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ООсновополагающие принципы дипломатии Китая на 
мировой арене 

Ованнисян А.Ю., Надирян Д.А. 
Российско-Армянский университет (Армения, Ереван) 

andranik.hovhannis@gmail.com; nadiryan.d@mail.ru 
 

Ключевые слова: Китай, Мао Цзэдун, Дэн Сяопин, Си Цзиньпин, мировой порядок, публичная 
дипломатия, концепция «мирного возвышения».  
 

Չինաստանի դիվանագիտության հիմնարար սկզբունքները  
համաշխարհային ասպարեզում 

Հովհաննիսյան Ա.Յու., Նադիրյան Դ.Ա. 
Հայ-Ռուսական համալսարան (Հայաստան, Երևան) 

andranik.hovhannis@gmail.com; nadiryan.d@mail.ru 
 

Ամփոփում: Ժամանակակից Չինաստանի դիվանագիտության մասշտաբները գլոբալ են։ Այն հանդի-

սանում է որպես ավանդական, նոր մեխանիզմների և մեթոդների համալիր համադրություն: Դիվանագի-

տության հիմնական նպատակն է խթանել այն որակավորումը, որը ՉԺՀ նախագահ Սի Ցզինպինը կոչել է 

«ազգի մեծ վերածնունդ», և տվյալ որակավորվան  գլխավոր խնդիրն  է ստեղծել դրա համար առավել 

բարենպաստ պայմաններ, իր իսկ տնտեսությունը զարգացնելու, ինչպես նաև ռեսուրսներով  ապահո-

վելու համար: Չինաստանի գլոբալ մասշտաբների մասին է փաստում ՉԺՀ-ի ունեցած  փոխգործակցու-

թյունը միջազգային  հանրության հետ: Չինաստանի ապագան և ճակատագիրը  սերտորեն կապակցվում է 

միջազգային հանրության հետ: Չինաստանը չի կարող երկար զարգանալ մեկուսացման մեջ աշխարհի 

մնացած մասերից, իսկ  աշխարհը չի կարող դառնալ  կայուն և զարգանալ առանց Չինաստանի: 

Վճռորոշ բառեր՝ Չինաստան, Մաո Ցզե Դուն, Դեն Սյաոպին, Սի Ցզինպին, աշխարհակարգ, հանրային 

դիվանագիտություն, «խաղաղ վերելքի» հայեցակարգը: 

 
The fundamental principles of China’s diplomacy on the world stage 

Hovhannisyan A.Yu., Nadiryan D.A. 
Russian-Armenian University (Yerevan, Armenia) 

andranik.hovhannis@gmail.com; nadiryan.d@mail.ru 
 

Abstract: the scale of diplomacy of modern China is global and is a complex combination of a variety of traditional 
and new mechanisms and methods. The main goal of diplomacy is to promote what President XI Jinping called the 
"great revival of the nation", and its main task is to create the most favorable international environment for its 
development and to provide resources for its own economy. The global scale of diplomacy indicates China's 
consideration of the country's development in the context of interaction with the international community. The future 
and fate of China are becoming more closely connected with the international community. China cannot develop in 
isolation from the rest of the world, and the world cannot become stable and develop without China. 
Keywords: China, Mao Zedong, Deng Xiaoping, Xi Jinping, the world order, public diplomacy, the concept of 
"peaceful elevation". 
 

После распада Советского Союза сложилась 
новая геополитическая ситуация, где закончи-
лась эпоха биполярной системы мирового поряд-
ка. США попытались воспользоваться коллап-
сом СССР с целью формирования нового миро-
порядка, где главная роль была бы отведена 
именно Вашингтону. Однако данные амбициоз-
ные идеи США не могли реализоваться и долго 
продержаться. С начала нового тысячелетия 

началась тенденция к формированию многопо-
лярного мира, где многие государства, которые 
ранее не играли первостепенной роли, стали 
определять современную мировую политику на 
глобальном и региональном уровне. Активно 
включившись в глобальные процессы, Китай 
сегодня показывает высокие темпы развития, 
став центральным звеном в системе геоэкономи-
ческих и политических отношений. За последние 

5 



Регион и мир, 2019, № 3 

 6

десятилетия КНР превратилась в активного 
субъекта современной мировой политики, в 
которой «китайский фактор» во многих вопро-
сах сегодня можно назвать определяющим. 
Сегодня у КНР значительные национальные 
интересы во всех уголках земного шара. 
Географическое положение КНР, ее потенциал и 
вызовы, с которыми ей придется столкнуться, 
являются основными факторами, формирующи-
ми геополитику данного государства. 

Масштабы дипломатии современной КНР 
глобальны и являются комплексным сочетанием 
самых разных традиционных и новых механиз-
мов и методов. Главная цель китайской дипло-
матии – содействие тому, что председателем 
КНР Си Цзиньпинем было названо «великим 
возрождением нации», а ее основной задачей 
является создание максимально благоприятной 
международной обстановки для своего развития 
и обеспечение ресурсами собственной экономи-
ки. На глобальные масштабы дипломатии указы-
вает рассмотрение КНР развития страны в кон-
тексте взаимодействия с международным сооб-
ществом: «Будущее и судьба Китая становятся 
теснее связанными с международным сообщест-
вом. Китай не может развиваться в изоляции от 
остального мира, а мир не сможет стать стабиль-
ным и развиваться без Китая» [10, C.16]. 

Главная геополитическая особенность ки-
тайской цивилизации заключается в том, что 
здесь границы религии, культуры и государства 
совпадают. История Китая представляет собой 
пример непрерывного развития государства-
цивилизации в течение трех-четырех тысячеле-
тий. В процесс возрождения китайской державы-
цивилизации легло сочетание мировых достиже-
ний, местных традиций и философского насле-
дия. В основе стратегического геополитического 
ресурса КНР лежит сила духа и стабильность 
исторической традиции, имманентная ориента-
ция на «великий порядок», основанный на со-
циальной гармонии и справедливости. Пекином 
была создана цивилизационная геополитика, 
основанная на философии «великого китайского 
порядка». Китай на протяжении многих веков 
стремился сохранить единые границы государст-
ва и цивилизации, сочетая избирательную отк-
рытость к внешнему миру с защитой китайских 
традиций и менталитета от внешних воздейст-
вий. В качестве символов этой геополитики и 
крупнейших материализованных памятников 
международным отношениям выступают Вели-
кий шелковый путь и Великая Китайская стена.  
Великий Шелковый путь, будучи величайшей 
мировой торговой коммуникацией на Евра-
зийском континенте в древнем мире и период 
средневековья, является крупнейшим материаль-

ным памятником открытости цивилизации к 
внешнему миру. Шелковый путь, обеспечивая 
торгово-информационный и культурный обмен, 
выступал также в качестве гаранта мира на 
рубежах евразийских цивилизаций.  Встречая 
политико-экономические препятствия, торговый 
путь менял свой маршрут. Китайская стена 
является символом закрытости цивилизации от 
внешнего мира. Выполняя барьерные функции, 
Стена являлась также символом барьера против 
чужеродных заимствований в духовной сфере. В 
основе китайской геополитики Пути и Стены 
лежит интегральная геополитическая мощь 
государства, включающая наряду с политичес-
кой стабильностью, военно-экономической и 
технологической мощью силу духа и «великий 
порядок» в душе.  

Современная КНР, образованная в октяре 
1949г., «закалена» коммунистической идеоло-
гией и конфуцианством, при этом коммунис-
тические идеи заложены в одном из течений 
древнекитайской философии, что позволило 
КНР избежать заимствования западной модели 
развития. Современной китайской цивилизацией 
геостратегические задачи решаются в собствен-
ной, а не западной логике. Время в Китае течет 
иначе, будто бы растягивается и замедляется. 
Если для Запада «время - деньги», то в кон-
фуцианской традиции время толкуется как 
постепенность: чем больше спешки, тем труднее 
достичь цели. Членами Политбюро системати-
чески заслушиваются ведущие китайские уче-
ные, что позволяет своевременно корректиро-
вать тенденции развития страны [2, C.42].  

В современном мире Китай – это важный 
актор мировой политики, влиятельное госу-
дарство, достижения которого в социально-эко-
номической сфере и взвешенная позиция в меж-
дународных делах привлекают серьезное вни-
мание, вызывая уважение и восхищение у одних 
стран, и неоднозначную реакцию со стороны 
других стран. Характерной особенностью разви-
тия КНР является успешная реализация «поли-
тики крупного государства с китайской специ-
фикой», о чем еще раз отметил  председатель 
КНР Си Цзиньпин в ходе дебатов на 70-й 
Генассамблее ООН (28 сентября 2015 г., Нью-
Йорк)1. В данной модели ключевыми по-
прежнему остаются следующие компоненты:  
- Китай – сильное государство;  
- лидирующая роль Компартии Китая;  
- преемственность в руководстве. 

                                                 
1 Выступление председателя КНР Си Цзиньпина в ходе 
дебатов на 70-й Генассамблее ООН (28 сентября 2015г., 
Нью-Йорк), 
ru.chinaembassy.org/rus/ztbd/QQ13/t1320669.htm, 06.06.2018. 
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Концепции внешней политики КНР меня-
лись в зависимости от исторического момента и 
условий внутренней и международной обстанов-
ки. Внешнеполитическая стратегия КНР выра-
батывалась последовательно, в ней учитывался 
многовековой опыт и отдавался приоритет 
прагматичности.  

Рассмотрим вкратце основные концепции 
внешней политики Китая. КНР вступила на 
международную арену в условиях раскола мира 
на две противоборствующие системы, центрами 
которых были СССР и США. Заняв позицию, 
близкую к СССР, Китай стал участником между-
народной конфронтации. Затем был период 
небезболезненного выхода из сферы советского 
влияния и поиск собственного места в мировой 
политике. В настоящее время руководство КНР 
проводит политику взаимовыгодного сотрудни-
чества со всеми государствами мира, являясь 
инициатором многополярного мира, обеспечи-
вающего условия для безопасного сосущество-
вание всех акторов международных отношений 
[9, C.38]. 

Однако в промежутке между этими рубежа-
ми прослеживался ряд самостоятельных этапов 
внешней политики КНР, каждый из которых 
определялся комплексом факторов внешнего и 
внутреннего характера. Внешнеполитический 
курс Китая не всегда приводил к ожидаемым 
результатам; происходила смена теоретических 
установок и поиск новых путей, соответству-
ющих существующим условиям. Однако страте-
гия внешней политики Китая была неизменной и 
заключалась в содействии достижению главной 
цели Китая – превращению его в высокоразви-
тое, мощное, пользующееся влиянием государст-
во. 

В 1953г., премьером Госсовета Китая Чжоу 
Эньлайем были выдвинуты пять принципов 
мирного сосуществования:  
- взаимное уважение суверенитета и терри-
ториальной целостности;  
- взаимное ненападение;  
- невмешательство во внутренние дела друг 
друга;  
- равные и взаимовыгодные отношения; мирное 
сосуществование с другими странами мира.        
Впоследствии эти принципы вошли в Консти-
туцию КНР 1982г. и стали одними из осново-
полагающих установок, которыми Китай руко-
водствуется и поныне, устанавливая отношения 
со странами мира.  

Изучая внешнюю политику КНР, необхо-
димо рассмотреть некоторые аспекты маоистс-
кой теории, которые легли в основу внешне-
политических концепций современного КНР. 
Учение Мао Цзэдуна является сложным конг-

ломератом идей, возникший на китайской почве 
и впитавших некоторые элементы западной 
мысли. Данные учения нельзя свести ни к 
анархизму, ни к буржуазному шовинизму, ни к 
классическому марксизму или его советскому 
варианту, несмотря на их определенную бли-
зость. Как пишет В. Жданов в диссертационном 
исследовании “Концепция “трех миров” Мао 
Цзедуна в контексте традиционных политичес-
ких доктрин Китая”, идеи Маркса для маоист-
ской КНР были не столько идеями, объясня-
ющими социальные процессы, сколько «симво-
лом веры», который на протяжении десятков лет 
скреплял устои китайского общества, бывшее в 
состоянии идеологического хаоса. Тысячелетия-
ми приобщавший «варваров» к цивилизации 
Китай получил новую, вполне удобную систему 
идей. Руководимая вождем-марксистом, КНР 
снова обрела историческую миссию: как в 
политическом, так в идеологическом плане стать 
центром мира [4, C.63]. 

После Второй мировой войны мир столк-
нулся с новыми реалиями. Одна из них – фор-
мирование биполярности, то есть возникновение 
сверхдержав, без участия которых не обойтись 
при решении проблем в мире. Вторая реалия – 
появление атомного оружия, которое позволяло 
решать политические вопросы. Поэтому приоб-
ретение ядерного потенциала являлось основой 
для провозглашения собственных концепций  
внешнеполитической деятельности и признаком 
принадлежности страны к перворазрядным 
державам.2  

Для Китая было неприемлемо оставаться под 
защитой ядерных гарантий Советского Союза, в 
надежности которых руководство Китая после 
1958г. сомневалось. Как известно, в 1958г. стар-
товали советско-американские переговоры, каса-
ющиеся ограничения ядерных испытаний, а в 
январе 1959г. Н. Хрущев выдвинул идею 
превращения Дальнего Востока в безъядерную 
зону, что стало формальным поводом для отказа 
Москвы в июне 1959г. от соблюдения условий 
советско-китайского соглашения о сотрудни-
честве в сфере ядерной энергии. В сложившихся 
условиях КНР уже не могла считаться стра-
тегическим союзником Советского Союза и 
больше не желала оставаться младшим парт-
нером СССР. Возможно, это стало одним из 
поводов к тому, что с 1958г. руководство Китая 
пытается  теоретически  обосновать независи-
мую роль страны на международной арене3. 

                                                 
2 Олейников И. Китаецентристские теории геополитики и 
проблема мирового лидерства Срединного государства во 
второй половине ХХ века, http://www.prepod.nspu.ru/mod/ 
resource/view.php?id=15747, 21.10.2018. 
3 Олейников И., указ.соч.    
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КПК КНР приступает к созданию китаецент-
ристских геополитических концепций, одной из 
которых явилась теория «промежуточных зон», 
окончательная редакция которой приписывается 
Мао Цзэдуну. По мысли Мао Цзэдуна, к «про-
межуточной зоне» относятся все страны, нахо-
дящиеся или лежащие между США и странами 
социализма. То есть эти страны объединяет 
только то, что они являются «первоочередным 
объектом агрессии США»4. Хотя, по мысли Мао, 
«промежуточные страны» можно разделить на 
две группы. К первой принадлежат государства 
Африки, Азии, Латинской Америки, отождест-
вляемые с «мировым крестьянством». Во вторую 
группу входят европейские, то есть индуст-
риально-развитые страны, при этом,  маоисты 
видели антиимпериалистический потенциал этих 
стран в монополистической буржуазии, способ-
ной, по мнению маоистов, бороться против 
американского капитала5.  

С 1963г. концепция «промежуточных зон» 
становится официальной внешнеполитической 
доктриной Китая, на основе которой уточняется 
и развивается позиция китайского руководства 
по вопросам войны и мира и по всем основным 
вопросам мировой политики. На основе этой 
концепции Китай строит межгосударственные 
отношения. Концепция «промежуточных зон» 
легла в основу последующего ряда внешнеполи-
тических концепций Китая. Затем последовали 
концепция «трех миров», теория «двух врагов», 
а также теория «опоры на собственные силы» и 
«мирового революционного процесса»6. 

Как пишет В. Жданов, важным элементом 
политической теории Мао Цзэдуна была концеп-
ция «трех миров» о противостоянии стоящего во 
главе стран «третьего мира» Китая «гегемонизму 
сверхдержав», главным образом США и СССР. 
Мао Цзэдун одним из первых отказался от поли-
тических дихотомий в пользу многополярной 
трактовки современного мира. Мао Цзэдун 
интерпретировал марксистские законы в 
утилитаристском ключе и считал, что террито-
риальные экспансии, являясь движущей силой 
исторического процесса, закономерны и истори-
чески неизбежны [4, C.57]. Согласно концепции 
«трех миров», США и СССР являлись «первым 
миром», Канада, Япония и западноевропейские 
стран входили во «второй мир». Страны Азии 
(включая КНР), Африки и Латинской Америки 
входили в «третий мир» [3, C.84]. В основе 

                                                 
4 Предложение о генеральной линии международного 
коммунистического движения». Ответ ЦК КПК на письмо 
ЦК КПСС от 30.05.1963г. // Документы внешней политики 
СССР. Москва, 1958 – 1965.  Т. 1 – 4. 
5 Олейников И., указ.соч. 
6 Олейников И.,  указ.соч. 

доктрины Мао лежит также «этноцентрическое 
представление» об «исторических правах» КНР 
ее «сюзеренитете над иноземными государст-
вами», в основе которого лежит традиционная 
китайская доктрина мироустройства, согласно 
которой Китай является центром мира, а другие 
страны находятся от Китая в вассальной 
зависимости.  

В основе политического прагматизма Мао 
лежит китайская традиция «стратагемного» 
мышления, которая состоит в том, что характер 
действий определяется в зависимости от меня-
ющихся обстоятельств.  Явившись системой 
«единственно верных» ценностей, которые под-
лежали распространению на весь капиталисти-
ческий мир, маоистская теория в качестве циви-
лизационной философии заняла место традиц-
ионного конфуцианства. В маоистском учении 
через восприятие концепций И. Сталина сквозь 
призму идей национального освобождения КНР 
и «богатого народа и сильного государства» был 
преодолен послефевральский ленинизм и троц-
кизм, господствовавший в раннем китайском 
марксизме. Мао Цзэдуном была также постули-
рована историческая неизбежность и закономер-
ность территориальных экспансий как движущей 
силы исторического процесса.  

В основе теории «опоры на собственные 
силы» лежала необходимость взаимопомощи и 
мобилизации внутренних ресурсов афро-азиатс-
ких стран в связи с общностью их судеб, при-
нимая во внимание крушение мировой системы 
колониализма после второй мировой войны. 
Провозглашение общедемократических преоб-
разований и достижение независимости является 
первым этапом на пути построения социализма. 
Согласно данной концепции, «мировое револю-
ционное движение,  окрепшее в борьбе с внеш-
ним империализмом должно сокрушить внут-
реннюю оппозицию в лице буржуазных элемен-
тов внутри нации».7 Здесь следует отметить, что 
концепция Дэн Сяопина об экономической 
консолидации стран «Большого Юга», в которой 
получила развитие теория «трех миров» Мао 
Цзэдуна, в отличие от последней исходит из 
тезиса о невмешательстве Китая в мировые 
процессы, тогда как доктрина Цзян Цзэминя о 
многополярном мира в отличие от маоистской 
теории «трех миров» исходит из тезиса о рав-
ноправии всех без исключения субъектов 
мировой политики. 

Теоретическим обоснованием повышения 
роли КНР на мировой арене в начале 2000-х 
стала концепция «мирного возвышения», кото-
рая была рассмотрена выше.  Поскольку идея 

                                                 
7 Олейников И.,  указ. соч. 
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подъема вызвала неоднозначную реакцию в 
мире, руководство КНР сменило ее на концеп-
цию построения «гармоничного мира», которая 
была закреплена на XVII съезде КПК в 2007г. [7, 
C.142]. На XVIII съезде Компартии Китая 
обсуждение внешнеполитической доктрины 
КНР было сосредоточено на следующих базовых 
принципах внешней политики Китая:  

– пять принципов мирного существования; 
– независимость внешней политики; 
– эпоха мультиполярности; 
– эпоха развития и мира;  
– дипломатия добрососедства и ее основ-

ные компоненты; 
– концепция «мягкой силы» и «мирного 

подъема» КНР;  
– концепция «разнообразия и гармонии» как 

части концепции «гармоничного общества» и 
«гармоничного мира».  

В реализации публичной дипломатии КНР 
на современном этапе в отдельных регионах 
мира выделяют ряд особенностей. Так, в основе 
стратегии публичной дипломатии Китая в 
странах Запада лежит идея о том, что страны с 
разным политико-социальным устройством 
могут мирно сосуществовать, и каждая страна 
свободно выбирает путь развития. Придержива-
ясь мнения о том, что низкий уровень доверия к 
Китаю связан с необъективной информацией о 
КНР на Западе, в китайской публичной дипло-
матии основной упор делается на разъяснитель-
ную работу с помощью культурных и образова-
тельных программ и средств массовой информа-
ции. В данный момент, несмотря на то, что 
усилиями китайского руководства стимулиру-
ется интерес Запада к китайской культуре, 
искусству и языку, отношение к социальному 
устройству и политической системе Китая по-
прежнему негативное. Западные исследователи 
объясняют это явление непреодолимыми разно-
гласиями цивилизационного характера. В этом 
плане «китайская публичная дипломатия в 
отношении стран Запада на сегодняшний день 
признается недостаточно эффективной» [6, 
C.136]. К числу развитых западных стран, зани-
мающих особое место во внешней политике 
КНР, относятся США. На локальном уровне 
мероприятия КНР по популяризации китайского 
языка и культуры в США ориентированы на 
американскую аудиторию и призваны улучшить 
имидж Китая среди американцев. На глобальном 
уровне деятельность КНР по улучшению имид-
жа страны в мире, активная политика с сфере 
наращивания «мягкой» силы и популяризации 
китайских ценностей представляют собой вызов 
для американоцентричной модели. 

После распада СССР Вашингтон остался не 
просто крупной мировой державой, но и стра-
ной, не имеющей равных по показателям «мяг-
кой силы». Американские ценности, такие как 
либеральная демократия и рыночная экономика 
были объявлены как общемировые и являющие-
ся эталоном для всех остальных стран. Доми-
нирование в сфере информации привело к тому, 
что и массовая культура США, американские 
фильмы, музыка и телевидение стали абсолют-
ными лидерами рынка развлечений во всем 
мире. Это позволило американцам оказывать 
влияние на мировое общественное мнение и соз-
давать стандарты поведения для всех участников 
мирового сообщества. Именно по инициативе 
западных исследователей и средств массовой 
информации в 1990-е годы возникла «теория 
китайской угрозы», из-за которой имидж Китая 
долгое время находился на крайне низком 
уровне. 

Кардинально ситуация начала меняться в 
начале 2000-х гг. Экономические успехи Китая, 
разработка новой прагматичной стратегии 
развития в рамках концепции «мирного возвы-
шения», а затем «мирного развития» и «гармо-
ничного мира» совпали со снижением авторите-
та США на мировой арене и повлияли на соот-
ношение сил. Китай не только начал тщательно 
разрабатывать стратегию публичной дипломатии 
с целью «завоевания умов», но и накопил 
достаточное количество материальных ресурсов 
для ее воплощения на практике. «Американское 
направление» китайской публичной дипломатии 
оказалось одним из наиболее сложных и проти-
воречивых. С одной стороны, повышение ста-
туса КНР в мире привело к стремлению КНР 
играть активную роль в международных отноше-
ниях, занять достойную нишу в мировой системе 
и принимать активное участие в формировании 
нового миропорядка, учитывающего интересы 
Китая другой стороной. Несмотря на наличие 
спорных и даже конфликтных вопросов в дву-
сторонних отношениях, сотрудничество и выс-
траивание конструктивного диалога с США 
признается руководством КНР приоритетной 
задачей. С другой стороны, Китай оказался 
перед сложной задачей: обеспечить свои внеш-
неполитические интересы и улучшить имидж, но 
при этом не осложнить отношения с Вашинг-
тоном. В соответствии с этой задачей, основные 
усилия публичной дипломатии Китая на амери-
канском направлении были направлены на попу-
ляризацию китайской культуры и разъяснение 
китайской точки зрения среди населения США. 
В дополнение к этому, глобально ориентирован-
ный курс Китая на создание имиджа ответст-
венного и миролюбивого государства, не пред-
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ставляющего опасность для мировой стабиль-
ности и для США в частности, логично допол-
няет деятельность на американском направлении 
[6, C.100].  

Немного по-иному обстоят дела с европейс-
ким направлением китайской публичной дип-
ломатии, в частности в отношениях со странами-
членами ЕС. Первыми важными совместными 
документами, определившими вектор дальней-
шего развития отношений, стало «Торговое 
соглашение» 1978г. и «Соглашение о торговле и 
сотрудничестве» 1985г. В середине 1990-х гг. 
когда политический и экономический статус 
КНР стал повышаться, Европейским Союзом 
была осознана необходимость выработки комп-
лексной стратегии в отношении быстро разви-
вающейся КНР. В 1995г. принимается «Долго-
срочная политика китайско-европейских отно-
шений». В документе отмечается, что Европе 
следует пересмотреть позицию в духе «новой 
азиатской стратегии», развивая долгосрочные 
двусторонние отношения, соответствующие по-
литико-экономическому, региональному и гло-
бальному статусу КНР [6, C.260]. В стратегии 
подчеркивается важность КНР как торгового 
партнера и необходимость сотрудничества по 
ряду глобальных вопросов и необходимость 
включения Китая во все международные процес-
сы и установления взаимопонимания между 
сторонами. Вместе с тем, в стратегии закреплена 
озабоченность проблемами прав человека в 
КНР8.  

С началом 2000-х гг. китайским руководст-
вом также была осознана необходимость фор-
мулировки собственной стратегии в отношении 
ЕС. Первый такой официальный документ 
появился в 2003г. В нем китайской стороной 
подчеркивалось, что, несмотря на то, что между 
обеими сторонами нет конфликта интересов и 
они не представляют опасности друг для друга, 
различия исторического опыта, культурного нас-
ледия, политической системы и уровня экономи-
ческого развития обуславливают разницу во 
взглядах на разные проблемы. При этом, если 
взаимодействие будет происходить в духе вза-
имного уважения и доверия, это никак не повли-
яет на качество отношений. В данном документе 
было подчеркнуто, что ЕС следует неукосни-
тельно придерживаться принципа «одного 
Китая» в отношении «Тайваньского вопроса» и 
не поддерживать отношения с правительством 
Тибета в изгнании9. В основной части документа 

                                                 
8 EU report: A Long Term Policy for China-Europe Relations, 
http://eeas.europa.eu/china/docs/com95_279_en.pdf, 
21.02.2018. 
9 China's EU Policy Paper, http://gr.chinaembassy.org/eng 
/zgyom/, 14.08.2018. 

говорится о сотрудничестве в разных сферах 
(экология, высокие технологии, сельское хо-
зяйство, образование). То есть основной задачей 
публичной дипломатии КНР в отношении ЕС 
стало установление доверительных отношений и 
сглаживание дискуссий, касающихся внут-
ренних проблем Китая (соблюдение прав чело-
века). По мнению КНР, ограниченность инфор-
мации о Китае в Европе и предвзятость ее 
интерпретации – важный фактор, препятствую-
щий взаимопониманию. Представителями Китая 
подчеркивается, что несмотря на различия, у 
КНР и ЕС много общего, к примеру, поддержка 
концепции многополярного мира, отказ от 
военных методов, ведущая роль ООН [13, C.87]. 
Общие проблемы, с которыми сталкивается 
публичная дипломатия КНР в странах Запада – 
это серьезные цивилизационные различия, пре-
допределившие разное политико- социальное 
устройство сторон. Предстоит еще долгая 
работа, прежде чем КНР сумеет добиться одной 
из целей политики в регионе – изменение 
отношения к Китаю как стране, не разделяющей 
западные ценности и идеологически враждебной 
Западу; изменение общественного мнения в 
сторону восприятия КНР как государства, раз-
вивающегося по своим законам.  

Что касается политики в развивающихся 
странах, то публичная дипломатия КНР в отно-
шении развивающихся стран основана на тезисе 
об общности судеб и необходимости создания 
более справедливого мирового порядка, который 
бы обеспечил достойное место для всех госу-
дарств. Важную роль здесь играет то, что КНР 
позиционирует себя как инициатор и движущая 
сила изменений в мировой системе, развивает 
активное донорство и гуманитарную помощь 
бедным странам, помощь в обучении специалис-
тов. Оценивая данный вектор деятельности КНР, 
можно признать, что китайская публичная дип-
ломатия достигла существенных результатов в 
отношении развивающихся стран. Касаясь афри-
канской геополитической линии, следует отме-
тить, что, как полагает  китайский исследователь 
Янг Чун, интенсивное развитие китайско-афри-
канских отношений пришлось на середину 
первого десятилетия XXIв.10 Интерес КНР к 
Африке был обусловлен растущими потребнос-
тями Китая в ресурсах, которыми богата 
Африка.  «Африка – кладезь природных ресур-
сов: по разным оценкам, на нее приходится 30–
40% разведанных мировых запасов сырья»11.  С 

                                                 
10 Zhang Ch. Sino-Africa Relationship: Moving to New 
Strategic Partnership, http://en.siis.org.cn/index.php?m 
=content&c=index&a=show&catid= 15&id=106, 21.10.2018 
11Дейч Т. Китай «завоевывает» Африку,  
http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=547#1, 21.02.2018. 
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экономической точки зрения КНР была сделана 
ставка на следующие рычаги влияния и укрепле-
ния позиций китайского капитала в Африке: 

- экономическую помощь; 
- готовность списать долги африканских 

стран (Судана, Замбии). 
Ряд исследователей полагают, что отноше-

ния с Африкой являются частью пекинской 
стратегии создания нового миропорядка. Китаю 
нужна поддержка и союзники в противоборстве 
с США.12В качестве основы политического 
взаимодействия КНР со странами Африки выс-
тупил созданный в 2000г. форум «Китай-Афри-
ка», в рамках которого обсуждался ряд важных 
проблем, включая решения о предоставлении 
кредитов со стороны КНР. Китай инвестирует в 
строительство коммуникаций, больниц, школ и 
прочих необходимых инфраструктурных учреж-
дений в Африке 13. Китайский исследователь 
Чжоу Цзюнь полагает, что для африканских элит 
предпочтительнее политика «мягкой силы», про-
водимая КНР, чем политика давления со сто-
роны стран Запада. Главным же мотивом при-
сутствия КНР в Африке является стремление 
Пекина укрепить авторитет страны, продемонст-
рировав верность проводимой внешней поли-
тике [11, C.27]. 

Среди развивающихся стран, государства 
Юго-Восточной Азии всегда имели первостепен-
ное значение для Пекина. Отношения Китая со 
странами данного региона имеют глубокие 
исторические корни. Исторически существовала 
целая система вассалитета, в рамках которой 
Китай воспринимал этот регион как территорию, 
входящую в сферу китайского господства. В 
конце XIXв. стране пришлось отказаться от прав 
верховного сюзерена над этими странами. Лишь 
после окончания второй мировой войны и 
создания Китайской Народной Республики 
наступил период возвращения Китая в регион 
ЮВА. При этом основным побудительным 
мотивом для такого возвращения послужили не 
политические или экономические выгоды, а 
желание восстановить престиж страны, что 
свидетельствовало о том, что вне зависимости от 
руководящих персоналий и их идеологии в 
китайском самосознании сохраняется идущее из 
глубины веков представления о том, что вся 
ЮВА является вассальным по отношению к 
Китаю сообществом государств, где должен 
доминировать только Китай [8, C.61]. С тех пор 
Китай пытался решить вопрос укрепления своих 

                                                 
12 Дейч Т. Указ.соч. 
13 Политическое и экономическое присутствие КНР в 
Африке в ХХI веке, http://regconf.hse.ru/uploads/ 
1167f5b21c0d42f079564cac01712bb9b315dd1a.docx, 
27.02.2018. 

позиций в ЮВА разными путями – от поддерж-
ки коммунистических режимов в 1950-70-х 
годах до наращивания военного присутствия в 
1970-90-х. Однако переход к прагматичной 
политике в конце 1990-х и ориентация на 
создание комфортного окружения для обеспече-
ния целей развития поспособствовали тому, 
чтобы Китай в качестве внешнеполитической 
стратегии в данном регионе взял курс на актив-
ное участие в процессах интеграции под эгидой 
Ассоциации государств Юго-Восточной Азии 
(АСЕАН). Китай активно развивает такие нап-
равления сотрудничества со странами АСЕАН, 
как культура, образование, туризм, молодежное 
сотрудничество и обмен специалистами. 

Следует также отметить, что наряду с тради-
ционными регионами в последнее время в сферу 
интересов КНР входят и такие регионы, как 
Арктика, к которой Китай стал проявлять инте-
рес в 1980-е гг. ХХ века, когда стали разра-
батываться углеводородные месторождения на 
шельфе Северного Ледовитого океана, а разви-
тие морских торговых путей в Арктике приоб-
рело для современной КНР как торгово-эконо-
мическое, так и геополитическое значение. По 
словам китайского ученого Ли Чжэньфу, тот, кто 
будет контролировать арктические маршруты, 
будет контролировать и «новое направление 
мировых экономических и международных стра-
тегий» [5, C.73]. КНР интенсифицирует дипло-
матическую деятельность на Севере, что прояв-
ляется в заключении ряда двусторонних согла-
шений; в лоббировании китайских интересов в 
сфере бизнеса;  в создании условий для транс-
портировке китайских грузов по Северному 
морскому пути. Основу китайской арктической 
геостратегии составляет геополитическая кон-
цепция Северного шелкового пути, предпола-
гающая, что контроль над Арктикой в условиях 
глобального мирового переустройства и смеще-
ния мировых геополитических центров означает 
контроль над всей мировой экономикой и над 
новыми подходами к мировым рынкам [11, 
C.28]. КНР на северном направлении достигла 
определенных геополитических успехов, свиде-
тельством чего является получение КНР статуса 
постоянного наблюдателя при Арктическом 
совете в 2013г.  

Таким образом, традиционные рамки азиатс-
кого геополитического позиционирования КНР 
на сегодняшний день не соответствуют мировым 
амбициям Китая в XXI веке. Об этом свидетель-
ствует активность КНР по укреплению собствен-
ных позиций в таких географически далеких от 
КНР регионах, как Африка и Арктика. При этом 
в отличие от западной стратегии расширения 
влияния посредством «жесткой силы» (бомбар-
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дировок, свержения неугодных режимов сило-
вым путем, введения экономических санкций и 
другое) Пекином используется «мягкая сила» 
(списание долгов, инвестирование, культурные 
обмены, миграционные механизмы и другое). В 
целом при подведении итогов анализа станов-
ления и развития публичной дипломатии КНР 
можно заключить, что в течение всей истории 
существования КНР деятельность, нацеленная на 
оказание влияния на народы других государств 
неизменно всегда присутствовала во внешней 
политике данного государства. Форму четко 
выверенной политической стратегии по нара-
щиванию китайского влияния в мире данная 
политика обрела в начале 2000-х гг. Применение 
публичной дипломатии в качестве инструмента 
наращивания «мягкой силы» привело к новым 
формам взаимодействия с иностранной аудито-
рией: стали разнообразнее культурные и образо-
вательные программы, стало улучшаться коли-
чество и качество средств массовой информации 
на иностранных языках, большое внимание уде-
лялось разъяснению политики через интервью, 
пресс-конференции и публикацию книг.  

КНР сотрудничает с международными орга-
низациями, являясь донором гуманитарной 
помощи и организатором крупных мероприятий. 
Отличительная черта современной публичной 
дипломатии КНР - ее реактивный характер: она 
ориентирована на искоренение мифа о «ки-
тайской угрозе» и создание имиджа ответствен-
ной державы. Долгосрочная политическая задача 
заключается в закреплении позиций Китая как 
ведущей мировой державы, которая оказывает 
решающее влияние на процессы в мире. Сегод-
ня, как полагают некоторые исследователи, нес-
мотря на определенный прогресс, успехи пуб-
личной дипломатий КНР полны противоречий. 
Рано оценивать эффективность публичной дип-
ломатии КНР, так как эффект от многих меро-
приятий проявляется лишь в долгосрочной перс-
пективе. Китай находится лишь на начальном 
этапе выстраивания налаженной системы пуб-
личной дипломатии. Помимо этого, страна выс-
траивает политику с невыгодных позиций, в 
условиях негативного отношения мирового 
сообщества. Сильными сторонами является то, 
что учеными и политиками осознаются проб-
лемы, стоящие перед страной, учитывается важ-
ность таких факторов как разработка теорети-
ческой базы, подготовка квалифицированных 
кадров, выработка политики, ориентированной 
на региональную специфику. 
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Резюме: Автор считает, что в контексте времени партиципаторная демократия от прямой демократии до изби-
рательной – имеет одно превосходительное сходство – это гражданская и государственная ответственность и 
выработка критического отношения к различным политическим силам. 
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Abstract: The article analyzes the evolution of the value system of participatory democracy. The author believes that 
participatory democracy, from direct democracy to electoral, has a supremacy role in the context of time, it is civil and 
political responsibility and the elaboration of critical attitude towards various political forces. 
Keywords: participatory democracy, representation, political change, transforming society, political development, 
freedom, political decision. 
  

Նոր աշխարհակարգում տեղի ունեցող 
հարահոս քաղաքական փոփոխությունները 
մեծացրել են մասնակցային ժողովրդավարու-

թյան արժեքային համակարգի բազմաչափու-

թյան և վերջինիս դրսևորման առանձնահատ-

կությունների ուսումնասիրման անհրաժեշ-

տությունը։ Քաղաքական փոփոխությունն 
ինքնին բարդ և բազմամակարդակ գործընթաց 
է, որը ենթադրում է հասարակական և քաղա-

քական համակարգերի փոխներդաշնակ կեր-

պախոխում: Այս համատեքստում հետխորհր-

դային երկրներում, հատկապես Հայաստանի 
Հանրապետությունում, գերակա նշանակութ-

յուն ունեն մասնակցային ժողովրդավարութ-

յան զարգացման հիմնախնդիրները, քանի որ 
ի սկզբանե գծային զարգացում ենթադրող 
ժողովրդավարական անցման գործընթացում 
գտնվող հասարակություններում ստեղծվել է 
քաղաքական վարչակարգերի, իշխանության 

բաշխման և վերարտադրման կառույցների 
չափազանց լայն տարրապատկեր, ձևավորվել 
են տարբեր քաղաքական համակարգեր1: 

Քաղաքական գիտության մեջ ժողովրդա-

վարական անցման գործընթացների համա-

կողմանի ուսումնասիրության նպատակով 
փաստել ենք, որ մասնակցային ժողովրդավա-

րությունը քաղաքական ժամանակի և տարա-

ծության մեջ արժեքային էվոլյուցիայի է են-

թարկվել։ Մասնակցային ժողովրդավարութ-

յան առաջամարտիկներն են հին հույները, 
որոնց ուղիղ ժողովրդավարությունը մասնակ-

ցային ժողովրդավարության առանձնահա-

տուկ մոդել է, ինչը հնարավորություն էր 
տալիս Ագորայում հրապարակային մասնակ-

                                                 
1 Մարգարյան Մ. Մ., Անցումային հասարակությունների 
ժողովրդավարացման գործընթացի առանձնահատկութ-

յունները, «21-րդ ԴԱՐ», թիվ 4(6), 2004թ., էջ 111-113: 
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ցել և քննարկել պոլիսի կառավարման վերա-

բերյալ ընդունվող որոշումների գործընթա-

ցին2: Պետության ձևավորումը հիմնվում էր 
քաղաքացու հայեցակարգի վրա (թե ո՞վ է հա-

մարվում քաղաքացի): Քաղաքացին, Արիստո-

տելի բնութագրմամբ, նա է, ով կարող է մաս-

նակցել տվյալ պետության օրենսդիր և դա-

տական իշխանության իրականացմանը3: 
Այդ համատեքստում ի սկզբանե կարևոր-

վեցին մարդու իրավունքները՝ որպես մարդ-

կային համակեցության գերակայություն, պե-

տության արդյունավետ գործունեության հիմ-

նական ուղղություն և մարդու ազատության 
վկայություն: Հիմնվելով այս մոտեցման վրա, 
արդեն ք.ծ. 14–րդ դարից ժողովրդավարությու-

նը ընկալվում էր որպես ազատության 
դրսևորման ձև4: Մարդու իրավունքները կա-

րևորվել են դեռևս Հին Հունաստանում և Հին 
Հռոմում՝ փաստարկվելով որպես օրենքի ու 
օրինականության արժեք: Մարդկության ողջ 
պատմությունը մարդու անընդհատ պայքարն 
է պետության հետ` առավել շատ իրավունք-

ներ ու ազատություններ ձեռք բերելու համար, 
որը ներառում էր արդեն իսկ ձեռք բերված 
իրավունքների և ազատությունների պաշտ-

պանության նպատակով նորագույն արդյու-

նավետ մեխանիզմներ ստանալու միտում: Այդ 
առումով առաջին փաստաթուղթը, որ հստա-

կեցրեց և համակարգեց պետության և մարդու 
գործունեության սահմանները, պետական 
կառավարման գործընթացում ունեցած պա-

տասխանատվության մակարդակը Ազատութ-

յունների մեծ խարտիան (Magna Carta, 1215թ.)5 
էր, որի շրջանակներում հիմնավորվեց իրա-

                                                 
2 История политических и правовых учений: Учебник для 
вузов․ 4-е издание. Под общ. ред. В.С. Нерсесянца. Изд. 
НОРМА. М.. 2007. С. 64-67. 
3 Նույն տեղում: 
4International Human Rights Protection; Accessed February 21 
2010; Available at: www.cdphrc.uottawa.ca/eng/doc/inter-
web/sitesint_e.php. 
5Մարդու իրավունքների և ազատությունների վերաբեր-

յալ նախնական իրավական ձևակերպումներն առաջին 
անգամ տեղ են գտել 1215թ. Անգլիական «Մագնա Կար-

տա» կոչվող փաստաթղթում։ Պայմանագիր անգլիական 
թագավորի և բարոնների միջև: Այդ պայմանագրով 
երաշխավորվում էր, որ ազատ մարդիկ չեն կարող 
ձերբակալվել, բանտարկվել կամ զրկվել իրենց ունեց-

վածքից այլ կերպ, քան դատարանի օրինական վճռով: 
Այլ կերպ ասած՝ դրանով կաշկանդվեց թագավորի կամ 
այլ արտոնյալ անձանց իրավունքը, որով մինչ այդ 
նրանք կարող էին ազատ մարդկանց կամայականորեն 
զրկել ազատությունից կամ ունեցվածքից: 

վախախտման և պատժի համաչափության, 
պատշաճ իրավական ընթացակարգերի, 
անմեղության կանխավարկածի, խոսքի, կրո-

նի ազատության, ազատ տեղաշարժման իրա-

վունքի սկզբունքները: Հետագայում մարդու և 
քաղաքացու իրավունքների սկզբունքները 
զարգացվեցին հետևյալ փաստաթղթերում՝ 
Հաբեաս Կորպուս Ակտում (Habeas Corpus 
Amendment Act 1679թ.), Իրավունքների մասին 
բիլլում (The Bill of Rights, 1689թ.)6, ԱՄՆ 
Անկախության հռչակագրում (The Declaration 
of Independence United States Code, 1776թ.)7, 
Մարդու և քաղաքացու իրավունքների հռչա-

կագրում (Ֆրանսիա, 1789թ.)8 և այլն: Նշված 
փաստաթղթերից յուրաքանչյուրը յուրովի 
հիմնված է բնական իրավունքի տեսության 
վրա: Ըստ Ռուսսոյի՝ յուրաքանչյուր անձ ունի 
ինքնուրույն կամք և շահեր, որոնք բնական 
ազատություններ են, և որոնց իրականացումը 
կարող է չհամընկնել ընդհանուրի կամքի և 
շահերի հետ: Վերջիններս տարբեր դարա-

շրջաններում ունենալով հստակ իրավական, 
քաղաքական, տնտեսական ազդեցություն հա-

սարակության վրա, բարձրացրին մասնակցա-

յին ժողովրդավարության խնդիրը։ Ավելի ուշ՝ 
սկսած 17-18-րդ դարերից, երբ քաղաքացու և 
մարդու իրավունքները սկսեցին արդիակա-

նանալ, փոխվեցին նաև Ազատությունների 
մեծ խարտիայի 39-րդ հոդվածի մեկնություն-

ները: Որպես օրինակ դիտարկենք իրավունք-

                                                 
61689 թ. անգլիական իրավունքների բիլլը պայմանագիր 
էր անգլիական պառլամենտի և թագավորի միջև: Այս 
պայմանագիրը նախորդի նման իրավունքներ էր 
վերապահում մարդկանց միայն մեկ խմբի, բայց այն 
շարունակեց «Մագնա Կարտա»-ի տրամաբանությունը 
և թագավորի ու այլ արտոնյալների կամայականութ-

յուններից պաշտպանվելու վահան ստեղծեց մարդկանց 
այդ խմբի համար, քանի որ դրանով ուղղակիորեն 
ճանաչվում էր մարդկանց տվյալ խմբի ինքնիշխանութ-

յունը, ինչը բացառիկ կարևորություն ուներ: 
71776թ. Ամերիկյան անկախության հռչակագրով սահ-

մանվեց, որ բոլոր մարդիկ ստեղծված են հավասար, 
ովքեր Արարչի կողմից ստեղծվել են որոշակի անօտա-

րելի իրավունքներով օժտված: Դրանց թվում են կյանքի, 
ազատության և երջանկության ձգտման իրավունքները: 
8 1789 թ. Մարդու և քաղաքացու իրավունքների ֆրան-

սիական հռչակագիրը նույնպես արձանագրեց, որ մար-

դիկ ծնվում են ազատ և ունեն հավասար իրավունքներ, 
որ յուրաքանչյուր քաղաքական կազմակերպության 
նպատակը մարդու բնական և անօտարելի` ազատութ-

յան, սեփականության, անվտանգության և բռնություննե-

րին դիմադրելու իրավունքների պաշտպանությունն ու 
պահպանությունն է: 



Регион и мир, 2019, № 3 

 16

ների մասին պետիցիան, որն ընդունվեց 
1628թ. շնորհիվ Էդվարդ Կոկի, շատ մասնա-

գետների կողմից համարվում է երկրորդ 
Մագնա Կարտա, և այնտեղ արդեն խոսվում 
էր հպատակների ազատության մասին: 
Եթե 1215թ. 39-րդ հոդվածում ասվում էր 
«ազատ մարդկանց իրավունքներ», ապա այս-

տեղ ասվում է «հպատակների ազատություն»: 
Այս «հպատակ» հասկացությունն արդեն իսկ 
ներառում էր հասարակության բոլոր խավերը՝ 
ներառելով ճորտերին, գյուղացիներին և այ-

լոց, որոնք ևս ունեն իրավունքներ և ազա-

տություններ։ Ազատությունների մեծ խար-

տիան, ըստ էության քաղաքական ազատութ-

յան և մասնակցային ժողովրդավարության 
ներդաշնակություն էր, որն ընդարձակեց երկ-

րի քաղաքական զարգացման ժողովրդավա-

րական տարածությունը։ 
Մասնակցային ժողովրդավարությունը 

«սկզբունքորեն կենտրոնանում է ոչ թե մեծ, այլ 

փոքր տարածքների վրա, տեղական մա-

կարդակի ժողովում, տեղական ժողովրդավա-

րական համայնքների մշտական պլեբիսցիտի 

վրա: Նման ժողովրդավարությունը վերար-

ժևորեց պոլիսային Ագորայի պատկերն, որ-

տեղ քաղաքացիները  որոշումներ կայացնելու 

իրավունքը չեն տալիս «ներկայացուցիչնե-

րին», այլ այդ որոշումները կայացնում են հենց 

իրենք: Փաստորեն, քաղաքական մասնակցու-

թյան առանձնահատկությունը ժամանակային 

ձագարն է: Համաձայնելով ժամանակակից 

սոցիոլոգ Է. Սյուի առաջարկած «Երրորդ 

ժամանակ»  հասկացության հետ, նշենք, որ 

քաղաքական մասնակցությունը սոցիալական 

ժամանակի կատեգորիա է՝ սոցիալական գոր-

ծունեությունը և դրա կիրառման դաշտն 

ապահովող, որն առանց ստեղծագործական, 

սոցիալական ջանքերի, սպառնում է մեզ 

շրջապատող տարածքը վերածել քաոսի կամ 

սոցիալական ջունգլիների։ 

Նկատի ունենալով հետխորհրդային նոր-

անկախացած երկրների ժողովրդավարական 

անցման փորձը, կարծում ենք պետք չէ հա-

մաձայնել ռուս հետազոտող Գրաչեվի հետ, 

համաձայն որի այս մոդելի թերությունները 

կապված են« ուղիղ ժողովրդավարության 

արդյունավետ և մշտական ինստիտուտների 

ստեղծման անհնարինության հետ` ինչպես 

տարածական, այնպես էլ ժամանակային պա-

րամետրերի և առարկայաենթակայական հա-

րաբերությունների հետ9։ Ուղիղ ժողովրդավա-

րությունը բոլոր դեպքերում չէ, որ կարող է 

լինել որոշումների կայացման արդյունավետ 

եղանակը թե՛ ազգային, թե՛ տեղական մա-

կարդակով: Հետևաբար, ազգ-պետությունում, 

նույնիսկ փոքր պետություններում, մասնակ-

ցային ժողովրդավարության շարունակական 

և հաջող կիրառության հավանականությունը 

անհրաժեշտ է բարձրացնել:  

Ամերիկացի քաղաքագետ Բ. Բարբերը 

նշում է, որ «Ուղիղ ժողովրդավարությունը 

պահանջում է ոչ միայն մասնակցություն, այլև 

քաղաքացիական նախապատրաստում և 

առաքինություն` որոշումների քննարկման և 

ընդունման գործընթացում արդյունավետ 

մասնակցություն ունենալու համար: Այսպի-

սով, մասնակցային ժողովրդավարությունը 

ընկալվում է որպես կրթված քաղաքացիների 

անմիջական իշխանություն: Քաղաքացիները 

ոչ միայն մասնավոր ոլորտում գործող անձինք 

են, այլև լավ տեղեկացված հանրային 

քաղաքացիներ, որոնք զերծ են մասնավոր 

շահերից այնքանով, որքանով՝ հանրայինը 

մասնավորից: Ժողովրդավարությունը ոչ այն-

քան ժողովրդի կամ զանգվածների իշխանու-

թյունն է, որքան կրթված քաղաքացիների իշ-

խանությունը10: Քաղաքական ակտիվությունը 

մասնակցային ժողովրդավարության մոդելում 

հիմնավորվում է որպես «փոքրամասնության 

տիրանիա»-յի դեմ պայքարող ուժ՝ ներքևից11: 

Ջ. Շումպետերի խոսքերով, մարդիկ երբեք 

ինքնակառավարվող չեն եղել և չեն կարող 

լինել: Առավելագույնը, որ քաղաքացիները 

կարող են իրականացնել, այն է հավանել կամ 

չհավանել այս կամ այն գործչի վարած քաղա-

քականությունը: Ժողովրդի համար կարևոր է 

ոչ թե ռեժիմը, կամ իշխանության կառավար-

ման ձևը, այլ թե ինչպիսի զիջումների կարող 

են գնալ նրանք հանուն և ի շահ ժողովրդի: 

Շումպետերը ցույց տվեց, թե որքան վտանգա-

վոր է պրոֆեսիոնալ քաղաքական գործիչների 

կողմից անգիտակից զանգվածի գիտակցութ-

յան մանիպուլյացիան12: 

                                                 
9 Грачев М. Н., Мадатов А.С. Демократия: методология 
исследования, анализ перспектив. М, 2004. С.31. 
10 Barber B. Participatory Democracy. // Encyclopedia of 
Democracy. Vol. 3. New York, 1995. P.923. 
11 Баранов Н. А., Cовременная демократия: эволюционный 
подход, С.-П., 2008. С. 60 
12 Шумпетер, Й. Капитализм, социализм и демократия / Й. 
Шумпетер. - М.: БЕК, 1995. - 566с. 
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Ըստ Շումպետերի ժողովրդավարության 
արժեքն է քաղաքական մրցակցությունը և 
ազատությունը ու կա ժողովրդավարության 
զարգացման 4 նախապայմանի անհրաժեշ-

տություն՝ 
 անհրաժեշտ է ունենալ բավականաչափ 
որակավորված ներկայացուցիչներ, որոնք կա-

րող են ընտրվել կառավարության առանցքա-

յին պաշտոններում, 
 քաղաքական մարմինների կողմից պետք 
է այնպիսի որոշումներ կայացվեն, որ մարդիկ 
կարողանան լավ հասկանալ և արտահայտել 
իրենց վերաբերմունքը վերջիններիս նկատ-

մամբ, 
 միջին շերտերից ձևովորված, լավ կազ-

մակերպված, պատրաստված, պատասխանա-

տվության զգացումով բյուրոկրատիայի (պաշ-

տոնյաների) առկայություն, քանի որ այն ավե-

լի լավ կարող է հաղթահարել կառավարական 
խնդիրները, քան ոչ պրոֆեսիոնալ, էնտուզիա-

զմով գործիչները:  
 ժողովրդավարական ինքնակառավա-

րում, որը քաղաքական մշակույթի բաղադրիչ 
է: Այն ենթադրում է, որ․ ա) ընտրողների և 
խորհրդարանի անդամների բարոյական և 
մտավոր բարձր մակարդակն անթույլատրելի 
է դարձնելու իշխանության մեջ մակաբույծ 
տարրերի ներթափանցումը, բ) խորհրդարա-

նում քաղաքական գործիչները պետք է զերծ 
մնան իշխանության հետ առճակատումից և 
փոփոխել իշխանությունը հնարավորության 
դեպքում, գ)ընտրողները խորհրդարանից 
դուրս պետք է հարգեն իրենց և իրենց ընտրած 
քաղաքական գործիչների միջև աշխատանքի 
բաժանումը՝ մասնավորապես, ընտրողները 
պետք է հասկանան, որ երբ իրենք ընտրել են 
քաղաքական գործիչ, որոշումներ կայացնելիս 
պետք է ցուցաբերեն առավելագույն հանդուր-

ժողականություն, ուստի յուրաքանչյուր պո-

տենցիալ առաջնորդ պետք է արտահայտի իր 
դիրքորոշումը: Ցանկացած ժողովրդավարու-

թյուն սահմանափակ է առանց ռացիոնալ 
գիտակցված անհրաժեշտության, քաղաքա-

կան գործընթացում յուրաքանչյուր մասնակցի 
կամավոր ինքնասահմանափակման համար 
13:  

                                                 
13 Бегунов, Ю.К. 13 теорий демократии / Ю.К. Бегунов, 
А.В. Лукашев, А.В. Пониделко. - СПб. Бизнес-пресса, 2002. 
– C. 235. 

18-րդ դարի սկզբին առաջ եկան ժողովր-

դավարության նոր ձևեր ու չափումներ, որոն-

ցից առավել հայտնին ներկայացուցչական 

ժողովրդավարությունն է, որի էությունն է 

իշխանության օրենսդիր մարմնի ձևավորու-

մը` կազմված ժողովրդի կողմից ազատ ընտ-

րություններում ընտրված ներկայացուցիչնե-

րից14: Յուրաքանչյուր քաղաքացի հավատում 

և վստահում էր իր ընտրած ներկայացուցչին, 

վստահ լինելով, որ քաղաքական գործընթաց-

ներին իր մասնակցությունը փոխելու է իր 

ազատության մակարդակը։ Սակայն, ժողովր-

դավարության տեսության փոփոխություննե-

րը, ներկայացուցչականության պատճառով, 

հանգեցրին մի շարք ներքին դժվարություն-

ների: Ներկայացուցչական ժողովրդավարութ-

յան ինստիտուտները իշխանությանը օտա-

րում են ժողովրդից, ինչն էլ դարձել է մի շարք 

հետազոտողների քննադատության առար-

կան: 

Ժողովրդավարությունը՝ որպես քաղաքա-

կան արժեք, կոչված է արտահայտելու ժողո-

վրդի կամքը՝ ատեղծելով օպտիմալ պայման-

ներ վերջինս քաղաքականության և կառավա-

րության մեջ արտահայտելու համար։ Ժողովր-

դավարական քաղաքական արժեքները, որ-

պես կանոն, ընդգրկում են փոքրամասնութ-

յունների իրավունքների պաշտպանությունը, 
հիմնական պետական մարմինների ընտրութ-

յունը, քաղաքացիների քաղաքական ազատու-

թյունը, նրանց հավասար իրավունքները, 
օրենքի գերակայությունը, սահմանադրակա-

նությունը, իշխանությունների տարանջատու-

մը և այլն։ Լինելով քաղաքական արժեք, 
ժողովրդավարությունն ինքնապաշտպանութ-

յան ամենակարևոր միջոցներից է, մարդու 
իրավունքների և ազատության իրականաց-

ման պարտադիր պայման, որոնց պետք է 
հետևի մարդը15։Լ. Միզեսը նշում է, որ անհա-

տականության նպատակն է այնպիսի ոլորտի 
ստեղծումը, որտեղ անհատն ազատ կարող է 
մտածել, ընտրել և գործել, առանց պետության 
սահմանափակող միջամտության, զըսպման և 

                                                 
14 Баранов Н.А., Cовременная демократия: эволюционный 
подход, С.-П., 2008. С. 44. 
15 Шапиро, И. Переосмысливая теорию демократии в свете 
современной политики / И. Шапиро // ПОЛИС: 
Политические исследования. - 2001. - № 3-5. - C. 6-15. 
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հարկադիր սոցիալական ապարատի16: 
Ներկայումս չի կարելի բացարձակ ճշմարտու-

թյուն համարել, որ ժողովրդավարությունը 
պետք է լինի համընդհանուր կամքի դրսևո-

րում, քանի որ այն կարող է հանգեցնել փոք-

րամասնությունների վերացմանը՝ հանգեցնե-

լով անվերահսկելի, անսահմանափակ բա-

ցարձակ իշխանության հաստատմանը:   
Ժողովրդավարական անցման տիրույթնե-

րում մասնակցային ժողովրդավարության կի-

րառելիության խնդիրները նորովի դրվեցին և 
լուծվեցին՝ ստանալով նոր, էական և ընթացա-

կարգային հատկանիշներ: Նրանք հիմնված են 
վերածննդի, բարեփոխման, լուսավորության 
քաղաքական գաղափարների վրա: Նոր ժա-

մանակաշրջանը բնութագրվում է որպես ար-

դիականացման գործընթացի սկիզբ, որն ըն-

կալվում է որպես քաղաքական, տնտեսական 
և սոցիալական փոփոխություն՝ հասարակու-

թյանը վերափոխելով ավանդականից ժամա-

նակակցի: Ժողովրդավարացման քաղաքա-

կան փոփոխությունների նախադրյալներն էին 
քաղաքական համակարգերի ինքնիշխանութ-

յան ձևավորման գործընթացները և դրանց 
կառուցվածքի սահմանադրականությունը:  

Ուսումնասիրելով մասնակցային ժողովր-
դավարության արժեքային համակարգի բազ-
մաչափությունը, ամրագրենք, որ այն արդի 
ժողովրդավարական տեսությունների մեջ գե-

րակա է՝ ներառելով զարգացման պարույր՝ 
անցյալ-ներկա դեպի ապագա գնացող, մշակ-

վել է քաղաքագետներ Ռ․ Դալլի, Ռ․ Ինգլ-
հարթի, Ք․ Փեյթմանի, Ք. ՄեքՖերսոնի, Ջ. 
Ցիմերմանի, Ն. Բոբբիոյի, Փ. Բահրահի, Բ. 
Բարբերի, և այլոց կողմից, յուրաքանչյուրն 
ընդգծելով մասնակցային ժողովրդավարութ-

յան մեկ կամ մի քանի բաղադրիչ: Այս տե-

սությունն, ըստ էության, վերադարձ է ժողո-

վրդավարության դասական գաղափարներին, 
ներգրավելով քաղաքացիներին ակտիվ քըն-

նարկումների և հանրային կյանքի հիմնական 
հարցերի վերաբերյալ որոշումների ընդուն-

մանը: Նրանք համարում են, որ սոցիալական 
հավասարությունը ժողովրդավարական մաս-

նակցության և տարածման կարևորագույն 
պայման   է, համաձայն որի, մասնակցության 
սկզբունքը պետք է կիրառվի նաև հասարա-

                                                 
16 Мизес Л. Свобода и собственность // Мизес Л. 
Либерализм в классической традиции / Пер. с англ. 
А.В.Куряева. М., 2001. С.225. 

կական կազմակերպություններում, որտեղ 
մարդիկ արտահայտում են իրենց կամքը, 
նախևառաջ`  որպես կոլեկտիվի մաս, ապա` 
ինքնակառավարվող քաղաքացի17: Այս տե-

սության համաձայն, ազատությանը, ինքնա-

կառավարման զարգացման հավասար իրա-

վունքին կարող են հասնել միայն մասնակցա-

յին հասարակության մեջ, որը բարելավում է 
քաղաքական արդյունավետության զգացումը 
և նպաստում հավաքական պահանջներին: 
Նման հասարակության մեջ քաղաքացիները 
լավ տեղեկացված են, հետաքրքրված են հա-

սարակական կյանքում իրենց բարձր ակտի-

վությամբ: Փաստորեն, կառավարությունն ըն-

դամենը գործիք է ընդհանուր կամքի արտա-

հայտման և լուծումներ գտնելու համար։ Ք․ 
Փեյթմանի խոսքերով համընդհանուր ֆորմալ 
իրավունքների և դասի անհամապատասխա-

նությունը, մասնակցայնության մեջ սեռային 
անհավասարությունը կարող է լուծվել միայն 
ինքնակառավարվող ինստիտուտների միջո-

ցով18։  
Մասնակցային ժողովրդավարության ջա-

տագովները վստահ են, որ քաղաքականութ-

յունը որպես հասարակական երևույթ ներ-

թափանցում է տեղական (համայնքային, ան-

հատական, անձնական) մակարդակներ՝ ձևա-

վորելով սոցիալ-քաղաքական ցանց՝ իր տեղե-

կատվահաղորդակցական հոսքերով և արժե-

քաբանությամբ։ Այս համատեքստում նշենք, 
որ ժողովրդավարական անցումը և անցում-
համախմբումը մասնակցային ժողովրդավա-

րության այլ արժեքաբանություններ են են-

թադրում՝ պայմանավորված քաղաքացիների 
քաղաքական ազատության ընկալման և պա-

տասխանատվության մակարդակներով: Սա-

կայն, ժողովրդավարությունը միայն խոսքի 
ազատություն, ընտրություններին մասնակցե-

լու իրավունք չէ: Դա օրենքի իշխանություն է: 
Ժողովրդավարության հաստատած ազատու-

թյունը առանց պատասխանատվության մա-

հանում է19: Չնայած որոշ առանձնահատկութ-

յունների՝ մարդու ազատությունը և նրա իրա-

                                                 
17 Баранов Н.А., Cовременная демократия: эволюционный 
подход, С.-П., 2008.С. 59 
18 Pateman, Carole Participation and Democratic Theory 
Cambridge England: Cambridge University Press (1970) 
https://is.muni.cz/el/1423/podzim2016/POL401/um/Pateman_D
ahl.pdf   
19 Хантингтон С., Третья волна. Демократизация в конце 
XX века. Пер. с англ.  Л. Ю. Пантиной. M., 2003, C. 120. 
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վունքները շատ հաճախ նույնականացվում 
են։ Ազատությունները այն հիմնական իրա-

վունքներն են, որոնք պաշտպանում են մար-

դու հնարավորությունը ձևավորել և արտա-

հայտել իր սեփական համոզմունքները, վարել 
անձնական և ընտանեկան կյանքը առանց 
հարկադրանքի և պետական միջամտության, 
և վարվել սեփական որոշումներին համապա-

տասխան20։ 20-րդ դարի երկրորդ կեսին աշ-

խարհի ժողովուրդների պայքարը ընթանում 
էր մարդու իրավունքների պաշտպանության 
ուղղությամբ։ Ժամանակակից աշխարհում 
մարդու իրավունքները հանդիսանում են 
բնական իրավունքներ և ստացել են ավելի 
լայն մեկնաբանություն: Միջազգային իրավա-

կան փաստաթղթերում ընդունված է մարդու 
իրավունքները բաժանել առանձին սերունդ-

ների.  
 Առաջին սերնդին վերաբերում են քաղա-

քացիական և քաղաքական իրավունքները, 
որոնք ամրագրված են Քաղաքացիական և 
քաղաքական իրավունքների մասին 1966թ. 
միջազգային դաշնագրում: Այդ իրավունքներն 
ի սկզբանե ամրագրված էին ազգային օրենս-

դրություններում, իսկ դրանց միջազգային 
իրավական ամրագրմանը մեծապես նպաս-

տել է Ֆրանսիական մեծ հեղափոխությունը: 
Ընդունված է համարել, որ այդ սերնդի իրա-

վունքները (կյանքի իրավունք, ազատության 
իրավունք, անձնական անձեռմխելիության 
իրավունք, օրենքի առջև հավասարության 
իրավունք և այլն) համարվում են բնական, 
անօտարելի և պատկանում են յուրաքանչյուր 
մարդու ի ծնե, իսկ պետությունը պետք է 
ապահովի այդ իրավունքների իրականա-

ցումը` անկախ իր քաղաքական, տնտեսական, 
սոցիալական զարգացման մակարդակից:  
 Երկրորդ սերնդի մեջ մտնում են տնտե-

սական, սոցիալական և մշակութային իրա-

վունքները, որոնք ամրագրված են Տնտեսա-

կան, սոցիալական և մշակութային իրավունք-

ների մասին միջազգային դաշնագրում: Այս 
կատեգորիայի իրավունքների կենսագործման 
համար (աշխատանքի իրավունք, կյանքի 
բարենպաստ կենսապայմանների իրավունք, 
սոցիալական ապահովության իրավունք, 
հանգստի իրավունք, կրթության իրավունք և 

                                                 
20 Այվազյան Վ․, Մարդու իրավունքներ, Երևան, 2007, էջ  
12։ 

այլն) պահանջվում է պետության կողմից որո-

շակի գործողությունների իրականացում, և 
դրանց իրագործումը կախված է տվյալ պե-

տության տնտեսական և սոցիալական պայ-

մաններից: Այս իրավունքների ձևավորման 
գործում հսկայական ազդեցություն են ունեցել 
1917թ. Ռուսաստանում տեղի ունեցած Հոկ-

տեմբերյան մեծ հեղափոխության ձեռքբերում-

ները և այլ երկրներում ծայր առած աշխատա-

վորական շարժումները:  
 Երրորդ սերնդի իրավունքների շարքին 
դասվում են կոլեկտիվ իրավունքները (ազգե-

րի իրավունք, փոքրամասնությունների իրա-

վունք, զարգացման իրավունք, միջազգային 
խաղաղության և անվտանգության իրավունք 
և այլն): Այս իրավունքները ծագել են ազգա-

յին-ազատագրական շարժումների արդյուն-

քում և ամրագրված են ՄԱԿ-ի Գլխավոր 
ասամբլեայի Գաղութային երկրներին և ժողո-

վուրդներին ազատություն շնորհելու մասին 
1960թ. հռչակագրում, ՄԱԿ-ի Գլխավոր 
ասամբլեայի Ազգային և էթնիկական, կրոնա-

կան և լեզվական փոքրամասնություններին 
պատկանող անձանց իրավունքների մասին 
1984թ. հռչակագրում, 1981թ. Աֆրիկյան խար-

տիայում, եվրոպական տարածաշրջանային 
ակտերում և այլն: Մարդու իրավունքների 
երրորդ սերունդը, ըստ էության, սահմանվում 
և պաշտպանվում է միջազգային կազմակեր-

պությունների կողմից21։ Որոշ հեղինակների 
կարծիքով 20-րդ դարի 90-ական թթ․ սկսեց 
ձևավորվել մարդու իրավունքների չորրորդ 
սերունդը, օրինակ, Ա․Բ․ Վենգերովը այն ան-

վանում է մարդկության իրավունքներ (խաղա-

ղության, միջուկային անվտանգության, տիե-

զերքի, էկոլոգիական, տեղեկատվական իրա-

վունքներ և այլն): Մարդու իրավունքների 
չորրորդ սերնդի առաջացմանը զուգահեռ, 
կձևավորվի միջազգային մարդասիրական 
իրավունք, աշխարհիկ մարդասիրությունը 
կդառնա մարդկության բարոյական զարգաց-

ման հիմնական ուղիներից մեկը22։ Վերջին-

ներս հսկում են, որ պետություններն անշե-

ղորեն կատարեն մարդու կոլեկտիվ իրա-

վունքների վերաբերյալ իրենց կողմից ընդուն-

ված որոշումները: Հարկ է նշել, որ մարդու 
իրավունքների տարանջատումը նման սե-

                                                 
21 Նույն տեղում, էջ 22-32: 
22 Նույն տեղում։ 
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րունդների կամ կատեգորիաների խիստ պայ-

մանական բնույթ է կրում23, գրականության 
մեջ նման տարանջատումները շատ բազմա-

զան են ու հաճախ չեն համընկնում միմյանց 
հետ: Մարդիկ գիտակցում են, որ մասնակցու-

թյունն առավել արդյունավետ դարձնելու հա-

մար անհրաժեշտ է մասնակցային ժողովրդա-

վարության մեխանիզմների առավել ուժեղա-

ցում24։  
Գլոբալիզացիան նոր մարտահրավերներ է 

առաջ բերել գլոբալ, լոկալ և ներքին մակար-

դակներում, ինչը չի կարող կարգավորվել 
ժողովրդավարության ձևական մեխանիզմնե-

րով: Ու․ Բեքի խոսքերով, արդի ժամանակա-

շրջանը բնութագրվում է «ռիսկերից խուսափ-

ման քաղաքականությամբ»¦, որտեղ քաղաքա-

կանություն մշակողների համար լավագույն 
միջոցը ավելի շատ քաղաքացիների մասնակ-

ցություն թույլ տալն է, ինչը կարդարացնի 
իրենց կողմից կայացված ցանկացած որոշում: 
Սա ապահովում է, որ քաղաքականություն 
մշակողները չմեղադրվեն իրենց կողմից իրա-

կանացված քաղաքականության համար, 
որոնք կարող են ունենալ անբարենպաստ 
հետևանքներ, քանի որ նրանք միշտ կունենան 
հնարավորություն պնդելու, որ քաղաքացինե-

րը նույնպես ներգրավված են եղել որոշումնե-

րի կայացման գործընթացում: Մասնակցային 
մոդելի մեջ քաղաքական մասնակցությունն 
ինքնին նպատակակետ է՝ նպաստելով քաղա-

քացիների մտավոր և հուզական զարգացմա-

նը: Քաղաքացիների ժողովրդավարական գոր-

ծընթացում ակտիվ ներգրավվածությունն 
ազատության նախապայման է և արտահայտ-

ման միջոց:  
Այսպիսով, քաղաքական մասնակցութ-

յունը ունի 2 հիմնական գործառույթ՝ 
 Քաղաքացիներին պաշտպանում է վե-

րևից անհիմն կայացված որոշումներից: 
 Հանդիսանում է մարդու ինքազարգաց-

ման մեխանիզմ25:  
Հնարավորինս լավագույն արդյունքի հա-

մար ժողովրդավարությունը պետք է տարած-

                                                 
23 Международное право; Ответственные редакторы Ю. М. 
Колосов, Э. С. Кривчикова; Москва; 2007; C. 536. 
24 Norris, Pippa. Introduction: The Growth of Critical 
Citizens? in Critical Citizens: Global Support for Democratic 
Governance, ed. Pippa Norris Oxford: Oxford University Press 
(1999 
25 Баранов Н.А., Cовременная демократия: эволюционный 
подход, С.-П., 2008․ С. 60-63 

վի այլ ոլորտներում ևս, որպեսզի նպաստի 
արդիականության և մասնակցային քաղաքա-

կան մշակույթի անհրաժեշտ հոգեբանական 
հատկությունների էվոլյուցիայի զարգացմանը, 
որը կարող է ձևավորվել միայն Ք. Փեյթմանի 
սկզբունքով` «սովորել մասնակցել՝ մասնակ-

ցությամբ: Իդեալական մասնակցային հասա-

րակությունը բնութագրվում է կառավարման 
մեջ քաղաքացիների անմիջական ներգրավ-

մամբ՝ առանց առանցքային քաղաքական և 
սոցիալական հաստատությունների միջնորդ-

ների, հասարակության ղեկավարների հաշվե-

տվողականության և ժողովրդավարական 
լեգիտիմության ամենաբարձր աստիճանի: 

Քաղաքական մասնակցության ինստի-

տուտները․ Ժողովրդավարությունը, որպես 
քաղաքական համակարգի բնականոն ար-

դիականացման գործընթաց քաղաքական 
որոշումների ընդունման, իրականացման և 
մշտադիտարկման ինստիտուցիոնալացված 
ընթացակարգերի համակարգ է։ Համաձայն 
Ռ․ Դալլի, այդ ընթացակարգերի կիրառումը 
ենթադրում է որոշակի իրավունքների, պար-

տականությունների, ազատությունների և 
սահմանափակումների առկայություն26, որի 
իրականացումը հնարավոր է միայն քաղաքա-

կան մասնակցության ժամանակակից ինստի-

տուտների առկայության դեպքում։ Քաղաքա-

կան մասնակցության ինստիտուտները ներա-

ռում են՝ քաղաքական կուսակցությունները, 
հասարակական-քաղաքական շարժումները, 
շահային խմբերի այն կառույցները, որոնք 
միավորվում են «քաղաքացիական հասարա-

կություն հայեցակարգի շուրջ։ Քաղաքացինե-

րի մասնակցությունը իշխանական հարաբե-

րությունների և կառավարման ժողովրդավա-

րացմանը իրականացվում է պետական ներ-

կայացուցչական կառույցների, ՏԻՄ ընտրութ-

յունների, ազգային, տարածաշրջանային և 
տեղական նշանակության հիմնախնդիրներին 
ուղղված հանրաքվեներին մասնակցելով, որ-

տեղ կարևոր դերակատարություն ունեն սո-

ցիալական շահերն արտահայտող ու քաղա-

քական համակարգի հետ արտաքին միջավայ-

րի կապն ապահովող քաղաքական կուսակ-

ցությունները։ Փաստորեն, հասարակական-

                                                 
26 Даль Р. Принятие решения в демократическом обществе: 
Верховный суд и его влияние на политический курс 
государства // Теория и практика демократии. Избранные 
тексты. М., 2006. С.211. 
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քաղաքական ցանցերը ենթադրում են ինստի-

տուցիոնալ  բազմակարծություն, որի կրող-

ներն են կուսակցությունները, ճնշման և շա-

հային խմբերը, գործառութային առումով ինս-

տիտուցիոնալացված  ընդդիմությունը: Կար-

ծում ենք, որ մասնակցային ժողովրդավարու-

թյան ինստիտուցիոնալ ապահովվածության և 
զարգացման նկատառումներով ժողովրդավա-

րական անցման գործընթացները Հայաստանի 
Հանրապետությունում պետք է ուսումնասի-

րել ըստ Ալմոնդի քաղաքական համակարգե-

րի տեսության: Դա հնարավորություն կտա 
միաժամանակ համադրել նաև Կ. Դյոչի և Թ. 
Պարսոնսի համակարգային մոտեցումները 
մասնակցային ժողովրդավարությանը, քանի 
որ քաղաքական համակարգը չի կարող կոչվել 
ժողովրդավարական, երբ բացակայում է ընդ-

դիմությունը, որն էլ կուսակցական բազմա-

կարծության արդյունքում է ձևավորվում։ Որ-

պես հասարակության տարբերակիչ՝ աճում է 
շահային խմբերի դերը, ինչն ըստ ամերիկացի 
քաղաքագետ Մ․ Օլսոնի, շատ քաղաքական 
գործիչներ դիտարկում են որպես «տնտեսա-

կան և քաղաքական վարքագծի հիմնարար 
սահմանող որոշիչներ27։ 20-րդ դարի սկզբին 
Ա․ Բենթլին առաջարկել է հասարակությունը 
դիտարկել որպես« տարբեր շահային խմբերի 
միավորում (совокупность)28։ Հետագայում, Դ․ 
Թրումենը քաղաքական գործընթացը բնութա-

գրեց որպես «շահային խմբերի մրցակցության 
գործընթաց՝ ռեսուրսների բաշխման նկատ-

մամբ իշխանության համար29։  
Ռ.Դալլը ժողովրդավարական գաղափար-

ների տարածումը քաղաք-պետություններից 
մինչև ազգ-պետություններ անվանեց երկրորդ 
ժողովրդավարական տրանսֆորմացիա30: 
Ելակետ ընդունելով Ռ․ Դալլի մոտեցումը, 
կարող ենք հանրագումարել, որ մասնակցա-

յին ժողովրդավարությունը զարգանալով 
պատմության հոլովույթում՝ հիմնականում 
անգլոսաքսոնական տարածաշրջաններում, 
արդեն 18-րդ դարի վերջին և 19-րդ դարի 

                                                 
27 Олсон М. Логика коллективных действий: общественные 
блага и теория групп // Политология: Хрестоматия / Сост. 
Б.А.Исаев, А.С.Тургаев, А.Е.Хренов. СПб., 2006. С.337 
28 Bently А. Process of Government. N-Y., 1908. P.38. 
29 Truman David B. The Governmental Process. Political Inte-
rests and Public Opinion. NY: Knopf, 1971. P.14.an Davmental  
30 Даль Р., Демократия и ее критики / Пер. с англ. Под ред. 
М.В.Ильина. — М.: «Российская политическая энциклопе-
дия» (РОССПЭН). —2003․ С.38-51. 

սկզբին դառնում է այլ պետությունների ժո-

ղովրդավարացման գրավականը, ավելին, եթե 
մեր մոտեցումը փաստարկենք Ն. Լումանի 
էվոլյուցիոն տեսությամբ, ապա հնարավորու-

թյուն ենք ստանում քաղաքական պրակտի-

կայում ժողովրդավարական համակարգը 
դիտարկել այնպիսին, որտեղ գործում են բո-

լոր երեք էվոլյուցիոն ֆունկցիաները` տատա-

նումներ, ընտրասերում և վերակայունացում: 
Այսպիսով, ժամանակի ընթացքում ամենա-

արդյունավետ ժողովրդավարական իշխանու-

թյան որոնումը հանգեցրեց իշխանության 
ներկայացուցչական, մասնակցային մարմին-

ների ստեղծմանը, որոնք ձևավորելով խաղի 
կանոնները վերահսկում են իշխանություննե-

րին: Նման փոփոխություններում կարևորվեց 
ժողովրդավարական արժեքների ընտրասեր-

ման (սելեկցիա) գործառույթը և ամրագրվեց 
ժողովրդավարական համակարգերի պրակ-

տիկայում:   
Հետազոտողները ուշադրության են արժա-

նացրել շահային խմբերի կողմից արդյունա-

վետորեն իրականացվող այն գործառույթ-

ները, երբ նրանք ներկայացնում են հասարա-

կության մեջ գոյություն ունեցող շահերի բազ-

մազանությունը՝ տնտեսական, սոցիալական, 
գաղափարախոսական, արդյունաբերական, 
կրոնական և այլն։ Այդ ներկայացուցչությունը 
ոչ միայն երաշխավորում է քաղաքական որո-

շումների կայացման ազդեցիկությունը, այլև 
ապահովում է տեղեկատվական հոսք և 
աջակցություն, որն անհրաժեշտ է պետական 
իշխանության մարմիններին և կառավար-

մանը։  
Նման համատեքստային մոտեցումը հնա-

րավորություն է տալիս բացահայտել քաղա-

քական մասնակցության նպատակաբա-

նական էությունը՝ ոչ միայն քաղաքական հա-

մակարգի ինստիտուցիոնալ ժողովրդավա-

րացման, այլև քաղաքացիության կերտման և 
քաղաքացու պատասխանատվության խնդիր-

ները։ Իսկ դա նշանակում է պատասխանա-

տու լինել սեփական որոշումների նկատմամբ, 
մասնակցել քաղաքական որոշումների ըն-

դունման, տեղեկատվության հավաքման, 
իրացման գործընթացներին, և իրականացնել 
էլիտայի բաց հավաքագրում: Էլիտա, որը 
կպաշտպանի քաղաքացիների հանրային շա-

հը և հնարավորություն կտա վերահսկել իրեն: 
Եվ որպեսզի էլիտան հաշվետու լինի բնակ-
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չությանը, քաղաքացին պետք է վարվի վարքի 
ռացիոնալ և ակտիվիստական մոդելին համա-

պատասխան: 
Ժողովրդավարական մասնակցության կա-

րևոր գործոններն են այն քաղաքական պայ-

մանները,  որոնք  նպաստում են իրավունք-

ների և ազատությունների իրացմանը, իրա-

վական և նյութատնտեսական այն հիմքերը, 
որոնք ներառում են նաև անձի ձգտումն ար-

ժանապատիվ կյանքով ապրելու, լրատվամի-

ջոցների մատչելիությունը, հասարակության և 
իշխանության քաղաքական կապի ապահո-

վումը։ 
Քաղաքական համակարգերի հիմնական 

բաղադրիչներից է ընդհանուր ընտրություն-

ների ինստիտուտը, որն իրենից ենթադրում է 

ժողովրդի կամքով իշխող էլիտաների փոփո-

խության հնարավորություն, իշխանությունը 

օրինականացնելու և կայունացնելու գործիք՝ 

ապահովելով ժողովրդական վերահսկողութ-

յունը իշխող վերնախավի նկատմամբ։ Հան-

րայի կարծիքի և քաղաքական ինստիտուտնե-

րի դինամիկ փոխգործակցությունը քաղաքա-

կան կերպափոխման, արդիականացման հիմ-

նական գործոնն է։ Ք․Փեյթմանի կարծիքով,- 

«ժողովրդավարական պետության գոյության 

համար անհրաժեշտ է սոցիալապես ակտիվ 

հասարակություն, որտեղ բոլոր քաղաքական 

համակարգերը ժողովրդավարացված են և 

բոլոր ոլորտներում տեղի է ունենում սոցիա-

լականացում՝ զանգվածային մասնակցության 

միջոցով31։  

Մասնակցային ժողովրդավարության հիմ-

նական դրույթներն են՝ հասարակության բո-

լոր շերտերի ներգրավումը քաղաքական գոր-

ծընթացներին՝ որոշումների ընդունումից 

մինչև իրականացում, ոչ քաղաքական ոլորտ-

ներում մասնակցության սկզբունքի ընդլայ-

նումը, որոշումների կայացման ապակենտրո-

նացում, ընտրական գործընթացների պարզե-

ցում: Մասնակցային ժողովրդավարությունը 

նպաստում է մարդկանց քաղաքականության 

մեջ մշտական մասնակցությանը (ոչ միայն 4-5 

տարին մեկ անգամ), աջակցում է ուղիղ ժողո-

վրդավարության ձևերի ընդլայնմանը (երբ 

քաղաքացիները կարող են ինքնուրույն մաս-

                                                 
31 Пейтмэн К. Массовое участие и теория демократии // 
Теория и практика демократии. Избранные тексты. / Пер. с 
англ. Под ред. В.Л.Иноземцева, Б.Г.Капустина. М., 2006. 
С.35 

նակցել քաղաքական որոշումների կայաց-

մանը): Իրականում ժողովրդավարության 
մասնակցային մոդելը կարելի է բնութագրել 
որպես «մեծամասնության ուժ»: Այս հայեցա-

կարգում ժողովրդավարության տարբերակիչ 
առանձնահատկություն է պոլիարխիայի երկ-

րորդ բնութագիրը` միջոցառումներին մանակ-

ցելու լայն հնարավորությունը, ազդեցությունը 
կառավարության վարքագծի վրա (համաձայն 
օլիմպիական սկզբունքի` «գլխավորը հաղ-

թանակը չէ, այլ մասնակցությունը»):  
Մասնակցային ժողովրդավարության հա-

յեցակարգը հիմնված է քաղաքական մշակույ-

թի տեսակների դասակարգման վրա, ըստ 

որի, առանձնանում է գավառական տիպը, որի 

ներկայացուցիչները շահագրգռված են միայն 

իրենց տարածաշրջանի տեղական խնդիր-

ների մեջ և չեն ձգտում մասնակցել պետու-

թյան կառավարմանը: Իսկ այն տեսակի 

ներկայացուցիչները, ովքեր մշտապես աջակ-

ցում են այն անձին կամ կուսակցությանը, որը 

տվյալ պահին գտնվում է իշխանության մեջ՝ 

բնակչության 8-10%-ը, մասնակցային տիպն է, 

որի ներկայացուցիչները շահագրգռված են 

պետական գործերով և շահագրգռված են 

դրանցում մասնակցություն ունենալու հա-

մար: Համակողմանի հայեցակարգի տեսանկ-

յունից, ժողովրդավարությունը բնութագրվում 

է հենց այս տեսակի քաղաքական մշակույթի 

գերակայությամբ: 

Մասնակցային գործընթացները, որպես 

կանոն, իրականացվում են հանրային ոլոր-

տում քաղաքացիների ներգրավմամբ` տարա-

բնույթ և անսպասելի զարգացումներ գրանցե-

լով: Ողջ աշխարհում կիրառվում են մասնակ-

ցային ժողովրդավարության գործիքներ՝ ներ-

գրավելու, մոբիլիզացնելու և  խորհրդակցելու 

հասարակության տարբեր շերտեր ներկայաց-

նող քաղաքացիների հետ: Միաժամանակ 

զարգացվում են հռետորաբանության, թա-

փանցիկության, հաշվետվողականության, 

խորհրդակցության, քաղաքացիականության, 

համատեղ կառավարման, համատեղ կամ 

քաղաքացիակենտրոն որոշումների կայաց-

մանն ուղղված գործիքակազմը: Որպես ռադի-

կալ քաղաքական նախագիծ, մասնակցային 

ժողովրդավարությունն ի սկզբանե ներգրավ-

վել է կերպափոխվող հարթության մեջ, հիմ-

քում ունենալով այն գաղափարը, որ մաս-

նակցությունը կարող է կերպափոխել պետու-
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թյան և հասարակության միջև ստեղծված 
անջատողական հարաբերությունները և օգնել 
քաղաքացիներին իրենց առօրյա կյանքում 
(աշխատանք, քաղաքական հաստատություն-

ներ, բյուրոկրատիա, դպրոց, համալսարան, 
ընտանիք և այլն)32:  Արդի քաղաքական ինս-

տիտուտները հարմարեցված են ներկայիս 
դարաշրջանին և այն կարելի է համարել համ-

ընդհանուր միայն արդիականության շրջա-

նակներում, սակայն այդ ինստիտուտները 
գործում են հաշվի առնելով ազգային-պատ-

մական առանձնահատկությունները: Համա-

ձայն Ռ. Դալլի ժողովրդավարության համընդ-

հանուր ընթացակարգերը և մեխանիզմները 
սահմանվում են որպես քաղաքական ինստի-

տուտներ՝ պաշտոնատար անձանց ընտրութ-

յունը, ազատ, արդար և պարբերական ընտ-

րությունները, խոսքի ազատությունը, տեղե-

կատվության այլընտրանքային աղբյուրների 
հասանելիությունը, ասոցիացիաների ինքնա-

վարությունը և համընդհանուր քաղաքացիա-

կան իրավունքները33: Սակայն, առկա են նաև 
ժողովրդավարական ավանդական ինստի-

տուտները, ինչպիսիք են սահմանադրությու-

նը, իշխանության ուղղահայաց (օրենսդիր, 
գործադիր, դատական) և հորիզոնական (կեն-

տրոն և մարզեր), քաղաքական վճիռների 
արտահայտման ազատությունը և տեղեկա-

տվության բազմազան աղբյուրները, քաղաքա-

կան շահերի արտահայտման ազատությունը 
և զարգացած բազմակուսակցական համա-

կարգը: Ա.Պ. Ցիգանկովայի խոսքերով« կայուն 
ժողովրդավարական համակարգի անցման 
էությունը այդ ինստիտուտների սահմանա-

դրականացումը և համախմբումն է34: Ժամա-

նակակից միտումների համատեքստում Յու. 
Նիսնևիչը կարևորում է իրավական սոցիա-

լական պետությունը, քաղաքացիական հա-

սարակությունը, իշխանության ապակենտրո-

նացումը, պետական մարմինների վերահսկո-

ղության արդյունավետ համակարգի ստեղ-

ծումը և արդի տեխնոլոգիաների կիրառմամբ 

                                                 
32 Pateman, C. (1970). Participation and democratic theory. 
Cambridge: Cambridge University Press. 
33 Даль Р. О демократии / пер․ с англ. А. С. Богдановского, 
под ред. О. А. Алякринского. — Аспект Пресс — М., 2000. 
С.85-86. 
34 Цыганков А.П. Современные политические режимы: 
структура, типология, динамика (учебное пособие). М., 
1995. С.157-158. 

քաղաքական մասնակցությունը35: Քաղաքա-

ցիների մասնակցությունն ուղղակի կամ ան-

ուղղակի ձևով ենթադրում է մասնակցություն 
պետական ներկայացուցչական մարմինների, 
տեղական ինքնակառավարման մարմինների 
ընտրություններին, ազգային, տարածաշրջա-

նային և տեղական նշանակության հարցերի 
լուծմանն ուղղված գործընթացներին: 

Այսպիսով, պետք է փաստել, որ մասնակ-

ցային ժողովրդավարության արժեքային բազ-

մաչափությունը ենթադրում է ներկայացուց-

չական ժողովրդավարության հետ համադրու-

թյուն՝ երկու ձևով` միասնական գոյություն 
կամ փոխլրացում: Ռ․ Դալլը տալիս է մի շարք 
համոզիչ փաստարկներ, որ նույնիսկ ապա-

կենտրոնացված ուղիղ ժողովրդավարությունը 
չի կարող խուսափել ներկայացուցչությունից: 
Ռ. Դալլի խոսքերով ներկայացուցչական հաս-

տատությունները ապահովում են քաղաքա-

կան հավասարություն, քանի որ դրանք կանո-

նակարգված են և ունեն հաշվետվողականու-

թյան որոշակի նորմեր: Բացի այդ, անխու-

սափելի է ժամանակի ընթացքում փոքր ապա-

կենտրոնացված քաղաքական միավորների 
չափի աճը36։ Մասնակցային ժողովրդավարու-

թյան հաջողված և ձախողված օրինակների 
մենք հանդիպում ենք Լատինական Ամե-

րիկայի, Հարավային Եվրոպայի և Աֆրիկայի 
տարածաշրջանների երկրներում: Անդրա-

դարձ կատարելով մեր տարածաշրջանին, 
հարկ է նշել, որ  Հարավային Կովկասն 
առանձնանում է իր էթնիկ հակամարտութ-

յուններով, որոնք լուրջ խոչընդոտներ են 
տարածաշրջանում կայունության, խաղաղու-

թյան, տնտեսական և սոցիալական առաջըն-

թացի ապահովման, ինչպես նաև անվտանգ 
ապագայի հաստատման գործընթացներում: 
Բազմիցս ուսումնասիրություններ են կատար-

վել տարածաշրջանում գերտերությունների, 
միջազգային հանրության և այլ դերակատար-

ների շահերի, վերջիններիս պարբերական 
բախման արդյունքում առաջ եկող հնարավոր 
սպառնալիքների, մարտահրավերների առա-

ջացման մասին: Հատկանշական է, որ նույ-
նիսկ տարածաշրջանի հիմնական երեք պե-

                                                 
35 Нисневич Ю. Аудит политической системы постком-
мунистической России. М., 2007. С.24-45 
36 Даль Р. Демократия и ее критики / Пер. с англ. Под ред. 
М.В.Ильина. — М.: «Российская политическая энциклопе-
дия» (РОССПЭН). — 2003. C. 55-78. 
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տությունների դոմինանտ ազգերը տարա-

բնույթ հավակնություններ և խնդիրներ ունեն 
միմյանց նկատմամբ: Պետք է փաստել, որ այս 
պետություններում կա համընդհանուր պատ-

կեր, որտեղ Հայաստանը, Վրաստանը և Ադր-

բեջանը առերեսվելով հակամարտության 
վտանգների, ներքին և արտաքին բազմաշերտ 
սպառնալիքների հետ, լրջորեն թերանում են 
ժողովրդավարության զարգացման գործըն-

թացում, հիմքում ունենալով տարաբնույթ 
պատճառներ՝ հասարակության կրթական 
ցածր ցենզից մինչև միջազգային ասպարեզում 
տեղի ունեցող գործընթացների լիիրավ ան-

դամ լինելը, քաղաքական ու տնտեսական 
կայունության խնդիրները: Կարևորելով ազ-

գային ռեսուրսների նպատակաուղղվածութ-

յունը առավելապես անվտանգության կարիք-

ների բավարարմանը՝ այս պետությունները 
սահմանափակում են իրենց ազգային կյանքի 
սոցիալական բազմազանությունը և դանդա-

ղեցնում ժողովրդավարության ու ազատական 
տնտեսության ինստիտուցիոնալացումը37:  

Ամփոփելով, ամրագրենք, որ ժամանակի 
հոլովույթում մասնակցային ժողովրդավարու-

թյունը՝ ուղիղ ժողովրդավարությունից մինչև 
համախմբված, ունի գերակա մի ընդհանրութ-

յուն՝ դա մարդու քաղաքացիական ու քաղա-

քական պատասխանատվությունն է և տարա-

բնույթ քաղաքական ուժերի նկատմամբ կա-

ռուցողական-քննադատական վերաբերմունքի 
մշակումը: 
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Венская конвенция о праве международных 
договоров от 23 мая 1969 года в своей преам-
буле отмечает всеобщее признание принципа 
свободы согласия и в качестве инструмента 
защиты данного принципа в статье 51 конвен-
ции отрицает юридическую силу согласия 
государства на обязательность для него догово-
ра, которое было выражено в результате при-

нуждения его представителя.1 Таким образом, с 
момента вступления конвенции в силу 
недействительность договоров, заключенных в 
соответствии с  условиями статьи 51, не нужда-
ется в доказывании. Однако вступлению кон-
                                                 
1 Венскаяконвенция о праве международных договоров от 
23 мая 1969 года. 
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венции в силу предшествует огромный истори-
ческий отрезок времени, в течение которого 
были заключены и действуют по сей день 
договоры, представляющие существенный ин-
терес для всего международного сообщества. 
По этой причине с точки зрения принципа 
свободы согласия именно доконвенционный 
отрезок времени является объектом изучения 
данной статьи, в рамках которой посредством 
ретроспективного анализа попытаемся понять с 
какого момента и в каком объеме междуна-
родному праву известен принцип свободы 
согласия и его нарушение путем принуждения 
представителя государства как основание 
недействительности договора.  

Первые упоминания о воле договариваю-
щихся сторон можно обнаружить в Римском 
праве, и уже только в его рамках принцип 
свободы согласия успевает претерпеть значи-
тельные изменения с точки зрения значимости 
при заключении сделки. Договоры Римского 
права древнейшего периода (право квиритов) 
(VI — середина III вв. до н.э.), всецело про-
никнутого принципами формализма в ущерб 
содержанию, по причине неразвитости товарно-
денежных отношений, были немногочислен-
ными и отличались ярко выраженным фор-
мализмом. Именно внешняя оболочка, а не 
содержание определяли природу того или иного 
договора, в форме которого могли быть выра-
жены самые различные обязательственные 
отношения.2 Таким образом, право придержива-
лось подхода, согласно которому лицо, при-
нявшее на себя обязанность по договору, долж-
но было его выполнить вне зависимости от 
обстоятельств его заключения. Сделка, совер-
шенная под влиянием принуждения или силы, 
сама по себе считалась действительной.3 Римс-
кие юристы придерживались концепции: 
«Coactus tamen volui», что означало: хоть и под 
давлением, под принуждением, но все-таки 
волю он свою выразил.4 Это было делом лица, 
вступавшего в сделку – подчиниться угрозе, 
или противостоять насильственной силе. Если 
он этого не сделал своевременно и предпочел 
откупиться от угрозы, связав себя договорным 
обещанием, то это обещание он должен выпол-
нить. Со временем оковы правового формализ-

                                                 
2 Н. Крашенинникова, О. Жидкова, История государства 
и права зарубежных стран, Глава 13.  
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pravo/istrp/13.php, 
(дата обращения: 24.01.2019 г.) 
3 И.Б. Новицкий. Римское право, Воля и выражение воли. 
https://www.pravo.vuzlib.su/book_z757_page_64.html, (дата 
обращения: 24.01.2019 г.) 
4 P. Bonfante, Istituzioni di diritto romano, 8th ed., 1925 by 
Milan Vallardi; § 6; (см.по Olivier Corten, Pierre Klein, The 
Vienna Conventions on the Law of Treaties: A Commentary, 
Book 1, 2011, p.1179.) 

ма ослабевают, уступая свои позиции силе 
внутренней сущности юридического акта. 
Классическое римское право (середина III в. до 
н.э. — конец III в. н.э.) начинает больше обра-
щать внимание на подлинную волю контр-
агента. Подавление воли рассматривается как с 
точки зрения физического насилия в виде 
пыток, похищения с последующим заключе-
нием и т. п., так и морального, когда объект не 
испытывает насильственного воздействия не-
посредственно на свое тело, однако имеет место 
быть психологический эффект воздействия в 
отношении воли к совершению юридического 
акта, иначе говоря, объект воздействия действу-
ет под влиянием страха – «metus».5 Данный 
подход, объединяя в себе психологическое 
основание, нашел свое отражение в преторском 
эдикте, отрицавшем действительность таких 
сделок.6 Среди философов рассматриваемого 
времени более детально данный подход был 
раскрыт Аристотелем. Как утверждал послед-
ний, добровольным актом можно считать такое 
проявление воли, которое выражается без 
принуждения. Отсутствие насилия по Арис-
тотелю - это необходимое условие согласия. 
Насилие в отношении человека влияет на 
свободу его волеизъявления, что лишает данное 
им согласие всякой силы.7 Таким образом, уже 
на раннем этапе своего возникновения и разви-
тия принцип свободы согласия значение в дого-
ворных приобрел существенное отношениях.  

С развитием классического международ-
ного права действие рассматриваемого принци-
па уже не ограничивалось распространением на 
частноправовые отношения, но также охваты-
вал и международные. Так, одна из первых 
идей относительно волеизъявления государств 
была дана в начале XVI века Франсиском де 
Витория, утверждающим, что договаривающе-
еся государство на момент заключения догово-
ра должно быть свободным, что предполагало 
отсутствие какого-либо принуждения в отно-
шении его представителя.8 Еще через век, Гуго 
Гроций, придерживаясь терминологической и 
концептуальной связи с римским правом, ска-
жет, о недозволительности подписания догово-
ра под влиянием страха, вызванного у догова-

                                                 
5Д.В. Дождев, Римское частное право, Глава 4, §2. 
http://knigi.link/rimskoe-pravo/nasilie-pri-zaklyuchenii-sdelki-
quod-aut-metus-26861.html, (дата обращения: 24.01.2019 г.) 
6Там же. 
7 W. Momogliano, In tema di vizi di volontà et di 
trattatiiimposti con violenza, Turin, 1938, p.18; (см.по Olivier 
Corten, Pierre Klein, The Vienna Conventions on the Law of 
Treaties: A Commentary, Book 1,07 April, 2011, p. 1179.) 
8 F. Vitoria, Depote state civili, 1528, § 21; (см.по Olivier 
Corten, Pierre Klein, The Vienna Conventions on the Law of 
Treaties: A Commentary, Book 1, 2011, p. 1179.) 
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ривающегося лица его контрагентом.9 Недейст-
вительность договоров, заключенных подоб-
ным образом Гроций также объясняет тем, что 
король, получивший свою власть от народа не 
может законно заключать договоры от его 
имени, находясь в плену: «Неуместно считать, 
что народ присуждает суверенитет лицу, при 
таких условиях, когда тот фактически не 
свободен.»10 То есть, будучи в плену, король не 
может являться представителем государства. 
Еще позже, во второй половине XVIII века, 
аналогичный подход будет поддержан Эмер де 
Ваттелем, согласно которому, договор дейст-
вителен в том случае, если процесс его подпи-
сания не содержит дефектов.11 В XIX векe 
Каспар Блюнчли в поддержку данной концеп-
ции давал следующее объяснение: «Государст-
во не связанно действиями представителя, 
который обезумел или находится в состоянии 
алкогольного опьянения, так как последний уже 
не способен контролировать свои действия и 
сам за них не в ответе. Ровно также государство 
не связано подписью государя, если действие 
его руки обусловлено применением насилия 
против него, или угрозой быть убитым; или как 
в случае с Польским Сеймом, который рати-
фицировал договор после оккупации здания 
русскими войсками и получения от них 
угроз.»12. 

Таким образом, приведенный выше анализ, 
датированный разными отрезками истории, 
отделяющимися друг от друга вековыми проме-
жутками, доказывает, что уже доктрина клас-
сического международного права признает при-
нуждение государства к заключению договора 
посредством принуждения его представителя 
основанием юридической недействительности 
такого договора. Более того, данное утвержде-
ние подтверждается не только доктринами наи-
более авторитетных специалистов права рас-
сматриваемого периода времени, но и сформи-
рованной на тот период времени государствен-
ной практикой, на которой базируется consensus 
omnium обычно–правового происхождения дан-
ного принципа. В частности, вышеизложенная 
концепция находит свое подтверждение сквозь 
                                                 
9 Hugo Grotius, The Law of War and Peace, 1625, Book II, 
chapter XII, Sect. 10; translated by T. Nugent, revised by J. V. 
Prichard, 1914; (см.по Olivier Corten, Pierre Klein, The 
Vienna Conventions on the Law of Treaties: A Commentary, 
Book 1, 2011, p. 1179.) 
10 Там же, p. 1182.) 
11 E. Vattel, The Law of Nations or Principles of the Law of 
Nature Applied to the Conduct and Affairs of Nations and 
Sovereigns, Amsterdam, 1758, Book II, Chapter XII, § 157; 
(см.по Olivier Corten, Pierre Klein, The Vienna Conventions 
on the Law of Treaties: A Commentary, Book 1, 2011, p. 
1180.) 
12 Olivier Corten, Pierre Klein, The Vienna Conventions on the 
Law of Treaties: A Commentary, Book 1, 2011, p.1182. 

призму правовых последствий, к которым 
привели многочисленные международные до-
говоры, заключенные в рассматриваемый пе-
риод времени, а также непосредственно право-
вые оценки этих последствий, данные госу-
дарствами в последующем. Так, с точки зрения 
рассматриваемого вопроса среди прочих наи-
более яркими историческими свидетельствами 
государственной практики являются Мадридс-
кий договор от 14 января 1526 года, Договор о 
разделе Польши от 5 августа 1772 года, Байонс-
кий договор от 15 июня 1808 года, Договор 
между Францией и Голландией от 16 марта 
1810 года, Бардоский договор от 12 мая 1881 
года, Договор о финансовом, экономическом 
развитии и мире в Гаити от 16 сентября 1915 
года, Японо-корейский договор о протекторате 
от 17 ноября 1905 года, Договор о протекторате 
Богемии и Моравии от 15 марта 1939 года, 
Договору между Великобританией и Ирландией 
от 6 декабря 1921 года. Ряд из числа вышепе-
речисленных договоров никогда не были испол-
нены со ссылкой на их недействительность 
ввиду подписания под принуждением пред-
ставителя государства, остальные же были 
признаны представителями международного 
сообщества (а в ряде случаев непосредственно 
принуждающей стороной) недействительными 
по аналогичным основаниям.13  

В тоже время, особый интерес представляет 
тот факт, что международное право, сущест-
вующее до провозглашения запрета на угрозу 
силой и ее применения, проводит разграниче-
ние между принуждением в отношении пред-
ставителя государства и принуждением в отно-
шении непосредственно государства. Так, если, 
как мы смогли убедиться, в рассматриваемый 
исторический период времени, принуждение в 
отношении представителя государства является 
основанием недействительности заключенного 
подобным образом договора, то принуждение 
направленное непосредственно на государство 
таким основанием не служит.14 Таким образом, 
данный подход являлся исключением из прин-
ципа свободы согласия, и вытекал, как было 
отмечено выше, из отсутствия запрета на угрозу 
силой и ее применения.  

В связи с вышесказанным справедливо 
может возникнуть ряд вопросов относительно 
оснований для подобного разграничения и 
эффективности признания недействительным 
договор, заключенный в результате принужде-

                                                 
13 Там же, p. 1182, 1183. 
14 E. Vattel, Le de droit des gens, 1758, Book IV, ch. II, §13, 
Classics of International Law, Fenwick translation.1916; 
(см.по Olivier Corten, Pierre Klein, The Vienna Conventions 
on the Law of Treaties: A Commentary, Book 1, 2011, p. 
1179.) 



Регион и мир, 2019, № 3 

 28

ния представителя государство, в рамках такого 
международного правового порядка, в котором 
угроза силой, ее применение, а значит и агрес-
сивная война являются допустимыми средст-
вами разрешения международных споров. Так, 
ratio juris такого дихотомичного подхода зак-
лючался в том, что международное право рас-
сматриваемого исторического периода времени, 
еще зная и не устанавливая запрета на угрозу 
силой и ее применение, и, признавая юридичес-
кую действительность договоров, подписанных 
под принуждением победившей страны, ока-
зываемым над побежденной, давало место боль-
шому количеству злоупотреблений. При ана-
лизе данного подхода необходимо учитывать, 
что государство, так или иначе, функционирует 
и выражает свою волю исключительно через 
отдельных физических лиц, а именно - его 
представителей.  Согласие или отказ в согласии 
выражается этими лицами, и, следовательно, 
отождествляется с реальным согласием госу-
дарства, рассматриваясь в качестве эффектив-
ного. Таким образом, в обход государства, 
принуждение может быть направлено лишь на 
его представителя – физического лица, которое, 
защищая свои личные интересы, фактически, 
давая свое согласие, совершает шаги от имени 
представляемого им государства, тем самым, 
лишая государство реальной возможности дать 
или отказаться от дачи своего согласия на 
договор. В подобных обстоятельствах пред-
ставитель государства не выражает согла-
сие последнего. Вот почему, несмотря на то, 
что в рассматриваемый период времени, 
угроза силой, ее применение, агрессивная вой-
на и другие виды насилия и принуждения, 
применяемые победившим государством в 
отношении побежденного, являлись право-
мерными средствами разрешения междуна-
родных споров, появилась правовая потреб-
ность разграничения принуждения, направ-
ленного непосредственно на государство, в 
результате которого государство, тем не менее, 
могло выразить или отказать в выражении 
согласия, что было достаточным для юриди-
ческой действительности договора, и принуж-
дение представителя государства, которое 
лишая государства возможности выражения 
своего согласия или отказа от его дачи, вело к 
юридической недействительности договора. 

Результаты проведенного нами в данной 
статье анализа позволяют сделать выводы, 
представляющие значительный интерес для 
нашего исследования. Обращаясь к истокам 
зарождения принципа свободы согласия, можно 
увидеть, что своими корнями он уходит далеко 
в Римское право, успевая уже только в его 
рамках подвергнуться значительным измене-

ниям с точки зрения значимости при заклю-
чении сделок. Так, если Римское право древ-
нейшего периода закрепляла за лицом, приняв-
шим на себя обязанности по договору, обязан-
ность выполнить его вне зависимости от обсто-
ятельств его заключения, то уже Классическое 
римское право начинает все большую роль 
отводить подлинной воли контрагента и обсто-
ятельствам его выражения. Подавление воли 
лица как посредством физического, так и мо-
рального насилия – влияния страха, начинает 
рассматриваться как основание недействитель-
ности для сделки, заключенной под влиянием 
таких обстоятельств. С развитием классическо-
го международного сфера действия принципа 
свободы согласия перестает ограничиваться 
частноправовыми отношениями и начинает 
охватывать и признаваться в международных 
отношениях. Как доктрина рассматриваемого 
периода времени, так государственная практика 
свидетельствуют о том, что для того, чтобы 
договор считался действительным, предста-
витель государства на момент заключения 
договора должен быть свободным, его воля не 
должна быть подчинена страху или выражена в 
результате какой-либо иной формы оказанного 
на него принуждения. Тем не менее, в рассмат-
риваемый период времени война продолжает 
оставаться правовым средством разрешения 
международных споров, что с неизбежностью 
ведет к проявлениям тех или иных форм 
принуждения при заключении мирных 
договоров, оказываемых победившей в войне 
страной в отношении проигравшей. Именно в 
результате этого классическое международное 
право ставит разграничение между принужде-
нием, оказываемым на представителя госу-
дарства, рассматривая это, в качестве основания 
его недействительности, и принуждением, ока-
зываемым непосредственно на государство, что 
в качестве аналогичного основания не рас-
сматривалось. Во втором случае хоть и под 
принуждением государство, тем не менее, осоз-
нано делает выбор в пользу заключения дого-
вора, пусть и невыгодного, но обеспечиваю-
щего ему безопасность и выражает свое согла-
сие на его подписание. В случае же, когда 
принуждение направлено на представителя 
государства, государство лишено возможности 
свободного выражение или отказа от выраже-
ния согласия, от его имени действует не лицо 
выражающее волю государства или преследую-
щее государственные интересы, а лицо, которое 
находится под влиянием страха и принуждения 
как человек, целью защиты которого являются 
свои личные интересы. Таким образом, право-
вая потребность подобного разграничения обус-
ловлена необходимостью исключения возмож-
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ных злоупотреблений, где выражение согласия 
государства носит лишь формальный характер, 
во основе которого лежит принуждение его 
представителя.  

Таким образом, сделанные в результате 
проведенного в данной статье анализа, выводы 
позволяют констатировать, что еще в доконвен-
ционный период времени, а именно с началом 
развития классического международного права, 
международному праву известен принцип сво-
боды согласия, объем распространения которо-
го пока, в условиях признания войны пра-
вомерным средством разрешения междуна-
родных споров, хоть и ограничивается свобод-
ой согласия представителя государства, а не 
государства в целом, тем не менее с обяза-
тельностью, в случае его нарушения, является 
основанием признания заключенного подобным 
образом договора недействительным.   
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Резюме: После того, как был окончательно институционализирован Евразийский экономический союз (ЕАЭС), 
и страны-члены ЕАЭС достигли высокого уровня интеграции, перед ЕАЭС встала задача интеграции в 
глобальную торговую систему. В настоящее время там происходят значительные изменения, главным образом 
потому, что отдельные страны и группы стран, при отсутствии дальнейшей либерализации мировой торговли 
со стороны ВТО, стремятся к наилучшим условиям на внешних рынках, в основном посредством заключения 
различных договоров, способствующих устранению тарифных и нетарифных барьеров для товаров и услуг, 
росту инвестиций, развитию научно-технического сотрудничества, свободному передвижению рабочей силы.  
Ключевые слова: Евразийская экономическая комиссия, ВТО, научно-техническое сотрудничество, 
институциональные форматы, зона свободной торговли, ЕАЭС. 
 

Եվրասիական տնտեսական միության զարգացման հեռանկարները 
Էլիզբարյան Վ. Դ.  

Գ.Վ. Պլեխանովի անվան ՌՏՀ (Ռուսաստան, Մոսկվա) 
infoarm@yandex.ru 

 

Ամփոփում: Եվրասիական տնտեսական միության ինստիտուցիոնալացման ավարտից և անդամ 

պետությունների միջև առավել խորը մակարդակի ինտեգրման հասնելուց արձանագրումից հետո, ԵԱՏՄ 

առերեսվում է համաշխարհային առևտրային համակարգին ինտեգրվելու խնդրին. մարտահրավերին: 

Ներկայումս տեղի են ունենում նշանակալից փոփոխություններ՝ առավելապես այն պատճառով, որ 

առանձին պետություններ և պետությունների խմբեր ԱՀԿ-ի կողմից համաշխարհային առևտրի հետագա 

ազատականացման բացակայության պայմաններում ձգտում են արտաքին շուկաներում հասնելու իրենց 

համար ամենաշահեկան պայմաններին՝ հիմնականում սակագնային եւ ոչ սակագնային խոչընդոտների 

վերացմանը, ներդրումների ավելացմանը խթանմանը, գիտա-տեխնիկական համագործակցությանը և 

աշխատուժի ազատ տեղաշարժին նպաստող տարբեր պայմանագրեր կնքելու միջոցով: 

Վճռորոշ բառեր՝ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողով, ԱՀԿ, գիտա-տեխնիկական համագործակ-

ցության, ինստիտուցիոնալ ձևաչափեր, Ազատ առևտրի գոտի, ԵԱՏՄ 

  
 

The EAEU has three main institutional formats 
for building relationships with external partners: 

1. Agreement on a free trade zone (FTA). 
Today, the Eurasian Economic Commission, 
focusing on world practice and expectations of 
external partners, is trying to raise the issue of 
concluding not just classic agreements on a free 
trade zone, providing for the removal of tariff 
barriers, but agreements with obligations in the field 
of trade in services and investment cooperation, as 
well as government procurement, protection of 
intellectual property, etc. 

2. Non-preferential trade agreements. This type 
of agreement does not contain obligations for the 
abolition of duties and, as a rule, involves 

cooperation in the removal of non-tariff barriers, 
customs regulation, infrastructure projects. 

3. Memorandums of cooperation with third 
countries and international organizations. They 
primarily involve the mutual exchange of 
information. For their part, external partners wish to 
receive information about the EAEU (its customs 
and tariff regulation, non-tariff restrictions, etc.) as a 
subject at the level of which foreign trade policy is 
being formed for a market with more than 180 
million consumers. 

Planning in the field of international cooperation 
of the EAEU is as follows. The Eurasian Economic 
Council on an annual basis approves a document 
entitled “On the main directions of the international 
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activity of the EAEU”, which describes current 
forms of interaction with the wide range of states 
and trade blocs and determines the desired target 
states (FTA, agreement on trade and economic 
cooperation, etc. d.). In the early years of the Union, 
it is about building a system of partnerships, 
primarily at the level of concluding FTA 
agreements, with those countries with which there is 
a good level of political dialogue, and deepening 
economic cooperation brings more benefits than 
potential risks. 

The EAEU countries have different approaches 
to the format and speed of the Union to build its 
international relations. 

The EAEU countries have different approaches 
to the format and speed of the Union to build its 
international relations. Thus, the member states of 
the EAEU are trying to maintain control over such 
areas as trade in services and investments, which 
makes it difficult to negotiate progressive 
agreements on an FTA. This creates not only 
organizational difficulties, but also varying degrees 
of willingness of member states to take on agreed 
commitments on trade in services and investments. 
For example, such obligations under the FTA with 
Vietnam so far have been assumed only by Russia 
(although the agreement states that other countries 
can do it in the future if they wish). 

In addition, there are differences in geographical 
priorities among member states: in particular, for 
Kazakhstan, partnership with China and the 
European Union (which are its main trading partners 
- 50% and 11% of Kazakhstan’s exports in 2016, 
respectively), and for Armenia - with Iran 
(partnership with which offers great benefits from 
the provision of transport and logistics services) and 
the European Union. In turn, official representatives 
of Kyrgyzstan declare that the international circuit 
will be of interest to Bishkek only after a fully 
functioning common market is created within the 
EAEU itself (which is relevant for Kyrgyzstan in 
light of the existing veterinary and sanitary 
restrictions on the export of its products to other 
countries of the Union ). Due to the special structure 
of its economy, Belarus will act as a potentially 
interested actor (in terms of exporting its 
engineering products), and at the same time as a 
champion of various kinds of compensation for its 
own sensitive industries. 

Currently, it is known that about 50 countries 
have shown interest in concluding free trade 
agreements with the EAEU, including those that are 
usually classified as developed. This made it 
necessary to determine the priorities for the 
development of international relations of the EAEU. 
After an analysis conducted at the level of national 
ministries and the Eurasian Economic Commission, 

the top-priority countries were identified from the 
original list. 

In 2015, an agreement on a free trade zone 
(FTA) between the EEU and Vietnam has been 
signed and has already entered into force. Currently, 
negotiations are underway at various stages to 
establish a free trade area with countries such as 
Singapore, Israel, Egypt, India, Iran, South Korea, 
and the unification of the trade regime with Serbia 
(with which Russia, Belarus and Kazakhstan already 
have bilateral agreements on free trade). 

The states with which the EAEU conducts (or 
has already completed) negotiations on the creation 
of an FTA (at the level of experts or official 
representatives) can be divided into several groups. 
The first includes countries such as Vietnam, Egypt 
and Serbia. With them, the EEU (and first of all 
Russia) maintains good political relations, has 
complementary trade flows, with the opportunity to 
increase trade and at the same time protect the most 
sensitive sectors. For example, Egypt is the largest 
importer of Russian grain and engineering products 
and an exporter of fruits and vegetables to the EEU 
markets. 

The second group of countries, to which India 
and Iran can be attributed, also has good political 
relations with the countries of the EEU, is of great 
interest to Russian exporters, especially in terms of 
non-primary and high-tech exports. However, their 
market is well protected by various kinds of tariff 
and non-tariff barriers. This was one of the main 
reasons why official negotiations on the conclusion 
of a temporary agreement (leading to the creation of 
an FTA) with Iran have failed so far, although many 
observers expected a positive result in light of the 
meeting between the presidents of Russia and Iran 
in March 2017. India the same applies to countries 
that apply to the products from the EAEU countries 
the largest number of different restrictive measures 
(in this case, 13 measures). In addition, there are a 
number of sensitive sectors in the trade relations 
between the EAEU countries and Iran and India. For 
example, India is the largest producer of meat and 
dairy products in the world, from the import of 
which the EAEU countries are trying to protect their 
market. Iran has recently been protecting its 
domestic market from foreign grain, one of the key 
goods of Russian exports. 

The third group of countries includes Singapore, 
Israel and South Korea. These are countries with 
which the EAEU would be interested in interacting 
not so much in terms of increasing exports of goods, 
but in terms of investment cooperation and trade in 
services. The difficulty in negotiating with these 
countries is to find the best balance between the 
benefits of the parties. For example, in the case of 
South Korea, the main issue is to avoid reducing the 
fees under the FTA agreement to reduce the 
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motivation for South Korean investors to locate 
their “assembly plants” in the EEU countries (this is 
primarily relevant for Russia and Kazakhstan). 

In addition to the aforementioned countries, in 
the near future, the EEU is likely to proceed to 
negotiations on the establishment of an FTA also 
with other dynamically developing countries, such 
as Chile and Indonesia. 

Prospects for partnership with the EU and China 
The EAEU faces a serious challenge: to 

formulate approaches to building relations with two 
main actors in Greater Eurasia - China and the 
European Union. Recall that even in V. Putin’s 
article in the Izvestia newspaper in 2012, the future 
Eurasian Union was positioned as a bridge between 
Europe and the dynamically developing Asia-
Pacific region. Nevertheless, as the international 
situation developed, it turned out that the 
implementation of this priority was possible in the 
long term rather than in the short or medium term. 

In the European Union, in light of the 
deterioration of relations with Russia, forces 
dominate in favor of non-recognition of the EAEU 
as a potential partner. 

Thus, the Ukrainian crisis gave rise to a political 
conflict with the European Union. Nevertheless, 
Russia, being interested in infrastructure, energy, 
investment, science and technology cooperation and 
visa liberalization, came up with the concept of 
“integrating integrations” or “connecting” the EU 
and the EAEU. Other countries of the Union eagerly 
supported this initiative. Thus, the talk was about 
the possibility of concluding a non-preferential 
agreement that would not deepen trade liberalization 
beyond the level set by the WTO, but would 
nevertheless promote the development of 
cooperation in the listed priority areas of interest to 
the member states of both the EEU and the 
European Union. However, in the European Union, 
in the light of deteriorating relations with Russia, 
forces dominate the non-recognition of the EAEU as 
a potential partner. Some EU countries, in 
particular, Germany, see in the negotiations with the 
EAEU the possibility of “engaging” Russia, but this, 
however, does not change the overall situation. 

In October 2015, the Eurasian Economic 
Commission sent a proposal to the European 
Commission to establish official contacts and 
dialogue on the creation of a common economic 
space. However, the operational response was not in 
the direction of the EEC (and thus the EAEU), but 
in Russia. European Commission President J.C. In 
November 2015, Juncker sent an official letter to the 
Russian leadership in which he spoke in favor of 
developing relations between the EU and the EAEU, 
noting that he had already instructed the European 
Commission to work out proposals on potential 
areas of cooperation. At the same time, he noted that 

the decision on the implementation of this idea 
should be taken by consensus by all EU member 
states and synchronized with the implementation of 
the Minsk agreements on Ukraine. ZH.K initiative 
Juncker caused sharp criticism especially in Poland 
and the Baltic countries. In turn, Russia expressed 
doubts about the need to synchronize the alignment 
of the EU-EAEU dialogue with the settlement of the 
Ukrainian crisis, noting that the implementation of 
the Minsk accords now largely depends on Kiev. 
Despite the failure of his first initiative, Zh.K. 
Juncker once again ventured to take a symbolic step 
towards Moscow (again criticized by many in the 
EU), when in June 2016 he visited the St. 
Petersburg International Economic Forum. 
However, the exchange of views and the expression 
of a general commitment to the dialogue did not go 
beyond the negotiations. 
RIAC workbook 

Serbia - EAEU: prospects for integration within 
the free trade zone 

As a result, the “conjugation” of the EU - EAEU 
remains an unrealized idea, despite its relevance for 
the development of relations not only between the 
EAEU and the EU, but also between Russia and a 
number of Eastern Partnership countries (Ukraine, 
Moldova). The European Union prefers to build a 
bilateral dialogue with the countries of the EEU 
with the signing of relevant agreements: thus, it 
looks particularly successful with the example of 
Armenia and Kazakhstan. 

According to experts of the Eurasian 
Development Bank (EDB), by 2025 the EU and the 
EEU need to realistically reach an agreement not 
just on an FTA (which is not very profitable for 
them because of the structure of the economies of 
Russia and Kazakhstan) which would include such 
issues as the reduction of non-tariff barriers to trade, 
access to financial markets, regulation of the 
protection of intellectual property rights, visa 
liberalization, energy partnership, the development 
of international transport corridors. 
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Политика Турции в Нагорно-Карабахском конфликте в 1992-1994гг.  

Хачатрян Р.А. 
Ширакский Государственный Университет им. М. Налбандяна (Армения, Гюмри) 

rafik-khachatryan@inbox.ru 
 

Резюме: За период войны в Арцахе, Турция, руководствуясь идеями пантюркизма и панисламизма, на 
международных площадках занималась проазербайджанским лоббизмом – защищая его интересы в 
международной арене. Во время Карабахской войны Турция ввела санкции против Армении, а также затянула 
ее в транспортную и воздушную блокаду.  Турция также оказала большую поддержку в вооружении и 
переподготовке азербайджанской армии. Турция накопила вооруженные силы на границе с Арменией, таким 
образом создавая угрозу для Армении. Но во время войны добиться перелома в свою сторону не получилось. 
Ключевые слова: Арцахская война, Турция, военная помощь, внешняя политика, армяно-азербайджанские 
отношения, Южнокавказский регион, безопасность. 
 

The Policy of Turkey in Nagorno-Karabakh conflict in 1992-1994 
Khachatryan R.A. 

Shirak State Unversity after M. Nalbandyan (Armenia, Gyumri) 
rafik-khachatryan@inbox.ru 

 
Abstract: During the war in Artsakh, Turkey, guided by the ideas of Pan-Turkism and Pan-Islamism, she was engaged 
in pro-Azerbaijani lobbyism at international platforms - defending its’ interests in the international arena. During the 
Karabakh war, Turkey imposed sanctions against Armenia, and also dragged it into a transport and air blockade. Turkey 
also provided great support in arming and retraining of the Azerbaijani army. Turkey has amassed armed forces on the 
border with Armenia, thus creating a threat to Armenia. But during the war to achieve a change in their direction did not 
work. 
Keywords: Artsakh war, Turkey, military assistance, foreign policy, Armenian-Azerbaijani relations, Southern 
Caucasus region, security. 
  

Հիմնախնդրի էությունը. նոր հնարավորու-
թյուններ Թուրքիայի համար:  

Արցախյան հիմնախնդրի գլխավոր 
առանձնահատկություններից մեկն այն է, որ 
այստեղ մենք գործ ունենք ոչ միայն մի կողմից 
իր ազատ ապրելու իրավունքի իրացման հա-

մար պայքարող ժողովրդի, իսկ մյուս կողմից՝ 
պատմական նպաստավոր հանգամանքների 
բերումով որպես պետություն ստեղծված Ադր-

բեջանի միջև պայքարի, այլ նաև՝ ավելի մեծ 
«խաղացողների» միջև աշխարհաքաղաքա-

կան բախման հետ: Դժվար է պատկերացնել 
Արցախյան հիմնախնդրի լիարժեք ընկալում՝ 
առանց այդ խաղացողների շահերի և այս 
հարցում վարած քաղաքականության ուսում-

նասիրության: Հիմնախնդրում արտաքին 
գլխավոր շահագրգիռ կողմերից մեկն էլ Թուր-

քիան է, որը ձգտում է մեծացնել իր ներ-

կայությունը հիմնախնդրի կարգավորման 
գործընթացում՝ փորձելով ներկայանալ որպես 
արդար միջնորդ: Սակայն փաստ է, որ վերջի-

նըս և´ Արցախյան պատերազմի տարիներին, 
և´ դրանից հետո, վարել է ադրբեջանամետ 
քաղաքականություն: 

Լինելով ի սկզբանե արհեստական պետու-

թյուն, իր ստեղծումով Ադրբեջանը նախ և 
առաջ պարտական է Թուրքիային: Ադրբեջա-

նի ստեղծումով Թուրքիան ցանկանում էր 
ուժեղացնել իր դիրքերը Կովկասում և ստեղ-

ծել պանթյուրքիզմի և պանիսլամիզմի հենա-
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կետ՝ հետագայում Միջին Ասիա ծավալվելու 
համար: Ադրբեջանը դիտարկվում էր որպես 
կարևոր կամուրջ Միջին Ասիայի թյուրքալե-

զու ժողովուրդների հետ կապերը խորացնելու 
համար1: Իհարկե, այս ամենում իր վճռական 
ազդեցությունն ունեցավ նաև այն հանգաման-

քը, որ Առաջին Համաշխարհային պատերազ-

մի ավարտական փուլում եղավ քեմալական-

ների ու բոլշևիկների շահերի համընկնում: 
Մինչև ԽՍՀՄ-ի փլուզումը Թուրքիան վա-

րում էր համեմատաբար զուսպ քաղաքակա-

նություն Ադրբեջանի վերաբերյալ: Թուրքիան 
բացահայտ հետաքրքրվածություն չէր ցուցա-

բերում ԽՍՀՄ թյուրքալեզու ժողովուրդների 
նկատմամբ, չէր ձեռնարկում քայլեր, որոնք 
կարող էին դժգոհություն առաջացնել Մոսկ-

վայում: Այս շրջանում պանթյուքիզմը դուրս 
չէր գալիս Թուրքիայի սահմաններից, և իրե-

նից ներկայացնում էր զուտ ներքաղաքական 
երևույթ, որտեղ լայնորեն տարածված էր 
«Թուրքիան՝ որպես վերջին անկախ թյուրքա-

կան պետություն» կարգախոսը2: Թեպետ կա 
վարկած, որ ԽՍՀՄ գոյության տարիներին 
Թուրքիայի արտաքին գործերի գերատեսչութ-

յունը փորձել է գաղտնի կերպով կապեր պա-

հել Ադրբեջանի հետ՝ դա անելով Արևելյան 
Եվրոպայի սոցիալիստական երկրներում 
ԽՍՀՄ դեսպանություններում ծառայող ադր-

բեջանցի ներկայացուցիչների միջոցով: 
ԽՍՀՄ-ի թուլացումից և հետագա անկու-

մից հետո, առաջացած նոր պայմաններում, 
Թուրքիան կտրուկ փոխեց իր ավանդական 
չմիջամտման քաղաքականությունը, և, վերա-

գնահատելով նոր արտաքին քաղաքական 
պայմանները, անցավ Ադրբեջանի նկատմամբ 
առավել ակտիվ արտաքին քաղաքական կուր-

սի: Թուրքիայի նոր արտաքին քաղաքական 
ռազմավարությունը որոշ ուսումնասիրողներ 
անվանում են նեոօսմանիզմի, ինչը ենթադ-

րում է թուրքական քաղաքական, տնտեսա-

կան և մշակութային ներթափանցում նախկին 
Օսմանյան կայսրության կազմի մեջ մտնող 
երկրներ: Նեոօսմանիզմի ի հայտ գալը պա-

տահական չէր. այն տրամաբանական շարու-

նակությունն էր նախագահ Թ. Օզալի քաղա-

                                                 
1 Տե´ս Ф. Абосзода: Как говорил еще Деникин, Азербай-
джан незаконнорожденное государство, в котором все 
искусственно, 07.12.2012 www.panorama.am/ru/news/2012/ 
12/07/aboszoda/627077 
2 Տե´ս Киреев Н., История Турции: XX век, М., 2007, էջ 
137-138 

քականության, ով ձգտում էր վերանայել 
ավանդական քեմալական արտաքին քաղա-

քական ռազմավարությունը: Իսկ այս ամենի 
համար առկա էին բարենպաստ պայմաններ. 
վերացել էր այն պատնեշը, որը երկար 
տարիներ զսպում էր Թուրքիային: Թ. Օզալը, 
ելույթ ունենալով թուրքական խորհրդարա-

նում, ասել է. «ԽՍՀՄ փլուզումը Թուրքիային 
ընձեռնել է պատմական հնարավորություն 
դառնալու տարածաշրջանային տերություն»3: 

Թուրքիայի «Արցախյան» քաղաքականու-
թյան ձևավորումը: 

Ակտիվացան շփումները թյուրքալեզու 
ժողովուրդների հետ: Այս շրջանում Թուրքիա-

յում ստեղծվեց պատրանք, ըստ որի շուտով 
կհայտնվի «թյուրքական աշխարհը, որը կձգվի 
Ադրիատիկ ծովից մինչև Չինական մեծ պա-

րիսպ»4: 1991 թվականի նոյեմբերի 9-ին Թուր-

քիան առաջինը ճանաչեց Ադրբեջանի անկա-

խությունը, ճանաչեց նաև միջինասիական 
թյուրքալեզու հանրապետությունների անկա-

խությունը: Ակտիվացան երկկողմ այցելութ-

յունները, միայն 1992 թ. ընթացքում Թուրքիա-

յի արտգործնախարար Հ. Չետինը կատարեց 
44 այցելություն Կովկաս և Միջին Ասիա: 

Արցախյան պատերազմը նոր «հնարավո-

րություններ» ստեղծեց Թուրքիայի համար: 
Թուրքիան, օգտագործելով իր ազդեցությունը 
թյուքալեզու երկրներում և իսլամական աշ-

խարհում, ինչպես նաև շահարկելով թյուրքա-

կան և իսլամական համերաշխության գաղա-

փարները, փորձ կատարեց ստեղծել հակա-

հայկական ճակատ: Թյուրքալեզու պետութ-

յուններն իրենց ընդհանուր դիրքորոշումն 
արցախյան հարցի վերաբերյալ առաջին ան-

գամ հայտնեցին 1992 թ. մայիսին Աշխաբադի 
գագաթնաժողովին, որը հրավիրվել էր Թուր-

քիայի վարչապետ Ս. Դեմիրելի նախաձեռ-

նությամբ: Նրանք հանդես եկան համատեղ 
հայտարարությամբ, որում կոչ արեցին «դուրս 
բերել հայկական զինված ուժերը Շուշիից, և 
ղարաբաղյան հարցը լուծել միջազգային իրա-

վունքի սկզբունքների համաձայն»5: 

                                                 
3 Տե´ս Тарасов С., Азербайджан и Турция: кому достались 
потрепанные пантюркистские знамена, 07.03.2016 
https://regnum.ru/news/2093069.html 
4 Տե´ս Lerrabe S., Turkish foreign policy in Age of 
Uncertainty, N.Y., 2003, էջ 99 
5 Տե´ս Независимая газета, 14.05.1992 https://yeltsin.ru/ 
uploads/upload/newspaper/1992/nzv05_14_92/index.html 
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Թուրքիան փորձեց արցախյան հարցը 
ներառել նաև 1992 թ. նոյեմբերի սկզբին Ան-

կարայում հրավիրված թյուրքալեզու երկրնե-

րի առաջին գագաթնաժողովում: Սակայն, 
չնայած գործադրված բոլոր ջանքերին, միջին-

ասիական թյուրքալեզու երկրները կտրուկ 
հրաժարվեցին գագաթնաժողովի ընթացքում 
արցախյան հարցի վերաբերյալ առանձին 
փաստաթուղթ ընդունելուց և Հայաստանի 
նկատմամբ միակողմանի միջոցներ ձեռնար-

կելուց: Թյուրքալեզու երկրները չէին ձգտում 
հանդես գալ հակահայ գործողություններով, 
խուսափելու համար Ռուսաստանի հակազ-

դեցությունից, որը սկսել էր իր դիրքերը վերա-

կանգնել Միջին Ասիայում: 
Թուրքիան արցախյան հարցում փորձում 

էր ստանալ նաև իսլամական երկրների 
աջակցությունը, ինչպես ժամանակին ստացել 
էր կիպրական հարցում: Սրանով Թուրքիան 
ցանկանում էր ճնշում գործադրել Արևմուտքի 
վրա, որին մեղադրում էր քրիստոնյա հայերին 
պաշտպանելու և հայամետ քաղաքականութ-

յան մեջ. այսպիսով կոնֆլիկտին փորձվում էր 
տալ կրոնական բնույթ: Սակայն իսլամական 
պետություններն ընդհանուր առմամբ շահա-

գրգռված չէին արցախյան հարցով և բացի մի 
քանի ձևական հայտարարություններից, 
կոնկրետ գործողությունների չդիմեցին: Այս-

պիսով, կարող ենք եզրակացնել, որ թյուրքա-

կան և իսլամական համերաշխության գործոն-

ները լուրջ դեր չխաղացին արցախյան հար-

ցում, այլ միայն լրացուցիչ օգնություն էին 
ադրբեջանական տեսակետները միջազգային 
հանրությանը ներկայացնելու գործում: 

Ի տարբերություն այլ հետխորհրդային 
երկրների նկատմամբ վարած Թուրքիայի 
քաղաքականության, Հայաստանի հետ հարա-

բերություններում առկա էր երկկողմ զգուշա-

վորություն, որն առաջին հերթին պայմանա-

վորված էր Հայոց Ցեղասպանությամբ և հայ-

կական պահանջատիրությամբ: Միևնույն ժա-

մանակ, Հայաստանի ղեկավարությունը ան-

կախության առաջին տարիներին Թուրքիայի 
նկատմամբ փորձում էր վարել համեմատա-

բար մեղմ քաղաքականություն, որը հիմնված 
էր պրագմատիկ հաշվարկների վրա: Թուր-

քիան դիտվում էր որպես պատուհան դեպի 
Եվրոպա, և նրա հետ առևտրա-տնտեսական 
հարաբերությունները կբարելավեին Հայաս-

տանի տնտեսական վիճակը: Սակայն Թուր-

քիան, առաջիններից մեկը ճանաչելով Հայաս-

տանի անկախությունը 1991 թ.-ի դեկտեմբերի 
24-ին, հրաժարվեց դիվանագիտական հարա-

բերություններ հաստատել Հայաստանի հետ՝ 
առաջ քաշելով 3 նախապայման. 
 Ճանաչել Թուրքիայի տարածքային 

ամբողջականությունը դե ֆակտո գոր-
ծող սահմաններով: Սա, իհարկե, նշա-

նակում էր խոստանալ, որ հետագա-

յում երբևէ Հայաստանը վերջինիս 
նկատմամբ տարածքային պահանջներ 
չի ներկայացնի: 

 Հրաժարվել Օսմանյան Կայսրությանը 
ցեղասպանություն գործելու մեջ մեղա-
դրելուց և Հայոց Ցեղասպանության մի-
ջազգային ճանաչման գործընթացից: 

 Դադարեցնել «ագրեսիվ քաղաքակա-
նությունը» Ադրբեջանի նկատմամբ և 
ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղը վերջի-
նիս տարածքային ամբողջականության 
սահմաններում6: 

1992 թվականի սկզբին ԵԱՀԿ Փարիզի 
գագաթնաժողովի ժամանակ թուրքական կող-

մը փորձ կատարեց խոչընդոտել Հայաստանի 
անդամակցությանը այդ կառույցին. Թուրքա-

կան կողմը դա հիմնավորում էր իբր թե առկա 
հայկական կողմի տարածքային պահանջ-

ներով: Թուրքիան սպառնում էր վետո կիրա-

ռել, եթե Հայաստանը չվավերացնի Կարսի 
պայմանագիրը: Ի վերջո Թուրքիան նահան-

ջեց՝ հաշվի առնելով երրորդ երկրների կողմից 
Ադրբեջանի՝ ԵԱՀԿ-ին անդամակցելուն խոչ-

ընդոտելու հնարավորությունը: 
Հարկ ենք համարում նաև նշել, որ Թուր-

քիան չէր ցանկանում լիովին խզել կապերը 
Հայաստանի հետ: Թուրքիան մի քանի անգամ 
փորձեց հանդես գալ արցախյան հարցի կար-

գավորմանն ուղղված միջնորդություններով: 
1992 թ.-ին Թուրքիան մտավ Մինսկի խմբի 
երկրների կազմի մեջ: 1992 թ.-ի փետրվար-
մարտ ամիսներին Թուրքիան Ռուսաստանի 
հետ համատեղ հանդես եկավ նախաձեռնու-

թյամբ կրակի դադարեցման վերաբերյալ, որը, 
սակայն, հետագայում տապալվեց թուրքական 
կողմի առաջ քաշած հայկական ուժերի՝ 
Լաչինի միջանցքից դուրս բերելու նախապայ-

մանի պատճառով: Թուրքիան հանդես եկավ 
նաև տարածքների փոխանակման և միջանցք-

ների ստեղծման առաջարկով: Տարածքային 

                                                 
6 Տե´ս Демоян Г., Внешняя политика Турции и Карабахский 
конфликт, Ер., 2013, էջ 151-152 
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փոխանակման ծրագիրը, որն առաջ էր քաշվել 
դեռևս ամերիկացի վերլուծաբան Փոլ Գոբլի 
կողմից, ենթադրում էր փոխանակում զանգե-

զուրյան և լաչինյան միջանքների միջև, որն, 
ըստ էության, ամենաշատը ձեռնտու էր Թուր-

քիային7: Այդ միջացքով Թուրքիան կկապվեր 
Ադրբեջանի և միջինասիական թյուրքալեզու 
երկրների հետ:  

Պաշտոնական Անկարան նաև ձգտում էր 
ունենալ իր ռազմական ներկայությունը կոնֆ-

լիկտի գոտում: Այդ նպատակով 1993 թ.-ի հու-
լիսին հանդես եկավ կոնֆլիկտի գոտի խաղա-

ղապահներ մտցնելու առաջարկով: Ըստ այս 
ծրագրի, այլ երկրների խաղաղապահների 
հետ մեկտեղ Արցախ պետք է մտնեին նաև 
թուրքական խաղաղապահ ուժեր: Այս նախա-

ձեռնությանը վճռականորեն դեմ հանդես 
եկավ արցախյան կողմը: Այս կապակցութ-

յամբ ԼՂՀ արտգործնախարար Ա. Ղուկասյանը 
հայտարարեց. «Թուրքիայի ձգտումները ակ-

տիվացնել իր դերը կոնֆլիկտի կարգավորման 
գործում դիտվում է որպես հարմար պատր-

վակ ավելացնելու թուրքական ռազմական 
ուժերի քանակը Ադրբեջանում: Պետությունը, 
որը շարունակում է Հայաստանի շրջափակու-

մը և զենք ու ռազմական խորհրդատուներ է 
ուղարկում Ադրբեջան, չի կարող հանդես գալ 
խաղաղապահի դերում»8: 

Ըստ էության, թուրքական միջնորդութ-

յունները նպատակ ունեին լուծել արցախյան 
հարցը Ադրբեջանին ձեռնտու պայմաններով՝ 
հաշվի առնելով նաև Թուրքիայի շահերը և 
պանթյուրքական նկրտումները: Տեղին է հի-

շել, որ այսօր էլ Թուրքիայի քաղաքականու-

թյունն այս հարցում մնացել է գրեթե ամփո-

փոխ: 
Թուրքիան ռազմական գործողությունների 

փուլում: 
Արցախյան պատերազմին նախորդող 

շրջանում Թուրքիան զբաղեցնում էր չեզոք 
դիրքորոշում՝ համարելով արցախյան հարցը 
ԽՍՀՄ ներքին գործ: Սակայն սկսած 1990 թ.-ի 
սկզբներից Թուրքիան կտրուկ ակտիվացրեց 
իր գործողություններն և սկսեց Ադրբեջանին 
տրամադրել բազմակողմանի դիվանագիտա-

կան, տնտեսական, ռազմավարական և ռազ-

մա-տեխնիկական օգնություն: Արդեն 1992 թ.-
                                                 
7 Տե´ս «Փաստ» օրաթերթ, 29.07.2017 
 http://nyut.am/?p=140597&l=am 
8 Տե´ս Манасян А., Карабахский конфликт: ключевые поня-
тия и хроника, Ер., 2005, էջ 207-208 

ի առաջին ամիսներին հայտնի դարձավ, որ 
թուրքական նկրտումները Միջին Ասիայի 
նկատմամբ մեծապես կախված են արցախյան 
հակամարտությունից: Թուրքիան իր կողմից 
ձեռնարկած խաղաղապահ միջնորդություն-

ների հետ մեկտեղ միաժամանակ Բաքվին 
ցուցաբերում էր ռազմական աջակցություն: 
Ռազմական աջակցությունը չէր սահմանա-

փակվում միայն զինամթերքի և զինտեխնի-

կայի տրամադրումով. Թուրքիան ադրբեջան-

ցի սպաներին և զինվորներին ուսուցում էր 
ինչպես իր ռազմական ակադեմիաներում, 
այնպես էլ՝ Ադրբեջանի տարածքում իր կող-

մից ստեղծված ռազմական ճամբարներում9: 
Այսպիսով, Թուրքիան իր վրա վերցրեց Ադր-

բեջանի բանակաշինության գլխավոր դերը: 
Բացի որոշ թուրքական ջոկատների անմիջա-

կան մասնակցությունից արցախյան պատե-

րազմին, թուրքական բանակի մոտ 150 բարձ-

րաստիճան սպաներ, այդ թվում և 10 թոշակի 
անցած գեներալներ, 1992 թ.-ի սկզբներից 
ակտիվորեն մասնակցություն ունեցան ռազ-

մական գործողությունների նախապատ-

րաստմանը և ադրբեջանական բանակի գրո-

հային և հետախուզական ստորաբաժանում-

ների ուսուցմանը10: 
Ռազմական կառույցներին զուգահեռ, 

Ադրբեջանում ակտիվ գործունեություն էր ծա-

վալում թուրքական ազգային հետախուզա-

կան կազմակերպությունը (MIT), որն ակտիվ 
համագործակցում էր պանթյուրքական կազ-

մակերպությունների, հատկապես, թուրքա-

կան ծայրահեղ ազգայնական  «Գորշ գայլեր» 
կազմակերպության ադրբեջանական թևի 
հետ: Այս կազմակերպություններն ակտիվ 
մասնակցություն են ունեցել արցախյան պա-

տերազմին: Ըստ տվյալների, 1992թ.-ին Նախի-

ջևանում և Ադրբեջանի այլ շրջաններում տե-

ղակայված էին մոտ 3000 թուրք վարձկաններ 
և կամավորականներ11: 

Բացի մարդկային և տեխնիկական աջակ-

ցությունից, Թուրքիան Ադրբեջանին տրամա-

դրում էր նաև ռազմավարական աջակցու-

                                                 
9 Տե´ս Демоян Г., Турция и Карабахский конфликт, Ер., 
2006, էջ 109-110 
10 Տե´ս Баусин Л., Почему Анкара поддерживает Баку/ Азия 
и Африка сегодня, No. 3, 1993, էջ 40-41 
11 Տե´ս Սաֆարյան Դ., Մելիքյան Գ., Ոսկանյան Վ., 
Սաֆարյան Ա., Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցը 
Թուրքիայի հասարակական-քաղաքական դիսկուրսում, 
Եր., 2017, էջ 44-47 
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թյուն: Հայ-թուրքական հարաբերություննե-

րում աճող լարվածության պայմաններում, 
զորավարժությունների պատրվակով, թուր-

քական կողմը Հայաստանի սահմանների մոտ 
ուղարկեց խոշոր ռազմական ուժեր: Այս գոր-

ծողությունն ուժի ցուցադրման նպատակ 
ուներ և միտված էր վախեցնելու հայկական 
կողմին և հնարավորություն չտալ ամբողջութ-

յամբ կենտրոնանալ արցախյան ճակատի 
վրա: 1992 թ.-ի գարնանը լարված իրավիճակ 
էր ստեղծվել հայ-ադրբեջանական սահմանի 
նախիջևանյան հատվածում: Կար թուրքական 
ներխուժման վտանգ: Ելնելով ստեղծված 
բարդ իրավիճակից, 1992 թ.-ի մայիսի 20-ին 
ԱՊՀ Միացյալ ռազմական ուժերի գլխավոր 
հրամանատար մարշալ Ե. Շապոշնիկովը հայ-

տարարեց. «Եթե ղարաբաղյան հակամարտու-

թյունում ավելանա ևս մեկ կողմ, մենք 
կհայտնվենք երրորդ համաշխարհայինի շե-

մին»12: Համոզված ենք, որ ռուսական կողմի 
կոշտ դիրքորոշումն իր կարևոր ազդեցութ-

յունն ունեցավ Թուրքիայի՝ ռազմական 
գործողություններին դե յուրե միանալու և 
երկրորդ ճակատ բացելու հարցերում բացա-

սական որոշում կայացնելու հարցում: 
Սակայն, չնայած այս զգուշացմանը, Թուր-

քիան շարունակում էր ռազմական օգնություն 
ցուցաբերել Ադրբեջանին: Կարծում ենք, որ 
1992 թ.-ի ամռանը ադրբեջանական բանակի 
հաջող հարձակման գործում մեծ էր թուրք կա-

մավորների և տեխնիկական աջակցության 
դերը: 

1993 թ.-ի ապրիլին Քելբաջարի ազատա-

գրումից հետո, Թուրքիայի նախագահ Թ. 
Օզալը կրկին հանդես եկավ թուրքական ռազ-

մական ուժերը Հայաստանի դեմ օգտագոր-

ծելու առաջարկով: Պատժամիջոցներ սահ-

մանվեցին Հայաստանի նկատմամբ: Թուր-

քիայի նախագահն այս առիթով ասել է. «Այլևս 
Ղարաբաղյան խնդիր չկա, կան ՀՀ նկրտում-

ները Մեծ Հայաստանի վերաբերյալ: Կարծում 
եք այստեղ կա՞նգ է առնելու, ուրիշ բան չի՞ 
անելու…: Ինձ մի հարցրեք՝ ՀՀ մտնել պետք է, 
թե՝ ոչ, բայց Թուրքիան պետք է լավ հաշվարկի 
իր քայլերը»13: Այս հայտարարությունից հետո 
թուրքական սահմանապահ ուժերը, որոնք 

                                                 
12 Տե´ս Независимая газета, 14.05.1992 
https://yeltsin.ru/uploads/upload/newspaper/1992/izv05_22_92/i
ndex.html 
13 Տե´ս Արշակյան Գ., Թուրքիայի քաղաքականությունը 
Հարավային Կովկասում 1991-2001թթ., Եր., 2009, Էջ 66 

մտնում էին երրորդ բանակի մեջ, բերվեցին 
մարտական վիճակի, որպեսզի առաջին իսկ 
հրամանի դեպքում անցնեին հայկական սահ-

մանը: Մեծացավ նաև Ադրբեջանին տրամադ-

րվող թուրքական ռազմա-տեխնիկական 
աջակցության ծավալը: 1993 թ.-ի հուլիսին 
ԼՂՀ ինքնապաշտպանական ուժերը Աղդամի 
շրջանի Շահբուլաղ գյուղում հայտնաբերեցին 
թուրքական արտադրության չօգտագործված 
զինամթերքի պահեստ, այն որպես թուրքա-

կան օգնության ապացույց ներկայացվեց 
ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի նախագահ Մարիո 
Ռաֆայելիին14: 

Թուրքական սպաները, ովքեր Հեյդար 
Ալիևի  իշխանության գալուց հետո արտաքս-

վել էին երկրից, վերադարձան Ադրբեջան և 
կարևոր դիրք զբաղեցրեցին ռազմական գոր-

ծողությունների նախապատրաստման գոր-

ծում: Պարզաբանենք, որ Հ. Ալիևին նախոր-

դած Ադրբեջանի ղեկավար Ա. Էլչիբեյն աչքի 
էր ընկնում բացահայտ պրոթյուրքական ար-

տաքին քաղաքական գծով, ինչը ամենևին էլ 
չէր բխում Ռուսաստանի շահերից: Ուստի, 
գալով իշխանության, Հ. Ալիևը թուրք սպանե-

րին արտաքսեց երկրից՝ այս քայլով ցանկա-

նալով ստանալ Մոսկվայի աջակցությունը: 
1993թ. երկրորդ կեսին արդեն Ադրբեջանի նա-

խագահը որոշ չափով փոխեց իր քաղաքական 
տակտիկան Թուրքիայի նկատմամբ:  

1993 թ.-ի սեպտեմբերին հերթական ան-

գամ նկատվեցին թուրքական զինված ուժերի 
կուտակումներ հայ-թուրքական սահմանին: 
Թուրքիան, անհանգստանալով արցախյան 
զինված ուժերի հաջողություններից, հանդես 
եկավ պաշտոնական հայտարարությունով: 
Դրանցում կոչ էր արվում առանց նախապայ-

մանների դուրս բերել հայկական զինված 
ուժերը «գրաված» տարածքներից: Միաժա-

մանակ պաշտոնական Անկարան ակնարկեց 
կոնֆլիկտին իր հնարավոր միջամտության 
մասին: Արդեն սեպտեմբերի 5-ի լույս 6-ի գի-

շերը Թուրքիայի կողմից կրակ բացվեց Արտա-

շատի ջոկատի 8-րդ ուղեկալի ուղղությամբ15: 
Հայաստանում Հունաստանի նախկին դես-

պան Լեոնիդաս Խրիզանթոպուլոսն իր հուշե-

րում գրում է, որ 1993թ.-ի հոկտեմբերի սկզբին 
թուրքական կողմը ցանկանում էր օգտագոր-

                                                 
14 Տե´ս Գասպարյան Ս., Ղարաբաղյան պատերազմ, Եր., 
2001, էջ 112-113 
15 Տե´ս Հակոբյան Թ., Հայերը և թուրքերը: Պատերազմ, 
սառը պատերազմ, դիվանագիտություն, Եր., 2012, էջ 307 
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ծել Ռուսաստանի խորհրդարանական ճգնա-

ժամը՝ Հայաստան ներխուժելու համար: Հա-

մաձայն Ֆրանսիական հատուկ ծառայութ-

յունների տեղեկությունների, որոնք հետա-

գայում հաստատվեցին նաև Հայաստանում 
ԱՄՆ դեսպանի կողմից, Ռուսաստանի խոր-

հրդարանի նախագահ Ռ. Խասբուլատովը 
նախապես գաղտնի համաձայնություն ուներ 
Թուրքիայի վարչապետ Թ. Չիլլերի հետ: Եթե 
Խասբուլատովին հաջողվեր դիմակայել Բ. 
Ելցինին, ապա նա ռուսական սահմանապահ 
զորքերին հանելու էր Կովկասից և Թուրքիա-

յին թույլ էր տալու սահմանափակ ներխու-

ժումներ իրականացնել Հայաստանում՝ պա-

տրվակելով քրդական հարցը16: 
Մինչ Թուրքիան հարմար առիթի էր սպա-

սում Հայաստան ներխուժելու համար, հայ-

կական ուժերը Արցախում հաջողությամբ շա-

րունակում էին իրենց առաջխաղացումը: 1993 
թ.-ի դեկտեմբերի կեսերին ադրբեջանական 
բանակը, համալրվելով թուրք սպաներով և 
վարձկաններով, սկսեց ձմեռային մեծածավալ 
հարձակումը: Հարձակման սկզբում մարդկա-

յին և տեխնիկական մեծ կորուստների գնով 
Ադրբեջանը որոշակի հաջողություններ է 
ունենում, սակայն 1994 թ.-ի փետրվարին 
հայտնի դարձավ, որ Ադրբեջանի հերթական 
հարձակումը դատապարտված է ձախողման: 

Ռազմական գործողությունների սրման 
պայմաններում, նույն թվականի փետրվարի 
8-12 Ադրբեջանի նախագահ Հ. Ալիևն այցելեց 
Թուրքիա: Վերջինիս նախագահ Ս. Դեմիրելի 
հետ հանդիպման ժամանակ Հ. Ալիևը նշեց, որ 
Ադրբեջանը չի ցանկանում Արցախյան հիմ-

նախնդրից դուրս մղել Թուրքիային, ընդհա-

կառակը՝ անհրաժեշտ է պնդել, որ հակամար-

տության գոտում խաղաղապահական զորքե-

րի տեղակայման մանդատը տրվի միայն 
ԵԱՀԿ Մինսկի Խմբի մանդատով17: Այս պար-

զաբանման հիմքում ընկած էին այն լուրերը, 
որ հակամարտող կողմերը կարող են առանց 
Մինսկի Խմբի հետ համաձայնեցնելու խաղա-

ղապահական ուժեր տեղակայելու մանդատը 
տալ Ռուսաստանին: Բնականաբար, սա չէր 
բխում Թուրքիայի շահերից, քանի որ դրանով 

                                                 
16 Տե´ս Chrysanthopoulos L., Caucasus Chronicles. Nation-
Building and Diplomacy in Armenia, 1993-1994, Princeton and 
London, Gomidas Institute Books, 2002, էջ 76-78 
17 Տե´ս Սաֆարյան Դ., Մելիքյան Գ., Ոսկանյան Վ., 
Սաֆարյան Ա., նշվ. աշխ., էջ 48 

վերջինիս ազդեցությունը տարածաշրջանում 
կտրուկ կնվազեր: 

1994 թվականի փետրվարը, փաստացիո-

րեն, Ադրբեջանի վերջին փորձն էր Արցախյան 
պատերազմի ժամանակ բեկում մտցնելու 
ռազմաճակատում: Դրանից հետո հակամար-

տության կարգավորման շուրջ բանակցային 
գործընթացը թևակոխեց զարգացման որակա-

պես նոր փուլ, որտեղ Թուրքիան, փաստա-

ցիորեն, մղվեց երկրորդ պլան: Իսկ առաջնա-

գծում հայտնվեցին Ադրբեջանի էներգետիկ 
ռեսուրսների արդյունահանման հնարավո-

րություններով ոգեշնչված արևմտյան պետո-

ւթյունները, ինչպես նաև՝ ներքին ճգնաժամը 
հաղթահարած և տարածաշրջանում իր քա-

ղաքական ազդեցությունը ոչ մեկին զիջել 
չպատրաստվող Ռուսաստանը: 

Հաշվի առնելով Թուրքիայի ռազմական 
հնարավորությունները, Ադրբեջանին տրված 
ռազմական օգնությունը կարելի է համարել 
սահմանափակ: Այն բավարար չեղավ ռազմա-

ճակատում բեկում մտցնելու համար: Թուր-

քիան արցախյան պատերազմի ընթացքում, ի 
աջակցություն Ադրբեջանի, Հայաստանի սահ-

մանների մոտ դեմոնստրատիվ կերպով բաշ-

խեց իր ռազմական ուժերը, անուղղակի կեր-

պով սպառնալով Հայաստանի անվտանգու-

թյանը: Թուրքիան գնաց նաև տնտեսական 
պատժամիջոցների՝ ցամաքային և օդային 
շրջափակման ենթարկելով Հայաստանին: 
Ընդհանուր առմամբ, ամփոփելով Թուրքիայի 
մասնակցությունը արցախյան պատերազմին, 
կարող ենք առանձնացնել հետևյալ հիմնական 
ուղղությունները.  

 Հայաստանի տեղեկատվական մե-

կուսացում և հակահայ դաշինքների 
ստեղծում, 

 ադրբեջանամետ տեսակետների 
լոբբինգ միջազգային հարթակ-

ներում, 
 Հայաստանի տրանսպորտային և 

էներգետիկ շրջափակում, 
 Ադրբեջանին ռազմական օգնության 

տրամադրում, 
 Ռազմական ուժի ցուցադրում և 

ներխուժման սպառնալիք: 
Փաստորեն, ԽՍՀՄ փլուզումից հետո 

Թուրքիան հնարավորություն ստացավ իրաց-

նելու իր արտաքին քաղաքականության գե-

րակա ուղղություններից մեկը՝ թյուրքական 
վեկտորը: Դրա համար ստեղծված աշխարհա-
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քաղաքական նպաստավոր պայմաններին 
գումարվեց նաև Արցախյան հիմնախնդիրը, 
որտեղ Թուրքիան անմիջապես փորձեց գրա-

վել արբիտրի դերը: Հենվելով «մեկ ազգ, երկու 
պետություն» գաղափարի վրա, Թուրքիան 
փորձում էր ստանձնել Ադրբեջանի մեծ եղբոր 
դերը: Թուրքիայի այս քաղաքականությունը 
մեծ աջակցություն էր գտնում հատկապես Ա. 
Էլչիբեյի նախագահության շրջանում, սակայն 
Հ. Ալիևի իշխանության գալուց հետո թուրք-
ադրբեջանական հարաբերություններում որո-

շակի սառեցում նկատվեց:  
Արցախյան պատերազմի տարիներին 

Թուրքիայի մեծաքանակ ֆինանսական, 
տեխնիկական, քաղաքական ու ռազմական 
օգնությունն Ադրբեջանին պատերազմական 
որոշ դրվագներում ուժեղացրեց վերջինիս 
դիրքերը, սակայն այդպես էլ չկարողացավ 
բեկել դրա ընթացքը: Թուրքիան չկարողացավ 
դառնալ հակամարտության կարգավորման 
գործընթացում հիմնական «խաղացող», իսկ 
1993 թ.-ի երկրորդ կեսից այս հարցում իր 
դիրքերն ամբողջությամբ զիջեց Ռուսաստա-

նին: Փաստորեն, Արցախյան հակամարտութ-

յունում տեղի ունեցավ երկու ռեգիոնալ տե-

րությունների շահերի բախում, որտեղ Թուր-

քիան ստիպված էր զիջելու: 
 

Օգտագործված գրականության ցանկ 

1. Արշակյան Գ., Թուրքիայի քաղաքականությունը 
Հարավային Կովկասում 1991-2001թթ., Եր., 2009 
[Arshakyan G., Turkey’s Policy in The Sauthern 

Caucasus in 1991-2001, Yerevan, 2009] 

2. Գասպարյան Ս., Ղարաբաղյան պատերազմ, 
Եր., 2001  
[Gasparyan S., Karabakh War, Yerevan. 2001] 

3. Հակոբյան Թ., Հայերը և թուրքերը: Պատերազմ, 
սառը պատերազմ, դիվանագիտություն, Եր., 
2012 
[Hakobyan T., Armenians and Turks. War, Cold War, 
Diplomacy, Yerevan, 2012] 

4. Սաֆարյան Դ., Մելիքյան Գ., Ոսկանյան Վ., 
Սաֆարյան Ա., Լեռնային Ղարաբաղի հիմնա-

հարցը Թուրքիայի հասարակական-քաղաքա-

կան դիսկուրսում, Եր., 2017  
[Safaryan D., Melikyan G., Voskanyan V., Safaryan 
A., The Nagorno-Karabakh Question in Turkey’s 
public-political discourse, Yerevan, 2017] 

5. Манасян А., Карабахский конфликт: ключевые 
понятия и хроника, Ер., 2005 
[Manasyan A., Karabakh conflikt: key concepts and 
chronicles, Yerevan, 2005] 

6. Баусин Л., Почему Анкара поддерживает Баку/ 
Азия и Африка сегодня, No. 3, 1993 
[Bausin L., Why Ankara supports Baku? / Asia and 
Afrika Today, N. 3, 2003] 

7. Демоян Г., Турция и Карабахский конфликт, Ер., 
2006 
 [Demoyan H., Turkey and Karabakh conflict, 
Yerevan, 2006] 

8. Демоян Г., Внешняя политика Турции и 
Карабахский конфликт, Ер., 2013 
[Demoyan H., Turkey’s Foreign Policy and Karabakh 
conflict, Yerevan, 2013] 

9. Киреев Н., История Турции: XX век, М., 2007 
[Kireev N., History of Turkey: 20th century, Moscow, 
2007] 

10. Chrysanthopoulos L., Caucasus Chronicles. Nation-
Building and Diplomacy in Armenia, 1993-1994, 
Princeton and London, Gomidas Institute Books, 
2002 

11. Lerrabe S., Turkish foreign policy in Age of 
Uncertainty, N.Y., 2003 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 41

ՄՄեսխեթցի թուրքերի հիմնախնդիրը Թուրքիայի 

քաղաքականության համատեքստում 
Գալոյան Կ.Ա. 

ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ (Հայաստան, Երևան) 
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Վճռորոշ բառեր՝ Մեսխեթցի թուրքեր, Թուրքիայի քաղաքականություն, Հայաստանի 

անվտանգություն, Վրաստան, Սամցխե-Ջավախեթի շրջան։  

  
Проблема месхетинских турок в контексте политики Турции 

Галоян К.А. 
Институт востоковедения НАН РА (Армения, Ереван) 

karogaloyan@gmail.com 
 

Резюме: В статье представлена и анализирована политика Турции в отношении проблемы месхетинских турок. 
В результате исследования вопроса, можно сделать вывод, что правительство Турции использует данную 
проблему в своих целях. Эта политика представляет из себя потенциальную опасность для Армении и 
армянского народа. Во избежание этого необходимо внимательно следить за развитием ситуации и в случае 
возможного обострения быть готовым принять вызов. 
Ключевые слова: месхетинские турки, политика Турции, безопасность Армении, Грузия, регион Самцхе-
Джавахети. 

 
The issue of the Meskhetian Turks in the context of Turkish policy 

Galoyan K.A. 
The Institute of Oriental Studies NAS RA (Armenia, Yerevan) 

karogaloyan@gmail.com 
 

Abstract: This article presents and analyzes Turkish policy regarding the problem of the Meskhetian Turks. As a result 
of the study of the issue, it can be concluded that the Turkish government uses this problem for its political purposes. 
That policy constitutes a potential threat for Armenia and the Armenian people. In order to prevent the danger, it is 
necessary to monitor carefully the development of the problem and in case of its aggravation be ready to accept the 
challenge. 
Keywords: the Meskhetian Turks, Turkish policy, security of Armenia, Georgia, Samtskhe-Javakheti region. 
  

Մեսխեթցի թուրքերի էթնոկրոնական 

խումբը կազմավորվել է Վրաստանի պատ-

մական Մեսխեթի շրջանում1։ Մեսխեթցի 

թուրքերը սունի մահմեդականներ են և խո-

սում են թուրքերենի արևելաանատոլական 

բարբառներից մեկով։ Նրանց ծագման հար-

ցում հետազոտողներն ընդհանուր հայտա-

րարի չեն կարողանում գալ, քանի որ այդ 

հարցը հանդիսանում է քաղաքական շահար-

կումների առարկա։ Վարկածներից մեկի հա-

մաձայն նրանք մահմեդականացած և թրքաց-

                                                 
1 Մեսխեթի տեղանունը կիրառվում է երկու նշանա-

կությամբ։ Նեղ իմաստով այն ընդգրկում է մեսխերի 

բնակության վայրերը՝ պատմական Վերին Քարթլիի 

տարածքը՝ ժամանակակից Սամցխեն և Թուրքիայի 

կազմում գտնվող հարակից տարածքները։ Լայն 

իմաստով Մեսխեթին միջնադարյան վրացական պե-

տական կազմավորումներից մեկի՝ Սամցխե Սաաթա-

բագոյի ամբողջ տարածքն է, որն ընդգրկում էր նաև 

պատմական Հայաստանի որոշ հյուսիսային շրջաններ։ 

ված վրացիներ են2, իսկ երկրորդի համա-

ձայն՝ էթնիկ թուրքեր3։ Մեսխեթցի թուրքերի 

ծագման առավել խորքային ուսումնասիրու-

թյունը թույլ է տալիս եզրակացնել, որ նրանց 

կազմավորման գործընթացին մասնակցել են 

ինչպես վրացիներն ու եկվոր թյուրքական 

տարրերը, այնպես էլ տեղաբնակ այլ էթնիկ 

                                                 
2 მოდებაძე ვ., მესხური პრობლემის ანალიზი, 

„კალმოსანი“, თბილისი, 2010, გვ. 30-71; ლომსაძე შ., 

სამცხე-ჯავახეთი (XVIII საუკუნის შუაწლებიდან XIX 

საუკუნის შუაწლებამდე), „მეცნიერება“, თბილისი, 

1975, გვ. 280-369; Мамулия Г., Концепция государст-
венной политики Грузии в отношении депортированных и 
репатриированных в Грузию месхов. История и современ-
ность / Central Asia and the Caucasus - https://www.ca-
c.org/journal/cac-02-1999/st_19_mamulija.shtml (09.01.2019). 
3 Zeyrek Y., Ahıska bölgesi ve Ahıska Türkleri, Ankara, 2001, 
s. 6-40; Юнусов А., Ахыскинские (Месхетинские) турки: 
дважды депортированный народ / Central Asia and the 
Caucasus - https://www.ca-c.org/journal/cac-02-
1999/st_20_junusov.shtml (15.01.2019). 
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խմբերը՝ այդ թվում հայերը4։ Նրանք հայտնի 

են նաև մի շարք այլ անվանումներով՝ 

«մեսխեր», «մեսխեթցիներ», «թուրք-մեսխեթ-

ցիներ», «Ահըսկա5 թուրքեր»։  

1944թ. նոյեմբերին Վրաստանի ԽՍՀ Ադի-

գենի, Ախալցիխեի, Ասպինձայի, Ախալքալա-

քի և Բոգդանովկայի շրջաններում բնակվող 

բոլոր մեսխեթցի թուրքերը արտաքսվեցին 

Ղազախստան, Ուզբեկստան և Ղրղզստան։ 

Ընդհանուր առմամբ բռնագաղթի ենթարկ-

վածների թիվը հասնում էր մոտ 100 հազա-

րի6։ Պաշտոնական մեղադրանքն էր՝ բնակ-

չության զգալի մասի մաքսանենգությամբ 

զբաղվելը, արտագաղթի ցանկությունը և 

թուրքական հետախուզական մարմինների 

համար ծառայելը7։ Որոշ հեղինակներ ար-

տաքսման պատճառ են համարում Խորհր-

դային Միության Թուրքիայի վրա հարձակ-

վելու ծրագրերը8։ Այս տեսակետի օգտին 

բերվող գլխավոր փաստարկներից մեկն այն 

է, որ մեսխեթցի թուրքերը տեղահանվել են 

երբ արդեն Երկրորդ աշխարհամարտը մո-

տենում էր իր ավարտին, ուստի Թուրքիայի 

կողմից հարձակման վտանգը էականորեն 

նվազել էր։ Արտաքսման հետևանքով սովից և 

ցրտից զոհվեցին շուրջ 15-17 հազ. մարդ9։ 

1956թ. ի տարբերություն չեչենների, ին-

գուշների և միևնույն բախտին արժանացած 

այլ ժողովուրդների մեծ մասի, մեսխեթցի 

թուրքերին իրենց բնակության նախկին 

վայրեր վերադառնալ թույլ չտվեցին, ինչն 

ամենայն հավանականությամբ պայմանա-

վորված էր 1952թ. Թուրքիայի ՆԱՏՕ-ին ան-

                                                 
4 Գալոյան Կ., Մեսխեթցի թուրքերի կազմավորումը 

Սամցխեի ու Ջավախքի ժողովրդագրական շարժի 

համապատկերում / Էջմիածին, 2018, ԺԱ, էջ. 55-70։ 
5 «Ահըսկա» (Ahıska) Ախալցիխե քաղաքի թուրքերեն 

անվանումն է, որի շրջակայքում էլ բնակվել են 

մեսխեթցի թուրքերը։ 
6 Aydıngün A., Harding C.B., Hoover M., Kuznetsov I., 
Swerdlow S., Meskhetian Turks An Introduction to their 
History, Culture and Resettlement Experiences / Culture Pro-
file, 2006, 20, p. 6; Modebadze V., Historical Background of 
Meskhetian Turks' Problem and Major Obstacles to the 
Repatriation Process / IBSU Scientific Journal, 2009, 3, p. 115. 
7 Докладная записка наркома внутренних дел Л.П. Берии 
И.В. Сталину, В.М. Молотову, Г.М. Маленкову о проведе-
нии операции по переселению турок, курдов и хемшинов 
из пограничных районов Грузинской ССР / Архив Алек-
сандра Н. Яковлева - www.alexanderyakovlev.org/fond 
/issues-doc/1022541 (07.01.2019). 
8 მოდებაძე ვ., նշվ. աշխ., გვ. 76-77. 
9 Юнусов А., նշվ. աշխ.; მოდებაძე ვ., նշվ. աշխ., გვ. 78. 

դամակցությամբ10, որի արդյունքում Ախալ-

ցիխեն և շրջակա տարածքները ստացան 

կարևոր ռամզավարական նշանակություն։ 

1989թ. Ուզբեկստանի ԽՍՀ Ֆերգանայի 

դաշտում տեղի ունեցած դեպքերը ստիպեցին 

հանրապետությունում բնակվող գրեթե բոլոր 

մեսխեթցի թուրքերին լքել նրա տարածքը և 

ապաստանել Ռուսաստանի Դաշնությունում 

(Հյուսիսային Կովկաս և կենտրոնական 

շրջաններ), Ադրբեջանում, Ղազախստանում, 

Ղրղզստանում և Ուկրաինայում11։ Նրանց 

հայրենադարձության հարցը կրկին դարձավ 

հրատապ։ Սակայն նորանկախ Վրաստանի 

անկայուն քաղաքական վիճակը, ծանր սո-

ցիալ տնտեսական պայմաններն ու այս հար-

ցի շուրջ իշխանությունների և հանրության 

ունեցած բացասական դիրքորոշումն այդ 

գործընթացում առաջացրին խոչընդոտներ։ 

Հարցը հայտնվեց նաև Թուրքիայի իշխա-

նությունների ուշադրության կենտրոնում։ 

Միևնույն ժամանակ, մի շարք երկրնե-

րում ձևավորվեցին մեսխեթցի թուրքերի 

բազմաթիվ կազմակերպություններ, որոնց 

մոտեցումները խնդրի լուծման շուրջ ունեին 

ինչպես ընդհանրություններ, այնպես էլ 

տարբերություններ։ Մի մասը իրենց համա-

րում էին էթնիկ թուրքեր և որպես իրենց 

պատմական հայրենիք էին դիտարկում 

Վրաստանի Սամցխե-Ջավախեթիի շրջանը։ 

Այս ուղղությունն ունեցող առավել ազդեցիկ 

կազմակերպությունն է Ռուսաստանում և 

Ադրբեջանում իր գործունեությունը ծավալած 

«Վաթան»-ը (թուրքերենից թարգմանաբար 

«Հայրենիք»)։ Նրան հակառակ հանդես եկավ 

«Խսնա» (վրացերենից թարգմանաբար 

«Փրկություն») կազմակերպությունը, որի 

ներկայացուցիչները համարում էին իրենց 

մահմեդական վրացիներ և պատրաստ էին 

վերադառնալ Վրաստանի ցանկացած շրջան։ 

1999թ. «Խսնա»-ն դադարեցրեց իր գործու-

նեությունը և նրա փոխարեն ստեղծվեց 

«Վրացի հայրենադարձների միություն»-ը։  

«Ումիտ», «Ղրղզստանում բնակվող թուրքերի 

միություն», «ԱՊՀ երկրների ահըսկա թուր-

քերի միջազգային միություն» կազմակեր-

պությունները իրենց հայրենիքն էին համա-

րում Թուրքիան և կոչ էին անում տեղա-

                                                 
10 Aydıngün A., Harding C.B., Hoover M., Kuznetsov I., 
Swerdlow S., նշվ. աշխ., p. 7; Zeyrek Y., նշվ. աշխ., s. 59. 
11 Trier T., Tarkhan-Mouravi G., Kilimnik F., Meskhetians 
Homeward Bound... / ECMI - Caucasus, Georgia, 2001, p. 27. 
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փոխվել այնտեղ12։ Այս կազմակերպություն-

ներից Անկարայի աջակցությունը ստացան 

Թուրքիա տեղափոխվելու և բացառապես 

Սամցխե-Ջավախեթի վերադառնալու կոչ 

անող կազմակերպությունները։ Թուրքիան 

նաև փորձեց քայլեր ձեռնարկել իրարից 

անկախ կազմակերպություններին համա-

խմբելու և ավելի արդյունավետ գործելու 

ուղղությամբ։ Այդ նպատակով 2003թ. Օգոս-

տոսին Թուրքիայում գործող մեսխեթցի թուր-

քերի շուրջ 20 կազմակերպություններից ինը 

ձևավորեցին «Ահըսկա թուրքերի կազմա-

կերպությունների միությունը»13։ 

Սկզբնական փուլում թուրքական կառա-

վարությունը փորձեց մեսխեթցի թուրքերին 

բնակեցնել Թուրքիայում։ 1992թ. ընդունվեց 

օրենք, որը նպաստում էր նախկին խորհրդա-

յին հանրապետություններից մեսխեթցի 

թուրքերի ներգաղթին։ Թուրքիայի կառավա-

րությունը պատրաստ էր ֆինանսական 

աջակցություն ցույց տալ շուրջ 500 ընտա-

նիքի։ Այնուամենայնիվ, այդ նախաձեռնութ-

յունը մեծ հաջողություն չունեցավ և 1993-

1994թթ. ընթացքում Թուրքիա տեղափոխվեց 

միայն 179 ընտանիք14։ Նրանց մեծ մասը 

բնակեցվեց պատմական Արևմտյան Հայաս-

տանի տարածքում։ 

Հետագա տարիներին Թուրքիա ներգաղ-

թեցին ավելի մեծ թվով մեսխեթցի թուրքեր։ 

Վերջին մի քանի տարիներին Թուրքիա 

տեղափոխված մեսխեթցի թուրքերի մեծ 

մասը Ուկրաինայի արևելյան շրջաններից 

են, որոնց նույնպես Թուրքիայի իշխանութ-

յունները փորձում են բնակեցնել երկրի 

արևելյան շրջաններում՝ պատմական Արև-

մտյան Հայաստանում15, չնայած որ մեսխեթ-

ցի թուրքերի մեծ մասը ձգտում են տեղա-

փոխվել տնտեսապես ավելի զարգացած 

շրջաններ։ Ներկայումս Թուրքիայում բնակ-

                                                 
12 Pentikäinen O., Trier T., Between Integration and 
Resettlement: The Meskhetian Turks / ECMI Working Paper # 
21, Flensburg, 2004, pp. 27-30. 
13 Pentikäinen O., Trier T., նշվ. աշպ., p. 29. 
14 Շաքարյան Ա., Մեսխեթցի թուրքեր. Աշխարհաքաղա-

քական գործոն տարածաշրջանում / Թուրքագիտական և 
օսմանագիտական հետազոտություններ, «Ասողիկ», 
Երևան, 2006, էջ 78։ 
15 Ukrayna'daki çatışmalardan kaçan Ahıska Türkleri Erzincan'a 
getirildi - https://tr.euronews.com/2015/12/26/ukrayna-daki-
catismalardan-kacan-ahiska-turkleri-erzincan-a-getirildi 
(24.01.2019); Ukrayna’dan Van Gölü kıyısına: Yeni Ahıska 
Ahlat - http://www.hurriyet.com.tr/gundem/ukraynadan-van-
golu-kiyisina-yeni-ahiska-ahlat-40116688 (24.01.2019). 

վում են մոտ 35-40 հազար16 մեսխեթցի թուր-

քեր, որոնք առավել խոշոր համայնքներ են 

ձևավորել Բուրսա, Անթալիա և Ստամբուլ 

քաղաքներում։ Ի դեպ, XIXդ. և XXդ. Օսման-

յան կայսրություն, այնուհետև Թուրքիա 

տեղափոխվածներն արդեն գրեթե ամբողջու-

թյամբ ուծացված են17։ 

Չկարողանալով մեսխեթցի թուրքերին 

բնակեցնել արևելյան շրջաններում, Թուր-

քիայի կառավարությունը 1990-ական թվա-

կանների երկրորդ կեսին ավելի ակտիվ 

սկսեց աջակցել Սամցխե-Ջավախեթի վերա-

դառնալու պահանջով հանդես եկող կազմա-

կերպություններին։ Այդ նպատակով Թուր-

քիայի պատվիրակների ջանքերով մեսխեթցի 

թուրքերի հիմնախնդիրը բարձրացվեց 

միջազգային ատյաններում, մասնավորապես 

ԵԱՀԽ-ում18։ Արդյունքում 1999թ. ԵԱՀԽ ան-

դամակցությամբ Վրաստանը ստանձնեց 

մեսխեթցի թուրքերի հայրենադարձության 

կազմակերպման պարտավորություն։ 

Հաջորդ տարիներին Թուրքիայի նախա-

ձեռնությամբ պարբերաբար տեղի էին ունե-

նում տարբեր ձևաչափերով հանդիպումներ, 

որոնց ընթացքում քննարկվում էր մեխսեթցի 

թուրքերի հայրենադարձության հարցը։ Այդ 

հանդիպումների ժամանակ վրացական 

կողմի՝ Վրաստանի տարբեր շրջաններում 

բնակվելու առաջարկը հանդիպում էր կըտ-

րուկ քննադատության։ Այսպես, «Մեսխեթցի 

թուրքերի կազմակերպությունների դաշնու-

թյան» նախագահ Օսման Չելիկը, Ադրբե-

ջանում «Վաթան»-ի ներկայացուցչության 

նախագահ Իբրահիմ Բուրխանովը և մես-

խեթցի թուրքերի մի շարք այլ կազմա-

կերպությունների ու համայնքների ներկա-

յացուցիչները պնդում էին, որ իրենք ցանկա-

նում են վերադառնալ հենց Ախալցիխեի 

շրջան, և այլ տարածքներ չեն գնա, ինչպես 

նաև Վրաստանի իշխանություններին կոչ 

էին անում հակադարձել տեղի հայ բնակչու-

թյան դիրքորոշմանը19։ 

Վերջին շրջանում Թուրքիայի կառավա-

րության և մեսխեթցի թուրքերի կազմակեր-

                                                 
16 Aydıngün A., Harding C.B., Hoover M., Kuznetsov I., 
Swerdlow S., նշվ. աշխ., p. 13; Trier T., Tarkhan-Mouravi 
G., Kilimnik F., նշվ. աշխ., p. 54. 
17 Pentikäinen O., Trier T., նշվ. աշխ., p. 25. 
18 Арис Казинян: Грузия и американо-турецкий проект по 
возвращению турок-месхетинцев: история и реальность - 
https://regnum.ru/news/671851.html (10.01.2019). 
19 Տե՛ս նույն տեղում։ 



Регион и мир, 2019, № 3 

 44

պությունների ներկայացուցիչների միջև 

շփումները կրկին ակտիվացել են։ 2018թ. 

մարտ ամսին «DATÜB» Ահըսկա թուրքերի 

համաշխարհային միության նախագահ 

Զիյաթդին Կասանովը Բաքվում հանդիպեց 

Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար 

Մեվլութ Չավուշօղլուի հետ։ Հանդիպման 

ընթացքում քննարկված հարցերի թվում էր 

նաև մեսխեթցի թուրքերի Վրաստան վերա-

դարձի հարցը և Վրաստանի կողմից հարուց-

վող խոչընդոտները20: Նույն թվականի հունիս 

ամսին Անթալիայում նույն ձևաչափով տեղի 

ունեցած հանդիպման արդյունքում, 

Թուրքիայում կայանալիք նախագահական 

ընտրություններից անմիջապես առաջ 

Զիյաթդին Կասանովը հայտարարեց, որ 

մեսխեթցի թուրերն աջակցում են Ռեջեփ 

Թայիփ Էրդողանին21: Ըստ էության, այդ 

հանդիպումների նպատակը Թուրքիայի 

կառավարության համար ընտրություններին 

նախապատրաստվելն էր։ Միևնույն ժամա-

նակ, մեսխեթցի թուրքերի համայնքի պատ-

րաստակամությունը, խոսում է այն մասին, 

որ վերջիններս կառավարությունից իրենց 

խնդիրները լուծելու սպասելիքներ ունեն։ Թե 

ինչ ձևով կաջակցի կառավարությունը այդ 

խնդիրների լուծմանը, այս պահին դեռ պարզ 

չէ։ 

Թուրքիայում Սամցխե-Ջավախեթին դի-

տարկվում է որպես ռազմավարական նշա-

նակություն ունեցող տարածք։ Թուրքիան 

ձգտում է տարածաշրջանում հաստատել իր 

գերիշխանությունը և այդ հարցում մրցակ-

ցության մեջ է մտնում Ռուսաստանի հետ։ 

Այստեղով են անցնում Թուրքիայի և Ադրբե-

ջանի համար կարևոր նշանակություն ունե-

ցող նավթատար և գազատար խողովակա-

շարերը, ինչպես նաև Թուրքիան Ադրբեջանի 

և միջինասիական հանրապետությունների 

հետ կապող տարանցիկ ճանապարհներն  ու 

երկաթուղին։ Ընդ որում, այդ երթուղու վրա 

Սամցխե-Ջավախեթին միակ շրջանն է, որ-

տեղ չի գերակշռում թյուրքալեզու բնակչութ-

յունը և, ըստ էության, բաժանում է թուրքերին  

                                                 
20 İbrahimoğlu M., DATÜB, Dışişleri Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu ile Bakü’de görüştü - https://www.ahiska.net/ 
haber/637/datub-disisleri-bakani-mevlut-cavusoglu-ile-baku-
de-gorustu (19.02.2019). 
21 İbrahimoğlu M., Dünya Ahıska Türkleri Birliği'nden 
ERDOĞAN'a destek - https://www.ahiska.net/haber/638/ 
dunya-ahiska-turkleri-birligi-nden-erdogan-a-destek 
(19.02.2019). 

ադրբեջանցիներից։ Միևնույն ժամանակ, 

մեսխեթցի թուրքերի Սամցխե-Ջավախեթի 

վերադարձի դեպքում Ադրբեջանը և Թուր-

քիան կարող են նրանց օգտագործել որպես 

Հայաստանի շրջափակման իրենց քաղաքա-

կանությունն ավելի արդյունավետ իրակա-

նացնելու գործոն և ավելի մեծ ճնշում գոր-

ծադրել Արցախի հիմնախնդիրն իրենց օգտին 

լուծելու համար22: Այսպիսով, Հայաստանը 

կհայտնվի թուրք-ադրբեջանական օղակում, 

քանի որ Իրանի հյուսիսային շրջաններն ու 

Վրաստանի Քվեմո Քարթլի շրջանը նույնպես 

գերազանցապես բնակեցված են ադրբեջան-

ցիներով։ Այդ հանգամանքն անկասկած 

կօգտագործվի Ադրբեջանի կողմից ռազմա-

կան գործողությունները վերսկսելու դեպ-

քում։ Օրինակ, 1990-ական թվականներին 

Ռուսաստանից Հայաստան մուտք գործող 

միակ գազատարը բազմաթիվ անգամ պայ-

թեցվել է գերազանցապես ադբեջանցիներով 

բնակեցված Մառնեուլիի շրջանում23: Ի դեպ, 

1918թ. Սամցխեի մահմեդական բնակչութ-

յունը քրիստոնյա հայերի և վրացիների դեմ 

ռազմական գործողություններ էր իրակա-

նացնում24։ Այս ամենը հաշվի առնելով մես-

խեթցի թուրքերի վերադարձը Սամցխե-Ջա-

վախեթի կարող է տեղացի հայերի և վրա-

ցիների հետ լարված հարաբերություններ 

առաջացնել, ինչի մասին վկայում են 2009թ. 

Ախալցիխեի շրջանում անցկացված հարց-

ման արդյունքները, համաձայն որոնց 

հարցվածների 87%-ը դեմ է արտահայտվել 

մեսխեթցի թուրքերի վերադարձին25: Այլ 

ուսումնասիրությունները ևս փաստում են 

Վրաստանում մեսխեթցի թուրքերի հայրե-

նադարձության նկատմամբ հանրության 

բացասական վերաբերմունքի մասին26: Հարկ 

է նշել, որ Վրաստանի սահմանամերձ 

                                                 
22 Kurt S., Ahıska’nın Türkiye İçin Jeopolitik Önemi / 
Karadeniz Araştırmaları, 2018, 58, s. 208-212. 
23 Арис Казинян: Грузия и американо-турецкий проект по 
возвращению турок-месхетинцев: история и реальность - 
https://regnum.ru/news/671851.html (10.01.2019). 
24 Մելքոնյան Ա., Ջավախքը 19-րդ դարում և 20-րդ դարի 

առաջին քառորդին, «Զանգակ-97», Երևան, 2003, էջ 272-

285; Маилян М., Между Грузией и Турцией: особенности 
ирредентизма на примере Аджарии и Самцхе-Месхетии 
(1918-1921 гг.) / Историческое пространство. Проблемы 
истории стран СНГ, Москва, 2015, с. 137-142. 
25 მოდებაძე ვ., նշվ. աշխ., გვ. 181-182. 
26 Бадурашвили И., Цуладзе Г., Анчабадзе Г., Проблемы 
репатриации месхов в Грузию / Central Asia and the 
Caucasus - https://www.ca-c.org/journal/2000/journal_rus/ 
cac07_2000/21.badurashv.shtml (20.02.2019). 
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շրջաններում մեծաթիվ թուրքական համայն-

քի միջոցով Անկարան տարածաշրջանում իր 

քաղաքականությունն իրականացնելիս լրա-

ցուցիչ ճնշում կարող է գործադրել նաև 

Վրաստանի իշխանությունների նկատմամբ։ 

Ավելին, Թուրքիայի սահմանին բնակվող 

մեսխեթցի թուրքերը կարող են անհրաժեշ-

տության դեպքում օգտագործվել Անկարայի 

կամ որևէ այլ շահագրգիռ արտաքին ուժի 

կողմից՝ Վրաստանում նոր անջատողական 

շարժում սկսելու համար։  

Այսպիսով, կարող ենք եզրակացնել, որ 

Թուրքիան մեսխեթցի թուրքերի հիմնա-

խնդիրն օրգտագործում է իր աշխարհաքա-

ղաքական շահերին ծառայեցնելու նպատա-

կով։ Թուրքիա տեղափոխվող մեսխեթցի 

թուրքերին Անկարան փորձում է օգտագոր-

ծել քրդաբնակ շրջաններում իր համար 

ցանկալի դեմոգրաֆիական փոփոխություն-

ներ իրականացնելու համար։ Թուրքիայի 

կառավարությունը մեսխեթցի թուրքերի հիմ-

նախնդրի նկատմամբ անտարբեր չլինելով, 

ստանում է նրանց աջակցությունը ներքաղա-

քական պայքարում, իսկ Սամցխե-Ջավախե-

թիում վերաբնակեցնելով Անկարան ձգտում 

է Վրաստանում իր ազդեցությունը մեծացնե-

լուն և տարածաշրջանում իր գերիշխանութ-

յունն ամրապդնելուն։  Միաժամանակ այդ 

քայլով շահեկան դրության մեջ կհայտնվի 

նաև Ադրբեջանը, որը կձգտի օգտագործել 

ստեղծված իրավիճակը և բարելավել իր 

դիրքերը Արցախյան հիմնախնդիրն իր 

օգտին լուծելու հարցում։  

Ելնելով վերոնշյալից, Հայաստանի իշխա-

նությունները պետք է աչալուրջ լինեն մես-

խեթցի թուրքերի հայրենադարձության հար-

ցի նկատմամբ և խնդրի առաջ գալուն զու-

գահեռ ընդունեն համապատասխան դիրքո-

րոշում վերը նշված բացասական երևույթ-

ներից խուսափելու համար։ 

 
Օգտագործված գրականության ցանկ 
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The Monuments of Armenian Architectures and Toponymy in Australia and New Zealand 

Poghosyan /Khaghbakyan/ G. H. 
Public Institute of Political and Social Research of Blacksea-Caspian Region /Armenia, Yerevan/ 

gagikp@mail.ru  
 

Abstract: The article presents the head of a multi-volume atlas of the catalog «The monuments of Armenian 
architecture and place names abroad». It presents an overview of the history and development of the community, the 
geography of its settlement, the state of the church, education and Armenian media. The main part of the article is a 
table-list of Armenian monuments of architecture and toponymy in Australia and New Zealand, after which a list of 
literature is given. 
Keywords: Australia, New Zealand, Armenians, Migration, Genocid, Diaspora, Architecture, Church, Chapel, School, 
Monument, Toponyms, Street. 
 

История. 
Первые армяне мигрировали в Австралию1 

из Азии в 1850-х, во времена “золотой лихо-
радки”. Община образовалась после прибытия в 
Австралию армян с исторической родины. 
Причиной послужили политические потрясения 
                                                 
1 Австралия (англ. Australia), официальное название - 
Австралийский Союз (англ. Commonwealth of Australia) – 
государство в Южном полушарии, член Содружества 
наций. Административно делится: на 6 штатов, 3 матери-
ковые территории (в том числе Территория федеральной 
столицы), а также 7 внешних территорий из коих 3 обита-
емые и 4 необитаемые. Столица – город Канберра. 

и другие трагические события, такие как 
массовые убийства 1896, Геноцид армян 1915 
года и Вторая мировая война (1939-45). Однако 
необходимо отметить, что в то время эмигра-
ционные законы Австралии были весьма жест-
кими, так что к началу 1960-х годов в стране 
проживало всего ок. 1000 армян. Окончательно 
же община оформилась во второй половине XX 
века. Но большинство пришли в Австралию в 
1960-х и 1970-х годах, из стран Ближнего Вос-
тока и  Египта. Затем, с Кипра после турецкой 
оккупации части острова, из Ливана и Сирии в 
связи с гражданскими беспорядками и из Ирана 
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в результате политического переворота в стра-
не. К тому времени количество армян в 
Австралии достигало 15 тыс. чел. (1970). Пос-
ледняя миграционная волна произошла в начале 
1990-х годов из Армении, вызванная разруши-
тельным землетрясением 1988 года, распадом 
Советского Союза и азербайджанской агрессией 
в Арцахе (Нагорном Карабахе). 

География. 
Австралийские армяне жили и живут, в ос-

новном в агломерации Большой Сидней2 (ок. 30 
тыс. чел). Вторая точка сосредоточения, это 
второй по велечине и населению в Австралии 
город Мельбурн3 (ок. 10 тыс. чел.). Здесь по 
некоторым данным проживает ок. 10 тыс. 
армян.  

Небольшие общины имеются в крупных 
городах Канберра4 (ок. 40 чел.), Аделаида5 (ок. 
200 чел.), Брисбен6 (ок. 300 чел.), Перт7 (ок. 500 
чел.) и Хобарт8 (ок. 50 чел.). В 1972 насчи-
тывалось ок. 65 тыс. В последние годы оценки 
количества армян в Австралии колеблются в 
районе 40 ± 3 тыс. 

Организации. 
Представительным органом Австралийской 

общины является “Епархиальный совет” (создан 
в 1953 г.). Он состоит из 7 членов избираемых 
из Сиднея (4) и Мельбурна (3) и руководится 
под председательством предводителем епархии. 

В Австралии действуют множество общест-
венных организаций, {“Объединенное товари-
щество Австралийских армян” (1974)}, а так же 
благотворительных (ՀԲԸՄ9, ՀՕՄ) и культур-
ных {“Исторический союз Австралийских ар-
мян” (1975)} союзов.  

Образование. 
Первая школа была открыта в 1922 в 

Мельбурне. Ныне действуют несколько 
каждодневных и однодневных школ, кроме того 

                                                 
2 Сидней (англ. Sydney) – столица штата Новый Южный 
Уэльс (англ. New South Wales - NSW) 
3 Мельбурн (англ. Melbourne) – столица штата Виктория 
(англ. Vistoria - VIC) 
4 Канберра (англ. Canberra) – столица Австралии и 
Австралийской Столичной Территории (англ. Australian 
Capital Territory - ACT). 
5 Аделаида (англ. Adelaide) – столица штата Южная 
Австралия (англ. South Australia - SA) 
6 Брисбен (англ. Brisbene) – столица штата Квинсленд 
(англ. Queensland - QLD) 
7 Перт (англ. Perth) – столица штата Западная Австралия 
(англ. Western Australia - WA) 
8 Хобарт (англ. Hobart) – столица штата Тасмания (англ. 
Tasmania - TAS) 
9 1) AGBU. 2 Yeo Street, Neutral Bay, NSW 2089. Address: 
P.O. Box 1244, Sydney 2001. Phone: (61) 29 908-3911, Fax: 
(61) 29 9953-6617, agbu@nareg.com.au, www.agbu.org.au. 2) 
AGBU. Address: P. O. Box 775 Glen Waverley, 3150 Victoria. 
Phone: (61) 39 511-5855, Fax: (61) 39 884-0277, 
agbumelb@optusnet.com.au. 

при всех церквях действуют однодневные 
школы.  

Церковь. 
Епархия Армянской Апостольской церкви 

(ААЦ) Австралии и Новой Зеландии основана в 
1968 г. с центром в Сиднее (имеет 2 церкви: 
одна в Большом Сиднее вторая в Большом 
Мельбурне. Оба здания куплены).  

Армяно-католики имеют представитель-
ство, веб-портал10, но здания церкви нет.  

Существует так же и армяно-евангелист-
ская община. Единственная из трех духовных 
общин построившая здание церкви (см. табл.). 

СМИ. 
Первое периодическое издание “Луйс” 

(арм. Լույս) вышло в свет в 1955 г. Затем 
кратковременно издавалось ок. 6 наименований 
периодики. Ныне издаются газеты: “Армения”11, 
“Гарун”12 и “Миутюн”13, “Занг”14 и журналы: 
“Луйс”15 и “Уйс”16.  

Кроме того у общины есть ряд англоязыч-
ных веб-порталов17. 

У австралийских армян есть несколько 
коротковолновых радио станций: Эребуни18, 
Горизонт19, Голос Армянской церкви20, Голос 
Сардарапата21, Голос Нового Поколения22, и 
радио час по пятницам в метровом диапазоне23. 

                                                 
10 Портал англоязычный с редкими статьями на армянском 
языке. // https://www.armeniancatholic.org.au  
11 Армения (арм. Արմենիա) – еженедельная газетa. 
P.O.Box 758 Willoughby, NSW 2068, Tel.: (61-2) 9411-7694, 
armenia@nareg.com.au  
12 Гарун (арм. Գարուն) – ежемесячная газетa. P.O. Box 97, 
Forestville, NSW 2087, Tel.: (61-2) 9887-3752. 
13 Миутюн (арм. Միություն) – ежемесячная газетa. 2 Yeo 
St., Neutral Bay,  NSW 2089, Tel.: (61-2) 9908-3911, 
Fax: (61-2) 9953-6617, agbu@nareg.com.au 
14 Занг (арм. Զանգ) – газетa с периодичностью раз в два 
месяца. P.O. Box 51, Ryde, NSW 2112, Fax: (61-2) 9557-
5778, www.hunchak.org.au/media/zank_online.html, 
zank@hunchak.org.au. 
15 Луйс (арм. Լույս) – журнал религиозного содержания. 
P.O. Box 694, Chatswood, NSW 2067, Tel.: (61-2) 9419-8056 
16 Уйс (арм. Հույս) – журнал религиозного содержания. 
17 www.nareg.com.au ; www.hunchak.org.au и др. 
18 Erepouni Armenian Radio, 107.3 FM, P.O.Box 79, 
Broadway, NSW 2007, Tel.: (61-2) 9451-9657. 
19 Horizon, P.O.Box 398, Willoughby, NSW 2068, Tel.: (61-2) 
9901-4660 
20 Voice of the Armenian Churchon, 2 NSB 91.5 FM, 
P.O.Box 694, Chatswood, NSW 2067, Tel.: (61-2) 9419-6969, 
Fax: (61-2) 9413-1684 
21 Voice of Sardarabad, 91.5 FM, P.O.Box 331, Willoughby, 
NSW 2068, Tel.: (61-2) 9419-6969 
22 Voice of Nor Serount, 88.5 FM, P.O.Box 51, Ryde, NSW 
2112, Tel.: (61-2) 9816-2938 (studio), radio@hunchak.org.au, 
www.hunchak.org.au/media/radio_online.htm .  
23 SBS Radio 2EA Armenian Program, 1386 AM, PO Box 
294, South Melbourne, VIC 3205, Tel.: (61-2) 9369-8888, Fax: 
(61-2) 9438-1114, armenian.program@sbs.com.au, 
www.sbs.com.au/radio/armenian/armenian.html. Radio 
Program: every Friday. 
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3. памятник 

В память о 
принятии 
парламентом 
Нового Южного 
Уэльса резолюции 
осуждающей 
Геноцид армян 
(17.04.1997 г.) 

Macquarie Street,  
Garden area, 9th Floor,  

Parliament House,  
Sydney, NSW 2000 

05.03.1999 

 

4. здание Епархиальный 
центр 

10 Macquarie St., 
Chatswood28, NSW 

2067,  
Tel.: (61-02) 9419-8056 

  

5. 
кафедральная 
церковь Св. Вознесения 

10 Macquarie St., 
Chatswood, NSW 2067,  
Tel.: (61-02) 9419-8056 
armenianchurchsydney.org.

au  

Купл. и 
осв. 1957 
Перестр. 
1976 

 

6. здание Субботняя школа 
Алекса Манукяна 

Alex Manoogian 
Saturday School, Mercy 

College,  
101 Archer St.,  

Chatswood, NSW 2067  
Tel.: (61-02) 9451 6824 

 

 

7. хачкар 
В память 
архиепископа А. 
Балиозяна 

Установлен в саду 
Уиллоубского собора, 

Victoria Avenue,  
Willoughby Concourse,  
Chatswood, NSW 2067 

14.04.2013 

  

8. мемориальная 
таблица 

Памятная 
двухязычная 
семистрочная на 
английском29 и 
шестистрочная на 
армянском30 
языках 

Закреплена налицевой 
стороне постамента 

хачкара, 
Там же  

14.04.2013 
 

                                                 
28 Чатсвуд (англ. Chatswood) – пригород Сиднея, расположен в 10 км к северу от центра. 
29 IN MEMORY OF NIS EMINENCE / ARCHBISHOP AGHAN BALIOZIAN / PRIMATE OF THE DIOCESE / OF THE 
ARMENIAN APOSTOLIC CHURCH / OF AUSTRALIA AND NEW ZEALAND / FROM 1981-2012 / MUSH LOVED BY THE 
COMMUNITY OF THE CITY OF WILLOUGHBY< DEDICATED ON 14-04-2013 
30 Ի ՅԻՇԱՏԱԿ / Տ. ԱՂԱՆ ԱՐՔԵՊՍ. ՊԱԼԻՕԶԵԱՆ / ԱՌԱՋՆՈՐԴ / ՀԱՅ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ՍՈՒՐԲ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ / 

ԱՒՍՏՐԱԼԻՈՅ ԵՒ ՆՈՐ ԶԵԼԱՆՏԱՅԻ / ՀԱՅՈՑ ԹԵՄԻ 1981-2012 
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9. здание 
Армянский 
Евангелистский 
центр  

30 Frenchs Rd., 
Willoughby31, NSW 

2068 
Tel.: (61-02) 9958-2989 

 

 

10. церковь 
Армянская 
Евангелистская 
церковь Сиднея 

32 Frenchs Rd., 
Willoughby, NSW 2068 
Tel.: (61-02) 9958-2989  
Fax: (61-02) 0058-2795 

http://sbs.com.au   

 

 

11. хачкар 
В память 100-
летней годовщине 
Геноцида армян 

Установлен в парке 
"Beauchaur park", 

Willoughby, NSW 2068 
8.11.2015 

  

12. здание 

Начальная 
школа 
Александр 
(AGBU) 

Alexander Primary School, 
2 Namba Rd, 

Duffys Forest32, NSW 2084  
Tel.: (61-02) 9486 3266 
Fax: (61-02) 9486 3204 

office@alexander.nsw.edu.au 
www.alexander.nsw.edu.au 

 

 

13. здание 
Школа Аршак 
и Софи 
Галстян 

Hamazkaine Arshak & 
Sophie Galstaun School, 

5 Chiltern Rd., 
Ingleside33, NSW 2101, 
Tel.: (61-02) 9970 6984 
Fax: (61-02) 9970 6778 

 

 

14. церковь 

Армянская 
церковь 
Евангелистски
х бретьев 
(AEBC) 

112 Sailor's Bay Rd., 
Northbridge34, NSW 2063 Осн. 1968 

Здания нет. В 2006 
слилась с 

Armenian Evangelical 
Nazarene Church of 

Chatswood  

15. церковь 

Успения 
Пресвятой 
Богородицы 
(армянская 
католическая) 

Church of Our Lady of the 
Assumption Armenian 

Catholic Church  
5 John St.,  

Lidcombe35, NSW 2141  
Tel.: (61-02) 9629 2153 
armeniancatholic.org.au  

Купл. 
1978 
Осв. 2004 

 

16. здание 

Армянская 
школа Св. 
Григория 
Просвятителя 

St. Gregory's Armenian 
School, 

20 Mungerie Rd., 
Beaumont Hills36, NSW 

2155 
Tel: (61-02) 9629 3133 
www.nareg.com.au/stg  

1985 

 

                                                 
31 Уиллоуби (англ. Willoughby) – пригород Сиднея, расположен в 8 км к северу от центрального делового района Сиднея, в 
районе местного самоуправления города Уиллоуби. Между административным районом Еревана Нор Норк и австралийским 
городом Уиллоуби было подписано соглашение о дружбе (15.11.2015). 
32 Даффис Форест (англ. Duffys Forest ) – пригород Сиднея, расположен в 28 км к северу от центра. 
33 Инглсайд (англ. Ingleside) – пригород Сиднея, расположен в 28 км к северу от центра в составе региона Northern Beaches 
34 Нордбридж (англ. Northbridge) – пригород Большого Сиднея, расположен в 7 км к северу от центра. 
35 Лидкомб (англ. Lidcombe) – пригород Большого Сиднея, расположен в 17 км к западу от центра. 
36 Баймонт Хилл (англ. Beaumont Hills) – пригород Большого Сиднея, расположен в 40 км к западу от центра. 
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22. проспект Арарат 
Ararat Ave.,  

Coburg North43, VIC 
3058 

  

23. город Арарат Ararat44, VIC 3377 1857 

 

24. дорога Арарат-Помонал Ararat Pomonal45 Rd., 
VIC  

Дорога между 
поселениями Ararat и 

Pomonal. 
Протяженность: 34.5 км 

25. дорога Арарат-Помонал 
восточная 

Ararat Pomonal Rd. East, 
VIC  

Дорога в центре г. Ararat, 
продолжение 

предыдущей дороги. 
Протяженность: 1.61 км 

26. дорога Гора Арарат Mount Ararat Rd., 
VIC 3377  

Перпендикулярное 
ответвление на юг от 

дороги Ararat Pomonal. 
Протяженность: 5.2 км 

27. дорога Мортлак-Арарт Mortlake46 Ararat Rd., 
VIC  

Дорога между 
поселениями Ararat и 

Mortlake. 
Протяженность: 92.5 км 

28. дорога Гора Арарат 
северная 

Mt Ararat North Rd., 
VIC 3812  Протяженность: 1.4 км 

29. дорога Гора Арарат 
южная 

Mt Ararat South Rd., 
VIC 3812  Протяженность: 3.5 км 

 
Условные сокращения:  
St. (Street) – улица  
Ave. (Avenue) – проспект  
Rd. (Road) - дорога 
Pl. (Place) – площадь 
Cl. (Close) – тупик с площадкой 
 

Список использованной литературы 
1. Աբրահամյան Ա. Գ., Համառոտ ուրվագիծ հայ գաղթավայրերի պատմության: Հ. Բ: Ավստրալիայի 

հայ գաղթավայրը, էջեր 334-341: - Եր., Հայաստան հրատարակչություն: 1967: 424 էջ:  
2. Աճառյան Հրաչյա, Հայ գաղթօջախների պատմություն: Աւստռալիա, էջեր 335-337: - Եր., Զանգակ-97: 

2002: - 768 էջ: 
3. Մալխասյան Մ., Հայերն աշխարհում: - Եր., Հեղինակային հրատարակություն: 2007: - 144 էջ: 
4. Հայ Սփյուռք հանրագիտարան: Ավստրալիա, էջեր 86-91: - Եր.: Հայկ. հանրագիտարան. հրատ. 2003: 

- 732 էջ: 
5. Հայկական Սովետական Հանրագիտարան: Հ. 1, Ավստրալիական միություն,  էջ 629: - Եր., 1974; Հ. 7, 

Մելբուրն,  էջ 383: - Եր., 1981; Հ. 10, Սիդնեյ,  էջ 359: - Եր., 1984: 

6. Քրիստոնյա Հայաստան հանրագիտարան: Ավստրալիայի եւ Նոր Զելանդիայի թեմ, էջեր 133-134: - 

Եր.: Հայկ. հանրագիտարան. հրատ. - 2002: - 1076 էջ: 
 

                                                                                                                                                                  
42 Алтона-Норт (англ. Altona North) – пригород Мельбурна, расположен в 10 км к юго-западу от центра. 
43 Кобург-Норт (англ. Coburg North) – пригород Мельбурна, расположен в 9 км к северу от центра. 
44 Арарат (англ. Ararat) – городок в штате Виктория. 
45 Помонал (англ. Pomonal) – поселение в штате Виктория. 
46 Мортлайк (англ. Mortlake) – поселение в штате Виктория. 
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История. 
Первые письменные свидетельства о 

единичных миграциях армян в Новую 
Зеландию47 относятся к 1860-м годам. Так, 
первыми обосновались предки семьи Зограб 
(англ. Zohrab) переехавшие из Великобритании 
буквально через 20 лет после основания 
Окленда. В 1880-х годах упоминается некий 
врач по имени Сет Самян, а затем 
представители семьи Элиас (англ. Elias).  

Община стала образовываться после 
Второй мировой войны (1939-45). Большинство 
прибывающих в Новую Зеландию в 1960-х и 
1970-х годах были из стран Ближнего Востока. 
Затем, с Кипра - после турецкой оккупации, из 
Ливана и Сирии - в связи с гражданскими 
беспорядками и из Ирана - в результате 
политического переворота в стране. Община 
окончательно оформилась в годы последней 
миграции, произошедшей в начале 1990-х годов 
из Армении, вызванной разрушительным 
землетрясением 1988 года, распадом Советского 
Союза и азербайджанской агрессией в Арцахе 
(Нагорном Карабахе). 

География. 
Новозеландские армяне жили и живут, в 

основном в Окленде48. По данным ААЦ на 2003 
г. там приблизительно насчитывалось ок. 60 
семей. Небольшими группами армяне 
проживают так же в Веллингтоне49 и 
Крайстчерче50. По разным данным, общая 
численность армян колеблется в пределах 500 ± 
200 чел. 

Организации.  
Единственная армянская организация в 

Новой Зеландии - “Армянский союз”, действует 
с 1996 г.  

Церковь. 
Культовых построек на территории Новой 

Зеландии не имеется. В 1968 г.была основана 
епархия Армянской Апостольской церкви 

                                                 
47 Новая Зеландия (англ. New Zealand, маори Aotearoa) – 
государство в юго-западной части Тихого океана, располо-
женное на двух крупных островах (Остров Северный и 
Остров Южный) и большом количестве (приблизительно 
700) прилегающих более мелких островов. Администра-
тивно-территориальное устройство Новой Зеландии вклю-
чает в себя 17 районов. Столица страны – город Веллинг-
тон. 
48 Окленд (англ. Auckland, маори Tāmaki-makau-rau) – 
крупнейший город Новой Зеландии с населением около 1,3 
миллиона человек, что составляет более четверти всего 
населения страны. 
49 Веллингтон (англ. Wellington, маори Te Whanganui-a-
Tara) – столица Новой Зеландии, второй по численности 
населения город страны. 
50 Крайстчерч (англ. Christchurch, маори Ōtautahi) – город 
на Южном острове Новой Зеландии, центр региона 
Кентербери (англ. Canterbury).  

(ААЦ) Австралии и Новой Зеландии с центром 
в Сиднее (Австралия). При ежегодных 
пастырских визитах главы епархии из Сиднея, 
службы проводятся в арендуемых церквях51. 
Ныне создан благотворительный фонд для 
постройки в Окленде Армянской Апостольской 
церкви. 

Армяно-католики и армяно-евангелистские 
церкви представительств не имеют.  

Образование. 
При “Армянском союзе”, в 1998 г. в 

Окленде была открыта единственная воскресная 
школа.  

СМИ. 
Армянская община не имеет периодических 

изданий, но содержит веб-портал - “Культурный 
Центр Крунк” (англ. Armenian Online Culture 
Centre KRUNK)52. 

                                                 
51 В сирийской Ортодоксальной Церкви или англиканской 
Церкви Святого Петра 
52 Сайт содержал информацию: о жизни армян в Новой 
Зеландии; об “Армянском союзе”; об армянской истории, 
культуре и церкви. www.armenians.co.nz 
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Таблица-перечень памятников архитектуры и топонимики в Новой Зеландии 

№ Объект Наименование Местонахождение 
(адрес, контакты) Даты Вид или координаты 

Taranaki53   

30. 
возвышен-
ность гора Арарат Mount Ararat,  38°59'00.82"Ю 

174°41'58.88"В 

31. 
населенный 
пункт Арарата Ararata54  39°30'40.74"Ю 

174°22'36.66"В 
 

Список использованной литературы 
1. Աբրահամյան Ա. Գ., Համառոտ ուրվագիծ հայ գաղթավայրերի պատմության: Հ. Բ: Հայերը 

Ֆիլիպինյան կղզիներում եւ Նոր Զելանդիայում, էջ 325: - Եր., Հայաստան հրատարակչություն: 1967: 

424 էջ:  
2. Հայ եկեղեցի. նվիրապետական աթորներ, թեմեր: - Եր.: Հայկ. հանրագիտարանի գլխ. խմբ.: 2001: - 

220 էջ: 
3. Հայ Սփյուռք հանրագիտարան: Նոր Զելանդիա, էջ 419: - Եր.: Հայկ. հանրագիտարան. հրատ. 2003: - 

732 էջ: 
4. Մալխասյան Մ., Հայերն աշխարհում: - Եր., Հեղինակային հրատարակություն: 2007: - 144 էջ: 
5. Քրիստոնյա Հայաստան հանրագիտարան: Ավստրալիայի եւ Նոր Զելանդիայի թեմ, էջեր 133-134: - 

Եր.: Հայկ. հանրագիտարան. հրատ. - 2002: - 1076 էջ: 
6. Primate Visits the Armenian Community of Auckland, New Zealand. // The Armenian Reporter. 29 December 

2004. 
7. Primate Visits Armenian Community of Auckland, New Zealand. // The Armenian Reporter. 15 January 2005 
8. Pastoral Visit to Auckland, New Zealand // PRESS RELEASE Diocese of the Armenian Church of Australia 

&amp; New Zealand. 10 June 2006. 
9. Primate Meets with the Armenian Community of Auckland // PRESS RELEASE Diocese of the Armenian 

Church of Australia &amp; New Zealand. 10 June 2009. 
10. Pastoral Visit to New Zealand. 8 June 2011. http://armenianchurchsydney.org.au/pastoral-visit-to-new-zealand/ 
 

                                                 
53 Таранаки (англ. Taranaki) – регион в западной части Северного острова. Административный центр – Нью-Плимут (англ. 
New Plymouth). 
54 Арарата (англ. Ararata) – населенный пункт в регионе Таранаки. 
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Резюме: Армянская народная партия (АНП) основана 11 апреля 1917 года в Тифлисе, которая по своему 
политическому влиянию стала второй после Армянской революционной партией дашнакцутюн в Первой 
армянской руспублике. 
Партия созвала два съезда: первый – 24-28 сентября 1917 г. в Тифлисе; второй – в сентябре 1919 г. в Ереване. 
На этих съездах были разработаны и приняты две программы партии, были отрегулированы взаимоотношения 
между центром и филиалами и решены другие организационные вопросы. 
Программа состояла из разделов “Общегосударственных” и “Национальных” задач и 75 статей. Программа 
декларировала, что АНП является общенациональной и надклассовой партией, сторонницей постепенных 
реформ. После советизации Армении партия покинула Армению, а посзднее слилась с Либерально-
демократической партией (Партия Рамкавар-Азатакан). 
Ключевые слова: Первая армянская республика, Армянская народная партия, независимость, партия, 
оппозиция, программа, правительство, официальный орган, парламент. 
 

 Formation of the Armenian People's Party 
 Sargsyan S.T. 

Institute of History of NAS of RA (Armenia, Yerevan) 
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Abstract: The Armenian People’s Party (ANP) was founded on April 11, 1917 in Tiflis, which by its political influence 
became the second after the Armenian Revolutionary Party in Dashnaktsutyun in the First Armenian Republic. 
The party convened two congresses: the first on September 24-28, 1917 in Tiflis; the second - in September 1919 in 
Yerevan. At these congresses, two party programs were developed and adopted, relations between the center and 
branches were adjusted, and other organizational issues were resolved. 
The program consisted of sections "General State" and "National" tasks and 75 articles. The program declared that the 
ANP is a national and supraclass party, a supporter of gradual reforms. After Sovietization of Armenia, the party left 
Armenia, and after the merger it merged with the Liberal Democratic Party (Ramkavar-Azatakan Party). 
Keywords: First Armenian Republic, Armenian People’s Party, independence, party, opposition, program, government, 
official body, parliament. 
 

Խորհրդային Հայաստանում Հայաստանի 
առաջին հանրապետությունը (այսուհետև` 
ՀԱՀ) հայտարարվել  էր «դաշնակցական» և 
բոլոր հնարավոր միջոցներով պայքար էր 
ծավալվել նրա պատմությունը վատաբանելու 
և որևէ դրական իրողություն բացառելու ուղ-

ղությամբ: Կոմկուսին սպասարկող պատմա-

գիտության կողմից դա արվում էր, որպեսզի 
գաղափարական հակառակորդը (տվյալ դեպ-

քում Հայ Յեղափոխական Դաշնակցությունը), 
ավելի ուժեղ և «վտանգավոր» ներկայացվեր, 
հետևաբար իրենց կատարած գործն էլ` կա-

րևոր ու արժանի ամենայն գնահատանքի և 
բարձր վարձատրության:  

1918-1920 թթ. պատմությանն էլ Սփյուռ-

քում անդրադառնում էին այն դեպքերում, երբ 
սրվում էին միջկուսակցական տարաձայնութ-

յունները երեք ավանդական կուսակցություն-

ների միջև: Ուստի՝ նման գրվածքներում հիմ-

նականում գերակա էր սուբյեկտիվիզմը և կու-
սակցական գծին հավատարիմ մնալու ձգտու-

մը: Այդ գործընթացը շարունակվեց 70 տարի:  
Նկատելի է նաև, որ 1991 թ. վերանկա-

խացումից հետո 1918-1920 թթ. պատմությունը 
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ավելորդ գունազարդվում է, իսկ շատ գործիչ-
ներ արժանանում են լուսապսակի: Միևնույն 
ժամանակ Հայաստանի նոր իշխանավորների 
կողմից անհիմն հարձակումների են ենթարկ-

վում խորհրդային պատմագրության ներկա-

յացուցիչները։Այնինչ, հարկավոր է մերժել 
կուսակցականությունը և ամեն ինչ լուսաբա-

նել ճշմարիտ և անաչառ դիրքերից: 
Հայտնի է որ 20-րդ դարասկզբի հայ իրա-

կանության մեջ, անկախ մոդայիկ տեսություն-

ներին տուրք տալուց, կուսակցությունների 
մեծ մասը լծված էր Հայկական հարցի սայլին, 
իսկ սոցիալ-քաղաքական խնդիրներին վերա-

բերում էր որպես հեռավոր ու մշուշապատ 
տեսիլքի1: Այնինչ այդ տարիներին գործած 
կուսակցությունների գործունեությունը գնա-

հատելու չափանիշը  պետք է լինի նրանց ազ-

գաշահությանը և պետականության պաշտ-

պանությանը նրանց նվիրվածությունը: 
ՀԱՀ գոյության 2 ու կես տարիներին իշխող 

ՀՅԴ-ից բացի մյուս բոլոր կուսակցությունները 
(Սոցիալ-դեմոկրատները`այսուհետև սոցդեմ, 
Սոցիալիստ հեղափոխականները` Էսեռներ և 
Հայ Ժողովրդական կուսակցությունը՝ ՀԺԿ) 
հիմնականում եղել են քաղաքական ընդդի-

մություն: Հանրապետության ձևավորման 
շրջանում դուրս մնալով Կառավարությունից 
և մասնակցելով Խորհրդարանի աշխատանք-

ներին նրանք մեծ ի մասամբ հանդես էին 
բերում զուսպ և հանդուրժողական կեցվածք. 
«Մենք որ ապրում էինք անասելի պայման-

ներում,-գրում է էսեռների տեսաբաններից Ա. 
Խոնդկարյանը,- որով և շատ աւելի առիթ 
ունէինք ջղայնոտ ու կռւազան լինելու, շատ 

                                                 
1 Թեկուզ այն հանգամանքը, որ գրեթե բոլոր հայ 

կուսակցությունների ակունքներում ունևոր դասին 

պատկանող կամ նրա ծոցից դուրս եկած մտավորակա-

նությունն էր, արդեն իսկ մեր ասածի խոսուն վկա-

յություն է:Ակնհայտ իրողություն է նաև այն, որ չնայած 

նրանց ծրագրերի գունագեղ «սոցիալիստական» 

հանդերձանքին, Արմենականների հետ հանչակյաններն 

էլ, դաշնակցականներն էլ առանց դասի ու դասակարգի 

խտրականության իրենց շարքերն էին ընդունում բոլոր 

այն հայորդիներին, ովքեր պատրաստ էին պայքարել 

Հայաստանի ու հայ ժողովրդի ազատության համար, իսկ 

դասակարգային ներհակություններին ու առավել ևս դա-

սակարգային պայքարին բացի զուտ տեսական, հաճախ 

իրականությունից կտրված թերթային հրապարակում-

բանավեճերից փաստորեն ուշադրություն չէին էլ 

դարձնում: 

հարցեր լուծում էինք համերաշխութեամբ»2: 
Դրան նպաստում էր այն, որ բոլոր քաղա-

քական ուժերիգործունեության ազդում էր հայ 
ժողովրդին սպառնացող արտաքին վտանգի 
ու նորակազմ հանրապետության առջև ծա-

ռացած մռայլ հեռանկարների գիտակցումը: 
Ֆինանսա-տնտեսական և կադրային ամե-

նամեծ ռեսուրսների տիրապետող ՀԺԿ-ի վե-

րաբերյալ նյութերը շատ քիչ են, հուշագրու-

թյուններ էլ չկան3: Նյութի այդ սակավությունն  
ու խորհրդային շրջանում տիրող միակուսակ-

ցական համակարգն էլ «նպաստել են» և ՀԺԿ-
ի պատմությունը դուրս է մնացել ուսումնա-

սիրողների ուշադրությունից: Միակ բացառու-

թյունը Դավիթ Խեչումյանի մի քանի հրապա-

րակումներն են4: Չնայած դրան, 1918-1920 թթ. 
պատմությանն անդրադարձած խորհրդային 
ու հետխորհրդային  ուսումնասիրողներից 
ոմանք այս կամ այն չափով խոսել են ՀԺԿ-ի 
մասին: Մասնավորապես Ռ. Հովհաննիսյա-

նը5, Լ. Խուրշուդյանն ու Կ. Խուդավերդյանը6, 
Ա. Հակոբյանը7, Վ. Մելիքյանը8, Հ. Վարդիվառ-

                                                 
2 Տե՜ս Խոնդկարեան Ա., Օպոզիցիան հանրապետական 

Հայաստանում, <<Վէմ>>, Փարիզ, 1934, N  4, էջ 78: 
3 Լավ է, որ գոնե իրենց հուշերում ՀԺԿ-ին երբեմն 

անդրադարձել են Ս. Վրացյանը («Հայաստանի Հանրա-

պետութիւն», Փարիզ, 1928), Ա. Խատիսյանը («Հայաս-

տանի Հանրապետութեան ծագումն ու զարգացումը», 

Պէյրութ, 1968), Ա. Ահարոնյանը («Սարդարապատից 

մինչև Սևր և Լոզան, Քաղաքական օրագիր, 1919-1927»), 

Եր., 2001, Ա. Դարբինյանը («Հայ ազատագրական 

շարժման օրերէն», Եր., 2003), Ա. Խոնդկարյանը («Օպո-

զիցիան հանրապետական Հայաստանում», «Վէմ>», 1933, 

Ա, էջ 63-82, Բ, էջ 68-79, 1934, Գ, էջ 76-98, Ե, էջ 43-46): 
4 Տե՜ս Խեչումյան Դ., Հայ Ժողովրդական կուսակցության 

գաղափարախոսության և գործունեության հակաժողո-

վրդական էությունը, ԼՀԳ, Եր., 1984, թիվ 2: Տե՜ս նաև, 
Xечумян Д., Критческий анализ идеологии и политики 
Армянской народной партии /1917-1921гг./, 
(ատենախոսության սեղմագիր) Ереван, 1987. 
5Տե՜ս Հայաստանի Հանրապետություն (4 հատոր, The 

Republic of Armenia, հատոր 1 (1971) և հատոր II (1982), 

հատորներ III և IV (1996) U.C. Press):  
6 Տե՜ս Хуршудян Л., Худавердян К. Армянские 
политические партии. Некоторые вопросы истории и 
идеологии, «Непролетарские партии и организации 
национальных районов России в Октябрьской революции и 
гражданской войне», Калинин, 1980, с.102. 
7 Տե՜ս Հակոբյան Ա., Հայ ժողովրդական կուսակցության 

գաղափարախոսությունը, ծրագիրը և մարտավարութ-

յունը, ԼՀԳ, N 2(106), 2002, էջ 106-111, նույնի Հայաստանի 

խորհրդարանը և քաղաքական կուսակցությունները 

(1918-1920 թթ.), Եր., 2005, նույնի Հայաստանի 

Հանրապետությունը 1918-1920 թթ., Եր., 2018: 
8 Տե՜ս Մելիքյան Վ., 1917 փետրվարյան հեղափոխութ-

յունը և Հայաստանը, Եր., 1997: 
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յանը9,  Գ. Ավագյանը10, Վ. Բաբաջանյանը11, Վ. 
Վիրաբյանը12 և ուրիշներ: Կուսակցության 
պատմության վերաբերյալ զգալի նյութեր կան 
նաև Հայաստանի Ազգային արխիվի (ՀԱԱ), 
Եղիշե Չարենցի անվան Գրականության և 
արվեստի թանգարանի (ԳԱԹ)  ֆոնդերում13, 
տպագրված փաստաթղթերի և նյութերի ժողո-

վածուներում14 և մամուլում15:  
«Մշակ» թերթի շուրջ համախմբված ազա-

տական մտավորականներն էին Կուսակցութ-

յան գաղափարական նախորդները, որոնք էլ  
ՀԺ կուսակցության նախապատմությունն էլ 
հասցնում էին մինչև XIX դ. 70-80-ական թվա-

կանները: ՀԺ կուսակցությունը պաշտպանում 
էր հայ ազատական-ժողովրդավարական 
շրջանակների շահերը և արևմտահայ ռամ-

կավարների շահերի արտահայտիչ ՀՍՌԿ-ի 
հետ գտնվում էր սերտ, բարեկամական 
հարաբերությունների մեջ: 

Պատմագիտության մեջ հաճախ ՀԺԿ-ին 
նույնացրել են կայսրության հպատակ ազգե-

                                                 
9 Տե՜ս Վարդիվառեան Հ., Մեծ երազի ճամբուն ուղեվոր-

ները եվ համապարփակ պատմութիւն Ռամկավար 

ազատական կուսակցութեան, հատ. Ա, Արմենական 

կազմակերպութիւն, Հայ Ժողովրդական կազմակերպու-

թիւն, Նիւ Ճըրզի, 2015, էջ 315-391: 
10 Տե՜ս  Ավագյան Գ., Միքայել Պապաջանյանի հասա-

րակական-քաղաքական գործունեությունը, ատենախո-

սության սեղմագիր, Եր., 2009: 
11 Տե՜ս  «Միջկուսակցական հարաբերությունները 

Հայաստանի Հանրապետությունում 1918 - 1920 թթ.», Եր., 

2017: 
12 Տե՜ս Վիրաբյան Վ., Հայաստանի Հանրապետությունը 

1918-20 թթ. կառավարության ռազմաքաղաքական գոր-

ծունեությունը և կուսակցությունները (Հայոց քաղաքա-

կան պատմության էջերից), Եր., 1999։ 
13 Տե'ս ՀԱԱ ֆ. N N  292, 1022, 4033, Եղիշե Չարենցի 

անվան Գրականության և արվեստի թանգարանի 

արխիվ Ա. Չոպանյանի, Հ. Թումանյանի, Շիրվանզադեի, 

Մ. Աբեղյանի, Թ. Ազատյանի ֆոնդերը և այլն: 
14 Օրինակ` «Документы и материалы по Внешней 

политики Закавказья и Грузии, Тифлис», 1919. Նիւթեր 

Հ.Յ. Դաշնակցութեան պատմութեան համար (այսուհե-

տև՝ Նիւթեր…), խմբ. Հր. Տասնապետեանի, հրատ. Հ. Յ. 

Դաշնակցութեան, Պէյրութ, Ա, հատ., 1984, Բ. հատ., 1985, 

Գ. հատ., 1976, Դ. հատ., 1982, Նիւթեր…, խմբ. Եր. 

Փամպուքեանի, հրատ. Հ. Յ. Դաշնակցութեան, Պէյրութ, 

Ե. 2007, Զ. հատ., 2010, Է. հատ., 2010, Ը. հատ., 2011, Թ. 

հատ., 2012 և այլն: 
15 Շահեկան են հատկապես ՀԺԿ պաշտոնաթերթեր 

«Ժողովուրդ», «Ժողովրդի ձայն», ինչպես նաեվ «Վան-

Տոսպ», «Հայաստան», «Մշակ», «Հորիզոն», «Կառավա-

րության լրաբեր», «Հովիտ», «Վէմ», «Тифлиский листок», 

«Кавказское слово» պարբերականները:  

 

րին սոսկ ազգային-մշակութային ինքնավա-

րություն խոստացող ռուսական  Կադետների 
(Սահմանադրական դեմոկրատներ) կուսակ-

ցության հետ: Սակայն ՀԺԿ-ն ուներ ընդգծված 
ազգային նկարագիր, իսկ կադետներն առանձ-

նապես մեծ կարևորություն չէին տալիս 
ազգային հարցին:  

Արևելահայ քաղաքական կյանքի կենտրոն 
Թիֆլիսում «Մշակ» թերթի շուրջ համախմբ-

ված հենց այս մտավորականության ջանքե-

րով էլ (նախաձեռնող խումբը Հ. Առաքելյան, 
Մ. Պապաջանյան, Ս. Հարությունյան, Լ. Ղուլ-
յան. Գ. Մելիք-Ղարագյոգյան և ուրիշներ) 1917 
թ. ապրիլի 11-ին հիմնադրվեց Հայ Ժողովրդա-

կան կուսակցությունը: Հրապարակվեց հռչա-

կագիր, որը փաստորեն ուներ ծրագրային 
բովանդակություն16: ՀԺԿ-ի որևէ խորհրդանիշ 
գտնելու ուղղությամբ մեր ջանքերն անարդ-

յունք եղան: Ամենայն հավանականությամբ 
կուսակցությունը զինանշան, դրոշ կամ մեկ 
այլ խորհրդանիշ չի հասցրել ստեղծել: Նորա-

ստեղծ կուսակցությանն անդամագրվեցին 
մտավորականներ, ֆաբիկատերեր, առևտրա-

կաններ, վաճառականներ, մանր ու միջին քա-

ղաքային և գյուղական խավերի ներկայացու-

ցիչներ17: ՀԺԿ-ն ողջունեց ռուսական Փետր-

վարյան հեղափոխությունը և իր լիակատար 
համակրանքն ու աջակցությունը հայտնեց 
Ժամանակավոր կառավարությանը:  

Կուսակցությունը գումարել է երկու հա-

մագումար` 1-ինը 1917 թ. սեպտեմբերի 24-28-ը 
Թիֆլիսում և 2-դը` 1919 թ. սեպտեմբերին 
Երևանում: Դրանցում մշակվել և ընդունվել են 
կուսակցության երկու ծրագրերը, կանոնա-

կարգվել են կենտրոնի և մասնաճյուղերի միջև 
փոխհարաբերությունները և այլ կազմակեր-

պական հարցեր:  
ՀԺԿ-ի առաջին ծրագիրը հավաստեց, որ 

շատ կարճ ժամանակում կուսակցությունը 
սահմանազատվելով ռուսական կադետներից 
և ապրելով հետագա քաղաքական բարեշըր-

ջում, լիովին կանգնել է ազգային հողի վրա18: 
Համագումարն ընտրեց 23 անդամից բաղկա-

                                                 
16 Տե՜ս ՀԱԱ, ֆ. 1021, գ. 7, ց. 11, թ. 1-2, ֆ. 1022, ց. 7, գ. 96, 

թ. 26, Մշակ, 7. IV.1917: 
17 Տե՜ս ՀԱԱ, ֆ. 1457, ց. 1, գ. 562, «Մշակ», 14 սեպտեմբերի 

1917, «Ժողովրդի ձայն», 29 հունիսի, 1919: 
18 Տե՜ս Հակոբյան Ա., Հայ ժողովրդական կուսակցության 

գաղափարախոսությունը, ծրագիրը և մարտավարութ-

յունը, ԼՀԳ, N 2 (106), էջ 108: 
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ցած Կենտրոնական կոմիտե և Կենտրոնական 
բյուրո: Կենտրոնական բյուրոյի նախագահ 
ընտրվեց Ռուսաստանի 4-րդ պետական դու-
մայի և Անդրկուկասյան հատուկ կոմիտեի 
անդամ Միքայել Պապաջանյանը19: Փոխնա-

խագահներ ընտրվեցին Համբարձում Առաքել-

յանը, Իսահակ Ամիրյանը և հայտնի բժիշկ 
Կարապետ Ստեփանյանը20: 

Կուսակցության առաջին համագումարում 
ընդունվեց 1917 թ. ապրիլի 11-ին հրապարակ-

ված հռչակագրի հիման վրա վերամշակված 
սեպտեմբերի 27-ին վավերացված կուսակցու-

թյան անդրանիկ ծրագիրը և կանոնադրութ-

յունը21: 
Ծրագիրը բաղկացած էր երկու՝ Ընդհանուր 

պետական և Ազգային հարցեր բաժիններից և 
75 հոդվածներից: Առաջին բաժինը ութ, իսկ 
երկրորդը՝ երկու ենթագլուխներից էր կազ-

մըված: Առաջին հոդվածում հայտարարվում 
էր, որ  ՀԺԿ-ն համազգային կուսակցություն է 
և «կարող է ճիւղեր բանալ թէ Ռուսաստանում 
և թէ նրա սահմաններից դուրս»22: Ծրագրվում 
էր երկրում դասային արտոնությունների վե-

րացում և բոլոր քաղաքացիները, առանց սեռի, 
դավանանքի և «ազգի խտրութեան, հավասար 
կդառնային օրէնքի առաջ»23: Հռչակվում էին 
մամուլի, խղճի, խոսքի, միտինգների, կրթութ-

յան և այլ դեմոկրատական ազատություններ: 
Հայտարարվում էր, որ եկեղեցին պետք է 
անջատ լինի պետությունից, վերացվի գրաքն-

նությունը: Մարդիկ պատասխանատվության 
կարող էին ենթարկվել բացառապես դատա-

րանների վճիռներով: Մասնավոր սեփակա-

նության իրավունքն համարվում էր անձեռն-

մըխելի: 
Հայտարավում էր, որ երկիրը պետք է 

«լինի դեմօկրատական պարլամենտական 
հանրապետութիւն» և «օրէնսդրական իշխա-

նութիւնը պատկանելու է ժողովրդական ներ-

կայացուցչութեան»24: Իսկ վերջիններս ընտըր-

վելու էին ընդհանուր, հավասար, ուղղակի և 
                                                 
19 Տե՜ս Ավագյան Գ., նշվ. աշխ., էջ 35: 
20 Տե՜ս նույն տեղում, 13. X. 1917: 
21 Տե՜ս Ծրագիր Հայ Ժողովրդական կուսակցութեան, 

վերաքննված Ա. Համագումարում սեպտեմբերի 27-ին, 

Թիֆլիս, «Էկօնօմիա» տպարան, 1917: Ի դեպ, ծրագիրը 

համարվում է նաև ՀԺԿ-ի թիվ 1 հրատարակությունը: 
22 Տե՜ս նույն տեղում, էջ 3: 
23 Տե՜ս նույն տեղում: 
24 Տե՜ս Ծրագիր Հայ Ժողովրդական կուսակցության, 

Թիֆլիս, 1917, էջ 7: 

գաղտնի ձայնատվությամբ: Հստակ հայտա-

րարվում էր, որ ոչ մի որոշում, կարգադրութ-

յուն, հրաման, «ինչ անուն էլ որ կրէ և ումնից 
որ բղխէ» չի կարող օրենքի ուժ ստանալ 
առանց ժողովրդական ներկայացուչության 
որոշման25: Բոլոր տեսակի հարկերն ու դրանց 
չափերը պետք է որոշվեն օրենսդրական կար-

գով: Դատական իշխանությունը պետք է 
անկախ լինի իշխանության մյուս` օրենսդիր և 
գործադիր թևերից: Բոլորը պետք է հավասար 
լինեն դատարանի առաջ, իսկ դատական 
գործընթացները` պետք է կազմակերպվեին 
հրապարակային և ունենային մրցակցային 
բնույթ: Վերացվում էր մահապատիժը և կի-

րառվում պայմանական դատապարտությու-

նը: Ծրագրում լուսաբանվում էին կուսակցու-

թյան մոտեցումներն տնտեսական ոլորտ-

ներին, հռչակվում էին ութժամյա աշխատան-

քային օրվա, գործադուլի իրավունքի, կանանց 
և անչափահասների աշխատանքի պաշտպա-

նության, պետական ապահովագրություն 
մտցնելու և այլ առաջադիմական պահանջներ: 
Հայտարարվում էին նախնական դպրոցնե-

րում ընդհանուր, ձրի և պարտադիր ուսուց-

ման, դպրոցներում բոլոր այն տեսակի սահ-

մանափակումների, որոնք «հիմնված են սեռի, 
ծագման և կրօնի վրա»26, վերացման անհրա-

ժեշտության և այլ նորամուծությունների 
մասին: 

Ժողովրդականները արևելահայերի հա-

մար նախատեսում էին «օրէնսդրական մար-

մընով ազգային տերիտօրիալ աւտոնոմիա», 
որի տարածքում պաշտոնական լեզուն պետք 
է լիներ հայերենը: Իսկ այդ ինքնավարության 
սահմաններից դուրս գտնվող հայերը պետք է 
վայելեին «անձնական ազգային-կուլտուրա-

կան աւտօնոմիա»27: Ինչ վերաբերում է 
Արևմտյան Հայաստանին, ապա ժողովրդա-

կաններն այն համարում էին միջազգային 
հարց, որը հնարավոր էր լուծել որևէ միջազ-

գային վեհաժողովում, իսկ ՀԺԿ-ն պետք է 
ամեն ինչ աներ, որ «այդ հարցը լուծվի ըստ 
թիւրքահայերի ցանկութեան»28: Միշտ ՀԺԿ-ն 
դավանել է Հայաստանը և հայ ժողովուրդը 

                                                 
25 Տե՜ս նույն տեղում, էջ 8: 
26 Տե՜ս Ծրագիր Հայ Ժողովրդական կուսակցության, 

Թիֆլիս, 1917, էջ 15: 
27 Տե՜ս նույն տեղում, էջ 17: 
28 Տե՜ս նույն տեղում, էջ 17: 
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պետք է ունենան միայն մեկ` հայկական կողմ-

նորոշում սկզբունքին: 
ՀԺԿ-ն ոչ հեղափոխական գործելակերպի, 

խաղաղ, աստիճանական բարեշրջման, ամուր 
խորհրդարանական, իրավական, ժողովրդա-

վարական պետության կողմնակից կուսակ-

ցություն էր: Ժողովրդականներն ընդունում 
էին ազգային շահերի գերակայությունը դա-

սակարգայինի նկատմամբ: 
Ընդունվեց նաև կուսակցության կանոնա-

դրությունը, որը սահմանում էր. «կուսակցու-

թեան անդամ կարող են լինել այն հայերը, որ 
ընդունում են կուսակցութեան ծրագիրը, 
կենթակվեն կուսակցական կարգապահու-

թեան և պարբերաբար վճարքներ են հատու-

ցանում կուսակցութեան գանձարանին»29: 
Սահմանվում էին կուսակցության բարձրա-

գույն (համագումար) և «ընթացիկ» (կենտրո-

նական կոմիտե) ղեկավար մարմինների իրա-

վասությունները և դրանց ու տեղական համա-

պատասխան կառույցների միջև եղած իրա-

վունքները: 
Կազմակերպական ձևով ՀԺԿ-ն ազգային 

էր: Կուսակցության անդամ կարող էին լինել 
միայն հայերը30 և գործունեություն էր ծավալ-

վում բոլոր այն տեղերում, որտեղ հայեր էին 
բնակվում: Կուսակցությունը հիմնել է մասնա-

ճյուղեր Հայաստանում, Վրաստանում ու Ադր-

բեջանում, Հյուսիսային Կովկասում, Իրանում 
և այլուր: 1917 թ. ՀԺԿ 1-ին համագումարի 
հաշվետվության մեջ հիշատակվում էր, որ 
հինգ ամսվա ընթացքում հիմնվել է կուսակ-

ցության 32 ճյուղ և 10 ենթաճյուղ31, իսկ մինչև 
1920 թ. վերջը՝ 50-ից ավելի ճյուղեր32: Իր 
գոյության ընթացքում ՀԺԿ-ն հրատարակել է 
«Ժողովուրդ», «Ժողովրդի ձայն», «Ժողովրդա-

կան թերթ», «Երկիր», «Նոր կյանք»  թերթերը: 
Կուսակցությանը կից գործում էին ուսանողա-

կան, աշակերտական, կանանց ֆրակցիաներ, 
որոնք հրատարակում էին «Քայլեր» և «Նոր 
ուղի» թերթերը: 

1919 թ. սեպտեմբերին տեղի ունեցավ ՀԺԿ 
II համագումարը: Երկրում ստեղծված իրավի-

                                                 
29 Տե՜ս նույն տեղում, էջ 18: 
30 Տե՜ս նույն տեղում, էջ 18: 
31 Տե՜ս «Մշակ», 26. IX. 1917. 
32 Տե՜ս Хуршудян Л. Худавердян К. Армянские 
политические партии. Некоторые вопросы истории и 
идеологии, «Непролетарские партии и организации 
национальных районов России в Октябрьской революции и 
гражданской войне», Калинин, 1980, с.102. 

ճակին համահունչ այն ընդունեց նոր ծրագիր: 
Հիմնականում հավատարիմ մնալով առաջին 
ծրագրի հիմնադրույթներին, այս ծրագրով  
Կուսակցությունը ձգտում էր ստեղծել ծովային 
ելքով «միասնական Հայաստան», որտեղ 
պետք է հաստատվեր պառլամենտական հան-

րապետություն, որի պետական պաշտոնա-

կան լեզուն պետք է լիներ հայերենը33: Արտա-

սահմանում գտնվող հայերի համար այս 
ծրագիրը նույնպես պահանջում էր ազգային 
մշակութային ինքնավարություն34: ՀԺԿ-ն նա-

խագահական ինստիտուտի անհրաժեշտութ-

յունն ընդունելով հանդերձ, առաջնությունը 
տալիս էր խորհրդարանին: 

Հետագա քաղաքական իրադարձություն-

ների արդյունքում Հայաստանում հաստատ-

վեցին խորհրդային կարգեր, որից հետո ՀԺԿ-ն 
ևս տարագրվեց և շուտով միացավ նորա-

ստեղծ ՌԱԿ-ին: 

                                                 
33 Տե՜ս նույն տեղում: 
34 Տե՜ս նույն տեղում: 
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Денежные переводы как фактор развития интеграционного сотрудничества 

 стран ЕАЭС 
Авагян М.А 

Европейский университет (Армения, Ереван) 
misakav@rambler.ru 

 
Резюме:  В экономическом развитии стран ЕАЭС важную роль играют денежные переводы, которые способст-
вуют повышению конкурентных преимуществ некоторых стран-членов, развитию экономического сотрудни-
чества, созданию основ для углубления процессов перераспределения финансовых и рабочих ресурсов в 
регионе. Денежные переводы в странах-членах ЕАЭС, имея системосоздающий характер, также являются 
уникальным фактором в развитии интеграционных процессов в рамках союза. В статье представлена географи-
ческая структура денежных переводов в рамках ЕАЭС, на основе сравнения с другими внешними источниками 
финансирования оценивается их значение в обеспечении экономического роста стран-членов. Была также 
проанализирована корреляция между денежными переводами и ВВП, потребления, внутренних инвестиций 
населения, депозитов физических лиц в коммерческих банках стран-членов союза. 
Ключевые слова: экономическая интеграция, денежные переводы, экспорт, валовой внутренний продукт, 
депозиты, розничная торговля, внутренние инвестиции, международная трудовая миграция. 
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Abstract: Remittances has an important role in the economic development of the EAEU countries, which contributes to 
enhancing the competitive advantages of some member countries, developing economic cooperation, and creating the 
foundations for deepening the processes of redistributing financial and labor resources in the region. The remittances in 
the EAEU member countries, having a system-creating nature, are also a specific factor in the development of 
integration processes within the union. The article presents the geographical structure of remittances within the EAEU 
and assesses their importance in ensuring the economic growth of member countries on the basis of comparison with 
other external sources of financing. There are also analyzed the correlation between remittances and GDP, 
consumption, domestic investment of the population, deposits of individuals in commercial banks of the member 
countries.  
Keywords: economic integration, remittances, export, gross domestic product, deposits, retail, domestic investment, 
international labor migration. 
 

ԵԱՏՄ երկրների, հատկապես Հայաստա-

նի, Բելառուսի և Ղրղզստանի տնտեսություն-

ների կայունության պահպանման և զարգաց-

ման գործում մեծ նշանակություն ունեն դրա-

մական փոխանցումները, որոնց ներհոսքը 

զգալիորեն գերազանցում է արտահոսքին: Ընդ 

որում, դրանց մեծ մասը հոսում է հենց ԵԱՏՄ 

երկրներից (գերակշիռ մասը՝ Ռուսաստանից), 

ինչը նշանակում է, որ այդ երկրների՝ դրա-

մական փոխանցումներով պայմանավորված 

տնտեսական զարգացման տեմպերը մեծա-

պես կախված են Ռուսաստանից, որտեղ աշ-

խատանքային գործունեություն են իրակա-

նացնում ԵԱՏՄ անդամ մնացած երկրների 
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աշխատանքային միգրանտների զգալի մասը: 

Ճիշտ է, 2009թ. սկսված ֆինանսատնտեսա-

կան ճգնաժամի և հատկապես ռուս-ուկրաի-

նական հակամարտության պատճառով Արև-

մուտքի կողմից Ռուսաստանի նկատմամբ 

կիրառվող տնտեսական պատժամիջոցների, 

էներգակիրների գների կտրուկ անկման արդ-

յունքում ԵԱՏՄ ձևավորման հենց առաջին իսկ 

տարվա ընթացքում այդ երկրի տնտեսական 

զարգացումն էապես անկում ապրեց, որը 

բացասաբար ազդեց նաև ռուսական շուկայի 

հետ սերտորեն փոխկապված ԵԱՏՄ անդամ 

մյուս պետությունների տնտեսությունների 

վրա, այնուամենայնիվ, ԵԱՏՄ գործունեութ-

յան սկիզբը նշանավորվեց անդամ մյուս 

երկրներից դեպի Ռուսաստան աշխատանքա-

յին միգրանտների ներհոսքի էական աճով, 

ինչը պայմանավորված էր այն հանգամանքով, 

որ համաձայն «Եվրասիական տնտեսական 

միության մասին» պայմանագրի դրույթների, 

ԵԱՏՄ անդամ պետությունների քաղաքացի-

ները մեկ այլ անդամ պետության տարածքում 

կարող են աշխատանքային գործունեություն 

իրականացնել առանց աշխատանքի թույլ-

տվության: Եվ հենց տարածաշրջանային 

խմբավորման շրջանակներում միջպետական 

միգրացիայի աճի շնորհիվ ԵԱՏՄ անդամ 

մնացած երկրները կարողացան թեթևացնել 

տնտեսության անկման հետևանքները՝ ի հա-

շիվ արտագնա աշխատողների կողմից կա-

տարվող դրամական փոխանացումների աճի, 

ինչը մասամբ փոխհատուցեց նաև այդ ժամա-

նակաշրջանում արտահանման ծավալների 

կրճատումից առաջացած կորուստները: 

Ինչպես երևում է գծապատկեր 1-ից, ՀՆԱ-

ի նկատմամբ դրամական փոխանցումների 

ծավալը մեծ է հատկապես Ղրղզստանում և 

Հայաստանում, որտեղ 2017թ. տվյալներով 

դրամական փոխանցումներ/ՀՆԱ հարաբե-

րակցությունը կազմում է համապատասխա-

նաբար 32.8% և 15.2%, իսկ Բելառուսը, Ռու-

սաստանը և Ղազախստանը տվյալ ցուցանիշ-

ների գծով ունեն բավականին ցածր մակար-

դակ (համապատասխանաբար` 1.2%, 1.7% և 

1.3%): Նշենք, որ եթե 2012-2017թթ. Ժամանա-

կահատվածում դրամական փոխանցում-

ներ/ՀՆԱ հարաբերակցության մակարդակը 

Հայաստանում նվազել է` 2012թ. համեմատ՝ 

2017թ. գրանցված 21.0%-ից իջնելով մոտ 5 

տոկոսային կետով, ապա Ղրղզստանում, ընդ-

հակառակը, այն շարունակում է մնալ գրեթե 

նույն մակարդակի վրա` նույնիսկ նախորդ 

տարվա համեմատ 2017թ. աճելով ևս 3.5 

տոկոսային կետով: Արդյունքում Ղրղզստա-

նում դրամական փոխանցումների ծավալը 

ներկայումս կազմում է ՀՆԱ-ի 1/3-ը, ինչը 

նշանակում է, որ այդ երկրում դրամական 

փոխանցումների նկատմամբ տնտեսության 

կախվածությունը դեռևս մնում է բավականին 

բարձր մակարդակի վրա: Առավել պատկե-

րավոր ներկայացնելու համար նշենք, որ 

Ղրղզստանում տնային տնտեսությունների 

կողմից ստացվող դրամական փոխանցում-

ների շնորհիվ այդ երկրի աղքատության մա-

կարդակը կրճատվում է 6-7 տոկոսային կե-

տով1:   

Աղյուսակ 1-ից պարզորոշ է դառնում, որ 

դեպի ԵԱՏՄ որոշ երկրներ կատարվող դրա-

մական փոխանցումների ընդհանուր ծավալի 

մեջ մեծ մասնաբաժին են կազմում կառույցի 

անդամ երկրներից ստացված դրամական փո-

խանցումները: Այսպես, Ղրղզստանում դրա-

մական փոխանցումները գրեթե ամբողջութ-

յամբ (2017թ.` 98.2% կամ 2.44 մլրդ ԱՄՆ 

դոլար) ստացվում են ԵԱՏՄ երկրներից: Այդ 

երկրներից կատարված դրամական փոխան-

ցումների տեսակարար կշիռը փոխանցումնե-

րի ընդհանուր ծավալի մեջ զգալիորեն մեծ է 

նաև Հայաստանում (63.6% կամ 1.12 մլրդ ԱՄՆ 

դոլար) և Բելառուսում (48.2% կամ 0.3 մլրդ 

ԱՄՆ դոլար): ԵԱՏՄ երկրներից ստացված 

դրամական փոխանցումների առավել փոքր 

մասնաբաժին ունեն Ղազախստանը (27.1% 

կամ 0.76 մլրդ ԱՄՆ դոլար) և Ռուսաստանը 

(11.5% կամ 2.39 մլրդ ԱՄՆ դոլար): Ընդ որում, 

ԵԱՏՄ բոլոր երկրներում (բացառությամբ Ռու-

սաստանի) միության անդամ մյուս երկրներից 

ստացված դրամական փոխանցումների հիմ-

նական մասը կատարվել են Ռուսաստանից 

(Ղրղզստանում` 99.8%, Բելառուսում` 98.2%, 

Հայաստանում` 95.3%, Ղազախստանում` 

88.7%): Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանին, 

ապա ԵԱՏՄ երկրներից դեպի այս երկիր 

ուղղվող դրամական փոխանցումների 61.5%-ը 

կատարվում է Ղազախստանից, 16.5%-ը` 

                                                 
1 Трудовая миграция, денежные переводы и человеческое 
развитие в странах Центральной Азии. (Серия аналитичес-
ких записок по человеческому развитию для стран Цент-
ральной Азии). Eurasian Development Bank, UNDP, 2015, с. 
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Գծապատկեր 1. Դրամական փոխանցումներ/ՀՆԱ հարաբերակցությունը ԵԱՏՄ երկրներում 

2012-2017թթ. (%) (Գծապատկերը կազմվել է 
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/fin_stat/time_series/Pages/transfers.a
spx և http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/econstat/Pages/national.aspx 

էլեկտրոնային կայքերի տվյալների հիման վրա) 

 
Աղյուսակ 1.  

Ֆիզիկական անձանց կողմից արտերկրից կատարված դրամական փոխանցումները դեպի 
ԵԱՏՄ երկրներ (աղյուսակը կազմվել է  

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/fin_stat/time_series/Pages/transfers.aspx 
էլեկտրոնային կայքի տվյալների հիման վրա) մլն ԱՄՆ դոլար 

Մուտքի 

երկիր 
Արտերկրից 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

դ
ե
պ
ի

 Հ
ա
յա

ս
տ
ա
ն

 

Ընդամենը 2,234.1 2,302.3 2,123.6 1,631.7 1,532.9 1,756.5 
այդ թվում՝ ԵԱՏՄ 

երկրներից 
1,673.0 1,758.0 1,591.1 1,052.3 918.5 1,117.2 

որից՝   
Բելառուսից 2.7 3.0 3.0 2.4 1.9 4.7 
Ղազախստանից 26.3 26.8 32.8 40.5 18.9 46.8 
Ղրղզստանից 0.0 0.4 0.5 0.8 0.8 0.6 
Ռուսաստանից 1,644.0 1,728.0 1,554.9 1,008.6 896.9 1,065.0 

դ
ե
պ
ի

 Բ
ե
լա

ռ
ո
ւս

 

Ընդամենը 567.0 676.2 627.9 535.1 534.8 629.2 
այդ թվում՝ ԵԱՏՄ 

երկրներից 
265.1 356.3 321.0 260.2 272.0 303.1 

որից՝   
Հայաստանից - - 0.8 0.4 0.2 0.1 
Ղազախստանից 10.5 9.1 8.7 7.5 4.0 4.9 
Ղրղզստանից - - 0.3 0.6 0.4 0.6 
Ռուսաստանից 254.6 347.2 311.2 251.7 267.4 297.5 

դ
ե
պ
ի

 Ղ
ա
զ
ա
խ
ս
տ
ա
ն

 Ընդամենը 1,962.2 2,383.1 3,712.5 2,605.2 4,091.8 2,789.4 
այդ թվում՝ ԵԱՏՄ 

երկրներից 
522.8 561.2 576.2 637.7 832.9 755.9 

որից՝   
Հայաստանից 0.8 1.7 2.5 2.7 4.7 4.2 
Բելառուսից 1.6 2.1 3.4 3.6 3.6 5.8 
Ղրղզստանից 29.3 26.2 34.1 41.6 54.1 75.6 
Ռուսաստանից 491.1 531.3 536.2 589.8 770.6 670.4 
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դ
ե
պ
ի

 Ղ
ր
ղ
զ
ս
տ
ա
ն

 

Ընդամենը 2,023.1 2,269.4 2,240.7 1,686.5 1,993.9 2,484.8 
այդ թվում՝ ԵԱՏՄ 

երկրներից 
1,978.4 2,241.8 2,189.5 1,631.6 1,943.6 2,440.1 

որից՝   
Հայաստանից 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Բելառուսից 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Ղազախստանից 34.1 25.6 20.2 65.8 3.5 4.3 
Ռուսաստանից 1,944.3 2,216.2 2,169.3 1,565.7 1,940.1 2,435.8 

դ
ե
պ
ի

 Ռ
ո
ւս
ա
ս
տ
ա
ն

 Ընդամենը 14,056.0 19,797.1 19,199.6 18,575.4 18,362.7 20,786.0 
այդ թվում՝ ԵԱՏՄ 

երկրներից 
1,754.0 2,088.7 2,303.5 2,319.6 1,833.9 2,389.0 

որից՝   
Հայաստանից 270.4 303.8 321.0 280.2 210.4 372.0 
Բելառուսից 94.1 131.7 170.1 121.6 120.7 155.0 
Ղազախստանից 1,107.4 1,240.9 1,387.4 1,596.0 1,175.5 1,469.0 
Ղրղզստանից 282.1 412.3 425.0 321.8 327.3 393.0 

 

Աղյուսակ 2 
Ֆիզիկական անձանց կողմից ԵԱՏՄ երկրներից կատարված դրամական փոխանցումները դեպի 

արտերկիր (աղյուսակը կազմվել է 
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/fin_stat/time_series/Pages/transfers.aspx 

էլեկտրոնային կայքի տվյալների հիման վրա) 
մլն ԱՄՆ դոլար 

Ելքի 

երկիր 
Դեպի արտերկիր  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Հ
ա
յա

ս
տ
ա
ն
ի
ց 

Ընդամենը 856.5 852.2 902.8 761.0 817.0 1,025.0 
այդ թվում՝ դեպի ԵԱՏՄ 
երկրներ 

255.5 240.6 265.2 292.0 341.3 382.1 

որից՝ դեպի   
Բելառուս 2.9 2.6 3.9 2.8 3.0 2.9 
Ղազախստան 1.7 2.5 8.0 2.4 4.4 2.6 
Ղրղզստան 0.0 0.4 0.5 0.4 0.5 0.5 
Ռուսաստան 250.9 235.2 252.8 286.3 333.4 376.1 

Բ
ե
լա

ռ
ո
ւս
ի
ց 

Ընդամենը 371.7 569.3 531.1 372.3 274.3 293.3 
այդ թվում՝ դեպի ԵԱՏՄ 
երկրներ 

138.1 207.1 255.0 175.1 120.8 103.4 

որից՝ դեպի   
Հայաստան - - 0.4 1.1 0.0 0.5 
Ղազախստան 1.1 2.0 1.4 1.3 0.7 1.2 
Ղրղզստան - - 0.0 0.0 0.1 0.3 
Ռուսաստան 137.0 205.1 253.3 172.7 120.0 101.4 

Ղ
ա
զ
ա
խ
ս
տ
ա
ն
ի
ց 

Ընդամենը 8,982.9 9,657.7 11,503.5 8,863.4 7,979.9 7,337.7 
այդ թվում՝ դեպի ԵԱՏՄ 
երկրներ 

2,517.9 2,168.8 2,243.7 2,391.7 1,891.6 2,259.7 

որից՝ դեպի   
Հայաստան 18.6 25.7 29.3 23.1 15.0 46.2 
Բելառուս 52.2 50.0 58.5 32.6 19.5 35.4 
Ղրղզստան 101.9 127.5 144.0 106.3 82.2 142.2 
Ռուսաստան 2,345.2 1,965.6 2,011.9 2,229.6 1,774.9 2,036.0 
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Ղ
ր
ղ
զ
ս
տ
ա
ն
ի
ց 

Ընդամենը 256.3 364.9 430.2 339.9 361.4 456.7 
այդ թվում՝ դեպի ԵԱՏՄ 
երկրներ 

244.9 352.9 406.5 327.7 355.9 451.6 

որից՝ դեպի   
Հայաստան 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 
Բելառուս 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Ղազախստան 0.7 0.7 1.1 11.3 1.4 3.1 
Ռուսաստան 244.3 352.3 405.3 316.4 354.5 448.5 

Ռ
ո
ւս
ա
ս
տ
ա
ն
ի
ց 

Ընդամենը 48,588.4 58,990.8 68,878.5 35,116.9 35,928.0 43,834.0 
այդ թվում՝ դեպի ԵԱՏՄ 
երկրներ 

4,232.4 4,779.7 4,566.4 3,068.2 3,276.1 4,299.0 

որից՝ դեպի   
Հայաստան 1,602.4 1,715.1 1,550.0 940.6 711.5 1,065.0 
Բելառուս 309.8 399.0 377.6 230.2 262.8 314.0 
Ղազախստան 460.7 559.7 576.8 513.9 559.3 709.0 
Ղրղզստան 1,859.5 2,105.9 2,062.0 1,383.5 1,742.6 2,211.0 

 

Ղրղզստանից, 15.6%-ը` Հայաստանից և 6.5%-

ը` Բելառուսից:  

Ուսումնասիրելով ԵԱՏՄ երկրներից դեպի 

տվյալ ինտեգրացիոն խմբավորման մնացած 

երկրներ կատարվող դրամական փոխանցում-

ների կառուցվածքը` պետք է նշել, որ այդ 

երկրներից դեպի արտերկիր կատարվող 

դրամական փոխանցումների ընդհանուր ծա-

վալի մեջ ԵԱՏՄ-ի մասնաբաժինը 2017թ. 

Ղրղզստանում կազմել է 98.9% (0.45 մլրդ ԱՄՆ 

դոլար), Հայաստանում` 37.3% (0.38 մլրդ ԱՄՆ 

դոլար), Բելառուսում` 35.3% (0.1 մլրդ ԱՄՆ 

դոլար), Ղազախստանում` 30.8% (2.26 մլրդ 

ԱՄՆ դոլար) և Ռուսաստանում` 9.8% (4.3 

մլրդ ԱՄՆ դոլար): Հատկանշական է, որ 

ԵԱՏՄ բոլոր երկրներից (բացառությամբ Ռու-

սաստանի) նշված դրամական փոխանցում-

ների ավելի քան 90%-ն ուղղվում է դեպի Ռու-

սաստան: Իսկ 2017թ. ընթացքում Ռուսաստա-

նից դեպի ԵԱՏՄ երկրներ կատարված դրա-

մական փոխանցումների ավելի քան կեսը` 

51.4%-ը (2.21 մլրդ ԱՄՆ դոլար) բաժին է ընկել 

Ղրղզստանին, 24.8%-ը (1.07 մլրդ ԱՄՆ դո-

լար)` Հայաստանին, 16.5%-ը (0.71 մլրդ ԱՄՆ 

դոլար)` Ղազախստանին և ընդամենը 7.3%-ը 

(0.31 մլրդ ԱՄՆ դոլար)` Բելառուսին (աղյու-

սակ 2):  

Այսպիսով, ԵԱՏՄ երկրների շարքում կա-

ռույցի մնացած անդամ երկրների հետ ֆիզի-

կական անձանց կողմից կատարված դրա-

մական փոխանցումների բացասական հաշվե-

մնացորդ ունեն միայն Ղազախստանը և Ռու-

սաստանը, որոնց զուտ հոսքերը 2017թ. 

կազմել են համապատասխանաբար -1.5 մլրդ 

ԱՄՆ դոլար և -1.9 մլրդ ԱՄՆ դոլար: Իսկ 

դրական հաշվեմնացորդ ունեցող ԵԱՏՄ 

անդամ երկրներից ամենամեծ դրական զուտ 

հոսքերն ունի Ղրղզստանը, որը 2017թ. կազմել 

է գրեթե 2.0 մլրդ ԱՄՆ դոլար, երկրորդ տեղում 

է Հայաստանը (0.7 մլրդ ԱՄՆ դոլար) և երրորդ 

տեղում` Բելառուսը (0.2 մլրդ ԱՄՆ դոլար) 

(գծապատկեր 2):  

Նշենք, որ 2015թ. Ռուսաստանից դեպի 

ԵԱՏՄ երկրներ դրամական փոխանցումների 

ծավալի կրճատումը պայմանավորված էր 

տնտեսական ճգնաժամով, որի արդյունքում, 

մի կողմից, կրճատվեցին Ռուսաստանում աշ-

խատող միգրանտների աշխատավարձերը, 

իսկ մյուս կողմից, այդ երկրում գների աճի 

պատճառով վերջիններս սկսեցին իրենց 

եկամտից ավելի շատ գումար ուղղել սպառ-

ման, իսկ ավելի քիչ գումար՝ խնայողությանը: 

Արդյունքում կրճատվեցին աշխատանքային 

միգրանտների կողմից դեպի հայրենիք 

ուղարկվող դրամական միջոցները: Միաժա-

մանակ պետք է փաստել, որ 2014-2016թթ. 

ընթացքում Ռուսաստանից ԵԱՏՄ այլ երկր-

ներ կատարվող դրամական փոխանցումների 

ծավալի էական կրճատումը պայմանավոր-

ված է նաև այն հանգամանքով, որ դրանք 

արտահայտված են ԱՄՆ դոլարով, որի նկատ-

մամբ ռուսական ռուբլու փոխարժեքը տվյալ 
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ժամանակահատվածում նկատելիորեն ան-

կում է գրանցել: Եթե հաշվի առնենք այն 

հանգանանքը, որ Ռուսաստանում աշխա-

տանքային գործունեություն իրականացնող 

միգրանտներն իրենց աշխատավարձերը հիմ-

նականում ստանում են ռուսական ռուբլիով, 

ապա Ռուսաստանից դեպի ԵԱՏՄ այլ երկր-

ներ ուղղվող դրամական փոխանցումների 

իրական պատկերը հասկանալու համար 

ճիշտ կլինի դրանք արտահայտել ռուսական 

ռուբլիով: Աղյուսակ 3-ից երևում է, որ եթե 

2014թ. ընթացքում Ռուսաստանից դեպի 

ԵԱՏՄ մնացած երկրներ կատարված դրամա-

կան փոխանցումների ծավալը 2013թ. համե-

մատ դոլարային արտահայտությամբ նվազել 

է (բացի Ղազախստանից), ապա ՌԴ ռուբլիով 

արտահայտված՝ ընդհակառակը, ավելացել է: 

Չնայած այն հանգամանքին, որ նախորդ տար-

վա համեմատ դոլարային արտահայտությամբ 

դրամական փոխանցումների նվազման 

ամենաբարձր տեմպերը գրանցվել են 2015թ. 

(Հայաստան` -39.3%, Բելառուս` -39.0%, 

Ղրղզստան` -32.9%, Ղազախստան` -10.9%), 

միևնույն է, ռուսական ռուբլիով արտահայտ-

ված դրանց նվազման տեմպերը Հայաստա-

նում և Բելառուսում եղել են շատ ավելի քիչ 

(համապատասխանաբար` -3.1% և -2.6%), իսկ 

Ղազախստանում և Ղրղզստանում դրանք 

նույնիսկ գրանցել են աճ (համապատասխա-

նաբար` 42.3% և 7.2%): Նույն միտումները 

պահպանվել են նաև 2016թ.:   

 

 
Գծապատկեր 2. ԵԱՏՄ երկրների ֆիզիկական անձանց կողմից ԵԱՏՄ շրջանակներում 

կատարված դրամական փոխանցումների զուտ հոսքերը 2017թ. ընթացքում (մլն ԱՄՆ դոլար) 
(Գծապատկերը կազմվել է http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_ makroec/dep_ 
stat/fin_stat/time_series/Pages/transfers.aspx էլեկտրոնային կայքի տվյալների հիման վրա) 

 
    

ԵԱՏՄ-ին ինտեգրման արդյունավետութ-

յան մակարդակի բարձրացման գործում այդ 

խմբավորման անդամ երկրներից դրամական 

փոխանցումների՝ որպես տնտեսության ար-

տաքին ֆինանսավորման ուղիներից մեկի 

դերը գնահատելու համար ներկայացնենք այդ 

փոխանցումների և ԵԱՏՄ անդամ մյուս երկր-

ներից ֆինանսական միջոցների ներգրավման 

այլ աղբյուրների՝ ուղղակի ներդրումների և 

արտահանումից ստացվող եկամուտների հա-

մեմատական վերլուծությունը: Ինչպես երևում 

է գծապատկեր 3-ից, Հայաստանում և Ղրղզս-

տանում 2014-2017թթ. ընկած ժամանակա-

հատվածում ԵԱՏՄ երկրներից դրամական 

փոխանցումների ծավալը մշտապես գերա-

զանցել է ինտեգրացիոն խմբավորման անդամ 

գործընկեր երկրներից իրականացված ուղղա-

կի ներդրումների և դեպի ԵԱՏՄ երկրներ 

կատարված արտահանման (հետևաբար՝ ար-

տահանումից ստացված դրամական մուտքե-

րի) ծավալները: Նույնիսկ վերջին տարիներին 

նշված երկրներից դեպի ԵԱՏՄ երկրներ ար-

տահանման ծավալիների աճի պարագայում, 

միևնույն է, դրամական փոխանցումների ծա-

վալը շարունակում է զգալիորեն գերազանցել 

արտահանման ծավալներին: Ճիշտ է, եթե 

Հայաստանում 2014թ. ԵԱՏՄ երկրներից կա-

տարված դրամական փոխանցումների և այդ 

երկրներ կատարված արտահանման ծավալ-

ների միջև եղած տարբերությունը կազմում էր 

4.9 անգամ, որը հետագա տարիների աստի-

ճանաբար կրճատվել է՝ 2017թ. կազմելով 2.0 

անգամ, ապա Ղրղզստանում, ընդհակառակը, 

այն գնալով մեծացել է՝ 2014թ.-ի 3.4-ի փոխա-

րեն 2017թ.  հասնելով 4.5 անգամի: Դա նշա-

նակում է, որ Ղրղզստանում դրամական փո-
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խանցումների տարեկան աճի տեմպերը շա-

րունակում են գերազանցել արտահանման 

աճի տեմպերին: Շատ ավելի մտահոգիչ է 

ԵԱՏՄ երկրներից Հայաստանում և Ղրղզստա-

նում իրականացվող ուղղակի ներդրումների 

շարժընթացը, որը տարեցտարի գրանցում է 

նվազման միտում, ինչի արդյունքում այդ 

երկրներից կատարվող դրամական փոխան-

ցումների և ուղղակի ներդրումների միջև 

ճեղքվածքն է՛լ ավելի է խորանում: 

 

Աղյուսակ 3 
Ֆիզիկական անձանց կողմից Ռուսաստանից դեպի ԵԱՏՄ անդամ երկրներ կատարված դրամական 

փոխանցումները (աղյուսակը կազմվել է  
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/fin_stat/time_series/Pages/transfers.aspx  

և էլեկտրոնային կայքի տվյալների հիման վրա) (ՌԴ ռուբլիով արտահայցված դրամական 
փոխանցումների ծավալը հաշվարկվել է հեղինակի կողմից  

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_ stat/fin_stat/time_series/Pages/monetary.aspx  
էլեկտրոնային կայքի տվյալների հիման վրա) 

Դեպի ԵԱՏՄ 

երկրներ 

2013 

(1 ԱՄՆ 

դոլար` 31.82 

ՌԴ ռուբլի) 

2014  

(1 ԱՄՆ 

դոլար` 

37.97 ՌԴ 

ռուբլի) 

Փոփո-
խությունը 

2013թ. 
նկատմամբ

, % 

2015 

(1 ԱՄՆ 

դոլար` 60.66 

ՌԴ ռուբլի) 

Փոփո-
խությունը 

2014թ. 
նկատմամբ

, % 

2016 

(1 ԱՄՆ 

դոլար` 66.90 

ՌԴ ռուբլի) 

Փոփո-
խությունը 

2015թ. 
նկատմամբ

, % 
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Հայաստան 1,715.1 54.6 1,550.0 58.9 -9.6 +7.8 940.6 57.1 -39.3 -3.1 711.5 47.6 -24.4 -16.6 

Բելառուս 399.0 12.7 377.6 14.3 -5.4 +12.9 230.2 14.0 -39.0 -2.6 262.8 17.6 14.1 +25.9 

Ղազախստան 559.7 17.8 576.8 21.9 +3.1 +23.0 513.9 31.2 -10.9 +42.3 559.3 37.4 8.8 +20.0 

Ղրղզստան 2,105.9 67.0 2,062.0 78.3 -2.1 +16.8 1,383.5 83.9 -32.9 +7.2 1,742.6 116.6 26.0 +38.9 

 

Պատկերն այլ է ԵԱՏՄ անդամ մուս երկր-

ներում՝ Բելառուսում, Ղազախստանում և 

Ռուսաստանում, որտեղ դեպի ԵԱՏՄ երկրներ 

իրականացվող արտահանումից ստացվող ֆի-

նանսական մուտքերը զգալիորեն գերազան-

ցում են այդ երկրներից ուղղակի ներդրումնե-

րի և դրամական փոխանցումների ծավալնե-

րը: Ընդ որում, եթե դիտարկվող ժամանակա-

շրջանում Ղազախստանում և Ռուսաստանում 

ԵԱՏՄ երկրներից դրամական փոխանցումնե-

րի ծավալը մշտապես եղել է ավելի, քան ուղ-

ղակի ներդրումների ծավալը (2017թ. տվյալ-

ներով, Ղազախստանում՝ համապատասխա-

նաբար 756 մլն ԱՄՆ դոլար և 512 մլն ԱՄՆ 

դոլար, Ռուսաստանում՝ համապատասխա-

նաբար 2.4 մլրդ ԱՄՆ դոլար և 91 մլն ԱՄՆ 

դոլար), ապա Բելառուսում ԵԱՏՄ երկրներից 

դրամական փոխանցումները շարունակաբար 

եղել են ավելի քիչ, քան ուղղակի ներդրում-

ները (2017թ. տվյալներով՝ համապատասխա-

նաբար 460 մլն ԱՄՆ դոլար և 303 մլն ԱՄՆ 

դոլար): 

Այսպիսով, Հայաստանում և Ղրղզստա-

նում ԵԱՏՄ երկրներից իրականացված ուղ-

ղակի ներդրումների և նշված երկրների կող-

մից դեպի ԵԱՏՄ երկրներ կատարված արտա-

հանման ծավալների համեմատ՝ դրամական 

փոխանցումներ ավելի մեծ ծավալները վկա-

յում են այն մասին, որ Հայաստանի և Ղրղզս-

տանի համար ԵԱՏՄ երկրներից դրամական 

փոխանցումները հանդիսանում են վերջիննե-

րիս հետ ինտեգրացիոն համագործակցության 

հիմնական ձևերից և շարժառիթներից մեկը: 

Մինչդեռ Բելառուսում, Ղազախստանում և 

Ռուսաստանում, ԵԱՏՄ շրջանակներում ար-

տաքին դրամական միջոցների ներգրավման 

տեսանկյունից, արտահանումը շարունակում 

է մնալ խմբավորման անդամ երկրներից ար-

տաքին ֆինանսավորման հիմնական աղբյու-

րը, ինչը նշանակում է, որ նշված երեք երկր-

ների համար ԵԱՏՄ-ին ինտեգրման տնտեսա-

կան նպատակահարմարությունն առավել 

արդարացված է: 



Գծապատկեր 3. ԵԱՏՄ երկրներից ներգրավված ուղղակի ներդրումների, ֆիզիկական անձանց 
կողմից ստացված դրամական փոխանցումների և դեպի ԵԱՏՄ երկրներ կատարված արտահանման 

ծավալների շարժընթացը ԵԱՏՄ երկրներում 2014-2017թթ. ընթացքում (մլն ԱՄՆ դոլար) 
(Գծապատկերը կազմվել է 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/union_stat/Pages/default.aspx  
տվյալների հիման վրա) 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

67 



Регион и мир, 2019, № 3 

 68

Ընդհանուր առմամբ, աշխատուժ արտա-

հանող երկրների ՀՆԱ-ի վրա դրամական 

փոխանցումների ազդեցությունը տեղի է ունե-

նում երկու հիմնական ճանապարհով՝ մի կող-

մից, սպառման (մանրածախ առևտրի), իսկ 

մյուս կողմից, խնայողությունների (ֆիզիկա-

կան անձանց բանկային ավանդների) և ներ-

դրումների աճով: Հաշվի առնելով այն հան-

գամանքը, որ ԵԱՏՄ երկրների շարքում դրա-

մական փոխանցումները մեծ դերակատարում 

ունեն հատկապես Հայաստանում և Ղրղզս-

տանում՝ գրաֆիկորեն համադրենք նշված եր-

կրներում դրամական փոխանցումների, ման-

րածախ առևտրի, հիմնական կապիտալում 

բնակչության կողմից կատարված ներդրում-

ների և ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց կող-

մից առևտրային բանկերում ներդրված ավան-

դային պորտֆելի շարժընթացը 2014-2017թթ. 

ընթացքում: Ինպես երևում է գծապատկեր 4-

ից, Հայաստանում, բառառությամբ առևտրա-

յին  բանկերում ներդրված ավանդների, վերը 

նշված մնացած բոլոր ցուցանիշներն ունեն 

միանման շարժընթացը, ինչը վկայում է մեր 

երկրում դրամական փոխանցումների, ման-

րածախ առևտրի, հիմնական կապիտալում 

բնակչության կողմից կատարված ներդրում-

ների միջև կոռելացիոն կապերի առկայության 

մասին: Ընդ որում, ուսումնասիրվող ժամա-

նակահատվածում դրամական փոխանցում-

ների փոփոխություններին զուգահեռ՝ դինա-

միկ համանման փոփոխություններ գրանցվել 

են նաև Հայաստանի ՀՆԱ-ի մասով (գծապատ-

կեր 5): Ինչ վերաբերում է Ղրղզստանին, ապա 

այստեղ չի կարելի փաստել դիտարկվող 

ցուցանիշների փոփոխությունների միանշա-

նակ փոխկապակցվածության մասին: Այս-

պես, այդ երկրում 2015թ. դրամական փոխան-

ցումների նվազումը, ճիշտ է, հանգեցրել է 

մանրածախ առևտրի ծավալների անկմանը, 

սակայն, բնակչության կողմից հիմնական կա-

պիտալում ներդրումները շարունակել են 

աճել, ինչը, հավանաբար, պայմանավորված է 

այն հանգամանքով, որ ֆիզիկական անձանց 

կողմից նախորդ տարիներին ստացված 

հսկայածավալ դրամական փոխանցումներից 

կուտակած խնայողությունները իներցիոն 

կերպով շարունակել են ուղղվել տնտեսութ-

յան մեջ նաև հաջորդ տարվա ընթացքում: 

Ղրղզստանում դրամական փոխանցումների, 

մանրածախ առևտրի, հիմնական կապիտա-

լում բնակչության կողմից կատարված ներ-

դրումների միավեկտոր շարժունություն 

գրանցվել է 2017թ. ընթացքում: Ի դեպ, հետա-

քրքրական է, որ 2014-2017թթ. ընթացքում 

Ղրղզստանում դրամական փոխանցումների և 

ՀՆԱ-ի համանման շարժընթացը պահպանվել 

է անընդհատորեն (գծապատկեր 5): Ինչ վերա-

բերում է առևտրային բանկերի՝ ռեզիդենտ 

ֆիզիկական անձնանց գծով ավանդային 

պորտֆելի շարժընթացին, ապա և՛ Հայաստա-

նում, և՛ Ղրղզստանում դրանց ծավալն անընդ-

մեջ աճում է՝ անկախ այդ երկրների կողմից 

ստացվող օտարերկրյա դրամական փոխան-

ցումների՝ երբեմն արձանագրվող անկման 

միտումներից:  

Կենտրոնական և Արևելյան Եվրոպայի, 

նախկին ԽՍՀՄ հանրապետությունների և 

Մոնղոլիայի տնտեսությունների վրա դրամա-

կան փոխանցումների ազդեցության էմպիրիկ 

հետազոտությունները վկայում են, որ այդ 

երկրներ ուղղվող դրամական փոխանցում-

ների և վերջիններիս ֆինանսական համա-

կարգի զարգացման միջև առկա է դրական 

կապ, ընդ որում՝ դրամական փոխանցումների 

ազդեցությունն առավել մեծ է ֆինանսական 

զարգացման վարկային, քան ավանդային ցու-

ցանիշների վրա: Խնդիրն այն է, որ նշված 

երկրների (հատկապես նախկին ԽՍՀՄ հան-

րապետությունների) ֆինանսական ոլորտի 

ինստիտուցիոնալ թերզարգացվածությունը 

հանգեցնում է ավանդատուների վստահութ-

յան մաարդակի նվազմանը: Արդյունքում, 

դրամական փոխանցումներ ստացողները, 

բնականաբար, չեն ցանկանում ստացված 

դրամական միջոցները որպես ավանդ ներ-

դնել բանկային ոլորտում՝ փոխարենը նախ-

ընտրելով դրանք ներդնել իրական ակտիվ-

ների մեջ: Այս դեպքում ձեռք բերված իրական 

ակտիվներն օգտագործվում են որպես ակն-

կալվող վարկերի ապահովման միջոց (գրավ), 

ինչն էլ, վերջին հաշվով, դրական ազդեցութ-

յուն է թողնում ֆինանսական զարգացման 

վարկային (հատկապես՝ մասնավոր վարկա-

վորման) ցուցանիշների վրա1: Մինչդեռ դրա-

մական փոխանցումների ավանդային 

ներդրումները բանկային համակարգում կա-

րող են նպաստել ոչ միայն ֆինանսաբանկա-

                                                 
1 Kakhkharov J., Remittances and financial development in 
transition economies // Discussion paper series, 2018-03, 
Griffith University, Griffith Business School, 2018, p. 24  
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յին համակարգի կայունության ամրապնդ-

մանը, այլև ավանդային պորտֆելի աճի 

հաշվին՝ բանկերի կողմից սպառողական և, 

ամենակարևորը, բիզնես (ներառյալ՝ սկսնակ, 

արտահանման ուղղվածություն ունեցող, ներ-

մուծմանը փոխարինող և տնտեսության աճը 

խթանող այլ ձեռնարկատիրական գործու-

նեության) վարկավորման ծավալների ընդ-

լայնմանը, ինչն էլ, իր հերթին, կհանգեցնի 

երկրի տնտեսության զարգացմանը: Այս առու-

մով, կարևոր է պետության կողմից տնտեսու-

թյան ինստիտուցիոնալ համակարգի կատա-

րելագործմանն ու ավանդատուների վստա-

հության մակարդակի բարձրացմանն ուղղված 

այնպիսի քաղաքականության մշակումն ու 

իրականացումը, որը կտանի ֆինանսական 

ենթակառուցվածքների կատարելագործմանը, 

բանկային համակարգի կայունության աճին և 

բնակչության ավանդային խնայողությունների 

ընդլայնմանը: 

 

 
Գծապատկեր 4. Դրամական փոխանցումների, մանրածախ առևտրի, բնակչության կողմից 

հիմնական կապիտալում կատարված ներդրումների և ֆիզիկական անձանց կողմից առևտրային 
բանկերում ներդրված ավանդների մնացորդի շարժընթացը Հայաստանում և Ղրղզստանում 2014-

2017թթ. ընթացքում (մլն ԱՄՆ դոլար) 
(Գծապատկերը կազմվել է ԵԱՏՄ անդամ երկրների կենտրոնական բանկերի էլեկտրոնային 

կայքերի՝ https://www.cba.am/am/SitePages/statmonetaryfinancial.aspx, 
https://www.nbrb.by/Publications/banksector/, https://nationalbank.kz/?docid=298&switch=russian, 

https://www.nbkr.kg/index1.jsp?item=124&lang=RUS, http://www.cbr.ru/statistics/UDStat.aspx?TblID=302-21, 
Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի էլեկտրոնային կայքի՝ 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/fin_stat/time_series/Pages/transfers.aspx, 
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/fin_stat/time_series/Pages/monetary.aspx 
և http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/econstat/Pages/investments.aspx և 

«Статистический ежегодник Евразийского экономического союза»; Евразийская экономическая 
комиссия. М.: 2018, с. 303 ժողովածուի տվյալների հիման վրա) 
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Գծապատկեր 5. Դրամական փոխանցումների և ՀՆԱ-ի շարժընթացը Հայաստանում և Ղրղզստանում 
2014-2017թթ. ընթացքում (մլն ԱՄՆ դոլար) 

(Գծապատկերը կազմվել է Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի էլեկտրոնային կայքի՝ 
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/fin_stat/time_series/Pages/transfers.aspx և 

«Статистический ежегодник Евразийского экономического союза»; Евразийская экономическая 
комиссия. М.: 2018, с. 144 ժողովածուի տվյալների հիման վրա) 

  
 

Եթե հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ 

ԱՊՀ երկրներում կատարված հետազոտութ-

յունները ցույց են տալիս, որ տնային տնտե-

սությունների կողմից դրամական փոխան-

ցումների գերակշիռ մասն ուղղվում է սննդա-

մթերքի և առաջին անրաժեշտության ապ-

րանքների ձեռքբերմանը, բնակարանային 

պայմանների բարելավմանը, երբեմն նաև 

երեխաների համար առավել որակյալ կրթութ-

յան ապահովմանը, և շատ քիչ գումար է հատ-

կացվում բիզնեսի մեջ ներդրումներ իրակա-

նացնելուն կամ բանկերում խնայողություններ 

կատարելուն, ինչը, մասնավորապես, պայմա-

նավորված է այդ երկրներում ներդրումային ոչ 

բարենպաստ միջավայրով, համապատաս-

խան ներդրումային հնարավորությունների 

բացակայությամբ և կորպորատիվ հատվա-

ծում ներդրումային գործիքներին ոչ բավարար 

չափով ծանոթ լինելու հանգամանքով1, ապա 

կարծում ենք, որ ԵԱՏՄ երկրների (հատկա-

պես՝ Հայաստանի և Ղրղզստանի) տնտեսութ-

յունների վրա դրամական փոխանցումների 

                                                 
1 Кунец О., Развитие и побочные эффекты денежных 
переводов мигрантов в странах СНГ: Украина. Научно-
исследовательский отчет КАРИМ-Восток RR 2012/06, 
Robert Schuman Centre for Advanced Studies, San Domenico 
di Fiesole (FI): European University Institute, Италия, 2012, с. 
8 

 

դրական ազդեցությունը մեծացնելու համար 

անհրաժեշտ է անդամ պետությունների կող-

մից խթանել դրանց ներդրումը ընտանեկան 

բիզնեսի կամ ՓՄՁ ոլորտներում՝ տրամադ-

րելով հարկային և այլ արտոնություններ 

այնպիսի ձեռնարկատիրական գործունեութ-

յուն ծավալելու դեպքում,  որտեղ ներդրված 

միջոցները հանդիսանում են օտարերկրյա 

դրամական փոխանցումներից ստացված մի-

ջոցներ: Նման փորձ կիրառվում է աշխարհի 

շատ երկրներում: Այսպես, Հնդկաստանում 

նոր ստեղծվող բիզնեսի համար սարքավո-

րումներ և հումք ներմուծելու դեպքում միգ-

րանտներին տրվում են մաքսային արտոնու-

թյուններ: Պակիստանում արտոնություններ 

են տրամադրվում նաև արտահանմանն ուղ-

ղված ձեռնարկություններում այդ դրամական 

միջոցները ներդնելու դեպքում: Մեքսիկայում 

գոյություն ունի «միգրանտների ասոցիացիա-

ների» միջոցների ներգրավման համակարգ, 

որը հնարավորություն է տալիս դրամական 

փոխանցումներն ուղղել միգրանտների բնա-

կավայրերի (քաղաքների և գյուղերի) ենթա-

կառուցվածքների վերակառուցմանը: Շատ 

երկրներում (Մարոկո, Ինդոնեզիա, Ֆիլիպին-

ներ) այդ միջոցները փոխադարձ շահավետու-
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թյան սկզբունքով ուղղվում են բնակարա-

նային շինարարությանը2: 

Այսպիսով, կարելի է նշել, որ դրամական 

փոխանցումները աշխատուժ արտահանող 

երկրներում հանդիսանում են տնտեսական 

զարգացման ինքնուրույն և կարևոր գործոն: 

Իսկ փորձը ցույց է տալիս, որ տարածաշրջա-

նային տնտեսական ինտեգրացիոն խմբավոր-

ման շրջանակներում միգրանտների դրամա-

կան փոխանցումներն առավել արդյունավետ 

են ազդում ռեցիպիենտ երկրների ՀՆԱ-ի աճի 

և տնտեսության զարգացման վրա, եթե 

խմբավորման անդամ երկրների միջև առկա 

են սերտ տնտեսական կապեր և տնտեսութ-

յունների փոխլրացման բարձր մակարդակ: 
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Վերջին տասնամյակի ընթացքում ՀՀ կա-

ռավարությունը, արտաքին աշխարհից եկող 
ցնցումներին հարկաբյուջետային գործիքների 

կիրառմամբ հակազդելու նպատակով խոշոր 
պետական պարտք է կուտակել: 2017թ-ի վեր-

ջին ՀՀ կառավարության պարտքը կազմել է 
մոտ 6.2 մլրդ դոլար, որը ՀՆԱ-ի 53.6%-ն էր, 
երբ 2008թ-ին կառավարության պարտքը ըն-

դամենը 1.7 մլրդ դոլար էր՝ ՀՆԱ-ի 14.9%-ը1:  
Այս հոդվածում մենք չենք քննարկում՝ 

կայուն և կառավարելի՞ է արդյոք պարտքի 
ներկա մակարդակը: Մեր քննարկման առար-

կան կառավարության վարած հարկաբյուջե-

տային քաղաքականությունն է, որի հետե-

վանքն է հենց պետական պարտքի բեռի 

ներկա մակարդակը։ Հոդվածի խնդիրը երկու 

                                                 
1 Հոդվածում բերված վիճակագրական տվյալների աղբ-

յուր է հանդիսանում ՀՀ ֆինանսների նախարարութան և 
Վիճակագրական կոմիտեի հրապարակած տվյալները և 
դրանց հիման վրա և հեղինակի հաշվարկները։ 

առանցքային հարցերի պատասխանելն է. 
արդյո՞ք խթանող հարկաբյուջետային քաղա-

քականությունը՝ պետական պարտքի կու-

տակմամբ, համապատասխան գործիք է եղել 
տնտեսական մարտահրավերներին դիմա-

գրավելու համար, և որքանո՞վ է գործիքի օգ-

տագործումը արդյունավետ արտաքին 
ցնցումներին հակազդելու, տնտեսությունը 
կայունացնելու և երկարաժամկետ տնտեսա-

կան աճը խթանելու տեսանկյունից: Առաջին 

հարցի պատասխանը մենք որոնում ենք 

տնտեսական ցիկլի դիրքի նկատմամբ հար-

կաբյուջետային քաղաքականության և ծախ-

սերի կառուցվածքի վերլուծության մեջ, իսկ 

երկրորդ հարցի պատասխանը՝ հարկաբյուջե-

տային մուլտիպլիկատորների գնահատա-

կաններում։  
Առաջին հարցի քննարկումը հանգում է 

երկու ասպեկտների. հարկաբյուջետային քա-

ղաքականության դիրքը և պետական ծախսե-
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րի կառուցվածքը։ Քննարկենք այս ասպեկտ-

ները:   
Ասպեկտ 1. պրոցիկլային քաղաքականու-

թյունը և բյուջեի բացասական հաշվեկշիռ-

ները: Պատմականորեն ՀՀ պետական բյուջեն 
պահպանել է բացասական առաջնային հաշ-

վեկշիռը (բյուջեի հաշվեկշիռ – տոկոսավճար-

ներ)՝ անկախ տնտեսական ցիկլի դիրքից 
(տե՛ս Գծապատկեր 1): Բյուջեի բացասական 

հաշվեկշիռները ավելացրել են պարտք/ՀՆԱ 

հարաբերակցությունը, որի աճը հատկապես 

նշանակալի է եղել 2009 և 2014-2015թթ՝ տնտե-

սության ստացած արտաքին շոկերի պայման-

ներում: Սակայն բյուջեն բացասական (առաջ-

նային) հաշվեկշիռները պահպանել է նաև 

տնտեսական ցիկլի մյուս փուլերում:  
Այսպես, 2006-2008թթ, երբ տնտեսությունն, 

ըստ էության, գերտաքացման վիճակում էր 
գտնվում, հարկաբյուջետային քաղաքականու-

թյունը շարունակեց մնալ չեզոք կամ նույնիսկ 
խթանող՝ չչեզոքացնելով բացասական առաջ-

նային հաշվեկշիռը: Պարզ ասած՝ պետությու-

նը պարտք էր վերցնում նաև այն ժամանակ, 
երբ տնտեսությունը և բյուջեի հարկային եկա-

մուտները բարձր տեմպերով աճում էին: Փաս-

տորեն, քաղաքականությունը մինչ ճգնաժամը 
դրսևորել է պրոցիկլայնություն. փոխարենը 
կայունացելու տնտեսությունը՝ խուսափելու 
կտրուկ տնտեսական անկումից, կամ ստեղծե-

լու «բարձիկներ» մոտեցող գլոբալ ճգնաժամի 
համար, կառավարությունը շարունակել է 
պահպանել բյուջեի առաջնային պակասուր-

դը:  
Ասպեկտ 2. կառուցվածքային քաղաքակա-

նությունը, կամ բավարար չափո՞վ է արդյոք 
պետությունը ներդնում ենթակառուցվածքնե-

րում: Ինչպես կարելի է տեսնել Գծապատկեր 
1-ից, 2009թ-ի համաշխարհային ճգնաժամի և 
2015-2016թթ ընթացքում, երբ ՀՀ տնտեսությու-

նը կրկին գտնվում էր արտաքին բացասական 
շոկերի ազդեցության ներքո, հարկաբյուջե-

տային քաղաքականությունը հակացիկլիկ էր՝ 
ընդլայնող ուղղվածությամբ ՀՆԱ բացասա-

կան ճեղքը չեզոքացնելու համար: Սակայն 
այս դեպքում արդեն՝ խնդիրները շրջվում են 
դեպի բյուջեի ծախսերի կառուցվածք:    

2015-2017թթ բյուջեի դեֆիցիտը գերազան-

ցել է կապիտալ ծախսերի մակարդակը, այ-

սինքն՝ պետության վերցրած փոխառություն-

ները ծառայել են ընթացիկ ծախսերին՝ նվա-

զեցնելով կապիտալ ծախսեր/ՀՆԱ միջին հա-

րաբերակցությունը։ Արդյունքում ՀՀ տնտեսու-

թյունում, որտեղ ակնհայտորեն ենթակառուց-

վածքային ներդրումների դեֆիցիտ կա, 
պարտք/ՀՆԱ հարաբերակցության աճին զուգ-
ընթաց կապիտալ ծախսերը նույնիսկ նվազել 
են, արդյունքում՝ պետությունը բավարար 
չափով չի ներդրել ենթակառուցվածքներում, 
որը պետք է ձևավորեր երկարաժամկետ աճի 
համար հիմքեր և հնարավորություն՝ ապագա-

յում պարտքը կայունացնելու համար2 (տե՛ս 
Գծապատկեր 2)։ 

Փաստորեն, հարկաբյուջետային քաղաքա-
կանությունը Հայաստանում պատմականորեն 
երկու ուղղությամբ «ձախողվել» է: Նախ, քանի 
որ որոշ ժամանակահատվածներում եղել է 
պրոցիկլային, և երկրորդ՝ ծախսերի կառուց-
վածքի տեսանկյունից անարդյունավետութ-
յուններ է ունեցել:  Այս ձախողումները արդեն 

իսկ մատնանշում են պետական փոխառութ-

յունների օգտագործման հնարավոր անար-

դյունավետությունները3: Սակայն  արդյունա-

վետության հարցը առավել կոնկրետ քննար-

կումը հանգում է հարկաբյուջետային մուլտի-

պլիկատորներին։ 

Հարկաբյուջետային քաղաքականության 
արդյունավետությունը. մուլտիպլիկատորներ: 
Հայաստանի տնտեսությունում, որտեղ իրա-

կան և ֆինանսական հատվածների մեջ առկա 
է խզում, իսկ ֆինանսական շուկան բավարար 
խորը և իրացվելի չէ, դրամավարկային քաղա-

քականությունը ընդունակ չէ միայնակ դիմա-

գրավելու արտաքին տնտեսական շոկերին, և 
կայունացնող մակրոտնտեսական քաղաքա-

կանության բեռն ընկնում է հարկաբյուջե-

տային գործիքների վրա։ Սակայն այստեղ է, 
որ կարևոր խնդիր է առաջանում. եթե դրամա-

վարկային քաղաքականության փոխանցու-

մային մեխանիզմի և արդյունքների մասին  

                                                 
2 Պարտքի կայունության միջազգայնորեն ընդունված 
սահմանումներից մեկն այն է, որ պարտքը կայուն է, երբ 
պետությունը ունակ  է այն սպասարկելու՝ առանց ծախ-

սերի կաուցվածքում էական փոփոխություններ կատա-

րելու անհրաժեշտության։ Սա, կարծում ենք, հնարավոր 
է, երբ վերցրած պարտքը ուղղվում է ներդրումային 
ծրագրերի, որոնցից հատույցը գերազանցում է ներգրավ-

ված պարտքի տոկոսադրույքը։ 
3Հարկաբյուջետային քաղաքականության պատմական 
ձախողումների և ապագայում դրանց կանխարգելման 
գործիքակազմի մասին տե՛ս Հակոբյանի և Կարապետ-

յանի հոդվածում (Акопян, Э. Н., Карапетян Н. Н., 2018). 



Գծապատկեր 1. ՀՆԱ ճեղքը և պետական բյուջեի դեֆիցիտը, % 

 
(ՀՆԱ ճեղքի գնահատման համար օգտագործվել է Hodrick-Prescott ֆիլտրը) 

 
Գծապատկեր 2. Բյուջեի կապիտալ ծախսերը և դեֆիցիտը 

 
(Աղբյուրը՝ ՀՀ ֆինանսների նախարարութուն և Վիճակագրական կոմիտե) 

 
փորձագիտական և ակադեմիական հանրույ-

թում որոշակի կոնսենսուս կա, ապա հարկա-

բյուջետային քաղաքականության վերաբերյալ 
կարծիքների տարաձայնությունը բավականին 
մեծ է, ընդ որում՝ այն վերաբերում է ոչ միայն 
հարկաբյուջետային խթանի ազդեցության չա-

փին, այլև ուղղությանը (Perotti 2002)։  
Ավանդաբար, հարկաբյուջետային քաղա-

քականության արդյունավետության աստի-

ճանը գնահատելու համար օգտագործվում են 
հարկերի և ծախսերի մուլտիպլիկատորների 
ցուցանիշները։ Վերջիններս ցույց են տալիս, 
թե բյուջեի հարկային եկամուտների կամ 
պետական ծախսերի 1 միավոր աճը քանի 
միավորով է փոփոխում երկրի ՀՆԱ-ն՝ որո-

շակի ժամանակային հորիզոնում: Եթե մուլ-
տիպլիկատորների բացարձակ արժեքները 
էականորեն մեծ են 1-ից, պետությունը վստա-

հորեն կարող է նվազեցնել հարկերը կամ 

ավելացնել պետական ծախսերը, և պարտք 
ներգրավելով ֆինանսավորել ձևավորված դե-

ֆիցիտը: Եվ հակառակը՝ որքան փոքր են մուլ-
տիպլիկատորները, այնքան խոցելի են հար-

կաբյուջետային գործիքների օգնությամբ 
տնտեսությունը կայունացնելու առաջարկութ-

յունները: 
Հարկաբյուջետային մուլտիպլիկատորնե-

րի չափերի վերաբերյալ տնտեսագետների 
կողմից խիստ տարբեր գնահատականներ են 
տրվել: Այսպես, ըստ Ռոբերտ Բարրոյի, ոչ 
պատերազմական ժամանակահատվածում 
մուլտիպլիկատորները հիմնականում մոտ են 
զրոյին, մինչդեռ 2009թ-ին, երբ Օբամայի վար-

չակազմը ծրագրավորում էր ճգնաժամին հա-

կազդելուն ուղղված պետական ծախսերի 
ավելացման փաթեթը, հաշվարկերի հիմքում 
դրվեց 1.6 չափի մուլտիպլիկատորը (Perotti 
2002):  
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Հարկաբյուջետային մուլտիպլիկատորնե-

րի գնահատման մեթոդաբանության մշակման 
գործում ահռելի ներդրում են ունեցել  Բլան-

շարը և Պերոտտին (2002), որոնք ԱՄՆ-ի հար-

կաբյուջետային մուլտիպլիկատորները գնա-

հատելու համար կիրառել են կառուցվածքա-

յին վեկտոր-ավտոռեգրեսիոն մոդել (SVAR),  
մոդելում օգտագործելով զուտ հարկերը (հար-

կեր-սուբսիդիաներ), պետական ծախսերը 
(ապրանքների և ծառայությունների ձեռքբե-

րումը և կապիտալ ծախսերը) և ՀՆԱ-ն։ Կի-

րառված մեթոդի առանձահատկությունն այն 
է, որ ուսումնասիրվում են ծախսերի կամ 
հարկերի անսպասելի շոկերը՝ օգտագործելով 
հայտնի ինստիտուցիոնալ ինֆորմացիան։ 

Իլզեցկին, Մենդոզան և Վեղը (2013), 
առաջնորդվելով Բլանշարի և Պերոտտիի մե-

թոդով, քաղաքականության ազդեցություն-

ներն ուսումնասիրել են ըստ երկրների խմբե-

րի, և արդյունքում ուշագրավ էմպիրիկ բացա-

հայտումներ են կատարվել` մուլտիպլիկա-

տորների չափերը պայմանավորող գործոն-

ների վերաբերյալ։ 

1. Առաջին կարևոր գործոնը երկրի տնտե-

սական զարգացման մակարդակն է։ Զարգա-

ցող երկրներում պետական ծախսերի պահա-

յին (նույն ժամանակահատվածում) և կուտա-

կային (դիտարկվող հորիզոնում՝ գումարային 
առումով) մուլտիպլիկատորը ոչ նշանակալի է 
և փոքր զրոյից, մինչդեռ զարգացած երկրնե-

րում այն նշանակալիորեն դրական է։  
2. Երկրորդ գործոնը փոխարժեքի ռեժիմն է։ 

Ֆիքսված փոխարժեքով երկրներում երկարա-

ժամկետ մուլտիպլիկատորը մեծ է 1-ից, իսկ 
լողացող փոխարժեքով երկրների դեպքում 
ինչպես պահային, այնպես էլ երկարաժամկետ 
մուլտիպլիկատորը փոքր է 1-ից։  

3. Հաջորդը՝ առևտրի բացության մակար-

դակն է։ Համեմատաբար փակ տնտեսություն-

ները(արտաքին առևտրաշրջանառութ-

յուն/ՀՆԱ<60%) բնորոշվում են 1-ից մեծ երկա-

րաժամկետ մուլտիպլիկատորներով, իսկ հա-

րաբերականորեն բաց տնտեսությունները՝ 
բացասականով։ 

4. Կարևոր գործոն է կառավարության 
պարտքի կշիռը ՀՆԱ-ում։ Այն երկրներում, 
որտեղ կառավարության պարտք/ՀՆԱ հարա-

բերակցությունը գերազացում է 60%-ը (էմպի-

րիկ եղանակով ստացված կրիտիկական սահ-

մանագիծ), պահային մուլտիպլիկատորը 0-է, 
իսկ երկարաժամկետը՝ բացասական։ 

5. Մուլտիպլիկատորները տարբեր են ըստ 
բյուջեի ծախսերի բաղադրատարրերի։ Զար-

գացող և զարգացած երկրներում կապիտալ 
ծախերի պահային մուլտիպլիկատորը դրա-

կան է, իսկ երկարաժամկետը՝ մեծ  մեկից։ 
Եթե փորձենք հետազոտության արդյունք-

ները տարածել Հայաստանի տնտեսության 
վրա, կարող ենք նախ և առաջ ենթադրել, որ 
լինելով ցածր-միջին եկամտային երկիր, 
մուլտիպլիկատորներները կարող են նշանա-

կալիորեն դրական չլինել։ Մյուս կողմից՝ 
առևտրի բացությունը, փոխարժեքի ռեժիմը և 
պարտքի մակարդակը միանշանակ եզրակա-

ցությունների գալ թույլ չեն տալիս։ Այսպես, 
արտաքին առևտրաշրջանառություն/ՀՆԱ հա-

րաբերակցությունը 2017թ-ին կազմել է 54%, 
որը բավականին մոտ է «բաց տնտեսություն» 
համարվելու համար դիտվող կրիտիկական 
արժեքին։ Երկրի փոխարժեքի ռեժիմը, ըստ 
ԱՄՀ դասակարգման, 2016թ-ին «սողացող 
ֆիքսումին մոտ» (crawl-like arrangement) ռեժի-

մից փոխվել է «լողացողի» (floating)1։  Կառա-

վարության պարտքի մակարդակը ևս մոտ է 
դիտվող շեմային մակարդակին։ Կարելի է 
եզրակացնել, որ Հայաստանի տնտեսությու-
նում ընթացիկ ծախսերի մուլտիպլիկատորը 
մոտ է զրոյին, իսկ լավագույն դեպքում՝ փոքր 
դրական է։ Կապիտալ ծախսերի դեպքում, եթե 
շարունակում ենք հիմնվել դիտվող հետազո-
տության արդյունքների վրա, հիմք ունենք 
ենթադրելու 1-ից մեծ մուլտիպլիկատորների 
վերաբերյալ։  

Ինչ վերաբերում կոնկրետ Հայաստանի 
համար հարկաբյուջետային մուլտիպլիկա-

տորների գնահատականներին, ապա այս 
առումով մասնագիտական գրականությունը 
խիստ սահմանափակ է։  

Ռոզենովը և Ջանվելյանը (2015) Հայաս-

տանում հարկաբյուջետային մուլտիպլիկա-

տորների չափերը գնահատելու համար օգ-

տագործվել են երկու մեթոդներ՝ «փնջային», 
որը ենթադրում է մուլտիպլիկատորների գնա-

                                                 
1 Տե՛ս “Annual Report on Exchange Arrangements and 
Exchange Restrictions 2016”, https://www.imf.org/en/ 
Publications/Annual-Report-on-Exchange-Arrangements-and-
Exchange-Restrictions/Issues/2017/01/25/Annual-Report-on-
Exchange-Arrangements-and-Exchange-Restrictions-2016-
43741  
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հատում հիմնվելով միջազգային փորձի վրա և 
օգտագործելով համապատասխան չափորո-

շիչներ, և SVAR գնահատում՝ ըստ Բլանշար-
Պերոտտիի մեթոդաբանության։ Առաջինի 
արդյունքում ստացված գնահատականները 
փաստում են «ցածրից» (0.1-0.3) մինչև «մի-

ջին» (0.4-0.6) մուլտիպլիկատորների մասին, 
սակայն, ըստ հեղինակների, գնահատական-

ները օգտագործելիս պետք է հաշվի առնել, որ 
մեթոդը կալիբրացված է զարգացած երկրների 
համար։ Ըստ SVAR մոդելով կատարված գնա-

հատումների՝ ծախսերի ավելացմանը ՀՆԱ-ն 
դրական է արձագանքում` 1 տարի հետո 
մինչև 0.89, իսկ պիկում՝ 1.42 տոկոսային կե-

տով։ Հարկերի ավելացմանը ՀՆԱ-ն բացասա-

կան է արձագանքում միայն պահի դրությամբ 

(-0.2 տոկոսային կետ), իսկ հետագայում 
կապը փոխվում է դրականի։ 

Լազարյանը և Ելկինան (2018) գնահատել 
են պետական ծախսերի մուլտիպլիկատոր-

ները SVAR մոդելի օգնությամբ՝ օգտագործե-

լով 2004-2017թթ իրական լոգարիթմված պե-

տական ծախսերի, հարկերի, Հայաստանի 
ՀՆԱ-ի ցուցանիշները և էկզոգեն փոփոխա-

կաններ (ՌԴ ՀՆԱ-ն և պղնձի գները): Ըստ 
գնահատականների, ՀՆԱ արձագանքը պե-

տական ծախսերի շոկին բավականին ուժգին 
է: Ծախսերի մուլտիպլիկատորը իր ամենա-

բարձր մակարդակն է արձանագրում նույն 
պահին (3.4), այնուհետև աստիճանաբար 
նվազում է 0.7-ի չորս, 0.3-ի ութ և 0.2-ի 12 
եռամսյակ հետո:  

Մինասյանը (2017) ծախսերի մուլտիպլի-

կատորի չափը գնահատում է 0.13 առաջին 
տարում, 0.22, 0.27, 0.31 հաջորդ երեք տարի-

ների համար (կուտակային)՝ օգտագործելով 
Բլանշարի և Պերոտտիի (2002) մեթոդաբանու-

թյունը:  
Այսպիսով, եթե ամփոփենք ՀՀ տնտեսութ-

յունում մուլտիպլիկատորների վերաբերյալ 
ուսումնասիրված գնահատումների արդյունք-

ները, կարող ենք եզրակացնել, որ ամենայն 
հավանականությամբ, պետական ծախսերը 
Հայաստանում ունեն դրական փոքր մուլտի-
պլիկատոր, ընդ որում՝ ընթացիկ ծախսերի 
մուլտիպլիկատորը մոտ է զրոյին, իսկ կապի-
տալ ծախսերի երկարաժամկետ մուլտիպլի-
կատորը մեծ է 1-ից։ Հարկերի մուլտիպլիկա-
տորը (բացարձակ արժեքով) ևս մոտ է զրոյին, 
և փոքր է ծախսերի մուլտիպլիկատորից։ 

Ամփոփելով վերլուծությունը, հանգում ենք 
երեք հայեցակարգային եզրահանգումների. 
1. Հայաստանում հարկաբյուջետային քա-

ղաքականության հետահայաց վերլուծությու-
նը փաստում է, որ վերջինիս որոշակի ժամա-

նակահատվածներում բնորոշ է եղել տնտեսա-

կան ցիկլին ոչ ադեկվատ դիրքը՝ պրոցիկլայ-

նությունը։ Այս երևույթը բացասական է ազդել 
մակրոտնտեսական կայունության վրա և, 
դատելով պետական ընթացիկ ծախսերի հա-

մար ենթադրվող 1-ից  փոքր մուլտիպլիկատո-

րից՝ թույլ տվել պետական պարտքի մակար-

դակի անարդյունավետ ավելացում։  
2. Հայաստանում հարկաբյուջետային քա-

ղաքականությունը վերջին տարիներին կա-

ռուցվածքային խնդիրներ է ունեցել։ Ճնայած 

պետական պարտք/ՀՆԱ հարաբերակցության 

ավելացմանը, կապիտալ ծախսեր/ՀՆԱ հարա-

բերակցությունը նվազել է, ինչը բացասական է 
անդրադառնում երկարաժամկետ տնտեսա-

կան աճի վրա՝ հաշվի առնելով կապիտալ 
ծախսերի համար ենթադրվող բարձր, և ընթա-

ցիկ ծախսերի համար՝ զրոյին մոտ մուլտիպ-

լիկատորը։ 
3. Տարբեր գնահատականների համադրում-

ները ցույց են տալիս, որ Հայաստանում պե-

տական ծախսերի բարձրացման դրական 

ազդեցությունը ենթադրաբար գերակշռում է 

հարկերի բարձրացման բացասական ազդե-

ցություններին: Պարտքի կայունացման քա-

ղաքականության համար, անհրաժեշտության 
դեպքում, ապագայում ավելի արդյունավետ է 
օգտագործել ոչ թե պետական ծախսերի մա-

սով (հատկապես՝ կապիտալ ծախսերի) կոշտ 
քաղաքականություն, այլ հարկային զսպող 
քաղաքականություն՝ հարկային վարչարա-

րության ինտենսիվացմամբ և հարկեր/ՀՆԱ 
հարաբերակացության ավելացմամբ։ 
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Экологическое чистое производство энергии в Армении 
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zaven.khukeyan@gmail.com 

 
Резюме: Республика Армении не богата энергоресурсами. Электростанции, работающие в Армении,в основном 
бывают трех типов: 1. тепловой, основным топливом которого является природный газ, 2. атомное, которое 
использует радиоактивное топливо, 3. и гидроэлектростанции, которые получают электричество, используя 
гравитационную силу, получаемую от речного стока. Но в условиях текущих экономических проблем 
невозможно развивать экономику и поддерживать энергетическую безопасность страны без использования в 
стране возобновляемых источников энергии. В этом контексте Армения имеет широкие возможности для 
продвижения использования солнечной энергии и, таким образом, для создания альтернативного источника 
энергии. Существуют также возможности для развития ветряных электростанций, биогазовых электростанций, 
но экологически чистым способом является создание и развитие солнечной электрики. Для развития солнечной 
энергии необходимо обеспечить соответствующую законодательную базу и мягкое управление для ускорения 
развития. В статье также затрагивалась кредитная программа «Энергоэффективность», направленная на 
обеспечение неэнергетического снабжения Республики Армения тепловой энергией. Его эффективность 
оценивалась как с точки зрения энергосбережения, сокращения выбросов и экономии. Необходимо 
содействовать развитию солнечной энергетики и обеспечить стратегический подход к повышению уровня 
энергетической безопасности. 
Ключевые слова: альтернативная энергия, солнечная энергия, фотоэлектрическая станция, выбросы 
углекислого газа, энергоэффективность, солнечные водонагреватели, экологически чистая энергия, 
энергосбережение, денежные сбережения. 
 

Ecologically Pure Energy Production in Republic of Armenia 
Khukeyan Z.G. 

Armenian State University of Economics (Armenia, Yerevan) 
zaven.khukeyan@gmail.com 

 
Abstract: Armenia is not rich in energy resources. The power stations operating in Armenia are mainly of three types: 
heat station, the main fuel of which is natural gas, atomic, which uses radioactive fuels and hydroelectric power stations 
that generate electricity by using the gravitational force derived from river flow. It’s impossible to develop the economy 
and maintain energy security of the country without the use of renewable energy resources in the country during the 
economic challenge times. In this context, Armenia has wide opportunities to promote solar energy use and to create an 
alternative source of energy. Also there are opportunities for development of wind power stations, biogas power 
generation stations, but the ecologically clearest are solar power stations. This is in line with the point of avoiding 
carbon dioxide emissions from the point of view of keeping the atmosphere away from pollution. It’s necessary to 
provide a relevant legislation and mild administration to speed up the development of solar energy. The article also 
touched upon the "Energy Efficiency" credit program aimed at ensuring the non-energy supply of the RA with thermal 
energy. Effectiveness of it was assessed both by energy saving, emission reductions and savings. It is necessary to 
promote solar energy development and to provide a strategy to raise the security level of energy. 
Keywords: Alternative energy, solar energy, photovoltaic station, carbon dioxide emissions, energy efficiency, solar 
water heaters, ecologically clean energy, energy saving, money savings.  
 

  
  



Էկոլոգիապես մաքուր էներգիայի արտա-

դրությունը ամբողջ աշխարհում զարգացման 
նոր փուլ է անցել, և Հայաստանի Հանրապե-

տության կայուն զարգացման քաղաքականու-

թյունից ելնելով ̀ անհրաժեշտ է ավանդական 
էներգիայի հետ հավասար ստեղծել անհրա-

ժեշտ տնտեսական լծակներ վերականգնվող 
էներգիայի արդյունաբերության զարգացման 
համար: Կայուն զարգացման հայեցակարգի 
շրջանակներում վերականգնվող էներգիայի 
զարգացմանը տրվող առաջնայնությունն ու 
գերակայությունները տրվում են ելնելով 
շրջակա միջավայրի համար վերականգնվող 
էներգիայի անվնաս և հնարավորինս ան-

վտանգ լինելու հանգամանքից: 
Հայաստանի Հանրապետությունը չունի 

բավարար տեղական հանածո էներգետիկ վա-

ռելիքի բնական պաշարներ և ներկայումս իր 
էներգիայի  արտադրման կարիքների միայն 
35 %-ը կարող է լրացնել ներքին ռեսուրս-

ներով:  Այդ իսկ պատճառով, Հայաստանը 
էներգիայի արտադրման պրոցեսում կարող է 
օգտագործել վերականգնվող էներգետիկայի 
զարգացման այնպիսի գերակա ուղղություն-

ներ, ինչպիսիք են մեծ և փոքր հիդրոները, 
կենսազանգվածը, մեծաքանակ արևափայլը, 
ինչպես նաև բարձր և միջին քամու արագութ-

յուն ունեցող լեռնանցները: 
Երկարաժամկետ հատվածում վերականգ-

նըվող էներգիայի արտադրությունը դրական 
ազդեցություն ունի շրջակա միջավայրի վրա, 
քանի որ այն  կրճատում է հանածո վառելիքի 
վրա հիմնված էներգաարտադրությունը, որն 
էլ իր հերթին ստեղծում է նախապայմաններ 
ջերմոցային գազերի արտանետումների կըր-

ճատման համար: Միաժամանակ վերա-

կանգնվող էներգիայի տեխնոլոգիաները 
ստեղծում են անհրաժեշտ պայմաններ ̀ 
հողային և ջրային ռեսուրսների սպառման, 
ջերմային աղտոտման, աղմուկի և թափոննե-

րի կրճատման համար: Անշուշտ, անժխտելի է 
նաև այն փաստը, որ վերականգնվող էներգե-

տիկայի տեխնոլոգիաների կառուցման և 
շահագործման արդյունքում շրջակա միջա-

վայրի վրա բացասական ազդեցություններ 
տեղի չեն ունենում: Մասնավորապես. 
 Փոքր հէկ-երի նախագծերի հիմնական 
ազդեցությունը կապված է գետերի սանիտա-

րահիգիենիկ վիճակի հետ, քանի որ ՓՀԿԷ-երի 
աղբորսիչ ճաղավանդակների մոտ դրված են 

հարմարանքներ, որտեղով աղբորսիչի վրա 
կուտակված աղբը կարող է սահել և հեշտութ-

յամբ կրկին հայտնվել ջրում, ինչի հետևանքով 
տեղի է ունենում բացասական ազդեցություն  
գետերի ջրային էկոհամակարգերի և հատկա-

պես ձկնային աշխարհի վրա: Մյուս կողմից 
ՓՀԷԿ-ի պատվարն արգելք է հանդիսանում 
գետում տարածված ձկնատեսակների հո-

սանքն ի վեր բարձրանալու համար: 
 Հողմակայանների ազդեցության գոր-

ծոններից են ձայնային ալիքները և աղմուկը, 
ՀՈԷԿ-երի համար հողատարածքների 
առանձնացումը, ազդեցությունը տեսարանի 
վրա, բախումները թռչունների հետ և էլեկ-

տրամագնիսական ալիքների ինտերֆերենցը: 
Հողմակները աղմուկ ու վիբրացիա են ստեղ-

ծում հողում, ու ոչ միայն իրենց տեղակայման 
շրջանում, այլ նաև մի քանի կիլոմետր շառա-

վղով: 
 Կենսագազի ազդեցությունը պայմա-

նավորված է նրանով, որ հաճախ բուսատե-

սակների աճեցման նպատակով հատվում են 
հսկայական անտառներ: Կենսագազի ստաց-

ման ժամանակ առաջանում են արտանետում-

ներ, մասնավորապես, մարդու առողջության 
համար վնասակար մանրէ և կարող է վնաս 
հասցնել էկոհամակարգերին՝ առաջացնելով 
մթնոլորտային օդի վնասակար նյութեր:  

Ելնելով վերոհիշյալ բացասական ազդե-

ցություններից՝ առավել նպատակահարմար է 
ստանալ ավելի անվնաս և անվատանգ էներ-

գիա՝ արևային էներգիա: Այս տեսանկյունից 
Հայաստանի Հանրապետությունն ունի զգալի 
առավելություն, քանի որ այն գտնվում է հա-

սարակածային գոտուն մոտ, հանրապետութ-

յան շրջանների զգալի տարածքներ ունեն 
բնակլիմայական բարենպաստ պայմաններ, 
որոնք հնարավորություն են տալիս լայնորեն 
օգտագործել արեգակնային էներգիան (աղյու-

սակ 1): 
ՀՀ տարածքում արևային ճառագայթների 

հոսքի ուսումնասիրությամբ զբաղվել և զբաղ-

վում են Հայհիդրոմետի մի շարք օդերևութա-

բանական կայաններ: Այս ուսումնասիրութ-

յունները հնարավորություն են տալիս որոշա-

կի տվյալների հիման վրա գնահատել Հայաս-

տանի տարածքի ճառագայթման ռեժիմը: Ըստ 
2007թ. USAID-ի ծրագրի՝ ՀՀ պայմաններում 
արեգակնային ֆոտոէլեկտրական կայանի 
ներդրումային կապիտալ ծախսերը 1 կվտ-ի 
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համար կազմում է 2520 ԱՄՆ դոլար: Արեգա-

կնային էներգիայի օգտագործման տնտեսա-

պես և տեխնիկապես հասանելի հզորություն՝ 
մինչև 100 ՄՎտ, հնարավոր է ապահովել 
մինչև 2020թ.՝իրագործելով 250 մլն. ԱՄՆ 
դոլարի ներդրումային ծրագիր:1 Արեգակնա-

յին ֆոտոէլեկտրական կայանի 100 ՄՎտ 
հզորության դեպքում տարեկան էլեկտրաէ-

ներգիայի քանակը կկազմի 270 մլն. կվտ. ժ.՝ 
նվազեցնելով ածխաթթու գազի տարեկան ար-

տանետումը 42960 տոննայով: Ընդունելով 
արեգակնային ֆոտոէլեկտրական կայանքնե-

րի ետգնման հաշվարկային ժամկետը 13,5 
տարի (0,07 ԱՄՆ դոլարի համարժեք դրամի 
սակագնի դեպքում), նկատի ունենալով տեխ-

նոլոգիաների զարգացման շնորհիվ յուրա-

քանչյուր 10 տարվա ընթացքում արժեքի նվա-

զումը 25% `արեգակնային էներգիայի օգտա-

գործման աճը կարելի է ներկայացնել հետևյալ 
կերպ. մինչև 2010թ.՝10 ՄՎտ, 2015թ.՝ 25 ՄՎտ, 
2020թ.՝ 65 Մվտ (նկ. 1): 

 
Աղյուսակ 1. Եղանակի իրական 

պայմաններում արեգակնային գումարային 
ճառագայթման տարեկան ցուցանիշները, 

կվտ.ժ/մ. 

 

Հայաստանի Հանրապետությունն իր աշ-

խարհագրական պայմանների շնորհիվ ունի 
արեգակնային էներգիայի զգալի ներուժ՝ 
արևափայլի տարեկան մոտ 2500ժամ տևո-

ղություն  և 1մ2 հորիզոնական մակերևույթի 
վրա արևային էներգիայի հոսքի միջին տարե-

կան արժեքը կազմում է 1720 կվտ. ժ., իսկ 
հանրապետության տարածքի մեկ քառորդն 

                                                 
1 «Հայաստանի Հանրապետության էներգախնայողութ-

յան և վերականգնվող էներգետիկայի ազգային 

ծրագիր»,էջ 37: 

օժտված է 1850 կվտ. ժ/մ2 տարի ինտեսի-

վությամբ արևային էներգիայի պաշարներով: 
 

Նկար 1.  Արեգակնային էներգիայի 
օգտագործման կանխատեսում. 2 

 
 

Հայաստանում արևային էներգիայի յուրա-

ցումը ընթանում է 2 ուղղությամբ ՝ 
 ֆոտոէլեկտրական փոխակերպիչների 
պատրաստումը ու տեղադրումը, 
 հարթ արևային կոլեկտորների օգտա-

գործումը ջրի տաքացման համար: 
2017թ. օգոստոսին  մեկնարկվեց «Էներգա-

արդյունավետության» վարկային ծրագիր, որի 
շրջանակներում ընդգրկված են հանրապե-

տության չգազաֆիկացված համայնքները: 
Ներկայումս հարապետության չգազաֆիկաց-

ված համայնքները կազմում են մեր երկրի 5%-
ը: Նման համայնքների համար Հայաստանի 
վերականգնվող էներգետիկայի և էներգա-

խնայողության հիմնադրամը իր շրջանառու 
միջոցների հաշվին ստեղծել է փաթեթ, որի 
շրջանակներում առաջարկվում է ֆիզիկական 
անձանց համագործակցել վարկային կազմա-

կերպությունների հետ և ունենալ 7-8% տարե-

կան տոկոսադրույքով և 8 տարի մարման 
ժամկետով արևային վահանակներ և ջրատա-

քացուցիչներ տեղադրելու հնարավորություն:  
2018թ. փետրվար ամսվա դրությամբ 

«Էներգաարդյունավետության» վարկային 
ծրագրի շրջանակներում, որտեղ տեղադրվել 

են ֆոտովոլտային էլեկտրական համակար-

գեր, ընդգրկում է հետևյալ մարզերը (աղյու-

սակ 2.): 
Ըստ աղյուսակ 2-ի տվյալների ̀ Արագա-

ծոտնի մարզում տեղադրվել են 4 ֆոտովոլտա-

յին էլեկտրական համակարգեր, որոնց արդ-

յունքում էներգախնայողությունը կազմել է 
18384 կվտ, ժ., դրամախնայողությունը՝ 

                                                 
2 «Հայաստանի Հանրապետության էներգախնայողութ-

յան և վերականգնվող էներգետիկայի ազգային ծրագիր», 

էջ 38: 

 

Հ/Հ Տարածք  Ճառագայթման  

ցուցանիշ 
1 Երևան 1647,2 
2 Տաշիր 1404 
3 Գյումրի 1624 
4 Սևան 1670 
5 Մարտունի 1740 
6 Ջերմուկ 1682 
7 Կոչբեկ 1786,4 
8 Կապան 1647,2 
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826912,32 ՀՀԴ, իսկ ածխաթթու գազի արտա-

նետումները կրճատվել են 8,162496 տոննա-

յով: Համանման կերպով Գեղարքունիքի մար-

զում տեղադրվել են 4 ֆոտովոլտային էլեկտ-

րական համակարգեր. Արդյունքում ̀  էներգա-

խնայողությունը կազմել է 15344 կվտ.ժ, դրա-

մախնայողությունը՝ 690173,12 ՀՀԴ, իսկ ած-

խաթթու գազի արտանետումները ̀ կրճատվել  
6,812736 տոննայով: Սյունիքի մարզում տե-

ղադրված 1 ֆոտովոլտային էլեկտրական կա-

յանի արդյունքում էներգախնայողության և 
դրամախնայողության ցուցանիշները կազմել 
են համապատասխանաբար՝ 5088 կվտ.ժ. և 
228858,24 ՀՀԴ, իսկ ածխաթթու գազի արտա-

նետումները կրճատվել են 2,259072 տոննա-

յով: Հաջորդ մարզը, որտեղ տեղադրվել են 
ֆոտովոլտային էլեկտրական համակարգեր, 
Վայոց Ձորն է: Այստեղ տեղադրվել են այդ-

պիսի 2 ֆոտովոլտային էլեկտրկան համա-

կարգեր, ինչի արդյունքում էներգախնայողու-

թյունը կազմել է 8336 կվտ. ժ, դրամախնա-

յողությունը՝ 374953,28 ՀՀԴ, իսկ ածխաթթու 
գազը կրճատվել 3,701184 տոննայով:  

«Էներգաարդյունավետության» վարկային 
ծրագրի շրջանակներում  ֆոտովոլտային 
էլեկտրական  համակարգերի տեղադրման 
հետ զուգահեռ տեղադրվել են նաև արևային 
ջրատաքացման համակարգեր ՀՀ հետևյալ 
մարզերում (աղյուսակ 3): 

Աղյուսակ 3-ում տեղ գտած տվյալների 
ուսումնասիրության արդյունքում հայտնի է, 
որ Արագածոտնի մարզում տեղադրվել են 59 
արևային ջրատաքացման համակարգեր, ինչի 
արդյունքում էներգախնայողությունը կազմել 
է 157800 կվտ/ժ., դրամախնայողությունը՝ 
7097844 ՀՀԴ, իսկ ածխաթթու գազի արտանե-

տումները կրճատվել են 70,0632 տոննայով: 
Արարատի մարզում տեղադրված 33 արևային 
ջրատաքացուցիչների տեղադրման արդյուն-

քում էներգախնայողության և դրամախնայո-

ղության ցուցնիշները համապատասխանա-

բար կազմել են 85800 կվտ.ժ և 3859284 ՀՀԴ, 
ինչի արդյունքում ածխաթթու գազի արտանե-

տումները կրճատվել են 38,1 տոննայով: Ար-

մավիրի մարզում նույնպես տեղադրվել են 
արևային ջրատաքացուցիչներ, որոնք  2  են, 
սակայն դրանց թվաքանակի սակավ լինելու 
հետ մեկտեղ մարզում նույնպես նկատվում են 
դրական տեղաշարժեր, մասնավորապես Ար-

մավիրի մարզում էներգախնայողության ցու-

ցանիշը կազմում է 4200 կվտ/ժ, դրամախնա-

յողության ցուցանիշը՝188916 ՀՀԴ, իսկ ածխա-

թթու գազի արտանետումները կրճատվել են 
1,9 տոննայով: Հաջորդ մարզը, որտեղ տեղա-

դրվել են արևային ջրատաքացման համա-

կարգեր, Գեղարքունիքն է: Այստեղ տեղադր-

վել են այդպիսի 50 ջրատաքացման համա-

կարգեր, ինչի արդյունքում էներգախնայողու-

թյան ցուցանիշը կազմել է 155800 կվտ/ժ, դրա-

մախնայողության ցուցանիշը՝ 7007884 ՀՀԴ, 
իսկ ածխաթթու գազի արտանետումները̀ 
կրճատվել 69,2 տոննայով: Լոռու մարզում 
տեղադրված 2 ջրատաքացման համակարգե-

րի հետևանքով էներգախնայողությունը կազ-

մել է 5300 կվտ/ժ, դրամախնայողությունը՝ 
238394 ՀՀԴ, ինչի արդյունքում ածխաթթու 
գազի արտանետման ծավալները կրճատվել 
են 2,4 տոննայով: 34 ջրատաքացուցիչներ, 
որոնք տեղադրվել են Շիրակի մարզում, հան-

գեցրել են այն բանին, որ նման համակարգերի 
կիրառման արդյունքում մարզում էներգա-

խնայողության ցուցանիշը կազմել է 88700 
կվտ/ժ., դրամախնայողության ցուցանիշը 
կազմել է 3989726 ՀՀԴ, արդյունքում՝ ածխա-

թթու գազը կրճատվել 39,4 տոննայով: Սյունի-

քի մարզում տեղադրվել են 39 արևային ջրա-

տաքացման համակարգեր, ինչի արդյունքում 
էներգախնայողության ցուցանիշը կազմել է 
116200 կվտ/ժ, դրամախնայողության ցուցա-

նիշը՝ 5226676 ՀՀԴ, իսկ ածխաթթու գազի 
արտանետման ծավալները կրճատվել են 51,6 
տոննայով: Շուրջ 129 արևային ջրատաքաց-

ման համակարգեր տեղադրվել են Վայոց Ձորի 
մարզում, որտեղ դրական փոփոփությունները 
ակնհայտ կերպով են արտահայտված: Այս-

տեղ էներգախնայողության ցուցանիշը կազմել 
է 331200 կվտ/ժ, դրամախնայողության ցուցա-

նիշը՝ 14897376 ՀՀԴ, ինչի արդյունքում ածխա-

թթու գազի արտանետումները կրճատվել են 
147,0528 տոննայով:   

«Էներգաարդյունավետ» վարկային ծրագ-

րի դրական միտումները կանխորոշելու նպա-

տակով ̀ ՀՀ վարչապետի հանձնարարությամբ ̀ 
«ՀՀ չգազաֆիկացված համայքները ջերմային 
էներգիայով ապահովելու» ծրագրի շրջանակ-

ներում ամբողջովին անվճար ռեսուրսների 
տրամադրման արդյունքում Արմավիրի 
մարզի Լեռնամերձ գյուղում շուրջ 80 տան 
տանիքներում տեղադրվել են արևային 
ջրատաքացուցիչներ, և 29 տան տանիքներում՝ 



Աղյուսակ 2. Արևային ֆոտովոլտային համակարգերի տեղադրումը ՀՀ մարզերում. 
(Աղյուսակը կազմվել է օգտվելով www.minenergy.am և www.renewableenergyarmenia.am կայքի 

տվյալներից) 

Մարզ/համայնք 
Ընդհանուր 
գումար 

(ՀՀԴ) 
Քանակ 

Էներգախնայո-

ղություն 
(կվտ/ժ.) 

CO2 
նվազեցում 

(տ.) 
 

Դրամախնայո-

ղություն 

Արագածոտնի 
մարզ 5335000 4 18384 8,162496 826912,32 

Գեղարքունիքի 
մարզ 5070000 4 15344 6,812736 690173,12 

Սյունիքի մարզ 1550000 1 5088 2,259072 228858,24 
Վայոց Ձորի 
մարզ 2612000 2 8336 3,701184 374953,28 

 
Աղյուսակ 3. Արևային ջրատաքացման համակարգերի տեղադրումը ՀՀ մարզերում. 

(Աղյուսակը կազմվել է  www.minenergy.am և www.r2e2.am կայքերի տվյալների հիման վրա) 

ՀՀ մարզեր 
Ընդհ. 

Գումար, 
(ՀՀԴ) 

Քանակ 

Էներգախնայո-

ղություն, 
(Կվտ/ժ.) 

 

CO2 
Նվազե-

ցում, 
(տ.) 

Դրամախնայո-

ղություն, 
(ՀՀԴ) 

Արագածոտնի 
մարզ 

125037000 59 157800 70,0632 7097844 

Արարատի մարզ 14200000 33 85800 38,1 3859284 
Արմավիրի մարզ 680000 2 4200 1,9 188916 
Գեղարքունիքի 
մարզ 23010000 50 155800 69,2 7007884 

Լոռու մարզ 820000 2 5300 2,4 238394 
Շիրակի մարզ 14580000 34 88700 39,4 3989726 
Սյունիքի մարզ 18080000 39 116200 51,6 5226676 
Վայոց Ձորի մարզ 55749000 129 331200 147,0528 14897376 
 

արևային ֆոտովոլտային համակարգեր: Միա-

ժամանակ բնակիչներին տրամադրվել են նաև 
էներգախնայող լեդ լամպեր: Ընդհանուր ներ-

դրման ծավալը կազմել է շուրջ 40 մլն դրամ: 
Ծրագրի շրջանակներում վարչապետի հովա-

նավորչության ներքո ՀՀ-ում, կարելի է ասել, 
կազմավորվեց առաջին «արևային» և «էներ-

գախնայող» գյուղը՝ Լեռնամերձը:1 
Ամփոփում և առաջարկություն 
Այլընտրանքային և հատկապես վերա-

կանգնվող էներգետիկայի զարգացումը խելա-

միտ և ճիշտ քաղաքականության արդյունք է, 
քան, ուղղակի, վերականգնվող և անսպառ 
բնական  ռեսուրսների ներուժի առկայություն: 
Ուստի, Հայաստանի համար այդ ոլորտում 
                                                 
1 http://www.minenergy.am/article/871: 

 

ռազմավարական ծրագրի լայնամասշտաբ 
մշակումը և իրագործումը հրատապ խնդիր 
պետք է դարձնել: Էներգետիկ ռեսուրսների, 
էներգակիրների արդյունավետ օգտագործու-

մը, ջերմային կորուստների կրճատումը, 
էներգախնայողության համակարգի ներդրու-
մը, այլընտրանքային էներգակիրների օգտա-

գործումը պետք է լինեն մոտակա տարիների 
հրամայականը: Ելնելով այս ամենից ̀ առա-

ջարկում ենք հետևյալը: Շենք-շինությունների 
կառուցման նախագծերում պարտադիր նա-

խատեսում արևային գեներատորների, կոլեկ-

տորների տեղակայման հնարավորություն-

ներ: Կարծում եմ, սա ևս մեծ խթան կարող է 
հանդիսանալ մեր երկրում արևային էներ-

գետիկայի օգտագործմանն անցնելու և դրա 
հետագա զարգացման համար:    

  82 



 83

Օգտագործված գրականության ցանկ 

1. «Հայաստանի Հանրապետության 
էներգախնայողության և վերականգնվող 
էներգետիկայի ազգային ծրագիր» 
(Национальная программа энергоэффективности и 

возобновляемых источников энергии Республики 
Армения) 

2. http://www.minenergy.am/article/871 
3. www.r2e2.am 
4. www.renewableenergyarmenia.am 
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ՀՀայաստանի բանկային հատվածում մակրոպրուդենցիալ բնույթի 
կարգավորումների գործիքակազմը 

Գասպարյան Ռ.Լ. 
Հայ-Ռուսական Համալսարանի Տնտեսագիտության և Բիզնեսի Ինստիտուտ 

(Հայաստան, Երևան)   
rubengasparyan94@gmail.com 

 
Վճռորոշ բառեր՝  մակրոպրուդենցիալ, գործիքներ, ֆինանսական կայունություն, 

համակարգային ռիսկ, կարգավորում: 
 

Инструментарий макро-пруденциального регулирования в банковском секторе 
Армении 

Гаспарян Р.Л. 
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Резюме: Макропруденциальная политика, безусловно, может изменить всю структуру экономической 
политики. Основным преимуществом этой отрасли экономической политики является разнообразие 
инструментов. Мировой опыт показывает, что практически во всех странах были использованы 
пруденциальные инструменты, в основном не включенные в рамки какой-либо экономической политики. 
Впервые была собрана и обобщена база данных об использовании макропруденциальных регулятивных мер в 
банковском сектор Армении, и проанализировано их влияние на экономику и финансовую стабильность. Опыт 
показывает, что внедрение инструментов макропродукции и микропродукции оказывает существенное влияние 
на всю систему. Особенно важно применение ослабления пруденциальной политики, так как повышается 
вероятность материализации накопленных рисков в общей системе. 
Ключевые слова: макропруденциальное, инструментарий, финансовая стабильность, системный риск, 
регулирование. 
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Abstract: Macro-prudential policy can certainly change the whole structure of the economic policy. The main 
advantage of this branch of economic policy is the diversity of its tools. World experience has shown that practically all 
countries have used prudential tools, mostly not included in any economic policy framework. For the first time, the 
macro-prudential regulatory functions used in the banking sector of RA have been summarized in the overall database 
and their impact on the economy and financial stability has been analyzed. Experience shows how the implementation 
of both macro-prodrudential and micro-prodigious regulation tools have a major impact on the stability of the overall 
system. Especially important is the application of loosening prudential policies, as the likelihood of materializing the 
accumulated risks in the common system rises. 
Keywords: macro-prudential, instruments, financial stability, systemic risk, regulation. 
 

Ներածություն 

ՀՀ Կենտրոնական Բանկը այլևս ունի 

երկու հիմնական նպատակ: Գների կայունու-

թյան ապահովմանը ավելացել է նաև ֆինան-

սական կայունության ապահովումը: Բան-

կային համակարգի կարգավորման ոլորտում 

սա կարևորագույն փոփոխություններից մեկն 

է: ֆինանսական կայունությունը ապահովե-

լուն համար ԿԲ-ն հնարավորություն կստանա 

կիրառել մակրոպրուդենցիալ քաղաքականու-

թյան ամբողջ գործիքակազմը:  Դա թույլ կտա 

ԿԲ-ին կազմակերպել երկու նպատակների 

համադրումը, մեգառեգուլյատորի գործա-

ռույթների կազմակերպված և նպատակա-

դրված իրացումը: Դրա համար շատ կարևոր է 

հասկանալ, թե որ մակրոպրուդենցիալ գոր-

ծիքների կիրառում է միջազգային փորձում 

եղել ամենաարդյունավետը և մինչ օրս ինչ 

պրուդենցիալ գործիքակազմ է կիրառել ԿԲ-ն, 

ինչպիսի նպատակներ է ունեցել և ինչ 

արդյունքի են հասել:  
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Փորձը ցույց է տվել, որ գրեթե բոլոր երկր-

ներում օգտագործվել են պրուդենցիալ կար-

գավորման գործիքներ՝ հիմնականում ներառ- 

Մակրոպրուդենցիալ կարգավորման ինստիտուցիոնալ կառուցվածքը Նկար 1 

          
 
Աղբյուր՝ Հեցինակի հաշվարկները, հիմնվախ ԱՄՀ Մակրոպրուդենցիալ քաղաքականության հարցոման 

տվյալների բազայի վրա: (https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2018/04/30/pp043018-imf-

annual-macroprudential-policy-survey IMF 2017 Macroprudential Policy Survey ) 

 

ված չլինելով որևէ տնտեսական քաղաքա-

կանության շրջանակի մեջ: Հաճախ այս գոր-

ծիքները ներառվել են միկրոպրուդենցիալ 

կարգավորման կառուցվածքի մեջ, լինելով 

մոնետար քաղաքականության կցորդը: Բացի 

դա, տվյալ գործիքների կիրառումը յուրա-

քանչյուր պարագայում ուղղված է եղել 

կոնկրետ արդեն իսկ նկատելի և նյութակա-

նացված խնդրի լուծմանը: Հայաստանը այս 

կոնտեքստում էլ բացառություն չէ: Նպատակ 

ունենալով բարձրացնել ՀՀ ֆինանսական ինս-

տիտուտների կայունությունը  2006թ.-ից  ՀՀ 

Կենտրոնական բանկը ներդրել է ֆինանսա-

կան կարգավորման և վերահսկողության ռիս-

կերի վրա հիմնված միասնական համակարգ, 

որոնք հիմնվել են և փոփոխվել են նաև հաշվի 

առնելով Բազելյան առաջարկությունները: 

Ներկայումս ՀՀ ԿԲ-ն ունի մեգառեգուլյատորի 

կարգավիճակ և գործնականում չի եղել գների 

կայունության և ֆինանսական կայունության 

ապահովման մշակված գործառույթների և 

նպատակների տարանջատում: ԿԲ-ն ստանձ-

նել է ֆինանսական համակարգի կայունութ-

յունը ապահովելու պատասխանատվություն, 

դրա սահմանները, գործիքակազմը և նպա-

տակները հիմա և ապակայում անընդհատ 

կլինեն մշակման, հստակեցման և հղկման 

գործընթացում: Այս կառուցվածքային փոփո-

խությունը ամրագրվել է «Հայաստանի Հան-

րապետության Կենտրոնական բանկի» մասին 

ՀՀ օրենքով. Հոդված 4. Կենտրոնական բանկի 

հիմնական նպատակներն ու գործառույթները: 

1. Մակրոպրուդենցիալ 
քաղականության գործիքները 

Այդ նպատակով ուսումնասիրում ենք 

միջազգային լավագույն փորձը՝ առանձնաց-

նելու պրուդենցիալ կարգավորման հնարա-

վոր գործիքները, որոնք կարող ենք ազդել 

մակրոտնտեսական կայունության վրա որևէ 

ձևով: Ենթադրվում է, որ թեկուզ և առանձին 

գործիքի կիրառման առաջնային նպատակը չի 

հանդիսանում համընդհանուր ֆինանսական 

կայունության ապահովումը, այդ գործիքը 

կարող է նաև անուղղակի կամ ավելի քիչ 
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արդյունավետությամբ ազդել ֆինանսական 

համակարգի կայունության վրա: Ինչպես նաև 

գործիքի մոդիֆիկացված կիրառումը նույնպես 

կարող է դրական ազդեցություն ունենալ  

Մակրոպրուդենցիալ կարգավորման գործիքակազմը Նկար 2 

Աղբյուր՝ Հեղինակի հաշվարկները՝ հիմնված ԱՄՀ մակրոպրուդենցիալ քաղաքականության հարցման 

տվյալների բազայի վրա:  (https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2018/04/30/pp043018-imf-

annual-macroprudential-policy-survey IMF 2017 Macroprudential Policy Survey) 

 

ֆինանսական կայունության ապահովման 

գործում:  

Արժույթի Միջազգային Հիմնադրամը, 

Եվրոպական Կենտրոնական Բանկը, առան-

ձին հետազոտողներ և քաղաքականություն 

վարող ինստիտուտներ հավաքագրում են 

մակրոպուդենցիալ կարգավորման և գործի-

քակազմի կիրառման տվյալների բազաներ 

(Nier et al., 2018) և (Budnik and Kleibl, 2018): 

ԱՄՀ-ի մակրոպրուդենցիալ քաղաքակա-

նության հարցման միջոցով հավաքագրած 

տվյալների բազան պարունակում է տեղեկա-

տվություն 141 երկրում կիրառված մակրո-

պրուդենցիալ բնույթի կարգավորման գործիք-

ների և միջոցառումների վերաբերյալ, որոնք 

համապատասխանում են մակրոպրուդենցիալ 

քաղաքականության սահմանմանը ըստ ԱՄՀ-

ի (IMF, 2013 եւ IMF-FSB-BIS 2016):  

Վերլուծելով տվյալների բազան, կարելի է 

եզրակացնել, որ ինստիտուցիոնալ տեսան-

կյունից քաղաքականության պատասխանա-

տուն երկրների մեծամասնությունում հանդի-

սանում են կենտրոնական բանկերը ունենա-

լով կոշտ լիազորություններ քաղաքականութ-

յան մշակման և իրացման գործում: Հարցմանը 

մասնակցած երկրներից 80-ի մոտ մակրո-

պրուդենցիալ կարգավորման լիազորություն-

ներով օժտված են կենտրոնական բանկերը: 

Եվս 25 երկրում կենտրոնական բանկում ան-

կախ կոմիտեներն են վարում մակրոպրուդեն-

ցիալ քաղաքականություն (տես՝ Նկար 1): 

Մակրոպրուդենցիալ քազաքականության 

գործիքակազմը ԱՄՀ-ն խմբավորվել է ըստ 

հետևյալ կատեգորիաների՝  

Բանկային հատվածի լայնահենք գործիք-

ներ, որոնք ներառում են կապիտալի բուֆեր-

ներ, ինչպիսիք են՝ կապիտալի պահպանման 

բուֆերը (capital conservation buffer - CCoB),  
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սահման լևերիջի գործակցի համար, Բազել 3-

ում նախատեսված կապիտալի հակացիկլիկ 

բուֆեր (countercyclical capital buffer - CCyB), 
վարկավորման աճի սահման, վարկերի հնա-

րավոր կորուստների պահուստավորման պա-

հանջ և այլ ընդհանուր միջոցառումներ:  

Բանկային հատվածի իրացվելիության 

գործիքներ: Ինչպես ցույց է տալիս վիճակա-

գրությունը, տվյալ կատեգորիան ներառում է 

բազմազան և լայնաշերտ գործիքակազմ և 

առավել հաճախ է օգտագործվում: Այս կատե-

գորիային են պատկանում իրացվելիության 

բուֆերներ, կայուն ֆինանսավորման պա-

հանջներ, ոչ հիմնական ֆինանսական գործու-

նեության հարկեր, արտարժութային դիրքերի 

սահմաններ և այլ գործիքներ:  

Անհատների վարկավորման ոլորտի գոր-

ծիքների կատեգորիային են դասվում ֆիզիկա-

կան անձանց վարկավորման սահմանափա-

կումները, հիփոթեքային վարկերի համար 

վարկ-գրավ հարաբերակցության վերին սահ-

մանները և այլ գործիքներ:  

Բիզնես վարկավորման ոլորտի գործիքնե-

րի մեջ են մտնում վարկավորման սահմանա-

փակումները ըստ վարկառուի լևերիջի, վարկ-

կոմերցիոն անշարժ գույքի գրավով վարկի 

սպասարկում հարաբերակցության վերին 

սահմանը և այլ գործիքներ:  

Բիզնես վարկավորման ոլորտի գործիքնե-

րի մեջ են մտնում վարկավորման սահմանա-

փակումները ըստ վարկառուի լևերիջի, վարկ-

կոմերցիոն անշարժ գույքի գրավով վարկի 

սպասարկում հարաբերակցության վերին 

սահմանը և այլ գործիքներ:  

Բանկային համակարգում կիրառվող 

մակրոպրուդենցիալ կարգավորման գործիք-

ների ամբոջական ցանկը ըստ ԱՄՀ-ի դասա-

կարգման ներկայացվախ են հավելված 1-ում:  

Միջազգային փորձը ցույց է տալիս որ 

առավել հաճախ կիրառվում են իրացվելիութ-

յան և կապիտալի վրա հիմնված գործիքներ: 

2016 և 2017 թվականների ընթացքում այս 

գորխիքները կիրառվել են 217 և 212 անգամ 

համապատասխանաբար (տես նկար 2): 142 և 

141 անգամ կիրառվել են անհատներ վարկա-

վորումը կարգավորող գորրքիքներ և նորմա-

տիվներ ու գործիքներ, որոնց նպատակն է 

բարձրացնել խոշոր ֆինանսական ինստի-

տուտների կայունությունը, քանզի մեկ ընկե-

րության ռիսկայնության բարձրանալու պա-

րագայում մեծանում է նաև ընդհանուր հա-

մակարգի ռիսկը:  

Իրացվելիության և անհատների ոլորտի 

վարկավորման ռիսկայնությունը նվազեցնե- 
Նկ. 1. Մակրոպրուդենցիալ կարգավորման 

գործիքակազմը 

 
3ա. 

 
3բ. 

(Աղբյուր՝ Հեցղնակի հաշվարկները, հիմնված 
ԱՄՀ Մակրոպրուդենցիալ քաղաքա-

կանության հարցոման տվյալների բազայի 
վրա: 

(https://www.imf.org/en/Publications/Policy-
Papers/Issues/2018/04/30/pp043018-imf-

annual-macroprudential-policy-survey IMF 
2017 Macroprudential Policy Survey): 

Գործիքակազմի տեսակի նշանակման համար 
տես հավելված 1:) 

 

լուն ուղղված կարգավորումները շատ են, 

քանզի մեծ է նաև հասանելի գործիքների 
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բազմազանությունը և դրանց կիրառությունը, 

մասնավորապես միկրո-պրուդենցիալ նպա-

տակով բավականին հեշտ է: 2016 և 2017թ.-

ների ընթացքում մեկ երկիրում միջինը կի 

Մակրոպրուդենցիալ գործիքակազմը ԵՄ երկրներում: Նկար 4 

 
Աղբյուր՝ Եվրոպական Կենտրոնական Բանկի մակրոպրուդենցիալ քաղաքականության գնահատման բազա1 

                                                 
1 https://www.ecb.europa.eu/pub/research/working-papers/html/mapped.en.html 
Current version: 2017 - Updated: 22 February 2018 
2 https://www.ecb.europa.eu/pub/research/working-papers/html/mapped.en.html 
Current version: 2017 - Updated: 22 February 2018 

Մակրոպրուդենցիալ քաղաքականության մեղմացում և խստացում ԵՄ 

երկրներում: 

Նկար 5 

 
Աղբյուր՝  Եվրոպական Կենտրոնական Բանկի մակրոպրուդենցիալ քաղաքականության գնահատման բազա2 



րառվել են 5.25 իրացվելիության գործիքներ, 

4.02 անհատների վարկավորման ոլորտի 

գործիքներ և 1.87 կապիտալի և ընդհանուր 

լայնաշերտ կարգավորումներ: Մինչդեռ 134, 

108 և 104 է, այն երկրների քանակը որոնք 

երբևիցե կիրառել են այս գորքիքները: Կարելի 

է ենթադրել, որ կապիտալի նորմատիվները և 

այլ լայնաշերտ գործիքներ կիրառվում են 

ավելի քիչ հաճախ բայց ունենում են ավելի 

լայն ու երկարաժամկետ ազդեցություն, այն 

դեբքում, երբ օրինակ վարկ-գրավ հարաբե-

րակցությունը կարող է նորմավորվել վերին 

սահմանով և այդ սահմանը փոփոխվի ըստ 

արժույթի կամ առանձին վարկատեսակի, 

հնարավորություն տալով լուծել մակրոպրու-

դենցիալ կարգավորման ավելի կարճաժամ-

կետ և տեղայնացված խնդիրներ:  

Եվրոպական Կետրոնական Բանկի մակ-

րոպրուդենցիալ քաղաքականության գնա-

հատման բազայի (The Macroprudential Policies 

Evaluation Database - MaPPED) հնարավորու-

թյուն է տալիս  ավելի լայնաշերտ և պատմա-

կան/ժամանակային առումով ավելի մանրա-

մասն գնահատել մակրոպրուդենցիալ կարգա-

վորման կիրառության ազդեցությունը ֆինան-

սական կայունության, ընդհանուր տնտեսութ-

յան և տնտեսության առանձին ճյուղերի վրա: 

Ըստ Եվրոպական Կենտրոնական բանկի 

մակրոպրուդենցիալ քաղաքականության 

գնահատման բազայի մեթոդաբանության 53 

ենթակատեգորիայի գործիքներ խմբավորված 

են 11 ընդհանրացված կատեգորիաների մեջ c:   

Այս գործիքների կազմը ներառում է կապի-

տալի մինիմալ շեմեր և բուֆերներ, ռիսկերի 

կշիռներ, լևերիջ գործակիցներ, պահուստա-

վորման համակարգեր, վարկավորման 

ստանդարտներ, վարկավորման աճի սահ-

մանչափեր, ֆինանսական գործառույթների 

հարկեր, մեծ վարկային ազդեցության սահ-

մանչափեր, իրացվելիության պահանջներ, 

սահմանափակումներ արժութային և ժամկե-

տային անհամապատասխանության: ԵԿԲ-ի 

տվյալների բազան առանձնացնում է ռիսկերի 

կշիռների կիրառումը, որը կարող է էական 

ազդեցություն ունենալ ինչպես կապիտալի 

գործիքների կիրառության վրա, այնպես էլ 

պահուստավորման և իրացվելիության փաս-

տացի հաշվարկներում: 

ԵՄ երկրների փորձը ցույց է տալիս, որ 

1951-2018թթ.-ների ընթացքում ընդհանուր 

առմամբ 1919 անգամ կիրառվել են գործիքներ, 

որոնք եղել են կամ իսկապես մակրոպրու-

դենցիալ, կամ ըստ էության միկրո-պրուդեն-

ցիալ են, բայց ունեն հնարավորություն ազ-

դելու ընդհանուր բանկային համակարգի վրա: 

Նկար 4-ից կարելի է տեսնել, որ մակրոպրու-

դենցիալ քաղաքականությունը հիմնականում 

ենթադրել է քաղաքականության խստացում և 

գործունեության սահմանափակում: Առավել 

հաճախ մակրոպրուդենցիալ գործիքներ կի-

րառվել են 1990-ական թվականների սկզբին, 

2007 և 2014 թվականներին: Այս հաճախա-

կանացումները հիմնականում կապվաք են 

եղել 1988, 2005 և 2013-2015 թվականերին 

Բազելյան ակորդների (Բազել I, II, III) հրա-

պարակման, այնուհետև կիրառման հետ:  

2. ՀՀ բանկային հատվածում մակրո-
պրուդենցիալ բնույթի կարգավո-
րումները: 

Հայաստանի ֆինանսական համակար-

գում ամենամեծ տեսակարար կշիռը բաժին է 

ընկնում բանկային համակարգին, որին ֆի-

նանսական ակտիվները կազմում են ընդհա-

նուր ֆինանսական համակարգի ավելի քան 

90%-ը1: Այս պատճառով ֆինանսական համա-

կարգի կայունությունը ուժեղացնելուն ուղ-

ղված գործողությունների համար առավե-

լապես կարևոր է բանկային համակարգում 

ռիսկերի կուտակումը, դրանց գնահատումը և 

դրանք զսպելու նպատակով իրականացվող 

քաղաքականությունը:  

Հայաստանի համար մակրոպրուդենցիալ 

կարգավորման գործիքների կիրառման և 

քաղաքականության վարման բազա հավաքա-

գրելու նպատակով որպես մեթոդաբանական 

հիմք է օգտագործվել Եվրոպական Կետրոնա-

կան Բանկի մակրոտնտեսական քաղաքակա-

նության գնահատման բազայի (The Macropru-

dential Policies Evaluation Database - MaPPED) 

մեթոդաբանությունը2:  Տվյալների բազայում 

հավաքագրվել է 2003թ.-ից մինչև 2017թ. Գոր-

ծիքների կիրառության պատմությունը: ՀՀ 

մակրոպրուդենցիալ կարգավորման գնահատ-

ման տվյալների բազան կարելի է գնահատել  

                                                 
1 ՖինանսականԿայունության հաշվետվություն, ՀՀ ԿԲ, 
2018, առաջին կիսամյակ,  
https://www.cba.am/AM/pperiodicals/fin_stab_I_18.pdf 
2 https://www.ecb.europa.eu/pub/research/working-papers/html/ 
mapped.en.html MaPPED Current version: 2017 - Updated: 22 
February 2018 
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այն կարգավորման գործիքների կյանքի ցիկլը, 

որոնք կամ իսկապես մակրոպրուդենցիալ են, 

կամ ըստ էության միկրոպրուդենցիալ են, 

բայց ունեն հնարավորություն ազդելու ընդ-

հանուր բանկային համակարգի վրա:  

Նպատակ ունենալով ընդգրկել առավել 

լայն շրջանակ գործիքների և հարմարեցնել 

դասակարգումը Հայաստանյան բանկային 

համակարգում կիրառված գործիքակազմին, 

գործիքների ընդհանուր ցանկին է ավելացվել 

կապիտալի մինիմալ մակարդակի սահմանա-

փակումը, որպես կապիտալի գործիք: Ի 

հավելումն դրա, ռիսկերի կշիռները բնակելի 

անշարժ գույքի գրավով և կոմերցիոն անշարժ 

գույքով ապահովված վարկերի համար միա-

վորվել են մեկ ընդհանուր կատեգորիայի մեջ՝ 

ռիսկի կշիռներ անշարժ գույքով ապահովված 

վարկերի համար: Գործիքների նկարագրութ-

յան, հաշվարկների և հաշվարկային մեթոդ-

ների կիրառման և դասակարգման համար 

հիմք է վերցվել ԵԿԲ տվյալների բազայի 

հավաքագրման մեթոդաբանությունը: 

ՀՀ մակրոպրուդենցիալ կարգավորման գործիքակազմը 2003-2018: Նկար 6 

 
Աղբյուր՝ հեղինակի հաշվարկներ հիմնված ՀՀ մակրոպրուդենցիալ քաղաքականության տվյալների բազայի վրա: 

 

ՀՀ մակրոպրուդենցիալ գորքիների թիրախավորումը ըստ արժույթների Նկար 7 

 
Աղբյուր՝  հեղինակի հաշվարկներ` հիմնված ՀՀ մակրոպրուդենցիալ քաղաքականության տվյալների բազայի վրա: 
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Տվյալների բազան հիմնականում հավա-

քագրվել է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 

հրապարակված «Հայաստանի ֆինանսական 

համակարգը. զարգացումը, վերահսկողությու-

նը, կարգավորումը”3 պարբերականի տարե-

կան հաշվետվություններում և «Ֆինանսական 

կայունության հաշվետվություն”4 պարբերա-

կանի տարեկան հաշվետվություններում 

փաստագրված 2003-2017 թվականներին ներ-

                                                 
3 https://www.cba.am/am/SitePages/pperiodicals.aspx  
«Հայաստանի ֆինանսական համակարգը. զարգացումը, 

վերահսկողությունը, կարգավորումը” ՀՀ ԿԲ, 2003-2017: 
4 https://www.cba.am/am/SitePages/pperiodicals.aspx 
«Ֆինանսական կայունության հաշվետվություն» ՀՀ ԿԲ 

2007-2017 

դրած կամ կիրառություն ստացած կարգա-

վորման գործողությունները:5 ՀՀ մակրոպրու-

դենցիալ քաղաքականության տվյալների բա-

զան ընդհանուր առմամ մակրոպրուդենցիալ 

բնույթի գործիքների 70 կիրառություն է փաս-

տագրել 2003-2017 թվականների ընթացքում: 

                                                 
5 Քանզի տվյալ հաշվետվությունները և դրանցում 

փաստագրված կարգավորումների կիրառումը չի 

փաստագրվել մակրոպրուդենցիալ քաղաքականության 

կատեգորիաների դասակարգմամբ: Կիրառված 

կարգավորումները դասակարգվել են բացառապես 

հեղինակի մասնագիտական դատողությունների և 

մեկնաբանությունների հիման վրա և արտահայտում է 

հեղինակի կարծիքը: 

ՀՀ ֆինանսական կայության ցուցանիծներ 2005 - 2018: Նկար 9 

 
Աղբյուր՝  ԱՄՀ Ֆինանսական կայունության ցուցանիշներ (IMF Financial Soundness Indicators): 

ՀՀ մակրոպրուդենցիալ քաղաքականության մեղմացում և խստացում 2003-

2018 և ֆինանսական ակտիվների որակը: 

Նկար 9 

 
Աղբյուր՝  հեղինակի հաշվարկներ` հիմնված ՀՀ մակրոպրուդենցիալ քաղաքականության տվյալների բազայի վրա: 
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Առավել հաճախ՝ 16 անգամ օգտագործվել 

են իրացվելիության պահանջներ և արժույ-

թային և մարման ժամկետների անհամապա-

տասխանության սահմաններ: Նվազագույն 

կապիտալի պահանջներ և վարկավորման 

աճի տեմպը զսպելու նպատակով կիրառված 

սահմանափակումները կիրառվել են համա-

պատասխանաբար 14 և 11 անգամ: Ռիսկերի 

կշիռների կիրառումը, դրանց փոփոխությունը 

հիմնականում պայմանավորված է եղել 

բանկային սեկտորում իրացվելիության կամ 

նվազագույն կապիտալի նորմատիվների 

հաշվարկում ճշգտումներ և փոփոխություն-

ներ մտցնելու համար:  

Հատկանշանական է և հեշտ բացատրելի, 

որ պրուդենցիալ կարգավորման գործիքների 

կիրառմամբ Հայաստանի բանկային համա-

կարգում հաճախ թիրախավորվում է արտա-

քին արժույթով գործիքները կամ գործառ-

նությունները: Այս ֆենոմենը բացատրվում է 

բանկային համակարգի բարձր դոլարիզա-

ցիայի մակարդակով: Միմիայն արտաքին 

արժույթներին թիրախավորած գորքիքները 

կիրառվել են 17 անգամ, որը ընդհանուր 

կիրառված գործիքների 24.3% Է կազմում: 

Մնացած գորքիները ընդհանուր են, և ուղ-

ղված են եղել ուղղված են եղել կարգավորելու 

բոլոր արժույթներով արտահայտված գործառ-

նությունները (տես նկար 7):  

Հայաստանում կիրառված մեղմացնող 

քաղաքականության դեպքերը շատ չեն և 

հիմնականում կիրառվել են 2007-2008 և 2013-

2014 թվականներին (տես նկար 9): Հատկա-

նշական է, որ այս երկու դեպքերում էլ ֆինան-

սական համագորգի ճգնաժամը երկար 

սպասել չի տվել (տես նկար 10): Օրինակ 

2007թ.-ին  բանկերի ընթացիկ իրացվելիութ-

յան (Ն22) նորմատիվային նվազագույն պա-

հանջը 80%-ից դարձել է 60% իսկ ընդհանուր 

իրացվելիության նորմատիվի (Ն21) սահմա-

նաչափը 20%-ից իջեցվել է և սահմանվել է 

15%: 

2008 թ.-ի ընթացքում ՀՀ պետական գան-

ձապետական պարտատոմսերի համար սահ-

մանվել է 0% ռիսկի կշիռ: Սահմանվել են 50% 

ռիսկի կշիռ հիփոթեքային վարկերի համար 

որոնք բավարարում են հիփոթեքային վար-

կերի տրամադրման նվազագույն պայման-

ներին, որորնք սահմանվել են ՀՀ ԿԲ-ի կող-

մից: Սահմանվել է 75% ռիսկի կշիռ մանրա-

ծախ պահանջների համար և ձևակերպվել են 

պահանջը մանրածախ համարելու պայ-

մանները: Սահմանվել են նաև այլ պահանջ-

ներ՝ մասնավորապես Հայաստանի Հանրա-

պետության տարածքում գործող բանկերի, 

վարկային կազմակերպությունների և օտար-

երկրյա բանկերի Հայաստանի Հանրապե-

տության տարածքում գործող մասնաճյուղերի 

նկատմամբ և դրանց գծով հաշվարկված տո-

կոսների հոդվածի համար սահմանվել է 50% 

ռիսկի կշիռ:  

2013թ.-ին Ն3 և Ն4 նորմատիվների հաշ-

վարկման ընթացքում անձինք չեն համարվում 

փոխկապակցված (կապված), եթե պետութ-

յունը, Միջազգային ֆինանսական կորպորա-

ցիան, Եվրոպական վերակառուցման և զար-

գացման բանկը և (կամ) Ասիական զարգաց-

ման μանկը տիրապետում են այդ անձանց 

ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի (բաժ-

նեմասերի, փայամասնակցությունների) 20 

տոկոսից ավելիին կամ իրավունք ունեն օրեն-

քով չարգելված այլ ձևով կանխորոշելու 

նրանց որոշումները: Միջազգային ֆինանսա-

կան կազմակերպություններից և այլ ֆինան-

սական կազմակերպություններից Կանոնա-

կարգ 2-ով սահմանված պահանջներին բա-

վարարող պարտատոմսերով ներգրավված 

միջոցն ազատվել են պարտադիր պահուստա-

վորումից: Ասյպիսի կարգավորումները մե-

ծացնում են կապիտալի ներհոսքի ավելաց-

ման և տոկոսադրույքների նույնիսկ նվազեց-

ման պարագայում կապիտալի ներհոսքը 

զսպելու կարողության սահմանափակում: 

ՀՀ բանկային համակարգում այլ կարևոր 

կարգավորման գործողություններից է հանդի-

սանում բանկերի խոշորացմանը ուղված ԿԲ-ի 

քաղաքականության նպատակով մինիմալ 

կապիտալի սահմանի կապիտալի պահանջի 

պարբերաբար բարձրացումն է: Իսկ 2014թ.-ին 

ընթացում դեպոզիտների պարտադիր պա-

հուստավորման պահանջների փոփոխութ-

յունն է կարողացել է զսպել Հայաստանի բան-

կային համակարգում դոլարիզացիայի մա-

կարդակի աճը և բարձրացնել դրամավար-

կային քաղաքականության արդյունավետութ-

յունը: 

Եզրակացություն  
Առաջին անգամ հավաքագրվել է Հայաս-

տանի բանկային կիրառված մակրոպրուդեն-

ցիալ կարգավորման գորքիքների տվյալների 
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բազան 2003-2018 թվականների համար: Փոր-

ձելով ծածկել հնարավորինս բազմազան 

գործիքներ մենք վերցնում ենք 53 ենթակա-

տեգորիայի գործիքներ, որոնք խմբավորված 

են 11 ընդհանրացված կատեգորիաների մեջ:   

Այս գործիքների կազմը ներառում է կապի-

տալի մինիմալ շեմեր և բուֆերներ, ռիսկերի 

կշիռներ, լևերիջ գործակիցներ, պահուստա-

վորման համակարգեր, վարկավորման ստան-

դարտներ, վարկավորման աճի սահմանչա-

փեր, ֆինանսական գործառույթների հարկեր, 

մեծ վարկային ազդեցության սահմանչափե, 

իրացվելիության պահանջներ, սահմանա-

փակումներ արժութային և ժամկետային 

անհամապատասխանության: ՀՀ Բանկային 

համակարգում առավել հաճախ կիրառել են 

իրացվել են իրացվելիության և կապիտալի 

մինիմալ պահանջների գորքիները, իսկ առա-

վել մեծ ազդեցություն են ֆինանսական հա-

մակարգի և կայունության վրա ունեցել կապի-

տալի մինիմալ պահանջները և դեպոզիտների 

ու փոխառությունների պարտադիր պահուս-

տի մինիմալ պահանջների փոփոխություն-

ները: Ակտիվների հնարավոր կորուստների 

պահուստավորման պահանջների և լևերիջի 

գործակցի կիրառությունը ապագայում նույն-

պես կարող է ունենալ դրական ազդեցություն 

ընդհանուր մակրոպրուդենցիալ կարգավո-

րումը համակարգելու և արդյունավետութ-

յունը բարձրացման վրա: 
 
Օգտագործված գրականության ցանկ 

1. ՀՀ ԿԲ, «Հայաստանի ֆինանսական 
համակարգը. զարգացումը, 
վերահսկողությունը, կարգավորումը» 2003-
2017: 

2. ՀՀ ԿԲ, «Ֆինանսական կայունության 
հաշվետվություն», 2007-2017 

3. ՀՀ ԿԲ, «ՖինանսականԿայունության 

հաշվետվություն», 2018, առաջին կիսամյակ: 

4. ՀՀ ԿԲ «ԲԱՆԿԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ 

ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ 

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՈՐՄԱՏԻՎՆԵՐԸ» 

Կանոնակարգ 2: 2007 թ. N 39-Ն 
5. Bank of England, "The role of macroprudential policy 

". Discussion Paper, November, 2009. (на англ. яз.). 
6. BIS, "Models and tools for macroprudential analysis" 

Working Paper No. 21, May, 2012. (на англ. яз.). 
7. Borio, C. E. V. and I. Shim, 2008 "What Can (Macro-

)Prudential Policy do to Support Monetary Policy?’, 
Ssrn, (242). doi: 10.2139/ssrn.1120287. (на англ. яз.). 

8. Borio, C. "Macroprudential frameworks: experience, 
prospects and a way forward I – The intellectual 
shift", 2018, pp. 1–9. (на англ. яз.) 

9. Budnik, K. and Kleibl, J. ''Macroprudential regulation 
in the European Union in 1995-2014: introducing a 
new data set on policy actions of a macroprudential 
nature'', 2018 January, European Union in, (2123). 

10. Cerutti, E., C. Stijn and M. Patrick, "Systemic Risk in 
Global Banking: What Available Data Can Tell Us 
and What More Data are Needed?". IMF Working 
Paper 11/222, 2011. (на англ. яз.) 

11. Financial Stability Board, IMF, BIS, 
"Macroprudential policy tools and frameworks". 
Update to G20 Finance Ministers and Central Bank 
Governors, February, 2011. (на англ. яз.). 

12. Galati, G. and R. Moessner, "Macroprudential policy–
a literature review", 2011, p. 337. (на англ. яз.). 

13. International Monetary Fund, "The interaction of 
monetary and macroprudential policies", International 
Monetary Fund, Washington, 2013. (на англ. яз.). 

14. IMF-FSB-BIS "Elements of Effective 
Macroprudential Policies", August, 2016, pp. 1–22. 
(на англ. яз.). 

15. IMF staff "The IMF’s Annual Macroprudential Policy 
Survey: Objectives, Design, and Country Response", 
2017 April, pp. 1–19. 

16. Lim, C., I. Krznar, F. Lipinsky, A. Otani, and X. Wu, 
"The Macroprudential Framework: Policy 
Responsiveness and Institutional Arrangements". IMF 
Working Paper 13/166, July. 2013. (на англ. яз.). 

17. https://www.imf.org/en/Publications/Policy-
Papers/Issues/2018/04/30/pp043018-imf-annual-
macroprudential-policy-survey IMF 2017 
Macroprudential Policy Survey  

18. https://www.ecb.europa.eu/pub/research/working-
papers/html/mapped.en.html  Current version: 2017 - 
Updated: 22 February 2018 

19. https://www.cba.am/am/SitePages/pperiodicals.aspx 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Регион и мир, 2019, № 3 

 94

Հավելված 1.    
Աղյուսակ 1. Մակրոպրուդենցիալ կարգավորման գորքիքակազմը ըստ ԱՄՀ կատեգորիաների: 

Ինդեքս  Մակրոպրուդենցիալ գործիքակազմ 

II Բանկային հատվածի լայնահենք գործիքներ 
II.A. Կապիտալի հակացիկլիկ բուֆեր 
II.B. Կապիտալի պահպանման բուֆեր 
II.C. Լևերիջի գործակցի սահման 
II.D. Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստավորման պահանջ  
II.E. Վարկավորման աճի սահման 
II.F. Այլ ընդհանուր միջոցառումներ 
III Անհատների վարկավորման ոլորտի գործիքներ 
III.A. Անհատների կապիտալի պահանջներ 
III.B. Անհատների վարկավորման աճի սահման 
III.C. Վարկավորման սահմանափակումներ կամ Վարկառուի ընտրության չափանիշներ 
III.C.1. Վարկ-գրավ հարաբերակցության վերին սահման 
III.C.2. Վարկ-եկամուտ հարաբերակցության վերի սահման 
III.C.3. Վարկի սպասարկում-եկամուտ հարաբերակցության վերին սահման  
III.C.4. Ամորտիզացիայի ժամկետի սահման 
III.C.5. Առանց գրավ վարկերի արգելք 
III.C.6. Այլ 

III.D. Անհատների վարկերի գումարի վերին սահման 
III.D.1. Փոփոխուն դրույքով վարկեր 
III.D.2. Արտարժույթով վարկեր 
III.D.3. Բարձր վարկ-գրավ գործակցով վարկեր 
III.D.4. Բարձր վարկ-եկամուտ գործակցով վարկեր 
III.D.5. Բարձր վարկի սպասարկում-եկամուտ գործակցով վարկեր 
III.D.6. այլ 

III.E. Հարկային գործիքներ համակարգային ռիսկը զզպելու հարկային գործիքները 
III.F. Այլ միջոցներ՝ ուղղված Անհատների տրվող վարկերից համակարգային ռիսկերը մեղմելուն 
IV Բիզնես վարկավորման ոլորտի գործիքներ 
IV.A. Բիզնես ոլորտի կապիտալի պահանջներ 
IV.B. Բիզնես ոլորտի վարկավորման աճի սահման 
IV.C. Վարկավորման սահմանափակումներ կամ Վարկառուի ընտրության չափանիշներ 
IV.C.1. Վարկ-կոմերցիոն անշարժ գույքով գրավ հարաբերակցության վերին սահման 
IV.C.2. Վարկ-կոմերցիոն անշարժ գույքի գրավով վարկի սպասարկում հարաբերակցության վերին սահման 
IV.C.3. Վարկառուի լևերիջի վերին սահման 
IV.C.4. Այլ 

IV.D. Բիզնես վարկի արժեքի առավելագույ սահման 
IV.D.1. Արտարժույթով վարկեր 
IV.D.2. Հատուկ բնագավառների վարկավորում 
IV.D.3. Այլ 

IV.E. Հարկային գործիքներ համակարգային ռիսկը զզպելու 
IV.F. Այլ միջոցներ՝ ուղղված բիզնեսին տրվող վարկերից համակարգային ռիսկերը մեղմելուն 
V Բանկային հատվածի իրացվելիության գործիքները 
V.A. Իրացվելիության բուֆերներ 
V.A.1. Իրացվելիության գործակից 
V.A.2. Իրացվելիության գործակից ըստ արժույթի 



 95

V.A.3. Իրացվելի ակտիվների գործակից 

V.A.4. Իրացվելի ակտիվների գործակից ըստ արժույթի 
V.A.5. Այլ 

V.B. Կայուն ֆինանսավորման պահանջներ 
V.B.1. Կայուն ֆինանսավորման գործակից 
V.B.2. Կայուն ֆինանսավորման գործակից ըստ արժույթի 
V.B.3. Հիմանկան ֆինանսավորման գործակից 

V.B.4. Հիմանկան ֆինանսավորման գործակից ըստ արժույթի 
V.B.5. Վարկ-ավանդ գործակից 
V.B.6. Վարկ-ավանդ գործակից ըստ արժույթի 

V.B.7. Մարման ժամկետների անհամապատասխանության սահմաններ 
V.B.8. Մարման ժամկետների անհամապատասխանության սահմաններ ըստ արժույթի 
V.B.9. Այլ 

V.C. Ոչ հիմնական ֆինանսավորման հարկեր կամ տույժեր 
V.C.1. Ընդհանուր 
V.C.2. Առանփնացված ըստ արժույթի 

V.D. Մակրոպրուդենցիալ նպատակներով պարտադիր պահուստավորում 
V.D.1. Ընդհանուր 
V.D.2. Առանփնացված ըստ արժույթի 

V.E. Արտարժութային դիրքերի սահմանափակումներ 
V.E.1. Զուտ արտարժույթի փոխարկման դիրքեր 
V.E.2. Համախառն արտարժույթի փոխարկման դիրքեր 

V.E.3. Արտարժութային սվոպերի կամ ածանցյալ գործիքների դիրքեր 

V.F. Արտարժույթով ֆինանսավորման սահմանափակումներ 
V.G. Համակարգի իրացվելիության ռիսկերի նվազեցման այլ գործիքներ 

VI Ոչ բանկային սեկտորում համակարգի իրացվելիության ռիսկերի և ակտիվների զեղչված վաճառքները 
նվազեցման այլ գործիքներ 

VI.A. Ակտիվների կառավարման ոլորտ 
VI.B. Ապահովագրական ընկերություններ 
VI.C. Կենսաթոշակային ֆոնդեր 
VI.D. Կենտրոնացված փոխհաշվարկների համակարգ 
VI.E. Արժեթղթերի շուկա 
VI.F. Արժեթղթավորում 
VI.G. Այլ 

VII Ֆինանսական համակարգում համակարգային կարևորություն ունեցող ինստիտուտներից եւ 
փոխկապակցվածությունից բխող ռիսկերի զսպման գործիքներ 

VII.A. Ֆինանսական համակարգում համակարգային կարևորություն ունեցող ինստիտուտներից բխող ռիսկերի 
զսպման գործիքներ 

VII.A.1. Կապիտալի հավելյալ պահանջներ համակարգային կարևորություն ունեցող ինստիտուտների համար 

VII.A.2. Իրացվելիության հավելյալ պահանջներ համակարգային կարևորություն ունեցող ինստիտուտների 
համար 

VII.A.3. Այլ 

VII.B. Փոխկապակցվածությունից բխող ռիսկերի զսպման գործիքներ 
VII.B.1. Ֆինանսական ինստիտուտների միջև պարտքի սահման 
VII.B.2. Հավելյալ ռիսկի կշիռներ ֆինանսական ինստիտուտների միջև պարտքերի համար 

VII.C. Համակարգային կառուցվածքային ռիսկերը զսպելու այլ գործիքներ 
 



Регион и мир, 2019, № 3 

 96
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Анализ позитивных и негативных аспектов глобализации банковского бизнеса 

Багдасарян В. В. 
Ереванский государственный университет, факультет экономики и управления 

vardanfortis33@gmail.com 
 

Резюме: Вместе с процессами глобализации, набирает обороты и глобальная банковская деятельность. 
Устранение идеологических барьеров, а также развитие технологий, особенно средств комуникаций, позволило 
банкам активизировать свою деятельность за рубежом.  
Пока нет единого мнения о влиянии глобальных банков на государство. Некоторые специалисты, на примере 
ряда стран, утверждают, что присутствие иностранных банков имеет определенный положительный эффект. 
Другие утверждают обратное, приводя примеры стран, в которых иностранные банки способствовали 
возникновению кризисных ситуаций.  
Утверждение о том что банковские организации развитых стран, работающих в развивающихся странах, 
работают более эффективно, чем их отечественные конкуренты, не получило однозначной поддержки в 
профессиональной литературе. Есть ряд исследований, которые поддерживают классический подход, но есть 
также исследования, которые показывают, что в некоторых странах (особенно в Латинской Америке) 
эффективность «дочек» иностранных банков и эффективность местных банков не сильно отличаются. 
Вопрос о роли международных банков в формировании и распространении кризисных явлений достаточно 
сложен. Многочисленные исследования показывают, что подразделения иностранных банков реагируют на 
кризисные ситуации так же, как и местные кредитные организации, в частности, путем сокращения своей 
кредитной и инвестиционной деятельности. Во времена кризиса часто случается, что иностранным банкам 
представляется более целесообразным закрыть свои дочерние банки и в целом выйти из кризиса. Что касается 
кризисов, следует уточнить еще одно утверждение в отношении международных банков. То есть, из-за тесного 
сотрудничества и взаимозависимости глобальных банков и международных финансовых институтов, 
кризисные явления в одной части мира могут нанести ущерб домашним хозяйствам в других частях мира по 
эффекту домино. Следует отметить, что в этом случае не только глобальные банки, которые становятся 
распостранителями кризисов, это также могут быть местные банки. Местные банки могут покупать 
рискованные облигации на внешнем рынке, которые представляют собой облигации с надутыми ценами какого 
небудь крупного иностранного банка. 
Изучив опыт разных стран, становится ясно, что экономическое развитие страны в первую очередь зависит от 
качества экономической политики страны. И иностранные банки берут на себя роль ускорителя в случае 
хорошей или плохой экономической политики. В случае хорошей экономической политики иностранные банки 
способствуют экономическому росту, а в случае плохой экономической политики, способствуют кризисам и 
ухудшению ситуации. 
 Ключевые слова: банк, глобализация, кризис, международный, система, экономика, правительство, политика, 
исследования, иностранный. 
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Abstract: Together with the processes of globalization, global banking is also gaining momentum. The elimination of 
ideological barriers, as well as the development of technology, especially communication tools, allowed banks to 
intensify their activities abroad. 
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There is no consensus on the impact of global banks on the state. Some experts, using the example of a number of 
countries, argue that the presence of foreign banks has a certain positive effect. Others argue the opposite, citing 
examples of countries in which foreign banks have contributed to the emergence of crisis situations. 
The assertion that the banking organizations of developed countries operating in developing countries operate more 
efficiently than their domestic competitors have not received unequivocal support in the professional literature. There 
are a number of studies that support the classical approach, but there are also studies that show that in some countries 
(especially in Latin America), the efficiency of subsidiaries of foreign banks and the efficiency of local banks are not 
very different. 
The question of the role of international banks in the formation and spread of crisis phenomena is quite complex. 
Numerous studies show that divisions of foreign banks respond to crisis situations in the same way as local credit 
organizations, in particular, by reducing their lending and investment activities. As for crises, one more statement 
should be clarified with regard to international banks. That is, due to the close cooperation and interdependence of 
global banks and international financial institutions, crisis phenomena in one part of the world can cause damage to 
households in other parts of the world due to the domino effect. It should be noted that in this case, not only global 
banks, which become distributors of crises, it can also be local banks. Local banks can buy risky bonds in the foreign 
market, which are bonds with inflated prices of some large foreign bank. 
Having studied the experience of different countries, it becomes clear that the economic development of a country 
primarily depends on the quality of the country's economic policy. And foreign banks take on the role of an accelerator 
in the event of a good or bad economic policy. In the case of a good economic policy, foreign banks contribute to 
economic growth, and in the case of a bad economic policy, they contribute to crises and worsen the situation. 
Keywords: bank, globalization, crisis, international, system, economy, government, policy, research, foreign. 
 

Գլոբալացման գործընթացների հետ 
միասին, նոր թափ է հավաքում նաև բանկերի 
միջազգային, և երբեմն նաև գլոբալ գործու-
նեությունը: Գաղափարական արգելքների 
վերացումը, ինչպես նաև տեխնոլոգիաների՝ 
հատկապես կապի միջոցների զարգացումը 
թույլ տվեցին որպեսզի բանկերն ավելի ին-

տենսիվացնեն իրենց գործունեությունն 
արտերկրում: Տարածման համար հատկա-

պես գրավիչ շուկա էին նոր անկախացած, 
կամ անցումային տնտեսություն ունեցող 
երկրները: Այսօր, համաշխարհային տնտե-

սության մի շարք ոլորտներում միջազգային 
բանկերի դերը անփոխարինելի է դարձել: 

Երկրի վրա օտարերկրյա բանկերի ազ-

դեցության հարցի շուրջ միասնական կարծիք 
դեռևս գոյություն չունի: Որոշ տնտեսագետ-

ներ, մի շարք երկրների օրինակը բերելով, 
պնդում են, որ օտարերկրյա բանկերի ներ-

կայությունը ունենում է միանշանակ դրա-

կան ազդեցություն: Մյուսները պնդում են 
հակառակը, բերելով այն երկրների օրինակը, 
որտեղ օտարերկյա բանկերը նպաստել են 
ճգնաժամային իրավիճակների առաջացմա-

նը: Մենք որոշել ենք ավելի մանրամասն 
ուսումնասիրել տվյալ դեպքերը, վերջնական 
կարծիք կազմելու համար: 

Մի շարք հեղինակների աշխատություն-

ներում ապացուցվում է այն ենթադրությունը, 
որ զարգացող երկրներում օտարերկրյա բան-

կերի ներկայության ընդլայնումը բերում է այդ 
երկրներում տոկոսադրույքների անկմանը, 

վարկային ռեսուրսների ալոկացիայի բարե-

լավմանը, ինչպես նաև տեղական վարկային 
կազմակերպությունների և ազգային բանկա-

յին համակարգերի աշխատանքի էֆեկտիվու-

թյան բարձրացմանը: 
Դա երևում է նաև մեր ուսումնասիրութ-

յուններից: Մենք վերցրել ենք անցումային յոթ 
արևելաեվրոպական՝ Լեհաստան, Չեխիա, 
Հունգարիա, Սլովակիա, Էստոնիա, Լիտվա, 
Լատվիա, և երկու նախկին հարավսլավական՝ 
Հորվաթիա, Սլովենիա, երկրներ, և դիտարկել 
ենք այն ժամանակահատվածը (2000-ական-

ների սկիզբ), երբ օտարերկրյա վերահսկողու-

թյամբ բանկերի քանակը, և դրանց ակտիվ-

ների մեծությունը այդ երկրների բանկային 
համակարգերի ընդհանուր ակտիվների մեջ 
սկսեցին որակական աճ արձանագրել:  

Նշենք, որ օտարերկրյա բանկերի թիվը 
աճել է տեղական բանկերի թվի նվազմանը 
զուգահեռ: Իսկ օտարերկրյա բանկային կա-

պիտալի բաժինը այդ թվականներին հասել է 
իր գագաթնակետին, միջինը կազմելով 77%:  

Ներկայացված աշխատանքների արդ-

յունքները գնահատելով, հարկավոր է նաև 
նշել հետևյալը: Մի կողմից, կասկած չի առա-

ջացնում այն փաստը, որ օտարերկրյա բան-

կերի մուտքի արդյունքում միջազգային մըր-

ցակցության ուժեղացումը խթանում է տեղա-

կան վարկային կազմակերպություններին 
ավելի օպտիմալացնել իրենց գործունեությու-
նը, այդ թվում նաև հաստատել տնտեսապես 
ավելի հիմնավորված տոկոսադրույքներ: 
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Գծապատկեր 1. Օտարերկրյա նշանակալի մասնակցությամբ բանկերի քանակի և վարկեր/ՀՆԱ 

հարաբերակցության աճը անցումային տնտեսությամբ ինը երկրներում. 1999-2009 (%). 
(Հաշվարկվել և կազմվել է հեղինակի կողմից, հիմնվելով ''Global Financial Development 

Database''. World Bank Group. 2018.-ի տվյալների վրա:) 
 
 
 
Մյուս կողմից, պարզ է որ 2000-ական թթ-ի 

զարգացող երկրներում տոկոսադրույքների 
նվազեցմանը և բանկային հատվածի արդյու-

նավետության ավելացումը ընդհանուր առ-

մամբ անհնար կլիներ առանց ազատ մրցակ-

ցությունը և ներդրումները խթանող քաղաքա-

կանության:  
Ազգային և օտարերկրյա ծագումով բանկե-

րի համեմատական արդյունավետության 
գնահատականները ցույց են տալիս, որ զար-

գացած երկրներում տեղական վարկային 
հաստատությունները, իրենց ֆինանսական և 
գործառնական ցուցանիշներով, հիմնակա-

նում, գերազանցում են օտարերկրյա բանկերի 
ստորաբաժանումներին: Դա կապված է նրա 
հետ, որ օտարերկրյա բանկերը չունենալով 
նշնակալից մրցակցային առավելություններ, 
ստիպված են հավելյալ ծախքեր կրել, կապ-

ված զարգացած երկրների գերհագեցած շու-
կաներ մուտք գործելու հետ:  

Մենք ուսումնասիրել ենք խոշոր միջազ-

գային բանկերի հայրենիք հանդիսացող, և 
միևնույն ժամանակ ազատական տնտեսա-

կան քաղաքականություն վարող երկրների 
բանկերի ցուցակի առաջին տասնյակում 
օտարերկրյա բանկերի ներկայությունը:  
 Մեծ Բրիտանիայի բանկերի առաջին 
տասնյակում միակ օտարերկրյա բանկը իս-

պանական Santander-ի համանուն դուստրն է, 
որն իր կապիտալի մեծությամբ վեցերորդն է: 
Հետաքրքիր է, որ դեռևս մի քանի տարի առաջ 
Santander-ը իր ակտիվների մեծությամբ հինգե-

րորդն էր, սակայն հետագայում բրիտանական 
Standard Chartered բանկը նրանից առաջ 
անցավ: 
 Գերմանիայի ամենախոշոր տաս բանկերի 
ցուցակի մեջ միակ օտարերկրյա նշանակալի 
ներկայություն ունեցող բանկը Իտալիայում 
տեղակայված UniCredit Bank AG-ի դուստր 
հանդիսացող HypoVereinsbank-ն է:  
 Ֆրանսիայի և Կանադայի բանկային հա-

մակարգերի առաջավոր տասնյակում ևս ներ-

կա են մեկական արտասահմանյան բանկեր, և 
հատկանշական է որ երկու դեպքում էլ խոսքը 
գնում է բրիտանական HSBC-ի դուստրերի 
մասին: Ֆրանսիայում այն զբաղեցնում է յոթե-

րորդ տեղը, Կանադայում՝ ութերորդ: 
 Իտալիայում, առաջնորդ տասնյակում ներ-

կա են երկու օտարերկրյա բանկեր, և երկուսն 
էլ հանդիսանում են ֆրանսիական բանկերի 
դուստրեր: BNP Paribas-ի դուստր Banca 
Nazionale del Lavoro-ն զբաղեցնում է յոթերորդ 
տեղը, իսկ Crédit Agricole Italia-ն տասերորդն է: 
 Ճապոնիայի բանկերի առաջին տաս-

նյակում օտարերկրյա բանկերը բացակայում 
են: Դրան կա երկու բացատրություն. 

1. Մինչև վերջին ժամանակները, Ճապո-

նիան գրեթե բոլոր տեսակի օտարերկրյա 
ընկերությունների համար կիրառում էր 
մուտքի խոչընդոտներ:  

2. Ճապոնական բանկային համակարգը 
բավական կենտրոնացած է, և օտարերկրյա 
բանկերի համար շատ դժվար է մրցակցել 
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ճապոնական ավանդական բանկային հսկա-

ների հետ: 
 ԱՄՆ-ի բանկային առաջատարների մեջ 
նույնպես օտարերկրյա բանկերը բացակայում 
են: Սակայն, այս դեպքում դա հիմնականում 
բացատրվում է օտարերկրյա բանկերի անմըր-

ցունակության մակարդակով:1 
Միևնույն ժամանակ, այն թեզը, թե զարգա-

ցած երկրների բանկային կազմակերպություն-

ները, որոնք գործում են զարգացող երկրնե-

րում, ավելի արդյունավետ են աշխատում քան 
իրենց տեղացի մրցակիցները, մասնագիտա-

կան գրականության մեջ միանշանակ աջակ-

ցություն չի ստանում: Գոյություն ունեն մի 
շարք աշխատություններ, որոնք պաշտպա-

նում են դասական մոտեցումը, սակայն կան 
նաև հետազոտություններ, որոնք ցույց են 
տալիս որ որոշ երկրներում (հատկապես 
լատինամերիկյան), օտարերկրյա բանկերի 
«դուստրերի» և տեղական բանկերի արդյու-

նավետության ցուցանիշները այնքան էլ շատ 
չեն տարբերվում:  

Լատինամերիկյան երկրներում միշտ եղել 
է բանկ – ձեռնարկություն կապը: Այսինքն, այս 
կամ այն ոլորտում ներգրավված որևէ ընկե-

րություն ուներ նաև գործարար կապեր որևէ 
բանկի հետ, կամ էլ ուղղակի վերահսկում էր 
այդ բանկը: Բանկերը, իրենց հերթին առաջին 
իսկ պահանջի դեպքում, իրենց հետ կապված 
ընկերություններին ապահովում էին ֆինանս-

ներով: Նույն բանկերը շատ հաճախ իրենց 
գործունեությունը ուղղում էին կառավարութ-

յան պոպուլիստական խոստումներին համա-

ձայն՝ այս կամ այն ոլորտը, կամ աշխարհա-

գրական շրջանը վարկավորելուն: Այս ամենը 
հնարավոր էր, դե ֆակտո ինքնուրույնությու-
նից զուրկ կենտրոնական բանկերի թույլտվու-

թյամբ: Այսպիսի պայմաններում, օտարերկ-

րյա բանկերը մուտք գործելով լատինամերիկ-

յան երկիր, իրենց հետ նոր բանկային մշա-

կույթ բերելու փոխարեն, ավելի եկամտաբեր 
էին համարում հարմարվել գործող պայման-

ներին: Դրանից բացի, օգտվելով կենտրոնա-

կան բանկերի տկարությունից, օտարերկրյա 
բանկերը (տեղականների հետ միասին) վա-

րում էին էքսեսիվ վարկավորման քաղաքա-

կանություն, ինչը բերում էր վարկային փու-

                                                 
1 Banks Around The World - https://www.relbanks.com/worlds-
top-banks 

չիկների և ճգնաժամային իրավիճակների 
ձևավորմանը: Այդպիսի ճգնաժամեր տեղի 
ունեցան Չիլիյում (1982-1983 թթ.), Վենեսուե-

լայում և Մեքսիկայում (1994 թ.), և Արգեն-

տինայում (2001 թ.):  
Չիլիում մինչև 1974 թ-ը oտարերկրյա վար-

կային կազմակերպությունների գործունեութ-

յան վրա գործում էր սահմանափակում, իսկ 
տնտեսության մեջ մեծ դեր էր խաղում պետա-

կան հատվածը: Հետագայում, երբ տեղի էր 
ունենում արդյունաբերության և բանկային 
հատվածի լայնածավալ սեփականաշնորհում, 
թույլատրվեց նաև օտարերկրյա բանկերի 
մուտքը երկիր, և դրանց իրավունքները լիովին 
հավասարեցվեցին տեղականների իրավունք-

ների հետ: Սակայն, տնտեսության արմա-

տական ազատականացումը բերեց վերևում 
հիշատակված բանկեր - ձեռնարկություններ 
կապին, դրանից բխող հետևանքներով: Այդ 
հետևանքներից էր վարկվորման մակարդակի 
անկառավարելի աճը: Սա բերեց 1982-1983 թթ-
ի բանկային ճգնաժամին, երբ տնտեսության 
մեջ «վատ» վարկերի ծավալը մոտավորապես 
հավասարվել էր ողջ բանկային համակարգի 
կապիտալացման մակարդակին: Այդ ժամա-

նակ երկրում գործող 19 օտարերկրյա բանկե-

րից երեքում ժամկետանց վարկերի մեծությու-
նը շուրջ երկու անգամ գերազանցում էր իրենց 
կապիտալի և պահուստների գումարը: Քանի 
որ այդ ճգնաժամը տեղի էր ունեցել ընդհա-

նուր տնտեսական բարեփուխումների գործըն-

թացի համատեքստում, շուտով, Չիլիի կառա-

վարությունը միջոցներ ձեռնարկեց իրավիճա-

կը շտկելու, և նախորդի կրկնությունը թույլ 
չտալու համար: Բանկային համակարգի ստա-

բիլ գործունեության համար մշակվեցին հըս-

տակ կանոններ՝ ինքնավար կենտրոնական 
բանկի հովանավորությամբ: Իսկ բանկային 
կապիտալը համալրելու համար, նորից սկսեց 
խրախուսվել օտարերկրյա բանկերի մուտքը: 
Վերջիններս, այս անգամ պետք է գործեին նոր 
կանոններին համապատասխան:2  

Ի տարբերություն Չիլիի, որտեղ օտարերկ-

րյա բանկերը մուտք գործեցին տնտեսության 
ազատականացման և շուկայականացման 
պայմաններում, երբ առաջացած ճգնաժամի 
պատճառը գերազատականացումն էր, իրա-

                                                 
2 M. Margitich. “The 1982 Debt Crisis and Recovery in Chile“. 
Lehigh University. 1999. 
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վիճակը Վենեսուեալայում և Մեքսիկայում այլ 
էր: Այնտեղ, օտարերկրյա բանկերը գործում 
էին պետական և մասնավոր հատվածների 
միաձուլման և գերկոռումպացվածության 
պայմաններում, և ըստ երևույթի հանդիսա-

նում էին այդ համակարգի մասը:  
Երբ ներքին խնդիրենրին գումարված 

նավթի համաշխարհային գների անկումը 
Վենեսուելայում առաջացրեցին  խորը տնտե-

սական ճգնաժամ, օտարերկրյա բանկերը 
հիմնականում կանգուն մնացին՝ իրենց մայր 
բանկերի օժանդակության շնորհիվ: Իսկ 
սնանկացած տեղական բանկերը սկզբում 
ազգայնացվեցին, իսկ հետո վերավաճառվե-

ցին օտարերկրյա գնորդներին: Օտարերկրյա 
գնորդները հիմնականում իսպանական բան-

կերն էին, որոնք պատմականորեն ակտիվ են 
տարածաշրջանում: Սակայն, անհրաժեշտ 
ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների բացա-

կայության պայմաններում, օտարերկրյա բան-

կերը դարձյալ չկարողացան էական փոփո-

խություններ առաջացնել վենեսուելական 
տնտեսությունում: Արդյունքում, 2000-ական 
թթ-ի սկզբին բոլոր խոշոր օտարերկրյա բան-

կերը ազգայնացվեցին երկրի հեղափոխական 
կառավարության կողմից: Այսպիսի անսպա-

սելի շրջադարձերը հազվադեպ չեն թույլ ինս-

տիտուցիոնալ միջավայր ունեցող երկրնե-

րում:3 
Միևնույն թույլ ինստիտուցիոնալ միջա-

վայրը, արտահանման ծավալների նվազումը, 
և պետական պարտքի աճը 1994 թ-ին հան-

գեցրեցին մեքսիկական ազգային արժույթի՝ 
Պեսոյի արժեզրկմանը, և ճգնաժամի առաջաց-

մանը: Եթե ճգնաժամին նախորդող իրադար-

ձությունները հիշեցնում են վենեսուելական 
օրինակը, ապա հետճգնաժամային զարգա-

ցումները ավելի հիշեցնում են չիլիական օրի-

նակը: Միջոցներ ձեռնարկվեցին տնտեսական 
վիճակը կայունացնելու, և վարկային կարգա-

պահությունը բարձրացնելու նպատակով: 
Ինչպես և շատ այլ դեպքերում բանկային 
համակարգում առաջացած բացերը եկան 
լրացնելու օտարերկրյա բանկերը: Այսօր, մեք-

սիկական բանկային համակարգը բնութա-

գրվում է որպես կենտրոնացման բարձր մա-

կարդակ ունեցող: Երկրում գործող 48 բանկե-

                                                 
3 R. De Krivoy, “THE VENEZUELAN BANKING CRISIS - 
EPILOGUE”. Toronto Centre. 2003. 

րից յոթը՝ BBVA Bancomer, CitiBanamex, 
Santander, Banorte, HSBC, Inbursa, և Scotia Bank 
վերահսկում են ընդհանուր բանկային համա-

կարգի 78%-ը: Նշվածներից միայն Banorte-ն է 
Մեքսիկական:4 Ընդհանրապես, G20-ի երկր-

ներում, օտարերկրյա բանկային կապիտալի 
մակարդակով Մեքսիկան գտնվում է առաջին 
տեղում:5 

Արգենտինան ջանում էր իր հարևան 
Չիլիի նման ստեղծել կայուն, ազատական 
տնտեսություն: Այդ նպատակով 1994 թ-ից 
սկսած այն վերացրեց օտարերկրյա բանկերի 
մուտքի համար բոլոր սահմանափակումները: 
Ցավոք սրտի, տնտեսական կայունության 
հասնելու նպատակով, կառավարությունը մեծ 
սխալ թույլ տվեց՝ այն արգենտինական պեսոյի 
փոխարժեքը կցեց ԱՄՆ դոլարին 1:1 հարա-

բերակցությամբ: Սկզբում դա բերեց որոշ կա-

յունության, և գնաճի կարգավորման: Սակայն, 
դոլարային փոխարժեքը շուտով բերեց արտա-

հանման թանկացմանը, և ներմուծման էժա-

նացմանը: Բանկերը առատորեն վարկավո-

րում էին ներմուծման գործընթացները, իսկ 
այդպիսի վարկավորման գործընթացում 
օտարերկրյա բանկերը տեղականներից հետ 
չէին ընկնում: Այդ ամենը 2001 թ-ին բերեց 
տնտեսական ճգնաժամի, հիպերինֆլյացիայի, 
և բանկերի սնանկացման: Մի շարք օտարերկ-

րյա բանկեր (օրինակ՝ կանադական Bank of 
Nova Scotia-ն) որոշեցին չօժանդակել իրենց 
«դուստրերին», և դուրս գալ Արգենտինայից: 
Արգենտինական ճգնաժամի թե առաջացման, 
թե կարգավորման մեջ օտարերկրյա բանկերի 
դերը ոչ գերազանցում էր, ոչ էլ զիջում էր 
տեղականներին: Ճգնաժամից հետո մինչ օրս, 
օտարերկրյա բանկային կապիտալի բաժինը 
տեղական բանկային կապիտալի մեջ հիմնա-

կանում գտնվում է կայուն 25 % մակարդակի 
վրա:6 

Այս ամենը ցույց է տալիս, որ օտարերկրյա 
բանկի ներկայությունը դեռևս բավարար 
պայման չէ, որպեսզի այն արդյունավետ գոր-

ծի: Երկիրը կարող է թույլ տալ ազատ մուտք 
գործել սեփական բանկային շուկա, սակայն 

                                                 
4 “Mexico - Banking Systems”.2018. export.gov-
https://www.export.gov/article?id=Mexico-Banking-Systems 
5 "Report for Selected Country Groups and Subjects". World 
Economic Outlook. International Monetary Fund. October 
2018. 
6 M. Feldstein, “Argentina’s Fall: Lessons from the Latest 
Financial Crisis”, Foreign Affairs. 2002 
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սահմանափակումներ և խոչընդոտներ առա-

ջացնել արդեն տեղում գործունեություն ծա-

վալելու վրա: Օրինակ,՝ մի շարք երկրներում 
ամբողջ շուկան կարող է վերահսկվել մեկ կամ 
մի քանի պետական բանկի կողմից, ինչպես 
Ադրբեջանոմ և Բելառուսում:  

Եվ վերջապես, ամենատարածված պըն-

դումներից է, որ օտարերկրյա բանկերը նախ-

ընտրում են իրենց բիզնեսը կենտրոնացնել 
երկրների տնտեսական կենտրոններում, այդ-

պիսով որևիցե ձևով չեն նպաստում երկրների 
զարգացման տարածաշրջանային անհավա-

սարության հաղթահարմանը: Ասում են, որ 
օտարերկրյա բանկերի քանակի աճը չի բերում 
բանկային ցանցերի խտության, կամ բնակ-

չությանը բանկային ծառայություններ մա-

տուցման ընդլայնմանը: Ավելին, եթե միջազ-

գային բանկերի շուկա մուտք գործելը տեղի է 
ունեցել տեղական հաստատությունների 
գնման ճանապարհով, ապա շատ հաճախ նոր 
տերերը ցանկանալով բարձրացնել ձեռք բեր-

ված ակտիվների շահութաբերությունը, իրա-

կանացրել են պակաս շահավետ ստորաբա-

ժանումների լիկվիդացում: Այդ պնդումը կա-

րող է իրական լինել, սակայն այն չի կարելի 
ընդունել որպես օրինաչափություն: Վերևում 
բերված մեր օրինակներից պարզ երևում է, որ 
օտարերկրյա բանկերը, տարբեր երկրներում 
իրականացնում տարբեր քաղաքականութ-

յուններ: Նույն HSBC-ն որը կենտրոնամերիկ-

յան զարգացող երկրում իր գործունեությունը 
սփռում է երկրի գրեթե ողջ տարածքով մեկ, 
Հայաստանում իր գործունեության շրջանակը 
սահամանափակում է մայրաքաղաքով: Կա-

րելի է ասել, որ օտարերկրյա բանկերը իրենց 
ռիսկերը սահմանափակելու նպատակով, 
շատ հաճախ տեղականներից ավելի զուսպ են 
վարկեր տրամադրելու հարցում, իսկ պոտեն-

ցյալ վարկառուներին ներկայացվող պահանջ-

ների հարցում ավելի խիստ են: Սակայն, դա 
չենք կարող անվանել միայն խոշոր ձեռնար-

կությունների, կամ վերազգային կորպորա-

ցիաների շահերի սպասարկում:   
Ավելի բարդ է ճգնաժամային երևույթների 

ձևավորման և տարածման մեջ միջազգային 
բանկերի դերի հարցը: Բազմաթիվ հետազո-

տություններ ցույց են տալիս, որ օտարերկրյա 
բանկերի ստորաբաժանումները իրենց գործե-

լու երկրներում, ճգնաժամային երևույթներին 
արձագանքում են նույն կերպ, ինչպես տեղա-

կան վարկային կազմակերպությունները, 
մասնավորապես համապատասխան չափե-

րով կրճատելով իրենց վարկային և ներդրու-
մային գործունեությունը:7 Ճգնաժամերի ըն-

թացքում հաճախ պատահում է այնպես, որ 
օտարերկրյա բանկերը ավելի նպատակա-

հարմար են գտնում փակել իրենց դուստր 
բանկերը, և ընդհանրապես դուրս գալ ճգնա-

ժամի մեջ գտնվող երկրից: Այդպես տեղի 
ունեցավ Արգենտինայում 2001 թ-ին, սակայն 
այնտեղ բանկերի փակումը մասայական չէր, և 
երկիրը լքած բանկերին շուտով փոխարի-

նեցին այլ օտարերկրյա բանկեր: Սակայն 
դրությունը այլ էր Հունաստանում, ընդամենը 
մի քանի տարի առաջ: Հունական ծանր ճգնա-

ժամի (2012թ.) հետևանքով երկիրը լքեցին 
գրեթե բոլոր օտարերկրյա բանկերը, որոնք 
իրենց դուստրերին վաճառեցին տեղական 
բանկերին: 

Շարունակելով ճգնաժամերի թեման, 
պետք է պարզաբանենք ևս մեկ պնդում մի-

ջազգային բանկերի վերաբերյալ: Այն է, որ 
գլոբալ մակարդակով միջազգային բանկերի, և 
այլ ֆինանսական կազմակերպությունների 
սերտ համագործակցության և փոխկախվա-

ծության հետևանքով, աշխարհի մի մասում 
առաջացած ճգնաժամային երևույթները կա-

րող են դոմինոյի էֆեկտով վնասել նաև աշ-

խարհի այլ հատվածներում գտնվող տնտե-

սություններին: Այդ երևույթի վառ օրինակն է 
2008-2009 թթ-ի ֆինանսատնտեսական ճգնա-

ժամը: Սակայն, պետք է նշենք որ այս դեպքում 
միայն գլոբալ բանկերը չէ, որ դառնում են 
ճգնաժամ փոխանցողներ, դա կարող են լինել 
նաև տեղական բանկերը: Տեղական բանկերը 
կարող են արտաքին շուկայում ձեռք բերել 
ռիսկային պարտատոմսեր (առանց վտանգի 
մասին իմանալու), որոնք էլ որևէ արտասահ-

մանյան «too big to fail» տեսակի խոշոր բանկի 
գերագնահատված պարտատոմսերն են հան-

դիսանում:  
Ամփոփելով երկրների տնտեսությունների 

վրա միջազգային բանկերի ազդեցության հե-

տևանքների ուսումնասիրությունը, հարկա-

վոր է ընդունել, որ այս ոլորտում դժվար է 
որևիցե ընդհանրացումներ անել, եթե ուշադ-

                                                 
7 Arena М., Reinhart С, Vazquez F. The lending Channel in 
Emerging Economies: Are Foreign Banks Different? - NBER, 
Cambridge, Working Paper №12340,2006. 
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րության կենտրոնում պահենք միայն բանկերի 
գործունեությունը: 

Մենք տեսանք, որ միևնույն տնտեսական 
հաջողությունները, և անկումները կարող են 
տեղի ունենալ ինչպես օտարերկրյա բանկերի 
նշանակալի ներկայությամբ երկրներում, այն-

պես էլ օտարերկրյա բանկերի սահմանափակ 
ներկայությամբ երկրներում: Տարբեր երկրնե-

րի փորձը ուսումնասիրելով, պարզ է դառնում 
որ երկրի տնտեսական զարգացումը առաջին 
հերթին կախված է այդ երկրի կողմից վարած 
տնտեսական քաղաքականության որակից: 
Իսկ օտարերկրյա բանկերը  թե լավ, թե վատ 
տնտեսական քաղաքականության դեպքում 
ստանձնում են գործընթացների արագացու-

ցիչի դերը: Լավ տնտեսական քաղաքականու-

թյան դեպքում օտարերկրյա բանկերը նպաս-

տում են տնտեսական աճին, իսկ վատ տնտե-

սական քաղաքականության դեպքում ընդհա-

կառակը, նպաստում են ճգնաժամերի առա-

ջացմանը, և իրավիճակի վատթարացմանը: 
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Ներածություն 

Տնտեսական հարաբերություններում ռազ-

մաարդյունաբերության դերի ու նշանակութ-

յան մասին կատարված վերլուծություններում 

գերակայում են ռազմական ծախսերի և 

տնտեսական աճի միջև փոխկապվածություն-

ների առկայության մասին  մակրոտնտեսա-

կան վերլուծությունները, իսկ առանձին երկր-

ների ռազմաարդյունաբերության ներկա իրա-

վիճակի ու ներուժի ուսումնասիրությունները 

սակավաթիվ են հասանելի տեղեկատվության 

բացակայության պատճառով: Ուստի անհրա-

ժեշտություն է առաջանում ռազմաարդյունա-

բերական զարգացման ներուժի գնահատման 

այնպիսի եղանակ կիրառել, որը կհիմնվի 

առկա քանակական տվյալների վրա և լավա-
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գույնս կնկարագրի ոլորտի զարգացման հնա-

րավորությունները` ելնելով ՀՀ տնտեսության 

և ռազմաարդյունաբերական համակարգի 

առանձնահատկություններից: Մասնավորա-

պես, ՀՀ ռազմաարդյունաբերական համալիրը 

ներկա փուլում զարգանում է հիմնականում 

թեթև արդյունաբերության, ծրագրային ապա-

հովման, ինչպես նաև՝ սպառազինությունների 

համար պահեստամասերի արտադրության 

ուղղությամբ՝ գլխավորապես պետական սուբ-

սիդավորմամբ գործող մի շարք ընկերություն-

ների կողմից, որոնց արտահանման ներուժը 

մնում է ցածր, չնայած այն հանգամանքին, որ 

դեռևս 1999 թվականից երկակի նշանակութ-

յան ապրանքների արտահանման խթանում 

հանրապետությունում համարվում է գերակա 

ուղղություն։     

Հետազոտության մեթոդաբանությունը 

ՀՀ ռազմաարդյունաբերական համալիրի 

զարգացման ռազմավարության առաջնային 

ուղղությունները որոշելու նպատակով նպա-

տակահարմար ենք համարել հիմնվել ոլորտի 

հետազոտության SWOT1 մեթոդի մոդիֆիկաց-

ված մոտեցման՝ SWOT-AHP վերլուծության 

վրա: Այս վերլուծության արդյունքում առանձ-

նացված ստրատեգիական երկու սցենարները 

հիմք են ծառայել Stakeholder վերլուծության 

Power/Interest մատրիցայի կառուցման հա-

մար, որի շրջանակներում բացահայտվել է 

յուրաքանչյուր ռազմավարական սցենարի 

իրականացման շահագրգիռ կողմերի շահե-

րը/ազդեցությունը որոշող հիերարխիան, ինչը 

առավել հեշտացնում է ռազմավարական նա-

խաձեռնությունների իրականացման ճանա-

պարհային քարտեզի կառուցումը:  

SWOT-AHP վերլուծություն: Այս մոտեցու-
մը հնարավորություն է ընձեռում փոփոխա-

կաններին բնութագրող ցուցանիշների ավե-

լացմամբ զուգորդել սուբյեկտիվ և օբյեկտիվ 

գնահատականները՝ այդպիսով բարձրացնե-

լով վերլուծության հավաստիությունը (Ali 
Görener et al. 2012, Golden et al. 1989): 

                                                 
1 Ներքին և արտաքին միջավայրերի համակարգված 
վերլուծության մեթոդիկա, որտեղ S – ներքին ուժեղ 
կողմեր, W – ներքին թույլ կողմեր, O – արտաքին 
հնարավորություններ, T – արտաքին սպառնալիքներ: 
Վերլուծության նպատակն է մշակել ուժեղ կողմերի և 
հնարավորությունների օգտագործմամբ թույլ կողմերի 
վերացման ու սպառնալիքների չեզոքացման 
ռազմավարական սցենարներ: 

Մասնավորապես՝ ավանդական SWOT վեր-

լուծության ժամանակ ընտրված գործոններին 

քանակական գնահատականներ չեն տրվում, 

ուստի հնարավոր չի լինելու օբյեկտիվ ընտ-

րություն կատարել մի քանի հնարավոր սցե-

նարների միջև, իսկ SWOT – AHP ինտեգրաց-

ված հիերարխիկ վերլուծության ժամանակ 

նշված խնդիրը փաստացիորեն լուծվում է: 

Վերլուծության մեթոդաբանություն հետևյալն 

է՝ SWOT վերլուծության առանձին գործոնների 

հիերարխիկ կառուցվածքի որոշում և SWOT 

աղյուսակի կազմում, SWOT խմբերը հետա-

գայում ստանում են իրենց խմբային գնահա-

տականը, 1-ից 9-ը սանդղակով (Saaty, 1980) 

որտեղ կենտ թվերը ներկայացնում են մի 

գործոնի համեմատ մյուսի կարևորությունը, 

ընդ որում 1-ը ներկայացնում է հավասար 

կարևորություն, 9-ը բացարձակ կարևորութ-

յուն: Զույգ թվերն օգտագործվում են նույն 

տրամաբանությամբ կոմպրոմիսային գնահա-

տականեր տալու համար: Հաջորդ քայլը նույն 

խմբում ընտրված գործոնների՝ վերոնշյալ 

սկզբունքի համաձայն զույգ առ զույգ համեմա-

տությունն է: Ստացված գործոնների կշիռները 

բազմապատկվում են խմբի կշռի հետ՝ ձևավո-

րելով վերլուծության շրջանակներում տվյալ 

գործոնի վերջնական արժեքը:  

ՀՀ աշխարհաքաղաքական իրավիճակը և 

տնտեսական առանձնահատկությունները 

պայմանավորում են ռազմաարդյունաբերութ-

յան ներուժի զարգացման անհրաժեշտութ-

յունը, քանի որ առկա են թե՛ ռազմավարական 

և թե՛ տնտեսական գործոններ, մասնավորա-

պես, ռազմական արտադրանքի մատակա-

րարման մոնոպսոնիան և ռազմաարդյունաբե-

րությունը՝ տնտեսության զարգացման լոկո-

մոտիվ ճյուղ դարձնելու իմպերատիվ կարևո-

րությունը, ինչը լրացուցիչ պահանջարկ և 

հնարավորություններ կստեղծի տնտեսության 

իննովացիոն ոլորտի համար:   
Ռազմաարդյունաբերության ոլորտի 
առանձնահատկությունները 
SWOT վերլուծությունը, հանդիսանալով 

ռազմավարական որոշումների ընդունման 

գործիք, ենթադրում է ոլորտի զարգացման 

սցենարների մշակում, ուստի մինչ բուն վեր-

լուծությունը, հարկ ենք համարում անդրա-

դառնալ ռազմաարդյունաբերության ոլորտի 

առանձնահատկություններից մի քանիսին, 

մասնավորապես՝ ոլորտի զարգացման հա-
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մար անհրաժեշտ նախապայմաններին և 

նպատակներին: 

Գիտական հետազոտություններում (Keith 
Krause 1992a, Jurgen Brauer 1998) առանձնաց-

վում է զարգացող երկրների տնտեսական 

հայեցակարգում ռազմական նշանակության 

արտադրության ընդգրկման 11 հնարավոր 

փուլ, որոնք մասնավորապես ընդգրկում են 

ներկրված ռազմական արտադրանքի տեխ-

նիկական սպասարկումից մինչև օժանդակող 

էլեկտրոնային միջոցների արտադրություն 

և/կամ սեփական R&D հնարավորությունների 

ընդլայնման հաշվին լիարժեք ռազմական 

տեխնիկայի արտադրություն: Ընդ որում մի 

շարք երկրներում (Իսրայել, Եգիպտոս, Հնդ-

կաստան) ռազմաարդյունաբերության ոլորտի 

ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ 

երկրները այս ոլորտում առկա տնտեսական 

ներուժի զարգացումը կարող են սկսել վերո-

նշյալ 11 փուլերից յուրաքանչյուրից, եթե առ-

կա են համապատասխան գիտատեխնիկա-

կան և արդյունաբերական հենքեր: Կարող ենք 

արձանագրել նաև, որ ներուժի զարգացման 

կարևոր նախապայման է ռազմաարդյունաբե-

րական արտադրանքի նկատմամբ արտաքին 

պահանջարկին զուգընթաց ներքին պահան-

ջարկի առկայությունը, ինչը հնարավորութ-

յուն է տալիս երկարաժամկետ պահանջարկ 

ապահովել ինչպես առանձին արտադրատե-

սակների այնպես էլ նրանց տեխնիկական 

սպասարկման նկատմամբ: Արդյունքում, ռազ-

մաարդյունաբերական համալիրները հնարա-

վորություն են ստանում կրճատել արտադ-

րանքի միավորին բաժին ընկնող հաստատուն 

ծախսերը, կրճատվում է նաև ոլորտին տրա-

մադրվող պետական սուբսիդիաների անհրա-

ժեշտությունը: Թեև ներքին պահանջարկը 

ռազմաարդյունաբերության ներուժի զարգաց-

ման անհրաժեշտ պայման է, այնուամենայնիվ 

արտաքին շուկայում մշտապես մրցակցային 

առավելություններ պահպանելու համար 

կարևոր է օտարերկրյա համագործակցութ-

յունը (որպես տեխնոլոգիական և գիտելիքի 

տրանսֆերի հիմնական աղբյուր) և գիտահե-

տազոտական և փորձակոնստրուկտորային 

աշխատանքների ֆինանսավորումը: Ընդ 

որում, օտարերկրյա համագործակցությունը 

կարող է արտահայտվել մի քանի եղանակով․ 

առաջավոր տեխնոլոգիաների հիման վրա 

նախագծված ռազմական արտադրանքի փո-

խանցում, որի տեխնոլոգիական առանձնա-

հատկությունների բացահայտումը թույլ է 

տալիս այն կրկնօրինակել, և արտադրական 

տեխնոլոգիաների փոխանցում, որի հիման 

վրա հնարավոր է սեփական արտադրանք 

թողարկել, որի տեխնիկական հատկանիշ-

ները կգերազանցեն օրիգինալին, և՛ արտա-

դրական և՛ գիտափորձարարական ամբողջ 

շղթայի տրամադրում, որը հնարավորություն 

է տալիս սեփական արտադրանք նախագծել: 

Ինչ վերաբերում է ռազմաարդյունաբերու-

թյան ոլորտի զարգացման նպատակներին, 

ապա ռազմաարդյունաբերության ոլորտի 

զարգացման շարժիչ ուժը կարելի է բաժանել 

երեք հիմնական խմբերի (Jurgen Brauer 1998, 

Rafał Wiśniewski 2012)՝  

 Ռազմավարական – ռազմական արտադ-

րանքի ներմուծումը երկրին կախվածության 

մեջ է դնում գլոբալ իրադարձություններից, 

տնտեսական պատժամիջոցներից, էմբարգո-

ներից (Franko-Jones, 1992): Վերոնշյալ խնդրից 

խուսափելու համար երկրներն ընտրում են 

ներմուծման փոխարինման ռազմավարութ-

յուն (Չինաստան, Եգիպտոս): Ռազմավարա-

կան առումով նպատակահարմար է նաև 

ռազմաարդյունաբերական համալիրի ար-

տադրանքի կյանքի ամբողջական ցիկլի 

սպասարկումը: 

 Տնտեսական – Ռազմաարդյունաբերության 

ոլորտի զարգացման արդյունքում առաջացող 

դրական էքստերնալները՝ մարդկային կապի-

տալի բարձր որակավորում, գիտական և 

տեխնիկական ավանդույթներ և այլն, (Wulf 

1987, Ball 1988, Brauer 1991a) խրախուսում են 

տնտեսության ինովացիոն հատվածի զարգա-

ցումը շաղկապել ռազմաարդյունաբերության 

հետ: Ոլորտի արտադրանքի նկատմամբ քիչ 

թե շատ կայուն պահանջարկը, որը ավելի քիչ 

է տատանվում քան բնականոն տնտեսական 

ցիկլերը մեկ այլ կարևոր տնտեսական խթան է 

հանդիսանում:  

ՀՀ ռազմաարդյունաբերության ոլորտի 
SWOT վերլուծություն 
Ամփոփելով վերոգրյալը կարող ենք եզ-

րակացնել, որ ՀՀ տնտեսության ռազմաար-

դյունաբերական ներուժի զարգացման հնա-

րավորությունները գնահատելու համար անհ-

րաժեշտ ենք համարում SWOT վերլուծության 

արդյունքում պատասխանել հետևյալ հարցե-

րին՝ 



Աղյուսակ 1: Ռազմաարդյունաբերության զարգացման SWOT գործոնները ՀՀ-ում 

Strenghts (S) Weaknesses (W) 

S1:  Զարգացած ICT համակարգ,  

S2: Վերականգնվող էներգետիկայի զարգացման տեմպեր, 

S3: ՏՏ ծառայությունների բարձր արդյունավետություն, 

S4: Ներքին պահանջարկի բարձր մակարդակ, 

S5: Աշխատավարձերի ցածր մակարդակ, 

S6: Ինովացիոն ներուժի առկայություն (GII) 

 

Oppotunities (O) 

W1: Մասնավոր R&D ներդրումների ցածր մակարդակ, 

W2: ՕՈՒՆ-երի ցածր մակարդակ, 

W3: Ինժեներական կրթության ցածր որակ, 

W4: Ֆինանսական շուկայի թերզարգացվածություն 

W5: Կապիտալազինվածության ցածր մակարդակ 

 

 

Threats (T) 

O1: ԵԱՏՄ, ԱՊՀ շուկաների հասանելիություն, 

O2: ԵՄ ասոցացման պայմանագիր, 

O3: Ինովացիոն բիզնես սկսելու և վարելու համեմատական լավ 

հնարավորություններ 

T1: Արտահանման շուկայում բարձր մրցակցություն, 

T2: Արտաքին պարտքի բարձր կշիռ, 

T3: Միգրացիայի բացասական սալդո, 

T4: Մեկ մատակարարից կախվածություն, 

T5: Գեոքաղաքական իրավիճակ 

 

 

1. Մատնանշել, թե զարգացման ինչպիսի 

սցենարը հնարավորություն կտա լավագույնս 

լուծել այն տնտեսական և ռազմավարական 

նպատակները, որոնք ընկած են ռազմաար-

դյունաբերության ոլորտի թիրախավորման 

հիմքում: 

2. Առանձնանցել այն գործոնները, որոնք 

կարող են խթանել ռազմաարդյունաբերական 

արտադրանքի ներքին պահանջարկը: 

3. Գնահատել գիտական և արդյունաբերա-

կան հենքը և առաջարկել ռազմաարդյունաբե-

րական համալիրի զարգացման օպտիմալ 

եղանակ: 

Գծապատկեր 1:  Օտարերկրյա ուղղակի 
ներդրումների զուտ ներհոսք (մլրդ. դրամ) 

 

Այս հարցերին պատասխանելու համար 

նպատակահարմար է նախ ներկայացրել ենք 

ավանդական SWOT վերլուծություն ՀՀ ռազ-

մաարդյունաբերության ոլորտի համար (Տե՛ս 

Աղյուսակ 1)։ 

SWOT-վերլուծության բաղադրիչներն ըն-

տրվել են քանակական ցուցանիշների հիման  

 

Գծապատկեր 2:  Վճարային հաշվեկշռում ՏՀՏ 
ծառայությունների արտահանման տես. Կշիռ 

 
վրա՝ համեմատելով ՀՀ ցուցանիշները Արևել-

յան Եվրոպայի հետխորհրդային երկրների 

(Ռուսաստան, Ուկրաինա, Բելառուս, Մոլդո-

վիա, Ադրբեջան, Վրաստան) և փոքր բաց 

տնտեսություն ունեցող երկրների հետ (Իսրա-

յել, Հվ. Կորեա, Սինգապուր, Շվեյցարիա, Ֆին-

լանդիա): Աղյուսակում ներկայացված են այն 

SWOT գործոնները, որոնք բավարարելով 

վերոնշյալ պայմանին լավագույնս բնութագ-

րում են ՀՀ տնտեսության ռազմաարդյունա-

բերության ոլորտի ներուժի զարգացման հնա-

րավորությունները, ինչպես նաև ներկայաց-

նում են այն էկզոգեն և էնդոգեն գործոնները, 

որոնք ազդում են ՀՀ արդյունաբերական հեն-

քի մրցունակության վրա: 1-5 գծապատկերնե-

րում պատկերված են համապատասխանա-

բար օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների 

զուտ ներհոսքը, ՏՀՏ ծառայությունների ար-

տահանման տեսակարար կշիռը վճարային 

հաշվեկշռում, ռազմական ծախսերի տեսա-

կարար կշիռը ՀՆԱ-ի մեջ, զուտ միգրացիան, 

գիտահետազոտական և փորձակոնստրուկ-

106 
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տորային ծախսերի տեսակարար կշիռը ՀՆԱ- 

ի մեջ1: Ինչպես երևում է գծապատկեր 1-ից 

վերջին տարիներին ՀՀ-ում գրանցվել է ՕՈՒՆ-

երի բավական ցածր մակարդակ, ինչն իր 

հերթին նշանակում է, որ տեխնոլոգիական 

տրանսֆերը ՀՀ-ում ընթանում է բավական 

դանդաղ՝ հանգեցնելով երկրում առկա նյու-

թաատեխնիկական հենքի բարոյական և ֆի-

զիկական մաշվածության: Արտաքին պարտքի 

բարձր տեսակարար կշիռը ՀՆԱ-ի կազմում2, 

վերջին տարիներին գրանցված միգրացիայի 

բացասական սալդոն, ուղեղների արտահոսքի 

և արտաքին պարտքի սպասարկման ծախսե-

րը հավելյալ խնդիրներ են ստեղծում երկրում 

ռազմավարական ուղղությունների զարգաց-

ման համար: Մյուս կողմից ներկա աշխար-

հաքաղաքական իրավիճակում պարտադր-

ված է ռազմական ծախսերի արդյունավետու-

թյան բարձրացման խնդիր: Միևնույն ժամա-

նակ ՀՀ-ում այլընտրանքային էլեկտրաէներ-

գիայի արտադրության տեմպերի ավելացու-

մը, ՏՀՏ ոլորտի արդիականացումը և շարու-

նակական զարգացումը, ինչպես նաև ՏՏ մաս-

նագետների պատրաստումը կարևոր քայլեր 

են տնտեսության ինովացիոն հատվածի զար-

գացման փորձի կուտակման և ՀՀ-ում ռազմա-

արդյունաբերության զարգացման հենքի կա-

յացման համար, իսկ ՏՀՏ զարգացած ենթակա-

ռուցվածքի առկայությունը բավական լավ 

հնարավորություն է երկակի նշանակության 

ռազմական արտադրանքի արտահանման 

հնարավորությունների ընդլայնման համար: 

Սակայն պետք է հաշվի առնել նաև, որ Հա-

յաստանը առկա ռեսուրսների պարագայում 

չի կարող գնային մրցակցություն ծավալել 

շուկայի խոշոր խաղացողների, ուստի,  ոլոր-

տի զարգացման ռազմավարության հիմքում 

պիտի լինի «որակ գնի դիմաց» թեզիսը պետք է 

լինի: Սակայն տնտեսության միայն մի ոլորտի 

զարգացվածությունը բավական չէ որակյալ և 

նորարարական տեխնոլոգիաների  նախագըծ-

ման, արտադրման և/կամ արդիականացման 

համար: ՀՆԱ-ի մեջ ԳՀՓԿԱ ծախսերի ցածր 

մակարդակն այս ճանապարհի գլխավոր 

խնդիրներից է: Համապատասխան գծապատ-

կերից երևում է, որ այս ցուցանիշով մենք 

                                                 
1 Գծապակերները գեներացված են data.worldbank.org էլ. 

կայքից 
2 Տեղեկատվությունը վերցված է ՀՀ Վիճ. Ծառայության էլ 

կայքից (www.armstat.am) 

զիջում ենք զարգացած երկրներին: Պետական 

և մասնավոր ԳՀՓԿԱ ծախսերի ցածր մակար-

դակը իր բացասական ազդեցությունն է թող-

նում տեխնոլոգիաների արդիականացման 

վրա՝ հանգեցնելով կապիտալազինվածության 

աննախադեպ ցածր մակարդակի: Չնայած այն 

հանգամանքին, որ ՀՀ ռազմաարդյունաբերու-

թյան ոլորտում կապիտալազինվածության 

ցուցանիշի հաշվարկ չի կատարվել, սակայն, 

ուսումնասիրելով այլ երկրներում կատարված 

հաշվարկները հնարավոր է ստանալ իրավի-

ճակի մոտավոր նկարագիրը: Մասնավորա-

պես, Ռուսաստանի պաշտպանական-արդյու-

նաբերական կոմպլեքսի համար կատարվող 

վերլուծություններում3 նշվում է, որ արդյունա-

բերական կոմպլեքսի կողմից օգտագործվող 

տեխնոլոգիաների 70%-ը ունի 100% մաշվա-

ծություն: Ընդ որում, անգամ Ռուսաստանում 

առկա է այդ բազայի թարմացման համար 

անհրաժեշտ ֆինանսական աղբյուրների 

սղություն երկու հիմնական պատճառով՝ 

1. ՌԱՀ ամբողջ գործունեությունն ուղղորդ-

վում և վերահսկվում է պետության կողմից՝ 

օտարերկրյա ընկերություններին դուրս թող-

նելով արտադրության պրոցեսից, 

2. Ռուսաստանի տնտեսական կառուցվածքը 

հիմնվում է նավթաարդյունահանող մի քանի 

խոշոր ընկերությունների վրա, ինչը չի նպաս-

տում մասնավոր ներդրումների ներհոսքին 

դեպի ռազմաարդյունաբերության ոլորտ: 

Գծապատկեր 3:  ՀՆԱ-ում ռազմական 
ծախսերի տես. կշիռ 

 

Նման խնդիրներից խուսափելու նպատա-

կով՝ ՀՀ ռազմաարդյունաբերության ոլորտի 

զարգացման   ռազմավարությունը   պետք   է  

                                                 
3 Michael Stocker: “The Russian Defence Industrial Base: A 
Critical Assessment” - 2012 
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Գծապատկեր 4:  Տարեկան միջին զուտ 
միգրացիա (2010-2017թթ) 

 

հիմնվի արտահանման ներուժ ունեցող քա-

ղաքացիական նշանակության ապրանքների 

և ծառայությունների ստեղծման վրա, որոնք 

հետագայում հնարավոր կլինի լոկալիզացնել 

ռազմաարդյունաբերական համալիրում: Այս 

համատեքստում հատկանշական է, որ գլոբալ 

ինովացիոն ինդեքում Հայաստանը զբաղեց-

նում է 66-րդ հորիզոնականը զբաղեցնելը, 

ինչը լավ հիմք կարող է հանդիսանալ ռազմա-

արդյունաբերության ոլորտի հետ շաղկապ-

ված զարգացման համար, քանի որ նույն 

գնահատականի համաձայն Հայաստանը շատ 

չի զիջում իրեն մոտ կանգնած երկրներին և 

համապատասխան հայեցակարգի առկայութ-

յան պարագայում կարող է ոլորտային զար-

գացման բարձր արդյունքներ գրանցել: Ամփո-

փելով SWOT վերլուծության առանձին գոր-

ծոնների նկարագրությունը ցանկանում ենք 

առանձնացնել մեկ այլ կարևոր խնդիր է ինժե-

ներական կրթության ցածր որակը և բարձրո-

րակ կադրերի սակավությունը: Բացառութ-

յամբ ՏՏ ոլորտի, այստեղ գրանցված ցածր 

պահանջարկի և դրանից ածանցվող ցածր 

աշխատավարձերի արդյունքում, Հայաստանը 

ոչ միայն կորցրեց ինժեներական բազան, այլև 

չկարողացավ բարձրորակ կրթությամբ ապա-

հովել նոր պատրաստվող կադրերին: 

Հետևաբար առաջնահերթ է նաև ռազմա-

արդյունաբերությունը համապատասխան 

կադրերով ապահովելու խնդիրը, որի լուծում-

ներից մեկն, իդեպ, կարող է լինել քաղաքա-

ցիական սեկտորի հետ ակտիվ համագոր-

ծակցությունը։ 

SWOT-AHP վերլուծությունը 
Աղյուսակ 2-ում ներկայացված են SWOT 

խմբերի համեմատական գնահատականները 

ըստ AHP սխեմայի: Պարզության համար 

ներկայացված մատրիցներում կարմիրով 

նշված են սյուներում նշված գործոնների 

գերակայությունը տողերում նշվածների 

նկատմամբ, իսկ սևերով՝ հակառակը4: Ստաց-

ված մատրիցի նորմավորման5 արդյունքում 

դուրս են բերվել SWOT հայտանիշի ընդ-

հանուր կշիռները: 

 

Գծապատկեր 5:  ՀՆԱ-ում ԳՀՓԿԱ ծախսերի 
տես. կշիռ 

 

Նույն սկզբունքով ներկայացվել են նաև 

յուրաքանչյուր խմբում ընդգրկված փոփոխա-

կանների համեմատական գնահատականնե-

րը: Արդյունքում, SWOT խմբերից ամենամեծ 

տեսակարար կշիռը ստացել է W խումբը 

(0.44), իսկ ամենափոքրը՝ O խումբը (0.08): 

Առանձին խմբերում ընդգրկված գործոնների 

համեմատական գնահատականները ցույց են 

տալիս, որ համեմատաբար կարևոր գործոն-

ներ են S խմբին պատկանող ռազմական և 

ինովացիոն արտադրանքի նկատմամբ «Ներ-

քին պահանջարկի բարձր մակարդակ»-ը և W 

խմբին պատկանող նշված ոլորտներ ուղղվող 

«Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների ցածր 

մակարդակ»-ը:  

O և T խմբի գործոններից առավել մեծ կա-

րևորություն ունեն O խմբի «ինովացիոն բիզ-

նես սկսելու առավել բարենպաստ պայման-

ներ» և T խմբի «Արտաքին պարտքի բարձր 

տեսակար կշիռ ՀՆԱ-ում» ցուցանիշները, ինչը 

մի կողմից ենթադրում է արտաքին ներդրող-

ներին ներգրավելու հնարավորություններ, 

մյուս  կողմից  կարող  է  սահմանափակել պե- 

                                                 
4   Եթե Ա գործոնը գերակայում է Բ գործոնին 3 անգամ, 

ապա Բ գործոնի կարևորությունը Ա-ի նկատմամբ 

կհավասարվի 1/3-ի: 
5 Նորմավորման նպատակով հաշվարկվել է գործոնների 

տեսակարար կշիռը համապատասխան սյունյակներում 

և վերցվել յուրաքանչյուր տողի միջինը որպես 

ընդհանրացված կշիռ: 



Աղյուսակ 2:  SWOT խմբերի համեմատական գնահատականները ըստ AHP սխեմայի  

SWOT Խումբ S W O T Խմբի կշիռ 

S 1 1/3 4 7 0.32 
W 3 1 3 4 0.44 
O 1/4 1/3 1 1/5 0.08 
T 1/7 1/4 1/5 1 0.16 

 

Աղյուսակ 3:  S խմբի գործոնների համեմատական գնահատականները ըստ AHP սխեմայի  

 
Աղյուսակ 4:  W խմբի գործոնների համեմատական գնահատականները ըստ AHP սխեմայի  

 

Weaknesses W1 W2 W3 W4 W5 Գործոնի 

կարևորություն 

W1 1 1/2 4 5 6           0.32  
W2 2 1 5 7 3           0.40  
W3 ¼ 1/5 1 1/4 1/5           0.05  
W4 1/5 1/7 4 1 1/3           0.08  
W5 1/6 1/3 5 3 1           0.15  

 

Աղյուսակ 4:  О խմբի գործոնների համեմատական գնահատականները ըստ AHP սխեմայի  
 

Opportunities O1 O2 O3 Գործոնի 

կարևորություն 

O1 1 2 1/3 0.19 
O2 1/2 1 1/5 0.27 
O3 3 5 1 0.54 

 

 
Աղյուսակ 5:  T խմբի գործոնների համեմատական գնահատականները ըստ AHP սխեմայի  

 

Threats T1 T2 T3 T4 T5 Գործոնի 

կարևորություն 

T1 1 1/2 1/3 2 2 0.17 
T2 2 1 6 4 4 0.41 
T3 3 1/6 1 1/5 1/5 0.12 
T4 ½ 1/4 5 1 2 0.16 
T5 ½ 1/4 5 1/2 1 0.13 

 

տական ենթակառուցվածքների արդիակա-

նացմանն ուղղված ներդրումային հնարավո-

րությունները1:  

Ստացված համեմատական գնահատա-

կանների ամփոփման արդյունքները արտա-

                                                 
1 Պետական պարտքի սպասարկումից հետո բյուջե-

տային միջոցների սահմանափակությունը պարագայում 

առաջնային պլան է բերում կարճաժամկետ տնտեսա-

կան աճի ապահովմանը նպաստող ներդրումային 
նախագծերը, իսկ կապիտալ ներդրումները մղվում են 

երկրորդ պլան:  

ցոլված են Աղյուսակ 6-ում: Համաձայն ստաց-

ված տվյալների ՀՀ ռազմաարդյունաբերութ-

յան զարգացման գլխավոր խոչընդոտներից 

մեկը ներկա մակրոտնտեսական իրավիճակն 

է: Ուստի, SWOT վերլուծության արդյունքում 

գեներացվող ստրատեգիաները պետք է առա-

ջին հերթին ուղղված լինեն ինովացիոն զար-

գացմանը նպաստող օտարերկրյա ներդրում- 

Strenghts S1 S2 S3 S4 S5 S6 Գործոնի 

կարևորություն 

S1 1 2 3 1/4 4 7           0.23  
S2 ½ 1 3 1/3 3 5           0.17  
S3 1/3 1/3 1 1/3 1/4 1/3           0.06  
S4 4 3 3 1 3 6           0.36  
S5 ¼ 1/3 4 1/3 1 1/3           0.09  
S6 1/7 1/5 3 1/6 3 1           0.09  

109 



Աղյուսակ 6:  SWOT-AHP ամփոփ սխեմա 

 

ների ներգրավմանը՝ գլոբալ մրցակցության 

պայմաններում: Մեկ այլ ստրատեգիական 

ուղղություն կարող է հանդիսանալ ռազմաար-

դյունաբերության ոլորտում փոքր նորարար 

ընկերությունների գործունեության համար 

նպաստավոր պայմանների ստեղծումը:  

Հիմնվելով վերոնշյալ ուղղությունների և 

SWOT վերլուծության մյուս գործոնների վրա՝ 

կարելի է առանձնացնել ՀՀ ռազմաարդյունա-

բերության ներուժի զարգացման հետևյալ 

ուղղությունները՝ 

Ռազմական ուժերի կառավարման (տնտեսա-

կան, լոգիստիկ, ռազմական) ամբողջական 

ավտոմատացում հիմնված փոքր ՏՏ ընկերու-

թյունների կողմից առաջարկվող առանձին 

լուծումների վրա: Զարգացման այսպիսի 

ռազմավարության 

1. առաջին փուլն ընդգրկում է S1, Տ2, S3, S5 

և O3 գործոնները և միտված է W1, W3 

գործոնների մասնակի չեզոքացմանը և T3, T4 

գործոնների ազդեցությունների թուլացմանը 

(0.07+0.05+0.02+0.03+0.04-0.14-0.02-0.02 0.03=01): 

Ծրագրային ապահովման նման լուծումների 

անհրաժեշտություն կա ինչպես զարգացող, 

                                                 
1 SWOT-AHP մեթոդաբանության արդյունքում ստացվող 

ռազմավարությունը համարվում է ընդունելի, եթե դրա-

կան նշանով գործոնների կշիռների գումարման շնորհիվ 

հնարավոր է առնվազն կոմպենսացնել բացասական 

նշանով գործոնների ազդեցությունը: Ուստի ընդունելի 

ռազմավարության նվազագույն գումարային արժեքը 

կարող է լինել 0: 

այնպես էլ զարգացած երկրներում ուստի 

երկրորդ փուլում, օգտագործելով S3, S5, S6, 

Օ1, Օ2  գործոնները ինչպես նաև պետական 

աջակցությունը, փորձել արտահանել ստաց-

ված ծրագրային լուծումները: Այս եղանակի 

կիրառությունը աստիճանաբար կհանգեցնի 

երկրում գործող ՏՏ ընկերությունների խոշո-

րացմանը նոր հնարավորություն ընձեռելով 

ֆինանսական շուկաների զարգացման 

համար և լուծելով արտաքին մրցակցության 

խնդիրը (T1) (Ռազմավարություն 1: 

0.02+0.02+0.03+0.02+0.02-0.04-0.03=0.02): Նմա-

նատիպ ռազմավարության արդյունավետու-

թյան համար պետական աջակցությանը զու-

գահեռ անհրաժեշտ է նաև գործող ֆինանսա-

կան շուկաների առկայություն (W4): Ուստի 

այս ռազմավարության երկրորդ փուլում 

անհրաժեշտ կլինի ֆինանսական շուկաների 

ակտիվացմանը նպաստել հաշվի առնելով 

տնտեսության այս ոլորտից բխող առանձնա-

հատկությունները՝ 

 երկրում գոյացած երկար փողերը ուղ-

ղորդել բաժնային արժեթղթերի, պարտատոմ-

սերի ձեռքբերմանը՝ վարկային/շուկայական 

ռիսկը մեղմող պետական երաշխիքների 

կիրառմամբ2,  

                                                 
2 Ոլորտային առանձնահատկություններից ելնելով 

առանձին օրենսդրական կարգավորումների շնորհիվ 

կարելի է կանոնակարգել բաժնետիրական ընկերութ-

յունների որոշումների վրա ազդող բաժնեմասի ձեռքբեր-

ման գործարքները: 

SWOT Խումբ Հայտանիշի կշիռ 
SWOT 

Գործոն 

Գործոնի 

կարևորություն 

Ընդհանրական 

կարևորություն 

Strenghts 0.32 

S1 0.23 0.07 
S2 0.17 0.05 
S3 0.06 0.02 
S4 0.36 0.12 
S5 0.09 0.03 
S6 0.09 0.03 

Weaknesses 0.44 

W1 0.32 0.14 
W2 0.40 0.18 
W3 0.05 0.02 
W4 0.08 0.04 
W5 0.15 0.07 

Opportunities 0.08 
O1 0.19 0.02 
O2 0.27 0.02 
O3 0.54 0.04 

Threats 0.16 

T1 0.17 0.03 
T2 0.41 0.07 
T3 0.12 0.02 
T4 0.16 0.03 
T5 0.13 0.02 
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 ներդնել ինովացիոն վաուչերների 

շրջանառության մեխանիզմեր նոր StartUp   

գաղափարների առաջնային ֆինանսավոր-

ման ապահովման նպատակով,  

 երկարաժամկետ հատվածում ձգտել 

ինտեգրվելու միջազգային արժեթղթերի շու-

կաներին և/կամ ԵԱՏՄ շրջանակներում առա-

ջարկել ունենալ միասնական արժեթղթերի 

շուկա:  

2. Ռազմաարդյունաբերության ոլորտում 

կատարվող պետական գնումների միջոցով 

թիրախավորված զարգացնել ինովացիոն նա-

խաձեռնությունները - Քանի որ, ռազմաար-

դյունաբերական արտադրանքի նկատմամբ 

պահանջարկի մեծ մասը բավարարվում է 

ներմուծման հաշվին, ապա այս ոլորտում 

ներմուծման փոխարինումը արդիական մար-

տահրավեր է: Այս առնչությամբ հիմնական 

խնդիրներն են կապիտալազինվածության 

ցածր մակարդակը (W5) և մարդկային կապի-

տալի ցածր որակը (W3), որոնք կարելի է 

հաղթահարել համապատասխան ընկերութ-

յուններին կադրերի վերապատրաստման և 

կապիտալ ներդրումներ կատարելու նպատա-

կով արտոնյալ պայմանների ստեղծման և 

հարկային արտոնությունների տրամադրման 

ճանապարհով (բանկային երաշխիքներ, վե-

րաֆինանսավորող կազմակերպություններ/ 

ներդրումային ֆոնդեր): Մասնավորապես, 

օգտագործելով  S2, S3, S5, S6, O2, O3 գործոն-

ները, Հայաստանում հնարավոր է հիմնել 

ռազմաարդյունաբերական կլաստեր, որում 

հնարավոր կլինի ապահովել ռազմաարդյու-

նաբերական արտադրանքի ամբողջական 

շղթան՝ ինժեներական կրթական կենտրոն-

ներից մինչև օտարերկյա ընկերությունների 

մասնաճյուղեր: (Ռազմավարություն 2: 

0.05+0.02+0.03+0.03+0.02+0.04-0.07-0.03=0.05): 

 Վերոնշյալ երկու ռազմավարությունների 

արդյունավետության հիմնավորումները 

ստանալու նպատակով անհրաժեշտ է պա-

տասխանել մի քանի հարցի: Մասնավորա-

պես՝ 

1. Ինչ շահագրգիռ կողմեր են ընդգրկված 

լինելու առաջարկվող ռազմավարություննե-

րից յուրաքանչյուրում, ինչպիսին են լինելու 

նրանց ակնկալիքները և մասնակցության 

մակարդակը: Այս հարցի պատասխանը հա-

մակողմանի և պատկերավոր արտացոլելու 

համար կիրառենք ռազմավարական կառա-

վարման մեկ այլ գործիք՝ Stakeholder վեր-

լուծության Power/Interest մատրիցան 3: 

2. Ինչ հանգամանքներ/ուժեր են հակազդում 

սցենարներից յուրաքանչյուրի իրականաց-

մանը, և ինչ մեխանիզմներ/գործիքներ կան 

դրանց իրականացման համար: Օգտագործե-

լով Force Field վերլուծության մեթոդոլոգիան՝ 

հնարավոր է առավել ամբողջական կերպով 

ներկայացնել, արդյոք նշված ռազմավարութ-

յունների կիրառումը կարող է ապահովել 

իրատեսական արդյունքներ: 

Stakeholders վերլուծություն: 

 Առաջարկվող ռազմավարական սցենար-

ներում կարևոր մասնակցություն ունեցող 

կողմերի (Stakeholders) նույնականացումն ու 

դասակարգումը, նրանց շահերի բացահայ-

տումն ու կազմվող ծրագրերի արդյունքների 

վրա նրանց հավանական ազդեցության գնա-

հատումը քաղաքական գործողությունների 

արդյունավետության անկյունաքարերից են: 

Այս նպատակով առաջին հերթին անհրաժեշտ 

է ստեղել տարբեր շահագրգիռ կողմերի շա-

հերը/ազդեցությունը որոշող հիերարխիա կամ 

դասակարգում (Տես 7): Այլ կերպ ասած, 

նույնականացումը ինքնին բավարար չէ, եւ 

շահագրգիռ կողմերը պետք է դասակարգվեն 

ըստ պետական քաղաքականության կամ 

բարեփոխման ռազմավարության վրա իրենց 

ազդեցության աստիճանի: Այդպիսի դասա-

կարգումը պատկերավոր կարելի է ներկայաց-

նել գծապատկեր 6-ում բերված Power/Interest 

մատրիցայի միջոցով, որի աբցիսների առանց-

քին պատկերված է շահառուների հետաքըր-

քրվածությունը ծրագրի արդյունքներով, իսկ 

օրդինատների առանցքին՝ նրանց ազդեցութ-

յունը ծրագրի իրականացման ընթացքի և 

վերջնական արդյունքի ստացման վրա: Մատ-

րիցայի 1-ին և 3-րդ խմբերը առավել մեծ 

հետաքրքրություն են ներկայացնում ծրագրի 

հաջող իրականացման տեսանկյունից, քանի 

որ նրանց ամբողջական ներգրավումը կա-

տարվող գործառույթներում (հնարավոր 

տեղափոխումը դեպի 2-րդ խումբ) կավելացնի 

այն ռեսուրսների քանակը, որը տրամադր-

վում է պետական քաղաքականության ար-

դյունավետ կիրարկման համար: Գծապատ-

կեր 7,8-ում պատկերված են Ռազմավարութ-

                                                 
3 J.L.Suarez, I.M.Alba – “An exercise in Stakeholder Analysis 
for a hypothetical offshore wind farm in the Gulf of Cadix”, 
2007 
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յուն 1 և Ռազմավարություն 2 ծրագրային ուղ-

ղությունների իրականացման շահառուներին 

և դրանց հետ ասոցացվող անձանց: 1-ին ռազ-

մավարության իրականացման դեպքում ՀՀ 

ֆինանսական համակարգի՝ ազդեցությունը 

բավական մեծ է, քանի որ պետական պատվե-

րին զուգահեռ իրականաց վող ծրագրերի 

ֆինանսավորումը առաջին փուլում մեծապես 

կատարվելու է բանկային համակարգի միջո-

ցով, ուստի բանկային համակարգին անհրա-

ժեշտ կլինի շահագրգռել ընդգրկվելու այն 

գործընթացներում որոնց արդյունքում մշակ-

վելու են ծրագրային և թեթև արդյունաբերա-

կան երկակի նշանակության լուծումներ4: 

Վերոնշյալ քայլերի հաջող իրականացման 

դեպքում տնտեսության առավել կոմպլեքս 

(բարդ) ճյուղերում (ծանր արդյունաբերութ-

յուն, մետալուրգիա) ռազմաարդյունաբերա-

կան և քաղաքացիական նշանակության ար-

տադրանքի թողարկումը հետագայում ար-

տասահմանյան համագործակցության շնոր-

հիվ ընդլայնելու հնարավորության ստեղծման 

ուղղությամբ նույնպես աշխատանքներ պետք 

է իրականացվեն: Ընդ որում, բանկային հա-

մակարգը նույնատիպ կարգավիճակ ունի նաև 

Ռազմավարություն 2-ի իրականացման դեպ-

քում, որպես ֆինանսական համակարգի 

ամենախոշոր հատված: Այս պարագայում 

նրանց կողմից կատարվող երկարաժամկետ 

ներդրումները/փոխառությունները ռազմա-

արդյունաբերական կլաստերի արդյունավետ 

զարգացման նախապայմաններից են: Քանի 

որ Ռազմավարություն 1-ը մեծապես հիմնվում 

է տեղական ՏՏ և ՏՀՏ ընկերությունների հնա-

րավորությունների վրա, ապա նրանց ամբող-

ջական ներգրավման, ինչպես նաև ՀՀ-ում 

որակավորված մասնագետների համալրմամբ 

ռազմաարդյունաբերական համալիրում առկա 

լոգիստիկ, ռազմական արդիականացման կա-

րիքների բացահայտման համար անհրաժեշտ 

կլինի տեղեկատվության ու որոշումների կա-

յացման գործընթացները մշտապես համա-

ձայնեցնել այս ուժերի հետ: Ռազմավարութ-

յուն 2-ի դեպքում առաջին պլան կմղվի 

                                                 
4 Ընտրվել է թեթև արդյունաբերության ոլորտը, քանի որ 

այն համեմատաբար ավելի քիչ կապիտալատար է, 

ինչպես նաև հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որը 

ներկայումս արդեն իսկ գոյություն ունի փոքրամասշ-

տաբ կայուն համագործակցություն այս ոլորտի և 

ռազմաարդյունաբերական համալիրի միջև:  

արտաքին գործընկերային՝ այդ թվում անմի-

ջական հարևան երկրների և ԵԱՏՄ երկրների 

հետ, հարաբերությունների զարգացումը՝ հա-

մատեղ բիզնես ծրագրերի իրականացման 

և/կամ նրանց կլաստերից բխող էքստեր-

նալներին հասանելիություն տրամադրելով: 

Ոլորտի զարգացման համար առավել մեծ 

կարևորություն ունի նաև ՌԴ հարաբերութ-

յունները, իսկ Ռազմավարություն 2-ի դեպ-

քում նաև Ռուսական պաշտպանական հա-

մալիրի հետ համագործակցությունը և համա-

տեղ ծրագրերի իրականացումը պետք է 

առաջնային նպատակ հանդիսանան: Այլ 

երկրների հետ հարաբերությունը հիմնակա-

նում սահմանափակվելու է մշակվող ծառա-

յությունների և ապրանքների արտահանման 

տեսանկյունից, ինչը սակայն մշտադիտարկ-

ման անհրաժեշտություն ունի:  

 
Գծապատկեր 65:  Power/Interest մատրիցա 

 

Առաջարկվող ռազմավարությունների 

իրականացման հիմնական խնդիրներից է 

ոլորտային զարգացման օրինակների բացա-

կայությունը ՀՀ-ում: Արտաքին գործոնների 

մեծ ազդեցությունը տնտեսական և քաղաքա-

կան գործընթացներում մեծապես ազդում է 

ցանկացած ռազմավարության արդյունավե-

տության վրա: Դա հատկապես ակնառու է 

ռազմաարդյունաբերության զարգացման պա-

րագայում, քանի որ այն բավական մրցակ-

ցային է, և դիրքավորումը հնարավոր է միայն 

բաց/սպիտակ գոտիներում6: Հակառակ դեպ-

                                                 
5 Stakeholder analysis report: “Central Asia Nexus 
dialogue project: fostering water, energy and food 
security nexus dialogue and multi-sector investment” – 
Working document, Almaty 2017 
6 Սպիտակ գոտիներ ասելով հասկանում ենք այնպիսի 

ապրանքների ու ծառայությունների տրամադրումը 

որոնք տարածում ստանալով քաղաքացիական արտա-
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քում ռազմավարությունների իրականացմանը 

հակազդող գործոնները կարող են հանգեցնել 

զարգացման սցենարների կիրարկման ան-

հնարինության:  

 

 
Գծապատկեր 7:  Power/Interest մատրիցա – 

Ռազմավարություն 1 

Գծապատկեր 8:  Power/Interest մատրիցա – 
Ռազմավարություն 2 
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1. Ali Görener et al. “Application of combined SWOT 

and AHP: A case study for manufacturing firm” - 
Procedia - Social and Behavioral Sciences   58  ( 2012 
)  1525 – 1534 

2. Golden et al. “The Analytic Hierarchy Process” – 
1989 p.256 

3. Saaty T.L. “The Analytic Hierarchy Process” - 
McGraw-Hill, New York. 1980 p.16  

4. Michael Stocker: “The Russian Defence Industrial 
Base: A Critical Assessment” - 2012 

5. J.L.Suarez, I.M.Alba – “An exercise in Stakeholder 
Analysis for a hypothetical offshore wind farm in the 
Gulf of Cadix”, 2007 

6.  Stakeholder analysis report: “Central Asia Nexus 
dialogue project: fostering water, energy and food 
security nexus dialogue and multi-sector investment” 
– Working document, Almaty 2017 

7. Data.worldbank.com, www.armstat.am 
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законодательных, политических и институциональных условиях удовлетворенность жизнью в стране, что 
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в Армении для каждого региона  и для столицы показывает, что в стране есть много проблем. В основном-это 
сильный поток эмиграции, высокий уровень бедности, а социальная инфраструктура нуждается в улучшении. 
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Abstract: Quality of life is multifaceted and complex concept. It characterizes the satisfaction with life in current 
legislative, political and institutional conditions. The calculation of the indexes of population quality and living 
environment quality in Armenia for each region and for the capital shows that the population quality in the country is 
higher than the living environment quality. Research about the life quality index in RA showed there are many 
problems in the country. Basically, there is a strong flow of emigration, high level of poverty, and social infrastructure 
needs to be improved. 
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«Կյանքի որակ» հասկացությունը մշտա-

պես գտնվել է հետազոտողների ուշադրութ-

յան կենտրոնում: Այն տնտեսական կարևորա-

գույն եզրույթներից է, որը թույլ է տալիս 

պատկերացում կազմել հասարակության 

սոցիալ-տնտեսական վիճակի մասին: 

Կյանքի որակի վերլուծության ընթացքում 

առաջացող խնդիրների ուսումնասիրության 

ժամանակ անհրաժեշտ է հաշվի առնել, որ 

գիտական տեսանկյունից այդ հասկացութ-

յունը ոչ այնքան պարզ է և միանշանակ: 

Ներկայումս այն տարբեր գիտությունների 

ուսումնասիրության առարկա է, առաջին 

հերթին՝ հասարակագիտության, էկոլոգիայի և 

տնտեսագիտության համար: Կյանքի որակը 

բազմակողմ և համալիր հասկացություն է, 

քանի որ այն ներառում է առանձին անհատի, 

ինչպես նաև սոցիալական տարբեր խմբերի և 

շերտերի կյանքի, առօրյայի, աշխարհայացք-

ների, սպառման, շրջակա միջավայրի, հոգե-

կանի, վարքագծի,  հասարակական և աշխա-

տանքային գործունեության հարցեր [1, էջ 

115]: 

Կյանքի որակ հասկացության բնորոշումը 

մինչ այսօր քննարկման առարկա է, քանի որ 

դրա տարբեր մեկնաբանումները ներկայաց-

ված են բազմաթիվ սոցիալ-տնտեսական և 

քաղաքական ուսումնասիրություններում: 

Ավելին, բազմաթիվ հեղինակներ կյանքի 

որակը նույնացնում են բարեկեցության, 

կենսաձևի, կենսապայմանների, կենսամա-

կարդակի և մի շարք այլ նմանատիպ եզրույթ-

ների հետ: Կան հեղինակներ, որոնք կյանքի 

որակը նույնացնում են բարեկեցության հետ, 

այն քննարկում լայն իմաստով և բնութագրում 

որպես  հարմարավետ ու անվտանգ գոյության 
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համար պայմաններով ապահովվածության 

աստիճան: Մինչդեռ մյուսները կյանքի որակը 

ներկայացնում են որպես բարեկեցության 

բաղկացուցիչ մաս: Նրանց կարծիքով  բարե-

կեցությունը լայն հասկացություն է և իր մեջ 

ներառում է կենսամակարդակը, ապրելակեր-

պը և կյանքի որակը: 

Հիմք ընդունելով կյանքի որակի բնագա-

վառում առկա համաշխարհային տեսական ու 

գործնական փորձը և առաջնորդվելով դրա 

հնարավոր առավելագույն ընդգրկմամբ ու 

տեղային առանձնահատկությունների հետ 

համադրման սկզբունքով՝ տրվել է կյանքի 

որակի աշխատանքային սահմանումը. կյանքի 

որակը տվյալ պահի դրությամբ երկրի օրենս-

դրական, քաղաքական և ինստիտուցիոնալ 

միջավայրի համատեքստում, հասարակութ-

յան որոշակի ֆունկցիոնալության և հասարա-

կական արժեքներով ու ընկալումներով պայ-

մանավորված, երկրում ապրելուց բավարար-

վածության աստիճանն է [2, էջ 38]: 

ՀՀ-ում ապրելակերպի տարածական տար-

բերությունների բացահայտման նպատակով 

վիճակագրական տվյալների հիման վրա կա-

տարենք կյանքի որակի համաթվի հաշվարկ: 

Այն հնարավորություն կտա օբյեկտիվ տվյալ-

ների հիման վրա ստանալ ՀՀ-ում ապրելա-

կերպի դիֆերենցման պատկերը, պարզել՝ որ 

մարզերում են առավել շատ խնդիրները, և 

կատարել դրանց առավել մանրակրկիտ հե-

տազոտություն: Կյանքի որակի գնահատման 

ժամանակ բախվում են հետևյալ հիմնական 

խնդիրներին. 

1. կյանքի որակի հաշվման համընդհա-

նուր սխեմաներ, բանաձևեր դեռևս չկան, 

2. ցուցանիշների կոնկրետ քանակի 

որոշում, 

3. նորմավորման և ընդհանրացման 

մեթոդների ընտրություն: 

Կախված հետազոտության մասշտաբից և 

առկա հնարավորություններից` կարող են 

օգտագործվել մինչև թվով 1000 տարբեր 

բնույթի օբյեկտիվ ցուցանիշներ [3, էջ 85]: 

Մենք նպատակահարմար ենք համարում 

կյանքի որակի հաշվարկը կատարել 23 ցու-

ցանիշներով,որոնք խմբավորված են երկու 

խմբի մեջ` բնակչության որակ և կյանքի 

միջավայրի որակ [4, էջ 191]: 

Բնակչության որակի մեջ ներառել ենք 

հետևյալ ցուցանիշները՝ 

 բնական աճ` 1000 բնակչի հաշվով, 

 միգրացիայի սալդո` 1000 բնակչի 

հաշվով, 

 աշխատանքային ռեսուրսների բաժին՝ 

տոկոսով, 

 զբաղվածության բաժին՝ տոկոսով, 

 մանկական մահացություն` 1000 

նորածնի հաշվով, 

 սովորող երեխաների և 

երիտասարդների բաժին՝ տոկոսով, 

 աղքատության մակարդակ՝ տոկոսով, 

 սպառողական միջին ամսեկան 

ծախսեր` 1 բնակչի հաշվով, 

 միջին ամսական աշխատավարձ՝ 

դրամով, 

 միջին ամսական կենսաթոշակ՝ 

դրամով, 

իսկ կյանքի միջավայրի որակի մեջ՝ 

 արդյունաբերության համախառն 

արտադրանքի ծավալ՝ դրամ 1 բնակչի 

հաշվով, 

 գյուղատնտեսության համախառն 

արտադրանքի ծավալ՝ դրամ 1 բնակչի 

հաշվով, 

 ծառայությունների ծավալ՝ դրամ 1 

բնակչի հաշվով, 

 բնակարանով ապահովվածություն՝ մ2 

1 բնակչի հաշվով, 

 բժիշկների թվաքանակ՝ 10000 բնակչի 

հաշվով, 

 կապի ծառայությունների ծավալ՝ դրամ 

1 բնակչի հաշվով, 

 սպառողներին բաց թողնված ջրի 

ծավալ` լիտր 1 բնակչի հաշվով,  

 սպառողներին բաց թողնված գազի 

ծավալ` մ3 1 բնակչի հաշվով, 

 մանրածախ առևտրի շրջանառություն՝ 

դրամ 1 բնակչի հաշվով , 

 հանցագործությունների քանակ` 1000 

բնակչի հաշվով 

 մթնոլորտային արտանետումներ՝ կգ 1 

բնակչի հաշվով, 

 թափոնների քանակ՝ կգ 1 բնակչի 

հաշվով, 

 բնապահպանական ծախսեր՝ դրամ 1 

բնակչի հաշվով: 

Տվյալների նորմավորումն իրականացրել 

ենք գծային մասշտաբավորման մեթոդով, որն 

օգտագործվում է ՄԱԿ-ի կողմից մարդկային 

ներուժի զարգացման ինդեքսի հաշվման 
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ժամանակ [5, էջ 2], իսկ ընդհանրացումը` 

բոլոր ցուցանիշների միջին թվաբանականի 

հաշվման միջոցով, որտեղ բոլոր ցուցանիշ-

ները վերցվում են հավասար կշռով: 

Հաշվել ենք 2016թ.-ին յուրաքանչյուր մար-

զում և մայրաքաղաքում բնակչության որակի, 

կյանքի միջավայրի որակի ինդեքսները, որոնց 

միջին թվաբանականը կլինի կյանքի որակի 

ինդեքսը: 

Ըստ կյանքի որակի՝ Հայաստանի Հանրա-

պետությունում կարելի է առանձնացնել երեք 

կարգի տարածքներ`  

1. մարզեր` Լոռի, Շիրակ, Տավուշ, Կո-

տայք, Գեղարքունիք, Արարատ, որտեղ 

կյանքի որակը շատ ցածր է (0-0.2), 

2. մարզեր` Արագածոտն, Արմավիր, 

Վայոց ձոր, Սյունիք, որտեղ կյանքի 

որակը ցածր է (0.21-0.4), 

3. Երևան, որտեղ կյանքի որակը միջին 

մակարդակի է (0.457):  

Ընհանուր առմամբ հանրապետությունում 

բնակչության որակն ավելի բարձր է, քան 

կյանքի միջավայրի որակը:  

Հաշվելով Երևանի և մարզերի կյանքի 

որակի ինդեքսների միջին թվաբանականը` 

ստացել ենք հանրապետությունում կյանքի 

որակի ինդեքսը` 0.212, որը համապատաս-

խանում է ցածր մակարդակի ստորին սահ-

մանին: 

Ինչպես երևում է աղյուսակ 1-ից, կյանքի 

որակը Լոռու մարզում ամենացածրն է: Այս-

տեղ առկա են ժողովրդագրական, զբաղվա-

ծության, բնապահպանական հիմնախնդիր-

ներ, ցածր է կենսամակարդակը, բնակչության 

անվտանգության, առողջական մակարդակը, 

մեծ է միգրացիան: Կա սոցիալական ենթա-

կառուցվածքի կատարելագործման, աշխա-

տատեղերի ստեղծման կարիք: Մարզում 

առավել հրատապ է բնապահպանական հիմ-

նախնդրի լուծումը, ինչի շնորհիվ կնվազի 

մանկական մահացությունների թիվը, կմեծա-

նա կյանքի միջին տևողությունը:  

Հաջորդ շատ ցածր կյանքի որակ ունեցող 

մարզը Շիրակի մարզն է, որտեղ աղքատութ-

յան մակարդակն ամենաբարձրն է, բարձր է 

նաև մանկական մահացության մակարդակը, 

ցածր` զբաղվածության(ամենացածրը հան-

րապետությունում), միջին ամսական աշխա-

տավարձի, արդյունաբերական արտադրանքի 

ծավալի, բնակարանով ապահովվածության, 

բնապահպանական ծախսերի ցուցանիշները: 

Երկու մարզերում էլ ուղիղ ցուցանիշները 

փոքր են, հակադարձները` մեծ: Շիրակի մար-

զում առաջնահերթը աշխատատեղերի ստեղ-

ծումն է: 

Կոտայքի մարզում մեծ միգրացիայի պատ-

ճառով փոքր է աշխատանքային ռեսուրսների 

քանակը, փոքր է նաև զբաղվածների, սովո-

րողների բաժինը, ցածր` կենսամակարդակը, 

անձնական անվտանգության, բնակարանով 

ապահովվածության մակարդակը, շատ են 

մթնոլորտային արտանետումները: Այստեղ 

կարևոր է ռեկրեացիոն ռեսուրսների արդյու-

նավետ օգտագործումն ու սպասարկման 

ոլորտի զարգացումը: 

Տավուշի մարզում դիտվել են բնական 

աճի, արդյունաբերության համախառն ար-

տադրանքի, ջրի, գազի սպառման ծավալների 

ամենացածր ցուցանիշները, ցածր են նաև 

միջին ամսական աշխատավարձի, ծառայութ-

յունների ծավալի ցուցանիշները, բարձր է 

մանկական մահացությունը, իսկ միգրացիայի 

սալդոն բացասական է: Այստեղ առավել հրա-

տապ է սոցիալական ենթակառուցվածքի 

բարելավումը: 

Գեղարքունիքի մարզում ևս կենսամա-

կարդակը ցածր է, և առկա է սոցիալական 

ենթակառուցվածքի կատարելագործման հիմ-

նախնդիր: Այստեղ կարևոր է նաև բնապահ-

պանական ծախսերի ավելացումը, հատկա-

պես, որ այստեղ է գտնվում Սևանա լիճը:  

Արարատի մարզում աշխատանքային 

ռեսուրսների բաժինը փոքր է, որը բացա-

տրվում է մեծ միգրացիայով: Այստեղ փոքր է 

սովորողների բաժինը, ցածր` կենսամակար-

դակը, կա սոցիալական ենթակառուցվածքի 

բարելավման խնդիր: 

Արագածոտնի մարզում փոքր է աշխա-

տանքային ռեսուրսների, սովորողների բաժի-

նը, ցածր` կենսամակարդակը, արդյունաբե-

րական արտադրանքի ծավալը, առկա է սո-

ցիալական ենթակառուցվածքի բարելավման 

խնդիրը:  

Արմավիրի մարզում բարձր է աղքատութ-

յան մակարդակը, ցածր` կենսամակարդակը, 

վատ` սոցիալական ենթակառուցվածքի վի-

ճակը: Փոքր է սովորողների բաժինը, արդյու-

նաբերական արտադրանքի ծավալը: 



Աղյուսակ 1. Բնակչության որակի, կյանքի միջավայրի որակի, կյանքի որակի իդեքսները 
Երևանում և ՀՀ մարզերում (Աղյուսակը կազմվել է հեղինակի կողմից, տվյլաները ստացվել են ՀՀ 

ԱՎԾ-ից և հաշվարկվել հեղինակի կողմից) 

Երևան և մարզեր 
Բնակչության որակի 

ինդեքս 

Կյանքի միջավայրի 

ինդեքս 
Կյանքի որակի ինդեքս 

Երևան 0.526 0.387 0.457 

Արագածոտն 0.332 0.096 0.214 

Արարատ 0.235 0.156 0.196 

Արմավիր 0.290 0.180 0.235 

Գեղարքունիք 0.228 0.115 0.172 

Լոռի 0.093 0.013 0.053 

Կոտայք 0.155 0.163 0.159 

Շիրակ 0.093 0.101 0.097 

Սյունիք 0.412 0.207 0.310 

Վայոց ձոր 0.378 0.182 0.280 

Տավուշ 0.241 0.08 0.161 

 
Վայոց ձորի մարզում նույնպես փոքր է 

սովորողների բաժինը, արդյունաբերական 

արտադրանքի ծավալը, վատ` սոցիալական 

ենթակառուցվածքի վիճակը:  

Սյունիքի մարզում փոքր է աշխատան-

քային ռեսուրսների, զբաղվածների բաժինը, 

կա բնակարանով ապահովվածության, սո-

ցիալական ենթակառուցվածքի բարելավման 

խնդիր:  

Երևանից մեծ է միգրացիան, փոքր է աշ-

խատանքային ռեսուրսների, զբաղվածների 

բաժինը բնակչության մեջ, արդյունաբերական 

արտադրանքի ծավալը, ցածր` բնակարանով 

ապահովվածության, անձնական անվտան-

գության մակարդակը: 

Ինչպես տեսնում ենք, Հայաստանում, 

ընդհանուր առմամբ, առկա են մի շարք 

խնդիրներ: Ամփոփելով կատարված հետազո-

տությունը՝ կարելի է առանձնացնել դրանցից 

հիմնականները՝ 

 մեծ է արտագաղթը, փոքր` աշխատան-

քային ռեսուրսների բաժինը, 

 ցածր է արդյունաբերության զարգաց-

ման մակարդակը և հետևաբար փոքր` 

զբաղվածների բաժինը, բարձր` աղքա-

տության մակարդակը, 

 ցածր է սպասարկման ոլորտի զար-

գացման մակարդակը, 

 սոցիալական ենթակառուցվածքն ունի 

բարելավման անհրաժեշտություն: 
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Index), հետազոտություն, մեթոդաբանություն, 

Երևան ,Նոյեմբեր, 2010 [Anna Makaryan, Aneta 
Babayan, Life quality assessment in Armenia (QL 
Index), research, methodology, Yerevan, November, 
2010] 

3. М. О. Юрьевна, Проблемы определения и 
измерения уровня качества жизни населения, 
Проблемы развития территории: ВЫП. 6 (74), 
2014 [M. O. Yurevna, Problems of determining and 
measuring the level of population life quality, 
territory development problems, edition 6 (74), 
2014] 

4. Н. А. Щитова, Т. В. Гаврилова, «Качество жизни 
населения Ставропольского края», Вестник 
Ставропольского государственного 
университета, 2005 [N. A. Shitova, T. V. 
Gavrilova, Population life quality of Stavropol 
region, messenger of Stavropol State University, 
2005] 

5. United Nations Development Programme, Human 
development report: technical notes, 2013 

 
 
 
 
 

117 



Регион и мир, 2019, № 3 

 118

ԶԶբոսաշրջային կազմակերպության ներկազմակերպական 
վերլուծություն 

Էլիզբարյան Ն.Դ. 
ՀՀ Պետական կառավարման ակադեմիայի կառավարման ամբիոն, 

ՀՀ Ազգային Ժողով (Հայաստան, Երևան) 
nelizbaryan@yahoo.com 

 
Վճռորոշ բառեր՝ մրցակցային առավելություն, ներքին վերլուծություն, առանցքային ունակութ-

յուն, ռեսուրսային վերլուծություն, ծառայության որակ 

 

Межорганизационный анализ туристической компании 
Элизбарян Н.Д. 

Кафедра менеджмента СПС РА 
   Национальное собрание Республики Армения (Армения, Ереван) 

nelizbaryan@yahoo.com 
 

Резюме: Внутренняя аналитика направлена на то, чтобы четко сосредоточиться на управлении организацией в 
вопросах деятельности организации, понять, оправдывают ли они стратегии, используемые их организацией, 
чтобы выяснить, насколько эффективны ресурсы компании в поддержке этой стратегии , Внутренний анализ 
позволяет менеджерам определять потенциал конкурентного преимущества, а также определять области, 
требующие немедленного вмешательства на рынке. 
Ключевые слова: конкурентное преимущество, внутренний анализ, ключевые возможности, анализ ресурсов, 
качество обслуживания 
 

Inter-organizational analysis of travel company 
Elizbaryan N.D. 

Department of Management of the RA SPC 
  The National Assembly of Republic of Armenia (Armenia, Yerevan) 

nelizbaryan@yahoo.com 
 

Abstract: Internal analytics are aimed at explicitly focusing on the management of the tourism organization in matters 
of the organization's activities, to understand whether or not they justify the strategies used by their organization to find 
out how effective the company's resources are in supporting that strategy : Internal analysis allows managers to identify 
the potential for competitive advantage, as well as identify areas that require immediate intervention in the market. 
Keywords: Competitive Advantage, Internal Analysis, Key Capability, Resource Analysis, Service Quality 
 

Ներքին վերլուծությունը ներառում է զբո-

սաշրջային կազմակերպության գործունեութ-

յան հետևյալ կողմերը՝ զբոսաշրջային ռե-

սուրսների վերլուծությունը, իրազեկության 
(ձեռնահասության կամ ունակության) ստու-

գումը և վերլուծությունը, ներքին գործունեու-
թյան վերլուծությունը Պորտերի  արժեքայնու-

թյան շղթայի օգտագործումով, համեմատա-

կան վերլուծությունը (զբոսաշրջային ընկերու-
թյան գործունեության արդյունքների համա-

դրումը մրցակիցների գործունեության ցուցա-

նիշների հետ), մարդկային ռեսուրսները և 
կուլտուրան, ֆինանսական ռեսուրսները և 
ֆինանսական գործունեության արդյունքները, 
մատուցվող ծառայությունները և դրանց դիր-

քը (տեղը) շուկայում: Ընկերությունը (կազմա-

կերպությունը) ներքին վերլուծություն է իրա-

կանացնում նրա համար, որպեսզի որոշի 
(սահմանի) ռեսուրսները, ընդհանուր և 
առանցքային ունակությունները դրանց հե-

տագա զարգացման և կիրառման նպատակով, 
գնահատի, թե որքանով արդյունավետ է կազ-

մակերպած արժեքայնության շղթայի զար-

գացման գործընթացը, որոշի կազմակերպութ-

յան գործունեության թույլ տեղերը և դրանք 
հաշվի առնի ապագա ռազմավարության իրա-

կանացման ժամանակ, գնահատի ծառայութ-

յան (արտադրանքի) որակը, վերլուծի ֆինան-

սական գործունեությունը, այն համեմատելով 
մրցակիցների ցուցանիշների հետ, գնահատի 
ընկերության ներդրումային ներուժը այն դեպ-

քում, եթե ֆինանսավորումը իրականացվում է 
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արտաքին աղբյուրներից, իրականացնի նախ-

նական գնահատում ապագա ռազմավարութ-

յան պիտանիության, հիմնավորվածության 
ընդունելի լինելու մասին: 

Զբոսաշրջային ռեսուրսների վերլուծութ-
յուն: Կան զբոսաշրջային ռեսուրսների դասա-

կարգման մի քանի մոտեցումներ: Ընդհանուր 
առմամբ դրանք են` բնական ռեսուրսները. 
կլիման, բնապատկերները, լանդշաֆտը, ծովե-

րը, լճերը, գետերը, լեռները, անտառները: 
Զբոսաշրջային ռեսուրսներից կարելի է 
առանձնացնել մարդածին ռեսուրսներ, որոնք 
ստեղծվել են մարդու կողմից, նրա աշխա-

տանքի արդյունքում, այսինքն` ճարտարապե-

տական կառույցները, հուշարձանները, ար-

վեստի ստեղծագործությունները, լրացուցիչ 
ռեսուրսներ, որոնք ուղղված են զբոսաշրջիկ-

ներին կացության, տեղափոխման և այլ ծա-

ռայությունների ապահովմանը և ներառում են 
նաև այն բոլոր կազմակերպությունները, 
որոնք զբաղվում են զբոսաշրջիկների ընդուն-

մամբ և սպասարկմամբ: Այս ռեսուրսներն 
անվանում են նաև ճանապարհորդության 
տնտեսական հարմարություններ: Տեղեկա-

տվությունը ծառայությունների ոլորտում, 
հատկապես զբոսաշրջության բնագավառում, 
շատ մեծ կարևորություն ունեցող ռեսուրս է: 
Զբոսաշրջային տեղեկատվական ռեսուրսներ 
ասելով հասկանում ենք կոնկրետ տարածքի 
կամ օբյեկտի, դրա պատմության, մշակույթի, 
բնության մասին ամբողջական տեղեկատվու-

թյունը, որը ներկայացվում է զբոսաշրջիկին 
մինչ ճամփորդությունը, դրա ընթացքում և 
ավարտից հետո: Մանրամասնելով կարելի է 
ասել, որ տեղեկատվական ռեսուրսներին են 
դասվում բոլոր տեսակի ուղեցույցները, զբո-

սաշրջային քարտեզները, տեսա և ձայներիզ-

ները, և ցանկացած տեսակի տեղեկություն, 
որը կապված է տարածքի կամ օբյեկտի հետ: 

Սոցիալական միջավայրի վերլուծություն: 
Սոցիալական միջավայրի վերլուծությունը 
շոշափում է այն հարցերը, որոնք կապված են 
կազմակերպության, նրա ճյուղի և շուկաների 
կյանքում հասարակության և սոցիալական 
փոփոխությունների դերի գնահատման հետ: 
Սոցիալական միջավայրի վերլուծությունը նե-

րառում է սոցիալական կուլտուրայի (արժեք-

ների, համոզմունքների և հարաբերություն-

ների) վերլուծությունը: Վերլուծվում են նրա 
ազդեցությունը ապրանքների և ծառայություն-

ների նկատմամբ պահանջարկի վրա, աշխա-

տանքի նկատմամբ վերաբերմունքը, էկոլո-

գիան, էթիկան և այլն, ժողովրդագրության 
վերլուծությունը, երբ վերլուծվում են բնակչու-

թյան քանակի և կազմի ազդեցությունն աշխա-

տուժի կառուցվածքի և պահանջարկի մոդելի 
վրա, սոցիալական կառուցվածքի վերլուծութ-

յունը: Վերջին տարիներս սոցիալական միջա-

վայրի գնահատումներում ուշադրություն է 
դարձվում նաև բնապահպանական խնդիրնե-

րին և մարդկանց կենսաձևի դրսևորումներին 
(լարվածությունը, կյանքի դինամիկությունը և 
այլն): Քաղաքական, կառավարական, իրավա-

կան և նորմատիվ ազդեցությունները: 
Քաղաքական միջավայրը դա մակրոտըն-

տեսական շրջապատի մի մասն է, որը    
գտնվում է պետության անմիջական վերա-

հսկողության և ազդեցության տակ: Պետութ-

յունը մասնակցում է օրենսդրական և նորմա-

տիվային կարգավորում: Մշակում է օրենքներ 
գործազրկության, սպառողների իրավունքնե-

րի պաշտպանության, աշխատանքի անվտան-

գության, պայմանագրերի և առևտրական հա-

րաբերությունների, արհմիությունների, մենա-

շնորհների, հարկերի և այլնի մասին: 
Տնտեսական քաղաքականություն ազդում 

է  ֆիսկալ քաղաքականության վրա: Կառավա-

րությունը, որպես կանոն, կարգավորում է 
հարկման և պետական ծախսերի հարցերը, 
միջազգային քաղաքականություն: 

Մրցակցային միջավայրի վերլուծություն 
Մրցակցային միջավայրի վերլուծությունը վե-

րաբերվում է կազմակերպության միկրոմիջա-

վայրի ուսումնասիրությանը և ներառում է 
ճյուղային և շուկայական վերլուծությունները: 
Ճյուղերն արտադրում են ապրանքներ և ծա-

ռայություններ, հանդիսանում են առաջարկի 
ոլորտ տնտեսական համակարգում:  

Զբոսաշրջային շուկայի վերլուծությունը, 
իր մեջ պետք է ներառի գնահատում սպա-

ռողների, նրանց պահանջմունքների և ապ-

րանքների, որոնք ի վիճակի են բավարարել 
այդ պահանջմունքները, ձեռնարկությունների 
գնահատում, որոնք արտադրում են նման 
ապրանքներ, ինչպես նաև միջոցների գնահա-

տում, որոնց օգնությամբ սպառողը ստանում է 
տվյալ ապրանքները (բաշխման կանալները): 

Զբոսաշրջային կազմակերպությունները 
ոչ միայն վաճառում են իրենց ապրանքները 
շուկաներում, նրանք նաև ստանում են տար-



Регион и мир, 2019, № 3 

 120

բեր ռեսուրսներ (աշխատանքային, նյութա-

կան, սարքավորումներ և այլն) իրենց կարիք-

ների համար այն շուկաներում, որոնք կոչվում 
են ռեսուրսային շուկաներ: 

Ճյուղերի և շուկաների վերլուծությունը 
ընկերությունը թույլ է տալիս. 

1) որոշել ուրիշ ճյուղեր, որոնցում նա կա-

րող է կիրառել իր առանցքային 
ունակությունները, 

2) ուսումնասիրել սպառողներին և նրանց 
պահանջմունքների բնույթը, 

3) որոշել նոր շուկաներ, որոնցում նրա 
առանցքային ունակությունները կարող են 
օգտագործվել,  

4) որոշել վտանգները, որոնք գալիս են 
գոյություն ունեցող և պոտենցիալ 
մրցակիցներից` իր և ուրիշ ճյուղերում, 

5) որոշել այն շուկաները, որտեղից նա 
պետք է ստանա իր ռեսուրսները: 

Մրցակցային միջավայրի (ճյուղերը և շու-
կաները) վերլուծությունը նույն չափով կա-

րևոր է ինչպես ընկերության ապագա ռազ-

մավարության մշակման, այնպես էլ ներքին 
վերլուծության համար: Ճյուղային վերլուծու-
թյան նպատակը ճյուղում մրցակցության 
բնույթի և ընկերության մրցակցային հնարա-

վորությունների որոշումն է: Ճյուղային դինա-

միկան, իր հերթին, ենթակա է փոփոխություն-

ների մակրոմիջավայրի ազդեցության հե-

տևանքով: Ճյուղային վերլուծությունը, ինչպես 
ռազմավարական գործընթացի բոլոր բաղադ-

րիչները, պետք է իրականացվի անընդհատ: 
Ճյուղային վերլուծության լայն կիրառություն 
ստացած մոդելը մշակվել է Պորտերի կողմից: 
Այն հետազոտում է ճյուղի ներսում մրցակ-

ցության բնույթն ու մակարդակը: Ըստ նրա 
գոյություն ունեն հինգ մրցակցային գործոն-

ներ, որոնք որոշում են ճյուղի ներսում 
մրցակցության մակարդակը: Ճյուղում հինգ 
գործոններից յուրաքանչյուրի էության և կա-

րևորության հասկանալը օգնում է մենեջեր-

ներին ընկերության մրցակցային ռազմավա-

րության զարգացման գործում: 
Ճյուղային վերլուծության գործոններն են. 

1) ճյուղում նոր մրցակիցների ի հայտ 
գալու վտանգը, 

2) փոխարինող - ապրանքների կամ 
փոխարինող – ծառայությունների ի հայտ 
գալու վտանգը, 

3) գնորդների ազդեցության լծակները, 

4) մատակարարների ազդեցության 
լծակները, 

5) ճյուղում մրցակցության մակարդակը: 
Որոշելով այս գործոններից յուրաքանչ-

յուրի հարաբերական կարևորությունը, ընկե-

րությունը կարող է որոշել, թե ինչպիսի դիր-

քորոշում ընդունի, որպեսզի ստանա հնարա-

վոր առավելություն և հաղթահարի կամ 
շրջանցի վտանգները: Հետագայում կարելի է 
ձևակերպել ռազմավարությունը` օգտագոր-

ծելով ներճյուղային մրցակցային գործոնները: 
Օգտագործելով Պորտերի մոդելը, կարելի է 
պարզել, թե հինգ գործոններից որոնք են 
առանցքային ներճյուղային գործունեության 
համար: Քանի որ մրցակցային միջավայրի 
կառուցվածքը մշտապես փոփոխվում է, գոր-

ծոնների հարաբերական կարևորությունն էլ 
կոնկրետ ճյուղում նույնպես կարող է փոփոխ-

վել: Ըստ այդմ էլ, վերլուծության հնգագործոն 
մոդելն անհրաժեշտ է կիրառել կանոնավորա-

պես, որպեսզի տեղի ունեցող փոփոխություն-

ները որոշվեն ավելի արագ, քան մրցակից-

ները և արագորեն հարմարեցնեն իրենց 
ռազմավարությունը փոփոխվող գործոններին: 
Սակայն, մինչ եզրակացություն անելը ճյու-
ղում մրցակցության բնույթի մասին, անհրա-

ժեշտ է մանրամասնորեն վերլուծել հինգ 
գործոններից յուրաքանչյուրը: 

I. Գործոն 1. Ճյուղում նոր մրցակիցների 
երևալը կախված է այնտեղ մուտքի մի շարք 
արգելափակոցների «բարձրությունից», մաս-

նավորապես. 
1) ճյուղ մտնելու կապիտալ ծախքերը, 
2) հավատարմությունն ապրանքանշին և 

սպառողներ գրավելու ծախսերը, 
3) ճյուղում գործող մրցակիցների արտա-

դրության ծավալից խնայողությունները, 
4) մատակարարման և բաշխման ուղինե-

րի մատչելիությունը, 
5) գործող ընկերությունների կողմից դի-

մադրողությունը: 
II. Գործոն 2. Փոխարինող ապրանքների 

կամ ծառայությունների երևալու վտանգը 
կախված է երկու գործոններից.  

1) փոխարինող ապրանքների և հիմնա-

կան ապրանքների գնի և բնութագրերի համա-

պատասխանության աստիճանը, 
2) գնորդի պատրաստակամությունը 

անցնելու  փոխարինող ապրանքին: 
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Նոր փոխարինող ապրանքների

կամ ծառայությունների ի հայտ

գալու վտանգը

Մրցակցության

մակարդակը

ճյուղում

Ճյուղում նոր մրցակիցների

ի հայտ գալու վտանգը

Մատակարարների

ազդեցության 

լծակները

Գնորդների

ազդեցության 

լծակները

Նկ. 1. Պորտերի 5 – գործոնային մոդելը 
 

III. Գործոն 3. Գնորդների ազդեցության աս-

տիճանը մատակարարների վրա կախված է 
մի քանի գործոններից. 

1) գնորդների քանակը և նրանց գնումնե-

րի ծավալը, 
2) ապրանքի մատակարար ընկերութ-

յունների քանակը և չափերը, 
3) փոխարինող ապրանքների առկայութ-

յունը և ծախսումները նրանց անցնելու վրա: 
IV. Գործոն 4. Հիմնական գործոնները, 

որոնք որոշում են մատակարարների 
ազդեցության լծակները, հետևյալներն են. 

1) այլ ռեսուրսի անցնելու ծախսումները, 
2) ճյուղերի քանակը, որոնք պահանջարկ 

ունեն տվյալ ռեսուրսի նկատմամբ, 
3) ռեսուրսներ մատակարարող ընկերու-

թյունների քանակը և չափերը:  
V. Գործոն 5. Ճյուղում մրցակցության 

մակարդակը որպես գործոն նկարում 
գտնվում է կենտրոնում, և դեպի նա գնում են 
սլաքներ մյուս չորս գործոններից: Դրանով 
ընդգծվում է, որ տվյալ գործոնի 
նշանակությունը շատ բաներով 
պայմանավորված է մյուս չորս գործոնների 
ազդեցությունից, վերջիններս «սնուցում» են 
նրան: Սակայն ճյուղում մրցակցության 
մակարդակը կախված է նաև այլ 
գործոններից, մասնավորապես.   

1) ճյուղում մուտքի արգելափակոցների 
«բարձրությունը», ճյուղում մրցակիցների 
քանակը և չափերը. 

2) ճյուղի հասունությունը (արտադրանքի 
հասունությունը), 

3) սպառողների կողմից ապրանքանիշին 
հավատարմության աստիճանը, 

4) սպառողների ազդեցության լծակները 
և փոխարինողների առկայությունը: 

Մրցակցային վերլուծությունն իրականաց-

վում է այն ճյուղերի և շուկաների լավ ուսում-

նասիրման նպատակով, որոնցում գործում է 
ընկերությունը: Գործընթացը սկսվում է այդ 
ճյուղերի և շուկաների հատուկ սահմանումով, 
ինչպես նաև դրանց առանցքային բնութա-

գրիչներով: Այս վերլուծությունը մենեջերնե-

րին հնարավորություն է տալիս որոշել. նրանց 
ճյուղերի և շուկաների հաջողության կրիտի-

կական գործոնները, ունակությունների ուժե-

ղացման և զարգացման պահանջները և հնա-

րավորությունները, ինչպես նաև հնարավո-

րությունները համագործակցության համար 
մատակարարների, սպառողների և մրցակից-

ների հետ:   
Ամփոփելով փաստենք, որ լավագույն 

ռազմավարության ընտրման գործընթացը 
սկսվում է բոլոր տարբերակների քննարկու-

մով: Այնուհետև յուրաքանչյուր տարբերակը 
ուսումնասիրվում է չորս չափանիշների օգ-

նությամբ. համապատասխանության, տեխնի-

կա-տնտեսական հիմնավորվածության, ըն-

դունելի լինելու և մրցակցային առավելության: 
Օգտագործվում են մի շարք  ֆինանսական և 
ոչ ֆինանսական գործիքներ, որոնք թույլ են 
տալիս որոշել ռազմավարության լավագույն 
տարբերակը: Սակայն ռազմավարական վեր-

լուծության իրականացման ժամանակ պետք է 
հիշել, որ ցանկացած ռազմավարության իրա-

կանացումը կապված է որոշակի ռիսկի հետ: 
Ռազմավարական զարգացման հետ կապ-

ված են ռիսկի բոլոր հնարավոր ձևերը: Ամե-

նափոքր ռիսկն առաջանում է այն դեպքում, 
երբ զարգացումն իրականացվում է ունեցած 
առանցքային ունակությունների և շուկաների 
հիման վրա: Ռիսկը մեծանում է, երբ կազմա-

կերպությունը յուրացնում է նոր շուկաներ: Թե 
որքանով է արդարացվում ռիսկը, կախված է 
շուկայում կազմակերպության դիրքից, նրա 
շուկաների վիճակից և արտադրանքից: 
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Ընտրված ռազմավարության իրագործման 
ժամանակ պետք է հաշվի առնել մի շարք 
հանգամանքներ: Ռեսուրսների ցանկացած 
անբավարարություն պետք է վերացվի, իսկ 
առկա ռեսուրսները պետք է բաշխվեն այնպես, 
որպեսզի նրանք նպաստեն բոլոր առանցքա-

յին գործառույթների իրականացմանը: Կազ-

մակերպական կուլտուրան և կառուցվածքը 
պետք է գնահատվեն տվյալ ռազմավարութ-

յանը համապատասխանության տեսանկյու-

նից, իսկ եթե կա անհրաժեշտություն, դրանք 
պետք է փոփոխվեն: Փոփոխությունների կա-

ռավարումը ռազմավարության իրագործման 
կարևոր մասն է: 
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ТТвердый сток рек на примере реки Тартар 
Айрапетян В.Г. 

Шушинский технологический университет (Нагорно-Карабахская Республика, Шуши)  
vrezhghayrapetyan@gmail.com 

 
Ключевые слова: маленький гэс, прогноз стока,  твердый сток, мутность воды, сток наносов, 
весеннее половодье, дождевой поток, взвешенные наносы, пробы воды. 
 
 

Գետերի կոշտ հոսքը Թառթառ գետի օրինակով 

Հայրապետյան Վ.Գ. 
Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան (Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն, Շուշի) 

vrezhghayrapetyan@gmail.com 
 

Ամփոփում: Աշխատանքում, հիմնվելով միջին տարեկան ելքի, ջրի պղտորության և բերվածքների հոսքի 

տվյալների վրա, ստացվել են ջրի ելքի և ջրի պղտորության, բերվածքների հոսքի և բերվածքների տարե-

կան հոսքի կախվածության կորերը Թարթառ գետի համար։ Այս կորերը կարող են օգտագործվել Թարթառ 

գետի ամբողջ ավազանի համար(ընդհանուր առմամբ F=2460 կմ2)։ Օգտվելով բերվածքների միջին բազմ-

ամյա նորմավորված տարեկան ելքից (R0) և ջրի (Qo) հոսքից, ստացվել է Ro = f (Qo) կախվածությունը, որը 

կարող է օգտագործվել կախյալ բերվածքների միջին տարեկան հոսքի որոշման համար, կախված ջրի 

հոսքից։ 

Վճռորոշ բառեր՝ փոքր հէկ, հոսքի կանխատեսում, կոշտ հոսք, ջրի պղտորություն, բերվածքների հոսք, 

գարնանային ջրառատություն, անձրևային հոսանք, կախյալ բերվածքներ, ջրի փորձանմուշ։ 
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Abstract: In the work, on the basis of data on average annual discharge, turbidity of water and sediment discharge, 
water flow curves from turbidity of water, from sediment runoff and annual sediment discharge in the Tartar river basin 
were obtained. These curves can be used for the whole pool. Tartar (on the closing point of the Tartare-Madagis, F = 
2460 km2). Using the data on the multi-annual values of the norms of the annual flow of suspended sediment (Ro) and 
water (Qo), a relationship Ro = f (Qo) was established, which can be used to obtain an average annual flow of 
suspended sediment based on data on average annual water consumption. 
Keywords: small hydro power plant, runoff forecast, solid runoff, turbidity of water, sediment runoff, spring flood, rain 
flow, suspended sediment, water samples. 
 

Введение 
На территории Армении и Арцаха быстрое 

развитие малой гидроэнергетики вызвало пот-
ребность  широкого водохозяйственного исполь-
зования горных рек. Важной экологической за-
дачей является правильное и энерго-эффектив-
ное использование этих рек. Горные реки Арме-
нии и Арцаха в гидрологическом и гидротехни-
ческом плане мало изучены. Для правильного 
использования воды и получения максимально 
возможной электрической энергии на стадии 
проектирования малого ГЭС важно иметь дан-
ные о гидрологических режимах реки. 

Учитывая факт, что для многих малых рек 
отсутствуют наблюдения гидрометцентра даже 
для короткого периода времени, встает задача 
разработки расчетных методов прогнозирования 
гидрологических режимов горных рек. 

Тартар типичная горная река. Она является 
одним из самых крупных водообильным  прито-
ков реки Кура. Длина реки - 200 км, средний 
годовой сток около 750 млн.м3, площадь водо-
сбора- 2650 км2, средняя высота бассейна сос-
тавляет- 1820 м. Впадает в реку Кура на расстоя-
нии 523 км от устья, где абсолютная высота сос-
тавляет всего 3 м. Исток реки расположен на 
высоте 3120 м. Основными притоками р.Тартар 
являются реки Лев, Трхи и Тутхун.  

Реки бассейна р. Тартар в основном имеют 
смешанное питание-за счет таяния снега, дождей 
и подземных вод.  

На территории АР протекает множество гор-
ных рек, отличающихся большими уклонами, 
что обусловливает бурный характер течения. 
Склоновый сток, образующийся в период весен-
него половодья и дождевых паводков, обогащает 
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реки продуктами разрушения поверхности бас-
сейнов речными наносами. Питание рек наноса-
ми происходит также и за счет продуктов размы-
ва русел водотоков.  

В настоящее время реки АР, в том числе и 
бассейна реки Тартар, широко используются в 
связи с осуществлением большого водохозяйст-
венного и гидроэнергетического строительства 
(при проектировании водохранилищ, ороситель-
ных каналов, гидроэлектростанций, очистных и 
других  сооружений). В связи с этим, стоку на-
носов уделяется значительное внимание. Однако 
к данному времени отсутствуют работы, кото-
рые бы охватывали весь комплекс вопросов, от-
носящихся к стоку речных наносов для террито-
рии АР. 

Реки бассейна р. Тартар, как и всей террито-
рия АР, в гидрологическом отношении  до нас-
тоящего времени изучены очень слабо. Первые 
водомерные наблюдения начались в 1925 году 
на замыкающем створе, гидрологическом посту 
р.Тартар у с. Мадагис, а затем, в 1950 г начались 
наблюдения на посту Магавуз.  

Однако, начиная с 1994 г. на территории АР 
прекратились все гидрометеорологические наб-
людения. Лишь на гидрологическом посту Тар-
тар-Магавуз, расположенный ниже Сарсангского 
водохранилища, до настоящего времени продол-
жаются гидрологическое наблюдения, но только 
над уровнем воды.  

Методика исследований 
Изучение мутности воды реки и стока взве-

шенных наносов, в связи с  трудоемкости работ, 
а также финансовых затрат, производилось на 
ограниченном числе постов территории АР. 

Мутность воды, выражающаяся в грамах на 
1 л или на 1 м3 воды, определялась обычно пу-
тем извлечения наносов из пробы воды фильтро-
ванием с последующим взвешиванием высушен-
ных фильтров с наносами на аналитических ве-
сах. По данным о весе наносов в пробе вычис-
лялась мутность воды по формуле: 
                                                         

106/А  г/м3,                                                  
(1) 

     
где Pн –вес наносов в пробе в грамах, А-объем 
пробы в мм.               

На рис. 1 показана зависимость среднегодо-
вой мутности воды от среднегодовово расхода 
воды реки 

Расчет стока наносов производился преиму-
щественно по мутности единичных проб с при-
ведением ее к средней мутности путем введения 
переходного коэффициента. 

 
Рис. 1. Связь среднегодовой мутности воды 
р.Тартар (по оси ординат г/м3) со средне-
годовым  расходом воды  (по оси абсцис м3/с) 

 
Единичные пробы воды обычно брались в 

створе основного водомерного поста вблизи уре-
за воды и на 0.6 глубины от поврхноасти воды.                         

Наибольшая средняя мутность воды опреде-
лялась по данным единичных проб с применени-
ем переходного коэффициента или непосредст-
венно из измеренных расходов взвешенных рас-
ходов. 

Число дней в году с мутностью более 50, 
100, 200, 500, 1000, 5000, 10000 г/м3 подсчиты-
валось за календарный год по среднесуточным 
значениям только для рек с наибольшей мут-
ностью воды более 200 г/м3. 

На реке Тартар у с. Мадагиc средняя месяч-
ная мутность воды достигает 1100 г/м3 (июль). 
Сток за период половодья составляет 95  годо-
вого %. 

Во время весеннего половодья мутность 
воды может изменяться в больших пределах.  

Она, как правило, возрастает с увеличением 
расхода воды, хотя и не всегда наибольшему 
расходу воды соответствует наибольшая мут-
ность.  

Бывает также случаи, чаще всего летом, ког-
да мутность реки повышается при спокойном 
состоянии или при небольшом повышении уров-
ня воды. Это в основном объясняется поступле-
нием воды притоков, сильно насыщенной взве-
шенными наносами в результате выпадения 
дождей на их водосборах. 

Наибольшая средняя месячная мутность по-
тока наблюдается, как правило, в период поло-
водья. 

На территории НКР протекает множество 
горных рек, отличающихся большими уклонами, 
что обусловливает бурный характер течения. 

Склоновый сток, образующийся в период ве-
сеннего половодья и дождевых паводков, обога-
щает реки продуктами разрушения поверхности 
бассейнов- речными наносами. Питание рек 
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наносами происходит также и за счет продуктов 
размыва русел водотоков.  

Подсчет стока наносов производился преи-
мущественно по мутности единичных проб с 
приведением ее к средней мутности путем вве-
дения переходного коэффициента. 

За некоторые годы применялся также метод 
вычисления стока наносов по графику связи 
между значениями расхода воды и расхода взве-
шенных наносов. 

Рис. 2. Зависимость  среднего стока нанасов (по 
оси ординат кг/с) от расхода воды  (по оси 

абсцис м3/с) р.Тартар-с. Мадагиc 
 

Летом величина стока наносов значительно 
меньше, чем весной и составляет от 1 до 22 % 
общего годового его объема. 

Пользуясь данными o средних многолетних 
значениях норм годового стока взвешенных на-
носов (Ro) и воды (Qo), установлена связь 
(рис.2), Ro  = f (Qo) 

На рис. 3 приведена зависимость расходов 
взвешенных наносов от средне годовых расхо-
дов воды р. Тартар-с. Мадагиc за многолетний 
период. 

 
Рис. 3 Зависимость расходов взвешенных 

наносов от расходов воды  
р.Тартар- с. Мадагиc за многолетний период 

 
Полученная зависимость между средними 

годовыми расходами воды и взвешенных нано-
сов (рис.3) может быть использована для опре-
деления нормы среднего годового стока взве-

шенных наносов неизученных рек бассейна реки 
Тартар. 

Результаты 
В табл. 1 приведены величины стока взве-

шенных наносов р.Тартар у с.Мадагис. 
В период весеннего половодья, когда прохо-

дит основная масса воды, переносятся наносы 
более крупных фракций, а в межень ввиду ма-
лых скоростей  течения и небольшого слоя стока 
в составе наносов содержится более мелкие 
частицы. 

Во время подъема, как правило, во всех 
реках бассейна крупных фракций содержится 
больше, чем в периоды спада половодья, что 
объясняется большими уклонами на подъеме 
волны половодья и большей транспортирующей 
способностью потока. 

Изменение крупности наносов и донных от-
ложений тесно связано с водным режимом реки. 
Редкие изменения режима крупности наносов 
происходит обычно в периоды прохождения по-
ловодья и дождевых паводков, когда активизи-
руется русловая эрозия и в русла рек поступает 
значительное количество наносов. Мощные по-
токи, вызванные интенсивными ливневыми дож-
дями, разрушают русла, совершенно меняя ха-
рактер и содержание наносов и донных отложе-
ний. 

В табл. 2 приведены величины грануломет-
рического состава взвешенных наносов двух 
гидрологических постов на реке Тартар. 

Выводы 
В русле реки Тартар во все фазы водного 

режима преобладают валунно-галечные отложе-
ния (размером  50 мм), причем на подъеме поло-
водья их больше, чем в другие фазы режима. 
Валунно-галечный материал в донных отложе-
ниях составляет 60-90 % общего состава отло-
жений. 

Следует отметить, что довольно большой и 
сложной в физико-географическом отношении 
территории бассейна р. Тартар, количество наб-
людательных пунктов и короткий ряд наблю-
дений для надежного обобщения данных по 
стоку наносов и, в частности, мутности воды не 
является достаточным и требует дополнитель-
ных наблюдений по всему бассейну.  

Она пока может служить лишь материалом 
для предварительной оценки стока в изученных 
створах реки Тартар. 
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Таблица 1. 

Распределение стока взвешенных наносов Тартар-Мадагиc, по месяцам 
(в   % от годового) 

Площадь водосбора 2460 км2 (1928-32, 34, 35, 41, 45, 46, 49-70 гг.) 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 2. 
Гранулометрический состав взвешенных наносов (в  % по весу) 
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 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год, 
кг/с 

Средний за период 

0.3 0.3 1.3 14.8 28.1 28.6 18.2 4.4 2.1 1.2 0.
4 

0.3 15 

Наибольший, 1963 г. 

0.5 0.5 0.7 2.1 7.4 47.6 26.6 1.9 1.3 0.4 0.5 0.5 71 

Наименьший, 1961 г. 

0.4 0.4 0.4 24.9 47.0 14.6 2.6 2.9 2.2 3.8 0.4 0.4 1.8 

Река- 
пункт 

Фаза 
режима 

Диаметр частиц (мм) 

песок пыль ил 

1-05 0.5-0.2 0.2-0.1 0.1-0.05 0.05-0.01 < 0.01 

Тартар- 
Магавуз, 
F=2160 
км2 

Подъем 
половодья  0.2 12.5 32.8 52.5  

Спад 
половодья 0.2 1.6 25.9 15.0 42.6 14.7 

Летне-осенние 
паводки  0.6 13.1 22.6 52.0 11.7 

Межень   13.1 31.5 55.4  
Тартар- 
Мадагиз 
F=2460 
км2 

Подъем 
половодья 0.8 7.8 14.5 14.6 31.3 31.0 

Спад 
половодья  2.4 21.2 20.9 30.3 25.2 

Летне-осенние 
паводки 0.7 7.8 10.6 28.6 29.1 23.2 

Межень  12.1 9.1 12.8 36.5 29.5 
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Հայաստանի Հանրապետության հարկային քաղաքականության գործիքների 
կատարելագործման առաջնային ուղղությունները 
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Հայ-Ռուսական համալսարանի Էկոնոմիկայի և  ֆինանսների ամբիոն 

(Հայաստան, Երևան) 
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Ամփոփում: Հայաստանի ներկայիս տնտեսական իրավիճակում երկարաժամկետ տնտեսական աճը 

պետք է լինի հարկային բարեփոխումների հիմնական նպատակը: Տնտեսական աճի խթանման նպատա-

կով հեղինակը առաջարկում է վերանայել արտադրության գործոնների հարկումը, մասնավորապես, ան-

ցում կատարել եկամտահարկի միասնական դրույքաչափի, շեշտադրելով սպառման և գույքի հարկումը: 

Միևնույն ժամանակ շահութահարկի փոխարժեքը առաջարկվում է թողնել անփոփոխ: 

Հարկ է նշել, որ եկամտահարկի դրույքաչափի փոփոխության հետևանքով հարկային եկամուտների են-

թադրյալ կորուստը հաշվի չի առնում ստվերի կրճատման և հարկային բազայի ավելացման հանգա-

մանքները: Ավելին, եկամտահարկի դրույքաչափին հավասար շահութահարկը վերացնում է գործատու-

ների համար աշխատավարձերի մասնակի վճարման պրակտիկան կիրառելու և աշխատողներին 

չգրանցելու դրդապատճառները: 

Ակցիզային հարկի քաղաքականության առնչությամբ հեղինակը տեսնում է եկամտահարկի փոփոխու-

թյան արդյունքում հարկային բեռի մասնակի վերաբաշխման հնարավորություն, առաջարկելով առողջու-

թյանը պոտենցիալ վնաս հասցնող ապրանքները, մասնավորապես ծխախոտի և ալկոհոլային 

արտադրանքները, հարկել բարձրացված ակցիզային հարկի դրույքաչափերով: 

Բացի այդ, առաջարկվում է վերանայել գույքահարկերի դերը և քաղաքականությունը: Միջազգային 

փորձի ուսումնասիրությունը ցույց է տվել, որ Հայաստանում գույքահարկի ընդհանուր եկամուտներում 

անշարժ գույքից հարկային եկամուտների բաժինը 1,5 անգամ պակաս է համաշխարհային միջինից, 

ինչպես նաև հարկային բազայի հարաբերակցությունը ՀՆԱ-ի նկատմամբ Հայաստանում 3 անգամ ցածր է 

համաշխարհային միջին ցուցանիշից: Անշարժ գույքի հարկման բազան վերանայելու նպատակով 

հեղինակը առաջարկում է իրականացնել գույքի կադաստրային արժեքի մանրամասն ուսումնասիրութ-

յուն` օգտագործելով նաև շուկայական գների համեմատական վերլուծություն: Բացի այդ, հարկավոր է 

հատուկ ուշադրություն դարձնել մեծ անշարժ գույքի հարկմանը: 

Շարժական գույքի առնչությամբ հեղինակը առաջարկում է, հարկային օրենսդրության պարզեցման և 

հարկերի քանակի նվազեցման մոտեցումից ելնելով, մեքենայի գույքահարկի մեջ համատեղել 

էկոլոգիական հարկը, պահպանել երկու բաղադրիչների աճողական բնույթը և միևնույն ժամանակ հիսուն 

տոկոսով բարձրացնել վերին շեմի հարկվող բազայից հաշվարկային դրույքը: 

Վճռորոշ բառեր՝ հարկային քաղաքականության գործիքների կատարելագործում, հարկային բեռի 

վերաբաշխում, եկամտահարկ, ակցիզային հարկ, գույքահարկ: 
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Abstract: In the current economic situation of Armenia, long-term economic growth should be the main goal of tax 
reforms. To promote and stimulate economic growth, the author considers advisable to revise the taxation of factors of 
production, namely, to switch to proportional income taxation and reduce the flat tax rate, while simultaneously 
emphasizing taxes on consumption and property. At the same time, the profit tax rate is supposed to remain unchanged. 
It is worth noting that the alleged loss of tax revenues in the proposed scenario of changes in income tax derive results 
ceteris paribus and do not take into account the effects of reducing the shadow and increasing the tax base. Moreover, a 
flat income tax rate equal to the profit tax distorts the motives of employers to apply the practice of paying salaries 
under gray schemes and not registering employees. 
In regard to the excise tax policy, the author sees the possibility of a partial redistribution of the tax burden due to 
changes in the income tax rate policy, suggesting that products that represent potential harm to health, in particular, 
tobacco and alcohol, should be taxed at elevated excise tax rates. 
In addition, the author also proposes to review the role and policy regarding property taxes. A study of world experience 
revealed that the share of tax revenues from real estate in total property tax revenues in Armenia is 1.5 times less than 
the world average, while the ratio of the tax base to GDP in Armenia is 3 times lower than the world average. To adjust 
the tax base of real estate, the author proposes to conduct a thorough review of the property cadastral value using 
comparative analysis of market prices, paying special attention to the taxation of large real estate. 
Regarding movable property, the author suggests, on the basis of the concept of simplifying tax legislation and reducing 
the number of taxes, to combine environmental tax in vehicle property tax, to preserve the progressive nature of both 
components, and at the same time increase the calculation rate from the taxable base of the upper threshold by half. 
Keywords: improvement of tax policy instruments, redistribution of tax burden, income tax, excise tax, property tax. 
  

Принятие нового Налогового кодекса Арме-
нии 4-го октября 2016 года было необходимым 
шагом консолидации законов и законодательных 
актов принятых в течение 26 лет с момента неза-
висимости страны. При этом, в течение данного 
периода налоговое законодательство страны 
подвергалось многочисленным параметрическим 
и структурно-правовым изменениям. На конец 
октября 2018 года в налоговом кодексе уже было 
совершено 12 изменений и дополнений. В ре-
зультате, налоговый кодекс Армении из себя 
представляет консолидированный из законов и 
актов документ с многочисленными изменения-
ми, к тому же эффективность произведенных из-
менений и поправок вызывает сомнение с точки 
зрения мотивов и интересов предлагающих эти 
изменения.  

Полное и основательное пересмотрение 
налогового кодекса Армении на данным момент 
является необходимым. Одновременно нужно 
обратить внимание на два ключевых момента: 
упрощение процедур исчисления, отчета и упла-
ты налогов, пересмотрение перечня налогов и 
возможное сокращение их количества, и в то же 
время совершенствование инструментов налого-
вой политики для охвата всевозможных видов 
деятельности и операций, в том числе иннова-
ционные виды деятельности, при которых возни-
кает прецедент обложения. 

Изменения должны рассматриваться в кон-
тексте всего инструментария налоговой полити-
ки с учетом их взаимосвязей и воздействия друг 
на друга. Только совокупный эффект может и 
должен быть рассмотрен в качестве цели измене-
ний в налоговом кодексе. В нынешней экономи-
ческой ситуации Армении, долгосрочный эконо-
мический рост должен стать основной целью 
налоговых реформ. Представители новой власти, 

заявляя о концептуально новых взглядах в ре-
формах экономической, в частности, налоговой 
политики, должны проявлять инициативу полно-
го пересмотра, упрощения и представления 
нового налогового кодекса.  

Действующее в настоящем налоговое зако-
нодательство предусматривает альтернативные 
режимы налогообложения определенных видов 
деятельности, такие как, например, обложение 
деятельности самозанятых, малого бизнеса, об-
ложение деятельности патентным налогом, нало-
гом на прибыль и/или НДС. Большое разнооб-
разие налоговых режимов является результатом 
сложности и запутанности нынешнего налогово-
го законодательства, которое неизбежным обра-
зом приводит к трудностям для налогоплатель-
щика при налоговом планировании и налоговом 
учете, создает сложности с налоговым админис-
трированием, а также приводит к неясностям и 
противоречиям и порождает коррупционные 
риски между налогоплательщиками и налого-
выми органами.  

В центре внимания автор ставит упрощение 
и совершенствование налогового законода-
тельства. Упрощением подразумевается сокра-
щение количества налогов и специальных нало-
говых режимов, предусматривая определенное 
количество налогов покрывающих все виды 
облагаемой деятельности. Изученный междуна-
родный опыт, в частности, налоговых реформ 
Грузии, свидетельствует о значительном облег-
чении жизни хозяйствующих субъектов-нало-
гоплательщиков, увеличением налоговых пос-
туплений и возросшей привлекательностью на-
циональной экономики для внешних инвесторов. 

Для современного состояния и вектора раз-
вития экономики Армении наиболее благо-
приятной является применение компонентов 
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модели сбалансированной налоговой политики. 
Существование разумного баланса между инте-
ресами государства и налогоплательщиков при-
меняется для обеспечения стабильных темпов 
развития экономики и поддержания необходи-
мых социальных расходов. При помощи такой 
модели государство сможет совершить структур-
ное реформирование экономики посредством 
перераспределения налоговой нагрузки. Тем не 
менее, стоит обратить внимание на сравнительно 
высокий уровень обложения инструментов пря-
мого налогообложения, в частности, подоходно-
го налога, характерный для данной модели. 
Имея сказанное ввиду, стоит принять во внима-
ние характеристики национальной экономики и 
налоговой системы, нынешнее соотношение 
применяемых налоговых инструментов. Приме-
нение компонентов модели политики минималь-
ных налогов, в частности, акцентирование нало-
говой нагрузки не на факторы производства, а на 
потребление, а также применение специальных 
режимов налоговых преференций будут пресле-
довать цель стимулирования национальной эко-
номики и повышения привлекательности для 
инвестиций.  

Как уже было представлено, прямые и кос-
венные налоги имеют почти равные доли в 
налоговых поступлениях Армении с маленьким 
перевесом в сторону косвенных, более того, в 
последних преобладают подоходный налог и 
НДС, соответственно. Для содействия и стиму-
лировании экономического роста автор считает 
целесообразным пересмотрение обложения фак-
торов производства, а именно, перейти к пропор-
циональной форме и произвести снижение еди-
ной ставки подоходного налога, с одновремен-
ным акцентированием налогов на потребление и 
имущество. В то же время, ставку налога на 
прибыль предлагается оставить неизменной. 

Предполагается, что согласно теории 
Лаффера, Армения сейчас находится на правой 
части кривой Лаффера, что подразумевает 
увеличение налоговых поступлений при сниже-
нии ставки подоходного налога. Если взглянуть 
на распределение доходов наемных работников 
Армении за 2017 год, представленной на рисун-
ке 1, то становится очевидно, что большая доля 
заработных плат сконцентрирована ниже 150 
тыс. драм – нижней рамки подоходного налога. 
Прогрессивная шкала подоходного налога в 
Армении, по факту, действует не эффективно, 
так как экономические субъекты идут на сокры-
тие части дохода и уклонение от законной упла-
ты налога. 

Высокая налоговая нагрузка на подоходный 
налог приводит к необъективной декларации 
доходов наемных работников со стороны компа-

ний и развитию теневой экономики. Работо-
датели прибегают к использованию практик так 
называемой неучтенной части заработной платы, 
выплаты зарплат по серым схемам, незарегис-
трированных работников, составляющих су-
щественную часть занятых в стране, потому что 
экономически выгоднее получается облагаться 
налогом на прибыль и выплатить налоги с 
дивидендов по сравнению с такими высокими 
ставками прогрессивного подоходного налога. 

Более того, доля налоговых поступлений 
средней группы составляет 61.6%, а доля группы 
низкой зарплаты – 32.4%. Только 0.3% занятых 
группы высокой заработной платы, уплачивая в 
виде подоходного налога, обеспечивают 6% 
налоговых поступлений. Если рассчитать средне 
эффективную ставку налога для каждого из 
групп, получается следующая картина, отобра-
женная на таблице 1. 

Тем самым выявляется, что средние эффек-
тивные ставки по группам подоходного налога 
находятся существенно ближе ставки нижней 
шкалы, нежели верхней. Эффективная ставка 
подоходного налога рассчитана в размере 25.1%-
25.2%, что само по себе достаточно высокий 
показатель.  

Если попытаться рассчитать изменения в 
налоговых доходах при различных сценарий 
перехода от прогрессивной формы подоходного 
налога к пропорциональной, получается следую-
щая картина, представленная на таблице 2. 

Предполагаемый переход к пропорциональ-
ной форме подоходного налога и снижение 
единой ставки до отметки 20%, по расчетам на 
основе данных 2017 года, в результате приведут 
к снижению налоговых доходов на 54.02 млрд. 
драм. Стоит отметить также, что вычисленные 
потери налоговых поступлений в предложенном 
сценарии изменений подоходного налога пред-
полагают результат при прочих равных услови-
ях, и не принимают во внимание эффекты 
сокращения тени и увеличения налоговой базы. 
Более того, единая ставка подоходного налога 
равная налогу на прибыль искажает мотивы 
работодателей применять практики выплаты 
зарплат по серым схемам и не регистрировать 
работников. 

В Армении очень высокий показатель кон-
центрации заработной платы в структуре источ-
ников облагаемого дохода, как показано на 
рисунке 2. Если сравнить с развитыми странами, 
то в Германии, США и Великобритании данный 
показатель колеблется в рамках 60%-70%, а в 
постсоветских странах, например Литве и 
Украине – 80%-85%.  По результатам 2016 года, 
поступления подоходного налога с заработных 
плат  обеспечили  93.6 %  всех  поступлений  по  



 

 
Таблица 1. Средние эффективные ставки подоходного налога, 2017. 

Группы по заработным 
платам 

Прогрессивные ставки 
налога Эффективная ставка 

до 150,000 драм включительно 23% 23.0% 

с 150,000 по 2,000,000 драм 
включительно 28% 25.7% 

свыше 2,000,000 драм 36%  31.6%  
 

Источник: расчеты автора  
 

Таблица 2. Эффекты перехода к пропорциональной форме и сценарии снижения ставки 
подоходного налога. 

Пропорциональные ставки налога Потери по линии подоходного налога 

23% 22.79 млрд. драм 

21% 43.61 млрд. драм 

20%  54.02 млрд. драм 
 

Источник: расчеты автора  
 
линии отмеченного налога. Это свидетельствует 
о распространенной практике сокрытия облагае-
мого дохода со стороны населения. Решением 
данной проблемы, предлагаемой специалистами 
и учеными, является всеобщая декларация дохо-
дов. Э. Сандоян, например, предлагает внедре-
ние института всеобщей декларации доходов и 
имущества населения, с определением в законе 
видов расходов для вычитания из облагаемой 

базы1. По его предложенной модели каждый 
гражданин будет стремиться минимизировать 
облагаемую базу, представляя КГД документы, 
подтверждающие его те или иные совершенные 

                                                 
1 Է. Մ. Սանդոյան «Ուղղակի հարկերի արդիականացու-

մը ՀՀ-ում» // «Ի՞նչ անել» Հայաստանի տնտեսության 
զարգացման արդի հիմնախնդիրները եվ ռազմավարա-

կան ուղղությունները գիտագործնական խորհրդաժողո-

վի հոդվածների ժողովածու, էջ 88-94. 

Рисунок 1. Распределение доходов наемных работников, 2017. 

 
Источник: Данные Министерства труда и социальных вопросов, http://www.mlsa.am/ 
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расходы. Внедрение новой культуры всеобщего 
декларирования, учета и финансовой отчетности 
в нашей стране безусловно приведет к ряду по-
ложительных результатов, таких как стремитель-
ное сокращение теневой экономики, рост соби-
раемости налоговых поступлений и доходов 
государственного бюджета. Одновременно, на 
пути к внедрению такой системы, по мнению 
автора, в Армении надо решить две ключевые 
задачи.  

Первой является повышение финансовой 
грамотности в стране. Основной целью повы-
шения финансовой грамотности населения счи-
тается защита последних от финансового мошен-
ничества, осознание последними происходящих 
экономических процессов, по крайней мере, на 
микроуровне, а также повышение уровня общего 
экономического развития государства. Финансо-
вая грамотность населения способствует эффек-
тивному управлению своих активов, накоплению 
сбережений и распределению финансовых 
ресурсов в экономике.  

Международный опыт по повышению фи-
нансовой грамотности населения включает вос-
питание финансово грамотного поколения со 
школьного возраста (опыт Германии), реализа-
ция национальных программ по формированию 
и управлению семейного бюджета (опыт Нидер-
ландов) и создание государственных институтов 
и некоммерческих организаций для осуществле-
ния программ с большим охватом аудитории, 
начиная со студенческого возраста до пожилых 
и заканчивая начинающими предпринимателями 
и собственниками малого бизнеса (опыт США). 

Второй задачей автор считает повышение 
доверия населения к экономической стратегии 
развития государства, проводимой политики 
финансовой отрасли и осознание важности 
поведения населения в этих процессах. Данный 
вопрос имеет также политическую сторону, 
доверие к правящей политической элите должно 
быть заслужено действием и результативными 
показателями. Решение данной задачи зависит от 
политической воли и отсутствия конфликта 
интересов в результате правильной расстановки 
приоритетов нового правительства. 

В отношении политики акцизного налога, 
автор видит возможность частичного перерас-
пределения налоговой нагрузки в связи с изме-
нением ставки подоходного налога. Товары, 
которые представляют собой потенциальный 
вред для здоровья, в частности, табачные и 
алкогольные изделия, должны облагаться по 
повышенным ставкам акцизного налога на 20%-
30%. Процент людей, покупающих алкоголь, а 
также средняя сумма, потраченная в долларах, 
увеличивается с ростом доходов, согласно обзо-

ру потребительских расходов2. По результатам 
того же исследования, люди с низким уровнем 
доходов потребляют больше табачных изделий 
чем люди с высоким уровнем, тем самым, тратят 
большую часть доходов на приобретение сига-
рет. Тем не менее предложенное изменение в 
политике данного инструмента приведет к повы-
шению цен на определенные категории товаров, 
и следовательно, может привести к сокращению 
в объемах потребления.  

Особый интерес представляет динамика 
поступлений акцизного налога по отмеченным 
товарным группам, а именно алкогольные и 
табачные продукты. 

Как видно на рисунке 3, динамика роста 
поступлений особенно наглядна у категории 
табачных изделий. Однако справедливо нужно 
отметить, что предусмотренные законом фикси-
рованные платежи на производство и импорт 
табачных изделий, действующие помимо акциз-
ного налога, были отменены в 2014 году, после 
чего производство табачных изделий наряду с 
импортом стало облагаться акцизным налогом. 

Так как плательщиками акцизного налога 
являются как импортеры товаров, облагаемых 
акцизным налогом, так и производители и про-
давцы товаров, подлежащих обложению акциз-
ным налогом в Армении, необходимо учитывать 
особенности промышленного потенциала Арме-
нии чтобы не навредить развитию таких секто-
ров, как, например производство вин и коньяка. 
Автор предлагает в перечень товаров, облагае-
мых повышенной ставкой акцизного налога, 
включить категорию «спиртные напитки» (2208) 
за исключением подкатегории «коньяк, бренди и 
другие спиртные напитки» (2208 20), категорию 
«пиво» (2203), а также категории «табачные 
изделия» (2402) и «промышленные заменители 
табака» (2403). 

Предлагается также пересмотреть роль и 
политику в отношении налогов на имущество. 
По динамике налоговых поступлений по линии 
налога на имущество, которая представлена на 
рисунке 4, можно утверждать, что последняя 
изменилась не значительно в течение рассматри-
ваемого периода. 

Рост отношения поступлений по линии нало-
гов на имущество по отношению к общим нало-
говым поступлениям в течение последних лет 
объясняется, в частности, резким ростом коли-
чества импортируемых транспортных средства.  

Более того, доля налоговых поступлений от 
движимого имущества существенно превышает  
                                                 
2 «Taxing the Poor: A Report on Tobacco, Alcohol, Gambling, 
and Other Taxes and Fees That Disproportionately Burden 
Lower-Income Families» // National Center for Policy Analysis, 
NCPA Policy Report No. 300, 2007, p. 31. 



 
 

 
 

Рисунок 2. Структура подоходного налога по объектам обложения, 2016. 

 
Источник: КГД РА, http://www.petekamutner.am/ 

Рисунок 3.  Динамика поступлений акцизного налога по выбранным товарным группам, 
2012-2017. 

 
Источник:  Статистический ежегодник НСС РА, www.armstat.am 
Рисунок 4. Динамика поступлений налога на имущество в общих налоговых поступлениях и 
ВВП, 2009-2017. 

 
Источник:  Статистический ежегодник НСС РА, www.armstat.am 
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долю доходов от недвижимого. По данным 2017 
года поступления от налога на имущество транс-
портных средств почти вдвое превысили поступ-
ления от недвижимого имущества, как показано 
на рисунке 3.11. Исследование мирового опыта, 
проведенное совместной рабочей группой 
Центрального Банка и Министерством Финансов 
РА, выявила, что доля налоговых поступлений 
от недвижимости в общих поступлениях налога 
на имущество в Армении в 1.5 раза меньше, чем 
в среднем по миру, а также отношение налого-
вой базы к ВВП в Армении в 3 раза ниже средне-
мирового показателя. 

База обложения недвижимости налогом на 
имущество является, согласно закону, расчетная 
кадастровая стоимость, откуда возникает пред-
положение, что в Армении оцененная кадастро-
вая стоимость недвижимости значительно ниже 
реальной рыночной цены. Для корректировки 
налоговой базы недвижимого имущества автор 
предлагает провести основательный пересмотр 
кадастровой стоимости имущества используя 
также сравнительный анализ рыночных цен. 
Кроме того, нужно обращать особое внимание 
на обложение налогом на имущество крупную 
недвижимость. Г. А. Багратян в своих тезисах о 
налоговой и таможенной политике отмечает о 
важности повышения роли налога на недвижи-
мое имущество с учетом дифференциации пос-
леднего в зависимости от размера собственнос-
ти. 

По части движимого имущества, автор пред-
лагает пересмотреть как налог на транспортное 
средство, так и экологический налог, или налог 
загрязнения окружающей среды. В международ-
ной практике транспортный налог рассчи-

тывается и выплачивается в зависимости как от 
объема двигателя, так и от количество вредных 
выбросов. В Армении в настоящем налог на 
имущество и экологический налог транспортно-
го средства рассчитываются исходя из мощности 
двигателя, рассчитываемый в лошадиных силах. 
Автор предлагает сохранить прогрессивный 
характер обеих налогов, одновременно повысить 
на 50% ставку исчисления от облагаемой базы 
верхнего порога обеих налогов, а также, исходя 
из концепции упрощения налогового законода-
тельства и сокращения количества налогов, 
совместить в налоге на имущество транспортных 
средств и экологический налог. 

В качестве обобщения представленных пред-
ложенных, предполагается в результате сниже-
ния единой ставки подоходного налога частич-
ное перераспределение налогового бремени от 
факторов на потребление и имущество. На осно-
ве изучения мировых тенденций, международ-
ной статистики, опыта налоговых реформ, харак-
теристик национальной налоговой системы 
оправдывается переход подоходного налога от 
прогрессивной к пропорциональной форме со 
снижением единой ставки до 20%, перераспре-
деление налоговой нагрузки на потребление и 
имущество, в частности, повышением акцизного 
налога на определенный перечень алкогольных и 
табачных изделий, пересмотром налоговой базы 
недвижимого имущества и корректировки пос-
ледних сравнительным анализом рыночных цен, 
совмещением экологического налога в налоге на 
транспортное средство и повышением ставки 
исчисления от облагаемой базы верхнего порога 
на 50% налога на транспортное средство. 

 

Рисунок 5. Структура поступлений налога на имущество по объекту обложения, 2013-
2017. 

 
Источник: Сводные отчеты муниципальных бюджетов РА, www.minfin.am. 
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ՁՁեռնարկատիրական գործունեության արտադրական և ոչ 

արտադրական ենթակառուցվածքների ապահովվածության 
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Оценка обеспечения инфраструктуры предпринимательской деятельности по индексу 
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Резюме: Разработка и локализация нового индекса, изучение позиции Армении в глобальных отчетах, анализ 
производственных и непроизводственных инфраструктур Армении, мы пришли к выводу, что в Армении 
существует серьезная необходимость в повышении уровня обеспечения инфраструктуры предпринимательской 
деятельности, которая, по нашему мнению, будет удовлетворена путем функционирования наших 
предложений. 
Ключевые слова: Оценка, AIP индекс, производственный, непроизводственный, совершенствование 
 
Evaluation of the AIP Index for assessment of the provision of entrepreneurial infrastructure 

and priorities for improvement 
Vardanyan A.E. 
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artsruni.vardanyan@gmail.com 

 
Abstract: Developing and localizing the new index, studying the position of Armenia in global reports, analyzing the 
industrial and non-industrial infrastructures of Armenia, we concluded that in Armenia there is a serious need to 
improve the level of the provision of entrepreneurial infrastructure, which, in our opinion, will be satisfied by the 
functioning of our offers. 
Keywords: Assessment, AIP index, industrial, non-industrial, development 
 

Ձեռնարկատիրական գործունեության են-

թակառուցվածքային ապահովվածության 

գնահատման հիմքում դրել ենք GEI համաշ-

խարհային ինդեքսում ներկայացված ինդիկա-

տորները: 2018թ-ին Հայաստանն այս ինդեք-

սում զբաղեցնում է 89-րդ հորիզոնականը։ 

Վերը բերված ինդիկատորներից մենք ընտրել 

ենք ՀՀ իրականությանը համապատասխանող 

հետևյալ ինդիկատորները՝ 

Մեկնարկի հմտություններ (Startup Skills) 

Ռիսկայնություն (Risk Acceptance) 

Նեթվորքինգ (Networking) 

Շուկա մուտք գործելու հնարավորութ-

յուններ (Opportunity Startup) 

Տեխնոլոգիական կլանում (Technology 

Absorption) 

Մարդկային ռեսուրսներ (Human Capital) 
Մրցակցություն (Competition) 

Գործընթացային նորարարություն (Process 
Innovation) 

Միջազգայնացում (Internationalization) 

Ռիսկ-կապիտալ (Risk Capital) 
Հիմք ընդունելով կատարված եզրակա-

հանգումները՝ մշակել ենք ձեռնարկատիրա-

կան գործունեության ենթակառուցվածքային 

ապահովվածության գնահատման ինդեքսը 

(Assessment of the infrastructural provision, 

այսուհետ՝ AIP), որի միջոցով գնահատելու 

ենք Հայաստանի դիրքն՝ որպես ելակետային 

տվյալներ ընդունելով GEI (Global Entrepreneur-
ship Index (Գլոբալ ձեռնարկատիրության 
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ինդեքս)) ինդեքսում ներառված ենթակառուց-

վածքային տարրերը:  

Վերը բերված ինդիկատորները դասակար-

գել ենք մեր կողմից ընտրված դասակարգման 

հիմքով առանձնացված ձեռնարկատիրական 

գործունեության ենթակառուցվածքային 

ոլորտների հիմքով՝ ըստ արտադրական և ոչ 

արտադրական ուղղությունների՝ AIPi (Asses-

sment of the industrial infrastructural provision, 

այսուհետ՝ AIPi) և AIPn-i (Assessment of the 

non-industrial infrastructural provision, 

այսուհետ՝ AIPn-i) 

AIPi-ի ինդեքսի գնահատման համար ընտ-

րել ենք հետևյալ ինդիկատորները՝ 

Մեկնարկի հմտություններ (Startup Skills) 

Ռիսկայնություն (Risk Acceptance) 

Մրցակցություն (Competition) 

Միջազգայնացում (Internationalization) 

Ռիսկ-կապիտալ (Risk Capital) 

AIPn-i -ի ինդեքսի գնահատման համար 

ընտրել ենք հետևյալ ինդիկատորները՝ 

Նեթվորքինգ (Networking) 

Շուկա մուտք գործելու հնարավորութ-

յուններ (Opportunity Startup) 

Տեխնոլոգիական կլանում (Technology 

Absorption) 

Մարդկային ռեսուրսներ (Human Capital) 

Գործընթացային նորարարություն (Process 

Innovation) 

AIPi և AIPn-i ինդեքսներում Հայաստանի 

դիրքի հաշվարկման և համապատասխան եզ-

րահանգումներ կատարելու նպատակով ընտ-

րել ենք 3 խումբ երկրներ՝ յուրաքանչյուր խըմ-

բում 12-ական երկիր` ընտրանքի հուսալիութ-

յունը պայմանավորելով 8-12 տարրերից բաղ-

կացած ընտրանքն առավել օպտիմալ համա-

րելու հանգամանքով: Այս ընտրախմբից ավել 

կամ պակաս ընտրախմբի դեպքում մեծանում 

է ընտրանքի և հետազոտության ելքի սխալի 

հավանականությունը: Նմանօրինակ հետազո-

տություններում բազմաթիվ են այն հանգա-

մանքները, որոնք բարդացնում են ընտրանքի 

սխալի հաշվարկումը, ինչը հանգեցնում է 

մաթեմատիկորեն հաշվարկված ներկայա-

ցուցչական ընտրանքի՝ որակապես ոչ ներկա-

յացուցչական լինելու փաստին: Երկրների 

կազմը հետևյալն է՝  

Զարգացած երկրներ՝ Մեծ Բրիտանիա, 

Գերմանիա, Իտալիա, Կանադա, ԱՄՆ, Ֆրան-

սիա և Ճապոնիա, Չինաստան, Ռուսաստան, 

նվազ խոշոր երկրները, ոչ թե փոքր են տա-

րածքով կամ բնակչությամբ, այլև համաշխար-

հային արդյուբերության մեջ զբաղեցնում են 

տասնորդական տոկոսներ, Ավստրալիա, 

Շվեյցարիա, Ավստրիա: 

Նավթ արդյունահանող երկրներ՝ Սաուդ-

յան Արաբիա, Կատար, Իրան, Վենեսուելա, 

Ալժիր, Քուվեյթ, Կոլումբիա, Ինդոնեզիա, Նոր-

վեգիա, Նիգերիա, Արգենտինա, Դանիա: 

Ցամաքով շրջափակված զարգացող 

երկրներ` Հայաստան, Ադրբեջան, Ղազախս-

տան, Ղրղզստան, Լաոյի Ժողովրդավարական 

Հանրապետություն, Բոլիվիա, Պարագվայ, 

Ռուանդա, Մոլդովա, Չադ, Բուրկինա Ֆասո, 

Մակեդոնիա1: 

Գնահատման միջակայքը սահմանել ենք 

[0;1]:  

 

Աղյուսակ 1. AIP ինդեքսի գնահատման 

միջակայքը 

Գնահատման 

միջակայքը 
Մեկնաբանությունը 

| 0| - | ± 0.35| 

Բոլոր այն երկրները, որոնց 

ցուցանիշը չի հատում 0.35-

ի սահմանը, տվյալ ինդի-

կատորների գծով ունեն ոչ 

բարենպաստ դիրք և քայլեր 

պետք է ձեռնարկեն այդ ին-

դիկատորների բարելավ-

ման ուղղությամբ 

| 0.36| - | 0.59| 
երկրներն ունեն միջին 

դիրք 

| 0.6| - | 1| 

երկրներում ձեռնարկատի-

րական գործունեությունն 

ապահովված է և ստեղծ-

ված են զարգացման բոլոր 

նախադրյալները 

 

Այժմ ներկայացնենք հաշվարկների կա-

տարման մեթոդաբանական մոտեցումները: 

Երկրների դիրքերի հաշվարկման համար 

ընտրել ենք դիֆերենցիալ մեթոդը, որն իրենից 

ներկայացնում է գնահատվող օբյեկտի միա-

սեռ (մեր ուսումնասիրության շրջանակներում 

                                                 
1 Դասակարգման հիմքը ՄԱԿ-ի կողմից կատարված 

«Ցամաքով շրջափակված զարգացող երկրներ (ՑՇԶԵ)» 

հետազոտությունն է: 
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սույնը նշանակում է, որ ուսումնասիրվող բո-

լոր ինդեքսները վերաբերում են ձեռնարկա-

տիրական գործունեության ենթակառուցված-

քային ապահովմանը) պարամետրերի համա-

դրման մեթոդ, ինչի արդյունքում ստանում ենք 

պարամետրիկ ինդեքս՝ 

 * 100 (1.), 

որտեղ i=l,…n;  –ը i-րդ գնահատվող պարա-

մետրն է, իսկ -ը՝ ձեռնարկատիրական գոր-

ծունեության ապահովվածության գնահատ-

ման i-րդ պարամետրի «էտալոնային» արժեքն 

է, որպիսին մենք ընտրել ենք ուսումնասիրվող 

ինդեքսում ներառված երկրների ռանգավոր-

ման միջին թվաբանականը.այն կազմել է 137։ 

AIPi և AIPn-i ինդեքսների պարամետրիկ 

ինդեքսները որոշելուց հետո պետք է որոշենք 

AIPi և AIPn-i ինդեքսները, ինչի համար նպա-

տակահարմար է կիրառել կոմպլեքս-համա-

կարգային մեթոդը՝ 

 (2.) 

որտեղ a-ն արդեն իսկ որոշված պարամետրիկ 

ինդեքսներն են, ՝ AIPi և AIPn-i ինդեքս-

ներում ներառված երկրների ռանգավորման 

առավելագույն ցուցանիշն է: 

Ներկայացնենք Հայաստանի հաշվարկը՝ 

Պարամետրիկ ինդեքս՝ Մեկնարկի հմտու-

թյուններ   

 * 100 = 0,225 

Պարամետրիկ ինդեքս՝ Ռիսկայնություն

  

 * 100 = 0,043 

Պարամետրիկ ինդեքս՝ Մրցակցություն  

 * 100 = 0,177 

Պարամետրիկ ինդեքս՝ Միջազգայնացում 

 * 100 = 0,200 

Պարամետրիկ ինդեքս՝ Ռիսկ-կապիտալ 

 * 100 = 0,086 

Որոշենք AIPi ինդեքսները, ինչի համար 

նպատակահարմար է կիրառել կոմպլեքս-

համակարգային մեթոդը: 0.225-ն է, իսկ 

 –ը՝ ներառված ցուցանիշների 

միջին թվաբանականը 

(0,225+0,043+0,177+0,200+0,086/5)՝ 0.146 

 = 0.650 

Ներկայացնենք Հայաստանի հաշվարկը՝ 

Պարամետրիկ ինդեքս՝ Նեթվորքինգ 

  * 100 = 0,180 

Պարամետրիկ ինդեքս՝ Շուկա մուտք 

գործելու հնարավորություններ  

 * 100 = 0,143 

Պարամետրիկ ինդեքս՝ Տեխնոլոգիական 

կլանում  

 * 100 = 0,215 

Պարամետրիկ ինդեքս՝ Մարդկային 

ռեսուրսներ  

 * 100 = 0,433 

Պարամետրիկ ինդեքս՝ Գործընթացային 

նորարարություն 

 * 100 = 0,097 

Որոշենք AIPn-i ինդեքսը, ինչի համար 

նպատակահարմար է կիրառել կոմպլեքս-

համակարգային մեթոդը: Ռանգավորման 

առավելագույն կետը 0,433-ն է, իսկ  

–ը՝ ներառված ցուցանիշների միջին թվաբա-

նականը (0,180+0,143+0,215+0,433+0,097/5)՝ 

0.214, 

 = 0,493 

Այսպիսով, վերը կատարված բոլոր հաշ-

վարկների արդյունքներով Հայաստանն ունի 

միջին դիրք ուսումնասիրված երկրների շար-

քում: Միջին դիրքում գտնվելը պայմանավոր-

ված է ատենախոսության մեջ բացահայտված 

մի շարք խոչընդոտներով, որոնք ծառանում 

են ՀՀ-ում ձեռնարկատիրական գործունեութ-

յան ենթակառուցվածքային ապահովվածութ-

յան մակարդակի առջև:  

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ թե՛ 

արտադրական, թե՛ ոչ արտադրական ենթա-

կառուցվածքների ուսումնասիրությունը և 

վերլուծությունը կատարել ենք ատենախոսու- 
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Աղյուսակ 2. AIPi ինդեքսի հաշվարկը 

Ցուցանիշներ 

Պարամետրիկ ինդեքսներ 

Ռ
ա
ն
գ
ա
վ
ո
ր
մ
ա
ն

 

ա
ռ
ա
վ
ե
լա

գ
ո
ւյ
ն

 

կ
ե
տ

 

AIPi 

Մ
ե
կ
ն
ա
ր
կ
ի

 

հ
մ
տ
ո
ւթ

յո
ւն

-

ն
ե
ր

 

Ռ
ի
ս
կ
ա
յն
ո
ւ-

թ
յո
ւն

 

Մ
ր
ցա

կ
ցո

ւ-

թ
յո
ւն

 

Մ
ի
ջա

զ
գ
ա
յն

ա
ցո

ւմ
 

Ռ
ի
ս
կ

-

կ
ա
պ
ի
տ
ա
լ 

Զարգացած երկրներ 

ԱՄՆ 0,730 0,707 0,730 0,730 0,639 0,730 0,969 

Ֆրանսիա 0,407 0,548 0,540 0,558 0,560 0,560 0,932 

Շվեյցարիա 0,525 0,642 0,730 0,730 0,730 0,730 0,920 

Գերմանիա 0,457 0,480 0,619 0,638 0,555 0,638 0,862 
Մեծ 

Բրիտանիա 
0,418 0,639 0,619 0,601 0,474 0,639 0,861 

Կանադա 0,580 0,517 0,494 0,684 0,730 0,730 0,823 

Ավստրիա 0,696 0,490 0,556 0,658 0,460 0,696 0,822 

Ճապոնիա 0,124 0,474 0,434 0,442 0,399 0,474 0,790 

Ավստրալիա 0,730 0,523 0,414 0,462 0,730 0,730 0,783 

Իտալիա 0,293 0,298 0,248 0,415 0,504 0,504 0,698 

Չինաստան 0,178 0,342 0,243 0,226 0,730 0,730 0,471 

Ռուսաստան 0,346 0,141 0,149 0,040 0,136 0,346 0,469 

Նավթ արդյունահանող երկրներ 

Դանիա 0,504 0,546 0,722 0,285 0,730 0,730 0,763 

Նիգերիա 0,071 0,152 0,155 0,066 0,112 0,155 0,718 

Ալժիր 0,228 0,288 0,119 0,140 0,195 0,288 0,673 

Կոլումբիա 0,388 0,197 0,148 0,350 0,222 0,388 0,673 

Նորվեգիա 0,394 0,729 0,490 0,206 0,613 0,729 0,667 
Սաուդյան 

Արաբիա 
0,681 0,318 0,137 0,514 0,580 0,681 0,655 

Ինդոնեզիա 0,208 0,167 0,182 0,008 0,100 0,208 0,640 

Քուվեյթ 0,161 0,454 0,153 0,347 0,514 0,514 0,634 

Կատար 0,145 0,321 0,440 0,386 0,698 0,698 0,570 

Արգենտինա 0,558 0,014 0,147 0,064 0,283 0,558 0,382 

Իրան 0,726 0,010 0,168 0,119 0,245 0,726 0,349 

Վենեսուելա 0,571 0,018 0,058 0,022 0,047 0,571 0,251 

Ցամաքով շրջափակված երկրներ 

Պարագվայ 0,170 0,113 0,140 0,070 0,092 0,170 0,687 

Մոլդովա 0,200 0,009 0,089 0,180 0,188 0,200 0,665 

Հայաստան 0,225 0,043 0,177 0,200 0,086 0,225 0,650 
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Մակեդոնիա 0,309 0,081 0,231 0,144 0,224 0,309 0,640 

Ղրղզստան 0,178 0,011 0,131 0,105 0,127 0,178 0,621 

Ղազախստան 0,324 0,089 0,172 0,166 0,224 0,324 0,602 

Բոլիվիա 0,276 0,093 0,144 0,108 0,177 0,276 0,579 

Ադրբեջան 0,141 0,105 0,181 0,321 0,140 0,321 0,554 

Չադ 0,018 0,018 0,054 0,075 0,031 0,075 0,524 

Ռուանդա 0,078 0,066 0,247 0,093 0,050 0,247 0,432 
Լաոյի 

Ժողովրդավար

ական 

Հանրապետութ

յուն 

0,095 0,007 0,229 0,044 0,104 0,229 0,418 

Բուրկինա 

Ֆասո 
0,045 0,018 0,132 0,047 0,026 0,132 0,408 

 

Աղյուսակ 3. AIPn-i ինդեքսի հաշվարկը  

Ցուցանիշներ 

Պարամետրիկ ինդեքսներ 
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Զարգացած երկրներ 

Մեծ Բրիտանիա  0,452 0,675 0,730 0,542 0,511 0,730 0,797 

Գերմանիա 0,278 0,554 0,630 0,352 0,613 0,630 0,771 

Իտալիա 0,276 0,283 0,404 0,155 0,532 0,532 0,620 

Կանադա 0,457 0,729 0,568 0,666 0,553 0,729 0,816 

ԱՄՆ 0,416 0,620 0,594 0,730 0,658 0,730 0,827 

Ֆրանսիա 0,491 0,499 0,613 0,456 0,687 0,687 0,800 

Ճապոնիա 0,246 0,429 0,659 0,718 0,730 0,730 0,762 

Չինաստան 0,374 0,196 0,184 0,380 0,554 0,554 0,610 

Ռուսաստան 0,399 0,160 0,197 0,497 0,263 0,497 0,610 

Ավստրալիա 0,510 0,636 0,570 0,693 0,574 0,693 0,860 

Շվեյցարիա 0,389 0,705 0,730 0,576 0,659 0,730 0,838 

Ավստրիա 0,403 0,590 0,687 0,291 0,597 0,687 0,748 

Նավթ արդյունահանող երկրներ 

Սաուդյան Արաբիա  0,730 0,584 0,080 0,260 0,102 0,730 0,481 

Կատար 0,539 0,550 0,247 0,643 0,377 0,643 0,732 

Իրան 0,431 0,197 0,355 0,313 0,149 0,431 0,671 

Վենեսուելա 0,248 0,014 0,095 0,099 0,216 0,248 0,542 
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Ալժիր 0,364 0,122 0,197 0,209 0,072 0,364 0,529 

Քուվեյթ 0,390 0,417 0,201 0,445 0,222 0,445 0,752 

Կոլումբիա 0,288 0,190 0,329 0,345 0,143 0,345 0,750 

Ինդոնեզիա 0,442 0,226 0,061 0,117 0,146 0,442 0,449 

Նորվեգիա 0,346 0,730 0,549 0,306 0,340 0,730 0,622 

Նիգերիա 0,198 0,053 0,108 0,291 0,122 0,291 0,530 

Արգենտինա 0,289 0,132 0,325 0,206 0,199 0,325 0,708 

Դանիա 0,463 0,730 0,730 0,730 0,528 0,730 0,871 

Ցամաքով շրջափակված երկրներ 

Հայաստան 0,180 0,143 0,215 0,433 0,097 0,433 0,493 

Ադրբեջան 0,141 0,167 0,301 0,412 0,116 0,412 0,551 

Ղազախստան 0,386 0,268 0,091 0,555 0,121 0,555 0,512 

Ղրղզստան 0,117 0,209 0,121 0,546 0,074 0,546 0,391 

Լաոյի 

Ժողովրդավարական 

Հանրապետություն 

0,125 0,220 0,113 0,312 0,053 0,312 0,527 

Բոլիվիա 0,280 0,036 0,071 0,137 0,092 0,280 0,440 

Պարագվայ 0,161 0,143 0,137 0,114 0,070 0,161 0,774 

Ռուանդա 0,150 0,181 0,155 0,145 0,089 0,181 0,795 

Մոլդովա 0,132 0,201 0,254 0,255 0,142 0,255 0,772 

Չադ 0,049 0,039 0,111 0,074 0,073 0,111 0,622 

Բուրկինա Ֆասո 0,110 0,148 0,105 0,029 0,069 0,148 0,621 

Մակեդոնիա 0,194 0,186 0,343 0,300 0,270 0,343 0,754 

 

թյան առաջին գլխում սահմանված ձեռնար-

կատիրական գործունեության ենթակառուց-

վածքային ապահովվածության չափման նույն 

ինդիկատորներով՝ հարկ ենք համարում ձեռ-

նարկատիրական գործունեության ենթակա-

ռուցվածքային ապահովվածության մակար-

դակի բարձրացման հիմնական ուղիներն 

առաջարկել ըստ վերը նշված ինդիկատոր-

ների: 

 

Ֆինանսական ռեսուրսների հասանելիու-

թյուն 

ՀՀ-ում գոյություն ունեն մի շարք հիմնա-

խնդիրներ, որոնք ուղղակիորեն և անուղղա-

կիորեն անդրադառնում են դրա ֆինանսական 

ռեսուրսների հասանելիության վրա:  

Ֆինանսական ռեսուրսների հասանելիու-

թյան բարձրացմանն ուղղված առաջարկում 

ենք կատարել հետևյալ փոփոխությունները. 

Ձեռնարկատիրական գործունեություն 

ծավալող սուբյեկտների համար ֆինանսական 

միջոցների հասանելիությունը բարձրացնելու 

նպատակով առաջարկում ենք բանկերում և 

վարկային կազմակերպություններում ներդնել 

«Բազել IV» մոնիթորինգի համակարգը, որի 

առավել ցայտուն դրական կողմերից կարելի է 

առանձնացնել Լևերիջի առավել բարձր գոր-

ծակիցը1, (ներկայումս բանկային համակար-

գում ներդրված «Բազել III»-ում լևերիջի գոր-

ծակցի 3% նվազագույն շեմ, IV –ում՝ 5 %-ից 

                                                 
1 Տրված կապիտալի մակարդակի պայմաններում 

բանկերի կողմից ակտիվների չափազանց մեծ 

ծավալների ներգրավման սահմանափակման գործակից: 
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բարձր), կապիտալի չափի համընդհանուր 

ստանդարտների սահմանում, բանկերի կող-

մից վարկանշման և վարկունակության գնա-

հատման ներքին մոդելների բացառում և 

ստանդարտացված մոդելների կիրառում: 

Բանկերի և վարկային կազմակերպութ-

յունների վարկային մասնագետների վերա-

պատրաստում և որակավորման բարձրացում՝ 

ուղղված ոլորտային և ճյուղային կազմակեր-

պություններին վարկերի տրամադրման հար-

ցի առավել խորը մասնագիտական ուսումնա-

սիրմանը և ճիշտ որոշումների կայացմանը: 

Կորպորատիվ հաճախորդների պետական 

աջակցության արդյունավետության բարձ-

րացում: Մասնավորապես, պետական 

աջակցության գործող ծրագրերի իրականաց-

ման նկատմամբ վերահսկողության ուժեղա-

ցում, ինչը ենթադրում է ՀՀ կենտրոնական 

բանկի (այսուհետ՝ ՀՀ ԿԲ) կողմից սահմանվող 

վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքի նվա-

զեցման գործընթացների նկատմամբ պետա-

կան վերահսկողություն, և որպես արդյունք 

նաև ՀՀ ԿԲ-ի կողմից առևտրային բանկերում 

տոկոսադրույքների սահմանման ընթացա-

կարգերի նկատմամբ վերահսկողության 

ուժեղացում: 

Առաջարկում ենք ընդլայնել ՀՀ ԿԲ-ի 

կողմից վարկանշող հանձնաժողովի կողմից 

վարկանշվող ձեռնարկությունների ցանկը, 

միաժամանակ, սահմանել տրամադրվող վար-

կային միջոցների միջակայքային սահմանա-

չափ՝ ըստ կազմակերպության կողմից ստաց-

ված վարկանիշի, որը հիմք կհանդիսանա 

բանկերի և վարկային կազմակերպություն-

ների համար վարկերի տրամադրման ընթա-

ցակարգերն առավել արագ և արդյունավետ 

կազմակերպելու համար, ինչն էլ իր հերթին 

ձեռնարկությունների համար կհեշտացվի 

վարկային միջոցների ներգրավման գործըն-

թացը: 

Առաջարկում ենք առավել հեշտացնել 

սկսնակ բիզնեսների համար վարկերի տրա-

մադրումը՝ ըստ բիզնես ծրագրերի: 

 

Օրենսդրական կարգավորում 

Օրենսդրական կարգավորման նպատա-

կով առաջարկում ենք հետևյալը՝ 

Առաջարկում ենք ենթակառուցվածքային 

կառավարում իրականացնող պետական 

մարմնի կողմից իր կանոնադրությամբ սահ-

մանված կառավարման օբյեկտների շարքում 

ավելացնել նաև մեր կողմից առաջարկված 

ենթակառուցվածքային համակարգը՝ համա-

պատասխան օրենսդրական և ենթաօրենս-

դրական ակտերի ընդունման միջոցով: 

 Առաջարկում ենք բարելավել հար-

կեր/ՀՆԱ հարաբերակցության ցուցանիշը, 

ինչին հասնելու համար նպատակահարմար է 

իրականացնել հարկային վարչարարության 

կատարելագործման և տնտեսական աճի 

ապահովման հաշվին, քանի որ այդ մասով 

մեծ ներուժ կա, իսկ հարկային դրույքա-

չափերի բարձրացման կամ հարկման բազայի 

ընդլայմանն ուղղված միջոցառումները կարող 

են մեծ դժգոհություններ և բացասական հե-

տևանքներ առաջացնել տնտեսությունում` 

երկարաժամկետ հատվածում զսպելով տնտե-

սության զարգացումը: Քանի որ Հայաստանն 

այն երկրներից է, որոնք շահութահարկի 

առավել բարձր տոկոսադրույք են սահմանել, 

կարծում ենք, որ շահութահարկի տեսանկյու-

նից անհրաժեշտություն կա Հայաստանի 

առանձին աշխարհագրական գոտիների, 

տնտեսական գործունեության տեսակների և 

արտահանման ուղղվածություն ունեցող ճյու-

ղերի նկատմամբ կիրառել տարբերակված 

դրույքաչափեր, ինչը համաչափ զարգացման 

գրավականն է, տնտեսության գերակա ճյու-

ղերի արդիականացման հիմքը և արտահանե-

լի հատվածի ընդլայնման նախապայմանը: 

Նման տարբերակվածությունը հաճախ խախ-

տում է հարկման արդարության և հավասա-

րության սկզբունքները, բարդացնում հարկ-

ման գործընթացը և ստեղծում անհավասար 

մրցակցային պայմաններ, ուստի շատ կարևոր 

է, որ տարբերակված դրույքաչափերի կիրառ-

ման քաղաքականությունն անպայմանորեն 

ուղեկցվի դրա հետևանքով առաջացող ռիսկե-

րի կառավարման արդյունավետ մեխանիզմ-

ների ներդրմամբ և համապատասխան օրենս-

դրական կարգավորումների իրականացմամբ: 

Առաջարկում ենք ներկրվող ապրանքների 

դեպքում երկրի ներսում դրանց վաճառքն 

իրականացնել 0-ական ԱԱՀ-ով՝ հաշվի 

առնելով այն հանգամանքը, որ մաքսազերծ-

ման ժամանակ ներկրողն արդեն իսկ տվյալ 

ապրանքի մասով պետությանը վճարել է 

ԱԱՀ: 
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Առաջարկում ենք նվազագույնի հասցնել 

օրենսդրական և ենթաօրենսդրական ակտերի 

փոփոխությունների հաճախականությունը: 

Առաջարկում ենք համապատասխան 

օրենսդրական և ենթաօրենսդրական ակտերի 

ընդունման միջոցով ստեղծել հարկային ռե-

գիստրներ, որոնք կիրականացնեն հարկային 

վերահսկողություն ըստ առանձին ենթակա-

ռուցվածքների: 

Կոռուպցիայի դեմ պայքարի շրջանակնե-

րում առաջարկում ենք համապատասխան 

օրենսդրական և ենթաօրենսդրական ակտերի 

ընդունման միջոցով ստեղծել 10 անձանցից 

կազմված կոռուպցիայի դեմ պայքարի պետա-

կան մարմին, որի կազմը ՀՀ վարչապետի, ՀՀ 

ազգային ժողովի նախագահի և ՀՀ բարձրա-

գույն դատական խորհրդի նախագահի առա-

ջարկությամբ կհաստատի ՀՀ նախագահը՝ 3 

տարի ժամկետով, առանց վերընտրվելու իրա-

վունքի: Ստեղծվող մարմինը, սերտ համագոր-

ծակցելով ՀՀ պետական վերահսկողության 

ծառայության, ՀՀ հաշվեքննիչ պալատի, ՀՀ 

դատական դեպարտամենտի հետ, ՀՀ ուժային 

կառույցների միջոցով կզբաղվի կոռուպցիոն 

դրսևորումների կանխարգելմամբ:  

 

Հարկային համակարգ 

ՀՀ հարկային համակարգի արդյունավե-

տության բարձրացման նպատակով առա-

ջարկում ենք հետևյալ ուղիները՝ 

Առաջարկում ենք արդար և հավասար 

սկզբունքներով հարկային վարչարարության 

իրականացում, հարկային բեռի հավասարա-

չափ բաշխում, ՀՀ կառավարության կողմից 

ընդունված երկրի տնտեսական զարգացման 

ծրագրերին համապատասխան հարկային 

համակարգի ներդրում, հարկային օրենսդրու-

թյունում առկա տարընթերցումների վերա-

բերյալ հստակ պարզաբանումների մշակում, 

հարկային վարչարարության համար անհրա-

ժեշտ նվազագույն ծախսերի ապահովում: 

Առաջարկում ենք հարկային օրենսգրքի և 

ֆինանսական հաշվետվությունների միջ-

ազգային ստանդարտների համապատաս-

խանեցման միջոցով հարկային և ֆինանսա-

կան հաշվառումների միջև առկա տարբերութ-

յունները վերացնել: ՀՀ հարկերին վերաբերվող 

օրենսդրական ակտերից պարզ է դառնում, որ 

հարկային հաշվառումն էականորեն տարբեր-

վում է ֆինանսական հաշվառումից թե՛ իր 

սկզբունքներով, թե՛ նպատակով և թե՛ մեթո-

դական տարբեր մոտեցումներով: Այսպես 

օրինակ, հարկային օրենսդրության դիտար-

կումը ցույց է տալիս, որ հարկային հաշվառ-

ման նպատակը հարկային հարաբերություն-

ները կարգավորող օրենսդրությանը համա-

ձայն հարկերի հաշվարկումն է և բյուջե վճա-

րումը, մինչդեռ՝ ֆինանսական հաշվառման 

նպատակը հաշվապահական հաշվառման 

օրենսդրությանը համաձայն կազմակերպութ-

յունների կողմից այնպիսի ֆինանսական հաշ-

վետվությունների կազմումն ու ներկայացումն 

է, որոնք ֆինանսական հաշվետվություններն 

օգտագործողներին կազմակերպությունների 

ֆինանսական վիճակի, գործունեության ֆի-

նանսական արդյունքների և ֆինանսական 

վիճակի փոփոխությունների վերաբերյալ կա-

պահովեն անկողմնակալ տեղեկատվությամբ: 

Տարբերություններն առկա են նաև հաշվառ-

ման այս երկու տեսակների մեթոդական 

մոտեցումների կամ կանոնակարգման սկըզ-

բունքների մեջ: 

Հայաստանի Հանրապետությունը ֆինան-

սական հաշվառման վարման գործընթացում 

ընտրել և օգտագործում է ֆինանսական հաշ-

վետվությունների միջազգային ստանդարտ-

ները և հաստատուն քայլերով գնում է դեպի 

այդ համակարգ: Սակայն կապված հարկային 

և ֆինանսական հաշվառումների տարբերութ-

յունների վերացման հետ, հաշվի առնելով, որ 

ֆինանսական հաշվետվությունների միջազ-

գային ստանդարտների սկզբունքները չեն 

կարող հարմարեցվել մեր հարկային օրենս-

դրությանը, հետևություն կարող ենք անել, որ 

հարկային և ֆինանսական հաշվառումների 

տարբերությունները կարող ենք վերացնել ՀՀ 

հարկային օրենսգիրքը ֆինանսական հաշ-

վետվությունների միջազգային ստանդարտ-

ների սկզբունքներին հնարավորինս համա-

պատասխանեցնելու միջոցով: 

Առաջարկում ենք պարտադիրության 

սկզբունքով կազմակերպությունների ներսում 

ներդնել հարկային պլանավորման համա-

կարգ, ինչը ենթադրում է հարկային հաշվառ-

ման վարման համապատասխան կանոնա-

կարգի մշակում և ներդրում, որի ներդրման և 

կատարման նկատմամբ վերահսկողությունը 

կիրականացվի կազմակերպության ներքին 

վերահսկողական մարմնի կողմից: 
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Պետությունը տնտեսական կայունացման 

և զարգացման համար պետք է մշակի մաքսա-

յին այնպիսի քաղաքականություն, որն առա-

ջին հերթին ուղղված լինի տեղական արտադ-

րողների արտադրանքի արտահանման ծա-

վալների աճին, որպեսզի նրանք ժամանակի 

ընթացքում հզորանան և շուկայում բարե-

նպաստ դիրք գրավեն` աստիճանաբար կրճա-

տելով երկրի կախվածությունը օտարերկրյա 

ներմուծումներից և ներդրողներից: 

Վերոգրյալով պայմանավորված ՀՀ մաք-

սային համակարգի արդյունավետության 

բարձրացման նպատակով առաջարկում ենք 

հետևյալ ուղիները՝ 

Առաջարկում ենք մաքսային ձևակերպում-

ների, մաքսային ստուգմանը նախորդող 

նախապատրաստական աշխատանքների, 

մաքսային ստուգումների և մաքսազերծման 

գործընթացների կատարելագործման միջոցով 

նվազագույնի հասցնել հետբացթողումային 

հսկողության կիրառումը: 

Առաջարկում ենք մաքսային բոլոր անցա-

կետերում մաքսազերծման գործընթացները 

կազմակերպել մեկ պատուհանի սկզբունքով, 

ինչը կմիասնականացնի կատարվող գործո-

ղությունները և կապահովի դրանց առավել 

արագ և արդյունավետ իրականացումը: 

Առաջարկում ենք իրականացնել մաքսա-

զերծման հետ կապված բոլոր վճարների 

հանրագումարի հետաձգված վճարման հա-

մակարգի ներդրում՝ երկարաժամկետ համա-

մասնական վճարումների սկզբունքով: 

Դատաիրավական համակարգ 

Դատաիրավական համակարգի արդյու-

նավետության բարձրացման նպատակով 

առաջարկում ենք հետևյալ ուղիները՝ 

Առաջարկում ենք բարձրացնել ներդըրում-

ների արդարացվածությունն իրավական 

տեսանկյունից հարկային արտոնությունների 

տրամադրման միջոցով: Այդ հարկային ար-

տոնությունները նպատակահարմար է տրա-

մադրել այնպիսի ոլորտներին, որոնց ներ-

դրումային գրավչությունը ցածր մակարդակի 

վրա է: 

Առաջարկում ենք ձեռնարկատիրական 

գործունեության շուրջ առաջացող վեճերը 

քննել առանձին մասնագիտացված խորհուրդ-

ների կազմման միջոցով, քանի որ դրանց 

լուծման արդարացիությունը հաճախ բխում է 

ոլորտային առանձնահատկություններից տե-

ղեկացվածության մակարդակից: 

Դատական համակարգի հանդեպ վստա-

հության աստիճանի բարձրացման նպատա-

կով առաջարկում ենք ՀՀ բարձրագույն դա-

տական խորհրդի կողմից գործուն քայլերի 

իրականացման միջոցով բարձրացնել դատա-

վորների անկախության և անաչառության 

մակարդակը: Մասնավորապես, ներդնել 

դատական գործընթացների իրականացման 

էլեկտրոնային համակարգ, որի միջոցով նվա-

զագույնի կհասցվի դատարանից դուրս դա-

տավարության մասնակիցների առերես շփու-

մը, ինչն էլ իր հերթին կբարձրացնի դատա-

կան գործընթացների թափանցիկության 

աստիճանը:  
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Ժամանակակից իրավաբանական գրակա-

նության մեջ քրեական դատավարության 

առանձին հիմնական խնդիրների մեջ մատ-

նանշվում են գործընթացի կրճատման կամ 

արագացման խնդիրները։  Անկասկած է, որ 

ինչպես ժամկետների, այնպես էլ դատավա-

րական ժամկետների խնայողության մասին 

հոգսը պետք է կրեն ինչպես օրենսդիրը՝ 

քրեական դատավարության գործունեությունը 

կարգավորող նորմերը սահմանելիս, այնպես 

էլ իրավակիրառողը։ Հետաքննության մար-

մինները, դատախազը, դատարանը պարտա-

վոր են իրականացնել միայն ըստ էության 

գործողություններ, առանց թույլ տալու գործո-

ղությունների կամ որոշումների անհիմն ձգձը-

գում։ Նրանց համար առավել կարևորվում է 

քրեական գործի հանգամանքների քննության 

լիարժեքության ու համակողմանիության 

ապահովումը, այլ ոչ թե դատավարական 

ժամկետի խնայողությունը։ Իրավաբանական 

գրականության մեջ արդարացիորեն նշվում է, 

որ նախնական քննության ժամանակ փաս-

տացի հանգամանքները պետք է «ամրության 

պաշարով» սահմանվեն, պետք է ստեղծվի 

ապացուցողական բազայի ռեզերվ այն դեպ-

քում, երբ գործի հետագա քննության ժամա-

նակ առանձին ապացույցներ կասկածի տակ 

կառնվեն կամ կբացառվեն։ 

2001 թվականին ոտք դնելով Եվրախոր-

հուրդ ու ընդունելով Եվրոպական կոնվեն-

ցիան, Հայաստանն ընդգրկվեց մարդու իրա-

վունքների պաշտպանության Եվրոպական 

համակարգի մեջ, որն իր մեջ ներառում է ոչ 

միայն Կոնվենցիայում ամրագրված իրա-
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վունքների ու ազատությունների պահպանու-

թյան ու կյանքի կոչման պարտականություն, 

այլեւ՝ մարդու իրավունքների Եվրոպական 

դատարանի (ՄԻԵԴ-ի) իրավասության ընդու-

նում։  

Կոնվենցիան երաշխավորում է յուրա-

քանչյուր քաղաքացու՝ անկախ ու անաչառ 

դատարանի կողմից ողջամիտ ժամկետներում 

գործի արդարացի ու հրապարակային վա-

րույթ իրականացնելու իրավունքը, որը հիմ-

նըված է օրենքի վրա (6.1 հոդվ.): Անձի օրի-

նական կալանավորումը կամ ձերբակալումը՝ 

իրավախախտում կատարած լինելու հիմնա-

վոր կասկածի առկայության դեպքում նրան 

իրավասու օրինական  մարմնին ներկայացնե-

լու նպատակով կամ այն դեպքում, երբ դա 

հիմնավոր կերպով անհրաժեշտ է համարվում 

նրա կողմից հանցագործության կատարումը 

կամ այն կատարելուց հետո նրա փախուստը 

կանխելու համար (5․3 հոդվ.)։  

Ողջամիտ ժամկետում գործի քննության 

իրավունքն ամրագրող ինչպես սահմանա-

դրական, այնպես էլ կոնվեցիոն դրույթը նպա-

տակ ունի շահագրգիռ անձին պաշտպանել 

երկարատև անորոշ վիճակից և ապահովել 

արդարադատության իրականացումն առանց 

ձգձգումների, ինչը կարող է վտանգել գործի 

քննության արդյունավետությունն ու վստահե-

լիությունը: Գործը ողջամիտ ժամկետում 

քննելը Կոնվենցիան դիտում է որպես անձի 

արդար դատաքննության իրավունքի տարր։ 

Եվրոպական դատարանը նշում է, որ այս 

երաշխիքի նպատակն է դատական քննության 

բոլոր մասնակիցների պաշտպանությունը 

դատաքննության անհարկի ձգձգումներից, 

ինչը կարող է խափանել արդարադատության 

արդյունավետությունը և վստահությունը վեր-

ջինիս նկատմամբ։  

Եվրոպական դատարանը մշակել է նաև 

այն չափանիշները, որոնցով պետք է առաջ-

նորդվեն պայմանավորվող պետությունների 

իրավասու մարմինները ժամկետների ողջա-

մտությունը գնահատելիս։ Այդպիսիք են`  

• գործի բարդությունը,  

• Եվրոպական դատարան դիմած անձի, 

ինչպես նաև պետաիշխանական մարմինների 

վարքագիծը, որոնց պատճառով ձգձգվել է 

գործի քննությունը,  

• դիմողի համար դատաքննության 

առարկա հանդիսացող արժեքի կարեւորու-

թյունը։  

Գործի բարդությունը որոշելիս Եվրոպա-

կան դատարանը ելակետային է համարում 

այն չափանիշը, որ բարդությունը կարող է 

կապված լինել ինչպես փաստի, այնպես էլ 

իրավական տեսակետների հետ։ Դատարանը 

մեծ նշանակություն է տալիս հետեւյալ գոր-

ծոններին՝ հաստատման ենթակա փաստերի 

բնույթ, մեղադրյալների եւ վկաների թվաքա-

նակ, միջազգային գործոններ, դատավարու-

թյանը նոր անձանց ներգրավում, հաշվարկ-

ներ, փորձագետների անհրաժեշտություն եւ 

այլն: 

Եվրոպական դատարանի նախադեպերը 

հաստատում են, որ քննության ողջամիտ 

ժամկետի պահանջի խախտման փաստը գնա-

հատելիս հաշվի են առնվում միայն օբյեկտիվ 

պատճառներ։ Իսկ մնացածը` դատարանների 

ծանրաբեռնվածությունը, դատավորների ան-

փորձությունը, դատական կամ ընդհանրա-

պես իրավական համակարգի անկատարութ-

յունը, մեղադրյալի և նրա պաշտպանի, ինչ-

պես նաև գործի մյուս մասնակիցների վար-

քագիծը գործի քննությունը ձգձգելու օբյեկտիվ 

պատճառ դիտվել չեն կարող։ 

 Ներպետական մարմիններում դատաքն-

նության կամ այլ դատական վարույթի տեւո-

ղության ժամկետը գնահատելիս դատարանն 

առաջնորդվում է այն սկզբունքով, համաձայն 

որի ողջամիտ ժամկետի պահանջի խախտու-

մը կարող է կատարվել միայն պետության 

մեղքով տեղի ունեցող ձգձգումներով։  

Գործերը ողջամիտ ժամկետում քննելուն 

կարող է մեծապես նպաստել նաեւ Հայաստա-

նի Հանրապետության քրեական դատավա-

րության օրենսդրության առավել լայն կիրա-

ռումը։ Դատաքննության ընդհանուր տևո-

ղության ողջամտությունը գնահատելիս պետք 

է հաշվի առնվի նաև վարույթների տևողութ-

յունը վերաքննիչ և վճռաբեկ դատարաննե-

րում։ Հայաստանի Հանրապետության դատա-

րանների նախագահների խորհուրդը արձա-

նագրել է, որ մեր երկրում կան որոշ խնդիրներ 

գործերի քննության ողջամիտ ժամկետների 

հետ կապված` ինչպես դատական պրակտի-

կայի, այնպես էլ օրենսդրության կատարելա-

գործման տեսանկյունից։  
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Այսպիսով, Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի 

համաձայն, որը ներպետական իրավական 

համակարգի բաղկացուցիչ մասն է և գերակա-

յություն ունի վերջինիս նկատմամբ, արդար 

դատաքննության իրավունքի կարևոր տարրե-

րից մեկը գործը ողջամիտ ժամկետում քննելն 

է։ Գործերի քննության անհիմն և չպատճա-

ռաբանված ձգձգումները մարդու իրավունքի 

կոպիտ խախտումներ են։ 

Ողջամիտ ժամկետում գործի քննության 

իրավունքը, որպես արդար դատաքննության 

իրավունքի օրգանական տարր, Հայաստանի 

Հանրապետության օրենսդրական համակարգ 

ներմուծվեց 2005 թվականի սահմանադրական 

բարեփոխումների արդյունքում։ 

Քրեական գործերով վարույթի տևողութ-

յան ողջամիտ ժամկետի հետ կապված Եվրո-

պական դատարանը ձևավորել է որոշակի 

սկզբունքներ, որոնք հիմք են հանդիսանում 

այդ ժամկետի հաշվարկման սկիզբը որոշելու 

համար։ «Էկլեն ընդդեմ Գերմանիայի Դաշնա-

յին Հանրապետության» գործով Դատարանն 

ընդհանրացրել է այդ խնդրի հետ կապված իր 

հետևյալ մոտեցումները. քրեական գործով 

«ողջամիտ ժամկետը» սկսում է հաշվվել այն 

պահից, երբ առաջադրվում է մեղադրանքը։ 

Դա կարող է տեղի ունենալ ավելի շուտ, քան 

գործն ուղարկվում է դատարան։ Այդ ժամկե-

տը կարող է հաշվվել անձին ձերբակալելու 

պահից, կամ այն պահից, երբ տվյալ անձը 

պաշտոնապես տեղեկացվել է, որ իր նկատ-

մամբ քրեական գործ է հարուցվել, կամ նախ-

նական քննությունն սկսելու պահից։ 

Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի 1-ին կետի 

շրջանակներում Եվրոպական դատարանը 

յուրաքանչյուր դեպքում ներպետական վա-

րույթի տևողության ողջամտությունը գնա-

հատում է` ելնելով քննության առարկա գործի 

կոնկրետ հանգամանքներից։ Չնայած դրան, 

դատարանը ողջամիտ ժամկետի վիճարկ-

մանը վերաբերող մի շարք գործերի քննության 

արդյունքում ձևավորել է որոշակի չափանիշ-

ներ, որոնք դատաքննության ողջամտությունը 

գնահատելիս կիրառվում են բոլոր գործերի 

նկատմամբ։  

Գործի բարդությունը որոշելիս Եվրոպա-

կան դատարանը հաշվի է առնում նաեւ «ժա-

մանակի և տարածության առումով այն հեռա-

վորությունը, որ կա քննվող դեպքերի կամ 

փաստերի և դատավարական գործընթացի 

միջև»։ Գործի քննության ողջամիտ ժամկետի 

պահանջի խախտումը չի կարող արդարաց-

վել, անգամ եթե համապատասխան դատա-

վարական որոշումներն ընդունվել են անձի 

օգտին (քրեական գործի վարույթի կարճում, 

պատժի մեղմացում, հայցադիմումի (դիմումի) 

բավարարում եւ այլն)1 ։ 

Դատաքննության ժամկետի ողջամտութ-

յունը գնահատելիս հաշվի է առնվում կողմի 

ռիսկի աստիճանի գործոնը, և ակնկալվում է, 

որ քրեական գործերը, որպես կանոն, պետք է 

առավել արագացված քննվեն, քան քաղաքա-

ցիական գործերը, հատկապես, եթե մեղադ-

րյալը գտնվում է նախնական կալանքի պայ-

մաններում։ 

Ողջամիտ ժամկետում գործի քննության 

իրավունքը ենթադրում է օպտիմալ հավասա-

րակշռություն դատավարության ընթացքի և 

դատական ակտի օրինականության ու հիմ-

նավորվածության միջեւ։  

Գոյություն ունեն ընդհանուր դրույթներ, 

որոնք սահմանում են «ողջամտություն» եզ-

րույթը կամ էլ ուղղակի թվարկվում են ողջա-

միտ ժամկետների ընդհանուր մոտեցումները։  

Դատավարագետ Ա․ Բարակը ենթադրում 

է, որ ողջամտությունը դատական քննության 

նյութական սահմանափակում է ու կայանում 

է մի քանի օրինական հնարավորությունների 

միջև ինտելեկտուալ գիտակից պայքարի մեջ, 

որում դատավորը օբյեկտիվ ստանդարտներ է 

կիրառում։ Այդ ժամանակ դատավորի միակ 

պարտականությունը կայանում է նրանում, որ 

բոլոր հնարավորություններից ընտրի այն մե-

կը, որը իրեն կթվա լավագույնը։ Ա․ Բարակի 

կողմից առաջ քաշված հասկացությունը ար-

ժանի է ուշադրության, այնուամենայնիվ, դրա 

էական թերությունը դատավորի գործունեու-

թյան ողջամտության գիտակցական սահմա-

նափակումն է2։  

Ելնելով ողջամտության տվյալ սահմա-

նումից, կարելի է եզրակացնել, որ այն չի տա-

րածվում դատական մակարդակների վրա, 

ինչը սխալ է։ Այս առիթով Ե․ Վ․ Ռյաբցեւը 

գրում է. «Ողջամտություն ասելով համագի-

տական իմաստով անհրաժեշտ է հասկանալ 

սուբյեկտին բնորոշ ճանաչողական հատկա-

                                                 
1 Տե՛ս Марковичева, Е. В. Международные стандарты 
производства по уголовному делу, Уголовное судопроиз-
водство. – 2009. – № 4, էջ 2: 
2 Տե՛ս Барак А. Судейское усмотрение. М. 1999, էջ 148: 
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նիշ, որը ենթադրում է նրա գիտկացության 

նորմալ գործունեություն՝ միտված  իրերի ու 

երեւույթների ներքին ու արտաքին կապերի, 

իմաստային բովանդակության սահմանմանը, 

համակարգմանը, կարգավորմանը ու բացա-

հայտմանը։ Դրա հիմքում ընկած է արխի-

տեկտոնիկան, որը թույլ է տալիս կառուցել 

որոշակի գիտելիքների համակարգ վարքագծի 

համապատասխան տարբերակ ընտրելու 

համար»3։ 

Վերը շարադրված հասկացությունը, մեր 

կարծիքով, առավել լայնորեն է բացահայտում 

«ողջամտություն» եզրույթը՝ որպես քրեական 

դատավարության  մասնակիցների ճանաչո-

ղական գործունեություն, որը թույլ է տալիս 

ընտրել սեփական վարքագծի համար օպտի-

մալ տարբերակ։ 

Ողջամտությունը համագիտական իմաս-

տով ներառում է նաև քրեական դատավարու-

թյան ողջամիտ ժամկետներ: Ա․Ա․ Բոգոմո-

լովի կարծիքով՝ «ողջամիտ ժամկետներ» հաս-

կացությունը գնահատողական է (այն կիրա-

ռելիս անհրաժեշտ է ելնել գործի փաստացի 

հանգամանքներից), որի ներքո առաջարկվում 

է հասկանալ ընդհանուր, վերացական, ոչ 

հստակ հասկացություն, որն արտահայտված 

է իրավունքի այն աղբյուրներում, որոնք կար-

գավորում են քաղաքացիական ու վարչական 

դատավարութան կարգը ու նախատեսված են 

այն բանի համար, որպեսզի կոնկրետ գործի 

շրջանակներում իրավակիրառողին տրամադ-

րեն գործողությունների հարաբերական ազա-

տություն4։ 

Վերը շարադրված հասկացությունների 

հետ կարելի է համաձայնել, բայց անհրաժեշտ 

է հստակեցնել, որ ողջամիտ ժամկետների 

գործունեությունը միայն քաղաքացիական ու 

վարչական դատավարություններով չի կարե-

լի սահմանափակել. ողջամիտ ժամկետները 

արտահայտված են իրավունքի աղբյուրնե-

րում, որոնք կարգավորում են նաեւ քրեական 

դատավարությունը։ 

Ինչպես իրավացիորեն նշել է Ռ․ Օ․ Օպա-

լեւը, գնահատողական հասկացություններն 

                                                 
3 Տե՛ս Образцов А. В. От разумных сроков в уголовном 
процессе к принципу разумности//Российский следователь. 
2011. N 16: 
4 Տե՛ս Богомолов А. А. Разумность сроков рассмотрения 
гражданских дел // Гражданское судопроизводство в изме-
няющейся России. Саратов, 2007. էջ 254: 

օրենսդրին լրիվ անհրաժեշտ են։ Բայց հեղի-

նակը նաեւ նշում է, որ այդ հասկացություն-

ներից պետք է ճիշտ օգտվել՝ ղեկավարվելով 

ժամանակակից գիտության ցուցումներով, 

իրավաբանական տեխնիկայի համապատաս-

խան չափանիշներով։ 

Դոկտրինան, որը հիմնված է Մարդու 

իրավունքների եվրոպական դատարանի որո-

շումների վրա, գործերի քննության ողջամիտ 

ժամկետներ ասելով հասկանում է, նախեւա-

ռաջ, հետաքննության, դատարանի կողմից 

գործի քննման ու դրա կատարման ընթացքում 

չպատճառաբանված ճյուղավորումների բա-

ցակայությունը։ 

«Ողջամիտ ժամկետ» մոտեցման բնորո-

շումը կայանում է դատական որոշման երաշ-

խիքի ապահովման մեջ այնպիսի ժամանա-

կամիջոցում, որը սահմանում է անորոշության 

վիճակի նվազագույն սահման եւ որի մեջ 

գտնվում է անձը՝ նրան ներկայացված հան-

ցագործության մեղադրանքով պայմանավոր-

ված։ 

Ինչ վերաբերում է քրեական գործի քննու-

թյան ողջամիտ ժամկետներին, ապա այստեղ 

դրսեւորվում ու հաշվի է առնվում կոնկրետ 

քրեական գործի առանձնահատկությունը, այլ 

ոչ թե օրենսդրության սահմանած շրջանակ-

ները5։ Հետաքննության տևողության ողջա-

մտությունը անհրաժեշտ է գնահատել յուրա-

քանչյուր դեպքում գործի կոնկրետ հանգա-

մանքներին համապատասխան (գործի բար-

դության աստիճան, կողմերի վարքագիծ, պե-

տական մարմինների գործողություններ)։ 

Որպեսզի սահմանենք «ողջամիտ ժամ-

կետներ» հասկացությունը, նախեւառաջ անհ-

րաժեշտ է  դիտարկել մոտեցումները, որոնցից 

այն կազմված է։ Ողջամիտ ժամկետի սահ-

մանման մոտեցումները (առանձնահատկութ-

յունները) թվարկվում են Հայաստանի Հանրա-

պետության քրեական դատավարության 

օրենսգրքում: Դրանք են՝ 

1. քրեական գործի իրավական ու փաս-

տացի բարդությունը, 

2. քրեական դատավարության մասնա-

կիցների վարքագիծը, 

                                                 
5 Տե՛ս Гуценко К. Ф., Уголовный процесс: учебник для 
студентов юридических вузов и факультетов,– М.: Зерцало, 
2005, էջ 46: 
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3. քրեական համաժամանկյա հետապնդ-

ման կամ քրեական գործի դիտարկման նպա-

տակով իրագործած դատարանի, դատավորի, 

հետաքննութան մարմնի գործողությունների 

բավարարությունն ու արդյունավետությունը, 

4. քրեական դատավարության ընդհա-

նուր տեւողությունը։ 

 Ողջամիտ ժամկետներում գործի քննու-

թյան իրավունքի կոնվենցիոն դրույթներն 

ամրագրվել են նաեւ ճյուղային օրենսդրութ-

յամբ՝ արտահայտելով այս առնչությամբ 

Եվրոպական դատարանի եւ Հայաստանի 

Հանրապետության սահմանադրական դա-

տարանի արտահայտած իրավական դիր-

քորոշումներն ու իրավակիրառ դատական 

պրակտիկայում առկա իրավական մոտեցում-

ները: Այսպես՝ Հայաստանի Հանրապետու-

թյան դատական օրենսգրքի6 9-րդ հոդվածի 1-

ին մասի համաձայն՝ գործի քննությունը եւ 

լուծումը պետք է իրականացվեն ողջամիտ 

ժամկետում: Դատարանում գործի քննության 

տևողության ողջամտությունը որոշելիս հաշ-

վի են առնվում գործի հանգամանքները, նե-

րառյալ` իրավական և փաստական բարդութ-

յունը, վարույթի մասնակիցների վարքագիծը և 

վարույթի մասնակցի համար գործի տևական 

քննության հետեւանքները, հնարավոր սեղմ 

ժամկետում գործի քննությունն ու լուծումն 

իրականացնելու նպատակով դատարանի 

կատարած գործողությունները և դրանց արդ-

յունավետությունը, գործի քննության ընդհա-

նուր տևողությունը եւ Բարձրագույն դատա-

կան խորհրդի սահմանած՝ գործի քննության 

միջին ուղենիշային տեւողությունը:  

Պետք է հատուկ ընդծել նաեւ, որ ողջամիտ 

ժամկետի եզրույթն իր ամրագրումն է ստացել 

նաեւ դատավորների վարքագծի կանոննե-

րում: Այսպես՝ 2018թ. ապրիլի 9-ից ուժի մեջ 

մտած Հայաստանի Հանրապետության դա-

տական օրենսգրքի 70-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 

6-րդ կետի համաձայն՝ դատավորն ի պաշ-

տոնե գործելիս պարտավոր է առանց արդա-

րադատությանը վնասելու՝ ողջամիտ ժամկե-

տում...քննել եւ լուծել օրենքով իր իրավա-

սությանը վերապահված հարցերը:  

Ուշագրավ է, որ դատավորի աշխատանքի 

արդյունավետության գնահատման չափանիշ-

                                                 
6 ՀՀ դատական օրենսգիրքն ուժի մեջ է մտել 09.04.2018թ. 
(http //www.arlis.am/ Documentview.aspx? Docid=11953): 

ների մեջ, ի թիվս այլ հանգամանքների, նշված 

է նաեւ ողջամիտ ժամկետում գործը քննելու եւ 

լուծելու հանգամանքը: 

Հայաստանի Հանրապետության քրեական 

դատավարության օրենսգրքում կատարված 

փոփոխությունները և լրացումները, որոնք 

ուժի մեջ են մտել 1999թ. հունվարի 1-ից, 

նույնպես ձեւակերպել են «ողջամիտ ժամկետ» 

օրենսդրական եզրույթը: Այսպես՝ օրենսգրքով 

հստակ սահմանված է, որ վերաքննիչ քրեա-

կան դատարանը եւ ՀՀ Վճռաբեկ դատարանը 

գործը պետք է քննեն եւ լուծեն ողջամիտ 

ժամկետում՝ հաշվի առնելով նաեւ առաջին 

ատյանի դատարանում գործի քննության 

ժամկետը: Պետք է հատուկ նշել որ գործող 

քրեական դատավարության օրենսգրքում 

«ողջամիտ ժամկետ» եզրույթն օգտագործվում 

է նաեւ 11-րդ հոդվածի 3-րդ մասում այն 

առումով, որ անձին ազատությունից զրկելուց 

հետո ողջամիտ ժամկետում, բայց ոչ ավելի, 

քան յոթանասուներկու ժամվա ընթացքում 

դատարանը պետք է որոշում կայացնի անձի 

անազատության մեջ պահվելու հետագա 

կարգի վերաբերյալ, հակառակ դեպքում՝ այդ 

անձը պետք է անհապաղ ազատ արձակվի: 

Ուշագրավ է նաեւ այն հանգամանքը, որ, 

օրինակ, քաղաքացիական դատավարության 

օրենսգրքում կատարված բազում փոփոխութ-

յունների եւ լրացումների արդյունքում այսօր 

ունենք մի գովելի իրավիճակ այն առումով, որ 

ի տարբերություն նախկին օրենսդրական 

կարգավորումների, երբ, օրինակ՝ քաղաքա-

ցիական գործերով գործի լուծման համար 

սահմանված էր ուղղակի ողջամիտ ժամկետ, 

առանց առավելագույն ժամկետի սահմանա-

փակման եւ խոսքը վերաբերում էր դատական 

բոլոր ատյաններին, ապա նոր իրավակար-

գավորումներով, օրինակ՝ վերաքննիչ եւ 

վճռաբեկ ատյաններում սահմանվեց գործերի 

քննության ողջամիտ ժամկետ՝ միաժամանակ 

սահմանվելով, որ այդ ողջամիտ ժամկետը չի 

կարող վերաքննիչ դատարանում գերազանցել 

դիմումը դատարան մուտքագրելուց հետո 

եռամսյա ժամկետը (ՀՀ քաղ.դատ.օր. 377-րդ 

հդվ.): Այսինքն՝ այս մոտեցմամբ օրենսդիրն 

ըստ էության մեծ քայլ կատարեց <<ողջամիտ 

ժամկետ>> անորոշ եզրույթի իրավական մեկ-

նաբանման համար՝ իրավակիրառողի համար 

սահմանելով այդ հասկացության գնահատ-

ման կոնկրետ եւ օբյեկտիվ չափորոշիչներ: 
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Մենք լիարժեքորեն համաձայն ենք նման 

ձեւակերպման հետ, սակայն գտնում ենք, որ 

Վճռաբեկ դատարանում ընդունված բողոքնե-

րի քննության համար օրենսդիրը եւս պետք է 

սահմաներ քննության ողջամիտ ժամկետ, 

թեկուզեւ վեցամսյա ժամկետ, որովհետեւ 

պրակտիկան վկայում է, որ այդ դատարանում 

գործերի քննությունը պարբերաբար ձգձգվում 

է: 

Պատկերը մի փոքր այլ է քրեադատավա-

րական օրենսդրությունում: Այսպես՝ Հայաս-

տանի Հանրապետության գործող քրեական 

դատավարության օրենսգրքում «ողջամիտ 

ժամկետը» վերագրված է վերաքննիչ եւ վճռա-

բեկ ատյանում քրեական գործի քննության 

ավարտին: Մինչդեռ, այսօր արդեն շրջանա-

ռության մեջ է «Հայաստանի Հանրապետութ-

յան քրեական դատավարության օրենսգրքում 

փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքի նախագիծ, որով առաջարկվել են 

բավականին առաջատար մոտեցումներ այս 

առնչությամբ: Մասնավորապես առաջարկ-

վում է՝ համակարգ ներմուծել քրեական վա-

րույթի ողջամիտ ժամկետի գաղափարը, ըստ 

որի՝ ա) նախաքննությունը եւ դատական 

քննությունը պետք է ավարտվեն ողջամիտ 

ժամկետում, բ) մեղադրյալն ունի ողջամիտ 

ժամկետում դատարանի առջեւ կանգնելու 

իրավունք, գ) անձին անազատության մեջ պա-

հելու ժամկետը պետք է սահմանափակվի 

ամենակարճ հնարավոր ժամանակահատ-

վածով եւ դ)  դատարանը գործերի քննության 

վարույթները որոշելիս նախապատվությունը 

տալիս է այն վարույթներին, որոնցով մեղադ-

րյալը գտնվում է կալանքի տակ: Գտնում ենք, 

որ օրենսդրական նման կարգավորման պա-

րագայում բավարար երաշխիքներ են ստեղծ-

վելու անազատության մեջ գտնվող անձանց 

իրավունքների պաշտպանության բնագավա-

ռում եւ այդ ոլորտում հավելյալ իրավակար-

գավորումների առկայությունը միայն ողջու-

նելի է: 

Հաջորդ կարեւորագույն փոփոխություննե-

րը վերաբերում են քրեական գործի վարույթի 

ընթացքում դատախազի եւ պաշտպանի հնա-

րավոր փոփոխության հարցին: Այսպես՝ սահ-

մանվում է, որ նոր դատախազին կամ նոր 

պաշտպանին դատարանը տրամադրում է 

գործի նյութերին եւ մեղադրանքի կամ մեղա-

դրյալի պաշտպանությանը նախապատրաստ-

վելու համար ողջամիտ ժամկետ՝ հաշվի 

առնելով վարույթի բարդությունը, վարույթի 

իրականացման համար արդեն ծախսված ժա-

մանակահատվածը եւ այլ հանգամանքներ: 

Այս դրույթի կենսագործմամբ, ըստ էության, 

դատարանը չի կարող ժամկետ տրամադրելիս 

հաշվի չառնել նաեւ ամբողջ վարույթի համար 

սահմանված առավելագույն ժամկետը: 

Հաջորդ փոփոխությունները, որոնք վե-

րաբերում են ողջամիտ ժամկետին, կապված 

են վարույթի քննության հետաձգման հետ: 

Մասնավորապես, յուրաքանչյուր դեպքում 

դատարանը պարտավորվում է վարույթի 

քննությունը հետաձգել ողջամիտ ժամկետով՝ 

հաշվի առնելով վարույթի քննությունը շարու-

նակելուն խոչընդոտող հանգամանքների 

առանձնահատկությունը և դրանց վերացման 

համար ձեռնարկվող միջոցների բնույթը: Նոր 

առաջարկվող իրավակարգավորումներով 

լրացվում են նաեւ նոր մեղադրանքի առաջա-

դրման կամ մեղադրանքի փոփոխության 

ժամկետները՝ պարտավորեցնելով դատարա-

նին տրամադրել ողջամիտ ժամկետ՝ հաշվի 

առնելով գործի քննության ողջ ժամանակա-

հատվածը եւ սահմանված առավելագույն 

ժամկետը: 

Կարեւորագույն լրացումները, որոնք 

առաջարկվում են, կապված են ցուցմունքների 

դեպոնացման ինստիտուտի ներմուծման հետ: 

Մասնավորապես, առաջարկվում է ցուցմունք-

ների դեպոնացման կարգը, միջնորդության 

հարուցման կարգը, դեպոնացման մասին 

որոշման կայացման կարգն ու պայմանները՝ 

միաժամանակ նշելով, որ ցուցմունքի դեպո-

նացումը նշանակվում է որոշման կայացումից 

հետո ողջամիտ ժամկետում, բայց ոչ ուշ, քան 

տասն օր հետո: Այսինքն՝ այս ինտիտուտի 

համար ողջամիտ ժամկետն առաջարկվում է 

սահմանափակել տասնօրյա ժամկետում, ին-

չը, կարծում ենք, լրիվ արդյունավետ եւ բավա-

րար երաշխիք է գործի քննության ողջամիտ 

ժամկետի իրավունքի իրականացման համար: 

Հատկանշական է, որ առաջարկվող փո-

փոխություններով ողջամիտ ժամկետը կի-

րարկման կոնկրետ դրսեւորում է ստանում 

վերաքննիչ ատյանում, քանի որ այս պարա-

գայում արդեն խոսվում է ողջամիտ ժամկետի 

կոնկրետ ժամանակահատվածի մասին, այն է՝ 

վերաքննիչ դատարանում առաջին դատական 
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նիստը նշանակվում է քրեական գործը ստա-

նալու օրվանից հետո` 15 օրվա ընթացքում, 

բայց ոչ ուշ, քան վերաքննիչ բողոքը ներկա-

յացնելուց հետո երկու ամիսը: 

Իրավաբանական գրականության մեջ մին-

չեւ այսօր էլ շատ հաճախ հարց է ծագում. ի՞նչ 

պետք է հասկանալ «ողջամիտ ժամկետ» 

ասելով, ո՞ր պահից այն պետք է հաշվարկել, 

կարո՞ղ են այստեղ գոյություն ունենալ որևէ 

կոնկրետ չափանիշներ այդ ժամկետի հաշ-

վարկման համար: Անդրադառնալով «ողջա-

միտ ժամկետ» հասկացությանը, հարկ ենք 

համարում տալ «ողջամիտ» բառի իմաստը: 

Ըստ ժամանակակից հայոց լեզվի բացատրա-

կան բառարանի 4-րդ հատորի (Յ-Ֆ) գլուխնե-

րի «ողջամիտ» բառը որպես ածական ունի 

հետևյալ իմաստը՝ առողջամիտ, ողջախոհ, 

առողջ դատող: Եվ եթե վերլուծենք առկա 

օրենսդրական ձևակերպումները և կատար-

ված փոփոխությունները, ապա ակնհայտ է 

դառնում հետևյալը՝ 

 նոր փոփոխությունը, չի ամրագրում, 

թե՞ որ պահից պետք է սկսի հոսել «ողջամիտ 

ժամկետ»-ը, ինչը հստակ արտացոլված է 

քաղաքացիական դատավարության գործող 

օրեսնդրությամբ՝ «հայցադիմումն ընդունելու 

oրվանից» օրենսդրական ձեւակերպմամբ,  

 ավելին, եթե ժամկետը «ողջամիտ» է, 

ապա այն պետք է լինի հնարավորինս սեղմ, 

ուստի օրենսդիրը ամրագրելով «իսկ դրա 

անհնարինության դեպքում ողջամիտ սեղմ 

ժամկետում պարտավոր է» օրենսդրական 

կապակցությունը, ըստ էության առաջին ատ-

յանի դատարանին օժտելով նման իրավասու-

թյամբ, ինքնըստինքյան ընդունել է, որ «ողջա-

միտ ժամկետ» հասկացությունը կարող է 

«կամայական մոտեցումների» տեղիք տալ եւ 

գործերի քննության անհիմն եւ չպատճառա-

բանված ձգձգումների առիթ հանդիսանալ:  

Ելնելով վերոգրյալից, կարելի է եզրակաց-

նել, որ քրեական դատավարության մինչդա-

տական մակարդակներում քրեական գործի 

իրավական ու փաստացի բարդության գնա-

հատման ժամանակ հատուկ ուշադրություն է 

պետք հատկացնել հանցավոր գործողություն-

ների դասակարգման բարդությանը, հանցա-

գործության կատարման հանգամանքների 

սահմանմանը, քրեական գործի ապացույց-

ների հավաքագրմանը, իսկ քրեական հետա-

պնդման իրականացման կամ քրեական գործի 

համաժամանակյա դիտարկման նպատակով 

իրականացված դատարանի, դատավորի, հե-

տաքննության ղեկավարի, քննիչի, քննոչական 

բաժնի ղեկավարի, քննության մարմնի, լիա-

զորի գործողությունների բավարարության ու 

արդյունավետութան գնահատման ժամանակ 

առանձնացվում է այնպիսի ցուցանիշ, ինչպի-

սին է գործողությունների ռիթմայնությունը։  

Այդ ամենով պայմանավորված՝ անհրա-

ժեշտ է վերը նշված սկզբունքը ներառել քրեա-

կան դատավարության ընդհանուր տևողու-

թյան մեջ՝ որպես քրեական դատավարության 

ողջամիտ ժամկետների սահմանման մոտե-

ցում։ 

Դ․Յու․Կոսախինի կարծիքով՝ դատարանը 

ողջամիտ ժամկետներում դատավարության 

անցկացման իրավունքի խախտման ժամա-

նակ պետք է հաշվի առնի հանգամանքներ, 

որոնք կարելի է պայմանականորեն բաժանել 

երկու խմբի՝ 

1. հանգամանքներ, որոնք օբյեկտիվորեն 

հանգեցնում են դատավարության ժամկետ-

ների մեծացմանը, 

2. հանգամանքներ, որոնք չեն ազդում 

գործի բարդության վրա7։ 

Առաջին խմբում գործի մեջ իրավական ու 

փաստացի բարդության գնահատման ժամա-

նակ ըստ Կոսախինի անհրաժեշտ է  ներառել․ 

• հանգամանքների առկայություն, որոնք 

բարդացնում են  գործի քննությունը, 

• գործում ներառված անձանց՝ տուժած-

ների, մեղադրյալների քանակը, 

• փորձաքննությունների անցկացման 

անհրաժեշտությունը, դրանց բարդությունը, 

• զգալի քանակությամբ վկաների հար-

ցաքննության անհրաժեշտությունը, 

• գործ մեջ արտասահմանցիների մաս-

նակցությունը եւ արտասահմանյան իրավուն-

քի նորմերի կիրառության անհրաժեշտու-

թյունը, 

• ներկայացված մեղադրանքի ծավալը, 

• միջազգային հետաքննչական հանձնա-

րարությունների առկայությունը։ 

Այստեղ կարելի է ներառել նաև դիմողի 

կողմից դատավարական պարտականություն-

ների չկատարումը (օրինակ, անհարգելի 

պատճառներով դատական նիստին բազմակի 

                                                 
7 Տե՛ս Сальвиа М. Прецеденты Европейского суда по 
правам человека. СПб., 2004, էջ 23: 
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չներկայանալը), որը հանգեցրել է դատական 

գործըթնացի ողջամիտ ժամկետների խախտ-

ման։ 

Երկրորդ խումբ հանգամանքներին Դ․ 

Յու․Կոսախինը վերագրում է՝ 

• տարբեր դատական ատյանների կող-

մից գործի դիտարկումը, 

• գործում հանրային իշխանության մար-

մինների մասնակցությունը, 

• դիմողի կողմից դատական պրոցեսի 

ընթացքում դատավարական միջոցների օգ-

տագործումը, որը տրամադրվում է օրենս-

դրության կողմից սեփական պաշտպանու-

թյունը իրագործելու նպատակով, մասնավո-

րապես,  պահանջների փոփոխություն, գոր-

ծով նյութերի ուսումնասիրում, հայց, դատա-

կան ակտերի բողոքարկում, 

• գործի քննության հետաձգում, փորձա-

քննության նշանակում ու անցկացում, դատա-

վորի մասնակցությունը այլ գործերի քննութ-

յանը, քրեական գործի վերադարձ դատա-

խազին՝ մինչքննչական հետանննքության ժա-

մանակ քրեադատավարական օրենսդրության 

թույլատրված խախտումների վերացման 

նպատակով, եթե նշված գործողությունները 

հանգեցնում են ողջամիտ ժամկետներում 

դատավարության իրավունքի խախտման, 

• հանգամանքներ, որոնք կապված են 

դատարանի աշխատանքի կազմակերպման 

հետ, օրինակ՝ դատական ոչ բավարար կազմ, 

դատավորի փոփոխում, որի պատճառ կարող 

են լինել վերջինիս հիվանդությունը, ուսման 

հանգամանքը, արձակուրդում գտնվելը, լիա-

զորությունները դադարեցնելը եւ այլն։ 

Այնուամենայնիվ, վերը թվարկված հիմնա-

վորումների առաջին խումբն ուղղակի հստա-

կեցնում է Հայաստանի Հանրապետության 

օրենսդրության դրույթները ու առանձնաց-

նում այնպիսի մոտեցումներ, ինչպիսիք են 

գործում ներգրավված անձանց, մեղադրյալ-

ների, տուժածների, կասկածյալների թիվը, 

փորձաքննությունների անցկացման անհրա-

ժեշտությունը, դրանց բարդությունը, զգալի 

քանակի վկաների հարցաքննման անհրա-

ժեշտությունը, գործում օտարերկրացիների 

ներգրավվածությունը, օտարերկրյա իրավուն-

քի նորմերի կիրառության անհրաժեշտութ-

յունը, ներկայացված մեղադրանքի ծավալը, 

միջազգային հետաքննչական հանձնարարու-

թյունների առկայությունը, դատավարական 

պարտավորությունների չկատարումը: 

Պետք է նշել, որ ողջամիտ ժամկետը պար-

զաբանելու համար գոյություն չունեն հստակ 

ցուցումներ անգամ Մարդու իրավուքնների 

եվրոպական դատարանում8։ Ամեն առանձին 

դեպքում նա կողմնորոշվում է՝ ելնելով կոնկ-

րետ հանգամանքներից՝ գործի բարդություն, 

քրեական պրոցեսի մասնակիցների վարքա-

գիծ։ ՄԻԵԴ-ը ընդունում է որպես ձգձգում 

միայն պետության՝ նախնական քննության 

մարմինների, դատախազների, դատավորնե-

րի, պաշտոնավորների անբարեխիղճ գործո-

ղությունները։ Օրինակ, երբ դատավորները 

հորինված պատճառաբանությամբ մերժում են 

ընդունել դիմումները, հետաձգում են կամ 

կանգնեցնում քննությունը և այլն։   Այսպիսով, 

կարելի է եզրակացնել, որ գործի քննությունը 

հինգ տարիների ընթացքում կարելի է ե՛ւ 

ողջամիտ համարել, ե՛ւ խախտում։ 

Շատ մասնագետներ համարում են, որ 

օրենսդրի կողմից ոչ կոնկրետ ժամանակային 

սահմանների հաստատումը չի հանգեցնի դա-

տավարության ժամկետների կրճատմանը 

միտված անհրաժեշտ արդյունքի բավարար-

ման, իսկ «ողջամիտ ժամկետներ»-ի ներմու-

ծումը նշանակում է, որ պետությունը հաստա-

տել է տարբեր ատյաններում գործի անցման 

կոնկրետ ժամկետների սահմանման անիմաս-

տությունը։  

Ի․Միխայլովի կարծիքով՝ «Դատարաննե-

րը այժմ ազատված են գործի քննության ժամ-

կետների «պահպանման» անհրաժեշտությու-

նից, ինչը անհրաժեշտ է դատավարության 

տարբեր աստիճաններում։ Չէ՞ որ դեռեւս 1910-

ականներին ցանկացած ձգձգում կարելի էր  

արդարացնել նրանով, որ գործի որևէ ողջա-

միտ ժամկետ չի խախտվել»9 ։  

                                                 
8 Տե՛ս «Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի 

որոշումներ». Case of Brualladel a Torrev. Spain, judgment, 
19 դեկտեմբերի 1997 թվական, կետ 33, Edificacion es 
March Gallego S.A. v. Spain, judgment, 19 փետրվարի 1998 

թվական, կետ 34, ինչպես նաև «Եվրախորհրդի 

նախարարների կոմիտեի 07 փետրվարի 1995 թվականի 

քաղաքացիական և առևտրային գործերով 

բողոքարկման ինստիտուտների և ընթացակարգերի 

ներդրման ու դրանց գործունեության բարելավման 

վերաբերյալ» անդամ պետություններին ուղղված NR (95) 

5 առաջարկությունների 5-րդ կետի g) և e) ենթակետերը։ 
9 Տե՛ս Энгельман И. Е. Курс русского гражданского судо-
производства. Юрьев, 1912, էջ 399: 
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Սակայն, մեր համոզմամբ, ողջամիտ ժամ-

կետի հենց անորոշ ժամանակային շրջա-

նակները, որոնք պետք է գնահատվեն յուրա-

քանչյուր գործի համար անհատապես, թույլ 

կտան կրճատել դատավարության տեւողութ-

յունն ամբողջությամբ։ 

 Մենք գտնում ենք, որ դատավարության 

որոշակի ժամկետների սահմանումը  ոչ մի 

կերպ չէր տարբերվի հերթական ժամկետից ու 

մի կողմից էլ թույլ կտար մեծացնել դատա-

վարության ժամկետները կոնկրետ ոչ բարդ 

գործերի քննութան ժամանակ, և հակառակը, 

ազդակ կհանդիսանար նախնական քննութ-

յան մարմինների ու դատարանի համար, որ-

պեսզի վերջիններս դիտարկեն առավել բարդ 

գործերը տվյալ ժամկետի շրջանակներում՝ 

անկախ որակի մասին մտահոգվելու։ 

Կարծում ենք, որ տեղին չեն նաեւ 

Ա.Ն.Գուեւի եւ Ա.Ա.Մոխովի այն մեկնաբանու-

թյունները, որ ողջամիտ ժամկետում գործի 

քննության տեւողության մեջ չպետք է հաշ-

վարկել դատարանի աշխատանքի կազմա-

կերպման համար անհրաժեշտ եւ վերադաս 

դատական ատյաններում գործի քննության 

ժամանակահատվածները, եթե օրենքով նա-

խատեսված դատավարական ժամկետները 

չեն խախտվել10: Մեր կարծիքով՝ արդարադա-

տության հիմնական նպատակը սուբյեկտիվ 

իրավունքների պաշտպանությունն է, որը պե-

տությունը երաշխավորում է դատարան դի-

մողի համար ողջամիտ ժամկետում իրա-

վական (օրինական եւ հիմնավորված) վերջ-

նական դատական ակտ ստանալու՝ իրավուն-

քի լիարժեք ապահովման միջոցով: Գործի 

քննության ժամկետի ողջամտությունը քննար-

կելիս, թերեւս, պետք է հաշվի չառնել միայն 

դատավորի ինքնաբացարկի դեպքում վերջի-

նիս փոխարինման ժամանակահատվածը, երբ 

գործի քննությունն ըստ էության պետք է 

սկսվի ամենասկզբից: 

Մարդու իրավունքների եվրոպական դա-

տարանն այսօր ժամկետի ողջամտության 

գնահատման չափանիշ է դիտում գործի բար-

դությունը, դիմողի եւ պետության վարքագիծը, 

որոնք կարող են գործի ձգձգման պատճառ 

հանդիսանալ: Եթե Եվրոպական դատարանը 

կարևորում է իշխանությունների վարքագիծը, 

                                                 
10 Տե՛ս Гуев А.Н., Комментарий к Уголовному кодексу 
Российской Федерации, 2000, էջ 215: 

որը ներառում է հնարավոր սեղմ ժամկետում 

գործի քննությունն ու լուծումն իրականացնե-

լու նպատակով դատարանի կողմից կատար-

ված գործողությունները և դրանց արդյունա-

վետությունը, ինչպես նաև ողջամիտ ժամկե-

տում գործի քննության իրավունքի հետագա 

խախտումները բացառելուն ուղղված անհա-

պաղ արդյունավետ միջոցառումները, ապա 

քրեական դատավարությունում առավելապես 

կարևորվում է դատավարության մասնակից-

ների վարքագծի և սեղմ ժամկետում քրեական 

գործի քննության ու ճիշտ լուծման համար 

պատասխանատու դատարանի գործողութ-

յունների նպատակահարմարությունն ու իրա-

վաչափությունը։ Կամ` եթե Եվրոպական դա-

տարանը շեշտը դնում է դիմողի համար 

իրավական պաշտպանության ենթակա ար-

ժեքի վրա, ապա քրեական դատավարու-

թյունում կարեւորվում են դատավարության 

մասնակցի համար գործի տեւական քննութ-

յան հետեւանքները, քանի որ իրավական 

պաշտպանության են ենթակա սուբյեկտիվ 

իրավունքի խախտման բացասական հե-

տևանքները վերացնելուն ուղղված կամ, այս-

պես կոչված՝ փոխհատուցման պահանջները։  

Գործի քննության «ողջամիտ ժամկետ» 

հասկացության բովանդակության բացա-

հայտմանն է անդրադարձել նաև Եվրոպական 

դատարանը, մասնավորապես, արտահայ-

տելով հետևյալ իրավական դիրքորոշումները. 

«Դատարանը իրազեկ է այն դժվարություն-

ների մասին, որոնք երբեմն դանդաղեցնում են 

.... վեճերի քննությունը, ինչը ծանոթ է ազ-

գային դատարաններին, և որոնք բխում են 

տարբեր գործոններից։ Մնում է միայն, որ 6–րդ 

հոդվածի 1–ին կետին համապատասխան` 

գործերը քննվեն ողջամիտ ժամկետում. Կոն-

վենցիան նշանակություն է տալիս այն հան-

գամանքին, որ արդարադատությունը չպետք է 

իրականացվի այնպիսի ընդհատումներով, 

որոնք կարող են վարկաբեկել դրա արդյու-

նավետությունն ու ճշմարտացիությունը»: 

Կոնվենցիայի 6–րդ հոդվածի 1–ին կետում ամ-

րագրված` դատական քննության տևողության 

ողջամիտ բնույթը պետք է գնահատվի յուրա-

քանչյուր դեպքում` գործի հանգամանքներին 

համապատասխան և հաշվի առնելով դատա-

րանի պրակտիկայում ամրագրված չափանիշ-

ները, մասնավորապես, գործի բարդությունը, 



 153

հայցվորի վարքագիծը, իրավասու մարմին-

ների վարքագիծը։  

Ամփոփելով վերոգրյալը՝ գտնում ենք, որ 

ողջամիտ ժամկետի իրավական բովանդա-

կության լրիվ բացահայտման առումով թե՛ 

օրենսդրությամբ, թե՛ իրավակիրառ պրակտի-

կայում առկա են տարընկալումներ: Բանն այն 

է, որ օրենսդրությամբ սահմանված ողջամիտ 

ժամկետի իրավական բնութագիրը շատ դեպ-

քերում անորոշ է, առկա է այն բնութագրող 

առանձնահատկությունների ոչ հստակ ամրա-

գրում, ինչը իրավակիրառ պրակտիկայում 

հանգեցնում է տարակերպ և կամայական 

մեկնաբանության: Մինչդեռ, իրավական պե-

տության բնութագրիչներից մեկն այն է, որ 

օրենքներն ու նորմատիվ ակտերը պետք է 

սահմանված լինեն բավարար հստակությամբ՝ 

հնարավորություն չտալով դրանց տարբեր 

մեկնաբանությունների, ինչը հանգեցնում է 

կամայականությունների:  

Մեկ բան աներկբա է՝ դատական գործերի 

ողջամիտ ժամկետում քննության իրավունքի 

պաշտպանությունն իր ուրույն դերակատա-

րումն ունի մարդու իրավունքների պաշպա-

նության համակարգում եւ ըստ էության 

նպատակ ունի հնարավոր բոլոր միջոցներով 

կանխել դատական քաշքշուկներն ու դատա-

վարական անհարկի ձգձգումները: 
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Ինչպես հայտնի է, ֆինանսական վերա-

հսկողությունը տնտեսվարող սուբյեկտների 

ֆինանսատնտեսական գործունեության 

նկատմամբ իրականացվող վերահսկողութ-

յունն է, որի նպատակն է ապահովել պետութ-

յան ֆինանսատնտեսական համակարգի բնա-

կանոն գործունեությունը և պետական ֆի-

նանսների արդյունավետ օգտագործումը: 

Ֆինանսական վերահսկողության համա-

կարգի արդյունավետ գործունեությունն, իր 

հերթին, պայմանավորված է վերահսկողութ-

յան համապատասխան ձևերի արդյունավետ 

կիրառմամբ, որոնց նպատակն է ապահովել 

պետության ֆինանսական քաղաքականութ-

յան արդյունավետ իրականացումը, ֆինան-

սական համակարգի զարգացման համար 

անհրաժեշտ պայմանների ստեղծումը, պետա-

կան սեփականության և ֆինանսական միջոց-

ների արդյունավետ և խնայողաբար օգտագոր-

ծումը, ֆինանսական պարտավորությունների 

ժամանակին և պատշաճ կատարումը և այլն: 

Ֆինանսական վերահսկողության ձևերը 
ֆինանսական վերահսկողության գործառույթ-
ների կատարմանն ուղղված վերահսկողական 
գործողությունների կազմակերպման, արտա-
հայտման, իրականացման եղանակներ են: 

Ընդունված է տարբերակել ֆինանսական 

վերահսկողության հետևյալ հիմնական ձևերը՝ 

դիտարկում, վերլուծություն, ուսումնասիրու-
թյուն և ստուգում։ 

Դիտարկումը ենթադրում է ընդհանուր 

ծանոթացում վերահսկվող սուբյեկտի ֆինան-

սական գործունեության վիճակի հետ: Ընդ 

որում, դիտարկման եղանակով ֆինանսական 

վերահսկողություն իրականացնելիս՝ չեն կի-

րառվում տեղեկատվության ձեռքբերման և 
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գնահատման բարդ մեթոդներ, այս եղանակը 

ընդամենը ենթադրում է վերահսկվող սուբյեկ-

տի ֆինանսական գործունեության վիճակի 

հետ ընդհանուր ծանոթացում: Պետք է փաս-

տել, որ դիտարկման արդյունքում հնարավոր 

չէ բացարձակ ճշգրտությամբ գնահատել վե-

րահսկվող սուբյեկտի ֆինանսական գործու-

նեության վիճակը, սակայն հիմնականում 

արված եզրահանգումները համապատասխա-

նում են իրականությանը, ինչը նաև հաստատ-

վում է հետագայում իրականացված ստու-

գումների արդյունքում [1, с. 156]: 

Վերլուծությունը նպատակաուղղված է 

ֆինանսական կարգապահության խախտում-

ների վերհանմանը` տարբեր վերլուծական 

հնարքների օգնությամբ: 

Վերլուծության ընթացքում մանրակրկիտ 

ուսումնասիրվում են առկա փաստաթղթղերը 

և վերոհիշյալի միջոցով արվում են եզրա-

հանգումներ դրանց իրականությանը համա-

պատասխանելու, հավաստիության վերաբեր-

յալ, ինչպես նաև տրվում է արդյունավետու-

թյան ընդհանուր գնահատական։ Այս մեթոդը 

իրականացվում է թե՛ տարեկան, և թե՛ ընթա-

ցիկ հաշվետվությունների վերլուծության 

եղանակով։ 

Որպես կանոն, վերլուծությունը բնութագր-

վում է որպես ֆինանսական վերահսկողութ-

յուն իրականացնելու հատուկ ձև՝ անալիտիկ 

մաթեմատիկական մեթոդների կիրառմամբ 

ֆինանսական փաստաթղթերի հուսալիութ-

յունը վերահսկելու համար: Վերահսկվող 

օբյեկտի ֆինանսական գործունեության վեր-

լուծության արդյունքում կատարվում է հարկ-

ման բազայի լրացուցիչ հարկում կամ հստա-

կեցում, ինչը զգալիորեն ազդում է պետական 

կամ համայնքային բյուջեների եկամուտների 

աճի վրա [1, с. 158]։ 

Ֆինանսական վերահսկողության իրակա-

նացման կարևոր ձև է բյուջեի եկամտային և 

ծախսային մասերի կատարման, բյուջետային 

հաստատությունների ծախսերի նախահաշիվ-

ների վերլուծությունը: Ֆինանսական վերա-

հսկողության այս ձևը հնարավորություն է 

տալիս բացահայտել բյուջետային գործընթա-

ցի բացերը, հակասությունները, առկա հիմնա-

խնդիրները, որն էլ իր հերթին նպաստում է 

կատարելագործման ուղիների մշակմանը։ 

Վերլուծության պետք է ենթարկվի նաև, 

ինքնին, հարկաբյուջետային համակարգը և 

վերջինիս ազդեցությունը կյանքի տարբեր 

ոլորտների վրա։ 

Ֆինանսական վերահսկողության հաջորդ 

ձևն է հանդիսանում ուսումնասիրությունը։ 
ՀՀ օրենսդրության համաձայն՝ ուսումնա-

սիրությունը բնորոշվում է որպես ստուգում 

իրականացնող մարմնի կողմից ստուգման 

ենթակա տնտեսվարող սուբյեկտում իրակա-

նացվող հատուկ ներքին ընթացակարգ, որի 

նպատակն է տնտեսվարող սուբյեկտի ֆինան-

սական և փաստացի գործունեության վիճակի 

ստուգումը, որի ընթացքում ստուգվում են 

տնտեսվարող սուբյեկտի ներկայացրած հաշ-

վապահական հաշվեկշիռը, ՀՀ օրենսդրութ-

յամբ սահմանված այլ հաշվետվությունները և 

այլն [2]: 

Այսպիսով, ուսումնասիրությունը վերա-

հսկվող օբյեկտի որոշակի գործունեության 

ոլորտի վիճակի վերլուծությունն է և գնահա-

տումը: Ուսումնասիրությունը նախնական 

ֆինանսական վերահսկողության հիմնական 

մեթոդներից մեկն է և նպատակ ունի ուսում-

նասիրել ֆինանսական և տնտեսական գոր-

ծունեության որոշակի հանգամանքներ: Այն 

հնարավորություն է ընձեռնում իրականացնել 

վերահսկվող օբյեկտի համապարփակ խորը 

հետազոտություն, ինչը թույլ է տալիս արագ 

բացահայտել ֆինանսական կարգապահութ-

յան պահպանման փաստը [3]։ 

Ուսումնասիրության հիմնական նպա-

տակն է ֆինանսական և տնտեսական գոր-

ծունեության ընդհանուր վերլուծությունը և 

դրա թերությունների բացահայտումը: Այս 

նպատակի իրացումը տեղի է ունենում հե-

տևյալ խնդիրների լուծմամբ` ֆինանսական 

փաստաթղթերի հետազոտություն (մոնիտո-

րինգ), ստուգման օբյեկտի ֆինանսական վի-

ճակի նույնականացում, բյուջետային հանձ-

նարարությունների ոլորտում կարգավորող 

ակտերի համապատասխանության ստուգու-

մը և դրանց կատարման ճշգրտությունը, հիմ-

նավորվածության աստիճանի գնահատումը և 

պետական (համայնքային) ծախսերի նպատա-

կային տեղաբաշխումը և այլն [4, с. 262-266]: 

Ըստ այդմ՝ հարկային մարմինները իրա-

կանացնում են ուսումնասիրություններ՝ հե-

տապնդելով հետևյալ նպատակները. 

 Որոշել տնտեսվարող սուբյեկտի կողմից 

վճարվող հարկային պարտավորությունների 
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մասով հաշվանցման և վերադարձման 

ենթակա գումարները. 

 Որոշել կոնկրետ հարկատեսակի մասով 

հաշվանցումների ճշտությունը. 

 Որոշել հաշվարկված պարտավորութ-

յուններից ավելի վճարված գումարների 

վերադարձի հիմնավորվածությունը. 

  Որոշել ՀՀ ոչ ռեզիդենտների կողմից 

հայաստանյան աղբյուրներից ստացված եկա-

մուտներից գանձված հարկի գումարը վերա-

դարձնելու հարցը: 

Պետք է նշել, որ ՀՀ օրենսդրության հա-

մաձայն՝ տնտեսվարող սուբյեկտի համար 

ուսումնասիրությունը լրացուցիչ հարկային 

կամ պարտադիր սոցիալական ապահովութ-

յան վճարների պարտավորություն չի կարող 

առաջացնել: 

Ուսումնասիրությունը կարող է լինել նաև 

նախաձեռնվող, այսինքն իրականացվի հարկ 

վճարողի գրավոր դիմումի հիման վրա: 

Ուսումնասիրությունների դաշտում 

առանձնակի տեղ է զբաղեցնում կամերալ 
(գրասենյակային) ուսումնասիրությունը, որի 

ժամանակ հարկային մարմինները իրակա-

նացնում են տնտեսավարող սուբյեկտի կող-

մից հարկային մարմին ներկայացրած հաշ-

վետվությունների, հաշվարկների, հայտարա-

րագրեր և այլ տեղեկությունների, այսպես 

կոչված, «կամերալ ուսումնասիրություններ»: 

Փաստորեն, կամերալ ուսումնասիրության 

նպատակն է պարզել հարկերի հաշվարկման 

ճշտությունը, միևնույն հաշվետվությունում 

առկա ցուցանիշների և տվյալների ճշտութ-

յունը, տարբեր հաշվետվություններում առկա 

տեղեկությունների համապատասխանությու-

նը միմյանց և այլ: 

Անհրաժեշտ է նկատի ունենալ, որ ուսում-

նասիրությունն իրականացվում է հարկային 

մարմնի գրասենյակում՝ առանց տնտեսվարող 

սուբյեկտի այցելության, ընդ որում, ուսումնա-

սիրություն իրականացնելու ընթացքում 

տնտեսվարող սուբյեկտին լրացուցիչ փաստա-

թղթեր ներկայացնելու պահանջ չի ներկայաց-

վում: 

Կամերալ ուսումնասիրության արդյուն-

քում հաշվետվություններում խախտումներ 

հայտնաբերելու դեպքում խախտումների վե-

րաբերյալ երկու օրինակից կազմվում է արձա-

նագրություն, որը երեք աշխատանքային օրվա 

ընթացքում փոստով կամ առձեռն տրամադր-

վում է տնտեսավարող սուբյեկտին:  

ՀՀ օրենսդրությունը հնարավորություն է 

ընձեռնում տնտեսվարող սուբյեկտի ղեկավա-

րին հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում 

արձանագրված խախտումների հետ համա-

ձայնելու դեպքում հարկային մարմին ներկա-

յացնել ճշտված հաշվետվություն, իսկ համա-

ձայն չլինելու դեպքում՝ գրավոր առարկութ-

յուն: 

Միևնույն ժամանակ պետք է նշել, որ 

ուսումնասիրության ընթացքում տնտեսավա-

րող սուբյեկտի կողմից հարկային մարմնի 

հայտնաբերած խախտումները ընդունելու և 

ճշգրտված հաշվետվություններ ներկայաց-

նելու արդյունքում միայն այս մասով կարող 

են առաջանալ լրացուցիչ հարկային պար-

տավորություններ: 

Ուսումնասիրության ընթացքում տնտե-

սավարող սուբյեկտի կողմից հարկային մարմ-

նին ներկայացրած գրավոր առարկություն-

ները հարկային մարմնի կողմից կցվում է 

տնտեսվարող սուբյեկտի հարկային գործին, և 

նշված առարկությունները հետագայում կա-

րող են օգտագործել օրենքով նախատեսված 

ստուգումների ժամանակ: 

Պետք է նկատի ունենալ, որ ուսումնասի-

րություն է համարվում նաև ՀՀ տնտեuական 

մրցակցության պաշտպանության պետական 

հանձնաժողովի, ՀՀ առողջապահության նա-

խարարության պետական հիգիենիկ և հակա-

համաճարակային ծառայության մարմինների, 

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության 

տեսչական մարմինների ստուգումից հետո 

տրված հանձնարարականների կատարման 

ճշտման ընթացակարգը: 

Ֆինանսական վերահսկողության իրակա-

նացման կարևորագույն, հիմնական ձևերից 

մեկն է ստուգումը։ 
ՀՀ օրենսդրության համաձայն՝ ստուգումը 

իրականացվող հատուկ ընթացակարգ է, որի 

արդյունքում պարզվում է տնտեսվարող սուբ-

յեկտի ներկայացրած հաշվետվությունների և 

հայտարարագրերի, հարկերի և պարտադիր 

այլ վճարների գծով նախատեսված հաշվարկ-

ների, այլ փաստաթղթերի արժանահավատու-

թյունը և համապատասխանությունն օրենքնե-

րի և այլ իրավական ակտերի պահանջներին 

[5]: 
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Ստուգումը հետապնդում է հետևյալ նպա-

տակները՝ տնտեսվարող սուբյեկտի կողմից 

պետական մարմիններին ներկայացված կամ 

հրապարակված հաշվետվությունների արժա-

նահավատությունը պարզելը, տնտեսավարող 

սուբյեկտի գույքային իրավունքները պաշտ-

պանելը և այլն [6]: 

«Հայաստանի Հանրապետությունում 

ստուգումների կազմակերպման և անցկաց-

ման մասին» ՀՀ օրենքում առանձնացված են 

համալիր և թեմատիկ ստուգումները: 

Համալիր ստուգումների նպատակն է 
պարզել տնտեսվարող սուբյեկտի ամբողջ 

ֆինանսատնտեսական գործունեության փաս-

տացի իրավիճակը: 

Համալիր ստուգումները կատարվում են 

հաշվապահական հաշվառման և ֆինանսա-

կան հաշվետվությունների, հաշվեկշռի, 

սկզբնական հաշվառման փաստաթղթերը 

լրացնելու ճշտությունը պարզելու միջոցով: 

Համալիր ֆինանսատնտեսական գործունեու-

թյան ստուգումներ պահանջելու բացառիկ 

իրավունքը պատկանում է տնտեսվարող 

սուբյեկտի բաժնետերերին, փայատերերին, 

հիմնադիրներին կամ անդամներին: 

Թեմատիկ ստուգումներն  ուղղված են 

տնտեսվարող սուբյեկտի գործունեության հետ 

կապված առանձին ոլորտների, տարրերի 

փաստացի իրավիճակը պարզելուն: Դրանցից 

են, օրինակ, հարկային, մաքսային, պարտա-

դիր սոցիալական ապահովության, բնօգտա-

գործման, բնապահպանական և օրենքով սահ-

մանված այլ պարտադիր վճարների հաշվարկ-

ման ու վճարման ճշտությունը պարզելուն 

ուղղված ստուգումները, արժութային գործառ-

նությունների ստուգումները և այլն: 

Ըստ վերահսկողություն իրականացնելու 

ժամանակի՝ ստուգումները լինում են պլանյին 
և ոչ պլանային (արտահերթ)։ 

Պլանային ստուգումները նախատեսված 

են ստուգումների տարեկան պլանով, մինչդեռ 

ոչ պլանային տուգումները անցկացվում են 

արտահերթ և կարող են իրականացվել բացա-

ռապես ՀՀ վարաչապետի համաձայնությամբ 

(որոշ երկներում՝ պետության նախագահի, 

կառավարության համաձայնությամբ) [7]։ 

Այսպես, «Հայաստանի Հանրապետությու-

նում ստուգումների կազմակերպման և անց-

կացման մասին» ՀՀ օրենքը պահանջում է, 

որպեսզի ստուգում իրականացնող պետական 

մարմինները հաստատեն ստուգումների տա-

րեկան ծրագիրը մինչև ստուգումներին նա-

խորդող տարվա դեկտեմբերի 1-ը, իսկ տարե-

կան ծրագրում կարող են կատարվել փոփո-

խություններ Հայաստանի Հանրապետության 

վարչապետի համաձայնությամբ: 

ՀՀ օրենսդրությունը նախատեսում է նաև 

ստուգման այնպիսի տեսակներ, ինչպիսիք են 

կրկնակի և հանդիպակաց ստուգումը, վեր-
ստուգումը։ 

«Հայաստանի Հանրապետությունում 

ստուգումների կազմակերպման և անցկաց-

ման մասին» ՀՀ օրենքի 4–րդ հոդվածի 4–րդ 

մասի համաձայն՝ եթե առկա են օրենքով 

սահմանված վերստուգումներ անցկացնելու 

իրավական հիմքերը, ստուգող մարմինն իրա-

վունք ունի մեկ ստուգման համար սահման-

ված ժամանակահատվածում իրականացնել 

կրկնակի ստուգում [8]: 

Նույն օրենքի 5-րդ հոդվածի համաձայն՝ 
վերստուգումն ստուգում իրականացնող մար-

մնի կողմից նույն տնտեսավարող սուբյեկտի 

մոտ ստուգված ժամանակաշրջանի և ստուգ-

ված հարցերի երկրորդ և ավելի անգամ ստու-

գումն է։ 

ՀՀ օրենսդրությունը նաև պահանջում է, որ 

ֆինանսատնտեսական գործունեության վեր-

ստուգումները իրականացվեն բացառապես 

Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 

գրավոր հանձնարարությամբ, իսկ եթե ստու-

գումները նշանակվել են Հայաստանի Հան-

րապետության քրեական դատավարության 

օրենսգրքով նախատեսված դեպքերում, ապա՝ 

հետաքննության մարմնի կամ քննիչի պատ-

ճառաբանված որոշմամբ: 

Վերստուգումներ կարող են անցկացվել 

հետևյալ հիմքերից որևէ մեկի առկայության 

դեպքում. 

ա) տնտեսավարող սուբյեկտը լուծարելիս. 

բ) տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի 

խնդրանքով. 

գ) Հայաստանի Հանրապետության վարչա-

պետի գրավոր հանձնարարությամբ. 

դ) եթե օրինական ուժի մեջ մտած դատա-

վճռով հաստատված են նախորդ ստուգողի 

այն հանցավոր գործողությունները, որոնք նա 

թույլ է տվել ստուգումը կատարելիս. 

ե) պետական գույքի մասնավորեցման լիա-

զորված պետական մարմնի պահանջով, եթե 

ստուգման անհրաժեշտությունը պայմանա-
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վորված է պետական կամ 51 տոկոսից ավելի 

պետական մասնակցությամբ տնտեսավարող 

սուբյեկտի մասնավորեցման նախապատրաս-

տական աշխատանքների իրականացմամբ և 

այլն [9]: 

Նույն օրենքի 7–րդ հոդվածի համաձայն՝ 

ստուգում իրականացնող մարմնին իրավունք 

է վերապահվում գործարքի երկրորդ կողմի 

մոտ իրականացնելու հանդիպակաց ստու-

գում՝ գործարքի առաջին կողմ հանդիսացող 

ստուգվող տնտեսավարող սուբյեկտի կողմից 

դրամական գործառնություններ կատարելու, 

հաշվարկներ կազմելու ճշտությունը հիմնա-

վորելու նպատակով, ընդ որում հանդիպակաց 

ստուգումը իրականացվում է բացառապես 

տվյալ գործարքի կատարման օրինականու-

թյան ստուգման մասով։ 

Ըստ բովանդակության՝ ստուգումները 

լինում են փաստաթղթային և փաստացի։ 
Փաստաթղթային ստուգումը ենթադրում է 

տարբեր ֆինանսական փաստաթղթերի ստու-

գում: Ելնելով նշված ստուգման արդյունք-

ներից՝ որոշվում է ծախսերի օրինակա-

նությունը և նպատակահարմարությունը: 

Փաստացի ստուգման ընթացքում ստուգ-

վում են կոնկրետ փողի, արժեթղթերի և 

նյութական ակտիվների առկայությունը: 

Ըստ իրականացման ժամանակաշրջանի՝ 

ստուգումները լինում են համընդհանուր և 
ընտրանքային։ 

Համընդհանուր ստուգման ընթացքում 

իրանացավում է ստուգման ենթակա ողջ ժա-

մանակաշրջանկի փաստաթղթղերի ստուգում, 

մինչդեռ ընտրանքային ստուգման ընթացքում 

ուսումնասիրվում են կոնկրետ կարճ ժամա-

նակահատվածի ֆինանսական փաստաթղթ-

ղեր։ 

Ֆինանսական իրավունքին հայտնի է նաև 

ստուգման այնպիսի տեսակ, ինչպիսինն է 

համատեղ ստուգումը։ Ստուգման այս տե-

սակի ժամանակ ստուգումն իրականացվում է 

համատեղ՝ ստուգում իրականացնելու իրա-

վասություն ունեցող մեկից ավելի սուբյեկտ-

ների կողմից [10, с. 52-54]։ 

Այսպիսով, ֆինանսական վերահսկողու-

թյան ձևերը ֆինանսական վերահսկողության 

գործառույթների կատարմանն ուղղված վե-

րահսկողական գործողությունների կազմա-

կերպման, արտահայտման, իրականացման 

եղանակներ են: Ընդ որում, պետք է փաստել, 

որ ֆինանսական վերահսկողության տարբեր 

ձևերի միջև հստակ սահմաններ չկան, դրան-

ցից շատերը փոխկապակցված են և ներառում 

են այլ ձևերի որոշ տարրեր: Շատ դեպքերում 

հուսալի և իրականությանը համապատաս-

խանող փաստերի բացահայտումը հնարավոր 

է միայն մի շարք ձևերի համակարգված օգ-

տագործման միջոցով: Օրինակ, եթե ուսում-

նասիրության ընթացքում տնտեսվարող սուբ-

յեկտի ֆինանսական փաստաթղթերում հայտ-

նաբերվում են որոշակի խախտուներ, ապա 

ուսումնասիրությանը կարող է հաջորդել նաև 

ստուգումը։ 

Միևնույն ժամանակ, անհրաժեշտ է նկա-

տի ունենալ, որ այս կամ այն դեպքում 

կիրառվող ֆինանսական վերահսկողության 

ձևերի ընտրությունը կախված է ֆինանսական 

վերահսկողություն իրականացնող մարմնի 

կամ ծառայության իրավասությունից: Օրի-

նակ, աուդիտորը կարող է իրականացնել 

միայն փաստաթղթղային ստուգում, հարկա-

յին մարմնի կողմից իրականացվող վերահս-

կողության ընթացքում կարելի է ստուգել 

միայն բյուջեում հարկերի հաշվարկի և փո-

խանցման հետ կապված փաստաթղթերը և 

այլն: 
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