զատ, ներ կա յաց ված են նաև 
այլ ձեռ նար կու թյուն ներ, գոր ծա ռու ներ և պե տա կան դե րա կա տար ներ: հետևա բար, 
ձեռ նար կու թյուն նե րի կող մից ո րո շում նե րի կա յաց ման հար ցում կարևոր վում են 
ոչ թե կար ճա ժամ կետ շա հու թա բաժ նա յին հե տաքրք րու թյուն նե րը, այլ մեծ թվով 
շա հագր գիռ կող մե րի հե տաքրք րու թյուն նե րը:
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Երկ րորդ հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մից հե տո Գեր մա նիա յում քա ղա քա կան 
տնտե սու թյան մեջ պե տու թյան դե րը լա վա գույնս կա րե լի է նկա րագ րել որ պես հնա-
րա վո րու թյուն ներ տվող և ի րա վա պես ա պա հո վող պե տու թյան դեր: Տն տե սա կան 
գոր ծըն թաց նե րին նրա ան մի ջա կան մի ջամ տու թյան հնա րա վո րու թյուն նե րը թեև 
սահ մա նա փակ ված էին դաշ նա յին կա ռույց նե րով և մի շարք ան կախ հաս տա տու-
թյուն նե րի առ կա յու թյամբ, ինչ պի սիք են Դաշ նա յին բան կը և հա կա կար տե լա յին 
դաշ նա յին ծա ռա յու թյու նը, այ դու հան դերձ, պե տու թյու նը զար գաց րել է հա սա րա-
կա կան խմբե րի և մերձ հան րա յին կոր պո րա տի վիս տա կան դե րա կա տար նե րի 
ինք նա կազ մա կեր պու մը խթա նե լու և անհ րա ժեշտ, մա սամբ սահ մա նադ րա կան, 
մի ջոց նե րով օժ տե լու ու նա կու թյուն, որ պես զի ինք նու րույն կար գա վոր վեն և կա ռա-
վար վեն քա ղա քա կան տնտե սու թյան այն ո լորտ նե րը, ո րոնք ինչ-որ տեղ պե տու-
թյունն էր կար գա վո րում, կամ թողն ված էր շու կա յին: Եվ րո պա յի կենտ րո նա կան 
բան կը (ԵԿԲ) և ն րա դրա մա յին քա ղա քա կա նու թյան ան կա խու թյու նը, ինչ պես 
նաև Եվ րո պա յի մրցակ ցա յին հանձ նա կա տար նե րը հետևում են այն քա ղա քա-

Գերմանիա

Մեկշնչինբաժինընկնողհամա-
խառններքինարդյունք,2008թ.

29 100 

եվրո

Մեկ շնչին բաժին ընկնող հՆԱ-ն՝ գնողունա կության ստանդարտում 
(ԳՈւՍ), մեկ ԳՈւՍ-ը համապատասխանում է ԵՄ-27-ի մեկ եվրոյի 
միջին գնողունակությանը (աղբյուրը՝ Եվրոստատ)

Միջինտնտեսականաճ
1990-2007թթ. 1,4 % Տարեկան միջին տնտեսական աճ՝ մեկ շնչի հաշվով, կայուն գների պայ-

մաններում (աղբյուրը՝ Մարդկային զարգացման ցուցիչ 2009թ., էջ 277)

Պետականպարտք2008թ. 65,9 % Պետական պարտքը հՆԱ-ի %-ով (աղբյուրը՝ ԳԴհ ֆինանսների 
նա խարարության ամսական հաշվետվություն, 12/2009թ., էջ 99)

Ընթացիկգործառնությունների
հաշվեկշիռ2008թ. 6,4 %

Ապրանքների բոլոր արտահանումերի և ներկրումերի հավե կշռի 
սալդոն հՆԱ-ի %-ով (աղբյուրը՝ ԱՄհ, World Economic Outlook 10/2009, 
էջ. 187)

Զբաղվածությանմակարդակը
2008թ.

70,7 %   

(65,4 %) 
15 - 64 տարեկան անձանց (կանանց) տեսակարար կշիռը 
ընդհանուր բնակչության թվում (աղբյուրը՝ Եվրոստատ)

Գործազրկությանմակարդակը
2008թ. 7,3 % Գործազուրկների տեսակարար կշիռը զբաղ ված բնակչության թվում 

(աղբյուրը՝ Եվրոստատ)

Եկամուտներիանհավասարությու-
նը՝չափվածՋինիիգործակցով 28,3 %

Եկամուտների անհավասար բաշխման ցուցանիշ, 100 % = 
առավելագույն անհավասարություն (աղբյուրը՝ Մարդկային 
զարգացման ցուցիչ 2009թ., էջ 195)

Եկամուտներիանհավասա-
րությունըտղամարդկանցև
կանանցմիջև

59 %
Կանանց աշխատանքային եկամուտները՝ տղամարդկանց 
եկամուտների համեմատությամբ (աղբյուրը՝ Մարդկային 
զարգացման ցուցիչ 2009թ., էջ 186)

Աղքատությանցուցիչ2009թ. 10,1 %

Աղքատության ցուցիչը բաղկացած է տարբեր ինդիկա տոր ներից 
(կյանքի տևողություն, գրա գի տու թյան մակարդակ, առողջապա հա-
կան ապա հովման մատչելիություն, …), 0 = նվա զա գույն աղ քա տու-
թյուն, 100 = առավելագույն աղ քա տու թյուն (աղ բյու րը՝ Մարդկային 
զարգաց ման ցուցիչ 2009թ., էջ 180)

Արհմիութենականկազմակերպ-
վածությանաստիճան2007թ. 19,9 %

Արհմիություններում կազմակերպված աշխատող բնակչության 
տեսակարար կշիռը (աղբյուրը՝ Տնտեսական 
համագործակցության և զարգացման կազմակերպություն) 
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Գեր մա նիան՝ 

Ս կան դի նա վիա յի և 

ԱՄՆ-ի միջև

կան-տնտե սա կան սկզբունք նե րին, ո րոնք գոր ծում են նաև Գեր մա նիա յի Դաշ նա-
յին հան րա պե տու թյան հա մար, և դ րա նով խզում չեն ներ կա յաց նում: Բա ցի այդ՝ 
պե տու թյու նը հա մա խառն ազ գա յին արդ յուն քի մի զգա լի մաս ծախ սում է սո ցիա-
լա կան ա պա հով ման հա մա կար գե րի վրա և հետևում «բո լոր դաշ նա յին երկ րա մա-
սե րում հա վա սա րար ժեք կեն սա պայ ման ներ» սահ մա նադ րա կան պատ վի րա նին՝ 
ստեղ ծե լով տա րա ծաշր ջա նա յին վե րա բաշխ ման հա մա կարգ (Շտ րեեք, 1995թ.):

Գնահատում
Գեր մա նիա յի տնտե սա կան հա մա կար գը մի ջին ճա նա պարհ է անգ լո-սաք սո նա կան 
շու կա յա կան տնտե սու թյան և ս կան դի նավ յան բա րե կե ցիկ երկ րի միջև (Շ միդթ, 2000թ.)

Գեր մա նիա յում ա վե լի շատ գո յու թյուն ու նեն եր կա րա ժամ կետ աշ խա տան քա յին հա րա բե-
րու թյուն ներ. գոր ծա ռու նե րը տա սը տա րուց ա վել աշ խա տում են նույն գոր ծա տո ւի մոտ, 
մինչ դեռ Մեծ Բ րի տա նիա յում ութ տա րի է, իսկ ԱՄՆ-ում՝ յոթ տա րի (Շտ րեեք, 1995թ.): 
Գոր ծակ ցա յին աշ խա տան քա յին հա րա բե րու թյուն նե րը և աշ խա տող նե րի ո րա կա վոր-
ման բարձր մա կար դակն ա պա հո վում են ար տադ րո ղա կա նու թյան աճ, ո րը թույլ է տա լիս 
լավ վար ձատ րել մաս նա գետ նե րին և կր ճա տել աշ խա տա ժա մա նա կը (հաս սել, 2006թ.):

Ընդ ո րում, Գեր մա նիա յում աշ խա տա վար ձա յին տար բե րու թյու նը հա մե մա տա բար 
փոքր է, իսկ մաս նա գետ նե րը, ի տար բե րու թյուն այլ երկր նե րի, լիո վին պատ կա նում 
են մի ջին խա վին: վեր ջինս Գեր մա նիա յում լայ նո րեն է ձևա վոր ված. ի րեն մի ջին 
խավ է հա մա րում բնակ չու թյան 66 տո կո սը, իսկ բրի տա նա ցի նե րի՝ 26 տո կո սը և 
ա մե րի կա ցի նե րի՝ 44 տո կո սը (ռ յոս սել, 2005թ.):

Բայց տնտե սա կան ճգնա ժա մի պատ ճա ռով, սկսած 1990-ա կան թվա կան նե րից, գեր-
մա նա կան մո դե լը են թարկ վեց նաև քննա դա տու թյան: հատ կա պես 2005 թվա կա նի 
Բուն դե թա գի նա խընտ րա կան պայ քա րում պահ պա նո ղա կան ներն սկսե ցին «պո չից 
գնա լու» մա սին բա նա վեճ: Ըստ այդմ, Գեր մա նիան, իբր թե, մի ջազ գա յին աս պա րե զում 
այլևս մրցու նակ չէր: Ի հե ճուկս բո լոր կռա վոց նե րի՝ Գեր մա նիան, սա կայն, կա րո ղա-
ցավ կա նո նա վո րա պես ա պա ցու ցել իր բարձր մրցու նա կու թյու նը՝ որ պես ար տա հան-
ման մեջ աշ խար հի ա ռա ջա տար: Դա պայ մա նա վոր ված է, ի մաս նա վո րի, հա մա լիր 
արդ յու նա բե րա կան ապ րանք նե րի բարձր ո րա կով, ա ռա ջին հեր թին՝ ավ տո մո բի լա յին 
արդ յու նա բե րու թյամբ և արդ յու նա բե րա կան սար քա վո րում նե րի ար տադ րու թյամբ: 
Արդ յու նա բե րու թյան ո լոր տում զբաղ վա ծու թյան բա ժի նը Գեր մա նիա յում ան փո փոխ 
կեր պով 10 տո կո սով գե րա զան ցում է Տն տե սա կան հա մա գոր ծակ ցու թյան և զար-
գաց ման մյուս ան դամ-երկր նե րի ցու ցա նի շը (Էգ լե, 2006թ., 292):
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Ճա պո նիա. եր կար 

ժա մա նակ 

հա մար վել է 

տնտե սա կան 

բա րե կե ցու թյան և 

սո ցիա լա կան 

հա մա հար թեց ման 

մո դել:

Ձեռ նար կու թյուն-

նե րի ֆի նան սա վո-

րում բան կե րի 

մի ջո ցով

6.4.  Ճապոնիա 
Վերներ Փաշա

Ճա պո նիան հա մար վում է հա մա կարգ ված շու կա յա կան տնտե սու թյան տի պիկ 
դեպք: հա մա կարգ ված շու կա յա կան տնտե սու թյուն նե րի տի րույ թում հոլ լը և Սոս-
կի սը (2001թ., 34) Ճա պո նիան դա սում են (արդ յու նա բե րա կան) խմբա յին կողմ նո-
րոշ վա ծու թյան դեպ քե րի շար քը: Դա նշա նա կում է, որ տնտե սա կան գոր ծու նեու-
թյուն նե րի հա մա կար գումն ի րա կա նաց վում է միջճ յու ղա յին տնտե սա կան խա ռը 
կոն ցեռն նե րի՝ Ճա պո նիա յում, այս պես կոչ ված, կեյ րե ցու նե րի մի ջո ցով:

Գեր մա նիա յի պես Ճա պո նիան հետ պա տե րազմ յան շրջա նում հա մար վում էր միա-
ժա մա նակ տնտե սա կան բա րե կե ցու թյան և սո ցիա լա կան հա մա հար թեց ման հաս-
նե լու գոր ծում օ րի նա կե լի (Քե ֆենհ յորս թեր / Փա շա / Շի րե, 2003թ.):

Բայց ա մե նաու շը 1990-ա կան թվա կան նե րի տնտե սա կան ճգնա ժա մով այդ փայ լը դժգու-
նեց: Տն տե սա կան ճգնա ժա մի պատ ճա ռը «փու չիկ-տնտե սու թյան» (անգ լե րեն «bubble» - 
փու չիկ) ա վարտն էր, այ սինքն՝ սպե կուլ յա ցիոն փու չի կի պայ թյու նը: Սկզ բում դեռ վե հե րոտ, 
այ նու հետև ա վե լի ու ա վե լի շատ նա խա ձեռն վե ցին շու կա յա կան-ա զա տա կան բա րե փո-
խում ներ, հատ կա պես վար չա պետ Կոի ցու միի կա ռա վար ման տա րի նե րին (2001-2006թթ.):

Ֆինանսավորմանհամակարգը
հետ պա տե րազմ յան շրջա նի Ճա պո նիա յի ֆի նան սա վոր ման հա մա կար գը բան կա-
յին կողմ նո րոշ վա ծու թյուն ու նի: Տաս նամ յակ ներ շա րու նակ ձեռ նար կու թյուն նե րի 
ֆի նան սա վոր ման կարևոր գոր ծիք էին բան կա յին վար կե րը:

Բան կերն ի րենց հեր թին հետ պա տե րազմ յան վաղ շրջա նում կա պի տա լի սղու թյան 
պատ ճա ռով մե ծա պես ա պա վի նում էին կենտ րո նա կան բան կի տրա մադ րած վար կե-
րին: Կենտ րո նա կան բան կի մի ջո ցով այդ կերպ պե տու թյունն ան մի ջա կա նո րեն բան-
կե րի և միջ նոր դա վոր ված ձևով ձեռ նար կու թյուն նե րի հա մար մեծ դեր էր ստա նում:

Ընդ հա նուր առ մամբ, այդ հա մա կար գից շա հում էին խո շոր ձեռ նար կու թյուն նե րը: Պե տու-
թյու նը նրանց ռազ մա վա րա կան ա ռա ջադ րանք ներ կա տա րե լիս ըն ձե ռում էր նպաս տա-
վոր տո կո սադ րույ քա յին պայ ման ներ: Բարձր ներդ րում նա յին մա կար դա կի և ա ճի մեծ 
տեմ պե րի շնոր հիվ շա հում էին նաև անձ նա կազ մե րը (Աո կի / Սաք սըն հաուզ, 2008թ.):

1970-ա կան թվա կան նե րից սկսվե ցին փո փո խու թյուն ներ: Ձեռ նար կու թյուն ներն ու 
բան կե րը տնտե սու թյան մի ջազ գայ նաց ման և ա զա տա կա նաց ման արդ յուն քում կա րո-
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Եր կա րա ժամ կետ 

աշ խա տան քա յին 

հա րա բե րու թյուն-

ներ…

… ստ վե րոտ 

կող մե րով

Գոր ծա րա նա յին 

արհ միու թյուն ներ

ղա ցան ա ռանձ նա նալ պե տու թյան հետ սերտ միաս նու թյու նից: հատ կա պես խո շոր 
ձեռ նար կու թյուն նե րի հա մար ստեղծ վեց կա պի տա լի շու կա յի մի ջո ցով ֆի նան սա վոր-
վե լու հնա րա վո րու թյուն: Այդ շրջա դար ձի ան ցան կա լի հետևանք նե րից էր վերևում 
ար դեն հի շա տակ ված «փու չիկ-տնտե սու թյու նը» 1980-ա կան թվա կան նե րի վեր ջե րին 
(Ա միքս, 2004թ.): 1997 թվա կա նին ըն դուն վեց մի ջո ցա ռում նե րի փա թեթ՝ «Big Bang» 
ան վան մամբ: Այն նա խա տե սում էր հրա պա րա կայ նու թյան և թա փան ցի կու թյան մի ջո-
ցով դարձ նել Ճա պո նիան որ պես ֆի նան սա տե ղի ա վե լի գրա վիչ: Սա կայն միայն 2003 
թվա կա նին հա ջող վեց բան կա յին հա մա կար գում վե րաց նել պայ թյու նի վեր ջին հետ քե րը:

Աշխատանքայինհարաբերություններ
Ար դեն նա խա պա տե րազմ յան շրջա նից ի վեր Ճա պո նիա յում կա յին եր կա րա ժամ կետ 
աշ խա տան քա յին հա րա բե րու թյուն նե րին կողմ նո րոշ ված հա մա կար գի սաղ մեր, ո րը 
հետ պա տե րազմ յան շրջա նում լիար ժեք ծաղ կում ապ րեց (Դե մես, 1998թ.): Աշ խա տա-
վար ձե րի կա նո նա վոր բարձ րա ցում նե րը, գոր ծե րի վի ճա կից կախ ված կի սամ յա կա յին 
պարգևավ ճար նե րը, գրա վիչ սո ցիա լա կան վճար ներն ու կա րիե րա յի նպաս տա վոր հնա րա-
վո րու թյուն նե րը կոչ ված էին կա պե լու ո րակ յալ աշ խա տա կից նե րին ձեռ նար կու թյան հետ:

Այդ հա մա կար գը ֆիր մա նե րին տա լիս էր հու սա լի, ձեռ նար կու թյան հա ջո ղու թյուն նե-
րում տևա կա նո րեն շա հագրգռ ված և լ րա ցու ցիչ աշ խա տան քի պատ րաստ աշ խա-
տա կից ներ ճկու նո րեն ներգ րա վե լու հնա րա վո րու թյուն: Ի հար կե, ա ռա ջին հեր թին 
շա հում էին խո շոր ձեռ նար կու թյուն նե րում կա նո նա վոր աշ խա տանք ու նե ցող տղա-
մար դիկ, ընդ հա նուր առ մամբ, աշ խա տող բնակ չու թյան մո տա վո րա պես մեկ եր րոր դը:

Դ րան զու գա հեռ՝ ստվե րոտ կողմ էր մնում ձեռ նար կու թյուն նե րից կախ վա ծու թյու նը, 
ան գամ նա խա պատ վու թյուն ու նե ցող աշ խա տու ժի պա րա գա յում: Աշ խա տան քա-
յին փոր ձը մե ծա պես կապ ված էր ֆիր մա յի հետ: Դ րա հետևան քը տար բեր ֆիր մա-
նե րի միջև քիչ շարժն էր, մեծ ծա վա լի ար տա ժամ յա աշ խա տան քը և ըն տա նի քը 
քիչ հաշ վի առ նող տե ղա փո խում նե րը:

Ան շուշտ, դրա կան է, որ Ճա պո նիա յում ե կա մուտ նե րի տար բե րու թյուն նե րը մեծ չեն 
ան գամ բարձ րա կարգ կա ռա վա րիչ նե րի և սո վո րա կան աշ խա տո ղի միջև:

հետ պա տե րազմ յան Ճա պո նիա յում կշիռ ու նեն գոր ծա րա նա յին արհ միու թյուն նե րը: Ան գամ 
ե թե շա րու նակ կոնֆ լիկտ ներ են ե ղել, ձեռ նար կու թյան ղե կա վա րու թյու նը և գոր ծա րա նա յին 
արհ միու թյու նը դրանց հաղ թա հար ման հա մար հա ճախ հա մա տեղ ջան քեր են գոր ծադ րել: 
Մինչ դեռ ա ռա վել փոքր ձեռ նար կու թյուն նե րում գրե թե չի հա ջող վել ստեղ ծել գոր ծա ռու-
նե րի կամ ոչ կա նո նա վոր աշ խա տող նե րի շա հե րի պաշտ պա նու թյուն: Ընդ հա նուր առ մամբ, 
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Ընդ հա նուր 

պե տա կան 

մաս նա գի տա կան 

կրթու թյուն…

… և մաս նա գի տա-

ցում ձեռ նար կու-

թյուն նե րում

աշ խա տան քա յին հա րա բե րու թյուն նե րի շա րու նակ ա ճող տար բե րու թյուն նե րի և գոր ծա-
ռու նե րի տար բեր շա հե րի պատ ճա ռով արհ միու թյուն նե րի դե րը շա րու նա կում է նվա զել:

Եր կա րա ժամ կետ աշ խա տան քա յին հա րա բե րու թյուն նե րի հա մա կար գը ևս 
նա հանջ է ապ րում (հաաք, 2006թ.): Ճգ նա ժա մա յին 1990-ա կան թվա կան նե րին 
այն ա ռա ջին հեր թին վե րա բե րում էր ա ռա վել տա րեց, բարձր վար ձատր վող աշ խա-
տա կից նե րին: Ոչ կա նո նա վոր աշ խա տան քա յին հա րա բե րու թյուն նե րը, օ րի նակ՝ ոչ 
լրիվ աշ խա տան քա յին օ րով աշ խա տան քը կամ վար ձու աշ խա տան քը, զգա լի նշա-
նա կու թյուն են ստա ցել: Այդ պատ ճա ռով մի ջին աշ խա տա վար ձը, 2003 թվա կա նից 
ի վեր, չնա յած տնտե սա պես հա մե մա տա բար հա ջող տա րի նե րին, գրե թե չի ա ճել:

Դպրոցականևմասնագիտականկրթությանհամակարգ
19-րդ դա րից ի վեր պե տու թյու նը պե տա կան հիմ նարկ նե րի մի ջո ցով ա պա հո վել է հիմ-
նա րար դպրո ցա կան կրթու թյուն: Այս ըն թաց քում գրե թե բո լոր դե ռա հաս ներն ու սու մը 
շա րու նա կում են նաև ին նամ յա պար տա դիր կրթու թյու նից հե տո: Եր կար ժա մա նակ 
դպրո ցա կան կրթու թյան նպա տա կը ջա նա սի րու թյուն, տո կու նու թյուն, ինչ պես նաև 
սո ցիա լա կան կապ վա ծու թյուն խթա նելն ու հիմ նա կան գի տե լիք ներ հա ղոր դելն էր, 
ոչ թե, դրա փո խա րեն, ստեղ ծա գոր ծա կա նու թյուն զար գաց նե լը և անձ նա վո րու թյան 
ձևա վոր ման վրա ինք նու րույն աշ խա տե լը (Մ յունխ / Էս վայն, 1998թ.): Այդ կերպ շրջա-
նա վարտ նե րը լա վա գույնս հար մար էին ֆիր մա նե րին, ո րոնք ցան կա նում էին ի րենք 
ստանձ նել ձեռ նար կու թյանն առնչ վող գի տե լիք նե րի հե տա գա հա ղոր դու մը:

Ձեռ նար կու թյուն նե րում, որ պես կա նոն, տար բեր աշ խա տանք ներ են հանձ նա րար-
վում («job rotation»՝ «ա խա տան քի ռո տա ցիա», «training on the job»՝ «ու սու ցում աշ խա-
տան քի ըն թաց քում»), ընդ ո րում, ձեռք բեր ված ու նա կու թյուն ներն այն քան ֆի մա յին 
սպե ցի ֆի կու թյուն ու նեն, որ ֆիր ման փո խե լը գրե թե հնա րա վոր չէ: Կր թա կան հա մա-
կար գի մեկ այլ ա ռանձ նա հատ կու թյուն է ե րի տա սարդ նե րին ի րենց աշ խա տու նա-
կու թյան ա ռու մով վե րոնշ յալ ի մաս տով «տե սա կա վո րե լը»: Այդ զտման գոր ծա ռույ թի 
շնոր հիվ լավ վար ձատ րող խո շոր ձեռ նար կու թյուն նե րը կա րող են հեշ տու թյամբ վեր 
հա նել լա վա գույն դի մորդ նե րին, մինչ դեռ ա ռա վել վատ արդ յունք ներ ու նե ցող շրջա-
նա վարտ ներն ստիպ ված են բա վա րար վել ա ռա վել ցած րա վարձ հաս տիք նե րով:  

Ո րոշ ժա մա նակ է, ինչ ա ճում է այն մտա հո գու թյու նը, որ ջա նա սեր, բայց քիչ ստեղ-
ծա գոր ծա կան աշ խա տա կից նե րի հետ հա մա տե ղե լի չէ տեխ նի կա կան-կազ մա կեր-
պա կան ա ռա ջըն թա ցի ղե կա վար դիր քը: Ի լրումն դրա՝ ե րի տա սարդ նո րեկ նե րի 
վրա կենտ րո նա ցա ծու թյունն այլևս հա մա քայլ չէ ա րա գո րեն ծե րա ցող հա սա րա-
կու թյան ի րո ղու թյուն նե րի հետ: Այդ պատ ճա ռով դպրոց ներն ու հա մալ սա րան նե րը 
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Ցան ցա յին 

տնտե սու թյուն

Ձեռ նար կու թյուն-

նե րի վե րահս կո ղու-

թյուն բան կե րի 

կող մից

հի մա պետք է նաև զար գաց նեն ստեղ ծա գոր ծա կա նու թյուն և ան հա տա կա նու-
թյուն, ինչ պես նաև տա րեց նե րի հա մար ա նեն լրա ցու ցիչ կրթա կան ա ռա ջարկ-
ներ: Բա ցի այդ՝ ֆիր մա նե րը փոր ձում են ձեր բա զատ վել աշ խա տան քի ըն դուն ման 
ա վան դա կան ձևե րից և հ նուց ժա ռան գած ներ ձեռ նար կու թե նա յին ո րա կա վոր ման 
մի ջո ցա ռում նե րից: Բայց դեռևս մեծ մար տահ րա վեր են մնում ար տա սահ ման յան 
շրջա նա վարտ նե րին աշ խա տան քի ըն դու նե լը, կա ռա վար ման հա մա կար գում բարձր 
ո րա կա վո րում ու նե ցող կա նանց հան դուր ժե լը և ն ման բա ներ:

Միջձեռնարկութենայինհարաբերություններ
Ճա պո նիա յի ձեռ նար կու թյուն նե րի միջև գո յու թյուն ու նեն բազ մա թիվ կա պեր: 
Ո րոշ դի տար կող ներ խո սում են ցան ցա յին տնտե սու թյու նից (Լին կոլն / Գեր լախ, 
2004թ.): հո րի զո նա կան կա ռուց վածք ու նե ցող խա ռը կոն ցեռն նե րը, ինչ պի սիք են 
Մի ցու բի շին կամ Սու մի տո մոն, բաղ կա ցած են տար բեր ճյու ղե րի ձեռ նար կու թյուն-
նե րից, ո րոնք ի րար միահ յուս ված են կադ րա յին փո խա նա կում նե րով, կա պի տա-
լով և այլ մե խա նիզմ նե րով: Ձեռ նար կու թյուն նե րի այլ խմբե րի հետ մրցակ ցու թյան 
մեջ նրանք նշա նա կա լից մրցակ ցա յին ա ռա վե լու թյուն ներ են ձևա վո րել՝ չկոր չե լով 
հնուց ժա ռան գած ճյու ղա յին մաս նա գի տա ցում նե րում:

Ձեռ նար կու թյուն նե րի ուղ ղա ձիգ կա ռուց վածք ու նե ցող խմբե րում կա պերն ստեղծ-
վում են ար ժես տեղծ ման շղթա յի եր կայն քով: Ե թե մայր ձեռ նար կու թյու նը, օ րի նակ՝ 
Տո յո տա յի նը, վերջ նա կան հա վաք ման աշ խա տանք նե րով կա րող է ա պա հո վել ո րա կը 
և պա տաս խա նա տու է ռազ մա վա րա կան հար ցե րի հա մար, ա պա պա հես տա մա սեր 
մա տա կա րա րող նե րի ա ռա ջին խումբն ստանձ նում է հիմ նա կան հա մա կար գա յին 
բա ղադ րիչ նե րը: Դ րա նից ներքև գտնվող նե րը, հիմ նա կա նում փոքր մա տա կա րար-
նե րից բաղ կա ցած մա կար դակ նե րը, հոգ են տա նում ա ռան ձին բա ղադ րիչ նե րի 
հա մար: Մա տա կա րար նե րի նման բուր գե րը հաս նում են մեծ ճկու նու թյան և բազ-
մա կող մա նիու թյան, ան գամ ե թե հենց ստո րին մա կար դակ ներն են կոն յունկ տու-
րա յին դժվա րու թյուն նե րի ժա մա նակ ի րենց վրա ըն դու նում զգա լի բե ռը:

Լ րա ցու ցիչ հա րա բե րու թյուն ներ առ կա են բան կե րի և ձեռ նար կու թյուն նե րի միջև 
վար կա յին կողմ նո րոշ վա ծու թյուն ու նե ցող ֆի նան սա կան հա մա կար գի մի ջո ցով: 
հետ պա տե րազմ յան շրջա նում բան կե րը՝ որ պես հոլ դինգ-բան կեր, ի րա կա նաց րել են 
վե րահս կիչ գոր ծա ռույթ՝ դրա նով դառ նա լով հա ճախ ա վե լի կարևոր, քան բաժ նե-
տե րե րը: Ձեռ նար կու թյուն նե րի կա ռա վար ման ճա պո նա կան հա մա կար գը կրում էր 
մի կող մից՝ ներ սից կա ռա վա րիչ նե րի ստո րա կար գու թյան, մյուս կող մից՝ դրսից 
բան կե րի դրոշ մը (Դիրքս / Օթ թո, 1998թ.): Ե թե ձեռ նար կու թյու նը հայտն վում էր 
դժվա րին կա ցու թյան մեջ, ա պա բան կե րից սպաս վում էր, որ կօգ նեն ձեռ նար կու-
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թյուն նե րին՝ հա մա կար գի ճգնա ժա մը կան խե լու հա մար: Որ պես պա տաս խան քայլ 
պե տու թյունն ստանձ նում էր գո յու թյան ե րաշ խիք ան գամ ա մե նա թույլ բան կա յին 
հաս տա տու թյուն նե րի հա մար: Բան կե րի և ձեռ նար կու թյուն նե րի, մա սամբ նաև ի րա-
վա սու պաշ տոն յա նե րի միջև անձ նա կան կա պե րով հնա րա վոր էին դառ նում եր կա-
րա ժամ կետ նա խագծ ված ռազ մա վա րու թյուն ներ: Մ յուս կող մից, կա րող էին լի նել 
նաև խնդրա հա րույց պայ մա նա վոր վա ծու թյուն ներ՝ ընդ հուպ մինչև կո ռուպ ցիա:

Այս ըն թաց քում հա մա կար գը զգա լի ճնշման տակ է հայտն վել: Մի ջազ գա յին կա պի տա լի 
շու կա յից կախ վա ծու թյան աճն ստի պում է ձեռ նար կու թյուն նե րին ա ռա վել թա փան ցիկ 
դարձ նել ի րենց հա րա բե րու թյուն ներն ու ձեռ նար կու թյուն նե րի կա ռա վա րու մը: Դ րա-
նով ա ռա ջա նում է այն վտան գը, որ ճա պո նա կան ձեռ նար կու թյուն ներն ստիպ ված են 
արևմտ յան ֆիր մա նե րի պես կար ճա շունչ գոր ծո ղու թյուն նե րի դի մել, իսկ եր կա րա ժամ-
կետ հու սա լի հա մա գոր ծակ ցու թյան ա ռա վե լու թյուն նե րը վե րա նում են:

Ճապոնիա

Մեկշնչինբաժինընկնողհամա-
խառններքինարդյունք,2008թ.

27 800 

եվրո

Մեկ շնչին բաժին ընկնող հՆԱ-ն՝ գնողունա կության ստանդարտում 
(ԳՈւՍ), մեկ ԳՈւՍ-ը համապատասխանում է ԵՄ-27-ի մեկ եվրոյի 
միջին գնողունակությանը (աղբյուրը՝ Եվրոստատ)

Միջինտնտեսականաճ
1990-2007թթ. 1,0 % Տարեկան միջին տնտեսական աճ՝ մեկ շնչի հաշվով, կայուն գների պայ-

մաններում (աղբյուրը՝ Մարդկային զարգացման ցուցիչ 2009թ., էջ 277)

Պետականպարտք2008թ. 173,1 % Պետական պարտքը հՆԱ-ի %-ով (աղբյուրը՝ ԳԴհ ֆինանսների 
նա խարարության ամսական հաշվետվություն, 12/2009թ., էջ 99)

Ընթացիկգործառնությունների
հաշվեկշիռ2008թ. 3,2 %

Ապրանքների բոլոր արտահանումերի և ներկրումերի հավե կշռի 
սալդոն հՆԱ-ի %-ով (աղբյուրը՝ ԱՄհ, World Economic Outlook 10/2009, 
էջ. 187)

Զբաղվածությանմակարդակը
2008թ.

70,7 %   

(59,7 %) 
15 - 64 տարեկան անձանց (կանանց) տեսակարար կշիռը 
ընդհանուր բնակչության թվում (աղբյուրը՝ Եվրոստատ)

Գործազրկությանմակարդակը
2008թ. 4,0 % Գործազուրկների տեսակարար կշիռը զբաղ ված բնակչության թվում 

(աղբյուրը՝ Եվրոստատ)

Եկամուտներիանհավասարությու-
նը՝չափվածՋինիիգործակցով 24,9 %

Եկամուտների անհավասար բաշխման ցուցանիշ, 100 % = 
առավելագույն անհավասարություն (աղբյուրը՝ Մարդկային 
զարգացման ցուցիչ 2009թ., էջ 195)

Եկամուտներիանհավասա-
րությունըտղամարդկանցև
կանանցմիջև

45 %
Կանանց աշխատանքային եկամուտները՝ տղամարդկանց 
եկամուտների համեմատությամբ (աղբյուրը՝ Մարդկային 
զարգացման ցուցիչ 2009թ., էջ 186)

Աղքատությանցուցիչ2009թ. 11,6 %

Աղքատության ցուցիչը բաղկացած է տարբեր ինդիկա տոր ներից 
(կյանքի տևողություն, գրա գի տու թյան մակարդակ, առողջապա հա-
կան ապա հովման մատչելիություն, …), 0 = նվա զա գույն աղ քա տու-
թյուն, 100 = առավելագույն աղ քա տու թյուն (աղ բյու րը՝ Մարդկային 
զարգաց ման ցուցիչ 2009թ., էջ 180)

Արհմիութենականկազմակերպ-
վածությանաստիճան2007թ. 18,3 %

Արհմիություններում կազմակերպված աշխատող բնակչության 
տեսակարար կշիռը (աղբյուրը՝ Տնտեսական 
համագործակցության և զարգացման կազմակերպություն) 
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Արդ յու նա բե րա կան 

ար տադ րու թյան 

օպ տի մա լա ցում…

… բայց սո ցիա լա-

կան և քա ղա քա կան 

հիմ նախն դիր ներ

Ճա պո նա կան 

մո դե լի ա պա գա՞ն

Գնահատում
Ճա պո նիա յի խմբա յին կողմ նո րոշ վա ծու թյուն ու նե ցող, հա մա կարգ ված կա պի-
տա լիզ մը հետ պա տե րազմ յան շրջա նում լա վա գույնս ի վի ճա կի էր օպ տի մալ ձևով 
ընդ լայ նել ճա պո նա կան արդ յու նա բե րա կան հատ վա ծի ու ժեղ կող մե րը: Բանն 
այն է, որ հա ջող վել էր հիմ նա կա նում ստան դար տաց ված արդ յու նա բե րա կան 
ար տադ րան քը քայլ առ քայլ կա տա րե լա գոր ծել և լավ ո րա կի ու ար տադ րո ղա-
կա նու թյան ա ճի ա պա հով մամբ մեծ քա նա կու թամբ ի րաց նել հա մաշ խար հա յին 
շու կա յում: Բան կա յին ֆի նան սա վո րումն ու վե րահս կո ղու թյու նը հնա րա վոր էր 
դարձ նում եր կա րա ժամ կետ նա խագծ մամբ ռազ մա վա րու թյուն ներ: Մար տու նակ 
կոն ցեռն նե րը կազ մա կեր պում էին ռազ մա վա րու թյուն նե րի հա մար անհ րա ժեշտ 
ռե սուրս նե րը: ջա նա սեր աշ խա տող նե րը կեն սա գոր ծում էին ռազ մա վա րու թյուն-
նե րը: Կր թա կան հա մա կար գը մեծ թվով այդ պի սի աշ խա տուժ էր տրա մադ րում:

Այդ մե խա նիզ մը թեև հա րու ցում էր ո րոշ սո ցիա լա կան ու քա ղա քա կան հիմ նախն դիր ներ, 
օ րի նակ՝ խո շոր և փոքր ձեռ նար կու թյուն նե րի միջև տար բե րու թյուն նե րը, անձ նա կան զար-
գաց ման հնա րա վո րու թյուն նե րի պա կա սը և ո րո շա կի կո ռուպ ցիոն ռիս կեր, բայց բնակ-
չու թյան մեծ մասն ընդ հա նուր առ մամբ շա հում էր ընդ հա նուր տնտե սու թյան վե րել քից:

Բայց մի ջազ գայ նաց ման ու տեխ նի կա կան-կազ մա կեր պա կան ա ռա ջըն թա ցի պայ ման-
նե րում հա մա կարգն ար դեն հա սել է իր սահ ման նե րին: Ընդ ո րում, սո ցիա լա կան հա մա-
հար թե ցումն ի րա կա նաց վում է ան բա վա րար չա փով և զ գա լի ճնշման տակ է դնում 
կա ռա վա րու թյա նը, ին չը, շու կա յի բա րե փո խիչ Կոի ցու միի հե ռա նա լուց հե տո, կա ռա-
վա րա կան հա րա բե րու թյուն նե րի ան կա յու նու թյան կարևոր պատ ճառ նե րից մեկն է:

Այս ըն թաց քում բարձ րաց վել է այն հար ցը, թե Ճա պո նիա յի տնտե սու թյու նը որ քա նո՞վ է 
ա վե լի ու ա վե լի շարժ վում չհա մա կարգ ված, անգ լո-ա մե րիկ յան մո դե լի ուղ ղու թյամբ (Դո-
րե, 2000թ., Փա շա, 2004թ., Շտ րեեք / Յա մա մու րա, 2003թ.): Ան շուշտ, այն պի սի տպա-
վո րու թյուն է, որ Ճա պո նիան չի թեք վի դե պի չհա մա կարգ ված կա պի տա լիզ մի ու ղին: 
Դ րա ա մե նաու ժեղ նշա նը ձեռ նար կու թյուն նե րի կա ռա վար ման մեջ ըն թա ցող զար գա-
ցում ներն են: հատ կա պես չհա մա կարգ ված մո դե լի հա մար բնո րոշ միա ժա մա նակ յա 
կողմ նո րոշ վա ծու թյու նը կա պի տա լի շու կա յին, շու կա յով պայ մա նա վոր ված կադ րա յին 
քա ղա քա կա նու թյու նը և կա ռա վար ման կա ռուց վածք նե րի հրա պա րա կայ նու թյունն 
ա ռայժմ գրե թե տա րած ված չեն: Տար բեր ֆիր մա նե րում ա վե լի շատ գե րիշ խում են 
խա ռը ձևե րը, օ րի նակ՝ բաց կադ րա յին քա ղա քա կա նու թյունն ա վե լի շատ հետ պա տե-
րազմ յան ա վան դա կան մո դե լի մեջ նե րա ռե լը (Աու կի / ջեկ սոն / Մի յա ջի մա, 2007թ.):

Նոր և ի րե նով ամ փոփ ընդ հա նուր հա մա կարգ դեռևս չի գտնվել:
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Լիար ժեք զբաղ վա-

ծու թյուն՝ հա մե րաշխ 

աշ խա տա վար ձա յին 

քա ղա քա կա նու-

թյամբ

6.5.  Շվեդիա 
Էրիք Գուրգսդիս

Ռեհն-Մեյդներիմոդելը
Շ վե դիա յի տնտե սա կան քա ղա քա կա նու թյու նը հիմն վում է այս պես կոչ ված ռեհն- 
Մեյդ նե րի մո դե լի վրա: Այն կոչ վել է արհ միու թե նա կան տնտե սա գետ ներ Գ յոս թա 
ռեհ նի և ռու դոլֆ Մեյդ նե րի ա նու նով: Ն րանք եր կու սով 1951 թվա կա նին մշա կել 
են հա մատն տե սա կան մո դել, ո րը լիար ժեք զբաղ վա ծու թյու նը պետք է հա մա տե-
ղե լի պա հեր «հա մե րաշխ աշ խա տա վար ձա յին քա ղա քա կա նու թյան» հետ՝ չհա րու-
ցե լով սղա ճա յին գոր ծըն թաց ներ:

հիմ քում ըն կած էր այն պատ կե րա ցու մը, որ տևա կան լիար ժեք զբաղ վա ծու թյան 
հնա րա վոր չէ հաս նել ընդ հա նուր բարձր հա մատն տե սա կան պա հան ջար կով, 
ան գամ ե թե վեր ջինս ա ռաջ բեր վի նպաս տա վոր հա մաշ խար հա յին տնտե սա կան 
զար գաց մամբ կամ ազ գա յին կոն յունկ տու րա յին ծրագ րե րով: Քա նի որ տնտե սու-
թյան ա ռան ձին ճյու ղե րը միշտ տար բեր տեմ պե րով են ա ճում, ա պա տևա կան բարձր 
հա մընդ հա նուր տնտե սա կան պա հան ջարկն ա րա գո րեն հան գեց նում է դե ֆի ցի-
տա յին ո լորտ նե րի ա ռա ջաց մա նը: Ա ճը, այ նո ւա մե նայ նիվ, շա րու նա կե լու հա մար 
դե ֆի ցի տա յին ո լորտ նե րը փոր ձում են այլ ո լորտ նե րից աշ խա տուժ հա վա քագ րել: 
Լիար ժեք զբաղ վա ծու թյան պա րա գա յում դա կա րող է տե ղի ու նե նալ միայն ա վե լի 
բարձր աշ խա տա վար ձեր ա ռա ջար կե լով և կապ ված է այդ ո լորտ նե րում դրա նից 
հե տո գնա ճի հետ: Դա էլ իր հեր թին բե րում է, գնո ղու նա կու թյան կո րուստ նե րի 
հա վա սա րակշռ ման նպա տա կով, մնա ցած ո լորտ նե րում աշ խա տա վար ձե րի ա ճի, 
ո րի հետևան քը ընդ հա նուր գնա ճերն են և, դրա նով էլ՝ սղա ճա յին զար գա ցում ներն 
ընդ հա նուր տնտե սու թյան մեջ:

Համերաշխաշխատավարձայինքաղաքականություն
Գոր ծը դժվա րա նում էր նաև, որ շվե դա կան բան վո րա կան արհ միու թյու նը Երկ րորդ 
հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մից հե տո հե տա մուտ էր, այս պես կոչ ված, «հա մե-
րաշխ աշ խա տա վար ձա յին քա ղա քա կա նու թյան»: վեր ջինս եր կու էա կան նպա տակ 
ու նի: Մի կող մից՝ այն հա վակ նում է ի րա գոր ծե լու «հա վա սար աշ խա տա վարձ՝ նույն 
աշ խա տան քի հա մար» սկզբուն քը և այդ տեղ ուղղ ված է մի ջին աշ խա տան քա յին 
ար տադ րո ղա կա նու թյան զար գաց մա նը: Մ յուս կող մից՝ տար բեր աշ խա տանք նե րի 
միջև աշ խա տա վար ձա յին տար բե րու թյունն ընդ հա նուր կեր պով պետք է նվա զեց վի: 
Այդ նպա տակ նե րին հաս նե լու հա մար նա խադր յա լը կենտ րո նա կան աշ խա տա-
վար ձա յին բա նակ ցու թյուն ներն ա վե լի ցածր հար թու թյուն նե րից գե րա դա սելն է:
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Ռեհն- Մեյդ նե րի 

մո դե լի ա ռա վե լու-

թյուն ներն ու 

թե րու թյուն նե րը

Ճն շում ցածր 

ար տադ րո ղա կա նու-

թյուն ու նե ցող 

ձեռ նար կու թյուն-

նե րի վրա

Արդ յու նա վետ 

ձեռ նար կու թյուն-

նե րի խրա խու սում

Գոր ծազր կու թյու նը 

հար ձա կո ղա կա նո-

րեն ըմբռն վում է 

որ պես հան րա յին 

հա մա պա տաս խա-

նեց ման խնդիր

Խո չըն դո տե լու հա մար, որ «հա մե րաշխ աշ խա տա վար ձա յին քա ղա քա կա նու թյան» 
արդ յունք նե րը սղա ճի հետևան քով չկոր չեն, ռեհն- Մեյդ նե րի մո դե լում ա ռա ջարկ վեց 
ձգված հան րա յին ֆի նան սա կան քա ղա քա կա նու թյուն, ո րը բյու ջե տա յին ա վել ցուկ-
նե րի մի ջո ցով կզսպի հա մատն տե սա կան պա հան ջար կը:

Ն ման տնտե սա քա ղա քա կան հա յե ցա կար գը ցածր ար տադ րո ղա կա նու թյուն 
ու նե ցող ձեռ նար կու թյուն նե րին մղում է կրկնա կի պաշտ պա նու թյան: Նախ՝ ի րենց 
վատ ծախ սա յին ու գնա յին կա ռուց ված քի պատ ճա ռով և ըն դա մե նը չա փա-
վոր պա հան ջար կի պայ ման նե րում նրանք բախ վում են ի րաց ման խնդիր նե րի: 
Այ նու հետև՝ «հա մե րաշխ աշ խա տա վար ձա յին քա ղա քա կա նու թյու նը» սրում է 
ա ռանց այդ էլ ար դեն խնդրա հա րույց ծախ սա յին ու մրցակ ցա յին վի ճա կը՝ բո լոր 
ո լորտ նե րում և բո լոր ձեռ նար կու թյուն նե րի մոտ սահ մա նե լով մի ջին աշ խա տան-
քա յին ար տադ րո ղա կա նու թյան զար գաց մա նը հա մըն թաց աշ խա տա վար ձա յին 
պա հանջ ներ:

Դ րան սի մետ րի կո րեն կրկնա կի խրա խուս վում են բարձր ար տադ րո ղու նա կու թյուն 
ու նե ցող ձեռ նար կու թյուն նե րը: Նախ՝ ի րենց բար վոք ծախ սա յին վի ճա կի և դ րա-
նով պայ մա նա վոր ված՝ նպաս տա վոր գնա գո յաց ման շնոր հիվ նրանք բախ վում են 
բա վա րար պա հան ջար կի: Այ նու հետև՝ մի ջին ար տադ րո ղա կա նու թյա նը կողմ նո-
րոշ ված սա կագ նա յին հա մա ձայ նու թյուն նե րը գի տակ ցա բար չեն սպա ռում նրանց 
բարձր ար տադ րո ղա կան բաշխ ման աս պա րե զը: Դ րա նով այդ ձեռ նար կու թյուն ներն 
ստա նում են լրա ցու ցիչ կա պի տա լի մուտ քեր նոր բարձր ար տադ րո ղա կա նու թյան 
աշ խա տա տե ղեր ստեղ ծե լու հա մար:

Սահ մա նա փա կիչ հան րա յին ֆի նան սա կան քա ղա քա կա նու թյան և «հա մե րաշխ 
աշ խա տա վար ձա յին քա ղա քա կա նու թյան» այդ հա մակ ցու մից տու ժում են ցածր 
ար տադ րո ղա կա նու թյուն ու նե ցող ձեռ նար կու թյուն նե րը, ինչ պես նաև այն տեղ 
աշ խա տող գոր ծա ռու նե րը: Բայց դրա արդ յուն քում ա ռա ջա ցած գոր ծազր կու թյունն 
ըմբռն վել է ոչ թե պաշտ պա նա կա նո րեն որ պես հան րա յին հիմ նախն դիր, այլ հար-
ձա կո ղա կա նո րեն որ պես հան րա յին հա մա պա տաս խա նեց ման խնդիր: Այ նու հետև՝ 
դրան հա մա պա տաս խան մշակ վել է մշտա պես նո րաց վող ու կա տա րե լա գործ վող 
«ընտ րո ղա կան աշ խա տա շու կա յա կան քա ղա քա կա նու թյուն»: Լայ նա ծա վալ ու սու-
ցո ղա կան մի ջո ցա ռում նե րով և տե ղա փո խում նե րին օգ նե լով՝ փորձ էր ար վում 
գոր ծա զուրկ դար ձած մարդ կանց, ինչ պես նաև այն ան ձանց, ով քեր ա ռա ջին 
ան գամ կամ ընդ հա տու մից հե տո դարձ յալ աշ խա տանք էին փնտրում, ո րա կա վո-
րել ար տադ րո ղա կան, իսկ դա նշա նա կում է՝ նաև լավ վար ձատր վող մաս նա գի-
տու թյուն նե րի հա մար:
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Շ վե դա կան մո դե լի 

մեծ ըն դուն վա ծու-

թյուն

Կա պի տա լի 

շու կա յից կախ վա-

ծու թյան բա ցա կա-

յու թյուն

Խու սա փում կրթա-

կան փա կու ղի նե րից

Այս պի սով՝ ռեհն- Մեյդ նե րի մո դե լում սահ մա նա փա կիչ դրա մա վար կա յին քա ղա-
քա կա նու թյու նը, «հա մե րաշխ աշ խա տա վար ձա յին քա ղա քա կա նու թյու նը» և 
«ընտ րո ղա կան աշ խա տա շու կա յա կան քա ղա քա կա նու թյու նը» գոր ծում են 
շվե դա կան տնտե սու թյան մշտա կան նո րաց ման և կա ռուց վածք նե րի հա մա-
պա տաս խա նեց ման ուղ ղու թյամբ: Այդ մո դե լը, 1960-ա կան թվա կան նե րից 
սկսած, գոր ծել է եր բեմն շատ, եր բեմն քիչ, որ պես շվե դա կան տնտե սա կան 
քա ղա քա կա նու թյան ղե կա վար գիծ: Ընդ հա նուր առ մամբ, շվե դա կան տնտե-
սա կան մո դե լին այն տվել է «այն պի սի հա յե ցա կար գա յին կո հե րեն տու թյուն 
(միաս նա կա նու թյուն) և քա ղա քա կան ըն դուն վա ծու թյուն, ին չին ան գամ թե կուզ 
մո տա վո րա պես հնա րա վոր չի ե ղել հաս նել հա մե մատ վող երկր նե րից և ոչ 
մե կում» (Շարփֆ, 1987թ., 119)՝ բնո րո շում, որ Ֆ րից վ. Շարփ ֆը 1987 թվա կա-
նին տվել է Գեր մա նիա յում, Մեծ Բ րի տա նիա յում, Ավստ րիա յում և Շ վե դիա յում 
սո ցիալ-դե մոկ րա տա կան տնտե սա կան քա ղա քա կա նու թյուն նե րի հա մե մա-
տու թյան ա ռի թով: Այս կար ծի քը կա րե լի է հաս տա տել նաև այ սօր: Ու նե նա լով 
ներ քին նեղ շու կա՝ տա սը մի լիո նից պա կաս բնակ չու թյամբ Շ վե դիա յին այդ 
կերպ հա ջող վեց, չնա յած գլո բա լի զա ցիա յի բո լոր վայ րի վե րում նե րին, մրցու-
նակ տնտե սու թյամբ հա մաշ խար հա յին շու կա յում ոչ միայն դի մա նալ, այլ նաև 
ին տեն սի վաց նել ապ րան քա փո խա նա կու թյու նը և վեր ջերս շա րու նակ ա ճող 
ձևով՝ նաև ծա ռա յու թյուն նե րի փո խա նա կու մը: Այս ըն թաց քում հա մա խառն 
ազ գա յին արդ յուն քի կեսն ար տա հան վում է:

Ֆինանսավորմանհամակարգըևսեփականատերերիկառուցվածքը
Ձեռ նար կու թյուն նե րի ֆի նան սա վո րու մը Շ վե դիա յում բաղ կա ցած է տար բեր 
տար րե րից: Ֆի նան սա վո րու մը հեն վում է նախ ար տա հայտ ված հոլ դինգ-բան-
կա յին հա մա կար գի վրա: Լ րա ցու ցիչ կան բաժ նե տոմ սե րի շու կա յի մի ջո ցով 
ֆի նան սա վոր ման տար րեր: Բայց այս տեղ հարկ է նկա տի ու նե նալ այն ա ռանձ-
նա հատ կու թյու նը, որ Շ վե դիա յում ձեռ նար կու թյուն նե րը շատ դեպ քե րում մե կը 
մյու սում ու նեն բաժ նե տոմ սեր: Այդ պատ ճա ռով Շ վե դիա յում ձեռ նար կու թյուն-
նե րի ֆի նան սա վոր ման հա մար հատ կան շա կան է, ընդ հա նուր առ մամբ, ա ռա-
վել եր կա րա ժամ կետ նա խագծ ված հե ռան կա րը: Շ վե դիա յի ֆի նան սա վոր ման 
հա մա կար գը նման վում է այն ֆի նան սա վոր ման հա մա կար գին, ո րը եր կար 
ժա մա նակ բնու թագ րա կան էր Գեր մա նիա յին «հռե նոս յան կա պի տա լիզմ» հաս-
կա ցու թյան ներ քո:

Մասնագիտականկրթությանհամակարգ
Շ վե դիա յում շուտ նկատ վեց, որ գլո բա լի զաց ված հա մաշ խար հա յին տնտե սու-
թյու նում մրցու նակ տնտե սու թյան ա մե նա կարևոր «հում քը» կրթու թյունն է: 
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Արհ միու թյուն ներն 

ու գոր ծա տու նե րը՝ 

որ պես հա վա սա րը 

հա վա սա րի հետ

Մաս նա գի տա կան կրթու թյու նը Շ վե դիա յում կա տար վում է գիմ նա զիա կան 
բարձ դա սա րան նե րում: Գ րե թե բո լոր ա շա կերտ նե րը կա մա վոր հա ճա խում 
են այդ պա րապ մունք նե րին: Ա կա դե միա կան ճա նա պարհ նե րից զատ՝ կան 
14 ազ գա յին ծրագ րեր, ո րոնք ա ռա ջար կում են սպե ցի ֆիկ մաս նա գի տա կան 
կրթու թյուն ներ:

Շ վե դա կան կրթա կան քա ղա քա կա նու թյան հիմ նա րար սկզբունք նե րից է ե ղել և է՛ 
կրթա կան փա կու ղի նե րից հնա րա վո րինս խու սա փե լը: Այդ պատ ճա ռով էլ սպե-
ցի ֆիկ մաս նա գի տա կան կրթու թյուն ներն այն քան շատ են հարս տաց ված ընդ-
հա նուր բո վան դա կու թյուն նե րով, որ մաս նա գի տա կան կրթու թյան ա վար տի հետ 
միա ժա մա նակ կապ ված է ընդ հա նուր ու սում նա կան ի րա վուն քը: Օ րի նակ, 2006 
թվա կա նին հա սու նու թյան ա տես տա տի հա մե մա տե լի քննու թյուն նե րի մա կար-
դա կը կազ մում էր 94,6 տո կոս:

Բա ցի այդ՝ հատ կան շա կան են ամ բողջ մաս նա գի տա կան կյան քի ըն թաց քում 
կրկնվող ու սուց ման բազ մա պի սի հնա րա վո րու թյուն նե րը: Քան զի, ինչ պես տե սանք, 
շվե դա կան տնտե սա կան և զ բաղ վա ծու թյան քա ղա քա կա նու թյան նպա տա կը 
գո յու թյուն ու նե ցող ո րո շա կի աշ խա տա տե ղի պաշտ պա նու թյու նը չէ: Այն ա վե-
լի շատ ցան կա նում է մարդ կանց ըն դու նակ դարձ նել՝ զբա ղեց նե լու մի ջազ գա յին 
մրցակ ցու թյան մեջ հա մա պա տաս խան ար տադ րո ղա կան և դ րա նով էլ՝ ա մե նամր-
ցու նակ աշ խա տա տե ղե րը: Ուս տի և կր թա կան հա մա կար գում ամ բողջ բնակ չու-
թյան հա մար զու գակց վում են հա մա պա տաս խան ընդ հա նուր և հա տուկ կրթա-
կան բո վան դա կու թյուն նե րը:

Աշխատանքայինհարաբերություններ
Երբ երևաց, որ սո ցիալ-դե մոկ րատ նե րին կար ճա ժամ կետ հե ռան կա րում կա ռա-
վա րա կան պաշ տոն նե րից այլևս հնա րա վոր չի լի նի դուրս մղել, գոր ծա տու նե րը 
1938 թվա կա նի, այս պես կոչ ված, Սալ յո բա դեն յան հիմ նա կան հա մա ձայ նագ րով 
ճա նա չե ցին արհ միու թյուն նե րը որ պես լիար ժեք բա նակ ցա յին գոր ծըն կեր ներ:

հա մա ձայ նագ րով նա խա տես վում էր, որ պե տու թյու նը հնա րա վո րինս պետք է 
չմի ջամ տի աշ խա տա շու կա յի կար գա վո րում նե րին: Դա հա ջող վում էր հա ջոր-
դող ա վե լի քան 30 տա րի նե րի ըն թաց քում: Աշ խա տա շու կան բա վա րար ված էր, 
աշ խա տա վար ձե րի ձևա վո րու մը կար գա վոր վում էր կենտ րո նաց ված ձևով՝ 
սա կագ նա յին հա մա ձայ նու թյուն նե րով: Գ րե թե չկար աշ խա տա շու կա յա կան 
օ րենսդ րու թյուն:
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Խու սա փում 

առ ճա կա տում նե րից

հա մա գոր ծակ ցու թյան փու լին 1970-ա կան թվա կան նե րի սկզբից մինչև 1998 թվա-
կա նը հա ջոր դեց առ ճա կատ ման փու լը: Աշ խա տա վար ձե րի վե րա բեր յալ կենտ րո նաց-
ված բա նակ ցու թյուն նե րի հա մա կար գը հետզ հե տե տրոհ վում էր: Բայց հատ կա պես 
Եվ րա միու թյան ան դա մակ ցու թյամբ պար տադր ված կա յու նու թյան հար կադ-
րանք նե րը սա կագ նա յին կող մե րի մոտ հա սու նաց րեց սա կագ նա յին հա մա ձայ նու-
թյուն նե րի հա մա կար գը նոր հիմ քի վրա դնե լու անհ րա ժեշ տու թյան գի տակ ցու մը: 
Սո ցիալ-դե մոկ րա տա կան կա ռա վա րու թյան ա ռա ջար կու թյամբ ա մե նա կարևոր 
արդ յու նա բե րա կան արհ միու թյուն ներն ու գոր ծա տու նե րը 1998 թվա կա նին կնքե-
ցին այս պես կոչ ված արդ յու նա բե րա կան սա կագ նա յին պայ մա նա գի րը:

Արդ յու նա բե րա կան սա կագ նա յին պայ մա նագ րի հիմ նաս յու նե րը հետև յալն են. 
ա ռա ջին՝ կար գա վոր ման մե խա նիզմ, ո րը կփոր ձի նվա զա գույ նի հասց նել ան պայ-
մա նա գիր և դ րա նով էլ՝ առ ճա կա տում նե րով հղի ժա մա նակ նե րը: Այդ պատ ճա-
ռով նա խա տես վում է հին պայ մա նա գիրն ա վարտ վե լուց ա ռաջ ար դեն իսկ սկսել 

Շվեդիա

Մեկշնչինբաժինընկնողհամա-
խառններքինարդյունք,2008թ.

30 100 

եվրո

Մեկ շնչին բաժին ընկնող հՆԱ-ն՝ գնողունա կության ստանդարտում 
(ԳՈւՍ), մեկ ԳՈւՍ-ը համապատասխանում է ԵՄ-27-ի մեկ եվրոյի 
միջին գնողունակությանը (աղբյուրը՝ Եվրոստատ)

Միջինտնտեսականաճ
1990-2007թթ. 2,3 % Տարեկան միջին տնտեսական աճ՝ մեկ շնչի հաշվով, կայուն գների պայ-

մաններում (աղբյուրը՝ Մարդկային զարգացման ցուցիչ 2009թ., էջ 277)

Պետականպարտք2008թ. 38,0 % Պետական պարտքը հՆԱ-ի %-ով (աղբյուրը՝ ԳԴհ ֆինանսների 
նա խարարության ամսական հաշվետվություն, 12/2009թ., էջ 99)

Ընթացիկգործառնությունների
հաշվեկշիռ2008թ. 7,8 %

Ապրանքների բոլոր արտահանումերի և ներկրումերի հավե կշռի 
սալդոն հՆԱ-ի %-ով (աղբյուրը՝ ԱՄհ, World Economic Outlook 10/2009, 
էջ. 187)

Զբաղվածությանմակարդակը
2008թ.

74,3 %   

(71,8 %) 
15 - 64 տարեկան անձանց (կանանց) տեսակարար կշիռը 
ընդհանուր բնակչության թվում (աղբյուրը՝ Եվրոստատ)

Գործազրկությանմակարդակը
2008թ. 6,2 % Գործազուրկների տեսակարար կշիռը զբաղ ված բնակչության թվում 

(աղբյուրը՝ Եվրոստատ)

Եկամուտներիանհավասարությու-
նը՝չափվածՋինիիգործակցով 25 %

Եկամուտների անհավասար բաշխման ցուցանիշ, 100 % = 
առավելագույն անհավասարություն (աղբյուրը՝ Մարդկային 
զարգացման ցուցիչ 2009թ., էջ 195)

Եկամուտներիանհավասա-
րությունըտղամարդկանցև
կանանցմիջև

67 %
Կանանց աշխատանքային եկամուտները՝ տղամարդկանց 
եկամուտների համեմատությամբ (աղբյուրը՝ Մարդկային 
զարգացման ցուցիչ 2009թ., էջ 186)

Աղքատությանցուցիչ2009թ. 6,0 %

Աղքատության ցուցիչը բաղկացած է տարբեր ինդիկա տոր ներից 
(կյանքի տևողություն, գրա գի տու թյան մակարդակ, առողջապա հա-
կան ապա հովման մատչելիություն, …), 0 = նվա զա գույն աղ քա տու-
թյուն, 100 = առավելագույն աղ քա տու թյուն (աղ բյու րը՝ Մարդկային 
զարգաց ման ցուցիչ 2009թ., էջ 180)

Արհմիութենականկազմակերպ-
վածությանաստիճան2007թ. 70,8 %

Արհմիություններում կազմակերպված աշխատող բնակչության 
տեսակարար կշիռը (աղբյուրը՝ Տնտեսական 
համագործակցության և զարգացման կազմակերպություն) 
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Ձեռ նար կու թյուն-

նե րի միջև 

ցան ցա յին կապ

բա նակ ցու թյուն ներ նոր պայ մա նագ րի շուրջ: Երկ րորդ՝ պայ մա նա գիրն ա պա վի-
նում է հրա պա րա կայ նո րեն նշա նակ ված, ան կողմ նա կալ հաշ տա րար նե րի, ո րոնք 
պետք է բա նակ ցու թյուն նե րը տա նեն «Եվ րա միու թյան նոր մե րին հա մա պա տաս-
խա նող» պայ մա նագ րե րի կնքման ուղ ղու թյամբ: վեր ջա պես, եր րորդ՝ վե րա կեն-
դա նաց վեց աշ խա տա վար ձե րի հար ցում ար տա հան մա նը կողմ նո րոշ ված մրցակ-
ցա յին ո լոր տի ա ռա ջա տար գոր ծա ռույ թի պատ կե րա ցու մը: Արդ յու նա բե րա կան 
սա կագ նա յին պայ մա նագ րի էա կան բա ղադ րա տար րեր հե տա գա յում վերց վե ցին 
հան րա յին ո լոր տի հա մար:

Արհ միու թյուն նե րը Շ վե դիա յում ու նեն խիստ ու ժեղ դիրք և կազ մա կերպ վա ծու թյան 
բարձր աս տի ճան՝ ներ կա յումս ա վե լի քան 70 տո կոս: Գ րե թե բնա կան է թվում, որ 
ձեռ նար կու թյուն նե րում մաս նակ ցա կա նու թյու նը ևս  ա պա հով վում է արհ միու թյուն-
նե րի մի ջո ցով: Ինք նու րույն գոր ծա րա նա յին խոր հուրդ նե րով Գեր մա նիա յում առ կա 
կրկնա կու մը Շ վե դիա յում հայտ նի չէ:

Ձեռ նար կու թյուն նե րի մա կար դա կում մաս նակ ցա կա նու թյու նը, նույն պես ի 
տար բե րու թյուն Գեր մա նիա յի, օ րեն քով հաս տա տու թե նաց ված չէ: Շ վե դիա յում 
ա վե լի շատ գնա ցել են արհ միու թյուն նե րին մաս նակ ցա կա նու թյան հար ցե րի 
բո լոր տե սակ նե րի շուրջ բա նակ ցե լու ի րա վունք ներ տրա մադ րե լու ճա նա պար-
հով: Մաս նակ ցա կա նու թյանն առնչ վող կոնֆ լիկտ նե րի դեպ քում գո յու թյուն 
ու նի նաև (աշ խա տա վար ձա յին) սա կագ նա յին պայ մա նագ րի գոր ծո ղու թյան 
ըն թաց քում գոր ծա դու լի ի րա վունք:

Միջձեռնարկութենայինհարաբերություններ
Ոչ միայն արհ միու թյուն նե րը, այլ նաև գոր ծա տու նե րի միու թյուն նե րը Շ վե դիա-
յում ցու ցա բե րում են կազ մա կերպ վա ծու թյան բարձր աս տի ճան: Եր կու կող մե րում 
ու ժեղ գոր ծըն կեր նե րի առ կա յու թյու նը գոր ծա տու նե րի և արհ միու թյուն նե րի միջև 
վե րոնշ յալ հա մա ձայ նու թյուն նե րի հա ջո ղու թյան հա մար էա կան նա խադր յալ նե րից 
մեկն էր: Բա ցի այդ՝ Շ վե դիա յի հա մար հատ կան շա կան է ձեռ նար կու թյուն նե րի միջև 
փո խա դարձ սերտ կա պի տա լա յին միահ յուս վա ծու թյու նը: Շու կա յա կան հա րա բե-
րու թյուն նե րին զու գա հեռ՝ հա ջո ղու թյուն ու նեն վեր ջա պես նաև տե ղե կատ վա կան 
միջ ձեռ նար կու թե նա յին բազ մա կի ցան ցե րը՝ ինչ պես սե փա կան կա պի տա լի տրա-
մադր ման, այն պես և միջ ֆիր մա յին հա մա գոր ծակ ցու թյան շրջա նակ նե րում տեխ-
նո լո գիա նե րի փո խանց ման նպա տա կով:
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Հա մա կարգ ված 

շու կա յա կան 

տնտե սու թյան 

կա տա րե լա տի պին 

մոտ

Գնահատում
Այս գրքում դի տարկ ված երկր նե րից Շ վե դիան ա մե նա մոտն է հա մա կարգ ված շու-
կա յա կան տնտե սու թյան կա տա րե լա տի պին: Շ վե դա կան տնտե սու թյունն ա ռանձ-
նա նում է նրա նով, որ գոր ծա տու ներն ու գոր ծա ռու նե րը սա կագ նե րի ձևա վոր ման 
հար ցե րում ակ տի վո րեն հա մա գոր ծակ ցում են, աշ խա տա շու կա յի եր կու կող մերն էլ 
ներգ րավ ված են մաս նա գի տա կան կրթու թյան հան րա յին խնդրում, ձեռ նար-
կու թյուն նե րի ֆի նան սա վո րու մը կազմ ված է հոլ դինգ-բան կա յին հա մա կար գի, 
փո խա դարձ բաժ նե մաս նակ ցու թյան և սե փա կան կա պի տա լի տրա մադր ման 
պա րա գա յում տե ղե կատ վա կան միջ ձեռ նար կու թե նա յին զան ցե րի խառ նուր դից, 
և տեխ նո լո գիա նե րի փո խանց ման նպա տա կով ստեղծ ված այդ տե ղե կատ վա կան 
ցան ցերն օգ տա գործ վում են նաև ֆիր մա նե րի միջև հա մա գոր ծակ ցու թյուն ներ 
ձևա վո րե լու ժա մա նակ:

Շ վե դիան ու շագ րավ է, ո րով հետև այն իր հա մա կարգ ված տնտե սա կան հա մա-
կար գի և ար տա հայտ ված բա րե կե ցիկ պե տու թյան շնոր հիվ ի րար է կա պում տնտե-
սա կան բաձր ա ճը, բա րօ րու թյան ար դար բաշ խումն ու գոր ծազր կու թյան ցածր 
մա կար դա կը: Այս պի սով, ի հա մե մա տու թյուն ԱՄՆ-ի, Մեծ Բ րի տա նիա յի, Գեր մա-
նիա յի և Ճա պո նիա յի, Շ վե դիան լա վա գույնս է հա մա պա տաս խա նում սո ցիալ-դե-
մոկ րա տիա յի պա հանջ նե րին:  
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ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈւԹՅՈւՆՆԵՐ. 
ՕՐԻՆԱԿՆԵՐ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻՑ

Սո ցիալ-հո գե բան Կուրտ Լևի նին է վե րագր վում «Ո չինչ այն քան պրակ տիկ չէ, որ քան 
լավ տե սու թյու նը» ար տա հայ տու թյու նը: Տն տե սու թյան և սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի 
հար ցե րի առն չու թյամբ նա խորդ գլուխ նե րում ներ կա յաց ված տե սու թյուն նե րի 
գործ նա կան նշա նա կու թյու նը պար զա բա նե լու նպա տա կով ամ բողջ տեքս տում 
ներհ յուս ված են գործ նա կան վե րա բե րա կա նու թյուն ներ:

Այս եզ րա փա կիչ գլխում այդ վե րա բե րա կա նու թյուն նե րը լրաց վում են հա կա դիր 
քա ղա քա կան դաշ տե րից բեր վող գործ նա կան օ րի նակ նե րով: Դ րանք կոչ ված են 
պար զա բա նե լու, թե ա ռօր յա քա ղա քա կա նու թյան տնտե սա քա ղա քա կան նա խագ-
ծե րում ինչ պես են ար տա ցոլ վում սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի հիմ նա րար ար ժեք նե րը, 
և թե նրա տնտե սա քա ղա քա կան սկզբունք ներն ինչ պես են կի րառ վում:

Ըն թեր ցագր քե րի այս շար քում աշ խա տա շու կա յա կան քա ղա քա կա նու թյան հիմ նա-
թե մա յով հա տոր չկա, քա նի որ սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի հա մար ա ռանց քա յին այդ 
քա ղա քա կան դաշ տը՝ որ պես բազ մաս պեկտր թե մա, քննարկ վում է բո լոր հա տոր նե-
րում: Ի հար կե, «Տն տե սու թյու նը և սո ցիալ-դե մոկ րա տիան» թե մա յին նվիր ված սույն 
հա տո րում աշ խա տա շու կա յա կան քա ղա քա կա նու թյանն ա ռանձ նա կի կշիռ է տրվում: 
«Լավ աշ խա տան քի» և «նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի» վե րա բեր յալ պրակ տի կա յից 
բեր ված օ րի նակ նե րով փորձ է ար վում այդ գոր ծը հա ջո ղու թյամբ կա տա րել:

Մեր հա վա քա ծուն նե րա ռում է տար բեր տե սանկ յունն ներ ու նե ցող միան գա մայն 
տար բեր հե ղի նակ նե րի հոդ ված ներ: Օ րի նակ նե րը չեն կա րող տալ եզ րա փա կիչ 
պա տաս խան ներ շա րու նա կա բար փո փոխ վող հա րա բե րու թյուն նե րի հա մար, այլ 
փոր ձում են տալ գա ղա փար ներ և դր դել մտո րե լու:

Այսգրքումգործնականօրինակներըցույցենտալիս.
 ● բնա պահ պա նա կան արդ յու նա բե րա կան քա ղա քա կա նու թյան մա սով, թե 

պե տա կան օ ժան դա կու թյամբ ինչ պես կա րե լի է ստեղ ծել ա ռա ջա տար շու կա-
ներ, ո րոնք խթա նում են նո րա րա րու թյու նը, աճն ու զբաղ վա ծու թյու նը,

 ● պե տա կան բյու ջեի մա սով, թե որ պայ ման նե րում պե տա կան բյու ջե նե րի վար կա-
ռու թյունն ի մաս տա լից կա րող է լի նել ներդ րում նա յին քա ղա քա կա նու թյան հա մար,

 ● մաս նա վո րե ցում նե րի մա սով, թե դրանք ինչ ա ռա վե լու թյուն ներ կա րող են տալ, 
թե դրանք քա ղա քա կա նո րեն ինչ պես պետք է կազ մա կերպ վեն, և թե որ դեպ-
քե րում պետք է դրա նից խու սա փել,
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 ● լավ աշ խա տան քի և մաս նակ ցա կա նու թյան մա սով, որ այդ եր կու դաշ տե րը միահ-
յուս ված են ի րար և սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի հա մար ա ռանց քա յին խնդիր ներ են,

 ● նվա զա գույն աշ խա տա վար ձե րի մա սով, որ դրանք անհ րա ժեշտ են վատ 
վճար վող աշ խա տան քա յին հա րա բե րու թյուն նե րը կան խե լու հա մար, և որ դա 
պա հանջ վում է հենց գեն դե րա յին ա ռու մով:

7.1.  Բ նա պահ պա նա կան արդ յու նա-
բե րա կան քա ղա քա կա նու թյուն.

Ա ճին ուղղ ված քա ղա քա կա նու թյուն՝  
հա նուն կա յուն ա պա գա յի9 
Փե թեր Ֆ րանց, Ֆ լո րիան Մա յեր և Շ տե ֆան Թի դոու

Է կո լո գիան դառ նում է 21-րդ տա րի է կո նո մի կա յի ա ռաջմ ղիչ ու ժը: Է ներ գիա յի և 
հում քա յին պա շար նե րի պա հան ջարկն ան ցած տա րի նե րին վիթ խա րի աճ է ու նե ցել 
և շա րու նա կե լու է ա ճել: Ա ռա ջի կա չորս տաս նամ յա կում երկ րագն դի վրա ապ րող 
մարդ կանց թի վը ներ կա յիս վեց մի լիար դից կհաս նի շուրջ ի նը մի լիար դի: Արդ յու նա-
բե րա կան հա սա րա կու թյուն նե րում ապ րող նե րի թի վը նույն ժա մա նա կա հատ վա ծում 
կե ռա պատկ վի՝ դառ նա լով չորս մի լիարդ: Դ րա նով խիստ կա ճի արդ յու նա բե րա կան 
ճա նա պար հով ար տադր ված սպա ռո ղա կան ապ րանք նե րի պա հան ջար կը: Ըստ գնա-
հա տում նե րի՝ միայն Բ րա զի լիա յում, ռու սաս տա նում, հնդ կաս տա նում և Չի նաս տա-
նում հա ջորդ ե րեք տա րի նե րին կկրկնա պատկ վի գնո ղու նակ ու սպա ռու մա հաճ մի ջին 
շեր տը: Բայց մեր մո լո րա կի հում քա յին պա շար նե րը նույն քան սահ մա նա փակ են, 
որ քան կա ռու ցա պատ վե լիք և տն տե սա վար վե լիք տա րածք նե րը: Օդն ու ջու րը թան-
կար ժեք ռե սուրս ներ են: Նաև է ներ գիան անս պառ չէ, հա մե նայն դեպս, այն է ներ գիան, 
որն ստաց վում է ա վան դա կան է ներ գա կիր նե րից, և դա դեռ այ սօր էլ գե րակ շում է:

Կարճ՝ տնտե սա կան և բ նա պահ պա նա կան մար տահ րա վեր ներն ա վե լի ու ա վե լի 
են փոխ ներ թա փան ցում ի րար: Ան ցել են այն ժա մա նակ նե րը, երբ շրջա կա մի ջա-
վայրն ու տնտե սու թյու նը կա րող էին նա խագծ վել որ պես ներ հա կու թյուն ներ: Քան-
զի ին չը բնա պահ պա նա կան հրա մա յա կան է, այն նաև տնտե սա պես է ա վե լի ու 
ա վե լի անհ րա ժեշտ դառ նում, և դա՝ ոչ միայն ընդ հա նուր տնտե սա կան, այլ նաև 
միկ րոտն տե սա կան տե սանկ յու նից: Օ րի նակ՝ հա մաշ խար հա յին բան կի նախ կին 
գլխա վոր տնտե սա գետ սըր Նի կո լաս Ս տեր նի գնա հատ մամբ ան կանգ կլի մա յա-
կան փո փո խու թյուն նե րի տնտե սա կան ծախ սե րը կազ մում են հա մաշ խար հա յին 
հՆԱ-ի մինչև 20 տո կո սը:

9 Է կո նո մի կա յի և է կո լո գիա յի միջև սերտ կա պի մա սին լրա ցու ցիչ տե ղե կու թյուն ներ տա լիս է 2009 թվա-
կա նին ա ռա ջին ան գամ հրա տա րակ ված բնա պահ պա նա կան տնտե սու թյան զե կույ ցը, ո րը հա մա տեղ 
լույս են ըն ծա յել Բ նա պահ պա նու թյան դաշ նա յին նա խա րա րու թյու նը և Շր ջա կա մի ջա վայ րի դաշ նա յին 
ծա ռա յու թյու նը. www.umweltwirtschaftsbericht.de
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քա ղա քա կա նու թյան հա մար ու նի ան մի ջա կան հետևանք ներ: Փոքր-ինչ ա վե լի 
սուր ձևա կերպ մամբ կա րե լի է ա սել, որ բնա պահ պա նա կան քա ղա քա կա նու թյու նը 
գնա լով ա վե լի ու ա վե լի է դառ նում նաև տնտե սա կան քա ղա քա կա նու թյուն: Բ նա-
պահ պա նա կան արդ յու նա բե րա կան քա ղա քա կա նու թյան ռազ մա վա րու թյու նը հաշ-
վի է առ նում այդ զար գա ցու մը և եզ րա կաց նում, որ է ներ գե տի կա յի և ռե սուրս նե րի 
հար ցը դար ձել է ա ռանց քա յին տնտե սա կան, բնա պահ պա նա կան ու սո ցիա լա կան 
հարց՝ ազ գա յին, բայց նաև հա մաշ խար հա յին մասշ տա բով:

 Կա յուն ա ճի քա ղա քա կա նու թյու նը դառ նում է  
նո րա րա րու թյան, ա ճի և զ բաղ վա ծու թյան օ րա կարգ

Բ նա պահ պա նա կան արդ յու նա բե րա կան քա ղա քա կա նու թյու նը կա պում է կա յու նու-
թյան ամ րապնդ մանն ուղղ ված տնտե սա կան-բնա պահ պա նա կան ար դիա կա նաց ման 
ռազ մա վա րու թյու նը բնա պահ պա նա կան-տնտե սա կան մաս նա գի տաց ման ռազ մա-
վա րու թյան հետ: Այն չի տա լիս գա ղա փա րա խո սա կան պա տաս խան մեր ժա մա նա կի 
մար տահ րա վեր նե րին, այլ նա խագ ծում է ծրագ րա յին ու նպա տա կա մետ ճա նա պարհ:

Ըստ էու թյան, խոս քը եր կու բա նի մա սին է: Ա ռա ջին՝ խոսքն այն մա սին է, որ մենք 
մեր տնտե սու թյու նը վե րա կա ռու ցենք կա յու նու թյան ի մաս տով: Դա ար տադ րա-
կան կա ռուց վածք նե րի (այս պի սով՝ խոսքն է ներ գիա յի մա սին է) և ռե սուրս նե րի 
արդ յու նա վե տու թյան հարց է: Դ րա մեջ է մտնում ոչ միայն արդ յու նա վետ վե րա բեր-
մուն քը, այլ նաև վե րա կողմ նո րո շու մը դե պի վե րա կանգն վող հումք: Այ սօր, նավ թի 
փո խա րեն, կեն սա զանգ վա ծից կա րե լի է ար տադ րել ոչ միայն վա ռե լան յութ, այլ 
նաև պլաստ մաս սա և ժա մա նա կա կից նյու թեր: Եվ, ի հար կե, խոսքն է ներ գա քա ղա-
քա կան ա ռու մով, այս պես կոչ ված, վե րա կանգն վող է ներ գե տի կա յի աղբ յուր նե րը, 
այ սինքն՝ արևը, քա մին, ջու րը, երկ րա ջեր մա յին է ներ գիան և կեն սա զանգ վա ծը 
ա վե լի լավ օգ տա գոր ծե լու և դ րանց նե րու ժը լիար ժե քո րեն սպա ռե լու մա սին է: 
Այս քա ղա քա կա նու թյու նը եր կա րա ժամ կետ հե ռան կա րում այ լընտ րանք չու նի: 
Միայն այդ կերպ կա րե լի է հա ջո ղու թյամբ դուրս գալ սահ մա նա փակ հում քա պա-
շար նե րի և ա ճող պա հան ջար կի միջև առ կա կա ռուց ված քա յին դի լե մա յից և աճն 
ան ջա տել ռե սուրս նե րի սպա ռու մից: Բայց բնա պահ պա նա կան արդ յու նա բե րա կան 
քա ղա քա կա նու թյու նը ձգտում է ոչ միայն այդ վե րա կա ռուց մա նը, այլ նաև, երկ-
րորդ, տնտե սու թյան հա մար դրա հետ կապ ված շան սե րը ա ռա վե լա գույնս օգ տա-
գոր ծե լուն: Քա նի որ հենց նրա հա մար, որ աշ խար հում է ներ գիան թան կա նում է, 
իսկ հում քա պա շար նե րը նվա ղում են, կա նաչ տեխ նո լո գիա ներն ի րենց մեջ ու նեն 
հսկա յա կան նե րուժ, դրանք բնա կա նո նո րեն դառ նում են ա պա գա յի ա ռա ջա տար 
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շու կա: Արդ յու նա վե տու թյան բարձ րաց մանն ուղղ ված և բ նա պահ պա նա կան տեխ-
նո լո գիա նե րը դառ նում են ա ռանց քա յին տեխ նո լո գիա ներ:

Ձեռ նար կու թյուն նե րին խորհր դատ վա կան ծա ռա յու թյուն ներ տրա մադ րող մաս նա-
գետ նե րի գնա հատ մամբ բնա պահ պա նա կան տեխ նո լո գիա յի շու կա ներն ար դեն 
այ սօր ու նեն շուրջ 1 000 մի լիարդ եվ րո յի չա փի հա մաշ խար հա յին շու կա յի ծա վալ: 
Ըստ կան խա տե սում նե րի՝ մինչև 2020 թվա կանն այդ թիվն ա վե լի քան կկրկնա-
պատկ վի և կանց նի 2 000 մի լիար դը: Ար դեն այ սօր Գեր մա նիան բնա պահ պա-
նա կան ապ րանք նե րի ար տա հան ման գծով և տեխ նո լո գիա կան շատ ո լորտ նե-
րում հա մաշ խար հա յին շու կա յի ա ռա ջա տարն է: Դ րանք շատ լավ ե լա կե տա յին 
նա խադր յալ ներ են կա նաչ շու կա նե րից նաև ա պա գա յում օ գուտ քա ղե լու հա մար, 
ե թե հա ջող վի պահ պա նել տեխ նո լո գիա կան ա ռա ջա տա րի դիր քը: Բայց դա, փորձն է 
ցույց տա լիս, մեծ մա սամբ կախ ված է այն պի սի հա վակ նոտ բնա պահ պա նա կան 
քա ղա քա կա նու թյու նից, ո րը դառ նում է ար դիա կա նաց ման շար ժիչ՝ ար տադ րա կան 
գոր ծըն թաց նե րի և ար տադ րան քի նկատ մամբ բարձր պա հանջ ներ ներ կա յաց նե լով:

Բ նա պահ պա նա կան արդ յու նա բե րա կան քա ղա քա կա նու թյու նը, այս պի սով, կա մե-
նում է ա վե լի սեր տո րեն միակ ցել այդ եր կու չա փում նե րը: Դ րա հա մար անհ րա-
ժեշտ է այն պի սի պե տու թյուն, ո րը կձևա կեր պի խստա պա հանջ նպա տակ ներ և ո րը 
կսահ մա նի ճիշտ շրջա նա կա յին պայ ման ներ, պե տու թյուն, ո րը՝ որ պես ջա հա կիր, 
ցույց կտա ու ղի ներ, բայց, որ տեղ անհ րա ժեշտ է, նաև առջևից կգնա: Շու կան թեև 
հետզ հե տե նաև ար ձա գան քում է փո փոխ ված ի րո ղու թյուն նե րին, սա կայն դեռևս 
և բազ մա պա տիկս դան դաղ: հա մե նայն դեպս, այն մինչև հի մա միայն ան բա վա-
րար չա փով է կան խար կել ինչ պես մար տահ րա վեր նե րը, այն պես էլ դրանց շան-
սե րը: Եվ ե թե կլի մա յի փո փո խու թյան վե րա բեր յալ գի տա կան ի մա ցու թյուն նե րը 
լուրջ ըն դու նենք, ա պա մեր տրա մադ րու թյան տակ կա ըն դա մե նը մի քա նի տա րի 
ճա կա տագ րա կան ռել սե րը փո խե լու հա մար: Ա մեն դեպ քում, չա փից ա վե լի քիչ 
ժա մա նակ՝ դրանք տնտե սա կար գա յին քա ղա քա կան և ան հետևանք սկզբուն քա յին 
բա նա վե ճե րի վրա վատ նե լու հա մար: Խոս քը զա նա զան քա ղա քա կան գոր ծիք նե րի 
ու մո տե ցում նե րի պրագ մա տիկ խառ նուր դի և բ նա պահ պա նա կան ու նո րա րա-
րա կան քա ղա քա կա նու թյու նը շու կա յի և պե տու թյան ան հա ջո ղու թյան բևե ռայ-
նու թյան մեջ խե լա միտ ձևով ի րար շաղ կա պե լու մա սին է: Այդ նպա տա կի հա մար 
պե տու թյու նը պետք է գոր ծադ րի և ի րար զու գակ ցի բազ մա պի սի քա ղա քա կան ու 
տնտե սա կան գոր ծիք ներն այն պես, որ խթան վեն նո րա րա րու թյուն նե րը, կի րա ռու-
թյուն գտնեն է կո լո գիա պես արդ յու նա վետ տեխ նո լո գիա նե րը, ազ դակ ներ տրվեն 
տնտե սու թյան ու հա սա րա կու թյան է ներ գա պես և ռե սուր սա պես արդ յու նա վետ 
վե րա կա ռուց ման հա մար, և միա ժա մա նակ խթան վեն աճն ու զբաղ վա ծու թյու նը:
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քա ղա քա կա նու թյան սկզբունք նե րը

Բ նա պահ պա նա կան արդ յու նա բե րա կան քա ղա քա կա նու թյան մո տե ցու մը հատ-
կանշ վում է նրա նով, որ այն ի րար է միաց նում տար բեր աս պեկտ ներ:

1. Ա ռա ջար կա յին և պա հան ջար կա յին գոր ծիք նե րը պետք է հմտո րեն հա մակց վեն: 
հա ճախ ա ռա ջար կա մետ ու պա հան ջար կա մետ քա ղա քա կա նու թյուն նե րը ներ կա-
յաց վում են իբրև ան հաշ տե լի հա կադ րու թյուն ներ: Իսկ նո րա րա րու թյան ու սում նա սի-
րու թյու նը ցույց է տա լիս, որ միայն նպաս տա վոր ա ռա ջար կա յին-քա ղա քա կան ընդ-
հա նուր պայ ման նե րի և ակ տի վաց նող պա հան ջա կի զու գակ ցումն է նո րա րա րա կան 
տեխ նո լո գիա նե րի հաս տատ մանն օ ժան դա կե լու և դ րանք շու կա հա նե լու լա վա գույն 
նա խադր յա լը: Բայց դա հնա րա վոր է միայն այն դեպ քում, ե թե քա ղա քա կա նու թյունն 
ու շադ րու թյան տակ է պա հում ա ռա ջար կի և պա հան ջար կի կող մը միա սին:

2. հաշ վար կե լի շրջա նա կա յին պայ ման նե րը նույն քան կարևոր են, որ քան հա վակ-
նոտ նպա տակ նե րի ա ռա ջադ րում նե րը: Ձեռ նար կու թյուն նե րը պետք է ի մա նան, թե 
ի րենք որ տեղ են: Այդ պատ ճա ռով քա ղա քա կա նու թյու նը չպետք է գոր ծի կա մա-
յա կա նո րեն: Բայց պլա նա վոր ման ա պա հո վու թյու նը միա ժա մա նակ չպետք է 
հան գեց նի այն բա նին, որ ձեռ նար կու թյուն նե րը բա վա րար վեն անց յա լի ի րենց 
հա ջո ղու թյուն նե րով կամ չըն դու նեն «ա պա գա յի մար տահ րա վե րը»: Մր ցակ ցու-
թյու նը չի քնում: հենց Ա սիա յում վե րելք ապ րող տնտե սու թյուն նե րը ձգտում են 
շու կա: հա վակ նոտ նպա տակ նե րի ա ռա ջադ րում նե րը, ո րոնք հայ տա րար վում են 
եր կա րա ժամ կետ հե ռան կա րով և կան խա տե սե լի են, պլա նա յին աշ խա տան քը և 
դի նա մի կան հա վա սա րակշ ռող քա ղա քա կա նու թյան կարևոր բա ղադ րիչ են: Մեկ 
ու րիշ օ րի նակ է գերգ նա յուն ապ րան քի (Top-Runner) մո տե ցու մը, որն ա մեն ան գամ 
կողմ նո րոշ վում է տեխ նի կա յի լա վա գույն մա կար դա կին: Այդ կերպ ձեռ նար կու-
թյուն նե րից պա հանջ վում է միայն այն, ինչ կա րե լի է ա նել և ի րա գոր ծել, բայց դա 
ար վում է ա մեն ան գամ նո րո վի:

3. Գ նե րը պետք է ճշմար տու թյունն ա սեն՝ չվնա սե լով մրցակ ցու թյա նը: Գ նե րը 
սղու թյան կարևոր չա փիչ ներ են, ո րոնք բնա պահ պա նա կան ճշմար տու թյունն 
այլևս եր կար չեն կա րող մթագ նել: Ար տա քին ծախ սե րի նե րա ռումն ու գոր ծող շու-
կա նե րը բնա պահ պա նա կան արդ յու նա բե րա կան քա ղա քա կա նու թյան կարևոր 
ա ռանց քա յին կե տեր են: «Ի րա կան ծախ սե րը» գնի մեջ նե րա ռե լը նախ կի նի պես 
գործ նա կա նում դյու րին չէ, օ րի նակ, մի ջազ գա յին մրցակ ցա յին պայ ման նե րում 
հաշ վի չառ նե լու կամ միայն ա պա գա յում ա ռա ջա ցող ծախ սե րի հաշ վարկ ման 
դժվա րու թյան պատ ճա ռով:
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4. հե տա զո տու թյուն նե րի ո լոր տը տեխ նո լո գիա նե րի հան դեպ բա ցու թյամբ և միա ժա-
մա նակ նպա տա կաուղղ ված ձևով պետք է խթա նի ա ռա ջըն թա ցը և փա րոս ներ դնի: Ոչ 
ոք այ սօր չգի տի, թե վա ղը որ տեխ նո լո գիա կան լու ծում նե րը կու նե նան ա ռա վե լու թյուն: 
Ուս տի և քա ղա քա կա նու թյու նը պետք է բաց լի նի տեխ նո լո գիա նե րի հան դեպ և ի րա-
վունք չու նի դի մե լու ծայ րա հեղ ռիս կի: Այդ պատ ճա ռով տեխ նո լո գիա յի սաստ կաց ման 
(«technology forcing») քա ղա քա կա նու թյունն ա պա վի նում է հա վակ նոտ նպա տակ նե րի, 
բայց նպա տակ նե րին հաս նե լու հա մար չի նա խան շում տեխ նո լո գիա կան լուծ ման ռազ-
մա վա րու թյուն ներ: Մ յուս կող մից, կան կոնկ րետ տեխ նո լո գիա կան գծեր, ո րոնք շու կան 
միայ նակ չի կա րող մշա կել, ո րոնք, սա կայն, խոս տա նում են հիմ նախն դիր նե րի լուծ-
ման մեծ նե րուժ: Նաև դա պետք է հաշ վի առ նի պե տա կան գի տա հե տա զո տա կան և 
տեխ նո լո գիա կան քա ղա քա կա նու թյու նը՝ միա ժա մա նակ ա պա վի նե լով փորձ նա կան 
պի լո տա յին ծրագ րե րին և խորհր դան շա կան փայլ ու նե ցող փա րո սա յին նա խագ ծե րին:

5. հո րի զո նա կան հա յե ցա կար գերն ու ո լոր տա յին քա ղա քա կա նու թյուն նե րը պետք է 
լրաց նեն ի րար: Շր ջա նա կա յին պայ ման նե րը պետք է այն պես դրվեն, որ ամ բողջ 
տնտե սու թյու նը բե րեն բնա պահ պա նա կան նո րա րա րու թյան ըն թա ցա կեր պի: 
Դա ոչ միայն բնա պահ պա նա կան-քա ղա քա կան կար գա վոր ման հարց է, այլ նաև 
մրցակ ցա յին, հար կա յին և տն տե սա քա ղա քա կան ձևա վոր ման: Բա ցի այդ՝ դրա 
հա մար անհ րա ժեշտ են ինչ պես արդ յու նա վետ, ժա մա նա կա կից և է կո լո գիա պես 
անվ տանգ են թա կա ռուց վածք, այն պես էլ ո րակ յալ գոր ծա ռու ներ: Այս հո րի զո նա-
կան չա փու մը կարևոր է: Բայց պար բե րա բար լի նե լու են ո լորտ ներ, որ տեղ կա ռուց-
ված քա յին փո փո խու թյու նը պետք է նաև ո լոր տա յին մասշ տա բով ա րա գաց վի: 
Այս տեղ խոսքն ա ռանց քա յին տեխ նո լո գիա ներն ու արդ յու նա բե րու թյուն նե րը ճիշտ 
նպա տա կի ուղ ղու թյամբ խթա նե լու մա սին է, ո րով հետև կարծ րա ցած և ու ժա յին 
կենտ րո նաց մամբ շու կա յա կան կա ռուց վածք ներն այլ կերպ փշրել հնա րա վոր չէ, 
տեխ նո լո գիա կան զար գաց ման թռիչք նե րը սոսկ շրջա նա կա յին պայ ման նե րի կա ռա-
վար մամբ չեն կա րող ա պա հով վել, կամ մի ջազ գա յին մրցակ ցու թյու նում դեր ու նեն 
նաև եր կա րա ժամ կետ ռազ մա վա րա կան շա հե րը:

Արդ յու նա բե րա կան հա սա րա կու թյան ռե սուր սա մետ վե րա փոխ ման հա մար հար կա-
վոր են ոչ միայն նո րա րա րա կան ձեռ նար կու թյուն ներ ու ջա հա կիր պե տու թյուն: Դ րա 
հա մար հար կա վոր են նաև գոր ծա ռու ներ, ով քեր լավ աշ խա տանք են կա տա րում 
և լավ աշ խա տանք ու նեն, ինչ պես նաև ակ տիվ սպա ռող ներ, ով քեր ի րենց պա հան-
ջար կի մի ջո ցով ար դիա կա նաց ման կարևոր ազ դակ ներ են հա ղոր դում «ներքևից»: 
վեր ջա պես, խոս քը, ոչ այս, ոչ այն, բո լոր դե րա կա տար նե րի «նոր գոր ծար քի» մա սին է՝ 
փո փոխ վող աշ խար հի մար տահ րա վեր նե րը հաղ թա հա րե լու և բ նա պահ պա նա կան-
տնտե սա կան ար դիա կա նաց ման ռազ մա վա րու թյան անց նե լու հա մար:
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Շր ջա նա կա յին պայ ման նե րը ցույց են տա լիս, որ է կո նո մի կան և է կո լո գիան ա վե լի 
քան երբևէ ի րար հետ կապ ված են, և ա պա գա ու նե ցող Գեր մա նիա հանգր վա նին 
անհ րա ժեշտ է է կո լո գիա պես անվ տանգ ու սո ցիա լա պես կրե լի արդ յու նա բե րա կան 
ար տադ րու թյուն՝ կա յուն ար տադ րան քով և ծա ռա յու թյուն նե րով, բարձր ո րա կով 
և մաս նա գի տա կան ու սուց մամբ: Բ նա պահ պա նա կան արդ յու նա բե րա կան քա ղա-
քա կա նու թյու նը դրա հա մար ու ղի կհար թի:

7.2. Բ յու ջե տա յին քա ղա քա կա նու թյուն.
թե ինչ ենք մենք Գեր մա նիա յին պարտք 
Մի խաել Դաու դերշ տեդթ10

Պե տա կան պարտ քը կազ մում է ա վե լի քան 1,5 տրի լիոն եվ րո: Դ րա սպա սար-
կու մը կլա նում է հար կե րի մի զգա լի մա սը կամ պա հան ջում է լրա ցու ցիչ պարտ-
քեր: հա մար վում է, թե այն բեռ է դառ նում գա լիք սե րունդ նե րին, ո րոնք պետք է 
մա րեն այդ պարտ քե րը: Ուս տի և հան րա յին քննարկ ման ա ռար կա են մի շարք 
հա յե ցա կար գեր, ո րոնք կոչ ված են կան խե լու պե տա կան պարտ քի հե տա գա ա ճը 
(ա ռանց քա յին բառ՝ «Պարտ քե րի ար գե լակ»): Այս հա յե ցա կար գերն ա ղերս վում են 
Կա յու նու թյան և ա ճի եվ րո պա կան դաշ նագ րի հետ, ո րը նույն պես ել նում է այն 
բա նից, որ եր կա րա ժամ կետ հե ռան կա րում, այ սինքն՝ կոն յունկ տու րա յին շրջա փու-
լից այն կողմ հա զիվ թե կա րե լի լի նի նոր պարտ քեր ա նել: Խե լա ցի ֆի նան սա կան 
քա ղա քա կա նու թյու նը վե րա կանգն ման ու ներդր ման ի մաս տով պետք է պարտ քի 
մար մա նը զու գըն թաց նաև պահ պա նի ակ տիվ կոն յունկ տու րա յին քա ղա քա կա-
նու թյան հնա րա վո րու թյու նը և ոչ թե այն դժվա րաց նի:

Քա ղա քա կան ու տնտե սա կան ա ռու մով պետք է տար բե րա կել պե տա կան պարտ քի 
եր կու չա փում՝ կոն յունկ տու րա յով պայ մա նա վոր ված սղա ճը և աճ խթա նող ներդ-
րում նե րի ֆի նան սա վոր մանն ուղղ ված եր կա րա ժամ կետ պարտ քը: Տն տե սա գետ-
նե րի մե ծա մաս նու թյան հա մար այդ եր կու չա փում ներն ի րենց էու թյամբ, նույ նիսկ 
ե թե ոչ ի րենց ծա վա լի մա սով, ան վի ճե լի են:

 Աճ՝ պարտ քե րի մի ջո ցո՞վ
Կոն յունկ տու րա յի անկ ման ժա մա նակ պե տա կան ե կա մուտ նե րը նվա զում են, մինչ դեռ 
միա ժա մա նակ ծախ սե րը, հատ կա պես գոր ծա զուրկ նե րի ա պա հո վագր ման հա մար, 

10 Այս տեքս տը 2007թ. օ գոս տո սին WISO-direkt հան դե սում /տնտե սու թյան և սո ցիա լա կան հար ցե րին 
նվիր ված հան դես/ հրա պա րա րակ ված «Թե ինչ ենք մենք Գեր մա նիա յին պարտք» հոդ վա ծի կրճատ ված 
և 2008 թվա կա նի ֆի նան սա կան շու կա նե րի ճգնա ժա մի լույ սի ներ քո վե րամ շակ ված տար բե րակն է:
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ա ճում են: Դ րա հետևան քով, որ պես կա նոն, ա ռա ջա ցող ճեղք ված քը կա յու նաց նում է 
այլ պա րա գա յում փլուզ վող պա հան ջար կը: Ժա մա նա կա կից կոն սո լի դա ցիոն հա յե-
ցա կար գե րը, այդ թվում՝ նաև Կա յու նաց ման և ա ճի եվ րո պա կան դաշ նա գի րը, այդ 
ավ տո մատ կա յու նա րար նե րը հա մա րում են ի մաս տա լից: Գեր մա նիա յում 1967 թվա-
կա նին ըն դուն ված կա յու նաց ման և ա ճի մա սին օ րեն քը նա խա տե սում է նման հա կա-
փու լա յին (antizyklisch) բյու ջե տա յին քա ղա քա կա նու թյուն, բայց փաս տա ցի տար վել է 
առ փու լա յին (prozyklisch) քա ղա քա կա նու թյուն:11 Անկ ման ժա մա նակ ֆի նան սա կան 
քա ղա քա կա նու թյունն ա ճող սղա ճին հա ճախ ար ձա գան քել է խնա յե լու խու ճա պա յին 
փոր ձե րով, ո րոնք խո րաց րել ու ե րա կա րաց րել են հե տա ճը: Ընդ հա կա ռա կը, վե րել քի 
ժա մա նակ կոն սո լի դա ցում չի ե ղել, ո րի պատ ճա ռով ա ճել է ընդ հա նուր պարտ քը:

Ակ տիվ կոն յունկ տու րա յին քա ղա քա կա նու թյու նը պե տա կան պարտ քե րը պետք է 
այն պես սահ մա նի, որ դրանք ու նե նան հա կա ցիկ լա յին ազ դե ցու թյուն: Ի դեա լա կան 
դեպ քում հե տա ճի ժա մա նակ ծախ սեր րը պի տի մե ծաց վեն, ան գամ ե թե ա ճում են 
սղաճն ու պարտ քե րը, որ պես զի փոխ հա տուց վի մաս նա վոր հատ վա ծում առ կա 
թույլ պա հան ջար կը: Ընդ ո րում, կոն յունկ տու րա յի ա ռու մով միև նույն է, թե խոսքն 
արդ յոք պե տա կան ներդ րում նե րի՞, թե՞ սպառ ման մա սին է, նույ նիսկ ե թե ներդ-
րում նե րի պա րա գա յում ա ճի է ֆեկտն ա վե լի տևա կան է: Բու մի ժա մա նակ այդ 
ծախ սե րը պետք է նվա զեց վեն, որ պես զի հնա րա վոր լի նի կան խել ան ցան կա լի 
գեր տա քա ցու մը և կոն սո լի դաց նել բյու ջեն:

Գեր մա նիա յում հիմ նա կան օ րեն քը (հոդ ված 115) սահ մա նում է կոն յունկ տու րա յին 
քա ղա քա կա նու թյան շրջա նակ նե րը: Պե տու թյան կող մից վար կեր վերց նե լը պետք է 
ծա ռա յի մի միայն ներդ րում նե րի ֆի նան սա վոր մա նը: Դ րա նով ար տա հայտ վում է 
այն դա տո ղու թյու նը, որ այն ծախ սե րի ֆի նան սա վոր ման բե ռը, ո րոնց օ գու տը 
բաշխ վում է ա ռա վել եր կար տա րի նե րի վրա, չպետք է բարդ վի մեկ ա ռան ձին 
բյու ջե տա յին տար վա վրա: Ա վե լի լայն ընդգր կու մով՝ ինչ ա պա գա սե րունդ նե րին է 
օգ տա կար լի նե լու, այն չպետք է ֆի նան սա վոր վի բա ցա ռա պես ի հա շիվ ներ կա յիս 
բնակ չու թյան: Դ րա նով պե տա կան բյու ջեի վրա է տե ղա փոխ վում մաս նա վոր տնտե-
սու թյան կամ ձեռ նար կու թյան տրա մա բա նու թյու նը, ո րոնք պարտ քեր են ա նում 
ա պա գա յում հա սույթ ներ բե րող կամ ծախ սե րը խնա յող ներդ րում նե րը ֆի նան սա-
վո րե լու նպա տա կով (օ րի նակ՝ տան կա ռու ցում կամ ձեռք բե րում, որն ա պա գա յում 
կբե րի վար ձա կա լու թյան ե կա մուտ ներ կամ կխնա յի վար ձա կա լու թյան ծախ սե րը):

Պե տու թյան պա րա գա յում այդ տրա մա բա նու թյունն ա վե լի բարդ է: Ի՞նչն է մե ծաց նում 
նրա հե տա գա ե կա մուտ նե րը կամ ի ջեց նում նրա ծախ սե րը: Ի վեր ջո, ա ճը մե ծաց նող 
բո լոր մի ջո ցա ռում նե րը նպաս տում են ե կա մուտ նե րի ա ճին: Դ րա մեջ մտնում է ակն-

11Ըստ Սո լոո ւի և վիփ լո շի ոչն չա ցու ցիչ կար ծի քի (2007թ.)
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րում: Ա պա գա ծախ սե րից խու սա փե լու նպա տա կով հատ կա ցում նե րը պետք է դաս-
վեն ներդ րում նե րի շար քը (օ րի նակ՝ կան խար գե լիչ պատ վաս տում նե րի ծրագ րե րը):

Բայց ին չո՞ւ պարտ քե րը կա րող են ի մաս տա լից լի նել: Ա մեն ա ճի գոր ծըն թաց ֆի նան-
սա վոր վում է վար կե րով, դրա նով էլ՝ պարտ քե րով, ե թե ոչ՝ պե տու թյան, ա պա մաս նա-
վոր հատ վա ծի կող մից: Քան զի ըն թա ցիկ ե կա մուտ ներն ըն դա մե նը բա վա րա րում են 
ըն թա ցիկ ար տադ րու թյու նը պա հե լու հա մար: Լ րա ցու ցիչ ար տադ րու թյան հա մար 
հար կա վոր է վար կա ռու թյուն՝ անհ րա ժեշտ լրա ցու ցիչ ներդ րում նե րը ֆի նան սա-
վո րե լու նպա տա կով, ո րոնք ի րենց հա սույ թով ի դե լա կան դեպ քում (այ սինքն՝ ե կա-
մուտ ստա ցող նե րի կող մից չկու տա կե լու կամ չխնա յե լու պա րա գա յում) այ նու հետև 
հնա րա վո րում են լրա ցու ցիչ ար տադ րան քի ի րա ցու մը: Ե թե բյու ջե ներն ու ձեռ նար-
կու թյուն նե րը (ա սենք՝ հե տա ճով պայ մա նա վոր ված հո ռե տե սու թյան պատ ճա ռով) 
պարտ քեր չեն ա նում, ա պա ա ճի գոր ծըն թա ցի շա հից ել նե լով՝ կա րող է ա ռա ջա նալ 
այն բա նի անհ րա ժեշ տու թյու նը, որ դա պե տու թյունն ա նի: Ընդ հա կա ռա կը, բում 
ապ րող լա վա տե սու թյան փու լում (ինչ պես, օ րի նակ, 2007 թվա կա նին ԱՄՆ-ում) վար-
կատ վու թյու նը կա րող է անց նել ռեալ տնտե սա կան ա ճի հնա րա վո րու թյուն նե րից:

Դ րա մա յին քա ղա քա կա նու թյունն այս հա մա կար գում ու նի վար կա ռու թյու նը սահ-
մա նա փա կե լու և ի րա տե սա կան չա փի հասց նե լու գոր ծա ռույթ: Չա փից ա վե լի մեծ 
պարտ քե րը (ան կախ այն բա նից, թե ով կա նի՝ պե տու թյու նը, ձեռ նար կու թյուն նե րը 
թե բյու ջե նե րը) հան գեց նում են ակ տիվ նե րի ար ժե քի ուռ ճաց ման կամ ինֆլ յա ցիոն 
պա հան ջար կի, որն ա ռա ջաց նում է ոչ թե ռեալ քա նա քա կան աճ, այլ գե րա զան ցա-
պես գնաճ՝ լճա ցած ա ռա ջար կի պայ ման նե րում: 

 Ինչ քա՞ ն պարտքն է չա փից շատ
Բայց ի՞նչ չա փով կա րող է կու տակ վել պարտ քի բե ռը: Ա ճի շատ փու լեր, ոչ վեր ջին 
հաշ վով նաև հա մաշ խար հա յին տնտե սու թյան ա մե նա վեր ջին ա ճի փու լը, ա վարտ վել 
են պարտ քա յին ճգնա ժա մե րով, բայց մեծ մա սամբ ոչ թե պե տու թյան, այլ գեր հա գե-
ցած ֆի նան սա կան շու կա նե րի: Ոչ միշտ է պարզ ե ղել, թե ակ տիվ նե րի մեծ մա սամբ 
միա ժա մա նակ ա ճած գնե րը (ան շարժ գույ քի, բաժ նե տոմ սե րի և այլն) բխել են ի րա-
տե սա կան հա սույթ նե րի ակն կա լի քի՞ց, թե՞ սպե կուլ յա ցիոն մո լուց քից: Ի վեր ջո, ռեալ 
տնտե սու թյունն է իր ար տադ րո ղա կա նու թյան ա ռա ջըն թա ցով և ա զատ, չզբա ղեց-
ված ար տադ րա կան գոր ծոն նե րով ո րո շում, թե հա մա կար գը դեռ ինչ քան շար ժի տեղ 
ու նի: Դ րա հա մար կարևոր ցու ցորդ ներ (Indikatoren) են սղա ճը և ար տա հաշ վեկ շի ռը: 
հե տին թվով (1997թ. ա սիա կան ճգնա ժա մից հե տո, 2000թ. «dot.com» փու չի կից կամ 
նաև 2008թ. աշ նա նը ֆի նան սա կան շու կա նե րի ճգնա ժա մից հե տո) բո լո րը խե լա ցի 
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են. բայց ո՞վ էր ու զում խեղ դել աշ խա տա տե ղեր ու ե կա մուտ ներ ստեղ ծող գե ղե ցիկ 
բու մը, ինչ է թե գնե րը մի փոքր ա ճում են, և վ ճա րա յին հաշ վեկ շի ռը կարմ րու՞մ է:

Ան կախ կոն յունկ տու րա յին քա ղա քա կա նու թյան նկա տա ռում նե րով թե հան րա յին 
ներդ րում նե րը ֆի նան սա վո րե լու նպա տա կով ար ված հա մա պա տաս խան մա քուր 
վար կա ռու թյան ծա վա լից՝ շա տե րին ան հանգս տաց նում է կու տակ ված պարտ քե րի 
բա ցար ձակ չա փը: Այն սահ մա նա փա կում է պե տու թյան գոր ծու նա կու թյու նը, քա նի 
որ նա իր ե կա մուտ նե րի մի զգա լի մաս պետք է ծախ սի պարտ քի սպա սարկ ման վրա, 
որն ա ճող տո կոս նե րի դեպ քում ցավ պատ ճա ռե լու չափ կա րող է ուռ չել: Պե տա կան 
պարտ քը, ի լրումն, հան դի սա նում է վե րա բաշ խում հօ գուտ այն ակ տի վա տե րե րի, 
ով քեր պե տու թյա նը պարտ քով փող են տվել և ո րոնց տո կո սա յին ե կա մուտ նե րը 
վճար վում են գե րա զան ցա պես աշ խա տա վար ձից կա խում ու նե ցող նե րի վճա րած 
հար կե րից: վեր ջա պես (դա ա մե նա շա տը բեր վող փաս տարկն է), այն կար ծես թե 
որ պես բեռ նստում է մեր ե րե խա նե րի՝ ա պա գա սե րունդ նե րի ու սե րին:

 Աղ քատ ա պա գա՝ հա րուստ ներ կա յի դի մա՞ց
Պարտքն իս կա պե՞ս վնաս է հասց նում ա պա գա սե րունդ նե րին: Չ նա յած սի րով թափ-
ված ջան քե րին՝ այս թեզն իր ընդ հան րա կա նու թյան մեջ ճիշտ չէ: հա ջորդ սե րուն դը 
ժա ռան գե լու է ինչ պես պարտ քը, այն պես էլ պա հանջ նե րը: Պե տա կան պարտ քը 
շո շա փում է ոչ թե սե րունդ նե րի միջև բե ռի ընդ հա նուր գու մա րը, այլ հա ջորդ սերն դի 
ներ սում բաշ խու մը: Բո լոր հար կա տու նե րին հան դի ման, ո րոնց բա ժին է ընկ նում 
պարտ քե րի վե րա դար ձը, հա մա պա տաս խա նա բար կանգ նած են նաև պար տա տե-
րե րը, այ սինքն՝ այն քա ղա քա ցի նե րը, ով քեր պե տու թյա նը պարտ քով փող են տվել:

Բե ռի ծա վա լը, որ եր կա րա ժամ կետ հե ռան կա րում պարտ քի ո րո շա կի մա կար դա կի 
պատ ճա ռով պետք է կրեն պե տու թյունն ու հար կա տու հա սա րա կու թյու նը, կախ-
ված է հիմ նա կա նում տո կո սադ րույ քի և ան վա նա կան ա ճի հա րա բե րակ ցու թյու նից: 
Ե թե տնտե սու թյունն ա վե լի ա րագ է ա ճում, քան տո կո սադ րույ քը, ա պա պե տա կան 
պարտ քի հա րա բե րա կան բե ռը (որ պես հՆԱ-ի բա ժին) նվա զում է: Ն ման բեռ նա թա-
փիչ պայ ման ներ տի րել են 1950 թվա կա նից մինչև 1975 թվա կա նը տևած ա ճի եր կար 
փու լում, բայց դրա նից հե տո ա վե լի հազ վա դեպ են դար ձել: Բայց այս հան գա ման քը 
նաև ցույց է տա լիս, որ բարձր տո կոս նե րի քա ղա քա կա նու թյու նից ա ռա ջին հեր թին 
շա հում են ակ տի վա տե րե րը: Բարձր տո կոս նե րը մե ծաց նում կամ առն վազն կա յու-
նաց նում են նրանց պարտ քա յին պա հանջ նե րի հա րա բե րա կան ար ժե քը:

Ե թե այ սօր վա սե րուն դը կա մե նում է ինչ-որ բան ա նել հա ջորդ նե րի բա րե կե ցու թյան 
հա մար, ա պա նա չպետք է կու տա կի ֆի նան սա կան գույ քի այն պի սի ար ժեթղ թեր, 
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հա ջորդ սե րուն դը: Նա պետք է ա վե լի շատ ի րա կա նաց նի այն պի սի մի ջո ցա ռում-
ներ, ո րոնք կբարձ րաց նեն հա ջորդ սերն դի ար տադ րո ղա կա նու թյու նը: Դ րա մեջ են 
մտնում են թա կա ռուց վածք նե րի և կր թու թյան, հե տա զո տու թյուն նե րի և մ շա կում-
նե րի մեջ ներդ րում նե րը: Ե թե սպա ռու մից հրա ժա րումն ընդ հան րա պես օգ տա-
կար է, ա պա՝ ռե սուրս նե րի խնայ ման ձևով, քա նի որ ա ճող ռե սուր սա յին ծախ սե րը 
(օ րի նակ՝ հե ղե ղում նե րից պաշտ պա նու թյու նը նե րառ յալ) նվա զեց նում են ար տադ-
րո ղա կա նու թյու նը: Ե թե (հենց ան հա վա սար բաշխ ման ֆո նին) խնա յո ղու թյուն են 
ա նում ա ռա վել հա րուստ տնտե սու թյուն նե րը, չի րա կա նաց նե լով ռեալ ներդ րում ներ, 
ա պա դա կա րող է հան գեց նել ակ տիվ նե րի վտան գա վոր, ան կա սե լի ուռ ճաց ման:

Որ պես եր կիր մենք, պա հանջ ներ (կա րո ղու թյուն) կու տա կե լով, սե փա կան տնտե սու-
թյան շրջա նակ նե րում նույն քան չենք կա րող բա րե կե ցու թյուն փո խան ցել դե պի ա պա-
գա, որ քան չենք կա րող պարտ քեր կու տա կե լով դե պի ա պա գա մղել աղ քա տու թյուն: 
Դա կհա ջող վի միայն այն դեպ քում, ե թե պարտ քեր ա նենք ար տա սահ մա նում կամ 
ար տա սահ մա նի նկատ մամբ դե բի տո րա կան պարտ քեր կու տա կենք: Ար տա սահ ման-
յան պարտ քե րը, հնա րա վոր է, ա պա գա յում մեզ դա տա պար տեն ա վե լի շատ ար տա-
հան ման, քան ներկր ման՝ պար տա տե րե րին սպա սար կե լու հա մար: Ար տա սահ մա նի 
նկատ մամբ դե բի տո րա կան պարտ քե րը, ինչ պի սիք Գեր մա նիան վեր ջին տա րի նե րին 
կու տա կել է, ֆի նան սա կան շու կա յի ճգնա ժա մի դեպ քում կա րող են հօդս ցնդել կամ 
խիստ ար ժեզրկ վել, ո րի ցա վոտ փոր ձը շատ ներդ րող ներ 2008 թվա կա նին ու նե ցան: 
Բայց բանն այն է, որ ար տա քին առևտ րի ակ տիվ սալ դոն Գեր մա նիա յում ա վե լի քիչ է 
ըն կալ վում իբրև բեռ, քան (նաև տնտե սա կան քա ղա քա կա նու թյան) նպա տակ:

 հան րա յին խնա յո ղա կա նու թյուն, բայց մաս նա վոր մո լու՞ցք
Այդ ա մե նով հան դերձ, վեր ջին հաշ վով ոչ մի նշա նա կու թյուն չու նի, արդ յոք խոս քը 
պե տու թյա՞ն պարտ քե րի մա սին է, թե՞ ձեռ նար կու թյուն նե րի և տն տե սու թյուն նե րի: 
Բանն այն է, որ Գեր մա նիա յում պե տա կան պարտքն է հա մար վում բեռ (մեղք), 
իսկ մաս նա վոր պարտ քե րի կու տա կու մը, ընդ հա կա ռա կը, ա ռա քի նու թյուն է: Ընդ 
ո րում, հա ջորդ սե րուն դը ժա ռան գում է ոչ միայն 1,5 տրի լիոն եվ րո սա կավ ռիս կա-
յին պե տա կան պարտք, այլ նաև 2,5 տրի լիոն եվ րո յի չա փով ձեռ նար կու թյուն նե րի 
հնա րա վոր ա նա պա հով պարտ քե րը:

Այն փաս տը, որ մաս նա վոր պարտ քե րը եր կար ժա մա նակ հա մար վում էին պա կաս 
խնդրա հա րույց, ոչ վեր ջին հաշ վով նպաս տել է նախ կի նում այն պի սի հան րա յին 
հատ ված նե րի մաս նա վո րեց ման, ինչ պի սիք են փոս տը, հե ռա հա ղոր դակ ցու թյու նը, 
եր կա թու ղին և ավ տո մայ րու ղի նե րը: Այժմ դրանց վար կերն այլևս ոչ թե սպառ նա-
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լից պե տա կան պարտ քեր են, այլ ու րա խա լի մաս նա վոր ներդ րում ներ: Այդ տեղ ևս 
հա մար վում է, որ վե րա բաշ խու մը կկա տար վի հա ջորդ սերն դի շրջա նակ նե րում: 
Բայց այս ան գամ հար կա տու նե րը չեն, որ պետք է հա վա քեն պե տա կան պարտ քի 
տո կոս նե րը, այլ հա ճա խորդ նե րը և, ինչ պես հա ճախ ստիպ ված լի նում է, զբաղ-
ված նե րը, ո րոնք գնե րի (օ րի նակ՝ վար ձա կա լու թյան վճար նե րի) շնոր հիվ և աշ խա-
տա վար ձե րի զսպման մի ջո ցով պետք է բարձ րաց նեն շա հու թա բե րու թյու նը: Բայց 
նաև մաս նա վոր հատ վա ծի հա մար գոր ծում է այն, որ ի րա կան բա րե կե ցու թյու նը 
միայն ռեալ ար տադ րո ղա կա նու թյան ա ճով է պայ մա նա վոր ված:

Այս պի սով՝ մենք Գեր մա նիա յին պարտք ենք եր կա րա ժամ կետ հե ռան կա րում կա յուն 
ա ճի հա մար անհ րա ժեշտ պարտ քեր ա նե լու ա րիու թյու նը: Դ րան են ծա ռա յում հիմ-
նա կան գույ քա յին մի ջոց նե րի, ա ռող ջա պա հու թյան, կրթու թյան, հե տա զո տու թյուն-
նե րի և մարդ կա յին կա պի տա լի մեջ ներդ րում նե րը: Ար տա հան ման ակ տիվ սալ դո յի 
մի ջո ցով ար տա սահ մա նի նկատ մամբ կամ կա պի տա լով ա պա հով ված «կան խա հո-
գու թյան» մի ջո ցով Գեր մա նիա յի գա լիք սե րունդ նե րի նկատ մամբ կրե դի տո րա կան 
պարտ քե րի այդ քան գո վերգ ված կու տա կու մը, ընդ հա կա ռա կը, միայն այն ար ժեքն 
ու նի, ինչ ա պա գա սե րունդ նե րը կա րող են երկ րից ներս և երկ րից դուրս ստա նալ՝ 
շնոր հիվ այ սօր վա ներդ րում նե րի: հօ գուտ ներդ րող նե րի կա տար վող ոչ սո ցիա լա-
կան վե րա բաշ խու մը չհաշ ված՝ դրանց հա սույթ նե րը, սա կայն, չեն կա րող ա վե լի 
բարձր լի նել, քան ժո ղովր դա կան տնտե սու թյան ա ճի բուն տեմ պե րը:

7.3.  Մաս նա վո րեց ման ռիս կերն ու  
հնա րա վո րու թյուն նե րը 
Սի մոն Ֆաութ

հան րա յին սե փա կա նու թյան մաս նա վո րե ցու մը մեր ժա մա նա կի տնտե սա քա ղա-
քա կան բա խում նա յին թե մա է, ո րի պա րա գա յում խնդրո ա ռար կան պե տու թյան ու 
մաս նա վոր տնտե սու թյան միջև հա րա բե րու թյան կենտ րո նա կան հարցն է: Գեր մա-
նա կան եր կա թու ղու մաս նա վո րեց ման շուրջ ծա գած թեժ բա նա վե ճը ցույց է տա լիս, 
որ այդ թե մա յի պա րա գա յում խոսքն ա վե լիի մա սին է, քան ա ռան ձին քա ղա քա կան 
ո րո շում նե րի, այն է՝ փո խա նակ ված փաս տարկ նե րը պտտվում են հա մընդ հա նուր 
բա րօ րու թյան, կեն սաա պա հով ման և պե տու թյան գոր ծա ռույթ նե րի վե րա բեր յալ 
սկզբուն քա յին պատ կե րա ցում նե րի շուրջ: Այն փաս տը, որ եր կա թու ղու մաս նա-
վո րեց մա նը կողմ և դեմ կար ծիք ներն անց նում են ՍԴԿ-ի շար քե րով, պար զո րոշ է 
դարձ նում, որ մաս նա վոր տնտե սու թյան ու պե տու թյան միջև հա րա բե րու թյան 
հար ցին սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի հա մար պար զու նակ պա տաս խան ներ չկան, այլ 
այն կա րիք ու նի հա մա լիր դի տարկ ման:
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հ ռոմ յան ա կում բի12 կող մից գիտ նա կան և քա ղա քա կան գոր ծիչ Էռնսթ Ուլ րիխ ֆոն 
վայց զե քե րի ղե կա վա րու թյամբ անց կաց ված ու սում նա սի րու թյան շրջա նակ նե րում 
կազմ ված «Մաս նա վո րեց ման սահ ման նե րը» գրքում: Ս տորև տրվող շա րադ րան քը 
հիմ նա կա նում հիմն վում է այդ զե կույ ցի վրա:

հ ռոմ յան ա կումբն իր զե կույ ցի մեջ փաս տար կում է անքն նա դատ մաս նա վո րեց ման 
գա ղա փա րա խո սու թյան ծայ րա հե ղու թյան դեմ՝ մի կող մից, և պե տու թյան նկատ մամբ 
անքն նա դատ վստա հու թյան դեմ, որն ու զում է հնա րա վո րինս շատ սե փա կա նու թյուն 
տես նել պե տու թյան ձեռ քում՝ մյուս կող մից: Բայց միան գա մայն կան խադ րե լի է տար-
բե րակ ված մի ջին մի ճա նա պարհ, որն ա պա վի ներ, կախ ված որևէ ո լոր տի պայ ման-
նե րից, մաս նա վոր դե րա կա տար նե րին, հան րա յին և մաս նա վոր հատ ված նե րի միջև 
գոր ծըն կե րու թյուն նե րին կամ պե տա կան հանձ նա ռու թյա նը: հ նա րա վոր են մաս նա-
վո րեց ման և դե րա կա տար նե րի հա մադ րու թյան տար բեր ձևեր.

 ● Պե տա կան ձեռ նար կու թյուն նե րը մրցակ ցու թյան մեջ են մտնում մաս նա վոր 
մրցա կից նե րի հետ, բայց մնում են հան րա յին սե փա կա նու թյուն, օ րի նակ, Գեր-
մա նա կան եր կա թու ղին, ո րը, հան դի սա նա լով 1994 թվա կա նից մինչև իր մաս-
նա կի մաս նա վո րե ցու մը բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյուն Դաշ նու թյան ձեռ քում, 
հա րա ճուն մրցակ ցու թյան մեջ է այլ ա ռա ջար կող նե րի հետ:

 ● Գոր ծա ռույթ նե րի պատ վի րա կում: Դա նշա նա կում է, որ պե տու թյու նը գոր ծա ռույթ-
ներ է փո խան ցում մաս նա վոր ա ռա ջար կող նե րին և գ նում իր հա մար այդ պի սիք: 
Դաշ նա յին տպա րա նը դրա օ րի նակ էր: Այն, ի հար կե, մի քա նի տա րի անց անվ տան-
գու թյան քա ղա քա կան պատ ճառ նե րով դարձ յալ հետ գնվեց մաս նա վոր ձեռ քից:

 ● Գոր ծըն կե րու թյուն ներ հան րա յին և մաս նա վոր հատ ված նե րի միջև (PPP): 
հա մա գոր ծակ ցա յին լու ծում ներ, ո րոնց դեպ քում պե տա կան ու մաս նա վոր 
դե րա կա տար նե րը հա մա գոր ծակ ցում են:

 ● Լիար ժեք մաս նա վո րե ցում: հան րա յին սե փա կա նու թյան ամ բող ջա կան օ տա-
րում այն պես, որ պե տու թյունն ըն դա մե նը կար գա վո րում նե րով կա րո ղա նա 
ազ դել շու կա յա կան ան ցու դար ձի վրա:

Պե տա կան կար գի և տն տե սա կան ա զա տու թյան, անվ տան գու թյան և նո րա րա-
րու թյան միջև հա րա բե րու թյունն ա մեն ան գամ պետք է վե րա հա վա սա րակշ ռել: 
Շր ջա նա կա յին պայ ման նե րը ժա մա նա կի ըն թաց քում կա րող են փոխ վել: հե ռա հա-
ղոր դակ ցու թյան ո լոր տի մաս նա վո րե ցումն ու ա զա տա կա նա ցու մը շա րու նա կում է 
դիտ վել որ պես մաս նա վո րե ցում նե րի դրա կան օ րի նակ: Գ նե րը մրցակ ցու թյան 

12 հ ռոմ յան ա կում բը գիտ նա կան նե րի մի ջազ գա յին կազ մա կեր պու թյուն է, որն զբաղ վում է հա սա րա-
կա կան ու տնտե սա կան հար ցե րով: հ ռոմ յան ա կում բը հայտ նի դար ձավ 1972թ. հրա տա րակ ված «Ա ճի 
սահ ման նե րը» ու սում նա սի րու թյամբ, ո րով ա կում բը բնակ չու թյան ա ճը, շրջա կա մի ջա վայ րի աղ տոտ-
վա ծու թյունն ու հում քա յին պա շար նե րի սպա ռու մը մտցրեց հա մաշ խար հա յին օ րա կարգ և վճ ռո րոշ 
ազ դե ցու թյուն ու նե ցավ բնա պահ պա նա կան շարժ ման վրա:
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շնոր հիվ կտրուկ նվա զել են, նո րա րա րու թյուն նե րը ո լոր տում ա ճել են, իսկ մաս նա-
վո րե ցու մից ստաց ված հա սույթ նե րը փող են լցրել հան րա յին գան ձա րան նե րը: Այդ 
զար գաց ման հա մար նա խադր յալ էր այն, որ առ կա հե ռա խո սա յին ցան ցում ի րենց 
ծա ռա յու թյուն նե րը կա րող են մա տու ցել տար բեր ա ռա ջար կող ներ, ո րը տեխ նի կա-
պես հնա րա վոր դար ձավ միայն 20-րդ դա րի վեր ջին: Մինչ այդ մաս նա վո րե ցումն 
ա վե լի շատ մրցակ ցու թյան չէր հան գեց նի, ո րով հետև այդ դեպ քում պե տա կան 
մե նաշ նորհն ըն դա մե նը կփո խա րին վեր մաս նա վոր մե նաշ նոր հով:

Պե տու թյան և մաս նա վո րի միջև ճո ճա նա կը ճոճ վում է այս ու այն կողմ: 19-րդ և 20-րդ 
դա րե րում պե տու թյուն նե րը հետզ հե տե ա վե լի շատ պա տաս խա նատ վու թյուն են 
վերց րել ի րենց վրա, և պե տա կան քվո տան ա մե նու րենք հստա կո րեն ա ճել է: Կա պի 
ո լոր տից, է լեկտ րաէ ներ գիա յի ար տադ րու թյու նից մինչև այն պի սի արդ յու նա բե րա կան 
ճյու ղեր, ինչ պի սիք ե ղել են պող պա տի ար տադ րու թյու նը և ավ տո մո բի լա շի նու թյու նը, 
նախ կի նում ե ղել են հան րա յին սե փա կա նու թյուն հան դի սա ցող ճյու ղեր, ո րոնք ներ-
կա յումս մա սամբ կամ ամ բող ջո վին մաս նա վո րեց ված են: վեր ջին քա ռորդ դա րում 
ճո ճա նակն ակն հայ տո րեն շե ղում է տվել մաս նա վոր տնտե սու թյան ուղ ղու թյամբ:

Ով քե՞ր էին այդ շարժ ման ա ռա ջա մար տիկ նե րը: Մի ջազ գա յին մա կար դա կում հա մաշ-
խար հա յին բան կը և Ար ժույ թի մի ջազ գա յին հիմ նադ րա մը (ԱՄհ) դրան վճռո րոշ մաս-
նակ ցու թյուն են ու նե ցել, այս պես կոչ ված, վա շինգ տոն յան կոն սեն սու սով: վեր ջի նիս 
տնտե սա քա ղա քա կան ղե կա վար ու ղե նիշ նե րը պա հան ջում էին պե տու թյան նա հանջ և 
հան գեց րին աշ խար հով մեկ ա պա կար գա վոր ման ու մաս նա վո րեց ման ա լի քի: Ե թե թու-
թա կին սո վո րեց րած լի նեին «մաս նա վո րե ցում» ար տա հայ տու թյու նը, ա պա 1980-ա կան 
և 1990-ա կան թվա կան նե րին ըն դար ձակ մա սե րում կա րե լի կլի ներ հրա ժար վել հա մաշ-
խար հա յին բան կի և ԱՄհ-ի խորհր դից, այս պես է գրում Նո բել յան մրցա նա կի դափ նե-
կիր և հա մաշ խար հա յին բան կի նախ կին գլխա վոր տնտե սա գետ ջո զեֆ Յու. Ս տիգ լի ցը 
(Ս տիգ լից, 2002թ., 78-81): վա շինգ տոն յան կոն սեն սու սի հիմ նախն դի րը, ըստ Ս տիգ լի ցի, 
այն էր, որ կոն սեն սու սը դի տում էր մաս նա վո րե ցու մը որ պես ինք նան պա տակ՝ ճշգրտո րեն 
ստու գե լու փո խա րեն, թե որ ո լորտ նե րը որ պայ ման նե րում են հար մար դրա հա մար, և 
թե դե րա կա տար նե րի ինչ հա մադ րու թյամբ կա րե լի կլի նի հաս նել կա յուն ա ճի և ար դար 
բաշխ ման ու ա պա հով ապ րուս տի: Թե մաս նա վո րե ցումն ինչ է ֆեկտ ներ ու նի, դա հենց 
կախ ված է այն տնտե սա կան ո լոր տից, որ տեղ մաս նա վո րե ցում ներ են կա տար վում, և 
այդ տեղ իշ խող շրջա նա կա յին պայ ման նե րից, և մաս նա վո րե ցում ներն այդ կերպ որևէ 
երկ րում կա րող են հա ջող վել, իսկ նույն ո լոր տում մեկ այլ երկ րում՝ ձա խող վել:

Ս տորև ներ կա յաց վող գոր ծոն նե րը հատ կա պես կարևոր վում են մաս նա վո րե ցում-
նե րի հետևանք նե րի հա մար.
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Ր  ● Արդ յո՞ք տվյալ ո լոր տում մրցակ ցու թյուն հնա րա վոր է, թե՞ ըն դա մե նը պե տա կան 

մե նաշ նոր հը փո խա րին վում է մաս նա վո րով: Ա ռա ջին հեր թին, այս պես կոչ ված, 
ցան ցա յին արդ յու նա բե րու թյուն նե րի պա րա գա յում դա միայն պայ մա նա կա-
նո րեն է հնա րա վոր. օ րի նակ՝ մեկ եր կա թու ղագ ծով ռել սա յին երթևե կու թյան 
մեջ մրցակ ցու թյուն հնա րա վոր է ըն դա մե նը սահ մա նա փակ ձևով: Այլևս գրե թե 
շա հու թա բեր չէ կա ռու ցել զու գա հեռ ռել սեր: Իսկ նույն ռել սե րի վրա գնացք նե րը 
չեն կա րող ի րար վա զան ցել: Ցան ցա յին արդ յու նա բե րու թյուն նե րի մեջ են մտնում 
նաև այն պի սի մա տա կա րար ներ, ինչ պի սիք են ջրա մա տա կա րար, գա զա մա-
տա կա րար և է ներ գա մա տա կա րար ձեռ նար կու թյուն նե րը: Ե թե բա նը հաս նի 
մաս նա վո րեց ման, ա պա ա ռա ջար կող նե րի հա մար պետք է այն պի սի կար գա-
վո րում լի նի, որ նրանք չօգտ վեն շու կա յում ի րենց ու նե ցած իշ խա նու թյու նից:

 ● Արդ յո՞ք կա վտանգ, որ սպա ռող նե րը կտրվեն կարևոր ապ րանք նե րից ու ծա ռա յու-
թյուն նե րից: Օ րի նակ, հե ռա վոր շրջան նե րում ապ րող մար դիկ՝ փոս տա յին ծա ռա-
յու թյուն նե րից, կամ ա նա պա հով ըն տա նիք նե րը՝ է ներ գա մա տա կա րա րու մից:

 ● Արդ յո՞ք կա պե տու թյան կող մից հա տուկ պաշտ պա նու թյան շա հագրգռ վա ծու-
թյուն: Դաշ նա յին տպա րանն ար դեն ի րա կա նաց ված մաս նա վո րե ցու մից հե տո 
վերս տին տե ղա փոխ վեց հան րա յին սե փա կա նու թյուն, ո րով հետև տպագր վող 
փաս տաթղ թերն ու կա ռա վար վող տվյալ նե րը զգա յուն են հա մար վում:

Մաս նա վո րե ցում նե րի և պե տա կա նա ցում նե րի հաշ վեկ շի ռը շատ խառն է: Արդ-
յունք նե րը մե ծա պես կախ ված են ո լոր տից ու քա ղա քա կան ձևա վո րու մից: «Մաս-
նա վո րեց ման սահ ման նե րը» զե կույ ցում ու սում նա սիր վում ու գնա հատ վում են 
Գեր մա նիա յում և այլ երկր նե րում ի րա կա նաց ված մաս նա վո րե ցում նե րի ա ռան ձին 
դեպ քեր: Առ կա է մաս նա վո րե ցում նե րի դրա կան ու բա ցա սա կան արդ յունք նե րի մի 
մեծ ընդգր կույթ: Ս տորև նախ կներ կա յաց վեն մաս նա վո րե ցում նե րի բա ցա հայտ ված 
դրա կան է ֆեկտ նե րը, այ նու հետև՝ ռիս կե րը՝ ըստ հ ռոմ յան ա կում բի վեր լու ծու թյան:

Ե թե մաս նա վո րեց ման արդ յուն քում որևէ ո լոր տում մրցակ ցու թյուն է ա ռա ջա նում, 
ա պա դա, որ պես կա նոն, հան գեց նում է ա ռա վել բար վոք հա ճա խոր դա մե տու թյան: 
Մաս նա վոր մրցակ ցու թյան մեջ գտնվող ձեռ նար կու թյուն ներն ա պա վի նում են գոհ 
հա ճա խորդ նե րին և պետք է լի նեն նո րա րա րա կան ու արդ յու նա վետ՝ շու կա յում 
գո յատևե լու հա մար: հե ռա հա ղոր դակ ցու թյան ո լոր տը հա մար վում է օ րի նակ մի 
ո լոր տի հա մար, որ տեղ մաս նա վոր նե րի միջև մրցակ ցու թյու նը հան գեց րել է նո րա-
րա րու թյուն նե րի և շու կա յի ընդ լայն ման, ո րոնք պե տա կան մե նաշ նոր հի հա մար 
մտա ծե լի չէին: Պե տա կան ձեռ նար կու թյուն նե րը, ո րոնք ստիպ ված չեն մտնել 
մրցակ ցա յին ի րա վի ճա կի մեջ, ա ռա վել ծախ սա տար աշ խա տան քի և նո րույթ նե րի 
նկատ մամբ ա վե լի քիչ բաց լի նե լու մի տում ու նեն: Ան շուշտ, ծախ սե րի կրճա տում 
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և ս պա սարկ ման ա ռա վել բարձր ո րակ պար տա դիր չեն: Մաս նա վոր ձեռ նար կու-
թյուն նե րը մի տում ու նեն բա ցա ռե լու այն հա ճա խորդ նե րին, ո րոն ցով շա հույթ ներ 
գրե թե անհ նար է ստա նալ, այ սինքն՝ նրանք հակ ված են «չա միչ նե րը հա նե լուն»: 
Դ րա օ րի նակ ներ են հե ռա վոր վայ րե րում ապ րող մար դիկ, ո րոնց պա րա գա յում 
նա մակ նե րը տեղ հասց նե լը ան շա հու թա բեր կլի ներ:

Մաս նա վո րե ցում նե րը կա րող են ի մաս տա լից լի նել, ե թե պե տու թյու նը ներդ րում-
նե րի հա մար մի ջոց ներ չու նի, և մաս նա վոր (մի ջազ գա յին) ներդ րող նե րը պատ րաստ 
են կա պի տալ տրա մադ րե լու: Դա հա ճախ տե ղի է ու նե նում ա ռա վել աղ քատ երկր-
նե րում, որ տեղ կեն սա պա հով ման կարևոր ապ րանք ներ, ինչ պի սին ջրա յին տնտե-
սու թյունն է, մա սամբ տրվում են մաս նա վոր ներդ րող նե րին; Բայց դրա շնոր հիվ 
մա տա կա րա րու մը, որ պես կա նոն, բա րե լավ վում է միայն վճա րու նակ հա ճա խորդ-
նե րի հա մար և կա րող է սրել ա նար դա րու թյու նը:

Մաս նա վո րե ցում նե րի ժա մա նակ հա ճախ հան դի պող հիմ նախն դիր են ներդ րում-
նա յին դաշ տի թույլ կար գա վո րում նե րը: Ս տիպ ված լի նե լով գոր ծել՝ պե տու թյու նը, 
չու նե նա լով մաս նա վո րեց ման փորձ, կա րող է վա ճառ քի պայ ման նե րի վե րա բեր յալ 
հա մա ձայ նու թյան գալ ի վնաս ի րեն: Փորձ ված մի ջազ գա յին կոն ցեռն նե րի հան-
դի ման հատ կա պես նախ կին կո մու նիս տա կան երկր նե րը հա ճախ գայ թակղ վել են 
ոչ ի րա տե սա կան գնա յին ու ո րա կա յին նոր մե րից: Այս պես՝ Արևել յան Եվ րո պա յի 
ան ցու մա յին պե տու թյուն նե րում, ի թիվս այ լոց, է ներ գե տի կա կան ձեռ նար կու թյուն-
նե րը վա ճառ վել են ի րենց ար ժե քից շատ ցածր գնով:

Ար դեն վերևում նշվել են այն հիմ նախն դիր նե րը, ո րոնք ծա գում են, երբ ան բա վա-
րար մրցակ ցու թյուն է տի րում, և ձևա վոր վում են մաս նա վոր մե նաշ նորհ ներ, օ րի-
նակ, այ լընտ րանք չու նե ցող ցան ցա յին արդ յու նա բե րու թյուն նե րում (ջրա մա տա կա-
րա րում, է ներ գա ցան ցեր): Դա այ նու հետև չի հան գեց նում ո՛չ նո րա րա րա կան, ո՛չ էլ 
գնա յին ա ռա վե լու թյուն նե րի: Մաս նա վոր մե նաշ նորհ նե րը, որ պես կա նոն, պա րու-
նա կում են է՛լ ա վե լի շատ վնաս ներ, քան պե տա կան մե նաշ նորհ նե րը:

Մեկ այլ ռիսկ է ռիս կերն ու ար տա քին ծախ սե րը հե տաձ գե լը: Մաս նա վոր մի ներդ րո ղի 
վա ճա ռե լուց հե տո պա տա հել է, որ շրջա նա ռու թյան ռիս կե րը մնա ցել են պե տու թյան 
վրա: Դա, օ րի նակ, այն դեպքն է, երբ ար տա քին լրա ցու ցիչ ծախ սե րը, ինչ պի սիք են 
բնա պահ պա նա կան հետևանք նե րը, բարդ վում են հան րա յին ո լոր տի վրա, մինչ դեռ 
ձեռ նար կու թյու նից ստաց վող շա հույթ նե րը մնում են մաս նա վոր ձեռ քե րում: Այդ պի սի 
օ րի նակ են ա տո մա յին է ներ գե տի կա յի հետևանք նե րի հետ կապ ված ծախ սե րը:
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ժամ կե տու թյան և տևա կան ո րա կի ան տե սու մը, ո րը ո րոշ դեպ քե րում հան գեց րել է 
նախ կի նում հան րա յին մի ջոց նե րով պահ վող են թա կա ռուց վածք նե րի փլուզ ման: 
Դ րա հայտ նի օ րի նակ է բրի տա նա կան եր կա թու ղին: Մաս նա վո րե ցու մից հե տո 
ներդ րող նե րը ան տե սել են ռել սա յին ցան ցը, մինչև բա նը չհա սավ ծանր վթար նե րի, 
և ցան ցը վերս տին հար կադ րա բար պե տա կա նաց վեց:

հա ճախ մաս նա վո րե ցում ներն ա ռա ջին հեր թին ու նեն գան ձա պե տա կան պատ-
ճառ ներ: Մուտ քե րով նա խա տես վում է փա կել բյու ջե տա յին ճեղ քե րը: Դա կա րող է 
դրա կան ազ դե ցու թյուն թող նել այլ քա ղա քա կան ո լորտ նե րի վրա: Դ րեզ դեն քա ղա քը 
վա ճա ռել է ա վե լի քան 100000 բնա կա րան ու նե ցող բնակ ֆոն դը և դ րա շնոր հիվ 
միակ գեր մա նա կան խո շոր քա ղաքն է, որ պարտ քեր չու նի: Տա րե կան տնտես վող 
80 մի լիոն եվ րոն, ո րը մինչ այդ վճար վում էր տո կոս նե րի հա մար, կա րող է, վար-
ձավ ճար նե րի ու պահ պան ման ծախ սե րի տար բե րու թյու նը հա նած, ներդր վել այլ 
հան րա յին գոր ծա ռույթ նե րի ի րա կա նաց ման հա մար, օ րի նակ՝ կրթու թյան:

հ ռոմ յան ա կումբն ա ռա ջար կում է մաս նա վո րե ցում նե րի հա մար կազ մել գոր ծո ղու-
թյուն նե րի ի րա կա նաց ման ստու գիչ թեր թիկ: Նախ պետք է հան րա յին քննարկ ման 
դրվեն մաս նա վո րեց ման պատ ճառ նե րը՝ խու սա փե լու հա մար մաս նա վո րե ցու մից՝ 
որ պես ինք նան պա տա կի, ո րոնք են.

 ● կար գա վոր ման հու սա լի շրջա նակ ներ՝ ներդ րո ղի հա մար նպա տակ նե րի հստակ 
սահ ման մամբ,

 ● պե տու թյան կող մից լավ տրա մադր վող ծա ռա յու թյուն նե րի՝ գա ղա փա րա խո-
սա կան պատ ճառ նե րով մաս նա վո րեց ման բա ցա ռում,

 ● ժո ղովր դա վա րա կան վե րահս կո ղու թյուն վե րահս կիչ մար մին նե րի կող մից,
 ● Այն տեղ, որ տեղ պե տու թյունն այլևս սե փա կա նա տեր չէ, նա պետք է կար գա-

վոր մամբ իր ազ դե ցու թյունն ու նե նա շու կա յի վրա:
 ● հատ կա պես պաշտ պա նու թյան տակ առ նել հան րա յին ապ րանք նե րը և կեն-

սաա պա հո վու մը: Այս բա րիք նե րի մաս նա վո րե ցու մը պետք է ստուգ վի ա ռանձ-
նա կի բա րեխղ ճու թյամբ:

 ● Կա րի քա վոր նե րի պաշտ պա նու թյան սո ցիա լա կան խար տիա: Դ րա հա մար 
օ րի նակ է Դ րեզ դեն քա ղա քը, որն իր ան շարժ գույ քի վա ճառ քը կա պել է վար-
ձա կալ նե րի հա մար հա տուկ պաշտ պա նա կան ի րա վունք նե րի հետ:

 ● մաս նա վո րեց ման մրցույ թի թա փան ցիկ և ազ նիվ անց կա ցու մը,
 ● քննել պե տու թյան և մաս նա վո րի միջև հան րա յին-մաս նա վոր գոր ծըն կե րու-

թյան կամ ըն կե րակ ցու թյուն նե րի տես քով եր րորդ ճա նա պար հի առ կա յու թյու նը:
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7.4. Լավ աշ խա տանք և մաս նակ ցա կա նու թյուն.
լավ աշ խա տան քի քա ղա քա կա նու թյու նը 
Վոլֆ գանգ Շր յո դեր

Յու րա քանչ յուր հա սա րա կու թյուն յու րո վի է հաս կա նում աշ խա տան քը: Եվ նաև յու րա-
քանչ յուր հա սա րա կու թյան ներ սում դեմ հան դի ման կանգ նած են մտա ծո ղու թյան տար բեր 
ձևեր աշ խա տան քի վե րա բեր յալ կամ այն բա նի, թե այդ պա րա գա յում լավ աշ խա տան քի 
տակ ինչ է հաս կաց վում։ Ինչ պե՞ս է կազ մա կերպ ված աշ խա տան քը ներ կա յումս: Ին պե՞ս 
ենք աշ խա տե լու ա պա գա յում: Ի՞նչ նշա նա կու թյուն ու նի աշ խա տան քը մեր կյան քում և 
հա սա րա կա կան միաս նու թյան հա մար: Արդ յո՞ք աշ խա տան քա յին հա րա բե րու թյուն նե րի 
բևե ռա ցու մը մի կող մից՝ խղճուկ13 վար ձատ րու թյամբ ու հիաս թա փեց նող աշ խա տան-
քա յին ապ րում նե րով լե ցուն հա րա բե րու թյուն նե րի և մ յուս կող մից՝ բարձր վար ձատր վող 
ու պատ շաճ, բա վա րար աշ խա տան քա յին ի րա վի ճակ ներ ա պա հո վող հա րա բե րու թյուն-
նե րի ան ցո ղիկ երևույթ է: Թե՞ խոսքն ա վե լի շուտ ա ղե տա լի զար գաց ման սկզբի մա սին է: 
Այս հար ցերն ստա ցել են ան հե տաձ գե լի հրա տա պու թյուն: Ա ռանց դրանք ու շադ րու թյան 
առ նե լու հնա րա վոր չէ մշա կել ան հա տա կան ու հա սա րա կա կան ա պա գա յի նա խագ ծեր: 
«Աշ խա տան քի վեր ջի» վե րա բեր յալ դրույ թի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի մոտ հնչե ղու թյու նը նվա-
զել է: Ն րանք փաս տար կում էին, թե ժա մա նա կա կից հա սա րա կու թյան հա մար սպառ-
վում է վաս տա կա յին աշ խա տան քը, և այլևս հնա րա վոր չէ լիար ժեք զբաղ վա ծու թյու նը: 
Այս դրույ թը, ոչ վեր ջին հաշ վով, կա րող է հերք վել սկան դի նավ յան երկր նե րի կող մից, ո րոնք 
ի րար հետ միա վո րում են զբաղ վա ծու թյան բարձր մա կար դակ ու բարձր սո ցիա լա կան 
ստան դարտ ներ: Գեր մա նիա յում ևս հ նա րա վոր ե ղավ գոր ծազր կու թյու նը տա րի նե րի 
լճա ցու մից հե տո ակն հայ տո րեն նվա զեց նել: Ի հար կե, ուր վագծ վող խո րը տնտե սա կան 
ճգնա ժա մով զանգ վա ծա յին գոր ծազր կու թյան թե ման նոր հրա տա պու թյուն ձեռք կբե րի: 
Բայց միև նույն ժա մա նակ մշտա կա է «ճկու նաց ված գե րաշ խա տան քա յին հա սա րա կու-
թյան» հան դեպ վա խը: Ան գամ ե թե ար տադ րո ղա կա նու թյան ա ռա ջըն թա ցը նպաս տել է 
այն բա նին, որ այ սօր բազ մա պա տիկս քիչ աշ խա տանք է անհ րա ժեշտ բազ մա պա տիկս 
մեծ հա մա խառն ազ գա յին արդ յուն քի հաս նե լու հա մար, քան, օ րի նակ, 40 տա րի ա ռաջ, 
ա պա դա աշ խա տան քի փո փո խու թյան շուրջ քննարկ ման մեջ ըն դա մե նը կող մե րից մեկն է:

 Շր ջա դարձ աշ խա տան քի կազ մա կերպ ման մեջ
Ան գամ ե թե վաս տա կա յին աշ խա տան քի ձևա վո րու մը միայն ո րո շա կի փու լե րում 
ու հա մադ րու թյուն նե րում է դառ նում լայն հա սա րա կա կան քննարկ ման ա ռար կա, 
այ դու հան դերձ, այն մշտա պես բնո րոշ է զբաղ ված նե րի ա ռօր յա յին: Արդ յու նա բե-
րա կան աշ խա տան քը սեր տո րեն միահ յուս ված էր կոն վե յե րի կամ հաս տոց նե րի 
մոտ աշ խա տան քի հետ: Չ նա յած որ, այս պես կոչ ված, աշ խա տան քի թեյ լո րիս տա-

13 «Prekär» բա ռը սե րում է լա տի նե րե նից և ն շա նա կում է մո տա վո րա պես «խնդրան քով ձեռք բեր ված» 
կամ «ա նա պա հով»
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ստան դարտ նե րով, այ սինքն՝ ո րոշ ա ռու մով աշ խա տան քի գի տա կան պլա նա վոր-
մամբ, չէր ո րո շում բո լոր մարդ կանց ի րա կա նու թյու նը, այ դու հան դերձ, դրա նից 
գա լիս էին տպա վո րիչ ազ դե ցու թյուն ներ ոչ միայն ամ բողջ հա սա րա կու թյան վրա, 
այլ նաև հե տաշ խա տան քա յին կյան քի վրա: Բան վո րա կան շարժ ման, հատ կա պես 
արհ միու թյուն նե րի պատ մու թյու նը ևս հ նա րա վոր չէ հաս կա նալ ա ռանց աշ խա-
տան քի թեյ լո րիս տա կան կազ մա կերպ ման ու խո շոր գոր ծա րա նի:

Թեյ լո րիզ մից զատ՝ 1980-ա կան թվա-
կան նե րին, ի դեմս տո յո տիզ մի14, ձևա-
վոր վեց մի երկ րորդ նո րա րա րա կան 
ար տադ րա կան մո դել: Այդ ար տադ-
րա կան մո դե լը, որն այդ պես է ան վան-
վել ճա պո նա կան ավ տոար տադ րող 
«Տո յո տա» կոն ցեռ նում ժա մա նա կին խմբա յին աշ խա տան քի հի ման վրա ձևա վոր ված 
աշ խա տան քի նոր կազ մա կերպ ման պատ ճա ռով, մաս նա վո րա պես, նպա տակ ու ներ 
հա վա սա րակշ ռել աշ խա տան քի խիստ բա ժան ման թե րու թյուն նե րը և հ նա րա վո րել 
աշ խա տող նե րի ա վե լի ու ժեղ ին տեգ րումն ի րենց ա ռա վել ընդգր կուն ու նա կու թյուն նե րով: 
Աս պեկտ նե րից մե կը վաս տա կա յին աշ խա տան քի հու մա նի զա ցումն էր, ին չը միա ժա մա նակ 
նաև արհ միու թե նա կան գոր ծա րա նա յին քա ղա քա կա նու թյան հիմ նա կան ձգտում նե րից 
մեկն էր: Դ րա հետ կապ ված ձգտումն էր աշ խա տան քա յին պայ ման նե րի բա րե լա վու մը՝ 
աշ խա տան քի և կ յան քի ո րա կը միա վո րե լու, ա ռող ջա պա հա կան ին տեգր ման հնա րա վո-
րու թյուն ստեղ ծե լու և հա սա րա կա կան հարս տու թյու նը խթա նե լու հա մար:

Աշ խա տան քի կազ մա կերպ ման մա սով նո րա րա րու թյուն նե րի գե րա զանց վայ րեր են ե ղել 
մեծ մա սամբ ավ տո մո բի լա յին ար տադ րու թյան գոր ծա րան նե րը: Ընդ ո րում, կարևոր 
ազ դակ էր բխում շվե դա կան «վոլ վո» ավ տո կոն ցեռ նի գոր ծա րան նե րում խմբա յին 
աշ խա տան քի նոր ձևե րից: 1980-ա կան թվա կան նե րի սկզբնե րին ավ տո մատ կամ 
կի սաավ տո մատ ռե ժի մով խմբա յին աշ խա տան քի նոր ձևե րի հայտ նա գոր ծումն ու նոր 
ար տադ րա կան հա յե ցա կար գե րը ևս սեր տո րեն կապ ված էին այդ ա ռանց քա յին արդ յու-
նա բե րու թյան հետ: Կի սաավ տո մատ ռե ժի մով խմբա յին աշ խա տան քի հետ կապ վում էր 
ա ռա վել բազ մա կող մա նի, ա ռա վել հե տաքր քիր և ո րա կա վոր մամբ ա ռա վել հա րուստ 
աշ խա տան քա յին ի րա վի ճա կի հույ սը, ի րա վի ճակ, ո րի դեպ քում աշ խա տող ներն ի րենց 
աշ խա տան քա յին ծա վա լի բաշխ ման և հա մա պա տաս խան ո րո շում նե րին մաս նակ ցու-
թյան ա ռու մով ստա նում են ան հա տա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ա վե լի մեծ ա զա տու թյուն: 
Այն պես էր թվում, թե խմբա յին աշ խա տան քը դառ նում է աշ խա տան քի նոր աշ խար հի 
խորհր դա նի շը, և որ ան հա տը հա մա գոր ծակ ցող խմբում նոր ար ժեք է ստա նում:

14 Կոչ վել է ավ տո մե քե նա ներ ար տադ րող «Տո յո տա»-ի ա նու նով, ո րը փոր ձում էր զանգ վա ծա յին ար տադ-
րու թյան ար տադ րո ղա կա նու թյու նը կա պակ ցել ցե խա յին սկզբուն քով ար տադ րու թյան ո րա կի հետ:

Թեյլորիզմը գա լիս է Ֆ րե դե րիկ Թեյ լո րից (1856 

- 1915թթ.): Ն րա նպա տակն աշ խա տան քը հնա րա վո-

րինս արդ յու նա վետ կազ մա կեր պելն էր: Ընդ ո րում, նա 

այն տե սա կե տին էր, որ բան վոր նե րը գոր ծում են նույն 

սկզբունք նե րով, ինչ պես մե քե նա նե րը, և փոր ձում էր գոր-

ծա րա նա յին ար տադ րա կան պրո ցես նե րը կա ռու ցար կել 

մե խա նի կա կան կոն վե յե րա յին աշ խա տան քի տես քով:
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Այն քա նով, որ քա նով ստան դար տաց ված կոն վե յե րա յին աշ խա տան քը (թեյ լո րիզ մը) հա սավ 
իր սահ ման նե րին, բա նը հա սավ նաև աշ խա տան քա յին պայ ման նե րի բա րե լավ ման շուրջ 
բա նա վե ճին, ո րոնք դե պի մաս նա կի ավ տո նոմ խմբա յին աշ խա տանք զար գաց ման 
մեջ մո տե նում էին «լավ աշ խա տանք» տես լա կա նին: Այդ գոր ծըն թա ցը Գեր մա նիա յում 
մի ջազ գա յին բաղ դա տու թյամբ հա մե մա տա բար մեծ տա րա ծում է գտել, այն պես որ ո րոշ 
հե ղի նակ ներ խո սում են գեր մա նա կան հա տուկ ճա նա պար հի մա սին, ո րի ո րա կա կան 
չա փու մը հեն վում է թեյ լո րիզ մում մշակ ված ո րակ յալ մաս նա գի տա կան աշ խա տան քի 
հիմ քի և դո ւալ մաս նա գի տա կան կրթու թյան վրա: Այդ հիմ քի վրա ո րոշ չա փով տե ղի էր 
ու նե նում հու մա նի զաց ման և ռա ցիո նա լի զաց ման ներ դաշ նա կե ցում, որն էլ իր հեր թին 
հան դի սա նում է ար տա հան մա նը կողմ նո րոշ ված արդ յու նա բե րու թյան մեջ ճկուն մաս-
նա գի տաց ման նա խագ ծի հա մար արդ յու նա վետ հիմք: Բայց 1990-ա կան թվա կան նե րի 
կե սե րից սկսած՝ արդ յու նա բե րա կան աշ խա տան քի այդ յու րա հատ կու թյու նը վերս տին 
դար ձել է քննարկ ման ա ռար կա, ո րով հետև մի կող մից՝ տնտե սա կան ու ֆի նան սա կան 
հար կադ րանք նե րը և մ յուս կող մից՝ խմբա յին աշ խա տան քում հա կա սա կան զար գա-
ցում նե րը հար ցա կա նի տակ են դրել դրա արդ յու նա վե տու թյունն ու ըն դու նե լիու թյու նը:

Այս ըն թաց քում սթա փու թյուն է տի րում: Խմ բա յին աշ խա տան քը թեև ըն դար ձակ-
վել է, բայց ա ռայժմ չեն ի րա կա նա ցել դրա հետ կապ ված սպա սե լիք ներն աշ խա-
տան քի ո լոր տի ար մա տա կան հու մա նի զա ցիա յի ա ռու մով: Ընդ հա կա ռա կը, զբաղ-
ված նե րի աշ խա տա տե ղում աշ խա տան քի կազ մա կերպ ման հնա րա վո րու թյուն նե րը 
շատ ո լորտ նե րում դարձ յալ կրճատ վել են հօ գուտ ա վե լի ու ժեղ ստան դար տաց ման: 
Այդ պես այ սօր վա արդ յու նա բե րա կան աշ խար հում ա ռա վե լա գույն ար տադ րո ղա-
կա նու թյան հա մար մրցակ ցու թյան մեջ են տար բեր աշ խա տան քա յին ռե ժիմ ներ:

Խո շոր արդ յու նա բե րա կան աշ խա տան քի վե րաց մա նը զու գա հեռ միև նույն ժա մա նակ 
աշ խա տան քի մեկ այլ տիպ է հետզ հե տե դառ նում հա սա րա կա կան քննարկ ման ա ռար կա: 
Խոս քը ճկուն, գի տե լի քա մետ սպա սար կո ղա կան աշ խա տան քի մա սին է: հա ճախ է ելն-
վում այն բա նից, որ ան հատ ներն այդ ո լորտ նե րում ա վե լի շատ ինք նա վա րու թյուն ու նեն: 
Ա մեն դեպ քում նրանք աշ խա տում են ոչ թե խո շոր, այլ փոքր ձեռ նար կու թյուն նե րում 
և շատ ա վե լի մեծ պա տաս խա նատ վու թյուն են կրում ի րենց աշ խա տան քի արդ յունք-
նե րի հա մար: Աշ խա տան քի այդ ձևի հետ կար ծես թե կա պի մեջ է դրվում հաս տատ-
ված աշ խա տան քա յին ռե ժի մի վեր ջը: Եվ աշ խա տա ժա մա նա կի կրճատ ման փո խա րեն 
խոս վում է «ան վերջ աշ խա տե լու» մա սին: Օ րի նակ՝ է լեկտ րո նա յին փոս տի և բջ ջա յին 
հե ռա խո սի դա րաշր ջա նում շատ աշ խա տա կից նե րից ակն կալ վում է, որ մշտա պես, նաև 
օ րենսդ րա կան դրույթ նե րից այն կողմ, աշ խա տան քա յին ժա մե րից դուրս հա սա նե լի 
լի նեն: Այդ զար գաց ման հնա րա վո րու թյուն նե րի և ռիս կե րի մա սին բա նա վե ճում վճռո-
րոշ դեր է խա ղում աշ խա տող նե րի ո րա կա վո րու մը, ե թե խոսքն ա վե լի շատ ան կա խու-
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հու զա կա նո րեն այր վել-սպառ վե լու հա մախ տա նի շի (հո գե պես հյուծ վա ծու թյուն աշ խա-
տան քից), աշ խա տան քի կող մից մար դու ամ բող ջա կան կլան վա ծու թյան նոր ձևե րը և 
կ յան քի ա վե լի լավ ո րա կի ա ռու մով դրան ցից բխող հա կա սու թյուն նե րը:

վեր ջին տա րի նե րին շատ է քննարկ վել այն հար ցը, թե որդ յո՞ք կա գոր ծա ռո ւի նոր տի պի 
պես մի բան, ո րը որ պես «աշ խա տու ժա յին ձեռ նար կա տեր» նաև պա տաս խա նա տու է 
իր սե փա կան «employability»-ի (զբա ղու նա կու թյան) հա մար: Դ րա նով ու շադ րու թյու նը 
պետք է բևեռ վի զար գաց ման մի գոր ծըն թա ցի վրա, որն սկսվում է պրո լե տա րա կան 
վար ձու բան վո րով, անց նում մաս նա գի տաց ված գոր ծա ռո ւով և հաս նում ձեռ նար կու-
թե նաց ված աշ խա տու ժա յին ձեռ նար կա տեր: Շու կա յան ման կա պա լա յին հա րա բե րու-
թյուն նե րի պայ ման նե րում մա սամբ ինք նա կազ մա կերպ վող աշ խա տու ժա յին ձեռ նար-
կա տի րոջ հատ կա նիշ նե րը բևեռ վում են հատ կա պես ե րեք չա փում նե րի վրա, ո րոնք են՝ 
ան հա տա կա նաց ված ո րա կա վո րում նե րը, աշ խա տան քի սիս տե մա տիկ ինք նա վե րահս-
կո ղու թյու նը, ինչ պես նաև սո ցիա լա կան պաշտ պան վա ծու թյան ծանր պայ ման նե րում 
ինք նա շա հա գործ ման վտան գը: Քա նի որ աշ խա տու ժա յին ձեռ նար կա տի րոջ պա րա-
գա յում խոս քը սո ցիա լա կան մի կա ռու ցար կի մա սին է, ո րը կհա մա պա տաս խա ներ 
շու կա յա հիմք տնտե սու թյան մի նոր աս տի ճա նի, սո ցիո լոգ ներ Ֆոս սը և Փոնգ րաթ ցը 
հան գում են նոր ներ ձեռ նար կու թե նա յին իշ խա նա կան հա րա բե րու թյուն նե րի հետև յալ 
գնա հատ մա նը. «Կա պի տա լիս տա կան ձեռ նար կու թյուն նե րում կա պի տա լի և աշ խա-
տան քի միջև հա կա սու թյունն աշ խա տու ժա յին ձեռ նար կա տի րոջ տի պով չի վե րա նում, 
այլ վե րած վում է տար բեր տե սա կի ձեռ նար կա տե րե րի միջև կա ռուց ված քա յին հա կա-
սու թյան» (Ֆոսս, Փոնգ րաթց, 2003թ., 32): Նույ նիսկ ե թե, ինչ պես քննա դատ նե րի կող մից 
ի րա վամբ ա ռարկ վում է, այդ տի պը ոչ մի դեպ քում դեռ ո րո շիչ չէ աշ խա տան քի աշ խար հի 
հա մար, այ դու հան դերձ, վեր հան ված հատ կա նիշ ներն ար դեն հի մա լայ նո րեն սփռված են:

Լավ աշ խա տան քի քա ղա քա կա նու թյան հա մար ա մե նա մեծ մար տահ րա վե րը 
ներ կա յումս ծանր պայ ման նե րում աշ խա տող նե րի թվի կտրուկ աճն է: Ընդ ո րում, 
ա ռանձ նա պես խնդրա հա րույց է այն, որ այդ ո լոր տից դուրս գա լու ճա նա պար հը 
շա րու նակ ա վե լի դժվա րին է դար ձել: Սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի նա խագ ծի հա մար 
լավ աշ խա տան քը՝ այն ան հատ նե րի ա ռու մով, ում դա վե րա բե րում է, կարևոր է 
ա ռա ջին հեր թին եր կու պատ ճա ռով: Նախ՝ վատ աշ խա տան քը պետք է հու մա նի-
զաց վի, և երկ րորդ՝ այդ հատ վա ծում աշ խա տող նե րին հե տա գա զար գաց ման հա մար 
պետք է ցու ցա բեր վի ա ջակ ցու թյուն այդ գո տուց վերս տին դուս գա լու գոր ծում:

 Մաս նակ ցա կա նու թյան դե րա կա տար ներն ու մե թոդ նե րը
Արդ յու նա բե րա կան աշ խա տա կար գի նշա նա կու թյան նվազ ման հետ կապ ված են լավ 
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աշ խա տան քի քա ղա քա կա նու թյան գոր ծող դե րա կա տար նե րին ներ կա յաց վող նոր 
պա հանջ ներ: Միու թյուն նե րի և պե տու թյան կող քին ձեռ նար կու թե նա յին դե րա կա-
տար նե րը կազ մում են լավ աշ խա տան քի հա մար պայ մա նա վոր ված քա ղա քա կա նու-
թյան գեր մա նա կան մո դե լի եր րորդ վճռո րոշ սյու նը: Մինչև 1980-ա կան թվա կան նե րը 
նրանց գոր ծու նեու թյունն ի րա կա նաց վում էր վեր ձեռ նար կու թե նա յին պայ մա նա վոր-
վա ծու թյուն նե րով ձեռք բեր ված, ինչ պես նաև պե տա կա նո րեն նոր մա վոր ված ստան-
դարտ նե րի շրջա նակ նե րում: Այդ քա նով Գեր մա նիա յում ձևա վոր վել է ձեռ նար կու թե նա-
յին սո ցիա լա կան կարգ, ո րը կողմ նո րոշ վում է վեր ձեռ նար կու թե նա յին կար գա վոր ման 
նմուշ նե րին՝ ստիպ ված չլի նե լով դրանք սոսկ կրկնել: Գեր մա նա կան մո դե լը թույլ է 
տա լիս զա նա զան ձեռ նար կու թե նա յին գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մադ րու թյուն նե րի և 
ի րա րով փո խա նա կե լի նմուշ նե րի ընդգր կույթ: Ի հար կե, դրանք սահ մա նա փակ վում 
են շրջա նա կա յին պայ ման նե րով: Օ րի նակ՝ գոր ծա դիր տնօ րի նու թյու նը պար տա վոր է 
անձ նա կազ մա յին հար ցե րում հաշ վի առ նել ինչ պես անձ նա կազ մի և ձեռ նար կու թե նա-
յին խորհր դի շա հե րը, այն պես էլ վեր ձեռ նար կու թե նա յին ատ յան նե րի սահ մա նած նոր-
մե րը, այ սինքն՝ սա կագ նա յին պայ մա նագ րե րում ամ րագր ված և պե տա կան նոր մե րը: 
Ընդ հա կա ռա կը, ձեռ նար կու թե նա յին խոր հուրդն աշ խա տող նե րի շա հե րի պաշտ պա-
նու թյան իր գոր ծա ռույ թը պետք է զու գակ ցի ձեռ նար կու թյան ար տադ րո ղա կա նու-
թյան ու տնտե սա կան հա ջո ղու թյան հա մար պա տաս խա նատ վակ ցու թյան հետ: Ձեռ-
նար կու թե նա յին մաս նակ ցա կա նու թյան ու հա մա գոր ծակ ցու թյան մո դելն իր հեր թին 
պար զո րոշ կեր պով նե րառ վում է «Ձեռ նար կու թյուն նե րի ի րա վա կան ռե ժի մի մա սին» 
օ րեն քի աշ խա տան քա յին հիմ քում. «Գոր ծա տուն և ձեռ նար կու թե նա յին խոր հուր դը 
հա մա գոր ծակ ցում են՝ հաշ վի առ նե լով գոր ծող սա կագ նա յին պայ մա նագ րե րը, փոխվս-
տա հո րեն և ձեռ նար կու թյու նում ներ կա յաց ված արհ միու թյուն նե րի ու գոր ծա տու նե րի 
միու թյուն նե րի հետ գոր ծակ ցե լով՝ ի բա րօ րու թյուն գոր ծա ռու նե րի և ձեռ նար կու թյան» 
(«Ձեռ նար կու թյուն նե րի ի րա վա կան ռե ժի մի մա սին» օ րեն քի § 2, պարբ. 1):

Շա հե րի պաշտ պա նու թյան մո դե լը Գեր մա նիա յում ֆոր մալ տար բե րում է ձեռ նար-
կու թե նա յին խոր հուր դը և արհ միու թյու նը, այ սինքն՝ ձեռ նար կու թե նա յին խորհր դի 
ան դամ նե րը պար տա դիր չէ, որ լի նեն որևէ արհ միու թյան ան դամ, իսկ արհ միու թյունն 
ուղ ղա կի և մե խա նի կա կան ազ դե ցու թյուն չու նի ձեռ նար կու թե նա յին խորհր դի վրա: 
Այդ ֆոր մալ բա ժան ման ա ռու մով գեր մա նա կան մո դե լի ա մե նա մեծ ձեռք բե րում նե-
րից մեկն այն է, որ ձեռ նար կու թե նա յին խորհր դի և արհ միու թյան մեջ ձևա վոր վել է 
ոչ այն քան ան հաղ թա հա րե լի մրցակ ցու թյուն, որ քան սերտ ա ռօ րեա կան կապ: վեց 
տաս նամ յա կից ի վեր ձեռ նար կու թե նա յին խոր հուրդ նե րի ան դամ նե րի ա վե լի քան 
70 տո կո սը միա ժա մա նակ արհ միու թյուն նե րի ան դամ ներ են և արհ միու թյուն նե րում 
հա սա րա կա կան հի մունք նե րով նշա նա կա լի գոր ծա ռույթ ներ են ի րա կա նաց նում: Ե թե 
ձեռ նար կու թե նա յին խոր հուրդն անձ նա կազ մի, ձեռ նար կու թյան ղե կա վա րու թյան և 
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ճակ» (Ֆ յուրս թեն բերգ, 2000թ. [1958թ.]), ա պա ձեռ նար կու թյան գոր ծա դիր տնօ րի-
նու թյու նը ստիպ ված է տա րու բեր վել անձ նա կազ մի, ձեռ նար կու թե նա յին խորհր դի և 
ձեռ նար կու թյան ղե կա վա րու թյան, ինչ պես նաև գոր ծա տու նե րի միու թյան վճռո րոշ 
շա հե րի ու պա հանջ նե րի միջև: Ձեռ նար կու թե նա յին խորհր դի և գոր ծա դիր տնօ րի-
նու թյան շա հե րի միջև հա կա սու թյուն նե րը հարթ վում են ըստ սահ ման ված կար գի, 
բա ցա հայտ կոնֆ լիկ տը բա ցա ռու թյուն է: Այն տեղ, որ տեղ բա ցա հայտ կոնֆ լիկտ ներ 
են լի նում բաշխ ման կամ կազ մա կեր պա կան հար ցե րում, հա ճախ ներգ րավ վում են 
ար տա ձեռ նար կու թե նա յին դե րա կա տար ներ: Ձեռ նար կու թե նա յին խոր հուրդն ու գոր-
ծա դիր տնօ րի նու թյու նը ի րենց վե րա պահ ված խմբա յին ո լորտ նե րի ա մե նա կարևոր 
հիմ նա կան դե րա կա տար ներն են: Ն րանք ու նեն տար բեր ի րա վա կան բնույթ և, 
որ պես կա նոն, ան հա վա սար իշ խա նա կան ռե սուրս ներ, այն պես որ արդ յու նա բե րա-
կան հա րա բե րու թյուն նե րի քա ղա քա կան դաշ տում խոս քը մեծ մա սամբ հա վա սար 
ու ժեր ու նե ցող դե րա կա տար նե րի մա սին չէ: Ձեռ նար կու թե նա յին դե րա կա տար նե րը 
սա կագ նա յին պայ մա նագ րե րի քա ղա քա կա նու թյան ո լոր տում հրա ժար վում են պլա-
նա վոր ման ի րա վունք նե րից հօ գուտ միու թե նա յին ո րո շում նե րի հար թու թյան և դ րա-
նով հետևում են պատ մա կա նո րեն ձևա վոր ված հաս տա տու թե նա յին մի նմու շի, ո րը 
մինչև հի մա խրա խու սել է հա մա գոր ծակ ցու թյան մի ե ղա նակ, ո րի կարևո րա գույն 
բա ղադ րիչ ներն ա ռաջ նա հերթ տար բե րակ վում են քա ղա քա կա նի և տն տե սա կա նի: 

Մար տահ րա վեր ներ՝ մաս նակ ցա կա նու թյան հա մար
Ձեռ նար կու թե նա յին խորհր դի ան դամ նե րի մաս նակ ցա կա նու թյան, ձեռ նար կու-
թյուն նե րում սե փա կան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի, ինչ պես նաև դի տորդ խոր հուրդ-
նե րում հաս տի քա յին արհ միու թե նա կան նե րի մի ջո ցով տնտե սա կան հար ցե րում 
մաս նա կի գոր ծակ ցու թյան՝ աշ խա տան քի բա ժան ման վրա հիմն ված մո դե լը ներ-
կա յումս կանգ նած է նոր մար տահ րա վեր նե րի առջև:

1.Մասնակցականությանդերակատարներինկապակցողուժերըփշրվումեն:
Աշ խա տան քա յին քա ղա քա կա նու թյան ո լորտ նե րում ո րո շում նե րի կա յաց ման վեր ձեռ նար-
կու թե նա յին մա կար դա կի ըն դու նու մը ձեռ նար կու թե նա յին մա կար դա կի կող մից ա մենևին 
ինք նին հաս կա նա լի չէ, այլ նաև պատ մա կա նո րեն ձևա վոր ված վար վե լա կեր պե րի և առ կա 
քա ղա քա կան ու ժա յին հա րա բե րու թյուն նե րի ար տա հայ տու թյուն է: Քան զի այն տեղ, 
որ տեղ գոր ծա դիր տնօ րի նու թյուն նե րը տես նում են սա կագ նա յին քա ղա քա կա նու թյան 
սե փա կան ճա նա պարհ նե րով գնա լու հնա րա վո րու թյուն ներ՝ չվնա սե լով ձեռ նար կու թյու-
նում տի րող խա ղա ղու թյու նը և տն տե սա կան ար տադ րո ղա կա նու թյու նը, եր բեմն դրա 
փոր ձերն ար վում են, ընդ ո րում, վեր ջին տա րի նե րին ա վե լի ու ա վե լի հա ճախ: Սո ցիալ-
դե մոկ րա տիա յի նա խագ ծի հա մար հստակ է, որ աշ խա տող նե րի մաս նակ ցու թյու նը ոչ 
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թե բա րե հա ճու թյան հարց է, այլ խոսքն այս տեղ մաս նակ ցու թյան՝ օ րեն քով ամ րագր ված 
հիմ նա րար ի րա վուն քի մա սին է, ո րը ոչ մի պա րա գա յում չի կա րող դրվել սա կար կու թյան:

վեր ձեռ նար կու թե նա յին քա ղա քա կա նու թյան օ րի նա կար գու թյան և ըն դու նե լիու-
թյան հա մար կարևոր է, որ ձեռ նար կու թե նա յին դե րա կա տար նե րը տես նեն, որ 
միու թե նա յին մա կար դա կում ի րենց ազ դե ցու թյունն ու շա հե րը հաշ վի են առն ված: 
Դա, որ պես կա նոն, միու թյուն նե րի հա մար ի րենց ան դամ նե րի նկատ մամբ լո յա-
լու թյան և պար տա վոր վա ծու թյան բարձր աս տի ճա նի հաս նե լու նա խադր յալ է: 
Ընդ ո րում, ա վան դույ թը ե ղել է կարևոր կա պակ ցող ուժ, ո րը բնո րոշ է ե ղել արդ-
յու նա բե րա կան հա րա բե րու թյուն նե րի տի րույ թին: Սա կայն վեր ջին 20 տա րին այն 
կտրուկ կորց րել է իր նշա նա կու թյու նը: Մի քա նի տաս նամ յակ շա րու նակ գեր մա-
նա կան ձեռ նար կու թյուն նե րի մե ծա մաս նու թյու նում կար գոր ծա ռույթ նե րի փորձ-
ված, ոչ հիմ նո վին հե տամտ ված բաշ խում, որն ա վանդ վում էր սերն դից սե րունդ: 
Միու թյուն նե րի և ձեռ նար կու թե նա յին դե րա կա տար նե րի միջև մշա կու թա յին-ա-
վան դա կան կա պակ ցող ու ժերն այս ըն թաց քում կար ծես թե կորց նում են ի րենց 
ազ դե ցու թյան ու ժը: 1980-ա կան թվա կան նե րից սկսած՝ նշմար վում է մի մի տում, 
որ միու թե նա յին նոր մա վոր ման ու ժը թու լաց վում է: Կա ռա վար ման մար մին ներն 
ու ձեռ նար կու թե նա յին խոր հուրդ նե րը ա վե լի ու ա վե լի հա ճախ են գնում ի րենց 
սե փա կան ճա նա պարհ նե րով, հրա պա րա կայ նո րեն ար տա հայ տում են ի րենց դժգո-
հու թյու նը միու թե նա յին մա կար դա կում կա յաց ված ո րո շում նե րի նկատ մամբ և չեն 
ցու ցա բե րում դրանց հետևե լու պատ րաս տա կա մու թյուն:

2.Ձեռնարկութենայինխորհուրդըկոնտակտայինանձևշահերիներկայացուցիչէ
բոլորզբաղվածներիհամար: Մեծ մար տահ րա վեր է եզ րա յին և ա ռանց քա յին անձ նա-
կազ մե րի շա հե րի հա վա սա րար պաշտ պա նու թյու նը: Ձեռ նար կու թյուն նե րի անձ նա կազ-
մե րի կա ռուց ված քը վեր ջին տա րի նե րին խիստ փոխ վել է: Ժա մա նա կա վոր աշ խա տող 
գոր ծա ռու նե րի, մաս նա կի զբաղ վա ծու թյուն ու նե ցող նե րի և վար ձու աշ խա տող նե րի 
թվա քա նա կը խիստ ա ճել է: Դա ձեռ նար կու թյուն նե րում կա րող է լի նել կոնֆ լիկտ նե րի 
պատ ճառ, ո րով նաև ձեռ նար կու թե նա յին մաս նակ ցա կա նու թյան առջև ծա ռա նում են 
միջ նորդ ման ու հա մե րաշ խու թյան հիմ նախն դիր ներ: Ձեռ նար կու թե նա յին խոր հուր դը 
ներ կա յաց նում է մշտա պես փո փոխ վող անձ նա կազմ՝ ընդս մին եր բեմն ու նե նա լով զբաղ-
ված նե րի վատ պաշտ պան ված խմբե րի շա հե րը նույն հա ջո ղու թյամբ, ինչ պես մշտա կան 
անձ նա կազ մե րի պա րա գա յում՝ ներ կա յաց նե լու բա ցա ռիկ հիմ նախն դիր ներ:

3.Ձեռնարկություններիմասնակցականությանմոդելնառճակատվումէձեռնար-
կութենայինպատասխանատվության՝իրարիցհեռացողձևերիհետ:«Ձեռ նար-
կու թյուն նե րի ի րա վա կան ռե ժի մի մա սին» օ րեն քի ստեղծ ման ժա մա նակձեռ նար կու-



152

Օ
Ր
Ի
Ն
Ա
Կ
Ն
Ե
Ր թյուն նե րում ո րո շում ներ կա յաց նող նե րը, որ պես կա նոն, նրանք էին, ով քեր էլ կրում էին 

տնտե սա կան ռիս կը: Ձեռ նար կու թե նա յին խորհր դի մաս նակ ցա կա նու թյու նը թեև սահ-
մա նա փակ ված է ձեռ նար կու թյան կազ մա կեր պա կան կա ռուց ված քի և անձ նա կազ մա-
յին հար ցե րով, այ դու հան դերձ, նրանք, որ պես կա նոն, մաս նակ ցում էին նաև տնտե սա-
կան ո րո շում նե րի քննարկ մա նը և անհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում դրանք մեր ժում: Բայց 
մի ջազ գայ նաց մամբ և սե փա կա նա տե րե րի ու ձեռ նար կու թյուն նե րի ղե կա վա րու թյան՝ 
ի րա րից ա ռանձ նաց մամբ տնտե սա կան ո րո շում նե րը կար գադր վում են, ո րը հա կա սում է 
անձ նա կազ մի, բայց նաև ձեռ նար կու թյան բա րե կե ցու թյա նը՝ չըն ձե ռե լով այդ ո րո շում նե րի 
վրա ձեռ նար կու թե նա յին դե րա կա տար նե րի կող մից ար դեն նա խա պես ազ դե լու հնա-
րա վո րու թյուն: Աշ խա տող նե րի հա մար տնտե սա կան վնաս նե րը թեև կա րող են մեղմ վել 
ձեռ նար կու թե նա յին խորհր դի կող մից տար վող բա նակ ցու թյուն նե րով, սա կայն ձեռ նար-
կու թյուն նե րի զար գա ցումն ու «ֆի նան սա կան շու կա յին կողմ նո րոշ ված կա ռա վա րու մը» 
նոր մար տա վեր նե րի ա ռաջ են կանգ նեց նում մաս նակ ցա կա նու թյան մո դե լը:

4. Ձեռնարկություններիմիջազգայնացումըպահանջումէմասնակցականու-
թյանմիջազգայնացում:Աշ խա տան քա յին պայ ման նե րի վա տաց ման հա մար հիմ նա-
կան փաս տարկ նե րից մե կը մնում է ձեռ նար կու թյուն նե րի տե ղա կայ ման վայ րի հար ցում 
մրցակ ցու թյու նը, հա ճախ նույ նիսկ՝ մի կոն ցեռ նի ձեռ նար կու թյուն նե րի միջև: Այս պես՝ 
ավ տո մո բիլ նե րի նոր մո դել նե րի վե րա բեր յալ, օ րի նակ, մրցույթ նե րը հայ տա րար վում են 
ամ բողջ կոն ցեռ նով մեկ, և այդ կերպ տե ղա կայ ման վայ րե րի միջև մրցակ ցու թյունն օգ տա-
գործ վում է աշ խա տա վար ձա յին ծախ սե րի և սո ցիա լա կան հա տու ցում նե րի կրճատ ման 
հա մար: Բայց առ կա է նաև հա մե րաշ խու թյան ա ռա ջին դրա կան փոր ձը, օ րի նակ, ջե նե-
րալ մո թոր սի եվ րո պա կան ար տադ րա կան տե ղա կա յում նե րի միջև, երբ ձեռ նար կու թյան 
կենտ րո նա կան գրա սեն յակն սպառ նում էր Եվ րո պա յում փա կել ա ռան ձին գոր ծա րան ներ: 
Ի դեմս Ձեռ նար կու թյուն նե րի եվ րո պա կան խորհր դի՝ ու նենք ա ռա ջին կարևոր վե րազ-
գա յին հաս տա տու թյու նը, ո րի ի րա վա սու թյուն ներն ար դեն այ սօր ի մաս տա լից կեր պով 
օգ տա գործ վում են: Բայց և այն պես, այս տեղ անհ րա ժեշտ են լրա ցու ցիչ ի րա վա կան 
բա րե լա վում ներ՝ գոր ծա տու նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հա մար հա վա սա րը հա վա սա րի 
հետ խո սե լու հնա րա վո րու թյուն ա պա հո վե լու նպա տա կով: Մի ջազ գա յին պա հանջ նե րը 
հաշ վի առ նող մաս նակ ցա կա նու թյան մեկ այլ աս պա րեզ է Եվ րո պա կան բաժ նե տի րա-
կան ըն կե րու թյու նը: Նաև դրա հա մար անհ րա ժեշտ է մշա կել ռազ մա վա րու թյուն ներ և 
հա յե ցա կար գեր, ո րոնք օգտ վեն ե ղած շան սե րից՝ միա ժա մա նակ նվա զեց նե լով ռիս կե րը: 
Տ րա մա բա նու թյու նը պար զու նակ է: Մաս նակ ցա կա նու թյան ի րա վունք ներ ա պա հո վե-
լու հա մար անհ րա ժեշտ է եվ րո պա կան մա կար դա կում հա մա գոր ծակ ցու թյան ու ժե ղա-
ցում՝ տար բեր դե րա կա տար նե րի և մա կար դակ նե րի ներգ րավ մամբ: Որ քան ա վե լի շատ 
հա ջող վի դա, նույն քան գո հա ցու ցիչ էլ կլի նեն արդ յունք նե րը:
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7.5.  Ն վա զա գույն աշ խա տա վար ձե րի  
վե րա բեր յալ բա նա վե ճը  
Ք լաու դիա Վայն քոփֆ15

Արդ յո՞ք ցածր աշ խա տա վար ձե րի ա ճող տե սա կա րար կշի ռը քա ղա քա կան գոր ծո-
ղու թյուն նե րի անհ րա ժեշ տու թյուն ազ դա րա րող հիմ նախն դիր է, թե՞ գոր ծազր կու-
թյան կրճատ ման գոր ծուն ռազ մա վա րու թյան անհ րա ժեշտ բա ղադ րիչ: Այս հար ցը 
Գեր մա նիա յում նախ կի նի պես խիստ վի ճե լի է: Չ նա յած վեր ջին տա րի նե րի բազ-
մա թիվ ու սում նա սի րու թյուն ներ հիմ նա կա նում միա հա մուռ կեր պով ա պա ցու ցել 
են, որ Գեր մա նիա յում ցածր աշ խա տա վար ձերն ար դեն զգա լի չա փե րի են հա սել 
(հմմտ., օր.՝ Շե ֆեր, 2003թ., ռայն / Գարթ ներ / Ք րուգ, 2005թ., Գ յո բել / Ք րաու զե 
/ Շուփ, 2005թ., Այխ հորսթ և ու րիշ ներ, 2005թ.), շա րու նակ վում են ցած րա վարձ 
զբաղ վա ծու թյան ընդ լայն ման պա հանջ նե րը, և նույ նիսկ դեռ հնչում են ա ռան ձին 
ձայ ներ, ո րոնք պա հան ջում են ցած րա վարձ աշ խա տա տե ղե րի ներդ րում:16

Ընդ հա նուր առ մամբ, բա նա վե ճը վեր ջին շրջա նում ա վե լի շատ տե ղա փոխ վել է դե պի 
այն հար ցը՝ արդ յո՞ք (միայն) պե տու թյան խնդիրն է ցածր աշ խա տա վար ձերն այն պես 
ա վե լաց նել, որ բյու ջե տա յին հա մա տեքս տում գո յու թյուն ա պա հո վող ե կա մուտ ներ 
ե րաշ խա վոր վեն, թե՞ սա կագ նա յին կամ օ րենսդ րա կան մա կար դա կով նվա զա գույն 
սահ ման ներ են ահ րա ժեշտ, ո րոնք կա պա հո վեն, որ ձեռ նար կու թյուն նե րը չկա րո-
ղա նան աշ խա տա վար ձե րը շա րու նակ նվա զեց նել: Ս տորև ստուգ վում և գեն դե րա-
յին հե ռան կա րից մեկ նա բան վում է ցածր, ինչ պես և ն վա զա գույն աշ խա տա վար-
ձե րի տի պա կան թեր և դեմ փաս տարկ նե րից մի քա նի սի հիմ նա վոր վա ծու թյու նը:

հօ գուտ ցած րա վարձ աշ խա տա տե ղե րի հա ճախ մատ նանշ վում է այն հան գա ման քը, 
որ դրանք կա րող են լի նել դե պի ա վե լի լավ վճար վող զբաղ վա ծու թյուն տա նող ցատ-

15 Այս հոդ վա ծը գրե թե նույ նա կան ձևով՝ «Ցածր և ն վա զա գույն աշ խա տա վար ձե րի վե րա բեր յալ քա ղա-
քա կան բա նա վե ճը՝ մեկ նա բան ված գեն դե րա յին հե ռան կա րից» վեր տա ռու թյամբ, որ պես «Ցածր և 
ն վա զա գույն աշ խա տա վար ձեր: վեր լու ծու թյուն գեն դե րա յին հե ռան կա րից» հոդ վա ծի ա ռան ձին գլուխ, 
հրա տա րակ վել է Ֆ րե դե րի քե Մա յե րի և Ան գե լա Ֆիդ լե րի (հրա տա րա կիչ) «Ամ րապնդ ված սխալ դիր քեր: 
Սե ռե րի միջև հա րա բե րու թյուն նե րին առնչ վող վեր լու ծու թյուն ներ» ծո ղո վա ծո ւում, 2008թ., Բեռ լին: 
Շ նոր հա կա լու թյուն ենք հայտ նում edition sigma հրա տա րակ չու թյա նը և հե ղի նա կին վե րատ պու թյան 
հնա րա վո րու թյան հա մար:
16 Այս հար ցի շուրջ հար մար մեջ բե րում ներ դժվար է գտնել: հա մա պա տաս խան հրա տա րա կու թյուն նե րի 
մե ծա մաս նու թյու նում ցած րա վարձ զբաղ վա ծու թյան պա հան ջը բարձ րաց վում է քիչ թե շատ վե րա պա-
հում նե րով: Այդ պի սին է, օ րի նակ, աշ խա տա վար ձե րի ա վե լի շատ ցրման, ցածր ո րա կա վոր ման աշ խա-
տան քի հա մար մրցու նակ աշ խա տա վար ձե րի թույ լատր ման, «աշ խա տա վար ձե րի տար բե րու թյան 
պա հան ջի» վե րա կանգն ման կամ նաև «ծա ռա յու թյուն նե րի բա ցը» փա կե լու անհ րա ժեշ տու թյան վե րա-
բեր յալ խո սակ ցու թյու նը՝ ԱՄՆ-ի հետ հա մե մա տու թյան մեջ: Որ պես օ րի նակ՝ այս տեղ մեջ բե րենք Փոր ձա-
գի տա կան խորհր դի 2006/2007թթ. եզ րա կա ցու թյու նից. «Բայց ծա ռա յու թյուն նե րի ո լոր տում բաց վում 
են զբաղ վա ծու թյան բազ մա թիվ հնա րա վո րու թյուն ներ, ինչ պես ցույց է տա լիս այլ երկր նե րի, օ րի նակ՝ 
Միաց յալ Նա հանգ նե րի, փոր ձը, և ինչ պես ու սու ցա նում է մեր երկ րի անց յա լին նետ ված հա յաց քը, երբ 
բազ մա թիվ աշ խա տա տե ղեր ցած րա վարձ ծա ռա յու թյուն նե րի ո լոր տում չա փից բարձր աշ խա տա վար-
ձա յին ծախ սե րի պատ ճա ռով կրճատ վել են»։ Փոր ձա գի տա կան խոր հուրդ, 2006թ., 370
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նե րի արդ յունք նե րը ճնշում են այդ առն չու թյամբ լա վա տե սու թյու նը: Ցածր վճար վող 
աշ խա տա տե ղե րից, այս պես կոչ ված, «վե րըն թաց շար ժու նու թյու նը» Գեր մա նիա յում 
վեր ջին տա րի նե րին ակն հայ տո րեն նվա զել է (հմմտ. ռայն / Գարթ ներ / Ք րուգ, 2005թ.): 
Դա է հաս տա տում նաև Աշ խա տան քի դաշ նա յին գոր ծա կա լու թյան (ԱԴԳ) տվյալ նե րի 
հի ման վրա Աշ խա տան քի և ո րա կա վոր ման ինս տի տու տի կող մից ար ված գնա հա-
տու մը, որ տեղ մենք հե տա մուտ ենք ե ղել այն հար ցին, թե 1998 թվա կա նին նվա զա գույն 
աշ խա տա վար ձի շե մից ցածր աշ խա տա վարձ ստա ցած լիար ժեք դրույ քով աշ խա տող-
նե րի ո՞ր մա սին է մինչև 2003 թվա կա նը հա ջող վել հաս նել բաձր (ցածր աշ խա տա-
վար ձի շե մից վերև) վճար վող զբաղ վա ծու թյան: Մի ջի նը 34,4 տո կո սին է դա հա ջող վել 
(այ սինքն՝ 2003 թվա կա նին դեռ աշ խա տող նե րի մեկ եր րոր դին): Բայց զբաղ ված նե րի 
խմբե րի կտրված քով հա ջո ղու թյան հա սած նե րի այդ բա ժին նե րը զգա լի տար բե րու-
թյուն էին տա լիս: Ա մե նա շա տը հա ջող վել է ե րի տա սարդ նե րին (մինչև 25 տա րե կան՝ 
62,3 %), բարձր ո րա կա վո րում ու նե ցող նե րին (բաձ րա գույն կրթու թյամբ՝ 53,6 %), ինչ պես 
նաև տղա մարդ կանց (50,4 %) հաս նել ա վե լի լավ վճար վող աշ խա տա տե ղի: Կա նանց 
պա րա գա յում, ընդ հա կա ռա կը, միայն յու րա քանչ յուր չոր րոր դին է հա ջող վել դուրս գալ 
ցածր աշ խա տա վար ձի տի րույ թից (27,1 %) (Բոշ / Կա լի նա, 2007թ., 45):

Ծայ րա հեղ վի ճե լի է ցած րա վարձ աշ խա տա տե ղե րի գնա հա տու մը նաև սո ցիալ-քա-
ղա քա կան հե ռան կա րից: Ե թե ո մանք փաս տար կում են, թե ամ բող ջա կան դրույ քա յին 
աշ խա տան քից ստաց ված ե կա մու տը պետք է բա վա րա րի գո յու թյան ինք նու րույն ա պա-
հո վու մը ե րաշ խա վո րե լու հա մար, և աղ քա տու թյու նը, չնա յած ամ բող ջա կան դրույ քով 
աշ խա տան քին, հան դուր ժե լի չէ, ա պա ու րիշ նե րը մատ նան շում են այն հան գա ման քը, թե 
ցած րա վարձ աշ խա տան քը պար տա դիր չէ, որ աղ քա տու թյան հասց նի: Մա սամբ նույ նիսկ 
ար տա հայտ վում է այն կար ծի քը, որ ցած րա վարձ աշ խա տող նե րի պա րա գա յում խոս քը 
գե րա զան ցա պես այն պի սի ան ձանց մա սին է, ով քեր «հա վե լա վաս տակ» են ա նում (հմմտ. 
օր.՝ Բ րեն քե / Այխ հորսթ, 2007թ.): Եր կու տե սա կե տում էլ միա ժա մա նակ զգաց վում է, որ 
ցածր աշ խա տա վար ձե րը կա նանց պա րա գա յում խնդրա հա րույց չեն: Օ րի նակ՝ նաև նվա-
զա գույն աշ խա տա վար ձե րի կողմ նա կից նե րի մոտ քա ղա քա կան ու շադ րու թյան կենտ րո-
նում ըն տա նի քի հայրն է, ով, չնա յած ամ բող ջա կան դրույ քին (ինչ պես նաև, անհ րա ժեշ տու-
թյան դեպ քում, ար տա ժամ յա աշ խա տան քին), այն քան քիչ է վաս տա կում, որ դրա նով իր 
ըն տա նի քը չի կա րող կե րակ րել: Կա նանց պա րա գա յում թվում է, թե այդ հիմ նախն դի րը 
պա կաս էա կան է: Ե թե այդ քան շա տերն են աշ խա տում ոչ լրիվ դրույ քով կամ փոք րա ծա-
վալ զբաղ վա ծու թյուն ու նեն, ա պա խոս քը, թերևս շա տերն այդ պես կմտա ծեն, այ նո ւա-
մե նայ նիվ, հա վա նա բար, գե րա զան ցա պես «հա վե լա վաս տա կող նե րի» մա սին է, ով քեր, 
չնա յած ցածր աշ խա տա վար ձե րին, աղ քա տու թյան պայ ման նե րում չեն ապ րում, ո րով-
հետև, կաս կա ծի դեպ քում, կա նաև ա վե լի լավ վաս տա կող ա մու սին կամ կյան քի ըն կեր:
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Ն ման խորհր դա ծու թյուն նե րում ճիշ տը միայն այն է, որ ոչ բո լոր ցած րա վարձ աշ խա-
տող ներն են աղ քա տու թյան մեջ ապ րում, ո րով հետև ըն տա նե կան տնտե սու թյան 
հա մա տեքս տում մե կից ա վե լի ե կա մուտ ներ են հա վաք վում, այն պես որ ըն տա նի քի 
ե կա մուտ նե րը, միա սին վերց րած, աղ քա տու թյան շե մից բարձր են: Ի րա կա նում 
աղ քա տու թյան ա ռանց քա յին պատ ճառն ա ռա ջին հեր թին գոր ծազր կու թյունն է 
կամ վաս տա կա յին աշ խա տանք չու նե նա լը և միայն մաս նա կիո րեն՝ ցածր վաս-
տա կա յին ե կա մուտ նե րը: Ա մեն դեպ քում, ցածր վճար վող հատ վա ծում աշ խա տող 
աղ քատ մարդ կանց բա ժի նը Գեր մա նիա յում ար դեն 1990-ա կան թվա կան նե րի 
վեր ջե րին կազ մում էր 41 %, ո րը բարձր էր ԵՄ մի ջի նից՝ 37 % (Մարլ յե / Պոն թյո, 
2000թ.): Եվ կաս կա ծե լի է թվում նաև այն են թադ րու թյու նը, թե ցածր աշ խա տա-
վարձ ստա ցող կա նայք ըն տա նե կան հա մա տեքս տում ա պա հով ված են: Բե քե րի 
կող մից կա տար ված վե լու ծու թյան հա մա ձայն (2006թ., ա), որն ի հար կե վե րա բե-
րում է ամ բող ջա կան դրույ քով աշ խա տող նե րին, ըն տա նե կան հա մա տեքս տում 
աղ քա տու թյան շե մից ներքև ապ րող, ցածր աշ խա տա վարձ ստա ցող կա նանց 
բա ժինն ըն դա մե նը անն շան չա փով է զի ջում (19 %) ցածր աշ խա տա վարձ ու նե ցող 
տղա մարդ կանց բաժ նին (22 %): Զուտ ըն տա նե կան հա մա տեքս տը հաշ վի առ նող 
դի տար կումն ան տե սում է այն հան գա ման քը, որ սո ցիա լա կան հա տու ցում նե րի 
այն պի սի պա հանջ նե րը, ինչ պի սիք են թո շա կը կամ գոր ծազր կու թյան նպաս տը, 
կախ ված են սե փա կան վաս տա կով պայ մա նա վոր ված ե կա մուտ նե րի չա փից: Ոչ 
վեր ջին հաշ վով պետք է հաշ վի առ նել, որ կյան քի ըն կե րոջ շնոր հիվ ա պա հով վա ծու-
թյու նը պար տա դիր չէ, որ տևա կա նո րեն կա յուն լի նի: Գոր ծազր կու թյու նը, ի րա րից 
հե ռա նա լը կամ ա մուս նա լու ծու թյու նը կա րող են դա ա րագ և տևա կա նո րեն փո խել:

Ն վա զա գույն աշ խա տա վարձն օ րեն քով ամ րագ րե լու դեմ բազ մա կիո րեն ա ռարկ վում է, 
թե ցածր աշ խա տա վար ձե րը ցածր ար տադ րո ղա կա նու թյան ար տա հայ տու թյուն են, և 
պե տու թյան կող մից աշ խա տա վար ձի ցածր սահ ման ներ դնե լը կհան գեց նի զբաղ վա-
ծու թյան կո րուստ նե րի: Դ րա նով էա պես կվատ թա րա նան հատ կա պես ցածր ո րա կա-
վա րում ու նե ցող նե րի աշ խա տա շու կա յա կան շան սե րը: հա մե նայն դեպս, ցածր աշ խա-
տա վարձ Գեր մա նիա յում ա մենևին էլ հիմ նա կա նում ցածր ո րա կա վո րում ու նե ցող նե րը 
չեն ստա նում: Գեր մա նիա յում ցած րա վարձ աշ խա տող նե րի շուրջ ե րեք քա ռոր դը մաս-
նա գի տա կան կրթու թյուն ու նի կամ նույ նիսկ ա կա դե միա կան կրթու թյուն: Եվ զբաղ վա-
ծու թյան վրա ցածր աշ խա տա վար ձե րի թո ղած ազ դե ցու թյուն ներն էլ են վի ճա հա րույց: 
Մեծ Բ րի տա նիա յում 1999 թվա կա նին օ րեն քով նվա զա գույն աշ խա տա վարձ սահ մա-
նե լու ժա մա նակ աշ խա տա տե ղե րի զգա լի կո րուստ նե րի երկ յուղ կար, բայց այն տեղ 
փաս տո րեն զբաղ վա ծու թյան մա կար դակն ան ցած տա րի նե րին կտրուկ ա ճել է՝ չ նա յած 
ցածր աշ խա տա վար ձե րի զգա լի բարձ րաց մա նը (Բոշ / վայն քոփֆ, 2006թ., ա): ԱՄՆ-ում 
2006 թվա կա նին 650 տնտե սա գետ ներ (այդ թվում՝ հինգ Նո բել յան մրցա նա կի դափ նե-
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(Տն տե սա կան քա ղա քա կա նու թյան ինս տի տուտ, 2006թ.):

Գեր մա նա կան տնտե սա գետ նե րի շրջա նակ նե րում նման տար բե րակ ված դիր քո-
րո շում դեռևս չի ձևա վոր վել: Գեր մա նա ցի տնտե սա գետ-պրո ֆե սոր նե րի գե րակշ-
ռող մե ծա մաս նու թյունն այն կար ծի քին է, թե նվա զա գույն աշ խա տա վար ձերն 
ինք նին բա ցա սա կա նո րեն են ազ դում զբաղ վա ծու թյան վրա: Այս պես, օ րի նակ, 
Եվ րո պա կան տնտե սա կան հե տա զո տու թյուն նե րի կենտ րո նի (ԵՏհԿ) նա խա գահ 
վոլֆ գանգ Ֆ րան ցը 2005թ. ապ րի լի 12-ի մամ լո մի հա ղոր դագ րու թյու նում ա սել է. 
«Մակ րոտն տե սա կան տե սու թյան մեջ ոչ մի հան գա ման քի վե րա բեր յալ այն պի սի 
միաս նա կա նու թյուն գո յու թյուն չու նի, ինչ պես նվա զա գույն աշ խա տա վար ձե րի վնա-
սա կար ազ դե ցու թյուն նե րի վե րա բեր յալ» (մեջ բե րու մը՝ ըստ Շուլ թեն, 2005թ., 190):

Ն ման ձևով էր փաս տար կում Բա վա րա կան տնտե սու թյան միա վո րու մը (2006թ., 
7) այլ երկր նե րում օ րեն քով սահ ման ված նվա զա գույն աշ խա տա վար ձե րի հետ 
կապ ված փոր ձի առն չու թյամբ. «Բայց աշ խա տա շու կա յի վրա դրա կան ազ դե ցու-
թյան վե րա բեր յալ տե ղե կու թյուն ներ չկան:»17

Բայց ի րա կա նում զբաղ վա ծու թյան վրա նվա զա գույն աշ խա տա վար ձե րի թո ղած է ֆեկտ-
նե րը տե սա կա նո րեն ա նո րոշ են, և առ կա ու սում նա սի րու թյուն նե րը հան գում են ի րա րից 
զգա լիո րեն տար բեր վող արդ յունք նե րի (հմմտ. Բոշ / վայն քոփֆ, 2006թ., բ): Որ պես օ րի նակ 
բե րենք այս տեղ Տն տե սա կան փոր ձա գետ նե րի խորհր դի (Council of Economic Advisers, 
Ընդ հա նուր տնտե սա կան զար գաց ման փոր ձա գի տա կան գնա հատ ման գեր մա նա կան 
խորհր դի ա մե րիկ յան նմա նա կը)՝ 1999 թվա կա նին ԱՄՆ նա խա գա հին ներ կա յաց ված 
տա րե կան զե կույ ցից մի հատ ված. «Ա պա ցույց նե րի ամ բող ջու թյու նը մատ նան շում է այն 
հան գա ման քը, որ նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի հա մեստ ա ճը զբաղ վա ծու թյան վրա քիչ 
ազ դե ցու թյուն է ու նե ցել կամ բո լո րո վին չի ու նե ցել (մեջ բե րու մը՝ ըստ Շուլ թեն, 2005թ., 198):

Եվ Բո ֆին գե րի վեր ջին եզ րա կա ցու թյուն նե րից մե կում (2006թ.) ևս, մաս նա վո րա-
պես, փաստ վում է. «Քա նի որ էմ պի րիկ ու սում նա սի րու թյուն նե րը երևան չեն բե րում 
միաս նա կան պատ կեր, չի կա րե լի ել նել այն բա նից, թե նվա զա գույն աշ խա տա վար-
ձերն ընդ հան րա պես վնա սա կար են զբաղ վա ծու թյա նը: Դա ու ժի մեջ է առն վազն 
այն քան ժա մա նակ, քա նի դեռ դրանց չա փը հա մեստ է ընտր վում:»

17 Այս տեղ նաև (սխա լա բար) պնդում կա, թե նվա զա գույն աշ խա տա վար ձը Մեծ Բ րի տա նիա յում և 
Իռ լան դիա յում վե րա բե րում է «հենց ոչ ցածր ո րա կա վո րում ու նե ցող նե րին» (Բա վա րա կան տնտե սու-
թյան միա վո րում, 2006թ., 8): Ի րա կա նում Մեծ Բ րի տա նիա յի ձեռ նար կու թյուն նե րում աշ խա տան քի մեջ 
մտնե լու մինչև վեց ա միս տևող փու լե րում, ո րոնց ըն թաց քում ո րա կա վո րում է ի րա կա նաց վում, կա րող է 
վճար վել փոքր-ինչ ա վե լի ցածր նվա զա գույն աշ խա տա վարձ (այս պես կոչ ված, «development rate») (հմմտ. 
Բոշ / վայն քոփֆ, 2006թ., բ, 36 և հե տո): Բայց դա ա մենևին չի հա մար վում ցածր ո րա կա վո րում ու նե-
ցող նե րի հա մար հա մընդ հան րա կան բա ցա ռիկ կար գա վո րում:
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Մեր տե սանկ յու նից ևս  եր կու ծան րակ շիռ փաս տարկ խո սում են Գեր մա նիա յում նվա զա-
գույն աշ խա տա վար ձի օ րենսդ րա կան ներդր ման օգ տին՝ աշ խա տա վար ձա յին դեմ փին գի 
կան խու մը, ո րը Գեր մա նիա յում ա վե լի ու ա վե լի է տա րած վում և, դրա հետ սեր տո րեն 
կապ ված, բա զա յին ա պա հով ման շրջա նակ նե րում ցածր ե կա մուտ նե րի սուբ սի դա վոր-
ման ա ճը: Գեր մա նիա յում ցածր աշ խա տա վար ձե րի տե սա կա րար կշռի ա ճը մատ նան-
շում է այն հան գա ման քը, որ եր կար ժա մա նակ ճյու ղա յին մա կար դա կում նվա զա գույն 
ստան դարտ ներ ա պա հո ված սա կագ նա յին հա մա ձայ նու թյուն նե րի հա մա կարգն այլևս 
արդ յու նա վետ պաշ պա նու թյուն չի ա պա հո վում ցածր ու ցած րա գույն աշ խա տա վար-
ձե րից: Սա կագ նա յին պայ մա նագ րե րի պար տադ րա կա նու թյունն Արևել յան և Արևմտ-
յան Գեր մա նիա յում հե տաճ է ապ րում, բայց նաև սա կագ նա յին աշ խա տա վար ձերն են 
մա սամբ շատ ցածր (հմմտ. Գեր մա նա կան Բուն դես թագ, 2004թ.):

Մեր հաշ վարկ նե րով ամ բողջ Դաշ նու թյան կտրված քով շուրջ 5,5 մի լիոն աշ խա տող 
(2006թ.), այդ թվում՝ շուրջ եր կու եր րոր դը կա նայք (Գեր մա նիա յում աշ խա տանք ու նե ցող 
բո լոր կա նանց 19,8 %-ը), վաս տա կել են մեկ ժա մի հա մար, ա ռանց պա հում նե րի, 7,50 
եվ րո յից պա կաս (դա հա մա պա տաս խա նում է ներ կա յումս արհ միու թյուն նե րի կող մից 
օ րենսդ րա կան նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի պա հան ջին): Մո տա վո րա պես 1,9 մի լիոն 
զբաղ ված ներ ստա ցել են նույ նիսկ հինգ եվ րո յից պա կաս (Կա լի նա / վայն քոփֆ, 2008թ.): 
Գեր մա նիա յում մեկ ժա մի հա մար մի ջին աշ խա տա վար ձում դա կազ մում է շուրջ 33 %: 
հա մա պա տաս խան զբաղ ված նե րը դրա նով վաս տա կում են նույ նիսկ ա վե լի քիչ, քան 
թույ լատր վում է ԱՄՆ-ում, որ տեղ (մի ջազ գա յին հա մե մա տու թյան մեջ ար դեն իսկ ա վե-
լի շատ խորհր դան շա կան) պե տա կան նվա զա գույն աշ խա տա վար ձը մո տա վո րա պես 
նույն մա կար դա կի վրա է (և, բա ցի այդ, ա ռա ջի կա յում զգա լիո րեն պետք է բարձ րաց վի):

Եվ րա միու թյու նում 27 ան դամ-պե տու թյուն նե րից 20-ն ու նեն օ րեն քով սահ ման-
ված նվա զա գույն աշ խա տա վարձ, իսկ մյուս երկր ներն ու նեն մե խա նիզմ ներ, ո րոնք 
ա պա հո վում են ակն հայ տո րեն ա վե լի մեծ սա կագ նա յին պար տադ րա կա նու թյուն, 
քան Գեր մա նիա յում: Այն պի սի երկր ներ, ինչ պես Ֆ րան սիան, Նի դեռ լանդ նե րը, Մեծ 
Բ րի տա նիան, Բել գիան, Լ յուք սեմ բուր գը և Իռ լան դիան, 2007 թվա կա նի աշ նանն 
ու նեին ութ եվ րո յից մինչև ի նը եվ րո նվա զա գույն աշ խա տա վար ձեր:

Նույ նիսկ բան վո րա կան ճամ բա րում, որն ա վան դա բար (բա ցա ռու թյամբ շի նա րա րու թյան 
ո լոր տի) մեր ժում է աշ խա տա վար ձե րի ձևա վոր մա նը պե տա կան մի ջամ տու թյու նը, այս 
ըն թաց քում հնչում են նվա զա գույն ստան դարտ նե րի պա հանջ ներ՝ ա ճող աշ խա տա վար-
ձա յին դեմ փին գը կան խե լու հա մար: Այս տեղ ա ռանձ նա պես ակ տիվ են շեն քե րի մաքր ման 
և ժա մա նա կա վոր աշ խա տան քի ո լորտ նե րի միու թյուն նե րը, այ սինքն՝ զբաղ ված նե րի 
մեջ կա նանց միան գա մայն տար բեր բա ժին ու նե ցող ճյու ղեր: Շեն քե րի մաքր ման ո լոր տը 
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որ սա կագ նա յին պայ մա նագ րերն ու նեն ընդ հա նուր պար տադ րա կա նու թյուն և գոր ծում 
են նաև ար տա սահ ման յան ա ռա ջար կող նե րի հա մար: Ժա մա նա կա վոր աշ խա տան քի 
ո լոր տի ե րեք գոր ծատ վա կան միու թյուն նե րից եր կու սը ևս պա հան ջում են նվա զա գույն 
աշ խա տա վար ձի հա մաճ յու ղա յին կար գա վո րում ներ՝ ա ճող աշ խա տա վար ձա յին դեմ-
փին գը կան խե լու և ա պա հո վե լու հա մար, որ ար տա սահ ման յան ա ռա ջար կող նե րը, ո րոնք 
այ սու հետև կա րող են ու ժե ղաց նել ճնշու մը գեր մա նա կան շու կա յում, «Գոր ծա ռու նե րի 
գոր ծուղ ման մա սին» օ րեն քի մեջ նե րառ վե լով, պար տադր վեն պահ պա նել նվա զա գույն 
ստան դարտ նե րը (ա վե լի ման րա մասն՝ հմմտ. վայն քոփֆ, 2006թ.):

Օ րենսդ րա կան նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի օգ տին մեկ այլ փաս տարկ վե րա բե րում է 
սո ցիա լա կան պե տու թյան ֆի նան սա վոր ման հի մունք նե րին: Մինչ այժմ ձեռ նար կու թյուն-
նե րը Գեր մա նիա յում կա րող էին վստահ լի նել, որ ցածր աշ խա տա վար ձե րի դեպ քում 
պե տու թյու նը կստանձ նի ան բա վա րա րու թյան ե րաշ խի քը, օ րի նակ, գոր ծազր կու թյան 
նպաստ II ստա նա լու լրա ցու ցիչ ի րա վուն քի մի ջո ցով, ե թե ըն տա նե կան հա մա տեքս-
տում պա հան ջար կը չի կա րող ծածկ վել սե փա կան ե կա մուտ նե րի հաշ վին: Աշ խա տան քի 
դաշ նա յին գոր ծա կա լու թյան տվյալ նե րով 2006 թվա կա նին բո լոր աշ խա տու նակ կա րի-
քա վոր նե րի 20,9 տո կո սը կազ մում էին լրա ցու ցիչ բա զա յին ա պա հով ման ի րա վունք 
ու նե ցող զբաղ ված նե րը (5,399 մի լիո նից՝ 1,117 մի լիո նը): Այդ, այս պես կոչ ված, հա վե լու-
մա տե րե րի մեծ մա սը պար տա դիր սո ցիա լա կան ա պա հո վագ րու թյամբ զբաղ ված ներ են 
(բո լոր օգ նու թյան կա րիք ու նե ցող նե րի 11,3 %-ը կամ 601533 մարդ): 440055 մարդ (բո լոր 
բա զա յին ա պա հո վում ստա ցող նե րի 8,3 %-ը) ու նե ցել է նույ նիսկ ամ բող ջա կան դրույ քով 
աշ խա տանք: Բա զա յին ա պա հով ման վճար ներ ստա ցող աշ խա տու նակ ան ձանց մեջ 
կա նանց բա ժի նը կազ մում էր պար տա դիր սո ցիա լա կան ա պա հո վու թյամբ զբաղ ված-
նե րի 48,4 %-ը և քիչ զբաղ ված նե րի 55,1 %-ը: Բե քե րի ու սում նա սի րու թյուն նե րից մե կի 
(2006թ.) հա մա ձայն՝ նույ նիսկ զգա լիո րեն ա վե լի շատ աշ խա տող ան ձինք կա րող էին 
ու նե նալ պե տա կան հա վե լավ ճար նե րի ի րա վունք, ո րից սա կայն միչև հի մա դեռ չեն 
օգտ վել: Ն վա զա գույն աշ խա տա վար ձի օ րենսդ րա կան ներդ րու մը թեև ոչ մի դեպ քում 
ա վե լորդ չի դարձ նի պե տու թյան կող մից ցածր ե կա մուտ նե րի սուբ սի դա վո րու մը, քա նի 
որ, ցածր ժա մավ ճար նե րից զատ, դեր են խա ղում նաև կարճ աշ խա տան քա յին ժա մե րը 
և տ նա յին տնտե սու թյան մե ծու թյու նը, այ դու հան դերձ, ան կաս կած, զգա լիո րեն կնվա-
զեց նի նման տե սակ «հա մակց ված աշ խա տա վար ձե րի» հա մար ֆի նան սա կան ծախ-
սե րը և կ կան խի պե տու թյան հաշ վին աշ խա տա վար ձե րի նվա զե ցում նե րը:

Բա զա յին ա պա հով ման վճար ներ ստա ցող, քիչ զբաղ վա ծու թյուն ու նե ցող ան ձանց հա ճախ 
մե ղադ րում են, թե նրանք «օպ տի մա լաց նում» են տրանս ֆեր տա յին վճա րում նե րի և 
սե փա կան վաս տա կա յին ե կա մուտ նե րի հա մակ ցու մը, այ սինքն՝ լրա ցու ցիչ վաս տա կում 
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են ճիշտ այն քան, որ քան թեր հաշ վեգր վում է («ան տե սա նե լի գլխար կով աշ խա տե ղեր», 
հմմտ. Գ րա բովս կի և ու րիշ ներ, 2006թ.): Բայց այդ տեղ հաշ վի չի առն վում, որ մի նի-աշ-
խա տանք նե րի ա ճը պայ մա նա վոր ված է նաև ձեռ նար կու թյուն նե րում անձ նա կազ մա յին 
ռազ մա վա րու թյան փո փո խու թյուն նե րով, և չ պետք է ընդ հան րա պես ել նել այն բա նից, 
որ աշ խա տող նե րը կա մա վոր են դրան գնում: Շեն քե րի մաքր ման ո լոր տում, օ րի նակ, 
պար տա դիր սո ցիա լա կան ա պա հո վագ րու թյամբ մաս նա կի և ամ բող ջա կան զբաղ վա-
ծու թյան աշ խա տա տե ղերն այս ըն թաց քում վե րա պահ ված են ա ռա ջին հեր թին ղե կա վար 
կադ րե րին (հի մինգ և ու րիշ ներ, 2005թ., Յեր լինգ / վայն քոփֆ, 2006թ.): Ըստ այդմ էլ նաև 
կաս կա ծե լի է թվում, թե արդ յո՞ք դա հնա րա վոր է փո խել բա զա յին ա պա հով ման վճա րում-
նե րի վրա վաս տա կա յին ե կա մուտ նե րի հաշ վեգր ման փո փո խու թյան մի ջո ցով հօ գուտ 
բարձր վաս տա կի աշ խա տան քա յին հա րա բե րու թյուն նե րի, ինչ պես, օ րի նակ, ա ռա ջար կել 
են Բո ֆին գե րը և ու րիշ նե րը (2006թ.): Դ րա նով միան շա նա կո րեն ա վե լի վատ վի ճա կում 
կհայտն վեն ցածր լրա ցու ցիչ վաս տակ ու նե ցող ան ձինք (հմմտ. Մակ րոէ կո նո մի կա յի և 
կոն յունկ տու րա յին հե տա զո տու թյուն նե րի ինս տի տու տի և Տն տե սա կան և սո ցիա լա կան 
գի տու թյուն նե րի ինս տի տու տի աշ խա տան քա յին հանձ նա ժո ղով, հա մակց ված աշ խա-
տա վարձ, 2007թ.), այդ թվում՝ ան հա մե մատ մեծ չա փով կտու ժեն կա նայք:

Ի մի բե րե լով այս ա մե նը՝ մեր տե սանկ յու նից շատ բան խո սում է այն մա սին, որ 
Գեր մա նիա յում անհ րա ժեշտ են վար ձատ րու թյան պար տա դիր նվա զա գույն ստան-
դարտ ներ: Այս առն չու թյամբ սկզբուն քո րեն առ կա տար բե րակ նե րի մեջ կա նանց 
հե ռան կա րից լա վա գույն լու ծու մը կլի ներ օ րենսդ րո րեն նվա զա գույն աշ խա տա-
վար ձի ներդ րու մը, ո րով հետև զբաղ վա ծու թյան բո լոր ո լորտ նե րի հա մար կսահ-
ման վեր պար տա դիր աշ խա տա վար ձա յին ստո րին սահ ման: Սա կագ նա յին նվա-
զա գույն աշ խա տա վար ձե րը դրան ոչ թե այ լընտ րանք են, այլ, ծայ րա հեղ դեպ քում՝ 
կո ղա պաշտ պա նու թյուն, ո րով հետև ընդ հա նուր պար տադ րա կա նու թյան հայ-
տա րա րու թյան և «Գոր ծա ռու նե րի գոր ծուղ ման մա սին» օ րեն քի մեջ ընդգր կե լու 
հա մար անհ րա ժեշտ նա խադր յալ ներն առ կա են միայն քիչ ո լորտ նե րում: Կա նանց 
մեծ բա ժին ու նե ցող տի պիկ ցած րա վարձ ո լորտ ներ սա կագ նա յին լու ծում նե րի 
ժա մա նակ հա ճախ ան տես վում են:

Ան վի ճե լի է, որ օ րենսդ րո րեն սահ ման ված նվա զա գույն աշ խա տա վարձն ի րե նով 
մե խա նի կո րեն չի հան գեց նի կա նանց ինք նու րույն գո յատև ման ա պա հով մա նը, 
քան զի դրա հա մար հա ճախ չի բա վա րա րում նաև մեկ ժա մի դի մաց 7,50 եվ րո 
աշ խա տա վար ձը, մա նա վանդ որ Գեր մա նիա յում կա նանց զգա լի մասն աշ խա-
տում է ոչ լրիվ դրույ քով կամ ու նի մի նի-աշ խա տանք:
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Սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի ըն թեր ցագր քե րը տա լիս են սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի հիմ-
նա րար հար ցե րի կողմ նա ցույց և տար բեր քա ղա քա կան ո լորտ նե րում կողմ նո րոշ-
ման կե տեր: Բայց դրանք չեն կա րող և չեն կա մե նում ա ռա ջադ րել մշտա պես գոր-
ծող պա տաս խան ներ: Սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի ճա նա պար հը՝ որ պես գա ղա փար և 
որ պես քա ղա քա կան գոր ծու նեու թյուն, շա րու նակ պետք է ստուգ վի, հար մա րեց վի 
և նո րո վի մտած վի, ե թե նրա նով հարկ է հա ջո ղու թյամբ անց նել:

Այս հան րա գու մա րը ևս դա է շա րու նա կում և այդ պատ ճա ռով ցան կա նում է ա ռա-
ջին հեր թին հրա վի րել հե տա գա մտա ծո ղու թյան: Խոր հե լու այն մա սին, թե ինչ պես 
կա րող է հա ջող վել սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի տնտե սա կան քա ղա քա կա նու թյու նը, 
և թե այն ինչ մար տահ րա վեր նե րի ա ռաջ է կանգ նած 21-րդ դա րում:

Ներ կա յումս սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի տնտե սա կան քա ղա քա կա նու թյան ա ռանց-
քա յին մար տահ րա վե րը պե տու թյան և շու կա յի միջև նոր հա սա րա կա կան հա վա-
սա րակշ ռու թյուն ա պա հո վելն է: Գեր մա նիա յի սո ցիալ-դե մոկ րա տա կան կու սակ-
ցու թյան համ բուրգ յան ծրա գիրն այս ա ռու մով տա լիս է կարևոր ազ դակ:

«Մեզ հա մար շու կան անհ րա ժեշտ և տն տե սա կան հա մա կարգ ման մյուս ձևե րը 
գե րա զան ցող մի ջոց է: Բայց ինք նա հո սի թողն ված շու կան սո ցիա լա պես և բ նա-
պահ պա նո րեն կույր է: Այն ի րե նից ի վի ճա կի չէ հան րա յին բա րիք նե րը տրա մադ րել 
հա մար ժեք ծա վա լով: Որ պես զի շու կան կա րո ղա նա զար գաց նել իր դրա կան ներ գոր-
ծու թյու նը, նրան անհ րա ժեշտ են սանկ ցիա յի ի րա վա սու թյուն ու նե ցող պե տու թյուն, 
գոր ծուն օ րենք ներ և ազ նիվ գնա գո յա ցում:» (համ բուրգ յան ծրա գիր, 2007թ., 17)

Նոր մար տահ րա վեր նե րի հան դի ման սո ցիալ-դե մոկ րա տիան հար կադր ված է լի նե լու 
մշտա պես կա տա րե լա գործ վել: Գի տակ ցե լով իր հի մունք նե րը և ու նե նա լով հստակ 
հա յացք ի րա կա նու թյան հա մար՝ նա այդ բա նը նաև կկա րո ղա նա:

Դա վե րա բե րում է նաև սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի տնտե սա կան քա ղա քա կա նու թյա նը: 
Այս հա տո րը նպա տակ ու նի հստա կեց նե լու, որ սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի հիմ նա րար 
ար ժեք նե րից, ո րոնք կոնկ րե տաց ված են Միա վոր ված զգե րի կազ մա կեր պու թյան 
հիմ նա րար ի րա վունք նե րի դաշ նագ րե րում, ստաց վում է սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի 
պար զո րոշ տնտե սա քա ղա քա կան պրո ֆիլ: Ա ճի, սո ցիա լա կան հա մա հար թեց ման 
և կա յու նու թյան սկզբունք նե րով ժա մա նա կա կից, ար ժե քա յին կողմ նո րոշ վա ծու-
թյուն ու նե ցող տնտե սա կան քա ղա քա կա նու թյան կողմ նա ցույց:
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բեր յալ լրա ցու ցիչ 

տե ղե կու թյուն ներ, 

տեքս տեր և ն յու թեր 

բեր վում են Ֆ րիդ րիխ 

Է բերտ հիմ նադ րա մի 

առ ցանց ա կա դե միա յի 

«Սո ցիալ-դե մոկ րա-

տիա» մո դու լում. 

 www.fes-online- 

akademie.de

Տն տե սու թյան բո լոր 

կարևոր հար ցե րի 

վե րա բեր յալ նե րա-

ծու թյուն և տն տե-

սա կան նո րու թյուն-

ներ տրված են 

Ֆոլ քեր Հափ փեի, 

Գուս թավ Հոր նի և 

Կիմ Օթ թո յի «Տն տե-

սա կան հան րա գի-

տա րան. հաս կա-

ցու թյուն ներ, թվեր, 

առն չու թյուն ներ»-

ում (տե՛ս էջ 18):
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ՖրիդրիխԷբերտհիմնադրամինյութապանակ.
Ֆինանսականշուկայիճգնաժամ

Ֆինանսական շուկաների ճգնաժամի վերաբերյալ Ֆրիդրիխ Էբերտ 
հիմնադրամի բոլոր վերլուծությունների, եզրակացությունների և 
միջոցառումների ամփոփագիր՝ www.fes.de/inhalt/in_finanzkrise.htm
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ԱՐՁԱԳԱՆՔՆԵՐ ԱռԱջԻՆ 
հՐԱՏԱՐԱԿՈւԹՅԱՆ վԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
«Տե ղե կատ վա լից գիրք է: Ըն թեր ցա գիրք 2-ն ար ժե ըն թեր ցել: Այն չի պատ րաստ վել հա տուկ այդ 

նպա տա կով, սա կայն ճշգրտո րեն հա մա պա տաս խա նում է մո լա տա րած ֆի նան սա կան կա պի տա-

լիզ մի այս ժա մա նակ նե րին: Ար ժեք նե րին կողմ նո րոշ ված տնտե սա կան քա ղա քա կա նու թյունն է գրքի 

թե ման ու հա վակ նու թյու նը: Այն անդ րա դառ նում է մի քա ղա քա կա նու թյան (սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի), 

որ տեղ կենտ րո նում մարդն է, և ո րը դրա նով բո լո րի հա մար բարձր մա կար դա կում բա րե կե ցու-

թյու նը դարձ նում է նպա տակ, հա սա նե լի և հենց՝ տևա կան, – տնտե սա պես՝ արդ յու նա վետ, բնա-

պահ պա նո րեն՝ խե լա ցի, սո ցիա լա պես՝ կա յուն ու ար դար: Դե պի ա ռաջ ճա նա պար հի կողմ նա ցույց»:

ՖրանցՄյունթեֆերինգ,ՍԴԿնախագահմինչև2009թ.

«Սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի ըն թեր ցագր քե րը բարդ հան գա մանք նե րին ա րագ և ըմբռ նե լի 

ձևա կեր պում են տա լիս: Ով, ինչ, ինչ պես և, ա ռա ջին հեր թին, ինչ հիմ քով. ամ փոփ հա-

մա պատ կեր, ո րը խառ նաշ փոթ քա ղա քա կան ա ռօր յա յում ոս կի ար ժե»:

ԴիաննեՔյոսթեր,արհմիութենականպատասխանատուքարտուղար

«Տն տե սու թյու նը և սո ցիալ-դե մոկ րա տիան» ըն թեր ցա գիր քը հե տաքր քիր և ման րա մասն 

ծա նո թու թյուն է տա լիս տնտե սա կան գոր ծըն թաց նե րի և սո ցիալ- դե մոկ րա տիա յի առն չու-

թյուն նե րի վե րա բեր յալ: Հենց ֆի նան սա կան ճգնա ժա մի ա ռու մով անհ րա ժեշտ է ի մա նալ 

տար բեր տնտե սա կան հա մա կար գերն ու տնտե սա կար գե րը և, ա ռա ջին հեր թին, քա ղա-

քա կան կու սակ ցու թյուն նե րի տնտե սա կան հիմն ադ րույթ նե րը, ինչ պես նաև ծրագ րե րը»:

ԹորսթենՇեֆեր-Գյումբել,ՀեսսենիերկրամասիՍԴԿնախագահևՀեսսենիԼանդ-

թագումՍԴԿխմբակցությանղեկավար

«Մեծ ճգնա ժա մի շրջա նում ա մեն բան այլ է: Կա պի տա լիզ մի կա ռա վար ման ու հա մա-

կարգ ման հա մար տե սու թյուն ներն ու գոր ծիք նե րը երկ րորդ ծաղ կումն են ապ րում: 

Սո ցիալ-դե մոկ րա տիան հա ղոր դում է մի տես լա կան, որն իր դրոշմն է դնում նաև տնտե-

սա քա ղա քա կան կողմն ո րոշ ման վրա: Տն տե սա կան ու քա ղա քա կան գոր ծու նեու թյան 

հա մար ա ճում է հիմն ա րար ար ժեք նե րի և հիմն ա րար ի րա վունք նե րի գնա հա տան քը: 

Ով կա մե նում է հաս կա նալ այդ բե կումն ա յին գոր ծըն թաց նե րը և մաս նակ ցել դրանց 

ձևա վոր մա նը, նրան ՚Տն տե սու թյու նը և սո ցիալ- դե մոկ րա տիան՚ ըն թեր ցա գիր քը լուրջ 

օ ժան դա կու թյուն է ա ռա ջար կում: Այն տա լիս է գործ նա կան օ րի նակ ներ և տե սա կան հի-

մունք ներ սե փա կան կողմն ո րոշ ման ձևա վոր ման հա մար: Այն դրդում է խոր հե լու և գոր-

ծե լու: Տն տե սու թյու նը ոչ մի բնու թյան օ րեն քի չի հետևում, այլ քա ղա քա կա նու թյուն է և 

կերտ վում է մարդ կանց կող մից»:

ՈւլլաՇմիդթ,Առողջապահությանդաշնայիննախարար
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«Տն տե սու թյու նը և սո ցիալ-դե մոկ րա տիան» ըն թեր ցա գիր քը շատ հա ջող ված օ ժան դա կու-

թյուն է այն մարդ կանց հա մար, ով քեր խոր հում են այն հար ցի շուրջ, թե ՚տն տե սա կան կյան-

քում՚, աշ խա տան քում կամ որ պես սպա ռող ի րենց ապ րածն արդ յոք հա մա պա տաս խա նում է 

այն բա նին, ինչ Հիմն ա կան օ րենքն է հաս կա նում ՚ սո ցիա լա կան պե տու թյան պա հան ջի՚ ներ քո»:

ՅոզեֆՖոգթ,ՍԴԿ,IG-MetallարհմիությանևԱշխատավորներիբարեգործական

կազմակերպությաներկարամյաանդամ

«Հենց ֆի նան սա կան ճգնա ժա մի շրջա նում Ֆ րիդ րիխ Է բերտ հիմն ադ րա մի ՚Տն տե սու-

թյու նը և սո ցիալ- դե մոկ րա տիան՚ հա տորն ա ռանց քա յին բա ռե րի անհ րա ժեշտ շտե-

մա րան է: Հե ղի նակ նե րը հա կիրճ և հաս կա նա լի կեր պով վեր լու ծում են ա ռանց քա յին 

տնտե սա կան ուս մունք նե րը, քննա խո սում են գործ նա կան օ րի նակ նե րով և հարց տա-

լիս, թե սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի ժա մա նա կա կից տնտե սա կան քա ղա քա կա նու թյունն 

ինչ պի սին պետք է լի նի: Այդ կերպ ըն թեր ցա գիր քը դառ նում է քա ղա քա կան կրթու թյան 

տար րա կան գոր ծիք: Քան զի քա ղա քա կա նու թյու նը կեր տելն ու մաս նակ ցա կա նու թյու նը 

սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի շար ժիչն են»:

դ-րՓեթերՇտրուք,ԲունդեսթագումՍԴԿխմբակցությանղեկավարմինչև2009թ.

 Մենք ցան կա նում ենք ձեզ հրա վի րել մաս նակ ցե լու սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի շուրջ 
բա նա վե ճի: Դ րա հա մար Ֆ րիդ րիխ Է բերտ հիմ նադ րա մի Սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի 
ա կա դե միան ա ռա ջար կում է գոր ծու նեու թյան լայն աս պա րեզ: Ութ սե մի նա րա-
յին մո դուլ ներ ար ծար ծում են սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի հիմ նա րար ար ժեք նե րը և 
գործ նա կան ո լորտ նե րը.

Սոցիալ-դեմոկրատիայիհիմքերը

Տնտեսությունըևսոցիալ-դեմոկրատիան

Սոցիալականպետությունըևսոցիալ-դեմոկրատիան

Գլոբալիզացիանևսոցիալ-դեմոկրատիան

Եվրոպանևսոցիալ-դեմոկրատիան

Ինտեգրացիան,ներգաղթըևսոցիալ-դեմոկրատիան

Պետությունը,քաղաքացիականհասարակությունըևսոցիալ-դեմոկրատիան

Խաղաղությունըևսոցիալ-դեմոկրատիան

www.fes-soziale-demokratie.de



166

հԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

ՅոխենԴահմը (* 1981թ.) Ֆ րիդ րիխ Է բերտ հիմ նադ րա մի Քա ղա քա կան ա կա դե-

միա յի ռե ֆե րենտ է: Մ յունս թե րում և Մա լա գա յում ու սա նել է քա ղա քա գի տու թյուն, 

հա ղոր դակ ցու թյան տե սու թյուն և հան րա յին ի րա վունք:

Դ-րՄիխաելԴաուդերշտեդթը(* 1947թ.) 1980 թվա կա նից աշ խա տում է Ֆ րիդ-

րիխ Է բերտ հիմ նադ րա մի հա մար: 2006 թվա կա նից ղե կա վա րում է Տն տե սա կան 

և սո ցիա լա կան քա ղա քա կա նու թյան բա ժի նը, մինչ այդ, ի թիվս այ լոց, Մի ջազ գա յին 

քա ղա քա կա նու թյան վեր լու ծու թյուն նե րը: Ու սա նել է մա թե մա տի կա, տնտե սա գի-

տու թյուն և զար գաց ման քա ղա քա կա նու թյուն Աա խե նում, Փա րի զում և Բեռ լի նում:

ՓեթերՖրանցը (* 1953թ.) 1988 թվա կա նից աշ խա տում է Շր ջա կա մի ջա վայ րի, 

բնու թյան պահ պա նու թյան և ռեակ տոր նե րի անվ տան գու թյան դաշ նա յին նա խա րա-

րու թյու նում: Բեռ լին յան գրա սեն յա կում 1999 թվա կա նից ղե կա վա րում է «Շր ջա կա 

մի ջա վայր և տն տե սու թյուն, նո րա րա րու թյուն և զ բաղ վա ծու թյուն, շրջա կա մի ջա-

վայ րի աու դիտ» բա ժի նը: Ու սա նել է քաղտն տե սու թյուն և վար չա կան գործ:

ԹոբիասԳոմբերթը(* 1975թ.) աշ խա տում է ձեռ նար կու թե նա յին խոր հուրդ նե րի 

ան դամ նե րի հա մար սե մի նա րի նե րի կազ մա կերպ ման բաժ նում: Միա ժա մա նակ 

աշ խա տում է նաև հա ղոր դակ ցու թյան տե սու թյան և տե սա կան սե մի նար նե րի ու 

քննար կում նե րի դա սըն թա ցա վար: 2003-2005թթ. ե ղել է ՍԴԿ ե րի տա սար դա կան 

թևի դաշ նա յին նա խա գա հի տե ղա կալ, 2005-2007թթ.՝ ե րի տա սարդ սո ցիա լիստ-

նե րի դաշ նա յին խորհր դի ան դամ: Այդ ըն թաց քում մաս նակ ցել է ե րի տա սարդ 

սո ցիա լիստ նե րի միու թե նա յին դպրո ցի ստեղծ մա նը: 2007 թվա կա նից հա մար-

վում է Սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի ա կա դե միա յի դա սըն թա ցա վար: Նա «Սո ցիալ-դե-

մոկ րա տիա յի հիմ քե րը» հա տո րի հիմ նա կան հե ղի նակն է: Մին չայժմ յան գի տա կան 

աշ խա տանք նե րը նվիր ված են Ժան- Ժակ ռուս սո յին, մարք սիս տա կան տե սու թյա նը 

և բա րո յա գի տու թյա նը:

Դ-րԷրիկԳուրգսդիսը (* 1944թ.) 1993 թվա կա նից ղե կա վա րում է Ֆ րիդ րիխ 

Է բերտ հիմ նադ րա մի Մեք լեն բուրգ-Ա ռա ջա վոր Պո մե րա նիա յի երկ րա մա սա յին 

գրա սեն յա կը: Ու սա նել է տնտե սա գի տու թյուն և սո ցիո լո գիա: Դ րա նից հե տո 

դա սա վան դել է տնտե սա գի տու թյուն Բերգ նոյշ տադ թի և Ա րենս բուր գի ժո ղովր-

դա կան հա մալ սա րան նե րում, ինչ պես նաև համ բուր գի Է կո նո մի կա յի և քա ղա-

քա կա նու թյան բարձ րա գույն դպրո ցում:
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Դ-րՔրիսթիանՔրելը(* 1977թ.) Ֆ րիդ րիխ Է բերտ հիմ նադ րա մի աշ խա տա կից է 

և Սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի ա կա դե միա յի պա տաս խա նա տուն: Ու սա նել է քա ղա-

քա գի տու թյուն, պատ մու թյուն, տնտե սա գի տու թյուն և սո ցիո լո գիա Զի գե նի և Ն յու 

Յոր քի հա մալ սա րան նե րում: 2007թ. պաշտ պա նել է ա տե նա խո սու թյուն քա ղա քա-

գի տու թյան թե մա յով՝ ՍԴԿ-ի, Մեծ Բ րի տա նիա յի Լեյ բո րիս տա կան կու սակ ցու թյան 

և Ֆ րան սիա յի Սո ցիա լիս տա կան կու սակ ցու թյան եվ րո պա կան քա ղա քա կա նու-

թյան շուրջ:

Դ-րՖլորիանՄայերը (* 1975թ.) Շր ջա կա մի ջա վայ րի, բնու թյան պահ պա նու թյան 

և ռեակ տոր նե րի անվ տան գու թյան դաշ նա յին նա խա րա րու թյան «Շր ջա կա մի ջա-

վայր և տն տե սու թյուն, նո րա րա րու թյուն և զ բաղ վա ծու թյուն, շրջա կա մի ջա վայ րի 

աու դիտ» բաժ նի ռե ֆե րենտ է և դա սա վան դում է հայ դել բեր գի հա մալ սա րա նում: 

Ու սա նել է տնտե սա գի տու թյուն և հա սա րա կա կան գի տու թյուն ներ:

Պրոֆ.դ-րՎերներՓաշան (* 1957թ.) 1992 թվա կա նից ներ կա յիս Դու սի բուրգ-Էս-

սե նի հա մալ սա րա նի Արևել յան Ա սիա յի է կո նո մի կա / Ճա պո նիա և Կո րեա ամ բիո նի 

պրո ֆե սոր է: Ու սա նել է Լոն դո նում (Է կո նո մի կա յի և քա ղա քա կան գի տու թյուն նե րի 

դպրոց), Նա գո յա յում (Ճա պո նիա) և հատ կա պես Ֆ րայ բուր գում քա ղա քատն տե-

սու թյուն, որ տեղ և պաշտ պա նել է թեկ նա ծո ւա կան և դոկ տո րա կան ա տե նա խո-

սու թյուն:

Պրոֆ.դ-րՎոլֆգանգՇրյոդերը (* 1960թ.) 2006 թվա կա նից Քաս սե լի հա մալ-

սա րա նի ԳԴհ-ի քա ղա քա կան հա մա կար գի և փո փոխ վող պե տա կա նու թյան 

ամ բիո նի պրո ֆե սոր է: Մինչ այդ զբա ղեց րել է տար բեր պաշ տոն ներ, ի թիվս այ լոց, 

IG-Metall արհ միու թյան ղե կա վա րու թյու նում և դա սա խո սել ու հե տա զո տու թյուն-

ներ է կա տա րել Մայ նի Ֆ րանկ ֆուր տում, Դարմշ տադ թում և հար վար դում: Մար-

բուր գում, վիեն նա յում և Ֆ րանկ ֆուր տում ու սա նել է քա ղա քա գի տու թյուն, իսկ 

Գի սե նում պաշտ պա նել ա տե նա խո սու թյուն: 

ՇտեֆանԹիդոուն աշ խա տում է Շր ջա կա մի ջա վայ րի, բնու թյան պահ պա նու թյան 

և ռեակ տոր նե րի անվ տան գու թյան դաշ նա յին նա խա րա րու թյան «Շր ջա կա մի ջա-

վայր և տն տե սու թյուն, նո րա րա րու թյուն և զ բաղ վա ծու թյուն, շրջա կա մի ջա վայ րի 

աու դիտ» բաժ նում: Ներ կա յումս ժա մա նա կա վո րա պես ա զատ վել է աշ խա տան-

քից և աշ խա տում է Բուն դես թա գում 90-ի դա շինք / Կա նաչ ներ կու սակ ցու թյան 

խմբակ ցու թյան հա մար:
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ՍիմոնՖաութը(* 1977թ.) պաշտ պա նում է ա տե նա խո սու թյուն Գեր մա նիա յում 

աշ խա տա շու կա յի բա րե փո խում նե րի ազ դե ցու թյուն նե րի վե րա բեր յալ: Որ պես 

Սո ցիալ-դե մոկ րա տիա յի ա կա դե միա յի դա սըն թա ցա վար՝ նա ղե կա վա րում է է կո-

նո մի կա յի և գ լո բա լի զա ցիա յի թե մա նե րին նվիր ված սե մի նար նե րը: Աշ խա տել է 

Սո ցիա լա կան հե տա զո տու թյուն նե րի և սո ցիո լո գիա յի ինս տի տու տում, Բեռ լի նի 

հեր թիե հիմ նադ րա մի կա ռա վար ման բարձ րա գույն մաս նա վոր դպրո ցում, ինչ-

պես նաև Տն տե սա կան հա մա գոր ծակ ցու թյան և զար գաց ման կազ մա կեր պու-

թյու նում (OECD):

Դ-րՔլաուդիաՎայնքոփֆը (* 1963) Դո ւիս բուրգ-Էս սե նի հա մալ սա րա նի աշ խա-

տան քի և ո րա կա վոր ման ինս տի տու տի «Ճ կու նու թյուն և անվ տան գու թյուն» (FLEX) 

հե տա զո տա կան բաժ նի ղե կա վարն ու գոր ծա դիր տնօ րե նի տե ղա կալն է: Ու սա-

նել է Դորթ մուն դում քա ղա քատն տե սու թյուն և սո ցիո լո գիա և այն տեղ պաշտ պա-

նել ա տե նա խո սու թյուն:


