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«Обмен любезностями» между США и Ираном постепенно
приводит к нокаутирующим ударам по агентуре
Вашингтона на Ближнем Востоке и за его пределами
Шакарянц С.Э.
Общественный институт политических и социальных исследований
Черноморско-Каспийского региона (Армения, Ереван)
shwarzetodt@yandex.ru
Ключевые слова: США, Иран, санкции, экспорт нефти, отношения
«Բարեհաճության փոխանակումները» ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև
աստիճանաբար հանգեցնում են ցնցող հարվածների Մերձավոր Արևելքի ու դրա
սահմաններից դուրս վաշինգտոնյան գործակալների նկատմամբ
Շաքարյանց Ս.Է.
Սևծովյան-Կասպյան տարածաշրջանի քաղաքական և սոցիալական
հետազոտությունների հանրային ինստիտուտ /Հայաստան, Երևան/
shwarzetodt@yandex.ru
Ամփոփում: Հոդվածում վերլուծված են ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև ստեղծված իրավիճակն ու արդի հարաբերությունների համալիրը, հատկապես Մերձավոր Արևելքում ընթացող վերջին իրադարձությունների
լույսի ներքո: Դիտարկված են տարբեր երկրների արձագանքները իրանական նավթի արտահանման դեմ
ուղղված ամերիկյան պատժամիջոցներին, ամերիկյան ու իսրայելական ԶԼՄ-ների կողմից ծավալված
հակաիրանական տեղեկատվական պատերազմի ազդեցության և այլ հարցերը, որոնք ոչ միայն շոշափելի
արդյունքների չեն հասցնում, այլ նաև բացասականորեն են ադրադառնում դրանց նախաձեռնողների վրա:
Վճռորոշ բառեր՝ ԱՄՆ, Իրան, պատժամիջոցներ, նավթի արտահանում, հարաբերություններ

The "exchange of courtesies" between the US and Iran gradually leads to knockout blows on
Washington's agents in the Middle East and beyond
Shakaryants S.E.
Public Institute of Political and Social Research of Blacksea-Caspian Region (Armenia, Yerevan)
shwarzetodt@yandex.ru
Abstract: The article analyzes the situation and the complex of current relations between the US and Iran, especially in
the light of recent events in the Middle East. The questions of the responses of various countries to US sanctions against
the export of Iranian oil, the influence of the anti-Iranian information war, launched in the American and Israeli media,
which not only do not give a tangible result, but also have a very negative impact on the initiators themselves.
Keywords: US, Iran, sanctions, oil exports, relationships

Когда перед написанием данного материала
мы изучали и анализировали ряд последних событий, то представлялось, что за основу разбора
ситуации и попыток неотдалённого прогнозирования будут взяты два факта: 1) заявление президента США Дональда Трампа об объявлении
иранского Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) «иностранной террористической
организацией» от 8 апреля 2019 г.1; 2) ответное
решение Высшего Совета национальной безо-

пасности (ВСНБ) Ирана от 8 апреля 2019 г. о
внесении всех американских войск, размещённых на Ближнем Востоке, так называемых контингентов Центрального командования Вооружённых сил США (CENTCOM, в зону ответственности входит Ближний Восток) в список
«террористических организаций»2. Но в дальнейшем всё настолько быстро «завертелось», что мы
приняли решение рассматривать все шаги на
Ближнем Востоке комплексно, во взаимосвязи
друг с другом. Американцы заранее объявили,

1

Портал «Глобальная политика», 08.04.2019,
https://www.politicsglobal.ru/tramp-vnes-ksir-v-spisokinostrannyh-terroristicheskih-organizacij/

2

Агентство IRNA, 08.04.2019,
http://www.irna.ir/ru/News/3679829
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что решение Трампа вступит в силу с 15 апреля.
Практически с того же дня иранский Мажлес
(парламент) утвердил закон, созданный аппаратом ВСНБ Ирана. Но…
Проблема в том, что Иран припомнил Штатам всё – в том числе и пассажирский самолёт
Airbus A300B2-203, сбитый американскими военными «по ошибке» 3 июля 1988 г. в воздушном пространстве над Персидским заливом,
причём все 274 пассажира, в том числе 65 детей,
и 16 членов экипажа погибли3… После решений
ВСНБ и Мажлеса Ирана мир вполне понял и
осознал, что намерения Тегерана – самые серьёзные, и что у американцев будет очень много
проблем, ибо доказательство терроризма войск
американского CENTCOM это как раз-таки те
самые 65 иранских детей с самолёта Airbus
A300B2-203. Хотя, конечно, доказательств связи
США и американских военных с действующими
на Ближнем Востоке террористическими группировками типа «Исламское государство» (ИГ),
«Аль-Каеда», «Хизб ат-Туркестани» и другими,
у Ирана также накопилось более чем достаточно.
Как и доказательств того, что начиная с весны
2017 г., США целенаправленно, малыми партиями перевозили и перевозят террористов из ИГ с
Ближнего Востока, как предупреждал во время
своего визита в Ирак 12 марта 2019 г. президент
Ирана Хасан Роухани на пресс-конференции в
Багдаде, «…американцы вынашивают новый заговор против региона и перемещают террористов
в Афганистан, Центральную Азию и на Кавказ»4.
Вот почему, с учётом всего вышеизложенного, удивительным не назовёшь очередной шаг
со стороны США в отношении Ирана и странпартнёров Тегерана, сопровождённый очередным шантажом. Практически все уверены, что
Вашингтон намерен объявить полное эмбарго
на экспорт иранской нефти, даже в отношении
стран, которым до 2 мая 2019 г. были выделены
какие-то квоты. Пока известно, что только Индия (представитель МИД Индии Равиш Кумар
заявил, что его страна будет соблюдать санкции
США, введённые против Ирана) и Тайвань прекратили закупки иранской нефти и ищут альтернативы. А Саудовская Аравия непонятно с чего
обрушила потоки «благодарности» США – видимо, саудиты уверены, что именно они займут
место Ирана в мировых продажах нефти вместо
Ирана. Ну, или Вашингтон нечто подобное обещал саудитам. Остальные традиционные покупатели иранской нефти крайне негативно реагируют на продолжение антииранской кампании
США. Против очередных вашингтонских уловок

не только Китай, обе Кореи, в некоторой части
даже Япония, но и Ирак, Турция и так далее.
Против – также страны-члены Евросоюза, достаточно вспомнить об отповеди МИД Бельгии от
23 апреля. Хотя уже 25 апреля, как сообщало
агентство IRNA, в несколько завуалированной
форме против решений Трампа выступила и
Германия5.
Германия, подтверждая свою приверженность ядерной сделке с Ираном, объявила, что
вместе с другими странами ЕС будет оценивать
последствия недавних действий США против
покупателей иранской нефти, заявила на прессконференции в Берлине заместитель официального представителя правительства Германии
Ульрике Деммер. «Как вы знаете, федеральное
правительство Германии и Европейский Союз
по-прежнему привержены ядерному соглашению
с Ираном. Мы по-прежнему считаем, что это
соглашение является чрезвычайно важным инструментом для предотвращения достижения ядерного оружия Ираном», - добавила она. Разъясним: понятно, что раз ЕС и конкретно официальный Берлин подтверждают приверженность
«ядерной сделке» с Ираном от 2015 г., то это
означает, что Германия также привержена требованию о полной отмене всяческих санкций против Ирана, которое отражено в этом самом ядерном соглашении от 2015 г. Так что, очень даже
может выйти, что, помимо США, Израиля, Саудовской Аравии и ещё пары-другой стран, весь
остальной мир выступит против американских
«эмбарго» и иного рода запретов в отношении
Ирана6…
Само собой, что против Трампа и ООН. 24
апреля пресс-секретарь Генассамблеи ООН Моника Грейли заявила о протесте председателя
Генеральной Ассамблеи против любых односторонних экономических, финансовых и коммерческих санкций США, которые, по её мнению,
ограничивают свободу торговли: «Председатель
Генассамблеи ООН в целом выступает против
любых односторонних экономических, торговых
и финансовых санкций и других мер, которые
противоречат международному праву и основополагающим принципам Устава ООН. Председатель считает, что такие односторонние экономические меры ограничивают свободную торговлю
во всём мире, и по её мнению, любые разногласия могут быть разрешены только путём переговоров и диалога»7.
Конечно, попытаемся разобраться с тем, к
чему приведёт очередной виток ирано-американской конфронтации. Однако хочется вначале

3

5

См., например, портал «Газета.Ру», 03.07.2018,
https://www.gazeta.ru/science/2018/07/03_a_11824225.shtml
4
Агентство Fars News, 12.03.2019

IRNA, 25.04.2019, http://www.irna.ir/ru/News/3692305
См. там же
7
IRNA, 24.04.2019, http://www.irna.ir/ru/News/3692120
6
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апреля на своей странице в Twitter11. Турция –
это, в целом, вообще «лакмусовая бумага»
истинных целей американской политики, будь то
в отношении Ирана или целиком Ближнего
Востока, будь то в отношении других стран и
регионов мира. Ещё раз напомним – именно Турция была, есть и, вероятно, будет в дальнейшем
вернейшей союзницей США по Сирии и Ираку,
потому что только Турция занимается оккупацией ряда иракских и сирийских территорий,
наряду с контингентами войск США в этих странах. Остальные страны мира, также незаконно
обладающих военным присутствием в Сирии и
Ираке, делают это силами спецназов, формирований по спецоперациям за рубежом и т.д. У
США и Турции же в оккупациях Ирака и Сирии
участвует вполне себе «легитимные» (с точки
зрения внутренних американского и турецкого
законодательств) подразделения регулярной армии. Обратим внимание – несмотря на резкую
отповедь главы МИД Турции от 22 апреля,
президент США Дональд Трамп в обращении к
армянскому народу 24 апреля (день траура по
жертвам Геноцида армян в Турции 1915-23 гг.),
оставшись верным союзническому долгу, вослед
иным президентам США, не произнёс слова «геноцид», а повторил «прецедент» экс-президента
США Барака Обамы и назвал Геноцид армян
всего лишь армянским выражением «мец
ехерн»12 - а это высказывание, в отличие от термина «геноцид», никак не регламентировано в
международном праве. Стало быть, в качестве
президента Америки, Трамп в очередной раз
продемонстрировал, что союзничество с Турцией для США во сто крат дороже, чем убийство в
1915-23 гг. «каких-то там» полутора миллионов
армян…
Чавушоглу
ответствовал
Трампу
на
ожидающееся полное эмбарго на поставки
иранской нефти 22 апреля, Трамп наплевал на
армянский народ 24 апреля. У кого-то есть
сомнения, в том, что Турция была и остаётся
нужной США намного больше, чем чувства
справедливости или требование наказания за
преступления против человечности, у которых,
как известно, нет срока давности? У автора
данных строк – подобных сомнений не было со
дня
восстановления
государственной
независимости Республики Армения в 1991 году,
например. Нет таких сомнений и сейчас. Тем не
менее, фиксируем: даже такой нужный Америке
союзник, как Турция, категорически против

хоть попытаться узреть, чего же так испугались в
США. Сообщения о намерении администрации
Дональда Трампа запретить всем, даже своим
союзникам, закупать нефть у Ирана начали распространяться с 22 апреля, если брать за точку
отсчёта публикацию в издании Washington Post
со ссылкой на источники8. Правда в том, что в
прошлом году Белый дом действительно пошёл
навстречу требованиям целой группы государств
и оставил им «льготные квоты» для приобретения углеводородов у Ирана, однако при этом
США также дали время указанным государствам
на то, чтобы свернуть торговые связи с Тегераном, и 2 мая отпущенный срок истекает. Но
если судить, исходя из того, что союзники США
собираются «торговаться» с Вашингтоном, то
мы настаиваем на том, что в Белом доме чего-то
крайне сильно испугались, в связи с чем и пошли
на дальнейшую эскалацию напряжённости и
конфронтации с Тегераном. Так, власти Японии
планируют провести переговоры с США после
сообщений о том, что Вашингтон намерен применять ограничительные меры ко всем зарубежным компаниям за покупку нефти из Ирана,
сообщил 22 апреля генеральный секретарь
японского правительства Ёсихидэ Суга на прессконференции в Токио: «Мы намерены провести с
США обстоятельный обмен мнениями»9. А Южная Корея планирует направить высокопоставленную делегацию в Вашингтон для продолжения переговоров по решению США о прекращении отсрочки от санкций в отношении страны и
семи других импортёров иранской нефти. Как
сообщает источник Yonhap, делегация во главе с
южно-корейским замминистра иностранных дел
по экономическим вопросам Юн Кан Хеоном
планирует встретиться со своими американскими коллегами. «Наша цель - обратиться за консультацией. Это то, что мы пытаемся сделать», сказал представитель МИД Южной Кореи о цели
данного визита, не вдаваясь в подробности10.
Особо выделим реакцию Турции. «Решение
США о прекращении исключения ряда стран из
ограничений импорта нефти из Ирана не послужит делу регионального мира и стабильности, а
также навредит иранскому народу. Турция
отвергает односторонние санкции в отношениях
со своими соседями», - написал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 22

8

Washington Post, 22.04.2019
Агентство «Регнум», 22.04.2019,
https://regnum.ru/news/2616758.html
10
Портал Iran.Ru, 25.04.2019, https://www.iran.ru/news/
economics/112866/Yuzhnaya_Koreya_hochet_poluchit_ot_SSh
A_eshche_odnu_otsrochku_ot_sankciy_za_pokupku_iranskoy_
nefti
9

11

Агентство «Регнум», 22.04.2019,
https://regnum.ru/news/2617127.html
12
Портал PanARMENIAN.Net, 25.04.2019,
http://www.panarmenian.net/rus/news/254718/?utm_source=yx
news&utm_medium=desktop
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В рамки же российской реакции входит и,
по всей видимости, экстренный телефонный
разговор, состоявшийся 22 апреля между
министром иностранных дел РФ Сергеем
Лавровым и главой МИД Ирана Мохаммадом
Джавад
Зарифом.
Особых
подробностей
разговора неизвестно. Источники в МИД России
сообщали, что главы внешнеполитических
ведомств РФ и ИРИ обсудили урегулирование в
Сирии, а также ситуацию вокруг сделки по
иранской ядерной программе. Лавров и Зариф
также обсудили проблематику двустороннего
сотрудничества
и
график
предстоящих
контактов. «Состоялся обмен мнениями по
некоторым актуальным вопросам международной и региональной повестки дня, включая
задачи продвижения сирийского урегулирования
в контексте подготовки к 12-й международной
встрече в астанинском формате (25-26 апреля,
Нур-Султан), а также ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе», - было сказано в сообщении МИД России15.
23 апреля Россия заявила, что она особенно
обеспокоена новыми санкциями США в отношении Ирана, которые демонстрирует опасные
амбиции Вашингтона по достижению своей глобальной гегемонии. Под угрозой наказания,
Вашингтон оказывает давление на все страны,
чтобы они прекратили покупать иранскую сырую нефть с целью подорвать экономику Исламской Республики, говорится в заявлении российского МИДа на его сайте. «В погоне за
глобальной гегемонией, США не только угрожают международному сообществу карательными
экономическими мерами, но и открыто размахивают саблей ... Вашингтон пытается реализовать
свои геополитические амбиции, которые опасны
для всего человечества», - говорится в заявлении. МИД РФ отметило, что США предприняли
ещё один шаг против Ирана в преддверии
годовщины принятия Вашингтоном в мае прошлого года решения о выходе из Совместного
всеобъемлющего плана действий (СВПД) от
2015 г., широко известного как ядерное соглашение с Ираном - соглашения, достигнутого по
ядерной программе Ирана в Вене 14 июля 2015
года между Ираном, P5 + 1 и Европейским
союзом. «Но США явно ошиблись в выборе
средств, приняв решение о методе экономического удушения, нанеся удар по условиям жизни
простых иранцев, чтобы сделать Тегеран послушным переговорщиком, готовым к любой
сделке на американских условиях, - отмечено в
заявлении МИД. - Такой курс действий ничего

запретов на приобретение иранской нефти и,
добавим, само собой разумеется, иранского
газа. Ведь понятно, что после «запрета» на
импорт иранской нефти Трамп перейдёт к
попытке «запретить» и поставки иранского газа
на мировом рынке. Но, слава Богу, эти
«иранские узлы» политики США на Ближнем
Востоке стали ещё одной явной, наглядной
демонстрацией для таких, как Армения и армяне,
что американо-турецкому сотрудничеству и
взаимодействию, в том числе и в Закавказье,
Средней Азии, и т.д., ничего не угрожает. И
грош цена иным утверждениям, как и грош цена
– всяким россказням типа «потерпите ещё – вот
сейчас Америка назовёт геноцид геноцидом»…
Оценки складывающейся ситуации со стороны России и Китая также заслуживают внимания. Но сперва мы приведём очередную и очевидную глупость ещё одного адепта сионизма из
Вашингтона - помощника американского президента по нацбезопасности Джона Болтона. Ирану
следует изменить свое «поведение», которое
якобы идёт во вред жителям страны, заявил этот
горе-деятель 23 апреля на своей странице в
Twitter: «Иранскому режиму следует понять, что
необходимо изменить своё поведение и прекратить дестабилизирующую деятельность, которая
вредит только иранскому народу»13. Лже-забота
об иранском народе, конечно, никого в Иране не
обманула и обмануть не могла. Как и не обманула никого в мире. Именно в этот день на брифинге официальный представитель китайского
МИД Гэн Шуан, реагируя также на заявление
представительницы Белого дома Сары Сандерс о
том, что с мая Вашингтон не будет выводить изпод санкций никого из иранских покупателей
нефти, заявил, что власти КНР потребовали от
США снять односторонние нефтяные санкции
против Ирана, так как такие ограничения дестабилизируют обстановку на мировом рынке. Китайский дипломат подчеркнул, что Пекин категорически против однобоких американских
санкций. Из-за действий Вашингтона нарастает
нестабильность на Ближнем Востоке и на международных рынках энергоносителей. Китай требует, чтобы США уважали его интересы, учитывали его обеспокоенность и воздерживались от
неверных шагов, наносящих стране ущерб. Пекин и Тегеран взаимодействуют на законной основе, а американская сторона должна играть
конструктивную роль, а не наоборот, добавил
он14.

13
Агентство «Регнум», 23.04.2019,
https://regnum.ru/news/polit/2617257.html
14
Агентство «Регнум», 23.04.2019,
https://regnum.ru/news/polit/2617777.html
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Пресс-служба МИД России, 22.04.2019

не добавляет к международному положению
Америки и также не добавит американцам
международного авторитета. Остальной мир
может видеть, что политика Вашингтона становится более агрессивной и безрассудной». Министерство заявило, что «отдаёт дань сдержанности Ирана, который не поддаётся на заносчивые и высокомерные провокации США»:
«Подтверждаем неизменную приверженность
России выполнению СВПД. Призываем здравомыслящие силы сделать всё от них зависящее
для обеспечения устойчивой работы этой уникальной договорённости, через разрушение которой Вашингтон пытается сегодня реализовать
свои опасные для всего человечества геополитические амбиции»16.
В этот же день МИД России, видимо, уже
учитывая очередную публичную дурость Джона
Болтона в отношении Ирана, в комментарии,
опубликованном на официальном сайте ведомства, заявило, что администрация США усиливает
внешнее давление на Иран, чтобы добиться смены неугодной власти в суверенной стране. Москва подчёркивает, что МАГАТЭ регулярно подтверждает выполнение Тегераном всех предписаний соглашения в рамках СВПД. Тем не менее,
Вашингтон продолжает обвинять Иран в тайных
ракетно-ядерных программах. «Цель - под предлогом выдуманных претензий максимально
нарастить внешнее давление на Иран, чтобы
вопреки международному праву добиться
извне смены власти в суверенном государстве», - указано в комментарии Департамента
информации и печати МИД РФ17.
Наконец, как сообщало агентство РИА
«Новости», 25 апреля на брифинге официальный
представитель МИД РФ Мария Захарова заявила: «Мы рассматриваем это как часть антииранских, даже не санкций, а часть глобальной антииранской стратегии и политики США. Как вы
знаете, это касается всех аспектов, как внутриполитической жизни Ирана, так и его международной деятельности. США стараются заблокировать все шаги руководства этого государства
для того, чтобы... осложнить внутриполитическую повестку и максимально осложнить действия Ирана на международной арене. Мы заявляли о неприятии в принципе односторонних
санкций, которые не одобрены международной
структурой, в частности, СБ ООН, который легитимизирует санкции. Что касается Ирана, мы
неоднократно и чётко давали понять о неприятии
антииранской политики США. Заявленные цели,
даже если они стремятся показаться благород16
17

ными, не имеют ничего общего с конкретной
политикой односторонних санкций. На самом
деле, это уже неприкрытое давление, и весьма
агрессивное на суверенное государство»18.
Госпожа Захарова, уже в эксклюзивном
интервью IRNA заявила, комментируя также акт
США по Корпусу Стражей Исламской революции (КСИР) Ирана, что Москва уже давала свои
оценки решению Вашингтона по включению
КСИР в список «террористических иностранных
организаций». «Это часть комплексного антииранского подхода Вашингтона, который направлен против Тегерана и против народа
Ирана. Это только одна часть, это не явление,
которое нужно рассматривать по-отдельности,
это то явление и то решение, которое принималось как часть глобальной, причём многолетней
программы давления, которое оказывается на
Иран», - отметила она. Захарова рассказала, что
две недели назад, в подарок своему другу приобрела газеты 1980 г., в которой видела статью про
то, как Вашингтон оказывает давление на Тегеран: «То есть это проблема, которой много лет.
И, к сожалению, отношение со стороны Вашингтона к Ирану как к государству периодически
обостряется и принимает такие странные, причудливые формы. В истории США есть и другие
примеры: есть примеры понимания и осознания
того, что если есть проблемные вопросы, их надо
решать, и делать это на основе международного
права и на основе, конечно, уважения суверенитета и независимости государства». Она отметила, что Иран является демократическим государством, в котором проходят активные
политические процессы, в котором все признаки
демократии налицо, и говорить о том, что Иран
является недемократическим государством,
никто не может. «Удивительно то, что несмотря
на имеющийся в Штатах опыт конструктивного
взаимодействия с иранской стороной - а мы все
видели это на примере выработки Совместного
всеобъемлющего плана действий по иранской
ядерной программе - этот позитивный опыт,
который действительно начал давать свои плоды
и результаты, не был взят за основу отношения к
этому государству», - заявила Захарова, добавив,
что если бы СВПД не получил бы своей реализации, или Тегеран, например, тормозил бы его
выполнение, или работал бы неконструктивно,
тогда, наверно, государства имели бы право
критиковать Иран, предпринимать какие-то
шаги. «Но Иран и за годы работы над документом, и самое главное, после его принятия, продемонстрировал в том числе - это было зафиксировано МАГАТЭ неоднократно - абсолютную

Официальный сайт МИД России, 23.04.2019
Департамент информации и печати РФ, 23.04.2019
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конструктивность и полную реализацию достигнутых договорённостей. За что же его опять
наказывать? Получается, как ни сделай, всё
ведёт к одному - что наказание обязательно последует», - подчеркнула она19.
М.Захарова также отметила, что любое государство, большое или маленькое, вносит свой
вклад в решение региональных вопросов. Голос
даже одного государства может быть решающим, когда идёт голосование на Генассамблее
ООН по каким-то вопросам, или в каких-то
комитетах, и каждое государство должно осознавать свою ответственность. «А что касается
Ирана, это древнейшая, нет, не культура, это
древнейшая цивилизация, это мощнейшее в
ресурсном плане государство, это государство со
своей историей демократии, это государство,
которое дало миру и человечеству большое
количество достижений», - заключила она20.
Поэтому понятно, что власти Ирана попрежнему настроены решительно. Не зря МИД
ИРИ назвал США недоговороспособной стороной, по словам министра Джавад Зарифа от 24
апреля, «США не являются надёжным переговорщиком, поскольку американцы обесценивают
как международные правила, так и свои
собственные ранее принятые решения»21, и в
своём заявлении указал, что шаг Трампа - с мая
этого года не выводить никакие страны-импортёры иранской нефти из-под действия санкций
Вашингтона, - «не имеет никакого значения»22. В
Тегеране подчеркнули, что Иран обсуждает
решение Вашингтона со своими партнёрами. По
итогам переговоров будет объявлено общее
решение. Во время интервью агентству Reuters
25 апреля в Нью-Йорке, министр иностранных
дел Ирана Джавад Зариф заявил, что Иран не
стремится к конфликту, но будет защищаться,
поскольку, хотя «президент США Дональд
Трамп не хочет начинать войну с Ираном, но
может привести к конфликту»: «Те, кто разрабатывал политику, которая сейчас проводится, не
стремятся к решению проблем исходя из
переговоров. Позвольте мне прояснить, что Иран
не стремится к конфликту, но он сможет защитить себя». Зариф продолжил, что Иран будет
действовать осторожно в ответ на опасную
политику США. Он привёл в качестве примера
то, что Иран по-прежнему разрешает военным
кораблям США пересекать Ормузский пролив.

Глава МИД Ирана также назвал санкции США
против КСИР «пустыми» и подчеркнул, что
Иран не будет планировать военные зеркальные
действия, пока Соединённые Штаты не изменят
свои правила взаимодействия с иранскими
силами23. 24 апреля Верховный лидер Исламской
революции аятолла Сейед Али Хоссейни Хаменеи на встрече с группой рабочих заявил, что
американцы полагают, что заблокируют все
пути, но народ и руководство Ирана своими
усилиями смогут выйти из тупика, сообщало
IRNA. «Американцы должны знать, что враждебность не останется без ответа, и они получат должную реакцию на свои действия», заявил иранский лидер, отметив, что иранский
народ не будет сидеть молча в отношении
враждебных действий против него. Аятолла
Хаменеи добавил, что сокращение зависимости
(иранской экономики – прим.) от нефти даже
лучше для Ирана. По его словам, враги неоднократно действовали против иранского народа,
Исламской Революции и страны, но терпели
поражение: «Сегодня враги утверждают, что
хотят поставить иранский народ на колени
экономическим давлением, однако сам иранский
народ поставит их на колени»24.
В тот же день на заседании Кабинета министров, по сообщению IRNA, президент Ирана
Хасан Роухани заявил: «Американцы придумывают новый заговор против Ирана каждый
день в течение последних 40 лет, но при этом
они всегда терпят неудачу». По его словам,
американцы за последние несколько дней начали
новую кампанию, чтобы подтолкнуть Иран, но
снова потерпят неудачу. Подчеркнув, что
Соединённые Штаты терпели поражение до
настоящего времени на международной, региональной, политической и пропагандистской арене, он отметил, что «американцы не достигнут
своих целей на экономической арене, хотя
естественно, что у народа будут проблемы в
результате их давления. Однако иранский народ хорошо знает, что нет другого пути, кроме
сопротивления незаконным действиям злоумышленников». «Мы всегда готовы к переговорам и дипломатии, но в то же время, как
всегда, готовы защищаться, а переговоры возможны, если всё давление будет снято, и американцы решат проблемы путём логики и рассуждений», - пояснил он. Роухани ещё раз сделал
акцент на том, что сегодня нет иного пути,
кроме сопротивления агрессору, и уточнил,
что в отношении агрессора, который хочет
поставить на колени иранскую нацию, следует

19
IRNA, 25.04.2019, см., например,
https://www.iran.ru/news/politics/112862/M_Zaharova_Akt_SS
hA_protiv_KSIR_yavlyaetsya_chastyu_kompleksnogo_antiiran
skogo_podhoda
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понять, что он выбрал неправильный путь25. И 25
апреля глава МИД ИРИ Джавад Зариф, как
сообщало IRNA, после встречи с Генеральным
секретарём ООН Антониу Гутьерришем заявил:
«Мы продавали нашу нефть, и мы продолжим
продавать её. Мы выживем, и наш народ
покажет Соединённым Штатам, что они не смогут достичь соглашения с Ираном под давлением. Международному сообществу важно определить, согласится ли оно с решением постоянного члена Совета Безопасности ООН (США) в
отношении вынужденного нарушения резолюции Совета Безопасности ООН, или в противном
случае ему грозит наказание за её соблюдение.
Впервые в истории некоторые открыто угрожают наказать страну, если она будет придерживаться закона. Это то, на что международное
сообщество должно отреагировать. Исходя из
реакции международного сообщества, мы не
можем ожидать от этого правительства (США прим.) рациональности, но мы посмотрим, как
международное сообщество отреагирует на
такую иррациональность»26.
Что мы видим в результате данного первичного исследования? Иран не устрашился, Китай
и Россия не устрашились, короче – союзники и
доброжелатели Ирана непреклонны, и даже ряд
явно союзнических для Вашингтона государств
Запада не в панике. В панике – в основном,
только США, Израиль да Саудовская Аравия. И
понятно – почему: последние ряд событий обескуражил сторонников антииранского курса и
заставил их переосмысливать прежние схемы
прессинга на Иран, ибо уровень и степень
поддержки основной массой иранского народа
своего государственного руководства, а также
Вооружённых сил и КСИР были беспрецедентными. Это показало, что расчёты сионистов и
американских «неоконов» на разного рода бунты
по поводу «подорожания яичек» или «нехватки
демократии» - то, что может сработать в «европах» или ещё где-нибудь, тут либо «туго
срабатывает», либо не срабатывает вовсе. Больше того – сионисты и элиты США поняли, что
пустой болтовнёй никого в Иране «не купишь»,
ибо в Иране прекрасно помнят об одной публикации от 12 мая 2018 г., в которой известный
иранский историк и радиоведущий Хосров
Мотазед откровенно сказал, что «есть такая
буква в алфавите» - «Американский проект
раздела Ирана на семь независимых государств». Кто интересуется подробностями,
попросим обратиться к источникам27.

Но это первая причина страха – страх перед
неминуемыми расходами для выработки совершенно новой стратегии и тактики, так как ранее
срабатывавшие схемы (допустим, в Югославии,
на Украине, в Киргизии или даже в Армении) на
Иране пробуксовывают. Ведь нужен план, как
перебороть и отравить сознание всем членам
общности под названием «вооружённый народ».
В Иране это – именно так, формирования Народного ополчения «Басидж» являются в сущности
пятым элементом КСИР. Обзывая КСИР «террористами», дурачок Трамп невольно обозвал
террористами и десятки миллионов иранцев,
состоящих в ополчении «Басидж». По сути – всю
страну. И страна протестует, страна требует
сатисфакции за оскорбление, потому что видит,
что США и сионисты явно игнорируют то
обстоятельство, о котором напомнила намедни
Мария Захарова – ещё раз процитируем: «А что
касается Ирана, это древнейшая, нет, не
культура, это древнейшая цивилизация, это
мощнейшее в ресурсном плане государство, это
государство со своей историей демократии, это
государство, которое дало миру и человечеству
большое количество достижений». Ни сионизм,
ни американизм подобным преимуществом не
обладают – являться древнейшей цивилизацией
со своей шкалой ценностей. Есть с чего вдаться в
панику и биться головой об стенку.
Но есть и другая причина для
американских переживаний. Именно после
некоторых заявлений из Тегерана от 19 апреля, в
США встрепенулись и бросились во все тяжкие.
Как сообщали почти все ведущие СМИ Ирана
(например, IRNA, Fars News, Mehr News и др.),
министр разведки и информации Ирана Сейед
Махмуд Алави во время пятничной молитвы в
Тегеране в тот день заявил, что контрразведке
Ирана удалось обнаружить и обезвредить
«шпионскую сеть ЦРУ» в стране, которая также
действовала
за
пределами
Исламской
Республики. «В ходе сложной операции против
Центрального разведывательного управления
США его шпионская сеть из 290 агентов в
разных странах, в том числе и в Иране, была
идентифицирована», - сообщил руководитель
главной иранской спецслужбы. Как отметил
министр Алави, информация о выявленной
«шпионской сети ЦРУ» была предоставлена
D8%B1%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%DB%B7%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
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другим странам, что «привело к аресту
нескольких агентов» американской внешней
разведки. «Агенты ЦРУ в этих странах были
опознаны и арестованы, а контакты разведывательного агентства США с его источниками были нарушены таким образом, что в
Америке был создан комитет для оценки этого
провала», - добавил Алави28. Иранские спецслужбы нанесли аналогичный удар по британской службе внешней разведки MI-6, добавил
Махмуд Алави. По его словам, подробности
обеих операций будут представлены общественности в ближайшее время. Источник сообщает,
что в прошлом (по иранскому календарю) 1397
году (март 2018 г. - март 2019 г.) органы
контрразведки совместно с другими службами
внутренней безопасности Ирана выявили и
нейтрализовали 114 террористических группировок, 116 экстремистских и сепаратистских ячеек
и 380 групп наркоторговцев, привёл результаты
деятельности возглавляемого им ведомства
Сейед Махмуд Алави. Алави рассказал, что его
министерство переключилось с оборонительной
контрразведки на проведение наступательных
операций. Он сказал, что детали операций будут
обнародованы в ближайшее время: «Иран успешно защищает себя от распространения терроризма и поддерживаемых иностранцами конфликтов - постоянных особенностей жизни в ряде
стран региона - благодаря высокой бдительности
своей разведки и сил безопасности»29.
Согласимся – если заявления министра
Алави являются правдой, подкреплённой и
документально, и физически (допустим, что хотя
бы 20 арестованных агентов спецслужб США и
Англии будут продемонстрированы на весь мир),
то в Вашингтоне точно есть с чего паниковать.
Ведь это ж не военные разведчики времён 194145 гг., они, кроме денег, иного Бога в голове не
имеют, и им нужно выжить. Так что определённая часть крайне ценной и «Top Secret» информации о разработках и ЦРУ, и MI-6 (а мы бы не
исключали и информации о деятельности израильских спецслужб против Ирана…) – уже на
изучении и анализе в Высшем совете нацбезопасности (ВСНБ) Ирана, то есть – у аятоллы
Хаменеи и всех высших должностных лиц и
институтов власти и управления Ирана. А в
современном мире действует такое правило:
информирован? – следовательно, вооружён и
готов к контрдействиям. Таким образом, если
кто-то на Западе, в Израиле или ещё где-нибудь,
и сомневался в степени и уровне готовности
иранской контрразведки, тем более – иранской
28
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военной разведки, иранских Вооружённых сил и
КСИР, то после отчёта министра Алави, на наш
взгляд, страх и паника не просто должны были
обуять Трампа, Болтона и иже с ними. Страх
должен был поселиться в их мозгах и кровеносных сосудах. И как реакция – тот самый ещё
один панический антииранский шаг – как его
охарактеризовал 23 апреля министр нефти Ирана
Бижан Намдар Зангане (кстати, курд по
происхождению…): «Обнулить экспорт нефти из
Ирана – это просто голубая мечта США и
сионистов», сообщало IRNA. Зангане в ответ на
вопросы депутатов парламента отметил: ««США
и их региональные союзники используют нефть
в качестве политического оружия, но это в
конечном счёте повредит им самим». И не зря
министр Джавад Зариф написал в своём аккаунте
в Twitter: «Эскалация экономического терроризма против иранцев указывает на панику и отчаяние режима США - и хронические неудачи его
сообщников»30.
Автора данных строк нередко косвенно, а то
и прямо, обвиняли и обвиняют в предвзятости,
неспособности «видеть» и принимать во внимание информации и суждения стран-врагов Ирана. Что ж, давайте рассмотрим, что с подачи
целого ряда израильских электронно-информационных порталов зациркулировало во Всемирной Сети с 24 апреля. Вот якобы украинский
сайт «Голос Правди»: «Глава контрразведки
Корпуса стражей Исламской революции (КСИР)
бригадный генерал Али Насири бежал из Ирана,
прихватив с собой объёмистую папку с секретными документами. Об этом сообщается на
сайте мониторингового центра по отслеживанию действий Ирана со штаб-квартирой в
США. По имеющейся информации, Насири
тайно прибыл в одну из стран Персидского
залива, где попросил политического убежища в
Соединённых Штатах, обратившись в американскую дипмиссию. Бегству Насири предшествовал его конфликт с представителем верховного
аятоллы Али Хаменеи в командовании КСИР Хуссейном Таебом. Первым о побеге Насири
ещё 13 апреля написало ливанское издание "альМаядин", аффилированное с "Хизбаллой". Через
полчаса публикация пропала с сайта. Спустя
неделю, 21 апреля, государственные иранские
СМИ сообщили о назначении на пост главы
контрразведки Фатхулла Джумейри. Никаких
пояснений относительно причин смены руководителя ведомства дано не было. Подразделение
контрразведки (или внутренней безопасности)
КСИР было создано в 1985 г. Оно отвечает за
обеспечение безопасности полётов, правительст-

Fars News, 19.04.2019
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венных чиновников и общественных деятелей, а
также высокопоставленных иностранных гостей
во время их визитов в Иран. Кроме того, в задачи
ведомства входит охрана стратегических объектов. Сообщается, что беглый генерал был одним
из старейших и опытнейших сотрудников организации. Предположительно, он вывез из страны
секретные документы, касающиеся иранских
ядерной и ракетной программ, а также шпионских миссий спецслужб страны за рубежом»31.
А вот один из «первоисточников» - израильский портал «Детали»: «Международные
СМИ утверждают, что высокопоставленный
иранский офицер бежал на Запад с секретными
документами. Как сообщила 24 апреля «Исраэль
ха-йом», бригадный генерал Али Насири,
бывший начальник контрразведки КСИР, исчез
11 апреля, и неизвестно, где он. Некоторые
издания пишут, что Насири просил убежища в
одном из посольств США, но не ясно, на чем
основаны эти публикации. Есть сведения, что
Насири 11 апреля вступил в ожесточённый спор
с начальником разведки КСИР, а затем внезапно
покинул совещание. В следующие два дня он не
появился на службе. Источники сообщили, что
он бежал в одно из государств Персидского
залива и попросил убежища в посольстве США.
Как отмечает сайт Washington free beacon, «у
Насири была масса секретных документов,
содержащих данные об офицерах и командирах
КСИР, сотрудниках разведки, а также операциях
агентов КСИР за рубежом под дипломатическим
прикрытием». Иранская пресса полностью проигнорировала дело Насири. Госдепартамент
США отказался комментировать сообщения о
том, что Насири якобы обращался в американские посольства: «Мы не предоставляем информацию о потенциальных просителях убежища».
Сайт «Эль-Миаддин» опубликовал новость о
таинственном исчезновении Насири, но через
полчаса информация была снята с новостной
страницы без объяснения причин»32.
Зададим вопрос адептам США и Израиля –
ну и чему тут верить? Правда только в том, что
недавно в командовании КСИР действительно
произошли кадровые изменения. И назначение
получил не только Фатхулла Джумейри на пост
начальника контрразведки КСИР, но и бригадный генерал Хоссейн Салами, бывший зам.
командующего КСИР, сменил на посту главкома
Корпуса своего недавнего вышестоящего начальника бригадного генерала Мохаммеда Али
Джафари, сообщала 21 апреля газета Tehran

Times. Аятолла Хаменеи, подписавший соответствующий Указ, поблагодарил генерала Джафари за его ценную и обильную работу. Верховный лидер отметил, обращаясь к Хоссейну
Салами, что, исходя из необходимости изменений в руководстве КСИР, предложенного
генерал-майором Джафари, и «ввиду вашей
компетентности и ценного опыта на руководящих и различных командных должностях в
революционных, джихадистских и народных
гвардейских институтах ... я, присвоив вам звание генерал-майора, назначаю вас командующим
Корпусом стражей Исламской революции»33.
А вот что касается «побега» генерала
Насири… В истории взаимоотношений ИранСША и Иран-Израиль, увы, слишком много
случаев похищения американской и израильской
спецслужбами не только иранских военных, но и
учёных, общественных деятелей, даже мусульманских паломников, причём прямо из Мекки.
Давайте также обратим внимание на ещё одно
заявление главы МИД Ирана Джавад Зарифа от
25 апреля. Как сообщало Reuters, по его словам,
Иран готов провести обмен заключёнными с
американской стороной. Он обратился с таким
предложением к общественной организации Asia
Society (Нью-Йорк, США). Зариф отметил, что
речь идёт о заключённых, которые сидят в
тюрьмах США, причём по ложным обвинениям.
Со своей стороны, отмечает министр, Штаты
утверждают, что в Иране арестованы по ложным
обвинениям американцы. «Давайте не будем
обсуждать это, а проведем обмен», - сказал
Зариф. Он пояснил, что предлагает обмен не
впервые: соответствующее обращение он высказывал полгода назад представителям американской администрации. Согласием ему в тот раз
не ответили34. Мы видим в последнем заявлении
министра иностранных дел ИРИ прямое
продолжение темы заявлений министра разведки
Ирана Алави от 19 апреля. Ведь ясно же, кого из
иранцев и за что сажали в тюрьмы в США, как и
ясно, что за такие американцы были осуждены в
Иране за откровенный шпионаж и попытки
подрывных действий против ядерных объектов и
Вооружённых сил Ирана.
Мы хотим также привести ещё несколько
свидетельств. В издании «NEO – Новое восточное обозрение» (НВО) автор Салман Рафи Шейх,
оценивая шансы на войну, отмечает: «…Объявление КСИР террористической организацией
можно приравнять к официальному объявлению войны Тегерану со стороны Вашингтона.
Ведь даже если очередной вероломный акт
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агрессии США на Ближнем Востоке и не последует немедленно, подобный шаг всё равно перекрывает любую возможность к налаживанию
двухстороннего диалога между Соединёнными
Штатами и Ираном. Однако не стоит делать
поспешные выводы по поводу печальных последствий данного решения для самих «стражей»,
поскольку КСИР более чем способен больно
дать по зубам любому противнику, особенно
такому, который в бесконечных разговорах о
своей «несравненной военной мощи» начал
сам верить в свои россказни. Вне зависимости
от исхода военного противостояния с Ираном,
Вашингтон будет вынужден заплатить высокую
цену за войну с Тегераном, особенно в ситуации,
когда его союзники в регионе - Израиль и
Саудовская Аравия - приписывают себе данное
решение Дональда Трапма, но при этом не горят
желанием испытать решимость сынов иранского
народа на прочность. В случае же, если военная
агрессия сейчас не последует, мы можем с
уверенностью говорить о том, что Тегеран будет
неусыпно укреплять свои региональные и геополитические связи, чтобы выступить против
американского агрессора максимально широким
фронтом. И чего Трамп добился таким решением, кроме кратковременной радости Израиля и
Саудовской Аравии?»35.
Конечно, это реакция на два взаимных
«предупреждения» - Иран, как известно, открыто
пригрозил, что если ему попытаются не дать
продавать нефть, то никто не сможет вывести ни
одного танкера из Персидского залива в Ормузский пролив и далее. Сие подтвердил, выступая
на Тегеранском арабоязычном телеканале «АльАлам», командующий ВМС КСИР контрадмирал Алиреза Тангсири: «Если Ирану будет
отказано в выгодах в Ормузском проливе,
который по международным правилам является
международным водным путём, мы его закроем.
Если будет какая-то угроза, мы не будем сомневаться в защите наших вод. Когда дело доходит
до защиты Ирана, мы будем предпринимать
ответные действия»36. В ответ не это, некий
неназванный источник в правительстве США,
как сообщало 22 апреля Reuters, заявил, что
«Соединённые Штаты считают неприемлемым и
не допустят перекрытия Ираном Ормузского
пролива»37. Чушь – любой американский военный корабль или субмарина, войдя в акватории
Ормуза или Персидского залива, попадают в
западню, к тому же достаточно мелководную.

Учитывая прекрасно натренированные кадры
боевых пловцов-подводников в Иране, там на
уровне асимметричного ответа способны за
считанные минуты уничтожить любое военное
судно США. Но от этого, конечно, Ормуз не
превратится в «основную точку кипения на
Ближнем Востоке», как показалось некоторым
комментаторам, хотя, конечно, в силу ряда
обстоятельств именно с Ормуза может начаться
отсчёт «точки невозврата в отношениях Ирана и
США», как полагали те же комментаторы38.
Проблема же, как указывала М.Захарова, не
в том, что США взяли да вышли в 2018 г. из
ядерного соглашения, после чего месяц за месяцем нагнетали и нагнетают шизофрению в мире.
Проблема – в том, что, по минимуму, с 1980 г.
США и их союзники мечтали и мечтают свергнуть конституционный строй Исламской республики в Иране и усадить «на царство» в Тегеране
какого-нибудь коллаборациониста-марионетки
Запада и сионистов. Вот и всё. И вокруг Ормуза
проблема состоит в том, что, действительно,
если какой-то псих вздумает мешать судоходству иранских танкеров в международном водном
пути, то по Уставу ООН, Иран имеет право
перекрыть «кислород» всему миру в Ормузском
проливе. Если у США всё, что они предпринимают, юридически незаконно – то у Ирана,
парирующего угрозы Вашингтона своими угрозами-предупреждениями, - всё законно.
не менее, сейчас из многих стран и уголков
мира несётся – по крайней мере, на полутонах
испрашивается: «А если всё-таки война?».
Бывший посол Италии в Ираке Марко Карнелос
рассказал, что руководители американских войск
заявляли ему во время службы в Ираке, что
Багдад пал бы перед террористами, если бы не
меры, предпринятые Ираном под командованием
командующего сил спецназа «Кодс» КСИР
генерал-майора Кассема Солеймани, сообщало
22 апреля Fars News со ссылкой на иранский
ежедневник «Farhikhtegan». «У меня было
несколько личных встреч с американскими
официальными лицами, и они признавались во
время этих встреч, что если бы не немедленное
вмешательство Ирана в дела Ирака в 2014 году,
Багдад и Эрбиль попали бы под ИГИЛ», рассказал Карнелос, который также был советником премьер-министра Италии по Западной Азии
и Северной Африке. Он добавил, что, основываясь на его опыте в Ираке, американцы всегда
стремились встретиться с иранцами, но их
просьбы всегда отклонялись иранской стороной.
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«Я должен признать, что американские войска,
дислоцированные в Ираке, глубоко понимают
генерала Солеймани. Они хвалят его возможности. Через силы "Кодс", Иран сумел помешать
прогрессу американских военных на Ближнем
Востоке. У американских сил нет иного выбора,
кроме как принять генерала в качестве ключевой
военной фигуры в регионе», - подчеркнул итальянский дипломат39.
К этим словам, по нашему мнению,
добавить на сегодняшний день нечего. Они
красноречиво характеризуют то, в чём ещё
состоит причина паники в Вашингтоне – и кто
бы и что бы к концу апреля 2019-го не врал об
уровне и состоянии боеспособности иранских
военных, в том числе и в связи с
антитеррористическими военными действиями в
Сирии и Ираке, кто бы ни пытался с
пренебрежением минимизировать роль и
значение иранских военных советников в
указанных ближневосточных странах, для военных США, оказывается, с 2014 г. ясно, что,
встреться они «в поле» с иранскими визави, на
этом самом Ближнем Востоке – то исход боёв
априори был бы предрешён.
Вот ещё факты, явившиеся миру именно
после скандальных решений США по Ирану.
Премьер-министр Пакистана Имран Хан побывал с визитом в Тегеране, вёл переговоры
практически со всеми высшими лицами, в том
числе и с аятоллой Хаменеи. Итог – Иран и
Пакистан создадут совместные антитеррористические военные силы40. Министр обороны и
поддержки Вооружённых сил Ирана бригадный
генерал Амир Хатами с визитом побывал в
Москве и предупредил об угрозах распространения «трампизма» с высокой трибуны 8-й
Московской конференции по безопасности41.
Разумеется, также провёл и конфиденциальные
переговоры со своим российским коллегой
Сергеем Шойгу – не станем гадать, что могли
говорить друг другу главы Минобороны России
и Ирана. 24 апреля министры иностранных дел
Ирана Джавад Зариф и Венесуэлы Хорхе Арреас
подчеркнули необходимость уважать международное право и работать в координации с
другими странами, выступающими против одностороннего подхода в международной системе.
Зариф подчеркнул, что его страна продолжает
оказывать поддержку Венесуэле, и призвал к
предотвращению иностранного вмешательства в
этой стране. Он отметил, что Иран продолжает
свои усилия по развитию экономических
отношений с Венесуэлой. Арреас также сослался

на обширные дипломатические усилия Венесуэлы по противодействию циничной вспышке
насилия в некоторых странах под руководством
США благодаря поддержке Ирана42. Ну и,
источник Al Arabiya со ссылкой на государственное телевидение Ирана 24 апреля сообщил,
что Мажлес (парламент) Ирана большинством
голосов принял законопроект о признании всех
военнослужащих США членами террористической организации43. Таким образом, иранские
парламентарии отреагировали на заявление Вашингтона, что теперь ни одно государство в
мире не будет исключено из санкций, введённых
на торговлю иранской нефтью и её закупку.
Сделаем оговорку – последнее сообщение
нуждается в уточнениях, поскольку, на наш
взгляд, всё-таки в Иране вряд ли зачислили в
террористы те части подразделения Вооружённых сил США, которые находятся в Штатах и не
покидают Американского континента. Тем не
менее, если сообщения канала Al Arabiya достоверны, то – что ж, Тегеран не просто поднял
брошенную ему перчатку, но и тут же швырнул
её назад и прямо в лицо Трампу. Продолжим
перечисление успешного продвижения Ирана
вперёд в его антиамериканских ответных действиях. Выступая на втором международном заседании лидеров проекта «Один путь, один пояс»,
зав.отделом Департамента Западной Азии и
Северной Африки МИД Китая Чжан Цзянь Вэй
заявил, что присутствие высокопоставленной
иранской делегации на заседание свидетельствует о значимости отношений двух стран с точки
зрения Ирана. По его словам, укрепление дружеских отношений Тегерана и Пекина сыграет
главную роль в развитии стратегических связей
двух стран44. 25 апреля - от имени Ирана в этой
конференции приняли участие три (!) делегации
под председательством министра экономики и
финансов Фархада Дежпасанда, главы Генеральной организации инспекции Ирана Насера Гази
Сераджа и члена совета по целесообразности
Хаддада Аделя45.
И ещё раз вернёмся к участию министра
обороны и поддержки Вооружённых сил Ирана
бригадного генерала Амира Хатами в 8-й Московской конференции по международной безопасности. Кстати, этот форум собрал даже тех,
кто крайне редко участвовал в предыдущих
Московских конференциях – в том числе министров обороны и Армении, и Азербайджана…
Выступая в Москве перед собравшимися,
42

IRNA, 25.04.2019, http://www.irna.ir/ru/News/3692318
Агентство «Регнум», 24.04.2019,
https://regnum.ru/news/polit/2618898.html
44
IRNA, 23.04.2019, http://www.irna.ir/ru/News/3691991
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IRNA, 25.04.2019, http://www.irna.ir/ru/News/3692325
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Fars News, 22.04.2019
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генерал Хатами отклонил, как беспочвенное,
стремление США сократить экспорт иранской
нефти до нуля, заявив, что Тегеран будет использовать все средства для поддержки интересов
иранской нации. «Мы считаем, что негуманные
мечты американского режима нанести ущерб
интересам и благосостоянию иранской нации,
утверждающего, что он сократит экспорт нефти
из Ирана до нуля, неосуществимы в нынешних
глобальных условиях, но я тем самым подчёркиваю, что благосостояние нашего народа является
неотъемлемой частью наших критических интересов, и я считаю своим правом использовать все
наши правовые инструменты, включая оборонительный инструмент, для поддержки этих
интересов и противодействия экономическому
терроризму США», - заявил Хатами46. Далее он
отметил: «Санкции и угрозы, навязывание своей
воли, шантаж и оккупация, жестокость и несправедливость являются продуктами такого восприятия безопасности, последствиями которого
являются расизм, тирания, этнический и религиозный экстремизм, а также терроризм. Принимая во внимание некоторые глобальные изменения, я считаю, что история повторяется. Запад
когда-то сталкивался с фатальными последствиями снисхождения к расизму, эгоцентризму и
гибели миллионов европейских граждан во
Второй мировой войне, и сегодня в Трампизме
проявляется другой формат нацизма или национал-социализма. Восприятие такой тенденции, молчанием, переходом в состояние бездействия и «отсутствия принятия решений» в
надежде на то, что проблемы будут решены с
течением времени, является наивным и неуместным оптимизмом. Такое поведение не только не подходит в таких обстоятельствах, но
также поощряет эгоцентризм и наглость чиновников Белого дома. Непрерывность такого подхода может привести мир к неудачному конфликту».
Генерал Хатами также подчеркнул, что
благодаря мобилизации вооружённых сил Сирии
и Ирака, а «также беспощадной и полномасштабной поддержке Ирана и России», удалось
разгромить ИГ и выбить террористов с удерживаемых ими территорий, а также сломать планы
США по управлению этим регионом. «Как
министр обороны Исламской Республики Иран,
я объявляю, что мы не откажемся от обеспечения
безопасности иранской нации и защиты независимости и национального суверенитета, несмотря на то, что режим США и некоторых европейских правительств заявил, что этого не произой-

дёт. Мы будем продолжать укреплять оборонную мощь Ирана, и мы продолжим нашу процедуру укрепления нашей оборонительной мощи
в рамках активной доктрины сдерживания», констатировал иранский министр47.
Вот так – и никак иначе. Генерал Хатами
однозначно приравнял все действия США на
современном этапе к фашизму-нацизму, назвав
его «трампизмом». Плюс к этому, дал ясно
понять, что это именно США посредством
«вбрасывания» в Ирак и Сирию террористических организаций, стремились прибрать к рукам
рычаги по управлению Ближним Востоком. А
вот, небезынтересно, во время переговоров в
Москве с министром обороны Узбекистана генералом Баходыром Курбановым, иранский
министр обороны напомнил, что терроризм и
экстремизм являются «двумя опасными явлениями, затронутыми вмешательством Соединённых Штатов Америки и их региональных союзников». Хатами также заявил, что терроризм и
экстремизм «угрожают стабильности и безопасности стран Южной и Западной Азии»48. Кроме
того, он также подчеркнул готовность Тегерана
сотрудничать в военной сфере с остальными
странами региона, включая Узбекистан. Как мы
можем видеть, генерал Хатами и подтвердил
слова президента ИРИ Роухани от 12 марта об
угрозе распространения терроризма на Афганистан, Среднюю Азию и Кавказ, и в то же время
дал понять, что Иран и в Средней Азии готов
предложить сотрудничество в сфере безопасности и антитеррористических мер. Нам остаётся
добавить лишь, что на очереди явно – страны и
народы Закавказья, к которым также Иран или
готовится обратиться, или даже уже обратился,
но пока не получил конкретного ответа.
Ко всему изложенному добавим лишь два
факта. Вице-премьер РФ Юрий Борисов по
итогам встречи с президентом Сирии Башаром
аль-Асадом недавно заявил, что сирийский
средиземноморский морской порт Тартус в
течение ближайшей недели будет передан в
аренду России на 49 лет для транспортно-экономического использования49. А ранее, 15 марта
2019 г. влиятельная британская газета The Times
писала, что Иран готовится получить контроль
над главным сирийским коммерческим портом,
расположенным в городе Латакия. Речь идёт о
передаче контейнерного порта в Латакии под
руководство иранских менеджеров с 1 октября
2019 г., когда истекает срок действия договора
47

Портал Iran.Ru, 26.04.2019,
https://www.iran.ru/news/politics/112877/Ministr_oborony_Iran
a_vystupil_na_Moskovskoy_konferencii_po_bezopasnosti
48
IRNA, 25.04.2019, http://www.irna.ir/ru/News/3692331
49
РИА «Новости», 20.04.2019
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аренды, заключенного с нынешней управляющей
компанией. Контроль над коммерческой гаванью
может помочь Тегерану обеспечить безопасность
транзитного маршрута из Ирана к Средиземному
морю через Ирак и Сирию50. При этом самые
различные источники в регионе и извне региона
сообщают, что реанимирован проект строительства сквозной железнодорожной магистрали
Иран-Ирак-Сирия-Средиземноморское
побережье51. Для этого надо лишь достроить 2 км
железнодорожного полотна в Ираке и восстановить примерно от 100 до 120 км путей в
Сирии, уничтоженных войной. И России также
выгоден данный магистральный железнодорожный путь. Проект соединения железных
дорог Ирана, Ирака и Сирии обеспечит создание
железнодорожной
магистрали,
доходящей
практически до самой российской базы в «Хмеймим», куда можно будет доставлять грузы военного назначения через Каспий. В этом случае,
снабжение российской воинской группировки в
Сирии перестанет зависеть от прихотей Турции
и стран НАТО. «К тому же подобным транспортным коридором может заинтересоваться и
Китай», - добавляло сетевое издание «Репортёр»52.
«Домино сложилось», образно говоря, если
наложить сообщения о портах Тартус и Латакия
на те заявления, которые в последние дни
распространял официальный Тегеран, которые
звучали на 8-й Московской конференции по
международной безопасности. А также – на
слова зав.отделом Департамента Западной Азии
и Северной Африки МИД Китая Чжана Цзянь
Вэйя о значимости участия Ирана в инициативе
«Один пояс, один путь», как и на тот факт, что
Тегеран был представлен тремя высокопоставленными делегациями. Ну и, чего уж скрывать – на ожидания от скорых совместных
двусторонних военно-морских учений «Морское
взаимодействие-2019» Военно-морского флота
России и Военно-морских сил Китая в конце
апреля - начале мая 2019 г.53 Стратегические
партнёры в лице Ирана, России и Китая готовятся, к чему – просто отпору в ответ на угрозы
и шантаж США и их союзников, или же – даже и
к контрдействиям на подавление, миру продемонстрирует само Время.

50
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Վճռորոշ բառեր՝ Հայաստանի Հանրապետություն, Բելառուսի Հանրապետություն, Ղազախստանի Հանրապետություն, Ռուսաստանի Դաշնություն, Եվրոպական միություն, Եվրասիական տնտեսական միություն, Ավելացված
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One of the primary tasks of expanding trade
relations with the outer world and increasing goods
turnover is the formation of partnership with
economic entities, which requires guarantees of
confidence by both economic entities and customs
authorities, thereby ensuring the interested parties’
involvement in drafting and implementing
multisectoral reforms.
The formation of a common customs area
and of EAEU implies implementation of the
following measures:1
 setting and applying a Common Customs
Tariff and jointly adopting and implementing other measures to regulate foreign
trade with third countries;

1
http://www.eurasiancommission.org/, Eurasian Economic
Commission, decision of 2016
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setting up and employing a common trade
regime for third countries;
establishing and applying a procedure for
calculation and distribution of customs
duties, other duties of equivalent value,
taxes and payments;
establishing and applying common rules for
countries of origin. Among the important
tasks of the RA Government and customs
authorities is assigning the functions of
institute of certifying the countries of origin
to the customs authorities. Organizing the
process along with the customs clearance
procedures at the same government agency
requires both international expert assistance
and institutional and highly skilled human
resources;





Besides, Armenia’s membership in the EAEU
will somewhat delay the collection of VAT on
products imported to Armenia from the EAEU
member-countries. Specifically, according to the
previous law, in importing products from any
country economic entities were obliged to pay
customs duties, including VAT, within 10 days after
importing products. According to the rules currently
in effect, the VAT on products imported from the
EAEU member-countries is to be paid before the
20th day of the following month from the day of
import3.
That is, economic entities will be allowed to
effect payments during 20 to 50 days in contrast to
the previous 10-day period, which affords them
opportunities of more favorable conditions.
Among the positive developments is the fact
that Armenia has been granted GSP+ status, which
allows the country to export its products to EU
member-states. Specifically, in the case of 2/3 of 10
to 11 thousand product items no or very low
customs duties will be in effect. None of the EAEU
member-countries has even GSP status now. In this
respect, Armenia has a relative advantage, which
could promote inflow of capital and enable
businessmen from EAEU member-countries to carry
out their economic activities in Armenia to export
the goods produced here to the European market on
easy terms, provided Armenia continues enjoying
GSP+ status after joining EAEU. It is forecasted that
the ratio of current account deficit/GDP will have
almost the same behavior. The current account will
gradually improve up to 2025 and by the end of
planning period will be around
3.8 percent of GDP4.
The functions related to border crossing can
show an important administrative improvement as
well. Specifically, all the customs formalities will be
completed in the most simplified way, within the
shortest period, which will open up new
opportunities for economic entities to export and sell
goods produced in Armenia to EAEU membercountries.
In case Armenia joins EAEU, it will have great
potential to become a transit country for supplying
goods for Russia, like Belarus. Given the fact that
Russia is the largest market for Armenia in the
region, as well as the current political situation in
Russia, Russia can be said to have imposed
restrictions on European countries and banned the
import of a great number of products from Europe.
The fact is, however, that Russia needs the products
in question and is unable to meet the demand for

establishing and applying common rules for
setting the customs value of goods;
establishing and employing a common
methodology for foreign and mutual trade
statistics;
harmonizing the customs regulation, including establishing and applying common
norms of entering goods, customs procedures and collection of customs duties,
etc…

Given the necessity for promoting the activities
of industrial companies of the EAEU and Eurasian
Economic Cooperation Organization (EECO)
member-countries, developing and coordinating
their cooperation, the Supreme Eurasian Economic
Council developed the guidelines for the national
industry development policy2, which implies:
1. deepening industrial cooperation
2. working out comprehensive measures aimed
at development of priority economic sectors
3. applying common approaches to promoting
export of certain goods from the EAEU
member-countries to third countries
4. developing common mechanisms for
industrial companies of the EAEU membercountries to reach the third countries’
markets
5. ensuring conditions for establishing joint
ventures and associations – also to develop
high-technology production and localization
6. forming relevant technological platforms to
ensure high-level technological development of the priority sectors
7. scientific and technological cooperation
8. exchanging experience
9. creating conditions for reducing the cost of
raw materials used in manufacturing final
products in the EAEU member-countries,
etc…
Among
the
opportunities
Armenia’s
membership of EAEU could open up are the
following:
EAEU membership would put an end to the
collection of export duty in case any of the EAEU
member-countries export their products to Armenia.
For example, around 60% of Armenia’s imports
from Russia are liable to import duty. Among the
products are oil products, gas, rough diamonds, as
well as other staple goods, which will be exempted
from export duty after the country is granted EAEU
membership.

3

RA Law on Value-Added Tax, Article 6.1, 2015
Armenia Development Strategy for 2014‐2025 p. 26,
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/armenia_development_stra
tegy_for_2014-2025.pdf
4

2
http://www.eurasiancommission.org/ , Eurasian Economic
Commission, decision of 2016
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them with its domestic production. By employing
the right economic instruments Armenia could
import the products in question and, later, export
them to the Russian market without any restrictions
– as products enjoying EAEU status, without any
tariff or nontariff barriers. It would certainly ensure
considerable incomes and quite a large increase in
turnover for Armenia.

The RA foreign economic policy must be
brought to conformity with the EAEU membercountries’ general policy. Therefore, in the trade
with third countries the customs-duty regime
effective in the other EAEU member-countries will
be in effect in Armenia.
The RA has no common border with the EAEU
member-countries,
which
necessitates
the
development of a special customs procedure for
countries that are not EAEU member-countries.
Despite the opinions that it does not cause any
problems, with the absence of a common border
considered, the program of action provides for
negotiations on means of identification.

The following problems may arise while
Armenia is an EAEU member5
Domestic legislation needs to be brought to
conformity with that of the common economic
space, particularly with the EAEU legislation, which
is time-consuming work requiring a thorough
approach. The RA Government also approved the
schedule of works to implement the program of
measures (roadmap) aimed at Armenia’s joining the
common economic space of the Republic of Belarus,
Republic of Kazakhstan, and the Russian
Federation, with most of them completed and others
being in progress.
Thus, one of the proposed measures is the study
of customs documents and approval of their forms
prescribed by the EAEU customs law, the study of
the issue of application of the bilateral and
multilateral agreements Armenia signed with states
that are not EAEU member-countries and their
influence on customs administration; analysis of the
technical regulation commitments of Armenia as a
WTO member-state, as well as of the commitments
of Armenia under the international agreements with
third countries (including within the CIS
framework); if necessary, notifications of
amendments to RA statutory acts by the WTO
Secretariat, verification of the results of comparative
analysis of commitments of the RA and Russian
Federation to the WTO and of the initial data;
measures to bring the RA customs control methods
and order to conformity with the EAEU legislation;
study of the information system, techniques and
general customs procedures in the EAEU memberstates; analysis of issues related to the organization
of information exchange between the Customs
Service of State Revenue Committee, RA
Government, European Economic Commission and
the member-states’ customs services; analysis of the
state of the customs infrastructure on the crossborder controls for goods and vehicles along the RA
customs border; in the context of problems of
introduction of EAEU technical regulation, training
and retraining of the staffs of Armenia’s
certification bodies and testing laboratories, etc..

Along with the adoption of a common legal
act (basic law) regulating EAEU activities, a
number of other legal acts need to be drafted and
adopted to be specifically aimed at resolving the
following problems:
1. maximum reduction of indirect effect
norms, the provisions related to forms,
norms referring to other laws or legal acts,
as well as to norms reducing the burden of
customs duties for parties to foreign
economic relations;
2. ensuring “a green light” for export and
import of high-tech products;
3. creating conditions and mechanisms for
effective cooperation between customs
authorities and trade partners;
4. analyzing the influence by the customs
service and other supervising authorities on
the uptrend in trade turnover and business
activity. In question is the introduction of
advanced technologies in the services and
creation of conditions for economic entities
to practice online customs filing and provide
preliminary information. These procedures
will considerably
facilitate customs
formalities.
Legal and institutional reforms in the customs
system will necessitate reequipment and upgrading
of the system. One of the most important
requirements for prompter examination and accurate
classification of goods, effective organization of
expert examination of problematic goods and highquality and effective services to economic entities is
availability of laboratories and their proper
operation by the customs authorities.
International cooperation could facilitate the
simplification and harmonization of customs
procedures, exchange of experience. Cooperation
inevitably implies the approximation of relevant
legal acts to the legislation of international
organizations, unions and other partner countries,

5

Integration Policy of Armenia, Analytical Pieces, Yerevan
2014,
http://www.ypc.am/upload/Analytical%20Pieces2%20eng.pdf
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which are mainly aimed at facilitating customs
procedures, removing barriers and ensuring
transparency.
Considering the RA export pattern, one clearly
sees that Armenia exports a great amount of
unfinished goods. It is common knowledge, for
example, that Armenian exports a great amount of
iron ore, copper molybdenum and other mine
products, mainly to European markets. Armenia also
exports a great amount of agricultural produce,
especially to EAEU countries. The exports increased
in 2016, which is clearly seen from the table6.
Armenia imports a great amount of fuel and
energy resources, chemical products, and an
especially great amount of machinery, equipment
and means of transport.
The development of military industry is an
imperative for Armenia now, and China’s
participation in the implementation of Armenia’s
military industry programs would be effective as
well. Such cooperation is in the interests of not only
Armenia, but also China, and the reason for the
latter’s interest is Armenia’s membership in EAEU.
In speaking of China, one finds it impossible
not to mention the initiatives involving the
economic zone of the Silk Road. The creation of the
economic zone of the Silk Road meets the interests
of China, Armenia and Iran. Armenia could play the
role of link between Europe and Asia. Armenia,
with its historical experience and as the only EAEU
member-country having land frontier with Iran,
could implement the Silk Road project and is ready
to make its border with Iran serve for establishing
communication between Europe and Asia. We
should also consider the fact that Russia has no sea
border with Iran. Therefore, we should be able to
properly assess and present to our partners our
potential for establishing Europe-Asia links, show
them our identical interests and our ability for
teamwork, with the involvement of Russia and
China in the projects, as the countries are interested
in infrastructural development.
Using the EAEU potential, we, on the other
hand, should not restrict ourselves to it. Rather, we
should use the potential of the European Union,
USA and Iran and act as a link in such projects.
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Abstract: Against the increasing international trade and high-degree economic integration, customs authorities need to
implement an adaptive policy aimed at dynamic development, which is the imperative of our area. Therefore, the RA
customs authorities regard as a most important component of accomplishing their tasks the steps intended to implement
thoroughly planned measures, which, in turn, will ensure the achievement of targets and accomplishment of the tasks
incorporated in the strategic document. The development of a customs administration strategy is necessitated by longterm development of customs administration of a new quality level, simplification of business environment and
processes.
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транспортной блокады снизило бы транспортные
расходы на 30-35%1.
Экономическая целесообразность Евразийского проекта обусловлена рядом преимуществ.
Установление общих таможенных границ
уменьшает давление внешнего рынка на собственное производство стран-членов ЕАЭС, что
даст возможность лучше подготовиться к глобальной конкуренции.
Сотрудничество в рамках ЕАЭС благотворно
повлияет на продвижение экспортируемой про-

Следует отметить, что внешнеторговые показатели были бы иными если бы не проблема
транспортной коммуникации, то есть, Армения
не находилась бы в блокаде и имела бы возможность развивать свою экономику более высокими темпами. Многочисленные исследования оценивают отрицательное влияние транспортной
блокады на внешнюю торговлю РА. Так, по мнению экспертов Всемирного банка, снятие транспортной блокады и развитие транспортной коммуникации вдвое увеличит экспорт из Армении,
при росте ВВП на более чем 30%. По мнению
других экспертов Всемирного банка, устранение

1

http://www.gov.am/files/docs/1322.pdf, Стратегическая
программа перспективного развития РА на 2014-2025 гг.
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 Осуществление
политики
замещения
импорта продукции третьих стран продукцией стран-членов Союза, в том числе
посредством развития производственных
комплексов стран-членов;
 Стимулирование инновационной деятельности и создание условий для внедрения инновационных технологий;
 осуществление комплексных мер поддержки малого и среднего бизнеса;
 осуществление мер, которые обеспечат
продвижение позиций стран-членов ЕАЭС
в рейтингах международных организаций,
в том числе, с целью повышения инвестиционной привлекательности стран-членов ЕАЭС, посредством обмена опытом
по значимым вопросам в рамках
интеграции;
 активизация взаимной торговли и развитие внутреннего рынка Союза;
 развитие внешней торговли и диверсификация рынков сбыта;
 развитие торгово-экономических отношений с третьими странами, направленное на
продвижение интересов Союза на мировом рынке;
 продолжение переговоров о заключении
договоров о свободной торговле с третьими странами, а так же работ с торговыми
партнёрами стран-членов и Евразийской
экономической комиссии, направленных
на изучение целесообразности заключения
подобных договоров;
 развитие транзитных и смешанных перевозок с целью ускорения доставки грузов
и повышения качества услуг;
 создание условий для осуществления совместных программ стран-членов в сфере
транспорта и инфраструктур, в рамках
взаимосвязи процессов строительства экономической зоны Союза и Шёлкового пути, обеспечивая приоритет оптимально
доступных программ для стран-членов;
 совершенствование таможенного регулирования, направленное на улучшение условий внешнеторговой деятельности, оптимизацию порядка таможенного оформления, введение электронного документооборота, развитие транзитного потенциала
стран-членов и вообще Союза;
 создание административных, организационных и правовых условий в странахчленах для дальнейшего развития и сближения национальных механизмов «одного
окна».

дукции всех стран-членов. По оценкам экспертов, Евразийская интеграция даёт возможность
странам региона выйти на огромный 170-миллионный рынок с общим объёмом в 2 триллиона
долларов США.
В условиях падающего внешнего спроса и
цен на основные экспортируемые Арменией товары традиционные источники экономического
роста не в состоянии полноценно удовлетворить
текущие потребности национальных экономик и
создать благоприятные условия для среднесрочного и долгосрочного развития2. В связи с этим
важной задачей является развитие внутренних
источников экономического развития с оптимальным использованием возможностей экономической интеграции рамках Союза посредством
увеличения
производственного
потенциала
стран-членов, его диверсификации и реализации.
Для увеличения объёма внутреннего производства и повышения производительности, в условиях
ограниченного бюджета РА, необходимо стимулировать инвестиции в реальный сектор экономики и диверсифицировать источники привлечения финансовых ресурсов, позволяющие предприятиям инвестировать в создание и воспроизводство основных средств. Это создаст дополнительные возможности для переоснащения и модернизации производственных мощностей, снижения зависимости от импорта с целью выведения на внешний рынок национального производства стран-членов и товаров, произведённых
на кооперативных началах, по высокой добавочной стоимости.
Расширение рынков сбыта для товаров, производимых странами-членами Союза, и стимулирование диверсификации торгово-экономических отношений стран-членов с третьими странами, в товарном и географическом выражении, а
также совершенствование таможенного регулирования и развитие транзитных и смешанных
перевозок, посодействуют использованию экспортного потенциала РА и позволят странамчленам не только увеличить валютные поступления, но и, благодаря более активному вовлечению в глобальные цепочки производства и
реализации, расширить возможности развития
национального производства.
Задачи таможенного регулирования внешней торговли РА3
2

Высший совет ЕАЭС, решение стран-членов Евразийского
экономического союза об основных направлениях
макроэкономической политики на 2016-2017 гг. от 31 мая
2016 года
3
Высший совет ЕАЭС, решение стран-членов Евразийского
экономического союза об основных направлениях
макроэкономической политики на 2016-2017 гг. от 31 мая
2016 года
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Осуществление упомянутых комплексных
мер поспособствует таможенному регулированию внешней торговли РА.
В настоящее время все страны ЕАЭС находятся на том или ином этапе реформ таможенного законодательства. Необходимо отметить, что таможенное законодательство стран
развивается по пути гармонизации, так как лишь
в этих условиях возможно обеспечить свободное
перемещение капитала, товаров и услуг и уровнять конкурентные условия. Что касается налоговых ставок, здесь картина не ясна. В частности, в Армении и Беларуси ставка НДС составляет 20%, в России – 18%, в Казахстане –
12%. В соответствии с порядком4, принятом
11.12.2009, НДС должен выплачиваться по
правилам и ставкам страны реализации данного
товара или услуги (по принципу страны
назначения). Здесь мы сталкиваемся с проблемой
разных ставок, и её воздействие невозможно
нейтрализовать полностью, так как полноценное
их нивелирование нереалистично.
Таможенные поступления и непрямые налоги имеют главное значение в бюджете Армении,
так как посредством их решаются социальные
задачи страны. В этом аспекте ожидаемый эффект от членства в ЕАЭС неоднозначен. Отметим, что взимаемый на границе НДС составляет
половину всего НДС страны, и в настоящее
время мы не можем сказать, на кого ляжет груз
компенсации потерь этих средств и как будет
пополняться бюджет страны. Хотя товары дешевеют за счёт упразднения системы взимания
НДС на границе, это не равномерно влияет на
страны-члены. В настоящее время, в отношении
таможенной стоимости при импорте рассчитывается таможенная пошлина, а затем к общей
сумме прибавляется 20% НДС. В денежном
выражении таможенные пошлины и налоги,
выплачиваемые при импорте, составляют 32%.
После вступления в ЕАЭС импорт в Армению
дешевеет на сумму, равную ставке НДС страны
импортёра (12%, 18% и 20%), а экспорт дешевеет на сумму, равную 20% НДС в Армении. Но
с бухгалтерской точки зрения возникают сложности при клиринге: так, при экспорте товаров в
Российскую Федерацию компании получают
16% от общей суммы в качестве НДС, тогда как
сырьё и другие компоненты для производства
товара были приобретены на внутреннем рынке
по ставке НДС в 20%. В таком случае компании
вынуждены платить больший налог. Для российских компаний-импортёров это будет иметь
обратное воздействие – они получают НДС на

4% больше, чем выплатили при производстве.
Но возможны и другие варианты, например, если
сырьё импортируется из Казахстана, перерабатывается в Армении и экспортируется в Россию,
у нас три разные ставки5. То же наблюдается и
при сборе акцизного налога.
Основные направления гармонизации непрямых налогов:
1. исключение двойного налогообложения
в случае расчёта и взимании налогов по
принципу «страны назначения»
2. совершенствование таможенного и
налогового администрирования
3. нивелирование ставки акцизного налога
на импортируемые и экспортируемые
товары
4. унификация методологии расчёта и
списка подакцизных товаров
Все страны-члены ЕАЭС перешли к принципу «страны назначения», что предусматривает
применение нулевой ставки НДС в случае экспорта – возврат НДС на экспортируемые товары
из бюджета по линии использованных ресурсов.
Однако, во всех странах установлены различные
сроки возврата НДС. Кроме того, процесс возврата достаточно сложен, что приводит к несвоевременному возврату или невозврату налога.
Параллельно с процессом гармонизации таможенных и налоговых ставок со сранами-членами ЕАЭС следует руководствоваться следующими положениями6:
- во всех видах сопоставлений следует
учитывать эффективные ставки налогообложения, товары, в отношении которых
ценовая гибкость спроса относительно
низка и которые не являются товарами
первой необходимости (алкоголь, табак и
т.д.) могут облагаться по более высоким
ставкам, с учётом того, что подобное повышение цен не приведёт к резким изменениям состояния рынка;
- упразднение таможенных границ способствует созданию реальных условий для
производственной кооперации компаний
стран-членов евразийского сотрудничества, производства высокотехнологичных
товаров и формирования крупного рынка с
одинаковыми правилами игры, что более
эффективно обеспечит экономический
рост и повышение жизненного уровня на-

5

http://www.eurasiancommission.org «О порядке взимания
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Необходимо также следовать иностранному
опыту и дифференцировать налог на добавленную стоимость: то есть, товары первой необходимости, товары широкого потребления, еда,
одежда, лекарства, общественный транспорт и
т.д. следует облагать по низким процентным
ставкам, тогда как предметы роскоши, отдых и
развлечения, и другие товары и услуги, потребителями которых являются обеспеченные слои
населения, – по более высокой процентной ставке. Наибольшее преимущество дифференцированного налогообложения в более справедливом
распределении налогового бремени. То есть,
условия налогообложения товаров широкого
потребления, используемых всеми слоями населения, более мягкие.

селения в странах Единого экономического пространства;
- объединение стран-членов Евразийского
проекта поспособствует повышению эффективности потенциала распространения
их пространства (территории). Сокращение препятствий на внешних границах
обеспечит рост грузоперевозок. В будущем это преимущество сделает равнодоступными инфраструктуры этих стран.
Благодаря инновациям модернизация экономики стимулирует развитие социальной, что, в
свою очередь, не только предопределяет благосостояние населения, но и способствует повышению образовательного и культурного уровня
граждан евразийских стран.
С учётом крупномасштабных правовых и
законодательных изменений, обусловленных
членством в ЕАЭС, а также того факта, что на
территории ЕАЭС регулярно разрабатываются и
внедряются новые законопроекты, касающиеся
как тарифного регулирования (изменение ставок
таможенных пошлин), так и нетарифного регулирования (лицензии, разрешения, запреты на
импорт или экспорт), необходимо внедрить единую информационную систему. При этом, обо
всех законодательных изменениях на территории
ЕАЭС, которые так или иначе могут затрагивать
участников внешнеэкономической деятельности,
необходимо информировать заранее, во избежание дальнейших проблем. Данная информационная система должна быть общедоступной. Внутреннее законодательное и нормативное поле
необходимо привести в соответствие с общим,
унифицированным экономическим полем – в
данном случае с законодательным и нормативным полем ЕАЭС, что является достаточно длительной работой, требующей детальный подход.
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Պահպանողական գաղափարախոսության էպիստոիստական արմատները, դրա
գենեզը, առանձնահատկությունները և զարգացման միտումները
Եփրեմյան Մ. Ա.
Գ.Վ. Պլեխանովի անվան ՌՏՀ
(Ռուսաստան, Մոսկվա)
mariepremyan@mail.ru
Ամփոփում: Ռուսական հասարակության քաղաքական բարեփոխումների ցիկլային դինամիկան ուղեկցվում է զարգացման ուղղությամբ գաղափարախոսական և քաղաքական բաժանումներով պահպանողական գաղափարախոսության վերափոխման վերլուծությունը, այս վերափոխման հարաբերությունը
հիմնական փուլերի հետ, կարևոր է ընթացիկ քաղաքական գործընթացներում գաղափարական գործոնի
դերի խորը իմացության տեսանկյունից: Այս հոդվածը վերլուծում է պահպանողական գաղափարախոսության գնոսեոլոգիական արմատները, դրանց ծագումը, առանձնահատկությունները և զարգացման
միտումները: Պահպանողական վերափոխման և դրա վրա քաղաքական բարեփոխումների ազդեցության
ուսումնասիրության հիման վրա հեղինակը վերլուծում է պահպանողական գաղափարախոսության
զարգացման միտումները, զուգահեռներ է անցկացնում նախկին խորհրդային ժամանակաշրջանի և
հետխորհրդային պահպանողական գաղափարախոսության միջև, ինչպես նաև փորձում է կանխատեսել
ժամանակակից Ռուսաստանի քաղաքական բարեփոխումներում այս գաղափարախոսության սահմանափակումներն ու հնարավորությունները:
Վճռորոշ բառեր՝ գաղափարախոսություն, պահպանողական գաղափարախոսության էվոլյուցիա, կոնսերվատիզմ, քաղաքական բարեփոխում, գնեոսոլոգիական նշանակություն, կոնսերվատիզմի զարգացում

Gnoseological Roots of Conservative Ideology, its Genesis, Features and Development Trends
Epremyan M. A.
Plekhanov Russian University of Economics (Russian, Moscow)
mariepremyan@mail.ru
Abstract: The cyclical dynamics of political reforming of Russian society is accompanied by ideological and political
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идейном и политическом облике, добавлении в
структуру политологического знания такого
важного элемента российской политической
системы
как
проблематика
современной
консервативной
идеологии,
выработки
комплекса политических мер, направленных на
преодоление
современного
российского

Поскольку
в
рамках
отечественной
консервативной
идеологии
определены
альтернативные
либерально-западнической
модели модернизации пути российских реформ,
присутствует необходимость в идентификации
современного отечественного консерватизма в
качестве политической идеологии, определения
ее структуры и сути, особенного и общего в ее
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тизма необходим исторический анализ, позволяющий открыть возможности, способствующие
определению особенностей функционирования
консервативной идеологии на всех ее уровнях. В
качестве перспективного направления может
выступить углубленное исследование характера
функционирования в России идеологии консерватизма, прогнозирование и анализ перспектив
ее реализации [5, с. 88].
Стоит отметить, что определений консерватизма существует множество. Разные исследователи формулируют собственное определение
консервативной идеологии. Так, для современного значения термина «консерватизм» характерна
трактовка, соответствующая его истинным значениям. Согласно «Новому энциклопедическому
словарю» консерватизм (фр. сonservatism, от лат.
– сохраняю, охраняю) представляет собой обозначение разнородных культурных и идейно-политических течений, которые отстаивают традицию и преемственность в культурной и общественной жизни. Консерватизм характеризуется
приверженностью к устоявшимся существующим общественным нормам и установлениям,
неприятием радикальных реформ и революций,
отстаиванием органичного эволюционного развития. При возникновении социальных перемен
проявления консерватизма выражаются в требованиях к реставрации старых порядков и нередко
сопровождаются идеализацией прошлого. Традиционной опорой консерватизма (в т.ч. российского) выступают следующие институты:
семья, церковь и государство [4, с. 42].
Итак, содержание консервативной теории
или программы обуславливается предъявляемыми эпохой требованиями. Соответственно, для
существующих определений консерватизма
свойственен функциональный характер. Посредством этих определений выражается реакция
на социальные изменения. В указанном значении
консерватизм достаточно мобилен и многообразен. По сравнению с выражающим статику консерватизма первоначальным набором консервативных идей начала XIX в., он проявляет динамизм.
По мнению Р. Кирка, консерватизм представляет собой архетип человеческого существования, фундаментальный способ отношения к
жизни [9, с. 36]. С точки зрения К. Мангейма,
консерватизм – это один из стилей мышления,
развивающийся согласно партийным направлениям и указывающий на мироощущение социальных групп, которые приходят в упадок. К.
Мангейном характеризует гносеологические
корни консерватизма, уходящие в нерефлективные и архаические, основанные на традиционалистском поведении пути, оценки действитель-

системного кризиса. Указанное обуславливает
актуальность данного исследования.
Стоит подчеркнуть, что скепсис консерватизма относительно доктринерства и рационализма и отказ от формирования систематических
государственно-правовых концепций не означает
отсутствие
собственных
гносеологических
оснований у консервативной правовой мысли.
Вопросам консервативной идеологии посвящено множество трудов, среди авторов которых
стоит отметить Р. Кирка, А. Бауманна, Г. Макферсона, Г. Хартп, Дж. Маккун, Дж. Морли и пр.
В изучение консерватизма и цикличной динамики политических процессов существенный вклад
внесли зарубежные и отечественные исследователи, в частности, С. Хантингтон, К. Маннгейм,
А. Охи, П. Нортон, Р. Скрутон, Н.О. Салливан,
В. В. Лапкин, В.И. Пантин и пр.
В течение последних веков образ России
подвергался значительным трансформациям, не
относящимся исключительно к прогрессистским
изменениям в ее образе жизни и культуре. Указанные трансформации характеризуются циклическими колебаниями и определенной повторяемостью неких устойчивых сюжетов. Игнорируя
обусловленные стремительно меняющейся экономической и политической конъюнктурой многообразные кратковременные колебания, можно
определить ряд долговременных устойчивых периодических трендов изменения образа России
[2, с. 165].
Эти тренды обуславливаются скорее циклами реформ и контрреформ, характерными для
политического развития России в течение XIX–
XX вв. наряду с остальными волнообразными
процессами. На протяжении указанного периода
для России был характерен ряд подобных циклов, включавших периоды усложнения и либерализации политической и социальной систем.
Процесс развития гражданского общества неоднократно сменялся периодами подавления гражданских свобод и прав, упрощения политической
и социальной систем, ужесточения контроля со
стороны государства во всех сферах социальной
жизни населения, следствием чего становилось
принудительное формирование политического,
культурного и идеологического единообразия.
Представляется возможным утверждать о формировании идеологии консерватизма конца 90-х
гг. XX в. в качестве определенной реакции на
либеральные реформы, осуществленные в постсоветской России.
Имеющиеся у консервативной идеологии
перспективы определяются характерными для ее
исторического опыта, политического и социального строя особенностями. Соответственно, для
прослеживания тенденций развития консерва-
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лиям XX-XXI вв. может выступать его идейнополитическая эволюция. Представляется возможным применять понятие «неоконсерватизм»
ко всей совокупности возникших в последней
четверти XX в. трансформированных консервативных течений.
В течение указанного периода, наряду с
модификацией тактики и стратегии консерватизма, происходит также кристаллизация его идеологической системы. Со временем, следствием
постепенного обновления программы консервативной идеологии, в качестве критерия которой
являлась степень соответствия существенным
общественным потребностям, стала ее идейнополитическая эволюция. Приоритетная задача
при этом заключалась в нахождении баланса
между традициями и новациями, способствовавшая формированию опыта либерально-консервативного синтеза как главного содержания консервативной эволюции [7, с. 303].
В конце XX в. в период системного кризиса
в России приобретают особую роль и выступают
ключевыми для консерватизма идеи устойчивости стабильности общественной системы, социального компромисса и солидарности, законности, зрелого гражданского общества и сильного государства, разумного экономического протекционизма правопорядка, политической ответственности, опоры на духовно-культурные
начала. Решение проблем отечественной модернизации со свойственным им неорганичным догоняющим характером с позиций консерватизма
осуществляется посредством устранения противоречий и поиска оптимального соотношения
между трансформацией и преемственностью,
новациями и традициями, мировыми тенденциями к демократизации обществ и цивилизационной спецификой развития России. В условиях
страны альтернативным и оптимальным представляется консерватизм, выступающий за поддержание институтов, норм и ценностей, сохранение национально-культурной идентичности
России с одновременной органичной ее интеграцией в мировое сообщество. Необходимо
подчеркнуть, что для истории формирования
отечественной консервативной идеологии характерны два периода с соответствующими им самостоятельными историческими формами: досоветская и постсоветская современная консервативная идеология, различающиеся между собой
определяемым историческими эпохами идейнополитическим наполнением [11, с. 84].
Возникший в современности консерватизм
представляет собой реакцию на общественноэкономические радикально-либеральные перемены в постсоветской России, сформировавшуюся
на протяжении 90-х гг. XX в. в устойчивую

ности как «чистую серию реакций на внешние
раздражители» [6, с. 124].
Таким образом, значимым теоретическим
аспектом для выявления природы консерватизма
выступает анализ феномена традиционализма.
Существенную помощь в указанном вопросе
может оказать проведенное Е. Шацким исследование «Традиция». Как отмечает Е. Шацкий,
традицию следует относить к сфере деятельности по передаче социального наследия.
По мнению Е. Шацкого, традиция представляет собой образцы поведения, мышления и
ощущений, отрицательно или положительно оцениваемые членами группы, ввиду их принадлежности к общественному наследию (действительной или мнимой) [10, с. 88].
Консерватизм в целом интерпретируется С.
Хантингтоном как ситуационная идеология. По
мнению указанного исследователя, приверженность людей к консерватизму обуславливается
вызванным определенными событиями шоком,
ужасным чувством, что поддерживаемые или
воспринимаемые ими как нечто само собой разумеющееся институты, с которыми люди были
тесно взаимосвязаны, перестают существовать. С
позиции указанной трактовки С. Хантингтон
характеризует консерватизм как своеобразную
систему всеобщих идей, универсальные ценности которой составляют порядок, справедливость,
сдерживание и равновесие [8, с. 232].
Основывать на изучении сущностных черт
консерватизма, последний можно определить в
качестве политической идеологии, основной
смысл которой заключается в идее гармоничной
трансляции национальных социально-культурных и политических ценностей традиций и вкупе
с их трансформацией в определенных исторических условиях. Индивидуалистической гносеологии и односторонней рассудочности философии
Просвещения, гносеологией консервативной
правовой идеологии противопоставлялась идея
синтеза разума, веры и художественного чувства
в совокупности с объективной гносеологией. Подобная эвристическая парадигма обуславливало
возникновение убеждений в преимуществах правовой действительности над эмпиризмом, а также вызывала необходимость в религиозном
обосновании государства и права. Христианской
гносеологией диктуется идея правовой интуиции
в качестве основанного на акте внутренней совести средства разрешения конфликта [1, с. 15].
Итак, консерватизм характеризуется идеями
защиты, сохранения и преемственности, определяющими возможность его эволюции. Соответственно, в качестве одного из важнейших
факторов существенного уровня приспособления
идеологии консерватизма к историческим реа-
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черты собственного культурно-исторического
облика.
Итак, присутствует единая непрерывная линия российской консервативной идеологии. В
современную отечественную политическую
жизнь современная российская политическая
идеология вошла в качестве альтернативы либерально-западнической модели модернизации,
возникнув в виде реакции на общественно-экономические преобразования радикально-либерального характера 90-х гг. XX в. На протяжении указанного периода консервативная идеология консолидировалась и приобрела собственное
лицо, были определены ключевые направления
консерватизма. Превратившись в серьезную и
крупную политическую силу, консервативная
идеология стала оказывать существенное воздействие на современный отечественный политический процесс.
Масштабное влияние на отечественный политический процесс, оказываемое консервативной идеологией на протяжении 90-х гг. XX в.
обусловило значительную трансформацию общероссийской политико-идеологической парадигмы в целом и идеологии российской политической властвующей элиты в частности, из космополитически-либеральной в консервативную
национально-государственническую [11, с. 93].
Анализ произошедших на протяжении 90-х
гг. XX в. событий свидетельствует о завоевании
идеологией консерватизма преобладающей части
отечественного политического пространства, ее
трансформации в политическую силу, характеризующуюся достаточно весомым влиянием на
российский политический процесс. Ответ на вопрос о выборе модели дальнейшего развития России должны в значительной мере дать консервативная идеология и политическая практика.
Несмотря на наличие мнения о том, что консерватизм является противником инноваций, именно он в первую очередь в них заинтересован.
Представляется необходимым умелое сочетание
в современном политическом управлении использования мирового опыта с одновременным
сохранением фундаментальных социально-культурных качеств российской цивилизации.
На основании изложенного можно сделать
вывод о предпочтении традиционалистов в познании политико-правовых явлений историзма в
качестве ведущей гносеологической установки.
Само наличие существующего политико-правового строя свидетельствует о его органичности и
естественности. Опасность любые реформ и перемен обуславливается возможностью утраты
имеющегося государственно-правого и социального опыта, что объясняет отсутствие в консерватизме критических начал в оценке действи-

идеологическую систему. Феномен постсоветской консервативной политической идеологии
характеризуется многосоставностью, сложностью и гетерогенностью. Постсоветская консервативная политическая идеология представляет
собой идеологическое семейство, включающее в
себя следующие основные направления: цивилизационный консерватизм, национал-патриотический консерватизм, номенклатурный консерватизм, социал-патриотический консерватизм.
Масштабное влияние на отечественный политический процесс, оказываемое консервативной идеологией на протяжении 90-х гг. XX в.
обусловило существенную трансформацию общероссийской политико-идеологической парадигмы в целом и идеологии российской политической властвующей элиты в частности, из
космополитически-либеральной в консервативную национально-государственническую. Процессу формирования консервативной политической идеологии поспособствовало два политических события, обусловивших возможность завоевания политического пространства данной идеологией: распад СССР и шоковые экономические
реформы. Указанные события стали причиной
обнищания большей части российского населения. Таким образом, представляется возможным
утверждать превращение консервативной политической идеологии в мощную политическую
силу. Стоит отметить, что, несмотря на значительные трансформации консервативной идеологии в ходе своего развития и различий между
собой разных версий консерватизма, остаются
неизменными его ключевые принципы: антиуниверсализм, органицизм, опора на традицию [3, с.
88].
В досоветский период российская консервативная идеология оформилась в качестве автохтонной идеологии российской цивилизации,
характеризующейся неповторимым уникальным
обликом. Представляется возможным утверждать, что сложившиеся и утвердившиеся в досоветский период ценности и принципы российского консерватизма представляют собой ценности и принципы современного российского консерватизма. Соответственно, для современной
российской консервативной политической идеологии характерно прямое наследование досоветской консервативной идеологии. Консерватизм дореволюционной формации и современная
консервативная идеология имеют единую непрерывную традицию и генетику. В качестве залога
сохранения непрерывности российской традиции
может выступать ее непосредственный носитель
– российское общество, сохранившее в своей
исторической коллективной памяти ключевые
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угроз традиционным ценностям отечественного
общества обуславливает актуализацию охранительных юридических взглядов, концептуализацию и рационализацию правовой доктрины,
формирование систематических целостных концепций. В периоды стабильного государственного и правового развития консервативная правовая концепция, напротив, пребывает в форме
бессознательных естественных ценностей и образов, хранящихся в социальном сознании.
Охранительная правовая идеология России
представляет собой доктрину сохранения
русской государственности и права. Следствием
игнорирования консервативных государственноправовых
идей
становится
ослабление
отечественной
правовой
системы
и
государственного строя.

тельности, являющихся характерными для либерализма. Рассмотрение существующего правового опыта как итога длительной исторической
эволюции определяло его невозможность выступать предметом человеческой критики.
Представляется, что нет необходимости осуществлять поиск предпосылок зарождения консервативной правовой идеологии в XVII или
XVIII вв. в связи с секуляризацией сознания
аристократии и европеизацией русской культуры, поскольку историческими фактами убедительно подтверждается тезис об историческом
сопровождении консервативными правовыми
идеалами всего хода возникновения русского
государства и права и их эволюции. Необходимость наличия эффективной охранительной правовой идеологии обуславливается самой природой русской культуры. На протяжении всей
российской истории, географические особенности, природные ресурсы и территория превращали ее в постоянный объект для уничтожения или
нападения со стороны внешних идеологических,
политических и военных сил.
Соответственно, возникновение консервативной правовой идеологии, ее развитие и трансформация в государственную идеологию являются для России исторической неизбежностью,
поскольку выживание российского народа не
смогла бы обеспечить иная идеология. Таким
образом, представляется возможным утверждать,
что начавшаяся в V-VIII вв. история юридического традиционализма не прекращается после
европеизации в XVII-XIX в. русской жизни и
даже после социалистической революции 1917 г.
Актуальность консервативной правовой мысли
сохраняется пока для самостоятельности российской цивилизации существуют внешние
угрозы. Характер национального российского
мировоззрения очень точно выразил И.Л. Солоневич: «российский народ - пример того, как дух
побеждает материю, природу и географию».
Актуальность охранительной правовой мысли обуславливается сохранением в социальном
сознании русского общества традиционных
идеалов и ценностей: патриархальности, святости семейного быта, веры в нравственную правду,
авторитета государства, православных доминант,
национальной терпимости, приоритета неформальных социальных регуляторов и пр.
Таким образом, представляется возможным
вывести в эволюции охранительной правовой
доктрины России закономерность. Нарастание
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Պարտքային ճգնաժամը ԵՄ-ում. պատճառները, հետևանքները, դրա հաղթահարմանն
ուղղված ԵՄ-ի քաղաքականությունը
Ասատրյան Լ.Ա.
Գիտահետազոտական Համալսարան Էկոնոմիկայի բարձրագույն Դպրոց
(Ռուսաստան, Մոսկվա)
asatryan.levon@fspub.unibuc.ro
Ամփոփում։ Շատ պատմաբաններ վստահ էին, որ ԵՄ-ի ստեղծումը մեծ սխալմունք է և որ Միության
ապագան երաշխավորված չէ։ Այս հոդվածում դիտարկվում է ԵՄ-ի պարտքային ճգնաժամը, իր
պատճառները, հետևանքները, ինչից է սկիզբ առել ճգնաժամը և ինչպես ԵՄ-ը մետք է հաղթահարի
հետագա մարտահրավերնենրը։ Ինչպես պետք է ԵՄ-ը լուծի ընդհանուր խնդիրները և միևնույն ժամանակ
թույլ չտա Միության ներսում պառակտում։
Վճռորոշ բառեր՝ ԵՄ, Եվրոմիություն, ճգնաժամ, պառակտում, պարտք, քաղաքականություն, էկոնոմիկա,
արտարժույթ, բյուջե։

Debt crisis in the EU: causes, consequences, EU policy to overcome it
Asatryan L.A.
National Research University Higher School of Economics (Russia, Moskow)
asatryan.levon@fspub.unibuc.ro
Abstract: Many historians were confident that the creation of the EU was a great mistake and that the future of the
Union was not guaranteed. This article discusses the debt crisis in the EU, its causes and consequences, the crisis and
how the EU will overcome further challenges. How should the EU solve the common problems and at the same time
prevent the split within the Union?
Keywords: EU, European Union, crisis, split, debt, politics, economy, currency, budget.

из главных проблем тех лет. Но Европейскому
Союзу предстояло преодолеть не только мировой финансовый кризис, но и пришедший вслед
за ним кризис еврозоны. Он имел более опасные
последствия для Союза в целом, так как ставил
под сомнение успешность углубления интеграции, выраженной в создании валютного союза.
Будучи тесно взаимосвязанными в рамках еврозоны, кризису подвергся весь Союз. Началом
кризиса считается 2009 год, когда впервые стало
понятно, что Греция может объявить дефолт изза государственного долга, который на тот момент составлял около 130% ВВП.66 За несколько
лет возможность дефолта стала угрожать Португалии, Италии, Ирландии и Испании. Кризис

The impact of the global economic crisis acted as
a catalyst for the aggravation of contradictions
within the union, which were hidden in the
economic structure of member countries of the
currency union, and worsened due to the
transition to a single currency, which resulted in
changes in the competitiveness of some countries,
as well as their capabilities relatively independent
of the EU regulation of situations in their
economies.
Введение
В конце 20 века началась новая стадия европейской интеграции-экономический и валютный
союз. В данной работе мы рассмотрим аспект
создания валютного союза-зоны евро, который
вскоре после своего создания подвергся серьезным испытаниям на устойчивость. Мировой финансовый кризис 2008-2009 года считался одной
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подверг испытанию на прочность не только экономики стран-участниц, но и сплоченность ЕС в
целом, эффективность функционирования институтов ЕС, поставил под вопрос дальнейшее
углубление интеграции. Но, как мы увидим далее, кризис носил структурный характер и показал существующие противоречия внутри образованного валютного союза, что позволило ЕС
выявить эти слабые стороны и начать работу над
исправлением ошибок. Далее, мы рассмотрим
причины кризиса, поставившие вопрос о надежности евро и целесообразности создания еврозоны, пути выхода из кризиса, а также его последствия и меры ЕС по его преодолению.
Причины
возникновения
долгового
кризиса.
Несмотря на то, что прошло уже более 8 лет
с момента наступления кризиса, экономисты так
и не пришли к единому мнению по поводу причин его возникновения. Часть экспертов склонна
считать, что значительное влияние на развитие
кризиса еврозоны оказал мировой финансовый
кризис, что было бы сложно оспорить, но все же
большая часть экспертов считает, что страны,
оказавшиеся в наиболее острой кризисной ситуации, такие как Греция, Италия, Португалия, Ирландия имеют бюджетные проблемы (высокие
показатели государственного долга) долгое время, с самого начала образования валютного союза, то есть проблемы этих стран лишь в малой
степени зависели от мирового финансового кризиса, то есть они сами по себе постоянно действующие. Мировой финансовый кризис обострил
внутренние проблемы, присущие валютному
объединению. Эти проблемы порождены тем,
что страны, входящие в валютное объединение
остаются независимыми в финансово-экономической сфере.
Если постараться разделить вышеуказанную
обширную проблему на несколько пунктов, то
мы получаем:
1)нарушение Маастрихтских критериев или
скрытие государствами-должниками реальной
ситуации в стране. Именно договор Маастрихта
учредил Европейский Центральный банк (ЕЦБ),
который установил для всех стран-участниц еврозоны и потенциальных членов определенные
правила и критерии в экономической сфере.
Согласно принятым критериям, темпы инфляции
не должны были превышать 1,5% среднего показателя трех стран с наименьшим уровнем инфляции; дефицит консолидированного бюджета не
должен быть выше 3% ВВП, а государственный
долг допустим в пределах 60% ВВП.67 Но меха67
Потапова И. Долговой кризис в ЕС/И.Потапова//Мировое
и национальное хозяйство.-М.-2012.-№1(20).-URL:

низм контроля за соблюдением этих правил создан не был. Изначально, страны южной Европы,
такие как Испания, Италия, Греция, Португалия,
были более экономически слабыми, чем страны
западной Европы. Это привело к возникновению так называемой «кредитной иглы». Страны
брали в долг и за этот счет повышали уровень
жизни своих граждан: социальные выплаты, пенсии, пособия по безработице, создавались новые
рабочие места. Вместе с ростом государственного долга уменьшалась возможность его выплаты
кредиторам. Еще до наступления кризиса, страны начали нарушать Маастрихтские соглашения,
увеличивая долги в секторе государственных
финансов. Так, Греция, вошедшая в состав еврозоны в 2001 году с дефицитом государственного
бюджета в размере 4.5% ВВП, нарастила его в
предкризисном 2007 г. до — 6.5%; Италия и
Португалия, сократили размер дефицита соответственно с — 3.1% и 4.1% в 2001 году до —
1.6 и 3.1% в 2007 году. В 2009 году только
Финляндия и Люксембург, а также Дания, Швеция, Эстония не входившие в зону еврo, остались
в рамках Маастрихтских критериев.
2)рост государственного долга с целью покрытия
растущего дефицита бюджета.68 Для большинства стран переход на новую валюту-евро, повлек
за собой неблагоприятные экономические
последствия. Эти последствия могли быть
устранены в течение 5-7 лет, но это обострило
социальный вопрос в странах южной Европы.
Росло недoвoльства населения, участились забастовки и требования реформ в сoциальной сфере.
Например, в связи с изменением стоимости
рабочей силы, которая выросла в странах южной
Европы, снизилась их конкурентоспособность,
что привело к росту дефицита платежного
баланса. Например, с 2001 г. удельные издержки
на рабочую силу в Италии по сравнению с удельными издержками в Германии выросли на
32 %.69 То же самое происходило и в Греции,
именно это привело к росту безработицы в этих
странах, в то время как в Германии она осталась
на низком уровне. Нужно помнить о том, что
еврозона не единое государство, а объединение
государств с разными налогово-бюджетными
системами, которые определяются уровнем экоhttp://www.mirec.ru/2012-01/dolgovoi-krizis-es#anchor
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номического развития, особенностью хозяйств и
конкурентоспособностью, поэтому единая кредитно-денежная политика некоторым государствам принесла вред, а не пользу.70
Пo итoгам 2009-2010 гг., дефицит гoсударственного бюджета, так же как и объем долга
увеличился как в ЕС в целом (с 0.9% ВВП в 2007
году до 2.4; в 2008, 6.9% в 2009 г.) до 6.6% ВВП
в 2010 году, так и в зоне евро (с 0.7%2007 до
2.1% в 2008, 6.4; в 2009) до 6.2% в 2010.71 Наращивание бюджетного дефицита с 2008 неизбежно повлекло за собой наращивание объемов
государственного долга, в том числе и внешнего
во всех странах ЕС. Отчасти, сам процесс перехода на единую валюту спровоцировал данные
действия «проблемных» стран, так как до перехода на евро национальные правительства обладали возможностью регулировать объем денежной массы в стране с помощью эмиссии национальной валюты. Также, эти страны обладали
положительной динамикой экономического развития до вхождения в валютный союз, но в рамках конкуренции уступили свои позиции. 72
Неoбхoдимо отметить роль несбалансированности самой структуры еврозоны, которая,
являясь валютным союзом, не имеет общей фискальной пoлитики (бюджетно-налоговой), то
есть страны сохраняют раздельные системы налогообложения, пенсий и бюджета. Хoтя странами были приняты некоторые соглашения по кредитно-денежной политике и даже орган для её
осуществления-ЕЦБ, следить за их выполнением
практически невозможно. Странам был рекомендован общий курс фискальной политики, но никаких обязанностей по ее проведению и ответственности за нее не предусматривалось, что привело к возникновению дисбаланса в зоне евро.
Комплекс всех вышеуказанных причин привел к развитию кризиса, который в первую очередь ударил по наиболее слабым членам еврозоны, так как переход на единую валюту стран с
разным уровнем экономического развития, разными ведущими отраслями в экономике не мог в
краткосрочной перспективе сказаться благоприятно на всех участниках валютного союза.73 Бо-

лее того, промахи в несогласованной фискальной
политике, о которой было много сказано не
нужно переоценивать. Ведь если бы страны не
вошли в еврозону, они могли бы нивелировать
или хотя бы уменьшить последствия расточительной бюджетной политики с помощью девальвации своей валюты. В связи с эти нельзя не
согласиться с мнением российского эксперта Ю.
Шишкова: «Переход к единой валюте предполагал либо создание единой для всего ЕС властной
структуры, обеспечивающей проведение жестко
взаимоувязанной макроэкономической политики
этих государств, либо высокую степень конвергенции макроэкономического регулирования».74
Последствия кризиса
В первую очередь кризис поставил под сомнение валютный союз и его состоятельность, так
как в момент обострения кризиса рассматривались варианты сужения валютной интеграции
путем выхода из валютного объединения некоторых проблемных стран, что, скорее всего, помогло бы им быстрее оправиться от кризиса, и
зона евро сохранила бы устойчивость. Но это
выглядело бы как разлад внутри самого ЕС, своеобразное разделение на блоки, более экономически успешных стран и менее, что ни в коей
мере не соответствует идее евроинтеграции.
Избрав более сложный путь, ЕС вынужден и
переживать негативные последствия кризиса.
Это замедление экономического роста-только в
последние годы наблюдается возобновление роста экономических показателей. Это сохранение
высокого уровня безработицы в странах южной
Европы. Годовые темпы роста ВВП в среднем за
2008-2017 гг. составят лишь 0,4% в год.
Также, существенная разница в уровне безработицы- в период с 2008 по 2017 гг. количество
безработных составит в среднем 17 млн человек,
тогда как в 1998-2007 гг. их было чуть более 13
млн человек. Помимо этого прогнозируется снижение уровня инвестиций в регионе на 0,1% в
год за период с 2008 по 2017 гг., тогда как в
предыдущее десятилетие средний темп их роста
составлял 3,3% в год.75
Растущая безработица была одной из основных проблем, вызванных кризисом в еврозоне.
Однако последние данные говорят о том, что в
2013 г. уровень занятости населения в еврозоне
был относительно стабильным, и даже в Испании и Греции, где уровень безработицы был вы-
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ше, чем в других странах еврозоны, произошло
лишь его незначительное увеличение. Тем не
менее, прогноз подтверждает долгосрочный характер проблемы безработицы в этих странах,
где она сохранится на уровне более 25% даже к
2017 г.
Еще одним фактором, неблагоприятно сказавшимся на посткризисном восстановлении еврозоны, является падение покупательной способности, из-за роста безработицы и сокращения
реальной заработной платы, но эта тенденция
пошла на спад и сейчас уже наблюдается положительная динамика в данном вопросе.
Если рассмотреть последствия кризиса с глобальной точки зрения, то, согласно мнению
МВФ, несмотря на то, что экономика ЕС вышла
из рецессии в 2013 году, за этим последовал
замедленный рост.76 Это говорит о том, что устранение последствий кризиса займет еще долгое
время, оно не будет одинаковым для всех членов
еврозоны, но общая динамика такова.
Не менее опасны и политические последствия в связи с проведением политики «жесткой
экономии». Во многих странах она вызвала социальные протесты и антиевропейские настроения, она привела к росту национализма и протекционизма во многих странах союза. Немецкие
налогоплательщики не хотели выплачивать греческие долги, выходит, что греки наслаждались
жизнью за их счет. В то же время с ростом
безработицы и сокращением бюджетных трат,
Грецию и Испанию сотрясали протесты, так как
большое количество людей оказались в бедственном положении.77 В данной ситуации было
крайне важно сохранить единство внутри союза
и нейтрализовать такие настроения. ЕС это удалось, страны заключили дополнительные соглашения и ввели меры жесткой экономии, которые
хоть и не стали ключом к разрешению кризиса и
имеют свои негативные последствия, но были
необходимы в данной ситуации.
В то же время, кризис стал показателем того,
что страны пока не готовы углублять интеграцию внутри союза, а именно совершить переход
от валютного союза к бюджетному и отдать еще
часть суверенитета наднациональному органу
ЕС.

Антикризисные меры ЕС
Условно, меры по преодолению кризиса
можно разделить на 2 группы:меры финансовой
поддержки проблемных государств институтами
ЕС и международными финансовыми организациями и меры воздействия на страны с целью
проведения политики «затягивания поясов».78
Основной удар по преодолению кризиса на себя
взял ЕЦБ. Вмешательство ЕЦБ реализовывалось
с помощью осуществления мер по стабилизации
финансовых рынков. С 2010 года ЕЦБ начинает
проводить политику скупки государственных облигаций и частных долговых обязательств.
Целью данной политики является вмешательство
на рынки гособлигаций для снижения доходности европейских госбумагах, а соответственно
стимулировать частных инвесторов покупать
госдолг проблемных стран, таких как Греция,
Испания, Италия, Португалия, Ирландию это
затронуло в меньшей степени. Также, ЕЦБ запустила долгосрочную программу банковского
рефинансирования, эта мера призвана обеспечить способность банков выплатить свои долговые обязательства, а также давать кредиты коммерческим организациям, чтобы экономический
рост совсем не остановился. Итальянские банки,
которые составили большую часть, благодаря
новой программе ЕЦБ получили 90% необходимого им финансирования на 2012 г., взяв по новой программе ЕЦБ трехлетние кредиты объемом 50 млрд евро.79
Следующим эффективным шагом стало формирование Европейского механизма финансовой
стабильности ЕМФС-программа предоставления
фондов экстренного финансирования с помощью
Европейского фонда финансовой стабильности и
Европейского механизма финансовой стабилизации, которые были объединены в Европейский
стабилизационный механизм (ЕМС). Начал работу в сентябре 2012 года, цель которого реанимирование экономик стран-участниц еврозоны,
находящихся в наиболее сложном экономическом положении. Главным принципом нового договора стали более жесткие требования к сбалансированности бюджетов стран валютного
союза. Соглашение ограничивает дефицит госбюджета уровнем в 0,5% ВВП вместо прежних
3%, а соотношение госдолга к ВВП должно со
временем приблизится к 60% ВВП. Но в договор
не вошли предложения Германии о предоставлении Еврокомиссии права подавать иски против
нарушителей бюджетной дисциплины в Европейский суд и о законодательном ограничении
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уровня задолженности, которые были сочтены
слишком жесткими. Страны-члены еврозоны
должны лишь гарантировать, что соглашение об
ограничении новых кредитов будет учитываться
при расчете национальных бюджетов, что оставляет возможность нарушения договоренностей в
будущем. Это решение о создании стабилизационного фонда опровергает все опасения о
создании механизма временного банкротства и
выхода из зоны евро любой страны ЕС. ЕС сделал важный шаг на пути создания бюджетного
союза, но не проработал механизм санкций для
«нарушителей». Если «наказание» не будет
суровым, нарушать ограничение размеров всего
госдолга, чтобы иметь больше возможностей для
проведения наиболее выгодной фискальной политики, может стоить небольших мер наказания.80
Для восстановления экономической стабильности еврозоны мер бюджетной экономии недостаточно. Необходимо не только вернуть долг, но
и сократить его относительного размера к ВВП с
тем, чтобы ускорить темпы экономического
роста. Меры «жесткой экономии», не позволяют
странам брать новые займы, но в то же время,
снижают эффективность функционирования экономик, замедляют темпы их роста и, таким образом, увеличивают проблемы, связанные с уже
существующим долгом.81 Тем не менее, в ЕС
обсуждался вопрос о создание института кризисного управления, который взял бы на себя управление долгами проблемных стран, а также расширение полномочий Брюсселя, который мог бы
взять на себя функцию координации национальных бюджетов стран еврозоны, выраженную в
форме рекомендаций, но пока данные инициативы не были осуществлены.
ЕС пришел к выводу о том, что решение
проблемы бюджетного дефицита будет зависеть
от устойчивого роста экономики, расширения
источников доходной части госбюджетов. Однако стратегия стимулирования экономики и курс
на модернизацию экономики и работы на свое
будущее потребуют значительных государственных расходов. В долгосрочном плане эти меры
будут способствовать повышению конкурентоспособности ЕС и его отдельных стран-членов в

мировой экономике. Когда экономика входит в
рецессию, а ее госдолг превышает 100% ВВП,
меры по сдерживанию роста задолженностей
входят в противоречие с мерами, необходимыми
для обеспечения экономического роста. При
этом варианте развития событий избежать периода, когда сокращение госрасходов негативно
влияет на экономику, невозможно.82
Заключение
Подводя итоги, можно сделать ряд выводов.
Влияние мирового экономического кризиса
выступило как катализатор обострение противоречий внутри союза, которые укрывались в
экономической структуре стран-членов валютного объединения, и обострились в связи с переходом на единую валюту, который повлек за
собой изменение конкурентоспособности некоторых стран, а также их возможностей относительно независимого от ЕС регулирования ситуаций в своих экономиках.
С 2008 года ЕС прошел длинный путь по
стабилизации экономики. Были приняты два пакета законодательных актов и Договор о стабильности, координации и управлении в экономическом и валютном союзе, которые ужесточили бюджетную дисциплину. В последние годы
в среднем по ЕС удалось выйти на экономический рост около 1,5%.83Существенно сокращены
дефициты госбюджета стран зоны евро.
Но рост ВВП остается неравномерным. У
стран Южной Европы сохраняются серьезные
проблемы с госфинансами, а также с безработицей.
Мы видим, что кризис имеет долгосрочные
последствия и Европе еще долго придется чувствовать его отголоски и возвращаться к докризисным показателям экономического развития и
социальным гарантиям для граждан будет непросто.
Тем не менее, долговой кризис ЕС и сложности его преодоления важны потому, что экономика была и остается основным инструментом
ЕС в проведении внешней политики. Изначально
создание еврозоны оценивалось очень критически большинством экспертов, которые считали,
что валютный союз не будет успешно функцио82
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Резюме: Одной из главных проблем современных международных отношений и мировой политики является
терроризм. Временем оно становится более острым, и его этно-религиозное крыло представляет угрозу для
всего человечества. Исламское государство, которое было образовано на Ближнем Востоке в 2014 году,
получило свое отделение во многих частях мира за очень короткий период времени.
Основным предметом нашего исследования является изучение идеологических основ деятельности этой
организации. В результате этих идей десятки тысяч ни в чем не повинных гражданских лиц уже были убиты,
большинство из которых являются не мусульманами. Хотя эта организация не щадит и мусульманскую общину.
Сегодня, как никогда ранее, международное сообщество должно объединиться и бороться против одной из
самых серьезных проблем 21-го века.
Ключевые слова: Исламское государство, терроризм, Ближний Восток, международная безопасность,
Исламизм, геноцид, джихад, Исламская идеология

The Ideological Foundations of the Massacre Organized by the Islamic State of Iraq and
the Levant (ISIL)
Khachatryan R.A.
Shirak State Unversity after M. Nalbandyan (Armenia, Gyumri)
khachatryan_rafik@mail.ru
Abstract: One of the major challenges of modern international relations and world politics is terrorism. It then becomes
more acute, and its ethno-religious wing is a threat to the whole humanity. The Islamic State, which was formed in the
Middle East in 2014, created its branch in many parts of the world in a very short period of time.
The main subject of our research is to study the ideological bases of this organization's activity. As a result of these
ideas, tens of thousands of innocent civilians have already been killed, most of whom are non-Muslims. Though this
organization does not spare the Muslim community as well. Today, more than ever, the international community needs
to unite and fight against one of the 21st century's most serious challenges..
Keywords: Islamic State, terrorism, Middle East, international security, Islamism, genocide, jihad, Islamic ideology

գրավեցին Մոսուլը1, հունիսի 11-ին՝ Տիկրիտը2,
իսկ մի քանի օր անց մոտեցան Բաղդադին:
Հունիսի
15-ին
ԻԼԻՊ-ի
ահաբեկիչները

2014թ. ամռանը աշխարհին մինչ այդ ոչ
այնքան հայտնի «Իրաքի և Լևանտի իսլամական պետություն» (այսուհետ՝ Իսլամական
պետություն կամ ԻԼԻՊ) ահաբեկչական
խմբավորումը սկսեց կտրուկ ընդլայնել իր
տարածքները: 2014թ. հունիսի 10-ին ԻԼԻՊ-ի
ահաբեկիչները, դիմադրության չհանդիպելով,

1

Джихадисты захватили Мосул: Ирак на грани нового
военного конфликта, 12.06.2014, https://nv.ua/publications/
zavtra-byla-voyna-zahvat-mosula-dzhihadistami-otbrosil-irakna-gran-novoy-voennogo-konflikta-296.html
2
В Ираке боевики захватили город Тикрит, 11.06.2014,
https://www.trend.az/world/arab/2284168.html
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զավթեցին Տալ-Աֆարը3: Ոգևորված նման
հաջողություններից՝ ԻԼԻՊ-ի ահաբեկիչները
2014թ. հունիսի 29-ին իրենց ահաբեկչական
խմբավորումը հռչակեցին «խալիֆայություն»4:
Այսպիսով,
հիմք
դրվեց
տխրահռչակ
«Իսլամական պետությանը»:
Իսլամական Պետության անակնկալ ընդլայնումը մեծ ողբերգություն դարձավ Մերձավոր Արևելքում բնակվող էթնիկ ու կրոնական
փոքրամասնությունների, ինչպես նաև՝ շիա
մահմեդականների համար: ԻԼԻՊ-ը, կտրուկ
ընդլայնվելով Իրաքում ու Սիրիայում, կարճ
ժամանակում դարձավ աշխարհում ամենահարուստ ու դաժան ահաբեկչական խմբավորումը: ԻԼԻՊ-ն իր կազմավորման օրվանից
աչքի ընկավ տեղացի խաղաղ բնակչության
նկատմամբ բռնություններով ու կոտորածներով:
Օրինակ, 2014թ. հունիսի 11-ին ահաբեկիչները գրավեցին Մոսուլի «Բադուշ» բանտը և
մահապատժի ենթարկեցին 670 շիա բանտարկյալների5: Շիաների մյուս զանգվածային
կոտորածը տեղի ունեցավ հունիսի 16-ին, երբ
ահաբեկիչները գրավեցին Տիկրիտի նախկին
ամերիկյան ռազմաբազան և սպանդի ենթարկեցին գերի հանձնված 1700 շիա զինվորներին: Հետագայում այս փաստը վերահաստատվեց ՛՛Human Rights Watch՛՛ միջազգային
կազմակերպության կողմից, երբ շիաների եղբայրական գերեզմանից հայտնաբերվեցին 770
աճյուններ6:
ԻՊ-ի գործունեությունից մեծ վնասներ
կրեցին նաև տեղացի քրիստոնյաները: Գրավելով Մոսուլը, ահաբեկիչները քրիստոնյաներից պահանջեցին ընդունել իսլամ կամ
վճարել կրոնական հարկ՝ ջիզյա, հակառակ
դեպքում
սպառնալով
մահապատժի
ենթարկել7:
Քրիստոնյաների
նկատմամբ
3
Боевики ИГИЛ захватили иракский город Тель-Афар,
16.06.2014, http://warsonline.info/irak/boeviki-igil-zachvatiliirakskiy-gorod-tel-afar.html
4
ИГИЛ заявляет о создании "исламского халифата" в Ираке
и Сирии, 29.06.2014,
http://www.vesti.ru/videos/show/vid/606918/
5
Isis accused of ethnic cleansing as story of Shia prison
massacre emerges, 25.08.2014,
https://www.theguardian.com/world/2014/aug/25/isis-ethniccleansing-shia-prisoners-iraq-mosul
6
Вайс М., Хасан Х., Исламское государство: армия
террора, Москва, 2016, стр. 55
7
Iraqi Christians flee after Isis issue Mosul ultimatum,
18.07.2014, https://www.bbc.com/news/world-middle-east28381455

ԻԼԻՊ-ի ահաբեկիչները վարում էին բացահայտ խտրական քաղաքականություն՝ ամեն
կերպ ստորացնելով նրանց: Ահաբեկիչները
ավերում ու պղծում էին քրիստոնեական տաճարները, քրիստոնյաների տներին հատուկ
նշումներ էին անում, ինչպես նաև ստիպում
էին կատարել ստորացուցիչ աշխատանքներ:
Ահաբեկիչների այս քաղաքականության արդյունքում բազմաթիվ քրիստոնյաներ ստիպված
էին փախչել Մոսուլից8: 2015թ. փետրվարի 23ին Ալ-Հասաքայի մարզում ԻԼԻՊ-ի ահաբեկիչները ասորիների զանգվածային կոտորած
կազմակերպեցին, որի արդյունքում սպանեցին տասնյակ մարդկանց, այրեցին քրիստոնեական տաճարը, ավերեցին ասորիների
տները և փախստական դարձրեցին հարյուրավոր տեղացի ասորիների9:
Սակայն ԻՊ-ի ահաբեկիչների կողմից
ամենածանր վնասը բաժին հասավ եզդի
ժողովրդին, ինչը բացատրվում է եզդիների
կրոնով: Պետք է հասկանալ, որ դարեր շարունակ եզդիական հասարակությունը եղել է
ներփակված և իր ինքնությունը պահպանելու
համար հնարավորինս քիչ է շփվել հարևան
իսլամական ժողովուրդների հետ, ինչը, սակայն, մյուս կողմից ստեղծել է թյուր կարծիք
եզդիների և նրանց կրոնի մասին: Արմատական իսլամիստները եզդիներին համարում են
«հեթանոսներ», «անհավատներ» և «սատանայապաշտներ», որոնց պետք է ոչնչացնել:
Նրանց կարծիքով, սպանելով եզդիներին,
«ավտոմատ կերպով կհայտնվեն դրախտում»10: Եզդիների նկատմամբ նման վերաբերմունքն ունի շատ հին պատմություն:
Դեռևս 2007թ. օգոստոսի 14-ին Սինջարում
(Շանգալ) արմատական իսլամիստների կողմից կազմակերպված ահաբեկչության հետևանքով զոհվեցին 500 եզդիներ11:
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For the first time in 1600 years, no Masses said in Mosul,
30.06.2014,
https://www.catholicworldreport.com/2014/06/30/for-the-firsttime-in-1600-years-no-masses-said-in-mosul/
9
Боевики "Исламского государства" учинили расправу над
ассирийцами в провинции Эль-Хасика, 23.02.2015,
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/1785933
10
There are reports of the Islamic State executing dozens of
Yezidis, 03.08.2014, https://www.pri.org/stories/2014-0803/there-are-reports-islamic-state-executing-dozens-yazidis,
11
ISIS' Yazidi Genocide: Demographic Evidence of the Killings
and Kidnappings, June 8, 2017
https://www.foreignaffairs.com/articles/syria/2017-06-08/isisyazidi-genocide

յունից»16: ՄԱԿ-ի օգնության գործակալության
մամլո քարտուղար Ադրիան Էդվարդսի
խոսքերով «…ջիհադիստների գործողությունները և Սինջարի լեռներում գտնվող փախստականների մոտ սննդի ու ջրի բացակայությունը ստիպում է այս իրադրությունը գնահատել որպես պոտենցիալ ցեղասպանություն»17:
ԻՊ-ի ահաբեկիչների գործունեությունից
հատկապես խիստ տուժեցին եզդի կանայք ու
աղջիկները: Իսլամական պետության ենթակայության տակ գտնվող տարածքներում
պաշտոնապես գործում էր ստրկությունը,
ազատորեն գործում էին ստրկական շուկաներ: Ստրուկները հիմնականում եզդի կանայք
ու աղջիկներն էին, որոնց թիվն ըստ տարբեր
տվյալների տատանվում էր 2500-4000-ի միջև18: Եզդի կանայք ենթարկվում էին սեռական
շահագործման ու բռնությունների, նրանց
ստիպում էին ընդունել իսլամ, իրենց կամքին
հակառակ ամուսնացնում էին ԻՊ-ի ահաբեկիչների հետ: Եզդի կանանց խնդիրների
բարձրաձայնման գործում մեծ դեր ունի 2018թ.
նոբելյան խաղաղության դափնեկիր Նադիա
Մուրադը, ով եղել էր ԻՊ-ի կողմից առևանգված և երեք ամիս անցկացրել էր ստրկության
մեջ: Վերջինս, ելույթ ունենալով ՄԱԿ-ի Անվտանգության Խորհրդում, մանրամասն ներկայացրել է եզդի կանանց ողբերգությունը՝ կոչ
անելով անզիջում պայքար մղել ահաբեկչության դեմ19:
ԻԼԻՊ-ի՝ մարդկության դեմ ուղղված չարագործություններն այսքանով չեն սահմանափակվում: ԻԼԻՊ-ը մեղադրվում է նաև մարդկանց ներքին օրգանների վաճառքի մեջ: 2015
թ. փետրվարի 18-ին ՄԱԿ-ում Իրաքի մշտական ներկայացուցիչ Մուհամմադ ալ-Խակիմը
հայտարարեց, որ ԻԼԻՊ-ը սպանում է մարդկանց և վաճառում նրանց օրգանները, իսկ
որպես ապացույց նա բերում էր Իրաքի
տարածքում հայտնաբերված եղբայրական
գերեզմանները, որոնցում հայտնաբերված

Իսլամական պետության տարածումով
եզդիները կանգնեցին բնաջնջման վտանգի
առաջ: ԻԼԻՊ-ի ահաբեկիչները իսկական որս
սկսեցին եզդի ժողովրդի նկատմամբ, որոնց
«սատանայապաշտներ» էին համարում: 2014
թ. օգոստոսի 2-ի լույս 3-ի գիշերը ԻՊ-ի ահաբեկիչներին հաջողվեց առանց լուրջ դիմադրության հանդիպելու ներխուժել Սինջար:
Սինջարը պաշտպանող քրդական փեշմերգայի ուժերը սկսեցին նահանջել՝ անպաշտպան
թողնելով խաղաղ բնակչությանը: Իմանալով
ահաբեկիչների ներխուժման մասին, ավելի
քան 200 հազար եզդիներ, թողնելով իրենց
տները, բարձրացան լեռները: Սինջարում
մնացած
եզդի
խաղաղ
բնակչությունը
ենթարկվեց զանգվածային կոտորածների:
Օգոստոսի 15-ին Կոչոյում, ըստ BBC-ի տվյալների, 80 եզդիներ սպանվեցին՝ հրաժարվելով
ընդունել իսլամ12: Ավելի ուշ, Sky News-ի
տվյալներով, սպանդի էին ենթարկվել 413
եզդիներ13:
Հեղինակավոր
միջազգային
՛՛Amnesty International՛՛ կազմակերպությունն
ԻԼԻՊ-ին մեղադրեց Իրաքի հյուսիսում էթնիկ
զտումներ իրականացնելու մեջ14:
Ծանր էր նաև եզդի փախստականների
վիճակը, ովքեր բարձրացել էին լեռները:
Օգոստոսի 3-4-ը, ըստ UNICEF-ի տվյալների,
ջրազրկումից մահացել էին 56 եզդի երեխաներ: Օգոստոսի 6-ի դրությամբ, լեռներում
ջրազրկումից ու ցրտից արդեն մահացել էին
150 երեխաներ15: ՄԱԿ-ի քարտուղար Պան Գի
Մունը եզդի փախստականների դրությունը
գնահատեց «օրհասական»: ՄԱԿ-ի մարդու
իրավունքների գյխավոր կոմիսարի տեղակալ
Ֆլավիա Պանսիերիի խոսքերով «…փախստականների մեջ կան շատ հիվանդներ, ծերեր և
երեխաներ, որոնք մահանում են հյուծվածութ-

12

Массовую казнь езидов в Ираке совершили боевики
ИГИЛ, 16.08.2014, https://rusevik.ru/politika/162347massovauyu-kazn-ezidov-v-irake-sovershili-boeviki-igil.html
13
Премия имени Анны Политковской присуждена Виан
Дахиль, депутату Иракского парламента, 06.10.2014,
https://www.novayagazeta.ru/articles/2014/10/06/61441premiya-imeni-anny-politkovskoy-prisuzhdena-vian-dahildeputatu-irakskogo-parlamenta
14
''Исламское государство'' обвиняют в этнических чистках,
02.09.2014,
https://www.bbc.com/russian/international/2014/09/140902_am
nesty_sis_ethnic_cleansing
15
Число погибших в горах Синджара будет расти,
07.08.2014, https://kurdistan.ru/2014/08/07/news21939_CHislo_pogibshih_v_g.html

16
ООН об Ираке: жестокость непредставимых масштабов,
01.09.2014,
https://www.bbc.com/russian/international/2014/09/140901_ira
q_massive_human_rights_abuses
17
США направляют в Курдистан солдат, ООН говорит о
геноциде, 13.08.2014,
http://www.newsru.co.il/mideast/13aug2014/usiraq_a204.html
18
ИГИЛ как угроза международной безопасности, под ред.
Глазова А. В., Москва, 2015, стр. 74
19
Езидка рассказала в ООН о зверствах ИГИЛ (новости),
17.12.2015, https://www.youtube.com/watch?v=Mjxv0LasZzg
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աճյուններն ունեին վիրահատական հետքեր և
շատերում բացակայում էին ներքին օրգաններից որոշները20:
Եզդիական ցեղասպանությունը ժամանակակից աշխարհի ամենազարհուրելի ոճրագործություններից է, որը ցավոք սրտի ցույց է
տալիս, որ դեռևս XXI դարում աշխարհը
կանգնած է ցեղասպանության վտանգի առաջ:
Եզդիների դեմ իրականացված ցեղասպանությունը դատապարտվել է երկու տասնյակ
երկրների, այդ թվում նաև Հայաստանի Հանրապետության21 և ՄԱԿ-ի22 կողմից: ԻԼԻՊ-ի
ուժերը թուլացնելուց և նրանց շատ հատվածներից դուրս հանելուց հետո, ըստ վերջին
տվյալների, Իրաքում հայտնաբերվել է ավելի
քան 200 եղբայրական գերեզմաններ, որտեղ
ամփոփված են 12 հազար աճյուններ23:
ԻԼԻՊ-ի կողմից կազմակերպված այս
զանգվածային կոտորածներն, ըստ էության,
պայմանավորված էին Իսլամական պետության գաղափարական հիմքերով: ԻԼԻՊ-ի կրոնական գաղափարների հիմքում ընկած են
պանիսլամիզմը և տակվիրիզմը: Պանիսլամիզմի գաղափարը ծագել է դեռևս XIX դարի
կեսերին որպես արևմտյան գաղութատիրության պատասխան: Նրա հիմնական գաղափարախոսներն են համարվում ալ-Աֆղանին,
Մաուդուդին և այլն: Ըստ պանիսլամիզմի,
բոլոր մահմեդականները պետք է միավորվեին
իսլամական խալիֆայության մեջ, որը պետք է
հիմնված լիներ Ղուրանի սկզբունքների վրա:
Սկզբնավորվելով դեռևս վաղիսլամական
ժամանակաշրջանում` իսլամական արմատականությունն իր ուրույն տեղը գտավ 20-րդ
դարի մուսուլմանական երկրների սոցիալքաղաքական զարգացումներում և նոր մակարդակի հասավ 1970- ական թթ.: 20-րդ
դարավերջին այն, թվում է, սպառել էր իրեն,
սակայն 2001 թ. սեպտեմբերի 11–ի բռնարարք-

ները և արդի աշխարհաքաղաքական գործընթացները ապացուցում են հակառակը24:
Արմատական իսլամական գաղափարախոսությունները հասկանալու համար, նախ և
առաջ պետք է ուսումնասիրել նրանց ծագումը: Իսլամական ծայրահեղական գաղափարախոսությունների հիմքը դրվել է դեռևս XIV
դարում՝ Տակի ադ-Դին Տայմիյայի կողմից:
Ըստ նրա տեսության, իսլամական համարվող
պետությունը պետք է անպայման ղեկավարվի
մահմեդականի կողմից, իսկ հիմնական օրենքը պետք է լինի շարիաթը: Այս երկու սկըզբունքներից մեկի չիրականացման դեպքում
պետք է երկրի ղեկավարի նկատմամբ ջիհադ
հայտարարվի և նրան գահընկեց արվի: Հետագայում Տայմիյայի այս գաղափարներն ավելի
արմատականացան և հիմք դարձան նոր,
ավելի ծայրահեղական իսլամական գաղափարախոսության՝ վահաբիզմի համար, որի
գաղափարախոսն է հանդիսանում XVIII դարի
իսլամական գործիչ Մուհամմադ իբն ալՎահաբը25:
Ժամանակակից ծայրահեղական իսլամի
զարգացման գործում, հատկապես կարևոր
տեղ է զբաղեցնում Եգիպտոսում ձևավորված
և հետագայում ամբողջ աշխարհով տարածված արմատական իսլամական «Մուսուլման
եղբայրներ» կազմակերպությունը: Այն ձևավորվել է 1928թ.-ին ուսուցիչ Հասան ալԲաննայի կողմից: Հետագայում «Մուսուլման
եղբայրների» վրա մեծ ազդեցություն է ունեցել
գաղափարախոս Սայիդ Կութբը: Այս ծայրահեղական կազմակերպության զարգացումը և
տարածումը հիմնականում կապված էր 1940ական թթ.-ի վերջերից սկսված արաբա-իսրայելական պատերազմների հետ: Ներկայումըս «Մուսուլման եղբայրները» համարվում
են ահաբեկչական կազմակերպություն և
արգելված են աշխարհի մի շարք երկրներում26
27
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Եգիպտոսում է ստեղծվում նաև (1960-1970ական թթ.) իսլամի նոր, ամենածայրահեղական ուղղությունը՝ տակվիրիզմը, որի
ստեղծումը կապվում է Մուստաֆա Շուկրիի
անվան հետ: Տակվիրիզմն իր էությամբ ավելի
մոտ է վահաբիզմին և նրա նման քարոզում է
«մաքուր իսլամ», որը հիմնված է Ղուրանի
բառացի մեկնաբանության վրա: Տակվիրիզմի
հետևորդներն իրենց իրավունք են վերապահում անհավատության մեջ մեղադրել մնացած
իսլամադավաններին և կոչ են անում ոչնչացնել նրանց28: Տակվիրիստներն, ի տարբերություն շատ այլ արմատական իսլամիստների,
կոչ են անում առաջին հերթին ջիհադ մղել
մահմեդական երկրների ներսում՝ ընդդեմ
իրենց կարծիքով անհավատ և «իրական
իսլամից» հեռացած ղեկավարների և ոչ ծայրահեղական քաղաքացիների (հատկապես
պետք է դաժան պայքար մղել շիաների դեմ),
իսկ այնուհետև նոր անցնել արտաքին անհավատների դեմ ջիհադին: Տակվիրիստական
գաղափարախոսության մեջ կա նաև արաբական մահմեդականների առավելության գաղափար, ինչն ըստ էության լրացուցիչ ռասիստական տարրեր է հաղորդում տակվիրիզմին29:
Տակվիրիզմն ի սկզբանե, մինչև 2000-ական
թթ., փոքր իսլամական սեկտա էր Եգիպտոսում, նրա տարածումն աշխարհով կապված է
հորդանանցի հայտնի ահաբեկիչ Աբու Մուսաբ ազ-Զարկավիի անվան հետ, ով հայտնի
էր շիաների նկատմամբ իր բացահայտ ատելությամբ30: Ըստ էության, տակվիրիստական
գաղափարներն ազ-Զարկավիի ջանքերով
տարածվեցին Իրաքում և ի վերջո դարձան
Իսլամական պետության գաղափարական
հիմքերից մեկը:
Իսլամական պետության մյուս գաղափարական հիմքը դեռևս 2004թ. գրված Աբու Բաքր
Նաջիի «Իգարատ ալ-Տավախաշ» կամ «Դաժանությամբ կառավարում» աշխատությունն
է: Աբու Բաքր Նաջին (իրական անունը Սամիր
ալ-Խլիֆավի) իր աշխատության մեջ, որպես

օրինակներ, ներկայացնում է Եգիպտոսում
ջիհադիստների
գործունեությունը
և
Աֆղանստանում ջիհադիստների մղած պայքարը ԽՍՀՄ-ի դեմ՝ թռուցիկ կերպով անդրադառնալով նաև Իրաքին: Այնուհետև Աբու
Բաքր Նաջին ներկայացնում է իր ապագայի
ջիհադի տեսլականը31:
«Դաժանությամբ կառավարում» գիրքը
լայնորեն տարածված է ԻԼԻՊ-ի դաշտային
հրամանատարների և շարքային ահաբեկիչների մոտ: Այն ԻԼԻՊ-ի ահաբեկիչները բարձր
են գնահատում, քանի որ այս աշխատությունն
արդարացնում է գլխատումը և այլ ռազմական
դաժանություններ, որոնք համարում է ոչ
միայն իսլամի տեսանկյունից թույլատրելի,
այլ նաև խրախուսելի: Բացի սրանից, Նաջին
հստակ սահմանազատում է ջիհադը և մյուս
կրոնական սկզբունքները: Նաջին պնդում է,
որ բավական չէ ջիհադի միայն տեսական
ուսումնասիրումը: Նա ասում էր. «Նա, ով
գործ է ունեցել ջիհադի հետ, գիտի, որ ջիհադը
ոչ այլ ինչ է, քան բռնություն, դաժանություն,
տեռորիզմ և սպանություն: Ես խոսում եմ
ջիհադի ու պայքարի մասին, այլ ոչ թե իսլամի
մասին, չպե՛տք է սրանք իրար խառնել»32:
Մյուս աշխատությունը, որը նույնպես իր
ազդեցությունն է ունեցել ԻԼԻՊ-ի գաղափարախոսության ձևավորման վրա, Աբու Մուսաբ
աս-Սուրիի «Կոչ համաշխարհային իսլամական դիմադրության» գիրքն է: Այս գրքում
ներկայացվում են ահաբեկչական պայքար
մղելու մեթոդները, որոնցով նախատեսվում էր
ստեղծել իրար հետ կապ չունեցող փոքր
ահաբեկչական բջիջներ, որոնք պետք է ունակ
լինեին պայքար մղելու առանց ղեկավարների33:
Իսլամական պետության բռնություններն
ու ընդգծված դաժանություններն ինքնանպատակ չէին և համապատասխանում էին նրա
գաղափարական հիմքերին ու նրա որդեգրած
ռազմավարությանը: Բռնություններով ԻԼԻՊ-ը
նպատակ ուներ.
1. իր անդամների մեջ էլ ավելի ամրապնդել հավատարմությունը,

террористическими (на 14 марта 2019 г.),
http://www.fsb.ru/fsb/npd/terror.htm
28
Багдасаров С. А., Ближний Восток: вечный конфликт,
Москва, 2016, стр. 70
29
ИГИЛ как угроза международной безопасности, под ред.
Глазова А. В., Москва, 2015, стр. 20
30
Leiken R., Brook S., Who is Abu Zarqawi?, 18.05.2004,
https://www.cbsnews.com/news/who-is-abu-zarqawi/
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2. գրավել պոտենցիալ սադիստական
շեղումներ ունեցող հասարակության
անդամներին,
3. բարոյալքել իր ներքին (տեղացի
բնակչությանը)
և
արտաքին
(Արևմուտքին) թշնամիներին,
4. վախի ու սարսափի մթնոլորտ
ստեղծելով, ավելի հնազանդ պահել իր
ենթակայության
տակ
գտնվող
34
բնակչությանը :
Իսլամական պետության այս ռազմավարության հիմնական տուժողներն են հանդիսանում եզդի, քրիստոնյա և շիա անմեղ, խաղաղ բնակչությունը, որոնց դեմ ուղղված
զանգվածային կոտորածներն ու էթնիկ զտումները ժամանակակից աշխարհի ամենադատապարտելի ոճրագործություններից են: Այս
ոճրագործությունները կանխելու գործում
հրատապ է դառնում նաև նախկինում իրագործված ցեղասպանությունների ճանաչման և
դատապարտման հիմնախնդիրը, որն առաջին
հերթին կարևորվում է՝ ելնելով հետագայում
նմանատիպ
ոճիրներից
խուսափելու
հրամայականից: Հիմնախնդիրը շատ կարևոր
է նաև Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության օրակարգի չափման համատեքստում, քանի որ ընդհուպ մինչև բնաջնջման սպառնալիքի տակ են հայտնվել նաև
Մերձավոր Արևելքում գործող հայկական համայնքները, որոնք վերջին տարիներին առանց
այդ էլ խիստ նոսրացել են:
Ելնելով մեր հետազոտությունից, կարող
ենք եզրակացնել, որ ԻԼԻՊ-ը և նրա համախոհները գրեթե ոչ մի կապ չունեն իրական
մահմեդականության հետ: Վերջիններս իսլամական գաղափարախոսությունը մեկնաբանում են իրենց բիզնես շահերին ձեռնտու
տարբերակով: Այն ամբողջությամբ վերածվել
է անօրինական բիզնես իրականացնող ահաբեկչական խմբավորման: Թեպետ այսօր
ԻԼԻՊ-ը կորցրել է իր նախկին դիրքերը,
սակայն դեռևս առկախված է մնում նրանից
եկող անսպասելի վտանգը: Ուստի դրա դեմ
պայքարի մեխանիզմները պետք է լինեն լավ
մտածված, իսկ պայքարող պետություններն ու
կազմակերպությունները՝ միասնական:

Օգտագործված գրականության ցանկ
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

34

Цыганок А. Д., Война в Сирии и ее последствия для
Ближнего Востока, Кавказа и Центральной Азии: русский
взгляд, Москва, 2016, стр. 156-157

42

Գրիգորյան Ս.,
Իսլամական Պետություն.
ակունքներից մինչև խալիֆայության հռչակում,
Երևան, 2016: [Grigoryan S., Islamic State: from
roots to the proclamation of Caliphate, Yerevan,
2016]
Багдасаров С. А., Ближний Восток: вечный
конфликт, Москва, 2016. [Bagdasarov S., A.,
Middle East: endless conflict, Moscow, 2016]
Вайс М., Хасан Х., Исламское государство:
армия террора, Москва, 2016. [Ways M., Hasan
Kh., Islamic State: The Army of Terror, Moscow,
2016]
ИГИЛ как угроза международной безопасности,
под ред. Глазова А. В., Москва, 2015. [ISIL as a
treat for international security, edited by Glazova A.,
V., Moscow, 2015]
Цыганок А. Д., Война в Сирии и ее последствия
для Ближнего Востока, Кавказа и Центральной
Азии: русский взгляд, Москва, 2016. [Tsigankov
A., D., The war in Syria and its’ consequences for
Middle East, The Caucasus and Central Asia,
Moscow, 2016]
Leiken R., Brook S., Who is Abu Zarqawi?,
18.05.2004,
հասանելի
է՝
https://www.cbsnews.com/news/who-is-abu-zarqawi/
Ufuk Ulutas, The State of Savagery: ISIS in Syria,
հասանելի
է՝
https://setav.org/en/assets/uploads/2017/03/ISIS.pdf
Isis accused of ethnic cleansing as story of Shia
prison massacre emerges, 25.08.2014, հասանելի է՝
https://www.theguardian.com/world/2014/aug/25/isis
-ethnic-cleansing-shia-prisoners-iraq-mosul

Сирийский кризис и курды

Агасарян В.К.
Институт права и политики Российско-Армянского(Славянского) Университета
(Армения, Ереван)
v.aghasar@gmail.com

Ключевые слова: ПДС, сирийские курды , США

Սիրիական ճգնաժամը և քրդերը
Աղասարյան Վ.Կ.
Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարանի Իրավունքի և քաղաքականության ինստիտուտ
(Հայաստան, Երևան)
v.aghasar@gmail.com
Ամփոփում: Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ հաջող համագործակցության արդյունքում քրդերը
կարողացան վերահսկել ոչ միայն Սիրիայի քրդական բնակչությունը, այլև գրեթե ամբողջ հյուսիսարևելյան մասը: Դեմոկրատական միության կուսակցությունը հիմնական դեր խաղաց քրդական ուժերի
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պաշտպանելու համար: Այս հանգամանքը կարեւոր դեր է խաղացել սիրիական ճգնաժամի մեջ
ներգրավված պետությունների տարածաշրջանային և գլոբալ քաղաքականության մեջ:
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Syrian crisis and Kurds
Aghasaryan V.K.
Institute of Law and Politics of Russian-Armenian (Slavonic) University (Yerevan, Armenia)
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Abstract: As a result of the successful cooperation of the Syrian Democratic Forces with the United States of America,
the Kurds managed to establish control not only over the Kurdish populated cantons of Syria, but also almost over the
entire Syrian territory east of the Euphrates. The Democratic Union Party played a fundamental role in the effective
organization of the Kurdish forces in order to defend the population from radical Islamist groups. This circumstance has
played an important role in the regional and global politics of the states involved in the Syrian crisis.
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В марте 2011 года в Сирии начался кризис,
став продолжением демонстраций под названием
"Арабская Весна", которые произошли в Тунисе,
Египте, Бахрейне, Йемене и Ливии. Гражданская
война в Сирии была вызвана жестоким
подавлением демонстраций в городе Даръа ( на
границе с Иорданией). Учитывая тот факт, что
провинция Даръа является сельскохозяйственным регионом, в результате многолетней
засухи ,которая привела так же к переселению
нескольких тысяч беженцев из восточных
районов Сирии, среди местного населения росли
антиправительственные
настроения,
целью
которых было реформирование экономической и
политической ситуации в Сирии.1 В результате
данная акция протеста была жестоко подавлена
сирийским правительством, в результате чего
погибло 4 человека. Массовые протесты усили-

лись во время похорон։ демонстранты сожгли
офис партии БААС, осквернили памятник Хафезу Асаду. Группировка "Братья-мусульмане"
занималась координацией антиправительственных акций ,разместив полевой госпиталь в
местной мечети.2
Массовые недовольства населения Сирийской Арабской Республики были вызваны несколькими политическими и экономическими
факторами։
1- Политическая и военная верхушка
сирийского правительства была сосредоточена в
руках Асада и приближенных ему людей.
Алавитское население Сирии составляло
порядка 10 % процентов от всего населения
Сирии. Учитывая многолетнее нахождение у
власти алавитского меньшинства во главе с
Хафезом Асадом, сирийский народ был

1

2

http://content.time.com/time/world/article/
0,8599,2076778,00.html

http://www.perspektivy.info/oykumena/
vostok/sirija_dva_goda_v_tupike_2013-06-03.htm
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недоволен
уровнем
коррупции
и
сосредоточением власти в руках узкой группы
лиц, которая вела жесткую политику в
отношении суннитского большинства, направленную на усиление своей собственной власти и
борьбу с инакомыслием. Однако с приходом к
власти в Сирии в 2000 году сына Хафеза АсадаБашара Асада -ситуация несколько изменилась.
Башар Асад начал вводить изменения, направленные на улучшение экономической ситуации в
стране, а так же демократизацию общества. 3
В результате данных изменений, в Сирии
начался процесс образования оппозиционных
организаций, которые вскоре начали выступать
за либерализацию экономики, ускорение процесса демократизации и создания партий в стране. В
итоге, в Сирии образовалась разрозненная оппозиционная сила, чей интерес не был учтен сирийским правительством, что привело к образованию вакуума между правительством и населением Сирийской Арабской республики.4
2-Проведение
экономических
реформ
сирийским правительством с целью перехода к
рыночной экономике вызвало рост безработного
населения и повышение цен на товары. В итоге,
не смотря на сравнительно стабильную
экономическую ситуацию в сирийских городах,
экономическое положение сельского населения
находилось в упадке. Данное обстоятельство
было вызвано так же и сильнейшей засухой в
северо-восточных
провинциях
Сирии.
В
результате опустынивания земель, около
миллиона человек оказалось на грани голода и
около
800
000
лишились
средств
к
существованию.5
Данное
обстоятельство
повлияло на демографическую ситуацию в
Сирии։ в результате внутреннего перемещения
населения Сирии, а так же роста потока
беженцев из Ирака(1.5 млн. за 2003-2007 гг.),
городское население Сирии увеличилось с 9
млн.(2003г.) до 14млн. (2010г.)6. Данное обстоятельство сыграло важную роль в активизации
антиправительственных выступлений среди
крестьянского населения Сирии, а так же усилению межсирийского конфликта.7
3-Религиозные и этнические противоречия
стали одними из основополагающих факторов,
повлиявших на
рост недовольства
среди
большинства населения Сирии. Учитывая тот

факт,
что
Сирия
является
многоконфессиональной страной, в которой
проживают сунниты (70%), алавиты (15
процентов) и христиане (10%), следует отметить
что суннитским населением недовольство алавитским правительством было вызвано противоречиями между данными конфессиями.8 Алавиты более близки к шиитам, нежели к суннитам. Данное обстоятельство играет важную роль
в сирийско-иранских отношениях. Однако суннитское население было не довольно таким раскладом, особую роль в усилении напряжения
сыграла группировка "Братьев-Мусульман", которая агитировала за свержение режима Асада.9
4- Курдский народ в Сирии на протяжении
почти
ста
лет
являлся
объектом
дискриминационной
политики
Сирийского
правительства, особенно после прихода к власти
партии
БААС,
которая
стремилась
ликвидировать курдский вопрос в Сирии,
пытаясь ассимилировать курдов, лишая их
культурных и политических прав. Особую роль в
росте антиправительственного настроения среди
курдского населения сыграл инцидент в городе
Камышли, где в результате протестных акций
правительственными войсками было убито 14
курдов.10
,
существовали все предпосылки для
широкомасштабного
конфликта, который
фактически стал неминуем после событий в
Деръа. В итоге антиправительственные демонстрации распространились на другие города Сирийской Арабской Республики։ Хаму, Хомс,
Дейр эз-Зор и Пальмиру. Организация демонстраций осуществлялась арабской молодежью,
которая формировалась за счет племенной
идентичности.11
Воодушевленные успешными революциями
в Тунисе и Египте, сирийцы организовывали
протестные акции, которые сопровождались
актами вандализма и поджогами, вследствие
чего происходили жесткие столкновения с полицией. В результате данных столкновений погибло демонстрантов, по которым полиция открывала огонь.12
Антиправительственные демонстрации распространились по многим городам Сирии, в том
8

3

Долгов Б. В. Сирийский конфликт // Конфликты и войны
XXI века (Ближний Восток и Северная Африка). М. : ИВ
РАН, 2015. С. 401–421.
4
Там же.
5
https://www.nytimes.com/2015/03/03/science/earth/studylinks-syria-conflict-to-drought-caused-by-climate-change.html
6
https://www.nytimes.com/2015/03/03/science/earth/studylinks-syria-conflict-to-drought-caused-by-climate-change.html
7
https://madeditor.whotrades.com/blog/43210993502
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[Электронный ресурс]. URL: http://bit.ly/1raP1op
9
http://www.hyno.ru/tom2/1442.html
10
Tejel, Jordi. The Qamishli revolt, 2004: the marker of a new
era for Kurds in Syria // Syria's Kurds: History, Politics and
Society. — London : Routledge, 2009. — стр. 115
11
Прозорова Г. К. Родоплеменной фактор в современной
Сирии // Вестник Дипломатической академии МИД России.
Россия и мир. 2015. № 1 (3)
12
https://ru.euronews.com/2011/03/25/protests-spread-in-syria

числе на Дамаск, Алеппо, Латакию, Хаму, Хомс,
Идлиб и др. Демонстранты требовали смены
правительства, ликвидации коррупции, а так же
отмены режима чрезвычайного положения в
стране. С целью усмирения протестного настроения, Асад распустил правительство, сменил
премьер-министра и отменил режим чрезвычайного положения, который действовал на протяжении 48 лет.13 Для того, чтобы снизить социальное напряжение среди курдского населения, которое компактно проживало на северовостоке Сирии, Асад признал политические
права курдов, вручив паспорта 300 000 курдам,
которые считались иностранцами, начиная с
1962 года.14
Однако данные меры, направленные на снижение антиправительственных настроений, не
дали ощутимых результатов. Массовые протесты
продолжались, в результате чего Асадом было
принято решение ввести армию и танки с целью
подавления демонстраций во многих городах
Сирии15. Во многих осажденных сирийской
армией городах отключалось электричество и
водоснабжение,
происходила
конфискация
продуктов питания . 16
В результате введения войск в конце июля
2011 года во многие города Сирии с целью
восстановления контроля, столкновения между
правительственными войсками и демонстрантами перешли в стадию вооруженного конфликта, в результате чего 29 июля была создана военная группировка "Свободная Сирийская Армия",
которая пополнялась за счет дезертиров сирийской армии, боевиков из Ливана, Туниса, Саудовской Аравии и др.17
В конце 2011 года повстанцами было захвачено несколько городов и деревень в провинции
Идлиб. Согласно некоторым источникам, порядка 10.000 младших офицеров и солдат сирийской
армии, являясь в основном суннитами, целыми
подразделениями покидали ряды сирийской
армии, не желая стрелять в повстанцев, которые
являлись их единоверцами. Верность Башару
Асаду сохраняли высшие офицеры и генералы,
которые являлись алавитами.18

К концу 2011 года, в результате международной интервенции и убийства президента Ливии
Муамара Каддафи, многие оппозиционные силы
были в предвкушении скорой победы над правительственными войсками, однако поддержка
Российской Федерации и Ирана имела фундаментальное значение для жизнедеятельности
режима Асада.19
Население курдских городов на севере Сирии с самого начала протестов принимало активное участие в антиправительственных демонстрациях. Протесты прошли в городах։ Африн,
Камышлы, аль-Хасеке, Кобани, Амуда, Рас эльАйн и Дейр эз-Зор. В этих городах курдские
демонстранты поднимали флаги Курдистана и
Сирии. Курдская молодежь играла активную
роль в организации демонстраций. Однако, следует отметить, что на фоне антиправительственных суннитских восстаний в Хомсе, Идлибе
и других восточных и южных районов Сирии,
курдские демонстрации проходили в более
спокойной обстановке. Правительственный режим прилагал все усилия для того, чтобы курды
не присоединились к повстанцам, для того, чтобы иметь возможность сосредоточить свои усилия против радикально настроенных суннитских
группировок. Исходя из данного побуждения,
режимом Асада было решено предоставить
курдскому населению гражданство Сирии.20
Более того, совместная делегация сирийского
правительства и партии БААС приняло участие в
праздновании Новруза 21 марта 2011, следует
отметить, что на праздновании развевались
флаги Курдистана и Сирии. Данный факт
примечателен тем, что в предыдущие годы
празднование Новруза было вне закона и часто
правительство принимало жесткие меры с целью
пресечения данного рода мероприятий.21
В июле 2012 года Асадом было принято
решение переправить свои войска с курдских
районов для того, чтобы усилить свои позиции в
боях против радикальных исламистов в центральных и западных районах Сирии. Данное
обстоятельство послужило удобным моментом
для установления контроля партии Демократический союз над курдскими районами. Партия
Демократический Союз была создана в 2003
году сирийскими курдами. Штаб-квартира данной партии расположена в городе Кобани. После
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того, как деятельность Рабочей Партии Курдистана оказалась вне закона в Сирии и Оджаллан
был вынужден покинуть территорию Сирии в
1998 году, членами РПК с целью усиления своих
позиций было принято решение создать собственную партию. Не смотря на то, что партия
придерживается идей Оджаллана и находится в
тесной кооперации с РПК, лидеры ПДС отрицают свою принадлежность к РПК.22
Уже в ноябре 2013 года Партия Демократический союз контролировала курдские территории в провинциях Хасека, Ракка и Алеппо.
ПДС создало собственные институты самоуправления, а так же свои военные отряды- Отряды
народной самообороны и Женские отряды самообороны и внутренние войска- Асайиш.23
В результате укрепления позиции ПДС, остальные сирийские курдские партии объединились в Курдский Национальный Совет, который
был создан 26 октября 2011 года в Эрбиле при
поддержке президента Иракского Курдистана
Масуда Барзани. Данный шаг был проделан с
целью расширения влияния Масуда Барзани
среди сирийских курдов, чтобы в дальнейшем
представлять интересы курдского населения
Сирии в переговорных процессах.
Однако реальная власть в Сирийском Курдистане была сконцентрирована в руках ПДС,
чья деятельность отличалась высокой эффективностью и организацией.
Не смотря на политическую конкуренцию
между двумя курдскими политическими организациями, в середине 2012 года лидеры ПДС и
Масуд Барзани подписали "Эрбильскую декларацию", которая предусматривала создание Высшего Курдского Комитета. В результате данного
соглашения, в состав Высшего Курдского Комитета были включены представители Партии
Демократического Союза и Курдского национального совета. Данное соглашение было направлено на совместное управление курдскими
регионами с помощью экономических и политических комитетов, а так же совместную координацию военных отрядов, которые будут
состоять из военных отрядов ПДС и сирийских
пешмерга, подконтрольных Барзани.24
Летом 2012 года Партия Демократический
союз установила полный контроль над кантонами Африн, Кобани и Джазире. Успех данной
политической организации был обусловлен луч-

шей организацией по сравнению с остальными
курдскими партиями в Сирии, однако следует
отметить, что немаловажную роль в усилении
позиции ПДС сыграла тесная связь с РПК, благодаря которой ПДС смогла создать свои хорошо обученные военные отряды, а так же вооружение.25
Уже в январе 2014 года партия Демократический Союз объявила о создании федерации
Рожавы (Запад-курд.) и приняла новую конституцию-"Общественный договор". Фактически,
ПДС стала единственной политической силой,
решающей процесс развития Сирийского Курдистана.26 Данный факт был обусловлен неактуальностью и неэффективностью остальных
курдский политических организаций в Сирии,
учитывая лидирующую роль ПДС, многие лидеры курдских сирийских партий решили продолжить свою деятельность за пределами Сирийского Курдистана, отправившись в Эрбиль.
Вследствие данной расстановки сил, многие
сирийские курды, тренировавшиеся в Иракском
Курдистане, не были пропущены Отрядами
Народной Самообороны и Асайиш на территорию Сирийского Курдистана. Все эти факторы
связаны с конкуренцией между двумя основными политическими курдскими силами-ПДС и
Курдским Региональным Правительством.27
Усиление позиций ИГИЛ и других исламистских группировок привели к тому, что
сирийские курды были вынуждены поддержать
ПДС, особенно ее боевое крыло-Отряды Народной Самообороны. Особенно важную роль в
укреплении статуса ПДС сыграла успешная защита Кобани от Исламского государства.
17 сентября 2014 года военные отряды Исламского государства, захватив имеющий стратегическое значение мост на реке Евфрат, организовали наступление на курдские районы Сирии. В результате использования тяжелой техники, ИГИЛ смог захватить 21 деревню в окрестностях Кобани, в результате чего тысячи мирных
курдов были вынуждены бежать в Турцию.28
Уже 5 октября, захватив практически 350
деревень, войска ИГИЛ полностью окружили
Кобани. В результате данного наступления все
журналисты были эвакуированы из города29.
25
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Курдская девушка из Женских Отрядов Самообороны, оказавшись в окружении ИГИЛ, подорвала себя , чтобы не допустить вступления
джихадистских войск на восточном направлении
Кобани.30
Ситуация была крайне осложнена захватом
нескольких кварталов города Исламским Государством, однако воздушная поддержка Соединенных Штатов и Курдского Регионального
правительства дала возможность изменить ход
боев։
 c 15 по 16 октября ВВС США нанесли
удары по позициям ИГИЛ и ликвидировали часть тяжелой военной техники31.
 19 октября, в результате авиаудара погибло около 30 боевиков ИГИЛ,среди которых было несколько полевых командиров32.
 20 октября американские самолеты сбросили 24 тонн военного и гуманитарного
груза, отправленные Патриотическим
Союзом Курдистана33.
 31 октября в город прибыл конвой из
десяти машин с военной техникой и 150
бойцами пешмерга из Иракского Курдистана34.
После нескольких месяцев ожесточенных
боев, курдам удалось освободить Кобани 27
января 2015 года35.
Освобождение курдского города Кобани стало важным событием в истории сирийских курдов. Данная победа сыграла важную в трансформации отношений Партии Демократический
Союз с США и КРГ. Одним из лидеров курдского "Движения за Демократическое Общество"
оборона Кобани сравнивалась со Сталинградской битвой.36
Курдские военные отряды сил продолжили
борьбу против ИГИЛ։ уже в июне 2015 года
курды освободили стратегически важный город
Тель-Абьяд, установив контроль над трассой,

ведущей к Ракке. Освобождение Тель-Абьяда
позволило курдам установить контроль практически над всей северо-восточной части Сирии.37
Курды ,осознавая , что они являются важным
элементом в борьбе против ИГИЛ и имея поддержку от США, понимали, что не имеют возможности легитимного представительства на
международной арене.38 Де-факто они управляли
автономией, созданной на северных территориях
Сирии, однако для того, чтобы иметь
возможность стать полноправным участником в
будущем процессе урегулирования Сирийского
кризиса и получать помощь от международных
сил ПДС формально было обязано войти в
альянс с умеренной арабской оппозицией. Данный факт был так же обусловлен стремлением
США ослабить нарастающее недовольство
Турции.39
И так, для более эффективного продолжения
борьбы с Исламским государством 10 октября
2015 года были созданы Демократические Силы
Сирии, в которые вошли курдские Отряды Народной Самообороны(25000 чел.) и умеренная
оппозиция из Свободной Сирийской Армии
(5000 чел.)40
Следует отметить, что есть несколько причин, исходя из которых США сделали ставку на
сирийских курдов:
 В сентябре 2014 года США начали
вооружение и обучение некоторых военных
группировок из Свободной Сирийской
Армии. На поддержку было выделено около
500 млн. долларов, однако существенных
сдвигов в войне с ИГИЛ не намечалось.
Фактически , США были заинтересованы в
создании новой силы для более успешной
борьбы с Исламским Государством.
 Стойкость и высокий моральный дух
курдских военных отрядов, а так же успешные военные операции против исламистских
группировок сыграли важную роль в укреплении отношений между США и Отрядами
Народной Самообороны.
 Турецкая политика, направленная на финансирование и обучение на своей территории некоторых террористических группировок (Джабхат ан-Нусра и др.) негативно
влияла на продвижение интересов США в
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Сирии. Для пресечения возможных передвижений из Турции в Сирию, курды оказались
наиболее удобным элементом. Политика Эрдогана, направленная на усиление исламского фактора в Турции и усиление ее регионального значения, вызвала недовольство
США.
 Курдский проект федерализации, по
мнению США, является наиболее эффективным методом решения многих проблем на
Ближнем Востоке. Курдский демократический конфедерализм может стать основным
политическим решением, который будет
приемлем на Ближнем Востоке.41
Уже в марте 2016 года Партия Демократический Союз, в результате проведения переговоров с представителями различных национальных и конфессиональных групп, объявила о
создании Федерации Северной Сирии. Идеологической основой которой был провозглашен
демократический конфедерализм.42 Фактически,
данный шаг был направлен на то, чтобы показать
всему миру, что курды не требуют национальной
автономии, а действуют исключительно из
интересов большинства, учитывая мнение всех
этнических и национальных групп.
Американо-курдское военное сотрудничество продолжалось, вследствие чего курдскими
отрядами в феврале 2016 года был взят город
эш-Шаддад, расположенный в южной части
провинции Эль-Хасеке43. Уже в июне 2016 года
американские и курдские войска начали подготовку к освобождению города Ракки от Исламского Государства. Операция по освобождению
Ракки получила название "Великая Битва". Важность освобождения данного города была обусловлена тем, что многие иностранные боевики
дислоцировались в последнем оплоте ИГИЛ Ракке - где планировали террористические атаки
в европейских странах44.
В результате успешной кооперации Сирийских Демократических Сил с Соединенными
Штатами Америки, курдам удалось установить
контроль не только над курдонаселенными кантонами Сирии, а так же почти над всей сирийской территорией к востоку от Евфрата.
Партия Демократический Союз сыграла фундаментальную роль в эффективной организации
курдских сил с целью обороны населения от

радикальных исламистских группировок. Данное
обстоятельство сыграло важную роль в региональной и глобальной политике государств, вовлеченных в Сирийском кризисе. Следует отметить, что провозглашение курдами Федерации на
Севере Сирии не могло не повлиять на политику
Турции, которая понимает , что установление и
сохранение автономии под контролем сирийских
курдов на северных территориях Сирии может
иметь катастрофические последствия для национальной безопасности Турецкой Республики.
Фактически, курды сумели воспользоваться
политическими изменениями в процессе Сирийского кризиса, вследствие чего они приобрели
могущественного стратегического партнераСША. Однако курдский фактор в Сирии стал
одной из наиболее сложных проблем в отношениях между США и Турцией.
Учитывая выше перечисленные суждения,
стоит отметить, что будущее сирийских курдов в
основном зависит от политики как глобальных США и РФ, так и основных региональных
акторов.

41

https://nationalinterest.org/feature/8-reasons-why-americasupports-the-syrian-kurds-22290
42
https://www.aljazeera.com/news/2016/03/syria-civil-warkurds-declare-federal-system-north-160317111902534.html
43
https://anfenglish.com/news/sdf-liberates-a-village-neardashisha-town-27309
44
https://www.independent.co.uk/news/world/middleeast/raqqa-isis-battle-syria-defeat-latest-lost-us-sdf-rebelmonitoring-group-a8004581.html
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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 Uzbekistan, Turkmenistan and Kyrgyzstan, after
which a list of literature is given.
Keywords: Central Asia, Uzbekistan, Turkmenistan, Kyrgyzstan, Armenians, Migration, Genocide, Diaspora,
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История. География.
Появление армян на территории Узбекистана1 можно условно подразделить на три
этапа.

Первый, ранний этап (VI-VIII вв.) обусловлен активной экспансией в район Средней Азии
Сасанидского Ирана (разгром эфталитского
государства и окончательное порабощение
северных остатков страны кушанов). Имеются

1

Узбекистан, Республика Узбекистан (узбекск. O‘zbekiston Respublikasi) – государство в центральной части
Средней Азии. Столица – город Ташкент. Административно состоит из 12 вилоятов (узб. viloyat), автономной рес-

публики – Каракалпакстан и города центрального подчинения – Ташкент.
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сведения, что во время одного из походов
армяно-персидского войска под предводительством Смбата Багратуни в страну кушанов был
основан армянский город. Не исключено, что
обнаруженный
археологами
христианский
храмовый комплекс построенный по канонам
армянской церковной архитектуры VII-VIII вв. в
городище старого Термеза является одним из
отголосков тех походов.
Второй, средний этап (XIV-XVI вв.) обусловлен насильственным переселением большого количества населения из юго-западной
Армении в Самарканд, во время второго «пятилетнего» похода (1392-97) Тамерлана. Среди
угнанных был священник Карапет Джугаеци,
ставший впоследствии епископом. В XVI в.
большая часть (из 30 тыс. семей) переселенных
в Мазандаран, через Афганистан в Среднюю
Азию.
Третий этап (современный) состоит из четырех подэтапов.
Первый подэтап (с середины XIX в.) обусловлен присоединением Средней Азии к
России. В 1867 г. было создано Туркестанское
генерал-губернаторство в котором за исключением Закаспийской и Семиреченской областей
частично совпадала с нынешней республикой.
Второй подэтап (1896-1920-е годы), был
обусловлен резней в Османской, а затем в кемалистской Турции и погромами в Арцахе. В данный период пополнилась община в Самарканде,
а также возникли новые общины в городах
Ташкент, Коканд, Андижан, Бухара, Фергана2.

Андижанский округ
1798
Андижан
1479
Бухарский округ
700
Заревшанский округ
225
Кашка-Дарьинский округ
87
Самаркандский округ
3760
Самарканд
3418
Сурхан-Дарьинский округ
229
Ташкентский округ
5317
Ташкент
4916
Ферганский округ
2609
Коканд
2130
Ходженский округ
39
Хорезмский округ
26
Кенимехский р-он
15
Из коих:
городское население
14423
сельское население
553
14976
Всего:
Статистические данные расселения армян в
Узбекской ССР согласно всесоюзной переписи
населения 1926 года [9].

И наконец, последний четвертый подэтап
(на рубеже 1980-х и 90-х годов) был обусловлен
развалом СССР и агрессией Азербайджана в
Арцахе.
Ныне в Узбекистане проживает ок. 70 тыс.
армян, из коих ок. 32 тыс. в Самарканде, ок. 30
тыс. в Ташкенте и ок. 8 тыс. в Андижане.
Организации.
В начале XX в. на территории Узбекистана
действовало несколько общественных организаций. Так в ряде городов были созданы “женские благотворительные общества”, “Комитеты
помощи голодающим Армении” (1920-е) и
филиалы “Комитета помощи Армении” (ՀՕԿ 1921). В 1930-х все организации прекратили
существование.
Потребовалось более 50 лет для возрождения национальных культурных организаций.
Одной из первых стал Армянский Национальный Культурный Центр Узбекистана (АНКЦ
Уз) (7.12.1989).
Ныне в Узбекистане действуют: в Ташкенте
- “Армянский культурный центр”, в Самарканде
- национально-культурный центр "Луйс",
“Армянский культурный центр Андижанской
области”.
СМИ.
В 1906 г. в Ташкенте выходила ежедневная
газета «Новый путь» под редакцией Акопова
Акопа Будаговича. Газета издавалась всего 10
дней с 1 по 10 июля. В 1923-24 гг. в Ташкенте
издавалась еженедельная газета на армянском
языке «Кармир шог» (арм. Կարմիր շող), было
издано всего 11 номеров. С марта 1995 г.
Самаркандский армянский культурный центр
издает ежемесячную газету «Луйс» (арм. Լույս).

1895 г.
1909 г.
1913 г.
Самаркандская 167
774
область
Самарканд
161
748
Ферганская
1162
3292
область
Андижан
431
Коканд
378
Скобелев
186
Сырдарьинская
457
область
Ташкент
260
Всего:
2393
Статистические данные расселения армян в
Туркестанском генерал-губернаторстве. [16].

Третий подэтап (советский период) ознаменовал бурный рост общин. В данный период
количество армян утроилось, если в 1926 г.
было 15 тыс., то в 1989 г. армянское население
достигло 50 тыс.

2

Фергана (узбекск. Farg‘ona, тадж. Фарғона) (до 1910
Новый Маргелан, до 1924 Скобелев) – город, административный центр одноименного вилоята.
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ской епархии. Требованием царского правительства армянские церкви региона были
переведены под юрисдикцию Астраханской
епархии (1892). Кондаком католикоса Георга V
Суренянца все церкви региона вновь присоединены к Шамахинской епархии, а епархия
переименована
в
Бакино-Туркестанскую
(3.09.1920). После утверждения советской
власти все армянские церкви закрылись. Ныне
на территории Узбекистана действует одна
церковь, которая находятся в составе
НовоНахичеванской и Российской епархии
(Москва).
Образование.
В начале XX в. на территории Узбекистана
при всех церквях действовали однодневные
(церковно-приходские) школы.
В начале 1920-х годах в Туркреспублике
формируется Армянское Центральное бюро.
При нем поэтапно было создано 13 школ, три
дошкольных учреждения, клуб и три библиотеки.
К началу 1940-х годов в городах Средней
Азии не было уже ни одной армянской школы.

В 2006 г. начала издаваться газета «Апага»,
которая в 2008 г. была преобразована в журнал
«Депи Апага» (арм. Դեպի ապագա).
С августа 2000 г. в течение пяти месяцев в
рамках международного канала Узбекского телевидения ежемесячно выходила программа на
русском языке "Этюды об Армении". Телепередачи велись при поддержке Ташкентского
городского армянского культурного центра.
Функционируют
“Культурно-информационный
портал
армян
Узбекистана”
(www.armyane.uz) и веб-портал “Армянская диаспора Самарканда” (samarkandarmenians.com).
Церковь.
Из письма главнокомандующего Киликийской Армении Смбата Спарапета кипрскому
королю Генри Лузиньяну известно, что по пути
в Каракорум для переговоров с Гуюк-ханом
проезжая Сантекванту (Самарканд), в 1247 г.
Смбат видел там христианские церкви. Вполне
возможно, что среди них были и армянские.
Начиная с XX в. первая армянская церковь
на территории Узбекистана была построена в
Самарканде, а затем две в Ташкенте и по одной
в Коканде, Андижане и Бухаре.
Первоначально армянские церкви в Узбекистане относились к юрисдикции ШамахинГоды
Население

1926
14976

1939
20394

1959
27370

1970
34470

1979
42374

1989
50537

2000
42359

2009
~70 000

Статистика армянского населения в Узбекистане по годам. [9, 10, 18.1, 18.2, 18.3, 18.4].
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Таблица-перечень памятников архитектуры и топонимики в Узбекистане
№

Объект

Наименование

Местонахождение
(адрес, контакты)
В городище старого
Термеза,
Termiz1
Toshkent2
Находилось на
ул. Кауфманская3, д. №57,
Toshkent

1.

храмовый
комплекс

2.

церковь

Св. Рипсимэ

3.

здание

Св. Григория
Просветителя

церковь

Св. Григория
Просветителя

школа

русско-армянская
приходская

6.

здание

Армянский
Рабочий дом и
армянский театр

7.

здание

Молитвенный дом
“церковь Св.
Филиппа”

8.

памятник

хачкар

Во дворе молитвенного
дома,
Toshkent

9.

церковь

Св. Филиппа

Issiqsuv ko’chasi 57,
Мирзо Улуғбек тумани,
Toshkent

Тамары Ханум4

ул. Тамараханум,
Tamaraxonum ko'chasi,
Мирзо Улуғбек тумани,
Toshkent

4.

5.

10.

улица

в том же доме, что и
Армянское общество,
там же
Находилась при церкви
Св. Григория
Просветителя,
там же
Находился рядом с
церковью Св. Григория
Просветителя,
Toshkent
Находится на
ул. Иссик-сув, дом 57,
Issiqsuv ko’chasi 57
Мирзо Улугбекский р-он,
Мирзо Улуғбек тумани,
Toshkent
Tел.: + (998) 711-69-36-26,

Даты

Вид или координаты

VII-VIII
вв.

раскопан

1903

Снесена в 1930-х

до 1908 г.

1908

В 1920 г. - закрыта и
превращена в
комсомольский клуб.
В 1938 г. - снесена

1908

1920-е

Армянский театр
просуществовал до
конца 1935 – начала
1936 гг.

2006

из
Армении

Протяженность: 350м

1
Термез (узбекск. Termiz) – город, административный центр Сурхандарьинской области, в 10 км к западу от к-рого находится городище Старого Термеза – остатки города, разрушенного в 1220 монголами Чингисхана.
2
Ташкент (узбекск. Toshkent, тадж. Тошкент) – столица Республики Узбекистан, крупнейший город страны.
3
Улица начиналась от Соборной площади и первоначально именовалась – Соборная. Затем была переименована в честь
генерал-губернатора Туркестана К. П. фон Кауфмана – Кауфманский проспект. В последствии вновь переименована –
Саларская улица. В советский период переименована в улицу Карла Маркса. В последствии переименована следующим
образом: на участке до Центрального сквера (с 31.08.1994 – Cквер Амира Темура) она называется Саилгох (узб. Sailgokh), а
далее – ул. Пахлавона Махмуда, а ныне - ул. Тараккиёт (узб. Teraqqiyot).
4
Тамара Артёмовна Петросян (арм. Պետրոսյան Թամար Արտեմի) (29.03.1906, станция Горчаково, Фергана –
30.06.1991, Ташкент), армянка, советская, узбекская танцовщица, певица, актриса, хореограф, руководитель коллективов.
Народная артистка СССР и Узбекистана. Лауреат Государственной премии СССР. Награждена многочисленными государственными, воинскими, международными и отечественными наградами и знаками признания. Орден «За выдающиеся
заслуги» (Узбекистан, 2003 - посмертно).
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11.

12.

13.

14.

дом-музей

Тамары Ханум

надгробия

Эпитафии на
русском языке

надгробия
(более 100)

Эпитафии в
основном на
русском и
единицы на
армянском языке

надгробие

Тамары Ханум.
Эпитафия
пятистрочная на
узбекском языке

15.

надгробия
(несколько
десятков)

Эпитафии в
основном на
русском и
единицы на
армянском языке

16.
17.

тупик
здание

Армянский
Молитвенный дом

18.

церковь

Св.Богородицы6

19.

притворколокольня

прицерковная

ул. Тамары Ханум, 1/41,
Мирзо Улуғбек тумани,
100000 Toshkent
Тел.: (+99871) 267 86 90
www.thanum.uz
Находятся в Русском некрополе на холме Шортепе,
между массивами Хумаюн
и Карасу-1,
Мирзо Улуғбек тумани,
Toshkent
На гор. кладбище № 1,
обединены Боткинское
(действ. с 1917 г. южнее
ул. Боткино) и Коммунистическое (действ. с 1920-х
гг. сев. ул. Боткино)
находится на ул. Боткино,
Яшнабадский р-он,
Yashnobod tumani,
Toshkent
На Чигатайском кладбище,
находящемся на пр.
Фараби,
Алмазарский р-он,
Олмазор тумани,
Toshkent
На гор. кладбище № 2
(Домбрабадское).
Находится между ул.
Ислама Усманова и
Ипподромной,
Чиланзарский р-он,
Чилонзор тумани,
Toshkent
Toshkent
Samarqand5
ул. Махмуда Кошгари
(ранее ул. Энгельса), д.70,
703005 Samarqand
Тел. (998 662) 336 326,
+ (998) 909-11-94-33
haylinks.narod.ru/samarkand
.htm

Перед церковью
Св. Богородицы
Там же

5

1994

XIX-ХХ
вв.
Действ. с
1865

41°20’23.15" с.ш.
69°22’44.98" в.д.
закрыто для
захоронений

ХХ-XXI
вв.
Действ. с
1917

закрыто для
захоронений

1991

ХХ-XXI
вв.
Действ. с
1964
Нач. ХХ в.
1899

Ныне не существует

1903
Закр.
1938
перосв.
20.08.1995

1906
реставр.
08.1995

Самарканд (узбекск. Samarqand, тадж. Самарқанд) – второй по величине город страны, административный центр
Самаркандского вилоята (области). Один из древнейших городов мира.
6
Построена на средства купца Тадеоса Овсепяна, в 1998 г. реставрированна на средства местного благотворителя Артура
Мартиросяна.
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20.

мемориальная
доска

реставрационная
билингва: 7 строк7
на армянском и 6
строк8 на русском
языках

21.

мемориальная
доска

Строительная: 4
строки9 на
армянском языке

22.

здание

школа

23.

пасторат

24.

ограда с
воротами

церковная

Находится вокруг церкви
Св. Богородицы, пастората
и школы,
Там же

25.

здание

Армянская кухня

Находится рядом с
церковью Св. Богородицы,
Там же

26.

здание

Кафе Грачик

27.

надгробия

Армянские

28.

кварталы

29.

церковь

Армянские
махалля
Армянская

30.

надгробия

Армянские

31.

церковь

Армянская

32.

надгробия

Армянские

33.

церковь

Армянская

34.

надгробия

Армянские

Находится на стене в
притворе справа от входа в
церковь Св. Богородицы,
Там же

08.1995

Находится на восточной
стене под алтарным окном
церкви Св. Богородицы,
Там же
Находится слева от церкви
Св. Богородицы,
Там же
Находится справа от
церкви Св. Богородицы,
Там же

Находится слева от
“Армянской кухни”,
Там же
На христианском
кладбище,
Samarqand
Армани маҳалла,
Qo‘qon10
Qo‘qon
На христианском
кладбище,
Qo‘qon
Andijon11
На христианском
кладбище,
Andijon
Buxoro12
На христианском
кладбище,
Buxoro

7

XIX-XX
вв.

1910
XIX-XX
вв.
1917
XIX-XX
вв.
Нач. ХХ в.
XIX-XX
вв.

Ս ԱՍՏՎԱԾԱԾԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՅՑ / ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ՍՈՒՐԲ ԵԿԵՂԵՑԻ / ԿԱՌՈՒՑՎԱԾ 1903 Թ. ԵՎ /
ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾ ՄԵԿԵՆԱՍՈՒԹՅԱՄԲ / ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ ԸՆՏԱՆԻՔԻ 1995 Թ. ԵՎ / ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔԻ Տ.Տ.
ՎԱԶԳԵՆ Ա. ԱՄԵՆԱՅՆ / ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻ ՕՐՈՔ
8
Армянская Апостольская церковь / Святой Богородицы сооруженная в 1903 г. / Внаовь построена в 1995 г. семьей
мецената / Артура Мартиросяна и армянской / общиной в патриаршестве католикоса / всех армян Вазгена I
9
Ս ԱՍՏՎԱԾԱԾԻՆ / ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՅՑ / ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻ / ԿԱՌՈՒՑԱԼ ԵԿԵՂԵՑԻՍ ՅԱՄԻ 1903
10
Коканд (узбекск. Qo‘qon, Қўқон; тадж. Хӯқанд) – город в Ферганской области.
11
Андижан (узбекск. Andijon, тадж. Андижон) – четвёртый по величине город страны, административный центр Андижанского вилоята.
12
Бухара (узбекск. Buxoro, тадж. Бухоро, перс.  – )ﺑُﺨﺎراгород, административный центр Бухарского вилоята.
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История. География.
Появление армян на территории Туркмении1 можно условно разделить на два этапа.
Первый, ранний этап (VI-VIII вв.) обусловлен активной экспансией в район Средней
Азии Сасанидского Ирана. По свидетельству
летописца VII в. Себеоса в 600 г. армянский
полководец Смбат Багратуни был назначен
правителем в Средней Азии. К тому времени
уже существовали несколько армянских военных поселений близ Мерва.
Вот что пишет по этому поводу летописецкатоликос (898-929) Ованнес Драсханакертци:
«С тех пор, как Хосров утвердился в царстве
Персидском, храбрый Смбат Багратуни дал
множество страшных сражений всем его вра‐
гам и в мужественном ратоборстве одолел и
изгнал всех противников его. Хосров был изум‐
лен, и Смбат навечно стал угоден его очам.
Почтив его множеством подношений и даров,
он дал ему и марзпанство Врканское. Достиг‐
нув той страны, Смбат обнаружил там поко‐
ление пленных армян, поселившихся у великой
пустыни туркестанской стороны, которая
зовется Сагастан. Они позабыли свой язык, а
письменность вовсе пришла в упадок. Увидев
Смбата, они весьма обрадовались и по его пове‐
лению, начав вновь учиться армянскому про‐
изношению слогов, обновили язык, обучились
письменности и утвердились в вере. Тогда вели‐
кий патриарх наш Мовсес повелел поставить
над ними епископом некоего иерея из них же,
по имени Абэл. Созданный, таким образом,
удел великого престола святого Григория
существует и поныне». [17, стр. 80-81].
Тоже самое вкратце описывает летописец
Хачатур Джугаеци: «При нем Смбат, доблест‐
ный Багратуни, весьма мужественно и смело
воевал против его врагов, в связи с этим Хосров
пожаловал Смбату марзпанство Врканское.
И когда Смбат прибыл в эту страну, он
увидел там армян, плененных и переселенных в
Туркестан через большую пустыню, которая
называлась Сагастан, т.е. Систан» [4, стр. 48].
Второй, современный этап состоит из трех
подэтапов.
Первый подэтап (с середины XIX в.), был
обусловлен присоединением Средней Азии к
России. В 1867 г. было создано Туркестанское
1
Туркмения, Республика Туркменистан
Türkmenistan). Столица Ашхабад.

генерал-губернаторство в котором Закаспийская
область частично совпадала с нынешней
республикой. В этот период армяне расселялись
в основном Ашхабаде, Кызыл-Арвате и Мерве.
1890 г. 1900 г. 1909 г.
Мангышлакский уезд
35
54
40
Красноводский уезд
250
95
1322
Красноводск 89
835
1094
Ашхабадский уезд
2800
4086
7223
Ашхабад 2025
3399
6264
Кызыл-Арват 730
678
912
Мервский уезд
732
980
2199
Мерв 669
549
1591
Тедженский уезд
22
88
223
Всего:
3839
6138
11007
Таблица статистических данных расселения армян в
Закаспийской области [16] .

Второй подэтап (1896-1920-е годы), был
обусловлен резней в Османской, а затем в
кемалистской Турции и погромами в Арцахе.
Как видно из статистики в начале данного этапа
добавилась колония в Красноводске (см. табл.),
затем добавились незначительные новые
колонии в Теджене и Чарджоу. В основном
беженцами были выходцы из Зангезура, Арцаха
и некоторых областей Западной Армении.
1926 г.
Мервский округ
4738
Кергинский округ
192
Полторацкий округ
8070
г. Ашхабад
6227
Ташаузский округ
11
Чарджуйской округ
848
Из коих:
городское население
13418
сельское население
441
13859
Всего:
Статистические данные расселения армян в
Туркменской ССР согласно всесоюзной переписи
населения 1926 года. [9].

Ашхабадское землетрясение 6 октября 1948
г. сильно ударило и по армянской общине.
И наконец последний третий подэтап (на
рубеже 1980-х и 90-х годов), был обусловлен
развалом СССР и агрессией Азербайджана в
Арцахе. Армянские погромы 2.05.1989 Ашхабада мало повлияли на рост общины. Согласно
переписи населения на январь 1995 численность
армян в Туркменистане составляла 33,6 тыс.
чел. Подавляющее большинство которых жило
в Ашхабаде (20,6 тыс.), в других же вилаятах
проживало: Балкан (5260), Мары (5132), Лебап
(1553), Ахала (910) и Дашховуз (177).
Последние годы из-за преследований со
стороны правоохранительных органов армяне

(туркм.
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(Чарджоу). Тоже самое относится к вопросу
регистрации церкви.
Церковь.
В конце XIX в. на территории Туркмении
в 6 городах было построено по одной церкви,
первая из которых была построена в Ашхабаде
(см. табл.).
Первоначально армянские церкви в Туркмении относились к юрисдикции Шамахинской
епархии. Требованием царского правительства
армянские церкви региона были переведены под
юрисдикцию Астраханской епархии (1892).
Кондаком католикоса Георга V Суренянца все
церкви региона вновь присоединены к Шамахинской епархии, а епархия переименована в
Бакино-Туркестанскую (3.09.1920). После утверждения советской власти все армянские
церкви закрылись, некоторые были снесены.
Образование.
На рубеже XIX-XX веков на территории
Туркмении действовало несколько учебных
заведений как каждодневных, так и однодневных (церковно-приходских), из коих первая
была открыта в Ашхабаде. В советский период
все были закрыты. Ныне в Ашхабаде и Туркменбашы вновь открыты воскресные школы.

стали переселяться в соседние страны. Ныне в
Туркмении проживает ок. 25 ± 3 тыс. армян.
Организации. СМИ.
На рубеже XIX-XX веков на территории
Туркмении действовало несколько общественных организаций. Так в Ашхабаде (1901), а
затем и в Мерве были созданы женские благотворительные общества; в Ашхабаде – “Армянский национальный совет” (1918); в ряде городов “Комитеты помощи голодающим Армении”
(1920-е) и филиалы “Комитета помощи Армении” (ՀՕԿ - 1921). В 1930-х все организации
прекратили существование.
В начале XX в. в Ашхабаде краковременно
издавалась три наименования армянской периодики: “Народная газета” (арм. Ժողովրդական
թերթ) (1919 – 9 номеров), “Шепор” (арм. Շեփոր) (1919) и “Кочнак” (арм. Կոչնակ) (1920 –
20 номеров).
Ныне армянских общественных организаций, равно как и средств массовой информации
в Туркмении не зарегистрировано, хотя начиная
с 1992 г. армянская община Ашхабада неоднократно пыталась получить регистрацию, но
получала отказ. Таже картина внаблюдается в
Туркменбаши (Красноводскк) и Туркменабаде

1926
1939
1959
1970
1979
1989
1995
Годы
13859 15996 19696 23054 26605 31829 ~33.6
Население
Статистика армянского населения в Туркмении по годам. [9, 10, 18.1, 18.2, 18.3, 18.4].

Таблица-перечень памятников архитектуры и топонимики в Туркмении
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№

Объект

Местонахождение
(адрес, контакты)

Даты

Вид или координаты

Армяногригорианская

Армяно-григорианская,
Aşgabat1

Пост.
1884
Осв. 1887

Уп. в 1891, 1905 гг. как
действующая [16, 84]

церковноприходская
Коммерческое
Е.Г. Адамовой

Рядом с церковью,
Aşgabat

1890

Aşgabat

1908

Наименование

1.

церковь

2.

школа

3.

училище

4.

улица

Лазаревская2

ул. Лазаревская,
Aşgabat

5.

улица

Тергукасова3

6.

улица

Шаумяна

надгробия

Несколько сотен
эпитафий на
русском языке

ул. Тергукасова,
Aşgabat
ул. Шаумяна.
köçesi Ata Gowşudow,
744000 Aşgabat
Находятся на старом
христианском кладбище на
Хитровке,
Aşgabat
Находятся на
христианском кладбище
ул. Ватутина,
Aşgabat
Армяно-григорианская,
Serdar4

7.

8.

надгробия

9.

церковь

10.

кладбище

11.

церковь

12.

церковь6

Несколько сотен
эпитафий в
основном на
русском языке
Армяногригорианская
Армянское.
Эпитафии на
армянском языке

В 1920-х
переименована в ул.
Шаумяна

С 1920-х

В 1990-х
переименована в ул.
Ата Говшудова

Открыто в
1880
Закрыто в
1962 г.

Сильно пострадло во
время “армянских
погромов” 2 мая 1989 г.

Закрыто в
1990-х гг.
1880-е

Уп. в 1891, 1905 гг. как
действующая [16, 84]

Армянское кладбище,
Serdar

XIX в.

Приведено в порядок в
2002 г.

Армяногригорианская

Армяно-григорианская
церковь,
Tejen5

1890-е

Армяногригорианская

Находилась на площадке
пересечения улиц
Шаумяна и Кирова.
Ныне радом с местом
пересечения köçesi Azatlyk
с Magtymgyly şaýoly,
Türkmenbaşy7

1890-е
Закрыта в
1930-е,
Снесена в
2005

1

Ашгабад (туркм. Aşgabat, перс. ( )ﻋﺸ ﻖ آﺑﺎدﻓ ﺎرранее Асхабад, Полторацк, Ашхабад) – столица и крупнейший город
страны, отдельная административная единица.
2
Лазарев Иван Давыдович (арм. Լազարյան Հովհաննես Դավթի) (1820, Шуши – 14.08.1879, Чат, Туркестан), родом из
карабагских беков, вероисповедание: армяно-григорианское, кавалер, генерал-лейтенант (27.03.1866), генерал-адъютант
(1878). Окончил Губернское училище в Шуши (1839). Участник Кавказской и русско-турецкой (1877-78) войн, а так же
Ахалтекинского похода (1879). Управляющий Мехтулинским ханством (1850), Даргинским округом (1850), командующий
войсками и начальник временного управления в Ср. Дагестане (1859), военный начальник Среднего Дагестана (1860),
командир 21-й пехотной дивизии (1865). Выведен за штат и назначен состоять при войсках Кавказской армии без какой-то
определенной должности (1866-77). Начальник отдельного Байрактарского отряда (1877), командир 2-го Кавказского армейского корпуса (26.11.1878). Начальник Атрекского экспедиционного отряда (1879).
3
Тер-Гукасов Аршак Арутюнович / Арзас Артемьевич (арм. Տեր-Ղուկասով Արշակ Հարությունի / Արզաս Արտեմի)
(1819, Тифлис – 8.01.1881, там же), родом из села Шамхор Елисаветпольской губернии, вероисповедание: армяно-григорианское, кавалер, генерал-лейтенант (30.08.1879). Начальное образование получил в школе Нерсисян. Окончил Петербургский институт путей сообщения (1839). Участник Кавказской и русско-турецкой (1877-78) войн, а так же Ахалтекинского
похода или Атрекской экспедиции (1879). Командир 81-ого пехотного Апшеронского полка (1859-1865). Командующий
Закаспийским отрядом (1879), вместо умершего генерала Лазарева. Командир 2-го Кавказского корпуса (1879).
4
Сердар (туркм. Serdar / Kizyl-Arvat) (ранее Кызыл-Арват) – город город в велаяте Балкан.
5
Теджен (туркм. Tejen) – город в велаяте Ахал (туркм. Ahal welayat).
6
Церковь закрыта в начале 1930-х и использовалась под хозяйственные нужды. Сохранилась до наших дней.
7
Туркменбашы (туркм. Türkmenbaşy) (до 1993 г. Красноводск) – город в велаяте Балкан (туркм. Balkan welayat).
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13.

школа

церковноприходская

14.

улица

Маркозова8

Рядом с церковью,
Türkmenbaşy
ул. Маркозова,
(позднее ул. Д. Бедного,
ныне ул. Аширова),
Türkmenbaşy

15.

улица

Лазаревская

ул. Лазаревская,
(позднее ул. Джапаридзе,
ныне ул. Туркменистан),
Türkmenbaşy

16.

здание

армянский
книжный
магазин «Тарон»

Находился на углу улиц
Лазаревская и Ясюковича,
Türkmenbaşy

Шаумяна

Köçesi Шаумян,
(ранее ул. Ясюковича,
Морская геофизическая),
Türkmenbaşy

17.

улица

18.

надгробия

19.

церковь

Армяногригорианская

20.

церковь

Армяногригорианская

21.

школа

22.

ж/д станция

Шаумян

Находятся на русском
(христианском) кладбище,
Türkmenbaşy
Армяно-григорианская
церковь,
Merw9
на перекрестке нынешних
улиц Пушкина и
Лермонтова,
Türkmenabat10
Türkmenabat
Stantsiya Shaumyan
Код станции: 75391.
Железная дорога:
Turkmenistan
Отделение: Ашгабатское

8

1905
С 1920-х ул. Д. Бедного

1891

Уп. в 1905 г. как
действующая каменная
или кирпичная [16, 60]

1890-е

Разрушена в 1930-х

39°17'59.6" с.ш.
55°20'26.9" в.д.

Маркозов Василий Иванович (1.01.1838, Тифлис – 26.03.1908, Павловск), воен. писатель (псевд. Старый Красноводец),
кавалер, генерал-лейтенант (5.10.1893). Вероисповедание: православное. Окончил Николаевскию академию ген. штаба
(1867) по 2-му разряду. Участник Кавказской (1817-64), Крымской (1854-56) и русско-турецкой (1877-78) войн, а так же
Ахал-Текинского (1871) и Хивинского (1873) походов. Командир Красноводского отряда Закаспийского края (с 1872), 128го пехотного Старооскольского полка (1875-78). Инспектор госпиталей действующей армии в Русско-турецкую войну
(1878). Начальник штаба 12-го армейского корпуса (21.10.1881-18.04.1891), командир 2-й бригады 6-й пехотной дивизии
(1891), начальник 2-й пехотной дивизии (1892).
9
Мары (туркм. Mary) (до 1937 г. Мерв) – административный центр одноименного велайата (Mary welayat). Назван в честь
древнего Мерва находящегося в 30 км к западу.
10
Туркменабад (туркм. Türkmenabat) [прежние названия: Амуль (до конца XV века), Чарджуй (с XVI века до 1924, 192740), Ленинск (1924-27), Чарджоу (1940-92), Чарджев (1992-99)] – второй по численности населения город в стране,
административный центр велаята Либап (туркм. Lebap welayat).
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История. География.
Первые армяне на территории Киргизии187
появились в раннем средневековье.
В то время когда император Декий Траян
(249–251) начал гонения на христиан, хранители
мощей святого Апостола Матфея, во избежание
поругания святыни, бежали с мощами. В итоге,
мощи святого оказались на берегу высокогорного озера Иссык-Куль. В V-VII вв. сюда же
бежали несториане, среди которых были и армяне, сохранившие свои общины вплоть до XIV в.
Армянский автор XIII в. Вардан вардапет
Аревелци, в своей Географии, повествует, что в
этой стране жители «православные христіане» и
что «они имѣютъ Писаніе, (но) только
Евангелiе отъ Матѳея».
На одном известном портолане 1375 г.,
одного из каталонских картоведов, на берегу
озера Иссык-Куль обозначен монастырь с
поясняющей надписью: «Место, называемое
Исикол (Yssicoll). В этом месте монастырь
братьев армянских, где пребывает тело свя‐
того Матфея, апостола и евангелиста».

Географ П. П. Семенов-Тян-Шанский,
изучавший Каталонскую карту, полагал, что
армянский монастырь находился в бухте
Курменты, между селами Светлый Мыс и Тюп.
Ныне ведется активный поиск его местонахождения.
В Чуйской долине в разных местах, были
найдены надгробия с армянскими надписями.
Однако больших сведений об армянской общине не имеется.
История формирования нынешней армянской диаспоры Кыргызстана относится к началу
ХХ в. Ныне в Киргизии проживает около 4 тыс.
армян, из коих 1,5 тыс. – амшены, находящиеся
вне жизни армянской общины. Армянская диаспора в Кыргызстане пополняется за счет армян,
выезжающих из Туркменистана.
1939 1959 1970 1979 1989
Годы
728 1919 2688 3285 3975
Население
Статистика армянского населения в Киргизии по
годам. [10, 18.1, 18.2, 18.3, 18.4].

Организации. Образование.
В настоящее время в Киргизии действует
одна общественная организация – «“Караван”
Ассоциация
армян
в
Кыргызской
Республике»188
(1996),
общественное
объединение «Армянская Диаспора “Арарат”» и
одна воскресная школа.
Церковь. СМИ.
До XIV в. упоминался монастырь братьевармян в котором хранилась рака с мощами
Святого Апостола и Евангелиста Матфея.
Ныне действующих армянских культовых
построек и средств массовой информации в
Киргизии нет.

187

Киргизия, Кыргызстан (кирг. Кыргызстан; англ. Kyrgyzstan), официальное название Киргизская Республика
(кирг. Кыргыз Республикасы). Столица Бишкек.

188

Киргизия, 720040, г.Бишкек, ул. Пушкина 78, к.114,
тел.: (+996 (312)) 28-53-18.
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Таблица-перечень памятников архитектуры и топонимики в Киргизии
№

Объект

Наименование

Местонахождение
(адрес, контакты)

Даты
XIII-XIV
вв.

1.

надгробия

Бишкек1

2.

старое
кладбище

в предместьях,
Бишкек

3.

4.

надгробие с
лапидарными
надписями

монастырь

Владыка Иоанн
армянский
епископ.
(Эпитафия на
армянском и
сирийском
языках)

Св. Матфея

на несторианском
кладбище близ села
Беловодское2

1323 г.

На северо-восточной
оконечности озера ИссыкКуль, мыс Святой Нос
близ с. Курменты3

IV-XIV
вв.

1

Вид или координаты

Ныне на дне озера

Бишкек (Пишпек, прежде - Фрунзе) (кирг. Бишкек; англ. Bishkek) – столица и крупнейший город страны.
Беловодское – село в Чуйской долине, административный центр Московского района Чуйской области.
3
Курменты – село в Тюпском районе Иссык-Кульской области.
2
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Միացյալ և անկախ Հայաստանի մասին իրավական ակտը
Սարգսյան Ս. Թ.
ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ (Հայաստան, Երևան)
sargsyansuren@yandex.ru
Վճռորոշ բառեր՝ Հայաստանի առաջին հանրապետություն, Միացյալ և անկախ Հայաստանի
մասին իրավական ակտ

Правовой акт о единой и независимой Армении
Саргсян С.Т.
Институт истории НАН РА (Армения, Ереван)
sargsyansuren@yandex.ru
Резюме: Беспристрастное и детальное освещение истории Первой армянской республики, а также освобождение от невыдерживающих критики мнений, весьма важно и необходимо. Особое значение имеют правильное
восприятие и научная интерпретация судьбоносных событий, к числу которых относится Декларация коалиционного правительства РА “О единой и независимой Армении” от 28 мая 1919 года. Освещение мнений по
поводу данного акта является важной проблемой армянской историографии.
Декларация вызвала недовольство и гнев почти всех “левых” сил республики. Острая внитрипартийная борьба
развернулась также внутри коалиции, состоящей из Армянской революционной партии дашнакцуцюн и
Армянской народной партии, что являлось отражением фрагментарного мышления. Для преодоления создавшейся ситуации начались переговоры между правительством РА и Национальной делегацией, которые завершились безрезультатно. Тем не менее указанный акт стал важнейшим документом с точки зрения воссоединения
армянских земель и осуществления вековых мечтаний армянского народа, стал своеобразным ответом на
незаконные акты 387-го, 591-го, 1555-го и 1639-го годов. Хотя документ так и остался на бумаге, однако он стал
морально-психологическим и правовым прецедентом для будущих поколений. Он стал призывом и наставлением, который начал материализовываться с началом Арцахского движения и безусловно будет иметь победное
продолжение в будущем.
Ключевые слова: Первая армянская республика, акт о единой и независимой Армении

Legal Act on a united and independent Armenia
Sargsyan S.T.
Institute of History of NAS (Armenia, Yerevan)
sargsyansuren@yandex.ru
Abstract: Impartial and detailed coverage of the history of the First Armenian Republic, as well as the release from
non-criticizing opinions, is very important and necessary. Of particular importance are the correct perception and
scientific interpretation of fateful events, which include the Declaration of the Coalition Government of the Republic of
Armenia “On United and Independent Armenia” of May 28, 1919. Coverage of opinions on this act is an important
issue of Armenian historiography.
The declaration caused discontent and anger of almost all the “left” forces of the republic. An acute partisan party
struggle unfolded also within a coalition consisting of the Armenian Revolutionary Party Dashnaktsyun and the
Armenian Popular Party, which was a reflection of the fragmentary thinking. To overcome this situation, negotiations
began between the government of RA and the National Delegation, which ended without result. Nevertheless, this act
became the most important document in terms of the reunification of the Armenian lands and the fulfillment of the ageold dreams of the Armenian people, and became a kind of response to the illegal acts of the 387th, 591st, 1555th and
1639th years. Although the document remained on paper, however, it became a moral, psychological and legal
precedent for future generations. It became a call and admonition, which began to materialize with the beginning of the
Artsakh movement and will certainly have a victorious sequel in the future.
Keywords: First Armenian Republic, act of united and independent Armenia

ժեշտ: Պակաս կարևոր չէ նաև Հայաստանի
առաջին հանրապետության պատմության յուրաքանչյուր հիմնախնդրի պատմագիտության
տարբեր, երբեմն քննություն չբռնող տեսակետներից ձերբազատումը և անաչառ ու մանրամասն լուսաբանումը:

Մեր օրերում տեղի ունեցող իրադարձությունները ճիշտ հասկանալու և ներկայիս մարտահրավերներին արդյունավետ դիմակայելու
համար Հայաստանի առաջին հանրապետության (այսուհետև`ՀԱՀ) պատմության ուսումնասիրությունը կարևոր է դառնում և անհրա-
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Առանձնակի նշանակություն ունեն հատկապես վճռական նշանակության իրադարձությունների ճիշտ ընկալումն ու գիտական
մեկնությունը: Դրանցից մեկը հարյուր տարի
առաջ` 1919 թ. մայիսի 28-ին` Հայաստանի
Հանրապետության մեկամյակի կապակցությամբ 1918 թ. նոյեմբերին ստեղծված կոալիցիոն կառավարության կողմից Միացյալ և անկախ Հայաստանի մասին արված հայտարարությունն էր: Ակտ, որին վերաբերող տեսակետների լուսաբանումը ինչպես Հայաստանի
առաջին հանրապետության պատմության,
այնպես էլ հայ պատմագիտության կարևոր
հիմնախնդիրներից է:
Կառավարության այդ հայտարարությանը
նախորդել էին մի քանի կարևոր իրադարձություններ: 1918 թ. աշնանը թուրքական ներխուժման վտանգը և Բաթումի պայմանագրի
կնքումը, որոնց հետևանքով հանրապետությունում ստեղծվել էր սոցիալ-տնտեսական և
քաղաքական ծանր իրավիճակ: Հայաստանը
շարունակում էր մնալ վարչապետի իսկ բնորոշած` ավերակների կույտի և անձև քաոսի
վիճակում1, իսկ «Հորիզոն» թերթի կարծիքով
«գործերը դանդաղ են ընթանում, ժողովուրդը
դրական աշխատանք չի տեսնում»2: Դամոկլյան սրի նման ՀՀ-ի վրա կախված թուրքական
վտանգն իր դրոշմն էր թողնում ինչպես հանրապետության կյանքի բոլոր ոլորտների, այնպես էլ հասարակական-քաղաքական կյանքի
գլխավոր դերակատար կուսակցությունների3
գործելակերպի վրա, հարկադրում նրանց
հնարավորինս զուսպ լինել և ըմբռնողական
կեցվածք դրսևորել: «Մենք որ ապրում էինք
անասելի պայմաններում,-գրում է էսեռների
տեսաբաններից Ա. Խոնդկարյանը,- որով և
շատ աւելի առիթ ունէինք ջղայնոտ ու կռւազան լինելու, շատ հարցեր լուծում էինք համե-

րաշխութեամբ»4: Միևնույն ժամանակ բոլոր
քաղաքական ուժերի գործունեության վրա
մշտապես ազդում էր հայ ժողովրդին սպառնացող արտաքին վտանգի ու նորակազմ հանրապետության առջև ծառացած մռայլ հեռանկարների գիտակցումը:
Երկրում տիրող այդ բարդ ու ծանր կացության և կառավարության անփորձ լինելու
պատճառով եղան լուրջ բացթողումներ։
Դժվարագույն պայմաններում գոյատևող հայ
ժողովուրդն աստիճանաբար հայտնվում էր
անդունդի եզրին: Օրեցօր սաստկացող սովն ու
տարափոխիկ հիվանդությունները խլում էին
մեծ թվով մարդկային կյանքեր: Մեծաքանակ
սոված ու անօթևան գաղթականների առկայությունը, անկայուն վիճակն ու մաուզերիստների անկարգությունները խաթարում էին
հանրային կյանքը բնականոն հուն տեղափոխելու իշխանությունների ջանքերը:
Ստեղծված վիճակից դժգոհ ընդդիմադիր
ուժերն իրենց պաշտոնաթերթերում5 ու բանավոր ելույթներում պարբերաբար քննադատում
էին կառավարությանը և պահանջում նրա
հրաժարականը: Մասնավորապես ՀԺԿ-ն
նշում էր, որ հանրապետության դրությունը
կառավարության գործունեության առաջին
երեք ամիսների ընթացքում ամենևին չբարելավվեց, «անարխիան հետզհետէ սկսեց աւելի
խորանալ, պարենաւորման գործը, գաղթականութեան հարցը րացիոնալ հիմունքների վրայ
չդրվեցին, եւ ստեղծւեց մի քաօս»6: Բանը
հասել էր այնտեղ, որ նույնիսկ կառավարող
դաշնակցական խմբակցության ներկայացուցիչներն էին «անբավականութիւն արտայայտում» կառավարությունից:

Տե՜ս Խոնդկարեան Ա., Օպոզիցիան հանրապետական
Հայաստանում, «Վէմ», Փարիզ, 1934, թիվ 4, էջ 78:
5 Ընդհանուր առմամբ Հայաստանի Հանրապետության
գոյության ընթացքում լույս են տեսել կենտրոնական և
տեղական նշանակության 60 անուն թերթեր: Դրանցից
աջակողմյան թևին պատկանող ազդեցիկ պարբերականներ էին ՀԺԿ-ական «Ժողովուրդը», ՀՍՌԿ-ի «ՎանՏոսպը» և նրա իրավահաջորդ «Հայաստանի ձայնը»:
Ձախակողմյան մամուլը ներկայացնում էին սոցիալիստհեղափոխականների (էսէռներ) «Սոցիալիստ հեղափոխական», սոցիալ-դեմոկրատ մենշևիկների հայաստանյան կազմակերպության օրգան «Կայծ» եռօրյան, Ալեքսանդրապոլում լույս տեսնող մենշևիկյան «Մարդկություն» եռօրյան և այլն։
6 Տե՜ս «Ժողովուրդ», N 26, 1 նոյեմբերի 1918:
4

Տե՛ս <<Կայծ>>, 2 նոյեմբերի, 1918 (<<Կայծը>>
մենշևիկների պաշտոնաթերթն էր,և լույս է տեսել 1918-19
թթ. Երևանում):
2 Հորիզոն, 26 սեպտեմբերի, 1918: (<<Հորիզոնը>>
Թիֆլիսում լույս տեսնող ՀՀԴ պաշտոնաթերթն էր):
3 ՀՀ առաջին խորհրդարանում ՀՅԴ-ից բացի գործել են
Սոցիալ-դեմոկրատները (այսուհետև՝ սոցդեմ), Սոցիալիստ հեղափոխականները (այսուհեև՝ Էսեռներ) և Հայ
Ժողովրդական կուսակցությունը (այսուհետև՝ ՀԺԿ): Ընդ
որում, դրանցից ֆինանսա-տնտեսական և կադրային
ամենամեծ ռեսուրսների տիրապետում էր ՀԺԿ-ն, որն էլ
ամենահզոր քաղաքական ուժն էր ՀՀԴ-ից հետո:
1

63

Регион и мир, 2019, № 5
Առաջին աշխարհամարտի ավարտից հետո իրավիճակը կտրուկ փոխվեց: Ազգային
գաղափարական ուղղվածություն ունեցող
ՀՅԴ-ն, ՀԺԿ-ն ու ՀՍՌԿ-ն ավելի լավատես և
ավելի ինքնավստահ դարձան, իսկ «ձախերն»
(մենշևիկ, բոլշևիկ, էսէռ) ընկան հոռետեսության գիրկը: Այսինքն` 1918 թ. աշունը հայ կուսակցությունների դիրքորոշումների հստակեցման շրջանը եղավ:
Երկրում ստեղծված իրավիճակը ճիշտ
գնահատելով՝ ՀՀ խորհրդարանի 1918 թ. նոյեմբերի 4-ի նիստում Հ. Քաջազնունու կառավարությունն հրաժարական ներկայացրեց:
Քաղաքական ընդդիմությունից սոցիալ-դեմոկրատներն ու էսեռները, որոնք չէին ընդունում
Հայաստանի անկախությունը, Ռուսաստանից
կտրվելը, առավել ևս` միացյալ և անկախ Հայաստանի գաղափարը, կտրուկ հրաժարվեցին
մաս կազմել նորաստեղծ կառավարությանը:
Իսկ ոչ հեղափոխական գործելակերպի, խաղաղ, աստիճանական բարեշրջման, ամուր
խորհրդարանական, իրավական, ժողովրդավարական պետության կողմնակից ՀԺԿ-ն, որը
ընդունում էր ազգային շահերի գերակայությունը դասակարգայինի նկատմամբ և Առաջին
աշխարհամարտի ավարտից հետո լավատես
և ավելի ինքնավստահ էր դարձել, առանց
երկմտելու և պատասխանատվությունից վախենալու անմիջապես ցանկություն հայտնեց
մաս կազմել ստեղծվելիք կառավարությանը7:
1918 թ. նոյեմբերի 4-ին ՀՀԴ-ն և ՀԺԿ-ն
կազմեցին կոալիցիոն կառավարություն: Դրանով քաղաքական ճգնաժամն առժամանակ
հաղթահարվեց: Կոալիցիոն սկզբունքով կազմըվեց ինը նախարարություններից բաղկացած կառավարություն: ՀՀԴ-ն իր ձեռքում պահելով 4 առանցքային նախարարությունները
(վարչապետի, արտաքին, ներքին գործերի և
խնամատարության), մյուս 4-ի պորտֆելները
(ֆինանսների, արդարադատության, լուսավորության և պարենավորման)` զիջեց ՀԺԿ-ին և
մեկը` զինվորականը, պետք է ղեկավարեր
չեզոք անձնավորություն: Խորհրդարանում ևս
24 (18 դաշնակցական և 6 ժողովրդական)
պատգամավորով ստեղծվեց կառավարող կուսակցությունների մեծամասնություն: Փաստորեն սոցիալիստական ծրագիր ունեցող ՀՅԴ-ն
նախընտրեց կոալիցիոն կառավարություն
7

Տե՜ս «Ժողովրդի ձայն», 6 դեկտեմբերի 1918:

կազմել «աջ» բուրժուական որակվող ժողովրդական, քան «ձախ» սոցիալիստական կուսակցությունների հետ՝ դրանով իսկ ընդգծելով
համազգային խնդիրների գերակայությունը
սոցիալ-դասակարգայինի նկատմամբ:
Հարկ է նշել, որ կառավարության մեջ ՀԺԿ
ներգրավումը խթանեց նրա աշխատանքները,
որովհետև այդ կուսակցության շարքերում
ֆինանսա-տնտեսական և վարչա-իրավական
բնագավառների բարձրակարգ մասնագետներ
ավելի շատ կային, քան մյուս կուսակցություններում: Ժողովրդականները, մտնելով կառավարություն, նպատակ ունեին կարգուկանոն
հաստատել երկրում: Նրանց մասնակցությունն առանձնապես ակներև դրսևորվեց դատաիրավական բնույթի բարեփոխումների ժամանակ: Սակայն մի քանի ամիսների համատեղ աշխատանքը ցույց տվեց, որ երկրի իշխանությունը համախմբված և միասնական
մարմին չդարձավ: Հատկապես մեծ հիասթափություն
ապրեցին
ժողովրդականները:
Նրանք համոզվեցին, «որ սխալ է եղել իրենց
այն կարծիքը, թէ գրաւելով մեծ թւու աթոռներ
դահլիճում, ձեռք կը բերեն նաեւ մեծ ազդեցութիւն երկրի իշխանութեան մէջ»8:
1919 թ. գարնանը խորը հակասություն էր
առաջացել ժողովրդի և խորհրդարանական
պատգամավորների
միջև9:
Այդ
սուր
հակասությունները
բացասաբար
էին
անդրադառնում
նրա
աշխատանքների
արդյունավետության վրա և խորհրդարանի
արձակումը անհետաձգելի խնդիր էր դարձել:
Այդ պատճառով 1919 թ. ապրիլի 27-ին
խորհրդարանն ՀՀԴ-ի և ՀԺԿ-ի առաջարկած
երեք կետից բաղկացած համատեղ օրինագծով
օրենք ընդունեց` իր աշխատանքները մեկ
ամսով դադարեցնելու, այդ ընթացքում
խորհրդարանի
իրավունքները
կառավարությանը հանձնելու և խիստ անհրաժեշտության դեպքում խորհրդարանի արտակարգ նիստ գումարելու մասին10: Ինչպես
Տե՜ս նույն տեղում:
ՀՀ խորհրդարանի մասին մանրամասն տե'ս Հակոբյան
Ա., Հայաստանի խորհրդարանը և քաղաքական
կուսակցությունները 1918-1920 թթ., Ե., 2005:
10 Տե'ս ՀԱԱ, ֆ. 200, ց. 1, գ. 86,, թ. 32, նաև «Հայաստանի
խորհրդի հաստատած օրենքները 1918-1919 թթ.», մաս I,
Ե. 1919, էջ 61, նաև «Հայաստանի Հանրապետության
պառլամենտի օրենքները (1918-1920 թթ.)», խմբագիրներ
Ս. Միրզոյան, Ֆ. Մամիկոնյան, Ե., 1998, նաև Հայաստանի անկախության հռչակումը և իշխանության կենտրո8
9
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վկայում է Ս. Վրացյանը, Հայաստանի խորհրդարանի այս արձակուրդով ըստ էության վերջ
տրվեց նրա գործունեությանը11: Նրա գործառույթներն ամբողջովին յուրացրած կոալիցիոն
կառավարությունը ապրիլի 27-ից մինչև մայիսի 27-ը ընդունեց ու հրապարակեց 99
օրենք12: Այդ ամենով հանդերձ սակայն ճգնաժամը հնարավոր չեղավ հաղթահարել:
Ծայր առած կառավարական և խորհրդարանական ճգնաժամը գագաթնակետին հասավ, երբ 1919 թ. մայիսի 26-ին ընդունվեց
«Միացյալ և Անկախ Հայաստանի մասին»
ակտը. «Հայաստանն ամբողջականացնելու և
ժողովրդի լիակատար ազատությունն ու բարգավաճումն ապահովելու համար Հայաստանի
կառավարությունը համաձայն բովանդակ հայ
ժողովրդի միահամուռ կամքի և ցանկության
հայտարարում է, որ այսօրվանից Հայաստանի
բաժան-բաժան մասերը մշտենջենապես միացած են իբրև անկախ պետական միություն»13։
Այդ ակտին հաջորդեց դրանից բխող դրա
տրամաբանական շարունակությունը կազմող
մայիսի 27-ի «Հայաստանի խորհրդի համալրման մասին» նախարարների խորհրդի
1919թ. ապրիլի 27-ի պառլամենտի որոշմամբ
կառավարությանը տրված հատուկ լիազորությունների հիման վրա14 ընդունած որոշումը,
որոնք երկուսն էլ 1919 թ. մայիսի 28-ին Հայաստանի անկախության առաջին տարեդարձի օրը պաշտոնապես հրապարակեց վարչապետի և արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնակատար Ա. Խատիսյանը15: Հայտարա-

րությունն առաջ բերեց հանրապետությունում
գործող գրեթե բոլոր «ձախ» ուժերի բուռն բողոքն ու դժգոհությունը: Այդ կուսակցություններից յուրաքանչյուրն ուներ իր փաստարկներն ու պատճառաբանությունները: Միջկուսակցական սուր պայքար ծավալվեց նաև
կոալիցիայի մեջ գտնվող ՀՅԴ-ի և ՀԺԿ-ի միջև:
Միացյալ և անկախ Հայաստանի մասին ու
որպես դրա առաջին քայլ՝ Հայաստանի Հանրապետության գործող կառավարությունը
միացյալ Հայաստանի կառավարություն հայտարարությանը, ինչպես նաև, որպես միացյալ
խորհրդարան,
Հայաստանի
խորհրդում
արևմտահայ 12 ներկայացուցիչ ընդգրկելու
որոշմանը մեծ թվով հեղինակներ են անդրադարձել16: Ընդհանուր գծերով այդ բոլոր հեղիHovannisian, The Republic o f Armenia. Vol. 1, նաև` The
First Year, 1918-1919. Berkeley-Los Angeles-London, 1971,
Էջ
459-464,
նաև`Ա.
Վրացեան,
Հայաստանի
Հանրապետութիւն. Ե., 1993, Էջ 276-280:
16 Ահարոնյան Ա., Սարդարապատից մինչև Սևր և
Լոզան, Քաղաքական օրագիր, 1919-1927, Ե., 2001,
Ավագյան Գ., Միքայել Պապաջանյանի հասարակականքաղաքական գործունեությունը, ատենախոսության
սեղմագիր, Ե., 2009, Բաբաջանյան Վ., Միջկուսակցական
հարաբերությունները Հայաստանի Հանրապետությունում 1918-1920 թթ., Ե., 2017, Борьян Б., Армения, международная дипломатия и СССР, ч. 1-2, М., 1928-1929,
Գալոյան Գ. Հայաստանը և մեծ տերությունները 19171923 թթ., Ե., 1999, Դարբինյան Ա., Հայ ազատագրական
շարժման օրերէն, Ե., 2003, Խատիսյանը Ա., Հայաստանի
Հանրապետութեան ծագումն ու զարգացումը, Պէյրութ,
1968, Խոնդկարյան Ա., Օպոզիցիան հանրապետական
Հայաստանում, «Վէմ», 1933, Ա, էջ 63-82, Բ, էջ 68-79, 1934,
Գ, էջ 76-98, Ե, էջ 43-46, Խեչումյան Դ., Հայ Ժողովրդական
կուսակցության գաղափարախոսության և գործունեության հակաժողովրդական էությունը, ԼՀԳ, 1984, թիվ 2,
նույնի` Критческий анализ идеологии и политики
Армянской народной партии /1917-1921гг./, (ատենախոսության սեղմագիր) Е., 1987. Հակոբյան Ա., Հայաստանի խորհրդարանը և քաղաքական կուսակցությունները
1918-1920, Ե., 2005, նույնի` Հայ ժողովրդական կուսակցության գաղափարախոսությունը, ծրագիրը և մարտավարությունը, ԼՀԳ, թիվ 2(106), 2002, նույնի` Հայաստանի
Հանրապետությունը 1918-1920 թթ., Ե., 2018, Հովհաննիսյան Ռ., «Հայաստանի հանրապետություն», հատ. 1.
(1918–1919 թթ.), 2005, հատ. 2. (Վերսալից Լոնդոն 1919–
1920 թթ.), 2014, հատ. 3. (Լոնդոնից Սևր փետրվար –
օգոստոս 1920 թ.), 2015, Ղազարեան Վ., Համառօտ
պատմութիւն ՌԱԿ-ի, Պէյրութ, 1978, Եափուճեան Ա.,
Համառօտ պատմութիւն Ռամկավար Ազատական
Կուսակցութեան կազմաւորման, Գահիրէ, 1977, նույնի`
Արմենական
կուսակցութիւնը,
Պէյրութ,
1981,
Ճիզմեճեան Մ., Պատմութիւն ամերկահայ քաղաքական
կուսակցութեանց 1890-1925, Ֆրեզնո, 1930, Մելիքյան Վ.,
1917 փետրվարյան հեղափոխությունը և Հայաստանը, Ե.,

նական մարմինների ձևավորումը (1918 թ. մայիս–
հուլիս), (փաստաթղթերի և նյութերի ժողովածու), խմբ. Հ.
Սուքիասյան, 2009, 218 էջ նաև Հայաստանի
Հանրապետությունը 1918-1920 թթ. (քաղաքական
պատմություն), (փաստաթղթերի և նյութերի ժողովածու),
խմբ. Գ. Գալոյան, Վլ. Ղազախեցյան, Երևան, 2000։
11 Տե'ս Վրացյան Ս., Հայաստանի Հանրապետութիւն,
Պեյրութ, 1958, էջ 253:
12 Տե'ս ՀԱԱ, ֆ. 200, ց. 1, գ. 35, թ. 88:
13 Տե'ս ՀԱԱ, ֆ. 200, ց. 1, գ. 35, թ. 88, նաև`«Հայաստանի
Հանրապետության պառլամենտի օրենքները (1918-1920
թթ.)», պատ . խմբագիրներ Ս. Միրզոյան, Ֆ.
Մամիկոնյան, Ե.. 1998, էջ 55:
14 Տե'ս ՀԱԱ, ֆ. 200. ց. 1, զ. 35, մ. 2, թ. 84, նաև'
«Աշխատավոր», 1919 հունիսի 1:
15 Տե'ս ՀԱԱ, ֆ. 200. ց. 1, զ. 35, մ. 2, թ. 84, նաև`
«Հայաստանի
Հանրապետության
պառլամենտի
օրենքները (1918-1920 թթ.)», պատ. խմբագիրներ Ս.
Միրզոյան, Ֆ. Մամիկոնյան, Ե.. 1998, էջ 55, նաև`
«Աշխատավոր» , 1919 հունիսի 1, նաև` Richard G.
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նակներին որոշ վերապահումներով հանդերձ
կարելի է բաժանել երկու հիմնական խմբի.
ա) «Միացյալ և Անկախ Հայաստանի» և
դրա շարունակությունը կազմող «Հայաստանի
խորհրդի համալրման մասին» ակտերի
անվերապահ կողմնակիցներ ովքեր գտնում
են, որ դրանք ընդունվել են ճիշտ ժամանակին,
տվյալ պահին առաջացած միջազգային իրավական կացության տեսանկյունից արդարացված էին և երկրի ապագայի ու անվտանգության տեսանկյունից պատճառաբանված,
բ) հակադիր տեսակետի կողմնակիցները, որոնք հիմնականում արևմտամետ
կողմնորոշում ունեին, միաժամանակ պաշտպանելով Միացյալ և ամբողջական Հայաստանի գաղափարը, շեշտում էին, որ այն ժամանակավրեպ է և կարող է «խրտնեցնել» խոշոր
տերություններին, որոնք միշտ զգուշացել էին
հզոր Հայաստանի տեսլականից: Որ դրանք
ընդունվել են հապշտապ և առանց համաժողովրդական քննարկման: Որ հաշվի չեն
առնվել ինչպես ողջ արևմտահայության ու
ձևավորվող Սփյուռքի, այնպես էլ դրանց
շահերի արտահայտողներ Ազգային պատվիրակության և արտախորհրդարանական կուսակցությունների կարծիքները: Վերջիններիս
հատկապես մտահոգել էր խորհրդարանը
արևմտահայ 12 պատգամավորներով «Հայաստանի խորհրդի համալրման մասին» քաղաքական և իրավական որոշումը:
Միացյալ և անկախ Հայաստանի գաղափարը նորություն չէր և ինչպես իրավամբ
1997, Ռուբէն, Հայ յեղափոխականի մը յիշատակները, հ.
7/է/, Լօս Անճէլըս, 1952, մասն երրորդ, Հայաստանի
Հանրապետութիւնը, Սարդարյան Կ., Հայաստանի
հանրապետության պատմություն, Լոս-Անջելոս, 1992,
Սարգսյան Ս., Արևելահայ ռամկավար մամուլը 19181920թթ, Ե., 2019, Վրացեան Ս., Հայաստանի Հանրապետութիւն, Ե., 1993, նույնի` Բանակցութիւններ Ազգային պատվիրակութեան և ՀՀ միջեւ, Պոսթըն, 1920,
Հայաստանը բոլշևիկեան մուրճի և թրքական սալի
միջև, Պէյրութ, 1953, Վիրաբյան Վ., Հայաստանի Հանրապետությունը 1918–1920 թթ., Կառավարության ռազմաքաղաքական գործունեությունը և կուսակցությունները,
1999, Տասնապետեան Հ., Հ. Յ. Դաշնակցութիւնը իր
կազմութենէն մինչեւ Ժ. Ընդհ. ժողով (1890- 1924), Աթէնք,
1988, Փիրումեան Ռ., Հայաստանը Հ. Յ. Դ. – բոլշևիկ
յարաբերութիւնների ոլորտում (1917–1921 թթ.), 1997,
Քառյան Ս., Հայաստանի առաջին հանրապետության
պատմագրությունը, Ե., 2003, նույնի` Հայաստանի միջազգային դրությունը և արտաքին քաղաքականությունը
(1918–1923 թթ.), Ե., 2005, Քիւրքճեան Հ., Ուրուագիծ ՀՅԴ
պատմութեան 1914-1924 հնգամեակի, Աթէնք, 1988:

նշում է Ա. Հակոբյանը, այն առաջին անգամ
առաջ էր քաշել Ազգային պատվիրակության
նախագահ Պողոս Նուբարը 1918 թ. նոյեմբերի
30-ին` հորդորելով դաշնակիցներին ստեղծել
այդպիսի պետություն17: Պողոս Նուբարի և
արևմտահայ գործիչների մեծ մասը մտավախություն ունեին, որ Ռուսաստանն ի վերջո
կգրավի Հայաստանը18: Այդ պատճառով էլ
ձգտում էին հասնել Արևմտյան Հայաստանի
(հնարավորության դեպքում Կիլիկիայի հետ)
անկախության հռչակմանը: Այդ դեպքում
իրենց նպատակն էր նաև Պ. Նուբարի վարչապետությամբ կազմել ապագա կառավարությունը19:
Աշխարհամարտի ավարտից հետո ՀՀ իշխանությունները ևս պաշտպանեցին Միացյալ
Հայաստանի գաղափարը և ձեռնամուխ եղան
դրա իրագործմանը: Այդ մասին արևելահայ
պարբերական մամուլում առաջին անգամ
գրեց ՀԺԿ Երևանի կոմիտեի պաշտոնաթերթ
«Ժողովուրդը»20 1918 թ. դեկտեմբերի 8-ի համարում «Ազատ Հայաստան» վերնագրված
հրապարակման մեջ. «Միացեալ և Ազատ
Հայաստան` դա կլինի արմատական լուծումը
Հայկական հարցի, դա կլինի ամենանպատակահարմարը թե' միջազգային խաղաղութեան
և թե' հայ ժողովրդի շահերի տեսակետից»21:
Միացյալ և Ազատ Հայաստանի գաղափարը հրապարակավ հռչակեց ու պաշտպանեց
նաև 1919 թ. փետրվար 6-13-ին Երևանում տեղի ունեցած Արևմտահայերի երկրորդ համագումարը22, որը նաև իր ընտրած Գործադիր
մարմնին հանձնարարեց «գործնական քայլեր
անել Արարատեան Հանրապետութեան կաՏե՜ս Հակոբյան Ա., Հայաստանի խորհրդարանը և
քաղաքական կուսակցությունները 1918-1920, Ե., 2005, էջ
162
18
Տե՜ս Ճիզմեճեան Մ., Պատմութիւն ամերկահայ
քաղաքական կուսակցութեանց 1890-1925, Ֆրեզնո, 1930,
էջ 397:
19 Տե՜ս <<Արձագանք>>, Եկատերինոդար, 10 հունվարի,
1919:
20 <<Ժողովուրդ>> թերթի մասին ավելի մանրամսն տե'ս
Սարգսյան Ս., Հայ Ժողովրդական կուսակցության
<<Ժողովուրդ>> պաշտոնաթերթը, «Հայագիտության
հարցեր», թիվ 3(15), էջ 29-54:
21 Տե՜ս <<Ժողովուրդ>>, 8 դեկտեմբերի 1918:
22 Համագումարին մասնակցել են 55 պատգամավոր:
Որոշվել է աջակցել ՀՀ կառավարությանը հասնելու
Հայկական հարցի արդարացի լուծմանը և օգնել հայ
գաղթականությանը ծանր վիճակից դուրս գալու և այլ
կարևոր հարցեր:
17
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ռավարութեան ու խորհրդարանի հետ Միացեալ Ազատ Հայաստանի անկախութիւնը հայտարարելու և մեկ համազգային միութիւն
իրականացնելու համար»23: Ակտի գերնպատակը` մեկ ազգ, մեկ հայրենիք, մեկ կառավարություն գաղափարի պետական քաղաքականության իրագործում էր նշանակում: Իսկ
դրա համար անհրաժեշտ էր կազմել միացյալ
Հայաստանի կառավարություն և միացյալ
խորհրդարան24: Համագումարը նաև դիմեց ՀՀ
վարչապետին և խորհրդարանին «օր առաջ
հայտարարել Միացեալ, Ազատ Հայաստանի
անկախութիւնը» և այդ ուղղությամբ գործնական քայլեր անելու հորդորով25:
Որպես դրա առաջին քայլ` Հայաստանի
Հանրապետության գործող կառավարությունը
հայտարարվեց միացյալ Հայաստանի կառավարություն, ինչպես նաև, որպես միացյալ
խորհրդարան, որոշվեց Հայաստանի խորհրդում ընդգրկել արևմտահայ 12 ներկայացուցիչ` կազմի թվաքանակը հասցնելով 58-ի:
Սակայն «վերոհիշյալ արևմտահայ 12 ներկայացուցիչներն ըստ կուսակցական պատկանելության դաշնակցականներ էին»: Մինչդեռ
«Կովկասում ապաստանած արևմտահայ գաղթականության մեջ զգալի կշիռ ու ազդեցություն ունեին Հայ ռամկավարները և անաչառ
մոտեցման դեպքում այդ 12 անդամների թվում
պետք է որ լինեին նաև ռամկավարներ»26:
Կառավարության այդ որոշման դեմ անմիջապես իրենց բողոքն արտահայտեցին ձախ
թևին պատկանող սոցիալ-դեմոկրատական
ու էսէռական կուսակցությունները: Այդ որոշման դեմ բողոքեցին նաև կառավարության
մաս կազմող աջակողմյան ՀԺԿ-ն ու նրան
գաղափարակից ՀՍՌԿ-ն27. «ՀԺԿ-ն և ՀՍՌԿ-ն
դեմ էին ոչ թե միացյալ Հայաստանի գաղա-

փարին, այլ մայիսի 28-ի հայտարարագրի այն
հատվածին, որում Հայաստանի Հանրապետության գործող կառավարությունն իրեն հայտարարում էր միացյալ Հայաստանի կառավարություն»28: Կուսակցությունների դիրքորոշումների պատճառները բացատրելու համար
բանալի կարող է լինել այն կարևոր հանգամանքը, որ Հայաստանի առաջին հանրապետության տարիներին, բոլոր կարևոր հարցերում հայությունն իր գաղափարախոսությամբ,
ձգտումներով, ապագայի մասին տեսլականներով, ռազմավարությամբ և դրանց հասնելու
մարտավարական մոտեցումներով եղավ ու
մնաց հատվածական մտածողության կրողը29:
Իսկապես, հայ ժողովրդի երկու հատվածների
բաժանված լինելու իրողությունը և արևմտահայ ու արևելահայ հատվածների միասնության ապահովման խնդրի չլուծված լինելու
փաստն իբրև դարերով մեզ միմյանցից բաժանող հատվածականության համաախտանիշի
դրսևորում, մեծ ազդեցություն է ունեցել Հայաստանի հանրապետության ներքին կյանքի
և արտաքին քաղաքականության վրա: Այն
որպես «օբյեկտիվորեն գոյություն ունեցող
երևույթի քաղաքականացման արդյունք, ծագել է այն իրողությունից, որ հայ ժողովրդի
յուրաքանչյուր հատվածի կողմից կարևորվել է
իր առանձին քաղաքական նպատակը, ուստի
մի հատվածի շահերը վեր են դասվել մյուսի
նկատմամբ»30: Մի իրողություն, որը պահպանվել է դարեր շարունակ և առկա է նույնիսկ մեր
օրերում` ՀՀ-Սփյուռք գոյաձևով:
Կուսակցությունների մեծ մասը նույնպես
հաճախ որդեգրել է հատվածական, երբեմն էլ
միմյանց հակասող գործելակերպ: Այդպես
եղավ նաև Անկախ և միացյալ ակտի դեպքում:
Արևմտահայերն ակնհայտ վերապահությամբ
էին վերաբերում նորակազմ իշխանություններին: Գաղթականույունն էլ իր հերթին կարծում էր, որ ՀՀ իշխանությունները խտրական

Տե՜ս Համառոտ տեղեկագիր Արևմտահայ երկրորդ
համագումարի, Ե., 1919, էջ 13-14:
24
Տե՜ս Վրացյան Ս., Բանակցութիւններ Ազգային
պատվիրակութեան և ՀՀ միջեւ, Պոսթըն, 1920, էջ 6:
25 Տե՜ս «Համառոտ տեղեկագիր…», էջ 17, Վրացեան Ս.,
Բանակցութիւններ ազգային պատվիրակութեան և ՀՀ
միջեւ>>, Պոսթըն, 1920, էջ 4-5:
26
Հակոբյան Ա., Հայաստանի խորհրդարանը և
քաղաքական կուսակցությունները (1918-1920 թթ.), Ե.,
2005, էջ 198-199:
27 Ընդհանուր առմամբ ռամկավարներն ու գաղթութահայ
հնչակյանները հետևողականորեն պաշտպանում էին
միացյակ և անկախ Հայաստան ստեղծելու պահանջը
(տե՛ս «Երիտասարդ Հայաստան», 28 օգոստոսի, 1920):
23

Տե՛ս Հայոց պատմություն, հ. IV, գիրք առաջին, Ե.,
2010, էջ 75:
29 Հայ ժողովրդի մեջ հատվածականության ու դրանից
բխող գաղափարական երկփեղկված լինելու հիմնախնրի
մասին մանրամասն տե՛ս Հայրապետյան Կ., Հատվածականության հաղթահարման հիմնախնդիրը Հայաստանի Հանրապետությունում, «Վէմ» համահայկական
հանդես թիվ 4(64), հոկտեմբեր-դեկտեմբեր, 2018, էջ 164209
30 Տե՛ս Հայրապետյան Կ., նշվ. աշխ., էջ 165:
28
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վերաբերմունք են դրսևորում իրենց նկատմամբ: Բնավ պատահական չէր, որ արևմտահայերը խուսափում էին զինվորագրվելուց,
ինչը լուրջ խոչընդոտ էր ուժեղ բանակ ստեղծելու ճանապարհին: Այսինքն` հատվածական
մտածողությունը, որ ընդգծված դրսևորվեց
Միացեալ և անկախ Հայաստանի մասին
հայտարարությունից հետո, նոր երևույթ չէր.
«հատվածականությունը` որպես ազգայինքաղաքական առանձնահատուկ երևույթ, հայ
իրականության մեջ առավել ցցուն հանդես է
եկել 1917 թվականից»31:
Արևմտահայ գործիչների մեծ մասը ուներ
արևմտամետ կողմնորոշում և հետամուտ էր
միացյալ, անկախ Հայաստանի գաղափարի
իրականացմանը: Նրանք, նույնիսկ Հայաստանի Հանրապետությունը կոչում էին սոսկ
«Արարատյան»՝ գտնելով, որ հայրենիքի բուն
օրրանը Արևմտյան Հայաստանի տարածքն է:
Հավելենք, որ հատվածական մտածողությունն
ու արևելահայ-արևմտահայ տանդեմն առավել
ակնհայտ ու գործնական տեսք ստացավ հատկապես 1919 թ. «Միացյալ Հայաստանի մասին»
և դրանից բխող «Հայաստանի խորհրդի համալրման մասին» օրենքների հրապարակման
ժամանակ: Այն ոչ միայն խորացրեց տարաձայնություններն արևելահայերի և արևմտահայերի, դաշնակցականների ու հակադաշնակցական ուժերի միջև, այլև անզիջում պայքարի ձևով ըստ էության շարունակվեց մինչև
Հայաստանի առաջին հանրապետության
գոյավերջը:
***
1919 թ. մայիսի 28-ին Միացյալ և անկախ
Հայաստանի մասին արված հայտարարությանը յուրօրինակ արձագանքեց կոալիցիոն
կառավարության մաս կազմող ՀԺԿ-ն32: Ընդ
որում գործում էր ժողովրդականների երեք
թև`
ա) թիֆլիսյան` ի դեմս կուսակցության
կենտրոնական կոմիտեի,
բ) երևանյան` ի դեմս տեղի կոմիտեի և
գ) սփյուռքյան` ի դեմս Ազգային պատվիրակության կողմից ուղղորդվող ՀԺԿ-ին խիստ
գաղափարամոտ ռամկավարների:
Տե՛ս Հայրապետյան Կ., նշվ. աշխ., էջ 168:
Նախատեսում ենք շուտով ՀԺԿ պատմությանը
նվիրված մենագրություն հրատարակել, այդ պատճառով
ՀԺԿ-ի ծրագրերի և ծավալած գործունեության մասին
այստեղ չենք մանրամասնում:

Նկատենք, որ կառավարության այդ հայտարարությունը ինչպես փաստերի համադրությունն է ցույց տալիս, ՀԺԿ Հայաստանի
կոմիտեն կատարել էր առանց իրենց կենտրոնական կոմիտեի համաձայնության, իսկ
փարիզյան թևի հետ այն չէր էլ քննարկվել:
Իրավիճակը կտրուկ փոխվեց, երբ տեղ հասան
փարիզյան և թիֆլիսյան կենտկոմի հեռագրերը: Ժողովրդական կուսակցությունը նախ
ժխտեց իր մասնակցությունը ակտի մշակմանը, ապա հայտարարեց, որ մայիսի 28-ի ակտը
չի համապատասխանում հայ ժողովրդի շահերին, այն միակողմանի բնույթ է կրում, չունի
Պ. Նուբարի հավանությունը, չի բխում Հայկական հարցի միջազգային վիճակից, հետևաբար պետք է չեղյալ հայտարարվի: Կուսակցության պաշտոնաթերթ «Ժողովրդի ձայնը»
ելքը տեսնում էր նրանում, որ կառավարությունը պաշտոնապես դիմեր Ազգային
պատվիրակությանը և առաջարկեր փոխադարձ համաձայնությամբ հայության երկու
հատվածների ներկայացուցիչներից կազմել
ժամանակավոր կառավարություն և հրավիրել
Միացյալ Հայաստանի «հիմնադիր ժողով»33:
, որ դեռևս 1919թ. փետրվարի 6-ից 13-ը
Երևանում34 տեղի ունեցած արևմտահայ 2-րդ
համագումարն էր հանդիսավոր հայտարարել,
որ Հայաստանը միացյալ և անկախ է
ճանաչում35: Համագումարը նաև լիակատար
վստահություն էր հայտնել Ազատ և Միացյալ
Հայաստանի Պ. Նուպար փաշայի անդրանիկ
Դահլիճին: Միաժամանակ որոշել «իր վճռական որոշումն ու կամքը` ունենալ քաղաքական և պետական մէկ միութիւն համազգային
հատվածներու և երկրամասերու միավորութեամբ»36 և Պողոս Նուբարի «նախարարական
դահլիճին հետ անմիջական հարաբերութեան
մեջ մտնել` իրականացնելու և գործնականացնելու քաղաքական և պետական այն բոլոր
աշխատանքները, որոնք հարկավոր են Ազատ
Տե՛ս «Ժողովրդի ձայն», թիվ 120, 10.06.2019:
Տե՛ս Համառօտ Տեղեկագիր Արևմտահայ երկրորդ համագումարի և կազմակերպիչ կօմիտէի հաշիւը: Թիֆլիս,
Տպ. «Աշխատաւոր», 1919, էջ 4-5:
35 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 200, ց. 1, գ. 237, թ. 116-126: Տե՛ս նաև
Համառոտ տեղեկագիր արևմտահայ երկրորդ համագումարի, Ե., 1919, Թիֆլիս, էջ 13-14, տե՛ս նաև Հայաստանի Հանրապետությունը 1918-1920թթ., (քաղաքական
պատմություն), փաստաթղթերի և նյութերի ժողովածու,
Ե., 2000, էջ 88:
36 Տե՛ս նույն տեղում:
33
34

31
32
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և Միացեալ Հայաստանի պետական գոյութիւնը հիմնավորելու համար»37: Իսկ հինգերորդ
կետով համագումարը պարտադրեց իր կողմից ընտրած Գործադիր Մարմնին «գործնական քայլեր անել Արարատեան Հանրապետութեան նախարարութեան և խորհրդարանի
հետ Միացեալ Ազատ Հայաստանի անկախութիւնը հայտարարելու և …համազգային
միութիւնը իրականացնելու համար»38:
Մայիսի 28-ի ակտը ողջունեցին Հայաստանի առաջին հանրապետության ակունքներում կանգնած պետական ու հասարակական շատ կազմակերպություններ: Առանձին
շրջաբերականով հանդես եկան ՀՅԴ բյուրոն,
ՀՅԴ «Երկրի» Կենտրոնական կոմիտեն. «ՀՅԴ
Բյուրոն ջերմապես ողջունում է Հայաստանի
միացման և անկախության ակտի պաշտոնական հայտարարությունը»39: Ուսումնասիրողներից ոմանք գտնում են, որ. «Միացյալ Հայաստանի անկախության հայտարարման
ակտը հատվածականության վերացմանն ուղղված հանրապետության իշխանությունների
կողմից իրականացված քայլերից ամենակարևորն ու նշանակալին է եղել: Միացյալ,
Ազատ Հայաստանի հռչակումով Հայաստանի
Հանրապետությունում հայ ժողովրդի արևելահայ և արևմտահայ հատվածների փաստացի
իրավահավասարության հիմքն է դրվել»40:
Ժողովրդականները, սոցիալ-դեմոկրատները և էսէռները քննադատելուն զուգընթաց
հանդես եկան նաև բողոքի հայտարարություններով և ցուցադրաբար հեռացան խորհրդարանից: Միաժամանակ ընդդիմադիր բոլոր
կուսակցությունները (բացառությամբ էսէռների) բոյկոտ հայտարարեցին առաջիկա նոր
խորհրդարանի ընտրություններին: Դաշնակիցների տված կեղծ խոստումներից օրեցօր
ավելի ինքնավստահ ու անզիջում դարձած
ՀՀԴ-ական կառավարությունը մերժեց ընդունել ընդիմադիրների պահանջները: Հունիսի
24-ին ՀԺԿ նախարարները հետ կանչվեցին
կառավարությունից և ՀՅԴ-ՀԺԿ կոալիցիան
վերջ գտավ: ՀԺԿ-ն դարձավ արմատական
ընդդիմություն:

ՀԺ կուսակցությունը հիմնավորելով, որ
1919 թ. մայիս 28-ին ընդունված «Միացյալ և
անկախ Հայաստանի մասին» ՀՀ կառավարության ակտը41 չի համապատասխանում հայ
ժողովրդի շահերին, չընդունեց այն և պահանջեց չեղյալ հայտարարել այն: Ժողովրդականները գտնում էին, որ միացյալ Հայաստանի
հայտարարագիրը պետք է ընդունվեր հայկական երկու հատվածների` արևելահայերի և
արևմտահայերի փոխադարձ համաձայնությամբ ու մասնակցությամբ` Փարիզի ազգային
պատվիրակության հետ համախորհուրդ42:
Ռամկավար կուսակցությունը պաշտպանեց
այդ որոշումը. «մայիսի 28-ի ակտի ընդունումից առաջ ՀՀ կառավարությունը կարող էր
գոնե այդ մասին տեղյակ պահել իրեն, առավել
ևս, որ հայկական երկու պատվիրակությունների միջև առկա էր մրցակցություն»43:
ՀՅԴ-ՀԺԿ-ՀՍՌԿ միջկուսակցական վեճը
հարթելու նպատակով 1919թ. աշնանը Երևան
ժամանեց Ազգային պատվիրակության առաքելությունը (Վ. Թեքեյան, Ն. Տեր-Ստեփանյան,
որոնց միացավ Ս. Հարությունյանը): Հոկտեմբերի 29-ից մինչև նոյեմբերի 16-ը բանակցություններ վարվեցին Ազգային պատվիրակության առաքելության և ՀՀ պատվիրակության
միջև (Ս. Վրացյան (նախագահ), Շ. Միսաքյան
և Մ. Հարությունյան): Սակայն կողմերի անզիջողականության պատճառով բանակցությունները դրական արդյունքերի չհանգեցրին44:
Պատվիրակությունը պնդում էր Պողոս փաշային միացյալ Հայաստանի վարչապետի պաշտոնում նշանակելու պահանջը, որն անընդունելի էր ՀՅԴ-ի համար: Ակներև է, որ այդ
տարաձայնությունների հիմքում ընկած էին
ավելի շատ կուսակցական-հատվածական ու
պատվախնդրական հաշիվները, քան համապետական ու ազգային գերագույն շահերը:
Բանակցություններն ավարտվեցին անարդյունք:

Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 200, ց. 1, զ. 35, մ. 2, թ. 84, նաև`
«Աշխատաւոր», 1919 հունիսի 1:
42 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ.200, ց.1, գ.35, թ.116:
43 Տե՛ս Ղազարյան Ս., Միացյալ և անկախ Հայաստանի
մասին ՀՀ կառավարության 1919թ. մայիսի 28-ի
հայտարարությունն ու դրա հետևանքները, Կանթեղ,
թիվ 2, 2004, էջ 140:
44 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 200, ց. 1, գ. 210, թ. 25: Ինքնագիր:
41

Նույն տեղում, էջ 13:
Նույն տեղում, էջ 14:
39 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 88:
40 Տե՛ս <<Միացեալ եւ Անկախ Հայաստան>>, Կ. Պօլիս,
1919, էջ 92, նաև` Հայրապետյան Կ., նշվ. աշխ., էջ 202:
37
38
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վելով նաև անձնական շարժառիթներով, միշտ
չէ, որ ազգային խնդիրների լուծման հարցում
կառուցողական մոտեցում էր ցուցաբերում,
հաճախ դրսևորում էր ոչ իրատեսական գործելաձևեր, որոնք քաղաքական ռոմանտիզմի,
հայաստանյան վիճակի մասին իրական
պատկերացումներ չունենալու և «կուշտն ինչ
գիտի քաղցն ինչ է»-ի հետևանք էին:
7. Միացյալ Հայաստանի մասին հայտարարության ընդունման ժամանակ Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչված չէր այն
տերությունների կողմից, որոնց հայ գործիչները Հայաստանի դաշնակիցներ էին համարում, հետևապես պարզ չէր նաև, թե ինչպիսի
սահմաններ էր ունենալու հայկական պետությունը:
8. Հայ ժողովրդի իրավունքների ապահովման համար անհրաժեշտ ռեսուրսներ չկային:
Այդ ուժերի և հուսալի դաշնակիցների բացակայության արդյունքում մայիսի 28-ի ակտն
այդպես էլ մնաց թղթի վրա, չունեցավ որևէ
էական արտաքին քաղաքական հետևանք:
Սակայն դա նորակերտ հայոց պետականության իրավաքաղաքական անուղակի պատասխանն էր 387, 591, 1555, 1639 թթ.-երի
ապօրինի ակտերի: Ակտեր, որոնց կողմերը
ուժի դիրքերից մասերի էին բաժանել Հայաստանն ու հայ ժողովրդին:
9. Մեծ տերությունները Միացյալ Հայաստանի մասին ակտը «չնկատեցին», իսկ
մայիսի 28-ից հետո հայ քաղաքական ուժերի և
գործիչների միջև սրված հարաբերությունները
վերածվեցին քաղաքական «գզվռտոցի», որից
յուրաքանչյուրը փորձում էր իր օգուտը քաղել:
10. Մայիսի 28-ի ակտը թեև մնաց թղթի
վրա, սակայն բարոյահոգեբանական և իրավական նախադեպ ու նեցուկ դարձավ հաջորդ
սերունդների համար: Դարձավ ուղերձ ու
պատգամ, որն սկսեց առարկայանալ Արցախյան շարժումով և կունենա իր հաղթարշավը
նաև ապագայում:

1. Արևմտահայերի երկրորդ համագումարում (փետրվար, 1919) առաջարկված և
1919 թվականի մայիսի
28-ին ՀՀ մեկամյակի
կապակցությամբ Հայոց խորհրդարանի կողմից արձանագրված Անկախ և Միացյալ
Հայաստանի մասին ակտը հայկական հողերի
վերամիավորման և հայ ժողովրդի դարավոր
իղձերի իրականացման առումով կարևոր
իրավական փաստաթուղթ է:
2. Միջազգային ընդունված իրավանորմերին համապատասխան ՀՀ իշխանությունները փորձում էին հայոց պետականության
վերակերտումն իրականացնել տեղաբնիկ հայ
ժողովրդի պատմական հայրենիքում` Արևելյան և Արևմտյան միասնականացած Հայաստաններում:
3. Տարբեր քաղաքական ուժեր հայտարարությունն ընդունեցին ոչ միակերպ, որը
պատմականորեն ձևավորված հատվածականության դրսևորում էր: Այն նպաստեց հայ
գործիչների, կուսակցությունների միջև հակասությունների սրմանը և կոալիցիոն կառավարության կազմալուծմանը: Ըստ որում, այդ
բացասական հետևանքները պայմանավորված էին նաև սուբյեկտիվ գործոններով:
4. ՀՀ իշխանությունները մինչև Մուդրոսի
զինադադար պատրաստ էին որոշակի զիջումների, սակայն դրանից հետո չզիջող և պատեհապաշտ պահվածք որդեգրեցին և անում էին
ամեն ինչ սեփական իշխանությունը հնարավորինս քիչ զիջումներով պահպանելու համար:
5. Ստեղծված ոչ ցանկալի իրավիճակի
համար պատասխանատվության իրենց բաժինն ունեին բոլոր քաղաքական ուժերը և
գործիչները, մյուսներից առավել` կոալիցիոն
կառավարության մեջ մտնող ազդեցիկ քաղաքական ուժերը:
6. Հայ Ազգային պատվիրակության ղեկավար Պողոս Նուբարը, որը դիտվում էր որպես
արևմտահայերի ներկայացուցիչը, ղեկավար-
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Роль сельскохозяйственных кооперативов в реализации сельскохозяйственного
страхования в Армении
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levonkocharyan@outlook.com
Резюме: Сельскохозяйственная деятельность в Армении обычно осуществляется небольшими отдельными
сельскохозяйственными хозяйствами. В Армении приблизительно 340 000 аграрных экономик. Исходя из этого,
только 6 875 или почти 2% вовлечены в сельскохозяйственные кооперативы. Этот показатель намного выше в
развитых странах. Следовательно, возникает необходимость предпринять шаги для развития сельскохозяйственных кооперативов в Армении, что даст возможность внедрить сельскохозяйственное страхование гораздо
более эффективно и с высокой производительностью. В данной статье рассматриваются виды кооперативов, их
роль и связь с сельскохозяйственным страхованием.
Ключевые слова: страхование, сельское хозяйство, риски, кооператив, производство, продуктивность

The Role of Agrucultural Cooperatives in Implementation of Agricultural Insurance
in Armenia
Kocharyan L.A.
The Chair of Banking and Insurance of ASUE (Armenia, Yerevan)
levonkocharyan@outlook.com
Abstract: The agricultural activities in Armenia is usually done by small individual agricultural economies. There are
approximately 340,000 agricultural economies in Armenia. From this, only 6,875 economies of nearly 2% is involved in
agricultural cooperatives. This indicator is much higher in developed countries. Hence, necessity emerges to do steps for
developing agricultural cooperatives in Armenia, which will give chance to implement agricultural insurance much
more efficiently and with high productivity. This article discusses the types of cooperatives, their role and connection to
the agricultural insurance.
Keywords: Insurance, agriculture, risks, cooperative, production, productiveness

ոպերատիվների ցարգացման ուղղությամբ,
ինչը հնարավորություն կտա ներդնել ապահովագրական համակարգ ավելի քիչ ծախսերով և ավելի բարձր արդյունավետությամբ:
Սույն հոդվածում ներկայացված են
կոոպերատիվների տեսակները, դրանց դերը,
ինչպես նաև հնարավոր կապը ապահովագրության հետ:
Ինչպես ներկայացվել է հեղինակի մեկայլ
հոդվածում՝ «...ՀՀ-ում գյուղատնտեսական ար-

ՀՀ-ում գյուղատնտեսական գործունեություն են ծավալում հիմնականում անհատական
գյուղացիական
տնտեսությունները
բնակչության հատվածում: Հաշվվում է մոտ
340,000 փոքր գյուղացիական տնտեսություններ: Այդ գյուղական տնտեսություններից
միայն 6,875-ը կամ 2%-ն են գյուղացիական
կոոպերատիվների անդամ: Աշխարհում զարգացած գյուղատնտեսություն ունեցող երկրներում այս ցուցանիշը տասնյակ անգամներ
ավելի բարձր է: Հետևաբար, անհրաժեշտ է
քայլեր ձեռնարկել ՀՀ-ում գյուղացիական կո-

տադրանքի 96.5%-ը գոյանում է բնակչության
տնտեսություններից, իսկ ընդամենը 3.5%-ը՝
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առևտրային կազմակերպություններից: Գյուղատնտեսության 908 մլրդ ՀՀ դրամ համախառն արտադրանքի 876 մլրդ դրամը գոյանում է բնակչության տնտեսություններից,
որոնց քանակը մոտ 340,000 է»: Միայն այս

ռիսկերը բաշխվում են մի քանի սուբյեկտների
վրա:
2. Համատեղ տնտեսական գործունեությամբ կայուն շուկան ավելի մատչելի է:
3. Անհատական (առանձին-առանձին)`
գյուղացիների գործունեությունն ընթանում է
միայն ցածր տեխնոլոգիական մակարդակի
վրա, իսկ ուժերի միավորմամբ հնարավոր է
նոր տեխնոլոգիաներ ներդնել:
4. Գյուղատնտեսական կոոպերատիվը,
որպես միավորում, համարվում է վարկունակ
և վարկային ռեսուրսը նրա համար ավելի
մատչելի է, քան մեկուսացված սուբյեկտի`
գյուղացու համար:
ՀՀ-ում կոոպերատիվների գործունեությունը կարգավորվում է «Գյուղատնտեսական
կոոպերատիվների մասին» ՀՀ Օրենքով՝ Ընդունված է 2015 թվականի դեկտեմբերի 21-ին:
Համաձայն այս օրենքի՝ գյուղատնտեսական
կոոպերացիան գյուղատնտեսական կոոպերատիվների, կոոպերատիվների միությունների և դրանց անդամների համագործակցություն, որն իրականացվում է ագրոպարենային
համակարգում գործող տնտեսավարողների
նյութական, սոցիալական և այլ կարիքներին
առավել արդյունավետ բավարարման նպատակով, իսկ գյուղատնտեսական կոոպերատիվը ագրոպարենային համակարգում գործունեություն իրականացնող քաղաքացիների
և իրավաբանական անձանց անդամության
վրա հիմնված ու իր անդամների գույքային
փայավճարների կամավոր միավորման միջոցով մասնակիցների նյութական և այլ կարիքների բավարարման նպատակով ստեղծված
իրավաբանական անձ է:
Օրենքը սահմանում է նաև Կոոպերատիվի նպատակները: Դրանք են. Համագործակցությամբ հասնել առկա ռեսուրսների
ռացիոնալ օգտագործմանը, անդամների նյութական և այլ կարիքների բավարարմանը, նոր
նախաձեռնությունների իրագործմանն ու գործունեության արդյունավետության բարձրացմանը:
Համաձայն ապահովագրության միջազգային գնահատականների3՝ համատեղությունը գյուղատնտեսական ապահովագրության ամենասկզբունքային կետերից մեկն է,
իսկ կոոպերատիվները ապահովում են այդ

ցուցանիշը բավարար է եզրակացնելու համար, որ կոոպերատիվների զարգացումը ՀՀում ունի չափացանց մեծ կարևորություն:
Կոոպերատիվը ապրանքներ և ծառայություններ արտադրելու և մատակարարելու
նպատակով կամավոր սկզբունքներով ստեղծված տնտեսական միավոր է, որի անդամներն
իրականացնում են կառավարումը և համատեղ բաժանում առաջացած ռիսկերն ու շահույթը։ Գյուղատնտեսական արտադրական
կոոպերատիվը միավորում է գյուղատնտեսական մթերք արտադրողներին հողի մշակության և տեխնիկայի համատեղ օգտագործման
միջոցով գյուղատնտեսական արտադրություն
կազմակերպելու նպատակով, և հիմնվում է
արտադրության միջոցների և աշխատանքի
մասնակի կամ ամբողջական կամատեղման
վրա։ Ամենաշատ կոոպերտիվներ կան Ֆրանսիայում, այնուհետև Լեհաստանում և Իտալիայում։ Ապրաքաշրջանառության ծավալով
առաջին տեղում է Ֆրանսիան, երկրորդում՝
Գերմանիան, իսկ երրորդում՝ Բելգիան1։
Միջազգային փորձը ցույց է տալիս, որ
շուկայական հարաբերությունների պայմաններում, կոոպերացիան նպաստում է ինչպես
բուսաբուծական
ու
անասնապահական
մթերքների արտադրության, դրանց պահպանման, վերամշակման, իրացման, այնպես էլ
ագրարային ոլորտի բազմաբնույթ սպասարկումների, մատակարարումների, նոր տեխնոլոգիաների ներդրման արդյունավետության
բարձրացմանը: Այս ծառայությունների թվին է
դասվում նաև ապահովագրությունը:
Կոոպերատիվների հիմնական առավելություններն են2.
1. Գյուղատնտեսական
կոոպերատիվների անդամների եկամուտն ավել է, իսկ
ծախսը` պակաս, քանի որ ծախսերը և

1 Հատված՝ «Հայաստանի գյուղական համայնքներում
ագրոկենսաբազմազանության պահպանության և օգտագործման միջոցով կենսապայմանների բարելավում»
ծրագրից
2 Վրաստանի Գյուղատնտեսական կոոպերատիվների
զարգացման գործակալության հաշվետվոթյուն, 2014
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համատեղությունը: Այն հնարավորություն է
տալիս.
1. Բաշխել ապահովագրության պայմանագրերը՝ օգտագործելով ավելի քիչ ռեսուրս և
գործավարման ծախսեր: Ինչպես արդեն ներկայացվել է մեյայլ հոդվածում՝ գործավարման
ծախսերը ՀՀ-ում գյուղատնտեսական ապահովագրության վրա ունի մեծ և որոշիչ դեր,
հետևաբար դրանց կրճատումը ուղղակի
անհրաժեշտ է՝ ապահովագրական ընկերությունների համար ավելի մեծ գրավչություն
ապահովելու նպատակով:
2. Ապահովագրավճարները
հավաքագըրվում են կենտրոնացված կոոպերատիվներից, այլ ոչ թե առանձին տնտեսություններից, ինչը գործավարման ծախսերի տեսանկյունից նույնպես արդյունավետ է:
3. Վնասների գնահատման տեսանկյունից անհամեմատ ավելի հեշտ է կազմակերպել կոոպերատիվի հետ, քանի եթե փորձագետը հատ-հատ «բանակցի», վեճի մեջ
ընկնի առանձին տնտեսությունների հետ:
Համաձայն «Գյուղատնտեսական ապահովագրության իրականացման մեխանիզմները
համատեղության միջոցով. Գյուղատնտեսական կոոպերատիվներ» Բրազիլական հոդվածի4` գյուղատնտեսական կոոպերատիվները
մեծ դեր ունեն ագրոբիզնեսի ռիսկերի նվազեցման և կառավարման տեսանկյունից, ինչը
ուղղակի ազդեցութուն ունի նաև ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության վրա:
Այժմ ներկայացնենք կոոպերատիվների
հնարավոր ազդեցությունը ապահովագրության վրա՝ թվերով: Այսպես, եթե ՀՀ-ում գործող
340,000 գյուղատնտեսական կոոպերատիվների 70%-ը կազմեն 15 անդամներից բաղկացած
կոոպերատիվներ, ՀՀ-ում կունենանք 15,866
կոոպերատիվ և 102,000 անհատական տնտեսություններ: Ապահովագրական ընկերությունները այստեղ գործ կունենան 340,000 անձի
հետ, այլ 117,866, կամ 3 անգամ քիչ անձի հետ,
ինչը ապահովագրական պայմանագրերի
բաշխման և սպասարկման գործավարման
ծախսերը ուղղակիորեն կնվազեցնի 3 անգամ:

Հիմք ընդունելով, որ գյուղատնտեսական
ապահովագրության ապահովագրավճարների
մեջ բեռնվածությունը հիմնականում կազմում
է 30-35%, որից 10-15%-ը՝ նախատեսված շահույթն է, ապահովագրավճարի 20-25%-ը հնարավոր է 3 անգամ պակասեցնել՝ միայն
կոոպերատիվների ստեղծման միջոցով:
Կոոպերատիվների առկայությունը մեծ
դեր կունենա նաև վնասների գնահատման
պրոցեսների վրա: Ինչպես ապահովագրության մյուս տեսակներում, այնպես էլ գյուղատնտեսական
ապահովագրությունում
հայտերի կարգավորումը ուղեկցվում է
անհրաժեշտ
բազմաթիվ
փաստաթղթերի
հավաքագրումով, որը կարգավորման մեջ
ամենաժամանակատար պրոցեսն է: Հաճախ
գույքի ապահովագրության հայտերը կարգավորվում է 3 ամսից մինչև 1 տարի ժամկետներում: Հաշվի առնելով գյուղատնտեսական
ապահովագրության բարդության աստիճանը,
ինչպես նաև ՀՀ-ում փորձի բացակայությունը՝
այս պրոցեսները կարող են էական երկար
տևել: հետևաբար, կոոպերատիվների միջոցով
փաստաթղթաշրջանառությունը մի քանի
անգամ ավելի արագ հնարավոր կլինի
կազմակերպել, քան անհատական տնտեսությունների հետ առանձին-առանձին:
ՀՀ-ում գյուղատնտեսական ապահովագրության պայմանագրերի կնքումը խանգարող ամենամեծ խոչընդոտը հողերի բաժանման փաստաթղթավորման և սեփականության վկայականների բացակայությունն է: Կոոպերատիվների միջոցով ավելի հեշտ կլինի
բացահայտել ապահովագրվող այգիները,
դրանց կոորդինատները, բերքատվությունը,
տարիքը, և այլ անհրաժեշտ տեղեկատվություն՝ ռիսկերի գնահատման և պայմանագրերի
կնքման համար:
Վերոնշյալից կարելի է եզրակացնել, որ
կոոպերատիվները դրական ազդեցություն
ունեն.
1. Ապահովագրավճարների վրա՝ գործավարման ծախսերի նվազեցման միջոցով,
2. Պայմանագրերի բաշխման վրա,
3. Վնասների գնահատման և փաստաթղթաշրջանառության վրա,
4. Ռիսկերի գնահատման և տեղանքի
կոորդինացման վրա:
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Հետևաբար, կոոպերատիվների անհրաժեշտությունը ՀՀ-ում գյուղատնտեսական
ապահովագրության արդյունավետ ներդրման
համար շատ մեծ է:
Ներկայացնենք ՀՀ-ում կոոպերատիվների
զարգացման համար անհրաժեշտ քայլերը.
1. Պետական աջակցության միջոցով: Պետությունը սուբսիդավորման, նպատակային
ծրագրերի իրագործման, բարենպաստ օրենսդրական դաշտի ձևավորման միջոցով խթանում է գյուղատնտեսական կոոպերացիայի
զարգացումը, ագրոպարենային համակարգում կոոպերատիվների ստեղծումը, վերջիններիս գիտական, կադրային, տեղեկատվական և խորհրդատվական ապահովումը: Համաձայն Գյուղատնտեսական կոոպերատիվների մասին ՀՀ Օրենքի՝ Գյուղատնտեսական
կոոպերատիվներին պետական աջակցության
հիմնական ուղղություններից մեկը գյուղատնտեսությունում ապահովագրական համակարգի ներդրմանն աջակցությունն է: Գյուղատնտեսական կոոպերատիվների աջակցությունն իրականացվում է պետական ծրագրով,
որի մշակման և հաստատման կարգը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:
2. «Գյուղատնտեսությունը
Ապահովագրողների Ազգային Գործակալություն» հասարակական կազմակերպության միջոցով:
ԳԱԱԳ-ը ՀՀ-ում Գյուղատնտեսական ապահովագրության իրականացման նպատակով
կենտրոնական Բանկի կողմից ստեղված մարմին է, որին անդամակցում են ապահովագրական ընկերությունները: Այն ունի գրեթե
նույն գործառույթները, ինչ Ավտոապահովագրողների Բյուրոն՝ ԱՊՊԱ համակարգում:
Հետրաբար, ԳԱԱԳ-ը իր նպատակների իրագործման համար համագործակցում է պետական մարմինների հետ հանդիսանալով
միջնորդ ապահովագրական ընկերությունների և պետության միջև: Այս գործառույթի
շրջանակներում ԳԱԱԳ-ը կարող է ձեռնարկել
միջոցառումների համալիր շղթա՝ կոոպերատիվների զարգացման համար:
3. Ապահովագրական ընկերությունների
կողմից: Ապահովագրական ընկերությունները
կարող են կիրառել տարբեր բոնուսային և
զեղչային պայմաններ՝ կոոպերատիվների
միջոցով ապահովագրվելը ավելի գրավիչ
դարձնելու նպատակով: Օրինակ, անհատ

տնտեսության կողմից պոլիսի ձեռքբերումը
կարող է լինել 20-30%-ով ավելի թանկ, քան
կոոպերատիվներին անդամակցելու դեպքում:
4. «Գյուղատնտեսության ոլորտում ապահովագրական համակարգի ներդրման փորձնական ծրագրի իրականացման համար պետական աջակցություն» ծրագրի շրջանակներում կարելի է ստեղծել հատուկ տեսակի
կոոպերատիվներ՝ «Ապահովագրական կոոպերատիվներ», որոնք կստեղծվեն հատուկ
գյուղատնտեսական ապահովագրության շըրջանակներում, և հետագայում կկարողանան
վերաձևափոխվել՝ դառնալով արտադրական
կամ սպառողական կոոպերատիվներ: Դրանք
իրենց բնույթով, կառավարման ձևով, նպատակներով և կանոնադրությամբ նույնն են, ինչ
գյուղատնտեսական կոոպերատիվները, սակայն գրանցվում են հենց ԳԱԱԳ-ում՝ հեշտացված և առանց վճարների տարբերակով, և
օգտվում են միայն ապահովագրական ծառայություններից: Սա հնարավորություն կտա
ապահովագրության միջոցով հիմքեր ստեղծել
ՀՀ-ում գյուղատնտեսական կոոպերատիվների
համատարած կիրառման համար:
Այսպիսով, կոոպերատիվները, հանդիսանալով աշխարհի զարգացած երկրներում
ապահովագրության բաշխման լավագույն միջոց, կարևոր դեր ունեն ՀՀ-ում գյուղատնտեսական ապահովագրության ներդրման համար բոլոր այն տեսանկյուններից, որոնք ներկայացվեցին սույն հոդվածում:
1.
2.

3.

4.

5.

6.
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Возможные распределительные механизмы сельскохозяйственного страхования
в Армении
Кочарян Л.А.
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Резюме: Несмотря на то, что плотность сельского хозяйства в ВВП Армении уменьшается из года в год (в 2012
году он составлял 17,9%, а в 2017 году - 14,9), экономика сельского хозяйства является самой большой сферой
экономики в Армении, с точки зрения количество рабочей силы и плотность ВВП, продовольственная
безопасность и т. Д. Плотность сельскохозяйственного труда в общем количестве рабочей силы в Армении
составляет 31,3%, что очень велико по сравнению с другими сферами. Отсюда можно сделать вывод, что
сельскохозяйственное страхование может стать вторым по величине видом страхования после ОСАГО. В этой
статье будут обсуждаться механизмы распределения страховых продуктов в Армении и их полезность в
сельскохозяйственном страховании.
Ключевые слова: страхование, сельское хозяйство, распределение, агент, банк, комиссия
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Abstract: Notwithstanding the fact, that the density of agriculture in GDP of Armenia is decreasing year by year (it was
17.9% in 2012 and 14.9 in 2017), the agricultural economy is the largest sphere of economy on Armenia with the
number of labor, density in GDP, food security point of view, etc. The density of agricultural labor in total number of
labor in Armenia is 31.3%, which is very huge in comparison with other spheres. Hence, we can conclude, that
agricultural insurance can become the 2nd largest line of business in insurance after CMTPL. This article will discuss the
distribution mechanisms of insurance products in Armenia and its usefulness in agricultural insurance.
Keywords: Insurance, Agriculture, distribution, agent, bank, commission

ահռելի թիվ է մյուս ոլորտների համեմատությամբ: Հետևաբար, կարելի է եզրակացնել, որ
գյուղատնտեսական ապահովագրությունը միտում ունի դառնալ ՀՀ-ում ապահովագրության ամենաընդգրկում և սփռված ճյուղը՝
ԱՊՊԱ-ից հետո:
Սույն հոդվածում կներկայացնենք ՀՀ-ում
ապահովագրության պրոդուկտների բաշխման ձևերը, խնդիրները, ինչպես նաև կառաջարկենք մեխանիզմներ գյուղատնտեսական
ապահովագրության արդյունավետ բաշխման
համար:
ՀՀ ընդհանուր հողային մակերեսը կազմում է 2,974,300 հա, որից գյուղատնտեսական

Չնայած այն հանգամանքին, որ ՀՀ-ում
գյուղացիական արտադրանքի տեսակարար
կշիռը ՀՆԱ-ում տարեցտարի նվազում է
(2012թ.-ն՝ 17.9%, իսկ 2017-ին՝ 14.91), այնուամենայնիվ գյուղատնտեսությունը ՀՀ ամենաընդգրկուն ոլորտն է՝ և՛ զբաղվածների տեսակարար կշռով, և՛ ՀՆԱ մեջ տեսակարար կըշռով, և՛ պարենային անվտանգության տեսանկյունից: Գյուղատնտեսական ոլորտի զբաղվածների տեսակարար կշիռը ՀՀ ընդհանուր
զբաղվածության մեջ կազմում է 31,3%, ինչը
1

https://data.worldbank.org/indicator/NV.AGR.TOTL.ZS?
locations=AM
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1. Գործող 6 ապահովագրական ընկերությունների հաստիքային աշխատակիցների
կողմից՝ ուղիղ վաճառքների միջոցով,
2. Ֆիզիկական և իրավաբանական անձ
ապահովագրական գործակալների կողմից,
որոնց քանակը մոտ 5,000 է,
3. Բանկերի և վարկային կազմակերպությունների մասնաճյուղերի կողմից, որոնք
հանդիսանում են նաև ապահովագրական
գործակալ,
4. Online վաճառքների և բջջային հավելվածների միջոցով:
Վերոնշյալ բաշխման եղանակներից ամենաընդգրկունը գործակալական վաճառքներն
են: Մինչև 2017թ.-ը ԱՊՊԱ վաճառքների գրեթե 90%-ը իրականացվում էր գործակալական
ցանցի միջոցով: 2017-ի վերջից ՀՀ ԿԲ և
Ավտոապահովագրողների Բյուրոյի որոշմամբ
գործակալական միջնորդավճարները 15%-ից
նվազեցին մինչև 5%, որի արդյունքում շատ
գործակալներ դադարեցրեցին իրենց գործունեությունը: Արդյունքում մոտ 20-30%-ով պակասեց գործակալական վաճառքները, սակայն
միևնույն է, այն մնում է ամենամեծը և
արդյունավետը:
Online վաճառքները կազմում են ընդհանուր վաճառքների ընդամենը 1.9%-ը:
Բանկային վաճառքների տեսակարար
կշռի վերաբերյալ վիճակագրական տվյալներ
առկա չեն, սակայն կարելի է եզրակացնել, որ
բանկային վաճառքները նույնպես առանցքային դեր ունեն ԱՊՊԱ վաճառքների մեջ՝ ի
շնորհիվ նրանց ներկայացվածության ՀՀ ամբողջ տարածքում: Այսպես, Բանկային համակարգը Հայաստանի ֆինանսական շուկայի
ամենամեծ ոլորտն է: 2017թ. դեկտեմբերի 31-ի
դրությամբ, Հայաստանի Հանրապետությունում կար 17 գործող առևտրային բանկ: Դրանք
ունեն 528 մասնաճյուղ Հայաստանում և Լեռնային Ղարաբաղում, որից 237 գտնվում են
Երևանում: Հայաստանյան առևտրային բանկերի աշխատակիցների ընդհանուր թիվը
կազմել է 11,175 մարդ2: 2019թ. ապրիլի 13-ի
դրությամբ այս թվերը գրեթե չեն շեղվել, իսկ
բանկերի քանակը մնացել է նույնը:
Ապահովագրական
ընկերությունները
նույնպես ունեն բավականին լայն ընդգրկ-

վածությունը ՀՀ ամբողջ տարածքով: Օրինակ,
ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ Ապահովագրակական ընկերությունը ունի 47 ներկայացուցչություն
Երևանում և ՀՀ բոլոր մարզերում: Ռոսգոստրախ Արմենիա ԱՓԲԸ-ն նույնպես ներկայացված է ՀՀ ամբողջ տարածքում՝ 46 գրասենյակների շնորհիվ3: Սիլ Ինշուրանս ԱՓԲԸն մարզերում ունի 3 մասնաճյուղ4: Մյուս 3-ի
ընդգրկվածությունը նույնպես լայն է:
Հիմք ընդունելով ՀՀ ապահովագրական
շուկայի ընդգրկվածությունը, բաշխման առավել լայն մեխանիզմները, փորձը և արդյունավետությունը, ստորև ներկայացվում են
գյուղատնտեսական
ապահովագրության
բաշխման հետևյալ ցանցերը կամ եղանակները.
1. Ապահովագրական ընկերությունների
կողմից ուղիղ վաճառքներ՝ մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների միջոցով:
2. Ապահովագրական
գործակալների
ցանցի միջոցով: Այստեղ հիմնական
խնդիրը կայանում է նրանում, որ գործակալները չեն տիրապետում գյուղատնտեսական ապահովագրության, և առհասարակ ապահովագրական պրոդուկտների
նրբություններին, և վերապատրաստման
ընդգրկուն և լայնածավալ միջոցառումների կարիք է առաջանում: Այնուամենայնիվ, գործակալական վաճառքները մնում
են աշխարհում ապահովագրական պրոդուկտների բաշխման ամենահայտնի եղանակը:
3. Բանկերի մասնաճյուղերի միջոցով:
Բանկերը և վարկային կազմակերպությունները, որոնք արդեն իսկ հանդիսանում
են ապահովագրական ընկերությունների
գործակալներ, կարող են ապահովագրության այլ պրոդուկտների հետ միասին վաճառել նաև գյուղատնտեսական ապահովագրության պոլիսներ: Ավելին, գյուղատնտեսական ապահովագրությունը կարելի է համադրել գյուղատնտեսական վարկավորման հետ, մշակել վարկային պայմանների ավելի գրավիչ պայմաններ՝
ապահովագրության առկայության դեպքում, կամ, եթե ավելի խստապահանջ

Հայաստանի բանկային ոլորտի ընդհանուր նկարագրություն, KPMG Հայաստամ Փետրվարի 28, 2018թ.
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գտնվեն, գյուղատնտեսական վարկերի
տրամադրման համար ապահովագրությունը դարձնեն պարտադիր պահանջ:
4. Համայնքապետարանների
միջոցով:
ՀՀ-ում կա 10 մարզ (Երևանից բացի), որոնցում գործում են 866 գյուղական համայնքներ5: Այսինքն, 866 համայնք կարող է
գործակալական պայմանագրեր կնքել
ապահովագրական
ընկերությունների
հետ, և միջնորդ հանդիսանա ֆերմերի և
ապահովագրական ընկերության միջև:
Արդյունքում, եթե օրենքը թույլ է տալիս,
համայնքապետարանների բյուջեն կհամալրվի լրացուցիչ միջոցներ՝ միջնորդավճարների հաշվին: Համայնքապետարանները կարող են գյուղատնտեսական ապահովագրության պայմանագրեր վաճառել
առանց միջնորդավճարների և գործակալական պայմանագրերի:
5. Հայփոստ ՓԲԸ միջոցով: Ներկայումս
‹‹Հայփոստ›› ՓԲԸ-ն իր գործունեությունը
ծավալում է 900 փոստային բաժանմունքներում, որոնք գործում են ՀՀ բոլոր քաղաքներում և գյուղերում6: Սա ահռելի ռեսուրս է ապահովագրական ընկերությունների համար՝ պոլիսների բաշխման տեսանկյունից: Հայփոստ ՓԲԸ-ին տրամադրում է ինչպես բանկային, այնպես էլ
ապահովագրական ծառայություններ՝ ի
դեմս ԱՊՊԱ-ի: Հետևաբար, մնում է միայն
վերապատրաստել գրասենյակների աշխատակիցներին և մեկնարկել գյուղատնտեսական ապահովագրության պայմանագրերի վաճառքը:
6. Կոոպերատիվների միջոցով: Համաձայն ԱՎԾ կողմից 2014թ. անցկացված
համատարած գյուղատնտեսական հաշվառման՝ ՀՀ-ում առկա 340,000 գյուղական
տնտեսություններից միայն 6,875-ը կամ
2%-ն են գյուղացիական կոոպերատիվների անդամ7: Աշխարհում զարգացած
գյուղատնտեսություն ունեցող երկրներում
այս ցուցանիշը տասնյակ անգամներ
ավելի բարձր է: Հետևաբար, անհրաժեշտ է
քայլեր ձեռնարկել ՀՀ-ում գյուղացիական
կոոպերատիվների ստեղծման, զարգաց-

ման համար, ինչը միանշանակ մեծ դրական ազդեցություն կունենա ապահովագրության բաշխման, ինչպես նաև ապահովագրական հայտերի կարգավորման,
վնասների գնահատման, սպառողների
պաշտպանության և վեճերի լուծման
համար:
Այսպիսով, կարելի է եզրակացնել, որ ՀՀում արդեն իսկ գոյություն ունի ապահովագրության բաշխման կայացած ցանց, որը
ամուր հիմք կարող է դառնալ գյուղատնտեսական ապահովագրության ներդրման, տարածման և զարգացման համար:
Օգտագործված գրականություն
Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք
2018 - Գյուղատնտեսություն
2. World bank report - Agriculture, forestry, and
fishing, value added (% of GDP), 2017
3. ՀՀ
Ավտոապահովագրողների
Բյուրո,
Վիճակագրություն ԱՊՊԱ ոլորտի մի շարք
ցուցանիշների վերաբերյալ, 31.12.2018թ.
4. Հայաստանի բանկային ոլորտի ընդհանուր
նկարագրություն, KPMG Հայաստան Փետրվարի 28, 2018թ.
5. Հայաստանի
Համայնքների
Միություն,
Համայնքների Քարտեզ:
6. https://www.armstat.am/file/doc/99510798.pdf
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Текущее состояние и тенденции в сфере ИКТ в Республики Армении
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Армянский государственный экономический университет (Армения, Ереван)
mher.shahinyan1996@gmail.com
Резюме: Индустрия информационных технологий является одним из наиболее динамично развивающихся и
прибыльных секторов экономики, что очень перспективно для стран с ограниченными природными ресурсами.
Необходимость развития армянского сектора ИКТ проистекает из особенностей нашей экономики и
геополитического положения. В статье мы провели SWOT-анализ в контексте сравнительного анализа
показателей, характеризующих уровень развития ИКТ в странах региона, и попытались выявить перспективы
экономического влияния сектора информационных технологий в нашей стране.
Ключевые слова: Информационные технологии, Индекс готовности сети, Научно-исследовательский
институт, Сетевое окружение, Научное производство, Технопарк и Технополис.

Current state and trends in ICT sector in the Republic of Armenia
Shahinyan M. S.
Armenian State University of Economics (Armenia, Yerevan)
mher.shahinyan1996@gmail.com
Abstract: Information technology industry is one of the most dynamically developing and profitable sectors of the
economy, which is very promising for countries with scarce natural resources. The need for the development of the
Armenian ICT sector stems from the peculiarities of our economy and geopolitical position. In the article, we have
conducted SWOT analysis in the context of a comparative analysis of the indicators characterizing the level of ICT
development in the regional countries and tried to reveal the prospects of economic impact of the IT sector in our
country.
Keywords: Information Technology, Network Readiness Index, Research Institute, Network Environment, Science
Production, Technopark and Technopolis.

տաբներով: Հատկապես զարգացող երկրները
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում
արդյունավետ քաղաքականություն մշակելու
և իրականացնելու, ինչպես նաև ոլորտի
մրցունակությունը բարձրացնելու համար
պետք է դառնան յուրատեսակ տարածաշրջանային լիդերներ, ինչը հնարավոր է մրցակցային առավելությունների հստակ բացահայտման և իրացման շնորհիվ:
ՀՀ ՏՀՏ ոլորտի զարգացման անհրաժեշտությունը բխում է մեր տնտեսության և աշխարհաքաղաքական դիրքի առանձնահատկություններից: Այդուհանդերձ, ոլորտի զար-

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների արդյունաբերությունը տնտեսության ամենադինամիկ զարգացող և շահութաբեր ոլորտներից
է, ինչը շատ հեռանկարային է սակավ բնական
ռեսուրսներ ունեցող երկրների համար: Այն,
լինելով առավելապես գիտատար, հնարավորություն է տալիս ինտեգրվել միջազգային
տնտեսական գործընթացներին և ձևավորել
մրցունակ տնտեսություն: Այդ է հիմնական
պատճառը, որ ներկայումս աշխարհի գրեթե
բոլոր երկրներում հատուկ ուշադրություն է
դարձվում այդ ոլորտի զարգացմանը, ինչը
սրում է մրցակցությունը միջազգային մասշ-
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գացման տեսլականի մշակումը պետք է
հիմնվի մրցակցային առավելությունների
առավելագույն իրացման և խոչընդոտների
հաղթահարման սկզբունքների վրա: Սա պահանջում է SWOT վերլուծություն, ինչն իրականացվել է տարածաշրջանային երկրների
ՏՀՏ ոլորտների զարգացման մակարդակը
բնութագրող ցուցանիշների հետ համեմատական վերլուծության համատեքստում:
Հարավկովկասյան տարածաշրջանի երկրներում ՏՀՏ ոլորտի զարգացման միտումների
և յուրաքանչյուր երկրի մրցակցային առավելությունների
գնահատման
առանցքը
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների գլոբալ
զեկույցի
շրջանակներում
մշակվող
և
հրապարակվող
ցանցային
պատրաստվածության
ինդեքսն
է:
Տարածաշրջանային երկրների համեմատությամբ ՀՀ ՏՀՏ ոլորտի մրցակցային առավելությունների, զարգացման խոչընդոտների և հնարավորությունների վերաբերյալ համապարփակ պատկերացում կազմելու համար անհրաժեշտ է ցանցային պատրաստվածության
ինդեքսը քննարկել ըստ առանձին բաղադրիչների, որտեղ արտացոլվում են համապատասխան բալային գնահատականները1: Ցանցային
պատրաստվածության ինդեքսի առաջին հենասյունը նպատակ է հետապնդում գնահատելու մի կողմից` քաղաքական ու կարգավորման, իսկ մյուս կողմից` գործարար ու նորամուծական միջավայրերը: Քաղաքական ու
կարգավորման միջավայրերի գնահատման
բաղադրիչները տարածաշրջանային երկրներում 2016 թ. ունեցել են հետևյալ բալային
գնահատականները (աղյուսակ 1), որոնք վկայում են այն մասին, որ տարածաշրջանային
երկրներում օրենսդրական մարմինների գործունեությունն ունի գրեթե նույն արդյունավետության մակարդակը՝ Ադրբեջանի և Վրաստանի փոքր առավելությամբ: Նույնը կարելի է
ասել նաև մյուս ցուցանիշների առումով՝
բացառությամբ «պայմանագիր կնքելու և իրագործելու համար անհրաժեշտ օրերի քանակի»
և «պայմանագիր կնքելու և իրագործելու համար անհրաժեշտ գործառույթների քանակի»
ցուցանիշների, որտեղ ՀՀ-ն բացարձակ ետնա1 Ծանոթություն. ինդեքսի վերլուծության համար որպես
թարմ տվյալների աղբյուր վերցվել է «Տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների գլոբալ զեկույց»-ի վերջին
հրապարակումը (2016թ.):

պահն է: ՀՀ-ն բացարձակ առավելություն չունի
քաղաքական և կարգավորման ենթաինդեքսի
որևէ բաղադրիչի կտրվածքով, ինչը հիմք է
տալիս պնդելու, որ, այլ հավասար պայմաններում, ՀՀ քաղաքական և կարգավորման
միջավայրերը նվազ հրապուրիչ են տարածաշրջանում:
Գրեթե համանման իրավիճակ է գործարար և ինովացիոն միջավայրի ինդեքսի
կտրվածքով (աղյուսակ 2): Գործարար և ինովացիոն պայմանների բաղադրիչներից ՀՀ-ն
բացարձակ առաջատար է ՏՀՏ ոլորտում հարկային բեռի մեծության և բարձրագույն կրթության ընդգրկման շրջանակների բաղադրիչներով, Վրաստանը՝ կառավարման դպրոցի
որակի բաղադրիչով, իսկ Ադրբեջանը՝ նորագույն տեխնոլոգիաների ու վենչուրային կապիտալի հասանելիության բաղադրիչներով:
Ինչպես նկատելի է, գործարար և ինովացիոն
պայմանները նախընտրելի են Վրաստանում,
իսկ Ադրբեջանում և Հայաստանում գրեթե
միանման են:
Այսպիսով, ՏՀՏ ոլորտի զարգացման միջավայրի բարենպաստության առումով տարածաշրջանային երկրներում որոշակի առավելություն ունի Վրաստանը, իսկ Հայաստանը
ետնապահն է:
Ցանցային պատրաստվածության ինդեքսի
մյուս հենասյունն արտացոլում է պատրաստվածության մակարդակը: Այն բաղկացած է
ենթակառուցվածքների, հասանելիության և
հմտությունների միասնական ցուցանիշներից:
Ենթակառուցվածքների ինդեքսի բաղադրիչները և 2016 թվականին դրանց համապատասխան արժեքները տարածաշրջանային
երկրներում կարելի է ներկայացնել հետևյալ
աղյուսակի միջոցով (աղյուսակ 3):
Աղյուսակում ներկայացված տվյալները
վկայում են այն մասին, որ Հայաստանը մըրցակցային առավելություն ունի էլեկտրաէներգիայի արտադրության և անվտանգ ինտերնետ սերվերների թվաքանակի ցուցանիշներով, Վրաստանը՝ միջազգային ինտերնետհոսքի ցուցանիշով: ՀՀ-ն և Ադրբեջանը շարժական կապից ծածկույթի ցուցանիշով հավասար դիրք են զբաղեցնում:
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Աղյուսակ 1
Քաղաքական և կարգավորման միջավայրի ինդեքսի կառուցվածքն ու գնահատականները
հարավկովկասյան տարածաշրջանում 2016 թ.-ին (Աղբյուր՝ The Global Information Technology
Report 2016, Innovating in the Digital Economy, World Economic Forum, Geneva:)
Քաղաքական և կարգավորման միջավայր

Հայաստան

Վրատան

Օրենսդրական մարմինների գործունեության
արդյունավետություն /1-7/

3,2

3,9

3,7

ՏՀՏ ոլորտը կարգավորող օրենքների արդյունավետություն /1-7/

4,2

3,8

5,0

Իրավական անկախություն /1-7/
Վեճերի կարգավորման իրավական համակարգի
արդյունավետություն /1-7/
Ճգնաժամային /սնանկացման/ գործընթացների իրավական
կարգավորման համակարգի արդյունավետություն /1-7/

3,0

4,1

3,2

3,3

3,9

3,8

2,8

3,7

3,5

3,5

3,3

3,5

86

90

85

49

33

40

570

285

277

Մտավոր սեփականության պաշտպանություն /1-7/
Ոչ օրինական համակարգչային ծրագրերի տեսակարար կշիռը
կիրառվող ընդհանուր ծրագրերի մեջ
Պայմանագիր կնքելու և իրագործելու համար անհրաժեշտ
գործառույթների քանակը
Պայմանագիր կնքելու և իրագործելու համար անհրաժեշտ օրերի
քանակը

Ադրբեջան

Աղյուսակ 2
Գործարար և ինովացիոն միջավայրի ինդեքսի կառուցվածքն ու գնահատականները
հարավկովկասյան տարածաշրջանում 2016 թ (Աղբյուր՝ The Global Information Technology Report
2016, Innovating in the Digital Economy, World Economic Forum, Geneva:)
Գործարար և ինովացիոն միջավայր

Հայաստան

Վրաստան Ադրբեջան

Նորագույն տեխնոլոգիաների հասանելիություն /1-7/

4,4

4,3

5,0

Վենչուրային կապիտալի հասանելիություն /1-7/

2,5

2,2

2,7

Բիզնես սկելու համար անհրաժեշտ օրերի քանակ

19,9

16,4

39,8

Բիզնես սկսելու համար անհրաժեշտ գործընթացների քանակ

3

2

3

Տեղական շուկայում մրցակցության պայմաններ

2

2

2

Հարկային բեռի մեծությունը ՏՀՏ ոլորտում ընդհանուր հասույթի
նկատմամբ /1-7/

4,8

4,7

4,3

Բարձրագույն կրթության ընդգրկման շրջանակ /տեսակարար կշիռ
ընդհանուր բնակչության մեջ/

46,6

39,2

23,2

Կառավարման դպրոցի որակը /1-7/

3,4

3,8

3,3

Բարձր տեխնոլոգիաների պետական սպառում /1-7/

2,8

3,0

4,2

Վրաստանում (նաև ՀՀ-ում) առավելագույն
հնարավոր արժեք ունի: Հայաստանում ցածր է
ֆիքսված կապի սակագինը՝ գնահատված
$/րոպե չափման միավորով, ինչը մրցակցային
առավելություն է մեր երկրի համար:
Հմտությունների ենթաինդեքսի բաղադրիչների առումով պատկերը հետևյալն է (աղյուսակ 5):

Ինչ վերաբերում է հասանելիության ենթաինդեքսին, ապա տարածաշրջանային երկրներում դրա բաղադրիչները 2016 թվականին
ունեցել են հետևյալ արժեքները (Աղյուսակ 4):
Տվյալները փաստում են այն մասին, որ
Վրաստանում առավել բարենպաստ է ինտերնետի և հեռախոսակապի ոլորտների մրցակ
ցային միջավայրը: Ընդ որում, այս ցուցանիշը
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Աղյուսակ 3
Ենթակառուցվածքների ինդեքսի կառուցվածքն ու գնահատականները Հարավկովկասյան
տարածաշրջանում 2016 թ.-ին (Աղբյուր՝ The Global Information Technology Report 2016, Innovating in
the Digital Economy, World Economic Forum, Geneva:)
Ենթակառուցվածքների ինդեքս
Էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը կվտ/մարդ

Հայաստան

Վրաստան

Ադրբեջան

2576,7

2241,7

2480,0

Շարժական կապից ծածկույթ
Միջազգային ինտերնետ-հոսք կիլոբիթ/վրկ` յուրաքանչյուր
օգտագործողի համար

100

99,1

100

44,5

71,0

32,2

Անվտանգ ինտերնետ սերվերներ` միլիոն բնակչի հաշվով

40,9

37,1

13,5

Աղյուսակ 4
Հասանելիության ինդեքսի կառուցվածքն ու գնահատականները տարածաշրջանային
երկրներում 2016 թ.-ին (Աղբյուր՝ The Global Information Technology Report 2016, Innovating in the
Digital Economy, World Economic Forum, Geneva:)
Հասանելիություն

Հայաստան

Վրաստան

Ադրբեջան

Շարժական կապի սակագին $/րոպե

0,22

0,09

0,35

Ֆիքսված կապի սակագին $/ամիս

21,04

29,25

28,34

2,0

2,0

1,73

Ինտերնետի և հեռախոսակապի ոլորտներում
մրցակցության ինդեքսը /0–2/

Աղյուսակ 5
Հմտությունների ենթաինդեքսի կառուցվածքն ու գնահատականները Հարավկովկասյան
տարածաշրջանում 2016 թ.-ին (Աղբյուր՝ The Global Information Technology Report 2016, Innovating in
the Digital Economy, World Economic Forum, Geneva:)
Հմտություններ
Կրթական համակարգի որակը /1-7/
Մաթեմատիկական, հետազոտական փորձառնության ու
ուսուցման որակը /1-7/
Միջնակարգ կրթության տարածվածություն
Չափահաս բնակչության գրագիտության տեսակարար կշիռ

Հայաստան

Վրաստան

Ադրբեջան

3,5

3,1

3,1

4,4

3,5

3,3

96,6

99,4

102,8

99,8

99,8

99,8

ջանն առաջատար է միջնակարգ կրթության
տարածվածության ցուցանիշով:
Ընդհանրացնելով քննարկումները՝ կարող
ենք նկատել, որ պատրաստվածության հենասյան բաղադրիչները բնութագրող ցուցանիշով
առաջատարը Հայաստանն է /43-րդ տեղը՝ 139
երկրներից/, ինչը էական մրցակցային առավելություն է:
Ինչպես նշել ենք, ցանցային պատրաստվածության ինդեքսի մյուս տարրը օգտագործման հենասյունն է, որը բաղկացած է անհատական, բիզնեսի և պետական օգտագործման

Հմտությունների հենասյան ցուցանիշով
տարածաշրջանում առաջատարը Հայաստանն է, որին հաջորդում են Վրաստանը և
Ադրբեջանը: Տարածաշրջանային երկրների
համեմատությամբ ՀՀ-ում ավելի բարձր են
կրթության և մաթեմատիկական, հետազոտական փորձառնության ու ուսուցման որակի
ցուցանիշների արժեքները: Չափահաս բնակչության գրագիտության տեսակարար կշռի
ցուցանիշով դիտարկվող երկրներն ունեն
համանման զարգացման մակարդակ: Ադրբե-
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ենթաինդեքսներից: Անհատական օգտագործման ենթաինդեքսն արտացոլում է 7 հիմնական պարամետրերի միջինացված գնահատա-

կանը, որոնք 2016 թվականին տարածաշրջանային երկրներում ունեցել են հետևյալ արժեքները (աղյուսակ 6):

Աղյուսակ 6
ՏՀՏ անհատական օգտագործման ենթաինդեքսի կառուցվածքն ու գնահատականը
Հարավկովկասյան տարածաշրջանում 2016 թ.-ին (Աղբյուր՝ The Global Information Technology
Report 2016, Innovating in the Digital Economy, World Economic Forum, Geneva:)
Հայաստա
ն

Վրաստա
ն

Ադրբեջա
ն

Բջջային բաժանորդների թիվը 100 բնակչի հաշվով

115,9

124,9

110,9

Անհատական ինտերնետ օգտագործողների տեսակարար կշիռը

46,3

48,9

61,0

Համակարգիչ ունեցող ընտանիքների տեսակարար կշիռը

51,5

45,8

51,7

Ինտերնետից օգտվող ընտանիքների տեսակարար կշիռը
Ֆիքսված լայնաշերտ ինտերնետ կապից օգտվողների քանակը
100 բնակչի հաշվով
Շարժական լայնաշերտ ինտերնետ կապից օգտվողների քանակը
100 բնակչի հաշվով
Սոցիալական կայքերի օգտագործման ակտիվության ցուցանիշ /17/

46,6

41,0

54,6

9,1

12,2

19,9

34,2

21,8

61,5

5,7

6,0

6,1

ՏՀՏ անհատական օգտագործման ենթաինդեքս

Աղյուսակ 7
ՏՀՏ բիզնեսի օգտագործման ենթաինդեքսի կառուցվածքն ու գնահատականը
Հարավկովկասյան տարածաշրջանում 2016 թ.-ին (Աղբյուր՝ The Global Information Technology
Report 2016, Innovating in the Digital Economy, World Economic Forum, Geneva:)
Հայաստա
ն

Վրաստա
ն

Ադրբեջա
ն

4,1

4,2

4,7

Նորամուծությունների տարածվածություն /1-7/
Միլիոն բնակչի հաշվով բիզնեսի կողմից գրանցված
պատենտների
ինդեքսը /1-7/

3,8

3,4

4,1

2,8

1,7

0,5

Business-to-business ինտերնետի օգտագործման ինդեքս /1-7/

4,7

4,6

5,2

Business-to-consumer ինտերնետի օգտագործման ինդեքս /1-7/

4,4

4,0

4,9

Կադրերի պատրաստվածության մակարդակի ինդեքս /1-7/

3,4

3,4

3,7

ՏՀՏ բիզնեսի օգտագործման ենթաինդեքս
Բիզնեսի համար նախատեսված տեխնոլոգիաների զարգացման
մակարդակ /1-7/

Աղյուսակ 8
ՏՀՏ պետական օգտագործման ենթաինդեքսի կառուցվածքն ու գնահատականները
Հարավկովկասյան տարածաշրջանում 2016 թ.-ին (Աղբյուր՝ The Global Information Technology
Report 2016, Innovating in the Digital Economy, World Economic Forum, Geneva:)
ՏՀՏ պետական օգտագործման ենթաինդեքս

Հայաստան
4,1

Վրաստան
3,7

Ադրբեջան
5,2

Առցանց մատուցվող պետական ծառայությունների ինդեքս. /0–1/

0,61

0,60

0,43

ՏՀՏ ներդրման կառավարության հաջողությունների ինդեքս /1-7/

4,3

4,1

5,4

ՏՀՏ կիրառման հեռանկարայինության ինդեքս /1-7/
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ման հենասյան կտրվածքով տարածաշրջանում առավելություն ունի Ադրբեջանը:
Ցանցային պատրաստվածության ինդեքսի
մյուս՝ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների
ազդեցության հենասյունը ներառում է տնտեսական և սոցիալական ազդեցության ենթաինդեքսները: Վերջիններս իրենց բաղադրիչներով և դրանց համապատասխան արժեքներով
կարելի է ներկայացնել հետևյալ աղյուսակների միջոցով (աղյուսակներ 9 և 10), որոնցում
ներկայացված տվյալները վկայում են այն
մասին, որ այս հենասյան բաղադրիչներով ևս
Ադրբեջանը տարածաշրջանում առաջատար
է:
Եթե տնտեսական ազդեցության մակարդակով Ադրբեջանին հաջորդում է Հայաստանը, ապա սոցիալական ազդեցության մակարդակով առաջատարը Վրաստանն է, որին հաջորդում է Ադրբեջանը: Հայաստանը գիտատար ոլորտներում ներգրավված աշխատողների տեսակարար կշռի ցուցանիշով առաջատարն է: Մյուս ցուցանիշներով ՀՀ-ն հիմնականում զիջում է:

Ըստ էության, քննարկվող բաղադրիչներն
մեծ մասամբ առավել մեծ արժեք ունեն
Ադրբեջանում, ինչը հիմք է տալիս պնդելու, որ
այդ երկիրը ՏՀՏ անհատական օգտագործման
տեսանկյունից տարածաշրջանում ունի մըրցակցային առավելություն: Հայաստանում
հուսադրող է 100 բնակչի հաշվով շարժական
լայնաշերտ ինտերնետ կապից օգտվողների
թվաքանակի
համեմատաբար
ցուցանիշի
բարձր արժեքը, սակայն ընդհանրացված ցուցանիշով այն զիջում է Ադրբեջանին: Գրեթե
համանման իրավիճակ է նաև բիզնեսի կողմից
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների օգտագործման ենթաինդեքսի առումով (աղյուսակ
7), որտեղ Հայաստանը մրցակցային առավելություն ունի միլիոն բնակչի հաշվով բիզնեսի
կողմից գրանցված պատենտների ինդեքսով:
Պետության կողմից տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների օգտագործման առումով
պատկերը հետևյալն է (աղյուսակ 8):
Ամփոփելով տեղեկատվական տեխնոլոգիաների օգտագործման հենասյան քննարկումը՝ կարող ենք փաստել, որ ՏՀՏ օգտագործ-

Աղյուսակ 9
ՏՀՏ տնտեսական ազդեցության ենթաինդեքսի կառուցվածքն ու գնահատականները
տարածաշրջանային երկրներում 2016 թ.-ին (Աղբյուր՝ The Global Information Technology Report
2016, Innovating in the Digital Economy, World Economic Forum, Geneva:)
Տնտեսական ազդեցություն
ՏՀՏ ազդեցությունը նոր ապրանքների արտադրության և
ծառայությունների
մատուցման վրա /1-7/
ՏՀՏ ազդեցությունը նոր կազմակերպական մոդելների ձևավորման
վրա /1-7/

Հայաստա
ն

Վրաստա
ն

Ադրբեջա
ն

4,5

4,0

4,8

4,3

3,4

4,8

Աղյուսակ 10
ՏՀՏ սոցիալական ազդեցության ենթաինդեքսի կառուցվածքն ու գնահատականները
տարածաշրջանային երկրներում 2016 թ.-ին (Աղբյուր՝ The Global Information Technology Report
2016, Innovating in the Digital Economy, World Economic Forum, Geneva:)
Սոցիալական ազդեցություն
ՏՀՏ ազդեցությունը հիմնական ծառայությունների
հասանելիության
մակարդակի վրա /1-7/
Ինտերնետի հասանելիությունը դպրոցներում /1-7/
ՏՀՏ ազդեցությունը կառավարման արդյունավետության վրա /1-7/
Ցանցային ներկայացվածության ինդեքս, /0–1/
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Հայաստա
ն

Վրաստա
ն

Ադրբեջա
ն

4,3
4,2
4,5

4,5
4,5
4,8

4,9
4,3
5,4

0,53

0,59

0,43

ԽՍՀՄ խոշորագույն կենտրոններից մեկը:
Բարձր տարիքի մասնագետները որոշակի
ժամանակահատված վերապատրաստվելուց
հետո հնարավորություն կունենան կրկին աշխատել ՏՀՏ ոլորտում: Այդ պատճառով անհրաժեշտ է իրականացնել կրթական բարեփոխումներ` շեշտադրելով միջազգային բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների
հետ համագործակցությունը և ՏՀՏ ոլորտի
կազմակերպություններ-բուհեր կապի ինտենսիվացումը:
Հայաստանյան ՏՀՏ ոլորտի աշխատավարձի
մակարդակը ցածր է: Ըստ ձեռնարկություն
ների ինկուբատոր հիմնադրամի կատարած
վերլուծությունների` 2018 թ. տեղական ընկերություններում կրտսեր տեխնիկական աշխատողի միջին աշխատավարձը տատանվում
է 300-400 ԱՄՆ դոլարի սահմաններում, իսկ
ավագ մասնագետներինը՝ հասնում է 3500
ԱՄՆ դոլարի: Օտարերկրյա բաժնեմասնակցությամբ ընկերություններում տեխնիկական
մասնագետի աշխատավարձի չափը կազմում
է 400-ից 3500 ԱՄՆ դոլար: Այս առումով ՀՀ ՏՀՏ
ոլորտը բավականին հրապուրիչ է ներդրողների համար:
ՏՀՏ ոլորտի զարգացման միջազգային
փորձի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս,
որ տեխնոպարկերի և տեխնոպոլիսների հիմնումը նպաստում է ՏՀՏ ոլորտի արագ տեմպերով զարգացմանը, ինչը ներկայումս իրականացվում է նաև ՀՀ-ում: 2018 թ.-ի ընթացքում Հայաստանում գործել է մոտ 800 ՏՀՏ
ընկերություն։ Մարզային զարգացման ծրագրերի շրջանակներում կրթական և գործարար
ենթակառուցվածքների զարգացման շնորհիվ
գործող ընկերությունների թիվը տարեցտարի
աճում է ՀՀ այլ մարզերում, հատկապես
Շիրակի և Լոռու մարզերում: Միայն 2017-18
թթ. հիմնադրվել է 150 նոր ընկերություն
(գործող ընկերությունների 18.8%-ը): Նույն
ժամանակահատվածում ՏՀՏ ոլորտի աշխատատեղերի թիվն աճել է մոտ 4200-ով1: Սակայն, հակված ենք պնդելու, որ ՏՀՏ ոլորտի
առաջընթացն առավելապես պայմանավոր-

Այսպիսով, մեր կողմից իրականացված
վերլուծության արդյունքները վկայում են այն
մասին, որ տարածաշրջանային երկրները ՏՀՏ
ոլորտի գրավչության առումով գրեթե հավասարազոր մրցունակ են: Կարող ենք փաստել,
որ ՀՀ ՏՀՏ ոլորտը տարածաշրջանում աչքի չի
ընկնում ընդգծված մրցակցային առավելություններով: Մյուս կողմից, թեև որոշակի ցուցանիշների առումով ետնապահն է, սակայն,
վիճակը չի կարելի համարել անհուսալի:
Հակված ենք պնդելու, որ առավելապես գիտատար և ռեսուրսախնայող ՏՀՏ ոլորտն իր
բնույթով առավելագույնս է համապատասխանում ՀՀ տնտեսության զարգացման հնարավորություններին և պահանջներին:
Ոլորտի զարգացման խոչընդոտներից կարելի է համարել դպրոցներում համացանցի
տարածվածության ցածր մակարդակը: Եթե
խոշոր քաղաքային համայնքներում դպրոցներն ապահովված են լայնաշերտ ինտերնետ
կապով, ապա գյուղական համայնքներում այն
շքեղություն է: Անգամ մայրաքաղաքային շատ
դպրոցներում համացանցով ապահովվածությունը դրական ազդեցություն չի ունենում:
Անհրաժեշտ ենք համարում դպրոցների ինֆորմատիզացիան և ուսումնական գործընթացում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ներգրավման շրջանակի ընդլայնումը:
ՀՀ ՏՀՏ ոլորտի կայուն զարգացման համար
անհրաժեշտ ենք համարում մրցակցային
առավելությունների իրացումը, որոնցից կարելի է նշել հետևյալները՝ գիտահետազոտական ներուժ, բարձրակարգ մասնագետների
առկայություն, ՏՀՏ ոլորտում աշխատավարձի
ցածր մակարդակ:
Գիտահետազոտական ներուժը պայմանավորված է դեռևս ԽՍՀՄ տարիներից պահպանվող գիտահետազոտական ինստիտուտների և կրթական հաստատությունների առկայությամբ, որոնք բավարար ներդրումների
իրականացման դեպքում կարող են հարմարվել նոր միջավայրին և մեծապես նպաստել
ՏՀՏ ոլորտի զարգացմանը: Մյուս կողմից,
շարունակվում է մասնագետների պատրաստման գործընթացը:
Բարձրակարգ մասնագետների առկայությունը նույնպես պայմանավորված է ոլորտի
ավանդույթներով, քանի որ Հայաստանը
ԽՍՀՄ տարիներին հանդիսացել է ՏՀՏ ոլորտի

«ՏՀՏ ոլորտը Հայաստանում» թեմայով զեկույց:
Հայաստանում տեղեկատվական եվ
հեռահաղորդակցության տեխնոլոգիաների ոլորտի
հետազոտություն, Ձեռնարկությունների ինկուբատոր
հիմնադրամ, Երևան, 2018թ.:
1
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նում են Թուրքիայի և Ադրբեջանի կողմից
իրականացվող շրջափակման արդյունքում:

ված է մարդկային կապիտալի զարգացմամբ:
Սա ենթադրում է կրթական համակարգի բարեփոխումներ, նորարարական գաղափարների մշակման ու զարգացման համար անհրաժեշտ միջավայրի ապահովում, ՏՀՏ ոլորտի
ձեռնարկությունների, բուհերի և աշխատաշուկայի միջև համագործակցության ապահովում: Այդ նպատակին հասնելու համար
անհրաժեշտ է գիտատար արտադրություն
նախաձեռնողներին և արտադրողներին հասցեական աջակցության և հարկային արտոնությունների տրամադրում:
Կարծում ենք, որ հնարավոր կլինի ձևավորել և զարգացնել ՀՀ ՏՀՏ ոլորտը, ինչը
հնարավորություն կտա կրճատել գործարքային ծախսերը և առանց էական խոչընդոտների
դուրս գալ միջազգային շուկա: Սա բավականին նպաստավոր է ՀՀ տնտեսության համար, քանի որ, թողարկելով թվայնացման
ենթակա արտադրանք և դրանք վաճառելով
ցանցային միջավայրում, ՀՀ-ն հնարավորություն կստանա որոշակիորեն մեղմելու այն
բացասական հետևանքները, որոնք առաջա-

Օգտագործված գրականության ցանկ
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Սեփական դաշտի առավելության մոդելավորումը (HGA) միմյանց դեմ խաղացող
ֆուտբոլային ակումբների հաղթանակի հավանականությունը գտնելու համար
Մանուկյան Ա. Ա.
Ազգային Հետազոտական համալսարան Բարձրագույն Տնտեսագիտության Դպրոց
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sargis-97@mail.ru

Պ. Կ. Կատիշեվ
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Ամփոփում: Սեփական դաշտի առավելությունը HGA (home ground advantage) հանդիսանում է ֆուտբոլային խաղի ելքի վրա ազդեցություն ունեցող ամենակարևոր հանգամանքներից մեկը: Որպեսզի ճիշտ
գնահատել ֆուտբոլային խաղի ելքի հավանականությունը անպայման հարկավոր է հաշվի առնել
փոփոխական HGA:
Փոփոխականը մոդելավորելով կարելի է տեղադրել մոդելի մեջ /օրինակ. the ordered probit model / ,
որպեսզի ավելի ճշգրիտ հնարավոր լինի կանխագուշակել խաղի ելքը: Տվյալ աշխատանքի մեջ
քննարկվող մոդելը ունի հետևյալ տեսքը.
=
+
+
, որը ընդգրկում է թմերի բոլոր կարևոր հատկանիշները:
Վճռորոշ բառեր՝ սեփական դաշտի առավելությունը, ֆուտբոլային խաղի ելքի հավանականությունը,
հաղթող տոկոսադրույքի մոդելավորում:

Моделирование преимущества своего поля (HGA) для нахождения вероятности победы
футбольных клубов, играющих друг против друга
Манукян А. А.
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Резюме: Преимущество своего поля HGA (home ground advantage) является одним из основных факторов
влияющих на исход футбольного матча. Для того, чтобы правильно оценить вероятность исхода футбольного
матча обязательно нужно рассматривать переменную HGА. Моделировав переменную можно поставить в
модель (например, пробит–модель упорядоченного), чтобы более точно предсказать исход матча. Модель,
рассматриваемая в данной работе имеет вид yij=ai-aj+hi+εij, которая включает все важные характеристики
команд.
Ключевые слова: преимущество своего поля, вероятность исхода футбольного матча, моделирование
выигрышной маржи.
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Introduction
Pollard (1986) has estimated the advantage of the team playing on its home ground in tournaments
where each team plays an equal number of matches at home and away. He has concluded that the number of
matches won by the teams playing at home, expressed in percentage from the total number of games, equals
50%. Although this method may be applicable to the medium of the whole tournament, it is apparently
inadequate when studying the efficiency of individual clubs. The team playing home may win quite more or
less than 50%, being a relatively strong or weak team. Snyderan Purdy (1985) showed the limitations of this
approach when viewing the basketball university tournaments; they found out that the teams of Division 2
won only 40% of their home matches against the teams of Division 1. As the quality of teams differs we
should consider the typical characteristic skills of the home and guest teams.
To estimate the advantages of the home field correctly we will need to model the team skills.
Modelling
The winning margin between the teams i and j, which play on the field of team i looks as follows:
y =a -a +h +ε ,
Where a and a - are the parameters of strength of teams i and j respectively, h - is the advantage of
team i on its home ground, and
is the error. From the logical point of view the equation is quite simple.
The winning margin equals the difference between the teams’ strength, plus the advantage of the team which
plays on its home ground, and the error. We assume that all a and h are constant values for the whole
season. y = (-1,0,1), depending on whether the host team won, the match ended in a draw or the guest team
won respectively (such values of
result from the ordered probit model). We may say that
is the goal
margin. For example, when the team wins at its home ground with the score 4:0, and as a guest team wins
with the score 3:1, there is no advantage of home ground, if
is not considered. But if it is, it shows a
difference of 2 goals.
Using the Lagrange multiplier method to find the HGA
Let
be the winning margin for the home team i against the team j. For N teams this produces a matrix
of N N with nulls on the major diagonal. Line folding gives a difference between the scored and missed
goals of the guest team (HGD), and the folding by column gives a negative difference between the scored
and the missed goals of the guest team (AGD).
For team i, HGD = ∑
y , АGD = ∑
y

∑

HGD = - ∑

AGD

As only differences

are used, and not relatives, we will limit to
∑
=0
Thus, we use the common Lagrange multiplier.
∑
a
a
h + λ∑ a
Minimization S = ∑
y
We differentiate by parts:
a : I = 1 to N, h : I = 1 to N, λ= 2N+1
(1) -∑
2 y
a
a
h +∑
2 y
a
a
(2) -∑

∑

2 y

a

a

h

+ λ = 0, I=1 to N

h = 0, I=1 to N

a =0

Equation (1) results in:
∑
y = N 1 a

HGD = Na
N 1 h
N 1 h
(3) HGD = Na

∑
N 1 h
∑
a

a

For I = 1 to N we have,
∑ HGD = N ∑ a + N 1 ∑ h
(4) HGD = N 1 H, where H = ∑
h total sum of home ground advantages of all individual teams
Supplying equation (2) into (1) we’ll have,
=∑

y

a

a

h =
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∑

∑

y
AGD

=

=

(5)

∑

a
h

a
H
AGD
H

=

∑

∑
h+ N
N 1 a
h
Na

AGD

N = HGD

N

NH + ∑

1 H

1 a =

h + N∑

a

0

From (4) we have,
= HGD

HGD = 0 =>λ = 0

As = 0, then (5) will turn into
(6)
Supplying (6) into (3) we’ll have,

1

2

=
1
we can calculate H, and knowing it, we can find individual values for
By formula
, using the formula
2 .
The peculiarity of this procedure is that instead of complex regressive procedures we will use just a
calculator to find .
Table1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Team
Leicester
Manchester
United
Arsenal
Manchester
City
Tottenham
Southampton
WestHam
Liverpool
Swansea
Newcastle
Stoke
Sunderland
Chelsea
Watford
Everton
Norwich
WestBrom
CrystalPalace
Bournemouth
AstonVilla

HW
12

HD
6

HL
1

Hf
35

Ha
18

HGD
17

AW
11

AD
6

AL
2

Af
33

Aa
18

AGD
15

h
-0,20467

12
12

5
4

2
3

27
31

9
11

18
20

7
8

4
7

8
4

22
34

26
25

-4
9

1,22222
0,61111

12
10
11
9
8
8
7
8
6
5
6
6
6
6
6
5
2

2
6
3
7
8
6
7
4
6
9
6
5
5
5
3
5
5

5
3
5
3
3
5
5
7
7
5
7
8
8
8
10
9
12

47
35
39
34
33
20
32
22
23
32
20
35
26
20
19
23
14

21
15
22
26
22
20
24
24
20
30
19
30
30
26
23
34
35

26
20
17
8
11
0
8
-2
3
2
1
5
-4
-6
-4
-11
-21

7
9
7
7
8
4
2
6
3
7
6
5
3
4
5
6
1

7
7
6
7
4
5
3
5
6
5
3
9
2
8
6
4
3

5
3
6
5
7
10
14
8
10
7
10
5
14
7
8
9
15

24
34
20
31
30
22
12
19
25
27
20
24
13
14
20
22
13

20
20
19
25
28
32
41
31
42
23
31
25
37
22
28
33
41

4
14
1
6
2
-10
-29
-12
-17
4
-11
-1
-24
-8
-8
-11
-28

1,22222
0,33333
0,88889
0,11111
0,5
0,55556
2,05556
0,55556
1,11111
-0,11111
0,66667
0,33333
1,11111
0,11111
0,22222
0
0,38889
H= 5,684

We consider the EPL 2015-2016 season. The results of the season are known. There are N teams in the
1 times with other teams at home field, and
1 times on the away field.
league, each of which plays
Let us calculate for all the clubs of the season. In Table 2 you can find the data for all the teams.
∑
= ∑
/
1 , where is the total sum of home ground advantages for all
= 108/19 = 5,684.
individual teams.
/
2 , that is the home ground advantage for each team
For each team
is the difference between the goals scored on the home field and those scored on the away field, subtracting
and divided by
2 . All the variables in the equation are known. For example, for Southampton:
,

0,88889.

It is important to mention that there are teams which play on their home field worse than when away. In
this case such a team is Chelsea.
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2

4

5,684
18

0,11111

The ≪ ≫ sign shows that Chelsea has a negative advantage at home ground, which means the team
plays worse at home than playing away. We assume that the scored and missed goals show more information
than just wins, losses and draws. Table 1 confirms this easily. Playing on home field Chelsea has won 5
times, lost - 5 times and played draws for 9 times. Playing on the away field, the team has won 7 times, lost 7 times and played draws for 5 times. So it turns out that Chelsea has scored 3*5 + 1*9 = 24 on the home
ground, and 3*7 + 1*5 = 26 on the away ground. That is, the goals already contain information about losses
and wins.
Conclusion
The present work makes it clear that to determine the match outcome there is no need to focus on the
teams’ strength and the position it has in the listing. There are a number of factors which impact the match
outcome strongly as, for example, the home ground advantage is. After all there are teams which lose about
once or twice in home matches per season, but at the same time win just thrice playing in the away matches.
By using the HGA the probability of the match outcome may be predicted more accurately not only in
football, but also in any other team sport.
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Abstract: The expected result of this work will be creating a model which will allow getting good probability estimates
to forecast football match results. We will study the information available on the official websites which relate to the
English Premiere League matches for a specific period of time. The model will be based on the historic data. This will
follow with a check up for a specific time period, and if it proves to be successful then it will be used for future matches.
We will try to make out whether it is possible to play against the book maker.
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ранные данные определяют качество модели,
поэтому им уделялось особое внимание. Мы рассматриваем сезон 2015-2016 годов Английской

Данные
В данной работе строятся модели для предсказания результатов футбольного матча. Выб-
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Премьер Лиги. Один матч — это одно наблюдение. Количество наблюдений n = 342.
Обясняющие переменные:
HS – Home team Shots; AS – Away team Shots;
HST – Home team Shots on target; AST – Away
team Shots on target; Home_A – Home team Attack
parameter ; Home_M – Home team Midfield
parameter; Home_D – Home team Defense
parameter; Away_A – Away team Attack parameter
Away_M – Away team Midfield parameter; Away_D – Away team Defense parameter; H – Home
advantage; TW_Home – Home team Transfer
weight – общая стоимость игроков домашней
команды; TW_Away – Away team Transfer weight
– общая стоимость игроков гостевой команды
Так же иногда в место Home_A, Home_M,
Home_D, Away_A, Away_M, Away_D иногда
используем D_A, D_M, D_D, где
D_A – Difference Attack parameter = Home_A
- Away_A
D_M – Difference Midfield parameter =
Home_M - Away_M,
D_A – Difference Defense parameter =
Home_D - Away_D
Данные об ударах и ударах в створ брались
из сайта http://www.football-data.co.uk/. Параметры атаки, полузащиты и защиты брались из
официального сайта FIFA. Естественно, эти параметры для определенного сезона, потому что
для сезона n+1 они будут существенно различаться из-за новых трансферов или из-за вариации характеристики игроков.
Данные о трансферных стоимостях были заимствованы с сайта https://www.transfermarkt.ru.
Мы включили в модель трансферные стоимости
всех игроков для всех команд, потому что стоимость сама по себе является экспертной оценкой
всех характеристик игрока. Когда мы рассматриваем параметры атаки или защиты, речь идёт об
общей команде. Здесь больше оценивается взаимопонимание игроков, выбранная тактика команды, то есть командная сила. С другой стороны, необходимо учесть индивидуальные качества и умение игроков, потому что в трудные моменты, когда не идет игра команды, эти личности берут ответственность за игру на себя. И
очень много случаев, когда с помощью таких
игроков команда смогла победить.
Так же модель будет включать параметр h,
который показывает преимущество своего поля.
Чтобы правильно оценить преимущество
своего поля, нам нужно моделировать способности команд. Мы используем модель аналогичную той, которую использовали Stefani and
Clarke (1992).
Выигрышная маржа между командами i и j ,
которые играли на поле команды i имеет вид:

yij=ai-aj+hi+εij, где ai и aj - параметры силы

команды, i и j соответственно, hi - преимущество
команды i на своем поле, - ошибка.
Описание модели
Мы используем пробит–модель упорядоченного, чтобы предсказать исход футбольного матча. Модель позволяет находить оценки вероятности для домашней победы, ничьи и победы
гостях в каждом матче. Она включает скрытую
переменную, удовлетворяющую стандартному
уравнению линейной регрессии

yi*=x’iβ+εi, εi~N(0,1)
где ошибки εi не зависят от всех векторов xi,
поскольку εi стандартно нормально распределено и yi* линейно зависит от εi, то yi* также
нормально распределено. У каждой игры i есть
три исхода: победа домашней команды, победа
гостей и ничья. Будем обозначать эти исходы
yi  1, yi  1, yi  0 , соответственно. Связь
между скрытой переменной yi* и наблюдаемыми
значениями yi определяется следующими соотношениями:
(1)
= 1, если yi*>μ2
= 0, если yi*<μ2 и yi*>μ1
(2)
= -1, если yi*>μ1
(3)
где 1  2 — некоторые границы (которые, как
правило, не заданы априори и подлежат оцениванию). Имея значения коэффициентов ,
и
, мы можем оценить вероятность выигрыша
домашней команды, ничьи и победa гостевой
команды. Вероятность выигрыша домашней команды может быть рассчитана с помощью уравнения (1), для расчета вероятности выигрыша
гостевой команды мы используем уравнения (3),
а вероятность ничьи с использованием уравнения (2) и используя вероятность выигрыша
домашней и гостевой команды.
P [yi = 1] = P (εi>μ2-x’iβ)=1-Ф(μ2-x’iβi)
P [yi =-1] = P (εi<μ1-yi*)=Ф(μ1-x’βi)
P [yi = 0] = Ф(μ2 – x’βi*)-Ф(μ1- x’βi*)=1-P[yi=1]P[yi=-1]
Анализ данных для нахождения модели
Для того, чтобы анализировать данные и
найти подходящую модель, мы используем программу EViews. Так как все данные нам уже известны, то мы просто подставляем их в программу EViews.
Сначала в модель включаем все объясняющие переменные (которые мы показали в части
«Данные»), за исключением переменных
Home_A, Home_M, Home_D, Away_A, Away_M,
Away_D, потому что мы используем разницу
между ними. То есть, модель будет включать
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переменные Y, AS, AST, HS, HST, D_A, D_M,
D_D, H, TW_Away, TW_Home.
Табл.1

Табл.2

Можно увидеть, что все переменные значимы на уровне 5%. Коэффициент H-а ровняется
на 0,241548, что означает, что модель является
логически правильной. Коэффициент TW_Away
- а ровняется на - 0,001377. Так как TW_Away это трансферная стоимость игроков гостевой
команды, то логично, что коэффициент примет
отрицательное значение. Аналогично также как
для H-а, так и для TW_Home, коэффициент
принимает положительное значение.
Модель принимает вид
P [yi = 1] = P ( εi>μ2-x’iβ)=1-Ф(0.368996-x’iβi*)

Анализ показывает, что на уровне 5% значимы только переменные AST, HS, HST. Это означает, что результат футбольного матча можно
объяснить, имея только данные об ударах и
ударах в створ домашней команды и об ударах в
створ гостевой команды. Это для нас неприемлемо, потому что наша модель должна полагаться на то, что именно голы в большой степени
влияют на исход матча, а не удары.
Это означает, что мы будем рассматривать
несколько моделей, где каждый раз будет включена определенная группа переменных. Высокое
значения P в большинстве данных объясняется
тем, что некоторые данные сильно коррелированы между собой.
Сортируем несколько переменных по важности влияния на исход матча. С точки зрения
голов, которые сильно влияют на исход матча,
мы отберем переменную H, так как H вычисляется именно на основе забитых и пропущенных
голов. Можно сказать, что H в большой степени
несет информацию именно о команде. Тогда с
другой стороны, нам надо выбрать переменную
которое демонстрирует информацию об игроках
команды. Такими переменными у нас являются
TW_Away, TW_Home.
Получается, что первая отобранная модель
будет включать в себя переменные TW_Away,
TW_Home, H.

P [ =-1] = P (εi< μ1-yi*)=Ф(-0.382437-x’iβi*)
P [yi = 0] = 1 – P [yi = 1] – P [yi = -1]
Для данной модели, можно получить оценку
прогноза.
Табл.3

Посмотрим на рисунок. Первый столбец (Dep.
= {1, 0, -1}. Второй столбец
Value), это наши
(Obs.) показывает количество наблюдений. То
есть, 104 раза матч завершился победой гостевой
команды, 95 раз результатом вничью и 143 раза
победой хозяев. Третий столбец (Correct) показывает сколько раз модель правильно предсказала исход матча имея определенное количество
наблюдений. Аналогично столбец (Incorrect)
показывает сколько раз модель ошибалась.
Можно увидеть, что модель на 41.346% успешно
предсказала, что матч закончится с победой
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Проблема в том, что за каждое неправильное
предсказание результата вничью, модель выбрала либо
= 1, либо
= -1. То есть, в данной
таблице существуют дополнительные невидимые предсказания, которые влияют на процент
корректных и не корректных предсказаний.
Вторая модель будет включать переменные Y,
AST, Home_A, Away_A, H. То есть предполагается, что исход матча может быть объяснен с
помощью параметров атаки домашней и гостевой команды, преимуществом, которым владеет
домашняя команда, играя на своем поле, а также
с помощью ударов в створ гостевой команды.

гостевой команды. На 79,72% успешно предсказала, что результатом матча будет победа домашней команды. Но модель полностью неправильно предсказала результат вничью. Проблема
в том, что модель не отображает вероятности для
исхода. Внутри программы она создает оценочные вероятности исхода, после чего выбирает
наиболее вероятный исход и только отображается на таблице в виде единицы.
Посмотрим данную проблему на примере.

1/P(Y=1)

1/P(Y=0)

1/P(Y=-1)

AwayTeam

HomeTeam

Табл.4

Y

Date

-1

08.08.2015

Bournemouth

Aston
Villa

2,2

3,7

4

0

08.08.2015

Chelsea

Swansea

1,57

4,94

7,8

0

08.08.2015

Watford

2,78

3,32

2,88

1

08.08.2015

Everton
Man.
United

1,61

3,72

5,92

-1

08.08.2015

Norwich

3,77

2,95

2,35

0

09.08.2015

Newcastle

Tottenham
Crystal
Palace
Southampton

2,63

3,31

2,74

Табл.6

P(Yi) – это вероятность каждого исхода. Букмекеры предлагают коэффициенты в виде
1/P(Yi). То есть, чем больше коэффициент, тем
меньше вероятность. Смотрим на матч между
командами Bournemouth и Aston Villa. Модель
выбирает значение 1/P(Yi) = 2,2, так как он
предполагает наиболее вероятный исход. Матч
закончился победой команды Aston Villa. Это
означает, что предсказание модели неправильное. Собственно, и прогнозы букмекеров были
неверными. Для таких моделей неправильное
предсказание – нормальное явление, так как они
не дают 100% вероятность. В таблице 4 существует 6 наблюдений, и модель предсказала верно
только 2 из них. Но также у нас 3 ничейных
результата, и если просто вычитать их оттуда, то
в конечном счете, модель допускала ошибку
только 1 раз. Если посмотреть на матч между
Everton и Watford, то увидим, что все 3 вероятности очень близки друг к другу. Очень мало
случаев, когда вероятность ничьи превышает
вероятности побед.
Таким образом, мы показываем, что все 95
неправильных предсказаний касательно ничьей
являются не такими уж ошибочными. Мы не
можем просто вычитать линию ничейных наблюдений и рассмотреть таблицу в виде
Табл.5

Можно увидеть, что на уровне 5% все переменные значимы. Знаки коэффициентов логически правильны. Для домашней команды коэффициент β принимает знак «+», а для гостевой
команды «-». Значимость AST объясняется тем,
что гостевая команда обладает отрицательным
преимуществом из-за существования H. Таким
образом, контроль мяча, в основном, принадлежит домашней команде. Гостевые команды побольше играют на контратаках, и поэтому, в
среднем, каждый выход у ворот домашней команды является более опасны, чем у ворот гостевой команды. Отсюда и каждый удар в створ
может стать голевым для гостевой команды.
В таблице 7 приведены данные о матче Арсенал против Вест Хем. В матче домашняя команда ударила по воротам 22 раза, из них 6 раз попала в створ. Гостевая команда ударила по воротам
8 раз, попав в створ 4 раза. Преимущество по общему количеству ударов у Арсенала значительно
большое, но матч закончился с победой Вест
Хем-а со счетом 0:2. Статистика Вест Хем-а
(удары 8, в створ 4, голы 2) против Арсенала
(удары 22, в створ 6, голы 0) говорит о том,
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матча таким большим. Модель показывает, что в
сезоне 2015-2016 по большому счету были
именно такие матчи. И знак «-»говорит о том,
что чем больше HS, тем вероятнее, что победит
гостевая команда.
Табл.10

-1

Date
09.08.2015

AwayTeam

Y

HomeTeam

удары в створ Вест Хем-а более опасны, чем
удары в створ Арсенала. Здесь не говорится о
том, что удары в створ домашней команды не
имеют значение (они даже очень значимы), а мы
показываем, что AST более <<голевые>>, чем
HST.
Табл.7

Arsenal

West
Ham

HS

AS

HST

AST

22

8

6

4

Табл.8

Модель на 55,769% правильно предсказала
исход гостевой команды для 104 наблюдений,
всегда ошибалась на счет ничьи и на 81,119%
правильно предсказала победы домашней команды. Общая корректность прогноза составляет
50,877%.
Теперь добавим в ту же модель переменные
HS, AST, AS.
Табл.9

Табл.11

Посмотрим на оценку прогноза. Модель на
68,269% правильно предсказала победы гостевой
команды. На 80.420% правильно предсказала
победы домашней команды. Можно так же увидеть, что 6 раз модель предсказала вероятность
ничьи правильно. Это очень хороший результат,
так как мы уже говорили, что вероятность ничьи
в большинстве случаев выше вероятности побед.
На этот раз общая корректность модели составляет 56,140%. По всем показателям модель_2
лучше, чем модель_1.
Третья модель будет включать переменные
HOME_M, AWAY_M, AST, HST, HS.
Видно, что на уровне 5% переменная
AWAY_M незначима. Поэтому вместо переменных HOME_M, AWAY_M будем включать в
модель переменную D_M.
На уровне 5% все переменные значимы. Знак
коэффициента D_M положительный. Это логично, потому что изначально обозначили D_M =
HOME_M - AWAY_M. То есть, если D_M > 0 =>
HOME_M > AWAY_M => вероятность домашней победы становится больше.

Видно, что из модели надо исключить
переменную AS.
С чем связан отрицательный знак перед HS?
В целом, количество ударов домашней команды
в большинстве случаев превосходит количество
ударов гостевой команды. Тут имеет место 2
случая. Во-первых, когда домашняя команда
очень сильно превосходит противника по качеству, доминирование продолжается тогда, когда
даже счет матча была бы 3:0. Во-вторых, когда
домашняя команда проигрывает. Тогда, как правило, гостевая команда всеми силами обороняется, а домашняя большими силами атакует.
Концентрация на половине гостей такая большая, что домашняя команда во многом, не находя пространства, начинает просто издали ударить по воротам. Получается, что каждый удар с
низкой вероятностью может попасть в воротах.
Поэтому, количество HS становится в течение
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Заключение
Данная работа дает понять, что для определения исхода матча не нужно только ориентироваться на силы команд или на место,
которое они занимают в таблице. Существует
ряд факторов, которые сильно влияют на исход
матча, как например, преимущество своего поля.
Ведь существуют команды, которые за сезон в
домашних матчах проигрывают около одного
или двух раз, но при этом, играя в гостях
выигрывают лишь 3 раза. Для определения
качества игроков всегда можно посмотреть на их
трансферную стоимость, ведь они являются
оценками
характеристики
игроков.
Не
количество ударов, а количество ударов в створ
показывает большое влияние на исход матча.
Данная работа доказывает теорию относительно
того, что не всегда коэффициенты, предлагаемые
БК, отображают истинную вероятность исхода
событий, потому что максимизация прибыли
приводит к изменениям коэффициентов.
Мы получили три разные модели для прогнозирования. Несмотря на то, что модель_3 показывает наиболее хорошие результаты, всё же
не стоит прогнозировать матч только на основе
этой модели. Лучше прогнозировать по трем
моделям и взять среднее значение, потому что
эти 3 модели включают разные переменные, и
мы не можем предсказать какая из них для
конкретного события будет более точной.

Табл.12

Табл.13

Табл.14
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Модель на 66,346% правильно предсказала
победы гостевой команды. На 80,42% правильно
предсказала победы домашней команды и на
14,737% ничью. Данная модель показывает самый хороший результат с точки зрения предсказания результата вничью. По сравнению с моделью_2, модель_3 на 2 наблюдения больше
ошибалась в предсказаниях победы гостевой
команды, на 8 наблюдений больше корректно
спрогнозировала результаты вничью и предсказала победы домашней команды ровно столько,
сколько предсказала модель_2. Общая корректность модели составляет 57,895%, что является
лучшим результатом среди всех моделей.

96

China’s Economic Miracle

Minasyan S.S.
Department of Regulation of Economy and International Economic Relations of ASUE
(Armenia, Yerevan)
sasunminasyan@mail.ru

Keywords: Economic Growth, Chinese Economic Miracle, Solow Growth Model, Growth Theories and
Models, Sustained Economic Growth, Emerging Market Economies, Advanced Economies, Saving Rate,
Population Growth, Technological Progress
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պատճառներն ու հետևանքները: Անդրադարձ է կատարվել նաև մոտ ապագայում տնտեսական հրաշքի
կայունության հիմնախնդրին: Օգտագործելով Սոլոուի տնտեսական աճի մոդելը՝ կբացատրենք
խնայողության նորմի, բնակչության աճի և արտադրողականության ազդեցությունը երկարաժամկետ
տնտեսական աճի վրա: Կուսումնասիրենք այս երևույթները՝ օգտագործելով Չինաստանի՝ որպես
զարգացող շուկայական տնտեսության օրինակը՝ ապացուցելով, որ այն ընդունակ է ավելի արագ
զարգանալ, քան զարգացած տնտեսությունները: Սույն հոդվածը քննարկում է նաև Չինաստանի հետագա
շարունակական աճի հնարավորությունները: Մասնավորապես, արտադրողականությունը կարող է
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Վճռորոշ բառեր՝ տնտեսական աճ, Չինաստանի տնտեսական հրաշք, Սոլոուի աճի մոդել, աճի
տեսություններ և մոդելներ, կայուն տնտեսական աճ, զարգացող շուկայական տնտեսություններ,
զարգացած տնտեսություններ, խնայողության նորմ, բնակչության աճ, տեխնոլոգիական առաջընթաց:

Экономическое чудо Китая
Минасян С. С.
Факультет “Регулирования экономики и международных экономических отношений” АГЭУ
(Армения, Ереван)
sasunminasyan@mail.ru
Резюме: В данной статье анализируются природа, причины и последствия так называемого экономического
чуда Китая. Также рассматривается вопрос устойчивости чуда в ближайшем будущем. Используя модель роста
Солоу, мы объясним влияние нормы сбережений, прироста населения и производительности на долгосрочный
экономический рост. Мы рассмотрим явления на примере Китая как страны с формирующейся рыночной
экономикой, доказав, что она способна расти гораздо быстрее, чем страны с развитой экономикой. В этой статье
рассматривается возможность продолжения роста Китая в будущем. В частности, производительность может
продолжать расти, чтобы страна могла поддерживать свое развитие.
Ключевые слова: экономический рост, китайское экономическое чудо, модель роста Солоу, теории и модели
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development, along with China's growing
integration with the international economy, had
stimulating effects on agriculture and on other
sectors that pushed the economy toward moderate
gains in GDP per capita. In the beginning of the
Great Depression, prior to the collapse of
international trade, China's share of the world trade,
as well as the foreign trade to GDP ratio reached to
levels that were impossible to attain for over sixty

I. INTRODUCTION
China's economy has experienced serious
growth in the decades prior to the crash of war with
Japan in 1937 (Brandt, 1989; Rawski, 1989). By the
1930s, China had developed a modern sector
including industry, transportation, communications,
banking, and finance. Rawski (1989) states that even
though this undeveloped modern sector never
surpassed the ten percent of GDP, its rapid
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development, according to Malkiel (2009), are a
population with a strong work ethic, a commitment
to education, an entrepreneurial spirit, and a
willingness to take risks.
It is necessary to glance at a few summary
statistics relating to the Chinese economic
performance since the reforms. China achieved
nearly 10 percent growth rate of GDP over the two
decades beginning 1978 (Ray, 2002). But even more
impressive has been the success in reducing poverty:
the percentage of rural poor went down from 60
percent (1978) to 11.5 percent (1999). The life
expectancy went up by 10 years (Stiglitz, 1999). In
the past twenty years, the share of China in the total
world trade went up from 1 percent to about 4
percent and is projected to go up to 10 percent by
2020 to make China the second largest trading
nation in the world. Foreign direct investment flows
into China jumped from near zero in 1978 to more
than $45 billion in 1997 and China became the
second largest recipient of FDI after the US (World
Bank, 1997).
There are different explanations from different
scholars that have suggested a large number of
variables for explaining the Chinese Economic
Miracle. Most of them focus on one of these
dimensions (Feng et al., 2011), such as initial
conditions, institutional changes, state, and market,
etc. Anderson (2008) argues that the high saving
rate in China lead to the Miracle. On the other hand,
we can say that the high level of capital stock is the
reason for the high economic growth. It is obvious
that a high level of saving rate does not necessarily
bring high and sustainable economic growth (Feng
et al., 2011). These explanations fit the observed
facts to some extent. However, not one of them
provides an adequate explanation. Feng (2011)
states that we should also take into account other
theoretical perspectives such as political economy
and institutional evolution.
III. ANALYSIS AND RESULTS
Solow’s Long-Run Growth Model:
In the early 1950s, everyone was interested in
why some economies seem to grow faster than
others, what differentiates the lucky ones from
unlucky ones. Robert M. Solow, an emeritus
professor of economics at MIT, Nobel Laureate in
Economic Sciences (1987), was able to figure out
the three main components of economic growth that
provide increasing output in the economy. We will
refer to the three components later in this particular
paper.
Solow (1956) analyzed the effects of the main
factors of production, capital, and labor, and he
assumed that for any year (t) a country’s population
(Nt) and the labor force grow at fixed n rate. If the
economy’s total output is Yt, the total investment is

years (Lardy, 1994). The eight-year battle against
Japan followed by several years of civil conflict
between Communists and Kuomintang forces,
known as the People's Republic of China
(established in 1949).
The Chinese economic reforms officially began
in December 1978. There is an acceptance that the
Chinese economic growth is a bigger miracle than
the earlier East Asian Miracle in Taiwan, Singapore,
Hong Kong, and South Korea, also known as “The
Four Asian Tigers." None of these countries come
anywhere near China.
Starting from 1978, few in China believed that
Deng Xiaoping, the paramount leader of the People's
Republic of China after Mao Zedong's death in
1976, had found the magic formula when he reintroduced the goal of the Four Modernizations,
including industry, agriculture, military, and
technology. After some events in 1989, there were
still doubters at home and even abroad who did not
trust the successors to carry on further reforms to
sustain the economic growth. A group of serious
researchers in China began to ask one question: was
there a “miracle”?
In this paper, we will analyze the nature, causes,
and consequences of the so-called Chinese miracle.
It will also address the question of sustainability of
the miracle in the near future.
II. LITERATURE REVIEW
China’s economy has sustained long-term rapid
growth for over thirty years. Many social scientists
have tried to provide explanations of the causes. The
existence of the Chinese Miracle rounded by many
debates and disagreements related to the
understanding of China's rapid growth over the past
thirty years. Krugman (1994), Shan et al. (2007),
Sachs et al. (2000) bring references to economic
efficiency, scientific and technological innovation,
and political development. Lin et al. (1994), Cai and
Treisman (2006), Anderson (2008), and Qin (2008)
confirm the rapid growth of China though some
explanations on improvements in the standards of
the largest population of the world, as well as huge
amendments in many areas of the society.
Malkiel (2009) is convinced that China will
continue to grow rapidly. The goal of the Chinese
Government is to achieve a quadrupling of per
capita income by 2020. Substantial infrastructure
investments in roads, power plants, networks have
already been made and are continuing at a rapid
pace. There is a convincing reason to believe that
China's growth will continue. It is the immeasurable
energy of the Chinese people. Sir W. Arthur Lewis,
a Nobel laureate in economics was always quite
clear about the importance of culture in explaining
why some nations grow faster, while others do not.
The
necessary
conditions
for
economic
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Output per worker, yt

It, and the consumption is Ct, then we can write for
the closed economy:
Ct = Yt - It (1)
Further, for simplicity we take the per worker of
output, capital, and consumption:
 yt = Yt/Nt (output per worker)
 kt = Kt/Nt (capital per worker or capitallabor ratio)
 ct = Ct/Nt (consumption per worker)
Therefore, we can write the production function
for per worker terms as yt = f(kt). It shows that
output per worker is a function of capital per
worker.

get the fundamental equation of the Solow Growth
Model:
c = f(k) – (n+d)k (4)
The relationship between the steady-state
consumption per worker and the capital-labor ration
per worker can be shown in the following figure:
Output per
worker and
Investment
per worker

(n+d)k
y=
f(k)
c=

c
yt = f(kt)
e

d

a
ma
b

f
kChi
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Capital-labor
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Figure (2): The relationship between the
steady-state consumption per worker and the
capital-labor ratio
S

Capital per worker,

The level of the capital-labor ratio that
determines the maximum level of consumption per
worker (ab) is called the Golden Rule level of the
capital-labor ratio (kG). Higher values of k will result
in smaller steady-state consumption per worker. The
reason is that in this case, we will need so much
investment to get the high level of capital-labor
ratio. The ultimate case will be k=kmax (Figure 2)
when all output goes to replacing the worn-out
capital, as well as expanding the capital stock. Thus,
the steady-state consumption per worker will be
zero.
In his growth model, Solow (1956) figured out
an essential outcome: a country that lies in the left
side of the Golden Rule level of capital-labor ratio
will grow faster, than countries with higher level of
capital per worker. Specifically, a country with a
small amount of capital-labor ratio is able to grow
faster hoping to improve living standards in the
long-run by increasing the capital-labor ratio.
Therefore, countries that have already a high level
of the capital-labor ratio may fail to increase the
steady-state consumption. The fundamental reason
behind this is the diminishing MPK (marginal
productivity of capital), which reflects the fact that
an economy with larger capital stock will gain
smaller benefit by further expansion of the capital
stock. Figure 2 shows that further increase of the
capital per worker will reduce the steady-state
consumption per worker.

Moreover, they are directly proportional, which
results in an upward sloping curve from left to the
right because an increase in the capital per worker
allows each worker to produce more and more
output. Besides, the diminishing marginal
productivity of capital (MPK) results in the bowed
shape of the production function. This means as the
capital per worker or the capital-labor ratio goes up,
the output per worker increases at a diminishing
rate.
Solow (1956) figured out that when there is no
productivity growth, in the long run, the economy
reaches to a condition called steady state, when
output per worker, capital per worker, and
consumption per worker are constant.
The gross investment is usually used in two
ways:
a) to replace the depreciated capital (dKt)
b) to enlarge the capital stock
We know that in steady state the capital-labor
ratio (Kt/Nt) is constant, and both the capital and
labor grow at the same rate (n). Hence, we can say
that in steady state the net investment is nKt, and the
gross investment in steady state is:
It = nKt + dKt = (n+d)Kt (2)
Inserting (2) in (1) we will get the consumption
in steady state:
Ct = Yt – (n+d)Kt (3)
Now, dividing both sides by the number of
population (Nt), and replacing yt with f(kt), we will
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production function has higher value, than the slope
of the United States (point c). What this also means
is that China with a smaller level of consumption
per worker (ef<cd) may hope to increase its living
standards in the long run.

By looking at Figure 2, we can, therefore,
conclude that China will grow much faster than the
United States because China’s capital per worker is
smaller than that of the United States’. In addition,
the slope of China (point e) on the per-worker

Saving per
worker and
Investment per
worker

Steady-state investment per
worker, (n+d)k
Saving per worker,
sf(k)

A

sf(k1)

(n+d)k1

k1

k*

k2

capital-labor ratio, k

Figure (3): Determining the steady-state capital-labor ratio
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Saving per
worker and
Investment per
worker

New saving per
worker, s2f(k)

B
1. Saving
increases

A

Initial saving per
worker, s1f(k)

2. Capital-labor ratio
increases

k*1

k*2

capital-labor ratio, k

Figure (4): The effect of increased saving rate on the capital-labor ratio in steady state

100

Initial steady-state investment
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New steady-state investment per
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1. Population growth rate
decreases
Saving per worker,
sf(k)

B
A

2. Capital-labor ratio
increases

k*1

k*2

capital-labor ratio, k

Figure (5): The effect of decreasing population growth rate on the
capital-labor ratio in steady-state

Saving per
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Investment
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per worker, (n+d)k

B
1.
Productivity

New saving per
worker, sf2(k)

Initial saving
per worker,
f (k)

A

2. Capital-labor ratio
increases

k*

k*2

capital-labor ratio,
k

Figure (6): The effect of increasing productivity on the
capital-labor ratio in steady-state

Determining The Steady-State Capital-Labor
Ratio:
The steady-state capital-labor ratio (k*) is
achieved when the saving per worker sYt or sf(k)
(assuming that in the economy saving is
proportional to current income) equals steady-state
investment per worker, that is (n+d)k, which
intersect at point A.
sf(k)= (n+d)k (steady state)
If the capital-labor ratio is at k1, where the
saving per worker is greater than the investment per
worker, the extra saving will be converted into
capital, and the capital-labor ratio will increase until
it reaches the steady-state. Similarly, in the case of
k2, the saving per worker will be smaller than the
investment per worker, which will not allow
converting into capital. Thus the capital-labor ratio
will decrease over time.

We can write the steady-state output per worker
as:
y* = f(k*)
Therefore, the steady-state consumption per
worker will be:
c* = f(k*) – (n+d)k*
The Fundamental Components of Long-Run
Living Standards:
If we use the steady-state consumption per
worker to measure the long-run well-being, we can
answer the following question by using the Solow
model: “What are the determinants of long-run
economic well-being?”
Solow (1956) discusses the three main
components of long-run living standards. They are:
a) Saving rate
b) Population growth rate
c) Productivity or technology
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Figure (7): Real GDP growth for China and
US, 2000-2014, Percent Change
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In real life, the saving rate cannot be more than
its 100%, or we cannot say how much the
population growth will decrease (Figure 5).
Therefore, both the saving rate and population
growth rate are not long-run sources to ensure
higher living standards.
As we mentioned above, Solow (1956) was able
to figure out the three main components of
economic growth that provide increasing output in
the economy. Subsequently, Solow (1956) found a
way to say how much of this growth in the economy
is due to increasing labor supply, how much is due
to the investment in new capital and is there any
leftover. And if there is anything leftover in the
economy, that is what Solow (1956) meant by
technological progress or productivity, the ability to
get more goods and services out of a given amount
of labor and capital. Solow (1956) then found out
that by far the largest contribution to the economy
came from this leftover. Solow (2018) states that the
only way to get sustained faster growth is to have
sustained faster technological progress1. Hence, we
can conclude the two fundamental predictions of the
Solow Growth Model:
a) Emerging market economies (including
China) are able to grow faster than advanced
economies.
b) Technological progress is the fundamental
determinant of long-run economic growth.
Now, let’s discuss the government policies for
raising a country’s long-run living standards.
Government policies for affecting the saving
rate:
1) The government should not try to change
the saving rate if the private market is efficient.
2) The saving rate of the private market
represents the trade-off of present for future
consumption.
3) In the case of an inefficiently low level of
saving rate due to the tax laws or myopia, the
government’s policy to raise the saving may be
justified.
Saving can be increased by raising the real
interest rate, or the government can reduce the
deficit or run a surplus.
Government policies for raising the rate of
productivity growth:

1) Improving
infrastructure
(bridges,
highways, airports): Empirical studies suggest a link
between infrastructure and productivity.
2) Building human capital: There is a
connection between human capital and productivity.
The government can encourage human capital
formation through educational policies, relocation
programs, worker trainings, as well as health
programs. Entrepreneurial skill is another form of
human capital. The government should support the
growth of small and medium scale enterprises
(SME).
3) Encouraging research and development:
The government should support scientific research,
fund government research facilities, provide grants,
contract for particular projects, give tax incentives,
provide support for science education, etc.
The remarkable growth of China:
China has grown rapidly since the launch of
reforms. With its population of 1.38 billion, China
could become an enormous economic power in the
world. China has started from a very low level of
GDP per capita, and it has a long way to go until its
GDP per capita nears to GDP per capita in advanced
economies.
The real GDP growth in China has been quite
fast in recent years. Figure 7 shows the GDP growth
rate of China compared with that of the United
States’. During 2000-2014, the GDP growth rate in
China averaged approximately 10% per year,
whereas the GDP growth rate in the U.S. averaged
only about 1.8% per year. Many scholars believe
that the reason behind China’s rapid growth rate was
the tremendous increase of investments in capital,
the rapid technological progress or Total Factor
Productivity Growth (TFP) during the transition
from centrally planned economy to market
economy, as well as increased trade with the world.

2000-…

According to the model, the saving rate and
productivity are directly proportional to the long-run
living standards. That is, increasing saving rate (s)
or productivity is providing higher living standards,
whereas increasing population growth can lower the
living standards. The following figures show the
effects of these three determinants mentioned above.

Real GDP at Constant National Prices for China,
Percent Change,
Real GDP for US, Percent Change
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Figure (9): Frequency: Annual Bank Deposits
to GDP for China, Percent Change

Source: Federal Reserve Economic Data (FRED)

Figure (8): Total Factor Productivity Level
at Current Purchasing Power Parities for
China, Percent Change
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For an emerging market economy that has a
low-level capital-labor ratio, like China, high rates
of investment are good for faster accumulation of
capital stock and higher growth during the merging
to the steady-state rate of the long-run economic
growth. Prasad (2008) states that the considerable
fraction of this investment in China was financed by
credit provided by state-owned banks at low-interest
rates. Indeed, the cheap capital played a huge role in
changing the capital-labor ratio and holding down
the employment growth (Aziz, 2006; Lardy, 2006).
China had been distinguishing from the rest of
the world due to the high level of saving as a
fraction of GDP (Ma et al., 2010). Moreover,
China’s gross national saving rate had been rising in
the 2000s, because China is a high saving country.
By studying the Solow Growth Model, we
confirmed that China as a developing country often
grows much faster than advanced economies like the
United States. Economies experience rapid growth
when they make more rational use of
underemployed resources, such as labor, and take
advantage of more advanced technology that was
developed in a different country. Rapid growth also
occurs when there is an important economic
transition, for instance, from a centrally planned
economy to a market economy. However, as
economic growth progresses in an emerging
economy, the underemployed resources become
scarce, technology moves closer to the level in

advanced economies. At that point, the economic
growth unavoidably slows down. Hence, we will not
be able to say when and how much China’s growth
will slow down. However, starting from 2010 China
increased its GDP per capita by 10% per year, while
in the United States the GDP per capita grew by
only 1% per year. It is necessary to state, that this
amount of growth would take about 16 years for
China’s GDP per capita to catch up with the GDP
per capita in the United States.
I. CONCLUSION
China's economic growth was one of the most
remarkable growths of all time. The Chinese
economic reform started in 1987, which was
believed to be better than the economic growths of
“The Four Asian Tigers” (Taiwan, Singapore, Hong
Kong, and South Korea). In this paper, we studied
the most reliable economic growth model by Robert
Solow, who suggested the three components of the
long-run economic growth: the saving rate, the
population growth, and the TFP growth. Solow
highlighted the one and only determinant of an
economy’s long-run growth, which is the
technological progress or productivity (TFP). We
mentioned above that these three main components
of economic growth provide increasing output in the
economy. However, the only factor is productivity
growth, which we reflected on China's example.
Subsequently, we made the two fundamental
conclusions of the Solow Growth Model: firstly,
emerging market economies will grow faster than
advanced
economies,
and
secondly,
the
technological progress is the fundamental
determinant of the long-run economic growth.
Many scholars suggest their views on the
reasons behind the miraculous growth of China,
while there are others who others cast doubt on
China's capability to grow faster in the future.
Optimists say that as China's lying in the left side of
the Golden Rule level of capital-labor ratio, it will
grow much faster than countries with higher level of
capital-labor ratio. The authors continue offering
explanations for China’s growth. They have
assessed its consequences in their articles, in terms
of the labor market, income inequality, poverty, and
happiness. All of these authors’ main motivation
was to resolve the puzzle of the remarkable growth
of the Chinese economy.
All in all, we find that China will continue to
grow faster at higher rates than other economies. In
addition, within twenty years China will not only
continue to have the largest population but also will
become the largest economy in the globe.

103

Регион и мир, 2019, № 5

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

REFERENCE LIST
Allen, F., Qian, J., & Qian, M. (2005). Law, finance,
and economic growth in China. Journal of Financial
Economics, 77(1), pp. 57-116.
Chen, B., & Feng, Y. (2000). Determinants of
economic growth in China: Private enterprise,
education,
and
openness. China
Economic
Review, 11(1), pp. 1-15.
Demurger, S., Sachs, J. D., Woo, W. T., Bao, S.,
Chang, G., & Mellinger, A. (2002). Geography,
economic policy, and regional development in
china. Asian Economic Papers, 1(1), pp. 146-197.
Ding, S., & Knight, J. (2009). Can the augmented
Solow model explain China's remarkable economic
growth?
A
cross-country
panel
data
analysis. Journal of Comparative Economics, 37(3),
pp. 432-452.
Feng, X., Ljungwall, C., & Guo, S. (2011). ReInterpreting The "Chinese Miracle." International
Journal on World Peace, 28(1), pp. 7-40.
Fleisher, B., Li, H., & Zhao, M. Q. (2010). Human
capital, economic growth, and regional inequality in
China. Journal of Development Economics, 92(2),
pp. 215-231.
Gilboy, G. J. (2004). The myth behind china's
miracle. Foreign Affairs, 83(4), pp. 33-48.
He, L. (2005). The chinese path of economic reform
and its implications. Asian Affairs, an American
Review, 31(4), pp. 195-211.
Jain, R. (2014). China's remarkable economic
growth. Journal of Third World Studies, 31(1), pp.
240-241.
Krugman, P. (1994). The myth of asia's miracle.
Foreign Affairs, 73(6), pp. 62-78.
Lau, K., & Brada, J. C. (1990). Technological
progress and technical efficiency in chinese
industrial growth: A frontier production function

12.
13.
14.
15.

16.

17.
18.

19.

20.
21.

22.

104

approach. China Economic Review, 1(2), pp. 113124.
Malkiel, B. G. (2009). The chinese economic
miracle: Can it last?1. Proceedings of the American
Philosophical Society, 153(2), pp. 193-199.
Rawski, T. G. (2001). What is happening to China's
GDP statistics? China Economic Review, 12(4), pp.
347-354.
Ray, A. (2002). The Chinese Economic Miracle:
Lessons to Be Learnt. Economic and Political
Weekly, 37(37), 3835-3848.
Solow, R. M. (1991). In Becker R., Burmeister
E.,eds (Eds.), A Contribution To The Theory Of
Economic Growth, International Library of Critical
Writings in Economics, no. 10.
Wang, X., & Zhou, Y. (2016). 4. Forecasting
China’s Economic Growth by 2020 and
2030. China’s new sources of economic growth:
Reform, resources and climate change, 1, pp. 65-87.
Wu, Y. (2003). Has productivity contributed to
China's growth? Pacific Economic Review, 8(1), pp.
15-30.
Wu, Y. (2004). China's economic growth: A miracle
with
Chinese
characteristics.
Routledge.
https://www.
taylorfrancis.com/books/9781135786960
Wu, Y., Guo, X., & Marinova, D. (2017). 9. Productivity, Innovation and China’s Economic
Growth. China’s New Sources Of Economic
Growth, p. 213.
Yao, Y. (2014). The Chinese growth miracle.
In Handbook of economic growth (Vol. 2, pp. 9431031).
Zhang, C., & Zhuang, L. (2011). The composition of
human capital and economic growth: Evidence from
china using dynamic panel data analysis. China
Economic Review, 22(1), pp. 165-171.
Zhu, X. (2012). Understanding china's growth: Past,
present, and future. Journal of Economic
Perspectives, 26(4), pp. 103-124.

Հյուրանոցային մարքեթինգ. Հյուրանոցային սպասարկման
հիմնախնդիրները
Հովհաննեսյան Ա.Ն.
ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոն (Հայաստան, Երևան)
arturh9595@gmail.com
Վճռորոշ բառեր՝ Հյուրանոցային ձեռնարկություն, հյուրանոցային ծառայություն, ծառայության
որակի չափանիշ, հյուրանոցային մրցակցություն, մրցունակություն, սպասարկման նորարական
տեխնոլոգիաներ, սպասարկման որակ, հյուրանոցային սպասարկման համակարգ, այցելու,
զբոսաշրջիկ:

Гостиничный маркетинг. Основные проблемы гостиничного сервиса
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Резюме: В настоящей статье изучаются и выявляются основные проблемы гостиничного обслуживания,
связанные с развитием рыночных отношений. Учитывается то, что современные условия развития рыночных
отношений, создают необходимость улучшения системы обслуживания гостиничного бизнеса, обеспечения
гостиничного обслуживания, наиболее соответствующего условиям конкуренции, имеющейся в гостиничном
бизнесе. В статье подчеркивается мысль, что высокое качество гостиничного обслуживания и повышение
конкурентоспособности возможно обеспечить путем регулирования основных проблем гостиничного обеспечения. Придается также важность необходимости приведения гостиничного обслуживания в соответствие с
современными условиями и требованиями развития общества, гостиничной деятельности. В статье сделана
попытка установить основные современные проблемы, связанные с обеспечением качества оказания
гостиничных услуг и обслуживания, и выявить пути их регулирования.
Ключевые слова: Гостиничное предприятие, гостиничная услуга, критерий качества услуги, гостиничная
конкуренция, конкурентоспособность, инновационные технологии обслуживания, качество обслуживания,
система гостиничного обслуживания, клиент, турист

Hotel marketing. Main issues of hotel service
Hovhannesyan A.N.
NAS RA, ISEC (Armenia, Yerevan)
arturh9595@gmail.com
Abstract: This article examines and discovers the main issues of hotel service related to the development of market
relations. Taking into consideration the fact that up-to-date conditions of market relations development requires the
improvement of hotel service system and the necessity to provide the hotel business service to ensure maximum
compliance with hotel service. The article emphasizes the idea of possibility to provide the high quality, service
efectiveness, improvement of competitiveness of the hotel service in the means of solving the main issues of hotel
service. It is also important to comply the hotel service with the up-to-date conditions and requirements of society,
development of the hotel activities. The article was attempted to find out the main up-to-date issues related to the hotel
services and to the provision of service quality and discover the ways of solving them.
Keywords. Hotel facility, hotel service, service quality standard, hotel competition, competitiveness, service up-to-date
technologies, service quality, hotel service system, visitor, tourist.

Հյուրանոցային ծառայությունների շուկայում մրցունակության ուժեղացման պայմաններում՝ հյուրերի պահանջների ավելացումն,
սպասարկման նորարական տեխնոլոգիաների ներդրման անհրաժեշտությունը, ինչպես
նաև տեղեկատվական և հաղորդակցական
տեխնոլոգիաների արագընթաց զարգացումն
զգալիորեն ավելացնում է տրամադրվող հյու-

րանոցային ծառայությունների և սպասարկման անհրաժեշտ որակն ապահովելու, այն ի
նպաստ հյուրանոցային մրցակցության, ֆինանսական շահույթի ավելացմանը ծառայեցնելու անհրաժեշտությունը: «Շուկայական
հարաբերությունների զարգացումը հանգեցնում է նոր խնդիրների առաջացմանը, որն
առաջադրում է հյուրանոցային բիզնեսի սպա-
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սարկման համակարգի բարելավման անհրաժեշտությունը»1: Սա պահանջում է հյուրանոցային սպասարկման համակարգի անընդհատ
բարելավում, սպասարկման համակարգի ընդլայնում, տարածքների վերանորոգում և արդի
պահանջներին համապատասխան ձևավորում, նոր տեխնոլոգիաների ներդրում, որոնք
կբարելավեն ոչ միայն սպասարկման համակարգը, այլև ամբողջ ձեռնարկությունը: «Համաշխարհային հյուրանոցային բիզնեսի առաջատարների փորձը վկայում է, որ սպասարկման որակի բարձրացման և հյուրերի պահանջներն առավելագունս բավարարելու հիմնական պայմաններից մեկն ուսումնասիրությունների ժամանակին իրականացումն է՝
սպասարկման և ծառայությունների մատուցման այն հիմնախնդիրները բացահայտելու
նպատակով, որոնք հյուրանոցների խանգարում են աշխատակիցներին ծառայությունները որակով մատուցել»2: Այս տեսանկյունից՝
առանձնակի կարևորություն ունի նաև հյուրանոցային սպասարկման հիմնական խնդիրների պարբերաբար և ժամանակին ուսումնասիրումը, բացահայտումն ու դրանց վերհանումը հյուրանոցային սպասարկման արդյունավետությունը և մրցակցության բարձրացումն
այդ խնդիրների լուծման միջոոցով ապահովելու և հյուրանոցային սպասարկումը հասարակության, հյուրանոցային գործունեության
զարգացման արդի պայմաններին ու պահանջներին համապատասխանեցնելու համար: Հյուրանոցային սպասարկման հիմնախնդիրների ուսումնասիրություններն առանցքային նշանակություն ունեն նաև այդ խնդիրների կարգավորման արդյունավետ ուղիները
նախանշելու տեսանկյունից: Հյուրանոցային
ծառայությունների որակի վրա ազդող գործոնների վերհանումն ուղղվում է հյուրանոցային
ծառայությունների սպասարկման մակարդակի բարձրացմանը: Հաշվի առնելով այս իրո1
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на предприятиях гостиничного бизнеса Белгородской
области,
Проблемы развития индустрии туризма и
гостеприимства: опыт и инновации I Международная
студенческая научно-практическая интернет-конференция :
сборник статей. под ред. В. В. Лихановой, М. П. Титовой.
2015. с. 89.
2
Гареев Р., Проблемы организации обслуживания гостей
гостиничнимы предпринятиями и возможные пути их
разрешения, Непроизводственная сфера. Сфера услуг,
Ресурси Информация Снабжение Конкуренция, 4/2010, с.
331.

ղությունները՝ մենք սույն ուսումնասիրությամբ փորձել ենք պարզել հյուրանոցային ծառայությունների մատուցման և սպասարկման
որակի ապահովման հետ կապված արդի
հիմնական խնդիրներն ու վերհանել դրանց
կարգավորման ուղիները:
Ինչպես նշում է Ա.Ա. Ռուստամովան՝ հյուրանոցային սպասարկումը նպատակաուղղված է այցելուների, հյուրերի, զբոսաշրջիկների և տեղացիների ցանկություններն ու պահանջմունքները բավարարելուն: Ներկայումս
մրցունակ են այն հյուրանոցային ձեռնարկությունները, որոնք կենտրոնացած են հաճախորդի և նրա պահանջմունքների վրա: Շուկայական հարաբերությունների զարգացումը
հանգեցնում է նոր խնդիրների առաջացմանը,
ինչը հանգեցնում է հյուրանոցային բիզնեսի
սպասարկման համակարգի բարելավման
անհրաժեշտությանը: Հյուրանոցային կառավարիչներին անհրաժեշտ է հասկանալ սպասարկման համակարգի անընդհատ բարելավման անհրաժեշտությունը, ուշադրություն
դարձնել դրա ընդլայնմանը, տարածքների
վերանորոգմանը, նոր տեխնոլոգիաների ներդրմանը, որոնք բարելավվել են ոչ միայն սպասարկման համակարգը, այլեւ ամբողջ ձեռնարկությունը3: Հետևաբար՝ այցելուների, զբոսաշրջիկների և այլ հյուրերի պահանջմունքների լիարժեք բավարարումն առաջադրում է
նրանց պահանջմունքների հստակ իմացություն՝ նրանց սպասելիքներն համապատասխան սպասարկում ապահովելու համար:
Հյուրանոցային սպասարկման հիմնախնդիրներից են նաև սպասարկման որակի կառավարման հիմնահարցերը: Այսպես՝ «Սպասարկման «Ոսկե» կանոնի համաձայն՝ հյուրերին պետք է սպասարկել այնպես, ինչպես
դուք կցանկանայիք, որ ձեզ սպասարկեն: Ծառայության որակի ստանդարտները կամ չափանիշները սահմանում են որակի կառավարումն (մենեջմենթը) ապահովելու համար
անհրաժեշտ չափորոշիչները: Սա անձնակազմի կողմից իրականացվող ընթացակարգերի և
ամենօրյա գործողությունների ամբողջություն
է և նպաստում է այցելուների առավելագույն
բավարարմանը (իմանալ, որպեսզի կանխատեսել, կանխատեսել, որպեսզի կառավարել):
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Այս առումով՝ հյուրանոցային ձեռնարկությունները պարտավոր են ստեղծել մի շարք
նորմատիվ փաստաթղթեր, որոնք սահմանում
են՝ աշխատակազմի արտաքին տեսքի և պահվածքի պահանջները. սպասարկման մեթոդները և կոնֆլիկտների կառավարումը, հեռախոսաիան էթիկետի չափանիշները, օտար
լեզուների իմացության մակարդակը՝ իրենց
պարտականությունների
սահմաններում»4:
Այսինքն՝ հյուրանոցային սպասարկման որակը բարելավելու համար անհրաժեշտ միջոցառումներից են նաև հյուրանոցի յուրաքանչյուր ծառայության համար մշակել մասնագիտական չափանիշներ, որոնք կսահմանեն
պատրաստվածության և գործնական փորձի
պահանջները, օտար լեզուների իմացությունը,
յուրաքանչյուր աշխատողի հիմնական պարտականությունները, իրավունքները, պատասխանատվությունը և սպասարկման կազմակերպման գործընթացում այլ ծառայությունների հետ փոխհարաբերությունների կարգը:
Հյուրանոցային սպասարկման վերաբերյալ
առկա ուսումնասիրություններում (Вакуленко
Р.Я., Тимохина Т.Л., Кабушкин Н.И., Сорокина
А.В. и др.) հիմնականում դիտարկվում է ծառայությունների տրամադրման ընդհանուր
կարգը՝ դրանց որակի, ստանդարտների, աշխատակիցների վարքի կանոնների պահպանման, դրանց հետևելու հետ կապված հիմնահարցերը: Ինչպես փաստում է Ռ. Գարեևը՝
հյուրանոցային սպասարկման, մասնավորապես՝ հյուրերի սպասարկման գործընթացում
հյուրանոցի աշխատակիցների ու ողջ հյուրանոցի գործունեության խնդիրներն անհամեմատ քիչ են ուսումնասիրված5: Ուստի՝ հյուրանոցային սպասարկման հիմնախնդիրների
շարունակական ուսումնասիրումն արդիական է ինչպես քննվող հիմնահարցի վերաբերյալ տեղեկատվությունն ընդլայնելու, այնպես
էլ հյուրանոցային սպասարկման արդի հիմնախնդիրները վերհանելու տեսանկյունից:
Հաշվի առնելով նշված իրողությունները՝ որպես սույն ուսումնասիրության նպատակ ենք
սահմանել հյուրանոցային սպասարկման

հիմնախնդիրների համապարփակ ուսումնասիրումն ու դրանց կարգավորման արդյունավետ ուղիների հստակեցումը:
Հյուրանոցային
բիզնեսում
գոյություն
ունեն մի շարք խնդիրներ, որոնք բացասաբար
են անդրադառնում հյուրերի սպասարկման
գործընթացի վրա և նվազեցնում հյուրերին
ըստ պատշաճի սպասարկելու՝ աշխատակիցների մոտիվացիան: Այսպես՝ Ռ. Գարեևը
նշում է, որ հյուրանոցների աշխատանքի արդյունավետության վրա ազդող հիմնախնդիրներից հատկանշական է ոլորտի մասնագետների համակողմանի պատրաստման համակարգի սխալ կազմակերպումը: Բարձրակարգ
սպասարկումը պահանջում է բարձր որակավորում ունեցող աշխատակիցներ, իսկ վերջիններիս պատրաստման համար անհրաժեշտ են նյութական զգալի ծախսեր6: Այս
առումով՝ որպես կարևոր պայման՝ պետք է
նշել աշխատակիցների հատկապես հյուրակենտրոն գործելակերպի մշակումը, ձևավորումն ու զարգացումը, քանի որ նրանք մշտապես առնչվում են ծառայություններից օգտվող
տարբեր սպառողների հետ: Հյուրակենտրոն7
գործելակերպը ենթադրում է աշխատակիցների մասնագիտական այնպիսի կոմպետենտության զարգացում, որը կներառի աշխատակցի
հատուկ հոգեբանական, անհատական համապատասխան
առանձնահատկությունների
համալիր:
Հյուրանոցային սպասարկման հաճախադեպ խնդիրներից հատկանշական է սպասարկման հնացած տեխնոլոգիաների կիրառումը, որը ենթադրում է ՏՏ և հաղորդակցական արդի տեխնոլոգիաների և սարքավորումների ներդրում հյուրանոցային ծառայությունները որակյալ և արդյունավետ մատուցելու
համար: Սա նաև հնարավորություն կտա
ապահովել հնարավորինս արագ և ժամանակին սպասարկում, սպասարկել առավել մեծ
քանակությամբ այցելուների, զբոսաշրջային
խմբերի: Հայտնի իրողություն է այն, որ ժամանակակից այցելուներին գրավում է առավելա6
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актуальные направления развития. 2016. № 1-1. с. 134-135.
5
Гареев Р., Проблемы организации обслуживания гостей
гостиничнимы предпринятиями и возможные пути их
разрешения, с. 331.

Гареев Р., Проблемы организации обслуживания гостей
гостиничнимы предпринятиями и возможные пути их
разрешения, с. 331.
7
Այդ մասին առավել մանրամասն տե՛ս Назаретян А.Г.,
Прончева О.К., Клиентоорентированность как инструмент
повышения качества гостиничных услуг,
Интеллектуальный потенциал XXI века: ступени познания.
Новосибирск, 2015. № 26. С. 125-130 с. 125-129.
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գույն արագ սպասարկումը, հետևաբար՝
հյուրանոցային սպասարկման տեխնոլոգիաների արդիականուցմն ու նորացումը կօժանդակի նաև այցելուների մեծ հոսք ապահովելուն:
Հյուրանոցային սպասարկման հիմնախընդիրներից առանձնացվում է նաև աշխատակիցների ինքնակատարելագործման, ինքնազարգացման և արդյունավետ աշխատանքի
ցանկությունը խթանելու համակարգի սխալ
կազմակերպումը8: Իբրև այս խնդրի լուծում
առաջարկվում է ոչ միայն բարձր վարձատրությունն, այլ պրեմիաների հաճախակի տրամադրումը: Սպասարկման հիմնախնդիրներից
հատկանշական են նաև հյուրանոցի աշխատակազմում կոնֆլիկները, որոնք կարող են
առաջանալ աշխատանքային խմբում: Կոնֆլիկտնեը բացասաբար են ազդում աշխատակիցների աշխատանքի արդյունավետության
վրա:
Ներկայումս հյուրանոցային սպասարկման հիմնախնդիրներից արդիական է նաև
էկոլոգիական անվտանգության ապահովումը,
որը կապվում է հյուրանոցային սպասարկման
երկու հիմնական գլոբալ խնդրի հետ՝ զբոսաշրջիկին (հյուրին) ծառայությունների մատուցում և հյուրանոցում նրա բացարձակ անվըտանգության ապահովում: Ասվածը հիմնավորվում է այն պնդմամբ, որ հյուրերի և այցելուների անվտանգության ապահովումը
հյուրընկալության առաջին անհրաժեշտ և անփոխարինելի պայմանն է: Սա վերաբերում է
նաև հյուրանոցային համալիրների աշխատակիցների (անձնակազմի անվտանգություն)
անվտանգության ապահովմանը: Բացի այդ՝
անվտանգության պահանջներին համապատասխանությունը զբոսաշրջության և հյուրանոցային ոլորտում լիցենզավորման և սերտիֆիկացման անհրաժեշտ նախադրյալն է:
«Հյուրանոցային սպասարկման ձեռնարկությունում անվտանգության ապահովման
հիմնական ուղղություններից առանձնացվում
են՝ հակահրդեային համակարգը, էկոլոգիական, բժշկական և սանիտարահամաճարակային, տեղեկատվական, ֆինանսատնտեսական,
կադրային,
իրավական
անվտանգության
ապահովումը: Բացի այդ, հյուրանոցային
8

Гареев Р., Проблемы организации обслуживания гостей
гостиничнимы предпринятиями и возможные пути их
разрешения, с. 332-333.

սպասարկման ձեռնարկությունների էկոլոգիական անվտանգության խնդրին ուշադրություն է դարձվում էկոտուրիզմի զարգացման
ուղղությամբ: Այսինքն՝ էկոլոգիական անվտանգությունը, թերևս, առաջին հերթին կարևորվում է հյուրանոցային սպասարկման
ձեռնարկության հյուրերի անվտանգությունը
ապահովող միջոցառումների համալիրում:
Այնուամենայնիվ, բոլոր ձեռնարկությունները
բավարար ուշադրություն չեն դարձնում
էկոլոգիական
անվտանգության
ապահովմանը: Ուստի՝ շատ կարևոր է
հյուրանոցային
համալիրի
նախագծման
փուլում `ուշադրություն դարձնել շրջակա
միջավայրի անվտանգության նորմերին և
միջձեռնարկատիրական
ստանդարտների
մշակմանը:
Հյուրանոցային ձեռնարկության՝ էկոլոգիական անվտանգության պահպանման գործունեությունը ներառում է.
 բնական էկոլոգիական համակարգերի
պաշտպանություն և վերականգնում,
 բնական և տեխնածին գործոնների
վտանգավոր հետևանքների մակարդակի
նվազեցում,
 բնապահպանական կրթություն, լուսաբանում»9:
Էկոլոգիական անվտանգության ապահովման համակարգի ստեղծումը պայմանավորվում է արտաքին և ներքին գործոններով: Արտաքին գործոնները ներառում են բնապահպանական գործունեության նորմատիվ-իրավական հիմքը, էկոլոգիական անվտանգության պետական կարգավորման ֆինանսատնտեսական մեխանիզմները, տեխնոլոգիական նորարարությունների մշակում և ներդըրում (ռեսուրսա և էներգախնայող տեխնոլոգիաներ), բնապահպանական ոլորտում վերահսկողության համակարգի ստեղծում: Ներքին
գործոններն են արտադրական գործընթացի
վերահսկման պարամետրերի կազմակերպական մեխանիզմները, էկոլոգիական ծախսումների և արդյունքների հաշվառում, ձեռնարկության գործունեության արդյունավետութ9

Радыгина Е.Г., Проблема экологической безопасности на
предприятих гостиничного обслуживания, II Молодежный
Экологический Форум Сборник материалов форума.
Кузбасский государственный технический университет им.
Т.Ф. Горбачева, Администрация Кемеровской области,
Департамент природных ресурсов и экологии Кемеровской
области, Российская Экологическая Академия. 2014. с. 59.
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յան էկոլոգիական, տնտեսական և սոցիալական ցուցանիշների համալիր համակարգի
մշակում, որակի մենեջմենթի համակարգի
ստեղծում10:
Այսպիսով՝ հյուրանոցային կազմակերպությունում սպասարկման բնապահպանական
կամ էկոլոգիական անվտանգության ապահովման արդյունավետ համակարգ ստեղծելու
համար անհրաժեշտ է.
1. Էկոլոգիական
անվտանգության
ապահովումը, մի կողմից՝ պետք է լինի
անվտանգության
համակարգի
ապահովման
միասնական
համակարգի
խնդիրներից մեկը, մյուս կողմից` այն
պետք է ներառի ձեռնարկության գործունեության տարբեր տարրեր և ասպեկտներ:
2. Ընկերության աշխատակիցները պետք է
ունենան
անհրաժեշտ
գիտելիքներ
բնապահպանական
անվտանգության
ապահովման ոլորտից (ակնհայտ
է
հատուկ
վերապատրաստման
անհրաժեշտությունը), ինչպես նա՝ ունենան
անհրաժեշտ
իրավասություններ,
պաշտպանական կամ ուղղիչ գործողությունների
վերաբերյալ
որոշումներ
կայացնելու համար:
3. Էկոլոգիական
անվտանգության
ապահովման ողջ մեխանիզմը պետք է
հենվի
հիմնականում
կանխարգելիչ
միջոցառումների իրականացման վրա:
4. Ձեռնարկությունում բնապահպանական
անվտանգության
ապահովման
միջոցառումների համակարգի ներդրումը
պետք է հանգեցնի օգտագործված ռեսուրսների նվազեցմանը, ինչպես նաև՝
շրջակա միջավայրի վրա ձեռնարկության
գործունեության
ազդեցության
նվազեցմանը:
Այսպիսով՝ կարելի է եզրակացնել, որ հյուրանոցային սպասարկման ձեռնարկության
էկոլոգիական համապատասխան միջոցառումների համակարգի մշակումն ու ներդըրումն անմիջականորեն ազդում է նրա գործունեության արդյունավետության և մրցունակության ապահովման վրա: Պետք է նշել, որ
10

Мерзляков И. Н., Теоретические аспекты построения
организационно-экономического механизма управления
экологической безопасностью предприятия / И. Н.
Мерзляков // Ежегодник «Виттевские чтения». 2013. № 1. –
с. 199.

ձեռնարկության գործունեության արդյունքում
ֆինանսական շահույթ ստանալու նպատակին
ավելի արագ կարելի է հասնել շրջակա միջավայրի էկոլոգիական պահպանության սկըզբունքների իրականացմամբ:
Մատուցվող հյուրանոցային ծառայությունների որակը գնահատելու համար անհրաժեշտ է պարզել գնահատման ցուցանիշներն
ու չափանիշները: Այդ ցուցանիշներից սպասարկման առումով հատկապես կարևորվում
են նյութատեխնիկական բազան, անձնակազմի որակավորումը, սերվիսի մակարդակը,
մարքեթինգը և ռեսուրսները11:
Այսպիսով՝ հյուրերի որակյալ սպասարկման գործընթացը խոնչըդոտող հյուրանոցային սպասարկման հիմնական խնդիրները
գերազանցապես վերաբերում են աշխատակիցների մասնագիտական պատրաստվածության, նրանց բարձր որակավորման, հյուրանոցների ծառայություններից օգտվող այցելուների և հյուրանոցային աշխատակիցների
շրջանում սպասարկման հիմնախնդիրների
առաջացման պատճառները, դրանք կանխելու
և հնարավորինս բացառելու արդյունավետ
ուղիները պարզելուն նպատակամիտված
հարցումներ անցկացնլեու, ինչպես նաև հյուրանոցային մրցակցության բարձրացման հետ
կապված հիմնահարցերին: Առանձնակի կարևորվում է հյուրերի և աշխատակիցների էկոլոգիական անվտանգության ապահովումը,
ինչպես նաև հյուրանոցային աշխատակիցների հյուրակենտրոն գործելակերպի ապահովումը և սպասարկման որակի կատարելագործման աշխատանքներում նրանց մասնակցության հնարավորությունների ընդլայնումը:
Հյուրերի սպասարկման մեթոդաբանության արդիականացում նորարական մեթոդների մշակում, թրենինգների անցկացման
մոդելների մշակման, ինչպես նաև սպասարկման հիմնախնդիրների կարգավորման լուծումներ գտնելու և որոշումներ կայացնելու
գործընթացում ողջ անձնակզմի ներգրավման,
աշխատակիցների համար մասնագիտական
կատարելագործման, պատրաստման թրեյնինգների անցկացում, աշխատակիցների վերապատրաստման և ուսուցման ծրագրերի
մշակում, կոնֆլիկտենրը նվազեցնելու, սպա11

Джарруж Ж., Никольская Е.Ю., Повыщение качества
обслуживания клиентов в гостинице, с. 133.
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սարկման որակի առնչությամբ դժգոհությունների, դրանց պատճառների վարհանմանն
ուղղված հարցումների անցկացում հյուրանոցային ծառայություններից օգտվող անձանց
շրջանում, ինչպես նաև հյուրերի սպասարկման խնդրիների, դրանք կարգավորելու վերաբերյալ հյուրանոցային աշխատակիցների
տեսակետները պարզելուն միտված հարցումների կազմակերպում և անցկացում՝ դրանք
գործնականում կիրառելու հնարավորությունները փորձարկելու համար, հյուրանոցային
աշխատակիցների հյուրակենտրոն գործելակերպի ապահովում: Կարևորվում է նաև հյուրանոցային տարածքների և ողջ կառույցի
մշտական վերահսկումը, նորարական տեխնոլոգիաների անընդհատ և աշխատանքի նոր
մեթոդների ներդրումը, հյուրերի հարցումը՝
պարզելու համար, արդյոք լուծվել է այս կամ
այն խնդիրը: Շատ կարևոր է նաև իմանալ
հաճախորդների, հյուրերի պահանջմունքները, որպեսզի սպասարկման որակը համապատասխանի նրանց սպասելիքներին, իսկ սպասարկման գործընթացը ուղեկցվի հյուրանոցի
բոլոր հիմնական ծառայությունների արդյունավետ փոխազդեցությամբ: Նշենք նաև, որ
հյուրանոցային սպասարկման հիմնախնդիրներն անմիջականորեն կապված են հյուրանոցային ծառայությունների որակի մակարդակի հետ, հետևաբար՝ հյուրանոցային ծառայությունների որակի բարձր մակարդակ ապահովելու համար անհրաժեշտ և կարևոր պայման է համարվում հյուրանոցային սպասարկման հիմնախնդիրների արդյունավետ և ժամանակին կարգավորումը: Ընդ որում՝ նշված
հիմնախնդիրների կարգավորումը պայմանա-
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Ամփոփում: Հոդվածը նվիրված է Ճապոնիայում երկրաշարժերից ապահովագրման և վերաապահովագրման համակարգի զարգացման հարցերին: Երկրաշարժերից ապահովագրման համակարգը սկսել է
զարգանալ 1964 թվից: Համաձայն այդ համակարգի՝ վնասի ապահովագրական ծածկումն իրականացվում
էր միայն անշարժ գույքի լիակատար ոչնչացման դեպքում: Համակարգը վերանայվեց 1980 թ.: Ապահովագրական նոր սխեմայով 1987թ-ից ապահովագրվում էր նաև շենքերում և կառույցներում գտնվող
ունեցվածքը: Միաժամանակ ուշադրություն էր դարձվում սեյսմակայուն շինարարութանը և երկրաշարժից առաջ, դրա ընթացքում և դրանից հետո բնակչության վարվելակերպի կանոնների ուսուցմանը:
Սակայն երկրաշարժի կանխատեսման համակարգի կատարելագործման մասին չէր խոսվում: Ապահովագրական այդ համակարգի ներդրումից հետո Ճապոնիայի կառավարությունը և ապահովագրական
ընկերությունները առաջին անգամ բախվեցին վնասի փոխհատուցման բարդություններին:
2011 թ. Սենդայի երկրաշարժը համալիր աղետ էր, որը բազմապատկեց նյութական վնասը. Ամենասարսափելին այն էր, որ ռադիացիոն ճառագայթումը կտրուկ վատթարացրեց էկոլոգիական իրավիճակը: Դա
ճապոնական երկրաշարժագիտության ճգնաժամն էր, որը, փաստորեն, ունակ չգտնվեց՝ կանխորոշելու
այդ աղետը: Դա սկսվել էր դեռևս 1995 թ., երբ համակարգչային մոդելավորմամբ չկանխորոշեց Կոբեի
երկրաշարժը: Ճապոնական սեյսմագետների նպատակը երկրաշարժերի կանխորոշումն էր, այդ
համակարգին աջակցող ծախսերը ծածկվում էին պետական բյուջեից, բայց Կոբեի երկրաշարժից հետո
դրանք կրճատվեցին 60 %-ով:
Հոդվածում նշվում է նաև, որ այդ երկու բնական աղետների և տեխնածին վթարների տնտեսական վնասը
վատթարացրեց երկրում մակրոտնտեսական իրադրությունը, որի հետևանքը եղավ ոչ միայն պետական
հսկայական պարտքի աճը, համախառն ազգային արդյունքի աճի տեմպերի նվազումը, այլև ապահովագրական ընկերությունների մեծ կորուստները: Սենդայի երկրաշարժի վնասների հատուցումը Ճապոնիայի ապահովագրական ոլորտում կազմեց 35 մլրդ ԱՄՆ դոլար, թեև ճապոնական ապահովագրական
ընկերությունների այդ պահի վնասն ամբողջությամբ գնահատելը չափազանց դժվար է: Ուշադրություն է
դարձվում այն հանգամանքին, որ 1995 թ. երկրաշարժից ապահովագրական համակարգը Ճապոնիային
թույլ տվեց բավականին արագ վերականգնվել, միայն թե ադ նույն համակարգը թույլ չտվեց հաղթահարել
2011 թ. երկրաշարժի հետևանքները: Դա վկայում է այն մասին, որ երկրաշարժից ապահովագրման
հիսունամյա պատմություն ունեցող ճապոնական համակարգը քիչ արդյունավետ էր:
Ընդգծվում է, որ վելուծելով երկրաշարժերից պարտադիր ապահովագրման և վերաապահովագրման
ներդրման ճանապարհով ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց, ինչպես նաև պետական գույքի՝
երկրաշարժից պաշտպանության հարցերը, անհրաժեշտ է չափազանց լրջորեն գնահատել ռիսկերը և
միջոցներ չխնայել անվտանգության համար:
Վճռորոշ բառեր՝ երկրաշարժի ռիսկ, ապահովագրում, վերաապահովագրում, տնտեսական վնաս, երկրաշարժ, տեխնածին վթարներ, ատոմային էներգետիկա, բնապահպանություն, ծածկման լիմիտ, ապահովագրման սխեմա
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Abstract: The paper is devoted to the issues of development of the insurance and re-insurance system against
earthquakes in Japan. The insurance system against earthquakes was developed in 1964. According to that system, the
insurance coverage was carried out only at a complete destruction of real property. The system was revised in 1980.
According to the new scheme of insurance of 1987, the property placed in the buildings and structures was also insured.
At that, attention was paid to the seismic construction and instruction of people on the rules of behaviour before, during,
and after the earthquake. The improvement of the system itself, that is, the prediction of earthquakes was not considered.
After introducing that insurance system, the government of Japan and the insurance companies encountered the
difficulties of the damage compensation for the first time.
The earthquake of 2011 in Senday was a complex disaster which increased the material damage by many times, and the
most terrible thing was that the radioactive contamination sharply deteriorated the ecology. It was the crisis of the
Japanese seismology which, in fact turned out to be unable to predict that disaster. It had still started in 1995, when
modeling could not predict the earthquake in Koba. The aim of the Japanese seismologists was the prediction of
earthquakes, the expenses for supporting that system were covered by the State budget, but after the earthquakes in
Koba, they were reduced by 60%.
It is also mentioned in the paper, that the economic damage caused by those two natural disasters and the technogenic
accident deteriorated the macroeconomic situation in the country, resulting in not only the increase of the great national
debt, the decrease in the rates of the IAP growth, but also the great losses of the insurance companies. The compensation
of the damage caused by the Senday earthquake cost the insurance branch of Japan $35 mlrd. US, although, at present, it
is extremely difficult to completely estimate the damage caused to the Japanese insurance companies.
Attention is paid to the fact that the insurance system against the earthquake of 1995 allowed Japan to overcome the
consequences however that very system allowed to overcome the consequences of the earthquake of 2011. This fact
comes to prove that half-century-old insurance system against the earthquakes in Japan turned out to be quite inefficient.
It is emphasised that considering the issues on protection of the property of natural persons and legal bodies, as well as
the property of the State by introducing the obligatory insurance and re-insurance against earthquakes it is necessary to
seriously estimate the risks and not to economise on safety.
Keywords: seismic risk, insurance, re-insurance economic damage, earthquake, technogenic accidents, nuclear power,
ecology, limit of coverage, insurance scheme.

Страхование жилья от землетрясений в Японии впервые получило развитие в 1964 году после землетрясения в Ниигате с M=7,5 [1], ущерб
от которого составил 35 млрд японских иен (на
тот момент почти 100 млн долларов США).
Вначале это было страхование имущества от
огня, а в дополнение к этому было добавлено
страхование от землетрясений согласно Закону
#73 от 18.05.1966 г. С целью страхования была
создана государственная компания Japan
Earthquake Reinsurance Co., LTD (JER), которая
должна была перестраховывать страховые обязательства у 20 отечественных страховых компаний. К этому времени лимит покрытия по одному случаю составлял 30 млн иен и было застраховано 20% жилья. После очередного сильного
землетрясения 12.06.1978 года с M=7,7 в Маягикен-оки [2] страховое покрытие осуществлялось
только при полном уничтожении недвижимости.
Такая схема страхования оставалась неизменной до 1980 года, после чего тарифы были
пересмотрены, размер страхового покрытия увеличился, а выплаты производились при значи-

тельном повреждении недвижимости. В очередной разсхема страхования была пересмотрена
после крупного землетрясения 17.12.1987 года с
M=6,7 в ТибакенТохо-оки [3]. Согласно новой
схеме, уже страховалось и имущество, находящееся в зданиях и строениях.
В то время в Японии полагали, что главное смягчить последствия землетрясений, т.е. смягчить сейсмический риск (mitigation of seismic
risk). При этом внимание уделялось в первую
очередь сейсмостойкому строительству и обучению населения правилам поведения до, во время
и после землетрясений. О совершенствовании
самой системы страхования от землетрясений,а
тем более о прогнозировании землетрясений
речь пока не шла. К сожалению, это было характерно не только для Японии того времени [4].
Такая ситуация наблюдается и сейчас во многих
странах мира, расположенных в сейсмоактивных
зонах. Как отмечает Т. Уолтхем [5], опасность
землетрясения была хорошо известна, но в силу
инертности, беспечности и ряда других причин
на нее не обратили внимания.
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После введения вышеуказанной схемы страхования от землетрясений правительство Японии
впервые столкнулось со сложностями при компенсации ущерба, нанесенного разрушительным
землетрясением 17.01.1995 года с M=7,3 в г.Кобе
(в Японии его называют великим землетрясением Хансин-Аваджи) [6], официальный ущерб
от которого составил 102,5 млрд долларов США,
или 2.5% от валового внутреннего продукта
(ВВП) Японии. Была повреждена система водоснабжения, оказался разрушенным газопровод, в
результате утечки газа почти сразу же в разных
районах города вспыхнули пожары, которые
быстро распространялись, т.к. большинство
строений были деревянными. Однако оперативно ликвидировать эти пожары оказалось невозможным, поскольку пожарные машины просто
не могли проехать по заваленным улицам. От
подземного удара в одно мгновение было разрушено несколько автострад, не устояла даже
бетонная автострада Хансин, были уничтожены
и железнодорожные пути. Движение в городе
было парализовано.
Важнейшей задачей властей после любого
землетрясения является расчистка дорог, с которой власти Кобе не справились. Почти 33% всех
жилых домов и административных зданий получили повреждения и уже не подлежали восстановлению [7]. Люди выражали недовольство
правительством, полагая, что оно не заботится о
них.
Власти города Кобе обратились в Кабинет
министров с просьбой объявить районы, пострадавшие от стихийного бедствия, специальными
зонами восстановления с льготным налогообложением. Но правительство отклонило этот проект, т.к. к подобным законодательным мерам в
Японии еще не прибегали.
После землетрясения был представлен официальный отчет, где отмечалось, что качество
поврежденных и разрушенных зданий и строений, построенных согласно нормам сейсмостойкого строительства 1970-1980-х годов, было
безукоризненным, при этом о количестве разрушенных зданий и строений не упоминалось. О
вине
строителей
в
случившемся
и
неосведомленности
официальной
японской
сейсмической науки не говорилось [8].
В то время страховые компании выплатили
3,5 млрд долларов США [9]. Оставшиеся
расходы по страховым выплатам за разрушения
современных сейсмостойких зданий и строений
они переложили на те государственные структуры, которые отвечали за нормы сейсмостойкого
строительства.
Важно отметить, что тогдана страховом
рынке Японии доминировали компании по стра-

хованию жизни, поскольку частное страхование
недвижимости от землетрясений стоило довольно дорого и осуществлялось нечасто. В результате этого было застраховано всего 9% жилья.
Поэтому основное покрытие ущерба от землетрясения в Кобе легло на плечи нестраховых
компаний, а на бюджет, потому что большую
часть перестраховки взяло на себя JER, т.е.
государственная перестраховочная компания, а
не международные перестраховщики. В результате для покрытия дефицита бюджета пришлось
повысить налоги, что, в свою очередь, привело к
спаду экономической активности [10].
Землетрясение в г.Кобе вынудило правительство Японии выделить крупные средства на
прогнозирование землетрясений, т.к. восстановление разрушенного требует больших финансовых вложений [11]. Но, как покажет дальнейший
анализ развития рынка страхования от землетрясений в Японии, время, к сожалению, было упущено.
Конечным результатом спада экономической активности Японии стало то, что мировой
финансовый кризис 2007-2008 годов, именуемый
также “великой рецессией”, привел к тому, что
за 2010 год впервые за последние три года в экономике Японии хотя и наблюдался рост в 3,9%,
однако и это не помогло, и в 2010 году страна
уступила 2-е место по уровню ВВП Китаю [12].
Конечно же, во всем этом свой неизгладимый
след оставило землетрясение 1995 года в Кобе.
Как показывает мировой опыт страхования
зданий и строений от землетрясений, для
получения дополнительной прибыли страховые
компании часто слепо доверяют действующим
нормам сейсмостойкого строительства, не
подвергая их дополнительной экспертизе. Такое
наблюдалось и в Японии. Безусловно, при
создании системы страхования от землетрясений
в РА с подобным явлением необходимо быть
крайне осторожным.
В 2011 году 11 марта произошло одно из
сильнейших зафиксированных на нашей планете
землетрясений - Сендайское (в Японии его называют также Великим восточно-японским землетрясением) с M=9.0-9.1 [13]. Основному толчку
землетрясения предшествовала серия крупных
форшоков, начавшаяся 9 марта с толчка магнитудой 7.2, после чего последовала серия афтершоков с максимальными магнитудами 7,0, 7,4 и
7,2 соответственно.
По сравнению с землетрясением 1995 года в
Кобе, приведшему к ущербу из-за разрушения
зданий и строений и возникших пожаров, Сендайское землетрясение предстало в совершенно
новой форме бедствия – землетрясение, цунами
и ядерная авария на атомной электростанции
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(АЭС) “Фукусима-1” (в зону землетрясения и
цунами попали еще три АЭС - “Фукусима-2”,
“Онагава” и “Токай-2”), что привело к радиационному заражению обширной территории.
Таким образом, Сендайское землетрясение – это
комплексное бедствие, состоявшее из последовательных бедствий - двух природных катастроф и
одной техногенной. Взаимосвязанные между собой, они многократно увеличили материальный
ущерб. Но самым страшным явилось то, что
именно гигантская волна цунами стала основной
причиной аварии на атомной электростанции
“Фукусима-1” и вызвала загрязнение радиоактивными веществами значительной территории
суши и прибрежных вод, резко ухудшив экологию.
Сразу после землетрясения начали предприниматься экстренные меры по спасению жизни
людей в пострадавших районах и ликвидации
последствий катастрофы, включающие организацию спасательных работ, эвакуацию населения
в безопасные зоны, разбор завалов, мониторинг
радиационной обстановки вокруг АЭС «Фукусима-1», контроль за безопасностью продуктов питания и воды, оказание финансовой поддержки
населению и предприятиям пострадавших районов, помощь пострадавшим префектурам и муниципальным органам власти в восстановлении
систем жизнеобеспечения и т.д.
Многие страны предоставили специалистов,
спасателей, помогали материально, оказывали
финансовую помощь, поставляли продовольствие, медикаменты и вещи. Республика Армения
также оказала посильную финансовую помощь
Японии, выделив 500 тысяч долларов США. Это
решение было принято на заседании правительства РА 7 апреля 2011 года [14].
Последствием катастрофы стал кризис в
японской сейсмологии, которая оказалась неспособной предсказать столь масштабные землетрясения. Японские сейсмологипублично признали, что “землетрясение было полной неожиданностью и оказалось их полным профессиональным поражением” [15].
Этот кризис в японской сейсмологии начался еще в 1995 году, когда компьютерное моделирование не смогло предсказать землетрясение в
Кобе, а ущерб от этого удара стихии был менее
ощутим. Между тем Япония, как считается, имеет одну из лучших систем сейсмологического
контроля в мире. В Японии сейсмология впервые
в мире стала научно обоснованной. Целью
японских сейсмологов, в отличие от исследователей многих других стран, было именно предсказание землетрясений. Расходы на поддержание данной системы покрывались из государственного бюджета. Но после землетрясения в

Кобе бюджет сейсмологических наблюдений
был урезан на 60%, и само слово “прогноз”
японскими сейсмологами больше не употреблялось.
В связи с радиационным заражением обширной территории Японии официальная комиссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в период с 24 мая по 1 июня 2011
года исследовала ситуацию на АЭС “Фукусима1” и представила отчет, из чего следовало, что
авария на АЭС произошла исключительно из-за
цунами, а не из-за разрушительного землетрясения. Этот отчет неоднократно подвергался критике, потому что, согласно проведенной инспекции японских АЭС в 2007 и 2008 годах, эксперты МАГАТЭ, контролирующие эксплуатацию
японских АЭС, заявили о полной пригодности
японских АЭС к работе даже в особо сложных
условиях. К сожалению, произошедшие события
показали, что эксперты оказались не правы, т.к.
безопасность АЭС “Фукусима-1” была переоценена, а риски недооценены. При этом надо отметить, что АЭС “Фукусима-1”была застрахована у
известного страховщика атомных электростанций- Кёльнского атомного пула на несколько
десятков миллионов евро, не несущего ответственности за разрушения, возникшие в результате
землетрясений и цунами, поэтому Япония в этой
трагедии возмещения от пула не получила [16].
Экономический ущерб от этих двух природных катастроф и техногенной аварии ухудшил
макроэкономическую обстановку, последствиями чего стали не только рост огромного государственного долга, снижение темпов роста
ВВП, огромные масштабы потерь основных фондов, разрушение производственных связей, сокращение производства электроэнергии, падение
потребительского спроса, радиоактивное заражение, но и большие убытки страховых компаний.
Всемирный банк оценил убытки Японии от
землетрясения на сумму от 122 до 235 млрд долларов США. По данным муниципальных органов
власти, ущерб оценивался на сумму 16-25 трлн
иен (198-309 млрд долларов США), при этом
учитывались затраты на восстановление социальной инфраструктуры, жилой недвижимости и заводов. В общие убытки не были включены
снижение ВВП, падение промышленного роста и
объёмов торговли, вызванных стихийным бедствием. По данным японского правительства, общий ущерб от землетрясения и цунами, нанесенный экономике страны, составил 16,9 трлн иен
(220 млрд долларов). При этом учет ущерба от
аварии на АЭС “Фукусима-1”вполне сопоставим
с причиненным экономике страны ущербом от
землетрясения и цунами и составил более 130
млрд долларов США.
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К моменту землетрясения в Японии было
застраховано 23% жилья. Это было связано с
тем, что около 70% жилья - деревянные конструкции, которые более устойчивы к землетрясениям, 25% – из железобетона. Коммерческая
недвижимость наполовину построена из бетонных конструкций, на треть – из армированных,
на 10% – из дерева. По оценкам швейцарской
страховой и перестраховочной компании
SwissRe, землетрясение, цунами и авария на
АЭС "Фукусима-1" в Японии обошлись страховой отрасли в 35 млрд долларов США.
Сендайское землетрясение было одним из
самых разрушительных стихийных бедствий в
истории человечества. Японская трагедия – яркий пример того, что надо очень серьезно оценивать риски и не экономить на безопасности. Полностью оценить урон, нанесенный японским
страховым компаниям, на данный момент крайне трудно. Однако для большинства мировых
универсальных страховщиков (global multiline
insurеrs), работающих в Японии, он не будет
обременительным благодаря прежде диверсифицированности их бизнеса и наличию перестраховочной защиты.
Подводя итоги, отметим, что система страхования сейсмического риска от великого землетрясенияХансин-Аваджи 1995 года и вызванного
им вторичного фактора воздействия – пожара,
позволила Японии довольно быстро оправиться.
Однако эта система не позволила Японии преодолеть последствия Сендайского землетрясенияи
вызванного им вторичного фактора воздействия
– цунами и техногенной аварии на АЭС “Фукусима-1”. Поэтому последствия радиоактивного
заражения до сих пор не ликвидированы. Это
говорит о том, что имеющая более чем 50-летнюю историю система страхования от землетрясений в Японии оказалась малоэффективной.
Формируя систему страхования и перестрахования сейсмического риска природного характера в РА, мы полагаем, что в ней детально
должны быть разъяснены процедуры страхования недвижимости и, возможно, находящегося
в нем имущества, четко оговорены сроки выплат

за причиненный ущерб, а также, перечень лиц,
которые реально могут рассчитывать на денежную компенсацию. Надо полагать, что японская
система страхования и перестрахования сейсмического риска природного характера всего этого
не предусмотрела, в результате чего страховые
компании понесли большие убытки от землетрясения 2011 года, хотя и существовала система
перестрахования.
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Индекс Экономической Свободы Армении-2019 по оценкам исследовательского
центра “Heritage Foundation”
Минасян Д.
Армянский Государственный Экономический Университет (Армения, Ереван)
davit.minasyan.98@mail.ru
Резюме: В статье кратко представлена Индекс Экономической Свободы и его основные компоненты, по
данным 2019 года исследовательского центра “Heritage Foundation” сделано Анализ экономики Армении,
выявлена характеристика экономической свободы страны для каждого компонента свободы. Индекс
сравнивается с показателями 2018-го года. Еще представлено положение Армении по экономической свободе
среди европейских стран, стран средней и западной Азии, СНГ, ЕЭС. Экономическая свобода определяется на
основе 12 качественных и количественныx факторов с одинаковыми весами. Оценка экономической свободы
Армении была оценена 66.7, с которым Армения занимает 44-ое место по всему миру и 24-ое место среди стран
Европы. Сильнейшие факторы Армянской экономической свободы являются бизнес свобода и свобода
торговли, а слабейшие стороны: борьба с коррупцией и свобода судебной системы.
Ключевые слова: Индекс Экономической Свободы, оценки исследовательского центра “Heritage”, факторы,
определяющие экономическую свободу, основные категории

The Index of Economic Freedom of Armenia-2019 according to the evaluations of the
“Heritage Foundation”
Minasyan D.
Armenian State University of Economics (Armenia, Yerevan)
davit.minasyan.98@mail.ru
Abstract: The main topic of the article is Armenia in the world report of economic freedom 2019. It represents
Armenian economic freedom compared with the index of 2018, characteristics of Armenian economy in different
dimensions of the index of economic freedom, comparative analyze of Armenian economy among European countries,
countries of middle and eastern Asia, Post Soviet and Eurasian Economic Union. There is also short information about
the index and it's structure. Economic freedom is measured based on 12 quantitative and qualitative factors with equal
weights given to each. Economic freedom score of Armenia is 66.7, making its economy 47th freest in the world and 24th
among 44 countries in the Europe region. The strongest factors are Business freedom and trade freedom and country
needs improvements in Government Integrity and Judicial Effectiveness.
Keywords: Index of Economic Freedom, “Heritage Foundation”, factors determining economic freedom, main
categories

«Հերիթիջ» հիմնադրամը տարբեր պաշտոնական աղբյուրների տվյալների հիման վրա
գնահատել և 2019թ. հրապարակել է 186 երկրների համար 2019 թ.-ի տնտեսական ազատության ինդեքսները: Տնտեսական ազատության
ինդեքսը գնահատվում է ըստ 12 գործոնների:
Դրանք են՝ սեփականության իրավունքի
պաշտպանությունը (Property Rights), դատական
համակարգի
արդյունավետությունը

(Judicial Effectiveness), կոռուպցիայից ազատությունը(Government Integrity), ֆիսկալ ազատությունը (Fiscal Health), հարկբային բեռը (Tax
Burden),
կառավարության
ծախսումները
(Government Spending), գործարարության ազատությունը (Business Freedom), աշխատանքի
ազատությունը (Labor Freedom), դրամավարկային ազատությունը (Monetary Freedom),
առևտրի ազատությունը (Trade Freedom), ներ-

116

դրումների
ի ազատութ
թյունը(Invesstment Freeddom)
և ֆինան
նսական ազատությո
ա
ունը (Finanncial
Freedom): Այդ ինդեք
քսի գնահա
ատման համ
մար
կիրառվում
մ է 0-ից մինչև
մ
100 բալանոց
բ
գ
գնահատման համակար
րգ: Ընդ որում`
ո
բա
արձր
գնահատա
ականը վկա
այում է տնտ
տեսական ազաա
տության ավելի
ա
մեծ աստիճանի
ա
ի մասին [1]::
«Հերիթ
թիջ» հիմնա
ադրամի կողմից դիտա
արկվող երկրն
ները ըստ տնտեսակա
ան ազատո
ության ինդեք
քսի համապ
պատասխա
ան, դասակ
կարգում է հին
նգ խոշոր կա
ատեգորիա
աների: Այսպ
պես,
80% և ավ
վելի ինդեքս
ս ունեցող երկրները համարվում են տնտե
եսապես «ազատ»,
«
7
70.079.9%` «հ
հիմնականո
ում ազատ
տ», 60.0-69.9%`
«չափավոր
ր ազատ», 50.0-59.9%
%` «հիմնա
ականում ոչ ազատ», 50%-ից
5
ցա
ածր` «ճնշվ
ված»
երկրներ:
2019թ. տնտեսակ
կան ազատ
տության ինդ
դեքսի գնահա
ատման հա
ամար «Հերիթիջ» հիմ
մնադրամի փորձագետն
փ
ները հիմք են ընդո
ունել
2017թ. հոււլիսի 1-ից մինչև
մ
2018թ
թ. հունիսի 30-ը
ընկած ժա
ամանակաշր
րջանի տնտ
տեսական ցուցանիշները
ը: Սակայն հարկ է նկ
կատի ունեն
նալ,
որ որոշ գործոններ
գ
գնահատվե
ել են պատ
տմական տեղե
եկատվությա
ան հիման վրա: Այսպ
պես,
օրինակ, 2019թ.
2
դրա
ամավարկայյին ազատո
ություն գործո
ոնի գնահա
ատման համ
մար հիմք է ընդունվել 20015թ-ի հուն
նվարի 1-ից
ց 2017թ-ի դեկդ
տեմբերի 31-ը
3
ընկած
ծ ժամանակաշրջանի միջին կշռվա
ած տարեկա
ան գնաճը:
Հայաստանի գնա
ահատական
նները. «Տն
նտեսական ազ
զատության
ն ինդեքս 20019» զեկույց
ցում
Հայաստանի դիրքը վատացել է և աշխա
արհի
180 երկրն
ների շարքո
ում Հայաս
ստանը ներ
րկայումս գրավ
վում է 47-ր
րդ տեղը` նա
ախորդ տար
րվա
44-րդ տեղ
ղի փոխար
րեն: Թեև, նկատենք,, որ
տնտեսակ
կան ազատո
ության Հայաստանի գնագ
հատական
նը (67.7 մի
իավոր) բարձր է համ
մաշխարհային
ն միջինից (60.8 միա
ավոր) և ցածր
տարածաշշրջանային միջինից (68.6): (Գ
Գծապատկեր 1)
1
2018թ-ի համեմատ
տ բարելավ
վվել են սեփ
փականության
ն իրավուն
նքը, աշխա
ատուժի ազաա
տությունը
ը, դրամավա
արկային ազ
զատություն
նը և
առևտրի ազատությո
ա
ւնը, վատա
ացել են դատ
տական արդ
դյունավետո
ությունը, կոռուպցիա
այից
ազատությյունը, գործ
ծարարության ազատո
ությունը, կառ
ռավարությյան ծախս
սումները, ֆիսֆ
կալ ազատ
տությունը, անփոփոխ
ա
է մնացել հարհ

կայյին բեռը, ներդրումնե
ն
երի ազատ
տությունը և
ֆին
նանսական
ն ազատութ
թյունը: (Գծ
ծապատկեր
ր
2) Վերոնշյալ
Վ
գործոններ
րում կատա
արված փո-փոխ
խություննե
երի արդյո
ունքում Հա
այաստանի
ի
2019թ-ի տնտեսական ա
ազատությա
ան գնահա-տա
ականը նախ
խորդ տարվ
վա համեմա
ատ նվազելլ
է 1 միավորով:

Գծապատկ
կեր 1. «ՀՀ ՏԱ
ՏԱԻ-ն համե
եմատած
Եվր
վրոպայի ու Աշխարհի միջին ցուցցանիշների
ի
հետ»: Աղ
ղբյուր՝
htttps://www.heeritage.org/index/exploree?view=byregion-countr
r
ry-year&u=66368921874
437943192

Գծա
ծապատկեր 2. Աղբյուր
ր՝

htttps://www.heeritage.org/index/exploree?view=byregion-countr
r
ry-year&u=66368921874
437943192
Ներկայաց
ցնենք «Տնտ
տեսական ազատութ-յան
ն ինդեքս 2019» զեկ
կույցում դիտարկվող
դ
ղ
առա
անձին գործոնների վա
արքագիծը:
 «Սեփա
ականությա
ան իրավուն
նքի պաշտ-պա
անության» գործոնի գնահատա
ականը նա-խոր
րդ տարվա
ա համեմատ
տ(55.3) ավե
ելացել է 1.99
միա
ավորով, կա
ազմելով 577.2 միավոր
րծ: Սա Հա-յաս
ստանի ամե
ենաբարձր ցուցանիշն
ն է նախորդ
դ
տա
արիների հե
ետ համեմա
ատած և այն վերջին 2
տա
արում ավելա
ացել է կրկն
նակի անգա
ամ, սակայն
ն
ըստ
տ «Հերիթի
իջ» հիմնա
ադրամի, «Մ
Մասնավոր
ր
սեփ
փականությյունը դեռ թ
թույլ է պաշտ
տպանված:

117

Регион и мир, 2019, № 5
Դատական համակարգն այնքան անարդյունավետ է և կոռումպացված, որ արտադատարանական լուծումներն ու արբիտրաժը տարածված բնույթ են կրում: Սեփականության
իրավունքը դժվարությամբ է պաշտպանվում:
Դատական համակարգում կոռուպցիան, ինչպես նաև բռնագրավման դեպքերը տարածված են» :
 «Կոռուպցիայից ազատություն» գործոնի գնահատականը նախորդ տարվա համեմատ վատացել է 1.9 միավորով և կազմել 38.6
միավոր: «Կոռուպցիայից ազատություն» գործոնի վերաբերյալ Հերիթիջի փորձագետները
նշել են, որ «Հայաստանում Ռուսաստանի հետ
միավորվելու և Հայաստանի տնտեսության ու
տարածաշրջանային անվտանգության տեսանկյունից Ռուսաստանի ազդեցությունը մեծանալու արդյունքում համատարած կոռուպցիան խորացել է: Ինչպես հայտնում են, կաշառակերությունն ու խնամի-դրացիական հարաբերությունները տարածված են կառավարական պաշտոնյաների շրջանում, որոնք
հազվադեպ են քրեորեն հետապնդվում կամ
հեռացվում պաշտոնից՝ իրենց պաշտոնական
դիրքը չարաշահելու համար: Դատական համակարգը տառապում է անկախության և թափանցիկության պակասից: Ոստիկանության
հակաիրավական վարքագիծը դժվարացնում է
օրենքի կիրարկումը»:
 «Դատական համակարգի արդյունավետությունը» Հերիթեջ հիմնադրամը սկսել է
գնահատել 2017 թ-ից: Վերջին 3 տարիների
համար Հայաստանի ցուցանիշները կազմել են
համապատասխանաբար 42.5, 47.4, և 46.3
միավոր:
Հայաստանի ցուցանիշը նույնությամբ
կրկնում է Ռուսաստանի ցուցանիշի դինամիկան շատ չնչին շեղումներով, իսկ ԵԱՏՄ երկրներից գերազանցում է միայն Կիրգիզստանի ցուցանիշը: ՀՀ դատական համակարգը
Տնտեսական ազատության 2019-ի զեկույցում
բնութագրվում է որպես դանդաղ գործող, որն
ունի արդյունավետության, անկախության ու
թափանցիկության պակաս: Դատավորները
հիմնականում հիմնվում են ավելի բարձր
ատյանների խորհուրդների վրա՝ դարձնելով
նրանց ընդունած որոշումը
արտաքին
գործոններից կախված:
 «Հարկային բեռը» գործոնի գնահատականը նախորդ տարվա համեմատ չի փոխվել

և կազմում է 84.7միավոր: Նկատենք, որ
հարկաբյուջետային ազատությունը չափում է
գործարարության հարկային բեռը, որը
ներառում է ինչպես ուղղակի հարկերի,
այսինքն` եկամտահարկի և շահութահարկի
բեռի, այնպես էլ ՀՆԱ-ում հարկային բեռի
տեսակարար կշռի ցուցանիշը: 2019թ.-ի զեկույցում ընդհանուր հարկային բեռը կազմել է
ՀՆԱ-ի 21.3%-ը, որը նվազել է 2017թ-ի
նկատմամբ 2.2%-ով:
 «Ֆիսկալ առողջության» գնահատականը նույնպես սկսվել է հաշվարկվել 2017 թ-ից և
ունի արտահայտված նվազման միտում: Վերջին 3 տարիներում ցուցանիշի արժեքը նվազել է 29.9 միավորով՝ 82.9-ից իջնելով 53-ի:
Բյուջեի դեֆիցիտը կազմում է ՀՆԱ-ի 5.1%-ը,
իսկ հասարակական պարտքը ՀՆԱ-ի 53.5%-ը:
 «Կառավարության ծախսումներ» գործոնի գնահատականը նախորդ տարվա համեմատ վատացել է 1 միավորով՝ դառնալով 70
միավոր: Կառավարության ծախսումները
ՀՆԱ-ում 2018թ.-ին ավելացել են 0.6%-ով և
կազմել 26.4%. որի պատճառով էլ Հայաստանի
գնահատականը այս գործոնի գծով վատացել
է:
 «Գործարարության ազատության» գործոնի գնահատականը նախորդ տարվա համեմատ վատացել է 0.4 միավորով և կազմել
78.3 միավոր` չնայած այն հանգամանքին, որ
«Հերիթիջի» փորձագետները արդյունավետ են
գնահատում Հայաստանում գործարարության
կանոնակարգման դաշտը: Զեկույցում հատկապես նշվում է որ նոր բիզնես սկսելու համար կապիտալի նվազագույն շեմը վերացվել է
ինչպես նաև արդիականացվել է բիզնեսի
սնանկ ճանաչման ընթացակարգը:
 «Աշխատանքի ազատություն» գործոնի
գնահատականը նախորդ տարվա համեմատ
լավացել է 1.5 միավորով և կազմել 71.4 միավոր: «Աշխատանքի ազատություն» գործոնի
ցուցանիշները և «Հերիթիջի» փորձագետները
վերցնում են Համաշխարհային բանկի «Գործարարությամբ զբաղվելու դյուրինությունը»
հետազոտությունից: Ընդ որում, օգտագործվող
ցուցանիշների մի մասը հարցումների արդյունք են, իսկ մյուս մասը վերցվում են տվյալ
երկրի պաշտոնական աղբյուրներից: ՀՀ-ն
բնութագրվում է աշխատավարձի միջին
մակարդակով և բավականին լայն ստվերային
աշխատաշուկայի առկայությամբ:
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 «Դրամավարկային ազատություն» գործոնի գնահատականը նախորդ տարվա համեմատ բարելավվել է 2 միավորով և կազմել 77.8
միավոր` գերազանցելով համաշխարհային
միջինը և մոտենալով Եվրոպայի միջիին ցուցանիշին:
 «Առևտրի ազատություն» գործոնի գնահատական նախորդ տարվա համեմատ բարելավվել է 0.8 միավորով և կազմել 80.8 միավոր:
ՀՀ-ում արտահանման ու ներմուծման գումարային ծավալը կազմում է ՀՆԱ-ի 88.5%-ը:
 «Ներդրումների ազատություն» գործոնի
գնահատականը նախորդ տարվա համեմատ
չի փոփոխվել, սակայն դրանց նախորդող 2
տարիների նկատմամբ նվազել է 5 միավորով:
Այդ ցուցանիշով մենք հավասարվում ենք
Եվրոպայի միջին մակարդակին: «Ներդրումների ազատություն» գործոնի գծով «Հերիթիջի» փորձագետները ընդգծում են օտարերկրացիների կողմից Հայաստանում հողը՝ որպես սեփականություն ձեռք բերելու արգելքի և
բյուրոկրատական խոչընդոտների առկայությունը:
 «Ֆինանսական ազատություն» գործոնի
գնահատականը նախորդ տարվա համեմատ
չի փոխվել և կազմել է 70.0 միավոր: Ի դեպ
ցուցանիշի այս արժեքը չի տատանվել 2006թից սկսած: «Ֆինանսական ազատություն»
գործոնի գծով Հայաստանի դիրքը նույնպես չի
փոխվել և Հայաստանը միշտ գրավել է
բավականին բարձր հորիզոնականներ: Ըստ
«Հերիթիջի» վերլուծության, Հայաստանում
առկա
է
սահմանափակ
պետական
միջամտություն ֆինանսական համակարգի
գործունեությանը և պետությունը այլևս բաժնեմաս չունի որևէ բանկում, սակայն բանկային հատվածը, որին պատկանում է ֆինանսական հատվածի ընդհանուր ակտիվների ավելի
քան 90%-ը, դեռևս պայքարում է ադեկվատ երկարաժամկետ վարկեր մատուցելու համար»1:
Նկատենք որ Հայաստանի տնտեսական
ազատության ինդեքսը 25 տարիների ընթացքում բարելավվել է 25.5 միավորով՝ 1996-ի
42.2%-ից հասնելով 2019-ի 67.7%-ի: Այս տարիների ընթացքում Հայաստանը գրանցել է
տնտեսական ազատության 12 գործակիցներից 10-ի բարելավվում, և հետընթաց է գրանց1
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վել միայն 2-ում՝ կոռուպցիայց ազատության և
ֆիսկալ ազատության մեջ: Հայաստանը տընտեսապես «ճնշված» երկրից դարձել է «չափավոր ազատ»: Հայաստանի տնտեսության
մասին «Հերիթիջի» փորձագետները նշում են
հետևյալը. «Տնտեսական բազայի զգալի դիվերսիֆիկացումը մեծացրել է Հայաստանի
տնտեսության դինամիզմը: Գործարարության
գործընթացների զգալի պարզեցումը նպաստել է դրանց կարգավորման դաշտի արդյունավետությանը: Վերջին տարիների ընդլայնողական հարկաբյուջետային քաղաքականությունից հետո քայլեր են ձեռնարկվել կառավարության ծախքերը սահմանափակելու՝
պետական ֆինանսների խելամիտ կառավարման միջոցով: Հայաստանը բավականին լավ
կատարողական է գրանցել տնտեսական
ազատության շատ ոլորտներում, այնուամենայնիվ առավել խորը ինստիտուցիոնալ
բարեփոխումներ են հարկավոր այնպիսի
ոլորտներում, ինչպիսիք են դատական անկախությունն ու կառավարության թափանցիկությունը: Չնայած կոռուպցիայի դեմ պայքարի
առաջադիմությանը, քաղաքական ու գործարար շրջանակներում առկա սերտ հարաբերությունները քրոնիզմի (ընկերներին ու իրենց
հետ կապված անձանց իշխանության նշանակելը՝ առանց նրանց որակավորումը պատշաճորեն հաշվի առնելու) և անուղղակի ազդեցության երևույթների նկատմամբ մտահոգության տեղիք են տալիս: Նախկին կառավարությունը նաև որոշակի ջանքեր է գործադրել ուղղված բիզնես միջավայրի բարելավվմանը հարկային հեղափոխության միջոցով,
կոռուպցիայի նվազեցմանն ու արտաքին
գնումների գործընթացում թափանցիկության
ավելացմանը, սակայն Հայաստանի աշխարհագրական
մեկուսացվածությունը,
նեղ
արտահանման բազան և խոշոր մոնոպոլիաները բիզնեսի կարևոր բնագավառներում
երկիրը որոշակիորեն խոցելի են դարձրել
գլոբալ ապրանքային շուկաներում տեղի
ունեցող բացասական փոփոխությունների և
հատկապես
Ռուսաստանում
ընթացող
տնտեսական մարտահրավերների նկատմամբ։ Այնուամենայնիվ, վերջին տասնամյակում ընթացող տնտեսական աճի արդյունքում, զգացվում է աղքատության ու գործազրկության մակարդակի նվազեցում [3]: Հա-
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յաստանի տնտեսական ազատության մակարդակը, 2000թ-ից սկսած, հիմնականում եղել է
60.0-69.9% միջակայքում (բացառությամբ 2004
և 2006թթ., երբ գնահատականները բարձր են
եղել 70%-ից), այսինքն, ըստ «Հերիթիջի» դասակարգման, Հայաստանը վերջին 10 տարիների ընթացքում համարվել է տնտեսապես
«չափավոր ազատ» երկիր, թեև հարկ է նշել,
որ այդ տարիների ընթացքում Հայաստանի
գնահատականը գրեթե միշտ մոտ է եղել միջակայքի առավելագույն սահմանին:
Հայաստանը տարածաշրջանային համապատկերում
Եվրոպական տարածաշրջանի 44 երկրների շարքում Հայաստանը գրավում է 24-րդ
տեղը: (Համեմատության համար նշենք, որ
Վրաստանը զբաղեցնում է 16-րդ տեղը):
Հայաստանի տնտեսական ազատության
գնահատականը 2019թ-ին (67.7 միավոր) նվազել է եվրոպական տարածաշրջանի միջինից
(68.6 միավոր):
ԵԱՏՄ երկրների շարքում ՀՀ-ն ունի առաջատար դիրք, ինչը գլխավորապես պայմանավորված է դրամավարկային, ներդրումների ու
ֆինանսական ազատության մեջ ունեցած
առավելություններով (Աղյուսակ1):

Համաձայն «Հերիթիջի» գնահատականների, նախկին ԽՍՀՄ երկրներից տնտեսապես
«չափավոր ազատ» երկրների թվին են դասվում նաև Ղազախստանը, Ադրբեջանը, Ղրղըզստանը, Բոսնիա-Հերցոգովինան, «հիմնականում ոչ ազատ» են համարվում Խորվաթիան, Մոլդովան, Տաջիկստանն Ռուսաստանը, Բելառուսը, Ուկրաինան, Ուզբեկստանը,
Իրանը և «ճնշված» երկրների թվում է միայն
Թուրքմենստանը:
«Հերիթիջ» հիմնադրամի «Տնտեսական ազատության ինդեքս 2019» զեկույցում երկրների առաջին տասնյակում են Հոնկոնգը, Սինգապուրը, Նոր Զելանդիան, Շվեյցարիան,
Ավստրալիան, Իռլանդիան, Միացյալ Թագավորությունը, Կանադան, Արաբական Միացյալ Էմիրությունները, Թայվանը, իսկ վերջին
տասնյակում` Էկվադորը, Ալժիրը, Թիմոր-Լեստեն, Բոլիվիան, Հասարակածային Գվիենան,
Զիմբաբվեն, Կոնգոյի Հանրապետությունը,
Էրիթրեան, Կուբան, Վենեսուելան, և Հյուսիսային Կորեան [4]:
Օգտագործվող գրականության ցանկ

1.
2.
3.
4.

Terry Miller, Anthony B. Kim, James M. Roberts
“2019 Index of Economic Freedom”
https://www.heritage.org/index/about
https://www.heritage.org/index/country/armenia
https://www.heritage.org/index/ranking

Աղյուսակ 1. «ԵԱՏՄ երկրների Տնտեսական Ազատության Ինդեքսը ըստ առանձին բաղադրիրների»: Աղբյուր՝https://www.heritage.org/index/explore?view=by-region-country-year&u=
636892187437943192
Երկրներ

ՀՀ

ՌԴ

Բելառուս

Ղրղզստան

Ղազախստան

Գործոններ
Սեփականության իրավունք

57.2

52.4

55.2

49.9

59.3

Կոռուպցիայից ազատություն

38.6

36.6

37.7

27.2

40.3

Դատական արդյունավետություն

46.3

45.1

51.7

27.9

56.1

Կառավարության ծախսումներ

79

62.3

41.3

54.2

83.7

Հարկային բեռ

84.7

89.4

89.4

94.1

93.4

Ֆիսկալ առողջություն

53

86.6

85.4

78.4

41

Գործարարության ազատություն

78.3

78.4

75

73.4

73.9

Աշխատանքի ազատություն

71.4

52.5

75.3

79.8

86.2

Դրամավարկային ազատություն

77.8

65.1

67

74.4

70.9

Առևտրի ազատություն

80.8

77.8

76.4

78.6

80

Ներդրումների ազատություն

75

30

30

60

50

Ֆինանսական ազատություն

70

30

10

50

50

67.675

58.85

57.87

62.325

65.4

ՏԱԻ
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результат, если эти средства будут инвестированы в эксплуатацию другого ресурса. Джермук рассматривается
как ресурс на рабочем месте. В результате мы видим, что город имеет огромный потенциал и может быть
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Abstract: The purpose of the study is to examine the amount of funding invested in the Amulsar project and show the
result if these funds are invested in the operation of another resource. Jermuk is considered as a resource in the
workplace. As a result, we see that the city has great potential and can be a center with many tourist infrastructures on
the map of the Republic of Armenia.
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Զբոսաշրջությունը ներկայումս հանդիսանում է աշխարհի ամենադինամիկ տնտեսական ճյուղերից մեկը, դրանում կարող ենք համոզվել՝ հետևելով աշխարհի տարբեր երկրներ
այցելողների տարեկան աճի ցուցանիշին, այդ
թվում նաև Հայաստանի Հանրապետության։
Այսուհանդերձ, այս փաստն ամենևին ենթադրել չի տալիս, որ պետական և մասնավոր
ներդրումների թիրախ չպետք է հանդիսանան
տնտեսության մյուս ճյուղերը։ Սակայն հաճախ տեսնում ենք, որ արդյունաբերական աշխատանքների դեպքում՝ ռեսուրսի շահարկամ
դեպքում, վնասվում կամ արժեզրկվում է մի
այլ ռեսուրս, որը նույնպես կարող էր մեծ չափաբաժին ապահովել տնտեսական ցուցանիշ-

ներում. օրինակ՝ «Թեղուտ» ՓԲԸ-ի կողմից
գնված 13 հեկտար անտառները և հանքավայրի շահագործման վայրերը այլևս չեն կարող
դիտարկվել որպես տուրիստական ռեսուրս,
կամ Ալավերդու պղնձամոլիբդենարանի շահագործումը խոչընդոտում է Ալավերդի քաղաքում զբոսաշրջության զարգացմանը, և բացասական ազդեցություն ունենում Հախպատ
վանական համալիրի զբոսաշրջային գրավչության ցուցանիշների վրա։ Շատ հաճախ
զբոսաշրջային ռեսուրսը թերագնահատվում
կամ ճիշտ գնահատականի չի արժանանում
ներդնող անձանց կամ ընկերությունների կողմից. պատճառը մասամբ հասկանալի է։ Հաճախ տարիներ է պահանջվում զբոսաշրջութ-
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յան ոլորտում ներդրված գումարները ետ բերելու համար, բացի այդ զբոսաշրջությանը
հիմնականում ծառայությունների վաճառքով
զբաղվող ոլորտ է, և պրոդուկտի ոչ շոշափելի
լինելը ավելի շատ է վախեցնում ներդնողին,
քան, օրինակ, ոսկու, արծաթի, պղնձի և այլ
շոշափելի պրոդուկտների ոլորտում ներդրում
անելը։ Սակայն զբոսաշրջային ռեսուրսը
ապահովում է երկարատև եկամուտի հոսք,
քանզի ծառայությունները չեն վերջանում, չեն
մաշվում։
Այսօր նույնպես հանդիպում ենք նմանօրինակ խնդիրների, որոնցից ամենաարդիականն
Ամուլսարի հանքարդյունաբերական ռեսուրսի շահագործումն է։ Ամուլսարի ծրագիրը Լիդիան Ինթերնեյշնլի կողմից 2006թ–ին հայտնաբերված արծաթի և ոսկու համեմատաբար
նոր հանքավայր է: Ամուլսարը գտնվում է
Սյունիքի և Վայոց Ձորի մարզերի տարածքում:
Հանքավայրը, որը պետք է շահագործվի,
գտնվում է Ամուլսար լեռան գագաթային հատվածում: Հանքավայրի տարածքը հիմնականում ներառում է հետևյալ երեք համայնքները՝
Սարավան, Գնդեվազ և Գորայք։ Առաջին երկուսը գտնվում են Վայոց Ձորի մարզում՝
հանքից 5 կմ դեպի հարավ (Սարավան) և 7 կմ
դեպի արևմուտք (Գնդեվազ), համապատասխանաբար Գորայքը գտնվում է Սյունիքի մարզում՝ հանքավայրից մոտ 5 կմ դեպի հարավարևելք: Զբոսաշրջային ահռելի ռեսուրս և
առողջարանային քաղաք հանդիսացող Ջերմուկը գտնվում է նախատեսվող հանքավայրի
գոտուց դեպի հյուսիս՝ մոտ 8 կմ հեռավորության վրա[1]։
Ըստ Լիդիան Ինթերնեյշնլի 2009 թ.-ին արված հայտարարության՝ Ամուլսարի ոսկու
պաշարները կազմում են 73 տոննա, որը համարժեք է մոտ 3 մլրդ ամերիկյան դոլարի[1]։
Սակայն Ամուլսարի շահագործումը մեծ խոչընդոտ է հանդիսանում տարածաշրջանի զբոսաշրջային ներուժի արդյունավետ կառավարման գործում, քանզի հանքարդյունաբերության արդյունքում տարածաշրջանը մասամբ
աղտոտվում է՝ առաջանում են պոչամբարներ
և դրանց հետևանքով աղտոտվում է նաև ընդերքը, վտանգվում է Ջերմուկ քաղաքի ամենաթանկարժեք ռեսուսը՝ հանքային աղբյուրները, Արփա-Սևան ջրանցքով անցնող ջրերը,
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աշխատանքից առաջացած փոշին լեռնային
քամիների պատճառով շատ արագ տարածվում է, և բազմաթիվ այլ էկոլոգիական աղետներ, որոնք կարող են ահռելի վնասներ հասցնել զբոսաշրջությանը։
Իհարկե հանքի շահագործման համար
ահռելի ներդրումներ են հարկավոր թե՛ տարածքի վարձակալման, թե՛ շինարարական,
թե՛ գյուղացիների այգիները հատելու, թե՛ էկոլոգիական խնդիրները լուծելու, թե՛ սոցիալական ծրագրեր իրականացնելու և այլ բազմաթիվ հարցերի համար։ Այս ներդրումների թվերը ամենևին գաղտնիք չեն. այսպիսով շինարարական աշխատանքների համար հարկավոր է ծախսել 370 մլն դոլար[2], տարածքի
վարձակալության համար վճարվել է 560.000
դոլար, սոցիալական զարգացման ծրագրերում ներդրվել է 260.000 դոլար: Ըստ ծանր
մետաղներից ջրերի մաքրման փորձագետ
Անդրե
Սոբալովսկու
հայտարարության՝
թթվային
դրենաժի՝
քայքայող
ջրերի
վերացման համար 300 տարի անընդմեջ
հարկավոր է տարեկան ծախսել 1-2 մլն դոլար,
ինչը կազմում է մոտ 600 մլն դոլար[3], 200 մլն
դոլար՝ աշխատակիցների աշխատավարձ,
պետությանը 100 մլն տոննա երկրորդ դասի
վտանգավորության
թափոնի
դիմաց
հարկավոր է վճարել 5 մլրդ դոլար, իսկ 300 մլն
տոննա
դատարկ
ապարների
դիմաց
հարկավոր է վճարել 375 մլն դոլար[4]։ Այս
ցուցանիշներից պարզ է դառնում, որ խոսքը ոչ
թե մի քանի հարյուր միլիոն դոլարի մասին է,
այլ մի քանի միլիարդի։ Այս թվերի գումարման
արդյունքում ստանում ենք հետևյալ թիվը՝ 7
մլրդ 365 մլն դոլար, որում, իհարկե, ներառված
չեն բազմաթիվ այլ ծախսեր. այսինքն այս թիվը
դեռ վերջնական չէ։
Աշխատանքի նպատակը Ամուլսարի հանքավայրի շահագործման դեպքում առաջացող
խնդիրների ուսումնասիրումը չէ, այլ այս
ծրագրում ներդրվող ֆինանսերը մեկ այլ գրավիչ և ոչ պակաս եկամտաբեր ռեսուրսի մեջ
ներդնելու հնարավորության ուսումնասիրումը և դրա արդյունքները։ Եվ այդպիսի ռեսուրս
է համարվում Ջերմուկ քաղաքը.չնայած այն
https://www.lydianarmenia.am
https://www.youtube.com
4 Բնապահպանական վճարների դրույքաչափերի մասին
ՀՀ օրենք ընդունված է 2006 թվականի դեկտեմբերի 20ին, հոդված 3
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փաստին, որ այն արդեն իսկ առողջարանային
քաղաք է և ներառված է բազմաթիվ տուրիստական փաթեթներում, սակայն ներուժը շատ
ավելի մեծ է, և քաղաքը կարող է ֆինանսական «մեծ խաչմերուկ» դառնալ Հայաստանի
Հանրապետության քարտեզի վրա։
Ջերմուկ քաղաքը գտնվում է Հայաստանի
Հանրապետության Վայոց Ձորի մարզում՝ ծովի մակարդակից 2100 մետր բարձրության
վրա։ Քաղաքը շրջապատված է 2500-3000 մետր բարձրությամբ լեռներով և լեռնաշղթաներով, իսկ հարավարևմտյան հատվածում Արփա գետի կիրճն է։ Ջերմուկի շրջակայքը հարուստ է պատմամշակութային հուշարձաններով ու տեսարժան կառույցներով, արկածային
զբոսաշրջության սիրահարներին ձգող բազմաթիվ ձորերով, քարանձավներով ու բարձր
ժայռերով։ Քաղաքում ներկայումս գործում են
14 հյուրանոցներ և առողջարաններ։ Քաղաքը
հարուստ է եզակի բնական հուշարձաններով,
օրինակ՝ Երազանքների կամար բնական հուշարձանը, Վարդան Մամիկոնյանի բնական
հուշարձանը, բազալտե հնգանկյուն ու վեցանկյուն անջատումները, հանքային ջրերը և
բուժիչ ցեխերը։ Քաղաքում կա 1000 մետր
երկարությամբ ճոպանուղի, որի ամենաբարձր
կետը գտնվում է 2480 մետր բարձրության
վրա։ Կան երկու սահուղիներ ձմեռային սպորտաձևերով զբաղվողների համար։ Ջերմուկ
քաղաքը ակտիվ մասնակցություն ունի շախմատային հուշամրցաշարերի ու առաջնությունների անցկացման գործում[5]։
Հարկ ենք համարում նշել, որ Ջերմուկի
բուժիչ ջրի քիմիական բաղադրությունը շատ
մոտ է Ժելեզնովոդսկի և Կառլովի Վարիի
հանքային աղբյուրների ջրերի բաղադրությանը (այս բալնեոլոգիական հանգստավայրերը տարեկան ընդունում են տասնյակ հազարավոր զբոսաշրջիկների): Ջերմուկ քաղաքը
իդեալական թիրախ է ներդրումների համար և
կարող է դառնալ ոչ միայն առողջարանային
լավագույն քաղաքը տարածաշրջանում, այլ
նաև ունի Հայաստանի Հանրապետությունում
ակտիվ զբոսաշրջության կենտրոն դառնալու
բոլոր նախադրյալները։
Չնայած ռեսուրսների առկայությանը՝ ներկայումս Ջերմուկ քաղաքի ներուժը ամբողջությամբ արտահայտված չէ. սա պայմանավոր5

ված է բազմաթիվ գործոններով։ Նախ և առաջ
հարկավոր է զբաղվել քաղաքի բրենդինգով,
այնուհետև մարքեթինգով։ Ջերմուկ քաղաքի
ճանաչելիությունը աշխարհում բարձրացնելու
համար մեծ ֆինանսներ են հարկավոր։ Քաղաքի ճանաչելիության ամենակարևոր գործոններից է կայքի առկայությունը։ Ներկայումս
Ջերմուկ քաղաքի կայքը չի գործում, ինչն
անթույլատրելի է։
Առողջարանների և հյուրանոցների մեծ
մասը չեն համապատասխանում ժամանակակից աշխարհի ստանդարտներին, այն է՝ սովետական վերանորոգում, էսթետիկ գեղեցկության բացակայություն, հին էլեկտրոնիկայի
տրամադրում և այլն. իհարկե սա շատ կարև
գործոն է զբոսաշրջիկներին գրավելու համար։
Առողջարանները պետք է համապատասխանեն միջազգային նորմերին, իսկ սպասարկման որակը պետք է լինի բարձր։ Շեշտը հարկավոր է դնել հենց առողջարանային միջազգային քաղաք կառուցելու վրա, որը կունենա
նաև ամառային և ձմեռային սպորտաձևերով
զբաղվելու համար բոլոր հարմարությունները
և կտրամադրի համապատասխան ծառայություններ։
Մեծ ուշադրութուն է պետք դարձնել քաղաքին, հատկապես սպորտի տեսանկյունից։
Հարկավոր է ընդլայնել և բարելավել ձմեռային
սպորտաձևերի համար ստեղծված սահուղիները. ներկայումս դրանք 2-ն են՝ առաջինի երկարությունը 1450 մետր է, երկրորդինը՝ 1550մ։
Ձմեռային սպորտաձևերի զարգացման և
գրավչության համար քաղաքում կարելի է ընդարձակ սահադաշտ կառուցել։ Իհարկե հյուրանոցների և այլ ենթակառուցվածքների բարելավման արդյունքում քաղաքում հնարավոր
կլինի կազմակերպել շախմատի ավելի մեծ
նշանակություն ունեցող մրցաշարեր, որոնց
արդյունքում քաղաքը կհայտնվի աշխարհի
շախմատասերների ուշադրության կենտրոնում։
Ագրոտուրիզմի տեսանկյունից նույնպես
տարածաշրջանը ունի մեծ ներուժ։ Ենթակառուցվածքների ստեղծման արդյունքում զբոսաշրջիկների հոսքերը մեծ ֆինանսներ կբերեն տարածաշրջան։ Այստեղ զբոսաշրջիկը
կարող է գյուղացու հետ հավասար կատարել
բերքահավաք, զբաղվել մեղվաբուծությամբ,
ձիավարությամբ։ Հնարավոր է նաև կազմա-
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կերպել հեծանվային տուրեր, մոտոտուրեր և
ջիպտուրեր։ Քայլարշավային երթուղիները
բազմաթիվ են, սակայն չեն համապատասխանում միջազգային արահետաշինարարական
նորմերին։ Այս ամենի համար մեծ ֆինանսներ
են հարկավոր։ Վրանային ճամբարները տարածաշրջանում բացակայում են, իսկ սա խոչընդոտում է ակտիվ զբոսաշրջության զարգացմանը։ Այսուհանդերձ, նշված բարեփոխումները այն գործոններն են, որոնք պարտադիր են քաղաքի զբոսաշրջային գրավչությունը
բարձրացնելու համար, սակային ավելի
կրեատիվ առաջարկներն ավելի ծախսատար
են։ Այդպիսի օրինակ արդեն ունենք, որը հենց
Ջերմուկ քաղաքին է վերաբերում. «Ջերմուկ»
հյուրանոցային համալիրը տրամադրում է
ուղղաթիռ Երևան քաղաքից իր հյուրերին
Ջերմուկ քաղաք տեղափոխելու համար։ Այսպիսի առաջարկը, իհարկե, գրավիչ է թե՛ տեղացիների, և թե՛ զբոսաշրջիկների համար։
Էքստրեմալ տուրիզմի զարգացման համար
տարածաշրջանում կարելի է ստեղծել պարապլանային
թռիչքների
կազմակերպումով
զբաղվող ենթակառուցվածքներ, օդապարիկներով շրջագայություններ կազմակերպող ենթակառուցվածքներ։ Բացի այդ, Արփա գետի
կիրճի վրա կարելի կառուցել զիփլայն, որը
պահանջված երևույթ է ողջ աշխարհում։
Ֆինանսական տեսանկյունից բարդ է խոսել կոնկրետ թվերի՝ ներդրումների և եկամուտների չափի մասին, սակայն կարելի է
հստակ արձանագրել, որ կլինի կայուն աճող
եկամուտ։ Ներկայումս, ըստ Լիդիան Ինթերնեյշնլի, Ամուլսարի ծրագրի տևողությունը
գնահատվում է մոտ 12 տարի[6], իսկ ահա Ջերմուկ քաղաքը տուրիստական կենտրոն դարձնելու դեպքում, իհակե, խոսքը կլինի տասնյակ
և անգամ հարյուրավոր տարիների մասին։
Տարեց տարի Ջերմուկ քաղաք այցելող զբոսաշրջիկների քանակը կավելանա, համապատասխանաբար կմեծանան նաև եկամուտները։ Այս տարվա ցուցանիշներով 2016 թվականի համեմատ 2017 թվականին Կարլովի Վարի
այցելողների քանակը աճել է 14.6%-ով[7]։ Այս
փաստից կարելի է մի շարք հետևություններ
անել․ նախ և առաջ, այսպիսի ցուցանիշների
աճից պարզ է դառնում, որ զբոսաշրջիկներին
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հետաքրքում են բալնեոլոգիական առողջարանները. երկրորդ՝ արդեն կա այս ռեսուրսը
կառավարելու աշխատող և արդյունավետ
մոդել, հարկավոր է միայն ուսումնասիրել
Ջերմուկ քաղաքի ներուժը և Կարլովի Վարիի
մոդելը համապատասխանեցնել Ջերմուկ քաղաքին. այսինքն հարկավոր չէ հեծանիվ հորինել. երրորդ՝ այսպիսի տեմպերով աճի դեպքում առաջանում են նոր ենթակառուցվածքներ, և բացվում են նոր աշխատատեղեր. սա
մեծ ազդեցություն կունենա Վայոց Ձորի բնակչության դեմոգրաֆիական և սոցիալական
ցուցանիշների վրա։
Եթե Ամուլսարի ծրագրի փոխարեն 7 մլրդ
365 մլն դոլարը ներդրվի Ջերմուկ քաղաքի և
դրա շրջակայքի զարգացման գործում, կունենանք հետևյալ բարեփոխումները և նվաճումները.
1. Ջերմուկ քաղաքը կդառնա Երևան
քաղաքից հետո զբոսաշրջիկների գրավչությամբ երկրորդ քաղաքը։
2. Քաղաքը կդառնա զբոսաշրջիկներին և
տեղացիներին
ժամանակակից
առողջարաների և բարձրորակ ծառայությունների
մատուցման վայր։
3. Քաղաքը կդառնա Հայաստանի Հանրապետությունում
առաջատարությամբ
երկրորդ քաղաքը, որը կմատուցի բարձրակարգ
ծառայություններ
ձմեռային
սպորտաձևերով
հետաքրքրվողներին՝
զիջելով միայն Ծաղկաձորին։
4. Հայաստանի
Հանրապետությունում
ձմեռային սպորտաձևերը նոր թափով
կսկսեն զարգանալ։
5. Ակտիվ հանգստի սիրահարների համար
քաղաքը կդառնա էպիկենտրոն Հայաստանի
Հանրապետությունում։
6. Կառաջանան հազարավոր նոր աշխատատեղեր։
7. Կաճեն տարածաշրջանի տնտեսական
ցուցանիշները։
8. Կբարձրանա տարածաշրջանի բնակչության կրթության մակարդակը։
9. Ջերմուկ քաղաքը կներկայացվի որպես
առանձին բրենդ։
10. Ջերմուկ քաղաքի գրավչության և
ճանաչելիության
ցուցանիշները
կաճեն
աննկարագրելի տեմպերով։
11. Տարածաշրջանը կունենա մեծ ազդեցություն բնաճանաչողության և բնապահ-
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պանության գործում։
12. Քաղաքը կդառնա արկածային տուրիզմի
սիրահարներին բազմազան առաջարկների և
ծառայությունների
մատուցման
վայր
Հայաստանի Հանրապետության տարծքում։
13. Հայաստանի
Հանրապետությունում
զբոսաշրջիկների հոսքերը կավելանան նաև
ձմեռային սեզոններին։
Աշխատանքի արդյունքում պարզ է դառնում, որ Ջերմուկ քաղաքն ունի հսկայական
զբոսաշրջային ռեսուրս, և շահագործվում է
դրա մի փոքր մասը։ Տեսնում ենք, որ առողջարանային ժամանակակից և զարգացած քաղաք դառնալու համար Ջերմուկն ունի մեծ
ներուժ, այն է՝ մաքուր օդ, հանքային ջրեր,
անտառներ, և տեսնում ենք, որ արկածային
զբոսաշրջության համար կան բազմաթիվ նախադրյալներ, սակայն ֆինանսներ չեն ներդրվում այս ամենը զարգացնելու համար։ Վայոց

Ձորը ինքնին զբոսաշրջային ճանաչելիության
բարձր աստիճան ունենցող օբյեկտներով հարուտ մարզ է, և Ջերմուկ քաղաքում նմանօրինակ ներդրումներ անելու դեպքում հնարավոր է, որ դառնա Հայաստանի Հանրապետության սիրված և ամենաշատ հաճախվող մարզը թե՛ զբոսաշրջիկների, և թե՛ տեղացիների
կողմից:
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Описание и анализ бедности в Республике Армения
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Резюме: Исследование бедности как следствия экономического и социального неравенства имеет первостепенное значение, поскольку она тесно связана со справедливым распределением товаров и реализацией идеи
справедливости. Бедность – это социально-экономическое состояние части общества, когда население не
обладает минимальными средствами к существованию, как это определено нормами общества. В статье мы
проанализировали текущее состояние бедности в Армении и попытались выработать некоторые механизмы для
ее преодоления.
Ключевые слова: бедность по доходам, черта бедности, совокупный расход, разрыв бедности, тяжесть
бедности, поляризация доходов, уровень безработицы.

Poverty Description and Analysis in in the Republic of Armenia
Shahinyan M. S.
Armenian State University of Economics (Armenia, Yerevan)
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Abstract: The study of poverty as a consequence of economic and social inequality is of paramount importance because
it is closely linked to the fair distribution of goods and the realization of the idea of justice. Poverty is a socio-economic
state of a part of society when the population does not possess minimal means of subsistence as defined by the norms of
the society. In the article we have analized the current state of poverty in Armenia and tried to produce some
mechanisms to overcome it.
Keywords: income poverty, poverty line, consumption aggregate, poverty gap, severity of poverty, income polarization,
unemployment rate.

Աղքատության՝ որպես տնտեսական ու
սոցիալական անհավասարության հետևանքի
դիտարկումը կարևոր նշանակություն ունի,
քանի որ այն սերտ կապված է բարիքների
արդար բաշխման և արդարության գաղափարի իրացման հետ: Աղքատությունը հասարակության մի մասի սոցիալ-տնտեսական այնպիսի վիճակն է, երբ բնակչության որոշակի
խավեր չունեն տվյալ հասարակության նորմաներով սահմանված նվազագույն գոյամիջոցներ։
Աղքատության գնահատումը կախված է
երևույթի սահմանումից: Աղքատության ժամանակակից սահմանումները հիմնված են
աղքատության՝ որպես բազմաչափ երևույթի

հասկացության վրա: Ըստ Համաշխարհային
բանկի՝ աղքատությունն արտահայտվում է
որպես.
 հնարավորությունների պակաս՝ եկամուտների, սպառման և ծախսերի ցածր մակարդակ (որպես կանոն՝ համեմատած ազգային աղքատության գծի հետ), արտադրական և
անձնական գույքի բացակայություն կամ անբավարարություն, սոցիալական կապիտալի
ցածր մակարդակ.
 սոցիալական ծառայությունների ցածր
մատչելիություն՝ հասարակության տեսակետից անհրաժեշտ նվազագույն կրթություն
ստանալու և առողջության բավարար մակարդակ ապահովելու սահմանափակ հնարավո-
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րություններ.
 անվտանգության ցածր մակարդակ
(ձայնազրկություն)՝ տնտեսական և հասարակական, այդ թվում՝ աղքատների կյանքի վրա
ազդեցություն ունեցող կառույցների գործունեությանը մասնակցության, դրանց հետ բանակցելու և դրանց որոշումների վրա ազդելու
հնարավորությունների պակաս1:
ՄԱԿ-ի սոցիալական և տնտեսական խորհրդի որոշմամբ 1984 թ. դեկտեմբերի 19-ից
աղքատների թվին դասվում էին այն անձինք,
ընտանիքները, անձանց խմբերը, որոնց ռեսուրսներն այնքան սուղ են, որ թույլ չեն
տալիս նրանց վարել կյանքի նվազագույն
ընդունելի ձևն այն պետությունում, որում
ապրում են2:
Նոբելյան մրցանակակիր Ամարտյա Սենը
նշում է, որ աղքատությունը հիմնական հնարավորությունների բացակայություն է, այլ ոչ
թե ուղղակի նվազ եկամտի առկայություն, որը
հանդիսանում է աղքատության չափման հիմնական չափանիշ: Նա չի ժխտում, որ եկամուտը հնարավորությունների ձեռք բերման կարևոր միջոց է, բայց մյուս կողմից, հնարավորությունների մեծացումը բերում է եկամտի
աճի3:
Աղքատությունն ըստ ընդգրկվող օբյեկտի
կարող է լինել.
 եկամտային,
 մարդկային:
Եկամտային աղքատությունն ընթացիկ
կենսագործունեության ապահովման համար
անհրաժեշտ եկամուտների սահմանափակումն է: Մարդկային աղքատությունն անհատի և, մասնավորապես պետության հնարավորությունների սահմանափակումն է:
Տեսականորեն, անկախ եկամուտների կամ
ակտիվների մակարդակից, եթե դրանք չեն
սպառվում սեփական (նյութական) պահանջմունքների բավարարման համար, ապա մարդիկ կամ տնային տնտեսությունները կարող
են լինել աղքատ:

Տե՛ս World development report 1990 : poverty. The World
Bank Group. Washington, DC, 1990, p. 8.
2
Рампранаш Д. , доклад «Статистическое иследование
бедности» на совещании по статистике доходов домашних
хозяств. Женева 14-17 марта 1994г.
3
Морев Д.А. ''Амартия Сен: Эволюция воззрений и место в
современной экономической науке''. М. 2013, с 22
1

ՀՀ-ում և աշխարհի մի շարք այլ երկրներում աղքատության գնահատման հիմքում
տնային տնտեսությունների ընտրանքային
վիճակագրական հետազոտություններն են,
որոնց միջոցով հավաքագրվում են տվյալներ
եկամուտների, ծախսերի և այլ ցուցանիշների
վերաբերյալ:
Սպառման (կամ ծախսերի) մեթոդով աղքատության գնահատման համար հավաքագրված տվյալների ամփոփման միջոցով հաշվարկվում է տնային տնտեսության ընթացիկ
սպառման մեծությունն արտահայտող սպառման ագրեգատը: Վերջինս համեմատվում է
աղքատության ընդհանուր գծի` պարենային և
ոչ պարենային ապրանքների նվազագույն
անհրաժեշտ սպառման հաշվարկային մակարդակի հետ: Այն տնային տնտեսությունները (կամ մարդիկ), որոնց սպառման մակարդակը ցածր է «Աղքատության ընդհանուր
գծից», համարվում են աղքատ, իսկ եթե սպառումը ցածր է սահմանված «Պարենային աղքատության գծից»` համարվում են ծայրահեղ
աղքատ:
ՀՀ բնակչության աղքատության վիճակը
ներկայացնելու
նպատակով
վերլուծենք
աղքատությունը բնութագրող ցուցանիշների
շարժընթացը 2008-2017թթ. Ժամանակահատվածի կտրվածքով:
Ըստ ՀՀ ՎԿ տվյալների՝ 2017թ.-ին Հայաստանի տնտեսությունը նախորդ տարվա
նկատմամբ գրանցել է շոշափելի աճ՝ 7.5 տոկոս, ինչը դիտարկվող ժամանաշրջանում
(2008-2017թթ.) գրանցվել է առաջին անգամ:
Սպառողական գների ինդեքսը նախորդ տարվա նկատմամբ աճել է 1.0%-ով: 2017թ.-ին
2016թ.-ի համեմատ աղքատության մակարդակը նվազել է 3.7 տոկոսային կետով և կազմել
25.7%: Արդյունքում, աղքատության մակարդակը 2017թ.-ին առաջին անգամ նվազել է
2008թ.-ի աղքատության մակարդակի համեմատ (27.6%)`1.9 տոկոսային կետով, ինչը
նշանակում է, որ երկրի բնակչության ամեն
չորրորդն վերին աղքատության գծից (ամսական 41 612 ՀՀ դրամ) ցածր է գտնվել (Գծապատկեր 1)4:
Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, Վիճակագրական-վերլուծական զեկույց , ՄԱՍ 1,
ՀՀ ՎԿ, Եր. 2018, էջ 39: Ծանոթություն. Համաշխարհային
բանկի տեխնիկական աջակցությամբ`2008-2017թթ.-ի
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գրտվել են 2017թ.-ի ա
աղքատությյան գծերը՝
ընթ
թացիկ գնե
երով հաշվ
վարկված սպառման
ն
ագր
րեգատի հե
ետ համեմա
ատություն անցկացնեա
լու նպատակո
ով:
2017թ.-ին
2
ա
աղքատությ
յան՝ վերին
ն և ստորին,
ինչչպես նաև ծայրահեղ
ծ
ա
աղքատութ
թյան գծերը,
արտ
տահայտվա
ած մեկ չափ
փահաս անձ
ձի հաշվով,
մեկ
կ ամսվա համար
հ
գնա
ահատվել են`
ե
համա-պա
ատասխանա
աբար, 41 6612 դրամ (կամ 86.22
ԱՄ
ՄՆ դոլար), 34 253 դր
րամ (կամ 71.0 ԱՄՆ
Ն
դոլլար) և 24 2669 դրամ (կ
կամ 50.3 ԱՄ
ՄՆ դոլար):
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Աղյուսակ 1. ՀՀ աղքատության հիմնական ցուցանիշները 2008, 2016 և 2017 թթ.-ին (Կազմված է՝ ըստ
Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, Վիճակագրական-վերլուծական զեկույց , ՄԱՍ 1,
ՀՀ ՎԿ, Եր. 2018, էջ 42:)
2017թ.

1.1

8.1

20.1

1.9

7.8

24.9

1.0

8.3

22.4

27.7

3.6

0.9

Այլ
քաղաքներ

2.8

18.2

35.8

2.1

11.6

33.2

1.3

11.5

27.9

32.0

4.7

1.3

Գյուղական
բնակավայրեր
Ընդամենը

1.2

11.9

27.5

1.4

10.1

30.4

1.9

11.8

26.8

40.3

4.8

1.4

1.6

12.6

27.6

1.8

9.8

29.4

1.4

10.6

25.7

100

4.4

1.2

28.8

1.2

9.8

Աղքատ
25.0

Աղքատության
սրություն

9.6

Աղքատութան
խորություն

2.0

%-ը աղքատ
բնակչության մեջ

27.6

Չափավոր (շատ)
աղքատ

13.0

Աղքատ

Չափավոր (շատ)
աղքատ

1.9

Քաղաքային
բնակավայրեր
ք.Երևան

Չափավոր (շատ)
աղքատ

Ծայրահեղ աղքատ

Ծայ րահեղ աղքատ

2016թ.

Աղքատ

Ծայ րահեղ աղքատ

2008թ.

59.7

4.1

1.1

Աղյուսակ 2. ՀՀ աղքատության մակարդակի ցուցանիշների դինամիկան 2008-2017թթ.-ին (ըստ 2009թ.-ի
մեթոդաբանության) (տոկոսներով) (Կազմված է՝ ըստ Հայաստանի սոցիալական պատկերը և
աղքատությունը, Վիճակագրական-վերլուծական զեկույց , ՄԱՍ 1, ՀՀ ՎԿ, Եր. 2018, էջ 43:)
Տարիներ

2008թ.
2009թ.
2010թ.
2011թ.
2012թ.
2013թ.
2014թ.
2015թ.
2016թ.
2017թ.

Ոչ աղքատ
բնակչության
մակարդակ

Աղքատ
բնակչության
մակարդակը

72.4
65.9
64.2
65.0
67.6
68.0
70.0
70.2
70.6
74.3

27.6
34.1
35.8
35.0
32.4
32.0
30.0
29.8
29.4
25.7

Աղյուսակ 4-ում ներկայացված է Հայաստանում 2008-2017թթ.-ի աղքատության համեմատությունը` ըստ սպառման և եկամտի ցուցանիշների: Եկամտի ցուցանիշի հիման վրա
գնահատված աղքատության մակարդակի
գնահատականները զիջում են սպառմանը`

նրանցից
չափավոր (շատ)
աղքատ
բնակչության
մակարդակը
12.6
20.1
21.3
19.9
13.5
13.3
10.9
10.4
9.8
10.6

այդ թվում՝
ծայրահեղ աղքատ
բնակչության
մակարդակը
1.6
3.6
3.0
3.7
2.8
2.7
2.3
2.0
1.8
1.4

որպես բարեկեցության աստիճանի գնահատման հիման վրա ստացված արդյունքներ:
Միևնույն ժամանակ նշենք, որ ծայրահեղ աղքատության մակարդակն ըստ եկամտի ցուցանիշի 4.5 անգամ բարձր է սպառման ցուցանիշով ծայրահեղ աղքատության մակարդակից:
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Աղյուսակ 3. ՀՀ անվանական աղքատության գծերը և դրանց փոփոխությունը, 2008- 2017թթ.-ին մեկ
չափահաս անձի հաշվով, մեկ ամսվա համար (ըստ 2009թ.-ի մեթոդաբանության) (դրամ) (Կազմված է՝ ըստ
Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, Վիճակագրական-վերլուծական զեկույց , ՄԱՍ 1,
ՀՀ ՎԿ, Եր. 2018, էջ 44:)
Աղքատության գծերը

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Աղքատությա
ն պարենային
կամ
ծայրահեղ գիծ

17644

17483

19126

21306

21732

22993

23384

24109

23313

24269

Աղքատությա
ն ստորին գիծ

24388

25217

27410

29856

30547

32318

33101

34234

33418

34253

Աղքատությա
ն վերին գիծ

29903

30920

33517

36158

37044

39193

40264

41698

40867

41612

Աղյուսակ 4. Աղքատությունն ըստ սպառման և եկամտի ցուցանիշների, 2008-2017թթ.-ին (Կազմված է՝ ըստ
Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, Վիճակագրական-վերլուծական զեկույց , ՄԱՍ 1,
ՀՀ ՎԿ, Եր. 2018, էջ 47: Նշում. Եկամուտը հաշվարկվել է որպես ընդամենը տնօրինվող եկամուտ և
ներառում է դրամական եկամուտները, բնամթերային տեսքով սպառման դրամական արժեքը և
խնայողություններից օգտագործված միջոցները:)

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Սպառումը մեկ
չափահասին
համարժեք
(ամսական),
դրամ, 2008թ.-ի
միջին
հանրապետական
գներով

Եկամուտը, մեկ
չափահասին
համարժեք,
(ամսական),
դրամ, 2008թ.-ի
միջին
հանրապետական գներով

Եկամուտ/սպառում հարաբերությունը

42 870.2
40 250.2
39 459.3
40 296.9
45 583.0
44 751.4
47 622.0
47 620.0
49 754.4
47257.6

42 484.4
43 824.7
44 887.4
45 326.1
49 285.9
48 418.2
54 476.9
56 692.5
61 484.0
60761.9

0.99
1.09
1.14
1.12
1.08
1.08
1.15
1.19
1.24
1.29

Այդ տարբերությունը հիմնականում բացատրվում է սպառման բաշխման համեմատ
եկամուտների բաշխման առավել բարձր անհավասարությամբ: 2017թ.-ին մեկ չափահասին համարժեք միջին ամսական եկամուտը,
2008թ.-ի գներով, գերազանցել է սպառումը
28.6%-ով, այն դեպքում, երբ 2008թ.-ին միջին
ամսական եկամուտը զիջել է սպառմանը
1.0%-ով:

Սպառման
ցուցանիշով
աղքատներ
(տոկոսներով),
որից՝
ԾայրաԱղքատհեղ
ներ
աղքատներ
1.6
3.6
3.0
3.7
2.8
2.7
2.3
2.0
1.8
1.4

27.6
34.1
35.8
35.0
32.4
32.0
30.0
29.8
29.4
25.7

Եկամտի
ցուցանիշով
աղքատներ,
(տոկոսներով),
որից՝
Ծայրա- Աղքատհեղ
ներ
աղքատներ
12.1
12.2
12.1
13.2
11.5
11.5
8.8
6.5
6.4
6.3

38.1
38.2
38.4
37.1
32.8
32.7
26.9
24.4
24.2
20.9

Աղյուսակ 5-ը ցույց է տալիս, որ ողջ բնակչության սպառման տարեկան աճը գերազանցում է աղքատ բնակչության սպառման աճին
(1.1% և 0.4%, համապատասխանաբար): Որպես դրական միտում կարելի է նշել, որ ծայրահեղ աղքատների սպառումն աճել է ավելի
արագ տեմպերով, քան աղքատներինը (0.5% և
0.4%, համապատասխանաբար):
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Աղյուսակ 5. ՀՀ տնային տնտեսությունների սպառման աճի տարեկան տեմպերն ըստ բնակավայրերի,
2008 -2017թթ. (տոկոսներով) (Կազմված է՝ ըստ Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը,
Վիճակագրական-վերլուծական զեկույց , ՄԱՍ 1, ՀՀ ՎԿ, Եր. 2018, էջ 50: Նշում. Աճի տեմպերը վերաբերում
են սպառման աճին: P(0)-ն նշանակում է աղքատության մակարդակ (Ֆոստեր, Գրիին և Տորբեկե, 1984թ.)
Տարեկան աճի տեմպերը
Աճի միջին տեմպերը
(սովորական աճի տեմպը)
Միջին տոկոսային աճի տեմպը
Ամենացածր քվինտիլի աճի
միջին տեմպը
Աճի միջին տեմպերը P(0)
համար, ծայրահեղ
աղքատության գիծ
Աճի միջին տեմպերը P(0)
համար, աղքատության
ընդհանուր գիծ

Ընդամենը

ք.Երևան

Այլ քաղաքներ

Գյուղական
բնակավայրեր

1.1

1.7

1.2

0.5

0.5

0.1

0.9

0.0

0.3

0.6

1.0

0.2

0.5

0.1

1.1

-0.8

0.4

0.0

1.1

-0.1

Տարածաշրջանային կտրվածքով դիտարկելիս երևում է, որ այն դեպքում, երբ աղքատ
բնակչության տարեկան սպառումը 2008-2017
թթ. աճել է 0.4%-ով, ք. Երևանում աղքատների
սպառումը մնացել է նույն մակարդակին, իսկ
այլ քաղաքներում այն աճել է ավելի բարձր
տեմպերով, քան ընդհանուր աղքատների
սպառումը (համապատասխանաբար` 1.1 %`
տարեկան 0.4%-ի դիմաց): Գյուղական բնակավայրերում աղքատների սպառումը 20082017թթ.-ին նվազել է 0.1%-ով:
Ցավոք սրտի, վերլուծությունից պարզ է
դառնում, որ աղքատության վիճակն այսօր ՀՀում բավականին լուրջ հիմնախնդիր է, որի
հաղթահարման համար անհրաժեշտ են
հստակ և համակարգված լուծումներ: Աղքատության հաղթահարումը ուղեկցվում է բարձր
և ցածր եկամուտներ ունեցող խմբերի միջև
եղած բևեռացումն աստիճանաբար կարգավորելով. երևույթ, որը հատուկ է փոքր, սակայն
տնտեսապես զարգացած երկրներին: Սա կարող է լինել նաև ՀՀ հեռանկարը: Այս հարցի
լուծման հիմնական ուղղությունը, կարծում
ենք, բնակչությանը աշխատանքով ապահովելն է, նրա զբաղվածության մեծացումը, ինչը
կկարգավորի բնակչության եկամուտները՝
կրճատելով բևեռացման մակարդակը:
Ներկայումս ՀՀ-ում գործազուրկների թիվը
շարունակում է մնալ բարձր: 2008թ-ին այն
կազմել է 231.6 հազար մարդ (16.4%), իսկ
2018թ.ին՝ 208.4 հազար մարդ (16.3%)՝ ըստ հին
մեթոդաբանության կամ 234.0 հազ. (20.4%)՝

ըստ նոր մեթոդաբանության1: Բնակչության
զբաղվածությունը մեծացնելու և աղքատությունը հաղթահարելու ճանապարհը տնտեսության առողջացումն է, հիմնականում նոր արտադրությունների կազմակերպումը, եղածի
ընդլայնումը, ժամանակակից տեխնոլոգիանեերի ներդրումը, դրանց համապատասխան
որակյալ աշխատուժի ապահովումը, և իհարկե ներդրումների աճը: Կարևոր խնդիր է նաև
ընդհանուր ներդրումներում պետության դերի
մեծացումը: Այս համատեքստում կարծում
ենք, որ պետության դերը մեծ է հատկապես
բարձր արդյունավետություն ունեցող ոլորտներում՝ ՏՀՏ, բնակարանային և այլ շինարարության, առողջապահության, կրթության,
մանր ու միջին գործարարությունը խրախուսելու, տնտեսական բարեփոխումների, ընդերքի, ջրային, էներգետիկ, տրանսպորտի, արտաքին առևտրի, դրամավարկային և հարկաբյուջետային քաղաքականության և այլ բնագավառներում:
Աղքատությունը հաղթահարելու գործում
պետության խնդիրն է տնտեսության ճյուղային, նյութական և ոչ նյութական ոլորտների
կազմի, առաջատար և այլ ճյուղերի անհրաժեշտ հարաբերակցության, դրանց հնարավոր
փոփոխությունների կանխատեսումն ու խրախուսումը: Պակաս նշանակություն չունեն նաև

Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2013: ՀՀ ՎԿ,
Եր., 2014, էջ 53: ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2019թ.
հունվար-փետրվարին: ՀՀ ՎԿ, Եր, 2019, էջ 48-49:
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երկրի տնտեսական ներուժը արդյունավետ
օգտագործելուն ուղղված պետության ջանքերը:
Հարկավոր են կոնկրետ միջոցառումներ,
բնակչության ներգրավվածություն տնտեսական գործունեության տարբեր ոլորտներում,
տնտեսական ակտիվության և նախաձեռնությունների լայն հնարավորություններ: Այս
տեսանկյունից կարևոր է հատկապես մանր ու
միջին բիզնեսի զարգացումը, ինչը պայմաններ
կապահովի նաև միջին խավի ձևավորման
համար: Իսկ նյութական միջին հնարավորություններ ունեցող խավի տեսակարար կշռի
ավելացումը կնպաստի իրավական ժողովրդավարական պետության ու քաղաքացիական
հասարակության կայացման գործընթացի ակտիվացմանը: Մանր ու միջին բիզնեսի զարգացումն իր հերթին ենթադրում է տնտեսական
գործունեությունը կարգավորող օրենսդրական դաշտի բարելավում, որը կընձեռի հավասար հնարավորություններ տնտեսական գործունեություն ծավալելու համար:
Հասկանալի է, որ նշված ոլորտներում ողջախոհ և նպատակասլաց գործունեության
արդյունքում պետությունը կդառնա երկրի
քաղաքացիների արժանավայել կյանքի երաշխավոր: Այդ առումով, կարևոր է պակաս
տնտեսական, սակայն կրթական և աշխատանքային էական ներուժ ունեցող և բնակչությանը բարեկեցություն ապահովող երկրների տնտեսական մոդելների ուսումնասիրումը և, ՀՀ առանձնահատկությունները

հաշվի առնելով, առաջավոր միջազգային
փորձի տեղայնացումը:
Կարծում ենք, որ նշված կառուցակարգերը
կարող են արդյունավետ լինել նաև աղքատության կրճատման՝ հետևաբար և բնակչության
եկամուտների կարգավորման, այդ թվում՝
դրանց բևեռացման կրճատման տեսանկյունից:
Օգտագործված գրականության ցանկ
1. Հայաստանի
սոցիալական
պատկերը
և
աղքատությունը,
Վիճակագրականվերլուծական զեկույց, ՀՀ ՎԿ, Եր. 2018
2. Alesina, Alberto and Dani Rodrik. “Distributive
politics and economic growth”. The Quarterly Journal
of Economics 109, no. 2, Oxford, United Kingdom,
1994.
3. Chase E. and Bantebya-Kyomuhendo G. (eds.) . 2015.
Poverty and Shame: Global experiences, Oxford:
Oxford University Press.
4. UNDP, Human Development for Everyone, Human
Development
Report
2016.
http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_de
velopment_report.pdf
5. World development report 1990 : poverty. The World
Bank Group. Washington, DC, 1990.
6. Доклад о развитии человека 2004. Культурная
свобода в современном многообразном мире,
UNDP, ПРООН, изд-во «Весь мир», 2004.
7. Морев Д.А. ''Амартия Сен: Эволюция Воззрений и
Место в Современной Экономической Науке''. М.
2013.
8. Рампранаш
Д.,
доклад
«Статистическое
иследование бедности» на совещании по
статистике доходов домашних хозяств. Женева 1417 марта 1994 г.
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Стратегические инвестиционные проблемы банков Армении
на примере ЗАО "Конверс Банк"
Гарибян Л.А.
НАН РА Научно-образовательный международный центр (Армения,Ереван)
levon-gharibyan@mail.ru
Резюме: Основная задача стратегического маркетинга в коммерческом банке - помочь руководству банка
ответить на следующие вопросы:
Какова роль и место банка на рынке?
Куда он движется и каковы основные тенденции его развития, которые могут быть конкурентными
преимуществами банка, какие цели он преследует и какую позицию он хочет занять на рынке? Можно с
уверенностью сказать, что ответы на эти вопросы помогут банку не только разработать соответствующие
стратегии, но и найти для них эффективные средства для реализации.
Ключевые слова: Коммерческий банк, маркетинговая стратегия, конкурентная преимущества, сильные и
слабые стороны, анализ

Strategic Investment Problems in Armenian Banks in the Example of "Converse Bank" CJSC
Gharibyan L.A.
NAS RA International Scientific Educational Center (Armenia, Yerevan)
levon-gharibyan@mail.ru
Abstract: The main task of strategic marketing in the commercial bank is to help the bank’s leaders to answer the
following questions:
What is the role and place of the bank in the market?
Where is it moving and what are the main trends in its development that can be the competitive advantages of the bank,
What goals it pursues and which position it wants to capture in the market? We can confidently say that the answers to
these questions will help the bank not only to develop appropriate strategies but also to find them effective means for
implementation.
Keywords: Commercial bank, marketing strategy, competitive advantages, strengths and weaknesses, analysis.

Բանկային համակարգի ռազմավարական մարքեթինգի հիմնական խնդիրն է օգնել
ղեկավարին՝ պատասխանելու հետևյալ հարցերին` ո՞րն է կազմակերպության տեղը և
դերը շուկայում, դեպի ու՞ր է շարժվում կազմակերպությունը և որո՞նք են նրա զարգացման հիմնական միտումները, որո՞նք կարող
են լինել մեր մրցակցային առավելությունները,
ո՞րն է մեր շահը, ու՞մ համար ենք մենք աշխատում և ու՞մ համար ենք աշխատելու,
ինչի՞ն ենք ձգտում և ի՞նչ դիրք ենք ուզում
գրավել շուկայում: Վստահորեն կարելի է
նշել, որ այս հարցերի պատասխանը կօգնի
բանկին ոչ միայն մշակել համապատասխան
ռազմավարություններ, այլ նաև գտնել դրանց

իրականացման բոլոր արդյունավետ միջոցները:
Միաժամանակ հարկ է նկատել, որ արդյունավետ մարքեթինգային ռազմավարությունը էապես կախված է այն հանգամանքից,
թե որքանով է բանկը կարողանում ընդունել և
քննարկման առնել առկա խնդիրները, թերությունները, արտաքին վտանգները: Անդրադառնալով «Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ-ում մարքեթինգային
ռազմավարության
ներդրման
արդյունքում հաղթահարվող խնդիրներին՝
հարկ է նկատել, որ դրանք վերաբերում են
ինչպես արտաքին միջավայրին, այնպես էլ՝
ներքին խնդիրներին: Վերլուծությունը թույլ է
տալիս վերհանել մարքեթինգային քաղաքա-
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կանության առանցքային այն ոլորտները,
որոնց կարգավորումը էապես կարող է նպաստել բանկի մրցակցային դիրքի բարելավմանը՝
ապահովելով առավելագույն հաճախորդներ:
Մինչ «Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ-ում կատարված մարքեթինգային վերլուծության անդրադառնալը, ներկայացնենք մարքեթինգային
ռազմավարության և SWOT վերլուծության դերը մարքեթինգի համակարգում:
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý
³é³ù»ÉáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñëï³Ï»óáõÙ
ÞáõÏ³ÛÇ
Ñ³Ù³ÏáÕÙ³ÝÇ
Ñ»ï³½áïáõÙ

Øñó³ÏÇóÝ»ñÇ
áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝ

âμ³í³ñ³ñí³Í Ï³Ù
Ù³ë³Ùμ μ³í³ñ³ñí³Í
å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ
Ñ³ÛïÝ³μ»ñáõÙ

SWOT í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ
¸Çñù³íáñáõÙ
ßáõÏ³ÛáõÙ

Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý
ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ áñáßáõÙ

Ø³ñù»ïÇÝ·³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý
í»ñ³ÑëÏáõÙ

Ø³ñù»ïÇÝ·³ÛÇÝ
é³½Ù³í³ñáõÃÛ³Ý
áõ Ù³ñï³í³ñ³Ï³Ý
åÉ³ÝÝ»ñÇ Ùß³ÏáõÙ

Ø³ñù»ïÇÝ·³ÛÇÝ
ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ
Çñ³Ï³Ý³óáõÙ

Գծանկար 1. Ռազմավարական մարքեթինգի
փուլերը1
Մարքեթինգային ռազմավարությունը և
SWOT վերլուծությունը մարքեթինգի կարևոր
տարրերից են, առանց որոնց մարքեթինգը
պատկերացնել անհնար է: Սակայն ոչ պակաս
կարևոր է նաև SWOT վերլուծությունը, որն իր
հերթին շատ կարևոր գործիք է` ինչպես մարքեթինգում, այնպես էլ՝ բիզնեսում ( Գծանկար
1):
Ռազմավարական «պահելաձևի» նշանակությունը, որը կազմակերպությանը թույլ է
տալիս գոյատևել մրցակցային երկարատև
պայքարում, բավական կտրուկ աճել է վերջին
տասնամյակում, առավել ակնհայտ` համաշխարհային ճգնաժամի ի հայտ գալուց հետո:
Բոլոր կազմակերպությունները «դաժան»
մրցակցության և արագ փոփոխվող պայմաններում պետք է ոչ միայն ուշադրությունը
կենտրոնացնեն կազմակերպության ներսում
տեղի ունեցող գործընթացների վրա, այլև
մշակեն երկարատև «գոյատևման» ռազմավարություններ, որոնք թույլ կտան ճիշտ ժամանակին արձագանքել այն փոփոխություններին, որոնք տեղի են ունենում նրանց շրջա1

Կազմվել է հեղինակի կողմից:

պատում: Ոչ վաղ անցյալում դեռևս շատ կազմակերպություններ կարող էին հաջող գործել`
ուշադրություն դարձնելով հիմնականում առօրյա աշխատանքներին, ներքին խնդիրներին,
որոնք կապված են տվյալ գործունեության
ոլորտում ռեսուրսների օգտագործման արդյունավետության բարձրացման հետ: Այժմ,
բնականաբար, առանց անտեսելու ներուժի
ռացիոնալ օգտագործումն ընթացիկ գործունեության ժամանակ, առավել կարևոր է դառնում այնպիսի կառավարման գործընթացը,
որն ապահովում է կազմակերպության անընդհատ հարմարեցումը արագ փոփոխվող
արտաքին միջավայրին [1]:
«Ստրատեգիա» բառը առաջացել է հունարեն strategos (գեներալի արվեստ) բառից: Այս
բառի ռազմական ծագումը չպետք է զարմացնի, քանի որ հենց strategos-ը Ալեքսանդր Մակեդոնացուն թույլ տվեց գրավել աշխարհը [2]:
«Ստրատեգիան»`
ռազմավարությունը,
իրենից ներկայացնում է բազմակողմանի համալիր ծրագիր, որը նախատեսված է ապահովելու կազմակերպության առաքելության
իրականացումը և նպատակներին հասնելու
գործընթացները: Ռազմավարության կազմումը կառավարման ֆունկցիաներից մեկն է, որն
իրենից ներկայացնում է կազմակերպության
նպատակների ընտրության գործընթացը և
դրանց հասնելու ուղիները:
Մարքեթինգային
ռազմավարությունը
կազմակերպության ռազմավարությունն է`
կողմնորոշված շուկայական արժեքներին:
Մարքեթինգային ռազմավարությունը կողմնորոշված է երկու հիմնական ուղղությամբ `
շուկային և ապրանքին [3]:
Կազմակերպության ուժերը և շուկայում
զբաղեցրած դիրքերը հասկանալու և գնահատելու համար էլ գոյություն ունի SWOT վերլուծությունը:
SWOT վերլուծությունը կազմակերպության ուժեղ և թույլ կողմերի, ինչպես նաև հնարավորությունների և վտանգների որոշումն է,
որոնք բխում են շրջապատող (արտաքին)
միջավայրից:
Բացենք SWOT հապավումը.
 ուժեղ կողմեր (Strengts)` կազմակերպության առավելությունները,
 թույլ կողմեր (Weakneesses)` կազմակերպության թերությունները,
 հնարավորություններ (Opportunities)`
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արտաքին միջավայրի գործոններն են,
որոնց օգտագործումը կազմակերպությանը տալիս է առավելություններ շուկայում,
 վտանգներ (Threats)` գործոններ,
որոնք կարող են բարդացնել կազմակերպության դիրքերը շուկայում [4]:
SWOT վերլուծությունը աշխարհում գոյություն ունեցող խորհրդատվական կազմակերպությունների կողմից իրականացվող կարևոր
գործընթացներից մեկն է: Բացի այդ, այն կարելի է և պետք է դիտարկել որպես յուրաքանչյուր
կազմակերպության
համար
շատ
կարևոր բիզնես տեխնոլոգիա, ինչպես նաև
չօգտագործված
ռեսուրսների
և
կազմակերպության
գործունեության
վտանգների գնահատման տեխնոլոգիա [5]:
Այժմ ներկայացնենք մարքեթինգային
ռազմավարության տեսակետից այն խոցելի
խնդիրները, որոնք կարելի դիտարկել որպես
արդյունավետության ապահովման խոչընդոտներ:
Մեր ուսումնասիրության արդյունքում
հատկապես խոչընդոտ է համրվում այն, որ
«Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ-ը ունի համեմատաբար
մյուս բանկերի քիչ թվով մասնաճյուղեր:
Հայաստանի մարզերից շատերը ունեն 100
կամ ավելի քաղաքային և գյուղական համայնքներ, այնինչ շատ մարզերում մասնաճյուերի թիվը չի գերազանցում 1-2ը: Մասնավորապես դիտարկենք Արարատի մարզը, որը
բնակչության թվով ամենամեծն է, գործում է
միայն 1 կետ: Իսկ ինչ վերաբերվում է Երևան
քաղաքին նշենք, որ էրեբունի համայնքում կա
միայն 1 մասնաճյուղ, այնինչ սա Երևանի
ամենամեծ համայնքն է: Բացակայում են
մասնաճյուղեր Աջափնյակ, Նորք-Մարաշ և
Նուբարաշեն համայնքներում: Սա շատ դեպքերում կարող է առաջ քաշել հերթերի և մնացած մասնաճյուղերի ծանրաբեռնվածության:
Համեմատություն անցկացնելով «Արդշինբանկ»-ի հետ, որը ունի հաճախորդների գրեթե
նույն քանակը, ինչ «Կոնվերս Բանկ»-ը, կան 67
մասնաճյուղեր ամբողջ Հայաստանում: Սա
կարող է հանգեցնել նրան, որ մարդիկ ապրելու վայրի հարմարավետությունից ելնելով,
կդառնան հաճախորդ այլ բանկերին, ուստի
կարծում եմ անհրաժեշտ է ավելացնել մասնաճյուղերի քանակը նշված վայրերում:

Մասնաճյուղերում կուտակումների պատճառ
կարող է հանդիսանալ նաև այն, որ բոլոր
մասնաճյուղերը սպասարկում են և իրավաբանական, և ֆիզիկական անձանց, չնայաց
ակներև է, որ խնդիրը կայանում է սպասարկման կետերի սակավաթվության հետ:
«Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ-ի պաշտոնական
կայքը բարելավվելու ուղղությամբ կարելի է
որոշակի աշխատանքներ կատարել: Պաշտոնական կայքում առկա բաժինները այդքան էլ
հարմար չեն, տեղեկատվությունները կարճ
են, երբեմն` դժվար ըմբռնելի, բաժինների
առանձնացումը մի քանի ձևով է արված և
խճճում է այցելուներին: Կարելի է նաև
առավել հաճախակի թարմացնել ֆեյսբուքյան
էջը:
Առաջարկվում է նաև բանկի տարբեր
պրոդուկտների մասով պատրաստել փոքրիկ
տեսահոլովակներ, որում առավել մանրամասն և հանգամանալից կբացատրվեն պրոդուկտների պայմանները, տեղադրել բանկի
կայքէջում, ֆեյսբուքյան էջում, ինչու չէ` նաև
ցուցադրել հեռուստատեսությամբ, ինչպես
արվում է, օրինակ, «Արարատ» բանկի պարագայում:
Առաջարկվում է «Կոնվերս Բանկ»-ում
ներդնել նաև փոխանցումներից հաճախակի
օգտվող հաճախորդների խրախուսման համակարգ: Մշտական հաճախորդներին կարելի
է խրախուսել` վարկային պրոդուկտների
մասով առավել լավ պայմաններ առաջարկելով, ստեղծելու նոր վարկային պրոդուկտ,
որից առավել նպաստավոր պայմաններով
կարող են օգտվել բանկից հաճախ և խոշոր
գումարներով փոխանցումներ կատարողները
և ստացողները: Նման պրոդուկտ կարելի է
ընտրել նաև բանկի այլ ծառայություններից
մշտապես օգտվողների համար, օրինակ,
վարկեր տոկոսագումարների, սպասարկման
վճարների նվազեցումների տեսքով, մարման
արտոնյալ ժամկետների տրամադրման ձևով
և այլն:
«Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ-ն շատ քիչ է օգտըվում ինտերնետ և հեռուստատեսային գովազդներից, պրոդուկտների առավելությունների մասին հաճախ բավականին պակաս
իրազեկում պոտենցիալ հաճախորդներին:
Առաջարկում եմ առավել ինտենսիվ կերպով
օգտագործել հեռուստագովազդների տարբե-
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րակը, ինտերնետային առաջատար կայքերում, հատկապես` սոցկայքերում, առավել
հաճախ իրազեկել մարդկանց տվյալ պահին
բանկում առկա առաջատար պրոդուկտների
վերաբերյալ:
Սակայն հարկ եմ համարում նշել «Կոնվերս Բանկ»-ի կողմից կատարված Ամանորյա
10 տոկոս cash-back ակցիայի մասին, որը տեղի
ունեցավ 2018 թվականի դեկտեմբերի 6-31. Սա
շատ լավ մարքետինգային քայլ էր բանկի
կողմից, քանի որ ամեն օր ընտրվում էր մոտ
10 վայր, որտեղից միայն մարդիկ կարող էին
օգտվել այս ակցիայից: Ստացվում է, որ այս 25
օրվա ընթացքում բանկի անունը շրջանառվեց
ավելին, քան 300 ժամանցային վայրերում
(սրճարան, ռեստորան, գրախանութ, շորերի և
կոշիկների խանութ և այլն): Բանկի կողմից
արվել էր վիդեոհոլովակ այս միջոցառման
վերաբերյալ և տեղադրվել էր facebook սոցյալական կայքի պաշտոնական էջում: Թիրախային խումբ էր ընտրվել Երևանի և Երևանից
մինչև 50 կիլոմետր հեռավորության վրա
ապրող մարդիկ: Դեկտեմբերի 5-29 ընկած
ժամանակահատվածում դիտումները հասել
էին մոտ 150.000-ի, ինչը համարում եմ ստացված:
Բանկում փաստաթղթային գործերը բավականին շատ են, ինչը շատ է առաջացնում
հաճախորդների դժգոհությունը, որոշ վարկատեսակների դեպքում, անգամ այն ժամանակ,
երբ դեռ հայտնի չէ` կհաստատվի վարկը, թե`
ոչ, տպվում են շատ փաստաթղթեր, ստորագրվում են վարկային մասնագետի և հաճախորդի կողմից, որից հետո վարկը մեծ մասամբ մերժվում է, փաստաթղթերն էլ դառնում
են ոչ պիտանի: Առաջարկում եմ էլեկտրոնային ստորագրության միջոցով ավելի հեշտացնել այդ պրոցեսը, կամ վարկի տրամադրման փուլերի միավորման միջոցով կրճա-

տել փաստաթղթերի ավելորդ տպումը և
խնայել ժամանակը:
Բանկի ինտերնետային պաշտոնական
կայքում կարելի է նաև հաճախակի տեղադրել
հարցումներ սպասարկման որակի, առաջարկվող պրոդուկտների, գործող տոկոսադրույքների վերաբերյալ, ինչը թույլ կտա թերությունները վեր հանել, տալ լուծումներ,
բարելավել մատուցվող ծառայությունների
որակը: Կարելի է նաև պաշտոնական կայքում
հնարավորություն ստեղծել օգտատերերին`
կապ հաստատելու բանկի ղեկավար անձնակազմից որևէ մեկի հետ, ուղղելու նրան հարցեր, արտահայտելու բողոքներ ու ներկայացնելու առաջարկներ: Դա կարելի է անել նաև,
օրինակ, տարվա մեջ մի քանի օր որևէ սահմանված ժամի հարց ու պատասխանի միջոցով: Այսինքն` օգտատերերը կարող են հենց
այդ ժամին կամ նախօրոք online չաթի միջոցով
հարցեր ուղղել, որի պատասխանները կտըրվեն տվյալ ժամին: Դա առավել մեծ հնարավորություն է բանկ-հաճախորդ հարաբերությունը առավել անմիջական հարթության վրա
դնելու միջոցով անկեղծ առաջարկներ, բողոքներ լսել բազմաթիվ հաճախորդներից, որոնք
բարձրաձայնման կարիք ունեն:
Գրականություն
1. Бандурин А.В. Стратегический менеджмент
организации, Б.А. Чуб., 2000, стр. 67,
2. Томсон А.А. Стратегический менеджмент
концепции и ситуации, Учеб. Пособие для вузов,
Томсон А.А., Стрикленд А. ДЖ., М.: ИНФРА, 2000,
стр. 35,
3. Кеворков В.В., Леонтьев С.В., Политика и
практика маркетинга, Учебно-методическое пособие,
М.: ИСАРП, Бизнес-Тезаурус, 1999, стр. 39,
4. Голубков Е.П. Основы маркетинга. Учебник.М.; Финпресс,1999, стр. 45,
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Доктрина общности интересов в праве трансграничных
водных ресурсов
Мейроян Э. С.
Российско-Армянский Университет (Армения, Ереван)
edgar.meyroyan@yahoo.com
Ключевые слова: общность интересов, практика государств, доктрина, река

Համայնքի շահերի դոկտրինը անդրսահմանային ջրային ռեսուրսների իրավունքում
Մեյրոյան Է. Ս.
Հայ-Ռուսական Համալսարան (Հայաստան, Երևան)
edgar.meyroyan@yahoo.com
Ամփոփում: Այն գաղափարը, որ ջրային ռեսուրսը, որպես միասնական և ինտեգրալային համակարգ,
պետք է հանրամատչելի լինի, կարող է հնչել որպես նորարարություն։ Սա հիմնավորապես այն է, ինչ
արտացոլում է համայնքի շահերի դոկտրինը։ Այնուամենայնիվ, նույնիսկ հնագույն ժամանակներից այս
տեսությունը ընդունվել էր փիլիսոփաների կողմից, պետությունների պրակտիկայում, ինչպես նաև
գիտական աշխատություններում։ Ժամանակի ընթացքում նշյալ դոկտրինը ենթարկվել է որոշ
փոփոխությունների, և այսօր հանդես է գալիս որպես մի հզոր գործիք, որը կարող է բարձրացնել
պետական պրակտիկան միջազգային ջրահոսքերի օգտագործման համատեքստում նոր մակարդակի։
Վճռորոշ բառեր՝ համայնքի շահեր, պետական պրակտիկա, դոկտրին, գետ

The Doctrine of Community of Interests in the Law of Transboundary Water Resources
Meyroyan E. S.
Russian-Armenian University (Armenia, Yerevan)
edgar.meyroyan@yahoo.com
Abstract: The idea that the entire international watercourse, as a single and inseverable system, shall be regarded as
something to be shared by the community might appear to be a novelty. It is basically what the doctrine of community
of interests is about. However, even from early times this theory has been embraced by philosophers, the practice of
States and the teachings of publicists. In time, it has been reshaped and retooled and nowadays appears as a strong tool
that might raise the practice of States with respect to international watercourses to a new level.
Key words: community of interests, practice of States, doctrine, river

В рамках доктрины общности интересов водосборный бассейн рассматривается как единое
целое и управляется как экономическая единица,
где воды либо принадлежат сообществу государств, либо разделяются между государствамиучастниками бассейна в рамках определенного
договора по данному вопросу, который в свою
очередь сопровождается созданием некоторого
международного механизма с целью управления
и развития бассейна. Как видно, сказанное вытекает из той идеи, что общность интересов в отношении воды создается в силу естественного физического единства водотока. Еще Гуго Гроций в
своем De juri belli ac pacis утверждал о следующем:
«Таким образом, река … является собственностью людей, через территорию которых
она течет … Та же самая река, рассматриваемая как проточная вода, остается общей

собственностью, так что любой может пить
или брать воду из нее».1
Несмотря на то, что утверждения отца-основателя науки международного пава полностью
не отражают идеологию рассматриваемой доктрины, в них, тем не менее, четко подчеркивается
представление о том, что воду следует рассматривать в качестве общей собственности.
Идея о том, что по отношению международных водотоков существует общность интересов,
получила свою поддержку со стороны международных трибуналов.
Так, например, в деле River Oder Постоянная
Палата несмотря на то, что рассматривала, inter
alia, вопрос относительно права судоходства,
ссылаясь на «принципы, регулирующие между1

McCaffrey, The Law of International Watercourses, 2nd
edition, 2007, (Oxford), p. 148.
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народное речное право в целом», пришла к выводу, что:
«Когда рассматривается вопрос о том, каким образом государства рассматривают
конкретные ситуации, возникающие в результате того, что единый водный путь пересекает или разделяет территорию более
чем одного государства, также как и о возможности выполнения требований правосудия и соображений полезности, … становится ясно, что решение этой проблемы не
заключается в идее права прохода в пользу
государств, расположенных вверх по течению, а в общности интересов прибрежных
государств. Эта общность интересов в отношении судоходной реке представляет основу общего права, основными чертами которого являются совершенное равенство всех
прибрежных государств в пользовании всем
руслом реки и исключение любых преференциальных привилегий любого прибрежного государства по отношению к другим»
[подчеркнуто автором].2
Ссылка Суда на «единый водный путь»
подразумевает, что имелось в виду естественное
явление единства водотока, который может проходить через разные государства. Кроме того,
хотя не совсем ясно намерение Суда при использовании выражения «требований правосудия», не исключено, что сказанное относится к
соображениям справедливости. Однако, отмеченное выражение равным образом может означать естественное право государств пользоваться
дарами природы.
Заключения Постоянной Палаты были далее
подтверждены недавним решением Международного Суда по делу Gabčíkovo-Nagymaros. В
рамках данного дела после того, как Суд процитировал соответственную часть из дела River
Oder, касающегося «общности интересов по
отношению судоходной реки», Суд заявил:
«Современное развитие международного
права укрепило этот принцип и для несудоходных видов использования международных водотоков, о чем свидетельствует
принятие Конвенции о Праве Несудоходных Видов Использования Международных
Водотоков от 21 Мая 1997 года Генеральной Ассамблеей ООН».3
Исходя из вышесказанного принципа, Суд
пришел к выводу, что «Чехословакия, взяв в
одностороннем порядке контроль над общим

ресурсом и тем самым лишив Венгрию ее права
на справедливую и разумную долю природных
ресурсов Дуная … не смогла соблюдать пропорциональность, требуемая международным правом».4
Из логики Суда можно заключить, что концепция общности интересов может функционировать не только в качестве теоретической основы для права международных водотоков, но также и как принцип, определяющий конкретные
обязательства прибрежных государств, такие как
принцип справедливого использования. Кроме
того, в тех случаях, когда подход, основанный на
общности интересов, принимается и реализуется
с помощью общих институтов управления, «интересы государства в отношении системы международного водотока, как правило, определяются его нынешним и перспективным использованием водотока, а также его заботой о здоровье
экосистемы водотока».5
С точки зрения практики государств, корни
концепции общности интересов можно проследить в хорошо известном докладе Томаса Джефферсона президенту Джорджу Вашингтону 18
Марта 1792 года. В этом докладе Джефферсон
отстаивал право Соединенных Штатов на свободу судоходства на нижнем течении реки Миссисипи, которая в то время находилась под суверенитетом Испании. Джефферсон, в частности,
заявил, что «Океан свободен для всех людей, а
их реки – для всех их жителей».6 Этот аргумент
впоследствии был принят королем Испании.
Вдохновленный этим докладом, в том же году
был принят французский указ относительно открытия реки Шельда для судоходства. Позиция,
выраженная в этом указе, была быстро инкорпорирована в последующих инструментах, касающихся прежде всего прав судоходства на международных реках.
Аналогичным образом, в Статье 7 Договора
от 14 Мая 1811 года, разграничивающий границы между Пруссией и Вестфалией, предусматривается, что «хотя тальвег Эльбы образует в отношении суверенитета границу между Вестфалией
и Пруссией … река всегда должна рассматриваться в связи с судоходством и торговлей как
общей рекой между двумя королевствами».7
Стоит отметить, что хотя некоторые из этих
соглашений касались пограничных водотоков,
которые, возможно, легче воспринимаются как
«общие» реки, другие тем не менее предусматривали положения для пересекающих водотоков.

2

Territorial Jurisdiction of the International Commission of the
River Oder, Judgment no. 16 (10 September 1929), PCIJ Series
A, No. 23, p. 27-8.
3
Gabčíkovo-Nagymaros case [Hungary/Slovakia], 1997 ICJ
Rep. 7, para. 85.

4

Там же.
Выше с. 1, p. 163.
6
JEFFERSON’S WORKS, vol. VII, pp. 577, 80.
7
Выше с. 1, p. 152.
5
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В качестве примера по поводу сказанного
можно привести Договор Карлстада от 26 Октября 1905 года между Швецией и Норвегией.
Статья 4 данного договора гласит, что «Озера и
водотоки, которые образуют границу между
двумя государствами, или которые расположены
на территории обоих государств, или которые
впадают в указанные озера и водотоки, считаются общими».8 Из данного положения становится
ясным, что оно включает в категорию «общих»
водотоков как пересекающие реки, так и те, что
впадают в пограничные реки и озера, тем самым
предусматривая довольно широкий охват концепции общих водотоков.
Примечательно отметить, что несмотря на
то, что существует ряд договоров и правительственных заявлений восемнадцатого и девятнадцатого веков, использующих концепцию «общие
реки» или называющих реки «общей собственностью», в международно-правовых инструментах двадцатого века не часто встречаются такие
прямые ссылки. Сказанное отчасти может быть
связано с постепенной заменой теории естественного права Гроция и других позитивистскими
взглядами.
Тем не менее, надо отметить наличие некоторых современных инструментов, которые сохранили подобные формулировки.
Так, например, идея о том, что международные водотоки являются «общими» ресурсами,
находит свое отражение в Протоколе о Совместном Использовании Водных Систем, Расположенных в Регионе Деятельности Сообщества
Развития Южной Африки от 28 Августа 1995
года. Статья 1 Протокола использует выражение
«общая водная система» и определяет ее как
«водную систему, проходящую через или формирующую границу между двумя или более
государствами бассейна».9 Представление о том,
что водоток является общим для двух или более
государств, очень близко подходит к концепции,
согласно которой эти государства имеют «общность интересов» в отношении водотока. Статья
2 Протокола далее укрепляет отмеченную позицию, предусматривая, что «Государства-члены
уважают и руководствуются существующими
нормами общего или традиционного международного права, относящимися к использованию
и управлению ресурсами общих водных систем
8

STRUPP, 2 DOCUMENTS POUR SERVIR À L’HISTOIRE DU DROIT
DES GENS, p. 270 (1923).
9

Protocol on Shared Watercourse Systems in the Southern
African Development Community (SADC) Region, 28 Aug.
1995, entered into force 29 Dept. 1998, art. 1(1), in TREATIES
CONCERNING THE NON-NAVIGATIONAL USES OF INTERNATIONAL
WATERCOURSES, AFRICA, FAO Legislative Study 61, p. 146, at
pp. 147–8 (1997).

и, в частности, уважая и соблюдая принципы
общности интересов при справедливом использовании данных систем и соответствующих ресурсов» [подчеркнуто автором].10
Несколько похожее положение содержится в
Соглашении от 14 Сентября 1992 года между
Намибией и Южной Африкой о создании Постоянной Комиссии по Водным Ресурсам. Статья 1
данного соглашения предусматривает, что целью
Постоянной Комиссии является, среди прочего,
«выступать в качестве технического советника
сторон по вопросам, касающимся развития и
использования водных ресурсов, представляющих общий интерес для сторон».11
Другой договор, отражающий подход, основанный на общности интересов, является Соглашение между Боливией и Перу о Предварительном Экономическом Исследовании Совместного
Использования Вод Озера Титикака от 19 Февраля 1957 года. В Статье 1 этого соглашения
говорится о «том факте, что два государства
имеют право на совместную, неделимую и
исключительную собственность на воды озера
Титикака».12 Кроме того, эти государства далее
учредили двусторонний механизм для осуществления двустороннего мастер-плана системы
Титикака. Подобное совместное планирование и
реализация являются отличительными признаками доктрины общности интересов в отношении
совместного использования и развития международных водотоков.
Профессор МакКафри отмечает, что для
современных договоров более обычным является
«обращение с международными водотоками как
представляющие общий интерес, а не ссылка на
них в качестве общей реки или собственности»,13
и приводит, в частности, примеры соглашений,
которые предполагают использование территории одного прибрежного государства другим,
например, для хранения воды, в обмен на которую предоставляется некоторая форма компенсации,14 а также примеры соглашений которые
касаются производства и распределения гидроэнергии15 таким образом, который повлек бы за
собой справедливое распределение выгод от
общих вод.
10

Там же, Статья 2(2).
32 ILM 1147 (1993).
12
LEGISLATIVE TEXTS, Treaty No. 45, p. 168.
13
Выше с. 1, p. 158.
14
См. the Columbia River Basin Treaty, который позволяет
США использовать территорию Канады для хранения воды
и предусматривает, что США компенсируют Канаду в
долларах и в гидроэнергетике.
15
См. the Convention between France and Switzerland for the
Development of the Water Power of the Rhone, Bern, 4 Oct.
1913, art. 5, LEGISLATIVE TEXTS, Treaty No. 197, p. 708.
11
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По вышесказанному поводу, надо отметить,
что государства нередко наделяют совместные
комиссии полномочиями составлять, а в некоторых случаях и осуществлять планы развития,
использования и охраны международных водных
ресурсов. Данная тенденция к созданию структур совместного управления для пресноводных
ресурсов, совместно используемых на международном уровне, демонстрирует, что государства
признают, что у них есть общность интересов в
отношении этих ресурсов.
Рассмотрев судебную и государственную
практику в рамках доктрины общности интересов, немаловажным представляется и анализ
договорной практики по этому поводу.
Прежде всего, интересно подчеркнуть, что
Конвенция по Охране и Использованию Трансграничных Водотоков и Международных Озер
1992 года требует от участников заключать
«двусторонние или многосторонние соглашения
или другие договоренности», которые «должны
предусматривать учреждение совместных органов» [подчеркнуто автором].16
Аналогичным образом Конвенция о Праве
Несудоходных Видов Использования Международных Водотоков 1997 года активно поощряет
государства водотока заключать общие договоренности об управлении. Важным представляется то, что принцип «справедливого участия»,
который закреплен в Статье 5(2), и который
тесно связан с имплементацией принципа справедливого использования, предполагает ту значимость, которые могут иметь совместные механизмы. В комментарии Комиссии Международного Права к Проекту Статей 1994 года, который
предшествовал Конвенции, поясняется, что
Статья 5(2) предусматривает «не только право на
использование международного водотока, но и
обязанность активно сотрудничать с другими
государствами водотока относительно защиты и
развития водотока».17 И как верно по этому поводу отмечают профессора Танци и Аркари, данное положение «требует не только координации,
но и более значительных форм сотрудничества»
[подчеркнуто автором].18 Они далее утверждают,
что неспособность государства принимать активное участие в процессуальных требованиях,
присущих справедливому участию, «затрудняет
утверждение данного государства о том, что его
запланированное или фактическое использование ... справедливо в соответствии со Статьей 5

Конвенции».19 Кроме того, в контексте общего
обязательства сотрудничать «в целях достижения оптимального использования и надлежащей
защиты международного водотока», Статья 8(2)
прямо предлагает использовать совместные механизмы или комиссии. Статья, в частности,
закрепляет следующее:
«При определении способов такого сотрудничества государства водотока могут рассмотреть вопрос о том, чтобы создавать – в
зависимости от того, что они считают необходимым, – совместные механизмы или
комиссии для облегчения сотрудничества в
отношении соответствующих мер и процедур, принимая при этом во внимание опыт
сотрудничества, накопленный в рамках
имеющихся в различных регионах совместных механизмов и комиссий».20
Интересно отметить, что прямая ссылка на
«создание совместных механизмов или комиссий» в соответствии со Статьей 8(2) не была
включена в Проекте Статей 1994 года, но была
добавлена позднее, что, возможно, свидетельствует о более возрастающем признании доктрины
общности интересов
Необходимо констатировать, что договоренности и создание механизмов подобного рода
будут считаться эффективными также и для содействия регулярному обмену данными и информацией, требуемыми согласно Статье 9. Статья
9(1) гласит:
«В соответствии со статьей 8 государства
водотока на регулярной основе обмениваются легкодоступными данными и информацией о состоянии водотока, в частности
данными и информацией гидрологического,
метеорологического, гидрогеологического
и экологического характера, и данными и
информацией, касающимися качества воды,
а также соответствующими прогнозами».21
При таком раскладе стоит уделить внимание
на то, что с помощью общих институтов управления регулярный обмен видов информации,
перечисленных выше в Статье 9(1), может сыграть ключевую роль в установлении справедливого режима для использования международного
водотока в соответствии с принципом справедливого использования, закрепленного в Статьях
5 и 6 Конвенции.
Таким образом, очевидно, что создание подобных управленческих структур значительно
поспособствует и облегчит для прибрежных го-

16

(1992) 31 ILM 1312, Статья 9(1) и (2).
Report of the International Law Commission on the Work of
its Forty-Sixth Session (1994), A/49/10/1994, at 220.
18
A. Tanzi and M. Arcari, The United Nations Convention on
the Law of International Watercourses (Kluwer Law
International, the Hague/Boston, 2001), at 18.
17

19

Там же.
Конвенция о Праве Несудоходных Видов Использования
Международных Водотоков от 21 мая 1997года,Статья 8(2).
21
Там же, Статья 9(1).
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сударств соблюдение одновременно как материальных, так и процессуальных норм.
В дополнение к вышесказанному, в Статье
24 Конвенции 1997 года, которая касается «управления» международными водотоками, предусматривается, что «Государства водотока по
просьбе любого из них вступают в консультации
относительно управления международным водотоком, которое может включать в себя учреждение совместного механизма управления».22 Профессора Фицморис и Элиас поясняют, что
Статья 24 содержит «только процессуальное правило по управлению международными водотоками», и что «Конвенция явно не требует совместного управления международными водотоками».23 В комментарии к Проекту Статьи 24
утверждаются позиции Фицмориса и Элиаса, и,
помимо прочего, также указывается, что «Управление международными водотоками также может осуществляться с использованием менее
формальных средств, таких как проведение регулярных совещаний между соответствующими
учреждениями или другими представителями
заинтересованных государств».24
Наконец, рассмотрим взгляды публицистов
на данную тематику, где тоже можно найти
определенную поддержку доктрины общности
интересов.
Так, например, открытие реки Шельды для
судоходных целей вдохновило немецкого юриста Шлеттвейна в 1785 году выдвинуть следующую позицию в отношении международных
водотоков как общей собственности:
«Река … предопределена самим Богом как
общая собственность всех прибрежных
государств… Ни одно из этих государств не
может присвоить себе исключительное
право на использование такой реки, и ни
одно государство не может лишить других
их право на использование или судоходство
по ней. Даже если один из них принудительно заставит другого прекратить судоходство по реке, это не будет носить обязательного характера для другого государства» [подчеркнуто автором].25
Особенно примечательно, что Шлеттвейн не
ограничивает свои аргументы в рамках судоходства, и вместо этого акцентирует право всех
прибрежных государств на «использование или
судоходство» по водотоку.
22

Там же, Статья 24(1).
M. Fitzmaurice and O. Elias, Watercourse Co-operation in
Northern Europe – A Model for the Future (TMC Asser Press,
the Hague, 2004), at 14.
24
Выше с. 17, at 301.
25
McCaffrey, The Law of International Watercourses, 2nd
edition, 2007, (Oxford), p. 157.
23

Кроме того, в отношении рассматриваемой
доктрины профессор МакКафри отмечает, что
она «более четко выражает нормативные коннотации физического факта, что водоток, в конце
концов, является единством» и что «он подразумевает коллективные или совместные действия»
и «предполагает общее управление».26
Далее, в учениях Генри Фарнхэма 1904 года,
в частности, отмечается следующее:
«Река, которая течет по территории нескольких государств или наций, является их
общей собственностью ... Ни одна нация не
может совершать никаких действий, которые лишат другую пользу этих прав и преимуществ. Дары природы предназначены для
блага человечества, и никакая совокупность
людей не может отстаивать и осуществлять
такое право и владение ими, которые лишат
других людей равных прав и средств пользования …»27
Фарнхэм даже зашел так далеко, что утверждал, что «неотъемлемое право государства …
защищать себя и свою территорию» дает право
государству ниже по течению не допускать,
чтобы государство вверх по течению «изменило
курс реки или потребляло так много воды…
чтобы лишить первого [государства ниже по
течению] его выгоды … ».28 В последующие
годы подобная позиция (хотя с неудачным
результатом) с решительностью поддерживалась
со стороны Мексики в рамках спора с Соединенными Штатами по поводу Рио-Гранде.
Весьма интересным представляется и учение
Макса Хубера. Хубер отмечает, что взаимозависимость прибрежных государств лучше всего
рассматривать с точки зрения права соседства,
нежели совместного владения. Хубер ставил под
сомнение проведение аналогии с принципом
совместного владения частными водами, действовавшего в римском праве, поскольку, по его
мнению, основные принципы международного
публичного права, такие как принцип территориального суверенитета, нельзя откладывать в
сторону путем простого толкования принципов
частного права. Он отмечает, что, частноправовые принципы никоим образом не подразумевают раздробленное владение рекой, что, безусловно, является тем случаем, который действует
в отношении прибрежных государств в рамках
международного публичного права. По словам
Хубера, причину неточности подобной аналогии
можно приписать также и публицистам международного права, которые ссылаются на идеоло26

Там же, p. 165.
Там же, p. 157.
28
Там же, p. 158.
27
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гию общей собственности. По его мнению, подразумевается не кондоминиум в отношении территории и не обязанность совместного использования, а просто равное право на использование.
Таким образом, для Хубера принцип совместной
собственности действует только в отношении
использования, а не в отношении самой вещи.
Это позволило бы совладельцу свободно распоряжаться своей долей и свободно пользоваться
вещью, до тех пор, пока право использования
другого совладельца не было нарушено. Сказанное, однако, как вновь утверждает Хубер, никоим образом не влечет за собой обязанности
прибрежных государств действовать совместно в
отношении водотока.
Довольно креативный подход предлагает
Люциус Кафлиш, который начинает свое обсуждение рассматриваемой доктрины, отмечая, что
общие природные ресурсы, находящиеся за
пределами национальной юрисдикции, являются
«общим наследием человечества».29 В качестве
примеров таких ресурсов он приводит морское
дно, Луну и другие небесные объекты. Это ресурсы, которые, согласно Кафлишу, являются
или должны быть «интернационализированы» и
развиваться в интересах и во благо всех государств, под наблюдением и даже при активной
помощи определенного международного учреждения, имеющего универсальный характер. Однако он признает, что такие режимы (учреждения) в принципе являются результатом или продуктом договоров. Кафлиш здесь задается вопросом относительно того может ли данная идея
быть перенесена в рамках международных водотоков, и если да, то в какой степени. Он признает, что прибрежные государства образуют «сообщество», несмотря на границы, которые их разделяют, и что простое разделение вод, даже если
оно будет абсолютно справедливым, не обязательно будет являться оптимальным способом
развития системы водотока. Поэтому на данной
стадии Кафлиш уже приступает к разработке
идеи «денационализации» международных водотоков и передачи их управления от отдельных
государств совместной организации. Затем
Кафлиш задается еще одним вопросом по поводу
того могут ли международные водотоки или, по
крайней мере, их использование формировать
кондоминиум соответствующих государств. Он
приходит к выводу, что, хотя ясно, что кондоминиум может быть создан на основании договора,
нельзя утверждать, что в силу норм обычного
права весь международный водоток, включая его
ресурсы, образует кондоминиум. Кафлиш отме29
L. Caflisch, 'Règles Générales du Droit des Cours d'Eau Internationaux', 219 Recueil des Cours (1989-VII) (1992), at 59–61

чает, что существование кондоминиума будет
означать, что каждое из прибрежных государств
будет иметь право вето на новые действия (проекты) других государств. Он считает, что, как и в
случае доктрины абсолютной территориальной
целостности, следует сделать вывод, что такого
права и здесь не существует.
Таким образом, доктрина общности интересов, как видно, основана на физическом факте
единства водотока и его важности как средства
транспорта, связи и социально-экономического
развития. Здесь стоит вспомнить подход Международного Суда по делу Gabčíkovo-Nagymaros,
отмечая, что общность интересов применимо как
к судоходным, так и к несудоходным видам использования международных водотоков. Этот
подход может быть разумно расширен, чтобы
отражать ту идею, согласно которой общность
интересов распространяется на все наземные
элементы гидрологического цикла, то есть,
включая не только притоки, но и подземные
воды, которые питаются поверхностными потоками или озерами.
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XX դարի սկզբի հաշտության պայմանգրեր. հասկացության իրավական խնդիրները
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Ամփոփում: Սույն հոդվածում հեղինակը ուսումնասիրում է XX դարի սկզբի հաշտության պայմանագրի
իրավական խնդիրները այդ պատմական շրջանում գործող միջազգային իրավունքի տեսակետից, ինչի
արդյունքում առաջարկում է հաշտության պայմանագրի հասկացության իր տարբերակը:
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Abstract: In present article author examines legal challenges of peace treaty of the beginning of XX century according
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her version of definition of peace treaty.
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История ни раз свидетельствовал, что мирные договоры регулируют не только частные
конфликты, но и международный правопорядок
в целом. Ярким тому доказательством является
заключение Версальского мирного договора от
28 июня 1919 года, которым ознаменовались
первые наиболее значимые изменения, произошедшие в системе международного права, сформированной Вестфальскими мирными договорами от 24 октября 1648 года. Актуальность данного исторического этапа еще больше возрастает с
учетом многочисленности заключенных в это
время и сохраняющих силу по сей день мирных
договоров, которые представляют интерес для
международного сообщества как с юридической,
так и политической точек зрения. Сказанное в
значительной степени касается, в том числе, Армении, так как именно на этот период пришлось
заключение ряда мирных договоров, устанавливающих существующие на сегодняшний день
границы Армении. Тем не менее, несмотря на,
юридическую и политическую ценность данного
вида договоров, большого количества исследова-

ний, посвященных различным аспектам его
заключения и регулирования, общепринятого со
стороны международного сообщества юридического определения нет. Таким образом, объектом
изучения данной статьи является мирный договор per se: автором будут исследованы и проанализированы ряд правовых проблем связанных с
его понятием и определением. Вышеуказанный
анализ будет проведен в контексте права начала
XX века, с учетом указанной выше актуальности, который данный исторический этап
представляет для Армении.
В первую очередь обратимся к уже существующим неофициальным определениям, данным
рядом организаций, специализирующихся в области вооруженных конфликтов и их урегулирования. Так, исследователи Центра гуманитарного
диалога определяют мирный договор как «официальное юридическое соглашение между двумя
и более воюющими сторонами, будь то два государства или государство и вооруженная воюющая группа (суб–государство или негосударственное образование), которое официально завер-
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шает войны или вооружённый конфликт, и устанавливает условия, которым стороны обязаны
подчиняться в будущем.»1 Данное определение
является достаточно объемным с точки зрения
субъектов, однако на наш взгляд излишним является ограничение в части того, на что договор
направлен и какой цели должен достичь: в данном случае указывается завершение войны, что,
на наш взгляд, представляется неоправданным
ограничением предмета регулирования мирного
договора. Следующее заслуживающее внимание
определение было дано исследователями Уппсальской программы данных о конфликтах. Согласно данному ими определению «мирный договор — это официальное соглашение между
воюющими сторонами, посвященное конфликтной несовместимости, либо полным или частичным ее устранением, либо установлением четкого процесса посредством которого воюющие
стороны намерены ее урегулировать.»2 Преимущество данного определения заключается в отсутствии вышеназванного ограничения предмета
договора: привязки вида договора к достигнутому результату — завершению войны или вооруженного конфликта, что оставляет за ним более
широкий коридор применения, вплоть до полного отсутствия состояния завершенности и ограничения лишь процессуальными вопросам. Тем
не менее, на наш взгляд, данное определение
также не лишено изъянов. В частности, на наш
взгляд, юридически корректным представляется
уточнение воюющих субъектов, что в приведенном определении отсутствует. Также определение вводит нетипичный термин «несовместимость», что определяется исследователями как
«выраженные письменно или устно всецело несовместимые позиции»,3 таким образом, объясняя причину конфликта отсутствием точек
соприкосновения в позициях воюющих сторон.
Такого рода определение, по нашему мнению,
довольно широкое и хотя, как известно правовой
доктрине и, в особенности, практике, зачастую,
определение помимо неоценимых плодов юри1

Christine Bell, On the Law of Peace. Peace Agreements and
Lex Pacificatoria, Oxford University Press, New York, US,
2008, p. 48.
2
Uppsala Conflict data program (UCDP), Department of Peace
and Conflict Research, Uppsala Universitet, Definitions, Peace
Agreement

https://www.pcr.uu.se/research/ucdp/definitions/#Peace_a
greement (дата обращения: 05.04.2019 г., перевод с
английского осуществлен автором).
Uppsala Conflict data program (UCDP), Department of Peace
and Conflict Research, Uppsala Universitet, Department of
Peace and Conflict Research, Definitions, Incompatibility

3

https://www.pcr.uu.se/research/ucdp/definitions/#incomp
atibility_2 (дата обращения: 05.04.2019 г., перевод с
английского осуществлен автором).

дической определенности, создает границы применения, что негативно сказывается на правоприменительной практики, в случаях, например,
терроризма, регламентации средств и методов
ведения войны и прочих вопросах, в которых
право всегда немного отстает от быстро меняющейся действительности, в данном случае речь
идет о полном отсутствии определенности, что
рискует лишить определение смысла. Сказанное
основано на том обстоятельстве, что государства
изо дня в день сталкиваются с различного рода
конфликтными ситуациям, в которых не приходят к какому–либо консенсусу, тем не менее не
каждое отсутствие консенсуса или наличие несовместимых позиций приводит к войне или
вооруженному конфликту. Основываясь на вышесказанном, считаем, что ни одно из приведенных, более ли менее, известных, определений не
соответствуют минимальному удовлетворительному порогу. Таким образом, после рассмотрения и анализа ряда вопросов, попытаемся предложить собственное определение. В частности,
попытаемся ответить на следующие вопросы:
кто является субъектами мирного договора, какие отношения выступают в качестве объекта
регулирования мирного договора, и что является
предметом мирного договора, соблюдение какой
формы мирного договора позволит ему считаться заключенным, и есть ли ограничение временем для заключения мирного договора.
Обращаясь к вопросу субъекта мирного договора в контексте международного права, обратимся к одному из первых существующих документов международного гуманитарного права —
Конвенции об улучшении участи раненных в
армиях в поле от 22 августа 1864 года. Так, текст
конвенции использует термин «воюющие стороны» не уточняя их состава4, отличаясь тем самым от текстов 2-ой и 3-ей статей, общих для
всех Женевских конвенций 1949 года, которые к
тому времени уже подразделяют конфликты на
международные и немеждународные, принимая
за основу разделения именно состав субъектов,
характеризуя вооруженный конфликт между
двумя и более государствами как международный, а вооруженный конфликт лишь одной стороной которого является государство — немеждународным.5 Данный подход в последующем
4
Конвенции об улучшении участи раненных в армиях в
поле от 22 августа 1864 года, ст. 1, 5, 6.
5
Женевская конвенция от 12 августа 1949 года об
улучшении участи раненых и больных в действующих
армиях, ст. 2, 3. // Женевская конвенция от 12 августа 1949
года об улучшении участи раненых, больных и лиц,
потерпевших кораблекрушение, из состава вооруженных
сил на море, ст. 2, 3. // Женевская конвенция от 12 августа
1949 года об обращении с военнопленными, ст. 2, 3. //
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поддерживается и Гаагскими конвенциями 1899
и 1907 годов, в частности, Конвенцией о применении к морской войне начал Женевской конвенции от 22 августа 1864 года.6 Таким образом,
действующее на рассматриваемом историческом
этапе право не содержит прямого закрепления
необходимости участия в ситуации государств,
для того чтобы она могла быть квалифицирована
в качестве войны. Тем не менее, анализируя
конвенции посредством системного и комплексного толкования ее текста, в соответствии с их
контекстом и в свете их объектов и целей,7 а не
отдельно взятых статей, становится очевидным,
что обязательства по ним налагаются на государства. Следовательно данное подразумевает
участие, по меньшей мере, одного государства.
Основываясь на данном анализе, считает верным
и обоснованным, во избежание формализованного и необоснованного ограничения предмета,
определение в качестве субъектов мирного договора двух и более воюющих сторон, по меньшей
мере, одной из которых должно быть государство.
Следующий вопрос, на который предстоит
ответить — что является объектом регулирования мирного договора. Иными словами, какие
отношения между государствами могут привести
к заключению мирного договора? На первый
взгляд, очевидно, — война. Тем не менее, скованные знанием наличия установленных Женевскими конвенциями от 12 августа 1949 года,
требований необходимых для признания ситуации войной или вооруженным конфликтом, считаем необходимым понять, какая именно ситуация и присущие ей признаки, квалифицируются
как война на рассматриваемом историческом
этапе. Рассмотренные выше конвенции, будучи
первыми кодификациями гуманитарного права,
не дают определения войны. Тем не менее, из
наименований и текстов конвенций отчетливо
вырисовывается преследуемая ими цель: улучшить состояние раненных и больных, как лиц, с
обязательностью появляющихся в результате
военных действий. Что касается доктрины, одним из первых определение войне дал Гуго
Гроций (1583-1645 гг.). Продолжая мысли
Цицерона (106-43 гг.д.н.э.) о том, что «война
есть состязание силой», Гроций скажет, что война это не действие, а состояние, состояние борьбы с силой, что подтверждается самой этимологией слова bellum, происходящего от еще
Женевская конвенция от 12 августа 1949 года о защите
гражданского населения во время войны, ст. 2, 3.
6
Конвенция о применении к морской войне начал
Женевской конвенции от 18 октября 1907 года, ст. 12, 16.
7
Венская конвенция о праве международных договоров от
23 мая 1969 года, п.1. ст. 31.

более древнего слова duellum, означающим поединок.8 Еще позже немецкий юрист Карл Людер
(1834-1895 гг.) придерживаясь концепции
прусского военного теоретика и историка Карла
фон Клаузевица (1780-1831 гг.), скажет, что
«войну необходимо определять в качестве насильственных действий с обеих сторон»,9 в 1916ом году британский философ и пацифист
Бертран Рассел (1872-1970 гг.) определит войну
как «конфликт между двумя группами, каждая
из которых пытается убить и покалечить как
можно больше (людей) другой группы, чтобы
достичь желаемого объекта».10 Иными словами,
на рассматриваемом историческом этапе ситуация квалифицируется войной всякий раз при
фактическом осуществлении насильственных
действий между воюющими сторонами. Право
рассматриваемого периода, в отличие от современного, не устанавливает уровня напряжённости или интенсивности, необходимого для признания ситуации войной или вооруженным конфликтом. Как показывает проведенный анализ,
единственным критерием как право, так и доктрина устанавливают намерение, по меньшей
мере, одной сторон нанести ущерб другой,
например, в лице раненных, плененных, территории и пр. Справедливости ради отметим, что
ряд исследователей и ученых склонны устанавливать в качестве критерия квалификации ситуации войной количество жертв (наиболее часто
встречающийся критерий жертв является составляет от 1000 смертей за 1 год военных действий)
или длительность конфликта.11 Нами данная
позиция не поддерживается, что основано на
многообразии практики военных действий, с
различными показателями продолжительности и
количества жертв. Так, например, истории известна англо-занзибарская война, произошедшая
в 27 августа 1896 года. Война длилась 38 минут,
8
Hugo Grotius, On the Law of War and Peace, 1625, translated
from the original Latin by A.C.Campbell, Batoche Books,
Kitchener, 2001, p. 6, 7.
9
Hendrik Simon, The Myth of Liberium Ius d Bellum: Justifying
War n 19th century Legal Teory and Political Practice, The
European Journal of International Law, Vol. 29, No 1, Oxford
University
Press,
2018,
p.
123,
https://academic.oup.com/ejil/article/29/1/113/4993231
(дата
обращения: 15.04.2019 г.).
10
Johan van der Dennen, On War: Concepts, Definitions,
Research Data – A short Literature Review and Bibliography,
University of Groningen, Netherlands, 2005, p. 4,
https://core.ac.uk/download/pdf/12857871.pdf
(дата
обращения: 15.04.2019 г.).
11
Uppsala Conflict data program (UCDP), Department of Peace
and Conflict Research, Uppsala Universitet, Definitions,
Intensity
level:
War,
http://pcr.uu.se/forskning/ucdp/definitions#Intensity%20level,ht
tps://www.pcr.uu.se/research/ucdp/definitions/#war
(дата
обращения: 15.04.2019 г.).
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в результате которой с занзибарской стороны
погибли около 500 человек, с британской же
стороны лишь один офицер был ранен. И, тем
более, не бедна история прецедентами многолетних войн с миллионами жертв, таких как,
например, столетняя война (в действительности
длившаяся 116 лет), начавшаяся в 1337 году
между Англией и Францией, 335-летняя война,
начавшаяся в 1648 году между Голландией и
Силли, Третья Пуническая война, длящаяся с
149 г. д. н. э. до 1985 г. н э. и пр. Таким образом,
считаем обоснованным на рассматриваемом историческом этапе квалификацию ситуации войной при условии фактического осуществления
насильственных действий между воюющими
сторонами с намерением нанесения ущерба другой стороне в форме убитых и раненных с целью
достижения поставленных целей, и, как следствие, объектом регулирования мирного договора
– состояние военного конфликта между государствами.
Переходя к вопросу о том, какую цель преследует заключение мирного договора, отметим,
что в данном вопросе привержены к наиболее
широкому подходу и разделяем позицию, представленную исследователями Уппсальской программы данных о конфликтах, согласно которой
мирный договор направлен на полное или частичное урегулирование конфликта, либо установление четкого процесса посредством которого воюющие стороны намерены ее урегулировать в будущем. Данный подход также основан
на многообразии практики военных действий и,
как следствие, на заключаемых в результате
мирных договорах, которые могут быть направлены как на на полное урегулирование конфликта, так и на частичное, а также закрепление
некоторых процессуальных правил для разрешение конфликта по существу в будущем.
Следующим вопросом, представляющим интерес с точки зрения определения мирного договора, является требования, предъявляемые к его
форме. Особый интерес вопрос составляет с точки зрения развития отрасли права международных договоров. В частности, международному
праву был известен период, когда международный договор заключался устно, в то врем как
современное международное право императивно
закрепляет обязательную письменную форму12.
Более того, интересным также в данном контексте является прогрессивное понимание договора
современным международным правом, которое
знает случаи замещения письменного договора
документами международных организаций, в
12
Венская конвенция о праве международных договоров от
23 мая 1969 г., ст.2.1.а.

частности резолюциями Совета безопасности
ООН.13 Тем не менее, рассмотрим какие требования к форме договора предъявляло международное право начала XX веков. Так, ретроспективное исследование показывает, что уже в
эпоху позднего Средневековья процедура заключения договора, сохраняя некоторые элементы
прошлого, значительно усложнилась, в частности, договоры начали заключаться в письменном
виде, подписываясь представителями договаривающихся сторон.14 Таким образом, к письменной форме заключения договоров международное сообщество перешло еще задолго до наступления рассматриваемого в данной статье исторического этапа. Более того, статья 18-ая Устава
Лиги Наций закрепляла за государствами-членами организации обязанность регистрации и
опубликования заключаемых ими договоров, в
противном случае договоры не имели обязательной силы для сторон.15
И, наконец, последний вопрос, который будет рассмотрен в данной статье, касается ограничения временем, а вопросу его применимости к
заключению мирного договора. Иными словами,
возможно ли заключить договор спустя десятилетия или столетия после прекращения огня и
считать его мирным. Разумеется, как и предыдущие, данный вопрос будет рассмотрен в контексте права, существующего на рассматриваемом
историческом этапе, тем не менее, не можем не
отметить, что интерес к нему еще больше усиливается с учетом его актуальности на современном этапе. В частности, по данному вопросу
особый интерес представляет недавнее заявление
министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова, последовавшего после
переговоров со своим японским коллегой Таро
Коно, касающихся заключения мирного договора между странами на основе Советско–японской совместной декларации от 19 октября 1956
года. Так, Лавров заметил, что по мнению японской стороны мирный договор «должен состоять
13

United Nations Security Council Resolution No 687 (1991)
on Iraq/Kuwait as a ''peace treaty'' resolution, as Saddam
Hussein had apparently given full consent to all its key
provisions. The resolution was also approved two days later by
a large majority of the Iraqi Parliament, Rousseau (1991: 955)).
// United Nations Security Council Resolution No 1244 (1999)
ending the conflict in Kosovo, refers to the acceptance of the
Federal Republic of Yugoslavia to the Principles contained in
the G-8 document of May 1999 and the EU document of 7 June
1999. UN SC Res 1244 of 10 June 1999, Preamble. See further
Berman (2006: 766).
14
Wilhelm.G. Grewe, The Epochs of International Law, 2000,
De Gruyter, Berlin, p. 90; (см. по Oliver Dorr, Kirsten
Schmalenbach, The Vienna Conventions on the Law of Treaties:
A Commentary, Second Edition, Springer-Verlag GmbH
Germany, 2018, p. 2.)
15
Устав (Пакт) Лиги наций от 10 января 1920 года, ст.18.
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из двух строчек: граница проходит вот здесь, и
дальше все будет хорошо», но такой договор, по
словам министра, годится «чтобы договориться
наутро после окончания войны».16 Таким образом, министр подчеркнул несоответствие предмета договора времени его заключения, а это
означает, что вопрос актуален и является дискуссионным даже с точки зрения современного
международного права. Как было указано нами
выше, своей целью мирный договор ставит
урегулирование конфликта или установление
процесса посредством которого он будет урегулирован в будущем. Теперь, следует разобраться
какова связь или зависимость между достижением указанной цели и затраченным на это
временем. Рассмотрим вопрос на примере Фолклендского и Курильского конфликтах. Так,
конфликт между Великобританией и Аргентиной, известный как Фолклендская война, завершившаяся капитуляцией аргентинских войск 14
июня 1982 года, однако сообщение между государствами нормализовалось лишь в феврале
1990 году после того как сторонами были подписаны ряд Совместных заявлений с подробными
приложениями, касающимися возобновления
дипломатических отношений, навигационных и
морских связей. Совместные заявления удалось
подписать в результате инициированного переговорного процесса, в котором интересы Великобритании и аргентины представляли Швейцария
и Бразилия, соответственно, с условиям воздержания сторон от обсуждения вопросов суверенитета островов.17 Становится очевидным, что
предмет не направлен на урегулирование конфликта, а возобновление отношений между государствами, более того, объект конфликта заранее
был исключен из обсуждаемой повестки, что
свидетельствует о том, что не является более
актуальным или подлежащим пересмотру. Несколько иначе ситуация обстоит с Курильским
конфликтом. 19 октября 1956 года между СССР
и Японией была подписана Совместная декларация, состоящая из 10 статей. Статья 1-ая закрепляла установление мира и добрососедских дружественных отношений между странами, 9-ая
статья, в свою очередь, закрепляла намерение
государств заключить мирный договор, после
чего острова Хабомаи и Шикотан будут переда-

ны Японии.18 Таким образом, Совместная декларация стала, своего рода, предварительным мирным договором или мирным договором, урегулировавшим конфликт частично: документ положил конец непосредственным военным действиям и закрепил общее согласие и намерение
сторон на продолжение миротворческого процесса в целях достижения согласия по ряду других вопросов, в том числе территориальных.
Более того, как видно из недавно возобновленного хода переговорного процесса, безотносительно к результатам, он все также направлен на
урегулирование территориальных вопросов. Так,
два описанных выше примера иллюстрируют две
различные ситуации с точки зрения рассматриваемого вопроса. В случае с Фолклендским
конфликтом, предмет Совместных заявлений,
подписанных спустя 8 лет после прекращения
огня, не был связан с урегулированием вопросов
лежащих в основе конфликта, более того, из повестки данные вопросы были исключены, предметом Совместных заявлений были вопросы,
направленные на возобновление отношений
между государствами. В данном случае, признание
Совместных
заявлений
мирными
договорами лишит мирный договор своего
конкретного смысла и специфики, так как
каждый договор в той или иной степени
направлен на урегулирование той или иной
сферы отношений между государствами и
минимизацию
будущего
потенциально
возможного конфликта. Уместно вспомнить
Пола Рейтера, который говорил, что «В
действительности, любой отдельный договор
можно рассматривать как мост, смело встроенный в пустоту международного сообщества.»19 В
случае же, с потенциально возможным подписанием договора между Россией и Японией, при
условии, что нынешняя повестка перерастет в
предмет договора, мы читаем, что, даже спустя
более чем 70-ти лет после прекращения огня,
договор сохранит признаки, допускающие назвать его мирным. Таким образом, находим необоснованным формальное ограничение мирного
договора временем его заключения и считаем
верным рассмотрение данного вопроса в тесной
взаимосвязи с его предметом: если предмет договора направлен на урегулирование конфликта,
вне зависимости от отрезка времени, лежащего
между прекращением военных действий и заключением договора, то при соблюдении прочих

16

Риа Новости от 03.04.2019 г. https://ria.ru/
20190403/1552358883.html (дата обращения: 15.04.2019 г.).
17
Alejandro L. Corbacho, Prenegotiation and Mediation: the
Anglo-Argentine diplomacy after he Falklands/Malvinas War
(1983-1989), Universidad del CEMA, Argentina, 2007, p. 3, 28
https://ucema.edu.ar/publicaciones/download/documentos/269.p
df (дата обращения: 15.04.2019 г.).

18

Joint Declaration by the Union of Soviet Socialist Republics
and Japan from October 19, 1956, art. 1, 9.
19
Paul Reuter, Introduction to the law of the treaties, translated
by Jose Mico and Peter Haggenmacher, 1995, Routledge Tailor
and Francis Group London and New York, p.2, para 3.
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необходимых условий, договор будет являться
мирным.
Таким образом, анализ, проведенный в данной статье, привел нас к ряду следующих выводов. На рассматриваемом историческом этапе,
договор возможно классифицировать как мирный, если его субъектами являются две и более
стороны, по меньшей мере, одной из которых
является государство; объектом договора являются военный конфликт между воюющими сторонами, который определяется как фактическое
осуществление насильственных действий между
с намерением нанесения ущерба другой стороне
в форме убитых и раненных с целью достижения
поставленных целей; предметом – полное или
частичное урегулирование конфликта, либо
установление процесса посредством которого
стороны намерены его урегулировать в
будущем; договор должен быть заключен в
письменной форме, безотносительно ко времени
его заключения при условии соблюдения
вышеперечисленных требований. Вследствие
вышесказанного,
предлагаемое
нами
определение
мирного
договора
звучит
следующим образом: мирный договор – это
соглашение, заключенное в письменной форме
между двумя и более воюющими сторонами, по
крайней мере, одной из которых должно быть
государство, направленное на полное или частичное его урегулирование военного конфликта,
либо установление процесса посредством которого стороны намерены урегулировать его в будущем, безотносительно ко времени его заключения.
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Christine Bell, On the Law of Peace. Peace
Agreements and Lex Pacificatoria, Oxford
University Press, New York, US, 2008, на
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Внесение Ухтасара в список всемирного наследия Юнеско как средство повышения
эффективности управления туристическим ресурсом
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Резюме: В статье представлен один из древнейших памятников Сюника – Ухтасар, как ресурс активного
туризма, и предложен один из наиболее целесообразных способов управления этим ресурсом. Поскольку
Ухтасар соответствует стандартам всемирного наследия ЮНЕСКО, нами был выбран именно этот способ
продвижения данного ресурса, повышения его популярности и создания нового туристического предложения.
Включение в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, само по себе, является фактором, способствующим
признанию туристического направления.
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Inclusion of Ughtasar on the UNESCO World Heritage List as a Means of Improving the
Effeciency of Tourism Resource Management
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Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences, Division of e-learning and electronic
resource (Armenia, Yerevan)
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Abstract: The article presents one of the oldest monuments of Syunik – Ughtasar, as a resource for active tourism, and
it proposes one of the most expedient ways to manage this resource. Since Ughtasar meets the standards of the
UNESCO World Heritage, we have chosen this means of promoting the resource, increasing its popularity and creating
a new tourist offer. The inclusion on the UNESCO World Heritage List is, in itself, a factor contributing to the
recognition of a tourist destination.
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Հայաստանի Հանրապետությունը հարուստ է զբոսաշրջային յուրօրինակ ռեսուրսներով, որոնցից շատերը, ցավոք սրտի, օպտիմալ շահագործման չեն ենթարկվում և
արդյունքում չի բացահայտվում դրանց թե՛
տնտեսական, թե՛ զբոսաշրջային ներուժը։
Այդպիսի ռեսուրսների շարքից է Ուխտասար
ֆիզիկաաշխարհագրական կառույցը։ Այս ռեսուրսի շահավետ կառավարման ձևերը բազմաթիվ են և կարող են նշանակալի դեր ունենալ Սյունիքի մարզի ակտիվ զբոսաշրջության

առաջխաղացման համար։ Ուխտասարի հնավայրի ռեսուրսի կառավարման գործում ծանրակշիռ դեր կարող է ունենալ այս հուշարձանի՝ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մշակութային ժառանգության ցանկում ընդգրկելը։ Վերոնշված ցանկում
ընդգրկված օբեյկտները զբոսաշրջիկների համար մեծ գրավչություն են ապահովում. Օրինակ՝ ցանկում ներկայումս կարող ենք տեսնել
Հայաստանի Հանրապետության տարածքում
գտնվող Հաղպատ և Սանահին վանական համալիրները, Էջմիածնի մայր տաճարը, Զվարթ-
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նոցը, Գեղարդավանքը, և սրանք Հայաստանի
Հանրապետության ամենահաճախվող զբոսաշրջային դեստինացիաներից են։
Ինչպես արդեն նշվեց, Հայաստանի Հանրապետությունը, ի թիվս աշխարհի 167 պետությունների, Համաշխարհային ժառանգության ցանկում մի շարք օբեյկտների ընդգրկման
պատվին է արժանացել, սակայն այդ օբյեկտներից ոչ մեկը «բնական» կատեգորիային չի
դասվում, մինչդեռ Հայաստանի Հանրապետության բնաշխարհը լի է զարմանահրաշ
վայրերով՝ բնության հատուկ պահպանվող
տարածքներով, եզակի երկրաբանական հուշարձաններով, էստետիկական բացառիկ գեղեցկությամբ օժտված բնական տարածքներով, որոնց միջազգային հանրահռչակումը
միանշանակ կբարձրացնի Հայաստանի Հանրապետության վարկանիշը, կխթանի զբոսաշրջության զարգացումը, կօժանդակի ազգային
բնական ժառանգության պահպանության կարևոր գործում:
Հայաստանի Հանրապետության լանդշաֆտային համալիրների և նրանց առանձին
բաղադրամասերի ծագումնաբանական, հասակային, ձևաբանական և այլ հատկանիշների մեծ տարբերությունները ստեղծել են
բնության կենդանի և անկենդան հուշարձանների հարուստ բազմազանություն: Դրանցից
շատերն ունեն միջազգային մեծ նշանակություն և համարվում են միջազգային չափանմուշներ (էտալոններ): Այսուհանդերձ բնության հուշարձանները դարձել են հատուկ
պահպանվող
տարածքների
համակարգի
առավել խոցելի օբյեկտը: Դրանք մեծամասամբ տեխնոգեն ներգործության հետևանքով
(հանքավայրերի շահագործում, ծառահատումներ, հիդրոտեխնիկական ու այլ շինարարական աշխատանքներ և այլն) ենթարկվում
են դեգրադացիայի և մատնվում անվերադարձ
կորուստի:
Միջազգային փորձը ցույց է տալիս, որ
համամարդկային արժեք ներկայացնող բնական օբյեկտների պահպանությունն ու դրա
շնորհիվ՝ տարբեր երկրների զբոսաշրջային
գրավչության բարձրացումը, լիովին հնարավոր է. դրա համար անհրաժեշտ է առանձնացնել առավել կարևոր ու արժեքավոր օբյեկտները, ապահովել դրանց պաշտպանության
օրենսդրական հիմքերը՝ բացառելով անհետացման կամ վնասման վտանգը, և պետա-

կան մակարդակում վերահսկել օբյեկտի գոյատևման և պահպանման անհրաժեշտ պայմանները: Այս ուղղությամբ միջազգային համագործակցության առայսօր ամենահաջողված ձևավաչափը թերևս ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի Համաշխարհային ժառանգության պահպանության Կոնվենցիան է և այդ համաձայնագրով
նախատեսված՝ Համաշխարհային ժառանգության ցանկում ձևավորման գործընթացը:
Մերձավոր Արևելքում նմանատիպ բնական օբյեկտի օրինակ է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի Համաշխարհային ցանկում ընդգրկված Արևելյան
Կովկասը, որը, հանդիսանալով Մեծ Կովկաս
լեռնահամակարգի արևմտյան հատվածը, լեռնային զբոսաշրջությամբ զբաղվող զբոսաշըրջիկների շրջանում մեծ ճանաչելիություն է
վայելու։ Այս տարածաշրջանում համապատասխանաբար զարգացել են ենթակառուցվածքներ, որոնք ապահովում են ակտիվ հանգիստ նախընտրողների համար բազմաթիվ
ծառայություններ. օրինակ՝ ճոպանուղի, ձիերի
վարձակալում, պառապլանային թռիչքներ,
օդապարիկներով շրջագայություն, ուղղաթիռներից թռիչքներ, լողավազաններ, կորտեր և
բազմաթիվ սննդի սպասարկան օբյեկտներ։
Սյունիքի ժայռապատկերները Հայաստանի Հանրապետությունում ամենաբարձրադիրն են (3000-3500մ) և միայն Սիսիանի
շրջանի Ուխտասար ֆիզիկաաշխարհագրական կառույցում իրականացված լայնածավալ
ուսումնասիրությունների արդյունքում գտնվել
է ավելի քան 2 հազար նկարազարդ քար [2]:
Այս տարածքը գտնվում է ՀՀ Սյունիքի
բարձրավանդակի կենտրոնական հատվածում, Սիսիանից դեպի հյուսիս-արևմուտք
մոտ 30կմ հեռավորությամբ, ծովի մակերևույթից 3300մ միջին բարձրության վրա:
Երկրաբանական տեսանկյունից այս արժեքավոր հնավայրն իրենից ներկայացնում է
պլիոցենի (5,3 – 2,5մլն տարի) և չորրորդական
(2,5մլն տարի – մինչ այսօր) շրջանների
հրաբխային լեռներով, բլուրներով շրջափակված տեղանք, ուր կան բազմաթիվ լճակներ,
որոնցից մեկը գտնվում է անմիջապես երկգագաթ լեռան ստորոտում և լեռան անունով կոչվում է Ուխտասարի լիճ (երբեմն հանդիպում է
նաև «Ուղտաջրեր» անվանումը): Ամբողջովին
անտառազուրկ լանդշաֆտի հիմքը վերին
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պլիոցենյան դոլերիտային1 բազալտներն են,
անդեզիտները2 և այլ ապարները [1]: Այստեղի
լեռնամարգագետնային ճմակալած հողերը
ծածկված են ալպյան փարթամ բուսականությամբ: Ծովի մակերևույթից 2900-3300 մետր
բարձրության վրա գոգ, հարթ և փոքրաթեք
տեղանքներում փռված են բուսատեսակային
հարուստ կազմ ունեցող ալպյան գորգերը:
Լեռան ստորոտում, միջլեռնային հարթակներում, ձորակներում, լճակների ափերին լավային քարացրոններ են, որոնց բեկորների
վրա էլ փորված են նախնիների գոյության
վկայավեմերը: Տարածքը շուրջ 8-9 ամիս
ծածկված է ձյան ստվար շերտով և ուսումնասիրության համար հասանելի է միայն ամռան
ամիսներին:
Իծագրերի և ժայռապատկերների մշակույթը՝ ժայռափորագրման արվեստը Հայաստանի
Հանրապետությունում, սկիզբ է առել տակավին մ.թ.ա. VII-V հազարամյակներում։ Գոյատևել է մինչև մ.թ.ա. II-I հազարամյակները՝
աստիճանաբար իր տեղը զիջելով մեհենագրին, օտար ու տեղական սեպագրերին, նախամաշտոցյան հնչյունագրերին ու այբուբեններին, հետագայում էլ՝ հնչյունային գրերին
[3]:
Այսպիսով, ժայռապատկերումը հայոց
մշակույթի անբաժան մասն էր, հատկապես`
նախագրային ժամանակներում: Հայոց աշխարհի ժայռապատկերները տասնյակ հազարներով սփռված են Հայկական լեռնաշխարհի և շրջակայքի բարձրալեռնային, ալպիական գոտու քարակուտակներում` 20003500մ բարձրությամբ:
Հայկական լեռնաշխարհի ժայռապատկերներն իրենց ծավալով, կատարման տեխնիկայով, նշանների բազմաքանակությամբ ու
սյուժեների բազմազանությամբ աշխարհում
նմանակը չունեն: Միաժամանակ, հայկական
ժայռապատկերների որոշ առանձնահատկու-

թյուններ թույլ են տալիս ենթադրել, որ ժայռապատկերային նշանները գործածվել են նախ
որպես գիր, իսկ ամբողջական կոմպոզիցիաներն ունեցել են հոգևոր և ծիսական նշանակություն [4]։
20-րդ դարի սկզբից մինչև մեր օրերը Ուխտասարի ֆիզիկաաշխարհագրական կառույցը
մշտապես գրավել է պատմաբանների, հնագետների, մշակութաբանների և այլ մասնագետների ուշադրությունը. այնուամենայնիվ
Ուխտասարի հնավայրի վերաբերյալ պաշտոնական աշխհագրական (և ամենակարևորը՝
ոչ իրարամերժ) տվյալներ գտնելը գրեթե անհընար է: Ստացվում է, որ ժողովրդի կողմից
ֆիզիկաաշխարհագրական կառույցին շնորհված անունը մինչ օրս պաշտոնապես ճանաչված չէ և ներառված չէ Հայաստանի Հանրապետության ֆիզիկաաշխարհագրական անվանումների ցանկում: Եթե փորձենք այս տարածքը՝ Ուղտասար կամ Ուխտասար տարբերակով, գտնել որևէ հանրամատչելի քարտեզի
վրա, ապա դա մեծ դժվարություն կառաջացնի: Անվանումը, ոչ մի գրելաձևով, չի հիշատակվում անգամ 2007-2008թթ-ին հրատարակված Հայաստանի Հանրապետության ազգային ատլասի երկու վիթխարի հատորներում, որտեղ հարյուրավոր քարտեզներ
ուղեկցվում են գիտական նկարագրություններով, բացատրական տեքստերով, գծապատկերներով ու լուսանկարներով: Բացակայում է
այն նաև 2007թ-ին լույս տեսած Հայաստանի
Հանրապետության
Ֆիզիկաաշխարհագրական օբյեկտների տեղեկատու-բառարանում3
[5]:
հայտագրումը՝
որպես
ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի
Համաշխարհային ժառանգության հավակնորդ-օբյեկտ, զանազան այլ տվյալներ է
պահանջում: Մասնավորապես հույժ կարևոր
է օբյեկտի անձնագրի առկայությունը, որը

Սակայն, շփոթությունից խուսափելու համար, պետք է
նշել, որ բառարանում ներկայացված են նույնանուն մի
շարք այլ օբյեկտներ, դրանք են՝ 1. Ուղտասար լեռնագագաթը (1879մ) Գեղարքունիքի և Կոտայքի մարզերի
սահմանագլխին, Ջրառատ գյուղից 6 կմ հս-արմ., 2.
Ուղտասար լեռնագագաթը (3563 մ) ՀՀ Սյունիքի մարզի և
Նախիջևանի սահմանագլխին, Զանգեզուրի լեռներում,
Նոր Աստղաբերդ գյուղից 9,5կմ արմ., 3. Ուխտիսար
լեռնագագաթը (2951 մ) Վայոց ձորի մարզում, Թեքսարի
լեռների հս-արլ. մասում, Ջերմուկ քաղաքից 7 կմ հսարմ.:
3

Դոլերիտ - հրաբխային ապար, բազալտի տեսակ։
Կառուցվածքը բյուրեղային է՝ հրաբխային ապակու
առկայությամբ։ Առաջանում է բազալտային հալոցքի
դանդաղ սառչելուց՝ խոշոր լավային հոսքերի կենտրոնական մասերում կամ երակներում։
2 Անդեզիտ – հրաբխային միջին կազմության ապար՝
կազմված պլագիոկլազ, պիրոքսեն, ամֆիբոլ, բիոտիտ
միներալներից, հազվադեպ՝ քվարցից ու հրաբխային
ապակուց: Կառուցվածքը հոծ է, գույնը՝ սև, հաճախ՝ մուգ
մոխրագույն։
1
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պետք է պարունակի հետևյալ պարտադիր
տեղեկությունները՝
1. անվանումը և դասակարգումը,
2. տեղադիրքը և աշխարհագրական
ճշգրիտ կոորդինատները,
3. նկարագրությունը, չափագրությունը և
վիճակը,
4. սահմանների և պահպանական գոտու
նկարագրությունը,
մակերեսը,
քարտեզհատակագիծը,
5. տվյալներ սեփականատիրոջ և հողօգտագործման մասին,
6. պահպանության և օգտագործման ռեժիմի առանձնահատկությունները,
7. տվյալներ պահպանությունն իրականացնող սուբյեկտի մասին [6]:
Առաջարկի դեպքում այսպիսի անձնագրի
ստեղծումը էլ ավելի է դժվարանում, քանի որ
Ուխտասարի ֆիզիկաաշխարհագրական կառույցն իրենից ներկայացնում է հազարամյակների ընթացքում բնության և մարդու մշակութային գործունեության արդյունքում ձևավորված մի ամբողջական համալիր, որը
վստահաբար կարելի է անվանել ԲՆԱՊԱՏՄԱԿԱՆ ԼԱՆԴՇԱՖՏ: Նախ անհրաժեշտ է
պետական մակարդակում հաստատել բնության հատուկ պահպանվող տարածքի այս
կատեգորիան, որն իր հերթին կհանգեցնի
որոշակի օրենսդրական փոփոխությունների:
Այդ փոփոխությունները միանգամայն արդարացված կլինեն, քանի որ նմանատիպ հնավայրերը սփռված են Հայաստանի Հանրապետության ողջ տարածքով, և Ուխտասարի կատեգորիայի հաստատումը Հայաստանի Հանրապետությունում բնապատմական լանդշաֆտների համակարգի ստեղծման, պահպանության և վերահսկելի զբոսաշրջության
շրջանակներում դրանց առավել արդյունավետ օգտագործման համար անհրաժեշտ նախադեպը կդառնա:
Հասկանալի է, որ նման բարդ օբյեկտի
անձնագրում կտրուկ կավելանան պարտադիր
տվյալների կատեգորիաները՝ պահանջելով
լանդշաֆտային համալիրի բոլոր բաղադրիչների մանրակրիտ չափագրումներ, գիտականորեն հիմնավորված նկարագրություններ և
գնահատականներ, հնարավոր է՝ տարբեր
բաղադրիչների
համար
պահպանության
տարբեր ռեժիմների սահմանում և այլն: Այս
ամենը կպահանջի տևական փորձագիտական

աշխատանք՝ տարբեր ոլորտների հեղինակավոր մասնագետների ներգրավմամբ:
Ազգային մակարդակում վերը նշված գործընթացներն ավարտելուց հետո միայն հնարավոր կլինի ներկայացնել Համաշխարհային
ժառանգության ցանկում Ուխտասարի բնապատմական լանդշաֆտի ընդգրկման հայտը:
Հաշվի առնելով առաջարկվող օբյեկտի
համալիր բնույթը՝ կպահանջվի օբյեկտը
համապատասխանեցնել Կոնվենցիայով նախատեսված թե՛ բնական, թե՛ մշակութային
չափանանիշների՝ հավակնելով ստանալ այսպես կոչված «խառը» (mixed) օբյեկտի կարգավիճակ: Կարծում ենք, Ուխտասարի բնապատմական լանդշաֆտը կարող է համապատասխանել Կոնվենցիայի առնվազն չորս հետևյալ
չափանիշներին [7].
II. Օբյեկտը վկայում է տվյալ ժամանակահատվածում կամ որոշակի մշակութային տարածության մեջ մարդկային արժեքների նշանակալի ազդեցության մասին:
III. Օբյեկտը հանդիսանում է յուրօրինակ
կամ բացառիկ այն քաղաքակրթությունների
կամ մշակութային սովորույթների համար,
որոնք դեռ գոյություն ունեն կամ արդեն անհետացել են:
VII. Օբյեկտն իրենից ներկայացնում է բնական ֆենոմեն կամ բացառապես բնական գեղեցկություն և էսթետիկ կարևորություն ունեցող տարածություն:
VIII. Օբյեկտը հանդիսանում է երկրի պատմության կարևորագույն փուլերի վառ օրինակ,
այդ թվում` անցյալի հետքերի, ռելիեֆի առաջացման հետևանքով տեղի ունեցող երկրաբանական պրոցեսների խորհրդանիշ, գեոմորֆոլոգիական կամ ֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունների խորհրդանիշ:
Վերլուծելով նաև ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կոնվենցիան և համաշխարհային ժառանգության
ցանկում ընդգրկման հայտի լրացման համար
անհրաժեշտ գործողությունները` պարզվեց,
որ Հայտի ամբողջական փաստաթղթերի փաթեթ ստեղծելու համար մենք այսօր չունենք
պաշտոնական համապատասխան բոլոր տըվյալները, ինչը պայմանավորված է ընտրված
օբյեկտի ՀՀ բնության հուշարձանների ցանկում ընդգրկված չլինելու և պետական անձնագրի բացակայությամբ:
Ուխտասարի ֆիզիկաաշխարհագրական
կառույցը բացահայտման, ուսումնասիրման,
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Հայաստանի Հանրապետության հանրությանն
ու ախշարհին պատշաճ կերպով ներկայացնելու կարիք ունի։
Համաձայն Կոնվենցիայի սկզբունքների,
Ուխտասարի կարգավիճակը՝ որպես համաշխարհային ժառանգության օբյեկտ, տվյալ տարածքին կտա հետևյալ կարևոր առավելությունները`
1. յուրօրինակ բնական համալիրի ամբողջականության
և
պահպանվածության
ապահովման լրացուցիչ երաշխիքներ,
2. տարածքի և այն կառավարող հաստատությունների վարկանիշի բարձրացում,
3. ցանկում ընդգրկված օբյեկտի միջազգային հանրահռչակման ու բնօգտագործման
այլընտրանքային տեսակների զարգացման
(առաջին հերթին էկոլոգիական զբոսաշըրջության տարբեր ուղղությունների) խթանում,
4. Համաշխարհային ժառանգության օբյեկտի պահպանմանն ուղղված անհրաժեշտ
ֆինանսական միջոցների ներգրավման նախապատվության ապահովում (առաջին հերթին Համաշխարհային ժառանգության հիմնադրամից),
5. յուրօրինակ բնական համալիրի տարրեր
հանդիսացող՝ բնական և մշակութային
օբյեկտների պահպանվածության և այլընտրանքային
բնօգտագործման
մշտական
վերահսկողություն (մոնիթորինգ):
Ուխտասարի՝ բնության հատուկ պահպանվող տարածքի կարգավիճակ ստանալը
կդառնա գործիք, որի միջոցով ավելի դյուրին
կլինի վիճակագրական տվյալների հավաքագրումը (հատուկ անցակետերի միջոցով)։
Յուրաքանչյուր ամիս զբոսաշրջության վերաբերյալ տվյալների հավաքագրումը, այսուհետ
թույլ կտան գնահատել զբոսաշրջության զարգացման տեմպերը Ուխտասարի տարածքում
և համեմատել այլ զբոսաշրջային դեստինացիաների վիճակագրական տվյալների հետ,
որն իր հերթին կնպաստի շուկայում առկա
առաջարկների բարելավմանը։ Այս փորձը
կօգնի մեզ զբոսաշրջային վիճակագրության
կառավարման տեսանկյունից նմանատիպ
մեխանիզմներ կիրառումը այն բնության
հատուկ պահպանվող տարածքների հարցում,
որոնք
ենթակա
են
զբոսաշրջային
շահագործման. ներկայումս ՀՀ-ում գործում
են 33 ԲՀՊՏ-ներ` 3 պետական արգելոց, 26

պետական արգելավայր, 4 ազգային պարկ և
բնության 230 հուշարձան [8]:
Սյունիքի մարզում արդեն իսկ մեծ է զբոսաշրջային ակտիվությունը, քանի որ այն հարուստ է բազմաթիվ մշակութային և բնական
հուշարձաններով։ Սակայն Ուխտասարը, որն
ունի զբոսաշրջային ահռելի ներուժ, շահագործման է ենթարկվում քչերի կողմից: Արդեն
իսկ իմանալով, թե ինչ է իրենից ներկայացնում
Ուխտասարը, դժվար չէ կռահել թե ինչ ազդեցություն կունենա դրա շահագործումը Սյունիքի մարզի զբոսաշրջության վրա։ Մարզը իհարկե հարուստ է մշակութային և բնական հուշարձաններով, որոնցից են օրինակ Տաթևի
վանական համալիրը, Հին Խնձորեսկի բնակատեղին, Քարահունջը, Շաքի ջրվեժը, սակայն
սրանք նպատակահարմար չեն՝ որպես ակտիվ
զբոսաշրջության դեստինացիաներ շահագործմանը։ Իհարկե Սյունիքի մարզում է գտնվում
նաև Խուստուփ լեռնագագաթը, որը ակտիվ
զբոսաշրջություն նախընտրողների համար
իդեալական թիրախ է հանդիսանում և մեծ
պահանջարկ ունի նրանց կողմից։ Մարզում ևս
մեկ այդպիսի դեստինացիայի առաջարկը
թիրախային լսարանին կընձեռնի հայկական
նախնադարյան մշակույթին և բնակլիմայական պայմաններին ծանաոթանալու հնարավորություն, և կտա առաջարկի ընտրություն։
Գրականության ցանկ

1. Ա․ Ավանեսյան, Է․ Մալխասյան, Ս․ Նազարեթյան,
«Հայաստանի երկրաբանական եզակի հուշարձանները»․ Երևան 2000թ․
2. Գ. Կարախանյան, Գ. Կարապետյան, Պ. Սաֆյան,
«Սյունիքի ժայռապատկերները», Երևան, 1970թ.
3. Կ. Թոխատյան «Ժայռապատկերները որպես
պատմության սկզբնաղբյուր» - հարցազրույց
ՀԱՅԱԳԻՏԱՐԱՆ. ՀԱՅԱՍՏԱՆ՝ հայագիտության և
հայապահպանության կայքում. 23.02.2014
«Հայոց
Առաքելական
4. Հ․ Մարտիրոսյան․
պատություն» աշխատություն,
5. Հայաստանի
Հանրապետության
Ֆիզիկաաշխարհագրական օբյեկտների տեղեկատու-բառարան, Երևան, 2007թ
6. ՀՀ բնապահպանության Նախարարաություն
7. Համաշխարհային ժառանգության չափորոշիչներ,
http://whc.unesco.org/en/criteria/
8. ՀՀ կառավարություն որոշում, «ՀՀ բնության հատուկ պահպանվող տարածքների ռազմավարությունը, … բնագավառում պետական ծրագիրը եվ
միջոցառումները հաստատելու մասին» 6.10.2014.
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Переход Престола Католикоса Династии Пахлавуни․
Григор Б Вкайасер
Нерсисян Т. А.
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Ереванского государственного университета (Армения, Ереван)
nersisyan905@gmail.com
Резюме: Претензии династии Пахлавуни к престолу Католикоса стали реальностью благодаря усилиям Григора
Магистроса. Хотя после смерти князя, все же, католикосом стал его сын – Ваграм-Григор Пахлавуни, которoго
в дальнейшем стали звать Григор Б Вкайасер. После того, как он зашел на престол, армянская церковь была
реорганизована, в результате чего произошли некоторые изменения.
При Вкайасере патриарший престол начал раскалываться. Главной причиной этого являлось отсутствие
независимой централизованной государственности. Расколу способствовало также слабое ведение со стороны
католикоса.
Ключевые слова: Пахлавуни, католикос, видение, реорганизация, патриарший престол, династия, церковь,
магистр, Аршакуни, Григорий Просветитель

Transition of Catalicosate to Pahlavuni:
Grigor II Vkayaser
Nersisyan T.A.
Theological Department of
Yerevan State Uniwersity (Armenia, Yerevan)
nersisyan905@gmail.com
Abstract: The ambition of the Pahlavuni noble family to the throne of the Catholicos became a reality thanks to the
efforts of Grigor Magistros. Although after the death of the prince, nevertheless, his son Vahram-Grigor Pahlavuni, who
was later also called Grigor II Vkayaser, became the Catholicos. After his reign, the Armenian church was reorganized,
with the result that some changes were made.
During the reign of Vkayaser a split started at the patriarchal throne. The main reason for this was the lack of centralized
statehood. The split was also facilitated by the weak rule of the Catholicos.
Keywords: Pahlavuni, Catholicos, vision, reorganization, patriarchal throne, church, magister, Arshakuni Gregory
Illuminator.

Հայոց եկեղեցու պատմության այն դրվագը, երբ կաթողիկոսական աթոռն անցավ
Պահլավունիների տոհմին, անմիջականորեն
կապված է Գրիգոր Մագիստրոսի գործունեության հետ։ Նա հայ միջնադարի աշխարհական
ամենափայլուն դեմքերից մեկն է։ Նրա
ծննդյան և մահվան թվականներն աղբյուրներում ստույգ վկայված չեն և գրականության
մեջ ենթադրաբար են նշվում, առավել տարածված են՝ 990-1058 թթ․։ Ստացած կրթության
մասին նույնպես փաստեր չկան։Համարվում է,

որ նա ուսանել է Անիում և Կ․Պոլսում, քանի
որ դատելով պատմիչների վկայություններից
և հենց իր գործերից ու նամակներից՝ փայլուն
կրթություն էր ստացել ու գիտելիքների ահռելի պաշար ուներ։
Գրիգոր Մագիստրոսի որդին՝ Վահրամը,
որ ձեռնադրության ժամանակ ստացավ Գրիգոր անունը, իսկ ավելի ուշ՝ Վկայասեր մականունը, դարձավ Պահլավունիների կաթողիկոսական աթոռի առաջին գահակալը։Նրա աթոռակալությամբ Հայոց կաթողիկոսների հաջոր-
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դականության մեջ տեղի ունեցավ մի էական
փոփոխություն։Կաթողիկոսական
աթոռը
համարվեց տոհմական, և Պահլավունիները
(Վկայասերից հետո մայրական գծով), ովքեր
ներկայանում էին իբրև Հայոց առաջին
հայրապետ Ս․Գրիգոր Լուսավորչի տոհմակիցներ,
սկսեցին
ժառանգականության
սկզբունքով բազմել կաթողիկոսական գահին,
այս երևույթը շարունակվեց շուրջ մեկ ու կես
դար:1
Այս գործընթացն իր նախապատմությունն
է ունեցել՝ սկսելով դեռևս 11-րդ դարի 20-40ական թվականներին, երբ Բագրատունյաց
թագավորության մեջ կարևոր դիրքի հասած
Պահլավունի իշխանական տոհմի ներկայացուցիչները նպատակադրված շարժում էին
սկսել կաթողիկոսական գահին տիրանալու
համար։Այն մի ուշագրավ, հեռուն գնացող
ծրագիր էր, որն ուներ որոշակի դրդապատճառներ և հիմնավորումներ։Փաստերը համադրելով՝ կարծում ենք, որ այդ գործի հիմքը
դրեցին Անիի թագավորության ազդեցիկ գործիչներ սպարապետ Վահրամ Պահլավունին և
նրա եղբայր Աբլղարիբ մարզպանը, իսկ բուն
ծրագրի հեղինակն ու կյանքի կոչողը վերջիններիս եղբորորդի Գրիգոր Մագիստրոս Պահլավունին էր2։
Քննվող ժամանակաշրջանի բնորոշ հատկանիշներից մեկը Քրիստոսի Ծնընդյան, Խաչելության 1000-ամյակի լրման հետ կապված
վախճանաբանական մըթնոլորտն էր, որը
քրիստոնյա հավատացյալ ժողովրդի վրա մեծ
ազդեցություն էր թողնում։
Պարզ է, որ Գրիգորն այս մթնոլորտի մեջ
գտնվելով, նույնպես ազդվում էր տարատեսակ գուշակություններից։ Հայ իրականության
մեջ այդպիսի հիմնական տեսիլքներից մեկը՝
Գրիգոր Լուսավորչի տոհմից սերող վերջին
կաթողիկոս Սահակ Պարթևի տեսիլքն է։ Դրա
մեջ գալիք դժբախտությունների ներկայացումից բացի նաև մարգարեություն է
արվում հեռավոր ապագայի մասին, որի մեկնությունը հետևյալն է․Արշակունիների թագավորությունն ու Գրիգոր Լուսավորչի տոհմից հայրապետությունը պիտի դադարեն գո1

Տե՛ ս Մաթևոսյան Կ․, Անիի ազնվականության պատմությունից կամ 3 Գրիգոր Մագիստրոս, Երևան, 2015, էջ
38։
2
Տե՛ս նույն տեղում,էջ 39։

յություն ունենալուց, սակայն, Հայոց աշխարհում փոթորիկների անցնելուց հետո, կրկին
Արշակունի տոհմից մեկը թագավոր է դառնալու, և հայրապետական աթոռին նստելու է
Գրիգոր Լուսավորչի շառավիղներից մեկը։
Գրիգոր Մագիստրոսն անշուշտ ծանոթ է եղել
այս մարգարեությանը։Ավելին,այդ մասին հիշատակում է իր ծրագրային նամակներից մեկում, որտեղ Սարգիս Անեցուն ծանոթացնում
է իր նպատակներին։Նամակը գրվել է Գագիկ
Բ-ի հետ գժտության շրջանում։Գրիգորը նշում
է, որ թեև կարծես աշխարհի վերջը մոտեցել է՝
ըստ Դանիելի մարգարեության, Սահակ
Պարթևի տեսիլքի կամ Մովսես Խորենացու
ողբի, բայց ինքն իր կարողության չափով ջանք
է թափել երկրի միասնությունը պահպանելու
համար և փորձել է երկրի համար խնամակալ
լինել։
1045 թվականից հետո Հայաստանն արդեն
հայտնվել էր միանգամայն նոր իրադրության
առջև։Անիի թագավորությունը վերացել էր,
կաթողիկոսը երկրից հեռացված ու մեկուսացված էր, ազնըվական զինուժը կազմալուծված
էր։Կարծես իրականություն էին դարձել վախճանաբանական մռայլ կանխատեսումները։
Գրիգոր Մագիստրոսը, սակայն, հավատացել
է Սահակ Պարթևի տեսիլքի իրականացմանը՝
Պահլավունյաց տոհ-մից նոր կաթողիկոսի ի
հայտ գալուն։Նա փորձել է նպաստել այդ
կանխատեսման
կատարմանը։
Այդ
պատճառով է, որ Անի-Շիրակից հեռու լինելով՝ նա որոշակի մասնակցություն է ունենում
այնտեղի եկեղեցական կյանքին։
Գրիգորը որդուն պատգամում է երբեք չմոռանալ հայկական ավանդությունները և իրենց
նախնու՝ Գրիգոր Լուսավորչի ճրագի լույսը
չմարել, որը նշանա-կում է շարունակել նրա
գործը՝ Հայոց կաթողիկոսության առաջնորդումը։Այս պատվիրանը տալուց առաջ Գրիգորը երկարատև գործունեությամբ կարողացել էր հայ հանրության սեփականութ-յունը
դարձնել Լուսավորչի տոհմից՝ Պահլավունի
կաթողիկոս ունենալու սահակպարթևյան տեսիլքի գաղափարը։Այս ծրագրի իրագործումը
Գրիգոր Մագիստրոսը չտեսավ, քանի որ մահացավ 1056 կամ 1058 թվականին3 ։Վահրամը
ամենայն հավանականությամբ հաշվի է առել
հոր ցանկությունը։Նա կաթողիկոս դարձավ
3
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1066 թվականին՝ օծումից հետո Գրիգոր կամ
Գրիգորիս
անունը
ստանալով։Գրիգոր
Լուսավորչից հետո նա երկրորդ կաթողիկոսն
էր այդ անունով4։Հետաքրքրական է Գրիգոր
Պահլավունու հիշատակարանը, որտեղ նա
կարծես պատասխան ուղերձ է հղում հորը, իր
ծագման և աթոռակալության հիմնավորման
մասին, որը Գրիգոր Մագիտրոսի ծրագրի ու
հայրական պատգամի փայլուն իրագործումն
էր։
Ամփոփելով՝ կարող ենք ասել, որ նախ
Վահրամ սպարապետի և նրա եղբայր Աբլղարիբ մարզպանի միջոցով բարձրաձայնվեց այս
տոհմի Պահլավունի և Գրիգոր Լուսավորչի
շառավիղ լինելու մասին, որն ավելի հիմնավորվեց ու տարածում գտավ Գրիգոր Մագիստրոսի
ջանքերով։Անիի
թագավորության
անկումից և կաթողիկոսական աթոռի այսպես
ասած գաղթից հետո, բյուզանդացիների վստահությունը վայելող և Հայաստանում ազդեցիկ դիրք ունեցող Գրիգոր Մագիստրոսն ավելի նպատակաուղղված քայլերի դիմեց կաթողիկոսական աթոռի նկատմամբ Պահլավունի
տոհմի
հավակնությունն
իրականություն
դարձնելու ուղղությամբ։Չնայած այդ մտահղացումը կյանքի կոչվեց Գրիգոր Մագիստրոսի մահից հետո, սակայն՝ հենց նրա որդու՝
Վահրամի աթոռակալությամբ գործադրվեց
շատ երկար ժամանակ, ընդհուպ մինչև 13-րդ
դարի սկիզբը։Ճիշտ է, Վահրամ-Գրիգոր Վկայասերի մահից հետո կաթողիկոսական աթոռն
անցավ միայն մայրական գծով Պահլավունիներին, որոնք ոչ պատահականորեն
գահա-կալելիս հիմնականում Գրիգոր անունն
էին կրում, սակայն կարծում ենք՝ իրողությունն այն է, որ վերջիններիս ժառանգական
աթոռակալության համար գլխավոր հաղթաթուղթը Պահլավունի տոհմանունն էր։
Գրիգոր Մագիստրոսի որդին՝ Վահրամը,
հնարավոր է, որ չցանկանալով հանդերձ, բայց
անսալով հորը, հրաժարվել է աշխարհիկ
կյանքից և կաթողիկոսական հանդերձ է կրել։
Գրիգոր Մագիստրոսն այնքան հիմնավոր
հող էր նախապատրաստել Վահրամի կաթողիկոս դառնալու համար, որ նրան այլ բան չէր
մնում, քան, անգամ հոր մահից շուրջ տասը
տարի անց, կատարել նրա կամքը, քանի որ
այն արդեն նաև հանրային պահանջ էր դար4
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ձել։ Այս ամենի եկեղեցաբանական հիմնավորումը ձևակերպել է Մատթեոս Ուռհայեցին,
գրելով՝«Զսա յայտնեաց Հոգին Սուրբ նստել

յաթոռ
Սուրբ
Լուսաւորչին
5
նախնւոյն իւրոյ․․․» ։

Գրիգորի՝

Գրիգոր Բ Վկայասերը կաթողիկոսական
գահին բազմեց 1066 թվականից։Հաջորդել է
Խաչիկ Բ Անեցուն։Ծնվել է Անիում, սակայն
ծննդյան թվականը անհայտ է, մահացել է
1105-ի նոյեմբերին Քեսունի Կարմիր Վանքում,
որտեղ և ամփոփվել է։Հոր մահից հետո փոխարինել է նրան դուքսի պաշտոնում՝ նշանակվելով Միջագետքի, Տարոնի և շրջակայքի
կուսակալ՝ 1059 թվականին։ Կնոջ մահից հետո հրաժարվել է պաշտոնից և նվիրվել հոգևոր կյանքին։Խաչիկ Բ Անեցու մահից հետո
հույները ամեն կերպ փորձում էին խոչընդոտել նոր կաթողիկոսի ընտրությունները՝
ձգտելով աշխարհիկ իշխանության պես ի չիք
դարձնել նաև հո-գևորը՝ հեշտացնելով հայերի
ձուլման գործընթացը։ Ի վերջո, 1065 թ․Կարսի
թագավոր Գագիկ Աբասյանն իր թագավորությունը Բյուզանդիային զիջելու գնով
ձեռք բերեց հայոց նոր հայրապետ ընտրելու
թույլտվություն։Այս ոչ միայն չի հակասում
սկզբնաղբյուրներին, այլև վըկայված է դրանցից երկուսում:6
Այնուամենայնիվ ինչո՞ւ նոր կաթողիկոս
ունենալու իրավունք ձեռք բերած հայ քաղաքական միջավայրի ընտրությունը կանգ առավ
Վահրամ Պահլավունու թեկնածության վրա։
Մ․Օրմանյանը պարտադիր պայման է համարում այնպիսի գործչի ընտրության անհրաժեշտությունը, «որուն յունասէր զգացումները
երկբայութեան տեղի չթողուին», ըստ այդմ էլ՝
իրադարձությունը բացատրում է միայն դրանով7։ Իրականում, սակայն, հայրապետական
ընտրության վրա կարևոր պետք է եղած լիներ
Սահակ Պարթևի տեսիլքի ազդեցությունը։
Այն, որ տեսիլքը մոռացված չէր խնդրո
առարկա ժամանակաշրջանում, ապացուցվում է սկզբնաղբյուրների օգնությամբ։ Նախ՝
5

Մատթեոս Ուռհայեցի Ժամանակագրութիւն, Վաղարշապատ 1898 , էջ 168։
6
Ներսես Շնորհալի, Բանք չափաւ, Վենետիկ, 1928, էջ
598, Սրբոյն Ներսեսի Շնորհալւոյն Պատմութիւն Վարուցն, «Սոփերք Հայկականք», հ․ԺԴ,Վենետիկ,1854, էջ
17։
7
Օրմանյան Մ․Ազգապատում, հ․Ա,Էջմիածին 2001 ,
սյուն. 1490։
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ինքը՝ կաթողիկոսն է իր իսկ գրած հիշատակարանում իր ընտրությունը կապում Սահակ
Պարթևի տեսիլքի հետ, բացի այդ էլ՝ տեսիլքի
մասին հիշատակվում է նաև Մատթեոս Ուռհայեցու մոտ8։Հասկանալի է, որ հայ հասարակական միջավայրը ևս պետք է ծանոթ լիներ դրան։ Հաշվի առնելով Պահլավունիների
ծագման ավանդույթը հայ միջնադարյան
պատմագրության մեջ՝ տեսիլքը կարելի է համարել կատարված։
Այսպիսով, պետք է ասել, որ Սահակ
Պարթևի տեսիլքի՝ կաթողիկոսական ընտրության վրա ունեցած ազդեցության մասին
տեսակետը կարելի է ընդունելի համարել։
Մատթեոս Ուռհայեցու տեղեկությունների
համաձայն, Վահրամը նախքան աթոռակալությունը ամուսնացել է, սակայն ,քիչ ժամանակ անց, լքել կնոջը և հեռացել աշխարհիկ
կյանքից9։Համարվել է թե՝ նա անցել է քահանայական ձեռնադրություն, վերանվանվել
Գրիգոր և հավանաբար քաշվել Ամանոսի Սև
լեռները՝ ճգնակեցության10։
Ահա
այսպիսի
հանգամանքների
բերումով է, որ հայոց կաթողիկոսական աթոռ
բարձրացավ
Վահրամ-Գրիգոր
Պահլավունին։Նրա աթոռակալության շրջանը
նշանավորվեց մի շարք իրողություններով,
որոնք Հայոց եկեղեցու վերակազմակերպման
գործընթացի
արդ-յունք
էին։Այսպես,
եկեղեցական
ժողովը
միառժամանակ
կորցնում է հայրապետական ընտրությունը
վավերացնող մարմնի իր գործառույթը՝ այն
հանձնելով «սուրբ հոգուն»։ Պատահական չէ,
որ Գրիգոր Վկայասերի ընտրության առիթով
Մ․Օրմանյանը գրում է․ «եպիսկոպոսներէն
գումարած ընտրողական ժողով չէ եղածը»11։
Այսպիսով, քաղաքական հանգամանքների
բերումով եկեղեցական ժողովը միառժամանակ զրկվում է կաթողիկոսական ընտրություն
անցկացնելու իրավասությունից, որը հայ
պատմագրության ընկալմամբ, հանձնվում է
«սուրբ հոգուն»։Իրականում վերադարձ է կատարվում կաթողիկոսական իշխանության
ժառանգականության կարգին․ հայրապետական աթոռն անցնում է Պահլավունյաց տան
8

Տե՛ս Մատթեոս Ուռհայեցի ,էջ 246։
Մատթեոս Ուռհայեցի, էջ 102։
10
Տե՛ս Մ․Օրմանյան,սյուն. 1491-1492։
11
Օրմանյան Մ․, սյուն. 1489։
9

անդամներին,որոնք իրենք են նշանակում
իրենց հաջորդողներին։
Հայոց եկեղեցու վերակազմակերպման
մյուս դրսևորումը կաթողիկոսական տիտղոսի
փոփոխությունն էր։Արդեն Գրիգոր Գ Պահլավունու աթոռակալության կապակցությամբ
Մատթեոս Ուռհայեցին գործածում է «Կաթողիկոս ամենայն տանն հայոց»12 արտահայտությունը՝ «կաթողիկոս Հայոց Մեծացի»-ի
փոխարեն։1160-1170-ական թթ․ հայ-բյուզանդական բանակցությունների վավերագրերում
ևս գտնում ենք նոր տիտղոսի գործածության
դրվագներ13։Փոփոխության պատճառը միանգամայն հասկանալի է․ Հայոց կաթողիկոսարանի աշխարհագրական ընկալումը հետզհետե փոխարինվում է էթնիկական հատկանիշով14։Հայոց կաթողիկոսը դրանից հետո ոչ
միայն Մեծ Հայքի, այլև տարասփյուռ ողջ հայության հոգևոր առաջնորդն է։Հենց այս գիտակցումով է 1160-ական թթ․ Ներսես Շնորհալին սահմանել Հայոց կաթողիկոսի հոգևոր
իրավասության սահմանները՝ այն տարածելով հայազգի բոլոր այն քրիստոնյաների վրա,
«որք յարևելս ՝ի սեփական աշխարհս Հայաստանեայց բնակեալք, և որք յարևմտեան կողմանսդ սահեալք նշդեհութեամբ,և որք ի
Միջերկրեայս»15։Հայրապետի նոր տիտղոսն
օտար աղբյուրների կողմից համարժեք է դիտվում «խալիֆա» մահմեդական տիտղոսին16։
Գրիգոր Բ Վկայասերը իր աթոռակալության ընթացքում ձեռնարկում է հեռավոր և
տևական ճանապարհորդություններ, որոնք
արդյունք էին առավելապես քաղաքական
նպատակների, քան կրոնական։Կաթողիկոսի
մասին առավել շատ տեղեկություններ հաղորդող և ժամանակով ամենամոտ պատմագիր Մատթեոս Ուռհայեցին այդ ճամփորդությունները բացատրում է ՝ «միայնակեցութեան
սիրով»17, «փափագանօք ի գլուխ լերանց բնակիլ»18, «ընդ ամապատսն առաջին սրբոց
12

Տե՛ս , Մատթեոս Ուռհայեցի, էջ 360։
Տե՛ս, Բոզոյան Ա․, Հայոց կաթողիկոսի նորովի ընկալումը Բագրատունյաց թագավորության անկումից հետո,
«Քրիստոնյա Արևելքը և Հայաստանը», Երևան, 2000, էջ
80-85։
14
Նույն տեղում։
15
Ներսես Շնորհալի, Թուղթ ընդհանրական, աշխ․՝
Է․Բաղդասարյանի,Երևան,1995,էջ 53։
16
Տե՛ս, Բոզոյան Ա․,նշվ․ աշխ․, էջ 83-84։
17
Մատթեոս Ուռհայեցի, էջ 204։
18
Նույն տեղում, էջ206։
13
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հարցն»19 շրջելու մտադրությամբ։Այս մեկնաբանությունը տեղ է գտել նաև մի շարք ուսումնասիրություններում։ Նրա ճամփորդությունները Օրմանյամը բացատրել է «կրօնաւորական բարեպաշտութեանց»20 մղումով։
Ուռհայեցին,ամենայն
հավանականությամբ, նպատակ ունի քողարկելու ճանապարհորդությունների իրական նպատակը։Այն, որ
նա պետք է տեղյակ լիներ Գրիգոր Բ-ի՝ գոնե
Եգիպտոս կատարած այցի մասին, գրեթե
միանշանակ է․ չէ՞ որ Ֆաթիմյանների հայազգի կրոնափոխ վեզիր Բադր ալ-Ջամալին Կահիրեի պարիսպների երկրորդ գծի կառուցման
նպատակով հենց Եդեսիայից էր տարել բազմաթիվ հայ արհեստավորներ, իսկ շինարարության վերահսկողությունը հանձնել էր
Հովհան Կրոնավորին՝ նույնպես Եդեսիայից։
Պատմագիրը, սակայն, Բադրին հիշատակում
է միայն մեկ անգամ՝ սելջուկ զորավար Ախսիսին հաղթելու և Եգիպտոսում խաղաղություն
հաստատելու կապակցությամբ։
Մատթեոս Ուռհայեցին լռում է նաև Գրիգոր Բ-ի Կ․Պոլիս և Հռոմ կատարած ճանապարհորդությունների իրական նպատակների
վերաբերյալ՝ չցանկանալով պատմել հայոց
կաթողիկոսական աթոռը վերականգնող ու
նրա վրա Լուսավորչի տոհմին վերահաստատող կաթողիկոսի միարարական գործունեության մասին։Պատմագիրը նպատակ ունի մի
կողմից՝ իդեալականացնելու Գրիգոր Բ-ին՝
նրան վերագրելով Գրիգոր Լուսավորչին հատուկ գծեր, մյուս կողմից էլ՝ քողարկելու նրա
ճանապարհորդությունների
քաղաքական
հիմքը։Այսպիսով, տարասփռված հայությանը
այցելելու և ստեղծված քաղաքական իրավիճակին արձագանքելու նպատակով հայոց
կաթողիկոսը ձեռնարկում է տևական ճանապարհորդություններ դեպի Կ․Պոլիս, Հռոմ,
Եգիպտոս, Երուսաղեմ։ Դրանց հերթականության վերաբերյալ սկըզբնաղբյուրների հաղորդած տվյալները խիստ բազմազան են և
աններ-դաշնակ։Այսպես օրինակ, Վարդան
Արևելցու վկայությամբ՝ գահակալումից մեկ
տարի անց մեկնում է Կ․Պոլիս21, մինչդեռ
մյուս աղբյուրները ոչ հաստատում, ոչ էլ հերքում են այս տեղեկությունը։ Ուսումնասիրող19

Նույն տեղուն, էջ 228։
Օրմանյան Մ․, սյուն․ 1498։
21
Վարդան Արևելցի , Տիեզերական պատմություն,
Վենետիկ 1862, էջ 102։
20

ները Գրիգոր Բ Վկայասերի ճամփորդությունների սկիզբն են համարում 1074 թ․։Դրանից
մեկ տարի առաջ Գրիգոր Բ-ն արտոնել էր
Սարգիս Հոնեցու կաթողիկոսությունը՝ նրան
ուղարկելով «զքօղն եւ զգաւազանն եւ զսուրբ
նշանն Տէր Պետրոսի»22։Փիլարտոս Վարաժնունուն ենթակա տարածքների հայության
հովվապետությունը հանձնելով Սարգսին՝
Գրիգորը հանգիստ կարող էր հեռանալ այդ
շրջաններից ու սկսել իր ճամփորդությունները։Այս կարծիքը խիստ հավանական է,
մանավանդ որ համապատասխանում է Մատթեոս Ուռհայեցու և Սմբատ պատմիչի վկայություններին23։ Այսպիսով, հավանաբար 1074
թ․ հայոց կաթողիկոսը ելնում է երկար
ճանապարհորդությունների։
Հայրապետի ուղևորությունը Կ․Պոլիս ներկայացված է Ներսես Շնորհալու կենսագրի
կողմից24։ Գրիգորը՝ ով լավ տիրապետում էր
հունական լեզվին և դպրությանը, հարկադրված եղավ մասնակցելու աստվածաբանական
քննարկումների։Շատ չանցած՝ կաթողիկոսը
թույլտվություն խնդրեց մնալու բյուզանդական մայրաքաղաքում և օգտվելու նրա
հարուստ գրադարաններից։ Կայսրը լիովին
բավարարեց նրա խնդրանքը։Բազմաթիվ հայ
թարգմանիչների
և
գիտնականների
համախմբելով իր շուրջը՝ Գրիգոր Վկայասերը
ծավալում
է
թարգմանչական
բուռն
գործունեություն։Ընդ որում, թարգմանված
մատյանների քանակն ու նշանակությունն
այնքան մեծ էին, որ հայոց հայրապետը,
զգուշանալով այն բանից, որ հույները կարող
են արգելել դրանց դուրսբերումը մայրաքաղաքից, թարգմանություններով բեռնված իր
ուղեկիցներին թաքուն կերպով նավ է
նստեցնում՝ նրանց միանալով ավելի ուշ։
Վկայասերի ճամփորդությանը դեպի Հռոմ
տրվել են տարբեր գնահատակններ։ Օրմանյանն այն համարել է անհնար25, մինչդեռ Ղ․
Ալիշանը, Մ․Չամչյանը, Լ․Կոգյանը, Պ․
Անանյանը, հակառակ կարծիքն են հայտնել26՝
22

Մատթեոս Ուռհայեցի, էջ 226։
Տե՛ս, Մատթեոս Ուռհայեցի, էջ 228։ Սմբատ
Սպարապետ, Տարեգիրք, Վենետիկ, 1956, էջ 82։
24
Սրբոյն Ներսէսի Շնորհակւոյ Պտմութիւն վարուցն, էջ
22։
25
Տե՛ս, Օրմանյան Մ․,սյուն․1498։
26
Չամչեանց Մ․,Պատմութիւն Հայոց, հ․2, Երևան, 1984,
էջ 1000։ Ալիշան Ղ․, Շնորհալի եւ պարագայ իւր,
Վենետիկ, 1873, էջ 34։ Կոգեան Լ․, Հայոց եկեղեցին,
23
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արժանահավատ համարելով Կիրակոս Գանձակեցու վկայությունը․ «Եւ երթեալ սրբոյ
հայրապետին ի Հռոմ, մեծապէս պատուեցին
զնա ազգն ֆռանկաց»27։Այս փոքր մանրամասնությունը հայ պատմագրության մեջ միակն է
դեպի
Հռոմ
կատարած
ուղևորության
վերաբերյալ։Մատթեոս Ուռհայեցին և Սըմբատ Սպարապետը սոսկ անվանապես են
հիշատակում այն28։Արդեն10-11-րդ դդ․ հայերն ունեին դեպի արևմուտք կատարվող ուխտագնացությունների հարուստ ավանդույթ:29
Այս համատեքստում Գրիգոր Վկայասերի
ճամփորդությունների այս հերթական դրվագին կարելի է հաղորդել նաև ուխտագնացության բնույթ։
Հայոց հայրապետի ճամփորդությունների
հաջորդ փուլը կապված է Եգիպտոսի հետ։ Այս
մասին հետա-քրքրություն է ներկայացնում
հատկապես Կիրակոս Գանձակեցու վկայությունը, ըստ որի՝ նավաբեկությունից հետո
Գրիգոր կաթողիկոսն աղոթքի միջոցով
հասավ այն բանին, որ հորդառատ անձրև
տեղա ողջ Եգիպտոսի վրա, ինչը սարսափ
հարուցեց բնակչության շրջանում, որովհետև
նախքան այդ միայն Մովսես մարգարեի և
Հիսուս Քրիստոսի այցելության ժամանակ էր
անձրև եկել Եգիպտոսում30։ Հայոց կաթողիկոսը, շնորհիվ դրա, «բազում փառք եւ մեծութիւնն ընկալաւ ի թագավորէն Եգիպտոսի»31։
Այսպիսով, հայ պատմագրության մեջ հյուսվել
է գեղեցիկ ավանդություն՝ մահմեդական երկրում հայոց կաթողիկոսի ջերմ ընդունելությունը բացատրելու համար։
Գրիգորը տարբեր ժամանակներում այցելելով ժամանակի քաղաքակրթական-հոգևոր
կենտրոնները՝ նշանակել է տեղապահներ,
որով ցանկանում էր ապահովել աթոռը հունական ոտնձգություններից, որոնք իր վախճանից հետո կարող էին արգելք հանդիսանալ
Բեյրութ, 1961, էջ 368-371։ Անանեան Պ․, Գրիգորիս
Վկայասէր եւ հայ-հռոմէական յարաբերութիւնները,
«Բազմավեպ», 1992, էջ 9-13։
27
Կիրակոս Գանձակեցի,Պատմութիւն Հայոց, Երևան,
1961, էջ 96։
28
Մատթեոս Ուռհայեցի, էջ 228։ Սմբատ Սպարապետ, էջ
82։
29
Դեդեյան Ժ․, Հայ վանականները և ուխտավորները
Արևմտյան Եվրոպայում 10-րդ դարի վերջում, 11-րդ
դարի սկսզբում, «ՊԲՀ», 1984 , էջ 21-36։
30
Կիրակոս Գնձակեցի, էջ 96-97։
31
Մատթեոս Ուռհայեցի, էջ 228։

կաթողիկոսական նոր ընտրություններին, իսկ
տեղապահի առկայության դեպքում հարցը
նախապես լուծված էր,ինչպես և եղավ։
Մինչև Գրիգոր Վկայասերի մահը՝ 1105 թ․,
Բարսեղ Ա Անեցին համարվում է նրա աթոռակիցը, որից հետո մինչև 1113 թ․՝ միանձնյա
կաթողիկոս, թեև ձեռնադրությունից անմիջապես հետո նա իր ձեռքն է վերցնում կաթողիկոսական վարչական իշխանությունը։
Առհասարակ քաղաքական անկայունությանը հաջորդում է նաև հոգևորը։Գրիգոր Վկայասերի օրոք Հայոց հայրապետական աթոռը
սկսեց պառակտվել։Մ․Օրմանյանը գրում է․
«Այս շփոթ կացութեան մէջ Բարսեղն էր
միայն, որ իրաւ հայրապետական պաշտօն կը
վարէր, իր հօտին հոգածութիւնն ունէր եւ

անոր ներքին եւ արտաքին պէտքերը լրացնելու կաշխատեր։․․․Իր մօրեղբօր բարեացակամութենէն օգտուելով եւ անոր ձեռնթափ
վիճակին դատարկը լրացնել փափաքելով,
համարձակ կընդլայնէր իր ձեռնարկները․․․
32

»

Այդ պառակտումների գլխավոր պատճառը անկախ կենտրոնացված պետականության
բացակայությունն էր։ Այդ պառակտումներին
նպաստում է նաև թույլ կաթողիկոսական վարումը։Այսպես, կաթողիկոսը փոխանակ նախանձախնդիր լինելու տարբեր հատվածներում կուտակված հայության հոգևոր խնդիրներով, զբաղված էր շրջագայություններով։
Այսպիսով, ստեղծվել էր մի այնպիսի կացություն, որ կային մի քանի կաթողիկոսներ։
Աթոռի պառակտված վիճակը կարծես չէր
մտահոգում գլխավոր կաթողիկոս Գրիգոր
Վկայասերին, բայց կար մեկը, ով բավականին
մտահոգ էր․ դա Անիի կաթողիկոս Բարսեղ
Անեցին էր, որին հաջողվում է վերականգնել
Հայոց պառակտված աթոռը ։
Վկայասերի մահվան օր նշանակված է «ի
տրէ ամիս, յառաջին շաբաթն ամռան աղուհացիցն, յաւուր շաբաթու»33։Ամռան աղուհացի
առաջին շաբաթը, Եղիական կոչված Պահքն է,
որի շաբաթ օրը հին տոմարով Երեմիա
մարգարեի տոնն էր կատարվում։1105 թ․-ն
այդ շաբաթ օրը հունիսի երեքն էր34։Նոր
ընտրության կարիք չկար Վկայասերին
32

Օրմանյան Մ․, սյուն․ 904։
Մատթեոս Ուռհայեցի, էջ 372։
34
Օրմանյան Մ․, սյուն․ 912։
33
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անկումից հետո, «Քրիստոնյա Արևելքը և
Հայաստանը», Երևան, 2000։

հաջորդ նշանակելու համար, ոչ էլ նոր
ձեռնադրության կարիք։Արդեն 1081 թ․-ի
գարնանը կաթողիկոսական ձեռնադրություն
էր ստացել Բարսեղը՝ Ապիրատ Պահլավունիի
և Վկայասերի քրոջ որդին, ով օրինապես
աթոռակից և գործակից էր ճանաչված, և
իրապես վարում էր կաթողիկոսական իշխանությունը։Գրիգոր Վկայասերը թաղվեց Շուղրի Կարմիր վանքում։Հայոց կաթողիկոս
դարձած Բարսեղ Ա Անեցին այլևս չվերադարձավ Հայաստան և նպատակահարմար գտավ
աթոռը պահել ուժեղ հայկական իշխանապետությունում՝ Քեսունի Շուղրի Կարմիր վանքում։35
Օգտագործված Գրականության Ցանկ
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

14.

15.

35

Մատթեոս Ուռհայեցի, Ժամանակագրութիւն,
Վաղարշապատ, 1898։
Ներսես Շնորհալի, Բանք չափաւ, Վենետիկ,
1928։
Սրբոյն Ներսեսի Շնորհալւոյն Պատմութիւն
Վարուցն, «Սոփերք Հայկականք», հ․ԺԴ, Վենետիկ, 1854։
Օրմանյան Մ․, Ազգապատում,հ․ Ա․, Էջմիածին, 2001:
Ներսես Շնորհալի, Թուղթ ընդհանրական,
աշխ․՝Է․Բաղդասարյանի, Երևան, 1995։
Վարդան Արևելցի, Տիեզերական պատմություն,Վենետիկ, 1862։
Սմբատ Սպարապետ, Տարեգիրք, Վենետիկ,
1956։
Չամչեանց Մ․, Պատմութիւն Հայոց, հ․2,
Երևան, 1984։
Ալիշան Ղ․, Շնորհալի եւ պարագայ իւր,
Վենետիկ 1873։
Կոգեան Լ․, Հայոց եկեղեցին, Բեյրութ, 1961։
Անանեան Պ․, Գրիգորիս Վկայասէր եւ հայհռոմէական յարաբերութիւնները, «Բազմավեպ», 1992։
Կիրակոս Գանձակեցի, Պատմութիւն Հայոց,
Երևան, 1961։
Դեդեյան
Ժ․,
Հայ
վանականները
և
ուխտավորները Արևմտյան Եվրոպայում 10րդ դարի վերջում, 11-րդ դարի սկսզբում,
«ՊԲՀ»,1984։
Մաթևոսյան Կ․, Անիի ազնվականության
պատմությունից կամ 3 Գրիգոր Մագիստրոս,
Երևան, 2015։
Բոզոյան Ա․, Հայոց կաթողիկոսի նորովի
ընկալումը Բագրատունյաց թագավորության

Օրմանյան Մ․, սյուն․916։
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Խմբագիր՝ Հ. Սիմոնյան: – Եր., Հեղինակաին հրատ., 2019: – 68 էջ, 2 գծագիր, 2 տախտակ, 39
+15լուսանկար:
գիրը կրող ներածական հատվածում հեղինակն ընդհանուր գծերով ներկայացնում է
1991-2004 թթ. պեղման-մաքրման աշխատանքների նախապատրաստումը, նպատակները և մասնակիցներին: Նշվում է նաև, որ
աշխատությունը նվիրված է մշակութային
ընկերության ստեղծման 30-ամյա հոբելյանին:
2. Հուշարձանի տեղադրությունը խորագրի ներքո ներկայացվում են հնավայրի
տեղը, տարածքում պահպանված հուշարձանները: Նշվում է, որ միջնադարյան գյուղատեղին տարածվում է գետի ձախափնյա թեք
ձորալանջին և արևմտյան մասով նստած է
տարածքի վրա իշխող բլրի գագաթին
կառուցված բրոնզեդարյան ամրոցի (մթա II-I
հազ.) վրա: Տեղում պահպանվել են կացարանների մնացորդներ, խաչքարերով գերեզմանոցներ, ձիթհան, կիսավեր, միանավ սրահավոր եկեղեցի (XIII դ.): Շրջակայքում, Հրազդան
ձորի ուղղահայաց բարձրացող ժայռերի մեջ
կան բազմաթիվ քարայրեր, որոնք օգտագործվել են հնագույն ժամանակներից:
3. Պատմական ակնարկում հեղինակը
ներկայացնում է հնավայրի պատմությունը
վաղագույն ժամանակներից մինչև XX դ., և
տարբեր տարիների գիտական ուսումնասիրությունների արդյունքները: Պարզվում է, որ
տեղանքը բնակեցված է եղել դեռևս քարի
Գագիկ Պողոսյան-Խաղբակյանի «Նուռդարի ժամանակաշրջանից, ինչի ապացույցն
նուս. Գիտարշավների նյութեր (1991, 1992,
են պալեոլիթյան կայանները, քարայրերը,
1998 և 2004 թթ.)» աշխատությունը նվիրված է
տարածքից հայտնաբերված հնագիտական
ՀՀ Կոտայքի մարզի Նուռնուս գյուղից արևհարուստ
նյութը (600-ից ավելի վանակատե
մուտք՝ Հրազդանի ձորում գտնվող գյուղաաշխատանքային գործիքներ): Նուռնուսի գիտեղիի (X-XIX դդ.) և եկեղեցու (XIII դ.) տատական ուսումնասիրություններն սկսվել են
րածքում 1991-2004 թթ. ընթացքում «Խորան»
դեռևս անցյալ դարի 30-ական թթ., երկրաբան
մշակութային ընկերության կողմից որոշ
Դեմյոխինի հետազոտություններով, շարուընդմիջումներով կատարված պեղումներին,
նակվել են Հայրենական մեծ պատերազմից
տարածքի բարեկարգման աշխատանքներին,
հետո (Մ. Պանիչկինա, Հարությունյան, Ս.
պատմությանն ու հարակից այլ հարցերին:
Սարդարյան) և 1990-ական թթ. (Բ. Երիցյան, Բ.
Աշխատությունը բաղկացած է հետևյալ
Գասպարյան):
հատվածներից.
Հպանցիկ հիշատակելով բրոնզեդարյան
1. Նվիրվում է «Խորան» մշակութային ընկերության երեսնամյա տարեդարձին խորա- ժամանակաշրջանն ու պահպանված հուշար-
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ձանները (մթա II-I հազ. ամրոց և այլն),
շարադրանքում սահուն անցում է կատարվում միջնադարին:
Աշխատության մեջ հիմնական շեշտը
դրված է միջնադարյան բնակավայրի պատմության, Զաքարյան տիրապետության օրոք՝
XIII դ. կառուցված եկեղեցու և խաչքարերով
գերեզմանոցների վրա: Եվ դա հասկանալի է:
Հենց ա՛յս հուշարձաններում են «Խորան»
ընկերության
արշավախմբերը
կատարել
ուսումնասիրություններ, պեղման-մաքրման,
խաչքարերի վերականգնման ու ամրացման
աշխատանքներ, չափագրություններ: Շարադրանքից հստակ երևում է, որ հենց այստեղ՝
ձորում է եղել Նուռնուս հին գյուղը, որը մինչև
XVIII դ. բնակեցված է եղել բացառապես
հայերով: Թուրքալեզու բնակիչները հաստատվել են XVIII դ. սկսած և մնացել են մինչև
1918 թ.: Այդ ժամանակ էլ գյուղը ձորից
տեղափոխվել է վերև, ներկայիս տեղը, իսկ
ձորամիջյան կառույցները ժամանակի ընթացքում ավերվել են՝ ենթարկվելով ոչ միայն
բնական, այլև մարդկային գործոնի ազդեցությանը: Եկեղեցին ավերվել է ավելի շուտ՝
Արարատյան դաշտավայրի 1679 թ. մեծ
երկրաշարժից:
Միջնադարյան Նուռնուսն և եկեղեցին
ներկայացնելիս հեղինակը վկայակոչում է
եկեղեցու
պատերին
պահպանված
արձանագրությունները, հայերեն ձեռագրաց
հիշատակարանների տվյալները, խոսում է
Նուռնուսի՝ Հայոց գրչության, թեկուզ և փոքր,
կենտրոններից մեկի մասին, վեր հանելով
այստեղ գործած գրիչների՝ Պետրոսի և
Յովհանես դպիրի անունները: Իսկ հիշատակարանները վկայում են, որ XVII դ. եկեղեցում
ընդօրինակվել են Աստվածաշունչ մատյան,
Ավետարաններ, Տաղարան և այլն: Հեղինակը
ճշգրտում է նաև գրիչների գործունեության
տեղագրությունը, համոզիչ կերպով ցույց
տալիս, որ
նրանք գործել են ոչ միայն
Նուռնուսում, այլև՝ հարևան Նախամարգ ու
Կակաղա գյուղերում: Երեք գյուղերն էլ
գտնվում էին Բջնո վանքից ոչ հեռու և
հայտնվել
էին
վերջինիս
ազդեցության
ոլորտում:
4. Աշխատության առանձին գլուխ է Երկու
խոսք փակագրի մասին խորագիրը կրող
հատվածը, որտեղ Նուռնուսի եկեղեցու
պատին փակագրված Աստվածատուր անունը

համեմատելով Գետարգելի վանքի (Ձագավանք) զանգակատան և Կարենիսի վանքի
դամբարան-եկեղեցու
պատերին
առկա
նույնատիպ փակագրերի, ինչպես նաև՝ հարակից այլ արձանագրությունների հետ, հեղինակը եզրակացնում է, որ երեք հուշարձաններում էլ գործ ունենք ոչ թե XVII դ., ինչպես
ենթադրում է վիմագրագետ Սեդրակ Բարխուդարյանը, այլ՝ XV դ. նշանավոր քարգործ
վարպետ Աստվածատուր կազմողի հետ, ում
կերտած և թվակիր խաչքարերն այսօր էլ
գտնվում են Առինջի պատմական, մեծ գերեզմանոցում:
5. Աշխատանքների ընթացքը բաժինն
աշխատության ամենամեծ բաժինն է և բաժանվում է մի քանի ենթաբաժինների՝ Մաս Ա

(Եկեղեցի, 1991-1992 թթ.), Մաս Բ (Բլրի
գերեզմանոց, 1992 թ.) և Մաս Գ (Եկեղեցի և
գերեզմանոց, 1998 թ.): Հեղինակն ամենայն
մանրամասնությամբ ու բծախնդրությամբ
ներկայացնում է ձորամիջյան գյուղատեղիի
տարբեր հատվածներում և տարբեր տարիներին «Խորան»-ի արշավախմբերի կողմից
կատարված աշխատանքների ընթացքը՝ եկեղեցու պեղումները, հայտնաբերված խաչքարերն ու քանդակազարդ բեկորները, նկարագրում է գերեզմանոցների բարեկարգման և
ընկած խաչքարերի վերականգնման գործընթացը, վերծանում է եկեղեցու պատերին և
խաչքար-տապանաքարերի վրա փորագրված
վիմագրերը, հիշատակում է նույնիսկ առաջին
հայացքից աննշան թվացող աշխատանքային
իրողությունները: Շարադրանքն ուղեկցվում է
բազմաթիվ լուսանկարներով, չափագրություններով, արձանագրությունների գրչանկարներով, ինչն ավելի տպավորիչ ու առարկայական է դարձնում կատարված աշխատանքը:
6. Աշխատության վերջում կցված «Հավելվածներ»-ում ներկայացված են Պետրոս և
Յովանես գրիչների ընդօրինակած ձեռագրերի
հիշատակարանները, հնագիտական գտածոների
աղյուսակները,
աշխատանքների
ընթացքը և մասնակիցներին պատկերող
լուսանկարներ, ժամանակագրական ցանկեր
և այլն: Աշխատությունն ավարտվում է խնդրո
առարկայի հետ առնչվող օգտագործած
գրականության ցանկով, տեղանունների ու
անձնանունների այբբենական ցանկերով:
Գագիկ Պողոսյան-Խաղբակյանի «Նուռ-
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նուս. Գիտարշավների նյութեր» աշխատությունը փոքրածավալ լինելով հանդերձ,
կատարված է մեծ բարեխղճությամբ, գրագետ
լեզվով, փաստացի-գտածո և մատենագրական
հարուստ նյութերի հիման վրա, վիմական և
գրավոր
սկզբնաղբյուրների
մանրազննին
ուսումնասիրությամբ ու համադրությամբ: Այն
կարևոր տեղեկություններ է պարունակում ոչ
միայն Նուռնուսի պատմության և հուշարձանների, հայ գրչության Նուռնուս, Նախամարգ,
Կակաղա կենտրոնների մասին, այլև արժևորվում է Մեծ Հայքի Այրարատ աշխարհի
Կոտեից և Մազազ գավառների բազմադարյան
պատմության ու մշակույթի տարաբնույթ
հարցերի
հետագա
ուսումնասիրության
առումով: Ընթերցվում է հետաքրքրությամբ:
1990-ական թթ. «Խորան» մշակութային
ընկերության արշավախմբերի իրականացրած
պեղումների շնորհիվ բացվեցին կիսով չափ
հողածածկույթի տակ գտնվող գողտրիկ
եկեղեցին, հայտնաբերվեցին ու պատվանդաններին ամրակայվեցին տեղի խաչքարերը՝
փրկվելով ոչնչացման վտանգից: Աշխատու-

թյունը փաստում է ընկերության կատարած
հայանվեր գործը և փոխանցում է այն
ուսումնասիրողների ապագա սերունդներին:
2018 թ. ամռանը Նուռնուսի XIII դ.
եկեղեցու տարածքում պետական ծրագրի
շրջանակներում անցկացվեցին հնագիտական
պեղումներ: Աշխատությունն, արատացոլելով
1991-2004
թթ.
Նուռնուսի
ձորամիջյան
միջնադարյան գյուղատեղիի առաջին ծավալուն ուսումնասիրությունները, օգտակար
նյութ է տալիս նաև ժամանակակից գործընթացներին:
Գագիկ Պողոսյան-Խաղբակյանի «Նուռնուս. Գիտարշավների նյութեր (1991, 1992,
1998 և 2004 թթ.)» աշխատությունն, անշուշտ,
արժանի է հրատարակության: Այն կհետաքրքրի պատմաբաններին, ճարտարապետներին, հնագետներին, մշակութաբաններին, և
բոլոր նրանց, ում համար հայ ժողովրդի
պատմության ու մշակութային ժառանգության
ուսումնասիրությունը սոսկ դատարկ հնչյուն
չէ, այլ՝ կյանքի գործ և հետաքրքրությունների
շրջանակ:

ՀՀ մշակույթի նախարարության «Պատմամշակութային ժառանգության գիտահետազոտական կենտրոն» ՊՈԱԿ
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