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Турция в течение лета 2020 г. стала «мировым
раздражителем» (продолжение)
Шакарянц С. Э.
Ведущий специалист Общественного института политических и социальных исследований
Черноморско-Каспийского региона (Ереван, Армения)
shwarzetodt@yandex.ru
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Թուրքիան 2020 թ. ընթացքում դարձել է «համաշխարհային գրգռիչ» (շարունակություն)
Շաքարյանց Ս. Է.
Սևծովյան-Կասպյան տարածաշրջանի քաղաքական և սոցիալական
հետազոտությունների հանրային ինստիտուտի առաջատար մասնագետ
(Երևան, Հայաստան)
shwarzetodt@yandex.ru
Ամփոփում: Թուրքական ակտիվության աճը աշխարհի տարբեր տարածաշրջաններում հետևանք է ոչ միայն
Անկարային գազային ու նավթային շահագրգռվածության, և ոչ միայն միջազգային քաղաքականության մեջ
ավելի մեծ դերակատարություն ստանձնելու թուրքական ղեկավարության ձգտումների: Թեև, իհարկե, այս
դրդապատճառները օրակարգից հանված չեն: Իրականում Թուրքիայի կառավարող վերնախավը լրջորեն
մտահոգված է երկրում ներքին հակասությունների աճով, և դա արդեն ոչ միայն «քրդական հիմնախնդիրն է»:
Ակնառու է տնտեսության անկումը,, և նույնիսկ թուրք տնտեսագետներն ու փորձագետներն ակնարկում է 2020
թ. աշնանը սպասվող իրավիճակի վատթարացման մասին: Այսինքն, լիովին արդարացված ու իմաստավորված է
դժգոհության աճի սպասումը: Չէ որ թուրքական բնակչությունը մինչ օրս քիչ թե շատ աջակցում էր Ռ.
Էրդողանին ու նրա կուսակցությանը հատկապես Թուրքիայի տնտեսության արագ ու հետևողական
զարգացման համար:
Սակայն հիմնական հարցը կայանում է նրանում, թե ինչ է իրենից ներկայացնում թուրքական քաղաքականությունը. դա Օսմանյան կայսրության վերականգնմա՞ն փորձ է՝ այսինքն նեոօսմանիզմը, ինչպես շատերը
համարում են, թե՞ դա օսմանիզմի/նեոօսմանիզմի ագրեսիվ տեսակն է, որը հայտնի պանթուրքիզմ անվամբ:
Այն, որ Թուրքիայի կառավարությունը պատկերավոր ասած «իր խիթը խոթում է» Հնդկաստանի ու
Պակիստանի հակամարտության մեջ, հետաքրքրված է չինական Սինցզյանով կամ Աֆղանստանով, չի
դադարում սադրիչ հայտարարություններ կատարել Ղրիմի հարցով և այլն, ըստ մեր կարծիքի, համոզիչ կերպով
վկայում է այն, որ XXI դարում փորձ է կատարվում վերակենդանացնել հատկապես պանթուրքիզմը: Որևէ
դարում Աֆղանստանը կամ Բրիտանական Հնդկաստանը, որի մաս է կազմում Պակիստանը, չի գտնվել
Օսմանյան կայսրության կազմում, նույնիսկ «Ղրիմի խանությունը» չի հանդիսացել օսմանցիների պետության
մաս (ներկայիս պատկերացմամբ դա եղել «ասոցացված պետություն», սակայն՝ ոչ Թուրքիայի մաս), էլ չխոսենք
Սինցզյանի մասին: Իրաքում և Սիրիայում տեղի թուրքալեզու բնակչության (թուրքոմանների) վրա հղումները
ևս ակնհայտորեն վկայում են պանթուրքիզմի մասին: Ի՞սկ թուրքական տարածքի օգտագործումը Իրանի
նկատմամբ սահմանամերձ սադրանքների համար: Այնպես որ ներկայիս Թուրքիայում կառավարում են հենց
պանթուրքիստները, այլ ոչ թե «չափավոր իսլամիստները» կամ նեոօսմանիստները…
Վճռորոշ բառեր՝ Թուրքիա, ներքին հիմնախնդիրներ, միջազգային քաղաքականություն, նեոօսմանիզմ,
պանթուրքիզմ

Turkey has become a "global irritant" during summer 2020 (continuation)
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Abstract: The increase in Turkish activity in different regions of the world is a consequence not only of Ankara's
interest in oil or gas, and not only of the desire of the Turkish leadership to play an increased role in international
politics. Although, of course, these reasons have not been removed from the agenda. In reality, the ruling elites of
Turkey are seriously concerned about the growing internal contradictions in the country, and this is clearly not only a
"Kurdish problem". The economic downturn is evident, and even Turkish economists and experts expect the situation to
worsen in the fall of 2020. That is, it is completely meaningful and justified to expect an increase in discontent. After
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all, if Turkish citizens still more or less supported the ruling AKP party and personally Recep Tayyip Erdogan, it was
only because Turkey was developing economically rapidly and progressively.
But the main question is still what is Turkish politics - is it an attempt to restore the "Ottoman Empire", as many
believe, that is, neo-Ottomanism, or is it an aggressive form of Ottomanism / neo-Ottomanism known as Pan-Turkism?
The fact that the Turkish government, figuratively speaking, "pokes its nose" into the conflict between India and
Pakistan, is "interested" in Chinese Xinjiang or Afghanistan, does not cease to initiate provocative statements on
Crimea, and so on - in our opinion, convincingly testifies that in the XXI century, there is an attempt to revive precisely
Pan-Turkism. In no centuries something Afghan or from British India, of which Pakistan is a part, was not part of the
Ottoman Empire, even the "Crimean Khanate" was not part of the Ottoman state (in today's vocabulary, it was an
"associated state", but not part of Turkey), not to mention Xinjiang. And the emphasis on local Turks (Turkomans) in
Iraq and Syria is also an eloquent proof of Pan-Turkism. And the use of Turkish territory for border provocations
against Iran? So today Turkey is ruled by Pan-Turkists, not "moderate Islamists" or neo-Ottomanists ...
Keywords: Turkey, internal problems, international politics, neo-Ottomanism, pan-Turkism

главком спецназа «Кодс» КСИР Ирана генералмайор Эсмоил Каани решил комментировать
аварию и пожар на борту американского
авианосца «USS Bonhomme Richard». Генералмайор отметил: «Американцы не должны искать
виновных и не обвинять других: это пожар и
авария, результат отсутствия порядка и признаки
развала их Вооружённых сил. Дело в том, что
американские военные устали и дезориентированы. Соединённые Штаты должны понимать
и принимать очевидное - они больше не сверхдержава и не могут больше диктовать свои условия миру». [51] Мы согласны – нет ничего
особенного в том, что новый главком спецназа
«Кодс» решил прокомментировать «пожар и
аварию» на борту американского авианосца.
Однако сам факт того, что агентство ISNA, близкое к аятолле Хаменеи, обратилось за комментарием к генерал-майору Эсмоилу Каани, на наш
взгляд, содержит некий лёгкий полунамёк. Ведь,
всё-таки, как сообщали западные СМИ, после
«пожара и аварии» на борту авианосца «USS
Bonhomme Richard» прозвучал взрыв. Что же
было последствием чего – взрыв в результате
пожара и аварии, или же – пожар и авария в
результате взрыва, - мы пока не готовы утверждать. Но…ведь комментировал инцидент именно генерал-майор Эсмоил Каани. Корреспонденты ISNA явно знали, почему именно главком
спецназа «Кодс» выступил с заявлениями.
В конце концов, а разве не американцы и
израильтяне начали угрожать Эсмоилу Каани,
когда узнали, что в июне он тайно посещал Ирак
и Сирию? Ну, вот – даже если допустить, что
взрывы в Парчане и Нетанзе и были
результатами диверсий (или саботажа), как
утверждали СМИ США и Израиля, то теперь
мир видит, что – допустим, иранские спецслужбы вполне себе могут нанести вред или
даже уничтожить любой авианосец США. А раз
так – то ведь…и ядерный центр Израиля в
Димоне больше не в безопасности. Верна
древняя восточная мудрость – «Посеявший ветер
– пожнёт бурю».

Часть Вторая:
Современная Турция источает угрозу
пантюркизма, а не неоосманизма
Мы долго выжидали – потому что были
убеждены, что если в происходивших в Иране
взрывах и есть «следы» иностранных спецслужб,
то Иран обязательно нанесёт ответный удар
Возмездия. К тому же, как известно, пресссекретарь парламентского комитета Абольфазл
Амуи 8 июля заявлял, что уже сделаны значительные выводы о взрыве в Натанзе, но дальнейшие расследования всё ещё продолжаются, и
общественность будет уведомлена об инциденте,
когда расследование будет завершено. С того
дня пока нет новостей о расследовании. [49]
Однако в те же дни (7 и 8 июля) решился
весьма значительный вопрос – Иран и Китай
окончательно согласовали 25-летнее Соглашение о сотрудничестве. Реакция США была
изумлённой и недовольной – Вашингтон признал, что действия Китая и России, не прерывающих сотрудничества с Ираном, разрушили
американскую тактику «изоляции Ирана в
мире». И вот после заявлений Пресс-службы
МИД Ирана об этом 25-летнем Соглашении о
сотрудничестве с Китаем, а также после реакции
США на это Соглашение, из Тегерана поступило
сообщение агентства ISNA, о котором пишут,
что именно ISNA сообщает самые оперативные
новости, исходящие из резиденции Верховного
лидера Исламской революции, аятоллы Сейеда
Али Хоссейни Хаменеи. Согласно сообщению
ISNA, 12 июля на борту американского
авианосца «USS Bonhomme Richard» прозвучал
взрыв в следствие аварии. Интерес тут в том, что
данный авианосец «курсировал» совсем недалеко от Персидского залива. Власти США не очень
охотно говорят о том, есть ли человеческие
жертвы, а если есть – то, сколько человек
погибло и получило ранения, не говорят о том,
какого масштаба ущерб нанесён авианосцу, и так
далее. [50]
Но в информации ISNA есть любопытнейший нюанс. Агентство пишет, что новый
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о том, как выполнять Конституцию США». Но 9
июля в дискуссию открыто вмешалась Россия.
Постоянный
представитель
России
при
международных организациях в Вене Михаил
Ульянов заявил: «Убийство иностранного
чиновника на территории третьей страны
соответствует Конституции США?». [53] Вопрос
Ульянова до сих пор не получает ответа...
Вашингтон же попытался оказать давление на
госпожу Калламар. Однако храбрая Агнес не
сдалась – через пару дней она во второй раз за
короткий промежуток времени повторила свой
вердикт, столь угрожающий и опасный для
США.
И вот далее уже мир увидел – в течение
нескольких дней после этого в Тегеране и его
окрестностях раздаются взрывы, происходят
непонятные несчастные случаи, есть жертвы и
так далее. Западные и израильские СМИ вовсю
задыхаются от радости – мол, «израильские
спецслужбы» атакуют и «бьют Иран» на иранской территории. Внимательно исследуем, как
сдержанно, но крайне угрожающе для Израиля
отвечает Иран. Впрочем, явно будет не до смеха
и американцам. 9 июля Начальник штаба Вооружённых сил Ирана генерал-майор Мохаммад
Багери встретился и провёл переговоры с президентом Башаром аль-Асадом в Дамаске.
Президент Сирии выразил удовлетворение
результатами двусторонних встреч между официальными лицами Ирана и Сирии и подписанием меморандума о военно-техническом
сотрудничестве между двумя странами, сообщало агентство Mehr News. Меморандум показывает уровень стратегических отношений между
Ираном и Сирией и является результатом
многолетнего совместного сотрудничества в
борьбе с терроризмом в Сирии, добавил он.
Багери, со своей стороны, подчеркнул важность
продолжения укрепления двусторонних отношений между двумя странами во всех областях,
заявив, что это отвечает интересам обеих стран.
Речь о том, что 8 июля Багери и министр обороны Сирии Али Абдулла Айюб подписали соглашение о расширении военного сотрудничества.
Стороны обсудили последние события в Сирии и
подчеркнули необходимость вывода иностранных войск из страны. То есть – американских,
турецких и израильских оккупантов. [54]
Генерал Багери также отметил, что Иран
укрепит системы противовоздушной обороны
(ПВО) Сирии с целью расширения военного
сотрудничества между двумя странами. По
словам Багери, региональные страны не
приветствуют присутствие США и будут
реагировать на любые глупые поступки врагов.
«Соглашение
расширяет
наше
взаимное

Но, в отличие от российских, западных и
армянских
экспертов,
МЫ
ТРЕБУЕМ
ВНИМАНИЯ К ФАКТУ ТОГО, что бои на
границе в Шамшадине вспыхнули ровно в тот же
день, когда «кто-то» и что-то предпринял…на
борту
американского
авианосца
«USS
Bonhomme Richard». Дураков должно быть
катастрофически мало, а не наоборот – ещё раз
обратим внимание: о взрыве на американском
корабле всё знает новый командующий
спецназом «Кодс» КСИР Ирана генерал-майор
Эсмоил Каани. Вслед за иранским агентством
ISNA, мы тоже не станем ничего утверждать,
или на чём-то настаивать. Ещё раз требуем
внимания к указанному факту – бои на границе
между Арменией и Азербайджаном вспыхнули
ровно в тот день, когда взрывался американский
авианосец, то есть 12 июля….
Наша версия проста – увидев, что Иран, так
сказать, «не сдаётся», США и их союзники
(наверняка, что в первую очередь – Турция и
Израиль, также владеющий важными рычагами
давления на клан Алиевых) подтолкнули
«Апшеронское ханство» на возобновление
военных действий. В столицах отмеченных
стран, видимо, были потрясены и обеспокоены
тем, что как бы «в ответ» на взрывы на полигоне
Парчин и в Нетанзе «кто-то что-то» взорвал на
борту авианосца «USS Bonhomme Richard». Мы
уверены – в Вашингтоне, Тель-Авиве и Анкаре
прямо и сейчас царят ужас и паника. А почему и
в Анкаре – сейчас изложим. Впрочем, будет
видно, почему панические настроения овладели
и Израилем…
Всё-таки начнём с Израиля. Ордер на арест
Дональда Трампа, выданный прокуратурой
Тегерана, хотя и «не принятый» Интерполом для
исполнения, уже перевозбудил весь мир. Об
убийстве генерал-лейтенанта Солеймани уже
идут споры в ООН. Специальный докладчик
ООН по правам человека Агнес Калламар
подчеркнула, что США не предоставили
достаточных
доказательств
предстоящего
нападения на их интересы и не оправдали
бомбардировку генерал-лейтенанта Солеймани и
его товарищей в Багдадском аэропорту. [52]
Один из инициаторов террористического акта
против главкома спецназа «Кодс» КСИР Ирана,
бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон 7 июля отреагировал
на позицию ООН в отношении убийства
генерал-лейтенанта Солеймани и отметил:
«Новая критика ООН, характеризующая удар по
Сулеймани как незаконный, является необоснованной. Вот именно поэтому мы вышли из
@UNHumanRights. Мы не оперируем на
высшую власть в ООН и не нуждаемся в совете
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Эрдоган принял решение – превратить
Православный храм Святой Софии (Айя-София)
в мечеть. Храм Святой Софии – главнейшая
достопримечательность не только Константинополя, это высочайшая ценность всего Православного мира, то есть русских, греков, грузин,
сербов, болгар и всех остальных православных
наций мира. Впрочем, не исключено, что в
мыслях Эрдогана – и умысел спровоцировать
новую волну вражды между Православными и
мусульманами, хотя мы понимаем, что в такой
тяжёлый период это решение могло быть
продиктовано президенту Турции со стороны
его истинных хозяев – основных держателей
внешнего долга Турции. А это – США, Израиль,
еврейские банкиры мира.
Какова реакция в Православном мире –
видимо, граждане Армении примерно представляют. На высшем государственном уровне
высказалась Россия, чувствуется, что в Кремле и
среди высшего духовенства Русской православной церкви царят гнев и негодование. Буквально
«горят» от ненависти власти Греции и иерархи
Греческой православной церкви. Балканский
полуостров весь в целом бурлит, всех не станем
перечислять. Даже из Грузии, которая союзничает с Турцией, последовал отклик отрицательного характера, хотя и очень робкий – Тбилиси
молчит, мнение высказала только Грузинская
православная церковь. Грузинская Патриархия 9
июля заявила, что следит за информацией о том,
что статус собора Святой Софии, который был
построен как исключительный христианский
храм и в этом виде функционировал почти на
протяжении 1000 лет, может быть изменён.
«Известно, что это заявление турецкой стороны
обусловлено определёнными причинами, однако
сейчас, когда человечество стоит не перед одним
глобальным вызовом, очень большое значение
имеет сохранение благожелательного настроя
между христианами и мусульманами. Думаем,
сегодня мудрым шагом будет, если Айя-София
вновь останется нейтральным пространством», считают в Грузинской церкви. В то же время в
заявлении выражается уважение к суверенитету
Турции и надежда на то, что мнение Грузинской
Патриархии не будет воспринято «дружественным государством как вмешательство в его
внутренние дела», а как «выражение сердечной
боли и соображение одной из древнейших
христианских
церквей».
«Надеемся,
что
существующие между Турцией и Грузией
добрососедские, дружеские и стратегические
отношения будут углубляться, что будет весьма
плодотворными для обеих стран», - заключили в
Грузинской православной церкви. [56]
Отреагировала и ООН.

сотрудничество для противодействия давлению
США», - заключил он. Иранский генерал
подчеркнул: «Иран прикроет Сирию от Израиля
системами ПВО. Правила игры изменились».
Соглашение позволяет Ирану размещать по
крайней мере два типа своих зенитных ракетных
комплексов (ЗРК) отечественного производства
в Сирии, писала 11 июля газета «Tehran Times»,
ссылаясь на «информированные источники».
Указывается, что ирано-сирийское соглашение
состоит из военной и политической частей.
Наиболее важным в военной составляющей
документа является обеспечение Ираном
арабского союзника «передовыми системами
противовоздушной обороны, такими как «Bavar373» и «Khordad-3». Согласно источникам, тем
самым
Тегеран
и
Дамаск
на
фоне
непрекращающихся ударов со стороны ВВС
Израиля по проиранским силам в Сирии
«решили изменить правила ведения боевых
действий в воздушном пространстве арабской
республики». [55] «Bavar-373» - ЗРК дальнего
радиуса действия иранского производства,
официально представленная 22 августа 2019 г.
Этот ЗРК часто называют аналогом С-300.
«Khordad -3» - система ПВО дальностью
действия от 50 до 75 километров. Иран
использовал «Khordad-3» во время уничтожения
беспилотника ВВС США 20 июня 2019 г. в
районе Персидского залива. И не удивительно,
что активизация Ирана и Сирии совпала по
времени с заявлением МИД России, в котором
Москва предостерегла Израиль от узаконения
оккупации Палестины. По некоторым данным,
иранские средства ПВО уже в Сирии. Мы
помним, что российские средства ПВО ещё ни
разу не применял против израильской военной
авиации. Но иранские ЗРК точно собьют любой
израильский самолёт. Подчеркнём ещё раз: в
Израиле и США уже тогда началась паника... То
есть – до 12 июля. И вдруг – взрыв на борту
авианосца «USS Bonhomme Richard». Мировая
общественность - вы на секунду представили,
где это вдруг у американцев и израильтян
«засвербило», по каким участкам кожи у них
«мурашки побежали»?.. А вот представьте…
Теперь – о турках. Ну, вначале констатируем – мир медленно движется к тому, что Турция
будет провозглашена государством-изгоем. Да,
это – пока сугубо наш вывод, но… Турция
предприняла ещё одну антихристианскую и
антиправославную провокацию. Складывается
впечатление, что турки умышленно хотят
получить
резко
отрицательную
реакцию
Православного мира. Почти неделю, или даже
больше недели, ведущие СМИ мира писали о
том, что президент Турции Реджеп Тайип
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ассирийцев. Во время Первой мировой войны и
в последующие годы Османская империя
уничтожила свыше 350 тысяч понтийских
греков. Как заявил представитель партии
Танасис Милонас, Турция нуждается в сильной
реакции со стороны Греции. «Только так
варвары смогут понять», - сказано в заявлении
партии. Милонас назвал действия президента
Турции
Реджепа
Эрдогана
провокацией.
«Позиция нашей партии состоит в том, что это
не мировая проблема, это проблема чисто
двусторонних отношений, это двусторонняя
тема. Она касается православия, она касается
греков», - пояснил представитель «Греческого
решения». [58] Как дальше пойдёт развитие
событий, пока не станем гадать. Скандал толькотолько набирает силу. Но, кстати, для тех армян,
кто упрямо утверждает, что якобы Ататюрк не
был евреем-дёнме из Салоник – дамы и господа,
полистайте архивы, убедитесь, кто в Салониках
(Солун,
Фессалоники)
обладал
своими
собственными домами…
Но с чего же Турции паниковать – ведь
вроде бы Иран промолчал по вопросу АйяСофии? Минуточку терпения – и всё станет
ясно. Дело в том, что Иран уже… стрелял по
турецкой территории, ещё до переброски
иранских ЗРК в Сирию и до взрыва на
авианосце «USS Bonhomme Richard». Как мы
выше упоминали по тексту, в июне Турция
неожиданно начала военные действия против
курдов в Северном Ираке, обосновывая своё
решение якобы тем, что партизаны из Курдской
рабочей партии (PKK) возобновили свои нападения на турецких военных. Анализ истинных
причин агрессии Анкары против курдов – это
дело будущего, пусть и недалёкого будущего.
Пока мы хотим сообщить о некоторых нюансах,
о которых умышленно умолчали, сообщив о
вооружённых столкновениях между турками и
курдами. Дело в том, что тогда, в июне, курдские источники сообщали, что агрессию Турции
поддержал… Иран, который тоже стал наносить
артиллерийские и ракетные удары по Северному
Ираку. Ситуация была неоднозначной – до такой
степени, что ряд арабских стран, а также
руководители Лиги арабских государств (ЛАГ),
выступили с заявлениями в которых в одинаковой степени обвиняли и Турцию, и Иран в
агрессии против Ирака. Однако мы предчувствовали, что на самом деле с той ситуацией
вокруг возобновившихся боёв между турками и
курдами, совсем не всё ясно. Мы ждали
дополнительных сообщений. Хотя бы потому,
что отлично помнили – между военным
командованием PKK и Ираном действует
негласное соглашение о недопущении военных

ЮНЕСКО должна быть в предварительном
порядке уведомлена о любых изменениях в
статусе музея Айя-София, и сами такие изменения должны быть рассмотрены Комитетом
всемирного наследия ЮНЕСКО, заявили
представители организации, передало 10 июля
агентство Reuters. В ЮНЕСКО напомнили, что
Айя-София включена в список объектов
всемирного наследия как музей и поэтому это
накладывает на турецкие власти определённые
юридические обязательства. «Таким образом,
государство должно следить за тем, чтобы
никакие изменения не подрывали выдающуюся
универсальную ценность всемирного объекта,
находящегося на его территории, - отметили в
организации. - О любом изменении статуса
ЮНЕСКО должно быть заранее уведомлено
государством и в случае необходимости эти
изменения
должны
быть
рассмотрены
Комитетом всемирного наследия ООН». Как
подчёркивает Reuters, перспектива изменения
статуса храма Святой Софии из музея в мечеть
вызвала критические отклики также со стороны
официальных лиц и общественных организаций
США, Франции, руководителей всех христианских церквей. [57] Что касается Армении, то
власти-турколюбы молчат. Реагировала только
оппозиция – естественно, что реагировала
отрицательно. Духовенство Армянской Святой
Апостольской Православной церкви реагировало
двояко. Армянское духовенство Турции ранее
выступило с парадоксальным предложением.
Высказывая свою точку зрения, Константинопольский патриархат Армянской церкви в своём
заявлении
придерживался
ойкуменической
позиции.
Константинопольский
патриарх,
епископ Саак Машалян, предложил, чтобы собор
Айя-София стал местом молитвы как для
христиан, так и для мусульман. В то же самое
время, Святой Эчмиадзин призвал турецкое
руководство не делать поспешных шагов.
Конечно, самые негативные отклики – в
Греции и на Кипре, что понятно, это же святыня,
а не просто собор. Из Афин и Никосии
высказываются все – власти, оппозиционеры,
Церковь. Можно себе представить, что переживают все зарубежные греческие общины.
Парламентская партия «Греческое решение» в
ответ на намерение Анкары превратить собор
Айя-София в мечеть, 9 июля потребовала, чтобы
дом основателя турецкого государства Мустафы
Кемаля (Ататюрка) в греческом городе Салоники превратили в музей Геноцида понтийских
греков. Для нас это – не сверхновость, в отличие
от многих стран мира, Армения давно признала,
что в XX веке, помимо Геноцида армян, турки
осуществили также геноциды греков и
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действий между курдами и Ираном. И
руководство PKK фактически сдало партию
PJAK, хотя эта партия утверждает, что она –
иранское крыло PKK. В результате, когда Иран
громил отряды PJAK, то отряды PKK иногда
даже помогали Ирану.
Напомним: 17 июня Анкара объявила о
начале операции «Коготь тигра» в северной
части Ирака, направленной против боевиков
PKK. Войска специального назначения вошли в
регион Хафтанин. Армия Турции действовала и
действует силами беспилотников, боевых вертолётов и средств огневой поддержки. Иран поддержал атаки турецких сил ударами – естественно, со своей территории. Но вот что стало
известно 3 июля, когда поступили сообщения
турецкого агентства «Anadolu». Оказывается,
ещё 24 июня с территории Ирана был нанесён
артиллерийский удар по армейским подразделениям Турции. И не в Ираке, а именно на
территории Турции. Военные действия велись в
этот момент на юго-востоке Турции в
приграничной с Ираном области. В результате
атаки один турецкий военнослужащий погиб,
ещё двое были ранены. [59]
Выяснилось, что ещё тогда представители
Минобороны Турции не уточнили, попали ли
солдаты под огонь курдских партизан,
находящихся на иранской территории, или это
был
«дружественный»
огонь
турецких
вооружённых сил, ведущих в этих местах
действия против активистов PKK. Однако стоит
отметить, что, во-первых, партизаны PKK не
имеют
на
вооружении
дальнобойную
артиллерию, лишь батальонные миномёты с
радиусом стрельбы до 3 км, что никак не
вяжется
со
случившимся
инцидентом.
Военнослужащие турецкой армии проводили
наблюдательно-разведывательные мероприятия
в провинции Хаккяри в городе Юксекова. [60]
Если агентство «Anadolu» и Минобороны
Турции не врут, то из единиц фронтовой
артиллерии
турецких
военных
могли
обстреливать только иранские военнослужащие
– либо из иранской армии, либо из Корпуса
Стражей Исламской революции (КСИР),
которые и осуществляют охрану госграниц
Ирана во всех частях страны.
Как могут понимать и представить себе
граждане Армении, других стран, сталкивающихся с турецкой угрозой, вся эта история с
турецкой агрессией против курдов в Ираке, как и
сведения агентства «Anadolu» об обстреле с
иранской территории по турецким военным, довольно «тёмная» история, с очень многими
неизвестными. В качестве рабочей версии, пока
мы видим такой вариант: террористы из PJAK

часто атаковали Иран, пусть даже и из Ирака,
но…под прикрытием турок или американцев. А
были случаи, когда террористы из PJAK
пытались вторгнуться в Иран даже с территории
Турции. Это фиксировалось и в предыдущие
годы, и в текущем году. Воспользовавшись тем,
что турки напали на Северный Ирак, якобы
преследуя партизан из PKK, Иран, в свою
очередь, посчитал, что наступило удобное время
для сведения счётов с террористами из PJAK, а
заодно и, нанеся удары по турецким военным,
дал наглядно понять, что в Тегеране нет наивных
и Тегеран никогда не верил у заявления турок
о том, что, мол, Анкара «не в курсе», кто
атакует Иран с турецкой территории. Мы
многие годы напролёт, а не только в 2020-м,
предупреждали граждан Армении и других
стран, что у Ирана накопилось немало вопросов
к турецкому президенту Реджепу Тайипу
Эрдогану и что будет момент, когда Тегеран
«поиграет» с Турцией в так называемые «кошкимышки». Именно этим вызван тот факт, что
турки после иранского обстрела от 24 июня
так и не рискнули в чём-то обвинить именно
Иран.
Что же касается Ирака, то мы обратили
внимание на такое обстоятельство. Военный
атташе Ирана в Багдаде Мостафа Морадян
встречался с министром обороны Ирака Джумой
Анадом Саадуном, и в ходе переговоров «они
изучали
пути
расширения
военного
и
оборонительного сотрудничества», сообщало
агентство IRNA. Затем военный атташе Морадян
3 июля провёл переговоры с председателем
комитета по безопасности и обороне в иракском
парламенте Мохаммедом Редха аль-Хайдаром, и
они «рассмотрели пути расширения сотрудничества в сфере безопасности и обороны». В ходе
встречи, обе стороны подчеркнули необходимость выполнения уже подписанных военных и
оборонных соглашений, подчеркнув необходимость содействовать дальнейшему сотрудничеству в этих областях, сообщает IRNA.
Иракская сторона высоко оценила поддержку
Ираном Ирака во время борьбы страны с
террористической группировкой ИГ («Исламское государство»), заявив, что это пример
братства между Ираном и Ираком. [61] По
нашему мнению, иранский военный атташе
Морадян обсуждал со своими иракскими
собеседниками также вопрос о террористах из
PJAK, как и ситуацию с действиями Турции и
артиллерийский удар по туркам… Ведь иранцы
и иракцы ещё раз напомнили региону о том, что
шииты Ирана и Ирака – братья.
А теперь у турок перед глазами – взрыв и
пожар на борту американского авианосца «USS
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июня появились сообщения о планах Египта
ускорить приобретение российских противокорабельных ракетных комплексов «Бастион»
(подвижной береговой ракетный комплекс К300П «Бастион-П») с целью «обеспечения
безопасности своих берегов и газовых месторождений в Средиземном море». Система «Бастион»
способна
обеспечить
защиту
побережья
протяжённостью в более чем 600 километров от
возможных десантных операций противника.
Развёртывание комплекса на боевых позициях
осуществляется в течение всего пяти минут с
момента получения приказа на марше. И
фельдмаршал Хафтар уже дал согласие на то,
чтобы Египет ввёл свои войска и помог
выкинуть из Ливии турок и протурецких
марионеток.[63] Египет укрепляет свой военноморской потенциал в свете проблем, с которыми
он сталкивается в Средиземном море, особенно
после того, как турецкая газета «Yeni Safak»,
близкая к правящей турецкой Партии справедливости и развития (AKP), в июне сообщила, что
Турция планирует создать военно-морскую базу
в ливийской Мисурате. [64]
По данным СМИ, Турция направила
реактивные системы залпового огня (РСЗО) и
самоходные артиллерийские установки (САУ) на
линию фронта в районе ливийского портового
города Сиирт. Это является одним из признаков
обострения ситуации в североафриканской
стране на фоне предостережений из Египта о
том, что штурм Сиирта со стороны
поддерживаемых
Анкарой
формирований
Правительства национального согласия (ПНС)
будет рассматриваться Каиром в качестве
«красной линии» и приведёт к вторжению
египетской армии в соседнюю страну.
Указывается, что турецкий контингент в Ливии
перебрасывает на подступы к Сиирту РСЗО T122 Sakarya и САУ T-155 Fırtına, которые
«эффективно
использовались
в
военных
операциях в Сирии». В субботу, 18 июля,
колонна из примерно 200 транспортных средств
двинулась на восток от порта Мисурата, главной
точки для доставки турецких оружейных грузов
в Ливию, доставляемых сюда морским путём,
вдоль морского побережья в направлении города
Таварга, по направлению к Сиирту.
Однако не только же Египет видит угрозу в
турецкой экспансии – союзниками поневоле, или
даже – вполне осознанно, стали Иран, Россия,
Франция, Греция, Кипр… Целый ряд стран,
возможно, и хочет присоединиться к этому
своеобразному «союзу», но пока тихо и молча
отсиживаются «в тени». Или – просто ждут
«разрешения», например, из США, Англии или
Израиля. Йоргос Пагулатос, профессор европей-

Bonhomme Richard». Кто-то считает, что турки –
храбрые и неустрашимые? Имеющие такое
мнение о турках – ошибаются, или же врут нам,
что они такого высокого мнения о турках и
Турции. Анкара же понимает – не дай Бог, если
взрыв на американском корабле это дело рук
спецназа «Кодс» КСИР Ирана, или какогонибудь другого иранского спецподразделения.
Ведь это означает, что в Тегеране дана команда:
«Начинайте охоту». И артиллерийско-ракетный
обстрел от 24 июня с иранской территории – это
же предупреждение. Трактовать иранский
мессидж в адрес Анкары можно лишь в этом
духе – или отойдите от США и Израиля, или
следующая операция («авария, пожар и взрыв» указываем в порядке, названном генералмайором Каани…) может произойти… где
угодно внутри Турции, против любой воинской
части, против любого объекта. Как мы видим, в
очередной раз сами события доказывают, что
военные
действия
между
армянами
и
кавказскими татарами в июле 2020 г. были тесно
взаимосвязаны с тем, что готовят против Ирана
его внешние враги и с тем, как этим врагам Иран
отвечает.
Отметим – именно с июля 2020 г. в
различных СМИ…начались публикации о том,
что Турция реанимирует пантюркизм, реальна
угроза со стороны Турции и пантюркизма. Ведь
не только мы довольно часто пишем об
агрессивной политике Турции. Впрочем, мы
многократно писали и о том, что противопоставляют Анкаре вольные или невольные
противники Турции. Например, мировые СМИ
сообщали, что парламент Египта в июле выдал
мандат своему президенту на ведение войны
против турок в Ливии. [62] Так что плохие дни
для Турции могут наступить в самое ближайшее
время в ещё одной арабской стране. Мы
сообщали о жёстких антитурецких заявлениях и
действиях ливийского фельдмаршала Халифы
Белкасима Хафтара. И вот – новые данные. По
данным ряда СМИ, Ливийская национальная
армия (ЛНА) Хафтара ранее провела испытания
советской противокорабельной ракеты П-15
«Термит» (по классификации НАТО: SS-N-2
Styx). Сообщается, что испытания проводились
на фоне возможной эскалации конфликта с
Турцией, которая в последние дни активизировала переброску боевиков из Сирии, а также
поставки ударных систем в Ливию, в том числе
и с помощью морского транспорта.
Турецкая активность у берегов Ливии и в
Восточном Средиземноморье в целом заставляет
Египет, крупнейшего регионального противника
Анкары в регионе, предпринять срочные меры.
Как отмечают военные эксперты, в середине

11

ской политики и экономики в Афинском
университете экономики и бизнеса, гендиректор
исследовательского института Греческий фонд
европейской и внешней политики, на днях
выступил с большой статьёй в популярной
греческой газете Kathimerini. На наш взгляд, коечто из статьи будет полезно знать и гражданам
Армении. «Что бы вы делали, если бы у вашей
страны был экспансивный сосед, которому явно
неудобно в маске западной страны и в
существующих
границах?
–
спрашивает
читателей профессор Пагулатос – и тут же даёт
первый ответ. - Прежде всего, вам нужно
правильно его понять». Сегодняшняя Турция
Эрдогана считает себя «центральным государством», региональной или даже международной
державой, страной, размеры которой позволяют
ей поддерживать оппортунистические, «торговые»
отношения,
координироваться
или
конфликтовать с Россией, использовать НАТО в
качестве инструмента. Турки до недавнего
времени претендовали на моральный капитал
«мягкой силы», предоставляя жилье 3,5
миллиона беженцев, не позволяя им проникнуть
в Европу. «А для такой роли требуются деньги,
более лёгкий доступ к европейскому рынку,
более лёгкое передвижение граждан Турции», указывает профессор Пагулатос. [65] К его
словам мы добавим – ещё нужна особая,
турецкая наглость.
Превращение собора Святой Софии в
мечеть является переломным моментом и
одновременно
кульминацией
оскорбления.
Эрдоган предпочитает превратить Турцию в
глобальный маяк суннитского ислама, а не
поддерживать видимость светского государства.
В таких рамках, действительно, статус-кво в
Лозанне сужается, и кемализм похоронен самой
же нео-османской Турцией. Решение о соборе
Святой Софии является результатом подобного
пересмотра, а также резкого внутреннего
ослабления Эрдогана. Демонстрация силы
пропитана смесью высокомерия и отчаяния,
нацелена на приток свежего воздуха от давно
популярного стимула, с помощью чего он
пытается компенсировать тяжёлые политические
потери из-за военных неудач и экономического
кризиса. В итоге турки реально попали в самый
настоящий капкан. «Но пойманное в ловушку
руководство ещё более непредсказуемо и
опасно. Как вы реагируете на режим, который
проводит военные операции как на рубежах, так
и на территории Сирии, Ирака, Ливии? Кто
вмешивается, усиливая подрывные силы, в
арабские страны, такие как Египет, Саудовская
Аравия, ОАЭ? – спросил греческий профессор. В основе реакции, конечно же, лежит

оборонительное укрепление, готовность наших
вооружённых сил, сдерживание, необходимость
максимизировать стоимость горячего столкновения для горячей головы соседа. Укрепление
без войны, с самообладанием, хладнокровием и
решительностью. Если человек, стоящий перед
вами, наводит на вас ствол пистолета, то не
следует вставлять в дуло цветочек».
Далее Пагулатос рассуждает о самой
Греции, констатируя, что к усилению Турции
привело также и ослабление Греции. Но вот его
замечание о том, что «не следует в дуло
пистолета вставлять цветочек», мы чистосердечно передаём правительствам Армении и
Арцаха. Дамы и господа из «правительств» - не
ерундите, во время грохота пушек всё должно
«спать», в том числе ваши миролюбивые
«инициативы». Вернёмся к статье греческого
профессора. Он справедливо отметил, что
эскалация турецкого вызова всей планете
совпадает с геополитическим созреванием ЕС и
беспрецедентной дипломатической деятельностью Германии. Первое большое испытание,
вероятно, будет во время председательства
Германии, которая, конечно, ищет стабильности
и спокойствия. Если пандемия была ускорением
фискальной консолидации ЕС, то вызов Турции
и разрыв, оставленный США, мобилизуют более
сильную европейскую внешнюю политику,
причём с участием и Парижа, и Берлина. Но
здесь у ЕС – предел возможностей. Согласно
Общей внешней политике и политике безопасности (CFSP), статья 42 касается совместных
военных миссий за пределами ЕС, и только
последний, 7-й пункт вводит принцип взаимной
помощи в случае вооружённого нападения со
стороны государства-члена. Перспектива CFSP
заключается в расширении сотрудничества
вокруг Франции и Германии, а это требует
времени, которого не осталось. Нужно быть
готовым защищать свои интересы от Турции в
Гааге, советует Пагулатос: «Как говорят на
Ближнем Востоке, никто не отвоюет за тебя
твою войну, и что-то они об этом знают. А в
Европе, во всяком случае, никто не разрешит
ваши споры от вашего имени». [66] Армения и
армяне, другие народы, испытывавшие и
испытывающие постоянные угрозы во стороны
Турции – у грека отличный совет для вас,
прислушайтесь…
Как могут видеть сами наши читатели, так
уж выходит, что мы вынуждены обращаться к
теме о Турции и её действиях в разных регионах
планеты. Это – просто отражение объективной
реальности. В мире неспокойно, и турки
поднадоели не только грекам или египтянам.
Этому способствует и то обстоятельство, что из-
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Арцахе против армян действительно пытались
воевать террористы-джихадисты из Сирии.
Потому что несчастного мальчика-езида не
просто убили, уже безоружного и беспомощного
– преступники надругались над телом погибшего
Героя Армянской армии. Сколько террористов
из Сирии в 2016-м турки перебросили в Баку –
мы и сейчас не знаем. Но, благодаря
свидетельствам дипломатов Канады, аккредитованных в Баку, мы 4 года назад узнали, что из
бакинского аэропорта «Бина» в Турцию в те дни
улетали как минимум три военно-транспортных
самолёта, битком набитые трупами …турок или
сирийских террористов? Пусть это выяснит СНБ
Армении… Да и в целом – переброска
террористов у Турции всегда получалась. В 90-е
годы против армян Арцаха воевали террористы
из преступной организации «Серые волки» (Боз
курт), турки помогали «экспортировать» в
Азербайджан террористов из Афганистана
(«душманов»), те же члены «Серых волков»
десятками убивались Российской армией в
Чечне, и так далее. Словом – это вот именно
почерк турка, удивляться нечему.
Но настораживает такой нюанс. Околовоенные круги в России крайне озлоблены,
потому что, как сообщал портал «Царьград», им
стало известно, что Турция собирается перебросить в Закавказье таких террористов, среди
которых вполне могут оказаться те самые
бандиты, на руках которых кровь русских – лётчика Олега Пешкова и морпеха Александра
Позынича, убитых в 2015 году. Тогда убивали
русских не столько «сирийские оппозиционеры», сколько именно преступники из «Серых
волков» и наёмники из так называемой «Хизб атТуркестани» (Партии Туркестана). [68] Убийцы
русских открыто фотографировались, демонстративно показывая пальцами «фирменный знак»
пантюркистов, и члены «Хизб ат-Туркестани»
им отвечали таким же жестом. Понятно, что в
Ливию, например, турки отправили именно
арабских террористов. А вот в Закавказье, на
наших фронтах, просто необходимо ожидать
появления
граждан
Турции,
а
также
представителей республик Средней Азии,
туркоманов из Сирии и Ирака, китайских
уйгуров и так далее. У уйгуров же пункт
пересылки (из Китая на Ближний Восток) был
именно Баку. Выразим надежду, что у нас всётаки есть спецслужбы, а не только «органы
борьбы с коррупцией» и по «засаживанию в
камеры», и наши спецслужбы во 100 крат лучше
нас и своевременно узнают, кто, сколько, откуда
и куда будет направлен Турцией в Закавказье.
Но во второй половине июля резко
обострилась ситуация и в Афганистане, и

за неопределённой политики Армении внутри
региона, Анкара, Баку и их союзники посчитали,
что Армения ослабла, прежде всего, в плане
военной обороны и безопасности. И недавние
бои (12-14 июля) на армяно-азербайджанской
границе, последующие «остаточные» вооружённые провокации «кавказских татар» на
Таушском (Шамшадинском)направлении – на
наш
взгляд,
реальное
и
хорошо
просматривающееся доказательство правоты
нашей точки зрения. Пока не станем говорить,
что же ждать от наших врагов, в особенности в
приграничье и в особенности – со стороны
Нахиджеванской области. Мы хотим, чтобы
вместе с нами все граждане Армении и, вообще,
мировая общественность, обратили особое
внимание на одно из сообщений от 19 июля 2020
года. Террористы из числа представителей так
называемой
«сирийской
оппозиции»
в
ближайшие дни могут быть направлены
турецкими военными на поддержку армии
Азербайджана, сообщило в тот день агентство
ТАСС, ссылаясь на курдское агентство «Firat»:
«Турция готовит переброску боевиков из так
называемой «Сирийской свободной армии» в
Азербайджан. С этой целью в Джендерисе,
Раджу и Африне открылись пункты записи
наёмников. Контракт с боевиками будут заключать на полгода. Каждый из них за месяц
получит $3,5 тысячи». Никаких других
подробностей о предполагаемом количестве
наёмников и сроках их отправки в Азербайджан
не приводится. [67]
Сказать, что удивлены этим сообщением –
мы не можем. Турция ведь и в африканской
Ливии действует таким же методом – отправляет
на помощь турецким марионеткам террористов
из Сирии, вероятней всего – из числа тех, кто
сейчас продолжает оккупировать сирийскую
провинцию Идлиб. Сообщения различных
мировых СМИ сильно отличаются друг от друга
– так, в западных СМИ фигурировала цифра, что
Анкара якобы смогла переправить в Ливию от 30
до 35 тысяч наёмников. Ближневосточные СМИ
показывают более скромные данные – террористов, отправленных из Сирии в Ливию, не
больше 3-3,5 тысяч человек. В любом случае,
мир признаёт, что в курсе того, что Турция
провоцирует продолжение гражданской войны в
Ливии, отправляя туда террористов из
сирийского Идлиба. А вот в апреле 2016 года и
мы видели воочию – турки тогда прислали в
помощь Азербайджану какое-то количество
террористов из Сирии и Ирака. Зверское
убийство Героя Армянской армии, сына
езидского народа Кярама Слояна – достаточное
доказательство того, что в апреле 2016-го в
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никому не следует думать, что «это нас не
касается». В том числе – и армянам. И вопрос не
только
в
том,
что,
к
сожалению,
военнослужащие из Армении продолжают
«охранять задницы» военнослужащих из странчленов НАТО на аэродромах Кандагара и
Мазари-Шарифа. К сожалению, за всеми
последними событиями в Афганистане скрыт
очень опасный процесс – два врага Армении и
армян,
Турция
и
Пакистан
пытаются
реанимировать
агрессивный
суннитский
панисламизм. «Опекают» этот процесс …США и
Израиль. Выше уже упомянуто, что у Турции
есть план переброски террористов в Закавказье,
и опасения о том, что турки захотят
задействовать преступников в возможной войне
с Арменией и армянской нацией, являются
обоснованными. Мы также писали, что Анкара
явно захочет использовать в Закавказье террористов – тюрок по происхождению, ибо большая часть таких террористов сконцентрирована
в группировке «Хизб ат-Туркестани» (Исламская
партия Туркестана). Но теперь видна ещё одна
роль планов Турции – совместно с Пакистаном и
США, турки хотят разжечь войну и в
Центральной Азии, конечно – через Афганистан.
Предумышленное
убийство
пакистанскими
военными мирных граждан Афганистана – один
из шагов в направлении разжигания войны. Цель
сегодняшних усилий Анкары и Исламабада – всё
та же самая, «под нос» России и Ирана «засунуть» много войн. И теперь понятно, что помощь «Апшеронскому ханству» семей Алиевых
окажет не только Турция, но и Пакистан…
У
пантюркистов
и
панисламистов
Пакистана – давние, исторические связи. Начало
нынешних турецко-пакистанских отношений
было положено 100 лет назад. В Британской
Индии
в
1918-22
годах
существовало
«Халифатское движение», возникшее под
предлогом недопущения раздела Османской
империи Великобританией и в целом Антантой и
защиты самой идеи Халифата и турецкого
султана. Так как мусульмане, жившие в
Британской Индии, оказывали финансовую
поддержку кемалистам в ходе войны за независимость Турции, то Анкара в 1947 г. сразу же
установила дипотношения с новообразовавшимся государством Пакистан. Имел место и
личностный фактор. Основатель Пакистана
Мухаммед Али Джинна высоко отзывался об
Ататюрке. Аналогично поступал пришедший к
власти в 1999 г. президент Первез Мушарраф.
Обе страны оказывают постоянную эффективную поддержку друг другу на международном
уровне. В 1974 г. Пакистан был единственной
страной, поддержавшей турецкую операцию на

Кипре. В 2003 г. во время переговоров со своим
турецким
коллегой
Реджепом
Тайипом
Эрдоганом премьер-министр Пакистана Шаукат
Азиз заявил: «Какие бы шаги Турция ни
наметила в отношении Северного Кипра, мы
говорим, что поддерживаем её без всяких
оговорок, на 100% мы на турецкой стороне».
Президент Мушарраф также заявил, что
«Пакистан полностью поддерживает борьбу
турок-киприотов за их справедливое дело». [69]
Несмотря на ухудшение двусторонних
отношений в 1990-е (причина - то, что Турция
поддерживала «Северный альянс», а Пакистан
помогал Исламскому Эмирату Афганистан и
«талибам»), в 2001 г. президент Турции Ахмет
Недждет Сезер заявил о поддержке Пакистана в
Кашмирском конфликте. А Эрдоган в июне 2003
г. заявил: «Мы считаем, что все действия
Пакистана по разрешению проблемы Кашмира
очень позитивны, и мы высоко оцениваем их.
Турция полностью поддерживает Пакистан по
Кашмиру. Проблема должна быть решена как
можно скорее». В феврале 2020 г. отношения
Анкары и Нью-Дели ухудшились из-за открытой
поддержки президентом Эрдоганом Пакистана и
кашмирских террористов, а также обещания
турецкого президента помочь Исламабаду в
конфликте с Группой разработки финансовых
мер
по
борьбе
с
отмыванием
денег
(межправительственная организация, которая
занимается
противодействием
отмыванию
преступных
доходов
и
финансированию
терроризма). Мы сообщали гражданам Армении
о том, как жёстко и даже грубо осадило
руководство
Индии
в
то
время
«не
успокаивающегося» Эрдогана.
Необходимо отметить высокий уровень
сотрудничества двух стран в военной сфере. В
годы холодной войны обе страны состояли в
военно-политическом блоке СЕНТО. В 1988 г.
была создана Турецко-пакистанская военная
консультативная группа для обмена опытом в
военном образовании и оборонной промышленности. В 2003 г. была образована организация «Высший военный диалог». Периодически
Турция и Пакистан проводят совместные
военные учения. На территории Турции в начале
1990-х модернизировались пакистанские самолеты F-16. Кроме того, за последние два года
Турция стала вторым после Китая поставщиком
вооружений для пакистанской армии, в
частности, в 2018 г. Пакистан приобрёл 30
турецких вертолётов T-129 на сумму $ 1,5 млрд.
11 октября 2019 г. премьер-министр Пакистана
Имран Хан поддержал операцию турецких войск
«Источник мира» на севере Сирии. Это не было
случайностью, так как Пакистан ранее поддер-
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Министр иностранных дел Ирана Мохаммад
Джавад Зариф выразил полную готовность его
страны оказать любую необходимую помощь
Ливану после того, как в столице Ливана
произошла эта трагедия. В телефонном
разговоре 5 августа со своим новоназначенным
ливанским коллегой Чарбелем Вехбе Зариф ещё
раз выразил соболезнования иранского народа
ливанскому народу в связи со смертельным
взрывом в Бейруте, заявив, что Иран готов
оказать любую гуманитарную, медицинскую и
инфраструктурную помощь Ливан, чтобы
помочь ему справиться с нынешней ситуацией.
Версий о трагедии будет ещё много, тем не
менее. Однако из Ирана 4 августа сообщили
тревожные и много говорящие новости. После
взрыва в Бейруте были опубликованы
радиолокационные
снимки
«необычных
патрулей и разведывательных операций»
четырёх самолётов-шпионов ВМС США на
береговой линии Ливан-Сирия, сообщало
агентство Mehr News. [71] В связи с этим
некоторые эксперты по безопасности заявили,
что существует вероятность саботажа со
стороны США, добавив, что американские силы
могли запланировать диверсионную операцию в
последние дни. Аналитики безопасности
считают, что это беспрецедентно. Важность
этого
момента
и
публикации
этих
радиолокационных изображений заключается в
том, что источники американской разведки
знали о существовании 50 тонн нитратов,
которые хранились в этом порту около 9 лет.
Любой человек, благодаря иранцам, может
найти эти публикации – и каждый может
спросить у специалистов, что могут говорить эти
радиолокационные снимки и для чего прямо
перед взрывом американские военные самолёты
«исследовали» ливано-сирийское побережье. В
Иране же убеждены – это именно теракт, или
даже военная атака, и именно США и Израиль
извлекут наибольшую выгоду из взрыва и
разрушений в Бейруте. Израиль и Запад уже
утверждают, что якобы взрыв произошёл в
помещениях порта, контролируемых партией
«Хезболлах» (шиитской). Но ещё 4 августа
«Хезболлах» опровергла эти утверждения.
Что мир видит? То, что в основном
пострадали шиитские и армянские кварталы
Бейрута, а также в результате взрыва получило
незначительные повреждения здание посольства
РФ в Бейруте. Будет следствие – и когда
появятся первые официальные данные, мы
сумеем узнать и понять, а случайно ли, что
пострадали в Бейруте в основном шииты и
армяне. Но тогда….при взрыве в Бейруте США
и Израилю явно помогали агенты спецслужб

живал Турецкую республику в борьбе с Курдской рабочей партией (PKK). Ещё один важный
нюанс - под управлением Фонда просвещения
Турции в Пакистане действует сеть школ и колледжей с преподаванием на турецком языке. [70]
Понятно, что союз турок и пакистанцев в
основном направлен не столько против нас,
армян, сколько – против России, Ирана и Китая,
коль скоро за Анкарой и Исламабадом явно
видны «очертания» спецслужб США и Израиля.
И когда, например, в самом конце августа
Объединённые арабские эмираты (ОАЭ) заключили капитулянтское соглашение с Израилем, то
Иран тут же обвинил ОАЭ в предательстве
Ислама и в допуске Израиля и его спецслужб в
Персидский залив. Обвинение крайне тяжёлое
для арабских монархий, входящих в состав ОАЭ.
Но тут есть место и для республики кавказских
татар – ей явно поручено любым способом
затруднять военное сотрудничество России и
других стран с Арменией. Теперь перенесёмся к
Средиземному морю. Трагедия в Ливане
потрясла весь мир. Вряд ли кто сможет что-то
утверждать, но кто взорвал корабль некого
«бизнесмена-уроженца Хабаровска», заполненный селитрой – это очень большой вопрос. И
предстоит выяснить, умышленно или по
причине своей кретинства этот «бизнесмен»
(национальная принадлежность не указывается)
ещё около 9 лет назад оставил этот корабль в
Бейрутском порту, предварительно объявив о
своём банкротстве… Мог ли быть взрыв
результатом небрежности и халатности? Всё
могло быть, конечно. Но мы предчувствуем –
тут в Бейруте, состоялась своеобразная «месть»
за взрыв американского авианосца «USS
Bonhomme Richard» в США, имевший место 12
июля. То есть – это предварительно
готовившийся теракт. А «бизнесмен из
Хабаровска» просто в нужное время передал
точные данные, где и что стоит… Сильный
взрыв потряс Бейрут, в Ливане, с силой
землетрясения, за которым последовала ударная
волна, разрушившая большую часть города.
Взрыв, по-видимому, последовал за пожаром,
который вспыхнул в районе порта города, судя
по видео с места происшествия. Причина взрыва
была сразу неизвестна. Сила взрыва сотрясла
здания, которые затем были снова поражены
ударной волной, которая выбила окна, раня
людей осколками стекол. Сотни убитых, тысячи
раненных, свыше 300 тысяч бейрутцев остались
без домов и квартир. Губернатор Бейрута
Марван Аббуд назвал это «национальной
катастрофой», а премьер-министр Ливана Хасан
Диаб объявил день траура.
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Турции. У Анкары довольно разветлённая
агентурная сеть в Ливане. И когда а конце июня
в Бейруте прошли антиармянские провокационные митинги и шествия, то это было делом
рук Турции и её агентуры. Тогда всё встаёт на
свои места. Армяне – враги турок, шииты –
враги Израиля, между шиитами и христианами
(в том числе армянами) Ливана с осени 2014 г.
действует соглашение о совместной обороне от
суннитских террористов, которых опекали и
опекают…кто? Правильно – США, Израиль и
Турция. И никому не надо думать, что якобы
«американцы не в курсе», кто взрывал
Бейрутский порт и кто в итоге убивал армян и
шиитов в столице Ливана. Иран предоставил
данные, как мы уже отметили выше по тексту, о
том, что незадолго до взрыва самолёты-шпионы
США подозрительно летали над Средиземноморским побережьем Сирии и Ливана…
Но почему-то после трагедии в Бейруте
опять в социальных сетях армяне-руссоненавистники возобновили пропагандистские
«операции»… против России и её президента.
Звучит это приблизительно так: «они (т.е. Россия
и Путин) вооружают наших врагов по обе
стороны от Армении». Интересно, а сколько
платят таким гражданам Армении (или армянамгражданам других стран) те центры, которые им
приказали возобновить эту агитацию? В какой
валюте платят – неужели в долларах США,
которые изо дня в день теряют силу? А в какой
валюте платят таким армянам за то, что
усиленно молчат о прямом участии Израиля не
только в поставках оружия Турции и
Азербайджану – в израильских шекелях или
тоже в долларах США? Впрочем, это не наш
вопрос – не станем считать деньги в чужих
карманах, есть такие, которым не стыдно
предательством зарабатывать… Мы бы предложили «пропагандистам» такого уровня рядом с
их «обвинениями» хотя бы упоминать о том, что
РФ усиленно вооружает (тем или иным
способом) также и Иран с Китаем – явных
антиподов и конкурентов «наших врагов по обе
стороны от Армении». Наше внимание привлекло…официальное заявление пресс-службы
президента Азербайджана от 13 августа 2020 г.
«Президент И. Алиев 12 августа позвонил
Президенту РФ В.Путину, в ходе которого он
проинформировал его об армянской провокации
12-16 июля на армяно-азербайджанской границе.
И. Алиев отметил, что в результате этой
провокации погибли азербайджанские военные и
один гражданский, кроме этого, пострадали
жилые дома в приграничных селах», отмечается в информации. А далее следует самая
настоящая жалоба бакинцев…на Россию:

«После столкновений на армяно-азербайджанской границе, из России через воздушное
пространство Казахстана, Туркменистана и
Ирана в Армению было доставлено свыше 400
тонн военных грузов и основной целью его
телефонного звонка является прояснить этот
вопрос». В частности, Алиев заявил, что,
начиная с 17 июля, имеют место интенсивные
грузовые поставки военного назначения из РФ в
Армению, и этот вопрос вызывает серьезное
беспокойство в Азербайджане. [72] Теперь
граждане Армении понимают, на кого работают
армяне-руссоненавистники и пропагандисты?
Правильно – не только на США и Израиль, но и
на турок и кавказских татар.
Понятно, что у предателей-армян в
приоритете – верное служение США.А, может
быть, и Израилю? И это мы утверждаем,
основываясь
на
заявлениях
заместителя
помощника госсекретаря США Стивена Бигана
от 13 августа в ходе ежегодной конференции
«Грузия и соседство». Вначале он вроде бы
привычно болтал о Грузии: «Мы вынуждены
удвоить наши попытки, давление на Россию с
целью полного выполнения Соглашения о
прекращении огня от 2008 года, отказа от
признания независимости Южной Осетии и
Абхазии и оккупации грузинских территорий».
А вот дальше вышел и на тему армяноазербайджанских
боевых
столкновений:
«Столкновения между Азербайджаном и
Арменией, вспыхнувшие в июле, подчеркивают
необходимость урегулирования конфликта в
регионе и работы в этом направлении». Стивен
Биган в «нашем вопросе» всё-таки был
осторожен: «Будучи сопредседателем Минской
группы ОБСЕ, США призывают все стороны
соблюдать соглашение о прекращении огня и
воздержаться от провокаций». Однако вчитаемся
в то, что он сказал в заключение: «США
работают и будут продолжать совместную
работу с Грузией над выработкой общего
видения безопасности Южного Кавказа и
Центральной Азии, чтобы регион был свободен
от конфликтов и влияния. США будет
акцентироваться на демократическом управлении и экономическом развитии». [73]
В чём состоит «общее (с Грузией???..)
видение» безопасности в нашем регионе – Биган
сформулировал однозначно – американский
дипломат предлагает удвоить давление на
Россию в Закавказье, во всём Закавказье, а не
только в суверенных Абхазии и Южной Осетии.
Но у нас такое впечатление, что Биган говорил
об «общем видении безопасности Южного
Кавказа и Центральной Азии» не в смысле, что
имеется некое общее американо-грузинское
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идентифицировал их как стратегический
самолёт-разведчик RC-135 ВВС США и самолёт
базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС
США». Русский пилот «ненавязчиво» заставил
американцев быстро развернуться и улететь в
сторону,…конечно, Турции. [74]
Тут мы добавим: дело в том, что 2 августа
ВМС и ВВС США провели учения на Чёрном
море. В манёврах приняли участие эсминец USS
Porter, самолёт-разведчик Poseidon P-8A, четыре
истребителя F-16, а также самолёт-заправщик
KC-135 Stratotanker и беспилотник MQ-9 Reaper.
С 20 по 27 июля в акватории Чёрного моря
прошли украино-американские учения «Sea
Breeze-2020». В них также приняли участие
военные из Грузии, Болгарии, Норвегии,
Франции, Румынии, Испании и Турции. Всего
были привлечены около 2 тыс. человек из девяти
стран, в том числе более 20 кораблей, а также
самолёты и вертолёты. Однако все эти
демонстративные учения, не скрывающие
антироссийской направленности, давно завершились. И 19 августа «прикрывали» американские
самолёты только турецкие военные. Интересно:
чем будет аргументировать турецкий президент
Реджеп Тайип Эрдоган такое трогательное
отношение турецких военных к авиации США,
когда ему придётся снова экстренно звонить
«большому другу» - российскому коллеге
Владимиру Путину? Поживём – увидим…
Но вот теперь – о втором инциденте,
происшедшем 19 августа. Над сирийской
провинцией Идлиб, но ближе к побережью
Средиземного
моря,
были
сбиты
два
беспилотных летательных аппарата [БПЛА]
США. По меньшей мере, один из них оказался
американским разведывательно-ударным БПЛА
MQ-9 Reaper. Изначально протурецкие боевики
сообщили
об
уничтожении
российского
беспилотника в небе над Идлибом с помощью
переносного зенитного ракетного комплекса
[ПЗРК]. Однако в обломках сбитого БПЛА
опознали один из американских MQ-9, которые
в последние дни стали летать в этом районе
значительно чаще. Позднее в Пентагоне
признали, что ВВС США «потеряли два
беспилотника над Сирией после столкновения в
воздухе». При этом тип второго БПЛА не
называется. Несмотря на заявление США о
столкновении в воздухе двух БПЛА, что, по
версии американских военных, и стало причиной
их крушения, в сети опубликованы фото и видео
поражения MQ-9 ракетой. При падении он уже
горел. Об этом же свидетельствовал взрыв в
воздухе. А вот местные сирийские источники
уже дали более правдоподобную информацию:
атаковать американский БПЛА могли по ошибке

видение. Нет – на самом деле у США общее
видение проблем безопасности в нашем регионе
только с Англией, Турцией и Израилем. А это
автоматически означает – и с Азербайджаном.
Задумайтесь и делайте выводы, граждане
Армении. Алиев «не доволен» 400 тоннами
военных поставок из России в Армению –
американец Биган предлагает «удвоить давление
на Россию». Кому из армян и что конкретно не
понятно? Бакинцы, как видим, - и это не без
согласования с Турцией, открыто идут против
России и Сербии, которые и не скрывают, что
поставляют вооружения и боеприпасы Армении.
Но из заявлений Стивена Бигана очевидно, что
руководство у Турции и кавказских татар общее
– это США. Не ошибёмся, если добавим – и
Израиль. Этот вывод у автора данного материала
созрел ещё в 1992 г., когда впервые стало
известно об активном проникновении Израиля в
республику кавказских татар, а затем многократно подтверждалось в начале двухтысячных
годов, когда Иран несколько раз «ловил»
израильтян и кавказских татар на том, что в
«Апшеронском ханстве» действуют диверсионно-разведывательные
и
подрывные
базы
Израиля. Кстати, есть подозрения, что и в зоне
военных действий в Арцахе – в 2016 г. сами
израильтяне признавались, что их специалисты
принимали участие в апрельской агрессии
кавказских татар и Турции.
19 августа произошло два инцидента, и если
рассматривать оба случая в одном ракурсе, то
получим такой результат: географически эти
события как будто бы не связаны, хотя в обоих
случаях или наблюдателями, или действующими
лицами были турецкие военные. И поскольку, в
принципе, между Чёрным и Средиземными
морями расстояние не такое уж большое, мы
предлагаем читателям рассматривать выше
упомянутые инциденты как единое целое, с
миллионом взаимосвязывающих нитей. Вначале
– о первом случае, имевшем место над Чёрным
морем. Этот эпизод произошёл по времени
раньше, чем второй. Поэтому правильно вначале
описать этот инцидент. 19 августа сообщили в
Национальном центре управления обороной РФ
заявили, что российские средства контроля
воздушного пространства обнаружили над
Чёрным морем две воздушные цели, приближающиеся к российской границе: «Для
опознавания воздушных целей и недопущения
нарушения государственной границы РФ в
воздух был поднят истребитель Су-27 из состава
дежурных по противовоздушной обороне сил
Южного военного округа. Экипаж российского
истребителя
приблизился
на
безопасное
расстояние
к
воздушным
объектам
и
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турецкие военные, находящиеся в Идлибской
зоне
деэскалации.
[75]
Незадолго
до
уничтожения двух американских БПЛА, ВКС
России нанесли удар по позициям исламистского
альянса «Хайят Тахрир аш-Шам» (бывшая
«Джебхат ан-Нусра») и их союзников в западной
части провинции Идлиб. В южном секторе
идлибского фронта продолжают действовать
сразу несколько террористических группировок,
включая «Хурас ад-Дин» и «Исламскую партию
Туркестана» (т.е. «Хизб ат-Туркестани»), что
является
нарушением
российско-турецких
договорённостей от 5 марта текущего года.
Так по ошибке турки сбили американские
БПЛА или…со страху? ВКС России вновь
активно совершают боевые вылеты и наносят
удары по протурецким бандитам-террористам.
Турки, не исключено, действительно хотели
сбить «что-то» именно русское. Но –
передумали. Трудно себе представить, что у
Турции – союзника США по НАТО, не было
данных о том, какие БПЛА есть у России, а
какие – у США. Нас спросят – при чём тут
страх? Объяснение простое – видя, как один Су27 гонит два американских самолёта почти до
Турции (над Чёрным морем), турецкие военные
занервничали. И на «нервной почве ошиблись» сбили американцев, ну согласитесь – а вдруг бы
ВКС России «по ошибке» ударили бы по
туркам? И Сирия – это постоянная «головная
боль» в отношениях Россия-Турция и ИранТурция. Не случайно 17 сентября, на брифинге в
Москве официальный представитель МИД
России Мария Захарова заявила, что Турция
затягивает выполнение своих обязательств по
меморандуму о нормализации ситуации в
Идлибской зоне деэскалации на северо-западе
Сирии. [76] Нет – ну, конечно, Захарова
говорила и о провокационной роли «акций»
США и Израиля в Сирии. Но понятно, что пока
остриё в очередной раз направлено против турок
– ведь с США и Израилем у России нет
договоренностей о «нормализации ситуации» в
Сирии.
После наших довольно пространных и
объёмных изысканий, встаёт вопрос – с какимтаким феноменом столкнулась планета в лице
резкой активизации Анкары на международной
политической арене? Не преувеличение сказать,
что 2020 год, наряду с другими проблемами
межгосударственных противостояний, вернул
планету как бы назад – в прошлое, пусть и
довольно отдалённое, когда турки (точней –
почившая в бозе после 1-й мировой войне
Османская империя) считали закономерным
«совать нос» не в свои дела. Историей сейчас
заниматься
не
станем,
но
постоянные

навязчивые «услуги» Турции, например, в
мусульмано-хорватской
части
пока
ещё
существующей страны-лимитрофа Боснии и
Герцеговины, Албании и, после 2008 г. –
«независимом албанском Косово» в последние
лет 20-30 явно и зловеще напоминают времена,
когда все Балканы были оккупированы турками.
Семья боснийских мусульман Иззетбеговичей и
косово-албанские лидеры – так это ж вообще,
практически агентура спецслужб Турции…
Уже сейчас можно предвидеть, как
возмутятся в Турции и сателлиты-марионетки
Анкары, но вряд ли кто-то всерьёз воспримет
бурные протесты турок и протурок. На факты,
причём накопившиеся именно за последние
десятилетия, никому не стоит закрывать глаза. И
сегодня речь идёт лишь о том, воспринимать ли
новейшую политику Турции как доказательство
неоосманизма, авторство в котором «записано»
за бывшим премьер-министром Турции Ахметом
Давутоглу, или же мир видит некую
завуалированную форму реанимирующегося
пантюркизма? Для многих эти явления – как бы
одно и то же, но на самом деле разница
существенная. Османизм - политическая
концепция
государственного
устройства,
возникшая в среде «новых османов» в период,
предшествовавший
первой
Конституции
Османской империи (1886-88 гг.). Появлению
оттоманизма
(османизма)
способствовали
реформы Танзимата, в частности изданный в
1856 г. султанский рескрипт Хатт-и хюмаюн, в
котором говорилось о полном равенстве
подданных всех конфессий, а также Закон о
национальностях 1869 г., вводивший общее
османское гражданство вне зависимости от
религиозной и этнической принадлежности.
Османизм находился под сильным влиянием
Монтескьё и Руссо, а также идей Французской
революции. Его сторонники декларировали
равенство миллиетов (конфессий) и равенство
всех подданных империи перед законом.
Система миллиетов не нарушалась, однако
увеличивалась роль светских организаций.
Начальное образование, воинская повинность и
подушный налог должны были касаться как
мусульман, так и немусульман.
Приверженцы османизма считали, что это
поможет решить социальные проблемы, которые
встали перед государством. Однако османизм
был отвергнут многими подданными империи.
Мусульмане видели в нём ликвидацию
собственного превосходящего положения, а
немусульмане воспринимали его как шаг к
отмене традиционных привилегий. К тому же
система образования, в сущности, означала, что
взят курс на «мягкую» ассимиляцию нетурок –
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видом местных «демократов, борющихся против
власти», Анкара опирается….на тюрок –
туркоманов. И на помощь якобы «арабской» и
«болеющей за Халифат» (и т. д.) террористической группировке «Исламское государство»
Анкара инициировала создание Исламской
партии Туркестана («Хизб ат-Тюркистани»), в
бандитские отряды которой вбирала и
современных жителей Азербайджанской республики, и выходцев из государств Средней Азии,
Афганистана, из тюркских и кавказских народов
России, даже – из числа уйгуров Китая…
Чем занимались и занимаются террористы
из Исламской партии Туркестана, которую
нередко называют и «Туркестанское исламское
движение», «Исла́мское движе́ние Восто́чного
Туркеста́на», как бы подчёркивая, что их цель –
не содействие (якобы!) пантюркистам Турции, а
«преобразования» в «Восточном Туркестане»,
т.е. в китайском Синцзяне? Убийствами. И
грабежом. По крайней мере, так обстояли дела в
Сирии и Ираке в период 2014-20 гг., когда и
шла эпопея – вначале удачных наскоков
террористов под флажками ИГ, к которому
якобы «на помощь» пришли боевики из
Исламской партии Туркестана, а затем –
антитеррористическая война, начатая Ираном и
Россией как помощь законным правительствам
Ирака и Сирии. Кстати, чтобы никто не думал,
что в помыслах Турции и её уйгурских адептов –
«ничего плохого», борьба за объединение и
тюркскую «идентичность». Ну, во-первых,
сейчас известно, что сами уйгуры на более чем
30% генного материала – это иранцы и…армяне.
Ещё раз повторим – историю «глубоко копать»
оставляем историкам. Как это «получилось» разговор долгий и к нашей теме непосредственного касательства не имеет. Во-вторых, а кто
сказал, что в цели пантюркистов не входит и
нечто иное? Верить Турции и её адептам – это
верх глупости и наивности. Уйгуры Исламской
партии Туркестана открыто говорят – а они
хотят…уничтожить Китай! Сие уйгурское
(тюркское) незаконное вооружённое формирование публично провозгласило, что его целью
является не просто создание независимого
исламского
(шариатского)
государства
в
Восточном Туркестане (Синьцзяне), но и
…обращение всего китайского народа в ислам!
Для тех, кто не верит: читаем у самих
пантюркистов - Bashir, Shaykh. «Why Are We
Fighting China?.» NEFA Foundation (1 июля
2008). — «...We are fighting China... China is an
enemy who has invaded Muslim countries and
occupies Muslim East Turkestan. There is no greater
obligation, aside from belief in Allah, than expelling
the enemies of Muslims from our countries.... We

то есть «отцы-идеологи» османизма стремились
«убивать» нетурок гуманным путём, подменяя
им историю и язык, культуру и т.д. И вот в
период
правления
(в
Турции)
партии
Справедливости и развития (AKP) в мире
заговорили о неоосманизме, связывая этот курс
не только с Давутоглу, но и с президентами
Абдуллой Гюлем (бывшим) и Реджепом
Тайипом Эрдоганом.
Пантюркизм – явление намного опасней.
С внешней стороны – ну, просто политическое и
социально-культурное течение, распространённое в государствах, населённых тюркскими
народами, в основе которого лежат идеи о
необходимости их политической консолидации
на основе этнической, культурной и языковой
общности. Сформировалось во второй половине
XIX века. Движение началось среди тюрков в
Крыму, изначально стремившихся объединиться
c тюрками Османской империи. В России
вообще отмечались три центра пантюркизма –
помимо Крыма (Исмайила Гаспринского),
назывались Казань и Баку. Но следует быть
объективными – пантюркизм был более
варварской идеологией, чем османизм. И
проводниками пантюркизма были младотурки –
члены масонской партии «Иттихад-ве-терекки»,
«отметившиеся» геноцидами армян, греков,
ассирийцев, езидов и других нетурок. Вроде бы
в главном османизм и пантюркизм действительно копировали друг друга - в 1908 г. вышла
в свет статья некого Али Гусейнзаде
«Turkuleshmek, Islamlashmak, Zamanlashmak»
(Тюркизация, Исламизация, Модернизация) в
которой идеи обоих течений нашли дальнейшее
развитие. Но разница в том, что пантюркисты в
случае
сопротивления
тюркизации
и
исламизации сразу же и однозначно «брались за
ятаган» и вырезали сопротивляющихся, и в
принципе, если рассматривать сегодняшние
дела, то после лета 2013 г., когда Эрдоган сам
разрушил формат мирного процесса с Курдской
рабочей партией (PKK) в Турции и иракских
горах Кандиль, а затем взялся за уничтожение и
представленной
в
турецком
парламенте
прокурдской (так о ней чаще всего выражаются
и курды, и турки, и на Западе) Демократической
партии народов (HDP), «на ятаганы» поставлены
и различные курдские племена. То есть –
пантюркизм не был уничтожен после 1-й
мировой войны в 1919-24 гг., не был
уничтожен «светским государством» и
кемализмом, а если смотреть на нынешнее
поведение Анкары, то следует просто утверждать – ныне Турцией управляют именно
пантюркисты,
а
не
исламисты
или
неоосманисты. Ведь и в Ираке, и в Сирии, под
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are fighting China to make them testify that 'there is
no God but Allah, Mohammed is the Messenger of
Allah' and make them convert to Islam....». [77]
Краткий перевод примитивен – Китай враг,
потому
что
«оккупирует
мусульманский
Восточный Туркестан», но! – «мы воюем за то,
чтобы заставить китайцев принять Ислам»… Всё
ли ясно читателям? И, безусловно, - так сказать,
«тюркскй Ислам», не абы какой – а тюркский, а
что дальше – читайте выше по тексту:
«Turkuleshmek, Islamlashmak, Zamanlashmak»
(Тюркизация, Исламизация, Модернизация)…
На нащ взгляд, больше ничего доказывать
не надо – под сенью Турции у преступников
укрепилась идея о тюркизации и исламизации…и не только Китая. Уверены, что у
сторонников пантюркизма точно такие же
человеконеавистнические «цели» в отношении
всех нетюркских народов и Балкан, и России,
более того, им мерещится и тюркизация (а
значит – «стирание» из истории) даже мусульманского Ирана. И повышенная активность
пантюркистов в Ираке и Сирии (как местных,
так и «приезжих») – доказательство того, что
мир сталкивается отнюдь не с желанием
«мирно» ассимилировать тех, кто «мешал» и по
сей день «мешает» пантюркистам в реализации
их фашиствующих «идей». В СМИ сейчас
немало публикаций о том, что Турция как бы
малозаметно укрепляет позиции даже в таких
постсоветских республиках, как Украина,
Молдавия. Что уж говорить о Грузии или
Азербайджане – это просто вотчины Анкары. И
если в случае с Азербайджаном это воспринимается как должное, благодаря известной
формулировке «мы один народ – два государства», то прецедент Грузии более чем
удивителен, не говоря уже об Украине и
Молдавии. Правда, в случае с Украиной,
казалось
бы,
должно
было
наступить
отрезвление – и у турок, и у Киева, ведь
«вожделенный плод» для Анкары в 2014 г.
«ушёл» из Украины и вернулся к России. Тем не
менее, турецкие националисты, причём во главе
с президентом Эрдогана, не перестают пытаться
разыгрывать «крымско-татарскую карту».
Но ещё раз вернёмся к вопросу об
укреплении позиций и, видимо, ещё нечто
большем, чем просто преобладание Турции в
Грузии. Помнится, что в июле этого года, когда
ситуация в Закавказье в который уже раз
становилась взрывоопасной, (в том числе из-за
приграничных вооружённых провокаций Азербайджана против Армении, в которой, как
следовало
из
различных
заявлений
и
публикаций, и МИД России видел «турецкий
след», о чём полупрозрачно намекал в своих

оценках), по многим странам мира пошла некая
«антиармянская волна». Что и как происходило в
течение ряда дней июля в разных городах мира
(а не только в России) – видимо, многие
эксперты и наблюдатели и сами в курсе – это не
просто «спонтанные» выражения недовольства
азербайджанцев,
турок,
тюрок-туркоманов
(Ближний Восток), просто протурецких и
пантюркистских кругов тем, что армия
Азербайджана потерпела поражение на границе
с Арменией. Нет – это, безусловно, «откуда-то
сверху» организованные пантюркистские атаки
на армян. Но, ещё раз напоминаем – всё
Закавказье сейчас идёт к краю пропасти, и вина
за это – на Анкаре.
В июле грузинское СМИ «Грузия и Мир»
провело беседу о перспективах мира и
стабильности в нашем регионе с бывшим
начальником Генштаба ВС Грузии, генералмайором Гиви Иукуридзе. Грузинский генерал
был в своих ответах откровенно пессимистичен
и встревожен. И когда его спросили, есть ли
угрозы конкретно для Грузии от обострения
армяно-азербайджанских отношений, или уже
угроза носит общий региональный характер, то
Иукуридзе ответил: «…Ни у одной из стран
этого региона нет той степени политической и,
тем более, экономической независимости,
которая на каком-то отрезке времени сделает
возможным быть изолированной от соседей. В
случае с Грузией существует несколько
серьёзных угроз, которые исключают то, что
широкомасштабное противостояние между
Арменией и Азербайджаном нас не коснётся.
Первое и самое главное - в Грузии есть довольно
многочисленные диаспоры, как армянская, так и
азербайджанская, у которых друг с другом не
очень хорошие отношения, и это всегда видно.
Не исключено, и легко предположить, что эти
диаспоры массово подключатся к конфликту,
если обстановка ещё более обострится, и в том
числе, подключатся к военным действиям, как
произошло в 1991-1994 годы, во время войны в
Нагорном Карабахе. Не говоря уже о тех
проблемах, которые потом могут последовать
за возвращением тех людей в Грузию… Теперь
вторая проблема - думаю, есть реальная угроза,
что со своей стороны Армения и Азербайджан
использовали территорию Грузии в военных
действиях для выполнения своих тактических и
оперативных целей. Тем более, что и у одной, и у
другой страны однажды уже была такая
попытка, что в своё время создало нам
серьёзные проблемы…». [78]
Ещё мрачней его прогнозы, связанные с
возможным подключением к «разборкам»
России и Турции. Это стоит прочитать: «За
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(ссылки на известнейшего и даже легендарного
грузинского дипломата и эксперта Гамлета
Чипашввили); 3) «К чему ведёт тихая оккупация
Турцией грузинской Аджарии» и др. Последний
материал ценен тем, что датирован 23 августа
2020 г., поэтому немножко цитаты: «Турки
быстро заселяют Аджарию. Везде слышна их
речь. В настоящее время более 65 тысяч турок
получили гражданство Грузии. Они активно
скупают
недвижимость
в
Аджарии.
Практически весь бизнес в автономной
республике в их руках… Граница для них понятие
условное. Через КПП они проходят без проблем,
садятся в автобус и едут в Батуми… Все
мусульманские
организации,
которые
действуют
в
Аджарии,
финансирует
правительство Турции. Их представители
вербуют местных юношей и девушек и
направляют их учиться в турецкие медресе.
Возвратившись в Аджарию, они становятся
активными пропагандистами ислама»… [80] И,
на наш взгляд, читателям будут интересны и
оценки
эксперта
Г.Чипашвили:
«Турция
фактически уже отобрала у нас Аджарию - и в
религиозном, и в экономическом плане. В
Аджарии давно функционируют десятки
различных мусульманских организаций, которые
прямо финансируются правительством Турции.
Главная цель этой политики - обращение
максимального количества местного населения
в ислам. Представители этих организаций
сотнями забирают из Аджарии для учебы в
турецких медресе девушек и юношей. Затем они
возвращаются на родину - и начинают активно
пропагандировать ислам. По сути, всё это одна
из составляющих стратегии «восстановления
Османской империи». Кстати, эту тему
периодически публично поднимает один из её
идеологов - президент Турции Реджеп Тайип
Эрдоган». [81] На наш взгляд, эти свидетельства
о «ползучей агрессии» Турции в Грузии и о
фактической оккупации Аджарии говорят о том,
что, например, генерал Г.Иукуридзе уже опоздал
со своими признаниями о том, что в Тбилиси
только-только начали «опасаться» турецких
агрессивных и «без спроса» действий. Как мы
видим, турки и не ждут того, чтобы, воспользовавшись «удобным моментом» в виде некой
очередной вспышки армяно-азербайджанских
противоречий, ввести войска – а зачем? Как
минимум, последние 2-3 года сами грузины
признаются в том, что Турция уже оккупировала
часть грузинской территории – Аджарию.
Кстати, эта особенность экспансии –
отправлять местных «аборигенов» именно в
турецкие медресе (Аджария), или открывать
турецкие «колледжи» на местах (Молдавия,

Арменией и Азербайджаном стоят два сильных
государства - Россия и Турция, которые, вместе
с обострением обстановки и расширением
масштабов противостояния, сделают всё, чтобы
помочь своим союзникам. Вот тут как раз и
возникает та угроза - если Турция, безо всяких
разрешений и договоренности, использует нашу
территорию в качестве военной базы и
плацдарма,
чтобы
помочь
братскому
Азербайджану. Кстати, в последний период
Анкара себя ведёт именно таким образом и ни во
что не ставит международные нормы, поэтому с
её стороны пересечение границы Грузии в
военных целях меня не удивит. Не говоря уже о
том, что, со своей стороны, и Россия, которая,
как известно, не имеет прямых границ с
Арменией, может здесь прорезать своего рода
коридор и таким образом оказать помощь
стране-союзнице».
В
сущности,
генерал
Иукуридзе беспокоится за то, что Грузия в
любом случае, при негативном развитии
ситуации в Закавказье, рискует оказаться
оккупированной, пусть и временно, и он
признаёт, что в этом случае Грузия окажется
беззащитной не только с севера, но и с югозапада, со стороны Турции. Он призвал грузин
зачеркнуть все надежды на Запад и
«международное сообщество»: «Власть также
возлагала на международное содружество
большие надежды и в августе 2008 года, но
началась война, и выяснилось, что за этими
надеждами
не
было
ничего,
кроме
обеспокоенности западных высокопоставленных
чиновников. То же самое произойдёт и сегодня.
И более того, Запад уже не является такой
геополитической данностью, каким был хотя бы
12-15 лет назад». При этом надо отдать должное
генералу – хотя и без слов осуждения, но он
открыто намекнул, что поведение Баку является
для Грузии самой большой опасностью: «Не дай
Бог, чтобы это (заявление министра обороны
Азербайджана о возможном нападении на
Армянскую АЭС – прим.) случилось, поскольку
Чернобыль будет цветочками для Закавказья, в
том числе - и для нас…». [79]
Но если быть совсем уж откровенными, то с
2018-19 гг. в самой Грузии, не говоря уже об её
географических соседях, откровенно с тревогой
говорят о том, что турки уже начали оккупацию
грузинских
территорий.
Не
углубляясь,
приведём
лишь
заголовки
некоторых
информационно-аналитических материалов на
эту тему, предложенных международной
общественности в течение 2018-20 гг.: 1)
«Аджария. Турецкая оккупация, которую никто
не заметил»; 2) «В Тбилиси заявили, что Турция
уже фактически «отжала» у Грузии Аджарию»
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Ливан, даже – Пакистан, Афганистан, до
недавних времён – Абхазия, Крым и т.д.), и
потом использовать выпускников этих медресе и
колледжей в своих, турецких интересах,
наглядно свидетельствует о том, что вопрос не в
реанимации Османизма или о Неоосманизме,
не о «восстановлении Османской империи»,
как считает Г.Чипашвили. Это в какие такие
века что-то афганское или из Британской Индии,
частью которого и является Пакистан, входило в
состав Османской империи? Такого не было
никогда. Так что перед миром – вовсе не
Османизм/Неоосманизм, а именно агрессивный
осовремененный пантюркизм, коль скоро
туркам мерещится «интеграция» вокруг Анкары
и носителей иранских языков, и носителей
различных языков Индостана, и грузинмусульман Аджарии (конкретно аджарцы и лазы
– они э не утратили своей языковой идентичности), а не только тюркоязычных, допсустим,
туркоманов Сирии, Ирака, тюркоговорящей
части
населения
Азербайджана,
тюрок
республик Средней Азии и уйгуров Китая.
Конечно, в одном материале все аспекты
развития и распространения пантюркизма в XXI
веке охватить не удастся никому. На наш взгляд,
необходима скоординированная и согласованная
работа экспертов и стратегических центров, и
спецслужб тех стран, кто становится объектом
экспансии пантюркистского кура Турции. В
этом выводе убеждает и то, что сейчас Анкара
резко активизировалась ведь и в акватории
Средиземного моря, причём это – не только
агрессивность
в
отношении
Греции
и
Республики Кипр, якобы, «из-за месторождений
газа на морском шельфе». Турки «вошли» в
Ливию – причём не только в виде турецких
военных советников, но и банд своих «прокси»,
которых сама Турция перебрасывала из зоны
«деэскалации» в сирийском Идлебе. Сейчас речь
идёт и о том, что Турция готовит переброску или
даже уже перебросила идлебских «прокси»бандитов в Азербайджан – дабы использовать
против армян. Идёт активное сближение с
руководством
Пакистана,
и
экспертыисследователи уже говорят о том, что турки и
пакистанцы станут ядром новой волны
агрессивного
суннито-фундаменталистского
терроризма. Там –
против греков и
православных славян (с католиками и
протестантами турки «почему-то» не особо
ссорятся…), тут – против армян и других, кто не
согласен с пантюркизмом на Кавказе, в третьем
месте – против Индии и Китая…
Разве не понятно, что пантюркизм, пусть
даже и «в исполнении» Эрдогана, клянущегося в
«любви» к России и Ирану, тем не менее –

неприкрытый враг Ирана и России в первую
очередь? И разве не понятно, что, помимо самой
Турции,
за
тактикой
распространения
пантюркизма стоят те же силы, которые
организовывали геноциды нетурецких граждан
Османской империи в первой половине XX века
(армяне, греки, ассирийцы, езиды, народ
Дълмик/Дъмлик, или дерсимские «курды», и
др.), а также те государства и актуальные элиты,
которые, не скрывая, называли и называют
Россию, Китай и Иран своими врагами? Наш
предварительный вывод однозначен – Турция и
её пантюркизм даже спустя 105 лет являются
инструментами в руках именно тех кругов,
которых бесит сближение стран «Великой
Троицы» Евразии, т.е. России, Ирана и Китая. И
ожидающиеся военные учения «Кавказ-2020», в
ходе которых, по предложению России, Ирана и
Китая, страны-участники учений будут решать
совместные задачи по борьбе с терроризмом, мы
предлагаем считать одним из этапов подготовки
отмеченных держав к борьбе и нейтрализации
турецких «прокси», причём не только на
Кавказе. И не зря в этих учениях Армения
готовится принять участие, а Азербайджан –
отказался. Ведь трудно постоянно делать вид,
что «ничего не понимаешь» и не видишь, что
планы пантюркистов выявлены и дешифрованы.
И процесс объединения усилий разведслужб и
вооружённых сил, по крайней мере, России,
Ирана и Китая показывает не только
антиамериканский, но и антипантюркистский
вектор.
Мы будем и дальше следить за тем, как
турки, их союзники и их хозяева (США и
Израиль) пытаются продлить своё политическое
существование на стыке регионов Закавказья,
Ближнего Востока и бассейнов Чёрного и
Средиземного морей. В этом материале мы
охватили далеко не всё – но политика не стоит
на месте. Уверены, что в сентябре и, вообще, до
конца 2020 г. многие исследователи будут
обращаться к теме о том, что хотят готовить
своим противникам США, Израиль и Турция. В
Армении никто не имеет права надеяться на то,
что нас не втянут в будущие противостояния –
по крайней мере, в конфронтации вокруг
Закавказья и Ближнего Востока. Собственно
говоря, нас уже втянули, «подарив» Армении
режим полуграмотных дилетантов во главе с
Пашиняном…
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տեխնոլոգիական ոլորտ
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Аннотация. Военная эскалация на азербайджано-арцахской границе в апреле 2016 года, а также боевые
действия на армяно-азербайджанской границе в июле 2020 года показывают, что между вооруженными силами
стран региона образовался некий дисбаланс, который может привести к эскалации конфликта, и возможно - к
войны. Такое развитие ситуации становится более очевидным, если принять во внимание недавние коррективы
в геополитических позициях России и Турции, которые имеют большое влияние в регионе. В данном
исследовании это предположение обсуждается в контексте «большой» экономической политики, которая
проводится в регионе Азербайджаном и Турцией совместно. В статье рассматриваются вопросы возможного
влияния углубления экономических отношений между Азербайджаном и Турцией на геополитические реалии в
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Abstract. The escalation of tension on the Azerbaijan-Artsakh border in April 2016, as well as the hostilities on the
Armenia-Azerbaijan border in July 2020, show that a certain imbalance has established between armed forces of the
region’s countries, which can lead to the conflict escalation and possibly – to the war. Such a development of the
situation becomes more obvious if we take into account the recent adjustments in the geopolitical positions of Russia
and Turkey, which have a great influence in the region. In this study, this assumption is discussed in the context of the
"grand" economic policy, which is carried out by Azerbaijan and Turkey jointly. The article examines the possible
impact of deepening economic relations between Azerbaijan and Turkey on geopolitical realities in the region. In
particular, the possible threats to the security of Armenia were assessed.
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Հետազոտությունն իրականացվել է ՀՀ գիտության կոմիտեի տրամադրած ֆինանսավորմամբ՝ 19Т-5B12 ծածկագրով
գիտական թեմայի շրջանակներում:
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Թուրքիա-Ադրբեջան տնտեսական համագործակցությունն առանցքային նշանակություն
ունի այս երկու երկրների համար, ընդսմին
հիմնվելով ոչ միայն տնտեսական պրագմատիզմի վրա, այլ նաև՝ «հուզական կողմնորոշմամբ» (emotionnaly-based) հարաբերությունների զարգացման տրամաբանության [2]։
Սակայն երկուստեք նպատակահարմար հարաբերությունների խորացումն ընդհուպ մինչև
«ռազմավարական» ուն(եր)ի նաև հստակ
աշխարհաքաղաքական հիմնապատճառներ թե՛
Թուրքիայի և թե՛ Ադրբեջանի համար։ Թուրքիայի տեսանկյունից դրանք հանգում են
հետևյալին. սահմանափակել Ռուսաստանի
աճող ազդեցությունը տարածաշրջանում, նվազեցնել Իրանի իսլամական քարոզչության ազդեցությունն Ադրբեջանում, խորացնել ազգայինէթնիկ կապերն Ադրբեջանի հետ, ինչը լրացուցիչ
հնարավորություն կտա տնտեսական մեծ
շահավետություն ստանալու այդ երկրի ածխաջրածնային ռեսուրսների շահագործումից [1]։
Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանին, ապա
Թուրքիան, ըստ էության, այն խարիսխն էր, որի
վրա Ադրբեջանը փորձեց կառուցել հայադրբեջանական պատերազմում պարտված
երկրի ապագան, երբեմն նույնիսկ վիճելի
հարցադրում առաջադրելով, թե արդյո՞ք ինչն
ավելի մեծ դեր խաղաց հետպատերազմյան
Ադրբեջանի զարգացման համար՝ ածխաջրածնային հարուստ պաշարները, թե Թուրքիայի
հետ բարեկամական գործընկերությունը։
Սույն հետազոտությունում վերլուծելու ենք
Ադրբեջանի և Թուրքիայի միջև տնտեսական
հարաբերությունների խորացման հնարավոր
ազդեցությունը տարածաշրջանում աշխարհաքաղաքական իրողությունների վրա և փորձելու
ենք գնահատել Հայաստանի համար հնարավոր
անվտանգային սպառնալիքները։
Կորոնավիրուսային համավարակով պայմանավորված տնտեսական իրավիճակն Ադրբեջանում
Ադրբեջանի պաշտոնական վիճակագրության
տվյալները փաստում են, որ կորոնավիրուսի
համավարակով պայմանավորված երկիրը մեծ
դժվարությունների է բախվել մի կողմից պայմանավորված հակահամաճարակային միջոցառումների իրականացմամբ, մյուս կողմից՝ նավթի
համաշխարհային գների անկմամբ։ Ընթացիկ
տարվա առաջին հինգ ամիսների ընթացքում
ադրբեջանական ՀՆԱ-ի անկումը կազմել է 1,7%
[6]: Առևտրային հաշվեկշռում արձանագրվել է
բացասական սալդո։ Վերջին անգամ առևտրային հաշվեկշիռը դեֆիցիտ արձանագրվել էր
2015-2016 թթ՝ դարձյալ համախարհային շուկայում նավթի գների էական անկման պայմաններում։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի
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կանխատեսումների համաձայն 2020 թվականին
առևտրային հաշվեկշռի դեֆիցիտը կկազմի 3,3
մլրդ դոլար, այն դեպքում, երբ 2019 թվականին
այն 4,4 մլրդ դոլար ավելցուկ ուներ [7]։
Նկատենք, որ ընթացիկ տարվա բյուջեի
նախագիծը պլանավորվել էր 2,5 մլրդ դոլար
ավելցուկով։ Տարբեր գնահատականներով մեկ
բարել նավթի գնի անկումը 1 դոլարով Ադրբեջանի ընթացիկ հաշվի վրա թողնում է տարեկան
250 մլն դոլարի բացասական ազդեցություն։
Նախորդ տարի նավթի միջազգային գինը մեկ
բարելի համար կազմում էր 64,4 դոլար [8]։ Այս
տարի առաջին ու երկրորդ եռամսյակներում այն
միջինում տատանվել է 20-25 դոլարի շրջանակներում, և միայն երրորդ եռամսյակում է
կանխատեսվում դրա աճ մինչև 30-33 դոլար։
Համավարակով պայմանավորված համաճարակային
միջոցառումների
արդյունքում
Ադրբեջանը յուրաքանչյուր օր կորցրել է 120-150
մլն մանաթ կամ 70-88 մլն դոլար [9]։ Զգալի
չափերի էր հասել նաև գործազրկությունը։
Մարտի մեկի դրությամբ երկրում առկա էր 90
000 -ից ավելի գործազուրկ։ Պաշտոնական
տվյալներից դարձյալ կարելի է ենթադրել, որ
գործազրկության համար տրված նպաստներից
օգտվել է ավելի քան 600 000 քաղաքացի։ Ինչը
ևս մեկ անգամ ցույց է տվել, թե որքան սխալ է
ներկայացված եղել Ադրբեջանում վիճակագրությունը, և որ իրականում Ադրբեջանում
բավական շատ տնտեսական խնդիրներ կան։
Ստացվում է, որ համավարակի պայմաններում
Ադրբեջանը ստիպված է եղել բյուջետային
մուտքերի էական կրճատման պայմաններում
նաև զգալի ծախսեր կատարել համավարակի
հաղթահարման համար։ Նավթի գների անկման
և արտահանման ծավալների կրճատման ֆոնին
Ադրբեջանում կտրուկ կրճատվեց նաև տնտեսության վարկավորումը, քանի որ հակառակ
դեպքում տեղական արժույթը անդառնալիորեն
կարժեզրկվեր։ Նկատենք, որ բազմաթիվ այլ
երկրներում ԿԲ-երը հակառակը խթանում էին
վարկավորումը՝ տնտեսության հետընթացը
կանխելու համար։ Ըստ փորձագետների, նման
պայմաններում Ադրբեջանի միակ «անվտանգության բարաձիկը» մնում է «Նավթային
ֆոնդը»՝ իր 40 մլրդ դոլար կուտակումներով։
Սակայն, առավել մասնագիտացված վերլուծությունները, ինչպիսին է օրինակ, «Ստանդարդ
էնդ Փուրզ» ռեյտինգային գործակալության
գնահատականները, երկարաժամկետ հեռանկարում Ադրբեջանի ռեյտինգը մնում է
«BB+/B»՝ կայուն, որը համավարակի ֆոնին
Ադրբեջանին դասում է ամենաուժեղ պետությունների շարքում։ Նման գնահատականի
համար հիմք է հանդիսացել երկրի արտարժութային պահուստների, պետական լիկվիդային
ակտիվների մեծ ծավալը, որը նրան թույլ կտա

դիմակայել արտաքին շոկերին։ 2021 թվականին
գործակալությունը կանխատեսում է նաև
ածխաջրածնային ռեսուրսների միջազգային
գների աճ նույնիսկ ավելի բարձր, քանի
նախակորոնավիրուսային
ժամանակահատվածում էր [4]։ Ադրբեջանի համար առավել
լավատեսական, քան հարավկովկասյան այլ
պետությունների համար, սցենար է կանխատեսել նաև Համաշխարհային բանկը։ Այսպես
օրինակ, Վրաստանում կանխատեսվում է 5,1%
անկում, Հայաստանում՝ 2,8%, իսկ Ադրբեջանում՝ ընդամենը՝ 2,6% [13]:
Այնուամենայնիվ, պետք է նկատել, որ
կորոնավիրուսային համավարակը ևս մեկ անգամ Ադրբեջանի իշխանությունների ուշադրությունը հրավիրեց տնտեսության թույլ կառուցվածքի վրա, որի կենսունակությունը 90%-ով
պայմանավորված նավթագազային ոլորտից։
Տնտեսության դիվերսիֆիկացման պահանջն
առավել, քան հրատապ է և առաջին ուղղությունը, որը երկիրը ցանկանում է զարգացնել
այդ թվում նաև՝ «Նավթային ֆոնդի հաշվին» դա
բարձրտեխնոլոգիական ոլորտն է։
Մյուս կողմից Ադրբեջանի պետական ու
գիտական շրջանակներում ավելի հաճախ են
սկսել խոսել այն մասին, որ կորոնավիրուսով
պայմանավորված նոր իրողությունները ցույց են
տալիս, որ աշխարհը պետք է ապագլոբալիզացվի, բայց փոխարենը պետք է ստեղծվեն
նոր տնտեսական ու ֆինանսական ինտեգրացիոն
կառույցներ
հիմնական
արտաքին
առևտրային գործընկերների հետ՝ հատկապես
նավթագազային ոլորտում, ընդ որում, որպես
հավանական գործընկերներ նշվում է առավելապես Ռուսաստանի, Թուրքիայի և Իրանի հետ
համագործակցության կարևորությունը։ Հիշեցնենք, որ վերջերս Ռուսաստանը և Ադրբեջանը
սկսել են համագործակցել նաև ՆԱԵԿ+
շրջանակներում։
Մեր
գնահատմամբ,
կորոնավիրուսով
պայմանավորված իրավիճակը Ադրբեջանում,
ինչպես նաև ածխաջրածնային ռեսուրսների
միջազգային շուկաներում գնագոյացման վերաբերյալ հետագա կանխատեսումները իրենց
էական ազդեցությունը չեն կարող ունենալ
տարածաշրջանում անվտանգային միջավայրի
փոփոխության վրա։ Այնուամենայնիվ, հարավկովկասյան տարածաշրջանը տարբեր ոլորտներում
իրադարձությունների
զարգացման
առումով ամենահակասական տարածաշրջաններից մեկն է, որտեղ հանգուցված են մի քանի
խոշոր աշխարհաքաղաքական
ակտորների
շահեր։ Արդյունքում տարածաշրջանում առկա
չլուծված հակամարտությունները (խոսքը մասնավորապես վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը) չեն ստանալու
անհրաժեշտ հագուցալուծումը, քանի դեռ

աշխարհաքաղաքական
խոշոր
ակտորները
վերջնականապես չեն համադրել իրենց հնարավոր օգուտներն ու կորուստները իրադարձությունների զարգացման այս կամ այն սցենարի
պարագայում։ Ակնհայտ է, որ Ադրբեջանի
համար, որն, ի դեպ, միջազգային հանրության
կողմից դիտվում է որպես հակամարտությունից
տուժած կողմ, ստատուս քվոյի պահպանումը
տևական ժամանակ ձեռնտու էր, քանի որ
ժամանակ էր պետք ռազմական, քաղաքական և
տնտեսական առումով այնքան հզորանալու, որ
հնարավոր լինի ռևանշի գնալ առանց էական
կորուստների։ Թվում է՝ ստատուս քվոյի պահպանումը ձեռնտու էր և շարունակում է այդպիսին մնալ նաև Հայաստանի համար, որը չնայած
արտաքին աշխարհի հետ հաղորդակցության
համար ընդամենը 250 կմ բաց սահմանի (ընդհանուր՝ 1500 կմ-ից), այնուամենայնիվ գտել էր
աճող տնտեսության իր բանաձևը (հիշեցնենք,
որ մինչև 2008-2009 թթ համաշխարհային
ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը Հայաստանի
տնտեսությունն աճում էր երկնիշ ցուցանիշներով)։ Սակայն 2016 թվականի ապրիլին
ադրբեջանա-արցախյան սահմանին ռազմական
էսկալացիան, ինչպես նաև՝ 2020 թվականի հուլիսին հայ-ադրբեջանական սահմանին ռազմական
գործողությունները վկայում են, որ տարածաշրջանում տեղի է ունեցել երկրների ռազմական
հոզորությունների միջև հավասարակշռության
որոշակի խախտումը, որը, ցավոք, տանելու է
հակամարտության սրման և հնարավոր է նաև՝
նոր պատերազմի։ Իրադրության նման զարգացումն ավելի ակնառու է դառնում, եթե հաշվի
ենք առնում նաև տարածաշրջանում մեծ
ազդեցություն ունեցող Ռուսաստանի և Թուրքիայի աշխարհաքաղաքական դիրքորոշումների
վերջին հստակեցումները։
Սակայն սույն հետազոտությունում այս
կանխավարկածը դիտարկելու ենք տարածաշրջանում Ադրբեջանի և Թուրքիայի կողմից
համատեղ իրականացվող «մեծ» տնտեսական
քաղաքականության համատեքստում։
Տարածաշրջանում անդրազգային խոշոր
տնտեսական նախագծերի զարգացման միտումները և դրանց հնարավոր ազդեցությունը
Հայաստանի նկատմամբ վարվող քաղաքականության վրա դիտարկելու ենք հետևյալ
հիմնական ուղղություններով.
 համագործակցություն էներգետիկ ոլորտում,
 համագործակցություն
տրանսպորտային
ոլորտում,
 համագործակցություն նոր տեխնոլոգիական,
 համագործակցություն ռազմարդյունաբերական ոլորտում։
Համագործակցություն էներգետիկ ոլորտում
2020 թվականի առաջին եռամսյակի տվյալներով էապես փոխվել է Թուրքիայի՝ բնական
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սական շահից բացի ընկած է նաև Հայաստանին
տնտեսական շրջափակման մեջ պահելու
ձգտումը և Հայաստանին Լեռնային Ղարաբաղի
հարցում մեծ զիջումներ պարտադրելը։
Ադրբեջանը ձգտում է էներգետիկ ոլորտում
համագործակցային ծրագրերն օգտագործել
նաև ՀԱՊԿ անդամ որոշ պետությունների վրա
ազդեցություն ունենալու նպատակով։ Մասնավորապես, ընթացիկ տարվա սկզբին բավական
ակտիվ շրջանառվում էր այն լուրը, որ
Ռուսաստանի հետ գազի գնագոյացման շուրջ
հաճախակի անհամաձայնությունների պատճառով Բելառուսը դիվերսիֆիկացնում է նավթի
ներուծումը և այդ նպատակով այսուհետ նավթ է
գնելու նաև Ադրբեջանից, ընդ որում՝ գնումներն
իրականացվելու են Բաքու-Թբիլիսի-Ջեյհան և
Բաքու-Սուպսա
ենթակառուցվածքներով։
Միայն 2020 թվականին նախատեսվում է, որ
Ադրբեջանը Բելառուսին է մատակարարելու
մոտ 1 մլն տոննա նավթ (դրանից 300 հզ տոննան
արդեն իսկ մատակարարվել է)։ Սա Ադրբեջանի
և Բելառուսի միջև համագործակցության նոր
հարթություն է, որը կարող է իր էական ազդեցությունն ունենալ նաև տարածաշրջանային
անվտանգային միջավայրի փոփոխության վրա։
Փաստորեն, անվտանգային տեսանկյունից
Ադրբեջանի «էներգետիկ» ռազմավարությունը
Հայաստանի համար վտանգներ է ստեղծում ոչ
միայն ՀԱՊԿ շրջանակներում երաշխավորված
ռազմական աջակցություն չստանալու առումով,
այլ նաև՝ հնարավոր պատերազմի դեպքում ԵՄ
երկրներից որևէ քաղաքական աջակցություն
չստանալու տեսանկյունից, քանի որ Ադրբեջանի
հեռահար նպատակներում է նավթագազային
մատակարարումներից որոշ կախվածության
մեջ դնել նաև Եվրոպական որոշ երկրների։
Տրանսպորտային ենթակառուցվածքային
ծրագրեր
Ադրբեջանի և Թուրքիայի քաղաքականությունը տրանսպորտային ենթակառուցվածքային նախագծերում անթաքույց միտված է
Հայաստանին դնելու «երկրորդային շրջափակման» մեջ՝ դուրս թողնելով երկիրը բոլոր տեսակի
միաջազգային նշանակության բեռնափոխադրումային ենթակառուցվածքներից։ Բոլորովին
վերջերս Հայաստանի համար ռազմավարական
էր դիտվում «Հյուսիս-հարավ» ավտոմայրուղու
կառուցումը, որը պետք է էական դեր խաղար
«Պարսից ծոց-Սև ծով» մուլտիմոդալ տրանսպորտային միջանցքը Չինաստանի «Մեկ գոտի
և մեկ ուղի» նախաձեռնությանն ինտեգրելու
հարցում։ Սակայն Ղազվին-Ռեշտ-Աստարա
երկաթգծի կառուցումից հետո ակնհայտ
դարձավ, որ Հայաստանի «Հյուսիս-հարավ»
ավտոմայրուղին չի կարող լուրջ այլընտրանք
հանդիսանալ Չինաստանից ու Հնդկաստանից
դեպի Եվրոպա բեռնափոխադրումների համար։

գազի ներմուծման կառուցվածքը։ EPDK
(Թուրքիայի էներգետիկ շուկայի կարգավորիչի)
տվյալներով Ռուսաստանը նախորդ տարվա
համեմատ առաջին տեղից իջել է մինչև
հինգերորդ տեղ՝ առաջ թողնելով Ադրբեջանին
(23.5%), Իրանին (14.2%), Ալժիրին (20%) և
Կատարին (13.7%)։ Փաստն ինքնին զարմանալի
չէ, քանի որ հայտնի է, որ Թուրքիայի համար
ադրբեջանական գազը շատ ավելի էժան է
նստում, քան Ռուսաստանից և Իրանից ներմուծվածը։ Էներգետիկ ոլորտում համագործակցությունը առանցքային նշանակություն ունի
թուրք-ադրբեջանական ռազմավարական գործընկերության
ամրապնդման
գործում։
Թուրքիան ուղղակի մասնակցություն ունի
Ադրբեջանի էներգետիկ ռեսուրսների արտահանման բոլոր նախագծերում՝ սկսած ԲաքուՍուպսա նավաթատարից (առաջին խոշոր
նախագիծը, որն, ըստ էության, ադրբեջանական
տնտեսության վերակենդանացման հիմքը դրեց
ԽՍՀՄ փլուզումից հետո), մինչև ԲաքուԹբիլիսի-Ջեյհան նավթատարն ու ԲաքուԹբիլիսի-Էրզրում գազատարը, ինչպես նաև
համեմատաբար ավելի նոր՝ Տրանս-անատոլիական (TANAP) և Տրանս-ադրեատիկ գազատարների (TAP) նախագծերը։ Առաջին հայացքից թվում է, թե ադրբեջանա-թուրքական
նախաձեռնությամբ վերջին երկու խոշոր
էներգետիկ նախագծերը շրջանցում են ոչ միայն
Հայաստանին, այլ նաև Ռուսաստանին և
Իրանին։ Իրականում ամեն ինչ այնքան էլ պարզ
չէ, քանի որ ոչ Ռուսաստանը և ոչ էլ Ադրբեջանը
չեն բացառում ստեղծված ենթակառուցվածքներով Ադրբեջանի տարածքից ռուսական գազի
տեղափոխում Թուրքիայի տարածք [10]։ Ինչ
վերաբերում է Թուրքիային, ապա նրա
նկրտումներն այս ոլորտում վերաբերում են ոչ
միայն Ադրբեջանի ածխաջրածնային ռեսուրսներն իր տարածքով դեպի Եվրոպա արտահանելու
հեռանկարներին,
այլ
նաև
մյուս
թյուրքական պետությունների հետ այդ ուղղությամբ համագործակցելը, մասնավորապես
Ղազախստանի նավթը և Թուրքմենական բնական գազը ձևավորված ենթակառուցվածքներով
Եվրոպա արտահանելու հեռանկարներին։
Նկատենք, որ Ադրբեջանի «էներգետիկ»
ռազմավարությունը Վրաստանին «դիտարկում
է» որպես կարևոր տարանցիկ պետություն, որը
մասնակցում
է
վերը թվարկված
բոլոր
նախագծերին, բացի Տրանս-ադրեատիկ գազատարից։ Նման քաղաքականությունը միտված է
Վրաստանին կախվածության մեջ դնելու
տարածաշրջանային խոշոր տնտեսական նախագծերից, որն ըստ անհրաժեշտության, կարող
է օգտագործվել Հայաստանի դեմ։ Առհասարակ
Ադրբեջանը երբեք չի թաքցրել, որ իր
«էներգետիկ ռազմավարության» հիմքում տնտե-
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Թեև «Ղազվին-Ռեշտ-Աստարա» երկաթգիծը
կառուցվել է «Հյուսիս-հարավ» միջազգային
տրանսպորտային միջանցքի շրջանակներում,
որը նախատեսում է Հնդկաստանի, Իրանի,
Ադրբեջանի և Ռուսաստանի տրանսպորտայինհեռահաղորդակցական մագիստրալների ինտեգրում, այնուամենայնիվ ակնհայտ է, որ այն իր
որոշիչ դերակատարումն է ունենալու նաև
Հեռավոր
Արևելքից
դեպի
Եվրոպա
և
Ռուսաստան բեռնափոխադրումների համար։
Ադրբեջանի մեծ շահագրգռվածության մասին է
վկայում այն, որ երկաթգծի Ռեշտ-Աստարա
հատվածի կառուցման համար Ադրբեջանը
Իրանին 500 մլն դոլար արտոնյալ վարկ է
տրամադրել։
Այս երկաթգիծը փաստացի իրար է կապելու
ԵԱՏՄ տնտեսական տարածքն Իրանի հետ:
Հիշեցնենք, որ Իրանի և ԵԱՏՄ միջև ազատ
առևտրի ժամանակավոր համաձայնագիր է
կնքվել 2019 թվականի հոկտեմբերի 27-ին։
Ստացվում է, որ թեև Ադրբեջանը փաստացի չի
անդամակցում ԵԱՏՄ-ին, սակայն ԵԱՏՄ
անդամ և գործընկեր պետությունների հետ
(մասնավորապես Ռուսաստան, Բելառուս, Ղազախստան, Իրան) ավելի սերտ առևտրատնտեսական կապեր ունի, քանի այդ կառույցին
անդամակցող Հայաստանը։ Հատկանշական է,
նաև որ ԵԱՏՄ անդամ-պետությունները նաև
քաղաքականապես են աջակցում Ադրբեջանին,
ինչի մասին բազմիցս նշել են թե Բելառուսի և թե
Ղազախստանի պաշտոնական ներկայացուցիչները։
Հայաստանը շրջանցող մեկ այլ կարևոր
միջազգային տրանսպորտային ենթակառուցվածք է նաև Բաքու-Թբիլիսի-Կարս երկաթգիծը,
որի բացումը հանդիսավոր կերպով իրականացվեց 2017 թվականին։ Երկաթգծի կառուցման
ծախսերը հավասարապես կիսել են Ադրբեջանը
և Թուրքիան։ Ադրբեջանն իր վրա է վերցրել
Մառնեուլ-Ախալքալաք հատվածի կառուցումը,
իսկ Վրաստանի տարածքով անցնող մնացած
հատվածը ֆինանսավորել է արտոնյալ վարկով։
Գեոստրատեգիական առումով մեծ նշանակություն կարող է ունենալ Կարս-Նախիջևան
երկաթգծի կառուցումը, որի շուրջ Ադրբեջանը և
Թուրքիան արդեն կնքել են փոխըմբռնման
հուշագիր։ Այս երկաթգիծը կարող է էական
դերակատարում ունենալ Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության զարգացման համար,
որի արդյունքում հնարավոր է Հայաստանի
համար երրորդ ռազմական ճակատ բացվի։
Մինչև վերջերս Նախիջևանը, որը երբեք
ընդհանուր սահման չի ունեցել Ադրբեջանի հետ,
բավարար ֆինանսական միջոցներ ու ռազմական ներուժ չուներ նման ճակատ դիտվելու
համար։ Դեռևս ապրիլյան պատերազմից հետո
Ադրբեջանը Նախիջևանում աստիճանաբար

ռազմական տեխնիկա էր կուտակում՝ անմիջական վտանգ ստեղծելով Երևանի համար, քանի
որ Նախիջևանի սահմանից մինչև Երևան
ընդամենը 50 կմ է։ Հայտնի է, որ Նախիջևանում
տեղակայված Ադրբեջանական համազորային
առանձնացված բանակը վերջին տարիներին
համալվել է ժամանակակից սպառազինություններով, այդ թվում նաև՝ թուրքական արտադրության
համազարկային
կրակի
ռեակտիվ
համակարգերով (“TRG-300 Kaplan”): Ակնհայտ
է, որ Թուրքիայի հեռահար նպատակներում է
Նախիջևանում սեփական ռազմական բազայի
ստեղծումը։ Տավուշի սահմանին հուլիսյան
թեժացումը վկայում է, որ Նախիջևանի կողմից
երրորդ
ճակատ
նախաձեռնելու
մասին
կանխատեսումներն այնքան էլ անհիմն չեն։
Տրանսպորտային ենթակառուցվածքների
ոլորտում թուրք-ադրբեջանական համագործակցությունը, ճիշտ այնպես, ինչպես էներգետիկ
ոլորտում միտում ունի տնտեսական ծանրակշիռ
շահերով իրար կապել եվրոպական, եվրասիական, միջինասիական և մերձավորարևելյան
տարածաշրջանների
բազմաթիվ
երկրներ՝
միաժամանակ այդ երկրներում բարեկեցության
մի որոշակի մաս պայմանավորելով թուրքադրբեջանական էներգետիկ ու տրանսպորտային
ենթակառուցվածքների
անխափան
աշխատանքով։ Մասնավորապես, Ադրբեջանը
բազմիցս ի ցույց է դրել այն հանգամանքը, որ
ԵԱՏՄ անդամ-պետություններից յուրաքանչյուրի համար համագործացությունը Ադրբեջանի հետ շատ ավելի շահավետ է, քան
Հայաստանի
հետ։
Ցավալիորեն,
թուրքադրբեջանական ինչպես էներգետիկ, այնպես էլ
տրանսպորտային խոշոր նախագծերի վրա
ներազդելու լծակներ Հայաստանը չունի։ Նոր
պաշտպանական ռազմավարությունը պետք է
մշակվի պարզապես այս հանգամանքները և
ստեղծված իրողությունները հաշվի առնելով։
Հատկանշական է, որ ադրբեջանական
Թովուզի շրջանին հարող Հայաստանի հետ
սահմանը մեծ կարևորություն ունի հատկապես
այն պատճառով, որ գործնականում այդ տարածքով է անցնում երկրի նավթագազային
ենթակառուցվածքների մեծ մասը, ինչպես նաև՝
միջազգային նշանակության տրանսպորտային
ենթակառուցվածքները։
Համագործակցությունը բարձրտեխնոլոգիական ոլորտում
Ժամանակակից համաշխարհային տնտեսությունում մրցունակության կարևորագույն
չափանիշը նորարարական և բարձրտեխնոլոգիական արտադրությունների առկայությունն
է և (կամ) դրանց նախաձեռնելու հնարավորությունը երկրում։ Թերևս հենց այդ պատճառով է,
որ թե Ադրբեջանում և թե Թուրիքայում բարձրտեխնոլոգիական ոլորտի զարգացումը տնտե-
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խնդիրներից է, ընդ որում, բազմիցս երկուստեք
շեշտվել է այս ոլորտում երկու երկրների միջև
խորը համագործակցության անհրաժեշտությունը [5]։ Հայտնի է, որ ներկայում Թուրքիան
տարածաշրջանում (ինչու չէ նաև՝ աշխարհում)
բարձրտեխնոլոգիական արտադրանք թողարկող
խոշոր պետություն է, որը բարձրտեխնոլոգիական արտադրանքի արտահանման վարկանիշային
ցուցանիշով
աշխարհում
35-րդ
պետությունն է։ Ակնհայտորեն, ադրբեջանաթուրքական համագործակցությունն այս ոլորտում նպատակ ունի կրճատել երկու երկրների
միջև առկա տեխնոլոգիական խզումը, իսկ
Ադրբեջանի վերջնանպատակն այս տեսանկյունից «Սինգապուրին հասնելն ու անցնելն է
արհեստական բանականության ոլորտում»։
Ճշմարտության առաջ չմեղանչելու համար,
պիտի ասենք, որ տարածաշրջանի երկրներից
նման հավականություններն առավել իրատեսական են հենց Ադրբեջանի համար, որը Oxford
Insights-ի տվյալներով արհեստական բանականության ոլորտի զարգացման ինդեքսով աշխարհում զբաղեցնում է 64-րդ տեղը՝ նկատելիորեն
առաջ անցնելով տարածաշրջանի այլ երկրներից՝
Իրանից
(71-րդ),
Վրաստանից
(74-րդ),
Հայաստանից (81-րդ)։
Ադրբեջանի
համար
տնտեսության
զարգացման նորարարական ուղին կարևորվում
է, քանի որ այս պետության ղեկավարությունը
հստակ գիտակցում է, որ ածխաջրածնային
ռեսուրսները
չվերականգնվող
բնական
հարստություն են՝ հյուծման մեծ արագությամբ,
ուստի, պետությունը վաղ թե ուշ կանգնելու է ոչ
նավթային ոլորտի զարգացման խնդրի առաջ,
իսկ նորարարական ոլորտները (մասնավորապես՝ տեղեկատվա-հեռահաղորդակցական տեխնոլոգիաների ոլորտը) դրսևորում են աճի ամենաարագ տեմպերը։
Ներկայում
Ադրբեջանը
հսկայածավալ
ներդրումներ է իրականացնում բարձրտեխնոլոգիական ոլորտում մի քանի մեգանախագծերի
իրականացման և զարգացման համար։ Խոսքը
մասնավորապես վերաբերում է Տրանսեվրասիական
գերինֆորմացիոն
մագիստրալի
(TASIM) և Եվրասիական հեռահաղորդակցական ալյանսի (EuraCA) նախագծերին։ TASIM-ը
ենթադրում է կապի նոր տարանցիկ գծի
ստեղծում Հոնկոնգից մինչև Ֆրանկֆուրտ՝
նպատակ ունենալով միավորել Եվրոպայի և
Ասիայի ինֆորմացիայի փոխանակման խոշոր
կենտրոններին։ Այն անցնելու է Ադրբեջանի,
Թուրքիայի, Վրաստանի, Չինաստանի, Ղազախստանի տարածքներով և հասնելու է մինչև
Գերմանիա։ TASIM մագիստրալի երկարությունը կկազմի 11000 կմ, իսկ ցանցի նախասկզբնական թողունակությունը կկազմի 2

ՏԲտ/վ, որը կծածկի Եվրասիայից մինչև Արևմտ․
Եվրոպա և Խաղաղօվկիանոսյան երկրներ գոյություն ունեցող պահանջմունքները։ Իսկ EuraCAի հիմնական նպատակը ցանցային ենթակառուցվածքների ընդլայնումն է՝ ապահովելու
համար TASIM նախագծին որակյալ և հասանելի
միացում, այդ նախագծի արագ իրականացում
[12]։ Թեև նախագիծն իրականացվում է Ադրբեջանի նախաձեռնությամբ, դրա հիմնական
շահառուներ են համարվում Թյուրքալեզու
պետությունների համագործակցության խորհրդին անդամակցող պետությունները, մասնավորապես Թուրքիան, որը նաև իր ակտիվ մասնակցությունն է բերում այդ նախագծին, թե
խորհրդատվական և թե ֆինանսավորման
տեսանկյունից:
TASIM նախագծի շրջանակներում 2019
թվականի դեկտեմբերին Ադրբեջանի և Ղազախստանի վարչապետերը հայտարարեցին Կասպից
ծովի հատակով նոր Օպտիկա-մանրաթելային
հաղորդակցական գծի կառուցման մասին։ Սա
թույլ կտա դուրս գալ տվյալների փոխանակության գերարագ և ավելի պաշտպանված
փոխանակության
հարթություն։
100
մլն
դոլարանոց
նախագծի
ծախսերը
երկու
պետությունները հավասարաչափ կկիսեն։
Ադրբեջանն ակտիվորեն համագործակցում
է Թուրքիայի հետ նաև բարձրտեխնոլոգիական
այլ ոլորտներում, մասնավորապես տիեզերական
արդյունաբերության ոլորտում։ Ադրբեջանն
արդեն կարողացել է տիեզերք ուղարկել երեք
արբանյակը՝ «Azerspace-1» հեռահաորդակցական արբանյակը (2013 թվականի փետրվարին), որի հնարավորությունների 80%-ն
Ադրբեջանն արտահանում է, «SPOT 7/Azersky»
օպտիկական արբանյակը, որը հնարավորություն է տալիս Երկրի վրա մեծ ճշգրտությամբ
դիտարկումներ կատարել, «Azerspace-2», որը
գործարկվել է 2018 թվականին՝ ընդլայնելով
ծառայությունների սպեկտրը և ծածկույթը։ Այդ
արբանյակների կառավարման համար Ադրբեջանում ստեղծվել է տարածաշրջանային կառավարման կենտրոն, որը հնարավորություն է
տալիս միաժամանակ կառավարել նաև տարածաշրջանի տիեզերական տարածքում գտնվող
այլ արբանյակներ [11]։ Այս ոլորտի զարգացումը
Ադրբեջանին հնարավորություն է տալիս ինֆորմացիայի փոխանակման ժամանակ նվազեցնել
կախվածությունն այլ երկրներից, նոր թափ
հաղորդել երկրում մարդկային կապիտալի և
մտավոր ներուժի զարգացմանը, տնտեսության
նորարարական զարգացմանը և կրում է
ռազմավարական բնույթ։
Ակնհայտ է, որ ապագայում Ադրբեջանի
տնտեսական քաղաքականության և արդիականացման հիմնական ուղղությունն անշեղորեն
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կապված է տեղեկատվական և հեռահաղորդակցական տեխնոլոգիաների հետ, որի զարգացման
դինամիկայով վերջին մի քանի տարիներին
Ադրբեջանն առաջատար դիրքեր ունի ԱՊՀ-ում։
Որպես այս ոլորտում Ադրբեջանի հաջողությունների պարզ վկայություն, նկատենք, որ 2022
թվականին Ադրբեջանում է անցկացվելու
Միջազգային Աերոտիեզերական կոնգրեսը, որը
բարձր մակարդակի գիտական ու գործարար
համաժողով է, որն անցկացվում է ամեն տարի
սկսած 1950 թվականից։
Աերոտիեզերական տարածքում գերակայության հասնելը պատերազմող երկրի
համար մեծ մարտահրավեր է նրա հակառակորդ
համարվող երկրի համար։ Մասնավորապես
տիեզերքից հետախուզական արդյունավետ
գործողությունները՝ արհեստական բանականության տեխնոլոգիաների շնորհիվ, կարող են
էական
վտանգ
պարունակել
երկրի
անվտանգության համար։
Համագործակցությունը ռազմարդյունաբերության ոլորտում
Տարածաշրջանում անվտանգային իրավիճակի զարգացումների տեսանկյունից հատուկ
կարևորություն ունի համագործակցությունը
ռազմարդյունաբերության ոլորտում։ Ակնհայտ
է,
որ
թուրք-ադրբեջանական
երկուստեք
նպատակահարմար հարաբերությունների խորացումն ընդհուպ մինչև «ռազմավարական»
ուն(եր)ի նաև հստակ աշխարհաքաղաքական
հիմնապատճառներ թե Թուրքիայի և թե
Ադրբեջանի համար։ Թուրքիայի տեսանկյունից
դրանք հանգում են հետևյալին․ սահմանափակել Ռուսաստանի աճող ազդեցությունը
տարածաշրջանում, նվազեցնել Իրանի իսլամական քարոզչության ազդեցությունն Ադրբեջանում, խորացնել ազգային-էթնիկ կապերն
Ադրբեջանի հետ, ինչը լրացուցիչ հնարավորություն կտա տնտեսական մեծ շահավետություն ստանալու այդ երկրի ածխաջրածնային
ռեսուրսների շահագործումից [1]։ Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանին, ապա Թուրքիան, ըստ
էության, այն խարիսխն էր, որի վրա Ադրբեջանը
փորձեց կառուցել հայ-ադրբեջանական պատերազմում «պարտված» երկրի ապագան,
երբեմն նույնիսկ վիճելի հարցադրում առաջադրելով, թե արդյո՞ք ինչն ավելի մեծ դեր խաղաց
հետպատերազմյան Ադրբեջանի զարգացման
համար՝ ածխաջրածնային հարուստ պաշարները, թե Թուրքիայի հետ բարեկամական գործընկերությունը։ Թուրքիան՝ Ադրբեջանին իր
բազմակողմանի աջակցությամբ շարունակելու է
իր որոշիչ ազդեցությունն ունենալ Լեռնային
Ղարաբաղի հակամարտության հարցում։
Անցած երկու տասնամյակում Ադրբեջանին
հաջողվել է հսկայական ֆինանսական միջոցներ
կենտրոնացրել ռազմարդյունաբերական բազան

արդիականացնելու և զարգացնելու ուղղությամբ։ Նավթային եկամուտների աճը հնարավորություն է տվել Ադրբեջանին մոտ քսան
անգամ ավելացնել ռազմական ծախսերը։
Առավել հզոր և նորարարական ռազմական
ուժեր ունենալու նպատակին զուգահեռ Ադրբեջանը նպատակադրել է ունենալ սեփական
մրցունակ ռազմաարդյունաբերություն։ Ընդ
որում, այս հարցում նույնպես Ադրբեջանի
հիմնական հենարանը եղել է Թուրքիան։
Ըստ ռազմաարդյունաբերության նախարար Ջամալովի, 2007-2016 թթ ընթացում
ռազմաարդյունաբերությունը
Ադրբեջանում
աճել է մոտ 40 անգամ։ Ընդ որում, ներքին
պաշտպանական ոլորտում ձեռբերումները հնարավորություն
են
տվել
այս
երկրին
համաշխարհային շուկայում ձևավորել սպառազինություններ արտադրողի հեղինակություն։
Ներկայում Ադրբեջանը ռազմաարդյունաբերական արտադրանք է արտահանում մոտ 10
երկիր, այդ թվում՝ Թուրքիա, Իսրայել, Վրաստան, Իրան, Պակիստան և Հորդանան։ Դիվերսիֆիկացնելով
իր
սպառազինություններն
արդեն հնացող խորհրդային տեխնիկայից,
Ադրբեջանը վեջին տարիներին անցում կատարեց «գնորդ-վաճառող հարաբերություններից»
գործընկեր երկրների հետ համատեղ զարգացման և համատեղ արտադրությունների կազմակերպման փուլ։ Այդ նպատակով Ադրբեջանում
արդեն բազմաթիվ համատեղ ձեռնարկություններ են ստեղծվել արտասահմանյան ընկերությունների հետ։ Այսպես օրինակ, 2009
թվականին թուրքական «Ռոկեստան» ռազմաարդյունաբերական ընկերությունը և ադրբեջանական «Իգլիմ» ռազմա-գիտական ձեռնարկությունը համաձայնագիր ստորագրեցին՝ նոր
հրթիռակայանների արտադրության համար։
Հարցազրույցներից մեկի ժամանակ Ջամալովի
ավագ խորհրդական Մամեդովը հայտարարել
էր, որ իր ղեկավարած բաժինը ներկայում
աշխատում է հեռահար հրթիռների նոր
կայանների մշակման վրա, որոնք շահագործման
են հանձնվելու 2020 թվականին։ 2017 թվականի
հոկտեմբերին Ադրբեջանի և Թուրքիայի միջև
ստորագրվեց ռազմարդյունաբերության ոլորտում համագործակցության նոր համաձայնագիր, որը հայտարարվեց որպես հիմնարար
բաղադրիչ պաշտպանական ոլորտում երկու
երկրների միջև առավել լայն՝ ինստիտուցիոնալ
մակարդակում համագործակցության համար։
Այս ոլորտում համագործակցության ամենանոր պայմանագիրը կնքվել է 2018 թ․ սեպտեմբերի 25-ին Թուրքական աերոտիեզերական
արդունաբերության (Turkish Aerospace Industries) և Ադրբեջանի Գիտությունների ազգային
ակադեմիայի միջև, որը նպատակ ունի
միավորել ու ուղղորդել երկու երկրների ջանքերը
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պաշտպանության և ավիացիայի ոլորտում։ Այս
նոր համաձայնագրի գլխավոր մարտահրավերներից մեկը համատեղ հետազոտությունների
և մշակումների իրականացումն է, տեխնոլոգիաների միմյանց փոխանցումը, ինչպես նաև՝
նորարարական գաղափարների փոխանակությունը և համատեղ իրագործումը։ Թուրքական
կողմի հավաստմամբ, նրանք ցանկանում են
Ադրբեջանի հետ կիսել աերոտիեզերական ոլորտում իրենց ունեցած ձեռքբերումները, փորձը,
որակական արտադրության հնարավորությունները։ Այս ընկերությունը ADEX-2018-ում ներկայացրել է ռազմաարդյունաբերական լայն
տեսականի՝ TF-X ինքնաթիռներ, HÜRKUŞ
վարժասարքեր, անօդաչու թռչող սարքեր, T625
բազմա-ֆունկցիանալ ինքնաթիռներ, ինչպես
նաև՝ GÖKTÜRK-1 և Türksat 6A արբանյակներ
[3]։ Թուրքական ռազմարդյունաբերությունն,
ընդհանուր առմամբ, վերջին տարիներին
կարողացել է նկատելի առաջընթաց գրանցել
հատկապես բարձրտեխնոլոգիական սպառազինությունների արտադրության ոլորտում։
Ներկայում որպես դրա կարկառուն օրինակ,
հաճախ է ներկայացվում Իդլիբում արհեստական բանականությամբ հագեցած թուրքական անօդաչու թռչող սարքերի միջոցով իրականացված գործողությունը, որը արդյունավետ է
գտնվել ռուսական հակաօդային պաշտպանության համակարգերի դեմ պայքարում։ Ադրբեջանական փորձագիտական շրջանակները կանխատեսում են, որ Թուրքիայի աջակցությամբ
Ադրբեջանը նույնպիսի հաջող գործողություններ
կարող է իրականացնել նաև Արցախյան հակամարտության ժամանակ։
Հաշվի առնելով ռազմական ոլորտում հետազոտություններին ու մշակումներին Ադրբեջանի կողմից հատկացվող հսկայածավալ
ֆինանսական միջոցները, արդեն իսկ ձևավորված ենթակառուցվածքներն ու միջազգային
համագործակցային կապերը ռազմարդյունաբերական ոլորտում առաջատարների հետ, աերոտիեզերական ոլորտում ձեռքբերված հաջողությունները ոչ հեռավոր ապագայում ակնկալվում
է, որ Ադրբեջանը կունենա սեփական զարգացած ռազմարդյունաբերություն՝ որը Հայաստանի անվտանգությանը ևս մի լուրջ սպառնալիք է։
Ներկայում և մոտ ապագայում Հայաստանի
համար գերխնդիր է լինելու քիչ թե շատ համարժեքության պահպանումը, ինչը հնարավոր
կլինի առաջին հերթին «խելացի ռազմարդյունաբերության» զարգացման ճանապարհով, որը
նվազ նյութատար է, գիտատար և քիչ ծախսատար։
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ՀՀ հայեցակարգային փաստաթղթերի համապատասխանությունը
ժամանակակից պատերազմների բնույթին1
Խուրշուդյան Լ. Վ.
ասպիրանտ, ՀՀ պաշտպանության նախարարի տեղակալի օգնական,
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ (Երևան, Հայաստան)
lilit.khurshoodyan@gmail.com
Վճռորոշ բառեր՝ ժամանակակից պատերազմ, Ազգային անվտանգության ռազամավարություն,
Ռազմական դոկտրին, ռազմաարդյունաբերական համալիր, Պաշտպանական ռազմավարական
վերանայում, պաշտպանություն, ռազմական սպառնալիք, գերճշգրիտ խոցման միջոցներ,
արհեստական բանականություն, հիբրիդային պատերազմներ:

Соответствие концептуальных документов РА характеру современных войн
Хуршудян Л. В.
аспирант,помощник заместителя министра обороны Республики Армения,
НАН РА Институт экономики имени М. Котаняна (Ереван, Армения)
lilit.khurshoodyan@gmail.com
Аннотация: Скорость действий, применение высокоточного, лазерного и сверхзвукового оружия, гибридноасимметричный характер — так можно охарактеризовать современную войну.
В последнее время в связи с войнами стали более широко использоваться такие понятия, как
«сетецентрическая война», «умная оборона», «превентивная оборона», «3D» (defence, diplomacy, development)
стратегия, концепции «жестких», «мягких» и «умных» сил, которые ставят перед государствами, вовлеченными
в войны различного масштаба, задачу пересмотреть свои концептуальные документы по безопасности и
обороне, а также регулирующие законадательно-юридические основы связанные с ними. В этом смысле
Армения тоже не исключение и сталкивается с аналогичной задачей, учитывая, что наши концептуальные
документы по безопасности и обороне, в которых излагаются основные вызовы и угрозы национальной
безопасности, а также то, как государство собирается противостоять этим вызовам и нейтрализовать угрозы,
были приняты еще в 2007 году, а с тех пор в Армении, регионе и мире произошли фундаментальные изменения.
В статье представлено соответствие концептуальных документов Республики Армения характеристике
современных войн, возможной характеристике военных действий со стороны Азербайджана представляющей
прямую угрозу безопасности Армении, и предложены варианты улучшения этих документов.
Ключевые слова: современная война, стратегия национальной безопасности, военная доктрина, военнопромышленный комплекс, стратегический оборонный обзор, оборона, военная угроза, сверхточные комплексы
поражения, искусственный интеллект, гибридные войны.
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Abstract: Swift action; long-range and precision engagement; employment of laser and hypersonic weapons; hybrid
and asymmetric features—these are the characteristics of modern war. More recently, war has been attributed with such
theories, as Network-Centric Warfare, Smart Defense, preemptive defense, 3D (Defense, Diplomacy, Development)
strategy, “hard,” “soft,” and “smart” power. These theories compel the states involved in wars of various scale to revisit
their security and defense conceptual documents, as well as the juridical-legal framework regulating the relationships
stipulated thereof. Armenia faces this issue as well: our security and defense conceptual documents that encompass the
main challenges, and threats, as well as ways for the state to tackle those challenges and offset the threats, have been
adopted as early as in 2007. In the meantime, there have been profound changes since in Armenia, the region, and the
world as a whole.
The article explores the congruence of Armenia’s conceptual documents to the character of modern war and the
characteristics of the possible hostilities by Azerbaijan, while laying down the options for improving the relevant
conceptual documents.
1
Հետազոտությունն իրականացվել է ՀՀ Գիտության կոմիտեի տրամադրած ֆինանսավորմամբ՝ 19T-5B12 ծածկագրով
գիտական թեմայի շրջանակներում:
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Պատերազմի բնույթը նկարագրող ամենահայտնի բնորոշումներից մեկը, որ պատկանում է
հայտնի ռազմավարագետ գեներալ Կլաուզեվիցին, այն նմանեցնում է քամելեոնի, որը
յուրաքանչյուր կոնկրետ իրավիճակում ինչ-որ
չափով փոխում է իր էությունը, թեև ընդհանուր
առմամբ դրսևորվում է հետևյալ գերակշիռ
միտումներով` բռնություն (որը պատերազմի
նախասկզբնական բնորոշիչն է), ատելություն
ու թշնամանք (որոնք կույր բնազդի արդյունք
են), հավանականությունների և պատահականության խաղ (որոնք պատերազմը վերածում են ազատ հոգևոր գործունեության
հրապարակի), քաղաքականության գործիք
(ինչը նրան ենթակա է դարձնում առողջ
բանականությանը) [7]:
Անհերքելիորեն 21-րդ դարը կարելի է
բնորոշել, որպես պատերազմի բնույթի կերպափոխման ժամանակաշրջան: Միանշանակ է, որ
պատերազմների բնույթն էապես պայմանավորված է գիտատեխնիկական առաջընթացով, այս երկուսը սերտորեն փոխկապակցված են, և հաճախ պատերազմի բնույթն է
խթան հանդիսանում գիտատեխնիկական նոր
մշակումների ու առաջընթացի համար: Այս
իրողությունն առավել ակնառու է 21-րդ դարում,
որտեղ գիտատեխնիկական նոր նվաճումների և
ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառությունը կամ հակամարտող կողմի զինանոցում
դրանց առկայությունը կարող է էական
առավելություն կամ հաղթանակ ապահովել, այն
իմաստով, որ դրանց հնարավոր կիրառման
վտանգը ինքնին զսպող դեր կարող է խաղալ
հակառակորդի կողմից ռազմական գործողությունների դիմելու կամ դրանք ընդլայնելու
առումով, օրինակ` միջուկային հնարավորություններ, գերճշգրիտ խոցման միջոցներ,
արհեստական
բանականությամբ
օժտված
տեխնոլոգիաներ և այլն:
Ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառությունը հատկապես փոքր պետությունների
դեպքում կարող է վճռորոշ դեր խաղալ՝ հաշվի
առնելով նրանց սահմանափակ ռեսուրսներն ու
հնարավորությունները, որոնց պայմաններում
վերջիններս առավելության հասնելու համար
պետք է շեշտը դնեն որակական ցուցիչների վրա՝
ստեղծելով սպառնալիք հակառակորդի համար
կամ հակազդելով վերջինիս կողմից ստեղծված
սպառնալիքին (կախված ընտրված քաղաքականությունից): Որպես կանոն փոքր պետությունները հանդիսանում են հզոր պետությունների կողմից մշակված առաջադեմ տեխնոլոգիաների սպառողներ, սակայն ժամանակակից
աշխարհում փոքր երկրները կարող են հասնել

հաջողության՝ ճիշտ և ուղղորդված ներդրում
կատարելով, օրինակ՝ մարդկային կապիտալի
վրա:
Թեև ժամանակակից պատերազմի հստակ
սահմանում, որպես այդպիսին չկա, այնուամենայնիվ, կարող ենք պնդել, որ այն բնութագրվում է գործողությունների սրընթացությամբ,
հեռահար և ճշգրիտ խոցման, լազերային և
գերձայնային
զինատեսակների կիրառմամբ,
հիբրիդային և ասիմետրիկ բնույթով: Վերջին
ժամանակներում պատերազմների առնչությամբ
առավել հաճախակի են սկսել կիրառվել
«ցանցակենտրոն պատերազմներ», «խելացի
պաշտպանություն», «կանխարգելիչ պաշտպանություն», «3D» (defence, diplomacy, development) ռազմավարություն, «կոշտ» (hard),
«փափուկ» (soft) և «խառը» (smart) ուժերի
հայեցակարգեր հասկացությունները, որոնք
տարբեր մասշտաբների (լոկալ, տարածաշրջանային)
պատերազմներում
ներքաշված
պետությունների առաջ խնդիր են դնում
վերանայել իրենց անվտանգային և պաշտպանական
հայեցակարգային
փաստաթղթերը,
դրանց առնչվող հարաբերությունների կարգավորման օրենսդրաիրավական հիմքերը:
Հայաստանը նույնպես կանգնած է նման
խնդրի առաջ՝ հաշվի առնելով այն, որ մեր
անվտանգային և պաշտպանական հայեցակարգային փաստաթղթերը, որոնցում նշված են
ազգային անվտանգության գլխավոր մարտահրավերները և սպառնալիքները, և թե պետությունն ինչպես է պատրաստվում դիմակայել այդ
մարտահրավերներին և չեզոքացնել սպառնալիքները, ընդունվել են դեռևս 2007 թվականին,
մինչդեռ դրանից հետո Հայաստանում, տարածաշրջանում և աշխարհում տեղի են ունեցել
հիմնարար փոփոխություններ (Ազգային անվտանգության նոր ռազավարությունը ընդունվել
է բոլորովին վերջերս՝ 2020թ. հուլիսին):
ՀՀ
հայեցակարգային
փաստաթղթերը
պետք է առավելագույնս համապատասխանեն
ժամանակակից պատերազմների բնույթին և,
իհարկե, Հայաստանի անվտանգության համար
ուղղակի սպառնալիք ներկայացնող հարևան
պետության կողմից ռազմական գործողությունների հնարավոր բնույթին:
Հաշվի առնելով Հայաստանի հանդեպ թշնամական քաղաքականություն վարող Ադրբեջանի
կողմից տարբեր տեսակի սպառազինությունների ձեռքբերումը, այդ թվում` ամենատարբեր
տիպի ԱԹՍ-ներ, հեռահար և ճշգրիտ խոցման
հրթիռային համակարգեր` «Տոչկա-Ու» (առավերագույն հեռահարությունը 70 կմ) «LORA»
(առավելագույն հեռահարությունը 250-300 կմ),
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«Պոլոնեզ» համազարկային կրակի ռեակտիվ
համակարգեր (առավերագույն հեռահարությունը 200 կմ) և այլն`[8] կարելի է ենթադրել, որ
Հայաստանի ռազմական ռազմավարության
հիմնական ուղենիշն այսօր Ադրբեջանի ստեղծած սպառնալիքներին հակազդումն է և, անկախ
այն հանգամանքից, թե ինչպիսին կլինի ռազմական հակամարտությունը` լոկալ, թե լայնամասշտաբ, այն հիմնականում համապատասխանելու է ժամանակակից պատերազմների բնույթի
ձևաչափին` նախորդ պարբերությունում նշված
առանձնահատկություններով, ինչպես
նաև
հակառակորդի կողմից բազմակողմանի և
համապարփակ հարձակման բարձր հավանականությամբ [1, էջ 20-21]։
ՀՀ ազգային անվտանգության ռազմավարության
(այսուհետ`
Ռազմավարություն)
«Հայաստանի
անվտանգային
միջավայրը»
բաժնում խոսվում է Ադրբեջանի ապակառուցողական դիրքորոշման պատճառով Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործընթացի խոչընդոտման և վտանգման մասին` նշելով, որ այն արտահայտվում է
հակամարտությունն ուժի կամ ուժի սպառնալիքի
կիրառմամբ
լուծելու
ձգտումներով,
առավելապաշտական և անզիջում կեցվածքով,
ՀՀ տարածքի հանդեպ անթաքույց հավակնությամբ, հայատյաց քաղաքականությամբ և
պատմության խեղաթյուրմամբ: Անդրադարձ է
կատարվում նաև 2016թ. ապրիլին Արցախի
դեմ սանձազերծված ռազմական գործողություններին և եզրահանգվում. «Հայաստանի հանդեպ
թշնամական
քաղաքականություն
վարող
պետության շարունակական սպառազինումը
վտանգում է տարածաշրջանային խաղաղությունը և կայունությունը»:
Փաստաթղթում վեր են հանված Հայաստանի անվտանգային միջավայրի սպառնալիքները` արտահայտելով դրանց անվիճելիորեն
փոկապակցվածությունը Ղարաբաղյան հակամարտության հետ. «Ղարաբաղյան հակամարտության համատեքստում Ադրբեջանի կողմից
ուժի կիրառումը Հայաստանի անվտանգության
հիմնական սպառնալիքն է». նշված է Ռազմավարությունում: 2020թ. Տավուշյան դեպքերի
իրողությունը ցույց տվեց, որ Ղարաբաղյան
հակամարտության վերսկսումը միակ սպառնալիքը չէ Ադրբեջանի կողմից: Վերջինս չի խորշում
ցույց տալու, որ հավակնություններ ունի նաև
Հայաստանի Հանրապետության պետական
տարածքների նկատմամբ:
Ռազմավարությունն արձանագրում է նաև,
որ ժամանակակից աշխարհում անվտանգային
սպառնալիքներն ավելի հաճախ են դրսևորվում
հիբրիդային պատերազմների տեսքով՝ ռազմական բաղադրիչներից բացի ներառելով տնտե-

սական, կիբեռ, կեղծ լուրերի և ապատեղեկատվության համալիր գործիքակազմեր։
Ղարաբաղյան հակամարտության` մեզ
համար ընդունելի հանգուցալուծման, ինչպես
նաև Հայաստանի անվտանգային միջավայրի
ապահովման նպատակով պաշտպանության և
անվտանգության ոլորտներում որպես հակազդող գործիք, կարող ենք դիտարկել տարբեր
միջազգային
կազմակերպություններին
ու
կառույցներին Հայաստանի անդամակցությունը
և ռազմաքաղաքական, ռազմական և ռազմատեխնիկական համագործակցությունն ինչպես
երկկողմ, այնպես էլ բազմակողմ ձևաչափով:
«Ռազմական սպառնալիքների զսպում և
չեզոքացում» բաժնում, որպես պաշտպանական
քաղաքականության
հիմնական
նպատակ
նշվում է Հայաստանի պաշտպանության
ապահովման գերակայությունների սահմանումն
ու իրականացումը՝ ռազմական սպառնալիքները
կանխորոշելու, դրանք քաղաքական-դիվանագիտական գործիքակազմով կանխարգելելու,
ինչպես նաև պաշտպանական կարողություններով զսպելու և չեզոքացնելու միջոցով: Այստեղ
կարևորվում է հակառակորդի քանակական
առավելությունը մեր որակական գերազանցությամբ չեզոքացնելու միտումի ընգծումը`
ռազմական կարողությունների և միջոցների
համալիր զարգացման, դրանց առաջանցիկ
կիրառման միջոցով: Ավելին` կարևորվում է
զինված ուժերի արդիականացումը, նրա կառավարման և ղեկավարման համակարգի զարգացումը, կարողությունների ընդլայնումը, ինստիտուցիոնալ արդյունավետության բարձրացումը,
երկրի կիբեռանվտանգության մակարդակը,
ռազմարդյունաբերության զարգացմանը նպաստող գիտատեխնիկական և տեխնոլոգիական
առաջընթացի խթանումը, պատերազմի վարման
նոր մոտեցումների ներդրումը, զինված ուժերի
պատրաստվածության բարձրացումը, զինծառայողների իրավունքների և օրինական շահերի
պաշտպանությունը:
Ասել է թե` այսպիսով փաստաթղթում
ուրվագծվում է հնարավոր պատերազմի կամ
դրա սպառնալիքի չեզոքացման նպատակով
առաջադեմ տեխնոլոգիաների, գիտատեխնիկական նորագույն լուծումների մշակման և/կամ
կիրառման,
արագընթաց
պատերազմների
զարգացումներին համահունչ արձագանքելու
ունակ ռազմական կառավարման համակարգի
առկայության,
անձնակազմի
մարտական
պատրաստվածության մակարդակի ապահովման կարևորությունն ու անհրաժեշտությունը:
Որպես հիբրիդային պատերազմի տարր
հանդիսացող
տեղեկատվական
պայքարի
միջոցների զարգացմանը ևս անդրադարձ է
կատարվել. «Ժամանակակից աշխարհում ավելի
սուր դրսևորումներ են ստանում տեղեկատ-
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Հույժ կարևոր է նաև այն հանգամանքը, որ
Ռազմավարությամբ հստակ առաջնայնություն է
տրվում ռազմարդյունաբերական համալիրի՝ որպես զինված ուժերի հզորությունների շարունակական ընդլայնման, տնտեսական աճի,
գիտական և տեխնոլոգիական առաջընթացի
առանցքային գործոնի զարգացմանը: Նշվում է,
որ սյս ուղղությամբ շեշտը դրվելու է ռազմարդյունաբերության ոլորտում պետական ներդրումների և պատվերների կատարման ու
մասնավոր ներդրումների խրախուսման, ռազմարդյունաբերական համալիրի արտադրանքի
բազմազանեցման և ծավալների ավելացման,
ռազմարդյունաբերության ոլորտում նորագույն
ու բարձր տեխնոլոգիաների խորը ներթափանցման վրա: Սա թույլ կտա նվազեցնել
Հայաստանի կախվածությունը սպառազինության և ռազմական տեխնիկայի ներկրումներից,
ինչպես նաև կտրուկ բարձրացնել հայրենական
արտադրության ռազմական և բարձր տեխնոլոգիական
ապրանքների
մրցունակությունը
միջազգային շուկայում:
Ռազմավարությունում
ամրագրված
է՝
Հայաստանի անվտանգությանը և կայուն զարգացմանը միտված ոլորտային բոլոր փաստաթղթերը, որոնք ունեն անվտանգային բաղադրիչ,
բխում են Հայաստանի ազգային անվտանգության ռազմավարության հիմնադրույթներից և
տրամաբանությունից: Այդ փաստաթղթերից
անդրադառնանք Հայաստանի Հանրապետության ռազմական դոկտրինին (այսուհետ՝
Դոկտրին)՝ ընդունված 2007թ. Դեկտեմբերի 25ին ՀՀ նախագահի ՆՀ-308-Ն հրամանագրով:
Այն նախանշում է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի բարեփոխումների ու
արդիականացման ուղղությունները հասարակական կյանքի առանձին ոլորտների զարգացմանը համընթաց` ձևավորելով Հայաստանի
Հանրապետության պաշտպանական ռազմավարությունն ու ռազմական շինարարությունը
կարճաժամկետ և միջնաժամկետ հեռանկարում
[2]: Դոկտրինի Նախաբանում հստակեցվում է,
որ այն զարգացնում և մանրամասնում է
Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի
2007 թվականի փետրվարի 7-ի ՆՀ-37-Ն հրամանագրի 1-ին կետով հաստատված Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ռազմավարության ռազմական ոլորտին
վերաբերող դրույթները, այսինքն այն ռազմավարության, որին արդեն փոխարինելու է եկել
նորը: Բացի այդ, Դոկտրինում ամրագրված է, որ
դրա դրույթներն արտացոլում են ռազմական
անվտանգության համակարգի բարեփոխումների ժամանակաշրջանն ու այդ ժամանակաշրջանին բնորոշ առանձնահատուկ նպատակները,
իսկ
ռազմական
անվտանգության
համակարգի բարեփոխումները նախատեսվում

վական պատերազմները, որոնք ներառում են
քարոզչության,
մանիպուլյացիաների,
կեղծ
լուրերի և ապատեղեկատվության գործիքակազմ և հաճախ թիրախավորում են ժողովրդավարական արժեքները: Այս համատեքստում
մենք աշխատելու ենք հանրային իրազեկվածության և մեդիագրագիտության մակարդակի
բարձրացման ուղղությամբ՝ նպատակ ունենալով
հզորացնել տեղեկատվական պատերազմներին
հակազդելու հասարակության և պետության
կարողությունները» մասնավորապես նշվում է
Ռազմավարության 7.11 կետում:
Որպես առաջնային մարտահրավեր նշվում է
տեղեկատվական և կիբեռանվտանգության
ոլորտը կարգավորող համապարփակ պետական
քաղաքականության անկատարությունը, կենսական նշանակության տեղեկատվական ենթակառուցվածքների պաշտպանությունն ապահովող
օրենսդրության
բացակայությունը,
համակարգչային պատահարների արձագանքման կառույցների ինստիտուցիոնալ կարողությունների ոչ բավարար մակարդակը և կիբեռանվտանգության
ոլորտը
համակարգող
կառույցի բացակայությունը:
Ռազմավարությունում հստակեցվում են
նաև վերը նշված խնդիրների լուծման ուղիները.
- զարգացնել կենսական նշանակության
տեղեկատվական
ենթակառուցվածքներ
ու
թվային ծառայություններ մատուցողների և
պետության միջև փոխհարաբերությունների
նորմատիվ-իրավական դաշտը,
- չեզոքացնել կենսական կարևոր ոլորտներում և ենթակառուցվածքներում օգտագործվող տեխնոլոգիաներից և տեխնոլոգիական
բաղադրիչներից առաջացող խոցելիությունները,
նվազեցնել օտար ծագման տեխնոլոգիաների
ռիսկերը և զարգացնել ազգային տեխնոլոգիական հենքը՝ այդ թվում նաև տեխնոլոգիաների
մատակարարների հետ համագործակցության
միջոցով,
- զարգացնելու ազգային տեղեկատվական և
կիբեռ կարողությունները:
Կարևոր ենք համարում պաշտպանական
ոլորտի գիտական ներուժի բազմակողմանի
ներգարվման շեշտադրումը Ռազմավարության
դրույթներում` «մենք կարևորելու ենք պետության հոգածության տակ գտնվող գիտակրթական համակարգի դերը Հայաստանի՝ որպես
բարձր տեխնոլոգիական կենտրոնի զարգացման
գործում: Գիտակրթական համակարգի վերակառուցումը այլ նպատակներից զատ մեզ թույլ կտա
նաև ստեղծել երկակի նշանակության բարձր
տեխնոլոգիական
հետազոտություններում
գերազանցությունը խթանող, ինչպես նաև երկրի
տնտեսության մրցունակության բարձրացմանը,
անվտանգության ապահովմանը նպաստող
համակարգ»:
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է ավարտին հասցնել 2015 թվականին, որից
հետո Դոկտրինը սկզբունքային և նպատակային
վերանայման կենթարկվի:
Ասվածից կարող ենք վստահորեն պնդել, որ
Դոկտրինում
ամրագրված
դրույթները
և
պաշտպանական ռազմավարության ուղենիշերը
ժամանակավրեպ են:
Կարծում ենք՝ Դոկտրինին փոխարինող
փաստաթղթում
առանձնակի
անդրադարձ
պետք է կատարվի դաշնակիցների և միջազգային կամակերպությունների հետ համագործակցությանը, որը ժամանակակից աշխարհում,
ժամանակակից
պատերազմների
բնույթի
նկատառմամբ («փափուկ ուժի» կիրառում,
դիվանագիտական լծակների օգտագործում,
տեղեկատվական պայքար և այլն), կարող է
զսպող դեր ունենալ:
Դաշնակիցների և միջազգային կազմակերպություններին անդամակցության միջոցով ևս
հակառակորդի նկատմամբ առավելություն ձեռք
բերելու, հնարավոր պատերազմում հաղթանակ
տանելու կամ այդ համագործակցությամբ
հակառակորդի կողմից ռազմական գործողությունների դիմելու զսպման առումով «Պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքով օրենսդրական
հիմք է ապահովվել Հայաստանի Հանրապետության տարածքում օտարերկրյա պետությունների զինվորական կազմավորումների և
ստորաբաժանումների տեղակայման համար [4]:
Ժամանակակից պատերազմում հաղթանակի հասնելու համար պահանջվում է նաև
ռազմական կառավարման համապատասխան
համակարգ, որն ըստ էության արտահայտվում է
<<Պաշտպանության մասին>> ՀՀ օրենքում՝
Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման համակարգի մարմինների, ինչպես
նաև կազմակերպությունների միջև երկրի
պաշտպանության կազմակերպման գործառույթների ու լիազորությունների տարանջատմամբ:
Հաշվի առնելով վերոգրյալը, ինչպես նաև
ժամանակակից
պատերազմներին
բնորոշ
սրընթացություն ու ռազմական գործողությունների վերսկսման հանկարծակիության
էլեմենտը` <<Պաշտպանության մասին>> ՀՀ
օրենքով տրված են կարգավորումներ, որոնք
հնարավորություն են տալիս արագ արձագանքել
ստեղծված իրավիճակին: Այսպես, օրինակ`
պաշտպանության
ոլորտում
վարչապետի
լիազորությունները սահմանող 9-րդ հոդվածում
ամրագրված է, որ Հայաստանի Հանրապետությանն սպառնացող անմիջական վտանգի և
(կամ)
զինված
հարձակման
դեպքում
վարչապետը կառավարության կողմից զինված
ուժերի կիրառման մասին որոշում կայացնելու
անհնարինության
դեպքում
Հայաստանի
Հանրապետության պաշտպանության նախարարի առաջարկությամբ կայացնում է որոշում

զինված ուժերի կիրառման պլանը գործողության
մեջ դնելու մասին: Իսկ 15-րդ հոդվածով
նախատեսվում է, որ ռազմական սպառնալիքներին դիմակայման շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության
նախարարը և զինված ուժերի գլխավոր շտաբի
պետը, կարող են որոշում կայացնել զինված
ուժերի սահմանափակ, անհետաձգելի, արագ
արձագանքման և (կամ) հատուկ առաջադրանք
կատարելու նպատակով առանձին ստորաբաժանումների և միջոցների օգտագործման վերաբերյալ: Նույն հոդվածով սահմանվում է, որ
անմիջական պատասխան գործողություններ
ձեռնարկելու
անհրաժեշտության,
զինված
հարձակումը կասեցնելու և (կամ) դիվերսիոնհետախուզական խմբի ներթափանցումը կանխելու անհրաժեշտության դեպքում ստորաբաժանման գործողությունների մասին որոշումը
կայացնում է տեղում գտնվող ամենաբարձրաստիճան հրամանատարը` նախապես համաձայնեցնելով այդպիսի որոշումներն ըստ վերադասության,
իսկ
դրա
անհնարինության
դեպքում՝ հնարավորին չափ սեղմ ժամկետում
զեկուցելով վերադաս ղեկավարությանը կայացրած որոշման մասին: Այս մեխանիզմն իրեն
արդարացրեց և դրա փայլուն գործարկմանն
ականատես եղանք 2020թ. հուլիսին Տավուշում
տեղի ունեցած մարտական գործողությունների
ժամանակ:
Հակառակորդի կողմից հաճախ քաղաքացիական բնակչությանը թիրախավորելու իրողության հաշվառմամբ կարևոր է «Պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքով պետական և
տարածքային կառավարման մարմինների և
հատկապես` տեղական ինքնակառավարման
մարմինների լիազորությունների և պարտականությունների սահմանումը, ինչպես նաև
պաշտպանության ոլորտում կազմակերպությունների (անկախ սեփականության ձևից)
պարտականությունները [5], ինչը հնարավորություն է տալիս կազմակերպելու քաղաքացիական բնակչության ըստ անհրաժեշտության
տարհանումը կամ պաշտպանությունը, ինչպես
նաև մոբիլիզացիոն աշխատանքները` անգամ
մարտական գործողությունների հանկարծակիության կամ սրընթացության դեպքում:
Ժամանակակից ռազմական տեխնիկայի
պահանջարկը հնարավորինս ներքին արտադրությամբ
բավարարելու
կարևորությունն
արտացոլված է «Ռազմարդյունաբերական համալիրի մասին» ՀՀ օրենքում, որտեղ որպես
ռազմարդյունաբերական
քաղաքականության
խնդիր նշված է նաև գիտելիքահեն և
ժամանակակից արտադրությունների համար
հնարավորությունների ստեղծումը [6]:
Կարևոր է նաև Ռազմավարությունում
տեղեկատվական և կիբեռանվտանգության
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պատերազմավարման նոր գործիքակազմ, որը
հանգեցրել է պատերազմի բնույթի փոփոխության՝ դարձնելով այն ավելի սրընթաց ու
կարճատև. «խնդիրների շոշափելի մասը
կատարվում է օդատիեզերական տիրույթում
գործող ուժերով ու միջոցներով, էականորեն
նվազում
են
ցերեկային
ու
գիշերային
պայմաններում մարտ վարելու տարբերությունները, ավիացիայի հնարավորությունները
թույլ են տալիս նպատակակետերը խոցել առանց
ՀՕՊ խոցման գոտի մտնելու, հետախուզական
հնարավորությունների ավելացումը թույլ է
տալիս
տարածքի
ամբողջ
խորությամբ
ապահովել մանրակրկիտ հետախուզություն,
առաջին պլան է մղվում տեղեկատվական
պայքարը, լայնորեն կիրառվում են հատուկ
օպերացիաների ուժերը»:
Որպես ռազմավարական բնույթի ուղեցույց
փաստաթուղթ՝ Արդիականացման ծրագիրը
ենթադրում է մի շարք ոլորտային առանձին
ծրագրերի և ռազմավարությունների մշակում,
գիտահետազոտական
աշխատանքների
և
պիլոտային ծրագրերի իրականացում: Բավականին համապարփակ կանխատեսումներ են
արված 2018-2024 թվականների համար, որոնց
զարգացման
միտումների
նկատառմամբ
ուղենշված են Հայսատանի Հանրապետության
կողմից ձեռնարկվելիք միջոցառումները՝ զինված
ուժերի համալրման, ռազմավարական դաշնակցային, անվտանգության ոլորտում գործընկերային հարաբերությունների, նոր տեխնոլոգիաների վրա հիմնված գիտատար տնտեսական
ճյուղերի զարգացման ուղղությամբ:
Արդիականացման ծրագրում ԶՈւ արդիականացման առաջնային նպատակը սահմանելիս
հստակ նշվում է մարտավարական, օպերատիվ
և ռազմավարական օղակներում գործողությունների ամբողջականությունը՝ դրանք համադրելով
ժամանկակաից
պատերազմների
դրսևորումների ու տեխնիկական հնարավորությունների հետ:
Ամփոփելով՝ կարող ենք արձանագրել, որ ՀՀ
հայեցակարգային փաստաթղթերում ժամանակակից պատերազմներին բնորոշ դրսևորումներին արձագանքելու, սպառնալիքները կանխատեսելու և զսպելու ուղենիշների արտացոլումը
դեռևս ամբողջական կամ բավարար չէ: Այդ
փաստաթղթերում արտացոլված են` հատկապես հակառակորդի կողմից հնարավոր ռազմական գործողությունների բնույթի, ռազմական
կառավարման ճկուն համակարգի, միջազգային
համագործակցության
հնարավորությունները
(այստեղ խոսքը վերաբերում է հատկապես
Ռազմավարությանը, Արդիականացման ծրագրին, «Պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքին),
սակայն,
ըստ
էության,
նոր
բնույթի
պատերազմներին
արձագանքը
պետք
է

ոլորտը կարգավորող համապարփակ պետական
քաղաքականության, տեղեկատվական ենթակառուցվածքների պաշտպանությունն ապահովող օրենսդրության, կիբեռանվտանգության
ոլորտը համակարգող կառույցի անկատարության կամ բացակայության, ռազմարդյունաբերության զարգացմանը նպաստող գիտատեխնիկական և տեխնոլոգիական առաջընթացի
խթանման անհրաժեշտության մասին արձանագրումը, ինչը նշանակում է, որ պետական
ամենաբարձր մակարդակով ուշադրության
կենտրոնում է լինելու զինված ուժերում
գիտատեխնիկական նորամուծությունների, ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառության
հարցը: Սա անշուշտ կնպաստի հեռահար և
ճշգրիտ խոցման, լազերային և գերձայնային
զինատեսակների կիրառության հնարավորությունների ավելացմանը (ինչու ոչ` նաև
հայրենական արտադրության), տեղեկատվական հակապայքարի ուժեղացմանը:
Նշվածի առումով թերևս կարելի է հիշատակել 2019 թվականին ՀՀ պաշտպանության
նախարարի,
Հայաստանի
գիտության
և
տեխնոլոգիաների հիմնադրամի (FAST) և «Հայ
Տեք» կիբեռանվտանգության կենտրոն հիմնադրամի միջև ստորագրված հուշագրի [9] հիման
վրա գործակված և 2020 թվականի ամառային
զորակոչի շրջանակներում արդեն համալրվող
պաշտպանության նախարարության «1991 ստորաբաժանում»-ը:
«1991 ստորաբաժանման»
կազմավորման նպատակն է ՀՀ զինված ուժերի
տեխնոլոգիական գերակայության, զինվորական
ծառայության մեջ գտնվող անձանց շարունակական կրթության, բազմակողմանի զարգացման և մասնագիտական հմտությունների յուրացման հնարավորությունների ապահովումը:
«1991 ստորաբաժանման» զինծառայողները ձեռք կբերեն հիմնարար և գործնական
գիտելիքներ ու հմտություններ, որոնց շնորհիվ
զորացրվելուց հետո հնարավորություն կունենան անցնել աշխատանքի ՀՀ ՊՆ համապատասխան ստորաբաժանումներում՝ շարունակելով կիրառել ստացած գիտելիքները և
զարգացնել դրանք: Կարծում ենք սա կարելի է
դիտարկել, որպես զինված ուժերի կարիքների
համար զնծառայողների գիտական ներուժի
նպատակային
օգտագործման
պետական
մոտեցման օրինակ:
Շարունակելով հայեցակարգային փաստաթղթերի՝
ժամանակակից
պատերազմների
բնույթին համապատասխան լինելու կարևորության թեման՝ նշենք, որ այն առավել լավ է
արտացոլված ՀՀ զինված ուժերի 2018-2024
թվականների արդիականացման ծրագրում [3]
(այսուհետ՝ Արդիականացման ծրագիր): Այստեղ
հստակ մատնանշվում է, որ գիտության ու
տեխնիկայի նվաճումները ասպարեզ են հանել
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վերանայման (այսուհետ՝ ՊՌՎ) շրջանակներում: Հարկ է նշել, որ ՊՌՎ գործընթացն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետությունում սկսած 2008թ.-ից և ներկայումս իրականացվում է վերջին՝ 5-րդ փուլը: Մշակվող ՊՌՎում և Դոկտրինում հարկ է առանձնակի ուշադրություն
դարձնել
նոր
պատերազմների
բնույթին՝
 կբեռնետիկական պատերազմներ,
 քիչ տեսանելի տեխնոլոգիաներ,
 ռադիոէլեկտրոնային պայքարի միջոցներ,
 ավտոնոմ անօդաչու սարքերից համակարգեր,
 կոգնիտիվ մակարդակում հակառակորդի
վրա ազդեցության տեխնոլոգիաների լայն
կիրառում:
2007 թվականին ընդունված Դոկտինն ունի
պաշտպանողական բնույթ, այնինչ ՀՀ պաշտպանության նախարար Դ. Տոնոյանի նոր կարգախոսը` «նոր պատերազմ՝ նոր տարածքներ» փոխում է տրամաբանությունը և կարելի է ասել
զինված ուժերի կիրառման խնդիր է ոչ միայն
պաշտպանության ապահովումը` պաշտպանվողի դիրքերից գործողությունների պլանավորումն
ու իրականացումը, այլ նաև՝ սպառնալիքների
չեզոքացման նպատակով կիրառման հնարավորության դիտարկումը: Կարծում ենք նախարարի՝ «նոր պատերազմ՝ նոր տարածքներ» հայտարարությունն արվել է «խելացի պատերազմի», որակը քանակին հակադրելու անհրաժեշտության,
գործողությունների
ասիմետրիկ
բույթի համատեսքտում:
Ինչևէ, ժամանակավրեպ է Ռազմավարության մեջ ժամանակակից պատերազմների
բնույթին առավել համակողմանի անդրադառնալու անհրաժեշտութման մասին խոսելը:
Հայաստանն այլընտրանք չունի, քան ճշգրտելու
իր ռազմական քաղաքականությունը (որը
կարտացոլվի Ռազմական դոկտրինում) նշավծ
միտումներին համապատասխան, մասնավորապես՝ վերջին ժամանակներում առավել ակնհայտ
դիտարկվող միտումներին՝ լոկալ հակամարտությունները ռազմական ուժի կիառմամբ լուծելու
հակառակորդի դիրքորոշմանը համապատասխան:
Ժամանակակից պատերազմների բնույթի
հաշվառմամբ` երբ սպառնալիքը կարող է լինել
տնտեսական, գիտատեխնիկական, հասարակական, սոցիալական, մշակութային և այլն,
անհրաժեշտ է ունենալ հարձակվողական
գործողությունների (ոչ միայն բուն ռազմական
գործողությունների, այլ նաև՝ տեղեկատվական
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907 բանաձևի իրականացման հնարավորությունը՝ կապված հայ-ադրբեջանական
ռազմական հակամարտության վերսկսման հետ
Ազատյան Մ. Ա.
ասպիրանտ, Միջազգային հարաբերություններ, Հայ-ռուսական համալսարան (Երևան, Հայաստան)
martun.azatyan2018@gmail.com
Ամփոփում՝ Սույն հոդվածը քննարկում է 2002 թվականից ի վեր ամեն տարի կասեցվող 907 Բանաձևի
իրականացման հնարավորությունը: Վերլուծելով Բանաձևի ընդունման պատմական համատեքստը, նրա
դրույթները, ինչպես նաև նրա կասեցման վերաբերյալ նախագահական ձևակերպման կետերը, հեղինակը
ներկայացնում է հիմնավորումներ, որոնք թույլ են տալիս լիովին վերականգնել 1992 թվականի բանաձևի
գործողությունը: Թեման արդիական է, քանի որ առկա են Ադրբեջանի կողմից Բանաձևի կասեցման
վերաբերյալ ձեւակերպման բոլոր կետերի բազմակի խախտումների ապացույցներ: Հոդվածի վերջում
ներկայացված են հայկական լոբբիստական կառույցներին ուղղված առաջարկություններ՝ կապված
ամերիկյան հասարակության վրա ազդեցության հետ, որոնց իրականացումը կհանգեցնի ԱՄՆ
ղեկավարության կողմից 907 Բանաձևի գործողության վերսկսմանը:
Վճռորոշ բառեր՝ Հայաստան, Արցախ, Ադրբեջան, Թուրքիա, ԱՄՆ, լոբբի, 907 Բանաձև , ահաբեկչություն,
ԱԹՍ.
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Abstract. This article examines the possibility of renewing the Section 907 which has been repealed annually since
2002. Analyzing the historical context of the adoption of the Section, its provisions, as well as the points of the
presidential waiver of it, the author provides reasons that that allow the full renewal of the 1992’s resolution. The topic
is relevant, since there are evidences of the repeated violations by Azerbaijan of all points of the waiver of this
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influencing the American society, which will eventually lead to the resume of the Section 907 by the US political
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дипломатические отношения. Независимость
Грузии, Азербайджана, Молдовы, Туркменистана, Таджикистана, Узбекистана также была
признана, однако дипломатические отношения,
по словам президента, должны были быть установлены после уверенности США в стремлении
этих стран к демократическим принципам и
ответственной политике обеспечения безопасности [1].

25 декабря 1991 года Джордж Буш-старший
в своей рождественской речи к американскому
народу объявил о завершении эпохи конфронтации с коммунистическим блоком. Президент
отметил нейтрализацию ядерной угрозы,
освобождение стран Восточной Европы, победу
демократии и свободы. США признавали независимость Армении, Украины, Казахстана,
Белоруссии, Киргизии и устанавливали с ними
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4. это не будет подрывать или препятствовать продолжающимся усилиям по переговорам о мирном регулировании (конфликта)
между Арменией и Азербайджаном или использоваться в наступательных целях против
Армении [3].
Отметим, что в указанной формулировке, в
отличие от текста Поправки 907, отсутствовало
наименование “Нагорный Карабах”. Начиная с
2002 года, президент США своим ежегодным
письмом Конгрессу – неизменным текстом
утвержденной Сенатом формулировки – отменял
действие Поправки 907.
В соответствии с Пунктом 2 вышеуказанного документа, были реализованы программы
по обучению и переподготовки специалистов из
состава вооруженных сил коалиции по борьбе
против терроризма. В частности, подполковник
Мурад Мирзаев учился в подразделении Центра
Английского языка Военного института языковой подготовки в Лекленде, Сан-Антонио (штат
Техас). Подполковник Вугар Юсуфов обучался в
Центре военной разведки штата Аризона [4].
Согласно азербайджанским источникам, Мирзаев был убит 3 апреля 2016 года, Юсуфов – 2
апреля 2016 года, оба – вблизи Талыша (в ходе
Апрельской войны). Оба факта свидетельствуют
о том, что еще в 2016 году азербайджанская
сторона нарушила Пункты 2 и 4 вышеуказанного
документа Конгресса США.

В августе 1992 года Конгресс США принял
“Акт о поддержке свободы”, который предполагал предоставление помощи России и другим
независимым
государствам
постсоветского
пространства в деле создания свободной экономики и демократической политической системы.
Благодаря усилиям армянских лоббистских
структур США в текст Акта была добавлена
Поправка/Резолюция 907. В соответствии с
Поправкой, Азербайджану не могла быть предоставлена какая-либо помощь до тех пор, пока
президент не определит и не доложит Конгрессу,
что правительство Азербайджана предпринимает
конкретные шаги для прекращения всех видов
блокад и иных видов агрессии (наступления)
против Армении и Нагорного Карабаха [2].
Поправка 907 стала основным камнем
преткновения американо-азербайджанских отношений. Несмотря на незначительные изменения,
она действовала в полном объеме в течение 10
лет. В 1996 году демократ из Техаса Чарли
Вильсон добился исключения для Поправки,
которая разрешала предоставлять Азербайджану
гуманитарную помощь. В 1998 году в число
исключений вошли программы по поддержке
разоружения и нераспространения оружия.
Попытки сенатора Сэма Браунбэка отменить
Поправку 907 в рамках “Стратегии Шелкового
пути 1997” в течение двух лет встречали сопротивления армянских лоббистов, вследствие чего
в 1999 году предложенная сенатором резолюция
была снята с повестки дня Конгресса.
После террористического акта 11 сентября
2001 года ситуация вокруг Поправки 907 изменилась кардинальным образом. Азербайджан
объявил о присоединении к антитеррористическим мерам ООН и начал сотрудничество с
Санкционным комитетом по Афганистану. В
октябре того же года сенатор Браунбэк вновь
предложил изменения Поправки, которая
предоставила бы президенту США полное право
отказаться от всех ограничений на американскую помощь Азербайджану. Сенатор-республиканец от штата Кентукки Митч МакКоннелл
представил в Сенате пересмотренный вариант
формулировки Браунбэка. Принятая сенатом
формулировка позволяла президенту США
отменить действие Поправки 907 и предоставить
Азербайджану американскую помощь, если:
1. это необходимо для поддержания усилий
США в борьбе против терроризма, или
2. это необходимо для поддержания
оперативной готовности Вооруженных Сил
США или партнеров по коалиции по борьбе
против терроризма, или
3. это важно для безопасности границ
Азербайджана, и

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Азербайджан
(млн.)
3.7
18.5
14.4
22
33
31
24.7
49
12
5.9
15.5
26
8.2
26
17.7
2.7
2
59.6
43.5
0.6

Итого

418

Год

Армения
(млн.)
3.4
10.6
10.2
9.2
13.6
10.6
9.6
8.9
7.7
4.5
4.4
23.5
23.8
34.9
15
2.8
2.2
4.1
7.5
2.1
210

Арцах (млн.,
все виды
помощи)
4
2
2
2
2.5
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
44,5 (19982015) [5]

Таблица: U.S. security assistance to Azerbaijan 20002020; U.S. security assistance to Armenia 2000-2020.
Security Assistance Monitor [6].
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около 11 млн. долларов, что позволило очистить
сельскохозяйственные земли от невзорвавшихся
снарядов. Разминирование привело к снижению
числа жертв среди мирного населения на 80 %
[8]. Наибольшая сумма финансовой дотации
была выделена в 2017 году, составив 3,5 млн.
долларов. Однако в 2019 году финансирование
программы прекратилось. Причиной возможного
сокращения финансирования, на наш взгляд, мог
служить факт разминирования 95% территорий.
12-16 июля 2020 года произошло столкновения между вооруженными силами Армении и
Азербайджана (Тавушское столкновение) непосредственно на признанных границах обеих
государств. Более того, в ходе столкновений
азербайджанская сторона обстреливала армянские приграничные города и поселения Берд,
Чинари, Мовсес, Айгепар, вследствие чего были
разрушены жилые дома и иные объекты
инфраструктуры. 15 июля 2020 года Армянская
Ассамблея Америки заявила, что действия
Азербайджана при активном содействии Турции
ведет к дальнейшей эскалации ситуации на
Южном
Кавказе.
Было
отмечено,
что
Азербайджан не только не отвечает на призыв
Генерального Секретаря ООН немедленно
установить глобальное военное перемирие в
связи с ситуацией с COVID-19, но и не
соглашается на применение записывающих
средств на границе [9].
Дело в том, что подобные средства
являются эффективным механизмом мониторинга ситуации на линии соприкосновения. Данная мера была предложена как представителями
Минской группы ОБСЕ, так и во время встреч
для мирного разрешения конфликта в Вене и
Санкт-Петербурге. В качестве меры по противодействию агрессивной политике Азербайджана представители ААА заявили о необходимости полномасштабного применения Поправки
907, поскольку в очередной раз со стороны
Азербайджана были нарушены положения не
только данной резолюции, но и пункты
формулировки президента США по ее отмене.
27 сентября 2020 года азербайджанские
военные подразделения начала полномасштабное наступление по всему протяжению границы
Арцаха. 29 сентября и 1 октября азербайджанская сторона обстреляла территорию РА –
город Варденис и поселок Мец Масрик. 20
октября 2020 года армянской стороной был сбит
очередной беспилотник турецкого производства
“Байрактар”, обломки которого были найдены на
подконтрольной армянской стороне территории.
На следующий день Канадская компания
Bombardier Recreational Products, которая
производит авиадвигатели для БПЛА, заявила о

Более значительным фактом отмены приостановления действия Поправки 907 явилось
систематическое предоставление американской
финансовой помощи Азербайджану. Ниже
приведена статистика ежегодных американских
ассигнований Азербайджану в сравнении с
аналогичной помощью Армении и Арцаху.
Начиная с 2002 года, Азербайджан получил
финансовую помощь со стороны США в размере
418 млн. долларов посредством 18 программ,
относящихся, в основном, к сфере безопасности.
В частности, по программе ''Совместного
уменьшения угрозы'' Азербайджан получил
около 70 млн. в течение 18 лет. 51 млн. были
получены в рамках программы ''Зарубежная
военная помощь'', позволяющая закупать военную технику из списка ''Excess Defense Articles''.
По программе ''Международного военного
образования и подготовки кадров'' было
получено ассигнование в размере 11 млн.
Из вышеприведенной статистики становится ясно, что в рамках этих программ Армения
получила в 2 раза меньше финансирования, чем
Азербайджан. Сопоставимыми являются лишь
ассигнования в рамках программы “Зарубежной
военной помощи” (также 51 млн.) и “Международного военного образования” (10 млн.).
Еще одним важным фактором является
резкое увеличение общих финансовых дотаций
Азербайджану, начиная с 2018 года. Данный
факт объясняется тем, что в 2018 году
Азербайджану удалось попасть в список стран,
получающих финансовую поддержку в рамках
Резолюции 333. Данная программа была принята
в 2017 году и была направлена на наращивание
потенциала иностранных военных сил для
осуществления контртеррористических операций, для борьбы против распространения оружия массового поражения, незаконного оборота
наркотиков, транснациональной организованной
преступности и т.д [7].
Необходимо отметить, что Соединенные
Штаты предоставляют ежегодную помощь также
и Арцаху. С 1998 года Арцах получил от США
около 45 млн. долларов для реконструкции и
других
мероприятий,
направленных
на
содействие
по
мирному
регулированию
конфликта, для удовлетворения текущих
гуманитарных потребностей, для оказания
чрезвычайной помощи и т.д. Для того, чтобы
показать несоразмерность финансовой помощи
Арцаху и Азербайджану, приведем следующий
факт: наиболее значительной программой на
территории Арцаха по сей день является
деятельность компании HALO Trust. С 2010 года
HALO Trust осуществляла разминирование на
территории Арцаха, получив от США в целом
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лоббистским структурам США, которые, на наш
взгляд, продиктованы сложившимися реалиями.
Необходимо продолжать добиваться реализации
Поправки 907, оказывая давление на Конгресс,
Сенат, посредством их – на аппарат президента
США. Реализация данной Поправки, а не
внесение новой, на наш взгляд, наиболее
возможна, поскольку имеется прецедент ее
действия в течение 10 лет. Также необходимо
продолжать информирование общества во всех
штатах о войне в Арцахе, об истории непризнанного государства, делая акцент на том, что
война подобной интенсивности с применением
оружия пятого поколения была вызвана, в том
числе, и отменой действия Поправки 907. В
американском обществе существует обратная
связь между сенаторами и избирателями,
следовательно, посредством grassroots lobbying
(инициатива снизу) можно донести до политиков
актуальную информацию и добиться решения
необходимого вопроса. Для охвата более
широкого круга людей, лоббистским структурам
необходимо сделать акцент на продвижение
публикаций, статей и видео на тему военного
конфликта, ссылаясь не только на известные
журналы и газеты, но и на страницы армянских
государственных структур и политических
деятелей. Это позволит не только получать
информацию из первоисточника, но и будет
способствовать продвижению этих ресурсов в
англоязычном пространстве. Мы полагаем, что
информирование американского общества об
армяно-азербайджанской войне и возобновление
действия Поправки 907 станет важным шагом не
только
для
обеспечения
безопасности
армянского народа, но и для будущего
признания независимости Арцаха.

прекращении поставок в Турцию производств
своей дочерней австрийской фирмы Rotax [10].
До этого, 5 октября 2020 года, министр
иностранных дел Канады Франсуа-Филипп
Шампань заявил о прекращении поставок
канадского вооружения в Турцию.
В первый день войны президент Арцаха
Араик Арутюнян заявлял, что с азербайджанской стороны в боевых действиях вовлечены
истребители F-16. 8 октября 2020 года в
интервью CNN Arabic о наличии истребителей
на территории Азербайджана заявил сам
президент Алиев. Более того, с начала боевых
действий армянская сторона заявляла о наличии
в составе азербайджанских военных формирований членов террористических организаций.
Данная информация была подтверждена Службой внешней разведки РФ, которая заявила о
наличии в зоне боевых действий наемников из
состава
террористических
организаций
“Джебхат ан-Нусра” (запрещена в РФ), “Фиркат
Аль-Хамза” и “Султан Мурад” [11]. 1 ноября
2020 года на официальной странице Следственного Комитета РА в YouTube было выложено
видео допроса очередного пленного сирийского
боевика Муххраба Мухаммада Аль-Шхери, в
котором тот рассказывает о своей вербовке,
перевозки в Азербайджан и участии в боевых
действиях в зоне армяно-азербайджанского
конфликта [12].
Вышеперечисленные факты указывают на
то, что своими действиями руководство Азербайджана нарушает все пункты формулировки
президента США, позволяющей ежегодно
отменять Поправку 907. Наличие боевиков
террористических организаций в рядах вооруженных сил Азербайджана свидетельствует о
том, что страна не только не предпринимает
усилий для борьбы против терроризма на
Ближнем Востоке, но и открывает еще один очаг
уже на Южном Кавказе. Наличие экстремистских элементов в зоне Карабахского
конфликта, с одной стороны, создает угрозу для
РФ, поскольку риск переброски террористов
непосредственно на российскую территорию
увеличивается в разы. С другой стороны,
наличие дополнительного очага для борьбы с
терроризмом
усложняет
задачу
стран
антитеррористического блока во главе с США.
Более того, факт обстрелов территорий РА,
признанный, в том числе, азербайджанской
стороной, противоречит Пункту 4 формулировки
президента США, в котором хоть и отсутствует
наименование “Нагорный Карабах”, но присутствует наименование “Армения”.
Учитывая вышесказанное, нами были
выработаны
предложения
армянским
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Զինծառայողների բնակարանային պայմանների բարելավումն
անհատույց պետական ֆինանսական աջակցություն ստանալու
իրավունքի համատեքստում
Հարությունյան Հ. Հ.
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Զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների իրավունքների
պաշտպանության բաժնի առաջատար մասնագետ, մագիստրոս
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի քաղաքացիական իրավունքի ամբիոն
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос улучшения жилищных условий семей военнослужащих
(борцов за свободу), погибших (умерших) при исполнении служебных обязанностей или ставших лицами
имеющими инвалидность в результате прохождения военной службы. Исследование проведено на основе
изучения законодательных положений и практических примеров, а также сопоставления национальных
нормативных актов с Конституцией и международно признанными принципами. В результате была выявлена и
обоснована необходимость устранения проблемы ограничения права бывших военнослужащих и членов их
семей на безвозмездную государственную финансовую помощь. Вопрос рассматривался в контексте трех
важных прав. 1) надлежащее администрирование, 2) запрет на обратную силу правовых актов, ухудшающих
правовое положения лица, а также 3) «законное ожидание» как право на собственность.
Ключевые слова: социальное государство, жилищное обеспечение военнослужащих, сообразовывать,
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Abstract: This article discusses the issue of improving the living conditions of the families of military personnel
(freedom fighters) who died in the line of duty or became person with disabilities as a result of military service. The
research was carried out on the basis of studying legislative provisions and practical examples, as well as comparing
national regulations with the Constitution and internationally recognized principles. As a result, it was identified and
substantiated the need to eliminate the problem of restricting the right of former military personnel and their family
members to free state financial assistance. The issue was viewed in the context of three important rights. 1) Proper
administration, 2) prohibition of the retroactive effect of legal acts that worsen the legal status of a person, and 3)
“legitimate expectation” as a right to property.
Keywords: Social State, housing for military personnel, conform, retroactive effect, legitimate expectation, property
right, fundamental human rights and freedoms.
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«Սոցիալական պետության» գաղափարն
առաջին անգամ գիտական գրականությունում
հայտնվել է 19-րդ դարի կեսերին Հեգելի փիլիսոփայության ազդեցությունը կրող գերմանացի
գիտնականների աշխատանքներում, ինչպես
նաև Գերմանիայում դասարակարգային պայքարի և կապիտալիզմի զարգացման վերլուծության արդյունքում: «Սոցիալական պետություն» տերմինն առաջին անգամ առաջարկել է
իրավագետ և տնտեսագետ Լորենց ֆոն Շտեյնը,
ով համարում էր, որ պետության խնդիրը
սոցիալական հավասարության և անձնական
ազատության կայացումն է, ցածր, անապահով
խավերի
բարձրացումը
հարուստների
և
հզորների մակարդակին: Նա կարծում էր, որ
պետությունը պետք է ապահովի իր բոլոր
անդամների տնտեսական և սոցիալական
առաջընթացն (պրոգրես), ինչպիսի պայմաններում մեկի զարգացումը մյուսի զարգացման
պայմանն ու հետևանքն է [1, էջեր 3,4]:
Զարգացնելով վերևում նշված միտքը՝
կարծում ենք, որ սոցիալական պետության
գաղափարը
ամենևին
չի
հավասարվում
«պետությունը պետք է կերակրի բոլորին» պարզ
սկզբունքին, այն ունի շատ ավելի խորքային
էություն և դեր: Նույն Լորենց ֆոն Շտեյնը
կարծում
էր,
որ
բացի
նյութականից,
սոցիալական խնդիրն ունի նաև բարոյական և
էթիկական բաղադրիչներ: Դրանք բավականին
խնդրահարույց է դիտարկել՝ սոցիալական
խնդիրները
մեկնաբանելով
դասակարգերի
տեսանկյունից: Այդ խնդիրները համամարդկային են և չեն ենթարկվում դասակարգային
«սորտավորման»: Սրա հիման վրա՝ գիտնականը
հանգում է եզրակացության, որ իրականում
գոյություն ունի ոչ թե մեկ սոցիալական խնդիր,
այլ սոցիալական խնդիրների խճճված և
միահյուսվող բարդ ցանց: Այս հանգամանքը
խնդիրը դարձնում է շատ ավելի խորը, իսկ դրա
լուծումը՝ շատ ավելի բարդ [2, էջ 58]:
Սույն հոդվածով անդրադառնալու ենք
սոցիալական պետության կարևորագույն հարցերից մեկի՝ զինծառայողների բնակարանային
ապահովման ոլորտում առաջացած մի խնդրի:
«Զինծառայողների և նրանց ընտանիքների
անդամների
սոցիալական
ապահովության
մասին» ՀՀ օրենքի (ուժը կորցրել է 16.12.2017թ.ին) 34-րդ հոդվածը (14.12.2004թ.-ի համապատասխան ինկորպորացիա) սահմանում էր, որ
(...) հաշմանդամ դարձած զինծառայողները և
ծառայողական պարտականությունների կատարման ժամանակ զոհված (մահացած)
զինծառայողների ընտանիքները, բնակարանային պայմանների բարելավման կարիք
ունենալու
դեպքում,
ապահովվում
են
բնակարանով կամ տնամերձ հողամասով` ՀՀ
կառավարության սահմանած կարգով (ներ-

կայում նշված հարաբերությունը կարգավորվում
է «Զինվորական ծառայության և զինծառայողի
կարգավիճակի մասին» ՀՀ օրենքի 65-րդ
հոդվածով):
Նշված դրույթի հիման վրա էլ Կառավարությունը 2005 թվականի հունիսի 9-ին ընդունեց թիվ 947-Ն որոշումը, որով սահմանվեցին
զոհված (մահացած) կամ հաշմանդամ դարձած
զինծառայողների (ազատամարտիկների) բնակարանային պայմանների բարելավման կարիք
ունեցող օրենքով սահմանված ընտանիքների
բնակարանային հաշվառման վերցնելու և բնակարանային խնդիրների լուծման (բնակարանի
ձեռքբերման) նպատակով ՀՀ պաշտպանության
նախարարությանը հատկացված գումարների
շրջանակներում անհատույց պետական ֆինանսական աջակցություն տրամադրելու պայմանները:
Նշված որոշման հավելվածով նախատեսված կարգի 2-րդ կետի համաձայն` աջակցություն ստանալու իրավունք ունեին ծառայողական պարտականությունների կատարման
ժամանակ զոհված (մահացած) կամ զինվորական ծառայության ժամանակ վնասվածքներից,
խեղումներից և առաջացած հիվանդություններից հաշմանդամ դարձած զինծառայողների
(ազատամարտիկների) կարիքավոր ընտանիքները:
Նույն որոշման 3-րդ կետն արդեն նշում էր
այն պայմանները, որոնց առկայության դեպքում
անձինք համարվում էին կարիքավոր: Կարիքավոր` անօթևան են համարվում սեփականության իրավունքով բնակելի տարածություն
չունեցող (ժամանակավորապես դպրոցներում,
մանկապարտեզներում, ժամանակավոր կացարաններում, 4-րդ աստիճանի վթարային, խարխուլ տներում, նկուղային շենքերում և
բնակության համար ոչ պիտանի շինություններում, ազգականների մոտ, ապօրինի զբաղեցրած բնակարաններում, հանրակացարաններում, հյուրանոցներում, վարձակալությամբ
բնակվող) կամ բնակարանային պայմանների
բարելավման կարիք ունեցող ընտանիքները,
որոնց բնակարանում հաշվառված օրենքով
սահմանված ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամի`
բնակելի
մակերեսով
ապահովվածությունը
կազմում է 5 ու 5-ից պակաս քառակուսի
մետր կամ բնակելի սենյակների և ընտանիքի
անդամների սեռից, համատեղ բնակվող անձանց
թվից ելնելով անհրաժեշտ է լրացուցիչ
բնակմակերես, ինչպես նաև այն ընտանիքները,
որոնց անդամներից մեկը տառապում է հետևյալ
հիվանդություններից մեկով` (...), եթե հիվանդին
առանձին սենյակ կամ լրացուցիչ բնակմակերես
հատկացվելու
դեպքում
ընտանիքի
յուրաքանչյուր անդամին կմնա 5 և 5-ից պակաս
քառակուսի մետր բնակելի մակերես:
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Այսպիսով, դեռևս 2005 թվականին, սահմանելով խստագույն չափանիշներ, պետությունն
ստանձնել էր հանձնառություն տրամադրել
անհատույց պետական ֆինանսական աջակցություն` դրանով բարելավելով ոչ թե ամեն մի
քաղաքացու, այլ կյանքը պաշտպանության
բնագավառին նվիրաբերած, զինծառայողի ծանր
և պատվաբեր աշխատանքն ստանձնած, և այդ
ծառայությունն իրականացնելու ընթացքում
զոհված (մահացած) կամ հաշմանդամություն
ձեռք բերած անձանց ու նրանց ընտանիքների
բնակարանային ապահովման վիճակը:
Այնուհետև` 2017 թվականի օգոստոսի 10ին, ՀՀ կառավարությունն ընդունեց նոր` թիվ
1016-Ն որոշումը, որի 2-րդ կետով սահմանվեց
հետևյալը. «Հանձնարարել ՀՀ մարզպետներին և
առաջարկել
համայնքների
ղեկավարներին
(Երևանի քաղաքապետին) ՀՀ կառավարության
2005 թվականի հունիսի 9-ի թիվ 947-Ն որոշման
համաձայն ստեղծված բնակարանային հարցերի
հանձնաժողովների միջոցով, մինչև 2017
թվականի դեկտեմբերի 31-ը, ապահովել մինչև
սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելը որպես
բնակարանային
պայմանների
կարիքավոր
հաշվառված` ՀՀ պաշտպանության նախարարության
համակարգի`
հաշմանդամության
զինվորական կենսաթոշակի իրավունք ունեցող
նախկին
զինծառայողների
և
զոհված
(մահացած) զինծառայողների ընտանիքների
բնակարանային գործերի համապատասխանեցումը «Զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական ապահովության մասին» ՀՀ օրենքի 34-րդ հոդվածի ու ՀՀ
կառավարության 2005 թվականի հունիսի 9-ի
թիվ 947-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի
պահանջներին և հաշվառված անձանց ցուցակների ներկայացումը ՀՀ պաշտպանության
նախարարություն...»:
Այսպիսով, պետությունն ինչ-ինչ պատճառներից ելնելով (հասկանալի է, որ հիմնական
պատճառը ֆինանսականն է) 2017 թվականին,
այսինքն իր առաջին որոշումը 2005 թվականին
ընդունելուց 12 տարի անց, ընդունում է մի
որոշում, որով, փաստորեն, իրականացնում է
նախկինում
հաշվառված
և
պետական
ֆինանսական աջակցության սպասող անձանց
զտում: Այսինքն, օրինակ, անձը համապատասխանել է Կառավարության 2005 թվականի
որոշման բոլոր խիստ չափանիշներին, վերցվել է
բնակարանային պայմանների բարելավման
հաշվառման, տարիներ շարունակ չի ստացել
անհատույց պետական ֆինանսական աջակցություն, իսկ 2017 թվականին Կառավարության
ընդունած որոշմամբ նրա բնակարանային գործը
վերանայվելուց
հետո
նա
հանվել
է
բնակարանային պայմանների բարելավման
կարիք ունեցող անձանց ցուցակից` այդպես էլ

չստանալով
պետական
աջակցությունը:
Չանդրադառնալով
համապատասխանեցման
արդյունքում անձանց բնակարանային պայմանների բարելավման հաշվառումից հանելու
անհատական խնդիրներին` անդրադառնանք
խնդրին ինստիտուցիոնալ տեսանկյունից:
Նախ, պետք է հստակ ընդգծել, որ 2005
թվականից ի վեր հնարավոր են քաղաքացիներին բնակարանային պայմանների բարելավման հերթացուցակում հերթագրելու վերաբերյալ նաև ոչ իրավաչափ վարչական ակտերի
կայացման դեպքեր: Թեպետ, 2017 թվականին
իրականացված համապատասխանեցումը կարող
էր նաև լավ առիթ հանդիսանալ այդպիսի
դեպքերը վերհանելու համար, սակայն կարծում
ենք, որ ոչ իրավաչափ վարչական ակտերը
վերացնելու օրենսդրական հնարավորություններն արդեն իսկ հստակ ամրագրված և
նախատեսված են «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ
օրենքով, իսկ այն դեպքերը, երբ բարենպաստ
վարչական ակտեր ընդունելիս թույլ են տրվել
քրեորեն պատժելի արարքներ, պետք է
գնահատման արժանանան քրեական դատավարությամբ սահմանված կարգով: Հետևաբար,
1016-Ն որոշումն, իհարկե, չի հետապնդել միայն
ոչ իրավաչափ վարչական ակտերը վեր հանելու
նպատակ:
ՀՀ
կառավարությունն
իր
որոշմամբ
հանձնարարել (առաջարկել) է վարչական
մարմնի նախաձեռնությամբ հարուցել վարչական վարույթ, ինչի արդյունքում բնակարանային
պայմանների բարելավման կարիքավորների
հերթացուցակում հաշվառված և տարիներ ի վեր
պետական աջակցությանն սպասած անձանց
բնակարանային գործերի համապատասխանեցման հետևանքով նրանց զգալի հատված
դուրս է մնացել հաշվառման հերթացուցակից:
Ավելին, քաղաքացիները համապատասխանեցման ընթացքի մասին չիմանալով` հաշվառումից
հանվելու մասին տեղեկանում են վարչարարությունն իրականացվելուց հետո միայն: Այսինքն,
նման կատեգորիայի անձինք զրկվում են իրենց
իրավունքների պաշտպանության արդյունավետ
մեխանիզմներին դիմելու հնարավորությունից:
Թեպետ, հայտնի է, որ «Վարչարարության
հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ
օրենքի 38-րդ հոդված 1-ին մասը վարչական
մարմնին պարտավորեցնում է վարչական
վարույթի ընթացքում վարույթի մասնակիցներին և նրանց ներկայացուցիչներին հնարավորություն տալ արտահայտվելու վարչական
վարույթում
քննարկվող
փաստական
հանգամանքների վերաբերյալ:
Հաշվի առնելով նշվածը` հնարավոր է
դառնում
եզրահանգել,
որ
վարչական

46

Регион и мир, 2020, № 6
առկայության մասին է վկայում ՀՀ մարդու
իրավունքների պաշտպանին քաղաքացիների`
նման խնդիներով բողոքներ հասցեագրված
լինելը [7, էջ 578]):
Այսպիսով ստացվում է, որ 2017 թվականի
օգոստոսի 10-ի թիվ 1016-Ն որոշմամբ վատթարացել է նախկինում հաշվառված քաղաքացիների իրավական վիճակը, և թեպետ տեխնիկական առումով այդ որոշմանը չի տրվել
հետադարձություն, սակայն բովանդակային
առումով այն ամբուղջությամբ ազդել է
նախկին հարաբերությունների վրա:
2017 թվականի օգոստոսի 10-ի թիվ 1016-Ն
որոշումը խնդրահարույց է նաև թե´ Սահմանադրությամբ, թե´ Մարդու իրավունքների և
հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին եվրոպական կոնվենցիայով
պաշտպանվող սեփականության իրավունքի
տեսանկյունից:
Սահմանադրության 10-րդ հոդվածի 1-ին
մասի համաձայն` Հայաստանի Հանրապետությունում ճանաչվում և հավասարապես պաշտպանվում են սեփականության բոլոր ձևերը:
Ըստ Մարդու իրավունքների եվրոպական
դատարանի` «օրինական ակնկալիքը» առկա է
այն բոլոր դեպքերում, երբ անձինք ունեն
բավականաչափ իրավական հիմքեր վստահելու
այն իրավական ակտերի իրավաչափ լինելուն,
որոնք ուղղված են իրենց համար որոշակի
իրավունքներ առաջացնելուն, անձի մոտ
ստեղծում են իրավաչափ իրավական ակտի
տպավորություն
և
վերաբերում
են
սեփականության իրավունքին: Բացի այդ, եթե
գույքային շահը պահանջի բնույթ ունի, ապա
անձը, որին այն պատկանում է, ազգային
օրենսդրությունում առկա բավարար հիմքերի
դեպքում
կարող
է
դիտարկվել
որպես
«օրինական ակնկալիք» ունեցող [4]: «Մարդու
իրավունքների և հիմնարար ազատությունների
պաշտպանության
մասին»
կոնվենցիային
(այսուհետ՝ Եվրոպական կոնվենցիա) կից թիվ 1
Արձանագրության 1-ին հոդվածի իմաստով
«սեփականություն»
հասկացությունը
չի
սահմանափակվում ֆիզիկական բարիքների
սեփականությամբ։
Որոշ
գույքային
այլ
իրավունքներ և շահեր նույնպես կարող են
համարվել «սեփականության իրավունքներ» և
հետևաբար՝ «սեփականություն» [5]: Բացի
գոյություն ունեցող գույքից, սեփականության
իրավունքի արդյունավետ պաշտպանությունը
ներառում է նաև գույք ձեռք բերելու օրինական
ակնկալիքը [6]:
Գտնում ենք, որ 2005 թվականին պետության կողմից սահմանած չափանիշներին հենց
պետության գնահատմամբ համապատասխանող ճանաչված անձինք, որոնց բնակարանային
պայմանների բարելավման հաշվառման են

վարույթին լսված լինելու իրավունքը նշված
քաղաքացիների համար չի ապահովվել:
Ավելին, համապատասխանեցման այսպիսի
որոշումը, գտնում ենք, որ խորապես հակասում
է ՀՀ Սահմանադրությամբ և միջազգային իրավաբանությամբ ամրագրված հետադարձության
արգելքի սկզբունքին:
ՀՀ Սահմանադրության 73-րդ հոդվածի 1-ին
մասի համաձայն՝ անձի իրավական վիճակը
վատթարացնող օրենքները և այլ իրավական
ակտերը հետադարձ ուժ չունեն:
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը նշել է, որ նույնիսկ այն դեպքերում, երբ
օրենքի
փոփոխություններն
ուղղված
են
օրենսդրի առաջնային կամքն արտահայտելուն,
ընդհանուր շահի տեսանկյունից հավասարության վերականգնման նպատակը օրենսդրության հետադարձություն կիրառելու համար
բավարար չափով համոզիչ չէ: Ավելին, նույնիսկ
հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ պետությունը ցանկացել է ուղղել այնպիսի իրավիճակը, որն ի սկզբանե չի նախատեսել, ապա
այդ գործընթացը կարող էր կատարվել այնպես,
որպեսզի չառաջանար օրենսդրության հետադարձություն կիրառելու անհրաժեշտություն [3]:
Այսպես, ստացվում է, որ եղել են
քաղաքացիներ, որոնք պետության գնահատմամբ համապատասխանել են հենց պետության
սահմանած խիստ չափանիշներին և վերցվել
բնակարանային պայմանների բարելավման
հաշվառման: Այնուհետև` 2017 թվականին
իրականացված
համապատասխանեցման
արդյունքում պետությունը հաշվառված որոշ
քաղաքացիների
համարել
է
նախկինում
սահմանված չափանիշներին չհամապատասխանող և հանել հաշվառման կարիք ունեցող
անձանց ցուցակից: Հետևաբար, օրինակ այն
քաղաքացին, ով 2005 թվականի Կառավարության որոշմամբ հաշվառվելիս ունեցել է
կարիքավոր
համարվելու
չափանիշներին
համապատասխանող
բնակարան,
սակայն
երկար տարիներ սպասելով և չստանալով
պետական աջակցությունը` կարիքից դրդված,
օրինակ, 2017 թվականին վաճառել է իրեն
պատկանող բնակարանը, 2017 թվականի
օգոստոսին իրականացված համապատասխանեցման ժամանակ համարվել է իր բնակարանային
պայմանները
արհեստականորեն
վատթարացրած
և
չի
պահպանել
իր
հաշվառումը (947-Ն որոշմամբ սահմանվում էր,
որ այն քաղաքացիները, որոնք բնակարանային
պայմաններն արհեստականորեն վատթարացրել
են փոխանակելու, օտարելու միջոցով, կարող են
բնակարանային պայմանների բարելավման
հաշվառման ընդունվել իրենց բնակարանային
պայմանները վատթարացնելու օրվանից 5 տարի
անցնելուց հետո: Ներկայացված օրինակի
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իրավունքները և ազատությունները» գլխից,
սակայն Սահմանադրության անփոփոխելի` 1-ին
հոդվածի ուժով Հայաստանի Հանրապետությունը շարունակում է մնալ սոցիալական
պետություն:
Հետևաբար, ելնելով վերոգրյալից, հաշվի
առնելով Կառավարության 2017 թվականի օգոստոսի 10-ի թիվ 1016-Ն որոշման հիման վրա
կատարված վարչարարության օրենքով սահմանված ընթացակարգի չպահպանմամբ իրականացվելը, այդ որոշման հակասությունը Սահմանադրությամբ ամրագրված հետադարձության արգելքի
սկզբունքի հետ, ինչպես նաև դրանով սեփականության իրավունքի խախտումներ առաջանալու
հնարավորությունները` անհրաժեշտ է վերացնել
2017 թվականին Կառավարության ընդունած
որոշմամբ համապատասխանեցում իրականացնելու պահանջը, և ապահովել քաղաքացիների`
սոցիալական
աջակցության
օրենսդրական
իրավունքը:

վերցրել վարչական ակտի հիման վրա, իրավունք
են ունեցել վստահելու այդ ակտի իրավաչափ
լինելուն: Ավելին, հաշվի առնելով որոշ քաղաքացիների` պետական աջակցությանը բավականին
երկար ժամանակահատված սպասած լինելու
հանգամանքը (որոշ քաղաքացիներ հաշվառվել
են հենց 2005 թվականին և սպասել, փաստորեն,
12 տարի), կարծում ենք, որ հաշվառված
քաղաքացիների մոտ ձևավորվել է բնակարանային պայմանների բարելավման նպատակով պետական ֆինանսական աջակցություն
ստանալու օրինական ակնկալիք:
Ընդ որում, հարցն ունի ոչ միայն իրավական, այլև բարոյական ասպեկտ: Դժվար չէ
պատկերացնել «սոցիալական պետության»
նկատմամբ վստահությունը կորցրած այն
քաղաքացու վերաբերմունքը, ով, օրինակ, երկրի
պաշտպանության գործում դարձել է հաշմանդամություն ունեցող անձ, ունեցել է բարելավման ենթակա բնակարան, հաշվառվել և
սպասել է տարիներ, այնուհետև 2017 թվականին
չի համարվել աջակցության շահառու միայն,
օրինակ, կարիքից դրդված այդ բնակարանը
վաճառելու և իր բնակարանային պայմանները
արհեստականորեն վատթարացրած համարվելու պատճառաբանությամբ:
2005 թվականի փոփոխություններով ՀՀ
Սահմանադրության երկրորդ` «մարդու և
քաղաքացու հիմնական իրավունքները և
ազատությունները» գլխում 37-րդ հոդվածով
սահմանվում էր, որ յուրաքանչյուր ոք ունի
ծերության, հաշմանդամության, հիվանդության,
կերակրողին կորցնելու, գործազրկության և
օրենքով
նախատեսված
այլ
դեպքերում
սոցիալական
ապահովության
իրավունք:
Սոցիալական ապահովության ծավալն ու ձևերը
սահմանվում են օրենքով: Արդեն 2015 թվականի
փոփոխություններով ՀՀ Սահմանադրության
83-րդ հոդվածով սահմանվում է, որ յուրաքանչյուր ոք, օրենքին համապատասխան, ունի
մայրության, բազմազավակության, հիվանդության, հաշմանդամության, աշխատավայրում
դժբախտ պատահարների, խնամքի կարիք
ունենալու, կերակրողին կորցնելու, ծերության,
գործազրկության, աշխատանքը կորցնելու և այլ
դեպքերում
սոցիալական
ապահովության
իրավունք: Անհասկանալի պատճառներով այս
դրույթն արդեն տեղ է գտել Սահմանադրության
ոչ թե 2-րդ, այլ 3-րդ` «տնտեսական,
սոցիալական և մշակութային ոլորտներում
օրենսդրական երաշխիքները և պետության
քաղաքականության հիմնական նպատակները»
գլխում: Թեպետ Սահմանադրությունը 2015
թվականի փոփոխություններից հետո կատարեց
հետընթաց և «սոցիալական ապահովության»
անձի սահմանադրական իրավունքը հանվեց
«մարդու
և
քաղաքացու
հիմնական
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«Սուբսիդիար» մասնավոր մեղադրանքը քրեական
դատավարությունում
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ամբիոնի ավագ դասախոս (Երևան, Հայաստան)
artakghaz@gmail.com
Վճռորոշ բառեր՝ Մասնավոր մեղադրանք, սուբսիդիար մեղադրանք, տուժողի շահեր,
մեղադրանքից հրաժարվել:
''Субсидиарное'' частное обвинение в уголовном процессе
Казарян А. А.
Кафедра уголовного процесса Академии Образовательного комплекса полиции РА (Ереван, Армения)
artakghaz@gmail.com
Aннотация: В статье рассматривается институт субсидиарного частного обвинения, выделяются его
существенные признаки, благодаря которым онօ дифференцируется от других видов частного обвинения. В
статье выявляются проблемы, возникающие при отказе прокурора от обвинения и в качестве возможного
средства защиты интересов потерпевшего предлагает в уголовный процесс РА ввести институт субсидиарного
частного обвинения.
Ключевые слова: частное обвинение, субсидиарное обвинение, интересы потерпевшего, отказ от обвинения.

''Subsidiary '' private prosecution in criminal proceedings
Ghazaryan A. A.
The Criminal Procedure Department of the Academy of the Educational Complex of RA Police (Yerevan,
Armenia)
artakghaz@gmail.com
Abstract: The article examines the institution of subsidiary private prosecution, highlights its essential features, due to
which it is differentiated from other types of private prosecution. The article reveals the problems that arise when the
prosecutor refuses to charge, and as a possible means of protecting the interests of the victim, suggests to introduce
the institution of subsidiary private prosecution in the criminal procedure of RA.
Keywords: private prosecution, subsidiary prosecution, interests of the victim, the charge dismissal.

«Սուբսիդիար» կարող է բնորոշվել այն
մասնավոր մեղադրանքը, որը ծագում և իրացվում է հանցանքից տուժողի (նրա մերձավոր
ազգականների) կողմից հանրային (պետական)
քրեական հետապնդում իրականացնող մարմնի
(քրեական վարույթի մասնակցի) քրեական
հետապնդում
չհարուցելու
կամ
դրանից
հրաժարվելու (այն դադարեցնելու) դեպքում1:
Սուբսիդիար մասնավոր մեղադրանքը մասնավոր
մեղադրանքի այլ տեսակների շարքում
Մասնավոր մեղադրանքի այս տեսակը իր
հատկանիշներով շատ է «մոտենում» մասնավոր
մեղադրանքի երկու («հիմնական» և «մասնավոր») տեսակներին: Այն ունի հատկանիշներ,
որոնցով մի կողմից նմանվում է «լրացնող», մյուս
1

«Սուբսիդիար» մասնավոր մեղադրանքի այս բնորոշմանը
մոտ սահմանում Տե՛ս [9, էջեր 184-185]: Նրբերանգային
որոշակի տարբերվող բնորոշումներ տե՛ս [19, էջ 28; 6, էջ
199; 11, էջ 53]:
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կողմից՝ «հիմնական» մասնավոր մեղադրանքին:
Որպես հետևանք, որոշ դատավարագետներ այն
սկսում են դիտարկել ոչ թե իբրև մասնավոր
մեղադրանքի առանձին տեսակ, այլ՝ իբրև
«լրացնող» կամ «հիմնական» մասնավոր
մեղադրանքի դրսևորում:
Այնուամենայնիվ, մեր համոզմամբ այդ
մոտեցումը ոչ հիմնավոր է. մասնավոր մեղադրանքի
ինքնուրույն
այս
տեսակը
չառանձնացնելը, դրան բնորոշ այլ էական
հատկանիշները չնկատելու հետևանք է:
Փորձենք պարզաբանել ասվածը: Կարևոր
հատկանիշը, որով «սուբսիդիար» մասնավոր
մեղադրանքը «մոտենում է» «լրացնող» մասնավոր մեղադրանքին, հանրային (պետական)
մեղադրանքից նրա կախվածությունն է.
«սուբսիդիար» մասնավոր մեղադրանքը կարող է
ծագել
հանրային
(պետական)
քրեական
հետապնդման դադարեցումից (չհարուցումից)
հետո միայն:

Այս հատկանիշը, ինչպես նկատվեց, թեև
«մոտեցնում» է «լրացնող» մասնավոր մեղադրանքին, սակայն դեռ բավարար չէ դրա հետ
նույնացվելու համար: Քանի որ «լրացնող»
մասնավոր մեղադրանքը բացի կախվածության
հատկանիշից, ունի նաև հանրային (պետական)
մեղադրանքի
հետ
համատեղելիության
(զուգահեռության) հատկանիշը:
«Սուբսիդիար» մասնավոր մեղադրանքի
դեպքում
տրամագծորեն
հակառակն
է:
«Սուբսիդիար» մասնավոր մեղադրանքը անհամատեղելի է հանրային (պետական) մեղադրանքի հետ (չէ՞ որ այն ծագում և իրացվում է
հանրային (պետական) մեղադրանքի դադարեցմամբ (չհարուցմամբ):
Մյուս կողմից, ելնելով այն հանգամանքից,
որ «սուբսիդիար» մասնավոր մեղադրանքը
ծագում է հանրային (պետական) մեղադրանքի
դադարեցմամբ, այն ի տարբերություն «լրացնող»
մասնավոր
մեղադրանքի,
առաջին
հայացքից կարծես «ազատվում է» այլ
մեղադրանքից ստորադասությունից: Որպես
հետևանք, գիտության մեջ հնչում են տեսակետներ, որ դատախազի կողմից մեղադրանքից
հրաժարվելուց հետո իրականացվող մասնավոր
մեղադրանքը
վերաճում
է
«հիմնական
մեղադրանքի» [16, էջ 181]:
Սակայն նման մոտեցումն էլ ընդունելի չէ,
քանի որ «հիմնական» մասնավոր մեղադրանքի
համար, ինչպես նշվել է նախորդ էջերում,
հարկավոր է առնվազն մեղադրանքի այլ
տեսակներից դրա ոչ ստորադասությունը, ոչ
կախվածությունը: Իսկ այն, որ «սուբսիդիար»
մասնավոր մեղադրանքը հանրային (պետական)
մեղադրանքի հետ անհամատեղելի է, դեռ չի
նշանակում, որ դրանից կախվածության մեջ էլ
չէ: Այստեղ, սակայն, կախվածությունն այլ
դրսևորում է ստանում, քան «լրացնող»
մասնավոր
մեղադրանքի
դեպքում.
այն
դրսևորվում է մինչ հանրային (պետական)
մեղադրանքի բացասական ձևով տնօրինումը
(քրեական
հետապնդման
չհարուցումը,
դադարեցումը)
մասնավոր
մեղադրանքի
հարուցման
և
իրացման
ինքնուրույն
հնարավորության բացակայությամբ2: Այս

համատեքստում տեղին է հնչում դատավարագետներ Ա. Ալեքսանդրովի և Վ. Գուշևի
դիտարկումը, որ «Սուբսիդիար քրեական հայցի
ճակատագիրը կախված է դատախազի՝ դատարանում պետական մեղադրանքի պաշտպանության բացասական տնօրինումից» [7]:
Հետևաբար և չպետք է նույնացնել
«սուբսիդիար» մասնավոր մեղադրանքի այս
տեսակը
նաև
«հիմնական»
մասնավոր
մեղադրանքի հետ՝ այլ ընդգծելով յուրահատուկ
հատկանիշները պետք է առանձնացնել այն
մասնավոր մեղադրանքի այլ տեսակներից:
Հարցի վերաբերյալ գիտության մեջ առկա
հաջորդ նմանատիպ խնդիրն այն է, որ
հանդիպում են գիտնականներ, որոնք թեև
առանձնացնում են մասնավոր մեղադրանքի
«սուբսիդիար» տեսակը, սակայն սխալմամբ դրա
վրա տարածում են մասնավոր մեղադրանքի այլ
տեսակի հատկանիշները:
Իբրև ակնառու օրինակ կարող է ծառայել Դ.
Պ. Չեկուլաևի այս առումով արված դիտարկումները: Վերջինս մի կողմից տարբերակում է
տուժողի կողմից իրականացվող սուբսիդիար ու
«Սուբսիդիար» մասնավոր մեղադրանքի` պետական
մեղադրանքից կախվածության նմանատիպ մոտեցում էր
ամրագրվել նաև ՀՀ քրեական դատավարության նոր
օրենսգրքի հայեցակարգում։ Մասնավորապես Հայեցակարգի 8․ 26-րդ կետում նշվում էր, որ «...մեղադրանքի
«փոխակերպման» (պետականից՝ սուբսիդիար մասնավոր
մեղադրանքի փոխակերպման՝ Ա․ Ղ․ ) պարագայում այն
չի կարող ընդգրկել տվյալ տուժողին ենթադրաբար
հասցված վնասի հետ կապ չունեցող արարք և
քրեաիրավական որակում» (տե՛ս [25])։
Մենք, սակայն, չենք կիսում «սուբսիդիար» մեղադրանքի կախվածության այսպիսի մոտեցումը։ Բանն այն է,
որ նման մոտեցումը հիմնված է «սուբսիդիար» մասնավոր
մեղադրանքի ծագումը միայն հանրային (պետական)
մեղադրանքից հրաժարվելով պայմանավորելու դիտանկյունի վրա, և հաշվի չի առնում քրեական հետապնդման
չհարուցմամբ այդպիսի «սուբսիդիար» մասնավոր
մեղադրանքի ծագման հնարավորությունը, որի պարագայում բացակայում է ձևավորված մեղադրանքը և որպես
հետևանք՝ անհնար է դառնում «պետական մեղադրանքի
վերին սահմանով» սուբսիդիար մասնավոր մեղադրանքի
սահմանափակումը:
Հետևաբար «սուբսիդիար» մասնավոր մեղադրանքի
սահմանների հարցը որոշելիս, կարծում ենք, ճիշտ է ելնել
կոնկրետ հանցագործության տուժողի շահերին անմիջականորեն վնաս պատճառվելու հանգամանքից, հետևաբար և` որոշել, արդյո՞ք նա կարող է հանդիսանալ
«սուբսիդիար» մասնավոր մեղադրող, թե` ոչ։ Այս
մոտեցումը հիմնված է մեր այն դիտարկման վրա, որ
մասնավոր մեղադրանքը իրականցվում է ուղղակիորեն
(անմիջականորեն) տուժողի (նրա ընտանիքի անդամների) մասնավոր շահերի պաշտպանության նպատակով
տե՛ս [3, էջեր 71-72], հետևաբար և հանցագործությամբ
անմիջականորեն պատճառված վնասի՝ որպես հետևանք
տուժողի մասնավոր շահի անմիջական պաշտպանության
բացակայության պայմաններում մասնավոր անձի կողմից
իրականացվող մեղադրանքը ոչ թե մասնավոր մեղադրանքի «սուբսիդիար» տեսակին պետք է դասել, այլ այն պետք է
դիտարկել իբրև մասնավոր անձի կողմից իրականցվող
մեղադրանքի այլ տեսակ՝ ժողովրդական մեղադրանք։
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Գիտության մեջ տեսակետ կա, որ «սուբսիդիար» մասնավոր մեղադրանքի պետական (հանրային) մեղադրանքից
էլ ավելի խորը կախվածության մեջ է գտնվում: Օրինակ,
դատավարագետ Ե.Կոլուզակովան նկատում է, որ սուբսիդիար մեղադրանքը սահմանափակված է պետական մեղադրանքի վերին սահմանով և որ ոչ մի դեպքում այն չի կարող
լինել առավել լայն, քան այն մեղադրանքը, որից հրաժարվել
էր դատախազը։ Բացի այդ` հեղինակը առանձնացնում է
սահմանափակվածության մեկ այլ չափանիշ ևս` անձը իբրև
սուբսիդիար մեղադրող կարող է հանդես գալ միայն այն
դրվագներով, որոնցով պետական մարմինների կողմից
ճանաչվել էր տուժող, (մանրամասն տե՛ս [11, էջ 72])։
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լրացնող մեղադրանքները [20, էջեր 93-94], մյուս
կողմից՝ «սուբսիդիար» մասնավոր մեղադրանքի
վրա է տարածում «լրացնող» մասնավոր
մեղադրանքի՝ կախվածության և համատեղելիության
հատկանիշների
զուգակցմամբ
պայմանավորված հետևանքը, այն է՝ «հիմնական» հանրային (պետական) մեղադրանքի հետ
միաժամանակ դրա ծագումը, իրացումը և
դադարումը:
Դ. Պ. Չեկուլաևը դեմ արտահայտվելով
հանրային և մասնավոր-հանրային մեղադրանքի
գործերով «սուբսիդիար» մասնավոր մեղադրանքի ներդրման գիտնականների առաջարկներին և արձանագրելով, որ դրանով կփոփոխվի
«ռուսական
քրեական
դատավարության
հայեցակարգը» [20, էջ 105]՝ իբրև ներդրման
հակափաստարկ գրում է. «Դատախազի կողմից
հիմնական (պետական) մեղադրանքի պաշտպանությունից հրաժարվելու դեպքում վերանում է
նաև լրացնող (օժանդակող) մեղադրանքը...
(ընդգծումը իմն է՝ Ա.Ղ.)» [20, էջ 105]3:
Ընդհանրացնելով պետք է փաստենք, որ
«սուբսիդիար» մասնավոր մեղադրանքը թեև իր
որոշ տարրերով «մոտենում է» և՛ «լրացնող» և՛
«հիմնական» մասնավոր մեղադրանքներին,
սակայն ունի իր ուրույն հատկանիշները, որոնք
ոչ վերաբերելի են մեկին, ոչ մյուսին, հետևաբար՝
հիմք են մասնավոր մեղադրանքի այս առանձին
տեսակն առանձնացնելու համար:

պաշտպանությունը, երբ հանրային (պետական)
մեղադրանքը տնօրինվում է բացասական ձևով
(քրեական հետապնդման չհարուցմամբ, մեղադրանքից հրաժարվելով), կարելի է տեսականորեն երկու հնարավոր պատասխան տալ:
Կա՛մ տուժողը պետք է տվյալ դեպքում
ստանա հանրային (պետական) մարմինների
կայացրած որոշումը (քրեական հետապնդում
չհարուցելու,
մեղադրանքից
հրաժարվելու)
բողոքարկելու, կա՛մ «սուբսիդիար» մասնավոր
մեղադրանք հարուցելու և իրացնելու հնարավորություն: Համանման մոտեցում որդեգրված է
նաև միջազգային իրավական փաստաթղթերում
[26, 7-րդ կետ]:
Պետք է նկատել, որ հարցի երկու
լուծումներից յուրաքանչյուրը թե՛ պատմական
տարբեր ժամանակաշրջաններում, թե՛ ներկա
ժամանակներում տարբեր երկրների ազգային
օրենսդրություններում տեղ են գտել: Ընդ որում՝
հնարավոր լուծումներից մեկի ընտրությունը
որևէ կերպ կախված չէ կոնկրետ երկրի
քրեադատավարական համակարգի (մայրցամաքային, անգլոամերիկյան) պատկանելիության
հետ: Դրա մասին է վկայում խնդրի լուծման
պատմական և համեմատաիրավական ուսումնասիրությունը, ինչը թույլ է տալիս արձանագրելու, որ միևնույն քրեադատավարական
համակարգին պատկանող երկներ նույն հարցը
տարբեր եղանակներով են լուծում: Որպես
այդպիսի ակնառու օրինակներ կարող են
ծառայել Գերմանիայի և Ավստրիայի քրեական
դատավարության օրենսգրքերում տեղ գտած
տարբեր մոտեցումները, որոնք ի դեպ,
տասնամյակների պատմություն ունեն: Դեռ
1873թ. Ավստրիայի քրեական դատավարության
կանոնադրությամբ նախատեսվում էր, որ երբ
դատախազությունը քրեական հետապնդում չի
հարուցում կամ հրաժարվում է մեղադրանքից,
տուժողին
իրավունք
էր
վերապահվում
«...դատախազի
փոխարեն
մեղադրանք
առաջադրելու և այն պաշտպանելու» [9, էջեր
184-185]: Դրան հակառակ՝ 1877թ. Գերմանիայի
քրեական դատավարության կանոնադրությամբ
տուժողը, տվյալ դեպքերում ստանում էր ոչ թե
սուբսիդիար մասնավոր մեղադրանք հարուցելու,
այլ՝ տվյալ որոշումը դատարան բողոքարկելու
իրավունք [9, էջեր 185-186]: Նույն մոտեցումները պահպանվել են մեր օրերում՝ Ավստրիայի
գործող կարգավորումներով տուժողը ձեռք է
բերում «սուբսիդիար» մասնավոր մեղադրանք
հարուցելու
իրավունք,
երբ
մեղադրողը
հրաժարվում է մեղադրանքից [12, էջ73]: Իսկ
ահա Գերմանիայի գործող կարգավորումներով,
երբ դատախազությունը հաղորդման հիման
վրա չի կատարում որևէ գործողություն`
մեղադրանքի առաջադրման առումով կամ
հետաքննությունից հետո որոշում է քրեական

«Սուբսիդիար» մասնավոր մեղադրանքի
դրսևորումները պատմական և
համեմատաիրավական հարթությունում
Ընդհանուր դրույթներ
Հարցին, թե ինչպե՞ս պետք է ապահովվի
տուժողի իրավունքների ու օրինական շահերի
3
Նմանատիպ սխալը թույլ է տալիս նաև դատավարագետ
Կոլուզակովան, երբ վերջինս, 1877 թ. Գերմանիայի քրեական դատավարության կանոնադրության մեջ տեղ գտած
«լրացնող» մասնավոր մեղադրանքը, ներկայացնում է իբրև
«սուբսիդիար» մեղադրանք։ Հեղինակը, ի դեպ, սուբսիդիար
մեղադրողի մասին խոսելիս օգտագործում է գերմանական
տերմին՝ «nebenklager», որով, սակայն, բնորոշվում է ոչ թե
«սուբսիդիար», այլ «լրացնող» մեղադրողը։ Իսկ «սուբսիդիար» մասնավոր մեղադրողը գերմանական իրավունքում
բնորոշվում է «subsidiare Privatklage» տերմինով (տե՛ս [18,
էջ 239]): Բացի այդ հեղինակը, կարծես իր ասածն առավել
արտահայտիչ դարձնելու համար, հղումներ է անում
ավստրիացի նշանավոր դատավարագետ Հ. Գլազերի 1885
թ. հրատարակված աշխատությանը [11, էջեր 77-78]։
Սակայն, այդ աշխատության՝ Կոլուզակովայի կողմից
նշված հատվածում խոսք անգամ չի գնում գերմանական
իրավունքում սուբսիդիար մեղադրանքի գոյության մասին։
Ավելին՝ նույն Գլազերը նկատում է, որ կատարվել են որոշ
փորձեր, ներկայացվել են նախագծեր գերմանական իրավունքում խիստ սահմանափակ գործերով «սուբսիդիար»
մասնավոր մեղադրանքի ներդրման ուղղությամբ, սակայն
նախագիծը չի ընդունվել և «ռեյսխստագի իրավաբանական
հանձնաժողովը որոշել է կտրականապես մերժել սուբսիդիար մասնավոր մեղադրանքը» [9, էջ 185] ։
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գործի վարույթը կարճել, ապա տուժողը այն
վերադաս դատախազին, ապա նաև՝ դատարան
բողոքարկելու իրավունք է ստանում (Գերմանիայի քր. դատ. օր-ի 171-րդ, 172-րդ
հոդվածներ)4:

մեղադրանքից ամբողջությամբ կամ մասնակի
հրաժարվելը հանգեցնում է քրեական գործի կամ
քրեական հետապնդման ամբողջական կամ դրա
համապատասխան մասով կարճման (դադարեցման) (ՌԴ քր.դատ.օր-ի 246-րդ հոդվածի 7-րդ
մաս): Այս պայմաններում, ՌԴ գործող քրեական
դատավարության օրենսդրությունը որդեգրեց
տուժողի շահերի պաշտպանության այլ եղանակ,
այն է՝ վերջինիս վերապահել կայացրած
որոշումը բողոքարկելու հնարավորություն6:
Ինչ վերաբերում է մինչդատական վարույթում քրեական հետապնդում (գործ) չհարուցելու, այն դադարեցնելու դեպքում տուժողի
շահերի պաշտպանության հարցին, ապա
այստեղ ի սկզբանե մոտեցումն այլ էր. թե
նախկին կարգավորումներով (1960թ. ՌԽՖՍՀ
քր. դատ. օր-ի 113-րդ, 209-րդ, 210-րդ
հոդվածներ), թե ՌԴ գործող քր.դատ.օր-ի
կարգավորումներով տուժողը (հանցագործությունից տուժած անձը) ձեռք էր բերում
կայացրած որոշումները (անգործությունը)
դատախազին և (կամ) դատարան բողոքարկելու (ՌԴ քր.դատ.օր-ի 125-րդ հոդվածի 1ին մաս, 144-րդ հոդվածի 5-րդ մաս, 148-րդ
հոդվածի 5-րդ մաս) և ոչ թե «սուբսիդիար»
մասնավոր մեղադրանք հարուցել և իրացնելու
իրավունք:

Խորհրդային և ժամանակակից ռուսական
կարգավորումները
Խնդրի լուծման գերմանական և ավստրիական մոտեցումների կայունությանը հակառակ՝
խորհրդային
և
հետխորհրդային
դատավարությունը աչքի է ընկնում հարցի
կարգավորման փոփոխական քաղաքականությամբ:
Այսպես, օրինակ, 1960թ. ՌԽՖՍՀ քր. դատ.
օր-ի 430-րդ հոդվածում (որը նվիրված էր
երդվյալ
ատենակալների
դատարանում
դատախազի՝
մեղադրանքից
հրաժարվելու
հարցերի
կարգավորմանը)
նշվում
էր.
«Դատախազի կողմից դատական քննության
փուլում մեղադրանքից հրաժարվելը, տուժողի
կողմից առարկությունների բացակայության
պայմաններում, հանգեցնում է քրեական գործի
ամբողջությամբ կամ համապատասխան մասով
կարճմանը…»: Տվյալ կարգավորման՝ «տուժողի
կողմից առարկությունների բացակայության» դրույթից գիտնականները բխեցնում էին,
որ տուժողը անհամաձայնություն արտահայտելու դեպքում ստանում էր «սուբսիդիար»
մասնավոր մեղադրանք հարուցելու և իրացնելու
իրավունք: Այս տեսակետին որոշակի մոտ
դիրքորոշում արդեն 1990-ականների սկզբներին
արտահայտեց նաև ՌԴ Գերագույն դատարանը:
ՌԴ Գերագույն դատարանի Պլենումի 1994թ №
9 որոշմամբ, ընդգծվեց, որ եթե տուժողը
առարկում է գործի վարույթի կարճման դեմ,
ապա դատական քննությունը պետք է
շարունակվի, բայց առաջադրված մեղադրանքի այն դրվագների ծավալով, որով
հանցագործությունից տուժած քաղաքացին
ճանաչվել է տուժող5: Ավելին՝ ռուսական
գիտության մեջ սկսեցին առաջարկություններ
հնչել այս մոտեցումը գործի քննության
ընդհանուր կարգի վրա տարածելու առումով
[16, էջեր 181-182]:
Այս ամենով հանդերձ, սակայն, ՌԴ գործող
քրեական
դատավարության
օրենսգրքով
քննարկված
մոտեցումը
փոփոխության
ենթարկվեց: Պետական մեղադրողի կողմից
դատական
քննության
ընթացքում

Խորհրդային և ժամանակակից հայկական
կարգավորումները
Հայկական դատավարությունում «սուբսիդիար» մասնավոր մեղադրանքը ի սկզբանե որևէ
դրսևորում
չունեցավ:
Ի
տարբերություն
խորհրդային ռուսական կարգավորումների,
1961թ. ՀԽՍՀ քրեական դատավարության
օրենսգրքում տեղ չգտավ երդվյալ ատենակալների դատարանը, իսկ գործի ընդհանուր
կարգով քննության դեպքում էլ դատախազի
կողմից մեղադրանքից հրաժարվելը չէր հանգեցնում քրեական վարույթի (հետապնդման)
դադարեցման: Համաձայն 1961թ. ՀԽՍՀ
քր.դատ.օր-ի 240-րդ հոդվածի մեղադրանքից
դատախազի հրաժարվելը դատարանին չի
ազատում գործի քննությունը շարունակելու
և ամբաստանյալի մեղավորության ու
անմեղության հարցը ընդհանուր հիմունքներով լուծելու պարտականությունից: Նման
կարգավորման պայմաններում չէր առաջանում տուժողի իրավունքների ու օրինական
շահերի ապահովման խնդիրը:
6

Նկատենք, որ ՌԴ քր.դատ.օր-ի 246-րդ հոդվածի 9-րդ
մասով նախատեսված այն դրույթը, որով փաստացի արգելվում էր դատախազի` մեղադրանքից հրաժարվելու հետևանքով դատարանի կողմից քրեական գործը կարճելու
որոշումը բողոքարկելը, ՌԴ Սահմանադրական դատարանի 18-П от 08.12.2003 որոշմամբ ճանաչվեց հակասահմանադրական:

4

Նկատենք, որ դատական քննության բացումից հետո
հանրային մեղադրանքը հետ վերցնելու, այսինքն՝ մեղադրանքից հրաժարվելու լիազորություն դատախազը չունի
(Գերմանիայի քր.դատ.օր-ի 156-րդ հոդված):
5
ՌԴ Գերագույն դատարանի պլենումի 1994թ. դեկտեմբերի
20-ի № 9 որոշման 9-րդ կետ, մեջբերումն ըստ`[8, էջ34]
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հրաժարումը տեղ գտել) պետք է ավարտի
վարույթը կա՛մ քրեական գործը (հետապնդումը)
կարճելով (դադարեցնելով), կա՛մ արդարացման
դատավճիռ կայացնելով:
Ընդ որում, ինչպես նշում է Վճռաբեկ
դատարանը,
մեղադրանքից
հրաժարվելու
դեպքում «...դատարանը պետք է ավարտի գործի
վարույթն արդարացման հիմքով՝ անկախ նրանից` նա համաձայն է մեղադրանքից հրաժարվելու վերաբերյալ դատախազի հայտարարության հիմքում ընկած դատողությունների հետ,
կամ դրա դեմ առարկում են դատավարության
այլ մասնակիցները, թե ոչ» [23, 17-րդ կետ]:
Այսպիսով՝ ի համեմատ ՀԽՍՀ 1961թ.
քր.դատ.օր-ի կարգավորումների, դատախազի
կողմից դատարանում մեղադրանքից հրաժարվելը առաջացնում է, իսկ քրեական հետապնդում
իրականացնելուց հրաժարվելու մասին հայտարարելը կարող է առաջ բերել իրավական
հետևանք՝ քրեական վարույթի (հետապնդման)
դադարման տեսքով:
Ըստ այդմ էլ արդեն առաջ է գալիս տուժողի
իրավունքների ու օրինական շահերի պաշտպանության հարցը, որը, օրենսդրի տրամաբանության, պետք է լուծվեր տուժողի` եզրափակիչ
դատավարական ակտը (քրեական գործը կարճելու (քրեական հետապնդումը դադարեցնելու)
որոշում, արդարացման դատավճիռ) բողոքարկելու իրավունքի իրացման միջոցով:
Կարևոր է ընդգծել, որ ՀՀ գործող
քր.դատ.օր-ը, ի հակադրություն ՌԴ քր.դատ.օր-ի
246-րդ հոդվածի 9-րդ մասում տեղ գտած
(հետագայում
հակասահմանադրական
ճանաչված) կարգավորման, որևէ արգելք չէր
նախատեսում
մեղադրանքից
հրաժարվելու
հետևանքով կայացված դատավարական ակտի
բողոքարկման առումով:
Եվ տուժողը ՀՀ գործող քր.դատ.օր-ի 59-րդ
հոդվածի 1-ին մասի 12-րդ կետի, 376-րդ
հոդվածի 1-ին մասի հիման վրա նման
դեպքերում պետք է ունենար ընդհանուր կարգով
կայացրած դատական ակտը (քրեական գործը
(հետապնդումը) կարճելու (դադարեցնելու) որոշումը, արդարացման դատավճիռը) բողոքարկելու իրավունք:
Սակայն, եթե ՌԴ սահմանադրական
դատարանը ՌԴ քր.դատ.օր-ի նշված դեպքերում
դատավարական ակտը բողոքարկելու արգելք
սահմանող դրույթը ճանաչեց հակասահմանադրական և ըստ այդմ նախատեսվեց այն
բողոքարկելու հնարավորություն, ապա մեր
պարագայում, տեղի ունեցավ տրամագծորեն
հակառակը:
Դատավարական ակտի բողոքարկման օրենսդրական արգելքի բացակայության պայմաններում
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի կողմից օրենսդրական
նորմերին տրվեցին այնպիսի մեկնաբանություններ,

Մինչդատական վարույթում քրեական հետապնդումը բացասաբար տնօրինելու դեպքում
հանցագործությունից տուժած անձը, ռուսական
օրինակով 1961թ. ՀԽՍՀ քր.դատ.օր-ով ստանում էր քրեական գործի հարուցումը մերժելու,
քրեական գործը (հետապնդումը) կարճելու
որոշումները դատախազին (վերադաս դատախազին) բողոքարկելու իրավունք (1961թ. ՀԽՍՀ
քր.դատ.օր-ի 104-րդ, 204-րդ հոդվածներ):
Եթե նախկին կարգավորումներով դատախազի` մեղադրանքից հրաժարվելը դատարանի
համար որևէ իրավական հետևանք չէր
առաջացնում, ապա արդեն ՀՀ գործող
քր.դատ.օր-ում այդ մոտեցումը տրամագծորեն
փոխվեց:
ՀՀ գործող քր.դատ.օր-ի կարգավորումներն
այնպիսին են, որ ըստ էության մոտենում են
ժամանակակից ռուսական կարգավորումներին:
ՀՀ գործող քր.դատ.օր-ի 35-րդ հոդվածի 4-րդ,
306-րդ հոդվածի 3-րդ և 4-րդ, 366-րդ հոդվածի 4րդ մասերի վերլուծությունից բխում էր, որ
դատախազի կողմից մեղադրանքից կամ
քրեական
հետապնդում
իրականացնելուց
հրաժարվելը պետք է առաջացնի որոշակի
իրավական հետևանքներ: Օրենսդրական նշված
կարգավորումները հստակեցվեցին ՀՀ վճռաբեկ
դատարանի` Կ. Ստեփանյանի և Մ. Հովհաննիսյանի վերաբերյալ 2014թ. մայիսի 31-ի թիվ
ՏԴ2/0030/01/13 որոշմամբ տրված մեկնաբանություններով: Ըստ այդմ՝ այն դեպքում, երբ
մեղադրողը դատարանում հայտնաբերում է
քրեական հետապնդումը բացառող «ոչ արդարացնող» հիմքեր, ապա հայտարարում է
ամբաստանյալի նկատմամբ քրեական հետապնդում
իրականացնելուց
հրաժարվելու
մասին, այն դեպքում երբ դատախազը
հայտնաբերում է քրեական հետապնդումը
բացառող «արդարացնող» հիմքեր, ապա
վերջինս հրաժարվում է մեղադրանքից:
Եվ եթե առաջին (քրեական հետապնդում
իրականացնելուց հրաժարվելու) դեպքում, ըստ
Վճռաբեկ դատարանի վերոնշյալ դիրքորոշման,
դատախազի հայտարարությունը քրեական
գործի վարույթը բացառող անվերապահ
հանգամանք չէ և դատարանը դեռ «...պետք է
պարզի ինչպես դատախազի հայտարարության
հիմքում ընկած՝ քրեական հետապնդումը
բացառող հանգամանքի իրական լինելու
փաստը, այնպես էլ դատավարության մյուս
սուբյեկտների դիրքորոշումը» ու նման
հայտարարությունը պետք է «...քննության
առնվի միջնորդությունների հարուցման և
լուծման կարգը սահմանող քրեադատավարական նորմերի կիրառմամբ» [23, 16-րդ կետ],
ապա դատախազի կողմից մեղադրանքից
հրաժարվելու դեպքում, դատարանը (կախված
թե դատական քննության ո՞ր ենթափուլում է
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դատարանի կողմից դատական ակտը բեկանելու
և առաջին ատյանի դատարան նոր քննության
ուղարկելու պայմաններում կբացակայի մեղադրանքը, որի սահմաններում պետք է դատարանում գործի քննություն իրականացվի: Իսկ
մեղադրանքի բացակայության պայմաններում
առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության
դատարանը ստիպված կլինի կատարել այնպիսի
գործողություններ «...որոնք դուրս են դատարանի իրավասության սահմաններից և
անհամատեղելի են արդարադատության
գործառույթի հետ: Հետևաբար, նոր քննության
ծավալ սահմանելու վերաբերյալ Վերաքննիչ
դատարանի որոշման պահանջները կատարելու
դեպքում Առաջին ատյանի դատարանը թույլ
կտար օրինականության սկզբունքի խախտում,
ինչպես նաև կասկածի տակ կդներ իր օբյեկտիվությունն ու անաչառությունը, ինչն ի վերջո
կհանգեցներ արդար դատական քննության
հիմնարար իրավունքի բովանդակազրկման»
[22]:
Այսպիսով ստեղծվում է մի իրավիճակ, երբ
դատախազի կողմից մեղադրանքից հրաժարվելու դեպքում կայացված դատավարական
ակտը դառնում է անբողոքարկելի: Եվ եթե
քրեական հետապնդում իրականացնելուց
հրաժարվելու մասին մեղադրողի հայտարարության պայմաններում տուժողը դեռ կարող է
դիրքորոշումներ
արտահայտելով
ազդել
վարույթի ընթացքի վրա8, ապա մեղադրանքից
հրաժարվելու պայմաններում վերջինս այդ
հնարավորությունից փաստացի զրկված է
լինում:
Ամենին ավելացնելով այն, որ գործող
օրենսդրական կարգավորումներով տուժողը
չունի ընդհանրապես «սուբսիդիար» մասնավոր
մեղադրանք հարուցելու և իրացնելու իրավունք
(այս ինստիտուտը ուղղակի բացակայում է),
արդյունքում պետք է փաստենք, որ մերօրյա
կարգավորումներին
վճռաբեկ
դատարանի
նշված մեկնաբանությունների պայմաններում
տուժողի շահերի պաշտպանությունը ոչ մի կերպ
հնարավոր չի լինում ապահովել. մի կողմից
բացակայում է «սուբսիդիար» մասնավոր մեղադրանքի ինստիտուտը, մյուս կողմից՝ տուժողը
զրկված է նաև դատավարական որոշումը
բողոքարկելու իրավունքից:
Տուժողի իրավունքների պաշտպանության
առումով որոշակիորեն այլ է դրությունը

որոնցով փաստացի մեղադրողի կողմից մեղադրանքից հրաժարվելու դեպքում կայացված
դատական ակտը դարձավ ըստ էության
անբողոքարկելի` ինչպես վերադաս դատախազի,
այնպես էլ՝ տուժողի կողմից:
ՀՀ Վճռաբեկ դատարանը 31.10.2014թ.
կայացրած ԼԴ/0178/01/12 որոշման 20-րդ
կետում
ուղղակիորեն
նշում
է,
որ
անթույլատրելի է այն իրավիճակը, երբ
«...մեղադրողի կողմից դատական քննության
ընթացքում մեղադրանքից հրաժարվելուց հետո
վերադաս դատախազը վերաքննիչ բողոք է
բերում առաջին ատյանի դատարանի արդարացման դատական ակտի դեմ՝ փաստարկելով,
որ մեղադրանքից հրաժարվելը եղել է ոչ
իրավաչափ, դատարանը չի պարզել մեղադրանքից հրաժարվելու հիմքում ընկած փաստական
տվյալների հավաստիությունը,
ինչի
արդյունքում կայացրել է անհիմն որոշում: Նման
հիմնավորմամբ վերաքննիչ բողոքը բավարարելու,
դատական ակտը բեկանելու և գործը նոր քննության ուղարկելու դեպքում վերաքննիչ դատարանը
ոչ միայն կիմաստազրկի ամբաստանյալի պաշտպանության իրավունքը...այլև առաջին ատյանի
դատարանի համար կսահմանի իր իրավասության
սահմաններից դուրս գործողություններ կատարելու
պարտավորություն»:
Վճռաբեկ դատարանը արձանագրում է
նաև, որ. «Դատարանը որևէ դեպքում իրավասու չէ
գնահատել մեղադրանքից հրաժարվելու վերաբերյալ դատախազի որոշման իրավաչափությունը
կամ ազդել այդ որոշման վրա» [22, 20-րդ կետ]:
Ավելին, թեև քննարկվող որոշման մեջ
խոսքը գնում էր վերադաս դատախազի կողմից
դատական ակտը բողոքարկելու անթույլատրելիության մասին, սակայն, ըստ էության, վճռաբեկ դատարանի այս որոշման մեջ տեղ գտած
հիմնավորումները բացառում են նաև տուժողի
կողմից դատական ակտի բողոքարկման հնարավորությունը7: Բանն այն է, որ Վճռաբեկ դատարանը որոշման մեջ ըստ էության արձանագրում
է, որ մեղադրողի կողմից մեղադրանքից
հրաժարված լինելու պայմաններում վերաքննիչ
7

Թեև Վճռաբեկ դատարանը նշել է, որ մեղադրանքից
հրաժարվելը պետք է լինի պատճառաբանված և որ
մեղադրողը պետք է հստակ հղում անի 35-րդ հոդվածի 1-ին
մասի 1-ին, 2-րդ, 3-րդ կետերին կամ 2-րդ մասին, և որ
դատախազը չունի մեղադրանքից հրաժարվելու բացարձակ
հայեցողություն [24, 17-րդ կետ], սակայն մյուս կողմից
վերադաս դատախազին «զրկելով» դատական ակտը բողոքարկելու հնարավորությունից այդպիսով իսկ զրկում է մեղադրանքից հրաժարվելու իրավաչափությունը ընդհանրապես, այդ թվում նաև վերադաս դատախազի կողմից
գնահատելու հնարավորությունից: Այս առումով հայկական
գրականության մեջ իրավացիորեն ընդգծվել է, որ մեղադրանքից անօրինական հրաժարվելու դեպքերին վերադաս
դատախազի արձագանքելու միակ դատավարական կառուցակարգը դատական ակտի բողոքարկումն է [4, էջ 91]:

8
Այս առումով Վճռաբեկ դատարանը նշել է, որ քրեական
հետապնդում իրականացնելուց հրաժարվելու մասին մեղադրողի հայտարարության պայմաններում դատարանը
պետք է պարզի ինչպես դատախազի հայտարարության
հիմքում ընկած՝ քրեական հետապնդումը բացառող
հանգամանքի իրական լինելու փաստը, այնպես էլ
դատավարության մյուս սուբյեկտների դիրքորոշումը
տե՛ս [23, 16-րդ կետ]։
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քրեական գործ հարուցելը մերժելու, քրեական
հետապնդում չիրականացնելու, քրեական գործը
կարճելու և քրեական հետապնդումը դադարեցնելու որոշումները տուժողի կողմից բողոքարկելու իրավական մեխանիզմներ առկա են
(քր.դատ.օր-ի 185-րդ, 262-րդ, 263-րդ, 290-րդ
հոդվածներ)` բողոքարկել դատախազին, ապա
դատարան:
Ամենի հետ պետք է նշել, որ հայկական
դատավարությունում վերջին ժամանակներում
«սուբսիդիար» մասնավոր մեղադրանքի ինստիտուտի հանդեպ «հետաքրքրություն աշխուժացավ»: Սկզբնապես նույնիսկ ծրագրվում էր այն
ներդնել ՀՀ քրեական դատավարության նոր
օրենսգրքի նախագծում: «Սուբսիդիար» մասնավոր մեղադրանքի ինստիտուտն իր ամրագրումը
գտավ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի հայեցակարգում [25, էջեր 50-51]: Ավելին,
ինստիտուտը տեղ գտավ ՀՀ քրեական
դատավարության նոր օրենսգրքի նախագծի
սկզբնական խմբագրությունում9 (Նախագծի
սկզբնական խմբագրության տեքստի 13-րդ
հոդվածի 5-րդ մաս, 54-րդ հոդված): Սակայն այս
ինստիտուտի ներդրման գաղափարը, հանդիպելով գիտական հանրության սուր քննադատությանը [1, էջեր 27-39] և ՀՀ դատախազության
առարկությանը10, նախագծի հետագա խմբագրության տեքստից հանվեց:

վական
նշանակությունը,
նկատելով,
որ
հանցագործությամբ վնաս է պատճառվում ոչ
միայն տուժողին, այլ ամբողջ հանրությանը,
ինչից ելնելով այն կատարած անձանց քրեական
հետապնդումն էլ պետք է լինի ոչ թե տուժողի, և
այլ մասնավոր անձանց գործը, այլ նկատում էին,
որ այն՝ «հանրային կարգով իրականացվող
պետական մարմինների պարտականություն է»,
հետևաբար հեղինակները բացառում էին
«սուբսիդիար» մասնավոր մեղադրանքի ներդրման հնարավորությունը [20, էջ 106]: Ընդ որում՝
նմանաբնույթ դատողությունները թեև շարունակում են հնչել մեր ժամանակներում, բայց
քրեական դատավարության գիտության մեջ նոր
չեն, և հնչել են դեռևս հարյուր տարի առաջ11:
Ինստիտուտի ներդրման այս քննադատությունը, սակայն, մեր համոզմամբ անընդունելի է:
Այն, որ հանցագործությունը հանրորեն վտանգավոր արարք է և որ դրանով վնասվում է
հանրային շահը, ապա այստեղից չպետք է
բխեցնել որ հանրային շահը ամբողջությամբ
կլանում է մասնավոր շահը (այդ թվում՝ տուժողի
մասնավոր շահը)12: Հետևաբար, մերօրյա
հանցագործության
հանրային
իրավական
նշանակության գիտակցությունը չպետք է
տեսականորեն բացառի տուժողի` իր շահերը
քրեական
հետապնդման
հարուցման
և
իրացման ձևով (այդ թվում՝ «սուբսիդիար»
մասնավոր մեղադրանք հարուցել և իրացնելու)
պաշտպանելու հնարավորությունը: Այստեղ
պետք է միանալ դեռևս հարյուրամյակ առաջ
գերմանացի
իրավաբանների
մշտական
հանձնաժողովի այս առումով հնչեցրած իրավացի այն դիտարկումներին, որ. «…չի կարելի
ժխտել մասնավոր անձի քրեական հայցի իրավունքը, միայն այն հիմնավորմամբ, թե այդ իրավունքը պատկանում է պետությանը, ինչպես չի
կարելի ասել, որ մասնավոր շահերի դեմ
ոտնձգությունը դադարում է այդպիսին լինելուց
միայն այն պատճառով, որ այն միևնույն ժամանակ
հանդիսանում է ոտնձգություն հանրային շահի դեմ:

«Սուբսիդիար» մասնավոր մեղադրանքի
ինստիտուտի թեր և դեմ կողմերը
Քրեական դատավարության տեսության
մեջ «սուբսիդիար» մասնավոր մեղադրանքի
ինստիտուտի հանդեպ մշտապես առկա է եղել
հակասական վերաբերմունք: Այս առումով
ցայտուն է 1800-ականների գերմանացի ականավոր գիտնականների տրամագծորեն հակառակ մոտեցումները, որոնց մի մասը դրական էր
վերաբերվում
նշված
ինստիտուտին
(Ռ.
Գնեյստ), մյուսները՝ այդ ինստիտուտի ներդրման հնարավորությունը դիտարկում էին իբրև
«ազգային աղետ» (Կ. Բինդինգ) [18, էջ 239]:
Հակասական այս մոտեցումները շարունակվում
են մեր ժամանակներում [16, էջեր 183-188; 20,
էջեր 103-108], տեղ են գտել նաև հայկական
գրականության մեջ [2, էջ 136; 1, էջեր 27-38]:
Ինստիտուտի վերաբերությամբ քննադատությունները տարբեր են: Որոշ գիտնականներ
ինստիտուտի ներդրման խոչընդոտ են դիտարկում հանցագործության հանրային իրա-
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Այս առնչությամբ գերմանացի իրավաբանների դատողությունները տե՛ս [17, էջ 4]:
12
Նկատենք, որ հանրային և մասնավոր շահերի «միավորման» մոտեցումը առավել տարածում գտավ խորհրդային դատավարական գրականության մեջ: Խորհրդային
գիտության մեջ գերիշխում էր տեսակետը, որ անընդունելի
է հանրային և մասնավոր շահերի տարանջատումը և
մասնավոր շահի հակադրումը հանրայինին: Հռչակվում էր
հանրային և մասնավոր շահերի փաստական և
իրավական միասնություն, որոնք «ապահովվում էին
սովետական հանրությունում պետության և անձի
շահերի ներդաշնակ զուգակցմամբ»: Մյուս կողմից,
սակայն, նույն հեղինակները ընդունում էին հանրային ու
մասնավոր շահերի հակադրությունը «բուրժուական»
իրավունքում, ինչով ինքնին ընդգծվում էր խորհրդային այդ
մոտեցման ոչ այնքան տեսական, որքան առավելապես
գաղափարախոսական հիմնավորվածությունը: Այս մասին
մանրամասն տե՛ս [10, էջեր 119-120]:

9

Նախագծի սկզբնական խմբագրությամբ տեքստին կարելի
է ծանոթանալ [1, էջեր 109-220]:
10
Դատախազության ներկայացված առարկության մասին
անգամ նշում կար կառավարության որոշմամբ ընդունված
Հայեցակարգի տողատակում, տե՛ս [25, էջ 50]:
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բացառիկ
լիազորությունները,
ուրեմն
և
հակառակ պնդումները, ըստ որի՝ «սուբսիդիար»
մասնավոր մեղադրանքի ներդրմամբ կխախտվի
դատախազության լիազորության բացառիկությունը, տեղին չէ, և հնարավոր է լինում
հաղթահարել սահմանադրական այդ դրույթի այլ
մեկնաբանմամբ:
Այն որ տուժողի շահերի պաշտպանության
և՛ այս միջոցը՝ «սուբսիդիար» մասնավոր մեղադրանքը, և՛ մյուս միջոցը` կայացված որոշումների (գործողությունների,) բողոքարկման միջոցը, ունեն իրենց թեր ու դեմ կողմերը, փաստ է:
Այն որ «սուբսիդիար» մասնավոր մեղադրանքի դեպքում տուժողը փաստացի «մնում է
միայնակ» զրկվելով «պրոֆեսիոնալ դաշնակցից»` պետական մեղադրողից, և որ շատ
դեպքերում այդ հանգամանքը լրջագույն ազդեցություն կարող է ունենալ տուժողի իրավունքների ու օրինական շահերի պաշտպանության արդյունավետության վրա, կարծում
ենք, նույնպես անվիճելի է:
Բայց, մյուս կողմից, «սուբսիդիար» մասնավոր մեղադրանքը ունի ներդրման հայեցակարգային որոշակի լուրջ հիմքեր, որով կարծես
լուծվում է տուժողի իրավունքների ու օրինական
շահերի պաշտպանության այլ եղանակի՝
որոշումների (գործողությունների) բողոքարկմամբ չլուծվող խնդիրը:
Խոսքը մասնավորապես այն հիմնախնդրի
մասին, որն առաջ է գալիս մեղադրանքի
պաշտպանությունից հրաժարվելու ժամանակ:
Այստեղ պետք է կարևոր արձանագրում անել.
դատախազը՝ պայմանավորված դատախազության միասնականության սկզբունքով, քրեական
վարույթում գործում է ապանձնավորված՝ հանդես է գալիս ոչ թե իր, այլ դատախազության
անունից [5, էջեր 1-20]: «Միասնականության
սկզբունքը դատախազական գործունեության
հաղորդում է անդեմ բնույթ, գործում կամ
խոսում է ոչ թե այս կամ այն անհատ
գործիքը, այլ նրա դեպքում՝ ամբողջ
դատախազական ինստիտուտը»,-գրում էր
Ն.Մուրավյովը [15, էջ 89]13: Եվ եթե ասվածը
տեղափոխենք մեղադրանքի պաշտպանության
ոլորտ, ապա ստացվում է, որ դատախազը,
հրաժարվելով մեղադրանքի պաշտպանությունից, այդպիսով հայտնում է պետության անունից

Թող որ մասնավոր անձի իրավունքը հետին պլան է
մղվում պետության իրավունքի համեմատությամբ,
բայց միևնույնն է վերջինի իրավունքը չպետք է
ամբողջությամբ կլանի առաջինի իրավունքը...»
[17, էջ 5]:
Այս ինստիտուտի ներդրմանը դեմ այլ
փաստարկներ եղել են նաև հայկական
գրականության մեջ: Այսպես ելնելով գործող
սահմանադրության տեքստից, ինստիտուտի
ներդրման սահմանադրաիրավական խնդիրներ
են առանձնացրել Ա.Ղամբարյանն ու Կ.Բիշարյանը: Հեղինակները ընդգծում էին, որ սահմանադրությամբ դատախազության լիազորությունները սահմանված լինելու պայմաններում
հանրային մեղադրանքի գործերով տուժողի
կողմից սուբսիդիար մեղադրանքի իրացումը
կհանգեցնի նրան, որ դատախազության սահմանադրությամբ նախատեսված բացառիկ լիազորությունը ընթացիկ օրենսդրությամբ դատավարության մեկ այլ սուբյեկտի կվերապահվի,
ինչն անընդունելի է [1, էջեր 29-30]:
Այսպիսի սահմանադրաիրավական խոչընդոտները, սակայն, մեր կարծիքով, թվացյալ են և
կարող են հաղթահարվել, սահմանադրական
նշյալ դրույթին (Սահմանադրության 176-րդ
հոդված) այլ մեկնաբանություն տալու միջոցով:
Սահմանադրության
176-րդ
հոդվածի
ուսումնասիրությունը թույլ է տալիս արձանագրել, որ դրանում, դատախազության այլ
գործառույթների հետ մեկտեղ, տեղ են գտել
նաև դատախազության՝ մինչդատական քրեական վարույթի օրինականության նկատմամբ
հսկողության, դատարանների վճիռները, դատավճիռները և որոշումները բողոքարկելու գործառույթները (Սահմանադրության 176-րդ հոդվածի
2-րդ մասի 2-րդ, 4-րդ կետեր):
Վերը բերված այնպիսի «կոշտ» մեկնաբանության դեպքում, ըստ որի դատախազության
սահմանադրությամբ
նախատեսված
գործառույթները դրա բացառիկ լիազորություններն
են, ստիպված պետք է արձանագրել, որ վերը
թվարկյալ գործառույթները նույնպես դատախազության բացառիկ լիազորություններ են և
հետևաբար չեն կարող իրականացվել այլ
պետական մարմինների կողմից, ոչ էլ
վերապահվել մասնավոր անձանց: Այնինչ,
պետք է փաստել, որ դատարանների վճիռները,
դատավճիռները և որոշումները բողոքարկելու
իրավասությունը ոչ միայն չեն կարող հանդիսանալ դատախազության բացառիկ գործառույթ, այլ հանդիսանում են մարդու հիմնարար
իրավունքների բաղադրատարր և երաշխավորված կոնվենցիոնալ ու սահմանադրական
իրավունք:
Այսպիսով՝ եթե Սահմանադրության 176-րդ
հոդվածով թվարկված դատախազության ոչ
բոլոր լիազորություններն են հանդիսանում նրա

13

Դատախազության միասնականության սկզբունքի հետ
սերտորեն առնչվող կենտրոնացվածության սկզբունքից
ելնելով ՀՀ վճռաբեկ դատարանը, թեև դատախազութան
այլ լիազորության առնչությամբ, այնուամենայնիվ արձանագրել է, որ «...«վերադաս դատախազ» և «ստորադաս
դատախազ» փոխհարաբերությունները հստակ կանոնակարգված են և կենտրոնացվածության սկզբունքի շրջանակներում ստորադաս դատախազը իրավասու է ներկայացնել նաև վերադաս դատախազի տեսակետը...»
տե՛ս [24, 14-րդ կետ]:

56

Регион и мир, 2020, № 6
առթիվ14: Նյու Յորքի ֆեդերալ շրջանային
դատարանը, սակայն, այս գործով մերժում է
հայցը՝ նշելով, որ անկախ հանգամանքներից
ֆեդերալ դատարանները չունեն լիազորություն հարկադրելու ֆեդերալ դատախազներին կիրառել քրեական օրենք: Դատարանը
նկատում է, որ դատախազը, գործադիր
իշխանության անունից կայացնում է որոշում
քրեական օրենքի կիրառման անհրաժեշտության
մասին, որոնք դատարանները «անզոր են»
վերանայելու՝ արձանագրելով, որ հակառակը
կհակասեր իշխանությունների բաժանման
սկզբունքին15:

մեղադրական գործունեություն իրականացնող
մարմնի՝
դատախազության
դիրքորոշումը
մեղադրանքի պաշտպանություն չիրականացնելու մասին:
Ընդ որում՝ վերադաս դատախազի կողմից
նշված որոշման կապակցությամբ առարկության
բացակայության
պայմաններում,
տուժողի
իրավունքների պաշտպանության մյուս միջոցի՝
կայացված որոշման բողոքարկման դեպքում
առաջ է գալիս խիստ խնդրահարույց իրավիճակ:
Դատարանը ուղղակիորեն ազդեցություն է
ունենում դատախազին (դատախազության)
վերապահված
քրեական
հետապնդման
տնօրինման գործառույթի վրա՝ «հարկադրելով» մեղադրանքի պաշտպանության այն
դեպքում, երբ հենց ինքը մեղադրանքի պաշտպանություն իրականացնող մարմին դատախազությունն է գտել, որ դրա հիմքերը
բացակայում են:
Այդպիսի պայմաններում դատախազին
(դատախազությանը) դատարանի կողմից մեղադրանքի պաշտպանություն «պարտադրելը»
(մեղադրանքից հրաժարվելը ապօրինի համարելու վերաբերյալ որոշում կայացնելով) կլինի ոչ
այլ ինչ, քան պարտադրել մեղադրանք, որը
բխում է ոչ թե դատախազությունից, այլ
դատարանից՝ փաստացիորեն հանգեցնելով
նաև դատարանի անկողմնակալության կորստին: Հարցի առնչությամբ Մոսկվայի պետական
համալսարանի դատավարագետները իրավացիորեն նկատում են, որ դատախազի կողմից
մեղադրանքից հրաժարվելու հետևանքով դատավորի՝ քրեական գործը կարճելու որոշման
վերանայումը, որը որպես արդյունք հանգեցնում
է այդ որոշման անօրինականության կամ
անհիմն լինելու հիմքով վերացմանը, փաստացի
կանխորոշում է գործի նոր քննության
ժամանակ մեղադրական դատավճռի կայացումը [13, էջ 890]:
Թերևս այս համատեքստում պետք է
դիտարկել գիտության մեջ տեղ գտած մոտեցումները, որ դատախազի կողմից մեղադրանքից հրաժարվելու արդյունքում կայացված
որոշումը չպետք է բողոքարկման ենթակա լինի
(այդպիսով և ընկալելի է դառնում ՌԴ
քր.դատ.օր-ի
այս
առումով
սկզբնական
կարգավորման տրամաբանությունը, որի մասին
խոսվեց վերևում):
Ավելին, համանման մոտեցում ժամանակին,
տեղ է գտել նաև ամերիկյան իրավունքում:
Միլիկենն ընդդեմ Սթոունի գործով (Milliken v.
Stone) որով ամերիկյան կազմակերպությունները
փորձում էին հասնել նաև նրան, որ դատախազները անգործության չմատնվեին և
քրեական հետապնդում հարուցեին անգլիական կազմակերպությունների կողմից ԱՄՆ
ապօրինի ալկոհոլ ներմուծելու փաստերի

Եզրահանգումներ
1. «Սուբսիդիար» մասնավոր մեղադրանքը չի
կլանվում, նույնացվում մասնավոր մեղադրանքի
այլ տեսակներին: Թեև «սուբսիդիար» մասնավոր մեղադրանքը իր հատկանիշներով
որոշակիորեն մոտենում է մասնավոր մեղադրանքի այդ տեսակներին, այնուամենայնիվ, այն
առանձնանում և չի նույնանում դրանց հետ:
2. «Սուբսիդիար» մասնավոր մեղադրանքի
առկայությունը կապված չէ կոնկրետ երկրի
քրեադատավարական համակարգի կառուցվածքի հետ. միևնույն քրեադատավարական
համակարգում կարող է ինչպես տեղ գտնել
սուբսիդիար մասնավոր մեղադրանքը, այնպես էլ
բացակայել, հետևաբար «սուբսիդիար» մասնավոր մեղադրանքի ներդրմանը դեմ բերվող այն
պնդումները, թե այն ներդնելու դեպքում
կոնկրետ երկրի քրեական դատավարությունը
պետք
է
ենթարկվի
«հայեցակարգային»,
«համակարգային» փոփոխությունների, կարծում ենք, չափազանցված են ու հիմնազուրկ:
3. Քրեական
հետապնդումը
հանրային
(պետական) մարմինների կողմից բացասաբար
ձևով տնօրինելու դեպքում՝ «սուբսիդիար»
մասնավոր մեղադրանքը կարող է հանդիսանալ
տուժողի իրավունքների ու օրինական շահերի
ապահովման միջոց, որը, ի տարբերություն
մյուս՝ «քրեական հետապնդման մարմնի քրեական հետապնդումը բացասաբար տնօրինման
որոշումների բողոքարկման» միջոցի չեզոքացնում է դատարանի անկոմնակալության կորստի
վտանգը և քրեական հետապնդման տնօրինման
վրա դատարանի ազդեցությունը:
Հայկական քրեական դատավարությունում
«սուբսիդիար» մասնավոր մեղադրանքի ներդրման «սահմանադրական խոչընդոտները»
թվացյալ են և դրանք հնարավոր է լինում հաղթահարել սահմանադրական դրույթի այլ
(«փափուկ») մեկնաբանությամբ:
14
Այդ ժամանակ ԱՄՆ-ում առկա էին ալկոհոլային
մթերքների շրջանառությունն արգելող օրենքներ:
15
Տե՛ս Milliken v. Stone, 7 F.2d 397 (S.D.N.Y. 1925),
մեջբերումն ըստ՝ [14, էջ 175]:
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Abstract. Given analysis of constitutional reforms shows that the modern parliamentary system of government does not
justify itself for the Republic of Armenia, since it does not contribute to the concrete separation of the legislative,
executive and judicial powers, consequently establishment of a constitutional State, besides, it has a negative impact on
the level of ensuring defense and military security.
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Յուրաքանչյուր հասարակություն իրավական պետություն կառուցելիս չի կարող
հաջողության հասնել առանց Հիմնական օրենք
ընդունելու, որից և բխում են պետության
ոլորտային օրենքները և ենթաօրենսդրական
նորմատիվ իրավական ակտերը: Պետությունների գերակշռող մասում այդ հիմնական օրենքը
Սահմանադրությունն է՝ պետության կազմակերպման քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական, իրավական հիմքերի ամրագրումը [1]:
Սրանք երկու առաջնային խնդիրներ են, որոնք
կազմում են ժամանակակից սահմանադրությունների հիմնաքարը:
Ի տարբերություն սովորական օրենքներից
և այլ նորմատիվ իրավական ակտերից` սահմանադրություններն ստեղծվում են տասնամյակների ու հարյուրամյակների համար արտացոլելով տվյալ հասարակության ու պետության
փոխհարաբերությունները, պետական իշխանության
ու
կառավարման
համակարգը:
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Օրինակ` ԱՄՆ-ի Սահմանադրությունը, որն
ընդունվել է 1787 թ. [2] և մինչ այժմ ենթարկվել է
աննշան փոփոխությունների, կամ, նույն
տարբերակով,
Գերմանիայի
Դաշնության
Սահմանադրությունը` 1949 թ. հետո էական
փոփոխության է ենթարկվել միայն երկու
Գերմանիաների վերամիավորման ժամանակ:
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունն ընդունվել է 1995 թ. հուլիսի 5-ին
[3] և արդեն երկու անգամ ենթարկվել է
ծավալուն փոփոխությունների՝ 2005 և 2015
թվականներին: Հանրաքվեներով ընդունված այդ
փոփոխությունները Սահմանադրության մեջ
մտցրել են նոր կարգավորումներ և ցույց են
տալիս պետության գլխավոր օրենքի հապճեպ
ընդունման իրավաքաղաքական անհեռատեսությունը, որը տիրում էր հանրապետությունում
անցյալ դարի 90-ական թվականներին:
Թերևս լուծում չէին ստացել մի շարք
հիմնախնդիրներ, այդ թվում՝ իշխանությունների

տարանջատումը, երբ գործադիր և օրենսդիր
իշխանությունները կենտրոնացվում են մեկ
անձի՝ նախագահի ձեռքում, կամ երբ Նախագահը կարող է իրականացնել Վարչապետի
գործառույթները`
վարել
կառավարության
նիստերը, վավերացնել դրա որոշումները: Լայն
էին Նախագահի լիազորությունները, ընդհուպ
նրա կամքից էր կախված Սահմանադրության
անփոփոխ 1-ին և 2-րդ հոդվածների՝ ժողովրդավարության և իրավական պետության
կառուցման սկզբունքների կենսագործումը: Նա
կարող էր արձակել Ազգային ժողովը և ազատել
վարչապետին [4]:
Սահմանադրությամբ ամրագրված խորհրդարանական կառավարման պայմաններում
անվտանգային քաղաքականության ձևավորման
վրա խորհրդարանի գործած ազդեցության
համաշխարհային փորձի հաշվառմամբ [5],
կարող ենք ասել, որ արդարացված էր ստեղծված
համակարգը բարեփոխելու քաղաքական ուժերի
ցանկությունը: Վերջիններս արտահայտվում էին
«խորհրդարանական» կառավարման համակարգին անցնելու օգտին, որը, ըստ իրենց, սահմանափակելով պետության նախագահի լիազորությունները, կլուծեր պետության առջև
ծառացած հետևյալ խնդիրները.
– ընտրական համակարգի բարեփոխում,
– իրատեսական
ժողովրդավարության
իրականացում,
– օրենսդիր, գործադիր և դատական
իշխանությունների հստակ տարանջատում,
– նախագահական գործառույթների մի
մասի փոխանցում վարչապետին:
Վարչապետի լիազորությունների ընդլայնումը, սակայն, հղի էր մի նոր վտանգով`
գերվարչապետական կառավարման համակարգի
ձևավորմամբ:
Որպես
արդյունք՝
կառավարման բոլոր լծակները շարունակում էին
մնալ մեկ անձի ձեռքում, այս անգամ
վարչապետի: Տարբերությունն այն է, որ այժմ
Նախագահի փոխարեն գործադիր իշխանությունն է սկսում իր կամքը թելադրել օրենսդիր և
դատական իշխանություններին, իսկ նման
պայմաններում խոսք անգամ չի կարող լինել
իշխանությունների հստակ տարանջատման և
խորհրդարանական վերահսկողության մասին:
Վստահորեն կարող ենք պնդել, որ կառավարման նման համակարգում, երկրի Սահմանադրության
անկատարությունը
լուրջ
պրոբլեմներ էր ստեղծել պետության ռազմական
անվտանգության և պաշտպանության խնդիրների կատարման հարցերում: Բայց և այնպես,
կառավարման լծակներն իր ձեռքում պահելու
նպատակով 2015 թ. իշխող Հանրապետական
կուսակցությունը գնաց այդ քայլին: Տեղի
ունեցավ ՀՀ Սահմանադրության նոր` երկրորդ
փոփոխությունը, որով հիմք դրվեց Հայաստանի

Հանրապետության կիսանախագահական կառավարման ձևից անցմանը դեպի խորհրդարանական ձևը:
2015 թվականին ՀՀ Սահմանադրությունը
ենթարկվել է արմատական փոփոխությունների:
Առաջին հայացքից ամեն ինչ թվում է հարթ, և
գրված է հօգուտ քաղաքացու: Սակայն 3-րդ
հոդվածի 2-րդ կետը ամրագրում է, որ «Մարդու
և քաղաքացու հիմնական իրավունքների ու
ազատությունների հարգումն ու պաշտպանումը
հանրային իշխանության պարտականություններն
են», և անմիջապես հաջորդ հոդվածում
սահմանվում է, որ պետական իշխանությունն
իրականացվում է օրենսդիր, գործադիր և
դատական իշխանությունների հավասարակշռման հիման վրա, սակայն ոչ մի խոսք չկա
այսպես կոչված հանրային իշխանության մասին
[6]: Մինչդեռ անհրաժեշտ է նշել, որ մարդու և
քաղաքացու հիմնական իրավունքների ու ազատությունների հարգումն ու պաշտպանումը պետության պարտականություններն են, ինչը պետք է
իրականացվի իշխանության թվարկված երեք
ճյուղերի միջոցով:
Մեր կարծիքով` 3-րդ հոդվածում նշված
«հանրային իշխանություն» արտահայտությունը
հակասում է Սահմանադրության տրամաբանությանը: Սահմանադրության 1-ին հոդվածում
նշվում է, որ «Հայաստանի Հանրապետությունը
ինքնիշխան, ժողովրդավարական, սոցիալական,
իրավական պետություն է»: Արդյոք այստեղից
հետևում է, որ հանրային իշխանությունը
պետական իշխանությունն է, իսկ եթե ոչ, ապա
Սահմանադրությունը պետական իշխանությունն առանձնացնում է հանրայինից` հակասելով 1-ին հոդվածին: Նման դրույթ նախկինում
չկար:
2015 թ. սահմանադրական փոփոխությունները վերաբերում են առանց բացառության մինչ
այդ գործող բոլոր գլուխներին: Ավելացել են նոր
գլուխներ, հոդվածներ, հաճախ մի գլուխը կամ
հոդվածը
բաժանված
է
մի
քանի
կառուցվածքային մասերի: Օրինակ՝ 1995 թ. ՀՀ
Սահմանադրության 1-ին և 2-րդ գլուխները
պարունակում էին 48 հոդված. 1-ինը՝ 13, 2-րդը՝
35: Ճիշտ է, 2005 թ. փոփոխություններով հոդվածների թիվը չի փոխվել, սակայն ընդարձակվել
է դրանց բովանդակությունը, հատկապես՝ 2-րդ
գլխի «Մարդու և քաղաքացու հիմնական իրավունքներն ու ազատությունները» հատվածը:
2015 թ. սահմանադրական փոփոխություններն
ավելի հեռուն են գնացել. 1-ին գլուխը 13
հոդվածի փոխարեն պարունակում է 22, իսկ 2րդ գլուխը՝ 25 –ի փոխարեն 58, բացի այդ, ավելացել է վեց հոդվածներով ևս մեկ գլուխ՝ «Տնտեսական, սոցիալական և մշակութային ոլորտներում
օրենսդրական երաշխիքները և պետության
քաղաքականության հիմնական նպատակները»:
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համարում է, որ այն հակասահմանադրական է,
պետք է դիմի Սահմանադրական դատարան
[11]:
Այստեղից կարելի է եզրակացնել, որ 2015 թ.
սահմանադրական փոփոխություններից հետո,
որոնք հանրապետությունը կիսանախագահական կառավարման համակարգից վերածել են
խորհրդարանականի, ՀՀ նախագահը շարունակում է համարվել պետության գլուխ, սակայն,
եթե նա նույնիսկ չհաստատի վարչապետի
առաջարկությունները, այդուհանդերձ դրանք
կստանան օրենքի ուժ [12]:
Անհրաժեշտ
ենք
համարում
որոշ
հոդվածների վերլուծությամբ դրանց վերաբերյալ
ներկայացնել մի քանի բովանդակային դիտողություններ և առաջարկություններ, որոնք, ըստ
մեզ, կբարելավեն պետության Հիմնական
օրենքը և այն կհամապատասխանեցնեն իր 1-ին
և 2-րդ հոդվածներում ամրագրված արժեքներին:
Այսպես. 3-րդ հոդվածի 1-ին մասում նշվում
է. «…Մարդու անօտարելի արժանապատվությունը
նրա իրավունքների ու ազատությունների անքակտելի մասն է»: Անձի արժանապատվությունը
օտարելի լինել չի կարող: Արժանապատվությունը
բարոյական կատեգորիա է, որը
նշանակում է անձի նկատմամբ հարգանք և
ինքնահարգանք: Այն մարդու անօտարելի
հատկությունն է, որը պատկանում է նրան
անկախ այն բանից, թե ինչպես են ինքը կամ իր
շրջապատը գնահատում նրա անձը [13]: ՀՀ-ում
մարդը և քաղաքացին չեն գտնվում ո՜չ ճորտի, ո՜չ
ստրուկի կարգավիճակում, և բոլորը իրենց
արժանապատվության, կյանքի ու ազատությունների տերն են: Առաջարկվում է այս դրույթի
ձևակերպումից հանել «անօտարելի» բառը:
Նույն հոդվածի 2-րդ մասում կարդում ենք.
«Մարդու և քաղաքացու հիմնական իրավունքների
ու ազատությունների հարգումն ու պաշտպանությունը հանրային իշխանության պարտականություններն են»: Մի կողմ թողնենք լեզուն:
Ինչպես արդեն նշել ենք, ստացվում է, որ
ժողովրդավարական երկրում ոչ թե պետությունն է մարդու համար երաշխիք, այլ մի
երրորդ սուբյեկտ: Սահմանադրության նախորդ
տարբերակներում այդ գործառույթը պատկանում էր պետությանը. «Պետությունը ապահովում
է մարդու և քաղաքացու հիմնական իրավունքները
…» [14]: Մեր կարծիքով հոդվածի այս մասը
պետք է խմբագրել հետևյալ տեսքով. «Մարդու և
քաղաքացու հիմնական իրավունքների ու ազատությունների հարգումն ու պաշտպանությունը
պետության պարտականություններն են»:
Ռազմական անվտանգության ապահովման
և ինքնուրույն արտաքին քաղաքականության
իրականացման հարցերի մասով 5-րդ հոդվածում կա լուրջ բացթողում: Այն է՝ եթե «ՀՀ

Հայաստանի Հանրապետությունում սահմանադրական մակարդակում «գործառույթ–
հաստատություն–լիազորություն» եռամիասնական շղթայում լիարժեք ներդաշնակության
ապահովման գլխավոր հիմնավորմամբ 2015 թ.
կատարվեցին սահմանադրական բարեփոխումներ, որոնց արդյունքը եղավ այն, որ Հայաստանն
անցավ հանրապետության խորհրդարանական
կառավարման մոդելին: Խորհրդարանական
հանրապետությունում նախագահը կառավարության ղեկավարին և անդամներին նշանակում
է դեյուրե (իսկ դեֆակտո այդ լիազորությամբ
օժտված
են
խորհրդարանում
(ստորին
պալատում)
ձայների
մեծամասնությունը
վայելող կուսակցությունն ու դրա առաջնորդը):
Այս մոդելում նախագահի հիմնական գործառույթը հանրապետությունը ներկայացնելն է,
միջազգային պայմանագրեր կնքելը կամ դրանց
վավերացմանը մասնակցելը, իսկ օրենսդիր կամ
գործադիր
իշխանության
իրականացման
գործում որևէ փաստացի լիազորությունով
օժտված չէ [7]:
Քանի որ 2015 թ. փոփոխություններով
Սահմանադրությունը
կիսանախագահական
կառավարման ձևից խորհրդարանական ձևին
անցման իրավական ակտն է, ապա դրա 4-րդ
գլուխն արդեն վերաբերում է ոչ թե նախագահին,
այլ Ազգային ժողովին, 5-րդ գլուխը՝ Հանրապետության նախագահին, և արդեն նոր՝ 6-րդ
գլուխը՝ Կառավարությանը (նախկինում 5-րդ):
Հանրապետության բարձրագույն իշխանության այս եռակողմ կառավարման մեջ,
չնայած ՀՀ կառավարությունն ի պաշտոնե,
որպես գործադիր մարմին, երրորդն է, սակայն,
վարչապետը,
համաձայն
իրեն
տրված
լիազորությունների, դառնում է պետական
իշխանության գլխավոր անձը՝ հիմք դնելով
կառավարման գերվարչապետական ձևին, թեև
պետության գլուխը Հանրապետության նախագահն է, և նա է Սահմանադրության պահապանը
[8]: Նա է նշանակում և ազատում երկրի
բարձրաստիճան պաշտոնյաներին, ստորագրում
կարևորագույն փաստաթղթերը: Բայց և այնպես
պետության ներքին և արտաքին քաղաքականությունը մշակում և իրագործում է կառավարությունը [9]: Պետության բարձրաստիճան
պաշտոնյաների առնչությամբ կադրային քաղաքականությունը, ռազմավարական նշանակության հիմնախնդիրները ՀՀ Նախագահը կարող է
լուծել միայն ՀՀ վարչապետի ներկայացմամբ
[10]: Բացի այդ, եթե ՀՀ Նախագահը իրեն
ստորագրման համար ներկայացված ակտի
վերաբերյալ ունի առարկություններ, կարող է
այն եռօրյա ժամկետում վերադարձնել՝ իր
առարկություններով: Եթե ՀՀ վարչապետը
դրանք չի ընդունում, ապա ՀՀ Նախագահը
պետք է ստորագրի այդ ակտը կամ, եթե
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աշխատությունում, պատերազմները քաղաքականության
շարունակությունն են և ունեն
քաղաքական նպատակ:
ՈՒշադրության է արժանի այն փաստը, որ
ներկայիս Սահմանադրությամբ Զինված ուժերին առաջադրվող խնդիրների շարքում չկա
միջազգային պարտավորությունների կատարման ապահովումը: Սակայն ՀՀ ԶՈՒ խաղաղապահ ստորաբաժանումները իրականացնում
են խաղաղապահ առաքելություններ (կիրառվում են) ՀՀ տարածքից դուրս, ինչը ըստ
սահմանադրության ներկա բովանդակության
հակասահմանադրական է: Մեր կարծիքով
անհրաժեշտ է ՀՀ Սահմանադրության հոդված
14 - ի առաջին մասը վերաշարադրել հետևյալ
բովանդակությամբ. «Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը մասնակցում են
Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության, անվտանգության, տարածքային ամբողջականության, սահմանների անձեռնմխելիության ապահովմանը և զինված ուժերի
կիրառման մասով ստանձնած միջազգային
պայմանագրերի կատարմանը»:
Այստեղ կարող ենք նշել, որ ՀՀ անվտանգության ապահովումը բավական լայն կատեգորիա է, որպեսզի դասվի զինված ուժերի
նպատակների շարքը: Այսպես. ՀՀ պաշտպանության ապահովումը՝ որպես զինված ուժերի
խնդրի ուսումնասիրելիս անհրաժեշտ է հաշվի
առնել, որ եթե «պաշտպանություն» հասկացությունը դիտարկենք որպես ռազմական,
քաղաքական, տնտեսական, տեղեկատվական,
սոցիալական, իրավական և այլ միջոցների ու
միջոցառումների ամբողջություն, ապա դժվար է
պատկերացնել, թե ինչպես պետք է զինված
ուժերն
ապահովեն
քաղաքական
կամ
տնտեսական միջոցառումների իրականացումը
[16]: Նրանք կոչված են ապահովելու պաշտպանության միայն մեկ հատվածի՝ ռազմական
միջոցառումների իրականացումը:
Այսպես. «Սահմանադրությունը
երկրի
պաշտպանությունն անուղղակիորեն ճանաչում
է որպես պետության կարևորագույն արտաքին
գործառույթ: Այդ գործառույթը քաղաքական,
դիվանագիտական, տնտեսական, ռազմական,
սոցիալական, իրավական և այլ միջոցների
համակարգ է, որի նպատակն է պատրաստել
պետությունը պաշտպանությանը...: Պաշտպանական համակարգի ձևավորման ու կայացման
գործում էական դեր է խաղում պետական
իշխանության ամբողջ համակարգը: Սակայն
այդ համակարգում գլխավորը Զինված ուժերն
են» [17]:
Ըստ 118-րդ հոդվածի 1-ին կետի («Պատերազմի
հայտարարում
և
խաղաղության
հաստատում»)` ԱԺ–ն կարող է ընդունել
պատերազմ հայտարարելու կամ խաղաղություն

Սահմանադրությունն ունի բարձրագույն իրավաբանական ուժ», և բոլոր նորմատիվ իրավական ակտերը պետք է համապատասխանեն
նրան, ապա 3-րդ կետում նշված է, որ
վավերացված միջազգային պայմանագրերի հետ
հակասության դեպքում
կիրառվում են
վերջինիս նորմերը: Տվյալ հոդվածում չի
հստակեցվում, ավելի ճշգրիտ, չի նշվում, որ
Սահմանադրությանը հակասող միջազգային
պայմանագրերը չեն կարող վավերացվել, ինչպես
ամրագրված է 6-րդ հոդվածի 3-րդ մասում:
Առաջարկում ենք վերանայել 3-րդ կետը և
ամրագրել, որ միջազգային պայմանագրերը չեն
կարող վավերացվել, եթե դրանք հակասում են
ՀՀ Սահմանադրությանը:
8-րդ հոդվածում չկա նախկինում գործող
հետևյալ դրույթը (հոդված 7, մաս 3).
«Կուսակցություններն ապահովում են իրենց
ֆինանսական գործունեության հրապարակայնությունը»: Մինչդեռ այս դրույթը՝
որպես
պարտադիր նորմ, գործում է մինչև այժմ,
այսինքն՝ Սահմանադրությանը հակառակ: Ըստ
«Քաղաքական կուսակցությունների գործունեության իրավական կարգավորման մասին»
Վենետիկյան հանձնաժողովի ընդունած դրույթների՝ հաշվետվողականության սկզբունքը ենթադրում է քաղաքական կուսակցությունների
գործունեության մասին հաշվետվությունների
ներկայացում, կամ ֆինանսական գործունեության հրապարակայնություն [15]:
Հետևաբար այս սկզբունքը ամրագրված
չլինելու դեպքում քաղաքական կուսակցությունները կարող են օրենսդրորեն ստանալ որոշակի
առավելություններ այլ կազմակերպությունների
նկատմամբ: Դա հատկապես ակնհայտ է, երբ
խոսքը քաղաքական գործունեության ֆինանսավորման և ընտրարշավների ժամանակ ԶԼՄների ռեսուրսներին հասանելիության մասին է:
Ներկայիս Սահմանադրության մեջ այս
դրույթի բացակայությունը, մեր կարծիքով,
կարող է պետության համար ստեղծել լուրջ
անվտանգային պրոբլեմներ, ուստի նպատակահարմար է վերականգնել նախկինում գործող այս
դրույթը:
Թե´ 2005 թ., թե´ 2015 թ. փոփոխություններով 14-րդ հոդվածում նշվում է, որ զինված
ուժերը քաղաքական հարցերում պահպանում
են չեզոքություն: Սակայն, կարծում ենք, պետք է
տարանջատել ներքին և արտաքին քաղաքականությունները: Այո՜, ներքին քաղաքականության դեպքում չեզոքությունը պարտադիր
պայման է, իսկ արտաքինի դեպքում ԶՈՒ-ն չի
կարող լինել պետության անվտանգության
երաշխիք,
մանավանդ
հայկական
երկու
պետությունների՝ ՀՀ և ԱՀ դեպքում: Բացի այդ,
չմոռանանք, որ ինչպես ասում էր Կ. ֆոն
Կլաուզևիցն
իր
«Պատերազմի
մասին»
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ներկայացնել մյուս գլուխների ու հոդվածների
վերլուծությունը: Կարող ենք միայն նշել մի քանի
լուրջ փոփոխություններ ու համապատասխան
առաջարկություններ և սահմանափակվել դրանով:
Անհրաժեշտ ենք համարում նաև արծարծել
ՀՀ Նախագահին ու Պաշտպանության նախարարին վերաբերող մասերի հարցը:
ՀՀ Նախագահը, համաձայն 132-րդ հոդվածի, կարող է միջազգային պայմանագրեր
կնքել միայն կառավարության առաջարկությամբ, բայց նույն հոդվածի 2-րդ կետով
Նախագահը վարչապետի առաջարկությամբ
օրենքով սահմանված դեպքերում և կարգով
հաստատում, կասեցնում կամ չեղյալ է համարում վավերացում չպահանջող միջազգա՝յին
պայմանագրերը: Այսպիսով՝ եթե կառավարությունը չառաջարկի, նշանակում է պետության
գլուխը միջազգային հանդիպումների ժամանակ
չի կարող կնքել պայմանագրեր: Կարծում ենք`
հոդվածի 2-րդ կետը առհասարակ պետք է
հանել:
149-րդ հոդվածի 1-ին և 5-րդ կետերով
Նախագահը անհապաղ վարչապետ է նշանակում ԱԺ-ի ընտրած թեկնածուին: Սա
նշանակում է, որ Նախագահը` պետության
գլուխը, գործադիր մարմնի ղեկավար նշանակելիս պարտավոր է կատարելու ուրիշների
թելադրանքը` գուցե և իր կամքին հակառակ:
Մի՞թե դա պետության ղեկավարի իրավունքների անտրամաբանական սահմանափակում
չէ և չի հակասում 123-րդ հոդվածին:
Սահմանադրության 155-րդ հոդվածում
խիստ նվազեցված են ոչ միայն Նախագահի,
այլև Պաշտպանության նախարարի լիազորությունները: Ինչպես հասկանալ, որ խաղաղ
ժամանակ զինված ուժերի կառավարումն
իրականացնող
պաշտոնատար
անձինք
պատերազմական ժամանակ լիազորություններից զրկվում են: Բացի այդ, զինված ուժերը
միայն պաշտպանության նախարարության
զորքերը չեն, այլև մյուս զորքերն են, որոնք
գտնվում են տարբեր գերատեսչությունների
ենթակայության ներքո: Թե ինչ լիազորություններ ունեն դրանց ղեկավարները՝ նույնպես
անտեսված է: Դիմենք 155 հոդվածին:
Կետ 1. Որն է այն անհետաձգելի անհրաժեշտությունը, որի դեպքում Պաշտպանության
նախարարը Վարչապետին կառաջարկի կիրառել
զինված ուժերը: Եթե դա ծագել է պետության
ներսում, ապա համաձայն Սահմանադրության`
բանակը պետք է չեզոք դիրք գրավի, իսկ ներքին
քաղաքականությանը կարող են միջամտել
Ոստիկանության ներքին զորքերը` ոստիկանապետի որոշմամբ: Արտաքին վտանգի դեպքում
զորքերը պետք է գործեն Պաշտպանության
նախարարի հրահանգներով, իսկ պատե-

հաստատելու որոշում: Նույն հոդվածի 2-րդ
կետում նշվում է, որ ԱԺ նիստ գումարելու
անհնարինության դեպքում պատերազմ հայտարարելու հարցը լուծում է Կառավարությունը:
Ամենևին հասկանալի չէ, թե ինչ է նշանակում պատերազմ հայտարարելու հարց, որը լուծում
է Կառավարությունը, և ինչու է այս կետում
բացակայում
խաղաղություն
հաստատելու
հարցը, քանի որ Կառավարությունը չունի պատերազմ հայտարարելու կամ խաղաղություն
հաստատելու գործառույթ: ՈՒստի անհրաժեշտ
ենք համարում այն ավելացնել և համապատասխանեցնել 118-րդ հոդվածին:
119-րդ հոդվածի 3-րդ կետում միանշանակ
կերպով ասվում է, որ «Ազգային ժողովը կարող է
պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների
մեծամասնությամբ
վերացնել
ռազմական
դրությունը կամ չեղյալ հայտարարել ռազմական
դրության իրավական ռեժիմով նախատեսված
միջոցառումների իրականացումը»: Սահմանադրությունը որևէ կերպ չի արծարծում ռազմական դրության հայտարարման հանգամանքներում ԱԺ հատուկ նիստ գումարելու
անհնարինության հարցը: Նման իրավիճակ
միանգամայն հնարավոր է, և դա պետության
համար օրենսդիր մարմնի գործունեության
անհնարին լինելու պայմաններում ազգային
անվտանգության համար կառաջացնի լրջագույն
վտանգ: Պետք է նշել նաև, որ ԱԺ հատուկ
նիստի գումարումը Կառավարության լիազորությունների իրականացման նկատմամբ խորհրդարանի վերահսկողության ձևերից մեկն է:
Սահմանադրության 118–րդ հոդվածը ԱԺ նիստ
գումարելու անհնարինության դեպքում պատերազմ հայտարարելու հարցի լուծումը բացառության կարգով վերապահում է Կառավարությանը, ուստի օբյեկտիվորեն հնարավոր է
համարում այնպիսի կրիտիկական պահերի
գոյությունը, երբ ԱԺ նիստ հնարավոր չէ
գումարել, սակայն ռազմական դրություն
հայտարարելու մեկ այլ դեպքում նման
բացառություն չի սահմանում: Մինչդեռ, ինչպես
պատերազմ հայտարարելու, այնպես էլ այլ
հիմքերով զինված ուժերի կիրառման համար
կամ ռազմական դրության հայտարարման
դեպքում, ԱԺ նիստ գումարելու անհնարինության
պարագայում,
կառավարությանը
ինքնուրույնաբար գործելու հնարավորություն
ընձեռելը կենսական անհրաժեշտություն է: Սա,
անշուշտ, էական բացթողում է, քանի որ հստակ
է դարձնում պետության համար կենսական
անհրաժեշտություն ներկայացնող գործողությունների իրավաչափությունը:
ՀՀ Սահմանադրության առաջին երեք
գլուխների համեմատական վերլուծությունը
արտացոլում է ընդհանուր պատկերը, ուստի
անհրաժեշտ չենք համարում նույն կերպ
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հաշվի առնել և չմոռանալ, որ գործադիր
մարմինը միշտ էլ ենթակա է եղել օրենսդիր
մարմնին և Նախագահին: Նրանք են ընտրում և
նշանակում Վարչապետին, որը պարբերաբար
հաշվետու է լինում կառավարության կատարած
աշխատանքների համար: Սակայն ստեղծված
պայմաններում գործադիր մարմինը` հանձին
Վարչապետի, ինքն է ծրագրում և իր
խորհրդարանական մեծամասնության միջոցով
ընդունում որոշումներ և ինքն է ներկայացնում
Նախագահին` քողարկված կերպով պարտադրելով ստորագրել իր որոշումները: Հակառակ
դեպքում իր ծրագրածն ուժի մեջ կմտնի առանց
Նախագահի ստորագրության:
Իշխանության
բաժանման
սկզբունքի
իմաստն առաջին հերթին ոչ թե գործառույթների
սահմանափակումն է, այլ ամբողջ իշխանությունը մեկ ճյուղում կենտրոնանալու, դրա
մենաշնորհային իշխանությունը հաստատելու
հնարավորության բացառումն է [18]:
Սահմանադրական
փոփոխությունների
սույն վերլուծությունը, մեր կարծիքով, ցույց է
տալիս, որ Հայաստանի Հանրապետության
համար ներկայիս կառավարման` խորհրդարանական կոչվող գերվարչապետական համակարգը իրեն չի արդարացնում, քանի որ չի
նպաստում օրենսդիր, գործադիր ու դատական
իշխանությունների իրական տարանջատմանը,
ուստի և, իրավական պետության կառուցմանը,
ինչպես նաև բացասաբար է ազդում պետության պաշտպանունակության և ռազմական
անվտանգության ապահովման մակարդակի
վրա:
Սույն թվականի սեպտեմբերի 27-ին
հանցավոր ադրբեջանական իշխանությունը
Թուրքիայի աջակցությամբ սանձազերծեց հայկական երկու հանրապետությունների դեմ նոր
պատերազմ: Ակտիվ մարտական գործողություններ սկսվեցին արցախյան և ադրբեջանական զինված ուժերի շփման ամբողջ
երկայնքով,
հակառակորդը
կիրառեց
իր
սպառազինության մեջ եղած բոլոր զինատեսակները, ինչպես նաև Թուրքիայի միջոցով
Սիրիայից
տեղափոխված
ահաբեկչական
խմբավորումները: Պատերազմ էր մղվում ոչ
միայն հայկական զինված ուժերի, այլև խաղաղ
բնակչության դեմ, ինչը միջազգային մարդասիրական իրավունքի կոպիտ խախտում է [19]:
Ղարաբաղյան
հակամարտության
այս
զարգացումները ևս մեկ անգամ շեշտում են
Հայաստանի համար պաշտպանությանը պետության պատրաստման կենսական կարևորությունը: Այն պետք է խարսխվի ամուր
իրավական հիմքի վրա, որի հենասյունն է
Սահմանադրությունը: Վերը ներկայացված
դիտարկումներն
ու
առաջարկությունները,
իհարկե, սպառիչ չեն և տեսական հետազո-

րազմական ժամանակ նախարարը լիազորություններից զուրկ անձ է: Հետևաբար ակնհայտ է
դառնում, որ 1-ին կետն անկատար է: Նույն այդ
կետում վարչապետը որոշում կայացնելուց հետո
այդ մասին տեղեկացնում է միայն կառավարության անդամներին` անտեսելով պետության նախագահին, որը վարչապետի առաջարկությամբ պաշտոնում նշանակում և պաշտոնից
ազատում է զորքերի գլխավոր հրամանատարին:
Կամ մի՞թե անտրամաբանական չէ, որ Պաշտպանության նախարարը, կնքելով տարբեր
մակարդակի
միջազգային
պայմանագրեր,
իրավասու չէ դրանց կիրառման համար, թեև նա
պատերազմին ԶՈՒ-ի պատրաստման համար
պատասխանատու անձ է: Դեռ ավելին. Պատերազմական ժամանակ նրանց գործառույթներն
զգալիորեն սահմանափակվում են: Հարց է
առաջանում, թե զինված առճակատման ժամանակ, ինչպիսին ապրիլյան քառօրյան էր, դրանք
նույնպես պետք է սահմանափակվեն: Կարծում
ենք, որ Գլխավոր շտաբի պետը բոլոր դեպքերում պետք է լինի Պաշտպանության նախարարի ենթակայության տակ:
Զորքերի
միանձնյա
ղեկավարության
սկզբունքը երկատելը հղի է վտանգավոր
հետևանքներով: ՈՒստի նպատակահարմար է
155-րդ հոդվածում ամրագրել երկու հիմնական
դրույթ.
ա) Վարչապետն իր գործողությունները
համաձայնեցնում է Նախագահի հետ,
բ) ուժային կառույցների` մյուս զորքերի,
ղեկավարները զինված բախումների և պատերազմի ժամանակ զորքերի կառավարման և
կիրառման դեպքում ենթակա են Պաշտպանության նախարարին կամ` այդ զորքերն անցնում
են Պաշտպանության նախարարի տրամադրության տակ:
Կարծում ենք, որ դրանց ուժեղացման
նպատակով պետք է վերանայել ՀՀ Նախագահի
և Պաշտպանության նախարարի սահմանադրական լիազորությունները` Հայաստանի Հանրապետության կառավարման գործում բարձրացնելով այդ պաշտոնատար անձանց` որպես
պետության անվտանգության երաշխավորների
դերը:
Դիտարկելով ՀՀ Սահմանադրության 2015
թ. փոփոխությունները` մենք հիմնականում
կանգ առանք Սահմանադրության առաջին երեք
գլուխներում արված փոփոխությունների վրա,
տվեցինք դրանց մեկնաբանությունները և
ներկայացնենք ըստ մեզ` անհրաժեշտ շտկումները: Ցույց տվեցինք նաև պետության Նախագահի, Ազգային ժողովի ու Պաշտպանության
նախարարի սահմանադրական լիազորությունների պաշտոնեական անհամապատասխանությունները,
Վարչապետի
գործառույթների
անտրամաբանական ընդլայնումը: Պետք է
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века в ряде стран Центральной Америки, а так
же в северо-западной части Южной Америки, на
карте появились ойконимы с названиями
Армения и Арарат [13].

Страны, о которых пойдет речь в даной
части, подразделяются на три группы.
К первой группе относятся страны, в которых не найдено упоминаний о пребывании
армян, но обнаружены памятники исключительно топонимического характера.
Данные памятники содержат дублеты
армянского происхождения. Происхождение
подобных дублетов по всей вероятности, не
связано с армянским присутствием, а их возникновение обусловлено стремлением местного
населения давать библейские названия различным географическим объектам, в том числе и
населенным пунктам. Тем не менее, еще в XIX

Белиз (англ. Belize), государство в
Центральной Америке. Территория Белиза
делится на 6 округов (англ. district). Столица –
город Бельмопан (англ. Belmopan).
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Гондурас (исп. Honduras), официальное название – Республика Гондурас (исп. República de
Honduras), государство в Центральной Америке.
Территория Гондураса делится на 18 департаментов и 1 центральный округ. Столица и крупнейший город – Тегусигальпа (исп. Tegucigalpa).

Belize

Сальвадор (исп. Salvador), официальное
название – Республика Эль-Сальвадор (исп. El
Salvador), государство в Центральной Америке.
Территория Сальвадора делится на 14 департаментов (исп. Departament). Столица и крупнейший город – Сан-Сальвадор (исп. San Salvador).

Honduras

Salvador

Таблица № 1. Сводный перечень памятников топонимики в Белизе, Гондурасе, Сальвадоре и Перу
н/
н
Belize
1.

Объект
населенный пункт

Местонахождение
(адрес, контакты)

Наименование

Armenia1,
Cayo District

17°11′24″N
88°46′4.8″W

Armenia2,
Departamento Yoro
Armenia Bonito3,
Departamento Atlántida
Nueva Armenia4,
Departamento Atlántida
Nueva Armenia5,
Departamento Francisco Morazán
Nueva Armenia6,
Departamento Copán

15°28'0"N
86°22'0"W
15°43'55"N
86°51'07"W
15°48'01"N
86°29'57"W
13°45'26"N
87°09'11"W
15°01'17"N
89°5'40"W

Армения

Honduras
2.

населенный пункт

Армения

3.

населенный пункт

Армения Бонито

4.

населенный пункт

Нуэва Армения

5.

населенный пункт

Нуэва Армения

6.

населенный пункт

Нуэва Армения

Координаты

Salvador
7.

муниципалитет

Армения

Armenia7,
Departamento Sonsonate

8.

город

Армения

Armenia8

13°44'37"N
89°29'56"W

населенный пункт

Арарат

Ararat9
Huánuco velica

9°32'41" S
76°55'42" W

Perú
9.

1

Армения (англ. Armenia) – населенный пункт к югу от столицы, вдоль государственной дороги Hummingbird Highway.
Армения (англ. Armenia) – населенный пункт в департаменте Йоро (англ. Yoro).
3
Армения Бонито (англ. Armenia Bonito) – населенный пункт в департаменте Атлантида (англ. Atlántida).
4
Нуэва Армения (англ. Nueva Armenia) – населенный пункт в департаменте Атлантида.
5
Нуэва Армения (англ. Nueva Armenia) – населенный пункт в департаменте Франциско Моразан (англ. Francisco Morazán).
6
Нуэва Армения (англ. Nueva Armenia) – населенный пункт в департаменте Копан (англ. Copán).
7
Армения (исп. Armenia) – одна из 16 муниципий (исп. municipio) в департаменте Сонсонате (исп. Sonsonate).
8
Армения (исп. Armenia) – город, административный центр одноименной муниципии.
9
Арарат (исп. Ararat) – населенный пункт в провинции Уамалис (исп. Huamalíes) региона Уануко.
2
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Эквадор (исп. Ecuador, кечуа Ikwadur),
официальное название Республика Эквадор
(исп. República del Ecuador, кечуа Ikwadur Republika) – государство на северо-западе Южной
Америки. В административно-территориальном
отношении подразделяется на Столичную область и 24 провинции, состоящие из кантонов
(исп. cantón) и приходов (исп. parroquia). Столица и крупнейший город – Кито (исп. San
Francisco de Quito).

Перу (исп. Perú, аймара Piruw, кечуа
Piruw), официальное название – Республика
Перу (исп. República del Perú, аймара Piruw
Suyu, кечуа Piruw Mama Llaqta) – государство
на западе Южной Америки. Административно
разделено Столичную провинцию и 25 регионов, состоящих из 196 провинций (исп.
provincias) и 1874 районов. (исп. distritos)
Столица и крупнейший город – Лима (исп.
Lima).

Таблица № 2. Сводный перечень памятников топонимики в Эквадоре
н/
Объект
н
Ecuador
1.

район

Ла Армения

2.

ойконим

Армения

3.

ойконим

Сан Луис де Армения

4.

ойконим

Новая Армения

здание

Ресторан “Арарат Армянская кухня”

5.

Местонахождение
(адрес, контакты)

Наименование

La Armenia10
Armenia11
San Luis de Armenia12
Nueva Armenia13

Координаты
0°32'0"S
77°5'0"W
0°16'14"S
78°28'10"W
0°20'50"S
77°13'3"W
0°53'1"S
75°27'48"W

El Restaurante
“Ararat – Cocina Armenia”
Cuenca14
Tel.: +593 98 746 9566

10
Ла Армения (исп. La Armenia) – южный пригород Киото, расположенный в городском приходе Сан-Рафаэль (исп. San
Rafael) кантона Руминьяхуи (исп. Rumiñahui) в провинции Пичинча (исп. Pichincha).
11
Армения (исп. Armenia) – сельский приход в кантоне Франсиско-де-Орельяна (исп. Francisco de Orellana) провинции
Орельяна (исп. Orellana) в 13 км на юго-запад от адм.центра.
12
Сан Луис де Армения (исп. San Luis de Armenia) – сельский приход в кантоне Франсиско-де-Орельяна .
13
Новая Армения (исп. Nueva Armenia) – сельский приход в кантоне Агуарико (исп. Aguarico) провинции Орельяна.
14
Куэнка (исп. Santa Ana de los cuatro Ríos de Cuenca) – городской приход, столица провинции Асуай (исп. Azuay).
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Ко второй группе относятся страны, в
которых проживает небольшое количество
армян, но нет никаких памятников. К таковым
относится пять стран: Гватемала, Никарагуа,
Коста-Рика, Куба, Доминиканская республика.
Необходимо отметить, что в письменных
источниках имеются количественные данные
лишь о Кубе, по остальным же странам данные
приводимые в интернет-источниках, вызывают
сомнения. Что же касается такой страны как
Гондурас, то цифра настолько сомнительна, что
мы предпочли перевести ее в первую группу.
Во всех перечисленных выше странах,
армяне появились после Геноцида (1915) и
последовавших за ним избиений и погромов
(1918-20) в Турции. Как и многие другие
соотечественники,
они
практически
все
пытались добраться до США. Однако в
следствии трудностей создаваемых властями
США они осели в указанных странах, вплоть до
конца Второй мировой войны (1939-45), когда
условия для имиграции были смягчены, после
чего большинство все-таки перебрались в США.
На Кубе, в указанный период (1920-45)
насчитывалось около 500 чел. В основном это
были беженцы из Константинополя, Малатии,
Тигранакерта, Пагина и др. районов Западной
Армении. Куба была единственной из
перечисленных стран, где в указанный период
сформировалась община, которая управлялась
“Союзом колонистов” (арм. Գաղութային
միություն). В тот период в общине
функционировала школа, а так же были созданы
общественные союзы, такие как “Союз
армянских
женщин”
(арм.
Հայուհյաց
միություն), “Армянский Прогрессивный Союз”
(арм. Հայ առաջադիմական միություն), филиал
“Комитета Помощи Армении” (ՀՕԿ) и
земляческие союзы (Малатии, Тигранакерта,
Пагина). Все они функционировали вплоть до
конца Второй мировой войны. [1; 2.2, с. 709].
Ниже приведены количества проживающих
армян
в
странах,
где
ныне
нет
сформировавшихся общин и соответственно,
отсутствуют
общественные
организации,
учебные
заведения,
средства
массовой
информации и церкви.

Города, в которых
проживают армяне

Страны

Гавана, есть несколько
семей в городе Лас
Тунас16

Куба15

Доминиканская Санто-Доминго
республика17
Гватемала18

Колво
ок.
100
до 50

Гватемала Сити

до 50

Коста Рика

Сан-Хосе

до 50

Никарагуа20

Манагуа

до 50

19

К третьей группе относятся страны
которые обладают характеристиками обеих
вышеперечисленных групп. А именно, в них
имеются упоминания о сравнительно раннем
появлении армян в стране, и в не зависимости
от этого, имеются памятники топонимического
характера присущие первой группе, т.е.
несвязанные с культурной деятельностью
армян. К таковым относятся две страны, это
Боливия и Колумбия. При том, если в Боливии
еще как-то проявлятся сугубо экономическая
деятельность, то в Колумбии никакой
деятельности не видно, однако, количество
топонимических памятников в последней
превышает суммарное количество всех выше
приведенных стран.

15
Куба (исп. Cuba), официальное название – Республика
Куба (исп. República de Cuba), островное государство в
северной части Карибского моря. Столица и крупнейший
город – Гавана (исп. La Habana, полностью San Cristóbal de
La Habana), а так же административный центр
одноименной провинции.
16
Лас Тунас (исп. Las Tunas) – административный центр и
крупнейший город одноименного штата.
17
Доминиканская
республика
(исп. República
Dominicana) – государство в восточной части острова
Гаити (Карибское море) и на прибрежных островах.
Остров входит в состав архипелага Больших Антильских
островов. Столица и крупнейший город – Санто-Доминго
(исп. Santo Domingo de Guzmán).
18
Гватемала (исп. Guatemala), официальное название –
Республика Гватемала (исп. República de Guatemala),
государство в Центральной Америке. Столица и
крупнейший город – Гватемала Сити.
19
Коста-Рика (исп. Costa Rica), официальное название –
Республика Коста-Рика (исп. República de Costa Rica),
государство в Центральной Америке. Столица и
крупнейший город – Сан-Хосе (исп. San José).
20
Никарагуа (исп. Costa Rica), официальное название –
Республика Никарагуа (исп. República de Nicaragua) –
государство в Центральной Америке. Столица и
крупнейший город – Манагуа (исп. Managua).
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Кочабамба24 жевет армянская семья из Тбилиси
приехавшая в 1994 г. и содержащая кофейню
“Сулико” [6]. В том же городе имеется
гостиница именуемая “Армения”, что наводит
на мысль о присутствии более имущих
армянских семей
Кроме прочего, в стране имеется один
ойконим – Армения25 [15.1; 16].
Организации. Образование. Церковь.
СМИ.
Никаких общественных организаций, учебных заведений, средств массовой информации и
церквей у боливийских армян нет.
Разное
27 ноября 2014 г. обе палаты Парламента
Боливии единогласно приняли резолюцию,
осуждающую Геноцид армян со стороны
Османской империи и политику его отрицания
Турции [7].

Боливия (исп. Bolivia, кечуа Buliwya,
аймара Wuliwya, гуар. Volívia), официальное
название – Многонациональное Государство
Боливия (исп. Estado Plurinacional de Bolivia) –
государство в центральной части Южной
Америки. Административно разделена на 9
департаментов (исп. departamento), которые
делится на провинции (исп. provincia), а те в
свою очередь делятся на кантоны (исп. cantón).
Конституционная столица – город Сукре.

История. География.
Первое письменное упоминание об армянах
на территории Боливии восходят к началу XVII
в., к тому времени, когда Боливия была в
составе испанского вице-королевства Перу под
названием Верхнее Перу. Необходимо отметить,
что это наиболее ранняя дата по всей Южной и
Центральной Америке.
Среди регистрационных актов о гражданском состоянии в Ла-Плате21 23 декабря 1629 г.
некий Яков, “армянин из Еревана … рожденный
в провинции Ноева ковчега”, бракосочетался в
этом городе с Каталиной Родригес [10; 12, с.
133].
Имеется любопытное исследование Мери
Саргсян о схожести армянского и аймарского22
языков [5].
Ныне в Боливии проживает несколько
армянских семей. Предположительно живут в
столице страны в городе Ла Пас23. Одна из них
Бальивяны – семья политиков, которая дала
этой стране нескольких глав государств и
которая, согласно мнению многих ее членов,
имеет армянское происхождение. Имеются
сведения о приехавших в Боливию семей в
последние
годы.
Например,
в
городе
21

Сукре (исп. Sucre) – конституционная столица Боливии,
ранее известна как Чаркас (исп. Charcas), Ла-Плата (исп. La
Plata) и Чукисака (исп. Chuquisaca). Место пребывания
Верховного суда, Конституционного суда, Совета судей и
Генеральной прокуратуры. Это также место Национального Аграрного суда и Конституционного собрания, в
дополнение к тому, столица департамента Чукисака.
22
Аймара (аймара Aymaranakaja) – индейский народ в
Андах, на западе Южной Америки. Живут главным
образом в высокогорных областях в районе озера Титикака
на западе Боливии (по данным переписи 2006 г. ок.
2,25 млн чел. – 25 % населения Боливии), юге Перу (1,46
млн. чел. - 5,4% населения Перу), севере Чили (по данным
переписи 2008 г. 52,2 тыс. чел.) и Аргентины – (по данным
переписи 2008 г. 40 529 чел.).
23
Ла Пас (исп. La Paz) – фактическая столица государства
и одноименной провинции. Официальное название “Пресвятая богородица Ла Пас” (исп. Nuestra Señora de La Paz).

24

Кочабамба (исп. Cochabamba) – столица одноименного
департамента.
25
Армения (исп. Armenia) – населенный пункт в провинции Генерал Хосе Боливиан Сигарола (исп. Provincia del
General José Ballivián Segurola) департамента Бе́ни (исп.
Beni).
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Таблица № 3. Сводный перечень памятников топонимики в Боливии
н/
н

Объект

Наименование

Местонахождение
(адрес, контакты)
Armenia Hotel,
General Achá, 560,
Cochabamba
Teléfono: + 59171534543

1.

здание

гостиница «Армения»

2.

ойконим

Армения [14.1; 15]

Вид и координаты

Armenia
Provincia del General José Ballivián Segurola

14°25'00" ю.ш
67°04'00" з.д

несколько сомнительных упоминаний об
армянах во второй половине XIX в.
Ныне в Колумбии проживает ок. 300 армян.
Согласно информации, содержащейся во
втором издании географического словаря этой
страны изданного в 1980 г., в 16 провинциях
страны насчитывалось 43 различного типа
топонимов (города, поселки, горы, долины,
ручьи и т.д.) именуемых “Армения” [8; 13]. Нам
удалось локализовать 2 административных
топонима, 15 ойконимов, 3 годонима и 1
сооружение, в 10 провинциях, которые и
приведены ниже.
Организации. Образование. Церковь.
СМИ.
Никаких
общественных
организаций,
учебных
заведений,
средств
массовой
информации и церквей у колумбийских армян
нет.

Колумбия (исп. Colombia), официальное
название Республика Колумбия (исп. República
de Colombia) – государство на северо-западе
Южной Америки. Административно делится на
32 департамента. Департаменты делятся на
провинции, а те в свою очередь на муниципии.
33-й по списку – столичный округ Санта-Фе-деБогота (исп. Santafé de Bogotá). Столица и один
из крупнейших городов – Богота.

История. География
Каких-либо письменных упоминаний о
появлении армян в Колумбии, относящихся к
раннему периоду нами найдено не было. Есть

Таблица № 4. Сводный перечень памятников топонимики в Колумбии
н/
н

Объект

Наименование

Местонахождение
(адрес, контакты)

Даты

Координаты

Distrito Capital de Bogotá26
1.

26
27

квартал

Армения

barrios Armenia,
13. distrito Teusaquillo,
Bogotá 27

4°37'07.15"N
74° 4'24.02"W

Столичный округ Богота (исп. Distrito Especial de Bogotá) – самостоятельная административная единица.
Богота (исп. Bogotá) – столица, административный центр департамента Кундинамарка и одноименного округа.
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2.

парк

Армения

Cundinamarca28
3.

населенный пункт

Quindío30
4.
муниципий

Армения

Parque Armenia,
Barrios Armenia,
Bogotá

Armenia29
Municipio Girardot

Municipio Armenia31
Armenia32
Municipio Armenia

Армения

5.

город

Армения

6.

памятник

жертвам в Османской
Турции в 1894-97 гг.

7.

железная дорога

Армения

4°23'0"N
74°47'0"W

1894

4°51′30″N
75°68′30″W

Armenia
Соединяет города
Armenia и Buenaventura33

28

протяженность
- 166 км

Кундинамарка (исп. Cundinamarca) – департамент в Колумбии. Административный центр – Богота.
Армения (исп. Armenia) – населенный пункт в муниципии Хирардот (исп. Girardot) провинции Алто Магдалена (исп. Alto
Magdalena) департамента Кундинамарка.
30
Киндио (исп. Quindío) – департамент в Колумбии. Административный центр – город Армения (исп. Armenia).
31
Муниципий Армения (исп. Municipio Armenia). Административный центр – город Армения.
32
Армения (исп. Armenia) – столица департамента (исп. Quindío). Город основан в 14 октября 1889 года. Основание приписывается Иесус Мария Окампо (Jesús María Ocampo). Город первоначально назывался Вилла Ольгин (исп. Villa Holguin), в
честь тогдашнего президента страны. Название было изменено в память жертв армянского народа, в Османской Турции во
времена Абдул-Гамидовских погромов в 1894-96 в Западной Армении.
33
Буеновентура (исп. Buenaventura) – портовый город в департаменте Валле-дель-Каука (исп. Valle del Cauca).
29
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Antioquia34
8.

муниципий

Армения

9.

город

Армения

10.

населенный пункт

Армения

11.

населенный пункт

Армения

12.

населенный пункт

Армения

13.

населенный пункт

Армения

Magdalena41
14.

населенный пункт

Армения

Municipio Armenia35
www.armenia-antioquia.gov.co
Armenia36
Municipio Armenia
Armenia37
Municipio Armenia
Armenia38
Municipio Dabeiba
Armenia39
Municipio Dabeiba
Armenia40
Municipio Puerto Nare

La Armenia42
Municipio Plato

34

Переим.
2.08.1875

6°09'23"N
75°47'14"W
6°10'00"N
75°50'00"W
6°57'59"N
76°03'49"W
7°01'00"N
76°01'00"W
6°13'00"N
74°35'00"W

9°34'15" N
74°48'31" W

Антьокия (исп. Antioquia) – департамент в Колумбии. Административный центр – город Медельин (исп. Medellín).
Муниципий Армения (исп. Municipio Armenia) – муниципий в субрегионе Окиденте (исп. Occidente) департамента
Антьокия. Административный центр – город Армения.
36
Армения (исп. Armenia) именуется так же Армения Мантегкула (исп. Armenia Mantequilla букв. Масло Армении) –
город, столица одноименного муниципия в департаменте Антьокия. Основан в 21.09.1868
37
Армения (исп. Armenia) – город в муниципии Армения департамента Антьокия.
38
Армения (исп. Armenia) – населенный пункт в муниципии Дабейба субрегиона Окиденте департамента Антьокия.
39
Армения (исп. Armenia) – населенный пункт в муниципии Дабейба субрегиона Окиденте департамента Антьокия.
40
Армения (исп. Armenia) – населенный пункт в муниципии Пуэрто-Наре субрегиона Магдалена Медио (исп. Magdalena
Medio) департамента Антьокия.
41
Магдалена (исп. Magdalena) – департамент в Колумбии, состоящий из 30 муниципий. Административный центр – город
Санта-Марта (исп. (исп. Santa Marta).
42
Ла Армения (исп. Armenia) – населенный пункт в муниципии Плато (исп. Plato) департамента Магдалена.
35
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Córdoba43
15.

населенный пункт

Армения

16.

населенный пункт

Армения

Armenia Central44
Los Córdobas
Armenia45
Los Córdobas

8°49'16"N
76°14'15"W
8°49'34"N
76°15'13"W

Bolívar46
17.

квартал

Армения

18.

поселок

Армения

barrios Armenia,
distrito El Prado,
Cartagena de Indias47
Armenia48
Municipio Pinillos

43

10°24'0"N
75°31'0"W
8°54'0"N
74°24'0"W

Кордоба (исп. Córdoba) – департамент в Колумбии, состоящий из 30 муниципий. Административный центр – город
Монтерия.
44
Армения Сентраль (исп. Armenia Sentral) – населенный пункт в муниципии Лос Кордобас департамента Кордоба.
45
Армения (исп. Armenia) – населенный пункт в муниципии Лос Кордобас.
46
Боливар (исп. Bolívar) – департамент в Колумбии, состоящий из 48 муниципий. Административный центр – город
Картахена (исп. Cartagena de Indias).
47
Картахена (исп. Cartagena de Indias) – город, административный центр департамента Боливар.
48
Армения (исп. Armenia) – поселок в муниципии Пиниллос (исп. Pinillos) департамента Боливар.
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Sucre49
19.

населенный пункт

Армения

20.

населенный пункт

Армения

Santander52
21.

населенный пункт

Армения

Armenia50
Municipio San Benito Abad
Armenia51
Municipio San Marcos

8°33'08"N
74°58'50"W
8°33'00.0"N
74°59'00.0"W

Armenia53
Municipio Girón

7°08'19.0"N
73°22'35.0"W

49

Сукре (исп. Sucre) – департамент в Колумбии, состоящий из 26 муниципий, разделенный на 5 регионов.
Административный центр – город Синсельо (исп. Sincelejo).
50
Армения (исп. Armenia) – населенный пункт в муниципии Сан-Бенито Абад (исп. San Benito Abad) региона Сан-Джордж
(исп. San Jorge) департамента Сукре.
51
Армения (исп. Armenia) – населенный пункт в муниципии Сан-Маркос (исп. San Marcos) региона Сан-Джордж
департамента Сукре.
52
Сантандер (исп. Santander) – департамент в Колумбии, состоящий из 6 провинции, которые делятся на 87 муниципий.
Административный центр – город Букараманга.
53
Армения (исп. Armenia) – населенный пункт в муниципии Хирон (исп. Girón) провинции Сото (исп. Soto) департамента
Сантандер.
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Huila54
22.

населенный пункт

Армения

Armenia55
Municipio Baraya

3°05'45.0"N
74°56'21.0"W
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Уила (исп. Departamento del Huila) – департамент в Колумбии, состоящий из 4 субрегионов и 37 муниципий.
Административный центр – город Нейва.
55
Армения (исп. Armenia) – населенный пункт в муниципии Барайя (исп. Baraya) Северного субрегиона (иап. Subnorte)
департамента Уила.
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Памятники армянской архитектуры и топонимики в
некоторых странах Южной Америки
Чили, Венесуэла
Погосян /Хахбакян/ Г. Г.
Общественный институт политических и социальных исследований
Черноморско-Каспийского региона (Ереван, Армения)
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Ключевые слова: Южная Америка, Венесуэла, Чили, армяне, диаспора, архитектура, школа,
церковь, часовня, монумент, топонимика, лапидарные надписи.

Հայկական ճարտարապետական եւ տեղանվանական հուշարձանները Հարավային
Ամերիկայի որոշ երկրներում. Չիլի, Վենեսուելա
Պողոսյան /Խաղբակյան/ Գ. Հ.
Սեվծովյան-Կասպյան տարածաշրջանի քաղաքական եվ սոցիալական
հետազոտությունների հանրային ինստիտուտ (Երևան, Հայաստան)
gagikp@mail.ru
Ամփոփում՝ Հոդվածում ներկայացված է «Ճարտարապետական եւ տեղանվանական հայկական հուշարձանները աշխարհում» բազմահատորյա ատլաս-դիվանից երկու գլուխ, որոնք նվիրված են Չիլիին և
Վենեսուելաին: Հոդվածում համառոտ ներկայացվում է գաղթօջախների ստեղծման եւ զարգացման
պատմությունը, տարածման աշխարհագրությունը, եկեղեցու, կրթության և պարբերական մամուլի
իրավիճակը: Հոդվածներիի հիմնական մասն են կազմում նշված երկրների հայկական
ճարտարապետական ու տեղանվանական հուշարձանների ցուցակ-աղյուսակները, որոնց վերջում
զետեղված են օգտագործված գրականության ցանկերը:
Հանգուցաբառեր՝ Չիլի, Վենեսուելա, հայեր, գաղթօջախ, ճարտարապետություն, դպրոց, եկեղեցի, մատուռ,
հուշարձան, տեղանուններ, արձանագրություններ:

The Monuments of Armenian Architectures and Toponymy in Chile and Venezuela
Poghosyan /Khaghbakyan/ G. H.
Public Institute of Political and Social Research of Blacksea-Caspian Region (Yerevan, Armenia)
gagikp@mail.ru
Abstract: The article presents the head of a multi-volume atlas of the catalog «The monuments of Armenian
architecture and place names abroad». It presents an overview of the history and development of the community, the
geography of its settlement, the state of the church, education and Armenian media. The main part of the article is a
table-list of Armenian monuments of architecture and toponymy in Chile and Venezuela, after which a list of literature
is given.
Keywords: Chile, Venezuela, Armenians, Migration, Diaspora, Architecture, School, Church, Chapel, Monument,
Toponyms, Inscription.

Чили (исп. Chile), официальное название –
Республика Чили (исп. República de Chile) –
государство на юго-западе Южной Америки.
Административно разделена на 16 регионов
(исп. regione) (включая 1 столичный округ), а те
на 56 провинции (исп. provincias) и 348 общин
(исп. comuna). Столица и крупнейший город –
Сантьяго.

История. География.
Письменные свидетельства о появлении
первого армянина на территории Чили
зафиксированы в записках опубликованных в
1609 г. на итальянском, переведенных с
греческого, а до того с армянского. В которых
повествуется как армянин палеолог Елисей да
Сарбанга (ит. Eliseo da Sarbanga) достиг
Огненной Земли в 1607 г. [6; 11; 12; 13, с. 131].
Первым же армянином, поселившимся в
Чили, был некий Мкртич Бинаян, прибывший в
в 1889 г. [8].
Во время Первой мировой войны (1914-18)
из Османской Турции начался поток беженцев в
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основном из Балу (ок. 100 чел.). Существенный
контингент мигрантов того периода, будучи
арабоязычным, к началу XXI в. перестал
самоидентефицироваться, как армяне [3, с. 436].
После Второй мировой войны (1939-45)
процесс иммиграции продолжился с новой
силой. К этому времени можно отнести начало
формирования
общины.
Так,
армянские
беженцы прибывали с Ближнего Востока, в
основном из Палестины после арабоизраильской войны 1948 г.; после Исламской
революции в Иране в 1979 г.; из-за гражданских
войн в Ливане в середине 80-х. ок. 30 семей из
Ливана и Сирии, в частности из Триполи, Захле
и Дамаска, а так из-за ирано-иракской войны 60
чел. из Багдада [7].
Первоначально армяне были сосредоточены в столице Чили Сантьяго1 и его пригороде
Сан-Бернардо2, а так же в городе Осорно3. В
1983 в Чили насчитывалось ок. 1,2 тыс. чел.
Ныне живет ок. 1,5 тыс. армян.

одна из комнат приспособленна под часовню
Св. Марии. Имеется так же библиотека и хор.
Наиболее известным армянином в общественной жизни Чили является вице-адмирал
Эрнан Куюмджян, глава Объединенного
комитета начальников штабов вооруженных
сил, а ныне председатель общины [3, с. 437].
СМИ.
У общины есть несколько испаноязычных
веб-порталов www.armeniachile.com; www.salsantiago.cl.
Разное
05 июня 2007 г. сенат Чили принял единогласное решение, призвать правительство страны поддержать армянский народ и осудить
осуществленные в его отношении геноцид [10].
14 апреля 2015 г. Палата представителей
парламента Чили приняла резолюцию № 324 о
Геноциде армян [9].
В апреле 2016 г. Парламент Чили резко
осудил нападение Азербайджана на Республику
Арцах.

Организации. Образование. Церковь.
Национальную
жизнь
координирует
«Армянское
Колониальное
Управление
общиной», официально зарегистрированное в
1955 г. Лорисом Куюмджяном. При Управлении
действует «Союз женщин». Позднее открылось
«Армянское общество культурной и социальной
благотворительности». Место сбора «Армянский дом» (арм. Հայոց տուն), в котором с 1960х действует однодневная (воскресная) школа, а
1
Сантьяго (исп. Santiago) – столица Чили. Население –
3.174.034 чел. на 2007 г.
2
Сан-Бернардо (исп. San Bernardo) – город, столица
провинции Маипо (исп. Maipo) в регионе Метрополия
Сантьяго (исп. Santiago Metropolitan Region). Население –
286,228 чел. на 2006 г.
3
Осорно (исп. Osorno) – город, столица одноименной
провинции в южном регионе Лос Лагос (исп. Los Lagos
Region). Население – 150 тыс. чел. на 2002 г.
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Таблица № 1. Сводный перечень памятников архитектуры и топонимики в Чили
н/
н

Объект

Наименование

Местонахождение
(адрес, контакты)
Casa de la Colectividad Armenia
Comunidad Armenia de Chile,
Av. Irarrázaval 5455,
Ñuñoa, Santiago
Teléfono: +56 09 98952247
colectividad.armenia@gmail.com

здание

общинный
центр
«Армянский
дом»

монумент

В память жертв
геноцида
24.04.1915
[1, с. 90]

3.

мемориаль
ные доски

С памятными
пятистрочным
и надписями на
армянском4 и
испанском5
языках

Укреплены на постаменте
памяти жертв геноцида армян,
Там же

4.

монумент

В память жертв
геноцида
24.04.1915

Во дворе общинного центра
«Армянский дом»,
Там же

1.

2.

5.

хачкар

6.

лапидарная
надпись

7.

лапидарная
надпись

8.

9.

площадь

площадь

В память о
христианизации Армении в
301 г. [1, с. 90]
Памятная
семистрочная
на испанском6
языке
Памятная
пятистрочная
на испанском7
языке

Республики
Армения

Армения

Даты

Вид

Во дворе общинного центра
«Армянский дом»,
Там же
04.1975

1985

Во дворе общинного центра
«Армянский дом»,
Там же
Находится на тыльной стороне
хачкара,
Там же

27.04.2008

Находится на лицевой стороне
постамента хачкара,
Там же

Plaza Republica de Armenia,
Рядом с перекрестком
Av. Irarrázaval и Av. Macul/
Av. Chile España
Ñuñoa, Santiago
Находится на военно-морской
базе,
Plaza de Armenia,
Puerto Williams8

4
1915 – 24 ԱՊՐԻԼ – 1975 / ՅԻՇԱՏԱԿ ՄԵԾ ԵՂԵՌՆԻ ՆԱՀԱՏԱԿԱՑ -/ ԱՅՍՔԱՆ ՉԱՐԻՔ ԹԷՄՈՌԱՆԱՆ ՄԵՐ
ՈՐԴԻՔ. / ԹՈ՛Ղ ՈՂՋ ԱՇԽԱՐՀ ՀԱՅԻՆ ԿԱՐԴԱՅ / ՆԱԽԱՏԻՆՔ: Ա. ԱՀԱՐՈՆԵԱՆ
5
1915 – 24 April – 1975 In memory of 1,500,000 Armenian martyrs massacred by the Turks for the liberty of Armenia and the
human dignity” (перевод с испанского).

6

Homenaje a 1500000 / Martires Armenios / masacrados / en sulucha / por la libertad / de Armwenia / y la dignidad
humana
7
JACHKAR / CRUZ DE DICDRA / SIMBOLO DEL CRISTIANISMO / EN ARMNNIA / SIGLO AÑO 301

8
Пуэрто-Уильямс (исп. Puerto Williams) – город и порт на острове Наварино (архипелаг Огненная Земля) на берегу
пролива Бигля. Столица провинции Антарктика-Чилена в составе области Магальянес-и-ла-Антарктика-Чилена.
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10.

11.

хачкар

лапидарная
надпись

Подарок
Эрнекяна
чилийскому
флоту, с целью
укрепление
связей с
Арменией.
[1, с. 91]
Памятная
трехстрочная
на испанском
языке

Установлен на площади
«Армения»,
Puerto Williams
29.01.2012
Находится на лицевой стороне
постамента хачкара,
Там же
Список использованной литературы

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

Աշխարհի հայկական հուշարձանները. Մաս 2: – Եր.: Անտարես, 2012: – 128 էջ:
Հայ եկեղեցի. նվիրապետական աթորներ, թեմեր: – Եր.: Հայկ. հանրագիտարան. հրատ. 2001: – 220 էջ:
Հայ Սփյուռք հանրագիտարան: Չիլի, էջեր 436-437: – Եր.: Հայկ. հանրագիտարան. հրատ. 2003: – 732 էջ:
Հայկական Սովետական Հանրագիտարան: Հ. 10, Չիլի, էջ 23: – Եր., 1984:
Մալխասյան Մ., Հայերն աշխարհում: - Եր., Հեղինակային հրատարակություն: 2007: – 144 էջ:
Չոբանեան, Պաւել Տէր Եղիշէ Սարբանկացու Հրոյ Երկիր «ճանապարհորդութեան» հայերէն նորայայտ
թարգմանութիւնը: էջ 105–155: // «Հանդէս ամսօրեայ», 2002 (ՃԺԶ․ տարի), թիւ 1–12:
Акопян А. Конечный пункт – Чили. // Независимая информационно-аналитическая международная
армянская газета «Ноев Ковчег» № 12 (171) Июнь (16-30) 2011 года.
Куюмджян А. Армянская община Чили (сильные порознь, но слабые вместе) // Армянский интернетжурнал «Ազդարար» №4 Хротиц-Авеляц-Навасард, 4492-93 г. Армянской истории - Июль-Август, 2000 г.
Официальный сайт МИД РА https://www.mfa.am/ru/recognition/
Сенат Чили принял осуждающий геноцид армян документ. // РИА Новости. 06/06/2007.
Avviso curiosissimo del fortunato camino di DON ELISEO DA SARBAGNA PALEOLOGO ARMENO fatto verso la terra
di Vista, incognita, o del Fuoco. – Milano, Gratiadio Ferioli, 1609.
Avviso o lettera curiosissima del nuovo felice fortunato e stupendo camino, di DON ELISEO DA SARBAGNA
PALEOLOGO ARMENO, verso la Terra di Vista, incognita, o del fuoco, così chiamata dalli geometri, et antichi
marinari; con il ritrovamento delli tanto remoti Antipodi, con la descrizzione di quei fortunatissimi paesi, leggi,
culto, vitto, vestito, figura, longhezza di giorni, di stagioni, et altre cose curiosissime, tradotta d’armeno in greco,
per Damian Trifonio da Ragusi di Giovenazzo. E dalla lingua greca in italiana da Flaminio Ardente, per due occhi
orbo, Acad. Stordito. Ad instanza della signora Elena Biglia da Gorizia, detta Ortensia, comica unita. In Viterbo et
poi in Bologna, per Bartolomeo Cocchi, 1609.
Matiossian, Vartan Armenios en España e Hispanoamerica (siglo XVII y principios del siglo XVIII), p. 130-139
// «Լռաբեր հասարակական գիտությունների», 1, 2008.

и стран Ближнего Востока (Сирии, Ливана). Община окончательно сформировалась в 1950-е гг.
Первоначально армяне были сосредоточены в столице Венесуэлы Каракасе9. В 1977 в
Каракасе жило ок. 1 тыс. армян. Ныне (на 2009
г.) в Венесуэле живет ок. 4 тыс. армян, из коих
ок. 1,5 тыс. в столице. Остальные рассредоточены по городам: Валенсия10, Маракай11,
Барселона12, Кумана13 и Пуэрто-ла-Крус14.

Венесуэла (исп. Venezuela), официальное
название
Боливарианская
Республика
Венесуэла (исп. República Bolivariana de
Venezuela) – государство на севере Южной Америки. Административно разделена на 23 штата
(исп. estados) сгруппированные в 9 регионов,
Федеральные владения - острова в Карибском
море, Федеральный округ – р-он столицы.
Столица и один из крупнейших городов –
Каракас.

9

Каракас (исп. Caracas) – столица Боливарианской Республики Венесуэла.
10
Валенсия (исп. Valencia) – столица штата Карабобо
(исп. Carabobo).
11
Маракай (исп. Maracay) – столица штата Арагуа (исп.
Aragua).
12
Барселона (исп. Barselona) – столица штата Ансоатеги
(исп. Anzoátegui).
13
Кумана (исп. Cumaná) – столица штата Сукре (исп.
Sucre).
14
Пуэрто-ла-Крус (исп. Puerto La Cruz) – город штате
Ансоатеги (исп. Anzoátegui).

История. География.
Община начала образовываться в 1930-е гг.
за счет переселенцев из Египта, Турции, Греции
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Организации.
Разное
14 июля 2005 г. парламент Венесуэлы
В 1965 г. был создан “Исполнительный
принял резолюцию о признании Геноцида
комитет управления общиной”, при котором
армян [6; 7].
действовали женский, молодежный и др. союзы.
В 1966 был основан “Национальный дом
Арарат” (арм. Ազգաին տուն “Արարատ”) в
одной из комнат которого в течении 20 лет
функционировала часовня Св. Григория
Просветителя.
Церковь. Образование.
Духовный центр армян Венесуэлы входит в
состав епархии “Восточных штатов Сев. Америки и Канады” Католикосата Великого Дома
Киликии Армянской Апостольской церкви и
находится в Каракасе (имеет 1 церковь).
При церкви действует однодневная (субботняя) школа (в 2002 г. имела 30-35 учеников).
СМИ.
В 1974-75 гг. издавалась одна газета.
Община содержит испаноязычный веб-портал www.armenianchurch.org.ve Comunidad Armenia
de Venezuela
Таблица № 2. Сводный перечень памятников архитектуры и топонимики в Венесуэле
н/
н

Объект

Наименование

Местонахождение
(адрес, контакты)
Quinta Ararat,
Av. Los Mangos Esq. Pomagás,
Urbanización La Florida,
Caracas
Там же
Tel: 011-582-74-0840
Fax: 011-582-731-0843

Даты

1.

поместье

Арарат

2.

епархиальный центр

Епархиальный
центр

3.

церковь

Св. Григория
Просветителя

Iglesia Armenia Apostólica San
Gregoris Illuminador,
Там же

05.1987

мемориал

Замученным
армянам
[1, с. 92-93]

Monumento en conmemoración
del genocidio armenio,
Urbanización La Chacao,
Caracas

2001

4.

Вид

1966

Список использованно литературы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Աշխարհի հայկական հուշարձանները. Մաս 2: – Եր.: Անտարես, 2012: – 128 էջ:
Հայ եկեղեցի. նվիրապետական աթորներ, թեմեր: – Եր.: Հայկ. Հանրագիտարան. հրատ. 2001: – 220 էջ:
Հայ Սփյուռք հանրագիտարան: Վենեսուելա, էջեր 539-540: – Եր.: Հայկ. հանրագ. հրատ. 2003: – 732 էջ:
Հայկական Սովետական Հանրագիտարան: Հ. 5, Վենեսուելա, էջ 298: – Եր., 1979:
Մալխասյան Մ., Հայերն աշխարհում: – Եր., Հեղինակային հրատարակություն: 2007: – 144 էջ:
Venezuela National Assembly Resolution, July 14, 2005.
Официальный сайт МИД РА https://www.mfa.am/ru/recognition/
Сдана/Հանձնվել է՝ 20.11.2020
Рецензирована/Գրախոսվել է՝ 25.11.2020
Принята/Ընդունվել է՝ 30.11.20
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Միհրան Տամատյանը և 1920 թ. օգոստոսի 4-ի ինքնավարության
հռչակումը
Սարգսյան Ս. Թ.
առաջատար գիտաշխատող,պգդ, պրոֆեսոր
ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ (Երևան, Հայաստան)
sargsyansuren@yandex.ru
Բանալի բառեր` Կիլիկիա, անկախություն, հովանավորություն, Հայկական լեգեոն,
Ազգային պատվիրակություն, դիվանագիտություն, պայքար:
Мигран Таматян и провозглашение автономии от 4 августа 1920 г.
Саргсян С. Т.
Институт истории НАН РА (Ереван, Армения)
sargsyansuren@yandex.ru
Аннотация. Чудом спасенные от Геноцида осколки армянского народа после жестоких испытаний, с надеждой
на спасение нашли пристанище в Киликии, находящейся под покровительством Франции. Однако под
покровительством захвативших власть кемалистов и при попустительстве французских военных властей турки
периодически нападали и беспощадно уничтожали киликийских армян.
Не видя другого выхода после принятия всех возможных мер, армяне во главе с полномочным представителем
национальной делегации Миграном Таматяном 4 августа 1920 года провозгласили Киликию независимой
республикой под покровительством Франции.
В результате геополитических перемен и безразличия Великих держав, ставивших свои интересы превыше
всего, эта республика просуществовала всего несколько часов, но она оставила большой след в нашей истории,
из которого мы должны извлечь уроки.
Ключевые слова: Киликия, независимость, покровительство, Армянский легион, Национальная делегация,
дипломатия, борьба.

Mihran Tamatyan and the Proclamation of Autonomy of August 4, 1920.
Sargsyan S. T.
Institute of history of NAS RA (Yerevan, Armenia)
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Summary The fragments of the Armenian people, who miraculously survived the Genocide, with the hope of salvation,
found refuge in Cilicia, which was under the protection of France. However, under the patronage of the Kemalists who
seized the power and with the connivance of the French military authorities, the Turks periodically attacked and
mercilessly destroyed the Cilician Armenians.
Seeing no other way out after taking all possible measures, the Armenians, led by the Plenipotentiary representative of
the national delegation, Migran Tamatyan, declared Cilicia an independent Republic under the patronage of France on
August 4, 1920.
As a result of geopolitical changes and the indifference of the Great powers that put their interests above all else, this
Republic lasted only a few hours, but it left a big mark on our history, from which we need to learn.
Keywords: Cilicia, independence, patronage, Armenian Legion, national delegation, diplomacy, struggle.

ղացել է վեր կանգնել կուսակցական և
գաղափարական սահմանափակումներից, հավատացել հայության լուսավոր ապագային և
անմնացորդ ծառայել հանուն դրա իրականացման:
Sեփական ուժին կռթնելու գաղափարներով
տոգորված արևմտահայ ազգային-ազատագրական շարժումն իր գլխավոր նպատակը
համարեց նախ` կրթել, միջնադարյան խավարից
դուրս բերել ժողովրդին և ապա` պայքարել նրա
ազատության համար: Արդյունքում մեծացավ մի
սերունդ, որն այլևս գրագետ էր, կարդացած և

Սովորաբար նշանավոր անձանց կյանքին ու
գործունեությանը նվիրված ուսումնասիրություններում դրանց հեղինակները գովաբանում,
գունազարդում, իսկ երբեմն էլ` ուղղակի
սևացնում են նրան: Ովքեր անդրադարձել ու
խոսք են ասել Մ. Տամատյանի մասին, որպես
կանոն դրական են արտահայտվել: Մի բան, որ
մեզանում այնքան էլ հաճախ չի պատահում և
վկայում է այն մասին, թե ինչպիսի խելացի,
հավասարակշռված ու լայն մտահորիզոնի տեր
գործիչ է եղել նա: Մարդ, ով վայելել է
ժամանակակիցների վստահությունը, կարո-
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պարակումներ2: Ու չնայած նյութերի այս առատությանը, Պ. Տեփոյանի շահեկան աշխատությունից [8] և մի քանի անուղղակի անդրադարձներից [9; 10; 11; 12] բացի Մ. Տամատյանի գործունեության պատմությունը դուրս է
մնացել հետազոտողների տեսադաշտից և
կարոտ հիմնարար ու ամփոփ ուսումնասիրության:

տեղյակ էր եվրոպաներում ընթացող կարևոր
իրադարձություններին ու հեղափոխականազատագրական ոգորումներին: Մ. Տամատյանն
այդ սերնդից էր: “Ճգնեցեք, - իրավամբ գրում է
Վ. Ղազարյանը, - գրել պատմութիւնը 19-րդ
դարու աւարտին եւ 20-րդ դարու սկիզբը
Արևմտահայաստանի ու Կիլիկիոյ մեջ ծաւալած
ազգային ազատագրական շարժումներուն: Ձեր
դիմաց պիտի գտնեք անպայման Տամատեանը`
իբրեւ արձանացեալ խորհրդանիշը մտաւորական հեղափոխականի եւ աննահանջ կազմակերպիչը դիմադրական թէ կամաւորական
շարժումներու” [5, էջ 7]:
Գործիչ, որը նշանակալի ներդրում է ունեցել
հետևյալ ոլորտներում: Նա`
1. կրթության գործի նվիրյալ-մանկավարժ էր,
2. ազատագրական պայքարի գաղափարախոս և պրոպագանդիստ,
3. հեղափոխության և ինքնապաշտպանության կազմակերպիչ,
4. կուսակցական գործիչ, հիմնադիր, ղեկավար, ծրագրերի հեղինակ,
5. Ազգային պատվիրակության լիազոր ներկայացուցիչ,
Կիլիկիայի
հանրապետության
հռչակման նախաձեռնող և վարչապետ,
6. ռամկավար մի քանի պարբերականների
հիմնադիր-տեսաբան,
7. հրապարակախոս, ազգապահպանության
ջատագով,
8. բանաստեղծ-լեզվաբան և այլն:
Գործիչ, ով անկասկած մեր պատմության
«ազատագրական, հասարակական և մտաւորական բովանդակութիւն տուող ռահվիրաներու
փաղանգէն է» [6] և երիտասարդությունից
“մինչեւ ալեհեր տարիքը ցուցաբերեց ամբողջական նուիրում, հաւատք մեր ժողովուրդի
պայծառ ապագային հանդէպ” [23, թիվ 15706]:
Սթափ միտք ուներ, մեծ սիրտ և զգայուն հոգի,
որոնք համադրված էին գեղեցիկ առնական
մարմնում: Մինչև վերջին շունչը քննադատող,
խորաթափանց և պրակտիկ գործիչն ու
կազմակերպիչ ղեկավարը հավատարիմ մնաց
ազատագրական շարժմանն ու իր սկզբունքներին: Նա ուղղամտության, պարկեշտության և
ճշմարտության ջատագովն էր, անշահախնդիր
ու “անանձնական նուիրումով ազատագրական
շարժման ճիշդ ուղին ըմբռնող և զայն գործադրող” անձնավորություն [7]:
Մ. Տամատյան գործիչն առանձնանում է
նաև նրանով, որ նրա կյանքի ու գործունեության
մասին պահպանվել են զգալի թվով արխիվային
վավերագրեր[1; 2; 3], նամակներ1, անդրադարձներ հուշագրություններում [5], մամուլում հրա-

Աննկուն հեղափոխականը, քաղաքական
գործիչն ու հայրենասեր մտավորականը գերազանցապես գործի մարդ էր, նաև` խոսքի
վարպետ: Ծնվել է 1863 թ.3 Կ. Պոլսում
(հայրը`Սերովբէ, մայրը` Թագուհի): Նախնական
կրթությունն ստացել է Կ.Պոլսում, այնուհետև`
1872-1880թթ. Վենետիկի Մուրադ-Ռաֆայելյան
վարժարանում. “Պեշիկթաշլեանի, Ա. Արփիարեանի, Մ. Մամուրեանի հետ հայրենասէրն Հ.
Ալիշանի մականին տակ”: Այստեղ նա ստանում
է հայրենասիրության դասեր, որոնք դարձան
ապրելու կերպ և գործելու ուղեցույց ամբողջ
կյանքի ընթացքում: “Ալիշանեան հայրենասիրութեանը” զուգընթաց նա որոշ չափով հետևել
և ազդվել է նաև Եվրոպայում տարածում գտած
ազատագրական շարժումներից:
Վերադառնալով Մ. Տամատյանն ուսուցչություն է անում Կ. Պոլսի, այնուհետև Ադանայի տարբեր վարժարաններում: Հատկանշական է, որ դեռ աշակերտական տարիներից
նա համակրել է հակահասունյաններին, իսկ նրա
երիտասարդությունը համընկավ արևմտահայ
իրականության
մեջ
ծավալվող
ազգային
արժեքների գնահատման և զարթոնքի իրադարձություններին, հասարակական կյանքում ձևավորվող առաջադիմական և հետադիմական
խմբակցությունների
անզիջում
պայքարի
ժամանակաշրջանին:
Աննկուն հեղափոխականն ու նվիրյալ
կուսակցականը
Մ. Տամատյան նվիրյալի հեղափոխական
գործունեությունը կարելի է բաժանել երկու
կարևոր ժամանակահատվածների` մինչկուսակցական և կուսակցական: Ընդ որում,
մինչկուսակցական շրջանում նրա գործունեության
հիմնական
էությունը
տարբեր
վարժարաններում մանկավարժական գործու2
Տե'ս «Արեւ», «Զարթօնք», «Փիւնիկ», «Պայքար», «Նոր
Օր», «Ազգ», «The Armenian merior newspaper» և այլ
թերթեր:
3
Մեկ եղբայր ուներ և երեք քույր: Պ. Տեփոյանը ծննդյան
թվական է նշում 1863-ը: Իսկ Վաչե Ղազարյանի լույս
ընծայած «Իմ յուշերէս»-ում, թերթերում նրան նվիրված
հրապարակումներում (տես «Արեւ», թ. 5630, 1937,
18.08.1945) և Ա. Յափուճյանի հեղինակած հոդվածներում
նշվում է 1864 թվականը: Անձնական դիտարկումների,
համեմատությունների և վերլուծությունների արդյունքում
հակված ենք կարծելու, որ ճիշտը 1864 թվականն է:

1

Մեծ թվով հայերեն, ֆրանսերեն և այլ լեզուներով
նամակներ կան վերը նշված արխիվներում:
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ազատախոհ
շրջանակների
հետ.
“Հոն,
Արմենական կազմակերպութեան միանալով
հայ
ազատագրութեան
շարժումին
իր
գործնական մասնակցութիւնը բերած է: Յետոյ
Պոլիս վերադառնալով յիշեալ կազմակերպութիւնը զօրացնելու կ’աշխատեր” [17]: Ի դեպ,
այս հետաքրքիր տեղեկությունը երբևէ չի
շրջանառվել: Ավելին, հիշյալ հրապարակման մեջ
նշվում է նաև, որ ոչ միայն Մ. Տամատյանն է եղել
Արմենական կուսակցության անդամ, այլև`
Մուրադը. “Տամատեան և Մուրատ պատկանելով հանդերձ Արմենական կազմակերպութեան4` միաժամանակ Աթենք հրատարակւող նոր թերթ մը, “Հնչակ”ը կը ստանային”
[17], որի “կուռ և դէպի յեղափոխութիւն հրավառ
խմբագրականները” ավելի գրավիչ և սրտամոտ
լինելով շուտով գրավում են նրանց և դարձնում
իրենց հետևորդներ: Հետագայում Մ. Տամատյանը նշում է, որ Վանը “զարգացած եւ
եռանդուն”
երիտասարդություն
ուներ
և
“խառնարան մըն էր, տրամադիր յեղափոխական
յանդուգն ձեռնարկներու> [5, էջ 31]: Բայց նաև
ավելացնում, որ նրանց ղեկավարներից Մ.
Փորթուգալյանը հետագայում “յեղափոխական
գինիին մէջ շատ ջուր խառնած էր” [5, էջ 27]:
Մուշում պաշտոնավարող ազատատենչ Մ.
Տամատյանն անխուսափելիորեն բախվեց տեղի
ցեցերի` կուսակալ Արիֆ և Մուշի կառավարիչ
Սալիհ փաշաների, Մշո սուրբ Կարապետի
առաջնորդ եպիսկոպոս Արիստակես Դերձակյանի և ավազակապետ Մուսա բեկի հետ,
որոնք “կատարեալ աւազակախումբ մը կազմած
սանձարձակ եւ բացէ ի բաց կը կողոպտէին
ժողովուրդը” [5, էջ 31]: Այն աստիճան, որ
նույնիսկ Մուշի թուրքերն էին դժգոհ տիրող
կացությունից: Երբ Մ. Տամատյանը կազմակերպեց տեղի հայերի միասնական բողոքը
Մուսա բեկի դեմ, նրան աջակցեցին Մշո Ներսիսյան վարժարանի ուսուցիչ Հայրապետ
Ջանիկյանը, Ազգային Առաջնորդարանի քարտուղար Գեղամ Տարոնյանը և շարքային շատ
քաղաքացիներ [5, էջ 34]:
Մուշից
հեղափախական
խմորումներ
ապրող Կ.Պոլիս երադառնալով, հեղափոխականորեն տրամադրված Մ. Տամատյանը հարաբերություններ է հաստատում Համբարձում
Պոյաճյանի (Մուրադ), Հարություն Ճանկուլյանի
և այլ հեղափոխական ընկերների հետ:
Արդյունքում ձևավորվում է “Պոլսոյ ամենէն
գործունեայ և եռանդուն խումբը” [15, էջ 153-

նեությանը զուգընթաց քարոզչական-կազմակերպական և հայության կյանքում եղած
թերությունների և հարստահարությունների
լուսաբանումն էր: “Երիտասարդ Տամատեանը
ձգելով Կ.Պոլսոյ հանգստաւէտ և ապահով
կեանքը՝ կը մեկնի Տարոն, կը մեկնի Կիլիկիա”
[13] և ժողովրդի գիտակցությանն այդպես այլևս
շարունակել ապրելու անհնարինության գաղափարի սերմանումը, թուրքական իշխանությունների ապօրինի գործունեության և քրդական
հրոսակների թալանչիական պահվածքի քննադատությունը:
1884 թ. Միացյալ ընկերության հրավերով Մ.
Տամատյանն իբրև Ներսիսյան դպրոցի տնօրեն
մեկնում է Մուշ: 1886թ. Մկրտիչ Սարյանի և
Մարկոս Նաթանյանի ձերբակալությունից հետո
Մ. Տամատյանը ստանձնում է Տուրուբերանի,
Վասպուրականի
վարժարանների
տեսուչի
պաշտոնը: Այստեղ նա տեսավ և իր մաշկի վրա
զգաց հայ ժողովրդի ծանր ու անտանելի
վիճակը: Հասկացավ, որ նախորդ դարերի նման
ժողովուրդը կրելով այդ ծանր լուծը վերածվել էր
կամազուրկ ամբոխի և հանգեց այն եզրակացության, որ հարկավոր է դրա դեմ պայքարել
և այն էլ զենքով: Կրթական գործի նվիրյալն
աստիճանաբար դարձավ “զինական ազատագրական գաղափարներու ձեւաւորուած ոգիին
առաքեալը” [6] և դաժան պայքարի կազմակերպիչը: Նա 1886թ.-ից որդեգրեց հեղափոխության ուղին [15, էջ 153-154]:
Ազգային-ազատագրական պայքարի առաջին` դարավոր թմբիրից սթափվելու և հեղափոխական գաղափարների շուրջ համախմբվելու
փուլին աստիճանաբար փոխարինելու էր գալիս
երկրորդ` ազատության դրոշը պարզելու փուլը:
Դրա արդյունքում ուսումն ու դաստիարակությունն աստիճանաբար դարձան աշխարհիկ,
վանական վարդապետն սկսեց տեղը զիջեց
աշխարհիկ ուսուցիչ-վարժապետին: Փոխվեց
նաև ուսուցանվողը, ով հետո պիտի փոխեր
մյուսներին, պիտի փոխվեր հայության կյանքն
ընդհանրապես: Այդ էվոլյուցիայի արդյունք
երկրորդ` գաղափարաքարոզչական և պրակտիկ
գործունեության պայքարի փուլը դարձակետ
եղավ նաև Մ. Տամատյանի ճակատագրում`
կրթական գործի մշակը դարձավ պայքարի
քարոզիչ և հեղափոխական գործի կազմակերպիչ և [16, էջ 41 և 48] իր կյանքը նվիրեց
սեփական ժողովրդի ազատության սրբազան
գործին:
Մ. Տամատյանը արևմտահայ ազգայինազատագրական շարժման “յեղափոխական
գաղափարին խանձարուր” երեք օջախ էր
առանձնացնում
և
դրանք
վառարաններ
անվանում` Վանի, Կարինի և “Բաղէշի (Մուշ,
Սասուն)” վիլայեթները [5, էջ 30]: 1886թ. նա
մեկնում է Վան, որտեղ ծանոթանում է տեղի

4

Կուսակցության անդամ լինելու փաստին որոշ վերապահումով պիտի մոտենալ, քանի որ նա Վանում մնաց
ընդամենը ութ օր և հազիվ թե հասցներ լիովին ընկալել
արմենականների գաղափարները և անդամագրվեր կուսակցությանը: Այլ խնդիր է, որ հայ ազատագրական պայքարի նվիրյալը դառնար արմենականների համախոհը,
համակիրն ու սատարեր նրանց:
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154], որի նպատակն էր նախ` «Արեւմտահայաստանի և Կիլիկիոյ մեջ հեղափոխական
գործունեութեամբ ապահովել Պերլինի դաշնագրով խստացուած բարենորոգմանց գործադրութիւնը» [5, էջ 83], այնուհետև նվաճել ազգային
անկախություն:
1889թ. վերջերին նորաստեղծ Հնչակյան
կուսակցության կենտրոնի ներկայացուցիչները
ժամանում են Կ. Պոլիս և բանակցում տեղի
հեղափոխականորեն տրամադրված շրջանակների հետ: Այդ բանակցությունների արդյունքում
էլ Մ. Տամատյանն ընկերների հետ անդամագրվում են Հնչակյան կուսակցությանը: Սակայն
նրանցից շատերը տեղյակ չէին կամ լավ չէին
հասկանում սոցիալիստական գաղափարախոսությունը: Պարզապես նրանք պաշտպանում
էին այն ուժին, որը կպայքարեր կործանման
եզրին հասած հայության փրկության համար:
Ասվածի հաստատումն էր այն, որ սկզբնական
շրջանում Հնչակյան կուսակցությունն աննախադեպ հաջողություններ արձանագրեց այդ
ասպարեզում:
Նորագիր հնչակյանն ամենաակտիվ մասնակցություն է ունենում 1890 թ. հուլիսի 15-ին
կազմակերպված Գում Գափուի ցույցին [18,
էջ 140-141] և խուսափելով հետապնդումներից
Մ. Տամատյանը գիշերով ծածուկ հեռանում է Կ.
Պոլսից
և
առժամանակ
հաստատվելով
Աթենքում
“անընդհատ ճիգ ըրաւ հոն
քաղաքական քարոզչութիւն ընելու և կազմակերպչական աշխատանք տանելու” [23, թիվ
15706]:
1891թ. Հնչակյան կենտրոնի որոշմամբ
որպես հեղափոխական գործիչ Տամատյանը
մշեցի բեռնակրի Մելքոն Խուրշիդ կեղծ անվան
տակ մեկնում է Սասուն, շրջում շատ
բնակավայրերով, ամենուրեք գաղտնի
հանդիպումներ ունենում տեղի ազատախոհ
գործիչների հետ: Քարոզչական արդյունավետ
աշխատանքի արդյունքում ձևավորվում է Մուշի
Հնչակյան կազմակերպությունը: Այդ գործում
ժամանակակիցների
վկայությամբ
պակաս
դերակատարություն
չունեին
Տամատյանի
առինքնող արտաքինը, լեզուների փայլուն
իմացությունը, խելացի, զարգացած լինելու և
շատ գրքեր կարդացած լինելու հանգամանքը:
Ձմռան դժվարին պայմաններում հաղթահարելով ցուրտն ու սառնամանիքը` Մ. Տամատյանն այցելում էր գյուղից գյուղ, բացատրում
հայերի համար ստեղծված բարդ իրավիճակը,
համոզում էր նրանց համախմբվել, պաշտպանել
միմյանց քրդերի հարձակումներից և զինվել`
չխնայելով դրա համար ոչ մի բան: Նրա ջանքերի
շնորհիվ հարթվում են հայկական գյուղերի միջև
շատ հակասություններ և “միաբանութիւն
յառաջ եկաւ”:

Թուրքական իշխանություններն ուշի ուշով
հետևում էին հայերի քայլերին և ձեռնարկում
էին պատժիչ գործողություններ նրանց դեմ:
Օրեցօր ահագնանում էր վտանգը հատկապես
ազատատենչ Սասունի հայության համար: Այդ
շրջանում ձևավորվել էր նոր դիմադրական
շարժում, որի գործնական ու գաղափարական
առաջնորդի դերը ստանձնել էին Մ. Տամատյանը, Հ. Պոյաճյանը, Ա. Ղազարյանը, Գ.
Չաուշը: Նրանք կազմակերպում են ֆիդայական
խմբեր, պատժում մատնիչներին և վատահամբավ կառավարիչներին: Ամենուրեք Մ.
Տամատյանն զգուշության կոչ էր անում և
մերժում հնչակյանների ցուցադրական գործողությունները և սադրիչ թռուցիկներ տարածելը,
համարելով դա կարճատեսություն և «հիմարական» արարք, որը գրգռում էր իշխանություններին և ավելորդ առիթներ տալիս հայերի
դեմ բռնությունների սաստկացման համար:
Կառավարությունը պատրաստվում է հայերին պատժելու նպատակով 1893թ. մայիսին
Մուշից զորք ուղարկել Սասուն: Վտանգը
կանխելու, յուրաքանչյուրի անելիքը հստակեցնելու և հետագա քայլերը որոշելու նպատակով
Տալվորիկի անտառում տեղի է ունենում Մ.
Տամատյանի, Հրայր Դժոխքի և Սասունի
երևելիների գաղտնի ժողով և որոշվում գործել
միասնաբար և ընդդիմանալ կառավարությանը:
Որոշվում է Մշո դաշտի հայությանը ևս
նախապատրաստել անհրաժեշտության դեպքում Սասունին օգնության հասնելու և ինքնապաշտպանվելու համար: Մուշի գյուղացիությանը հավանական այդ կռվին նախապատրաստելու առաքելությամբ Տամատյանն իջնում
է Մշո դաշտի Գոմեր, Ղզլաղաճ Արաղ, Բերդակ,
Վարդենիս
և այլ գյուղեր, ներկայացնում
իրավիճակի լրջությունը և համոզում նրանց
պատրաստ
լինել
միմյանց
օգնելու
և
ինքնապաշտպանվելու:
Հերթական
քարոզչակազմակերպչական
շրջայցերից մեկի ժամանակ Մ. Տամատյանը
քրդերի կողմից դավադրաբար ձերբակալվում և
հանձնվում է թուրքական ոստիկանությանը [8,
էջ 54-66]5: Սկզբում պահվում է Մուշի բանտում,
այնուհետև տեղափոխվում է Բիթլիսի բանտը:
Տեղափոխման ժամանակ դեպքերի աննպաստ
զարգացման արդյունքում Տամատյանի առջևից
քայլող ոստիկանի ձին հարվածում ու կոտրում է
Տամատյանի աջ սրունքը: Կարողանալով ճիշտ
մարտավարություն ընտրել Տամատյանը, բացառությամբ արդեն զոհվածների, հարցաքննությունների ընթացքում չի մատնում ընկերներից
5

Հանգամանքների այդ աննպաստ հաջորդականության և
Տամատյանի ձերբակալության պատմությունը մանրամասն նկարագրված է Պ. Տեփոյանի վերոնշյալ աշխատության մեջ:
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թվում նաև Մ. Տամատյանը: Գրեթե բոլոր
արևմտահայ
գործիչները
դժգոհում
էին
կուսակցության որդեգրած սոցիալիստական
գաղափարախոսությունից, ցուցադրական գործելաձևից և հանուն հեղափոխության հանգանակված գումարների անհարկի ծախսումներից,
իսկ երբեմն էլ` դրանց անհայտ ճակատագրից:
Երկար բանավեճերից հետո վերջիններս առանձնանում են և 1898 թ. հռչակում նոր` Վերակազմյալ հնչակյան կուսակցության ստեղծման
մասին: Սակայն ճիշտ չհամարելով Ա. Արփիարյանի և այլ թիմակիցների մոտեցումները Մ.
Տամատյանը հրաժարական է ներկայացնում:
Սակայն նախկին ընկերները երբեք «չդադրեցան
միշտ նկատել Տամատյանը իբրև անկեղծ
ազգային գործիչ մը, որուն խորհուրդներուն
կդիմեյին հաճախ իրենց համերաշխաբար առած
քայլերուն առթիվ» [8, էջ 104]:
Որոշ ժամանակ անց Եգիպտոսի և
Ամերիկայի վերակազմյալները Մ. Տամատյանին
դիմում են կոչով` վերադառնալ և ղեկավարել
Վերակազմյալ
հնչակյան
կուսակցությունը:
Չմերժելով` 1906թ. ութ տարվա մեկուսացումից հետո նա կրկին համալրում է կուսակցության շարքերը: Կուսակցության չափավոր
(ազգյան) թևը նրա գլխավորությամբ “տարբերութիւն մը չտեսնելով դրանց հայացքներուն
միջև” [5, էջ 107], բանակցություններ է սկսում
Գաղափարակցական միության հետ միավորվելու համար: Արդյունքում ստեղծվում է նոր`
“Միացեալ հայ հեղափոխական կազմակերպութիւնը”, որին սակայն վիճակված չէր երկար
գոյատևելու: 1908-ի երիտթուրքերի հեղաշրջումից և սահմանադրության հռչակումից հետո
Եգիպտոսի հայ քաղաքական կազմակերպությունները (բացի ՀՅԴ-ից) բանակցում և հիմք
ընդունելով Մ. Տամատյանի մշակած ռամկավարական ծրագիրը` “Մալեզեանի
ծրագրին
կարգ մը կետերուն հավելումովը” [20] 1908 թ.
հոկտեմբերի 26-ին հռչակում են նոր` Հայ Սահմանադրական
ռամկավար
կուսակցության
ծնունդը: ՀՍՌԿ-ի աշխարհայացքի հիմնադրույթները պարզաբանելու և մատչելի ներկայացնելու համար Մ. Տամատյանը 1910թ. Հրատարակում է երկու մասից բաղկացած “Ռամկավարություն” շահեկան աշխատությունը [21]:
Կուսակցաշինության ու ստեղծագործական
բուռն գործունեությանը զուգընթաց Մ. Տամատյանը կարևոր դերակատարություն է ունենում
Եգիպտոսի Ազգային միության, Կամավորական
շարժման ու Հայկական լեգեոնի ստեղծման և
վերջապես
Ազգային
պատվիրակությանը
բոլորանվեր ծառայելու գործում: Որպես Մեծ
երազի իսկական նվիրյալ և իբրև Ազգային
պատվիրակության լիազոր ներկայացուցիչ նա
իրեն բավականին լավ դրսևորեց 1918թ.
Իտալիայում: Սակայն Մ. Տամատյանի բազմա-

ոչ մեկին: Նրան մեղադրանք է առաջադրվում քր.
օր.-ի 155-րդ հոդվածով, որով սովորաբար մահվան դատավճիռ էր արձակվում: Սակայն
խելացի ինքնապաշտպանվելու արդյունքում
1894 թ. մայիսի վերջերին, կայսեր հրամանով
ներում է շնորհվում Մ. Տամատյանին:
Ազատվելուց հետո կարճ ժամանակահատված կուսակցական ընկերները վերապահումով
են վերաբերվում Մ. Տամատյանին: Իսկ վերջինս
չէր կարող բացահայտել իր ազատման
հանգամանքները, քանի որ իշխանությունները
շարունակում էին ակնդետ հետևել նրան: Ի
վերջո, հանդիպելով նախկին ընկերներից
Բարեպաշտին (Անդրեաս Մկրյան), Տամատյանը
բացատրում է խնդիրը: Դրանից հետո
փոխադարձ
վստահությունն
ամբողջովին
վերականգնվում է և Հնչակյան կենտրոնը
գաղտնի կապ է հաստատում Տամատյանի հետ:
Սուլթանն օգտվելով մեծ տերությունների
միջև գոյություն ունեցող հակասություններից
հունիսի 3-ին մերժում է մայիսյան նախագիծը,
որի
դեմ
սեպտեմբերին
Հնչակյան
կուսակցությունը խաղաղ ցույց կազմակերպեց
Կ. Պոլսում: Ցույցի մասնակիցները գնում են
դեպի Բաբը Ալի Մ. Տամատյանի կողմից
հայերեն և ֆրանսերեն լեզուներով գրված
պահանջագիրը սուլթանին հանձնելու համար:
Ցուցարարների և ոստիկանության միջև
բախում է տեղի ունենում: Սպանվում են շուրջ
15 ոստիկան և 60 հայ [4, էջ 528], որոնց
հետևում
են
ձերբակալություններն
ու
խոշտանգումները: Ցույցի կազմակերպման
գործում մեծ դերակատարություն ունեցած շատ
գործիչներ, այդ թվում` Մ. Տամատյանը,
ստիպված գաղտնի հեռանում են Կ. Պոլսից [19,
էջ 26]: 1895թ. Զեյթունի ապստամբության
շրջանում
Բուլղարիայում
ապաստանած
Տամատյանը կենտրոնից հրահանգ է ստանում
տեղի հայերի շրջանում հանգանակություն
սկսել: Ոստիկանությունը, որ պարզել էր նրա
ինքնությունը, շուտով ձերբակալում է նրան և
շոգենավով ուղարկում Կ.Պոլիս:
Տեսնելով նավախցում սեղանիկի առջև
ագուցված երկու ձեռքերին հենված Տամատյանին (այս դիրքը մասոնական բառապաշարում նշանակում է` ես օգնության կարիք ունեմ)
մասոններ նավապետն ու նրա օգնականը
սխալմամբ կարծելով, թե նա էլ է մասոն, վտանգելով իրենց կյանքը` օգնում են Տամատյանին և
մեկ այլ շոգենավով ապահով հասցնում Աթենք:
Գոյության մի քանի տարիների ընթացքում
Հնչակյանների գործունեության մեջ տեղ էին
գտել մի շարք սխալներ, որոնք հանգեցրել էին
տեղական մասնաճյուղերի դժգոհությանը և նոր
խորհրդաժողով գումարելու պահանջի:
Շուտով տարբեր երկրներից Լոնդոն են
ժամանում հնչակյան շատ գործիչներ, որոնց
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բեղուն հեղափոխական կենսագրության լուսապսակը նույն կարգավիճակում եղավ 1919-1920
թթ. գործունեությունը Կիլիկիայում և հատկապես 1920 թ. օգոստոսի 4-ին Կիլիկիայի անկախ
հանրապետության հռչակումը6:
1919 թ. գալով Կիլիկիա, շնորհիվ խելացի,
հավասարակշռված ու բանիմաց գործունեության այստեղ շատ արագ նա շահում է տեղի հայ
և ոչ հայ քրիստոնյաների, ինչպես նաև ոչ թուրք
մահմեդական բնակչության վստահությունն ու
համակրանքը: Ֆրանսիական իշխանությունները տեղի բնակչության օգնության ակնկալիքով խոստումներ էին շռայլում, մասնավորապես
հայերին` Ֆրանսիայի հովանավորության ներքո
հայկական պետություն ստեղծել: Իրականում
սակայն Ֆրանսիան Կիլիկիայում հաստատվել էր
ոչ թե վերջիններիս պաշտպանելու, այլև
տարածաշրջանում իր գաղութային քաղաքականությունն իրագործելու նպատակով: Առաջնորդվելով այդ թյուր մտայնությամբ և իրատես
չգտնվելով` Ադանայի ազգային խորհուրդը Մ.
Տամատյանի գլխավորությամբ կարծում էր, թե
Ֆրանսիայի շահերը պահանջում են հանդես գալ
Հայ դատի պաշտպանության դիրքերից` չկամենալով նկատել ֆրանս-քեմալական մերձեցումը և
դրա հետ կապված վտանգը:
Ի վերջո այլ ելք չտեսնելով և ցանկանալով
Թուրքիային ու Ֆրանսիային կատարված փաստի առջև կանգնեցնել, 1920 թ. օգոստոսի 4-ին
Հայոց ազգային միությունը, բոլոր կուսակցությունները և քրիստոնյա համայնքների ղեկավարները հռչակում են Կիլիկիայի անկախ քրիստոնեական հանրապետություն` Ֆրանսիայի
գերիշխանության ներքո: Նույն օրը Մ.
Տամատյանի վարչապետությամբ կազմվում է
կառավարություն, որը հաստատվելով Ադանայի
նահանգապետարանում` անցնում է իր պարտականությունների իրականացմանը: Սակայն
ֆրանսիական իշխանությունները զենքի ուժով
ցրում են այդ կառավարությունը և առիթից
օգտվելով սկսում են ճնշումները կիլիկիահայերի
նկատմամբ: Ու թեև “Տամատեան անսխալական
չէր, ժողովուրդը այդ հայրենասէր մարդուն
հրեղէն շունչովը գօտեպնդուեցաւ և ինքինզքը
փրկեց ամբողջական փճացումէն, ինչ կ՛անմահացնէ Տամատեան անունը [22]“ շեշտում է
ժամանակակիցը:

Եզրակացություններ.
1. Մ. Տամատյանը մեծ ներդրում է ունեցել
մատաղ սերնդին նորովի կրթելու, դարավոր
ընդարմացումից և ստրկական վիճակից դուրս
բերելու կարևոր գործում:
2. Մ. Տամատյանը կարողացավ Եվրոպայում տարածում գտած ազատագրական
գաղափարները “տեղափոխել և ներդնել”
արևմտահայ իրականություն և դրանց ոգով
դաստիարակել մի ողջ սերունդ:
3. Անմնացորդ նվիրումով և որևէ դժվարությունից չընկրկելով նա եղավ ազատագրության դրոշը բազմաչարչար հայոց հողի վրա
պարզած Արմենական և Հնչակյան կուսակցությունների համակիրն ու ակտիվ գործիչը:
4. Գաղափարի, խոսքի ու գործի վարպետը
միշտ հավատաց և իր ողջ գիտակցական կյանքը
նվիրաբերեց հայության Մեծ երազն իրականացնելու` հայոց պետականությունը վերականգնելու
գործին, որի լուսապսակը եղավ իր վարչապետությամբ 1920 թ. Կիլիկիայի Հայկական
Հանրապետության հռչակումը:
5. Հայոց պետականության անսակարկ
նվիրյալը հետագա տարիներին ևս բոլորանվեր
ծառայեց իր ժողովրդին, արեց ամեն ինչ հայ
քաղաքական ուժերը համախմբելու-մեկտեղելու,
Սփյուռքում
հայապահպանության,
նոր
կրթարաններ ստեղծելու, Հայրենիքի շուրջ համախմբվելու, մամուլի նոր օրգաններ հիմնելու,
օտարածին ուժերի դեմ գաղափարական
պայքար մղելու և այլ կարևոր գործերում:
6. Երախտապարտ հայ ժողովուրդը միշտ
վառ է պահում նրա հիշատակը, բայց նաև հոգու
տուրք ունի նրան տալու` նրա մասունքները
պետք է Հայրենիք տեղափոխվեն և իր
մեծությանը հարիր հուշարձան կառուցվի:
Օգտագորժված աղբյուրներ և գրականություն
ցանկ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

6
Այս շրջանում Մ. Տամատյանի վերաբերյալ պահպանվել ու
մեզ են հասել մեծ թվով վավերագրեր, նամակներ, հուշագրություններում և մամուլում հրապարակումներ, որոնք
գտնվում են աշխարհի հայաշատ մի քանի կենտրոններում
և հավաքվելու, մեկտեղվելու և մշակվելու կարոտ կարիքն
ունեն:

7.
8.
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Аннотация. В конце мая 1919 года в Европу и США направляется гражданская миссия во главе с бывшим
премьер-министром Республики Армения О. Качазнуни. Целью данной делегации было обеспечение импорта
недостающего в Армении продовольствия и других товаров первой необходимости.
9 октября 1919 года миссия прибывает в Нью-Йорк из Европы. Здесь, в качестве дипломатического представителя Республики Армения, к миссии присоединяется Г. Пастрмаджян.
Для того, чтобы представить проблемы Республики Армения правительству США, 10 октября члены армянской
делегации Х. Качазнуни и Г. Пастрмаджян выступили в подкомитете сенатского комитета по международным
отношениям, который был созван для обсуждения резолюции сенатора Дж. Ш. Уильямса. Резолюция
уполномочивала правительство США осуществить союзническую программу помощи армянам и использовать
войска США в Армении.
Соглашаясь со свидетельствами Качазнуни и представленной официальной просьбой о гуманитарной помощи
для Республики Армения, Пастрмаджян сосредоточился в основном на политической сфере. Он отмечает, что в
сложившейся ситуации большое значение имело не только поставка оружия и боеприпасов, но и присутствие
всего лишь нескольких тысяч американских солдат в Армении, что обеспечило бы мир в стране и спасло бы
жизни.
Ключевые слова: Г. Пастрмаджян, США, Республика Армения, миссия, дипломатия, подкомитет, помощь,
войска, оружие, союзник, сотрудничество.
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Abstract. At the end of Мay 1919 a civilian mission headed by former Prime Minister of the Republic of Armenia O.
Кachaznоuni is being sent to Europe and the United States to ensure the import of food and other essential goods that
are missing in Armenia.
On October 9, 1919, a delegation arrived in New York from Europe. Here, as the diplomatic representative of the
Republic of Armenia, G. Pasdermadjian joined the mission.
In order to present the problems of the Republic of Armenia to the US government, on October 10, members of the
Armenian delegation H. Кachaznоuni and G. Pasdermajian addressed the Subcommittee of the Senate Committee on
foreign relations, which was convened to discuss the resolution of Senator J. Sh.Williams. The resolution authorized the
US government to implement an allied program of assistance to Armenians and use US troops in Armenia.
Agreeing with Кachaznоuni's testimonies and the official request for humanitarian assistance for the Republic of
Armenia, Pasdermajian focused mainly on the political sphere. He notes that in the current situation, not only the supply
of weapons and ammunition was of great importance, but also the presence of only a few thousand American soldiers in
Armenia, which would ensure peace in the country and save lives.
Key words: G. Pasdermadjian, USA, Republic of Armenia, mission, diplomacy, subcommittee, assistance, troops,
weapons, ally, cooperation.
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Հյստանի Հանրապետության պառլամենտը
որոշեց. «Հանձնարարել վարչապետին ուղևորվել
Եվրոպա և Ամերիկա, դիմել Հայաստանի
Խորհրդի անունից համաձայնության պետությունների և Հյուսիսային Ամերիկայի Միացյալ
Նահանգների կառավարություններին և խնդրել
նրանց օգնությունը՝ ներմուծելու երկիր Հայաստանին պակասող պարենը և առաջին անհրաժեշտության ուրիշ ապրանքներ» [2, թթ. 83-100;
5, էջ 167]:
Մինչ
Հայաստանի
Հանրապետության
նախքին վարչապետ Հովհաննես Քաջազնունու
առաքելության ժամանումը Փարիզ, վեհաժողովի աշխատանքների ընթացքում աստիճանաբար
ակնհայտ էր դարձել, որ ո՛չ դաշնակից
պետությունները և ո՛չ էլ ԱՄՆ-ը չէին պատրաստվում
քաղաքական
վճռականություն
դրսևորել
Հայաստանի Հանրապետության
վերաբերյալ: Միայն 1919թ. մայիսի 14-ի նիստում
դաշնակիցներն որոշում կայացրեցին Հայաստանի նկատմամբ մանդատը հանձնել ԱՄՆ-ին:
Վերջինս, սակայն, որոշակի որևէ պատասխան
խնդրի վերաբերյալ չէր տալիս: Ուստիև
հայական կողմը որոշում է կայացնում
պաշտոնապես և ուղակիորեն դիմել ամերիկյան
կառավարությանը՝ հենց ԱՄՆ-ում:
Հայկական խնդրի քաղաքական լուծումներն ապահովելու նպատակով, Փարիզից ԱՄՆ՝
որպես Հայաստանի Հանրապետության լիազոր
ներկայացուցիչ, մեկնում է Հայոց ազգային
պատվիրակության փոխնախագահ Գարեգին
Փաստրմաճյանը (Արմեն Գարո): Կարճ ժամանակ անց, 1919թ. սեպտեմբերի վերջին քաղաքացիական առաքելությամբ Փարիզից ԱՄՆ է
ուղևորվում նաև վարչապետ Հ. Քաջազնունու
գլխավորած ՀՀ պաշտոնական պատվիրակությունը՝ Միացյալ Նահանգներից տնտեսական
աջակցություն ստանալու նպատակով:
Երբ 1919թ. հոկտեմբերի 9-ին Հայաստանի
Հանրապետության քաղաքացիական առաքելությունը ժամանում է Նյու Յորք [7, էջ 1353; 8, էջ
457; 9, էջ 383; 10, էջ 279; 11, էջ 230] նրան
միանում է Գ. Փաստրմաճյանը: Հայաստանի
Հանրապետության խնդիրներն ամերիկյան կառավարությանը ներկայացնելու համար հայ պատվիրակներն ուղևորվում են Վաշինգտոն: Մինչ
ԱՄՆ վարչակազմի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ հանդիպումներն ու բանակցությունները, հոկտեմբերի 10-ին ՀՀ պատվիրակության անդամները՝ մասնավորապես Հ. Քաջազնունին և Գ. Փաստրմաճյանը վկայությամբ հանդես են գալիս ԱՄՆ սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի ենթահանձնաժողովում: Վերջինս կազմվել էր սենատոր
Ջ.Շ.Ուիլյամսի ներկայացրած թիվ 106 բանաձևի
շուրջ քննարկումներ անցկացնելու նպատակով
1919 թ. սեպտեմբերի 27-ից - հոկտեմբերի 10-ը:

Առաջին համաշխարհային պատերազմի
ավարտը լուրջ փոփոխություններ էր նախատեսում աշխարհի քաղաքական քարտեզի վրա:
Մի շարք պետություններ ծնունդ պիտի առնեին
հետպատերազմյան կարգավորումների ընթացքում, որոշներն էլ ձևավորվել էին դեռևս
Աշխարհամարտի ժամանակ: Դրանց թվում էր
Հայաստանի Հանրապետությունը, որը պատերազմի
վերջին
ամիսների
ընթացքում՝
միջազգային բարդ ու ծանր ռազմաքաղաքական
իրավիճակում անում էր հնարավորն ու
անհնարինը պահպանելու և վայելելու ձեռքբերած անկախությունը:
1918թ.
մայիսից
սկսած
նորաստեղծ
Հայաստանի
Հանրապետության
արջև
ծառացած էին բազմաթիվ և բազմապիսի
խնթիրներ: Վերջինները՝ թե՛ արտաքին հարաբերութունների և թե՛ ներքին քաղաքականության տարբեր ոլորտներում իրեց լուծման
կարևորությամբ
ու
առաջնահերթությամբ
փաստացի հավասարազոր էին:
Հայաստանի Հանրապետության արտաքին
քաղաքականության հիմնական նպատակներից
էր վերակազմված Հայաստանի համար որևէ
Մեծ տերության՝ գերադասելի էր ԱՄն-ի
հովանավորության ներքո անկախության կամ
մանդատի ձեռքբերումը [6, էջ 143, 75]:
Հայաստանի ապագա կարգավիճակի կամ
քաղաքական սահմանների հարցերը պետք է
կարգավորվեին խաղաղության վեհաժողովի
կողմից:
Չնայած այն հանգամանքին, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը չէր
հրավիրվել Փարիզի խաղաղ վեհաժողովին,
հայերը պատվիրոկություններ են ուղարկում
Փարիզ ինչպես Հայաստանի Հանրապետության,
այնպեսև արևմտահայության կողմից, գտնելով
որ համաշխարհային պատերազմի ընթացքում
դաշնակից տերությունների հետ իրենց համագործակցությունը և մատուցած ծառայություններն իրավունք էին վերապահում իրենց
համարվելու պատերազմի կողմ: Նշված համոզմունքից ելնելով, ՀՀ կառավարությունը երկրի
ներքին
քաղաքականության
առաջնային
խնդիրներից մեկի՝ պարենավորման գործի
կարգավորումն ու ապահովումը նույնպես
մտադիր էին լուծել դիմելով դաշնակից Մեծ
տերությունների՝ ստեղծված հանգամանքներում, մասնավորապես ԱՄՆ-ի օգնության
միջոցով: «Երկրին սպառնացող սովի առաջն
առնելու համար անհրաժոշտ է դիմում անել
համաձայնության պետություններին (մասնավորապես Հյուսիսային Ամերիկայի Միացյալ
Նահանգներին) օտար շուկաներից (մասնավորապես Ամերիկայից) Հայաստան խոշոր քանակությամբ հաց ներմուծելու համար [1, թ. 17; 3,
էջ 103-104; 4, էջ 253]: 1919թ. փետրվարի 4-ին
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զինամթերքի մատակարարումը և ընդամենը մի
քանի հազար ամերիկյան զինվորների ներկայությունը Հայաստանում: Ըստ Փաստրմաճյանի
խնամակալ ԱՄՆ-ի փոքրաթիվ զորամիավորումները Բաթումում և Երևանում շատ ցանկալի էին հենց բարոյական ազդեցության համար
և վճռական դեր կխաղային լոկ իրենց ֆիզիկական ներկայությամբ, քանի որ մեծ տպավորություն կթողնեին՝ առաջին հերթին Հայաստանի հարևանների վրա:
ԱՄՆ Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի ենթահանձնաժողովի
առջև Գարեգին Փաստրմաճյանի հաղորդման՝
վկայության անգլերեն տեքստը, որն ընդգրկում է
վերջինիս երկխոսությունը ենթահանձնաժողովի անդամներ՝ սենատորներ Ու. Գ. Հարդինգի և
Ջ. Շ. Ուիլյամսի հետ, մեր կողմից թարգմանվել
և ներկայացվում է ստորև՝ իբրև հայերեն լեզվով
առաջին հրապարակում:

Ջ.Շ.Ուիլյամսի բանաձևը լիազորում էր
ԱՄՆ կառավարությանը ստանձնել հայերին
օգնելու դաշնակիցների ծրագիրը և օգտագործել
ամերիկյան զորքերը Հայաստանում [12, էջ 3; 13,
էջ 566]: Նման աջակցությունը ենթադրում էր
բաղձալի խաղաղության
հաստատումն ու
ապահովումը միասնական Հայաստանում: Այս
նպատակն էլ ձևավորեց ենթահանձնաժողովի
լսումների խորագիրը՝ «Խաղաղության պահպանումը Հայաստանում» [14, էջ 3-125]:
Ենթահանձնաժողովի
չորս
նիստերի
լսումներին հանդես եկած տասներեք վկաների
շարքում էին ոչ միայն ԱՄՆ տարբեր ատյանների
պետական
պաշտոնյաներ,
ամերիկյան
միսիոներներ, այլև ԱՄՆ հայ համայնքի ներկայացուցիչներ և Հայաստանի Հանրապետության՝ վերոնշյալ պատվիրակության երկու
ներկայացուցիչ:
Պատվիրակության ղեկավար Հ. Քաջազնունին ողջունելով Ուիլյամսի բանաձևը հակիրճ
նշեց, որ համապատասխան ռազմական օժանդակության դեպքում, հայերն իվիճակի կլինեն
ապահովել իրենց ինքնապաշտպանությունը և
քանի որ առաքելության հիմնական նպատակն
ԱՄՆ-ի տնտեսական աջակցությունն ստանալն
էր, նախքին վարչապետի խոսքը հիմնականում
ներկայացնում էր հայ ժողովրդի ազգային,
մշակութային, քաղաքական նկարագրի, ավանդի
և իրավունքների հետ կապված տեղեկությու [12,
էջ 109-111; 15, էջ 254-261]: Նա վստահեցնում
էր, որ հայությունը
կկարողանան վճարել
վերցրած վարկերը՝ դրա երաշխիքներն էին հայի
աշխատասիրությունն ու Հայաստանի հարուստ
բնական պաշարներները:
Հ. Քաջազնունուն հաջորդեց Գարեգին
Փաստրմաճյանը՝ ով ներկայացավ ոչ միայն
որպես Հայաստանի Հանրապետության լիազոր
ներկայացուցիչ, այլև Փարիզում Ազգային
պատվիրակության փոխնախագահ: Համամիտ
լինելով Քաջազնունու վկայությունների հետ,
Փաստրմաճյանն իր շեշտադրումներն կատարեց
առավելապես քաղաքական դաշտի վերաբերյալ:
Ընդգծելով, որ հայերն ոչ պակաս կարևոր դեր էն
խաղացել Աշխարհամարտում, քան մյուս՝
դաշնակից ժողովուրդները, նա նշեց, որ
զինադադարից հետո, չնայած դաշնակիցների
կազմակերպած խաղաղ կարգավորումների,
վերջիններիս կողմից՝ բացի սննդի որոշակի
օգնությունից Ամերիկայից, որևէ քաղաքական
կամ ռազմական օգնություն հայությանը չի
ցուցաբերվել՝ ո՛չ զենք, ո՛չ զինամթերք չի
հատկացվել թշնամիներով շրջապատված հայ
ժողովրդին պաշտպանելու համար: Փաստրմաճյանը շեշտում է, որ Հայաստանի Հանրապետության հումանիտար օգնության խնդրանքի հետ մեկտեղ, ստեղծված իրավիճակում լուրջ
կարևուրություն էր ներկայացնում զենքի և

ԽԱՂԱՂՈՒԹՅԱՆ ՎԵՀԱԺՈՂՈՎՈՒՄ
ՀԱՅՈՑ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՏՎԻՐԱԿՈՒԹՅԱՆ
ՓՈԽՆԱԽԱԳԱՀ1
ԲԺ. Գ. ՓԱՍՏՐՄԱՃՅԱՆԻ
ՎԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ [12, էջ 111-114]
Սենատոր
ՀԱՐԴԻՆԳ.
Դուք
Ամերիկա
ուղարկված
ազգային
պատվիրակության
փոխնախագահն եք, այնպես չէ՞:
Բժ.
ՓԱՍՏՐՄԱՃՅԱՆ.
Ես
Փարիզում
տեղակայված Հայոց ազգային պատվիրակության
փոխնախագահն եմ, բայց այժմ ես ժամանել եմ
Միացյալ
Նահանգներ
որպես
Հայաստանի
Հանրապետության
դիվանագիտական
ներկայացուցիչ:
Սենատոր ՀԱՐԴԻՆԳ. Սկզբնապես ձեզ
ուղարկել են Խաղաղության վեհաժողովի՞ն
Փարիզում:
Բժ. ՓԱՍՏՐՄԱՃՅԱՆ. Այո՛, ես ընտրվել եմ
որպես Փարիզում Հայոց ազգային պատվիրակության փոխնախագահ և գործել այդ պաշտոնում իմ այստեղ մնալու ընթացքում: Այժմ ես եկել
եմ
որպես
Հայաստանի
կառավարության
ներկայացուցիչ Ամերիկայում:
Սենատոր ՀԱՐԴԻՆԳ. Որպես նոր կառավարության նախարա՞ր:
Բժ. ՓԱՍՏՐՄԱՃՅԱՆ. Այո՛, սը՛ր, սակայն
դեռևս չճանաչված2:
1

Անկախ այն հանգամնաքից, որ իր խոսքի սկզբում Գ.
Փաստրմաճյանը նշում է՝ և ոչ մեկ անգամ, որ Միացյալ Նահանգներում հանդես է գալիս որպես Հայաստանի Հանրապետության կառավարության՝ դիվանագիտական ներկայացուցիչ, լսումների արձանագրություններում նա
ներկայացված է որպես Խաղաղության վեհաժողովում
Հայոց ազգային պատվիրակության փոխնախագահ:
2
Գ. Փաստրմաճյանը նկատի ուներ Հայաստանի Առաջին
Հանրապետությունը, որը 1919թ. աշնանը դեռևս չէր
ճանաչվել դաշնակից երկրների և ԱՄՆ-ի կողմից:

91

Սենատոր ՀԱՐԴԻՆԳ. Դուք ցանկանում եք
հայտարարությո՞ւն անել, թե՞ ուզում եք պարզապես ձեզ հարցեր տրվեն:
Բժ. ՓԱՍՏՐՄԱՃՅԱՆ. Եթե դուք բավականաչափ բարի կգտնվեք հարցեր տալու համար, ես
կփորձեմ պատասխանել:
Սենատոր ՀԱՐԴԻՆԳ. Պարզապես ասեք, թե
ի՞նչ գիտեք, ինչն, ըստ ձեզ, օգտակար կլինի
հանձնաժողովի համար:
Բժ. ՓԱՍՏՐՄԱՃՅԱՆ. Ես կբացատրեմ մեր
իրավիճակը:
Սենատոր ՀԱՐԴԻՆԳ. Դա լավագույնը կլինի,
ինչ կարելի է անել:
Բժ. ՓԱՍՏՐՄԱՃՅԱՆ. Դուք, իհարկե, գիտեք,
որ Հայաստանը շատ կարևոր դեր է խաղացել Մեծ
պատերազմում3: Մենք կռվեցինք ռուսների հետ և
հրաժարվեցինք թուրքերին միանալ: Մենք կռվեցինք դաշնակիցների հետ շատ երկրներում և այդ
ընթացքում շատ մարդիկ կորցրեցինք: Եթե մենք
ընտրեինք գերմանացիներին աջակցելը, մենք որևէ
լուրջ կորուստ չէինք ունենա: Փաստն այն է, որ
մենք հրաժարվեցինք թուրքերի և գերմանացիների
հետ համագործակցելուց, և կռվեցինք Հայաստանի
ազատագրման համար դաշնակիցների կողմից,
սակայն զինադադարից հետո իրավիճակը Փարիզում այնպիսին է, որ ոչ մի օգնություն դաշնակիցների կողմից մեզ չի ցուցաբերվել: Մենք գեթ մի
հրացան կամ որևէ զինամթերք չենք ստացել մեր
ժողովրդին պաշտպանելու համար, և այժմ շրջապատված ենք թշնամական համայնքներով4, ովքեր,
օգտվելով մեր ինքնապաշտպանության միջոցների
հայտնի բացակայությունից, շարունակաբար անհանգստացնում են մեզ:
Սենատոր ՀԱՐԴԻՆԳ. Այժմ, մինչ կհեռանաք
դրանից, ո՞ր բանակներում են հայերի մեծ մասը
կռվել:
Բժ. ՓԱՍՏՐՄԱՃՅԱՆ. Ռուսական բանակներում: Բացի ավելի քան 10 000 կամավորներից,
մենք ունեինք 160 000 մարդ ռուսական բանակում:
Ես ինքս կռվել եմ որպես կամավոր: Սիրիայում
ֆրանսիական բանակում մենք ունեինք ֆրանսիական դրոշի ներքո կռվող 5000 հայեր: Ունեինք 1000
հայ կամավորներ Ֆրանսիայի Արտասահմանյան
լեգեոնում5: Հայերն ամենուրեք կռվել են դաշնակիցների հետ: Մենք բնականաբար ակնկալում
էինք, որ զինադադարից հետո մենք կստանայինք
անհրաժեշտ օգնություն մեր դաշնակիցներից:
Բայց, ինչպես ասացի, մենք բացարձակապես
ոչինչ չստացանք նրանցից, բացի սննդի որոշակի
օգնությունից Ամերիկայից:
Այժմ այն, ինչ մենք խնդրում ենք Ամերիկայից,
ավելի բարոյական և տնտեսական բնույթ ունի,
քան միայն ֆիզիկական: Մենք ունենք ռազմական
ուժ, որը կարիք ունի սննդի, մատակարարումների
և զինամթերքի: Մեզ անհրաժեշտ են միայն մի
քանի հազար ամերիկյան զինվորներ՝ իրենց

բարոյական ազդեցության համար: Նրանք երբեք
ստիպված չեն լինի կռվել, քանի որ թուրքերը
կտեսնեն, որ Ամերիկան Հայաստանի կողմում է և
նրանք չեն կռվի: Մենք օգնություն ենք ցանկանում
մեկ կամ երկու տարվա համար, մինչև մենք
կազմակերպվենք:
Սենատոր ՀԱՐԴԻՆԳ. Դուք սպա՞ եք եղել:
Բժ. ՓԱՍՏՐՄԱՃՅԱՆ. Այո՛, սը՛ր:
Սենատոր ՀԱՐԴԻՆԳ. Կարծո՞ւմ եք, որ կարող
եք ունենալ 300 0006 արդյունավետ զինված հայեր,
եթե նրանց սարքավորումներ և զինամթերք տրամադրվի:
Բժ. ՓԱՍՏՐՄԱՃՅԱՆ. Մեծ հեշտությամբ,
սը՛ր: Մենք կարող էինք ունենալ 67 000-անոց
բանակ, բայց այժմ մենք միայն 30 000-անոց
բանակի կարիք ունենք:
Սենատոր ՈՒԻԼՅԱՄՍ. Երբ ասում եք, որ
կարող եիք ունենալ 67 000, նկատի ունեք, որ պետք
է նրանց վերցնեք օրորոցից ու գերեզմանից: Դուք
պետք է վերցնեք երիտասարդ տղաների և ծերերի՞:
Բժ. ՓԱՍՏՐՄԱՃՅԱՆ. Այո՛, սը՛ր:
Սենատոր ՈՒԻԼՅԱՄՍ. Ինչպես Կոնֆեդերացիա՞ն7 արեց, վերցնել օրորոցից և գերեզմանի՞ց:
Բժ. ՓԱՍՏՐՄԱՃՅԱՆ. Այո՛, սը՛ր:
Սենատոր ՈՒԻԼՅԱՄՍ. Բայց դուք կարող եք
հավաքել զինվորական տարիքի 30 000 մա՞րդ:
Բժ. ՓԱՍՏՐՄԱՃՅԱՆ. Այո՛:
Սենատոր ՈՒԻԼՅԱՄՍ. Այսինքն, 30-ից մինչև
45 տարեկա՞ն:
Բժ. ՓԱՍՏՐՄԱՃՅԱՆ. Ո՛չ, 20-ից մինչև 30
կամ 32 տարեկան:
Սենատոր
ՀԱՐԴԻՆԳ.
Արդյո՞ք
նրանք
բավականաչափ
վարժված
են
ռազմական
մարտավարությանը։
Բժ. ՓԱՍՏՐՄԱՃՅԱՆ. Այո՛, և մենք ունենք
մեծ թվով սպաներ, ովքեր չորս տարի կռվել են
ռուսական բանակներում:
Սենատոր ՀԱՐԴԻՆԳ. Այսպիսով, դուք միայն
զենքի կարի՞ք ունեք:
Բժ. ՓԱՍՏՐՄԱՃՅԱՆ. Զենքի ու զինամթերքի
և որոշ պաշարի, իհարկե, և մի քանի սպաների,
եթե հնարավոր է: Մենք ունենք սպաներ, բայց մենք
նաև կարիք ունենք, որ ամերիկացիները համագործակցեն մեզ հետ ամեն ինչում: Մենք ունենք
հազարավոր զինվորներ, ովքեր եղել են ռուսական
բանակում, բայց մենք ուզում ենք որոշ ամերիկյան
սպաներ օգնեն մեզ՝ վերակազմավորելու մեր բանակը, հատկապես տեխնիկական բնագավառում:
Սենատոր ՈՒԻԼՅԱՄՍ. Իհարկե, հայերը հին
եվրոպական ազգ են՝ միգրացիայի հետևանքով
6

Սենատոր Հարդինգի կողմից նշված թիվը՝ 300 000
ակնհայտ վրիպում է՝ կամ վերջինի բանավոր խոսքի
ժամանակ թույլ տրված, կամ սղագրողի անուշադրության
պատճառով: Հաջորդիվ՝ նրա վկայության ընթացքում մի
քանի անգամ նշվում է հայկական զինված ուժերի ցանկալի՝
ռեալ թիվը՝ 30 000:
7
Համեմատությունը՝ ԱՄՆ-ի XIX դարի պատմության՝
Քաղաքացիական
պատերազմի
նույնանման
իրադարձությունների հետ է:

3

Խոսքը՝ Առաջին աշխարհամարտի մասին է:
Բնագրում՝ communities:
5
Բնագրում՝ French Foreign Legion:
4
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Ասիայում տեղավորված: Երբ ես այս առնչությամբ
օգտագործում եմ «հին եվրոպական» բառերը, ես
չեմ ստվերում հայերին, բայց ի հավելումն
ցանկացած զորքի, որ դուք ցանկանում եք
օգտագործել, միթե չե՞ք ցանկանում նաև որևէ
եվրոպական դրոշի վարկը:
Բժ. ՓԱՍՏՐՄԱՃՅԱՆ. Այո՛:
Սենատոր ՈՒԻԼՅԱՄՍ. Իհարկե, «եվրոպական» ասելով ես ներառում եմ նաև ամերիկացիներին, քանի որ մենք բոլորս եվրոպացի ենք:
Բժ. ՓԱՍՏՐՄԱՃՅԱՆ. Այո՛
Սենատոր ՈՒԻԼՅԱՄՍ. Այսպիսով դուք
ուզո՞ւմ եք որևէ եվրոպական դրոշի վարկը:
Բժ. ՓԱՍՏՐՄԱՃՅԱՆ. Այո՛:
Սենատոր ՈՒԻԼՅԱՄՍ. Դուք գտնում եք, որ
միայն շատ փոքր զորքի կարի՞ք ունեք:
Բժ. ՓԱՍՏՐՄԱՃՅԱՆ. Այո՛, մեր սեփական
զորքը վերակազմավորելու համար:
Սենատոր ՀԱՐԴԻՆԳ. Ես ուզում էի ձեզ
հարցնել, ոչ որպես մեր որոշման ակնարկ, այլ ես
փորձում եմ հանգել նրան, ինչ հնարավոր է թվում
անելու համար. դուք կարծո՞ւմ եք, որ եթե այս
երկիրը կարողանար տրամադրել զենք ու
զինամթերք և ռազմամթերք, և միաժամանակ
գծանավ
ուղարկել
Բաթում՝
ծովային
հետևակայիններով, դա մեծապես կթեթևացներ
վիճակն այնտեղ:
Բժ. ՓԱՍՏՐՄԱՃՅԱՆ. Դա կթեթևացներ
իրավիճակն ամբողջ Կովկասում, սակայն մինչև
ամերիկյան դրոշը չլինի Էրիվանում, Էրիվանում
ապրող մարդիկ չեն իմանա, թե ինչ կա Բաթումում:
Մեր
հարևանները՝
արևելյանները,
շատ
տպավորվող են:
Սենատոր ՀԱՐԴԻՆԳ. Մենք կարող ենք
ծովայիններին ուղարկել երկրի ներքին շրջաններ,
այդ դեպքում:
Սենատոր ՈՒԻԼՅԱՄՍ. Սենատոր Հարդինգն
ասաց՝ Բաթումում ծովային հետևակին: Անշուշտ
նա նկատի ուներ ուղարկել ծովայիններին երկրի
ավելի խորքը՝ երկաթուղային գծի երկայնքո՞վ:
Սենատոր ՀԱՐԴԻՆԳ. Այո՛, մինչև Էրիվան:
Կարծում եք դրա բարոյական ազդեցությունը մե՞ծ
կլիներ:
Բժ. ՓԱՍՏՐՄԱՃՅԱՆ. Այո՛, սը՛ր, բարոյական
ազդեցությունը:
Սենատոր ՀԱՐԴԻՆԳ. Դուք ցանկանո՞ւմ եք
որևէ այլ հարց տալ, Սենատո՛ր:
Սենատոր ՈՒԻԼՅԱՄՍ. Ո՛չ:
Սենատոր ՀԱՐԴԻՆԳ. Դուք չե՞ք ցանկանում,
որ նա ծավալվի այս մանրամասների շուրջ:
Պրն ՔԱՐՏԱՇՅԱՆ. Ո՛չ:
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Տեղական ինքնակառավարման համակարգի կարգավորման
փորձերը 1991-1994 թթ:
Զաքարյան Լ. Ս.
ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտի նորագույն պատմության բաժնի
ավագ գիտաշխատող, պ.գ.թ., դոցենտ (Երևան, Հայաստան)
lilit_zakaryan@mail.ru
Վճռորոշ բառեր՝ ժողովրդական պատգամավորների տեղական խորհուրդներ, տեղական
ինքնակառավարման մարմիններ, լիազոր ներկայացուցչություն, վարչատարածքային
բաժանում։
Попытки регулирования системы местного самоуправления в 1991-1994 гг.
Закарян Л. С.
старший научный сотрудник Института истории НАН РА,
к.и.н, доцент (Ереван, Армения)
lilit_zakaryan@mail.ru
Аннотация. В условиях отсутствия Конституции после провозглашения независимости в Республике Армения
делались попытки на основе совета местных депутатов создать систему самоуправления. Местные советы,
оказавшись в условиях недоработки правового поля, неимоверно тяжелой социально-экономической ситуации,
военного положения не всегда справлялись со своими обязанностями. В условиях отсутствия эффективного
контроля со стороны центральных органов власти на местах часто нарушались права граждан, образовывалась
атмосфера вседозволенности.
Не сработала также попытка внедрения института уполномоченных
представителей. Проблема была также в том, что ни у населения, ни у парламентариев не было четкого
представления о сущности и принципах местного самоуправления. Все попытки косметическими реформами
приспособить старый механизм местной власти к новым условиям были обречены на провал.
Ключевые слова: местные советы народных депутатов, местное самоуправление, административнотерриториальное деление.

Attempts of regulating the system of local self-government during 1991-1994
Zakaryan L. S.
Senior Researcher, Institute of History of NAS RA PhD in History,
Associated Professor (Yerevan, Armenia)
lilit_zakaryan@mail.ru
Abstract: In the absence of a Constitution after the proclamation of independence in the Republic of Armenia attempts
were made to create a system of self-government on the basis of a local councils of deputies. Local councils, which
appeared in conditions of an inadequate legal framework, an extremely difficult socio-economic situation, and martial
law, did not always cope with their duties. In the absence of effective control by the central authorities, the rights of
citizens were often violated locally and the atmosphere of permissiveness was created. The attempt to introduce the
institution of authorized representatives did not work either. The problem was also that neither the population, nor the
parliamentarians had a clear idea of the essence and principles of local self-governance. All the attempts to adapt the old
mechanism of local government to the new conditions through cosmetic reforms were doomed to failure.
Keywords: local councils of people's deputies, local self-government, administrative-territorial division

Հայաստանի անկախության հռչակագրի
ընդունումից հետո փորձեր էին արվում հարմարեցնել ժողովրդական պատգամավորների տեղական խորհուրդները տեղական կարիքներին,
վերածել դրանք իրապես ինքնակառավարման
մարմինների։ Կանոնակարգելու համար դրանց
գործունեությունը ՀՀ ԳԽ նախագահության «ՀՀ
ժողովրդական պատգամավորների շրջանային,
քաղաքային և քաղաքային շրջանային խորհուրդների առաջին նստաշրջանների մասին» 1991 թ.
հունվարի 5-ի որոշմամբ [7, գ. 10] պետք է նստաշրջաններ գումարվեին մի շարք տեղական
խորհուրդներում:
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1991 թ. ապրիլի 15-ին ընդունված «Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության
(հիմնական օրենքի) մեջ և Հայաստանի Հանրապետության մյուս օրենսդրական ակտերում
փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքով
[1] «Ժողովրդական պատգամավորների տեղական` շրջանային, քաղաքային, քաղաքների
շրջանային, ավանային և գյուղական խորհրդի
ժողովրդական պատգամավոր» բառերը փոխարինվեցին «տեղական` շրջանային, քաղաքային,
քաղաքների շրջանային, ավանային և գյուղական խորհրդի պատգամավոր» բառերով [2]:
Դրանով ընդգծվում էր, որ տեղական խորհուրդը
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գործադիր մարմինները։ Համայնքները զրկված
էին գազամատակարարումից, էլեկտրօէներգիան
մատակարարվում էր օրեկան 1 կամ 2 ժամ, կար
հացի և այլ պարենամթերքի խնդիր։ Տեղական
խորհուրդների վրա էր դրված տրանսպորտի
խնդիրը, ինչը վառելիքի բացակայության
պայմաններում
շատ
խնդրահարույց
էր։
Սահմանամերձ խորհուրդներն ու աղետի գոտու
տեղական խորհուրդների խնդիրները բազմաշերտ էին։ Շատ տեղական խորհուրդներ պետք է
զբաղվեին նաև փախստականների խնդիրներով։
Բնականաբար տեղական խորհուրդները իզորու
չէին լուծել այն խնդիրների մեծ մասը։ Տեղական
խորհուրդների նախագահների, առավել ևս
պատգամավորների հեղինակությունը երկրում
բարձր չէր, շատերը չէին կարողանում հասցնել
համայնքի խնդիրները բազմաթիվ նախարարություններին և գերատեսչություններին։
ՀՀ ԳԽ-ի քննարկումներից մեկում պատգամավորներից մեկը՝ Գ.Հովհաննիսյանը1 կապեց
դա նաև կենտրոնական իշխանությունների հետ,
ասելով. «Նախագահի հավաստիացումները, թե
նախագահական համակարգը փոխարինելու
կոմկուսին և դառնալու է խորհուրդները աշխատացնող շաղախը, փաստորեն, հակառակ
արդյունք տվեց, այդ գաղափարը չափազանց
ջրիկ դուրս եկավ՝ կազմալուծելով պետական
կառավարման և ենթակառավարման հիմքերը»
[5, գ. 258, էջ 116]:
Միայն 1991 թ. ընթացքում ՀՀ ԳԽ տեղական ինքնակառավարման հարցերի հանձնաժողովը քաղաքացիներից ստացել էր 939 դիմումբողոք, որոնց մի մասը վերաբերվում էր ընտրությունների ժամանակ թույլ տված խախտումներին, մյուս մասը՝ Մարտունու (21), Թալինի (5),
Աշտարակի (17), Լենինականի (28), Ախուրյանի
(34),
Անիի
(25)
շրջաններում
տիրող
անիշխանության վիճակին, հողի և անասունների սեփականաշնորհմանը, կադրային քաղաքականությանը [6, գ. 354, էջ 21] ։
1992 թ. որոշ տեղերում անցկացվեցին
տեղական խորհուրդների ընտրություններ:
Գործընթացին հետևելու համար ստեղծվել էր ՀՀ
տեղական
խորհուրդների
ժողովրդական
պատգամավորների ընտրությունների մասին
օրենքի կիրառումը վերահսկող ժամանակավոր
հանձնաժողով
/նախագահ՝
Տեր-Հուսիկ
Լազարյան/: Տեղերից ԳԽ էին գալիս մեծ թվով
բողոքներ
տեղական
ընտրություններում
խախտումների վերաբերյալ:
Հնաձնաժողովի
անդամները հաճախ էին գնում շրջաններ,
հանդիպում տարբեր գյուղերի և քաղաքների
բնակիչներին։ Այդ հանդիպումների արդյունք-

սպասարկում է ոչ թե ամբողջ ժողովրդի կարիքները, այլ միայն տվյալ համայնքի կամ շրջանի,
ինչը և պետք է անեին ինքնակառավարման
մարմինները:
ՀՀ նախարարների խորհուրդը հատուկ
գրությամբ 1991թ. օգոստոսի 7 «ՀՀ տեղական
խորհուրդների գործադիր կոմիտեների և պետական կառավարման մարմինների, միութենական ու հանրապետական
համակարգերի
միավորումների, ձեռնարկությունների, կազմակերպությունների ղեկավարներին» անդրադարձավ տեղական խորհուրդների աշխատանքին,
նշելով, որ օրենքով և մի շարք ենթաօրենսդրական ակտերով տեղական խորհուրդների գործկոմներին է վերապահված իրենց
տարածքի լիիշխանությունը՝ տնտեսական և
սոցիալ-մշակութային համալիրի զարգացման
հիմնահարցերի լուծման բնագավառում» [4, գ.
166, էջ 48]:
1991 թ. օգոստոսի 12-ին ՀՀ ԳԽ նախագահությունը ընդունեց «Հանրապետության շրջաններին Գերագույն Խորհրդի պատգամավորների
ամրացման մասին» [6, գ. 25] որոշումը, որով ՀՀ
ԳԽ նախագահության և մշտական հանձնաժողովների առանձին անդամներ կցվեցին հանրապետության տարբեր քաղաքների ու շրջանների:
Դա նշանակում էր լիազոր ներկայացուցիչների
նոր ինստիտուտի ստեղծում, որոնք ըստ
էության իրենց վրա էին վերցնելու Կոմունիստական կուսակցության վերահսկման և
ուղղորդման նախկին գործառույթները։ Դրանք
պետք է հետևեին ՀՀ ԳԽ կողմից ընդունված
օրենքների ու որոշումների կենսագործմանը
տեղերում, վերահսկողություն սահմանեին։
Վերոնշյալ որոշումները և միջոցառումները
ցանկալի արդյունք չապահովեցին։ Գործող
օրենքը շատ բացթողումներ ուներ։ Դրանում չէր
արվել հորիզոնական և ուղղահայաց համահարթեցում հստակեցված չէին ներկայացուցչական մարմնի և գործադիր մարմնի փոխհարաբերությունները, իրավասությունների սահմանները, կարգավորված չէին կենտրոնական
իշխանության մարմինների և տեղական խորհուրդների փոխհարաբերությունները, հստակ
տարանջատված չէին գերատեսչությունների,
տվյալ վարչական շրջանում գտնվող ձեռնարկությունների կամ նրանց մասնաճյուղերի և
տեղական խորհուրդների միջև հարաբերությունները։ Տեղական խորհուրդների կազմը մեծ
էր, դրանք հաճախ հավաքելը դժվար։ Տեղերում
անընդհատ խախտումներ էին լինում թե
ընտրությունների ընթացքում, թե հողի և
անասնագլխաքանակի
սեփականաշնորհման
ընթացքում։
Ստեղծվել էր մի իրավիճակ, երբ սոցիալական բոլոր հիմնախնդիրների համար պատասխանու էին դառնում տեղական խորհուրդների
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հարցերի վերաբերյալ։ Օրինակ, պարզ չէր
տեղական ինքնակառավարումը նախատեսված
էր միայն քաղաքների, ավանների և գյուղերի
համար, թե նաև շրջանների, ինչպիսին պետք է
լինի հանրապետական ենթակայության քաղաքների կարգավիճակը, դրանց և շրջանային
խորհուրդների փոխհարաբերությունները: ՏԻՄ
իրավասության սահմանները հստակ ձևակերպված չէին, կառավարության և տեղական
իշխանության մարմինների փոխհարաբերությունների մեխանիզմները լրամշակման կարիք
ունեին: Պարզ չէր ինչ աղբյուրներից պետք է
ձևավորվեր
տեղական
բյուջեն,
ինչպիսի
հարաբերություններ պետք է ունենար հարկային
մարմինների հետ։ Օրենքի նախագծերից մեկում
խոսվում էր, որ տեղական բյուջեի հաշվին
տեղական խորհուրդը կարող է ոստիկանության
ստորաբաժանումների լրացուցիչ թվակազմ
սահմանել: Սկզբում գերիշխում էր այն կարծիքը
որ կառավարության կազմում պետք չէ առանձին
նախարարություն, որը կզբաղվի տարածքային
կառավարման հարցերով։ Տեղական խորհուրդները պետք է աշխատեին բոլոր նախարարությունների հետ, բայց դրանց փոխհարաբերությունների կարգավորման համար գործուն
մեխանիզմներ նախատեսված չէին։
ՀՀ ԳԽ-ում 1991 թ.հոկտեմբերի 8-ի քննարկումից հետո պարզ էր, որ մինչև Սահմանադրության ընդունումը արմատական բարեփոխում հնարավոր չէ անել։ Դրա համար լուրջ
օրենսդրական նախապատրաստում էր պետք,
բայց առանձին բարելավումներ անհրաժեշտ էր
անել։ Մինչ օրենքի նախագծերը խորհրդարան
բերելը տեղական ինքնակառավարման հարցերով մշտական հանձնաժողովը որոշեց ԳԽ-ում
քննարկել ինքնակառավարման սկզբունքները։
1992 թ. մարտ-ապրիլ ՀՀ ԳԽ մտավ
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքի
հիմնադրույթներ փաստաթուղթը։ Դրանում
փորձում էին լուծել տեղական խորհուրդներում
կուտակված խնդիրները։ Մինչ այդ ՀՀ ԳԽ շատ
պատգամավորներ եղել էին տարբեր շրջաններում, ուսումնասիրել տեղական խորհուրդների աշխատանքը, վերլուծությունների հիման
վրա մշակվել էր «Տեղեկանք ս.թ. հունվարի 21-24
հանրապետության շրջանում ազգաբնակչության հետ ԳԽ մի շարք պատգամավորների և
կառավարության ներկայացուցիչների հանդիպումների արդյունքների մասին», որում խոսվում էր տեղերում սոցիալական անվաբարարվածության համընդհանուր վիճակից, որոշ
շրջաններում «հիմնականում տեղական իշխանությունների ոչ կոմպետենտ գործունեության,
քմահաճ աշխատանքի, բացարձակ խնամակալության /հատկապես տեղերում կադրային
քաղաքականության բնագավառում/ դրսևորման, հողի սեփականաշնորհման գործում թույլ

ները ամփոփվում էին ՀՀ ԳԽ ներկայացվող
տեղեկանքներում։
Այսպես 1992 թ. հունվարի 22-ին Տաշիրում
հանդիպման ժամանակ ժողովուրդը բողոքել էր
թանկությունից,
դժվարություններից,
հողի
սեփականաշնորհման ոչ նորմալ կազմակերպումից
և
տեղական
իշխանությունների
անգործությունից: Լեռնահովիտ, Սառչապետ,
Նորածեն
գյուղերում,
Տաշիրում
հողի
սեփականաշնորհման հետ կապված լուրջ
պրոբլեմներ էին հայտնաբերվել, գորկոմին
հղված դիմումները մնում էին անպատասխան:
Շրջխորհրդի
նախագահի
բարեկամները
յուրացրել են լավագույն հողերը և մեծ
անասնագլխաքանակ: Գործքոմի քարտուղարի
բարեկամի անունով մեծաքանակ հողեր էին
օտարվել Միխայլովկո գյուղում և այլն: Շրջանի
համար նախատեսված մեկ վագոն ածուխը
ուղղակի կորել էր [6, գ. 354, էջ 21]:
ՀՀ ԳԽ ագրարային և գյուղի զարգացման
հարցերի հանձնաժողովին 1992 թ. ապրիլի 13-ին
ներկայացվեց տեղեկանք [6, գ. 335] ագրարայն
ռեֆորմի և սեփականաշնորհման գործընթացի
վերաբերյալ հաշվետվության ձևով: Տեղեկանքում խոսվում էր տեղական խորհուրդների
գործկոմների արած խախտումների մասին:
Նշվում էր, որ «Գյուղական /ավանային/ խորհուրդների գործադիր կոմիտեները ծխաբաժանությունը կատարել են առանց համապատասխան որոշումների, տնտեսական գրքերը լրացվել
են լուրջ թերություններով, անճշտություններով
և բացթողումներով», որի հետևանքով սխալ են
որոշվել հողահատկացումները, որոշ մարդկանց
ավել հողաբաժիններ են տրվել:
1992 թ հունիսի կեսերից տագնապալի վիճակ էր սահմաններին: Մեղրու և Կապանի
շրջանում արտակարգ դրություն մտցվեց,
հուլիսի կեսին շատ վատացավ դրությունը
Գորիսում: Այնտեղի խորհուրդները պրոբլեմներ
ունեին տարբեր զինված կազմավորումների
հետ, որոնք չէին ենթարկվում խորհուրդներին։
Տեղական խորհուրդների աշխատանքը
կանոնակարգելու կարիք ուներ։ 1992 թ. Փետրվարին մշակվել էին Տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքի նախագծի երեք տարբերակներ: Մեկի հեղինակը Խոսրով Հարություննյանն էր, 2-րդինը՝ Էդուարդ Ջաղինյանը, 3րդինը՝ Սամսոն Ղազարյանը։ Դրանք ուղարկվել
էին ՀՀ ԳԽ մշտական հանձաժողովներին և
տեղական խորհուրդներին [6, գ. 354, էջ 12]:
Չնայած դրան տեղական ինքնակառավարման
մոդելի վերաբերյալ կարծես պարզ պատկերացում չկար, անքամ բացակայում էր տեղական
ինքնակառավարման հստակ բնորոշումը: Պարզ
էր, որ դա ընտրովի մարմին է, որ այն պետք է
ունենա ինքնուրույնության մեծ մակարդակ,
բայց չկար միասնական կարծիք մի շարք
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տված կոպիտ սխալների, սոցիալական արդարության և օրինականության ճչացող խախտումների, տեղերում իրավապահ մարմինների
անգործության և անպատժելիության հոգեբանության ձևավորման հետևանքով ստեղծված
բացահայտ լարվածությունից։ Խոսքը գնում էր
հատկապես Տաշիրի, Տավուշի, Ախուրյանի,
Գորիսի դեպքերի մասին [6, գ. 125, էջ 2]: Այդ
ընթացքում
տեղական
խորհուրդների
և
գործադիր կոմիտեների գործունեության հետ
կապված բացահայտվեցին մի շարք խնդիրները.
1. Վերջին 6-8 ամիսների ընթացքում
Տաշիրի, Գորիսի, Արտաշատի տեղական
խորհուրդների նստաշրջաններ չէին գումարվել:
2. Աննպատակ և ապօրինի հողահատկացումներ էին արվել ոչ գյուղատնտեսական
պրոֆիլի կազմակերպություններին /Տաշիր,
Նաիրի, Արտաշատ/:
Նպատակահարմար գտնվեց համալիր ստուգումներ անցկացնել տեղական շրջխորհուրդների «գործունեության, հողի սեփականաշնորհման ընթացքի և արդյունքների, ձմեռացման և գարնան աշխատանքների նախապատրաստման ընթացքի, շրջանում օրինականության պահպանման վիճակի» վերաբերյալ
/Տաշիր, Գորիս, Ախուրյան, Անի/:
Վիճակից դուրս գալու համար առաջարկվում էր տարեկան մինչև 2 անգամ կրճատել
տեղական խորհուրդների պարտադիր նստաշրջանների
քանակը։
Նախատեսվում
էր
«ընդլայնված նախագահություն» հասկացությունը [5, գ. 199, էջ 84] ։ Բացի նախագահից
դրա
մեջ
մտնում
էին
ֆրակցիաների
ներկայացուցիչները, այն դառնում էր օպերատիվ
գործող մարմին՝ նստաշրջանների միջև ընկած
ժամանակահատվածում2։ Առաջարկվում էր, որ
գործադիր
մարմնի
ղեկավարը
ընտրվի
բազմակուսակցական համակարգով։ ՀՀ ԳԽ
նիստում քննարկման ժամանակ այս կետը
հատկապես շատ հարցերի տեղիք տվեց։
Հիմանդրույթների
վերաբերյալ
նախագիծը
ներկայացրեց Սամսոն Ղազարյանը3։ Ինքնակառավարման հարցերի հանձնաժողովը իր համար
դեռևս չէր հստակեցրել տեղական խորհուրդների ընտրության կարգը, սակայն հանձնաժողովը
հակված
էր
բազմակուսակցական
սկբունքին։ Նախատեսվում էր, որ օրինագծի
ընդունումից հետո կընդունվի նաև Ընտրությունների մասին օրենքը։ Խորհրդի նախագահը,
տեղակալը և քարտուղարը պետք է լինեին
մշտական
գործող
վճարովի
մարմիններ։

Խորհրդի որոշմամբ կարող էին վճարվել նաև
մշտական հանձնաժողովների նախագահները։
Նոր պայմաններում շրջանային մակարդակով խորհուրդների պահպանումը տարօրինակ էր թվում։ ԳԽ քննարկման ժամանակ
շրջանային մակարդակով և քաղաքների մակարդակով նույն վարչությունների /օրինակ, կրթության և առողջապահության/ պահպանումը
դիտվում էր որպես երկիշխանություն։ Սակայն
քանի որ սպասվում էր շրջանների խոշորացում,
հիմնադրույթներում հարցը չէր ընդգրկվել։
Նախատեսվում էր, որ ուղղակի ընտրություններով պետք է ընտրվեին ոչ միայն խորհրդի
նախագահները, այլև գործադիր մարմինների
ղեկավարները։ Խորհուրդները կոլեկտիվ ղեկավարման մարմիններ էին, իսկ գործադիրը պետք
է ղեկավարեր միանձնյա։ Համարվում էր, որ
ուղղակի ընտրություններով կընտրվեն լավագույները։ Այդ գաղափարը պաշտպանում էին
նաև տեղական խորհուրդները։ Սակայն ՀՀ ԳԽ
ոչ բոլորն էին համաձայն դրա հետ։
Նախորդ 2 տարվա փորձը մտավախություն
էր առաջացնում, որ տեղերում կարող են
իշխանության գալ ամենևին էլ հանրային շահի
մասին չմտածող մարդիկ։ Օրինակ, Ռաֆայել
Ղազարյանը4 վտանգ էր տեսնում, որ ուղղակի
ընտրությունների միջոցով կարող են առաջանալ
«տեղական թագավորույուններ»։ Մտավախություն կար, որ նախագծի հեղինակների առաջարկած
մեխանիզմները՝
հետ
կանչելու
մեխանիզմը, նախագահի վերահսկողությունը,
տեղերում բազմակուսակցական համակարգը,
չեն կարող խոչընդոտել դրան։ ՀՀ ԳԽ տեղական
ինկնակառավարման մշխատական հանձնաժողովի նախագահի՝ Խ.Հարությունյանի կարծիքով
պետք էր ընտրել այնպիսի մոդել, որը
կապահովեր «պետական քաղաքականության
անընդհատության ապահովումը վերևից մինչև
ներքև» [5, գ. 199, էջ 114]։ Նա էլ էր
մտահոգություն հայտնում, որ չափազանց մեծ
ինքնիշխանության դեպքում կարող է խնդիր
առաջանալ։ Ուղղակի ընտրությունները չէին
նպաստելու լավագույների ընտրությանը, այլ
«լուրջ ալեկոծումներ» կարող էին առաջացնել։
Նա առաջարկում էր որպես հիմք ընդունել
ֆրանսիական մոդելը։ Խորհուրդները, որպես
ներկայացուցչական
մարմիններ
պետք
է
ձևավորվեին կուսակցական ցուցակներով, իսկ
հաղթանակած
կուսակցության
ցուցակում
առաջին համարը զբաղեցնող անձը դառնալու էր
քաղաքագլուխ կամ վարչակազմի ղեկավար։ Այդ
ժամանակ քննարկվում էր նաև ԳԽ ապագա

2

Ըստ էության ընդլայնված նախագահություն ասածը հավանաբար ավագանու գործառույթները պետք է կատարեր։
3
Սամսոն Ղազարյանը «Ղարաբաղ» կոմիտեի անդամ էր,
ՀՀ ԳԽ տեղական ինքնակառավարման հարցերի մշտական
հանձնաժողովի անդամ էր:

4

Ռաֆայել Ղազարյան, «Ղարաբաղ» կոմիտեի անդամ:
Ընտրվել է ՀԽՍՀ 11-րդ գումարման ԳԽ պատգամավոր:
Ընտրվել է ՀՀ ԳԽ կրթության, գիտության, լեզվի եւ
մշակույթի հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ:
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բազմակուսակցական: Գյուղական, ավանային,
շրջանային ու գավառական խորհուրդների
թվակազմը պետք է փոքր լիներ, իսկ դրանցում
ընտրված պատգամավորները պետք է հավելավճար ստանային աշխատանքի համար:
Խորհուրդները ունենալու էին վերահսկողական
բնույթ և հաստատելու էին բյուջեն:
Առաջարկվում
էր
ունենալ
հետևյալ
գավառները.

մոդելը և կարծիք կա, որ դա պետք է լինի
երկպալատանի։ Նախատեվում էր, որ ԳԽ
ներկայացուցիչների պալատը պետք է համալվեր
տեղական
խորհուրդների
ղեկավարներով,
ուստի բազմակուսակցականությունը տեղերում
կարևորվում էր։ Հիմնադրույթները տեղական
ինքանակառավարման համակարգի մոդելի
խնդրում չավելացրեցին։
Ուսումնասիրելով մի քանի եվրոպական
երկրների փորձը, ՀՀ ԳԽ տեղական ինքնակառավարման հանձնաժողովի անդամ Կարապետ Ռուբինյանը գրեց «Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման և
տեղական ինքնակառավարման ոլորտներում
բարեփոխումների առաջարկներ» փաստաթուղթը։ Առաջարկները նպատակ ունեին
«կողմնորոշել խորհդարանին և կազմակերպել
հիմնական սկզբունքների քննարկումը և
ընդունումը» [6, գ. 223, էջ 76]: Փաստաթուղթը
ներառում էր մի քանի առաջարկ։ Դրանում
քննադատվում էր մինչ այդ իրականացվող
ճյուղային
նախարարությունների
միջոցով
կառավարումը, որի արդյունքում «նախարարությունների
իրարից
անջատ
ինքնագլուխ
գործունեությունը բերում է շրջանների և
տարածքների
տնտեսության,
սոցիալական
ոլորտի աններդաշնակ զարգացմանը, փոքր
բնակավայրերի թերզարգացմանը, բնակչության
կուտակմանը մեծ քաղաքաներում» [6, գ. 223, էջ
76]: Առաջարկվում էր «կառավարության կազմի
մեջ ճյուղային նախարարությունների կողքին
ունենալ տարածքային նախարարների ինստիտուտ» [6, գ. 223, էջ 76]: Կառավարությունում
պետք է մտցվեր տարածքների զարգացման և
ինքնակառավարման գծով պետական նախարարի պաշտոն, իսկ երկրի առանձին մասերը
պետք է ղեկավարեին գավառապետերը: ՀՀ
տարածքը պետք է բաժանվեր ամբողջական
ենթատարածքների,
որոնց
«առանցքային
կորիզը կազմում է «ձգողության կենտրոն»
քաղաքը կամ ավանը»: Երևանի համար
նախատեսվում էր հատուկ կարգավիճակ:
Հեղինակը նշում էր, որ մայրաքաղաքի մեծությունը, արդյունաբերական կենտրոն լինելը թույլ
չեն տալիս տարածել Երևանի վրա դասական
ինքնակառավարման մոդելը: Երևանը հավասարվում էր իր գործառույթներով գավառի:
Առաջարկվում էր Երևանի կառավարման 2
տարբերակ.
մի
դեպքում
քաղաքապետը
նշանակվում էր նախագահի կողմից, մյուս
դեպքում՝ ուղղակի ընտրությունների միջոցով:
Փաստաթղտի ընդհանուր դրույթների մեջ
նշվում էր, որ ՀՀ-ն պետք է բաժանվի 7-12
գավառների, որոնք իրենց հերթին բաժանված
կլինեն
շրջանների:
ՀՀ
խորհրդարանի,
գավառական խորհուրդների և շրջանային
խորհուրդների ընտրությունները պետք է լինեին

Գավառներ
Արագածոտնի
Արևիքի
Արցախի
Գեղարքունիքի
Լոռու
Կոտայքի
Շիրակի
Ոստան Հայոցի

Սիսականի
Վայոց ձորի
Տաուշի

Շրջաններ
Թալինի, Աշտարակի,
Ապարանի, Արագածի
շրջաններ
Կապանի, Մեղրու շրջաններ
Մարտունու, Ասկերանի,
Շուշիի, Հադրութի շրջաններ
Կամոյի, Մարտունու,
Վարդենիսի շրջաններ
Տաշիրի, Ստեփանավանի,
Սպիտակի, Գուգարքի,
Թումանյանի շրջաններ
Կոտայքի, Նաիրիի,
Հրազդանի, Սևանի շրջաններ
Ամասիայի, Աշոցքի,
Ախուրյանի, Արթիկի, Անիի
շրջաններ
Բաղրամյանի,
Հոկտեմբերյանի, Էջմիածնի,
Մասիսի, Արտաշատի,
Արարատի շրջաններ
Գորիսի, Սիսիանի շրջաններ
Վայքի, Եղեգնաձորի
շրջաններ
Տաուշի, Նոյեմբերյանի,
Կրասնոսելսկի, Իջևանի
շրջաններ

Գավառապետերը մինչև 1999 թ. պետք է
նշանակվեին ՀՀ նախագահի կողմից, հետո
ուղղակիորեն ընտրվեին գավառի բնակչության
կողմից, մասնակցեին կառավարության ռեգիոնալ քաղաքականության մշակմանը, ունենալու
էին ՀՀ նախարարի կարգավիճակ: Գավառապետերը պետք է շուտ նշանակվեին և
նպաստեին գավառի կառավարման կառուցվածքի ձևավորմանը: Երևանի քաղաքապետը
նույնպես ստանում էր նախարարի կարգավիճակ:
Ըստ նախագծի քաղաքների մոտ գտնվող
արբանյակ գյուղերի բնակիչները պետք է
մասնացեին «ձգողության կենտրոն» հանդիսացող քաղաքի կամ ավանի քաղաքապետի և
քաղխորհդի ընտրությանը, բայց նաև ընտրեին
իրենց տանուտերերին և գյուղխորհուրդները:
Փաստաթղթին կցված էր նաև բարեփոխումների օրացուցային հետևյալ պլանը:

98

Регион и мир, 2020, № 6
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.

Տեղական ինքնակառավարման
հիմնական սկզբունքների
հաստատում
Կառավարության մասին օրենքի
ընդունում, որտեղ մտցվում է
տարածքների զարգացման և
տեղական ինքնակառավարման
հարցերով պետական
նախարարի պաշտոնը և
գավառապետի, որպես
կառավարության անդամի
հասկացությունը:
Պետական նախարարի և
գավառապետի նշանակում
հանրապետության նախագահի
կողմից:
Օրենք ՀՀ բյուջետային և
գավառապետի նշանակում
Օրենք հարկերի և տուրքերի
մասին
Օրենք գյուղերի և ավանների
ինքնակառավարման մասին:
Գյուղերում և շրջկենտրոն
չհանդիսացող ավաններում
տանուտերերի ուղղակի
ընտրություն:
Գյուղական և ավանային /բացի
շրջկենտրոններից/ նոր
խորհուրդների ընտրություն:
Օրենք պետական /մունիցիպալ/
ոստիկանության մասին:
Օրենք քաղաքների
ինքնակառավարման մասին:
Օրենք Երևանի կատավարման և
ինքնակառավարման մասին:
Քաղաքների քաղաքապետի
ուղղակի ընտրություն և նոր
շրջխորհուրդների ընտրություն:
Բազմակուսակցական
սկզբունքով խորհրդարանի
ընտրություն:
Օրենք գավառի մասին:
Գավառային խորհուրդների
ընտրություն:
Գավառապետերի ուղղակի
ընտրություն:

16-ի ԳԽ-ում իր ելույթում Լևոն ՏերՊետրոսյանը նշեց, որ ՏԻՄ օրենքի չընդունումը
բացասաբար է ազդում տնտեսության կառավարելիության վրա, խորացնում հակասությունները տեղական և կենտրոնական իշխանությունների միջև [5, գ. 258]:
1993-1994 թթ. քննարկումները հարցի շուրջ
շարունակվեցին, առավել ևս, որ տեղերում
իրավիճակը գնալով սրվում էր, պայքարը
տեղական խորհուրդների շուրջ թեժանում էր։
Այսպես, 1993 թ. փետրվարի 25-ին Գորիսի
քաղխորհուրդ էին մտել զինված մարդիկ, որոնք
պահանջել էին քաղխորհրդի նախագահի
հրաժարականը: Մարտի 2-ին այդ հարցը ԳԽում բարձրացրեց պատգամավոր Ս.Բաղդասարյանը [5, գ. 275, էջ 68]: Այդ առիթով
կազմավորվել էր կառավարական հանձնաժողով,
որը մեկնել էր Գորիս, սակայն այն սկսել էր նայել
գործկոմի ֆինասատնտեսկան հիմքերը, իսկ
խորհրդի վրա հարձակվողները մնացել էին
անպատիժ: Դա միակ դեպքը չէր: ՀՅԴ-ն
հրատապության կարգով մտցրեց ՀՀ տեղական
որոշ մարմինների դեմ կատարած բռնի գործողությունների ուսումնաիսրության նպատակով
պատգամավորական ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու հարցը [5, գ. 275, էջ 75]:
1993 թ. շատացան կենտրոնական մարմինների ստուգումները մարզերում: ՀՀ պատգամավորները, ՀՀ կառավարության ներկայացուցիչները շրջում էին տարբեր շրջաններում,
նյութեր հավաքում տեղերում տիրող իրավիճակի մասին: Հաճախ դա արվում էր տեղերից
ստացված բողոքների հիման վրա:
1993 թ. ՀՀ կառավարությունը որոշում
ընդունեց «Բնակչության սոցիալ-կենցաղային
ապահովման և կատարողական կարգապահության ամրապնդման ուղղությամբ պատգամավորների Ալավերդու քաղաքային խորհրդի
գործադիր կոմիտեի աշխատանքների մասին»
[3, գ. 85, էջ 81]։ Լուրջ թերություններ
հայտնաբերվեցին աշխատանքային կարգապահության, քաղխորհրդի գործկոմի կողմից ՀՀ
կառավարության և
սեփական որոշումների
կատարման հարցում: Գործկոմի մի շարք
որոշումներ հակասել էին ՀՀ օրենսդրությանը:
Այդպիսի բացահայտումները եզակի չէին։
Փաստորեն տեղական խորհուրդները չէին
կարողանում լուծել բազմաթիվ սոցիալ-տնտեսկան խնդիրները։ Իշխանությունները մեղքը
գցվում էին խորհուրդների հին նոմենկլատուրայի վրա, սակայն հաճախ հին պաշտոնյաներին մարդիկ ավելի շատ էին վստահում,
քան նորերին։ Հիմնական պատճառներից էր
իրավական դաշտա անկատարությունը։
Տեղական խորհուրդների անդամի հեղինակությունը երկրում ցածր էր, հարցերը լուծելու
համար դրանց նախագահները ստիպված

1992 թ.
գարուն
1992 թ.
գարուն

1992 թ.
գարուն
1992 թ.
գարուն

1992 թ.
աշուն
1992 թ.
աշուն
1992 թ.
աշուն

1993 թ.
գարուն
1994 թ.
1994 թ.
1999 թ.

Այսինքն գավառապետերը մինչև 1999 թ.
պետք է լինեին նշանակովի, իսկ այնուհետև՝
ընտրովի մարմիններ։ Այս փաստաթուղթը որոշ
չափով պարզություն մտցրեց և հետագայում
նպաստեց
տեղական
ինքնակառավարման
հայեցակարգի ընդունմանը։
Սակայն փաստորեն 1991-1992 թթ. Տեղական ինքնակառավարման համակարգի բարելավման հարցը չլուծվեց։ 1992 թ. դեկտեմբերի
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հաճախ պետք է գնային մայրաքաղաք այս կան
այն նախարարություն, սակայն շատ դեպքերում
նրանց չէին էլ ընդունում։ Քաղխորհրդի
անդամներից մեկը նշում էր, որ «Սահմանամերձ
շրջանների ղեկավարները նման վիճակում
գտնվելով չեն կարողանում հարցեր լուծել և
բնական է, որ պետք է այո, այնտեղ լինի մի
ղեկավար,
որ
անմիջապես
կարողանա
հանրապետության նախագահի հետ լուծել
շրջանի պրոբլեմները» [5, գ. 228, էջ 53] ։
Աստիճանաբար նշմարվում էր վարչատարածքային
կառուցվածքի
և
կառավարման
փոփոխությունների պահանջը։
Այսպիսով, 1991-1994 թթ. ՀՀ իշխանություններին չհաջողվեց ստեղծել տեղական
ինքնակառավարման հուսալի համակարգ։ Դրա
համար կային օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ հետևյալ
պատճառները.
1. Վերափոխումները տեղի էին ունենում բարդ
սոցիալ-տնտեսական
և
քաղաքական
իրավիճակում, պատերազմի պայմաններում,
ինչը չէր կարող իր ազդեցությունը չունենար
պետականաշինության գործընթացների վրա։
2. ՀՀ հիմնական օրենքի բացակայությունը
մեծապես կասեցնող գործոն էր հանդիսանում, քանի որ չկար ընդհանուր տեսլականը, չէր ձևավորվել միասնական մոտեցում
տեղական ինքնակառավարման, դրա կառուցվածքի և իրավասության վերաբերյալ։
Այդ պայմաններում հնարավոր չէր ստեղծել
իրավական կայուն դաշտ։
3. Առանց վարչատարածքային կառուցվածքի
որոշման և տարածքային կառավարման
համակարգի ձևավորման տեղական ինքնակառավարումը անհնարին էր կարգավորել։
4. Խորհուրդների համակարգը կառուցվել էր
ԽՍՀՄ տարիներին խիստ աստիճանակարգի
հիման վրա, կազմում էր պետական
խորհրդային-կուսակցական կառավարման
կարևոր մաս։ Խորհրդային կարգերի փլուզումից հետո այն չէր կարող ինտեգրվել
տրամագծորեն այլ տրամաբանություն ունե-

ցող պետական կառավարման համակարգում։
5. Տեղական խորհուրդների վրա մեծ ծանրություն ընկավ, որի տակից առանց համապատասխան ռեսուրսների նրանք չէին կարող
դուրս գալ, իսկ ռեսուրսներ պետությունը ի
վիճակի չէր հատկացնել։
6. Հանրապետությունում և տեղերում իշխանության էին եկել նոր ուժեր, որոնք չունեին
բավարար կառավարչական կարողություններ։
7. Հաճախ կուսակցական մոտեցումները տեղական խնդիրների լուծման դեպքում գերակշռում էին պետական շահի նկատմամբ։
8. Ազգաբնակչությունը թույլ պատկերացում
ուներ տեղական ինքնակառավարման, Տեղական ինքնակառավարման մասին եվրոպական խարտիայի մասին, ինքնակառավարման մշակույթը ձևավորված չէր։
Տեղական կառավարման նոր համակարգի և
ինքնակառավարման մարմինների ստեղծումը
հնարավոր եղավ միայն պատերազմի ավարտից
և 1995թ. ՀՀ Սահմանադրության ընդունումից
հետո:
Օգտագործված աղբյուրների ցանկ
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
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Аннотация. В статье изучена проблема финансирования сферы охраны окружающей среды в Республике
Армения. Представлен и оценен удельный вес финансирования сферы охраны окружающей среды в ВВП.
Осуществлено сочетание экологических налогов, платежей за природопользование и финансирования сферы
охраны окружающей среды, оценен эффективность целевого использования денежных средств, собранных
посредством экологических налогов и платежей за природопользование. В результате зафиксировано, что
существуют проблемы связанные с финансированием окружающей среды, и в качестве возможного пути
решения проблем предложено сформировать систему национальных экологических фондов.
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Abstract: The article examines the problem of financing the sphere of environmental protection in the Republic of
Armenia. The share of environmental protection financing in GDP is presented and estimated. A combination of
environmental taxes, environmental fees and funding for environmental protection is implemented, the effectiveness of
targeted use of funds collected through environmental taxes and environmental fees is assessed. As a result, it is noted
that there are problems related to the financing of environmental protection, and as a possible way to solve the problems
it is proposed to form a system of national environmental funds.
Keywords: environment, financing, state budget, GDP, environmental taxes, environmental fees, payments for natural
resources, targeted use, economic mechanism, environmental fund

Ժամանակակից աշխարհում էկոլոգիական
հիմնախնդիրների սրման պայմաններում շրջակա միջավայրի պահպանության ոլորտի ֆինանսավորման հետ կապված խնդիրները առավել
արդիական են դառնում, ինչից անմասն չի մնում
նաև Հայաստանի Հանրապետությունը:
Հայաստանում շրջակա միջավայրի պահպանության ոլորտի ֆինանսավորումը իրականացվում է հիմնականում պետական բյուջեի,
երբեմն էլ միջազգային բնապահպանական,
ֆինանսական և այլ կազմակերպությունների
կողմից տրվող միջոցների հաշվին: Սակայն պետական բյուջեից ֆինանսավորման արդյունավետությունը բավականին ցածր է, քանի որ

բյուջետային ֆինանսական միջոցների սահմանափակության պայմաններում շրջակա միջավայրի պահպանության ոլորտի ֆինանսավորմանը բավարար նշանակություն չի տրվում, և
այն, կարելի է ասել, իրականացվում է մնացորդային սկզբունքով:
Հարկ է նշել նաև, որ շրջակա միջավայրի
պահպանության ոլորտի պետական բյուջեից
ֆինանսավորման կառուցակարգի պարագայում
բնապահպանական հարկերը և բնօգտագործման վճարները ՀՀ-ում հիմնականում ծառայում
են որպես պետական բյուջեի համալրման միջոց,
ուստի և չի ապահովվում այդ հարկերի և
վճարների միջոցով հավաքագրված դրամական
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միջոցների
նպատա
ակային
օ
օգտագործո
ումը:
Հետևաբար
ր, այս ամե
ենն էլ հիմն
նավորում է,
է որ
անարդյուն
նավետ է գո
ործում հան
նրապետութ
թյունում գործ
ծող շրջակա
ա միջավայր
րի պահպա
անության տնտե
եսական մեխ
խանիզմը:

Ստորև՝ գծապատկե
գ
րում, ներկա
այացված է
ՀՀ-ում 2015-20019թթ. շրջա
ակա միջավ
վայրի պահ-պա
անության ոլո
որտի ֆինա
անսավորման
ն տեսակա-րար
ր կշիռը ՀՆԱ
Ա-ում (տե՛ս գծապատկե
եր 1):
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Գծապատ
տկեր 1. Շրջա
ակա միջավայյրի պահպանոության ոլորտ
տի ֆինանսավվորման տեսա
ակարար կշիռը
ը ՀՆԱ-ում
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բնապա
ահպանակա
ան հարկեր և բնօգտագոր
րծման վճար
րներ
շրջակա
ա միջավայր
րի պահպանո
ության ոլորտ
տի ֆինանսա
ավորում
Գծապատկ
կեր 2. Բնապա
ահպանական հարկերի, բնօ
օգտագործմա
ան վճարների և շրջակա միջջավայրի պահհպանության
ոլորտի ֆինա
անսավորմանն ծավալները 2010-2019թթ
2
թ. (մլրդ դրամ))

1

Գծապատկե
երները կառոււցվել է հեղինա
ակի կողմից՝ ՀՀ
Հ ֆինանսնե
երի նախարար
րության և ՀՀ
Հ ազգային վիճ
ճակագրական
ն
ծառայության
ն պաշտոնակա
ան կայքերի տվյալների
տ
հիմա
ան վրա [5; 6]:
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Ինչպես երևում է գծապատկերից, վերջին
տարիներին ՀՀ-ում շրջակա միջավայրի պահպանության ոլորտի ֆինանսավորման տեսակարար կշիռը ՀՆԱ-ում տատանվել է 0.1%-ի
շրջակայքում, մինչդեռ նշված ցուցանիշը Եվրոպական միությունում տատանվում է 2%-ի
շրջակայքում [7], հետևաբար ստացվում է, որ
ՀՀ-ում շրջակա միջավայրի պահպանության
ոլորտի ֆինանսավորման ծավալը համեմատած
եվրոպական երկրների պակաս է մոտավորապես
20 անգամ, ինչը բավականին մտահոգիչ է:
Այժմ գծապատկերի միջոցով կատարենք
2010-2019թթ. բնապահպանական հարկերի և
բնօգտագործման վճարների միջոցով հավաքագրված դրամական միջոցների և այդ ժամանակահատվածում շրջակա միջավայրի պահպանության
ոլորտի
ֆինանսավորման
ծավալի
վերլուծություն (տե՛ս գծապատկեր 2):
Այսպիսով, գծապատկերից ակնհայտ է
դառնում, որ առկա է մեծ տարբերություն
բնապահպանական հարկերի, բնօգտագործման
վճարների և շրջակա միջավայրի պահպանության ոլորտի ֆինանսավորման ծավալների
միջև, ինչը պայմանավորված է բնապահպանական հարկերի և բնօգտագործման վճարների
միջոցով հավաքագրված դրամական միջոցների
ոչ նպատակային օգտագործմամբ: Ըստ գծապատկերի տվյալների՝ դիտարկվող ժամանակահատվածի ամենասկզբում՝ 2010 թվականին,
բնապահպանական հարկերի և բնօգտագործման վճարների ընդհանուր ծավալը կազմել է 9.1
միլիարդ դրամ, իսկ շրջակա միջավայրի
պահպանության ոլորտի ֆինանսավորումը՝ 4.9
միլիարդ դրամ, հետևաբար բնապահպանական
հարկերի և բնօգտագործման վճարների նպատակային օգտագործման ցուցանիշը կազմել է
53.8%: Իսկ դիտարկվող ժամանակահատվածի
ամենավերջում՝ 2019 թվականին, բնապահպանական հարկերը և բնօգտագործման վճարները
միասին կազմել են 63.7 միլիարդ դրամ, իսկ
շրջակա միջավայրի պահպանության ոլորտի
ֆինանսավորումը կազմել է ընդամենը 5.6
միլիարդ դրամ, այս դեպքում բնապահպանական հարկերի և բնօգտագործման վճարների
նպատակային օգտագործման ցուցանիշը կազմել է 8.8%, ինչը բավականին ցածր է և փաստում է վերոնշյալ խնդրի հրատապության
մասին: Ստացվում է, որ թեև 2010-2019թթ.
ընթացքում բնապահպանական հարկերը և
բնօգտագործման վճարները միասին վերցրած
գրեթե անընդհատ ունեցել են բարձր աճի
միտում, ինչի արդյունքում էլ 2019 թվականին
բնապահպանական հարկերի և բնօգտագործման վճարների ընդհանուր ծավալը 2010
թվականի համեմատ ավելացել է 54.6 միլիարդ
դրամով կամ շուրջ 7 անգամ, իսկ միևնույն
ժամանակահատվածում շրջակա միջավայրի

պահպանության
ոլորտի
ֆինանսավորման
դեպքում էական փոփոխություններ տեղի չեն
ունեցել (բացարձակ աճը կազմել է 0.7 միլիարդ
դրամ), ինչն էլ փաստում է շրջակա միջավայրի
պահպանության ոլորտի պետական բյուջեից
ֆինանսավորման կառուցակարգի պարագայում
բնապահպանական հարկերի և բնօգտագործման վճարների նպատակային օգտագործման
անարդյունավետության մասին:
Թեև ՀՀ-ում շրջակա միջավայրի պահպանության ոլորտի ֆինանսավորման հիմնախնդրի
լուծման նպատակով որոշակի քայլեր են
կատարվել, մասնավորապես, 2001 թվականին
ընդունվել է «Ընկերությունների կողմից վճարվող բնապահպանական հարկի նպատակային
օգտագործման մասին» ՀՀ օրենքը, համաձայն
որի` յուրաքանչյուր տարի ՀՀ-ում մետաղական
օգտակար
հանածոների
արդյունահանման
նպատակով ընդերքօգտագործման իրավունք
ունեցող ընկերությունների, ինչպես նաև շրջակա
միջավայրի բնագավառի լիազոր մարմնի կողմից
սահմանվող այլ ընկերությունների կողմից վճարվող բնապահպանական հարկից մասհանումներ
են կատարվում և առանձին տողով արտացոլվում այն համայնքի բյուջեում, որի տարածքում
նշված ընկերությունների գործունեությունը
թողնում է վնասակար ազդեցություն [2], 2011
թվականին համապատասխան լրացում է
կատարվել «ՀՀ բյուջետային համակարգի
մասին» ՀՀ օրենքում, որով ամրագրվել է, որ
բնապահպանական ծրագրերի գծով յուրաքանչյուր տարվա պետական բյուջեով նախատեսվող
ծախսերը չեն կարող պակաս լինել, քան այդ
տարվան նախորդող երկրորդ բյուջետային տարվա բնապահպանական հարկի և բնօգտագործման վճարների գծով փաստացի մուտքերի
հանրագումարը [1], սակայն, ինչպես ցույց են
տալիս ուսումնասիրությունները, շրջակա միջավայրի պահպանության ոլորտի ֆինանսավորման հիմնախնդիրը դեռևս լուծված չէ:
Միջազգային փորձի ուսումնասիրությունը
վկայում է, որ նշված հիմնախնդրի լուծման
հնարավոր տարբերակներից է էկոլոգիական
ֆոնդերի ստեղծումը, որոնք լայն տարածում են
ստացել Կենտրոնական և Արևելյան Եվրոպայի
երկրներում [3, էջ 10] ։ Էկոլոգիական ֆոնդերի
ստեղծման անհրաժեշտությունը ծագել է 20-րդ
դարի 70-80թթ., ինչը կապված էր բնապահպանական
միջոցառումների
ֆինանսավորման
համար դրամական միջոցների հայտնաբերման,
հավաքագրման և բաշխման հիմնախնդրի լուծման հետ [4, էջ 199]: Նշված ֆոնդերի ձևավորման գլխավոր նպատակն է շրջակա միջավայրի
պահպանության
ոլորտի
ֆինանսավորման
պետական բյուջեից անկախ կենտրոնացված
աղբյուրի ստեղծումը:
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Էկոլոգիական ֆոնդերի ձևավորման հիմնական աղբյուր են հանդիսանում շրջակա միջավայրի աղտոտման դիմաց վճարները, հարկերը,
էկոլոգիական օրենսդրության խախտման համար տուգանքները, կամավոր մուծումները
քաղաքացիների և կազմակերպությունների
կողմից, ինչպես նաև որոշ դեպքերում բնական
ռեսուրսների օգտգագործմնան վճարները:
Էկոլոգիական ֆոնդերի միջոցները բացառապես
նպատակաուղղված
են
շրջակա
միջավայրի պահպանության միջոցառումների
իրականացման, այդ թվում հասարակության
առողջության պահպանման և վերականգնման,
բնական ռեսուրսների վերարտադրության, գիտական հետազոտությունների իրականացման,
էկոլոգիապես մաքուր տեխնոլոգիաների ներդրման, մաքրման կայանների կառուցման, էկոլոգիական կրթության և դաստիարակության զարգացման, ինչպես նաև էկոլոգիական այլ նպատակների իրականացման ֆինանսավորմանը:
Այսպիսով, ամփոփելով ուսումնասիրությունները և հաշվի առնելով հանրապետությունում առկա էկոլոգիական խնդիրները՝ կարելի է
ասել որ ՀՀ-ում շրջակա միջավայրի պահպանության ոլորտի ֆինանսավորման հիմնախնդիրը բավականին հրատապ է, ուստի ժամանակն է քայլեր կատարել վերոնշյալ հիմնախնդրին լուծումներ տալու ուղղությամբ, դե իսկ
հաշվի առնելով շրջակա միջավայրի պահպանության ոլորտի ֆինանսավորման միջազգային
փորձը՝ այդպիսին կարող են հանդիսանալ

ազգային էկոլոգիական ֆոնդերի համակրգի
ձևավորումն ու զարգացումը:
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Abstract. The corona-economic crisis has accelerated the process that is leading to global economic restructuring and
the formation of a new world economic order. There are different approaches and understandings of the problem of
restructuring the world economy. Some believe that there is a certain shadow “Power Elite” in the world, which holds in
its hands a controlling stake in the entire world economy, forms the main world processes, appoints and displaces
national governments, unleashes wars, sets prices, determines the priority areas of science and national courses.
currencies. Such interpretations have historical roots and testify to the existence at different times of all kinds of secret
societies or castes of "initiates" that carefully guarded the secrets of power and knowledge, playing a key role in the
most important episodes of history. With regard to the impact of the current conflict on security in the region, with the
end of the war, a reduction in the price of Azerbaijani gas for Turkey is expected, which will make it possible to
intensify its economic, including energy diplomacy with Russia on the Blue Stream and Turkish Stream projects.
Moreover, energy diplomacy in the region will affect the interests of another important source of gas - Turkmenistan for
a new gas pipeline, taking into account the strategic interests of Russia and Iran.Thus, the war in Artsakh can help
advance Turkey's interests both in the South Caucasus and in the Caspian and Black Seas.
Key words: new world economic order, regional security, economic diplomacy, corona-economic crisis,
competitiveness
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Ամփոփում՝ Կորոնա-տնտեսական ճգնաժամը արագացրեց այն գործընթացը, որը տանում է գլոբալ
տնտեսական համակարգի վերակազմավորման և նոր համաշխարհային տնտեսական կարգի ձևավորմանը:
Համաշխարհային տնտեսության վերակազմավորման խնդրի տարբեր մոտեցումներ և ըմբռնումներ կան:
Ոմանք կարծում են, որ աշխարհում կա որոշակի «ստվերային վերնախավ», որն իր ձեռքում է պահում ամբողջ
համաշխարհային
տնտեսության
կառավարման
վերահսկողությունը,
ձևավորում
է
հիմնական
համաշխարհային գործընթացները, նշանակում և տեղահանում է ազգային կառավարություններ,
սանձազերծում է պատերազմներ, սահմանում գներ, որոշում գիտության գերակա ուղղությունները և ազգային
արժույթներն ու փոխարժեքները: Նման մեկնաբանությունները պատմական արմատներ ունեն և վկայում են
տարբեր ժամանակներում բոլոր տեսակի գաղտնի հասարակությունների կամ «նախաձեռնողների»
կաստաների գոյության մասին, որոնք խնամքով պահպանում էին ուժի և գիտելիքի գաղտնիքները՝
առանցքային դեր ունենալով պատմության կարևոր դրվագներում: Ինչ վերաբերում է տարածաշրջանում
ներկայիս հակամարտության ազդեցությանը տարածաշրջանում անվտանգության վրա, ապա պատերազմի
ավարտով նախատեսվում է ադրբեջանական գազի գնի իջեցում Թուրքիայի համար, ինչը հնարավորություն
կտա ակտիվացնել նրա տնտեսական, այդ թվում նաև Ռուսաստանի հետ էներգետիկ դիվանագիտությունը
«Կապույտ հոսք» և «Թուրքական հոսք» նախագծերի վրա: Ավելին, տարածաշրջանում էներգետիկ
դիվանագիտությունը կանդրադառնա գազի մեկ այլ կարևոր աղբյուրի` Թուրքմենստանի շահերին նոր
գազատարի վրա` հաշվի առնելով Ռուսաստանի և Իրանի ռազմավարական շահերը: Այսպիսով, Արցախյան
պատերազմը կարող է նպաստել Թուրքիայի շահերին ինչպես Հարավային Կովկասում, այնպես էլ Կասպից և
Սև ծովերում:
Վճռորոշ բառեր՝ համաշխարհային նոր տնտեսակարգ, տարածաշրջանային անվտանգություն, տնտեսական
դիվանագիտություն, կորոնա-տնտեսական ճգնաժամ, մրցունակություն
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Короно-экономический кризис ускорил
процесс, который ведет к глобальной экономической перестройке и формированию нового
мирового экономического порядка. Есть разные
подходы и понимания проблемы перестройки
мировой экономики. Некоторые считают, что в
мире существует некая теневая «Элита Власти»,
которая держит в своих руках контрольный пакет акций всей мировой экономики, формирует
основные мировые процессы, назначает и смещает национальные правительства, развязывает
войны, назначает цены, определяет приоритетные направления науки и курсы национальных
валют. Такие интерпретации имеют исторические корни и свидетельствуют о существовании в
разные времена всякого рода тайных обществ
или каст «посвященных», которые тщательно
охраняли секреты власти и знания, играя
ключевую роль в наиболее важных эпизодах
истории человечества начиная с Великой французской революции и победой большевиков в
России в октябре 1917 года и кончая противостоянием сверхдержав и пр. Наша задача не
раскрытие сути тайных обшеств и их роли в
мировой цивилизации (мсоны, тамплиеры,
розенкрейцеры, иллюминаты («просвещенные»),
Ку-клукс-клан, «Золотая Заря», «Общество
Туле», «Анненербе», «Наследие предков» и др.).
Более важным представляется задача выявления
основных очертаний структуры, известной под
именем мирового правительства, что стали
вырисовываться еще в конце прошлого столетия.
Прототипом такого правительство может служить созданный в 1954 году Бильдербергский
клуб с помощью мировой политической, финансовой, промышленной элиты. В 1973 году
сформировалась Трехсторонняя комиссия с
доминирующей ролью “тройки”: США, Англии
и Японии.
Созданный в 1968 г. Римского клуба поставил перед собой цель широкомасштабных
социально-экономических
исследований
и
эффективное использование ресурсов мирового
сообщества для решения глобальных проблем.
Была поставлена задача создания наднационального глобального Мирового Правительства,
Мирового парламента, что позволило бы устранить различия в валютах, военных потенциалах,
налогах на импорт и экспорт. В свою очередь,
это может предотвратить войны и межнациональные конфликты с помощью образования
таких институтов как Мировые вооруженные
силы, Мировая полиция, Мировой финансовой
системы, а также с помощью контроля над
производством ядерного оружия, ядерной энергетики, ракетно-космической техники. При этом,

основным принципом реализации отмеченных
проектов является космополитизм. Однако, современные процессы в мировой экономике ярко
подтверждают мысль о том, что наряду с
процессом глобализации происходит процесс
регионализации, что проявляется в формировании и развитии региональных союзов. Более
того, после распада Советского Союза и, тем самым, крушения двухполюсного мира, происходит постепенный переход от однополюсного
мира к многополюсному миру [1].
Об установлении нового мирового экономического порядка нами неоднократно было
заявлено более двадцати лет назад. Об этом
позже заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на мировом экономическом
форуме в Давосе в январе 2017 года [2]. К этому
выводу приходят также многие руководители
стран Запада, а также стран с переходной
экономикой.
Переход к многополюсному миру сопровождается разными политическими и экономическими катаклизмами. Всеобщий процесс
экономической глобализации является в какомто смысле противовесом непрерывно протекающему процессу формирования региональных
стратегических альянсов. Если в первом случае
способствующими факторами являются свободная торговля и постепенные шаги международных организаций по устранению торговых
запретов, то второй случай, очевидно, включает
защиту общих интересов отдельных государств
или отраслей экономики и политические
элементы государственной поддержки. Основные тенденции влияния мировой экономики, в
той или иной форме, воздейстуют на все известные четыре формы экономической интеграции.
С распадом централизованной плановой
экономики началось перераспределение зон
влияния сверхдержав. Членство новых независимых государств в международных организациях посредством последних способствует не
только устранению изоляции этих государств от
мирового рынка, но также в общей сложности
положительно воздействует на принятие благоприятных решений в пользу вышеупомянутых
государств в данных структурах. Новый международный экономический порядок формируется
в соответстии с общими требованиями как
развивающихся, так и наших, в прошлом
коммунистических, а ныне – новых независимых
государств. В ряде экономических исследований
делается попытка предвидеть тенденции и
перспективы нового международного экономического строя и возможность сообразовывания
задач государственного протекционизма и
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стратегических альянсов в процессе становления
нового экономического порядка. На эти
проблемы обращается внимание, в частности, на
последних ежегодних встречах в Давосе, на
конференциях ВБ, МВФ и др.
На таких
встречах, в числе других вопросов, формируется
подход к допустимым пределам образования
самостоятелных (национальных) экономик на
основе сравнительных преимуществ многополюсного мира. Несмотря на это, во многих
программах
формирования
национальных
хозяйств до сих пор не выявлена четкая
ориентация страны на тот или иной полюс
мировой экономики [3; 4]. Более того, в макроэкономических программах не предусмотрены в
полной мере нынешние перемены, основные
тенденции и возможные их воздействия на
национальные хозяйства. В результате, в первые
годы независимости в ряде постсоветских стран
выявились определенные трудности при выборе
членства в Всемирной Торговой Организации
или Едином Таможенном Союзе (ныне – ЕАЭС)
СНГ.
С целю повышения эффективности и
комплексности экономических реформ, проводимых в указанных странах, необходимо
анализировать этот процесс, разрабатывать
новую экономическую политику государства,
придавая большое значение обеспечению
внешнеэкономической безопасности и эффективному использованию экономической дипломатии. Выявление основных тенденций мировой
экономики, роли государственного протекционизма и стратегических альянсов в процессе
становления нового экономического порядка, а
также иностранных инвестиций и внешней
торговли дают возможность не только делать
прогнозы о возможном развитии мировой
экономики, но и с помощью оценки сравнительных преимуществ выявить место и роль
национального хозяйства как на разных уровнях
международного экономического сотрудничества, так и в отдельных стратегических альянсах
и международных структурах.
В условиях постепенно углубляющейся
взаимозависимости национальных хозяйств,
перемены, которые происходят в одной стране
или в альянсе стран, имеющих значительные
сдвиги в развитии, рано или поздно приводят к
аналогическим переменам и в других странах. В
итоге, образуются общие тенденции, которые не
могут не влиять на среду международного
предпринимательства. Изменения в этой среде,
в свою очередь, обязательно требуют пересмотра
подходов
к
управлению
национальными
хозяйствами. Иными словами, современные
тенденции приводят к необходимости форми-

рования нового, более приемлемого для международного сообщества экономического порядка.
Это, в первую очередь, касается роли государства и государственного вмешательства, имея
целью улучшения общего климата развития
международных экономических отношений.
Отношения развивающихся стран с развитыми странами в основном имеют тенденцию в
сторону изменения структуры внешней торговли
в направлении от обмена готовых товаров за
сырье и материалы до импорта оборудования
для производства этих товаров. Рано или поздно,
получив эту возможность, развивающиеся
страны заменяют импортируемые товары
производством собственных товаров, которые
при условии обеспечения должного уровня
качества становятся более конкурентноспособными, благодаря сравнительно низким ценам. В
итоге товары, произведенные в развивающихся
странах вытесняют товары, экспортируемые из
развитых стран. Причём, не только из рынка
данной страны, но и, благодаря конкурентоспособности и низким ценам, это становится
возможным и на рынках других стран. Наконец,
в результате развертывания свободной и беспрепятственной торговли, становится возможным даже вытеснение товарами, производимыми
развивающимися странами своих аналогов,
производимых в развитых странах, где и
производятся средства производства этих
товаров. Это явление становится похожим на
эффект австралийского бумеранга. Это и
является одной из основных причин того, что
развитые страны более осторожно подходят к
переговорам с развивающимися странами по их
заявкам на “оборудование в обмен на сырье”.
В настоящее время все чаще приходится
говорить не столько о свободной, сколько о
справедливой конкуренции. В мировой экономике становятся популярными современные
проявления субсидированной внешней торговли
и государственного протекционизма, проявления
новых форм и методов реализации конкурентных приемуществ. В этой связи, а также по
поводу основных тенденций, проявляющихся на
данном этапе развития, необходимо учитывать
мнения видных экономистов [5].
До сих пор между руководителями развитых и развивающихся стран преобладают противоречия в вопросе о возможности обеспечения
экономической и политической независимости
страны с одной стороны, и об активном участии
во всемирном процессе экономической интеграции - с другой стороны. После второй мировой
войны было замечено значительное уменьшение
торговых барьеров, что в основном являлось
причиной двух процессов. Во-первых, из за
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подписанного после войны Генерального соглашения о торговле и тарифах (GATT), в рамках
которого более 100 стран, на основе принципов
взаимности и исключения дискриминации,
отменили налоги на импорт и экспорт на основе
двухсторонних, а потом многосторонних торговых переговоров. Эта тенденция продолжается и
сегодня в виде шагов, предпринимаемых
Всемирной Торговой Организацией (ВТО), и
носит всеобщий и глобальный характер. Другой
подход торговой либерализации, главным
образом на региональном уровне, включает
программы торговых преференций, где торговые
налоги сокращаются только в рамках странучастниц. Из этого следует вывод, что иногда
приходится использовать элементы дискриминации в отношении третьих стран. В
ограниченных кругах реализация таких программ приводит к экономическому слиянию. В
течениие последних пяти десятилетий наиболее
известны Североамериканская зона свободной
торговли (NAFTA), Европейское Экономическое
Сообщество (EEC) и Европейская Ассоциация
Свободной Торговли (EFTA), которые сегодня
слились воедино в рамках Европейского Союза
(EC), особенно после замены национальных
валют единой валютой – евро. Из развивающихся стран наиболее известны Ассоциация
Стран
Юго-Восточной
Азии
(ASEAN),
Ассоциация Свободной Торговли Латинской
Америки (LAFTA), три аналогических альянса в
Африке и другие. Практическое приминение
экономического учения выражается также в том,
что политические перемены последних лет
заметно повлияли на динамичное развитие
мировой экономики в целом. В частности, в
результате
разрушения
коммунистической
системы и двухполюсного мира, а также других
явлений, стала еще более актуальной теория
конвергенции Джона Гелбрейта [6], которая в
свое время была подвергнута критике не только
в учебниках по политэкономии в СССР и в
восточно-европейских странах, но и в работах
западных теоретиков в 1970х -1980х годах.
Теория конвергенции сегодня стала популярной
как на Востоке, так и на Западе.
Таким образом, либерализация торговли
предполагает две основных формы. Первая
форма включает сокращение торговых ограничений, импортных и экспортных тарифных
ставок, что исходит из принципа исключения
дискриминации, применяемого мировым торговым сообществом. Другой подход, имеющий
географический характер, больше распространен
в Европейском Союзе, в рамках которого
страны-представители разрабатывают и реали-

зуют программы преференциальной торговли,
развития и кооперации.
Членство новых стран с рыночной ориентацией в международных организациях сегодня
существенно изменило удельный вес развивающихся стран. В целом, развивающиеся страны,
имея больше голосов в МВФ и ВБ, в состоянии,
совместно с демократическими и независимыми
странами, иметь большое влияние на процесс
принятия решений, в итоге нацеливая их на
интересы развивающихся стран. Таким образом,
в течение времени, развивающиеся страны могут
лоббировать свои интересы в целях получения
льготных кредитов и в других вопросах. В
настоящее время жизненно важные интересы
сходятся для большинства развивающихся
стран, для которых свойственна классификация,
изображенная ниже.
Рисунок 1. Классификация стран в мировом
хозяйстве

Источник: dic.academic.ru,
http://infofreedom.ru/predprinimatelstvo/jekonomicheski-razvityestrany.html

Важно также рассмотрение процесса экономического слияния, современных форм завоевания новых рынков и стратегических альянсов,
учитывая возможные риски и недостатки
указанных явлений. В целом, все типы экономической интеграции напрямую зависят от двух
важных тенденций, характиризующих международный бизнес – глобализации и регионализации. Обе, в свою очередь, имеют тенденцию
взаимопроникновения разных элементов и
рассматриваются вместе с экономической
политикой государства.
В то же время следует обратить внимание
на различия политических и экономических
условий в развитых и развивающихся странах,
что не дает возможности последним не только
реализовать свои конкурентные преимущества
на внешних рынках, но и успешно конкурировать с искусственно заниженными ценами
субсидированных товаров и услуг, поступающих
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извне. Следовательно, необходимо обратить
внимание на факторы, определяющие роль
развивающихся стран в мировой экономике, в
меняющихся условиях международной торговли,
ставшими актуальными в образовании нового
экономического порядка. Благодаря своей
господствующей роли группа развитых стран
использует перемены в мировой экономике и
политике в свою пользу. Выражая свое
недовольство и объединив силы, развивающиеся
страны еще в 1964 г. присоединились к призыву
Конференции торговли и развития ООН
(UNCTAD). С ее помощью в последние годы
значительно сократились торговые ограничение
в торговле с развивающими странами,
стабилизировались цены на товары первой
необходимости и на сырье, увеличивались
размеры материальной помощи развивающимся
странам. Это осуществляется со стороны
Организации экономического сотрудничества и
развития (OECD), члены которой каждый год
безвозмездно предоставляют один процент
своего годового дохода развивающимся странам.
Несмотря на это, многие развитые страны
считают, что нет необходимости формирования
нового экономического порядка, и что
развивающиеся страны должны постепенно сами
улучшить свое состояние, а не требовать
быстрого роста национальных хозяйств. Такой
подход полностью понятен, так как 3/4 экспорта
развивающих стран приходится на развитые
страны, а из импортированных ими товаров
составляет в денежном выражении 70% от
общих ввозов развивающихся стран.
Характерно, что после второй мировой
войны до начала 90-х в двухполюсном политическом мире не было особо крупных потрясений
и сдвигов. Но после краха социалистической
системы было положено начало не только
ориентаций (которые, в принципе, начались в
1980-ых годах в Восточной Европе), но и
формированию многополюсного мира, которое
продолжается до настоящего времени. Такие
внутриэкономические задачи, как инфляция,
безработица,
социальная
напряженность,
которые исходят из неудовлетворительного
уровня прогресса ожидаемым результатам,
вместе с сокращением объемов внутреннего
рынка, спадом темпов торговли, отрицательными последствиями неплатежаспособности,
негативно влияют также на внутриполитические
и внешнеэкономические отношения.
В создавшихся условиях растет роль
международных организаций, особенно в политическом диалоге ,,Восток-Запад’’, что превращается в экономический диалог и сотрудничество для получения нового качества и

использования его для установления и развития
взаимовыгодных связей. По оценкам экспертов,
связи между развитыми и развивающимися
странами в ближайшем будущем не потерпят
серезных изменений. Но можно ожидать
сравнительно быстрые темпы экономического
роста одних развивающих стран по сравнению с
другими, имея в виду их конкурентные приемущества, участие в стратегических альянсах и
эффективную экономическую политику. С
использованием национальных конкурентных
приемуществ отправка большей части товаров
будет концентрироваться в тех странах, где
имеются наиболее эффективные производства с
использованием недорогой и качественной рабочей силы, сырья, новых технологий, инноваций,
новых способов организации производства и
других важных факторов.
В международном ценообразовании большую роль будет играть также изменение
валютного курса. Последние события, связанные
с мировым финансовым кризисом показали, что
резкое изменение валютного курса может
существенно повлиять на конкурентоспособность многих товаров. В этом смысле создается
также некая зависимость от политики национальных правительств в вопросах государственной поддержки и протекционизма для выбора
путей выхода из экономического тупика.
Прошлое постепенно теряет свое значение
как основа для прогнозирования будущего.
Старые враги сегодня выступают как партнеры и
союзники. Новый международный экономический порядок предлагает новые условия сотрудничества, принимая за основу идею сокращения
непредсказуемости в будущем, одновременно,
по мере возможности, стараясь поднимать
политическую и экономическую стабильность во
всем мире.
Считаем важным подчеркнуть, что новый
мировой экономический порядок станет реальностью лишь тогда, когда его установлением
займуться не одни развитые страны, а все
мировое сообщество. На наш взгляд, можно
признать полным правалом работу UNCTAD,
которая так и не сумела реально содействовать
процессу формирования нового мирового
экономического порядка. Эта организация, созывая форумы раз в четыре года, ограничивается
одними докладамаи и рекомендациями, которые
принимаются развитыми странами в той мере, в
какой они соответствуют их интересам. В
остальном они просто игнорируются. Более
того, деятельность этой организации в какой-то
мере повторяет и дублирует функции ВТО,
которая также имея свои недостатки в
управлении, в то же время обладает силой
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принуждения своих решений и правил игры
вплодь до экономических санкций.
Вопреки усиливающейся тенденции глобализации, наблюдаются попытки совершенствования моделей развития национальных хозяйств,
в лучшем случае – региональных образований
типа ЕС. Так и не наблюдается никакой
координации или попыток управления мировым
хозяйством. Доллар, будучи мировой валютой,
управляется финансовым менеджментом одной
страны, а другая мировая валюта – евро управляется региональными структурами. Очевидно,
что настоящий выход из глобального финансового тупика возможен только тогда, когда в
процессе управления мировым хозяйством будут
участвовать также развивающиеся страны. При
этом, указанные страны смогут найти свое место
в мировом хозяйстве, в первую очередь, путем
сокращения и ликвидации существующих уроз и
обеспечения внутри и внешнеэкономической
безопасности, а также с помощью реализации
своих конкурентных преимуществ посредством
использования эффективных методов и принципов экономической дипломатии.
Указанные
вопросы, по нашему убеждению, должны быть
среди приоритетов, составляющих национальную повестку Армении.
В частности, внешнеэкономическая безопасность, также как и другие компоненты экономической безопасности государства представляет
собой сложную и многоплановую конструкцию.
Будучи частью системы национальной безопасности, она одновременно составляет основу для
формирования всех входящих в ее структуру
элементов: военной, технологической, продовольственной, экологической безопасности и др.
Обеспечение экономической безопасности это гарантия независимости страны, условие
стабильности и эффективной жизнедеятельности
общества, достижения успеха. Это объясняется
тем, что экономика представляет собой одну из
жизненно важных сторон деятельности общества, государства и личности, и, следовательно,
понятие национальной безопасности будет
пустым словом без оценки жизнеспособности
экономики, её прочности при возможных
внешних и внутренних угрозах. Поэтому
обеспечение
экономической
безопасности
принадлежит к числу важнейших национальных
приоритетов.
Для экономической безопасности значение
имеют не сами показатели, а их пороговые
значения. Пороговые значения - это предельные
величины, несоблюдение значений которых
препятствует нормальному ходу развития
различных элементов воспроизводства, приводит к формированию негативных, разру-

шительных тенденций в области экономической
безопасности. В качестве примера (по отношению к внутренним угрозам) можно назвать
уровень безработицы, разрыв в доходах между
наиболее и наименее обеспеченными группами
населения, темпы инфляции. Приближение к их
предельно допустимой величине свидетельствует о нарастании угроз социально – экономической стабильности общества, а превышение
предельных, или пороговых, значений – о
вступлении общества в зону нестабильности и
социальных конфликтов, то есть о реальном
подрыве экономической безопасности [7].
С точки зрения внешних угроз в качестве
индикаторов могут выступать предельно
допустимый уровень государственного долга,
сохранение или утрата позиций на мировом
рынке, зависимость национальной экономики и
её важнейших секторов (включая оборонную
промышленность) от импорта зарубежной техники, комплектующих изделий или сырья.
Обеспечение внешнеэкономической безопасности региона должно также исходить из
учета двух составляющих: внешних (международные и региональные) и внутренних факторов.
Обеспечение внешнеэкономической безопасности для Армении не менее важно, чем
обеспечение
экономической
безопасности
внутри страны. Исторически сложившаяся
ситуация в нашем регионе, к сожалению, очень
плохо сказывается больше всего на Армению,
точнее на внешнеэкономическиую деятельность.
Факторы влияющие на внешнеэкономическую безопасность на региональном уровне. Для
последних 30 лет, экономические отношения
между тремя государствами Южного Кавказа
снизились и прекращались вообще, из-за
региональных конфликтов и блокад. Следует
заметить, что прежние экономические отношения зависели не от заинтересованности получения прибыли, а большей частью от политических и идеологических причин. Обстоятельства ограничивали возможность выбора партнера и снижали важность торговых путей между
Европой и Азией.
После распада СССР Южный Кавказ пережил ряд межгосударственных конфликтов, которые привели к искажению торговых потоков в
регионе. Начиная с периода 1991 г. по сей день
Армения и Грузия испытывали огромный
дефицит в торговом балансе. Азербайджан
сумел выйти из этого состояния уже в 2000 г.
Армения пострадала больше других в регионе:
закрытые границы Армении с Азербайджаном и
Турцией препятствуют появлению свободных
торговых потоков между этими тремя странами.
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Таблица 1. Торговые потоки по товарам на Южном Кавказе
Экспортеры

Импортирующие страны
Армения

Армения

Азербайджан
Грузия

Иран

Россия

Турция

Азербайджан

Грузия

Иран

Россия

Турция

Спиртные
Электричество
напитки,
Шкура , и
,
Электричество
синтетический
кожа
Х
---цемент,
металлолом,
каучук, сплав
спиртные
медь
железонапитки
молибдена
Сырая нефть и
Дизель,
Электричество
Дизель,
----Х
нефтепродукт
металлолом
, табак, сырая пластмасса,
ы
алюминия
нефть
сырая нефть
Машины и
ЭлектриМеталлолом,
Нефтепродукты,
оборудование,
чество,
-----древесина,
Х
пшеница,
продукты из
металлолом,
подсолнуха
древесина
стали, станки
цемент
Строительные
машины,
Электричество,
Электричество
мебель,
пищевые
, пищевые
нефтепродукт
Х
Н/Д
Н/Д
продукты,
продукты
ы, асфальт,
нефтепродукты
пассажирские
машины
Природный газ,
Пшеница,
атомное
цемент,
-----Н/Д
Х
Н/Д
топливо,
древесина
Сигареты,
Хим.
нефтепродукты,
Машины и
продукты,
пищевые
оборудование,
пищевые
Н/Д
Н/Д
Х
продукты,
пищевые
продукты,
пшеница,
продукты
одежда
химические
продукты

С 1994 г., который считается переломным
для
экономики
Армении,
началось
востановление экономики благодаря строгой
экономической
и фискальной политики.
Внедрение внешней экономической политики
также
благоприятсвовал
восстановлению
(отчасти) внешней торговли. Более чем 40
межгосударственных
соглашений
были
заключены
и
приняты
Национальным
Собранием.
В настоящее время, несмотря на готовность
гражданского общества реформировать экономику и повысить ее конкурентоспособность,
внешние факторы, в частности, новая агрессия
Турции и Азербайджана против Арцаха и
Армении, начавшаяся 27 сентября 2020г., а
также многие нерешенные региональные
конфликты крайне отрицательно влияют на
экономическую ситуацию [8].
Рассматривая инфраструктуру на Южном
Кавказе у нас возникает следующая картина.
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Грузия и Азербайджан имеют очень важное
транзитное значение, при этом значение Грузии
для региона очень важна. Поти служит как
главный региональный морской порт и связан с
тремя странами железными дорогами. Грузия
член соглашения Xerox-Baku, которая предполагает снижение на 50% стоимости тарифов
перевозки всех товаров между Грузией,
Азербайджаном, Туркменистаном и Узбекистаном. Грузия и Армения подписали двустороннее соглашение о снижении на 25% тарифов
перевозок.
Если структурно представить торговы потоки между странами Южного Кавказа то они
будут иметь следующий вид: (см. Таблицу 1).
Из таблицы мы видим, что страны Южного
Кавказа в основном экспортируют электроэнергию и сырье для ее производства [9]. Энергетическая промышленность Армении считается
одной из развитых отраслей экономики страны.
Потенциальный годовой объем производства

электроэнергии составляет 3600 МВТ , 1000МВТ
из которых приходится на ГЭС, 815 МВТ – АЭС,
а остальное – ТЭС. Армения экспортирует сплав
меди и молибдена. Азербайджан в основном
экспортирует нефть и газ. В экспорте всех стран
присутствует минеральное сырье, в частности
алюминий и черные металы [10]. Это объясняется присутсвием бывших советских прмышленностей в регионе.
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В странах с устоявшимися пенсионными
системами пенсионные фонды, возможно, являются крупнейшим классом институциональных
инвесторов, и по прогнозам, пенсионные накопления и связанные с ними потоки капитала
окажут еще большее влияние на финансовые
рынки.[1]
Эффективное управление пенсионными
фондами предполагает четкое определение и
разделение зон ответственности операционного
контроля этого фонда. Когда формируется
пенсионная
единица,
которая
управляет
пенсионным фондом вместо бенефициаров и
членов фонда, вышеупомянутые обязанности
должны быть четко определены в уставе
пенсионной единицы соответствующими законами, договорами или любыми сопутствующими
документами. В то же время последняя должна
определить организационно-правовую структуру

пенсионной единицы, организационную структуру ее управления и ее основные цели. [2]
Как управление пенсионными фондами, так
и корпоративное управление предполагают
разделение собственности и управления. В случае управления пенсионным фондом собственность передается одной стороне для большей
экономической выгоды, в то время как другой
стороне доверяются профессиональные, эффективные управленческие навыки. Хотя основные
принципы корпоративного управления применяются к управлению пенсионными фондами,
пенсионный фонд имеет свои конкретные цели.
Основными задачами управления пенсионным
фондом являются защита прав и интересов
участников пенсионного фонда, а также обеспечение надежного источника дохода для тех, кто
сделал пенсионные взносы в фонд в срок и в
достаточном размере.

113

С другой стороны, основные цели
пенсионных фондов могут варьироваться в
зависимости от типа пенсионных планов,
которые они предлагают. Таким образом, в
случае пенсионного плана с установленными
выплатами основной целью пенсионного фонда
может быть инвестирование пенсионных
активов с целью получения максимального
доходы при минимальном риске. Основными
принципами эффективного управления пенсионными фондами являются прозрачность, подотчетность, справедливость. Согласно принципу
прозрачности, работа управляющих пенсионными фондами должна быть прозрачной для
членов и бенефициаров фонда. Последнее
наилучшим способом обеспечивается путем
публичного раскрытия информации. Принцип
подотчетности предполагает подотчетность
среди членов фонда, лиц, принимающих риски,
и других заинтересованных сторон, которым
поручены операции и управление организацией.
Принцип справедливости требует, чтобы
управляющие фондами и надзорные органы
были справедливы по отношению к членам
фондов, а последний подразумевает не только
узкую интерпретацию взаимоотношений между
управляющим фондами и членами, но и вне
организации, например, в отношении независимых директоров и регулирующих органов,
аудиторов, приглашенных экспертов.
Операционные функции пенсионного фонда,
которые должны быть определены и выполнены
включают в себя: сбор пенсионных взносов,
учет, актуарный анализ, выбор инвестиционной
стратегии, управление рисками активов, управление, контроль, предоставление необходимой
информации членам пенсионного фонда, бенефициарам, соблюдение финансовых требований.
Эффективная система управления пенсионным
фондом наглядно представлена на схеме 1.
Эти обязанности и их делегирование
должны быть четко определены в документах
пенсионного фонда.
В дополнение к основным целям и
обязанностям в учредительных документах
пенсионного фонда должны быть четко
определены права членов и бенефициаров
фонда, а также спонсоров фонда на участие в
управлении им. Назначение руководящего
органа должно осуществляться в соответствии с
уставом
пенсионного
фонда
или
соответствующими правовыми актами. Члены
пенсионного фонда и бенефициары или их
аффилированные лица также могут играть роль в
назначении членов руководящего органа фонда.
В целом, орган управления пенсионным фондом
должен отвечать за набор специализированного

персонала, а также за установление отношений с
внешними поставщиками услуг.
Подход, принятый в практике управления
пенсионными фондами, а именно утверждение
отдельного наблюдательного совета, основными
функциями которого являются отбор и контроль
органа, ответственного за реализацию стратегических решений, на сегодняшний день является
самым распространенным.
Наблюдательный
совет может составлять неотъемлемую часть
внутренней структуры управления пенсионным
фондом или может быть представлен в качестве
внешнего руководящего органа, в котором вовлеченные лица могут быть избраны членами или
бенефициарами фонда и спонсорами фонда. В
случае корпоративных пенсионных фондов
общие собрания членов и бенефициаров пенсионного фонда также выполняют определенные
надзорные функции. Осуществление надзора со
стороны такого наблюдательного совета особенно желательно, когда управляющий пенсионным
фондом является также коммерческой организацией.
Хотя орган управления пенсионным фондом
может делегировать некоторые из своих операционных обязанностей своим сотрудникам или
сторонним поставщикам услуг, он по-прежнему
ответственен за выполнение уставных целей
пенсионного фонда. Одна из этих целей: служить источником дохода для пенсионеров. В
частности, руководящий орган должен нести
ответственность за контролем качества работы,
которая была делегирована сторонним поставщикам услуг. Основные функции, такие как
разработка инвестиционной политики и контроль рисков, должны также выполняться
руководящим органом или ему должен быть
предоставлен доступ к услугам подкомитетов
или внешних консультативных органов.
Основные стратегические и надзорные
обязанности руководящего органа должны
включать:
1. Определение основных целей пенсионного
фонда и ключевых рисков и разработка
соответствующей политики
2. Контроль работы пенсионного фонда, с
целью обеспечения достижения основных
целей,
поставленных
перед
фондом
(своевременная выплата обещанного или
целевого пенсионного дохода, надлежащее
управление рисками, включая диверсифицированное распределение активов, а также
рентабельность управления и т. д.).
3. Подбор внутреннего профессионального
персонала, внешних поставщиков услуг
(управляющих активами, актуариев, ауди-
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торов и т. д.), Оплата выполненных работ,
контроль, замена при необходимости.
4. Обеспечить соответствие деятельности
пенсионного фонда требованиям нормативных правовых актов, регулирующих деятельность сектора.
5. Членам пенсионного фонда должны быть
предложены удобные варианты инвестирования, а также предоставление информации и системы консультаций членам фонда.
Хотя основной целью руководящего органа
является наилучшим образом служить интересам
членов пенсионного фонда, бенефициаров,
необходимо всегда стремиться обеспечить
высокое качество предоставляемых услуг при
минимально возможных затратах.
Для обеспечения наиболее эффективного
функционирования органа управления пенсионным фондом необходимо принять меры для
привлечения последнего к ответственности за
свои ошибки или неумелое руководство. Такое
обязательство может, в некоторых случаях, быть
финансовым, при котором страхование таких
обязательств позволит пенсионному фонду
укрепить его способность восстанавливаться
после финансовых потерь, вызванных плохим
управлением.
Для того, чтобы наилучшим образом обеспечить ответственность руководящего органа,
необходимы:
• Регулярные встречи членов руководящего
органа,
• Участие всех членов руководящего органа
в процессе принятия решений;
• Предоставление актуальной информации о
принятых решениях членам пенсионного фонда
и бенефициарам;
• Предоставление информации Наблюдательному совету на регулярной основе;
• Предоставление отчетов о деятельности
пенсионного фонда органам, контролирующим
пенсионную систему;
• Обеспечение механизмов прозрачного
отбора членов правления (включая возможность
включения членов и бенефициаров пенсионного
фонда в состав руководящего органа);
• Создание соответствующих последовательных процессов планирования.
Как мы уже упоминали, эффективным
способом повышения ответственности пенсионного фонда является привлечение представителей бенефициаров этого фонда в руководящий
орган. Однако, если члены пенсионного фонда
имеют возможность участвовать в выборах
членов руководящего органа, необходимо создать условия для честных и прозрачных выборов. Кроме того, бенефициары членов фонда

должны получать своевременную биографическую информацию о членах руководящего органа
(возраст, количество лет службы в пенсионном
фонде, квалификация, опыт работы и т. д.).
Для обеспечения эффективного управления
пенсионным фондом необходимо установить
минимальные критерии соответствия для членов
его органа управления.[3, с. 1134-1135]
Для того чтобы руководящий орган эффективно выполнял свои обязанности и действовал
как коллективный орган, необходимо, чтобы
навыки членов руководящего органа были
сбалансированы и дополняли друг друга. С этой
целью руководящий орган может составить
список необходимых навыков для выявления
существующих недостатков. В то же время как
профессиональная квалификация членов руководящего органа, так и необходимый опыт работы
должны зависеть от обязанностей данного члена.
Желательно, чтобы хотя бы несколько членов
имели соответствующую профессиональную
квалификацию, опыт работы для принятия ключевых решений, таких как разработка инвестиционной стратегии. Затем, в качестве ключевого
предварительного условия, желательно, чтобы
все члены руководящего органа обладали
необходимыми знаниями, чтобы понимать
решения профессионалов в области управления
пенсионными фондами.[4, с. 716]
В то же время, в качестве ключевого предварительного условия, орган управления пенсионным фондом должен обратиться за советом к
соответствующим экспертам, он может делегировать свои функции подкомитетам пенсионного
фонда, руководству среднего звена или внешним
поставщикам услуг. Управление пенсионным
фондом может нуждаться в консультантах для
предоставления других профессиональных услуг
для выполнения таких функций, как инвестиционные и финансовые процессы. Руководящий
орган должен иметь право назначать, оценивать
и отстранять таких советников. Необходимо
обеспечить, чтобы руководящий орган принимал
решения на основе нескольких источников
информации.
Одной из важнейших функций органа
управления пенсионным фондом является
внутренний контроль.
Для обеспечения внутреннего контроля
необходимо: [5, с. 1454]
1. Регулярно пересматривать механизмы
вознаграждения, обеспечивая, чтобы лица,
ответственные за надзор за деятельностью
пенсионного фонда, получали адекватную
компенсацию.
2. Регулярно проверять внутренние управленческие информационные системы, операци-
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онное программное обеспечение, системы
бухгалтерского учета и финансовой отчетности.
3. Выявлять и отслеживать потенциальные
ситуации конфликта интересов и, при необходимости, вносить соответствующие исправления.
4. Разработать эффективную систему измерения риска, включая эффективный внутренний
аудит.
5. Регулярно оценивать соответствие своей
деятельности
нормативно-правовым
актам,
регулирующим сферу.
Необходимо создать механизмы, позволяющие регулярно оценивать персонал пенсионного фонда, а также работу внешних поставщиков услуг. Руководящему органу будет полезно
провести собственную оценку эффективности, а
также связаться с внешней организацией и, при
необходимости, с комитетом по надзору, который проведет внутреннюю работу, а также
анализ и оценку эффективности.
Помимо оценки деятельности руководящего
органа, необходимо оценивать деятельность всех
лиц и организаций, участвующих в управлении
пенсионным фондом. Чтобы эффективно оценить работу последних, необходимо установить
соответствующие критерии, благодаря которым
станет понятно, насколько эффективно они
сработали. О результатах регулярной служебной
аттестации следует сообщать соответствующим
лицам, принимающим решения, и, при необходимости, Наблюдательному совету Пенсионного
фонда, а также отраслевому регулирующему
органу, членам фонда и бенефициарам. Установленные
критерии
следует
периодически
пересматривать, чтобы гарантировать их соответствие целям пенсионного фонда.
В то же время следует отметить, что вполне
возможно предоставить адекватную денежную
или материальную компенсацию за лучшую
работу.
Поэтому для оптимальной организации
оценки заработной платы лиц, ответственных за
деятельность контроля пенсионного фонда,
необходимо создать комиссию по вознаграждениям. Однако следует с особой тщательностью
подходить к выбору и оценке системы
вознаграждения сотрудников.
Внутренняя информационная система играет важную роль в обеспечении эффективного
управления пенсионным фондом, что позволяет
членам руководящего органа получать своевременную, точную, полную и легкодоступную
информацию. С другой стороны, руководящий
орган пенсионного фонда должен предоставлять
профессиональных поставщиков услуг, таких
как актуарии, управляющие активами, консуль-

танты и т. д. Которые также будут своевременно
получать точную информацию, что позволит им
более эффективно выполнять свои обязанности.
Подводя итог вышесказанному, попробуем
предложить основные правила управления
пенсионным фондом.
Одна из важнейших функций управляющего
пенсионным фондом - управление активами этого фонда, что должно осуществляться в
соответствии с основной целью фонда, которая
заключается в том, чтобы служить надежным
источником пенсионного дохода.
Управляющий пенсионным фондом обязан
инвестировать пенсионные активы в соответствии с потребностями пенсионного фонда или
плана. Для наилучшего управления активами
пенсионного фонда необходимо обеспечить
участие высококвалифицированных специалистов в процессе управления либо в качестве члена
руководящего органа, либо в качестве приглашенного внешнего советника. Управляющий
пенсионным фондом обязуется инвестировать
активы в интересах участников фонда.
Стороны, ответственные за управление
процессом инвестирования пенсионных активов,
должны разработать инвестиционную политику
и представить ее в письменном виде. Инвестиционная политика должна определять финансовые цели пенсионного фонда и способы их
достижения. Инвестиционные цели должны
быть соизмеримы с планируемыми обязательствами пенсионного фонда как в краткосрочной,
так и в долгосрочной перспективе. Одним из
краткосрочных обязательств пенсионного фонда
является выплата пенсионных доходов, заработной платы, административных расходов и
комиссий пенсионеров и т. Д.
Инвестиционная политика должна определять стратегическое расположение активов,
включая долгосрочный пул активов основных
инвестиционных групп, общие показатели пенсионного фонда и средства постоянного контроля. В разработанной инвестиционной политике
также должны быть установлены соответствующие критерии оценки результатов деятельности, а также допустимый уровень отклонения
фактических результатов от этих критериев.
Инвестиционная политика должна показывать, будут ли менеджеры участвовать в регулировании внутренних или внешних инвестиционных процессов, в то же время обозначать
пределы их деятельности и ответственности и,
соответственно, постепенно оценивать их
результаты. Если ожидается делегирование
функции управления активами, следует подготовить контракт на управление инвестициями, в
результате чего инвестиционная политика
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должна аналогичным образом учитывать затраты на управление инвестициями и связанные с
ним процессы, включая затраты на исследования, а также затраты внешних поставщиков
услуг.
Обычно, вводя количественные ограничения на инвестиции по типу активов, регулирующий орган четко ограничивает возможные
стратегии распределения активов управляющих
пенсионными фондами. Такие ограничения
обычно представлены как предельно допустимые лимиты на вложения в различные типы
рынков активов.
Для обеспечения принципа диверсификации
в случае установления максимальных лимитов
вложений в определенные группы активов
необходимо установить процесс, в соответствии
с которым пенсионные фонды в случае
превышения установленного максимального
порога будут своевременно корректировать свои
портфели. Такие руководящие принципы
должны предусматривать процесс исправления
установленных максимальных отклонений из-за
временных колебаний стоимости активов
пенсионного фонда на рынке.
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Схема 1. Эффективная система управления пенсионным фондом
Основаня цель пенсионного фонда
Прозрачность

Подотчетность

Честность

Наблюдательный совет

Члены фонда и
бенефициары

Совет директоров

Комитет по
аудиту

Комитет по
назначениям /
вознаграждениям

Инвестиционный
комитет
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Ответственность

Комитет по
управлению
рисками

Комитет по
исследованию
поведения
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профессиональное общество в процессе реализации дальнейших действий и принятия соответсвуюших мер.
Ключевые слова: внутренний аудит, пандемия, коронавирус, кризис, удалённый аудит
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Մարդկությունն իր գոյության ողջ ընթացքում պարբերաբար բախվել է ճգնաժամային
իրավիճակների՝ ֆինանսատնտեսական, համաճարակա-համավարակային, պատերազմական, տարերային աղետների և այլ տեսքերով: Դրանցից յուրաքանչյուրն իր ուրույն
հետքն է թողել ոչ միայն պատմության էջերում, այլև առհասարակ կյանքի որակի
փոփոխման և տարբեր բնագավառների,
գործունեությունների ու մասնագիտությունների տրանսֆորմացիոն գործընթացներում:

2019թ. վերջերից ի հայտ եկած նոր տեսակի կորոնավիրուսային բռնկումը՝ հայտնի
Covid-19 անունով, արագորեն տարածվելով
ողջ աշխարհով մեկ և հռչակվելով որպես
պանդեմիա (համավարակ), համալրեց վերը
նշված համաշխարհային ճգնաժամերի ցանկը: Միլիոնավոր վարակակիրներ, հարյուր
հազարավոր մահեր. առողջապահական գլոբալ այս խնդիրը հարվածեց և դեռ շարունակում է հարվածել տարբեր երկրների տնտեսություններին՝ իր հետ բերելով նորանոր
ռիսկեր և մարտահրավերներ:
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Համավարակի տարածման արդյունքում
բնականոն կյանքը ենթարկվեց տարատեսակ
փոփոխությունների, սովորական թվացող
գործունեության տեսակներն ստիպված եղան
շարժվել համավարակի թելադրած նոր
կանոններով՝ հեռավար ուսուցում, հեռահար
աշխատանք, բազմատեսակ սահմանափակումներ, արտակարգ ռեժիմ և այլն: Կյանքի և
առողջության համար մղվող պայքարն
իրականում տարվում է մի քանի ճակատով,
քանի որ համավարակը նպաստեց նաև
ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական ցուցանիշների վատթարացմանը՝ գրանցվեց գործազրկության աճ, տնտեսական ակտիվության
նվազում, գործունեության մի շարք տեսակների համար կյանքն ընդհանրապես կանգ
առավ, իսկ երկրների միջև առևտրատնտեսական հարաբերությունները, մեղմ ասած,
դանդաղեցին:
Այս
ամենին
զուգահեռ
շարունակվում են մշակվել մեխանիզմներ՝
նոր կանոններին համահունչ հնարավորինս
արդյունավետ գործունեություն ծավալելու
համար, ինչի արդյունքում կարիք է զգացվում
նաև վերանայելու և վերաիմաստավորելու մի
շարք մասնագիտություններ ու աշխատանքային գործունեության տարբեր ուղղություններ: Այս հարցում, բնականաբար, բացառություն չէ նաև ներքին աուդիտը: Պարզելու
համար, թե ինչ նոր խնդիրներ ու մարտահրավերներ են ի հայտ եկել ներքին աուդիտի
համար և թե ինչ անելիքներ ունի ու դեռ
կունենա այն, նախ փորձենք հասկանալ՝ ինչ է
առհասա-րակ իրենից ներկայացնում ներքին
աուդիտը:
Ընդհանուր առմամբ ներքին աուդիտն
անկախ,
անաչառ
հավաստիացման
և
խորհրդատվական գործառույթ է՝ կազմակերպության գործառնությունները բարելավելու և արժեք ավելացնելու համար: Այն
օգնում է կազմակերպությանն իրագործել իր
նպատակները՝ հետևողական մոտեցմամբ
գնահատելով և բարելավելով ներքին հսկողության, ռիսկերի կառավարման և կորպորատիվ
կառավարման
գործընթացների
արդյունավետությունը
[1]:
Սահմանումն
արդեն իսկ հուշում է, որ ներքին աուդիտը
պարզապես չի կարող անմասն մնալ վերը
նշված
գործընթացներից:
Ճգնաժամային
իրավիճակներն ուղղակիորեն ազդում են

կազմակերպության արժեքի, հեղինակության, ընդհանուր գործառնությունների վրա և
նոր խնդիրներ են ստեղծում ներքին հսկողության համակարգի ու ռիսկերի կառավարման գործընթացների համար: Այս առումով հարկ է հասկանալ, թե ինչ կոնկրետ
դերակատարություն ունի ներքին աուդիտը
նշված համատեքստում:
Նշենք,
որ
ուսումնասիրությունների
համաձայն՝ լրջագույն բաց կա պոտենցիալ
ճգնաժամային իրավիճակների մասով կազմակերպությունների
խորհուրդների
անդամների իրազեկվածության և այդ իրավիճակներին կազմակերպությունների փաստացի պատրաստվածության միջև: Միևնույն
ժամանակ ճգնաժամային փորձագետներն էլ
համաձայնության են եկել այն գաղափարի
շուրջ, որ ճգնաժամակայունությունը կապված
է պատրաստվածության հետ, և ներքին
աուդիտն այս գործընթացում առանցքային
դերակատարություն ունի: Աուդիտորների
լայն հմտությունները, կազմակերպությունում
ունեցած դիրքը և գործառնությունների մասով
խորը
գիտելիքները
կարող
են
օգնել
կազմակերպություններին
պատրաստվել
անխուսափելի ճգնաժամերին և ճանաչողական մակարդակից տեղափոխել վերջիններիս ճգնաժամային ճկուն պատրաստվածության կարգավիճակի՝ պատրաստ դիմակայելու, արձագանքելու և խոշոր քայքայիչ
իրադրություններից վերականգնվելու [2]:
Այստեղ հարկ է նշել նաև, որ ներքին աուդիտի
մասնագիտական գործունեության միջազգային ստանդարտների համաձայն՝ ներքին
աուդիտը հաշվետու է կազմակերպության
գործադիր ղեկավարությանն ու խորհրդին,
ընդ որում` կազմակերպական անկախությունն արդյունավետորեն ապահովվում է, երբ
ներքին աուդիտի ղեկավարը ֆունկցիոնալ
առումով հաշվետու է խորհրդին [3]: Նշվածն
առավել պարզ է դարձնում, թե ինչ հարաբերությունների մեջ է գտնվում ներքին աուդիտը
կազ-մակերպության
ղեկավարության
և
խորհրդի հետ և թե ինչ կարգավիճակով ու ինչ
հարթություններում կարող է իրականացնել
իր գործառույթները:
Անշուշտ, գլոբալ պանդեմիկ ճգնաժամի
հետևանքները կազմակերպությունների արժեքի, հեղինակության և տարատեսակ գոր-
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ծառնությունների վրա արդեն զգացվում են և
դեռ կզգացվեն, քանի որ ճգնաժամն այս կամ
այն ձևով թակել է գրեթե բոլորի դռները, և այդ
«հյուրին» ընդունելուն դժվար թե բոլորը
պատրաստված լինեին: Թեպետ պատմությանը հայտնի են մեծաթիվ և տարատեսակ
ճգնաժամային իրավիճակներ, այդուհանդերձ,
քիչ չեն այն կազմակերպությունները, որոնք
գործունեություն են ծավալում այն համոզմամբ, որ մեծամասշտաբ ճգնաժամեր այլևս
չեն լինի, իսկ լինելու դեպքում էլ կշրջանցեն
կամ նվա-զագույն ազդեցություն կթողնեն
իրենց գործունեության վրա: Հենց այդ
մտայնությունն է այն պատճառներից մեկը, որ
կազմակերպությունները պատշաճ պատրաստվածություն չեն ունենում անակնկալ
թվացող
ճգնաժամային
իրավիճակներին
դիմագրավելու համար:
Գաղտնիք չէ, որ հատկապես վերջին
ճգնաժամերից հետո և՛ ներքին, և՛ արտաքին
աուդիտի մասով պարբերաբար բազմաթիվ
հարցեր ու քննարկումներ են առաջանում,
քանի որ շատ հաճախ միայն լուրջ խնդիրների բախվելուց հետո է ծագում «իսկ ու՞ր էր
աուդիտը» հարցը: Կարծում ենք, որ այս
ճգնաժամի պարագայում ևս, եթե ոչ արդեն,
ապա մոտ ապագայում այդ հարցադրումը
կկատարվի, որովհետև արդեն իսկ նշմարվում են կազմակերպություններ, գերատեսչություններ, կառավարություններ, որոնք
հաջողել են պանդեմիայի դեմ պայքարում, և
այնպիսիք, որոնք ակնհայտորեն ձախողել են
այդ պայքարը:
Ճգնաժամային իրավիճակը և գործող
տարատեսակ
սահմանափակումները
մի
շարք բարդություններ են առաջացրել կազմակերպությունների համար՝ հաճախորդների սպասարկման, գործընկերային հարաբերությունների և առհասարակ բնականոն
աշխատանքային գործընթացների իրականացման հետ կապված: Նշվածն ուղղակի կամ
անուղղակի կերպով սպառնում է կազմակերպությունների հեղինակությանը, ֆինանսական կայունությանը, որոշների դեպքում՝
նույնիսկ գործունեության շարունակականությանը: Մեծանում է անհամապատասխանությունների,
խարդախությունների
(fraud),
կիբերվտանգների և նմանատիպ այլ լուրջ
խնդիրների առաջացման հավանականու-

թյունը: Սրան զուգահեռ հեռահար աշխատանքը, մասնավորապես՝ հեռահար աուդիտը
(remote audit), բախվում է նոր մարտահրավերների: Նոր մեխանիզմների, հնարքների ու տեխնիկաների մշակման անհրաժեշտություն է առաջանում արդյունավետ
հեռահար աուդիտի իրականացման համար,
որին էլ գումարվում է այն հանգամանքը, որ
կազմակերությունների մի մասի դեպքում,
մասնավորապես, տեղեկատվական անվտանգության նկատառումներից ելնելով, սահմանափակվում է հասանելիությունը կազմակերպության
ներքին
համակարգերին:
Եվ,
այդուամենայնիվ, նշված պայմաններում էլ
ավելի է սրվում ներքին աուդիտի, ինչպես նաև
վերջինիս
դերի
վերաիմաստավորման
անհրաժեշտությունը:
Այս առումով հետաքրքրական են Ներքին
աուդիտորների ինստիտուտի (ՆԱԻ, IIA),
Ներքին աուդիտորների ինստիտուտների
եվրոպական կոնֆեդերացիայի (ECIIA) և Ernst
&
Young
աուդիտորական
կազմակերպության դիտարկումներն ու իրականաց-րած
վերջին հարցումների արդյունքները:
2020թ. ապրիլի 9-13-ն ընկած ժամանակահատվածում ՆԱԻ (IIA) կողմից Հյուսիսային Ամերիկայի ավելի քան 400 ներքին
աուդիտի ղեկավարների (Chief audit executive,
CAE) շրջանում անցկացված հարցման
արդյունքում պարզվել է, որ
Covid-19-ի
հետևանքով
երկարաժամկետ
հատվածի
համար ֆինանսական կայունության հետ
կապված լուրջ մտահոգություններ առկա են
առավելապես
առողջապահության
և
սոցիալական աջակցության, արտադրական,
կրթական,
ինչպես
նաև
սպառողների
անմիջական
մասնակցության
(consumerfacing) ոլորտներում (մանրածախ առևտուր,
սննդի ոլորտ, տուրիզմ), իսկ ամենաքիչը՝
ֆինանսների և ապահովագրության ոլորտներում: Հարցվածների յուրաքանչյուր 10-ից 3ը նշել են, որ Covid-19-ը հանգեցրել է բյուջեի
կրճատման: Ինչ վերաբերում է կարճաժամկետ հատվածում բյուջեի փոփոխությունների համատեքստում ներքին աուդիտի գործառույթներին՝ 59%-ի պնդմամբ
փոփոխություններ տեղի չեն ունեցել, 30%-ի
դեպքում՝ կրճատվել են, 2%-ի դեպքում՝ աճել:
Մասնակիցների 74%-ը նշել է, որ Covid-19-ի
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արդյունքում ներքին աուդիտի աշխատակազմում
(ներառյալ
համապատվիրման
(cosourcing) և արտապատվիրման (outsourcing)
դեպքերը) փոփոխություններ տեղի չեն
ունեցել, 21%-ի դեպքում նվազել են, 3%-ի
դեպքում՝ աճել: Հարցվածների գերակշռող
մեծամասնությունը նշել է, որ աուդիտի
պլանում թարմացումներ են կա-տարվել՝
հասցեագրելով համավարակի հետ կապված
ռիսկերը, իսկ 53%-ի պատասխանների
համաձայն՝ ներքին աուդիտի աշխատակազմին պատվիրակվել են ոչ աուդիտորական
աշխատանքներ [4]:
Հանրային հատվածի ներքին աուդիտի
վրա համավարակի ազդեցության վերաբերյալ ԱՄՆ-ն, Կանադան և Կարիբյան երկրները
ներկայացնող ավելի քան 400 ներքին
աուդիտի ղեկավարների շրջանում ՆԱԻ
կողմից անցկացված հարցումը հետաքրքիր
պատկեր
է
ներկայացնում
առանձին
հատվածների մասով: Համաձայն նշված
հարցման
արդյունքների՝
հանրային
կառավարման ոլորտում ներքին աուդիտի
ջանքերն ըստ առաջնահերթության առավելապես աճել են համապատասխանաբար
կիբերանվտանգության և առհասարակ ՏՏ
ոլորտի, բիզնեսի շարունակականության,
ծախսերի վերահսկման/կրճատման և խարդախությունների հետ կապված աշխատանքների գծով, հանրային կրթության ոլորտում՝ առողջության և անվտանգության,
բիզնեսի շարունակականության, ձեռնարկության ռիսկերի կառավարման (Enterprise
risk management, ERM) և կիբերանվտանգության գծով, իսկ առողջապահության և սոցիալական աջակցության ոլորտում՝ ծախսերի
վերահսկման/կրճատման, բիզնեսի շարունակականության, ERM և համապատասխանության (օրենսդրաիրավական, ոչ ֆինանսական հաշվետվությունների) գծով [5]:
«Covid-19-ի ազդեցությունը հանրային
հատվածի ներքին աուդիտի վրա» խորագ-րով
ECIIA կողմից 2020թ. մայիսին կազմակերպված վեբինարի շրջանակներում իրականացված հարցմանը մասնակցել են 183
ներկայացուցիչներ
տարբեր
երկրներից:
Հարցվածների 67%-ի պնդմամբ՝ համավարակն ազդեցություն չի թողել ներքին աուդիտի բյուջեի վրա կարճաժամկետ հատվածում,

14%-ի պնդմամբ՝ այն նվազել է, 10%-ի
դեպքում՝ աճել: Մասնակիցների 80%-ը նշել է,
որ պանդեմիայի պայմաններում ներքին
աուդիտի աշխատակազմին աուդիտի հետ
կապ չունեցող առաջադրանքներ չեն պատվիրակվել, իսկ 20%-ի դեպքում պատվիրակվել են: Մասնավորապես, Գերմանիայի շատ
կազմակերպություններում ներքին աուդիտին այլ՝ ոչ աուդիտորական գործառույթներ
են պատվիրակվել, և այս առումով ուշագրավ
ասպեկտ է ներքին աուդիտի անկախության
պահպանումը:
Վերոնշյալ
հարցման
մասնակիցների 50%-ը նշել է, որ դժվարությունների են հանդիպել հեռահար աուդիտներ
իրականացնելիս,
ընդ
որում՝
չնայած
արագության, հարմարավետության և ժամանակի ու միջոցների խնայման տեսանկյունից հեռահար աուդիտի նախընտրելիությանը՝ այն բավականին բարդ է նոր մարդկանց հետ աշխատելիս: Հարցվածների 32%-ը
թարմացրել է աուդիտի պլանը՝ հասցեագրելով Covid-19-ի հետ կապված ռիսկերը, 28%ը նոր ի հայտ եկող ռիսկերի բացահայտմանն
է
հասցեագրել,
24%-ն
էլ՝
ռիսկերի
գնահատման վերանայմանը: Մեծ Բրիտանիայում, մասնավորապես, համավարակից տուժածների 3 խումբ են առանձնացրել՝
նշանակալի տուժածներ, մասնակի տուժածներ, նվազ տուժածներ, և ըստ այդմ էլ առավել
հեշտությամբ են կարողացել կատարել
պահանջվող փոփոխություններն աուդիտի
պլանում, ընդ որում՝ ռիսկերի գնահատումն ու
աուդիտի պլանը թարմացվել են եռամսյակային կտրվածքով: Ընդհանուր հարցմանը մասնակցածների 52%-ի դեպքում
աուդիտի պլանի որոշ հանձնառություններ
(engagement) չեղարկվել են, 21%-ի դեպքում՝
նորերն են ավելացվել, 20%-ի դեպքում՝ որոշ
հանձնառությունների շրջանակը կրճատվել է,
7%-ի դեպքում էլ՝ ընդլայնվել: Մասնավորապես՝ Իտալիայում հանրային հատվածը
42%-ով փոփոխել է աուդիտի պլանը և
ընդլայնել հանձնառությունների շրջանակը՝
ընդգրկելով Covid-19-ի ազդեցությունը. աճել է
նաև կիբերանվտանգության ռիսկը հեռա-հար
աուդիտի պայմաններում: Ինչ վերաբերում է
ներքին աուդիտի ջանքերին՝ հարցվածների
62%-ի պնդմամբ ջանքերն աճել են ռիսկերի
կառավարման, 55%-ի դեպքում՝ բիզնեսի

121

շարունակականության պլանի, 34%-ի դեպքում՝ կիբերանվտանգության, 32%-ի դեպքում՝
առողջության ու անվտանգության ուղղությամբ և այնուհետև մարդկային ռեսուրսների
կառավարման, նոր կարգավորումների համապատասխանության, ծախսերի և խարդախությունների ուղղությամբ: Մեծ Բրիտանիայում առաջնային ուշադրության են
արժանացել ֆինանսական ծախսերի, խարդախությունների, կիբերանվտանգության, ռիսկերի կառավարման և տվյալների վերլուծության
հիմնահարցերը [6]:
Ernst & Young միջազգային աուդիտորական կազմակերպության կողմից 2020թ. մայիսի 14-ից հունիսի 1-ն ընկած ժամանակահատվածում ավելի քան 370 CAE-երի և վերջինիս համարժեք ներկայացուցիչների մասնակցությամբ անցկացված գլոբալ հարցման
համաձայն՝ մասնակիցների 42%-ը նշել է, որ
հեռահար աուդիտի միջոցով հնարավոր է
գրեթե ամեն ինչ աուդիտի ենթարկել: Նշված
հարցման արդյունքների համաձայն՝ թոփ
ռիսկային ուղղությունների ցանկն ունի հետևյալ տեսքը՝ աշխատակիցների առողջություն և բարեկեցություն, աշխատակիցների ֆիզիկապես վերադարձ աշխատանքի,
մատակարարման ցանցեր և գլոբալ առևտուր, տեխնոլոգիաներ և տեղեկատվական
անվտանգություն, լիկվիդայնություն, մարդկային կապիտալ և խարդախություններ:
Հարցվածների 69%-ը փոփոխություններ է
կատարել աուդիտի պլանում, 79%-ն էլ կարծում է, որ կա անհրաժեշտություն և/կամ
հնարավորություն ներքին աուդիտի գործառնական մոդելի առնվազն 1 մասի փոփոխման համար [7]:
Մեկ այլ ուսումնասիրություն՝ իրականացված Եվրոպական բանկային վերահսկողության EBA (European Banking Authority)
կառույցի կողմից, ներկայացնում է Covid-19-ի
արդյունքում ԵՄ բանկերի համար առաջացած
հիմնական
մարտահրավերները:
Ուսումնասիրությունը փաստում է, որ բանկերը պանդեմիկ ճգնաժամ մուտք են գործել
առավել կապիտալիզացված և իրացվելի
կարգավիճակում, քան նախորդ ճգնաժա-մերի
դեպքում (այս առումով, ի դեպ, բացառություն
չեն նաև հայաստանյան բանկերը, քանի որ
վերջին տարիներին բարձրացվեց բանկերի

ընդհանուր կապիտալի նվազագույն շեմը):
Միևնույն ժամանակ՝ ուսումնասիրությունը
պնդում է, որ համավարակը բացասական
ազդեցություն է ունենալու ակտիվների որակի
վրա: Բացի այդ բանկերի գործառնական
ճկունությունը գտնվում է ճնշման ներքո: Ի
հավելումն՝ բանկերն օգտագործում են իրենց
իրացվելիության բուֆերները, և ակնկալվում
է, որ առաջիկա ամիսներին ևս կօգտագործեն
դրանք [8]: Այսպիսով, ակնհայտ է, որ
բանկային համակարգը ևս զերծ չէ գլոբալ
պանդեմիկ ճգնաժամի ազդեցություններից, և
որ բանկերի ներքին աուդիտի ստորաբաժանումների առջև նույնպես նոր խնդիրներ ու
մարտահրավերներ են ծառացել:
Ինչ վերաբերում է Հայաստանին, չնայած
հստակ վիճակագրության բացակայությանը,
այդուհանդերձ, մասնագիտական քննարկումներից և վեբինարներից պարզ է դառնում, որ
Հայաստանում նունպես ընդհանուր առմամբ
անցում կատարվել է հեռահար աուդիտի,
թեպետ այստեղ ևս այն զերծ չէ խոչընդոտներից՝ մասնավորապես ներքին համակարգերի հասանելիության, տեղեկատվական
անվտանգության, հարցազրույցների անցկացման, ինչպես նաև նոր մարդկանց հետ
աշխատելու դժվարությունների առումով:
Հանրային հատվածի մասով էլ հարկ է նշել, որ
https://www.tender-monitoring.am/՝
պետական
գնումների վերահսկողության այլընտրանքային կայքում առկա տվյալները փաստում
են, որ 2019թ. նո-յեմբերից մեկնարկած
հանրային հատվածի ներքին աուդիտի
արտապատվիրման գործընթացը, եթե ոչ
ժամանակավորապես
դադարել,
ապա
առնվազն նշանակալիորեն դանդաղել է:
Վերը նշված ուսումնասիրությունները ևս
մեկ անգամ փաստում են, որ համավարակային ճգնաժամը նոր խնդիրներ ու մարտահրավերներ է ստեղծել ներքին աուդիտի
ստորաբաժանումների համար, որոնք, թեպետ տարբեր երկրների ու գործունեությունների գծով եղած առանձնահատկություններին, այդուհանդերձ ունեն մի շարք ընդհանրություններ: Շարունակել աշխատել նախապես մշակված պլանով և պատկերացումներով՝ անտեսելով համավարակի ազդեցությունները, բնականաբար ներքին աուդիտի ոչ
մի թիմի դեպքում լիարժեքորեն չի հաջողվի,
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ուստի անհրաժեշտ է հաշվի նստել ստեղծված
իրավիճակի ու պայմանների հետ և մշակել
նոր մոտեցումներ ու գործողությունների
ցանկեր՝ առավելագույնս հասցեագրելով համավարակային ռիսկերն ու մարտահրավերները և ծածկելով դրանց առաջացրած բացերը:
Այսպիսով, ամփոփելով վերը նշվածը՝
կարելի կատարել հետևյալ առանցքային
եզրահանգումները.
 Ներքին աուդիտն առաջիկայում կարող
է խնդիրներ ունենալ կազմակերպության
արժեք ավելացնելու, ներքին վերահսկողության և ռիսկերի կառավարման բարելավման
գործում իր դերի վերահաստատման ու ամրապնդման
գործում,
քանի
որ
կազմակերպություններին ներկա ճգնաժամային
իրավիճակում և դրան հաջորդող մոտակա
ժամանակաշրջանում առավել քան երբևէ անհրաժեշտ կլինեն շոշափելի արդյունքներ:
 Աստիճանաբար կմեծանա որակյալ
խորհրդատվական
ծառայությունների
մատուցման գործում ներքին աուդիտի
դերակատարության աճի պահանջարկը, ինչը
միևնույն ժամանակ կսրի ներքին աուդիտի
անկա-խության հարցերը, քանի որ շատ նուրբ
մոտեցումներ պետք է ցուցաբերվեն այդ գիծը
չհատելու համար:
 Ճգնաժամի թելադրած նոր կանոններին
համապատասխան
մեխանիզմների
մշակմանը զուգահեռ անհրա-ժեշտ է լրջորեն
ուսումնասիրել այս և նախորդ գլոբալ
ճգնաժամային
իրավիճակներն
իրենց
հետևանքներով, ինչպես նաև կազմակերպության պատրաստվածության մակարդակն
ու
ճգնաժամերի
ընթացքում
ունեցած
հիմնական բարդությունները, և ըստ այդմ
հետագայի համար մշակել ռիսկահենք
մոտեցում՝ պարբերաբար թեստավորելով և

անհրաժեշտ բարելավումներ
նելով դրանում:

իրականաց-
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Аннотация. Макроэкономическая стабильность - одно из необходимых условий обеспечения долгосрочного
устойчивого экономического роста. Однако серьезные экономические шоки, такие как экономический кризис,
вызванный эпидемией COVID-19, негативно сказываются на макроэкономической стабильности, значительно
снижая темпы устойчивого экономического роста и усиливая влияние будущих потрясений на экономику.
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Abstract. Macroeconomic stability is one of the necessary conditions for ensuring long-term sustainable economic
growth. However, major economic shocks, such as the economic crisis caused by the COVID-19 epidemic, have a
negative impact on macroeconomic stability, significantly reducing the rate of sustainable economic growth and
increasing the impact of future shocks on the economy. Therefore, this article aims to assess the impacts of COVID-19
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on macroeconomic stability in Armenia by identifying the main causes of destabilization. The assessment was
performed using the macroeconomic stability index previously developed by the authors, which allows to identify the
main factors of macroeconomic instability.
Keywords: Macroeconomic stability, Macroeconomic stability index, COVID-19 epidemic, Economic crisis

Տնտեսության զարգացման ընթացքում ի
հայտ են գալիս բազմաթիվ և տարաբնույթ
շոկեր, որոնք պայմանավորում են տնտեսության
պարբերաշրջանային զարգացումը: Սակայն,
երբեմն շոկերը լինում են բավականին
նշանակալի՝ տնտեսությանը հասցնելով զգալի
վնասներ և փոփոխություններ առաջացնելով
տնտեսության կառուցվածքում: ՀՀ տնտեսության համար, այդպիսի խոշոր շոկերից է 20082009 թվականների համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը, որը զգալի ազդեցություն ունեցավ ՀՀ տնտեսական աճի վրա՝
առաջացնելով իրական ՀՆԱ-ի 14.1% անկում,
ինչպես
նաև
հանգեցրեց
տնտեսության
կառուցվածքի
փոփոխության:
Այնուհետև,
հաջորդ զգալի շոկը տեղի ունեցավ 2015-2016
թվականներին կապված ՌԴ նկատմամբ
կիրառված տնտեսական պատժամիջոցների
հետ, սակայն այդ դեպքում ՀՀ տնտեսությանը
հաջողվեց չգրանցել բացասական տարեկան
տնտեսական աճ, թեև 2016թ.-ի երրորդ
եռամսյակում գրանցվեց 2.5 տոկոս անկում:
Այժմ՝ 2020 թ.-ին, իր զարգացման ընթացքում է գտնվում հաջորդ խոշոր շոկը՝ COVID-19
համավարակի
տարածման
հետևանքով
առաջացած տնտեսական ճգնաժամը, որն ըստ
տարբեր գնահատականների [4, p. 2; 5]
կառաջացնի ավելի խորը անկում քան 2008-2009
թթ. համաշխարհային ճգնաժամը, ինչպես նաև
զգալի
փոփոխություններ
կառաջացնի
տնտեսական գործընթացներում: Վերոնշյալ
երկու շոկերը հանդիսանում էին արտաքին
շոկեր, այսինքն ՀՀ տնտեսություն էին
ներթափանցել արտաքին աշխարհում տեղի
ունեցող երևույթների հետևանքով, մինչդեռ
COVID-19
համավարակի
տարածումը
առաջացրել է ինչպես արտաքին, այնպես էլ
ներքին
տնտեսական
շոկեր:
Այսպես՝
համավարակի
տարածումը
հանգեցրել
է
տնտեսական անկման ողջ աշխարհում, ինչը
բնականաբար ՀՀ տնտեսության վրա կունենա
իր ազդեցությունը մի շարք փոխանցումային
մեխանիզմներով:
Միևնույն
ժամանակ,
համավարակի՝ Հայաստան ներթափանցելուց
հետո (մարտ ամսից), դրա տարածումը
կանխելու նպատակով կիրառվել են մի շարք
տնտեսական գործունեության տեսակների գծով
սահմանափակումներ, որոնք առաջացրել են
ներքին
տնտեսական
շոկեր՝
էլ
ավելի
խորացնելով տնտեսական անկման ճնշումները:
2020թ.-ի
մայիսի
կեսերից
սահմանափակումների մեծ մասը հանվել է, սակայն,

տնտեսավարողների նկատմամբ պահպանվել են
գործունեության
խստացված
կանոնները
(դիմակների կրում, ջերմաչափում, սոցիալական
հեռավորության պահպանում և այլն), որոնք
բացասական ազդեցություն են ունենում
ամբողջական պահանջարկի վրա՝ մեծացնելով
ներքին շոկերի ազդեցությունները:
Այս հոդվածում ուսումնասիրվել է համավարակի հետևանքով առաջացած տնտեսական
ճգնաժամի ազդեցությունները ՀՀ մակրոտնտեսական կայունության վրա, ինչպես նաև շոկերից
հետո
մակրոտնտեսական
կայունության
վերականգնման
շարժընթացը:
Առաջիկա
տարիների (2020-2023թթ.) մակրոտնտեսական
ցուցանիշների կանխատեսումների աղբյուր է
հանդիսացել ՀՀ կառավարության կողմից
2020թ.-ի հուլիսի 10-ի որոշմամբ հաստատված՝
2021-2023թթ. միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի
[1]
հիմքում
դրված
մակրոտնտեսական
կանխատեսումները, քանի որ դրանք հանդիսանում են ներկա պահին հնարավորինս թարմ և,
միաժամանակ, համապարփակ կանխատեսումները (առկա են կանխատեսումներ մակրոտնտեսական կայունությունը բնութագրող գրեթե
բոլոր ցուցանիշների վերաբերյալ):
Մակրոտնտեսական կայունության գնահատման համար կիրառվել է մեր կողմից
մշակված մակրոտնտեսական կայունության
համաթիվը (ինդեքսը) [3, էջ 104-112], որը
հիմնված է մակրոտնտեսական կայունությունը
բնութագրող հետևյալ հիմնական ցուցանիշների
վրա.
 գնաճի տեմպը (12 ամսյա գնաճը)
 փոխարժեքի տատանումները
 պետական պարտք/ՀՆԱ
 պետական բյուջեի պակասուրդ/ՀՆԱ
 ՀՀ ԿԲ գործառնությունների տոկոսադրույքը
 գործազրկության մակարդակը
 ընթացիկ հաշվի մնացորդ/ՀՆԱ
Հաշվի առնելով այն, որ մակրոտնտեսական
կայունության համաթիվը բաղկացած է ինչպես
արտաքին, այնպես էլ ներքին կայունությունը
բնութագրող ցուցանիշներից, շոկերի ազդեցությունների
ուսումնասիրության
ժամանակ,
հնարավոր է տարանջատել ներքին և արտաքին
ազդեցությունները:
Որպես ներքին բացասական տնտեսական
շոկեր, որոնք ի հայտ են եկել համավարակի
տարածման հետևանքով, կարող ենք առանձնացնել կառավարության կողմից սահմանված
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արդ
դեն զգացվե
ել են համա
աճարակի տարածման
տ
ն
հետ
տևանքները ՀՀ տնտ
տեսական աճի վրա:
Առա
աջին եռամ
մսյակում, ն
նախորդ տա
արվա նույն
ն
եռա
ամսյակի նկատմամբ
ն
գրանցվելլ է 3.8%
%
տնտ
տեսական աճի
ա ցուցան
նիշ, որը 3.6 տոկոսային
ն
կետ
տով ավելի ցածր է ք
քան նախոր
րդ տարվա
ա
համ
մապատասխ
խան ցուց
ցանիշը: 2020
2
թ.-ի
ի
երկ
կրորդ եռա
ամսյակը կ
կարելի է համարելլ
տնտ
տեսական ճգնաժամի
ի սկիզբը, քանի որ
ր
եռա
ամսյակային
ն ՀՆԱ-ն նա
ախորդ տա
արվա նույն
ն
եռա
ամսյակի համեմատ նվազել է մոտ 13.77
տոկ
կոսով: Գծա
ապատկեր 11-ում, ներկա
այացված է
նաև
և տնտեսական աճի կ
կանխատես
սումը 2020-2023 թվական
ններին, որն
ն արտացոլլված է ՀՀ
Հ
կառ
ռավարությա
ան՝
20200
թ.-ի
հուլիսին
ն
հաս
ստատված
միջնաժ
ժամկետ
ծախսերի
ի
ծրա
ագրում: Ըստ
տ կանխատ
տեսումների
ի 2020 թ.-ի
ի
ընթ
թացքում սպ
պասվում է 2.6% տնտեսական
տ
ն
անկ
կումը,
ի
իսկ
հաջորդող
տարիներին
տ
ն
բավ
վականին արագ
ա
վերակ
կանգնում:

տնտեսակա
ան սահմա
անափակում
մները, ինչչպես
նաև այլ հակաճգն
նաժամային
ն պարտա
ադիր
կանոնների
ի ներդրում
մը, որոնք խաթարել են
բնականոն
ն տնտեսա
ական գոր
րծունեությո
ունը:
Նշված սա
ահմանափա
ակումները հիմնական
նում
զգալի ազ
զդեցություն
ն են ունե
եցել ծառա
այությունների, առևտրի և շինարար
րության ոլո
որտների վրա՝՝ առաջացն
նելով զգալի
ի տնտեսա
ական
անկում: Ծառայութ
թյունների ոլորտի վրա
բացասակա
ան ազդեցո
ություն է ունեցել նաև
ն
զբոսաշրջո
ության կտ
տրուկ կրճ
ճատումը, որը
սակայն, որ
րոշ չափով փոխհատոււցվել է ներ
րգնա
զբոսաշրջո
ության աշխ
խուժացմամ
մբ՝ հատկա
ապես
այդ ոլորտի
ի՝ մարզերոււմ գործող տնտեսավար
տ
րողների համա
ար:
Նշված
ծ շոկերի ազ
զդեցությամբ, տնտեսա
ական
աճը, որը
ը վերջին տարիների
ին՝ 2017-22019
թվականնե
երին, եղել է բավա
ականին բա
արձր
(տարեկան
ն միջինում 6.8%) սկս
սել է գրա
անցել
բացասակա
ան միտումն
ներ: 2020թ.--ի մարտ ամ
մսից
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6.4
5.0

2007‐Q1
2007‐Q3
2008‐Q1
2008‐Q3
2009‐Q1
2009‐Q3
2010‐Q1
2010‐Q3
2011‐Q1
2011‐Q3
2012‐Q1
2012‐Q3
2013‐Q1
2013‐Q3
2014‐Q1
2014‐Q3
2015‐Q1
2015‐Q3
2016‐Q1
2016‐Q3
2017‐Q1
2017‐Q3
2018‐Q1
2018‐Q3
2019‐Q1
2019‐Q3
2020‐Q1

14.0
12.0
10.0
8.0
6.0 4.8
2.2
4.0
2.0 4.3
0.0
‐2.0
‐4.0

Տարեկան
ն աճ

Գծապատ
տկեր 2. Տասն
ներկումասյա
ա միջին գնա
աճը ՀՀ-ում1

1

2020-2023 թթ.
թ ցուցանիշն
ների կանխատ
տեսումների աղբյուրն
ա
է 2021-2023 թթ. ՀՀ
Հ միջնաժամկե
ետ ծախսերի ծրագիրը, որը
ը
հաստատվել է 2020 թ.-ի հո
ուլիսի 10-ին: [111]
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կայունությունը
ը, թե առա
աջնորդվել պետական
ն
պա
արտքի կայո
ունության առաջնահերթությամբ՝՝
ապ
պավինելով տնտեսության ինքնակ
կարգավոր-ման
ն մեխանիզ
զմի աշխատ
տանքին: Հայաստանի
Հ
ի
դեպ
պքում, ինչպ
պես ցույց է տվել նախ
խորդ երկոււ
խոշշոր շոկերի
ի պատմոււթյունը, կա
առավարու-թյոււնը ակտիվ
վ միջամտել է տնտ
տեսությանը՝՝
մեծ
ծացնելով բյուջեի
բ
պա
ակասուրդը՝ փորձելով
վ
մեղ
ղմել տնտես
սական անկ
կումը: Այդպ
պես է եղելլ
ինչպ
պես 2009,, այնպես էլ 2015--2016 թթ..
ճգն
նաժամերի ընթացքում:
ը
Բնականաբբար չի հաջջողվել նաև խուսափելլ
COV
VID-19-ի ազդեցություններից պետական
ն
բյոււջեի ցուցան
նիշների վրա
ա: Արդեն իս
սկ նկատելի
ի
է հա
արկային եկ
կամուտներ
րի նվազման
ն միտումը,,
որը
ը
զգալի
արագացե
ել
է
մա
այիս-ապրիլլ
ամի
իսներին, և փոքր-ինչ մեղմվել է հուլիսին::
Հունվար-հուլիս
ս ամիսնե
երի հարկա
ային եկա-մուտ
տների ծավ
վալը նախոր
րդ տարվա համապա-տա
ասխան ժա
ամանակահա
ատվածի նկատմամբբ
նվա
ազել է մոտ 5.1
5 տոկոսով
վ:

Մակրո
ոտնտեսակա
ան կայուն
նությունը նկան
րագրող կա
արևոր ցուց
ցանիշներից
ց մեկը՝ գնա
աճը,
վերջին տա
արիներին դրսևորում
դ
է բավակա
անին
կայուն վարքագիծ՝ մի
իաժամանակ
կ գտնվելով
վ ԿԲ
թիրախից բավականի
ին ցածր մակարդակ
կում:
Հիմք ընդո
ունելով այն
ն ենթադրոււթյունը, որ ԿԲ
թիրախը ՀՀ
Հ տնտեսո
ության համ
մար արդյոււնավետ գնաճի մակար
րդակն է, դրանից ցածր
ցուցանիշը
ը փաստաց
ցի ազդարա
արում է թույլ
թ
պահանջար
րկի մասին
ն: Հետևաբբար, թիրա
ախից
ցածր գնաճ
ճը նույնպես
ս ունենում է բացասա
ական
ազդեցություն տնտեսության վրա
ա [6, էջ 29-330] և
համարվում
մ է մակրոտ
տնտեսական
ն կայունութ
թյան
խախտող երևույթ:
ե
Ճգնաժ
ժամները հի
իմնականում
մ զգալի բա
ացասական ազ
զդեցություն
ն են ունեն
նում պետա
ական
ֆինանսներ
րի վրա: Հատկապես
Հ
հարկաբյո
ուջետային քա
աղաքականո
ության մասով, կառա
ավարություննե
երը կանգնա
ած են լինում
մ երկընտրա
անքի
առջև. խթ
թանել տնտ
տեսական ակտիվությո
ա
ունը՝
վատթարա
ացնելով
պ
պետական
ֆինանսն
ների
50.0

44.1

40.0
23.1

30.0

16.5

20.0

7.3

10.0

2.2

5.2

‐4.6
6

0.0
‐1.5

‐10.0

‐7
7.7

‐9.1

‐20.0

‐5
5.1

‐20.8
8

‐30.0
‐40.0
Հունվար

Փետրվար

Մարտ

Ապրիլ

12‐ամսյա
ա աճ

ս
Մայիս

‐32..1
Հուն
նիս

Հոււլիս

Կուտակային
Կ
աճ

Գծապա
ատկեր 3. ՀՀ պետական բյուջեի հարկայյին եկամուտնների աճը 20220 թ.-ին՝ 20199 թ.-ի համեմա
ատ, %

երի նվազոււմից,
Բացի հարկային եկամուտնե
ետական ծա
ախսերի զգ
գալի
սպասվում է նաև պե
թ
մարտի
ին՝ արտակ
կարգ դրութ
թյուն
աճ: 2020 թ.-ի
սահմանելո
ուց հետո, կառավարու
կ
ւթյունը հայտ
տարարեց մոտ
տ 150 մլրդ դրամի չա
ափով տնտե
եսությանն աջջակցություն
ն տրամադ
դրելու որոշման
վերաբերյա
ալ, որը նույյնպես կար
րելի է համա
արել
ներքին տն
նտեսական շոկ: Դա կազմում
կ
է 2019
2
թ.-ի ՀՆԱ-ի մոտ 2..28%-ը և ունի հետև
ևյալ
կառուցված
ծքը [1, էջ 422].
 25 մլրդ դրամ՝ տն
նտեսավարո
ողներին աջջակցությա
ան ծրագրե
եր, որոնք ուղղված են
ընթաց
ցիկ
իրաց
ցվելիության
ն
խնդիրն
ների
լուծմա
անը,
 25 մլր
րդ դրամ՝ սո
ոցիալական
ն աջակցութ
թյան
ծրագր
րեր,
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 80 մլրդ դր
րամ՝ տնտե
եսության վե
երականգն-ման և երկարաժա
ամկետ զա
արգացմանն
ն
ուղղված ծրագրեր,
ծ
ահուստային
ն միջոցներ
ր
 20 մլրդ դրամ՝ պա
անհրաժեշշտ վերաբա
աշխումներ իրականացի
նելու համա
ար:
Բացի վեր
րոնշյալ ծրա
ագրերից, կա
առավարու-խումներ է կատարելլ
թյոււնը նաև բարեփոխ
շահ
հութահարկի
ի կանխավ
վճարների համակար-գում
մ, ինչպես նաև տրա
ամադրվել է հարկային
ն
արձ
ձակուրդ, որի
ո
շրջանա
ակներում հարկատուհ
ներ
րը կարող են
ն 2020 թ.-ի երկրորդ եռ
ռամսյակում
մ
չիրա
ականացնելլ շահութա
ահարկի կա
անխավճար-ներ
ր:
ախկինում գործող համակարգի
հ
ի
Ըստ նա
շահ
հութահարկի
ի կանխավճ
ճարները հա
աշվարկվում
մ
և վճարվում
վ
ե նախորդ
են
դ տարվա փաստացի
ի
շահ
հույթի հիմա
ան վրա [9, հոդված 13
35, կետ 1],,

եղա
անակի ընտ
տրության հ
համար հա
այտարարու-թյոււն ներկայացնելու պ
պահանջը։ Այսպիսով,,
շահ
հութահարկի
ի՝ տնտեսա
ական պարբ
բերաշրջան-ներ
րին արձագանքելու լագը կրճ
ճատվել է՝՝
մեծ
ծացնելով որպես
ո
ավ
վտոմատ կա
այունարար
ր
շահ
հութահարկի
ի դերը:
Նման փոփ
փոխության առաջարկ մեր կողմից
ց
արվ
վել է դեռևս
ս 2018 թ.-ին
ն [3, էջ 66] ՝ նշելով, որ
ր
ավտ
տոմատ կա
այունարարն
ների դերի
ի բարձրա-ցում
մը մակրոտ
տնտեսական
ն կայունութ
թյան ապա-հով
վմանն ուղղվ
ված կարևոր
ր գործոննե
երից է: Եթե,,
շահ
հութահարկի
ի բարեփոխ
խումները կատարվեին
կ
ն
ավե
ելի շուտ, ապա
ա
2020 թ.-ին արդե
են երկրորդ
դ
եռա
ամսյակում հարկատուն
հ
ները կօգտվ
վեին ավտո-մատ
տ կերպով ավելի մե
եղմ դարձա
ած հարկա-բյոււջետային քաղաքակա
անությունից
ց՝ բարելա-վելո
ով իրենց ֆինանսակա
ֆ
ան հոսքերի
ի կայունու-թյոււն:
Հարկային
եկամո
ուտների
կորստի,,
ծախ
խսային փա
աթեթների իր
րականացմա
ան, ինչպես
ս
նաև
և
շահութ
թահարկի
փոփոխո
ությունների
ի
իրա
ականացման
ն արդյունք
քում, զգալի
ի կմեծանա
ա
2020 թ.-ի պե
ետական բբյուջեի պա
ակասուրդը՝՝
հաս
սնելով ՀՆԱ
Ա-ի նկատմ
մամբ 5.6%-ի
ի՝ նախորդ
դ
տա
արվա 1.0%--ի համեմա
ատ աճելով
վ մոտ 4.66
տոկ
կոսային կե
ետով: Համ
մեմատությա
ան համար
ր
նշեն
նք, որ 20099 թվականի
ին, պակաս
սուրդի աճը
ը
եղե
ել է ավելի մե
եծ՝ մոտ 6.99 տոկոսային
ն կետ, ինչը
ը
նաև
և պայմանա
ավորված է 2009 թվա
ականի շատ
տ
ավե
ելի խորը տն
նտեսական անկմամբ:

սակայն նա
ախատեսվա
ած է նաև կա
անխավճարն
ների
ըստ
հաշվարկմա
ան այլընտր
րանքային մոտեցում,
մ
որի հարկ
կ վճարողն
ները կարո
ող են իր
րենց
հայեցողութ
թյամբ շահո
ութահարկի
ի կանխավճ
ճարներն իրա
ականացնելլ նախորդ
դ եռամսյակի
փաստացի
ի շահույթի հիման
հ
վրա [9, հոդված 135,
կետ 4]: Սակայն,
Ս
նմ
ման տարբե
երակ ընտր
րելու
համար հարկատուն
հ
ները պետ
տք է դիմ
մում
ներկայացն
նեն
հարկ
կային
մա
արմին
մի
ինչև
ընթացիկ տարվա
տ
մար
րտի 20-ը:
2020 թ.-ի
թ
շոկի արդյունքոււմ, հարկատ
տուները ակնհ
հայտորեն ունենալու
ո
ե ավելի փոքր
են
փ
շահույթ քա
ան 2019 թվա
ականին, հե
ետևաբար, 2019
2
թ.-ի շահո
ույթի հիմ
ման վրա կանխավճ
ճարի
իրականաց
ցումը ավելլորդ բեռ է առաջացն
նում
նրանց հա
ամար: Հաշվ
վի առնելով
վ, որ 20200թ.-ի
արտակար
րգ դրությա
ան ռեժիմը սահմանվե
ել է
մարտի 166-ից, հարկ
կատուները չեն հաս
սցրել
ներկայացն
նել համապ
պատասխան
ն դիմումն
ները,
ինչի արդյո
ունքում առ
ռաջացել է օրենսդրա
ական
փոփոխութ
թյուններ կա
ատարելու կա
արիք:
2020 թ.-ի
թ
հունիս
սի 16-ին ընդունվել
ը
է ՀՀ
հարկային օրենսգրք
քում փոփ
փոխություն
ններ
կատարելո
ու մասին օրե
ենքը [12], որով
ո
սահմա
անվել
է, որ յուրա
աքանչյուր եռամսյակի շահութահա
շ
արկի
կանխավճա
արը կատա
արվում է նա
ախորդ տա
արվա
արդյունքնե
երով հաշվ
վարկված շահութահա
շ
արկի
գումարի 20
2 տոկոսի
ի և նախոր
րդ եռամսյակի
իրացման շրջանառոււթյան գումա
արի 2 տոկ
կոսի
գումարներ
րից նվազա
ագույնի չափ
փով՝ զուգա
ահեռաբար վե
երացնելով նաև կանխ
խավճարի որևէ
ո
0.0
‐0.7‐0.7

‐2.0

‐1.4‐1.6
1.9
‐1

‐3.0

‐
‐1.0

‐2.8

‐2.9

‐5.0

‐4.8 ‐4.8
‐5.5

‐5.6

44.1

40.0

34.6

3
35.9 36.3

14.9
14.5

20.0
10.0

‐7.0
‐7
7.6

Փաստաց
ցի

Կանխա
ատեսում

Փաստ
տացի

2020
2021
2022
2023

2020
2021
2022
2023

0.0

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

‐8.0

54.7

49.9

30.0

‐5.0
‐6.0

53.7
7

8
‐1.8
50.0
‐1.8

‐1.8

‐4.0

58.6

60.0

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

‐1.0

70.0

Կան
նխատեսում

Գ
Գծապատկեր
ր 4. ՀՀ պետական բյուջեի պակասուրդը
պ
և պետական պարտքը, % Հ
ՀՆԱ-ում
[ ՀՀ ՎԿ, Հայաստանի վիճակագրակա
վ
ան տարեգրքե
եր 2013-2018 և ՀՀ ՎԿ, Վիճա
ակագրական տ
տվյալների բազ
զա:
ս
և 20021-2023 թթ. կանխատեսում
կ
մների աղբյուրն է 2021-2023 թթ. ՀՀ միջնա
աժամկետ ծախ
խսերի
2020 թ.-ի սպասման
ծրագիրը,, որը հաստատ
տվել է 2020 թ.--ի հուլիսի 10-ի
ին:]

Պակա
ասուրդի փո
ոփոխության
ն փոքր լին
նելով
պայմանավ
վորված պա
արտքի մա
ակարդակի փոփոխություւնը նույնպ
պես ավելի փոքր է՝ 8.7
տոկոսային
ն կետ՝ 20009 թվական
նի 19.7%-ի համեմատ: Սակայն,
Ս
խն
նդրահարոււյցն այն է,, որ

պետ
տական պա
արտքը թեև
և ավելի փո
ոքր փոփո-խոււթյամբ, արդ
դեն մոտենո
ում է բավա
ական բարձր
ր
մակ
կարդակի՝ 60%-ին,
6
ինչչը ՀՀ օրենս
սդրությամբբ
սահ
հմանվում
է
որպե
ես
կառա
ավարության
ն
պա
արտքի սահմ
մանային շե
եմ [10]: ԱՄ
ՄՀ կողմից
ց
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մշակված և կիրառվող՝ ֆինանսա
ական շուկա
ային
հասանելիո
ություն ուն
նեցող երկր
րների պար
րտքի
կայունությյան վերլոււծության մեթոդաբա
անությամբ (M
MAC DSA
A), զարգաց
ցող երկրն
ների
դեպքում պարտքի
պ
ռիսկայնությա
ան շեմ է հա
ամարվում պա
արտք/ՀՆԱ-ի
ի 70% մա
ակարդակը [8]:
Հետևաբար
ր, կարող ենք նշել, որ պատկ
կերը
բավական վատթար
րացել է նախկին շոկի
շ
համեմատ՝՝ բացասաբա
ար ազդելով
վ մակրոտն
նտեսական կայ
այունության վրա:
Դրա հիմնական
հ
պ
պատճառն
ա է, որ եր
այն
րկու
խոշոր շոկ
կերի միջև ընկած ժա
ամանակահա
ատվածում (22010-2015թթ
թ.) կառավ
վարությանը
ը չի
հաջողվել նվազեցնել
ն
պարտքը բե
եռը: Իսկ 20182019 թվա
ականներին,, պարտքի
ի մակարդ
դակի
փոքր բա
արելավումը բավարար
ր չէր շոկ
կերի
առաջացմա
ան դեպքում ապա
ահով կեր
րպով
հարկաբյոււջետային խթանող
խ
ք
քաղաքակա
անութուն իրակ
կանացնելու համար:

Հայաստանի տնտեսո
ության կա
այունության
ն
համ
մար կարևո
որ է նաև արտաքին և ներքին
ն
ֆին
նանսական հոսքերի կ
կայունությա
ան ապահո-վում
մը, ինչն արտացոլվու
ա
ւմ է երկրի վճարային
ն
հաշվի մեծությամբ:
հաշշվեկշռի ընթացիկ
ը
մ
Իհա
արկե, կայոււնության տ
տեսանկյունից անհրա-ժեշտ
տ է վերլուծել նաև ըն
նթացիկ հա
աշվի բացա-սակ
կան մնացո
որդի ֆինա
անսավորմա
ան կառուց-ված
ծքը, քանի որ,
ո այլ հավ
վասար պայմ
մաններում,,
եթե
ե այն ֆինան
նսավորվում
մ է ուղղակի
ի ներդրում-ներ
րի հաշվին, ապա դա
ա կարելի է համարելլ
կայուն, մինչդ
դեռ պարտ
տքային գո
ործիքներով
վ
ֆին
նանսավորումը մեծաց
ցնում է անկայունուա
թյոււնը: ՀՀ տնտեսությա
տ
ան դեպքոււմ, վերջին
ն
տա
արիներին՝ 2018-2019
2
թվականներ
րին, վերո-նշյա
ալ երկու գո
ործոններն էլ ունեցել են բացա-սակ
կան զարգա
ացումներ՝ մեծացել է ընթացիկ
կ
հաշշվի պակաս
սուրդը և մի
իաժամանա
ակ վատթա-րաց
ցել է դրա ֆի
ինանսավոր
րման կառոււցվածքը:

0.0
‐2.0

‐
‐1.0

‐4.0

‐1.5

‐2.7

‐6.0
‐6.9

‐7.8

‐7.3
‐9.7
7

‐13.6

‐14.2

‐16.0

‐5.6

‐6.3

‐7.2

‐10.4 ‐10.0

‐12.0
‐14.0

Փաստացի

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2008

2007

2009

16.5
‐1

‐18.0

2011

‐10.0

‐7.3

‐7.4

2010

‐8.0

Կանխա
ատեսում

Գծապատկ
կեր 5. Ընթացցիկ հաշվի մնա
ացորդ/ՀՆԱ հարաբերակց
հ
ության (%) շա
արժընթացը
(հեղինակի
հ
հա
աշվարկներ` https://www.a
h
armstat.am/am
m/?nid=14 , [111])

բաց
ցասական պակասուրդ
պ
դը կվատթա
արանա 20199
թ.-ի
ի նկատմամ
մբ մոտ 2.5 տոկոսայյին կետով՝՝
հաս
սնելով ՀՆԱ
Ա-ի մոտ 9.7%-ին, իսկ
կ հետագա
ա
2021-2023
տա
արիներին՝
թթ.
փոքր
փ
ինչչ
կբա
արելավվի [1, էջ 18]:

2020 թ.-ին
թ
տեղի
ի ունեցած
ծ բացասա
ական
շոկերը հանգեցրել
հ
են ընթ
թացիկ հա
աշվի
վատթարա
ացման՝ հի
իմնականում
մ դրամա
ական
փոխանցոււմների
կրճատման
հետևանքով:
Սպասվում
մ է, որ 20220 թ.-ին ըն
նթացիկ հա
աշվի
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0

2020-Q3

2020-Q1
2020 Q1

2019-Q3

2019-Q1

2018-Q3

2018-Q1
2018
Q1

2017-Q3

2017-Q1

2016-Q3

2016-Q1

2015-Q3

2015-Q1

2014-Q3

2014-Q1

2013-Q3

2013-Q1

2012-Q3

2012-Q1

2011-Q3

2011-Q1

2010-Q3

2010-Q1

2009-Q3

2009-Q1

2008-Q3

2008-Q1

2007-Q3

2007-Q1

0.0

Գծ
ծապատկեր 6.
6 ՀՀ ԿԲ ռեպ
պո գործառնոււթյունների եռ
ռամսյակային միջին տոկոսսադրույքները
ը, %
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Կորոն
նավիրուսի ազդեցությյունը ֆինա
անսական շոււկաների վր
րա դեռևս ակնհայտ
տ չէ:
Կենտրոնա
ական բան
նկը 2020 թ.-ի առա
աջին
կիսամյակի
ի ընթացքոււմ ընդհանո
ուր առմամբբ 1.0
տոկոսային
ն կետով նվազեցրել
ն
է քաղաքա
ականության տոկոսադրույ
տ
ւյքը՝ սահմանելով այն 4.5%:
Սակայն, ֆինանսակա
ֆ
ան շուկայի տոկոսադրո
ույքների վրա
ա ազդեցություն է ունեցել նաև
ն
կառավարո
ությունը՝ վերոնշյալ տնտեսա
ական
միջոցառոււմների շրջա
անակներում
մ համավար
րկավորման և վարկերի տոկոսադրու
տ
ւյքների սուբսիդավորման
ն ծրագերով::
Ընդհա
անուր առմա
ամբ, և՛ դր
րամավարկա
ային,
և՛ հարկաբբյուջետային
ն խթանող քաղաքակա
ք
անությունների պայմաննե
երում, 1 տարուց ավել
ա

մկետայնութ
թյամբ դրամ
մային վարկ
կերի միջին
ն
ժամ
տոկ
կոսադրույք
քները, 20200 թվականի
ի երկրորդ
դ
եռա
ամսյակում՝ առաջին ե
եռամսյակի համեմատ,,
նվա
ազել են մո
ոտ 0.6 տո
ոկոսային կետով,
կ
իսկ
կ
կար
րճաժամկետ
տ վարկերի
ինը (մինչև
և 1 տարի
ի
ժամ
մկետով)՝ 0.1 տոկոսայ
ային կետով: Միևնույն
ն
ժամ
մանակ, փո
ոքր ինչ նվա
ազել է երկարաժամկետ
տ
վար
րկերի և ավ
վանդների մի
իջև սփրեդը
ը՝ հասնելով
վ
մոտ
տ 3.2 տոկոսային կետ
տի: Համեմ
մատության
ն
համ
մար, Գծապ
պատկեր 7-ում ներկա
այացված է
նաև
և 2009 թվականին
ն տոկոսա
ադրույքների
ի
շար
րժընթացը, որտեղից երևում է,
է որ այդ
դ
ժամ
մանակ տոկ
կոսադրույք
քների աճն ավելի մեծ
ծ
չափ
փերի էր հա
ասնում՝ զգա
ալի ավելի մեծ
մ սփրեդի
ի
պայ
այմաններում
մ:

20.0
18.0
16.0
14.0
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0

Սփրեդ

Ավանդներ
ր

2020-Q1

2019-Q3

2019-Q1

2018-Q3

2018-Q1

2017 Q3
2017-Q3

2017-Q1

2016-Q3

2016-Q1

2015-Q3

2015-Q1

2014-Q3

2014-Q1

2013-Q3

2013-Q1

2012-Q3

2012-Q1

2011-Q3

2011-Q1

2010-Q3

2010-Q1

2009-Q3

2009-Q1

2008-Q3

2008-Q1

2007-Q3

2007-Q1

0.0

Վար
րկեր

Գծապատ
տկեր 7. ՀՀ դրրամով վարկերրի և ավանդնեերի (1 տարոււց ավել ժամկեետայնությամմբ) տոկոսադր
րույքները և
սփրեդը, %

Մակրո
ոտնտեսակա
ան կայուն
նությունը բնուբ
թագրող հաջորդ
հ
ցոււցանիշը՝ գո
ործազրկութ
թյան
մակարդակ
կը, նույնպե
ես կրել է զգալի ազ
զդեցություն կորոնավիրո
կ
ուսի տարած
ծման հետև
ևանքով կիրառ
ռված ներքին սահմանա
ափակումնե
երից:
Վերջին տարիներին
տ
ՀՀ ՎԿ-ն պարբերա
աբար
վերանայոււմ է գործա
ազրկության ցուցանիշն
ների
հաշվարկմա
ան մեթոդա
աբանություւնը՝ նվազեցնելով ժամա
անակային շարքերի համադրելլիությունը: Գծ
ծապատկեր
ր 8-ում ներ
րկայացված
ծ են
գործազրկո
ության մա
ակարդակի ցուցանիշն
ները
համադրելի
ի տեսքով: Գծապատկ
կերից ակնհ
հայտ
է, որ գործա
ազրկության ցուցանիշշը զգալի աճ
ճել է
2020 թ.-ի առաջին
ա
և երկրորդ
ե
եռ
ռամսյակներ
րում՝
հասնելով մոտ 21 տո
ոկոսի: 20200 թ.-ի երկր
րորդ
եռամսյակի
ի գործազրկ
կության մա
ակարդակի ցուցանիշը դեռևս
դ
հա
ասանելի չէէ, հետևա
աբար
ներկայացվ
ված է գնա
ահատական,, որը հաշվ
վար-

ած է եռամս
սյակային Հ
ՀՆԱ-ի և գո
ործազրկու-կվա
թյա
ան միջև գո
ործող տնտ
տեսաչափակ
կան կապի
ի
հիմ
ման վրա: Հե
ետևաբար, ա
այս առումո
ով նույնպես
ս
առկ
կա է մա
ակրոտնտես
սական կա
այունության
ն
վատ
տթարացում
մ:
ներկայացվ
Ստորև
ված
վեր
րլուծության
ն
տրա
ամաբանակ
կան շարոււնակություն
նը մակրո-տնտ
տեսական կայունությա
կ
ան համաթվի
ի հաշվարկ-ման
ն միջոցով վերջինիս
վ
գն
նահատումն
ն է: Ինչպես
ս
պա
արզ է դառն
նում վերլուծ
ծության արդյունքում,,
մակ
կրոտնտեսա
ական կայո
ունությունը
ը բնութա-գրո
ող ցուցանիշշները ունեն
ն տարբեր շարժընթաց
շ
ց
և տարբեր
տ
չափ
փերով են ա
արձագանքո
ում ներքին
ն
շորկ
կերին: Հետ
տևաբար, ըն
նդհանրակա
ան եզրակա-ցութ
թյուն
ան
նելու
համ
մար,
մեր
ր
կողմից
ց
հաշշվարկվել է մակրոտնտե
մ
եսական կա
այունության
ն
համ
մաթիվը, որ
րն իր մեջ ն
ներառում է վերոնշյալլ
բոլո
որ ցուցանիշշների դինա
ամիկան:
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0.0

Գծ
ծապատկեր 8.
8 Գործազրկոության մակար
րդակն ըստ եռ
ռամսյակներիի, %
Հաշվարկված
ծ է ՀՀ ՎԿ տվյա
ալների հիման
ն վրա: Մինչև 2019
2
թվականի
ի ցուցանիշներ
րը բերվել են հա
ամադրելիությյան 2020թ.-ին
մեթոդաբա
անության փոփ
փոխություննե
երին համապա
ատասխան:

Գծապ
պատկեր 8-ում
8
ներկ
կայացված է
մակրոտնտ
տեսական կայունությա
կ
ան համաթ
թվի
եռամսյակա
ային շարժ
ժընթացը և անկայյունություն ստեղծող գործոնների
գ
ի նպաստմ
ման
չափերը: Բավականին
Բ
ն սպասելի
ի էր, որ 20020
ւնը
թվականին
ն մակրոտնտ
տեսական կայունությո
կ
կունենա բացասական
բ
ն դինամիկա
ա և կմեծա
անա
անկայունո
ությունը: Սակայն, պետ
տք է նկատ
տել,
որ կայունո
ության համաթիվը 20200 թ.-ի երկրո
որդ
եռամսյակո
ում կազմելլ է 0.27, մինչդեռ
մ
երկ
կու
տասնամյա
ակների վա
ատագույն տնտեսակ
կան
ճգնաժամի
ի ընթացքոււմ՝ 2009 թ.--ին, կայուն
նության համա
աթվի ամենա
ացածր ցուց
ցանիշը կազ
զմել
էր 0.37:

Համաթվի
ի հաշվարկ
կման առավ
վելությունը
ը
այանում է նրանում,
ն
ո
որ հնարավո
որ է լինում
մ
կա
բա
ացահայտել, թե որն է կ
կայունությա
ան անկման
ն
պա
ատճառը և տարբեր
րությունները
ը տարբեր
ր
տա
արիներին: Այսպես՝
Ա
2020 թ.-ին մա
ակրոտնտե-սա
ական անկա
այունության
ն խորացմա
ան հիմնա-կա
ան պատճա
առներն են պետական
ն պարտքը,,
բյո
ուջեի պակ
կասուրդը և գործազր
րկությունը,,
մի
ինչդեռ 20009 թվական
նին անկա
այունության
ն
պա
ատճառներն
ն են եղել փոխարժեք
քի տատա-նո
ողականության աճը և ընթաց
ցիկ հաշվի
ի
բա
ացասական մնացորդի վ
վատթարաց
ցումը:

1.00

0.00

0.90

-0.05

0.80
0.70
0.600.71
0.50

0.73 0.76 0.78
0
0.67
0.64

0.64
4

0.57
0

0.51

0.40
0.30

0.71 0.72

0.65

-0.10

0.78 0.77
0.71

-0.15

0.61

0.59 0.56

-0.25

0.40

0.37

-0.20

-0.30

0.20

Գնաճը
Պետական պա
արտքը
Տոկոսադրու
ւյք
Ընթացիկ հա
աշիվ

2020-Q1

2019-Q3

2019-Q1

2018-Q3

2018-Q1

2017-Q3

2017-Q1

2016-Q3

2016-Q1

2015-Q3

2015-Q1

2014-Q3
2014
Q3

2014-Q1

2013-Q3

2013-Q1

2012-Q3

2012-Q1

2011-Q3

2011 Q1
2011-Q1

2010-Q3

2010-Q1

2009-Q3

2009-Q1

2008-Q3

2008-Q1

-0.40

2007-Q3

0.00

2007-Q1

0.10

0.27-0.35

Փոխարժե
եքը
Բյուջեի
ի պակասուրդ
Գործազր
րկություն
Մակրոտն
նտեսական կայու
ւնության համաթ
թիվը

Գծապատ
տկեր 9. Մակրրոտնտեսակա
ան կայունության համաթիվվը և դրա բաղադրիչները

Քանի որ համաթ
թիվը հաշվա
արկվում է ցուց
ցանիշների
ի հաշվարկա
ային արժեք
քների երկր
րաչափական միջինի հիմ
ման վրա [2, էջ 108], ապ
պա
բավականի
ին ցածր կա
այունություւն արտացո
ոլող
(անկայուն) ցուցանիշն
ները զգալի ազդեցությո
ուն

վի արժեքի
ի
են ունենում ընդհանոււր համաթվ
վրա: Հետևաբբար, 2020 թ
թ.-ի երկրորդ
դ եռամսյա-կո
ում կառավա
արության պ
պարտք/ՀՆԱ
Ա հարաբե-րա
ակցության կտրուկ
կ
աճ
ճը զգալիորե
են վատթա-րա
ացրել է մակր
րոտնտեսակ
կան կայուն
նությունը:
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Գծապ
պատկեր 10-ում ներ
րկայացված է
մակրոտնտ
տեսական կայունությա
կ
ան սպասվ
վող
շարժընթա
ացը, որը, հի
իմնված է 2021-2023
2
թ
թթ.
ՄԺԾԾ-ի հիմքում
հ
դր
րվող մակր
րոտնտեսակ
կան
ցուցանիշն
ների
կան
նխատեսում
մների
վր
րա:
Այսպիսով, ինչպես և սպասելլի է, մակ
կրոտնտեսակա
ան կայունո
ության կտր
րուկ նվազո
ում
կարձանագ
գրվի 2020թ.-ին՝ 2019 թ.-ի
թ համեմա
ատ,
ինչը պայմանավորվա
ած է մակր
րոտնտեսակ
կան
կայունությյունը բնոււթագրող գրեթե բո
ոլոր
ցուցանիշն
ների
վատ
տթարացմամ
մբ:
Սակա
այն
առավել ակնհայտ
ա
է պետական
ն պարտքի
ի և
բյուջեի պակասուրդ
պ
դի աճերի բացասակ
կան
ազդեցությունները, որոնք հա
անգեցնում են

ակրոտնտես
սական կայյունության համաթվի
ի
մա
նվ
վազմանը մի
ինչև 0.43 մի
իավորի՝ առա
ավելագույն
ն
1.0
0-ից: Հաջո
որդող տար
րիներին, սպ
պասվում է
մա
ակրոտնտես
սական կայո
ունության վերականգվ
նո
ում, ինչով պայմանավ
վորված կա
այունության
ն
հա
ամաթվի ար
րժեքը աստ
տիճանաբա
ար կբարձր-ան
նա՝ 2023 թվ
վականին հ
հասնելով 0.67: Հարկ է
վերա
նշե
ել,
որ
կայունության
ականգնման
ն
գո
ործընթացը կլինի ավելի երկար, քանի 20099
դեպքում էր, որի
թվ
վականի ճգնաժամի
ճ
ի
պա
ատճառը հիմնականո
ում պարտ
տքի բեռի
ի
կտ
տրուկ աճն
ն է, ինչպե
ես նաև դրա
դ
արագ
գ
նվ
վազեցման անհնարինու
ա
ւթյունը:

1.00

0.00

0.80

‐0.10

0.79 0..76
0
0.75

0.79
9
0.60

0.67
0.54

0.40

0 0.73
0.70

0.70
0.61

0.52

0.62

0.67
0

0.54
3
0.43

0.4
48

‐0.20
‐0.30

0.20

‐0.40

0.24

Գն
նաճը
Պետական պարտքը
Տո
ոկոսադրույք
Ըն
նթացիկ հաշի
իվ

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

‐0.50

2007

0.00

Փոխարժեք
քը
Բյուջեի պա
ակասուրդ
Գործազրկո
ություն
Մակրոտնտ
տեսական կայյունության հա
ամաթիվը

Գծապա
ատկեր 10. Մակրոտնտեսա
Մ
ական կայունոության համաթ
թվի տարեկա
ան շարժընթացցը և անկայոււնություն
առաջջացնող գործո
ոնները

հա
ավանականո
ություն,
տնտեսական
տ
ն
վերականգնմա
ան ավելի դանդաղ ընթացք և
այլն), հետևա
աբար 20220թ.-ին հնա
արավոր է
գր
րանցվի ավե
ելի ցածր տ
տնտեսական աճ, քան
ն
կա
անխատեսոււմ է կառա
ավարություւնը: Նման
ն
զա
արգացումնե
երի դեպքոււմ, մակրոտ
տնտեսական
ն
կա
այունություն
նը էլ ավելի կ
կվատթարա
անա:

փելով կարո
ող ենք նշել, որ 2020թ.-ին
Ամփոփ
տեղի ունեցած շոկե
երը զգալի բացասակ
կան
ազդեցություն
ՀՀ
ե
են
ուն
նեցել
մակրոտնտ
տեսական
կայունոււթյան
վր
րա:
2020թ.-ի երկրորդ
ե
եռ
ռամսյակում
մ գրանցվել է
մակրոտնտ
տեսական կա
այունությա
ան ավելի խո
որը
անկում քա
ան 2009թ.-ի ընթացք
քում, սակա
այն,
հաշվի առն
նելով, որ 20020թ.-ի երրո
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ՀՀ արտաքին պարտքի ազդեցության գնահատումը տնտեսական
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Влияние внешнего долга на экономический рост РА с помощью АРДЛ моделирования
Минасян Д. Г.
Армянский Государственный Экономический Университет
davit.minasyan.1998@gmail.com
Аннотация. Используя эконометрические модели, которые широко распространены в международной
литературе, в данной статье оценивается влияние внешнего долга на экономический рост и интерпретируются
результаты.
С помощью модели было выяснено, в какой степени внешний долг страны влияет на экономический рост, то
есть, на сколько пунктов изменится экономический рост при увеличении показателя внешнего долга на 1 пункт.
Изменение экономического роста будет рассмотрено в краткосрочной и долгосрочной перспективе. После
оценки модели станет ясно, оказывает ли текущий уровень долга отрицательное или положительное влияние на
экономический рост. Это, в свою очередь, будет способствовать улучшении стратегии управления долгом,
помогая распознать необходимо ли в РА продолжать дальнейшее вовлечение долга или, наоборот,
ограничивать его накопление.
Ключевые слова: экономический рост, внешний долг, коинтеграция, краткосрочное, долгосрочное влияние,
ARDL.

The Impact of the External Debt on the Economic Growth of RA: ARDL Approach
Minasyan D. G.
Armenian State University of Economics
davit.minasyan.1998@gmail.com
Abstract. Applying econometric models, which are widely used in the international economic literature, this paper
assesses the impact of external debt on economic growth over the years and interprets the results.
With the help of the model, it was found out to what extent the external debt of the country affects the economic
growth, that is, by how many points the economic growth will change by 1 point increase of the external debt. The
change in economic growth will be considered in the short-term and long-term. After evaluating the model, it will
become clear whether the current level of debt has a negative or positive impact on economic growth, and based on that
an idea of the effectiveness of debt management will be formed. This, in turn, will contribute to the further development
of the debt management strategy, showing if it is necessary to continue the further involvement of the debt in the
Republic of Armenia or, on the contrary, to limit its growth.
Keywords: economic growth, external debt, ARDL, cointegration, short run, long run relationship

Ներածություն
Բաց տնտեսություն ունեցող Հայաստանի
Հանրապետության համար
ներկայիս աճող
արտաքին պարտքի պայմաններում կարևոր ու
անհրաժեշտ է պարտքի ազդեցությունը մակրոտնտեսական փոփոխականների վրա ճիշտ գնահատելը և պարտքի կառավարման քաղաքականության մեջ գնահատման արդյունքների
ներառումը։ ՀՀ–ն չափազանց զգայուն է աշխարհում ու տարածաշրջանում կատարվող փոփոխությունների նկատմամբ, իսկ ներկայումս
պարտքը հասել է այնպիսի մակարդակի, որ

արդեն իսկ սահմանափակում է հարկաբյուջետային քաղաքականության հնարավորությունները [1]: Պարտքի հետագա ներգրավումը
նմանատիպ իրավիճակում ՀՀ տնտեսական
հետագա աճի համար բավականին մեծ ռիսկեր է
պարունակում։ Այս դեպքում էկոնոմետրիկ
մոդելների կիրառումը և ռեգրեսիոն վերլուծությունները բավականին արդյունավետ են
պարտքի մակարդակի գնահատման համար և
կարող են դառնալ արդյունավետ ուղենիշ
պարտքային քաղաքականության իրականացման ընթացքում։
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Սույն հետազոտության հիմքում ընկած է
ARDL մոդելը, որի միջոցով բազմաթիվ զարգացած երկրներում իրանակացվել են արտաքին
պարտքի վերլուծություն ու ստացվել են նույնանման արդյունքներ` պարտքի որոշակի մակարդակների դեպքում։ Այն հնարավորություն կտա
բացահայտել մոդելում ներառված փոփոխականների կարճաժամկետ ու երկարաժամկետ
կապը և դրանց հիման վրա կատարել հիմնավոր
դատողություններ։
Նմանատիպ մոդելի կիրառմամբ հետազոտություններ շատ քիչ են հայկական գրականության մեջ, այդ իսկ պատճառով այն համարվում է
իր բնույթով առանձնահատուկ։
Տնտեսության աճի վրա արտաքին պարտքի
ազդեցության գնահատման տեսական
հիմքերը
Պետական պարտքի խելամիտ տնօրինումը,
ընդհանուր առմամբ, ակնկալում է պարտք/ՀՆԱ
հարաբերակցության
դրական
տեղաշարժ,
այսինքն՝ արդյունավետ տնօրինման դեպքում
որոշակի ժամանակի ընթացքում պարտքը
համարվում է որակյալ ներդրում պետության
համար։ Սակայն, միշտ չէ, որ դա այդպես է, և
պարտքի մակարդակի ազդեցության չափը
տնտեսական աճի վրա բավականին տարբեր է`
կախված երկրների զարգացվածության ու
ինդուստրացման աստիճանից։
Զարգացած երկրներն ունեն ավելի լավ
գործիքներ պարտքի կառավարման տեսանկյունից, դրա համար պարտքի բարձր մակարդակը
համարվում
է
նորմալ
երևույթ։
Ինդուստրացման մակարդակով պայմանավորված, արդյունաբերական երկրներում պարտքի
ներդրումը համարվում է շահավետ ներդրում։
Արտաքին պարտք/ՀՆԱ հարաբերակցությունը պարզելու համար տնտեսագիտական
գրականության մեջ կիրառվում են տարբեր
մոտեցումներ` օգտվելով տարբեր մոդելներից։
Դիտարկենք
դրանցից
ամենաշատ
աչքի
ընկնողները։
Ըստ Պրեստիբերոյի (2012) 114 զարգացաող
երկրների տվյալների հետազոտությունների [2,
էջ 606-626], պետական պարտքի ազդեցությունը
տնտեսական աճի վրա կարող է ունենալ
բացասական ազդեցություն, եթե պարտքը
գերազանցում է ՀՆԱ–ի 90%: Այս պարագայում
կարևոր է հասկանալ թե Հայաստանը ինչ
դիրքում է իր պարտքի ներկայիս մակարդակի
պայմաններում։ Դրան կանդրադառնանք հետագա շարադրանքում։
Դիտարկենք մեկ այլ հետազոտություն,
որտեղ ուսումնեաիրվել են 77 երկրների տվյալներ և իրականացվել է ռեգրեսիոն վերլուծություն։

Հետազոտության միջոցով պարզվել է որ
Աֆրիկայի երկրներում պետական պարտքը
բացասական ու վիճակագրորեն բարձր նշանակալի կապ գոյություն ունի 1 շնչի հաշվով ՀՆԱ–ի
վրա, Լատինական Ամերիկայում բացասական
ու վիճակագրորեն ոչ նշանակալի, իսկ արդեն
Ասիական ու այլ զարգացած երկրներում կա
դրական բայց ոչ նշանակալի կապ [6]։
Պարտք տնտեսական աճ կախվածության
հետագա ուսումնասիրման համար կարևոր է
հասկանալ ու պատկերացնել, թե ինչ սկզբունքով
ու
փոխանցումային շղթաների միջոցով է
պարտքը ազդում տնտեսական աճի վրա։ Այդ
նպատակով տարանջատենք ՀՆԱ–ի և առհասարակ տնտեսական աճի վրա արտաքին
պարտքի ազդեցության 2 մակարդակ ՝ ուղղակի
և անուղղակի։ Արտաքին պարտքի ուղղակի
ազդեցությունը տնտեսական աճի վրա այն է, որ
պետությունը պարտք վերցնելով՝ պարտքի
սպասարկման վճարները հետագայում գանձելու
է ապագա սերունդների խնայողություններից,
երկրի միջազգային պահուստներից և եկամուտներից, որոնք տնտեսական աճ ապահովող
կարևոր նախապայմաններ են։
Անուղղակի ազդեցությունը մեկնաբանենք
տնտեսագիտական գրականության մեջ հաճախ
կիրառվող սահմանափակումների և պարտքի
գերհագեցվածության տեսությունների միջոցով։
Ըստ այս տեսությունների՝ արտաքին պարտքի
բարձր մակարդակը հանգեցնում է նաև ներքին
պարտքի բարձրացմանը, որի հետևանքով էլ
դանդաղում է տնտեսական աճը։ Քանի որ
ներքին պարտքի աճը ուղեկցվում է տոկոսադրույքի բարձրացմամբ, ներդրումներ կատարելը և սպառողական ծախսերը դառնում են
ավելի թանկ, խանգարելով հետագա տնտեսական աճին [6]։
Մոդելի գնահատումը
Պետական պարտքի ազդեցությունը գնահատելու համար օգտվենք ARDL մոդելից։
ARDL–ի միջոցով տնտեսական մոդելների
գնահատումը բավականին արժեքավոր գործիք
է էկոնոմետրիկ վերլուծություններն արագ ու
ճշգրիտ կատարելու համար։ Այս մոդելի
ընտրությունը պայմանավորված է մի քանի
հանգամանքներով․
Առաջին՝ ARDL մոդելն արտահայտում է
ինչպես ընտրված փոփոխականների միջև
կարճաժամկետ, այնպես էլ երկարաժամկետ
կապը։ Բացի դրանից, հնարավորություն է
տալիս աշխատել ոչ ստացիոնար ժամանակային
շարքերի հետ։ АRDL մոդելները կիրառելի են
նաև այն դեպքերում, երբ տվյալների քանակը
սահմանափակ է։
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Մոդելի գնահատումը սկսելու համար
դիտարկենք մոդելի ընդհանուր տեսքը՝
1.1
GDPGRt = β0+β1DEBT/GDPt+
β2POPGRt+β3GFCFt+β4TRD/GDPt+β5INFt+β6HCt+
μt [6]
Մոդելի տեսքն ընտրվել է տնտեսագիտական գրականության մեջ պետական պարտքի
մակրոտնտեսական ազդեցության գնահատման
համար հաճախակի կիրառվող մոտեցման համաձայն (Mbah et al. (2016)` որոշակի ձևափոխումներով։
Քանի որ մոդելում ներառված գործոնները
մեծամասամբ պայմանավորում են ՀՆԱ վարքագիծը, դրանք ներառելով սույն մոդելում, կունե-

նանք
ավելի
ճշգրիտ
գնահատականներ։ Մոդելում ներառված փոփոխականներն
են՝
GDPGR–ՀՆԱ աճի տեմպ
DEBT/GDP– Արտաքին պարտքի /ՀՆԱ
POPGR– բնակչության աճի տեմպը
GFCF- համախառն կապիտալ
TRD/GDP– առևտրաշրջանառություն/ՀՆԱ
INF– ինֆլյացիայի տեմպը՝ հաշվարկված
ՀՆԱ դեֆլյատորի միջոցով
HC– մարդկային կապիտալի ցուցանիշ, որի
փոխարեն վերցված է ավագ դպրոցներում
ընդգրկվածություն։

Գծապատկեր 1. ՀՀ արտաքին պարտք/ՀՆԱ հարաբերակցության և տնտեսական աճի միջև կապը

Պետական պարտք/ՀՆԱ հարաբերակցության և տնտեսական աճի միջև կապը ցույց
տվող ժամանակային շարքերի ուսումնասիրությունից նկատելի է արտաքին պարտք/ՀՆԱ
հարաբերակցության հակադարձ կախվածություն տնտեսական աճից, որը պարտք/ՀՆԱ
հարաբերակցության ներկայիս մակարդակի
պայմաններում բացասական ցուցանիշ է՝
համեմատած այլ զարգացող երկրներում իրականացրած հետազոտությունների արդյունքների հետ։ Դա խոսում է պարտքի ոչ
արդյունավետ տնօրինման մասին, ինչպես նաև
կոռուպցիոն ռիսկերի առկայության վկայություն
է։ Նշենք որ ՀՀ արտաքին պարտքի ցուցանիշը չի
գերազանցում 60%-ը:
Ստուգենք տվյալ ենթադրությունը նաև
էկոնոմետրիկ մոդելի միջոցով։
Տվյալ դեպքում նպատակահարմար է
կիրառել ARDL մոդել, քանի որ այն համապատասխանում է մեր նպատակին և սովո-

րական ՓՔԵ ռեգրեսիայից կտարբերվի նրանով,
որ ցույց կտա ինչպես կարճաժամկետ, այնպես էլ
երկարաժամկետ կապը։ Տվյալ կապը ցույց
տալու համար 1.1 մոդելի կիրառումը կներկայացնի ոչ թե ուղղակի 2 փոփոխականի
կախվածություն, այլ կներառի նաև տնտեսական աճը պայմանավորող այլ փոփոխականներ,
որպեսզի ավելի արդյունավետ ու ընդգրկուն
ներկայացվի պարտքի կախվածությունը ՀՆԱ–
ից։
Այդ դեպքում վերոնշյալ կախվածությունը
կունենա ոչ միայն մաթեմատիկական, այլ նաև
մակրոտնտեսական բնույթ։
Բնութագրենք մոդելի կառուցումը և
մեկնաբանենք արդյունքները։
Շարքերը վերցվել են ՀՀ վիճակագրական
կոմիտեի և ԿԲ տվյալների բազայից` եռամսյակային կտրվածքով։ Ավելի արդյունավետ գնահատականներ ստանալու համար տվյալների
սեզոնայնությունը նույնպես հանվել է։
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ARDL մոդել կառուցելու համար անհրաժեշտ է նախօրոք որոշել ցուցանիշների
ստացիոնարությունը։ Դա կարևոր է, քանի որ
ARDL մոդել կարելի է կառուցել միայն I(1) և I(0)
գործընթացների միջոցով, այսինքն՝ պետք է
ստացիոնար լինեն համապատասխանաբար
սկզբնական շարքերը կամ դրանց առաջին
կարգի դիֆերենցիալները։ Ստացիոնարությունը
որոշվում է Dicky Fuller թեստի միջոցով, և
արդյունքում մեր շարքերից միայն մարդկային
կապիտալն է (HC), որ չի բավարարում
անհրաժեշտ պայմաններին՝ այն ստացիոնար է
միայն 2–րդ կարգի դիֆերենցիալում (I2 )։
Այդ իսկ պատճառով մոդել կառուցելիս այն
հաշվի չի առնվի։
Գնահատման
ենթակա
ռեգրեսիոն
հավասարման
վերջնական
տեսքը
կլինի
հետևյալը՝
1.2 GDPGRt = β0+β1DEBT/GDPt+β2POPGRt
+β3GFCFt+β4TRD/GDPt+β5INFt+ μt
Այժմ կառուցենք ARDL մոդել` օգտվելով
eviews ծրագրային փաթեթից, և որոշենք, թե
արդյոք շարքերի միջև գոյություն ունի
երկարաժամկետ կախվածություն։
Երկարաժամկետ կախվածության որոշման
համար կիրառվում է բաունդ թեստը։ Այն ցույց է
տալիս,
թե
արդյոք
ոչ
ստացիոնար
փոփոխականների միջև կա կոինտեգրացիոն
կախվածություն։
ARDL մոդել գնահատելիս շատ կարևոր է
փոփոխականների լագերի քանակի որոշումը։
Պրակտիկայում ընդունված է, որ եռամսյակային
տվյալների
համար
լագերի
քանակը
նպատակահարմար է նշել 4, այնուհետև eviews
ծրագրային փաթեթը ընտրված չափանիշի
նվազագույն արժեքի համապատասխան կընտրի
մոդելի համար օպտիմալ լագերի քանակ: Ավելի
ճշգրիտ
արդյունքներ
ստանալու
համար
նպատակահարմար է գնահատել VAR մոդել,
որը թույլ կտա ընտրել փոփոխականների
օպտիմալ լագերի քանակը մի քանի չափանիշների համաձայն։
Մեր մոդելում չափանիշների մեծամասնությունը նշում է, որ օպտիմալ լագերի քանակը 3 է,
իսկ վերջնական արդյունքում ունենում ենք
ARDL (2,1,0,2,0,1) մոդել, որտեղ փակագծում
եղած թվերը ցույց են տալիս փոփոխականների
լագերի քանակը՝ ըստ ստորև գնահատված
մոդելի հերթականության։
Հաջորդ քայլով բացահայտենք փոփոխականների միջև երկարաժամկետ կապի բնույթը։
Դրա համար անհրաժեշտ է ստուգել փոփոխականների միջև կոինտեգրացիոն կապի
առկայությունը։ Կոինտեգրացիոն կապը կարելի
է բացահայտել բաունդ թեստի միջոցով։ Բաունդ
թեստի արդյունքում կբացահայտվի կոինտեգրացիոն կապ այն դեպքում, երբ որ F վիճա-

կանին մեծ լինի I(o) և I(1) սահմանային
արժեքներից։
Կոինտեգրացիոն կապը ոչ ստացիոնար
շարքերի միջև կապի առկայության մասին է
վկայում՝ շարքերը միևնույն կարգի դիֆերենցելիս։
Այդ դեպքում կոինտեգրացիայի բացակայության
մասին զրոյական հիպոթեզը մերժվում է
(25.52>2.26–ից և 3.35–ից ըստ աղյուսակ N1–ի)։
Բաունդ թեստի գնահատականները՝ ստորև։
Աղյուսակ 1. Բաունդ թեստի արդյունքներ

Ինչպես տեսնում ենք մեր փոփոխականների միջև գոյություն ունի երկարաժամկետ
կախվածություն, այդ իսկ պատճառով մոդելի
գնահատումից հետո հնարավորություն կունենանք
բացահայտել երկարաժամկետ կապի
բնույթը։
Գնահատենք ARDL մոդել ընտրված
փոփոխականների համար։
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Աղյուսակ 2. ARDL մոդելի գնահատման արդյունքներ

Մոդելի գնահատման արդյունքում պարզ
դարձավ, որ ՀՀ արտաքին պարտքի մակարդակը
բացասաբար է ազդել տնտեսական աճի վրա
մինչև 2019 թ–ը։ Այս ենթատեքստեւմ կարևոր է
նշել, որ պարտք վերցնելու գլխավոր ակնկալիքը
տնտեսական աճի ապահովումն է ապագայում։
Երբ
արտաքին
պարտքի
մակարդակը
գերազանցում է պետական պարտք/ՀՆԱ
հարաբերակցության 90%-ը, ապա այդ դեպքում
նոր պետք է բացասական կապ գրանցվեր,
սակայն ՀՀ տնտեսությունում, ըստ գնահատված
մոդելի, բացասական կապը երևելի է արդեն
պարտք/ՀՆԱ հարաբերակցության ներկայիս
մակարդակի դեպքում։
Մոդելի գնահատման արդյունքներից պարզ
է նաև, որ ՀՀ պետական պարտքը ՀՆԱ աճի
վրա դրական է ազդում միայն պարտքի
ներգրավման առաջին տարում, սակայն հաջորդ
տարիներին արդեն սկսում է հակառակ
ազդեցությունը, և ՀՆԱ–ն աստիճանաբար նվազում է։ Այն երևում է DEBT_GDP, DEBT_GDP(1) փոփոխականների գործակիցներից՝ 2.6, և 2.3։ Դա պայմանավորված է պարտքի հետագա
սպասարկման
վճարներով,
ու
այն
ոչ
արդյունավետ տնօրինելու արդյունք է։
Դիտարկենք մոդելում ներառված մյուս
փոփոխականների ազդեցությունը տնտեսական
աճի վրա։
Ներդրուների ազդեցությունը ցույց տվող
գործոնը համախառն կապիտալն է (GFCF)։
Ինչպես
տեսնում
ենք,
ներդրումները
տնտեսական
աճի
վրա
ներկայիս
ժամանակաշրջանում
ունեն
նշանակալի
դրական ազդեցություն՝ ներդրումների միավոր
աճը
հանգեցնում
է
ՀՆԱ
մակարդակի
ավելացման 0.02 միավորով, չնայած որ նախորդ
ժամանակի
ներդրումների
ազդեցությունը
նշանակալի է ու բացասական։ Դա այլ հավասար
պայմաններում վկայում է ներդրումների ոչ
արդյունավետ տնօրինման մասին։
Աղյուսակ 3. Ավտոկոռելյացիայի առկայության թեստի
արդյունքներ

Բրոուշ–Գոդֆրիի թեստի արդյունքներից
պարզ է դառնում, որ մոդելում ավտոկոռելյացիան բացակայում է, քանի որ մերժվում է
ավտոկոռելյացիայի առկայության վերաբերյալ
0–ական
հիպոթեզը։
Այժմ
ստուգենք
հետերոսկեդաստիկության առկայությունը։

Աղյուսակ 4. Հետերոսկեդաստիկության առկայության
վերաբերյալ թեստի արդյունքներ

Հետերոսկեդաստիկության առկայության
վերաբերյալ 0–ական վարկածը նույնպես
մերժվում է ։
Ստուգենք
մոդելի
կայունության
վերաբերյալ հիպոթեզները։
Աղյուսակ 5. QUSOM թեստի արդյունքներ

Աղյուսակ 6. QUSOM OF SQUARES թեստի
արդյունքներ

Qusom և Qusom squared թեստերի
արդյունքները վկայում են, որ բացակայում են
կառուցվածքային
շեղումները,
քանի
որ
գնահատականները ընկած են սահմանային
արժեքների ներսում։
Այժմ անդրադառնանք երկարաժամկետ
կապին։
Քանի որ Baund թեստի արդյունքները ցույց
են տվել փոփոխականների միջև գոյություն
ունեցող երկարաժամկետ կապ, հաշվենք կապը
մեզ հետաքրքրող փոփոխականի՝ պետական
պարտքի երկարաժամկետ կապի գործակիցը։
Այն հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով՝
∑coef debt_gdp/(1- ∑coef gdp_gr)=(2.62.35)/(1+0.192-0.076) = 0.224,
որի
արդյունքում
րկարաժամկետ
կապի
գործակիցը կստացվի 0.224։
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Երկարաժամկետում արտաքին պարտք /
ՀՆԱ հարաբերակցության 1 միավոր ավելացման
դեպքում ՀՆԱ աճի տեմպը կավելանա 0.224
միավորով։
Սա նշանակում է, որ այնուամենայնիվ
դիտարկվող ժամանակաշրջանի սկզբի համեմատ՝ ժամանակաշրջանի վերջում ներդրումների ազդեցությունը դրական է տնտեսական
աճի վրա, և մենք ունեցել ենք տնտեսական աճի
մակարդակի դրական տեղաշարժ։
Եզրակացություն
Այսօր տնտեսագիտության անբաժան մասն
են կազմում տվյալների վերլուծությունը և
մաթեմատիկական ապարատի կիրառումը և
համարվում են հեռանկարային որոշումների
հիմնաքար։ Նման վերլուծությունները շատ
կարևոր են այլ տեսանկյունից դիտարկել
պարտքի կառավարման հիմնախնդիրը ու
որոշում կայացնելուց հաշվի առնեն նաև
պարտքի ժամանակային շարքերի վարքագիծը
մակրոտնտեսական այլ կարևոր ցուցանիշների
նկատմամբ։
Մոդելը ցույց է տալիս, որ պարտքի
կառավարումը այնքան էլ արդյունավետ չի եղել
մինչև 2019 թ–ը՝ չնայած երկարաժամկետ
կախվածության
դրական
տեղաշարժին։
Պարտքի
նախորդ
տարվա
մակարդակը
նկատելիորեն նվազեցրել է ՀՆԱ աճի տեմպը, և
դա կարող ենք մեկնաբանել որպես պարտքի
սպասարկման ծախսերի ավելացման արդյունք,
որն իր հերթին նվազեցրել է ընթացիկ սպառումը
ու ներդրումները։ Դա հաստատում է այն տեսությունը, որ պարտքի ներկայիս մակարդակը
կարող է բեռ դառնալ ապագա սերունդների
համար՝ ոչ արդյունավետ երկարաժամկետ
ռազմավարության առկայության ու պարտքի

կառավարման
պարագայում։
Սույն
աշխատանքը
չի
հետապնդում
պարտքի
կառավարման քննադատության նպատակ և
ուղղված է նոր մոտեցման միջոցով վերհանել ու
ցույց տալ այն կողմերը, որոնք ենթակա են
հետագա շտկման ու բարելավման։
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Аннотация. Информационные и телекоммуникационные технологии вошли в разные области экономики и не
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управления и внедрения ИКТ в сферу образования,и выявление возможностей модернизации организационной
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Abstract.The sphere of education has always been in the spotlight of researchers and public authorities, and as
presently, information and telecommunication technologies have entered into different sectors of the economy, their
application has become inevitable in education as well. Thus, it is important to study the methodological issues of
introduction and application of information and telecommunication technologies and to discover the opportunities for
modernization of organizational structure of management of the sphere of education.
Keywords: sphere of education, information and telecommunication technologies, organizational structure of
management, education informatization, modernization.

Կրթության ոլորտն ուրույն և կարևոր դեր
ունի ինչպես ամբողջ աշխարհի, այնպես էլ ՀՀ
տնտեսության համար: Ելնելով վերոնշյալից՝
կրթության ոլորտը մշտապես հետազոտողների
և պետական կառավարման մարմինների ուշադրության կենտրոնում է, և քանի որ ներկայումս
տեղեկատվական և հեռահաղորդակցական

տեխնոլոգիաները մուտք են գործել տնտեսության տարբեր ոլորտներ, անխուսափելի է
դարձել դրանց կիրառմամբ կրթական գործունեության իրականացումը: Հենց դրանով է
պայմանավորված կրթության ոլորտում ՏՀՏ
ներդրման և կառավարման տեսամեթոդական
հիմնախնդիրների ուսումնասիրությունն ու
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ԱՆ)
ԵՎ ՄԻՋԻՆ
ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
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ստորա
աբաժանումնեերը [4]

Նշենք, որ ներկայա
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1. Տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների (ՏՀՏ) բովանդակության և
հեռավար ուսուցման բաժին (իրականացնում է հետևյալ աշխատանքները՝ ա)
«Հայկական կրթական միջավայր» [6]
պորտալի և դրա ենթակայքերի շահագործում, ԿՏԱԿ–ի և այլ կրթական կայքերի
վարում, բ) կրթության ոլորտում ՏՀՏ բնագավառի ծրագրեր իրականացնող կազմակերպությունների գործունեության ուսումնասիրություն, գործընկերային կապերի
հաստատում և այդ ծրագրերի համակարգում, գ) հեռավար դասընթացների ստեղծում, մշակում և վարում, դ) շարժական
ինտերնետային-համակարգչային
կայանի
շահագործում):
2. Կրթության տեղեկատվավերլուծական բաժին. ա) hանրակրթական ուսումնական
հաստատությունների գործունեության մասին վիճակագրական տվյալների հավաքում,
մշակում, վերլուծություն, հրապարակում, բ)
հանրակրթական և բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների վարկանշավորում, գ) հանրակրթական ուսումնական
հաստատություններում ՏՀՏ համալրվածության ուսումնասիրություն և ՏՀՏ կիրառման հետազոտություն):
3. Հայաստանի կրթական ցանցի կառավարման և ծրագրային ապահովման բաժին ( ա)
Հայաստանի կրթական ցանցի (ՀԿՑ)
սպասարկում, բ) կրթական համակարգում
օգտագործվող «Մայքրոսոֆթ» ընկերության համակարգչային ծրագրերի արտոնագրման գործընթացի կազմակերպում):
4. Շարժական ինտերնետային համակարգչային կայան:
Այսպիսով՝ ինչպես երևում է վերոնշյալից,
ԿՏԱԿ-ի գործունեության շրջանակն ընդգրկում
է ՀՀ հանրակրթական դպրոցները, և, որքան էլ
զարմանալի է, ՀՀ ԿԳՆ համակարգում մասնագիտական կրթության ոլորտում ՏՀՏ ներդրման
և կառավարման հարցերով զբաղվող առանձնացված մարմին չկա:
ԿԳՆ
համակարգի
կառույցներից
է
«Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ծրագրերի
իրականացման գրասենյակը, որի հիմնական
նպատակը ՀՀ կրթության ոլորտում որակի,
համապատասխանության, հասանելիության և
արդյունավետության բարելավմանն ուղղված
ծրագրերի իրագործումն է: Այս ԾԻԳ-ը հիմնադրվել է 1996 թ. հոկտեմբերի 11-ին ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի հրամանով և
այս ընթացքում իրականացրել է 2 վարկային
ծրագրեր [7]:
Այսպիսով՝ ինչպես երևում է ՀՀ ԿԳՆ
կառավարման կազմակերպական կառուցվածքի
վերլուծությունից,
տվյալ
ոլորտում
ՏՀՏ

ներդրման և կիրառաման գործառույթների
իրականացնումը վերապահված է նախարարության
համակարգի
համապատասխան
կառույցներին: Վերջիններիս գործունեությունը
վերաբերում է հանրակրության ոլորտին, այն էլ՝
որոշակի ծրագրերի իրականացման շրջանակում: Ուստի կարող ենք ասել, որ ՀՀ-ում առկա
են կրթության տեղեկատվայնացման գործընթացի համակարգման որոշ նախապայմաններ, որոնք, սակայն, վերաբերում են հանրակրթությունը: Անդրադառնալով «կրթության
տեղեկատվայանացում» եզրույթին, նշենք, որ
«տեղեկատվայնացում» հասկացության լայն
սահմանումն առաջին անգամ տրվել է ակադեմիկոս Ա.Պ. Երշովի աշխատանքներում, մասնավորապես
ըստ
վերջինիս,
«տեղեկատվայնացումը միջոցառումների համալիր է,
որն ուղղված է հավաստի, սպառիչ և արդիական
գիտելիքների լիարժեք օգտագործման ապահովմանը
մարդկանց
գործունեության
բոլոր
ոլորտներում» [9, էջ 14]:
Իսկ
պրոֆեսոր
Ս.Գ.Գրիգորևը
և
Վ.Վ.Գրինշկունը նշում են, որ կրթության
տեղեկատվայնացումն իրենից ներկայացնում է
մարդու գիտագործնական գործունեության
ոլորտ, որն ուղղված է տեղեկատվության
հավաքման, պահպանման, մշակման և տարածման մեթոդների ու միջոցների կիրառմանը,
առկա և ձևավորվող նոր գիտելիքների համակարգմանը՝ կրթության և դաստիարակության
հոգեբանական-մանկավարժական
նպատակներին հասնելու շրջանակներում [8, էջ 14]:
Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ
մասնագիտական ուսումնական հաստատություններն ինքնուրույն են, և այստեղ պետական
կարգավորումը գրեթե բացակայում է, ՏՀՏ
կիրառման խնդիրները շարունակում են մնալ
արդիական ու հրատապ: Առկա բոլոր խնդիրների լուծումը պահանջում է էական պետական
միջամտություն, քանի որ ՀՀ-ի համար շատ
կարևոր է կրթության՝ որպես տնտեսության
կարևոր հատվածի, կայունացման և զարգացման ծրագրերի մշակումը, դրանց փոխադարձ
կապերը և համապատասխանությունը պետական քաղաքականությանը:
Ինչ վերաբերում է ՏՏ ոլորտի պետական
կարգավորմանը, պետք է նշել, որ դա իրականացնում է ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունը, որի կառավարման կազմակերպական կառուցվածքում
առանձնակի ուշադրության է արժանի հիմնական մասնագիտական կառուցվածքային ստորաբաժանումներից՝ Բարձր տեխնոլոգիաների
վարչությունը և Գիտատեխնիկական վարչությունը [3], որոնց գործունեության վերլուծությունից պարզ է դառնում, որ ՀՀ-ում տեղեկատվական հասարակության ձևավորման և
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այնացման ազգային
ն
հայեցակարգի շրջանակնե
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ծրագրե
երի բաժին,
2. կրթությ
թյան
տեղ
ղեկատվավե
երլուծական
ն
բաժին,
3. մոնիտո
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ուսումնակ
կան հաստ
տատություն
նների կող-մից կրթա
ական և հ
հեռահաղոր
րդակցական
ն
տեխնոլոգի
իաների շահագործմա
ան վերա-հսկողությունը,
եխնիկական
ն բազայի զարգացման
զ
ն
 նյութատե
հեռանկար
րային պլանա
ավորումը,
 ՏՀՏ կիր
րառմամբ կրթական ծրագրերի
ի
մշակումը և դրանց իր
րագործման վերահսկո-ղությունը,,

 կրթական գործընթացում ՏՀՏ կիրառման
նորարարական ծրագրերի մշակում,
 կրթության հասանելիությանն ուղղված
միջոցառումերի ձեռնարկումը,
 հեռավար կրթության ազգային միասնական
համակարգի ստեղծումը և դրա գործունեության վերահսկողությունը և այլն:
Վերոնշյալ գործառույթներն իրականացնելու համար ներկայացված վարչությանը
անհրաժեշտ է տալ մի շարք լիազորություններ,
մասնավորապես՝
 իր իրավասություններին առնչվող հարցերի
վերաբերյալ որոշումների ընդունման համար սահմանված կարգով պահանջել և
ստանալ անհրաժեշտ տեղեկատվություն,
 իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց
տրամադրել պարզաբանումներ իր իրավասություններին առնչվող հարցերի վերաբերյալ,
 ներգրավվել գիտական կազմակերպությունների, հետազոտողների և մասնագետների՝
վարչությանն առնչվող հարցերի քննարկումներում,
 ստեղծել կրթության ոլորտի համակարգող
խորհրդատվական և փորձագիտական, այդ
թվում՝ միջգերատեսչական մարմիններ և
այլն:
Կարծում ենք՝ կրթության կառավարման
ներկայացված մոդելի ներդրման արդյունքում
կրթական գործընթացի տեղեկատվայնացումը
հնարավոր կլինի իրականացնել ավելի արդյունավետ, ինչի հետևանքով տեղի կունենա
կրթության ձևերի և կրթական ծրագրերի միջև
ներքին սերտ կապի, կրթության շարունակականության, ապա ուսումնական հաստատությունների միասնացման ապահովումը: Նախակրթարանների միասնացումը հանրակրթական
հաստատություններին, հանրակրթական հաստատությունների սերտ կապը մասնագիտական
ուսումնական
հաստատությունների
հետ,
բուհերի կողմնորոշումը դեպի հանրակրթական
հաստատություններ և այսպես շարունակ. այս
ամենի արդյունքում տեղի կունենա կրթության
արդյունավետության և որակի բարձրացում, իսկ
անընդմեջ կրթության սկզբունքի ներդրմամբ
կրթության մի մակարդակից դեպի մյուսն
անցումը կկատարվի շատ սահուն կերպով:
Վերը ներկայացվածը, չափազանց արդիական է դարձել ներկայումս՝ կորոնավիրուսի
պանդեմիայով պայմանավորված: Բոլորս ականատես եղանք կրթության ոլորտում առկա
խնդիրներին՝
պայմանավորված
հեռավար
ուսուցմամբ: Արդեն տևական ժամանակ է, ինչ
բարձրաձայնվում է հեռավար ուսուցման
կարևորությունը, և միայն վերջերս ֆորսմաժորային իրավիճակը ստիպեց ավելի սթափ
գնահատել իրավիճակը և դասեր քաղել դրանից:

Մեր կողմից առաջարկվող կառուցվածքում,
վարչության գործառույթները ներառում են այն
հիմնախնդիրը, ինչը այժմ առկա է՝ շտապ անցնել
հեռավար ուսուցման, երբեմն անգամ, չունենալով համապատասխան մասնագիտական
պատրաստվածություն:
Եվ իսկապես, կրթության ոլորտում ՏՀՏ
կիրառումը հնարավորություն տվեց ուսումնառողներին և դասավանդողներին աշխատելու
սկզբունքորեն նոր մեթոդներով: Մասնավորապես, ուսումնառողներն առանց տնից դուրս
գալու, կարողացան մասնակից լինել տարբեր
գիտնականների և մասնագետների կողմից
վարվող դասախոսություններին: Իրողութուն
դարձավ Նոամի այն միտքը, որ (Noam, 1995)
«Նախկինում մարդիկ գիտելիքի հետևից գնում
էին համալսարան: Ապագայում գիտելիքներն են
գալու մարդկանց մոտ, որտեղ էլ որ նրանք
լինեն» [10, էջ 14]:
Իրավիճակը ստիպեց խորհել կրթության
ոլորտի բոլոր մակարդակներում մասնագիտական անհրաժեշտ վերապատրաստումների
իրականացման մասին: Ինչ խոսք, թե՛ հանրակրթական, թե՛ բուհական հաստատություններում, դասավանդողների մի ստվար հատված
կարողացավ արձագանքել ՀՀ-ում ստեղված
իրավիճակին և անցում կատարեց հեռավար
կրթական համակարգի, սակայն բոլոր նրանց
համար, ովքեր միջին տարիքային հասակից
բարձր են, այդ անցումը շոկային եղավ և գրեթե,
ոչ իրատեսական՝ աշխատանքների կատարման
առումով: Նույն շեշտադրումը կարող ենք տանել
նաև ուսումնառողների հետ կապված, չնայած
այն հանգամանքին, որ նրանք երիտասարդ են,
ավելի ճկուն և փոփոխություններին առավել
արագ հարմարվող, բայց այստեղ ևս կան
մարդիկ, ում համար չափից դուրս դժվար է
կրթական
գործընացում
տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների
նորարարություններին
հարմարվելը: Էլ չենք էլ անդրադառնում այն
փասին,
որ
շատերն
անգամ
չունեն
համակարգիչներ,
բնականաբար
հեռավար
ուսուցումը նրանց համար դառնում է բաղձալի
երազանք, սա էլ խնդրի մյուս կողմն է:
Մեր կողմից ներկայացված հաջորդ
կարևոր
շեշտադրումը
տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների և կապի ծառայությունների
փոխգարծակցությունն է, ինչին ականատես ենք
լինում ասօր: Մեր կապի ծառայություններ
մատուցող
ընկերությունները
կրթական
նորագույն
տեխնոլոգիաների
համար
առաջարկում
են
անվճար
հարթակներ՝
գործընթացը սահուն իրականացնելու համար:
Ամփոփելով, կարող ենք փաստել, որ մեր
կողմից
առաջարկվող
կազմակերպական
կառուցվածքը հիմնավոր կերպով ապացուցում է
իր արդիականությունը: Այսպիսով, կարևորելով
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պետության
դերն
ու
մասնակցությունը
կրթության ոլորտում ՏՀՏ ներդրման և դրանց
արդյունավետ կառավարման, ինչպես նաև
ոլորտի զարգացման գործում, համոզմունք

ունենք, որ կրթության ոլորտի կառավարման
առաջարկվող համակարգը թույլ կտա ապահովել
շոշափելի արդյունքներ:
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Abstract: The issue of effective management of the urban economy has always been in the focus of management
scholars. At different stages of the development of human civilization, various methods and means of managing the
economy have been developed, many of which still exist today. The XXI century was marked by the rapid growth of
information technology, which led to the emergence of a new stage in the development of human society. At this stage,
the driving force behind the development of economies was, for example, the Internet of Things, high information
technologies, etc. In this context, the importance of their application in the process of urban economy management also
increased. The scientific article presents the peculiarities and application of the concept of "SMART CITY" in the
process of urban economy management.
Keywords: conceptualization, information and communication technologies, internet of things, modern technologies,
strategic management, urban economy, urbanization.

Нарастающие темпы урбанизации и увеличение плотности населения в городских образованиях в XXI веке создали множество проблем
(загрязнение воздуха, увеличение объемов
мусора, неэффективная система транспортного

перемещения и др.) даже для развитых
государств. Вышеотмеченные процессы с одной
стороны привели к усилению роли городов и их
превращению в отдельные социально – экономические единицы, а с другой - к постоянному
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совершенствованию проблем и их структуризации.
Для решения обостряющихся проблем и
повышения эффективности управления городским хозяйством многие города разрабатывают
различные
стратегии
развития,
которые
включают в себя целый комплекс мероприятий.
Однако принимаемые несистемные решения
носили всего лишь ситуационный характер,
превращая реализуемые проекты в места
растраты городских средств. В то же время
необходимо отметить и об общей не
разработанности стратегий развития городских
образований в научной литературе.
Учитывая широкое использование и
распространение информационно – коммуникационных технологий (ИКТ), в последние годы в
разрабатываемых стратегиях многие города уже
рассматривают их активное использование.
Информационные технологии позволяют не
только эффективно решать возникшие проблемы, но и поставить на новый уровень качество
предоставляемых услуг городской администрацией. Целую стратегию использования ИКТ в
управлении городским хозяйством предлагает
концепция «Smart City». Впервые о ней начали
разговаривать уже после мирового экономического кризиса 2008 года. Многие экономисты

и инвесторы в качестве выхода из ситуации
видели инвестиции в человеческий капитал и
современные высокие технологии. В числе
многих антикризисных мер, эти инвестиции
тоже
обеспечили
решение
проблем
и
долгосрочное развитие мировой экономики.
В целом, для решения городских проблем,
концепция предлагает автоматизированные
интеллектуальные системы управления и
контроля над различными сферами жизнедеятельности жителей города.
Н. Комнинос в своей книге «The age of
intelligent cities» дает следующее определение
«Smart City»: инфраструктура, основанная на
взаимодействии информационных и коммуникативных технологий (ИКТ) и интернета вещей
(IoT) и предназначенная для управления городским имуществом (электростанции, дороги,
школы, транспортное передвижение, водоснабжение и др.) [1].
Концепция представляет город как живой
организм, который живет и меняется каждую
минуту. И администрации городских образований чисто физически даже не в состоянии
управлять такой массой информации и процессов. На табл. 1 представлены предлагаемые
области применения концепции [2].

Таблица 1. Области применения концепции «Smart City»
Транспорт

Энергоснабжение

Городская среда

Городская
администрация

Дом

«Зеленые»
средства
передвижения

Централизованные
системы управления
энергоснабжением

Видоенаблюдение
за человеческими
потоками и
правонарушениями

Управление с
участием жителей

«Умные»
жилищно –
коммунальные
услуги

Электронная
система
управления
транспортными
потоками

«Умные» счетчики
энергопотребления

Вертикальное
озеленение и
«умное» орошение

Удаленное
обслуживание
жителей

Удалённое
управление
домом

«Умные»
парковки

«Умное» освещение
улиц

Сортировка мусора
и утилизация
отходов

Образование
органиационных
структур XXI века

Kонтроль над
правонарушения
ми в сфере
строительства

Представим каждую область по отдельности:
Транспорт. Увеличение населения города
сопровождается повышением интенсивности
транспортных потоков. Автомобили не только
увеличивают
загруженность автодорог, но и
повышают уровень загрязнения воздуха. Для
решения данных проблем концепция предлагает
создание электронной системы управления
транспортными потоками. Система будет следить за загруженностью дорог и автоматически
управлять светофорами. Общественный транс-

порт концепция превращает в самое удобное
средство передвижения на территории города
(электронное расписание автобусов, бесконтактная оплата за проезд и др.).
По данным компании IBM, примерно 30%
от пробок на дорогах возникает из – за
паркующихся или ишущих парковочное место
водителе [3]. Проблему поиска парковочного
места (в результате которой снижается и
пропускная способность улиц) концепция
решает специальными датчиками и телефонным
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приложением, которые будут показывать свободные места на территории города.
Концепция не забывает и об окружающей
среде. В сфере транспорта «Smart City» предлагает поэтапный переход на «зеленые» средства
передвижения: велосипед, электромобиль, метро, канатная дорога, трамвай, моноколесо и т. д.
Энергоснабжение. Ограниченность энергоресурсов очень часто приводит к повышению их
цен. В данном аспекте возникает необходимость
повышения эффективности использования энергоресурсов и поиска возобновляемых источников энергии. В этой отрасли концепция
предлагает внедрение централизованных систем
управления, которые не только снизят процент
потерь энергии, но и позволят быстро обнаружить и устранить возникающие проблемы.
«Умные» счетчики энергопотребления позволят компаниям снизить расходы на обслуживание и сэкономленные средства направить на
модернизацию сетей. А «умное» освещение улиц
будет регулировать интенсивность освещения,
следя специальными датчиками за движением
людей и транспортных средств.
Такие системы позволят городской администрации направить сэкономленные средства
на решение проблемы кабельных линий
(электричества и связи), которые концепция
предусматривает прокладывать под землей.
Городская среда. «Smart City» предусматривает бережное отношение жителей к городской среде, где они проживают. Камеры в многолюдных местах могут следить и обнаружить
правонарушения по отношению к городской
среде (выброс мусора в неположенном месте,
кража городского имущества и др.).
А вертикальное озеленение повысит
энергоэффективность объектов недвижимости
на территории города и удлинит срок их
эксплуатации. В системе орощения зеленых зон
города концепция практически исключает
непосредственное участие человека, внедряя
туда современные технологии осуществления
данного процесса.
Городская администрация. Сегодня многие компании для эффективного управления
человеческими потоками и очередями внедряют
электронные системы очередей, что позволяет
человеку сэкономить огромное количество
времени. Однако наблюдается тенденция расширения самообслуживания или удаленного
обслуживания жителей. Концепция предлагает
включение всех городских услуг в одно мобильное приложение, которое даст возможность
горожанам воспользоваться услугами городской
администрации даже с любой точки мира.
Коронавирусная пандемия ускорила данный

процесс и преумножила необходимость создания
таких систем. Человек в «Smart City» не будет
стоять в очередях или ездить по всему городу
для получения нужных справок или документов.
Для всего этого ему понадобится всего лишь
телефон с мобильным интернетом.
Дом. Как известно, огромная часть строительства на территории городов приходится
именно жилым комплексам и домам. Любой
город – это живой организм, где каждый день
сносят либо строят новые объекты. И очень
часто городская администрация не в состоянии
проследить за всеми этими процессами.
Концепция предлагает электронную картографию с помощью дронов. Это позволит не только
быстро выявить правонарушения, но и создать
трехмерную онлайн карту города, систематизируя этим и остальные работы администрации
города.
В «Smart City» люди будут управлять
своими домами дистанционно (температура
комнат, освещение и т. д.) и связаться при
необходимости с жилищно – коммунальными
службами в случае проблем.
Учитывая широкое применение высоких
технологий, возникает объективный риск информационной безопасности. В этой области передовыми странами считаются США и Китай, где
уже активно занимаются созданием технологий,
который автоматически заблокирует и ограждает
систему данных при постороннем входе.
Реализация представленных проектов и
концепции в целом требует больших финансовых и других ресурсов, которыми городские
образования, как правило, не обладают.
Следовательно,
целесообразнее
поэтапное
внедрение и динамичное развитие «Smart City» с
участием государства и частного сектора. В
мировой
практике
внедрения
концепции
наблюдаются следующие варианты:
1. Трансформация города и поэтапное
внедрение. В данном случае читывается
динамика развития города и разрабатывается долгосрочный план внедрения
концепции. Данный вариант не дорогой и
позволяет городам внедрить концепцию в
основном за собственные средства.
2. Быстрое и полное внедрение концепции.
Городская
администрация
полностью
отказывается от старых методов управления
городским хозяйством и внедряет концепцию. Данный метод довольно дорогостоящий, и город не обладает такими ресурсами. Программа реализуется совместно с
государсством и частными компаниями,
которые внедряют и проверяют свои
проекты уже на практике.
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3. Создание нового города с нуля. На
определенном участке города создается
«умный» район, откуда начинается развитие
и распространение технологий по всему
городу. Этот вариант дороже остальных
двух, поскольку с нуля создается отдельный
район, а потом для всех мероприятий
необходимы дополнительные ресурсы. В
данном случае основными донорами
являются не только государство и частный
сектор, но и жители города (администрация
выпускает ценные бумаги и др.).
По приблизительным подсчетам американской компании Аруп, мировой рынок умных
городов уже к концу 2020 года составит 400
млрд долларов [4]. Концепцию внедрили такие
города, как Пекин, Нью – Йорк, Шанхай, Москва, Лондон, Барселона, Сингапур и т. д. В рядах
известных «Smart City» можно и встретить много неизвестных городов, но, нужно отметить, что
они тоже зафиксировали значительные успехи в
решении проблем городского хозяйства посредством использования инструментов стратегии.
В Пекине и Шанхае действует эффективная
мобильная платформа, которая оперативно
оповещает граждан о возникающих проблемах.
Для обеспечения информации на территории
городов были установлены датчики и камеры,
которые были присоединены к спутниковой
системе
навигации,
обеспечивая
обмен
информации для мониторинга и управления
городским хозяйством.
В Рио – де – Жанейро компания IBM в 2010
году построила единый информационны центр,
куда поступала информация со всех районов
города. Центр анализирует информацию о
транспортной ситуации, поведении людей в
общественных местах и объявления людей в
социальных сетях (о городских служб). Следует
отметить, что в последнее время центр поменял
свое стратегию и перешел уже на упреждающие
действия
решения
городских
проблем,
обеспечивая этим динамичное развитие Рио – де
– Жанейро.
Южнокорейский город Новый Сонгдо власти города превратили в настоящую лабораторию
«Smart City», которая в будущем станет первым
полностью внедрившим концепцию городом в
мире. А в городе Фудзисава городская администрация при строительстве новых объектов
недвижимости дарит солнечные панели, а

система управления подключается к общегородской сети. Это позволит городу в будущем
полностью перейти к зеленой энергетике.
В Барселоне концепцию начали внедрять с
2012 года по всем сферам городского хозяйства.
В городе уже несколько лет работают «умное»
освещение, системы дистанционного управления
транспортным передвижением и сбора мусора.
Внедренная система управления транспортным передвижением в Нью – Йорке примерно на
10% сократила время жителей на дорогах, а
установленные 7500 элементы сети связи,
которые дают жителям и посетителям города
свободный доступ к интернету.
Сингапур с 2017 года внедрил автономную
систему управления дорожным передвижением,
которая работает без вмешательства человека.
Благодаря данной системе жители города
экономят 60 часов ежегодно, избегая пробок.
Представленные
примеры
реализации
концепции еще раз подтверждают важность
использования современных технологий в
процессе управления городским хозяйством.
При разработке и реализации стратегий,
основывающихся на концепции «Smart City»,
необходимо учитывать многомерность взаимоотношений, которые возникают и развиваются в
процессе жизнедеятельности горожан в XXI
веке.
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2020-2024 гг. Прогнозы сделаны при прочих равных условиях на основе статистических данных. Нами также
рассмотрены негативные последствия пандемии для экономик всех стран мира, довольно сложный процесс
восстановления мировой экономики и улучшения экономических показателей, а также возможные результаты,
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Abstract. The pandemic, which has spread unexpectedly and rapidly around the world, will certainly have a negative
impact on states, institutions, societies, and socio-economic life.
The article considers the total volumes of export and import of the Republic of Armenia, trade and economic relations
with the member countries of the CIS, the EU, the EAEU. In fact, the indicators of 2015-2019 have been analyzed, and
forecasts have been made for 2020-2024. Forecasts have been made ceteris paribus on the basis of statistical data. We
have also examined the negative consequences of the pandemic for the economies of all the countries of the world,
rather complicated process of the restoration of the world economy and the improvement of economic indicators, as
well as possible results conditioned by the correct actions of the state administration apparatus.
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Անսպասելի հայտնված և սրընթաց կերպով
ամբողջ աշխարհում տարածված համավարակն
անշուշտ իր բացասականն հետևանքներն է
թողնելու պետությունների, ինստիտուցիոնալ
կառույցների,
հասարակության,
սոցիալտնտեսական կյանքի վրա: Հետհամավարակային կյանքն առավել անկանխատեսելի է այն
առումով, որ դեռ շատ հարցեր կան
հաղթահարման ժամկետների, հետևանքների և
ճգնաժամային իրավիճակից լիարժեք հետ
վերադարձի հետ կապված [1]: Մեր կողմից
կատարված ուսումնասիրություններն ընդգրկում են ՀՀ առևտրատնտեսական կապերի վրա
համավարակի
հնարավոր
բացասական
հետևանքների գնահատումը և վերջիններիս

150

հաղթահարման
հնարավոր
ուղիների
առաջադրումը: Եվ այսպես՝ 2019թ. ՀՀ
առևտրաշրջանռության
սալդոն,
լինելով
բացասական, կազմել է մոտ 2,8 մլրդ. ԱՄՆ
դոլար։ ՀՀ արտահանման և ներմուծման
ծավալները ունեցել են աճի միտում, սակայն
ներմուծման աճի տեմպերն ավելի բարձր են,
քան
արտահանմանը
տեմպերը
(տես
գծապատկեր 1): Մի նկատառում ևս՝ բոլոր
կանխատեսումներն արվել են համավարակյից
առաջ և այլ հավասար պայմաններում, իսկ
արտաքին
էֆֆեկտների
բացասական
հետևանքներին կանդրադառնանք հոդվածի
վերջում:

Реегион и мир,, 2020, № 6

հազ․ Ա
ԱՄՆ դոլար
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անուր արտահ
հանում
Ընդհանուր
Ը
նե
երմուծում

Գծ. 1 ՀՀ ըն
նդհանուր ար
րտահանման
ն և ներմուծմա
ան 2015-2019
9թթ. և 2020--2024թթ. կան
նխատեսվող ծավալները
[2]

2019թ. ՀՀ արտ
տահանման ծավալներ
րում
դեպի ԵԱՏ
ՏՄ արտահ
հանման բա
աժինը կազմ
մել է
28,8%, ԵՄ երկրներինը
ը՝ 22,1%, ԱՊ
ՊՀ երկրներ
րինը
(ԵԱՏՄ անդամ
ա
չհան
նդիսացող)՝ 1,2%, իսկ այլ
Տոկոսա
երկրներինը՝ 47,9%։
ային հետև
ևյալ
հարաբերա
ակցություն է արձա
անագրվել ՀՀ
ԵԱՏՄ
ներմուծմա
ան
ծավ
վալներում՝
Մ-ից
ներմուծում
մը կազմում է՝ 27,8%
%, ԵՄ՝ 20,9%,
ԱՊՀ երկր
րները (ԵԱՏ
ՏՄ անդամ չհանդիսաց
ցող)՝
4% և այլլ երկրները՝՝ 47,3%։ Անդրադառն
Ա
նանք

րջիններիս առանձին-ա
ա
առանձին: ՀՀ-ից
Հ
դեպի
ի
վեր
ԵԱՏ
ԱՏՄ արտահ
հանման ծա
ավալները 20
015-2019թթ..
անը
ընդհատ աճ
ա
են գ
գրանցել, և ինչպես
ս
արտ
տացոլված է գծապ
պատկեր 2-ում
2
աճը
ը
ամե
ենայն հավա
անականութ
թյանմբ կշա
արունակվեր
ր
նաև
և 2020-20244թթ.։ Նույնը
ը կարող ենք
ք ասել նաև
և
ներ
րմուծման
ծավալների
ի
համար
ր,
դրանք
ք
նույյնպես կաճե
եին հաջորդ
դ տարիների
ին։ Սակայն
ն
կան
նխատեսում
մները
կա
անխատեսո
ում,
իսկ
կ
իրա
ական փաստ
տերը՝ փաստ
տ:
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նե
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Գծ. 2 ՀՀ արրտահանման և ներմուծման ծավալները դեպի ԵԱՏՄ
Մ 2015-2019թթ
թթ. և 2020-20224թթ. Կանխատեսումներ
[2]

Ներմո
ուծման և արտահանմ
ա
ման ծավալն
ները
աճում են գրեթե հա
ամամասնոր
րեն, քանի
ի որ
2019թ. ար
րտահանման և ներմո
ուծման սալդոն
բացարձակ
կ արժեքով
վ կազմել է 770մլն. ԱՄՆ
Ա
դոլար, իսկ
կ 2024թ. ըստ
տ կանխատ
տեսումների այն
կկազմի մո
ոտ 750 մլն. ԱՄՆ
Ա
դոլար։
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Դեպի ԵՄ
Մ երկրներ արտահանմ
ման և այդ
դ
կրներից ներ
րմուծման ծ
ծավալներում
մ նույնպես
ս
երկ
հիմ
մնականում աճ է գրանցվել (բացառությամբբ
2019թ.), և ըստ
տ կանխատե
եսման կշար
րունակվեին
ն
աճե
ել հաջորդ տարիներին
տ
ևս։

Գծ. 3 ՀՀ արրտահանման և ներմուծմա
ան ծավալներըը ԵՄ երկրներ
ր 2015-2019թթ
թ. և 2020-20224թթ. Կանխա
ատեսումներ
[2]

2019թ ԵՄ և՛ ներմուծման և՛ արտահան
նման
ծավալները
ՀՀ
ը. նվազել են ինչի արդյունքում
ա
արտահան
նման ընդհա
անուր ծավ
վալում 2018թ.
գրանցած ԵՄ
Ե տոկոսա
ային կշիռը 28,3%-ից
2
2019թ.
նվազել է մի
ինչև 22,1%,, իսկ ներմոււծումը նվազ
զել է
2,36 տոկո
ոսային կետ
տով, սակա
այն սա էա
ական
ազդեցություն չի ուն
նեցել տրենդ
դի ուղղութ
թյան
վրա։ Նկատ
աճի
տենք, որ նե
երմուծման ծավալների
ծ
տեմպը ավ
վելի բարձր
ր է քան արտահանմա
ա
անը,
ինչը հանգ
գեցնում է ավելի
ա
մեծ բացասա
ական
սալդոյի առ
ռաջացման,, ինչն էլ իր ազդեցությո
ունն
հաշվեկշռի վրա։
է թողնում ընդհանուր
ը

Անդրադառնալով
ԵԱՏՄ
անդամ
մ
չհա
ԱՊՀ
մյուս
անդիսացող
երկրներին՝՝
Տաջիկս
(Ուկ
կրաինա,
ստան,
Մոլդովա,,
Թոււրքմենստա
ան, Ուզբեկս
ստան), նշե
ենք, որ ՀՀ
Հ
առև
ևտրաշրջան
նառության մեջ նրան
նց բաժինը
ը
շատ
տ փոքր է։ Արտահանմա
Ա
ան մեջ այն
ն մոտ 1% է,,
իսկ
կ ներմուծմա
ան մեջ այն կ
կազմում է 2,9%,
2
որից
ց
2,6%
%-ը բաժին
ն է ընկնում
մ միայն Ուկ
կրաինային։
ծավալները
Այս
ստեղ
ևս
ս
ներմո
ուծման
ը
գեր
րազանցում են, արտահ
հման ծավա
ալները, ինչը
ը
դար
րձյալ բացա
ասաբար է անդրադա
առնում ՀՀ
Հ
արտ
տահանման
ն և ներմուծմ
ման սալդոյի
ի վրա։
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Գծ. 4 ՀՀ արրտահանման և ներմուծմանն ծավալները ԱՊՀ երկրներ
եր 2015-2019թ
թթ.և 2020-20024թթ. Կանխ
խատեսումներ
[2]

ՀՀ
արտահան
նման
և
ներմուծման
ծավալներո
ում,
ինչչպես
մի
ինչև
ԵԱ
ԱՏՄ
անդամակց
ցումը,
այնպես
էլ
ԵԱ
ԱՏՄ
անդամակց
ցելուց հետ
տո գերակ
կշռում է այլ
երկրների մասնաբաժ
ժինը։ Այս երկրների հետ
արտաքին առևտուրը
ը ևս չի տուժել՝
տ
ԵԱ
ԱՏՄ
անդամակց
ցության հի
ինգ տարինե
երի ընթացք
քում

թե՛ արտահա
անման
և թե՛
ներմուծման
ն
ն
ծավ
վալները ան
նընդհատ ա
աճել են, ինչչն էլ հիմք է
հան
նդիսանում
2020-20224թթ.-ին
ևս
այս
ս
ծավ
վալների գծ
ծով աճի կանխատես
սման։ Ընդ
դ
որո
ում այս դեպ
պքում ևս ներմուծման աճի
ա տեմպը
ը
գեր
րազանցում է արտահան
նման աճի տեմպին։
տ
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Գծ.5 ՀՀ արրտահանման և ներմուծմա
ան 2015-2019թ
թթ.և 2020-20
024թթ. կանխ
խատեսվող ծա
ավալները այլ երկրներ
ե
[2]

աճի
ին կնպաս
ստի նաև ԵԱՏՄ-ի և
Իսլա
ամական Հանրապետ
Հ
տության մի
իջև
տնտ
տեսական
գոտու
ստեղծման
ն
համ
մաձայնագի
իրը, որը կն
նքվել է 2018
8թ.
17-ի
ին։

Այս եր
րկրների շա
արքում առա
անձանցնենք
ք ՀՀ
հարևան պետություն
պ
ներին և մի
ի քանի առա
ավել
կարևոր նշշանակությո
ուն ունեցող
ղ երկրների։ ՀՀի ԵԱՏՄ անդամակցե
ա
ելուց հետո բարձր
բ
տեմպ
պով
աճել են Իրանից
Ի
և Թուրքիայի
ից ներմուծմ
ման
ծավալները
ը։ Իրանից ներմուծմա
ան ծավալն
ների

Իրանի
ազատ
մասին
մայիսի

Ներմուծ
ծում

հազ․ ԱՄՆ դոլար
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Գծ.6 ՀՀ ներմուծմ
ման 2015-2019թթ. և 2020--2024թթ. կաննխատեսվող ծավալները
ծ
հա
արևան երկրներ [2]

Ա
Արտահան
նումը

հազ․ ԱՄՆ դոլար
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Գծ.7 ՀՀ
Հ արտահաննման 2015-2019թթ. և 20200-2024թթ. կա
անխատեսվող ծավալները հհարևան երկր
րներ [2]

Համաձայնագրով
վ նախատ
տեսվում է 3
տարվա ընթացքում
ը
գալ հա
ամաձայնութ
թյան
համաձայն
նագրի
ավելի
լայնաֆորմ
մատ
տարբերակ
կի համար,, ինչի ար
րդյունքում այն
կընդգրկի համարյա ամբողջ ապրանքա
ային
անվանացա
անկը, քա
անի որ ժամանակա
ավոր
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համ
մաձայնագի
իրը
իր
մեջ
ներ
րառում
է
ապ
պրանքների մոտ 50%-ը
ը, որոնց ներմուծման
ն
ն
մաք
քսատուրքեր
րը պետք է նվազեցվ
վեն կամ էլլ
հավ
վասարվեն 0-ի փաստա
աթղթի ստո
որագրումից
ց
հետ
տո: Ըստ կանխատեսումային տվյալների,,
համ
մաձայնագր
րի իրացոււմից հետ
տո ԵԱՏՄ
Մ

անդամ երկրների և Իրանի միջև առևտրաշրջանառությունը պետք է աճի մոտ 150%ով [3]: Այս համաձայնագիրը ձեռնտու է
հատկապես Հայաստանի համար, քանի որ
Հայաստանը հանդիսանում է ԵԱՏՄ անդամ
միակ երկիրը, որը ունի սահման Իրանի հետ։ Եվ
գծապատկերից էլ երևում է, որ Իրանից ՀՀ
ներմուծման ծավալները նույնպես կաճեն այդ
տեմպով, և ամենայն հավանականությամբ
2023թ. մոտ 1,5 անգամ կգերազանցեն 2019թ.
գրանցած ցուցանիշները։
Ինչ վերաբերվում է Վրաստանին, ապա
վերջինիս ներմուծման ծավալները նախորդ հինգ
տարիներին գրեթե չեն փոփոխվել, ինչի

արդյունքում դժվար է հասկանալ հաջորդ
տարիների համար դրանք նվազման միտում
կցուցաբերեն, թե՝ աճի։ Սակայն այլ պատկեր է
նկատվում
դեպի
հարևան
երիկրներ
արտահանման ցուցանիշները դիտարկելիս։
Դեպի Թուրքիա արտահանումը շատ չնչին է,
հետևաբար ՀՀ ընդհանուր արտահանման մեջ
այն էական նշնակություն չի ունենա, դեպի
Իրան արտահանման կանխատեսվող աճի
տեմպը շատ ցածր է, իսկ Վրաստատանի
դեպքում այն ինչպես մեծ ծավալներով նվազել է
2015-2019թթ, այնպես կշարունակի նվազել, եթե
որևէ էական փոփոխություն տեղի չունենա։
հազ․ ԱՄՆ դոլար
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Գծ.8 ՀՀ ներմուծման 2015-2019թթ.և 2020-2024թթ. կանխատեսվող ծավալները այլ երկրների հիմնական
գործընկերներից [2]

Ինչ վերաբերվում է Շվեցարիայի արտահանմանը՝ այն մինչև 2019թ., չնայած տատանողական, սակայն աճ է գրանցել բավականին
բարձր աճի տեմպով, ինչը կշարունակվի նաև
հաջորդ տարիներին։ Պետք նշել նաև, որ դեպի
Շվեցարիա արտահանման ծավալները մի քանի
անգամ գերազանցում է ներմուծման ծավալներին, բացի այդ ՀՀ արտահանման ծավալներում նրա բաժինը բավականին մեծ է, որի
հազ․ ԱՄՆ դոլար
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արդյունքում այն փոքրացնում է ՀՀ բացասական
սալդոն։ Մնացած երկրների հաշվով մեծ փոփոխություններ չեն նկատվում։
Ավելի պարզ տեսնելու համար ՀՀ
արտահանման
և
ներմուծման
հետագա
պատկերը ԵԱՏՄ, ԵՄ և այլ երկրների
ներմուծումը և արտահանումը՝ դիտարկենք
ԵԱՏՄ, ԵՄ և այլ երկրների արտահնումը և
ներմուծումը միասին։

Արտահանումը
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ԵՄ երկրներ

ԵԱՏՄ երկրներ

այլ երկրներ

Գծ.9 ՀՀ արտահանման 2015-2019թթ. և 2020-2024թթ. կանխատեսվող ծավալները ԵԱՏՆ, ԵՄ և այլ երկրներ [2]
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հազ․ ԱՄՆ դոլար
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Գծ.10 ՀՀ ներմուծման 2015-2019թթ. և 2020-2024թթ. կանխատեսվող ծավալները ԵԱՏՆ, ԵՄ և այլ երկրներ [2]

ՀՀ արտահանման կառուցվածքում առաջին
տեղում է ԵԱՏՄ-ն՝ ի դեմս Ռուսաստանի, իսկ
երկրորդ
տեղում
է
գտնվելու
ԵՄ-ն:
Հատկանշական է, որ ԱՄԷ-ի տեսակարար կշիռը
նույնպես բարձր է: Այս ամենը հաշվի առնելով,
ինչպես նաև հաշվի առնելով այն փաստը, որ ՀՀն ունի արտահանման արտոնություններ ԵՄ և
ԵԱՏՄ հետ համագործակցությունում, ապա ՀՀն պետք է իրականացի այնպիսի քաղաքականություն, որպեսզի խրախուսի արտահանումը
դեպի այլ երկրներ, մասնավորապես ԱՄէ, ԱՄՆ
և Չինաստան, քանի որ վերջին տարիների
միտումները ցույց են տալիս, որ կան բոլոր
նախադրյալները
ՀՀ
արտահանման
աճ
ապահովել հենց այդ ուղղություններով:
Ներմուծման
ոլորտում
դարձյալ
ՀՀ
հիմնական առևտրատնտեսական գործընկերոջ
դիրքը բաժին կհասնի ԵԱՏՄ-ին՝ 29.6%: ԵՄ-ին
բաժին կընկնի ՀՀ ներմուծման մոտ 22.53%-ը,
2.7%-ը՝ Ուկրաինային, 2.67%-ը՝ Վրաստանին,
4.22%-ը՝ ԱՄՆ-ին, 15.5%-ը ՝ Չինաստանին,
2.8%-ը՝ ԱՄԷ-ին: Այսպիսով, կշարունակվի
արտահանման և ներմուծման ծավալների աճը
Օգտագործված գրականության ցանկ
1. World Health Organization. (2020). Situation Report
13, Retrieved 25 June, 2020, https://www.who.int/
docs/default-source/coronaviruse/situationreports/20200202-sitrep-13-ncov-v3.pdf
2. Հայաստանի վիճակագրական տարեգրքեր 20152019թթ https://www.armstat.am
3. http://ru.valdaiclub.com/a/highlights/eaes-bolshayaevraziya/
4. «Հայաստանի Հանրապետության՝ «Եվրասիական
տնտեսական միության մասին» 2014թ. մայիսի 29ի
պայմանագրին
միանալու
վերաբերյալ»
պայմանագրի հավելված 4
5. «Միջազգային տնտեսագիտությաւն», Ուսումնական ձեռնարկ, հեղ․ Դ․ Ռ․ Գալոյան, Զ․Ա․
Թադևոսյան, Երևան 2018թ.

ԵԱՏՄ և ԵՄ երկրներից, ինչպես նաև
նախադրյալներ և հնարավորություններ կան
հատկապես Իրանի, Չինաստանի և ԱՄՆ-ի հետ
հարաբերություններում, այդ պատճառով էլ ՀՀ-ն
պետք է շահագրգռված լինի այս երկրների հետ
ազատ առևտրի համաձայնագրերի և հայրենական ապրանքների արտահանման համար այլ
նպաստավոր, արտոնյալ պայմանների ստեղծման հարցում:
21-րդ դարի համավարակը դեռ երկար
տարիներ իր բացասական հետևանքները կթողնի աշխարհի բոլոր երկրների տնտեսությունների
վրա: Մեր կանխատեսումներում կատարված
հետևություններն էլ գուցե որոշ տոկոսային
փոփոխությունների ենթարկվեն: Դժվար է կանխատեսել, թե իրականում, վերջնականապես,
երբ կվերականգնվի համաշխարհային տնտեսությունը: Այդուհանդերձ, կարծում ենք, պետական
կառավարման ապարատի ճշգրիտ գործողություններով հնարավոր կլինի կարճաժամկետում
վերականգնել նախկին ցուցանիշները:
6. «ՀՀ անդամակցությունը ԵԱՏՄ-ին և դրա
ազդեցությունը արտաքին առևտրի վրա», հեղ․
Ջանջոյան Ա Երևան 2016 թ․
7. ՀՀ
պետական
բյուջեի
կատարման
հաշվետվություններ, 2015- 2019թթ.
8. ՏԵՂԵԿԱՆՔ 2017-2019թթ. ՀՀ տնտեսությունը
բնութագրող
հիմնական
մակրոտնտեսական
ցուցանիշների վերաբերյալ (հունվար-դեկտեմբեր)
9. «Հայաստանի ֆինանսների վիճակագրություն»,
2019թ.
10. «Ռուսաստանի
Դաշնության
արտահանման
ծավալները ԵԱՏՄ անդամ երկրներ» 20172018թթ.
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Бог как понятие методологии социального познания
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Золотое сечение, международные отношения, иерархия систем.
Աստված որպես սոցիալական ճանաչողության մեթոդաբանության հասկացություն
Գրիգորյան Է. Ռ.
փիլիսոփայական գիտությունների դոկտոր, սոցիոլոգիայի պրոֆեսոր, ՌԲԳԱ ակադեմիկոս
Սեվծովյան-Կասպյան տարածաշրջանի քաղաքական եվ սոցիալական հետազոտությունների հանրային
ինստիտուտ (Երևան, Հայաստան)
ernestgrig@hotmail.com
Ամփոփում՝ Հոդվածում առաջարկվում է սոցիալական գիտելիքների մեթոդաբանության մեջ ներկայացնել
Աստծո անբաժանելի հասկացությունը: Հազարամյակներ շարունակ մոլորության մեջ գտնվող հասարակական
միտքը այս հասկացությունը տարավ կրոնի գահին ։ Բայց վերլուծությունը հիմնարար մեթոդաբանության
գիտելիքների տեքստերի Hermes Trismegist ցույց տվեց, որ նախնական նպատակը այս հասկացության համար
գիտական գիտելիքների. Այնուհետեւ հոդվածում փորձ է արվում իմաստալից հարստացնել այդ հասկացությունը ' սոցիալ-ճանաչողական գործունեության մեջ Դրա կառուցողական եւ արդյունավետ օգտագործման
նպատակով: Բերված է դրա օգտագործման օրինակը միջազգային հարաբերությունների ավելի խորը
մեկնաբանման համար։
Հանգուցաբառեր` Հերմես Եռամյա, Աստծո հասկացություն, սոցիալական ճանաչողության մեթոդաբանություն, Ոսկե բաժին, միջազգային հարաբերություններ, համակարգերի հիերարխիա

God as a concept of the methodology of social cognition
Grigorian E. R.
Dr. of Sciences, Professor of Sociology
Public Institute of Political and Social Research of Blacksea-Caspian Region (Armenia, Yerevan)
ernestgrig@hotmail.com
Abstract: The article suggests introducing the concept of God, which is integral to social cognition, into the
methodology of social cognition. For thousands of years, misguided social thought has taken this concept under the
crown of religion. But the analysis of the texts of Hermes Trismegistus, which are fundamental to the methodology of
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Предпринятое нами рассмотрение понятия
Бога ведется исключительно в русле методологии научного познания, и представляет
назревшую попытку обновить эту отрасль
знания, может быть за счет его углубления.
Поэтому мы никак не касаемся религиозного
истолкования понятия Бога. Если в науке
допустимы такие абстракции как «идеальная
точка», «идеальный газ» или «идеальный родитель», то столь же правомерно рассмотрение
природы этой идеальности.

Наиболее развернутое понятие Бога впервые
зафиксировано у Гермеса Трисмегиста и было
оно предназначено не для верующих, а для
ученых людей, в том числе и жрецов, тех, кто
занимался исследованиями и изучением мира.
Автор первого перевода «Corpus Hermeticum» на
латинский язык (1463 г.) в предисловии пишет:
«Меркурий Трисмегист был первым философом,
поднявшимся выше физики и математики к
созерцанию божественного... Он считался
основателем теологии» [4, с. 368], научного рассмотрения Бога. Т.е., с самого начала это поня-
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тие предназначалось для поддержания точной
навигации в мире непознанного и установления
реперных точек в расширяющемся познаваемом
мире. Главное внимание Гермес обратил на
сложность социального познания и попытался
максимально сориентировать пробуждающийся
к познанию интерес.
В кратких, но емких словах ему удалось
передать накопленную тысячелетиями мудрость
и правила социального познания, из которых
впоследствии родилось множество религий и
философских школ, часть которых либо
примитивизировала его учение, либо намеренно
его искажала. Кстати, экологическое воззрение у
него присутствовало изначально, задолго до
появления науки экологии. Поэтому оно содержит и сегодня эвристический и методологически
ценный пласт даже для современного научного,
и главным образом социального познания. В нем
присутствует и даже обещает быть актуализированным возврат к потерянным нынче точным
ориентирам. В мире сейчас царит бум на книги и
лекции о Гермесе, но наряду с немногими
научными работами, которые мы и используем
как источник нашей статьи, в основном литература о нем пухнет полуфабрикатами, изготовленными коммерсантами от науки, которых мы
предпочитаем избегать, а не вдаваться в полемику с ними. Рекомендуемую литературу для
углубленного знакомства с его учением мы перечислили в списке литературы. Это [1; 2; 3; 4]. Но
основным научным источником мы считаем
издание [4], считающееся самым полным в мире
изданием текстов Гермеса Трисмегиста: «Гермес
Трисмегист и герметическая традиция Востока и
Запада»: Сост., коммент., пер. с др.-греч., лат.,
фр., англ., нем., польск. К. Богуцкого. – К.: Ирис;
М.: Алетейа, 1998. – 623 с. ISBN 966-7068-06-4
(«Ирис») ISBN 5-89321-013-1 («Алетейа»).
Приведем обширную цитату из этого, заслуживающего доверия научного издания его работ.
«Бог, рассматривается здесь как принцип,
который выше, чем разум, душа и все, чему он
служит причиной. Благость не является его
атрибутом, это само его естество; Бог есть
Благость, как благость есть Бог. Он есть
небытие, поскольку он выше, чем бытие. Бог
производит все, чем сам является, и содержит
все, чего еще не создал. Совершенно невидимый в
себе, он есть начало всякого света. Разум не
есть Бог, он есть только от Бога и в Боге, так
же, как смысл есть в Разуме, душа в смысле,
жизнь в душе, тело в жизни. Разум отличается,
но не отделяется от Бога, как свет от своего
источника; он, как и душа, есть действие Бога,
его сущность, если Бог вообще ее имеет. Для
Бога производить и жить есть одно и то же.

Наконец, отличительная черта божественной
природы есть в том, что ничто из того, что
подходит иным существам, не может быть
присвоено ему; он есть вещество для всего, не
будучи ничем. По этому признаку узнают Отца
всех вещей, Бога. Это есть блеск Блага,
освещающий Разум, затем всего человека и
превращающий его в поистине божественную
сущность. Бог есть всеобщая жизнь, все, чего
отдельные существа суть только части; он
есть начало и конец, середина и окружение,
основа всех вещей, источник, питающий в
изобилии, душа, дающая жизнь, добродетель,
которая производит, Разум, который видит,
дух, который вдохновляет. Бог есть все, все
преисполнено им; нет ничего во вселенной, что
не было бы Богом. Как Отцу Вселенной ему
подходят все имена, но, поскольку он есть Отец
всех вещей, никакое имя не может быть ему
присуще. Один есть все, и все есть один;
единство и совокупность суть тождественные
слова в Боге» [4, с. 27].
Прокомментируем изложенную цитату.
1. Во-первых, бог является первой причиной
всего существующего и еще несуществующего.
(«Бог производит все, чем сам является, и
содержит все, чего еще не создал».) В плане
социального познания акцент исследователя
переносится с фактов на тенденции, скрытые
симптомы и непроявленные еще закономерности, на мерцающие в информационном тумане
контуры явлений. В отличие от ставшего современной догмой накопления эмпирических данных, предлагается обернуть вспять процесс
мышления – сначала рассмотреть наиболее высокие этажи строения мира. Мир предстает
загадкой, ловушкой, нерасшифрованным еще
посланием, содержащим как надежду, так и
грозное предостережение. Абрис будущего присутствует как неотъемлемый элемент познания.
Это немедленно расширяет сферу методологии
социального познания, включая в нее не только
всю действенную историю (как реализатора
социальных тенденций и скрытых операций), но
и намечаемое в теории будущее, максимально
точно вытекающее из умопостижения предпосылок. Учитывающий это положение исследователь уже предостережется транслировать чьюлибо идею, даже известного авторитета, если она
не прошла его предварительную проверку. В
ином случае он начинает выполнять роль
транслятора особым образом изготовленных знаний, идеологические (и социальные) последствия которых ему неизвестны. Реально это происходит сплошь и рядом, когда «известные», а
иногда и специально подобранные специалисты
с апломбом рассуждают о государственных или
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общественных проблемах, не подозревая, что
выполняют роль провокаторов, ведущих к
катастрофическим ловушкам. Но ответственности они не несут, поскольку еще не установлена
презумпция концептуальной или методологической вины таких горе-ученых.
Вводимое с помощью Гермеса понятие Бога
расширяет сферу познавательного дискурса,
снимая застарелые представления не только в
науке, но даже и в богословии. Например,
многосотлетние споры о «единосущности Иисуса Отцу по божеству и подобосущного нам по
человечеству» легко разрешаются широко
используемой сегодня идеей фрактала, содержащей не только реальное, но и потенциальное
отражение реальности. Т.е., введение конструкции фрактала в модельное рассмотрение мира,
как, например, проявляется филлотаксис у
растений, уже расширяет репертуар вариантов
его восприятия, причем внимание устремляется
на высшие этажи знания, на (абстрактный)
механизм функционирования явления, который
«подобен» в некотором смысле всем такого рода
механизмам, присущим всем явлениям мира.
И как говорит Гермес, Бог, содержа в себе
еще не существующее, выше, чем бытие. То, что
такой Бог является непременным для познания
фактором подчеркнуто его отождествлением с
«Благостью». Эта конструкция стимулирует
исследователей на полный разрыв с так называемым научным позитивизмом и прочими
методологическими платформами, больше напоминающими информационно-агентурные сети, в
которые ловятся и фабрикуются уже которое
поколения социальных ученых и философов по
всему западоцентричному миру. А ведь и они
причастны к губительным для всего человечества последствиям их намеренной лжи (например,
в области медицины), или простого невежества.
Страны, подступающие к развилкам своего
развития, оказываются в таком случае просто в
отчаянной безысходности. И как следует из
теории Гермеса, их ждет коллапс, взрыв разрушения и взаимного уничтожения.
А ведь любое решение на любом этаже
производственной лестницы требует понимания
причинно-следственной связи, причем, начиная
с самого высокого уровня, воздействующего на
все остальные уровни. Например, развитие
образования должно рассматриваться, как
минимум в геополитическом, а максимум, в
космологическом аспекте, т.е., специалист, это
тот, кто руководствуется Целым.
Гермес и в этом случае готов оказать
уместную услугу. Бог выше любых определений,
особенно используемых противоборствующими
сторонами, все они нуждаются в апелляции к

нему для обоснования своего статуса. («Он есть
вещество для всего, не будучи ничем»). Поэтому
нельзя отождествлять Бога ни с каким научным
понятием, он как горизонт, который все равно
дальше видимой кромки. Поэтому работающий
социальный ученый не должен склоняться ни к
одной социальной теории, а выверять свои
выводы с реперной методологией Бога.
2. Помимо известной диалектики гармонии
в нее включаются следующие пункты. «Для Бога
производить и жить есть одно и то же».
Применительно к обществу и человеку можно
сказать, что человек не только живет, но и
производит свою жизнь. И здесь он оказывается
тесно связанным с производством правильной
жизни, что подчеркнуто в методологии Гермеса.
Признав идею Бога, придётся принять и всё
остальное, а прежде всего ответственность за
свою судьбу в вечности, что означает ежедневную борьбу с самим собой, - своими помыслами, страстями и деяниями. Они становятся
самостоятельно манипулируемыми личностью
внешними компонентами, с помощью которых
собирается «машина» индивидуальной или
социальной жизни. Т.е., каждую минуту человек
иногда и заново производит свою жизнь,
создавая и те последствия, которые «шлаками»,
т.е., ложными идеями замусоривают жизненные
пути. Все связано со всем, и любое движение человека производит закономерные сдвиги во всей
мировой социальной сети, как положительные,
так и отрицательные. Тем более это касается
общества, которому в своей деградации больше
не на кого пенять, как только на отсутствующее
постижение «божественной» методологии.
Но, в то же время мы являемся свидетелями
тысячелетних деяний по производству исключительно социальных шлаков, чем занимаются
опирающиеся на рабство общественные структуры. Попытки исторической Армении преодолеть рабовладельческий характер социальных
структур и вернуться на путь Гермеса последовательно подавлялись именно этими, шлакопроизводящими структурами, в том числе и
конкурентными действиями Римской католической церкви. Подтверждением может служить
тот факт, что почти все мыслители древней и
средневековой Армении обязательной опорой
своих трудов имели работы Гермеса. Сегодня в
числе шлакопроизводящих стран та же Англия и
зависящие от нее страны.
3. И наконец, главный грех намеренно информационно шлакопроизводящих социальных
структур в том, что они не приняли ключевой
пункт этой методологии – «Бог есть всеобщая
жизнь, все, чего отдельные существа суть
только части; он есть начало и конец, середина
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и окружение, основа всех вещей, источник,
питающий в изобилии…». Более того, начиная с
Болингброка (XVI в.), в Англии приняли намеренно вводящую в заблуждение конспирологию,
трактующую все остальные страны и народы как
подлежащих уничтожению врагов. Принципиальная анти-герметическая позиция в мировоззрении,
богоборчество как принцип сделали Англию
самым кровожадным государством за всю историю
человечества [5]. Методология Гермеса считает
ошибочным нарушение единства природных и
социальных процессов.
Современные последователи и продолжатели
этой методологии, среди которых надо выделить
книгу А. Петросяна «Немного о многом», вносят
детализирующий аспект: «не может траектория
движения части противоречить траектории
движения общего» [6, с. 121], т.е. не подчиняться
логике Целого, а Целое не быть единством своих
частей. Повторим Гермеса: «Нет ничего во
вселенной, что не было бы Богом... Один есть все,
и все есть один; единство и совокупность суть
тождественные слова в Боге».
Но - «сам Человек, созданный Богом по Его
образу и подобию и облагодетельствованный Им,
пожелал возмутиться против Него и «разбить
Его власть». В силу упомянутого принципа это
возможно только совращением Целого к порочной
части. Иначе, часть, несовместная с Целым, будет
уничтожена. Поэтому в целях собственного
укрепления любая часть стремится себя оправдать
через подстройку Целого к плану своего
функционирования. Так, например, опирающаяся
на ростовщичество ветхозаветная идеология создала «опущенное» Целое, на фоне которого смогла
даже навязать миру глобальное уничтожение.
Часть поставила себя выше Целого, частные банки
оказались выше государства.
Порочная методология богоборчества и игнорирования концепции Гермеса доминирует сегодня
на планете, также и по вине впадения народов в
грех соблазна материальным. Какая разница, кто
будет владельцем национальных богатств –
собственный олигарх или иностранный, если они
ведут себя совершенно одинаково: предпочитают
запах нефти падению собственного государства?
Вот так и гасится идея роста к идеальному (Богу) и
множатся войны исключительно из-за материальных интересов. Что касается Армении последних
30 лет, то если она желала состояться, то ей надо
было не замыкаться в торговле, а строить в международных масштабах соответствующее ее идеальному проекту Целое, из которого вытекали бы позитивные опоры и намеченному собственному пути. Это понял и осуществил еще в 7-м веке византийский император Маврикий, уроженец Ошакана.
Он видел, что сразу после Халкидонского
собора в лице престола Святого Петра (римской
католической церкви) стал незаметно выстра-

иваться подпитываемый ростовщиками зловещий
анти-православный
глобалистический
центр.
Чтобы противостоять ползучей анти-христианской
глобализации, Маврикий выстроил свой план глобализации, в котором армяне должны были играть
ключевую роль вынесенного за пределы Византии
защитного барьера. Но будучи хитроумным
политиком, он понимал, что не должен раскрывать
этот план. И он обыграл даже персидского императора Хосрова, предложив ему, как говорят
сегодня «фейк» о, якобы, «непокорном и строптивом народе, которого нужно изгнать во
Фракию», т.е., поближе к угрожавшему Византии
глобалистическому центру. План этот был, в конце
концов, выявлен и последовала реакция в виде
организованного в Византии путча, завершившегося зверской расправой над Маврикием и его
пятью единоутробными сыновьями. К сожалению,
в историографии армяно-византийских связей до
сих пор фигурирует примитивная трактовка его
политики как, якобы, антиармянской.
Но для проектирования идеологического
самообоснования через более широкую систему у
Армении не было ни кадров, ни соответствующего
понимания. Сегодня мы предлагаем восстановить
нашу традиционную философскую школу в лице
уже встроенного в нее бессмертного Гермеса Трисмегиста, ввести в философско-социологическую
подготовку специалистов элементы его методологии. В конце концов, именно у Гермеса заимствовали свои идеи и известные основатели западной
традиции – Платон и Пифагор. А армянские
гуманитарии, опирающиеся на научное понимание
Бога, помогут массам не скатываться до уровня
потребителя инфицированной масскультуры, а
больше размышлять над понятиями национальный
интерес или государственная безопасность.
Библия лишила нас духовности Гермеса.
Вроде тот же Бог сказал то же святое слово:
«Растите в росте и умножайтесь во множестве, все
твари и создания»; но призыв Гермеса гораздо
более глубок, чем могло усвоить библейское варварство, воспринявшее из его текстов только поверхностную канву. «И да познает мыслящий человек самого себя, что он бессмертен, и что причина
смерти - любовь, и да постигнет он смысл всего
сущего». Вот этой духовности лишила нас библия.
В силу своего ограниченного ума и социального опыта ветхозаветное мышление опустило из
герметических текстов то, что было выше его
понимания – повторим еще раз: «и да познает мыслящий человек самого себя, что он бессмертен, и
что причина смерти — любовь, и да постигнет он
смысл всего сущего». Буддизм взял отсюда только
негативное восприятие привязанностей («любовь»)
как уз, ведущих к зависимости и страданию, но не
пошел дальше – до поисков «смысла всего
сущего», чему и должна служить методология
социального познания.
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Герметическое мышление коренным образом
отличается от ветхозаветного. Бог герметического
пантеизма, благодаря которому и в котором все
существует, это вселенский Отец, чья единственная функция состоит в том, чтобы творить, это тот,
о котором книги Гермеса говорят нам: «Вечное не
рождено иным, оно рождено самим собой или,
скорее, оно творит себя бесконечно»; «если Творец
есть не что иное, как то, что творит, он неизбежно
творит сам себя, ибо именно творя, становятся
Творцом»; «он есть то, что есть, и то, чего нет».
Герметическому человеку нет смысла ждать
какого-то мессию, он сам должен уподобиться
Богу – в этом и есть смысл существования человека. Институционально-бюрократическое христианство же сделало человека слишком зависимым
от внешних авторитетов, которым была вверена
«функция спасения». Но раннее христианство,
которое прямо вытекало из идей Гермеса, и было
названо христианством до Христа - «Поймандр»
Гермеса Трисмегиста пользовался большим авторитетом в ранней Церкви» [4, с. 392] – содержало
более короткий путь к Богу. Именно за это
стремление к самостоятельному уподоблению
Богу, почему столь востребованной и оказалась эта
конструкция подъема к идеальному, были истреблены павликиане и тондракийцы, а позже, катары,
как лучшие и наиболее развитые духовные слои.
Возможно, это повлияло и на ослабление Армении
как государства. Внешние силы через бюрократизацию церкви и уничтожение интеллектуальных
слоев добились поставленной цели. Эта же,
ставшая исторически постоянной угроза уничтожения, прежде всего, национальной интеллигенции подступает и сегодня к Армении и Арцаху.
В нашей статье, следуя методологии Гермеса,
мы добиваемся единства исторических и природных процессов и предупреждаем социальных
ученых о циклических возвратах к нерешаемым
проблемам. Что мы сделали, чтобы изменить хотя
бы тот же дискурс, который провоцирует
бедственные состояния общества? А чем может
помочь воспроизводимость типичных проблем их
искоренению? Ответ Гермеса состоит в том, что
идеальный строй поведения неизменен и
непрерывно воспроизводим, даже через периоды
катастрофических падений. Армянская культура,
традиционно развивавшаяся в плотном контакте с
космологическими воззрениями, ждет своей новой
и более глубокой интерпретации, уже не только
историко-мифологической, но и естественнонаучной.
Дальнейшее обогащение этой методологии и
применение
в
конкретной
познавательной
практике связано с универсальными закономерностями, присущими природе и обществу. В той
же книге А. Петросяна изложен интересный
методологический результат, устанавливающий
конечность методов структурирования на всех

иерархических уровнях [6, с.119]. Главные среди
них – вращение, цикличность, спиралевидность и
др. А главный метод – это подобие структур,
сверху – донизу, что является главной реперной
точкой в методологии социального познания,
следующего по путям истины.
Современный ученый легко распознает в этих
утверждениях
сквозящую
идею
фрактала,
гомоморфизма, золотой пропорции и всего того
арсенала естественно-научных подходов, которые
уже прочно обосновались в научной методологии.
Но учтите, это было развито уже как минимум, 4
тысячи лет назад! Математика шумеров, как и
древних египтян уже содержала золотые
пропорции, применявшиеся, например, при
строительстве пирамид. Как далеко могло бы уйти
человечество,
если
бы
не
попало
под
истребляющее все живое ветхозаветное влияние.
С тех пор человечество было вовлечено в
своеобразное интеллектуальное помрачение, состязание лжецов и мошенников вокруг важнейших
философских
и
моральных
вопросов:
происхождение зла, судьба душ, их падение и
искупление. Ставка была высока — победителю
суждено было в течение долгих веков управлять
сознанием народов и использовать социальную
энергию проигравших в нужном для себя русле.
Институциональное
христианство
вытравило
апелляцию к личному примеру и обрекло на забвение другие, более энергосберегающие, более
эффективные в плане социального и индивидуального развития пути, не отдающие ответственность за свою жизнь кому-либо другому.
Например, в ряде армий мира запрещено
командиру поднимать солдат в атаку, не
возглавляя ее самому. Так солдат предохраняет
себя от излишней жертвенности и даже от
потенциального предательства.
Большинство из текстов Гермеса канули в
Лету. И когда мы находим их остатки, то узнаем в
них именно побежденных конкурентов, а не
плагиаторов. Павликиане, последователи Гермеса
и приверженцы раннего (чистого) христианства
оставили о себе славу непобедимых и умелых
воинов, которых византийские императоры
предпочитали брать на защиту своих границ.
Халкидонский
Собор,
объединивший
две
несовместимые трактовки Бога, привел к
опрощенному христианству и способствовал
религиозным гонениям последователей Гермеса. К
тому же, толпе, демосу были недоступны гораздо
более древние и более духовные высоты этого
учения.
Включение, или скорее восстановление понятия Бога как ключевого научно-методологического
принципа встраивает социальное познание в
единый ряд познавательных усилий человечества,
освобождая
его
от
охло-социологических
представлений, активно распространяющихся
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последние два столетия. Социальные отношения
регулируются уже не столь морально-этическими
канонами, опосредованными информационнопропагандистской
загрузкой
обыденного
сознания
и
его
пато-психологическими
отклонениями, а они выстраиваются в единый
бесконечный иерархический ряд вложенных
одна в другую социоприродных систем,
взаимоотношения
между
которыми
детерминируются фрактальными правилами
Золотого сечения, мерой подобия и соблюдением необходимого разнообразия. Конечно, весь
ряд мирового универсума – от циклических и
вихреподобных траекторий галактик и звездных
систем и до вирусноклеточных взаимодействий
– участвует в методологическом построении
социума как его неотделимой части. Но и здесь
понятие Бога как методологической конструкции удерживает от поспешного обращения к
антропному принципу, вновь включающему
охло-демократические процедуры в социальное
мышление.
Например, выстроенная на основах дикой
конкуренции сегодняшняя система международных отношений, выстилает мягкие пути безумному бреду всяких «имперцев», типа Эрдогана,
возвращающих мир в примитивное варварство, а
фактически, реализующих грабительские проекты Англии. Но предел расширению этой
захватнической стихии ставит само Целое,
постепенно усиливая международные аспекты
сотрудничества, взаимопомощи и защиты национальных культур. На фоне медленного разворота
к более «здоровой» системе международных
отношений, будет выстраиваться и более
культурно значимая аура, но точно так же
опирающаяся на Золотую пропорцию ступеней
иерархии, что нужно не только учитывать, но и
уже находить их количественную меру. А во
главе этой системы, скорее всего, мы увидим
Китай с его конфуцианством, представляющим
собой китайскую версию методологии Гермеса.
Армении и Арцаху важно продержаться и
преодолеть
ловушки
охло-социологизма,
одновременно развивая герметический подход к
строительству социальных институтов.
Кстати, оберегая себя от такого рода
ошибок возврата к вздувшемуся глобализму, во
многих
странах
перед
принятием
на
государственную службу принято анализировать
биографию претендента, внимательно отслеживая попытки назначения «правилом от
противного». Методология Гермеса обещает
стать новым грозным оружием, сносящим
обветшавший мир.
Мы видим, что понятие Бога обогащается
более
содержательными
конструкциями,

служащими строительными лесами в социальнопознавательных действиях. И, опираясь на них,
мы в равной степени должны участвовать в
анализе и решении проблем газопроводов и
нефтепроводов для Англии, может быть даже
предложением ей новых или иных источников
энергии, коль скоро ей не удается самой
выпутаться из лабиринта ошибок. (Любопытным
достаточно
ознакомиться
с
проблемами
королевской семьи).
Книги Гермеса Трисмегиста — это
связующее звено между опытом прошлого и
светом будущего; именно благодаря им эти
истины приблизились к живым и насущным
вопросам. Но даже сегодня, останки этой
культуры продолжают пугать обнаглевших
потомков ее победителей, и непрерывные
бомбардировки земель, несущих ее следы,
имеют одну цель – стереть даже под землей
следы этой славной культуры. [4, с. 372-374].
Но возрождение правильного социального
мышления, опирающегося на понятие Бога как
ключевого принципа методологии познания
обещает возврат на пути истины.
«Ибо дьявол — вор, говорит Василий
(представитель византийской патристики), и
крадет наши слова, не для того, чтобы научить
благочестию своих приверженцев, а для того,
чтобы они, скрасив словами и мыслями правды
свое нечестие, сделали его более убедительным
для толпы». [4, с. 345].
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Ժամանակակից կրթական տեխնոլոգիաները և դրանց ազդեցությունը մշակութային
ինքնության ձևավորման վրա
Պանիբրատցեվ Ա. Վ.
Փիլիսոփայության դոկտոր, պրոֆեսոր,
Մոսկվայի քաղաքացիական ավիացիայի պետական տեխնիկական համալսարան (Մոսկվա, ՌԴ)
pasabas@yandex.ru
Annotation. Հոդվածում մանրամասն ուսումնասիրվում է մշակութային ինքնության տերմինաբանական
ապարատը: Հեղինակը համակարգում է այն գործոնները, որոնք հսկայական ազդեցություն ունեն դրա
կազմավորման և պահպանման վրա: Նրանց թվում առանձնահատուկ ուշադրության է արժանի կրթական
համակարգը, որը ներկայումս մեծ փոփոխությունների է ենթարկվում: Ավանդական կրթությունն ավելի ու
ավելի է հարմարվում համաշխարհայնացման և ինտեգրման գործընթացներին, ինչը հանգեցնում է նոր
կրթական տեխնոլոգիաների ներդրմանը: Ամենատարածված կրթական տեխնոլոգիաները գնահատող,
էլեկտրոնային, հեռավորության, ինտերակտիվ տեխնոլոգիաներն են: Նշված բլոկներից յուրաքանչյուրի
բովանդակությունը բացահայտվում է: Ուսումնասիրության հիման վրա ձևակերպվել է եզրակացություն, որ
կրթական տեխնոլոգիաները, լինելով կրթության համակարգի բաղկացուցիչ մասը, էական ազդեցություն ունեն
մշակութային ինքնության ձևավորման վրա: Ավելին, շատ կարևոր է պահպանել հավասարակշռությունը
ավանդական և նորարարական կրթության միջև, որը կպահպանի յուրաքանչյուր անհատի յուրահատուկ
բնույթը ՝ առանց վնասելու մշակութային արժեքները:
Keywords:
կրթական
տեխնոլոգիաներ,
կրթական
համակարգ,
մշակութային
ինքնություն,
համաշխարհայնացում, էլեկտրոնային և հեռահար տեխնոլոգիաներ, ուսուցման ինտերակտիվ մեթոդներ

Современные глобализационные тенденции,
происходящие во всем мире серьезным образом,
трансформируют этнокультурные границы.
Настоящая реальность свидетельствует о том,
что отдельные группы и целые народы оказываются перед сложным выбором - отказаться

от своей аутентичности либо адаптироваться к
меняющимся условиям. С учетом этого повышается актуальность вопросов, посвященных факторам формирования культурной идентичности,
одним из которых выступают образовательные
технологии.
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В рамках настоящего исследования необходимо, в первую очередь, остановиться на
определении понятия "культурная идентичность". Надо сказать, что к настоящему времени
сформировалось
множество
направлений,
которые по-разному воспринимают сущностносодержательную характеристику культурной
идентичности.
Н.Н. Казыдуб рассматривает термин
"культурная идентичность" в аксиологическом
аспекте. Она понимает ее как аффилированность
языковой личности с определённой культурноязыковой средой, которая характеризуется
некоторыми признаками. Среди них особого
внимания заслуживают следующие:
 кластеры культурных ценностей, которые
определяют границы прескриптивных позиций,
нашедших свое непосредственное выражение в
культурных нормах и правилах поведения,
соотносимых с специфическими когнитивными
моделями, прагматическими установками и
коммуникативными стилями;
 сценарные модели социальной и профессиональной коммуникации и социальные практики, сконструированные по таким моделям и
восходящие к глубинным структурам национального самосознания;
 прецедентные тексты, которые максимально полно раскрывают богатство культурного
наследия как источника лингвокультурологического знания [5, с. 96].
С уверенностью можно говорить о том, что
анализируемый термин восходит к опыту,
который приобретается отдельным человеком в
процессе его существования в некоторой
культурной среде. При этом, по ее мнению, в
центре лежит коллективный (исторический)
опыт переживания культурных форм и событий.
Данный опыт предопределяет базовые ценности
и культурные коды (правила видения и
оценивания окружающего мира).
В противовес точке зрения, согласно
которой культурная идентичность есть некая
константа, которая приобретается индивидом в
процессе социализации и инкультурации и не
поддается изменениям, можно сказать, что
культурная идентичность — это конструкт,
который можно модифицировать и преобразовывать. На наш взгляд, именно второй подход
является более обоснованным особенно с учетом
существующих в настоящее время тенденций к
глобализации и интеграции.
С.Солеймани рассматривает культурную
идентичность как совокупность конкретных
устойчивых
качеств,
благодаря
которым
определенные объекты (явления, вещи, люди)

вызывают чувство симпатии либо, напротив,
антипатии [8, с. 37]. В зависимости от этого
делается выбор и, как следствие, тип, манера и
форма общения.
Н.Н. Анисимова анализирует, каким
образом соотносятся между собой такие
понятия, как "культурная идентичность",
"национальная идентичность" и "цивилизационная идентичность". При этом под культурной
идентичностью автор понимает качество реально существующего социокультурного субъекта,
которое представляет собой единство самобытности и самосознания. При этом в качестве
таких субъектов выступают личность, народ,
цивилизация [2, с. 164]. То есть можно говорить
о том, что происходит отражение такой
самобытности в сознании субъекта.
Отдельного внимания заслуживают вопросы, непосредственно затрагивающие основные
факторы формирования культурной идентичности. М.Д. Воронина выделяет следующие
принципиально значимые факторы:
 государство;
 воспитание;
 образование;
 средства
массовой
коммуникации,
включая СМИ [4, с. 107].
Действительно, можно согласиться с тем,
что решающую роль в данном вопросе играет
государство, которое имеет средства для регулирования потоки поступающей информации. Но
одно государство в рамках обеспечения соблюдения норм закона, определения основных направлений развития и т.д. не в силах оказать
влияние на формирование и тем более сохранение культурной идентичности. Здесь особое
значение приобретает такой институт как семья.
Нельзя не согласиться с тем, что именно
семья
является
первичным
социальным
институтом, который ответственен за усвоение
ребенком необходимых норм и правил
поведения. Во все времена именно семья выполняла одну из главных функций, без которых не
существовало бы человека, нации, народа,
цивилизации – деторождение. Помимо репродуктивной функции, семья призвана выполнять
воспитательную, хозяйственно-экономическую,
рекреативную, коммуникативную, регулятивную, духовную и т.д. [9, с. 152]. Именно
благополучная семья выступает важнейшим
фактором формирования личности человека.
Кроме государства и семью существенную
лепту в процесс формирования культурной
идентичности вносит система образования.
Следует подчеркнуть, что приоритетная цель
системы образования состоит в воспитании,
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социально-педагогической поддержки становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного гражданина. При этом содержание такого процесса
определяется в соответствии с базовыми национальными ценностями и приобретает определенный характер и направление в зависимости от
того, какие ценности общество разделяет, как
организована их передача от одного поколения к
другому.
Отдельного внимания заслуживает такой
фактор формирования культурной идентичности
как средства массовой информации. Средства
массовой информации представляют собой
инструмент, постоянно развивающийся и оказывающий значительное воздействие на людей, в
частности на формирование культурной идентичности молодого поколения. С одной стороны,
телевидение, радио, Интернет оказывают колоссальное положительное воздействие, которое
трудно переоценить. Действительно, во всемирной паутине сосредоточено большое количество
обучающего материала, включая учебники,
научные периодические журналы, мнения
авторитетных ученых и т.д. С помощью онлайн
обучения можно получить образование не
выходя из дома. Кроме этого, сегодня практически каждый второй, независимо от возраста
зарегистрирован в социальных сетях, где он
может поддерживать общение с родными и
близкими, заводить новые знакомства и т.д.
С другой стороны, СМИ негативно
отражаются на культурной идентичности. Так,
многая информация, которая вещается с экранов
является недостоверной. Некоторые журналисты
сознательно своими репортажа вводят людей в
заблуждение. Кроме этого, в Интернете, как
одном из самых бесконтрольных пространств,
распространено достаточно много шокирующего, неприемлемого контента [6, с. 176].
Конечно, каждый сам в состоянии решить для
себя, будет ли он просматривать ту или иную
информацию. Однако есть наиболее уязвимые
категории людей, которые в силу своих психофизических особенностей не способны противостоять негативному влиянию СМИ.
Таким образом, перечисленные факторы
оказывают колоссальное влияние на формирование культурной идентичности. При этом
характер такого влияния оценить однозначно
достаточно проблематично, поскольку они несут
как позитивный, так и негативный окрас.
Как было отмечено ранее, на формирование
культурной идентичности немалое влияние
оказывает система образования. В современных
условиях понимание института как исключительно учреждения, где студент получает

образование по конкретной специальности,
несколько меняется. Теперь приоритетные задачи образования сконцентрированы на освоении
компетенций. Это означает, что обучающиеся в
процессе обучения должны сформировать собственное мировоззрение, четко осознать грани
своей идентичности. Причем если ранее речь
шла об идентичности профессиональной, то
теперь акцент смещается на идентичность
культурную [1, с. 9].
Важно обратить внимание на средства, с
помощью которых транслируются знания. В
Федеральном законе от 29.12.2012 N 273-ФЗ
указано, что в ходе реализации образовательных
программ используются различные образовательные технологии, а экспериментальная деятельность должна быть направлена на разработку, апробацию и внедрение новых образовательных технологий [10]. В них заложен огромный
потенциал для повышения эффективности всего
образовательного процесса, подготовки профессионально-компетентных и мобильных кадров,
которые способны максимально продуктивно
функционировать в различных социальнопрофессиональных сообществах.
И. Р. Ахмедов высказывается достаточно
сдержанно, рассматривая основные методы и
формы получения знаний при традиционном
обучении. Он указывает, что в их основе лежат
следующие тезисы:
 безаналитическое сообщение готовых
знаний, почерпнутых из конспекта или учебника;
 обучение по образцу без выхода на
логический вывод;
 безальтернативная индуктивная логика,
основанная на идее от частного к общему;
 заучивание только на основе механической памяти без рассуждений и доказательств;
 вербальное изложение без привлечения
компьютеров, специальных программ и т.д.;
 воспроизведение без выхода на продуктивное или творческое изложение [3, с. 34].
То есть можно говорить о том, что образование в его традиционном понимании представляет собой авторитарную педагогику стандартных
требований без учета индивидуальных особенностей отдельного человека [11, с. 6]. Обучение
практически не связано с внутренней жизнью
человека, с его многообразными увлечениями,
запросами и потребностями. Более того, отсутствуют условия для проявления индивидуальных
способностей, творческих проявлений личности,
дифференциации в отборе учебных дисциплин,
правильного выбора своего места в жизни.
В качестве альтернативной методики в мировом образовательном пространстве предла-
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гается использовать новые образовательные технологии. Интересно, что изначально данный термин предполагал внедрение аудиовизуальных
средств в учебном процессе. Позже содержание
данного понятия сводилось к программированному обучению. К концу ХХ века ученые пришли к выводу о том, что образовательная технология есть заранее спроектированный учебный
процесс, который гарантирует достижение четко
поставленных целей. На сегодняшний день образовательная технология представляет собой систему способов, приемов, шагов, последовательность выполнения которых обеспечивает решение задач воспитания, обучения и развития
личности воспитанника.
В современных условиях действующая
система образования вынуждена использовать
современные образовательные технологии. Во
многом это обусловлено тем, что традиционное
обучение перестало отвечать требованиям действительности, инновационные средства и методы
способствуют не только усвоению знаний, но и
самореализации, самосовершенствованию и самоконтролю, а также непрерывному образованию. В такой ситуации формирующаяся модель
образования складывается, с одной стороны, путем заимствования институциональных элементов развитых стран и встраивания их в отечественную систему, с другой – путем поиска и
апробации собственных форм, организационных
механизмов, элементов, технологий.
Отметим, что специфическая особенность
сферы образования на современном этапе заключается в том, что она более всего подвержена
влиянию преобразований, которые реализуются
в государстве, и всех видов государственного
регулирования. В то же время данная сфера становится «полюсом роста», который формирует
перспективные возможности стран в построении
новой ступени развития информационного
общества, чем выступает экономика знаний.
Переход к новой форме актуализирует
проблему модернизации действующих институтов. Это, в свою очередь, порождает необходимость формирования четкого видения ориентиров институциональной архитектуры. Однако
при переходе к экономике знаний требуется
выстроить институт образования так, чтобы он
работал на формирование принципиально
нового человека, нового хозяйства. Его качество
будет определять и качество роста национального хозяйства в экономике знаний.
Особый интерес представляет фундаментальная научная работа Л. А. Миэринь и группы
авторов, которые к современным образовательным технологиям относят следующие группы:
 оценочные технологии;

 электронные и дистанционные технологии;
 интерактивные технологии [7, с. 101].
Рассмотрим каждый из перечисленных
блоков более подробно и попробуем оценить
степень их влияния на формирование культурной идентичности.
В контексте внедрения оценочных технологий, необходимо понимать, что образование
представляет собой процесс, который характеризуется количественными и качественными параметрами. Чтобы решить основные задачи, которые в настоящее время стоят перед образовательной системой, необходимо определить
целевые ориентиры, что предполагает:
 выбор индикаторов развития;
 разработка шкалы оценивания;
 установка положительных и отрицательных ориентиров;
 формирование системы мониторинга,
актуальной на всех уровнях.
При этом если удается сформулировать
ключевые параметры, действительные для всей
системы, то их можно транслировать и для
отдельных звеньев данной системы.
К количественным индикаторам целесообразно отнести продолжительность обучения,
число студентов, количество компьютеров и др.
К качественным индикаторам относятся наличие
доступа к Интернету и электронным базам данных, доля занятий, проводимых в интерактивной
форме, доля учреждений, которые реализуют
стратегические проекты развития и т.д.
Немаловажное значение имеет не только
оценка процесса, но и оценка результата. В
данном ключе центральное место занимают
индекс уровня образования по странам, рейтинги
эффективности национальных образовательных
систем.
На современном этапе уже видны результаты по использованию в учебном процессе
электронных и дистанционных технологий. Особенно актуально это стало с объявлением
всеобщей пандемии, вызванной COVID-19. К
2020 году отечественная система образования
подошла уже с некоторым опытом их применения. Многие учебные заведения достаточно
успешно реализовывали проекты по проведению
тестирования абитуриентов и студентов, различных семинаров и курсов для преподавателей,
тренингов совместной работы студентов и преподавателей в дистанционном режиме обучения
и др. Такие технологии предоставляют обучающемуся актуальное методическое обеспечение
по каждой изучаемой дисциплине и контакт с
преподавателем.
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Организационными формами занятий в
рамках применения электронных и дистанционных технологий выступают следующие:
 лекционные занятия сопровождаются не
просто воспроизведением учебного материала,
но и дополняются презентацией, видеоматериалами, видеоконференцией;
 лабораторные занятия в аудитории могут
сопровождаться занятиями на симуляторах,
дополняться обучающими видео и заданиями, а
также удаленным доступом;
 семинары могут проводиться в форме
форумов, дискуссий, видеоконференций;
 контрольные работы (офф- и онлайн
тестирование, онлайн опрос и др.).
Если несколько лет назад консультацию
профессорско-преподавательского состава можно было получить только в строго определенные
приемные часы, то сегодня можно пообщаться с
педагогом можно с помощью личного чата или
групповой видеоконсультации.
Отдельного внимания заслуживает самостоятельная работа студентов. Так, чтобы найти
необходимый учебный материал, студенту
нужно было идти в библиотеку, искать
информацию в электронном каталоге, писать
конспекты и т.д. Сегодня большинство учебных
заведений открывают удаленный доступ к своим
ресурсам. Для этого понадобится зарегистрироваться в системе и получить логин и пароль.
После этого возможно будет получать актуальную информацию в удобном для студента месте
в удобное время.
Современные образовательные стандарты
предусматривают широкое применение активных методов обучения, которые предполагают
высокую степень включенности обучающихся в
учебный процесс. Это позволяет активизировать
не только познавательную, но и творческую
деятельность при решении поставленных задач.
Основными формами такого обучения выступают научно-практические конференции, мозговая атака, деловая игра, игровое проектирование,
имитационные упражнения и т.д.
Таким образом, абсолютно любой человек
рано или поздно сталкивается с конфликтной
ситуацией, порождаемой глобальными и
локальными проблемами. Поэтому очень важно,
чтобы человек чувствовал себя неотъемлемым
элементом всего мира без ущерба для культурной идентичности. Для этого необходимо
принимать активное участие в жизни своего
государства и общества, в котором мы живем.
При этом коллективные и индивидуальные
ценности не должны сталкиваться между собой,
они должны мирно существовать друг с другом.

Именно на образовании лежит важнейшая роль
по обеспечению этого баланса. Именно образование должно сократить существующую опасность, смягчить шок от столкновения различных
традиций. Никакие общие тенденции не смогут
подменить уникальный характер каждой
личности, которая гармонична лишь тогда, когда
выбирает себе судьбу в соответствии с формами
и образами собственной культуры. И именно
современные образовательные технологии должны быть ориентированы на решение данного
вопроса. Однако инновационные тенденции не
должны отменять традиционные ценности.
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Երջանկության մակարդակի գնահատումը ՀՀ-ում
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Վճռորոշ բառեր։ Երջանկություն, երջանկության համաթիվ, սոցիալական հարցում,
բարեկեցություն, երջանկության գնահատում, երջանկության վրա ազդող գործոններ
Оценка уровня счастья в Армении
Навасардян М. А.
Армянский государственный экономический университет (Ереван, Армения)
navasardianmichael@gmail.com
Аннотация. Согласно последним исследованиям, чем счастливее общество, тем быстрее будет развиваться та
территория, где оно существует и творит. Поэтому очень важно периодически корректировать уровень счастья
населения и выяснить факторы, влияющие на него, учитывая национальные и региональные особенности.
Основываясь на опыте исследований, проведенных до этого относительно счастья, и их количественных
оценках, посредством социального опроса, проведенного в апреле и мае 2020 года, были определены роль и
значимость факторов, лежащих в основе анализа индекса счастья, а также других приоритетов в достижении
счастья армянского общества.
Ключевые слова: Счастье, индекс счастья, социальный опрос, благосостояние, оценка счастья, факторы
влияющие на счастье
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Abstract: According to recent studies, the happier the society, the faster the territory where it exists and creates will
develop. Therefore, it is very important to periodically adjust the level of happiness of the population and find out the
factors affecting it, taking into account national and regional characteristics. Based on the experience of previous
studies on happiness and their quantitative assessments, a social survey conducted in April and may 2020 determined
the role and significance of the factors underlying the analysis of the happiness index, as well as other priorities in
achieving the happiness of the Armenian society.
Keywords: Happiness, happiness index, social survey, prosperity, the assessment of happiness, factors affecting
happiness

Երջանկություն
եզրույթը,
լինելով
ոչ
միանշանակ,
սուբյեկտիվ,
բացատրության
համար խրթին և վերլուծության համար՝
լայնամասշտաբ, հազարամյակներ շարունակ
եղել է, կա ու թերևս կմնա մարդկության
ուշադրության կենտրոնում։ Դրան անդրադաձ է
կատարվել մարդկության էվոլյուցիայի բոլոր
ժամանակներում և հասարակական կյանքի
բազմաթիվ ոլորտների կողմից, մեկնաբանվել,
ուսումնասիրվել ու գնահատվել է տարբեր
տեսանկյուններից, որոնք երբեմն նաև հակասական են։ Սակայն մի բան պարզ է՝ երջանկությունն իր ուրույն տեղն ունի հասարակության
կյանքում, իսկ հենց հասարակության կյանքը,
ինչպես նաև սպասումները, վարքագիծն ու
նախասիրություններն են
պայմանավորում
յուրաքանչյուր երկրի տնտեսական կյանքը:
Երջանկության տնտեսագիտությունը անդրադառնում է սրան. կիրառում է տնտեսաչափական
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վերլուծություն` պարզելու, թե ինչ գործոններ են
բարձրացնում և նվազեցնում մարդու երջանկությունը, բարեկեցությունը և կյանքի որակը։
Այն ոչ թե ներկայացնում է երջանկության
զգացմունքային կողմը, այլ գնահատում է
բնակչությունների երջանկությունը, փորձում
հասկանալ դրա վրա ազդող գործոները և այն
խթանող ազդակները: Այն համեմատաբար նոր
ճյուղ է, որը ձգտում է պարզել բարեկեցության
տնտեսական
որոշիչները,
հիմնականում
սոցիալական հարցումների միջոցով:
Համաձայն վերջին հետազոտությունների՝
որքան երջանիկ է հասարակությունը, այնքան
ավելի արագ կզարգանա այն տարածքը, որտեղ
նրանք ապրում են: Այլ կերպ ասած՝ միայն
տնտեսությունը չէ, որ ազդում է հասարակության բարեկեցության վրա. այդ մեխանիզմը
կարող է նաև հակառակ ուղղությամբ աշխատել:
Այս համատեքստում կարելի է մեջբերել տնտե-

սագիտության առավել ժամանակակից ուղղություններից
վարքագծային
տնտեսագիտությունը՝ որպես տնտեսության վրա անթրոպոգեն
ազդեցության սոցիալական, էմոցիոնալ և կոգնիտիվ բնույթներն ուսումնասիրող շրջանակ [1]։
Վերջին ավելի քան 30 տարիների
ընթացքում ի հայտ են եկել երջանկության
տնտեսագիտության մի շարք չափումներ:
Ամենատարածված
տարբերակներից
են
համախառն ազգային երջանկությունը (GNH) և
երջանկության ցուցանիշներ, որոնք նպատակ
ունեն հետևել աշխարհի մի շարք երկրներում
ապրող մարդկանց բարեկեցությանը [2]:
Նմանատիպ ցուցանիշ է նաև երջանկության
համաթիվը: Չնայած նրան, որ համաշխարհային
երջանկության մասին զեկույցները հիմնված են
բազմաթիվ տվյալների վրա, ամենակարևոր
աղբյուրը Gallup World Poll ամերիկյան
ինստիտուտն է, որը եզակի է իր հետազոտությունների և հարցումների մասշտաբներով [3]:
Համաթվի
վերլուծության
համար
հենասյուներ հանդիսացող կատեգորիաների
հիման վրա տեղական կարծիքն ավելի
պատկերավոր
ներկայացնելու
համար
իրականացվել է սոցիալական հարցում [4]:
Վերջինիս նպատակն է հասկանալ, թե հայ
բնակչությունը որոնք է առավել կարևորում
համաշխարհային
երջանկության
մասին
զեկույցում ներառված երջանկության մակարդակը բնորոշող գործոններից [5]: Հարցումն
ավելի բազմալսարան և մատչելի դարձնելու
նպատակով որոշ գործոններ փոքր-ինչ այլ կերպ
են
ձևակերպվել,
քան
դրանց
բուն
անվանումներն են իրական աղբյուրներում՝
իհարկե չխեղելով համաթվի հիմքում դրված և
հիմնավորված
գործոնների
բնույթները։
Հարցման մեջ ներառվել են այլ հարցեր ևս՝
հասկանալու համար նաև հայ հասարակության
առաջնահերթությունները
երջանիկ
զգալու
համար և ընթացքում։
Հարցմանը մասնակցել են ինչպես Երևանից,
այնպես էլ Հայաստանի բոլոր մարզերից տարբեր
տարիքային խմբերի ավելի քան 500 բնակիչներ:
Առանցքային հարցը, որով գնահատվել է
յուրաքանչյուր մասնակցի երջանկությունը,
ձևակերպվել է հետևյալ կերպ. «Գնահատեք Ձեր
երջանկությունը 1 - 5 միջակայքում» (գծ. 1):
Հարցման միջին արդյունքը կազմել է մոտ 3.9։
Հարցվածների 27.8%-ը իր երջանկությունը
գնահատել է 5 միավոր, 41.5%-ը՝ 4, իսկ
ընդհանուր առմամբ ավելի քան 94.5%-ի համար
երջանկության մակարդակը եղել է միջին և
բարձր:Առավել մեծ հետաքրքություն է իրենից
ներկայացնում հարցվածների կողմից երջանկության համաթվի վերաբերյալ զեկույցներում
ընդգրկված հիմնական գործոնների կարևորման աստիճանի և նրանց կողմից սեփական
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երջանկության
յունները։

գնահատականի

2%

համադրութ-

4%

28%
25%

41%

1

2

3

4

5

Գծապատկեր 1. «Գնահատեք Ձեր երջանկությունը 1
- 5 միջակայքում» հարցման ափոփ նկարագիրը [6]

Այսպես, գծապատկերներ 2-ից 7-ում
օրդինատների առանցքը ներկայացնում է
երջանկության գնահատման 5 հնարավոր
միավորները,
աբսցիսների
առանցքը՝
համապատասխան
գործոնի
կարևորման
կարգավիճակի
մասնաբաժինը
ընդհանուր
պատասխանների մեջ։ Ըստ գծապատկեր 2-ի՝
այն մարդիկ, ովքեր գնահատել են իրենց
երջանկությունը
1
միավոր,
նյութական
բարեկեցությունը համարել են կա՛մ անհրաժեշտ,
կա՛մ կարևոր: Իսկ ամենամեծ խումբը, որ չի
կարևորել
նյութական
բարեկեցությունը,
երջանկության 2 միավոր գնահատածներինն է:
Գծապատկեր 3-ում նկատում ենք՝ բոլոր
խմբերում գերակշռում է «կարևոր է, բայց ոչ
անհրաժեշտ» պատասխանը: Ընդգծենք մի քանի
հետաքրքիր
փաստ
ևս
հասարակական
աջակցության
նկատմամբ
մարդկանց
վերաբերմունքի մասին.
1. Այն խումբը, որն ամենաքիչն է անհրաժեշտ
համարել այս ցուցանիշը, երջանկության
մակարդակը 4 և 5 միավոր գնահատածներն են:
2. Ամենաշատն անհրաժեշտ համարողները 3
միավոր երջանկություն գնահատողներն են,
ինչպես նաև նրանց բաժին է ընկնում ամենաքիչ
տոկոսը, ովքեր չեն կարևորել ցուցանիշը:
3. Երջանկության 1 և 2 միավորներն
ընտրածների 20-22%-ը ցուցանիշը համարում է
անհրաժեշտ: Դա միջին տվյալ կարող ենք
համարել բոլոր խմբերի մեջ:

Երջանկություն

Գծապատկեր 2. «Գնահատեք նյութական բարեկեցության դերը Ձեր երջանկության մեջ» հարցման
արդյունքները [6]
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Գծապատկեր 3. «Գնահատեք հասարակական աջակցության դերը Ձեր երջանկության մեջ» հարցման
արդյունքները [6]
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Երջանկություն

Գծապատկեր 4. «Գնահատեք առողջության դերը Ձեր երջանկության մեջ» հարցման արդյունքները [6]
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Գծապատկեր 5. «Գնահատեք սեփական ընտրություններում ազատության դերը Ձեր երջանկության մեջ»
հարցման արդյունքները [6]
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Գծապատկեր 4-ն արտացոլում է տրամաբանական իրականությունը. առողջ մարմնում
առողջ հոգի։ Հարցվածների 70-80%-ը համարել է
ցուցանիշն անհրաժեշտ պայման և միայն 1020%-ն է, որ այն կարևորել, բայց չի համարել
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անհրաժեշտ: Այսպիսի հստակ պատկերը որոշ
չափով կարող է մեկնաբանող գործոն հանդիսանալ այն փաստի համար, որ ՀՀ-ն առողջ
երեխաների ծնունդով բարձր դիրք է գրավում:

միջոցների խնդիրների հետ: Այսինքն՝ մարդիկ
կարևորում և զգում են դրա կարիքն իրենց
կյանքում, բայց այդ պակասը լրացնելու
հնարավորություն
չունեն:
Սակայն
այս
բացատրությունը չի կարող միանշանակ լինել,
քանի որ մենք տեսնում ենք, որ կա մի ստվար
զանգված, ովքեր չեն կարևորում այդ գործոնը, և
նրանք հիմնականում երջանկությունը 1 միավոր
գնահատողներն են: Այս խմբի՝ հարցման մեջ
ներառված՝
երջանկության
գրեթե
բոլոր
բաղադրիչների չկարևորելը կարող է բացատրվել
նրանով, որ մարդիկ զգում են ինչ-որ
ճնշվածություն կապված տարբեր գործոնների
առկայության կամ որոշների բացակայության
հետ,
սակայն
չեն
ընդունում
դրանց
կարևորության աստիճանը։
Երջանկության համաթվի վերլուծության
հիմքում ընկած վերջին գործոնը «կոռուպցիայի
բացակայությունն» է: Գծապատկեր 7-ում
տեսնում ենք գրեթե նույն պատկերը, ինչ
նախորդ
գծապատկերում:
Այն
որպես
անհրաժեշտություն դիտարկողները կազմում են
հարցվածների մեծ մասը, իսկ չկարևորողները
առավելապես
սեփական
երջանկության
մակարդակը 1 միավորով բնորոշածների խմբից
են:

«Ազատություն սեփական ընտրություններում» պայմանն ամենաքիչն անհրաժեշտ է
համարել
սեփական
երջանկությունն
ամենացածր գնահատած խումբը: Այստեղ
բացատրությունը կարող է լինել հոգեբանության
տեսանկյունից, որի բազում ներկայացուցիչներ
արդեն իսկ անդրադարձել են այդ խնդրին։ Այն
մարդիկ, ովքեր չունեն ազատություն իրենց
որոշումներում, ամենաքիչը չեն կարողանում
լիարժեք երջանիկ լինել: Նրանց մեջ կան
շատերը, ովքեր չեն նկատում այդ ազատության
կարևորությունը և անազատության ազդեցությունը իրենց առօրյա կյանքի վրա: Սույն
բացատրությունը աշխատում է նաև հակառակ
տրամաբանությամբ. մարդիկ, ովքեր իրենց
երջանիկ չեն համարում, չեն կարևորում նաև
ազատությունը, գուցե այն պատճառով, որ չեն
տեսնում դրա ազդեցությունը իրենց ներկայի և
ապագայի վրա: Ինչը վերաբերում է մնացած
խմբերին, նկատենք՝ գրեթե բոլորը դա
համարում են կա՛մ անհրաժեշտ, կա՛մ կարևոր, և
միայն մոտ 5%-ն է, որ գտնում է՝ դա կարևոր չէ:
Բարեգործության վերաբերյալ հարցման
արդյունքում «Անհրաժեշտ է» պատասխանի քիչ
և «կարևոր է, բայց ոչ անհրաժեշտ»-ի մեծ
մասնաբաժինը ենթադրաբար կապված է
հասարակության հիմնական մասի նյութական

Երջանկություն

Գծապատկեր 6. «Գնահատեք այլ անձանց ուղղված օգնության, բարեգործության բաղադրիչի դերը Ձեր
երջանկության մեջ» հարցման արդյունքները [6]
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Երջանկություն

Գծապատկեր 7. «Գնահատեք կոռուպցիայի բացակայություն բաղադրիչի դերը Ձեր երջանկության մեջ»
հարցման արդյունքները [6]
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Յուրաքանչյուր գործոնը վերլուծելուց զատ
կարևոր է նաև երջանկության «մնացորդային»
բացատրությանն անդրադառնալը, այսինքն՝
երևույթի այն մասին, որը չի բացատրվում
համաշխարհային երջանկության մասին զեկույցում ներառված գործոններով։ Այս, ինչպես նաև
ՀՀ բնակչության լիարժեք երջանկությանը
պակասող
գործոնների
մասին
հավելյալ
տեղեկատվություն հավաքելու համար հարցման
մեջ ընդգրկվել են այլ հարցադրումներ ևս։
Գծապատկեր 8-ը կառուցված է նույն
տրամաբանությամբ, ինչ նախորդները: Հնարավոր ուղղությունները կամ բնագավառները,
որոնցում մարդիկ կցանկանային ավելացնել
իրենց երջանկությունը, խմբավորված են 8

խմբերում և հավելյալ 9-րդ «այլ» խմբում:
Ընտրել հնարավոր է եղել միանգամից մի քանի
տարբերակ, սակայն ոչ ավել քան 5 տարբերակ։
Ինչպես երևում է, ըստ երջանկության գնահատականի, բոլոր խմբերում մեծ մասնաբաժին են
կազմում ընտանիքը, անձնական հարաբերությունները և կարիերան: Սրանք այն հիմնական
ոլորտներն են, որոնցում մարդիկ կարծում են, որ
ունեն երջանկության պակաս: Նկատենք նաև
հետևյալ օրինաչափությունը. որքան ավելի
երջանիկ են հարցման մասնակիցները, այնքան
ավելի շատ են ձգտում ավելացնել իրենց
երջանկությունը
նախասիրությունների
ու
ճանապարհորդությունների ուղղությամբ և
ավելի քիչ են զգում նյութականի պակաս։

Գծապատկեր 8. «Ո՞ր բնագավառում կամ հասկացության շրջանակներում կբարձրացնեիք Ձեր
երջանկությունը» հարցման արդյունքները [6]
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Հարստություն ունեցվածք
Այլ
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60%
70%
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90%
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Ընկերներ սոցիալական միջավայր
Նախասիրություններ
Հանգիստ
Ճանապարհորդություն

Գծապատկեր 9. «Համաձա՞յն եք» հարցման արդյունքները [6]
Ես հաճախ եմ հետաքրքրվում այլ անձանցով
Ինձ բավարար է այն, ինչ ունեմ
Ես հազվադեպ եմ վստահում մարդկանց
Երջանկությունը կարելի է փոխանցել
Առանց նյութական բարեկեցության երջանիկ
լինելն անհնար է։
Ես գիտեմ՝ ինձ ինչ է անհրաժեշտ երջանիկ
լինելու համար
Օրվա ընթացքում հաճախ եմ ժպտում
Ես գոհ եմ կյանքի/խնդիրների հանդեպ իմ
մոտեցումներից
Ինձ բարկացնելը բավականին հեշտ է

0%
Այո

Ոչ

20%

40%

60%

Դժվարանում եմ պատասխանել
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80%

100%

Քիչ տեսակարար կշիռ ունեն նաև
«հանգիստ» և «հարստություն» բաղադրիչները:
Հարստության
դեպքում
կարող
ենք
արձանագրել,
որ
այն
մարդիկ,
ովքեր
երջանկությունը գնահատել են 5 միավոր,
ամենաքիչն են դրանում պակաս տեսնում,
ինչպես նաև հենց նրանք ամենաքիչն էին
նյութական բարեկեցությունը կարևորում:
Քննարկման հիմնական առարկայի ավելի
մանրամասն
վերլուծության
համար
առանձնացվել են նաև հարցադրումներ՝
պնդումների տեսքով:
Հարցվածները բոլոր բնութագրիչների դեպքում հիմնականում ընտրել են այո կամ ոչ
պատասխանները: «Այո» պատասխանը գերակշռում է «Ես հազվադեպ եմ վստահում մարդկանց», «Երջանկությունը կարելի է փոխանցել»,
«Ես գիտեմ՝ ինձ ինչ է անհրաժեշտ երջանիկ
լինելու համար», «Օրվա ընթացքում հաճախ եմ
ժպտում», «Ինձ բարկացնելը բավականին հեշտ
է», «Ես գոհ եմ կյանքի/խնդիրների հանդեպ իմ
մոտեցումներից» պնդումների դեպքում, իսկ
«ոչ»-ը՝ «Ես հաճախ եմ հետաքրքրվում այլ
անձանցով», «Ինձ բավարար է այն, ինչ ունեմ»,
«Առանց նյութական բարեկեցության երջանիկ
լինելն անհնար է» հարցադրումների համար։
Վստահության և երջանկության միջև
առկա դրական կախվածությունը ներկայացնող
մի
շարք
հետազոտություններում
բացահայտվել
է,
որ
վստահության
ազդեցությունը երջանկության վրա ավելի մեծ
է, քան հակառակ դեպքում [7, p. 68-69]:
Հարցման արդյունքում պարզ է դարձել, որ
հարցվողների
գրեթե
60%-ին
հեշտ
է

բարկացնել: Հաճախ բարկության զգացումը
ասոցացվում է երջանկության պակասի հետ,
սակայն, համաձայն BBC-ի կողմից իրականացրած հետազոտության, մարդիկ ավելի
երջանիկ են, եթե կարողանում են զգալ իրենց
ցանկացած հույզերը, նույնիսկ եթե այդ
հույզերը տհաճ են, ինչպիսիք են զայրույթը և
ատելությունը [8]:
Հարցվողների 80%-ից ավելին համաձայնել
է, որ երջանկությունը կարելի է փոխանցել:
Հետազոտողներն այս երևույթն անվանում են
հուզական վարակ. մեկ անձի հույզերը
փոխանցվում են մյուսին, ընդ որում, տարբեր
տեսակի հույզեր՝ զայրույթ, տխրություն, վախ,
անգամ՝ երջանկություն, խանդավառություն:
Երբ մենք ընդօրինակում ենք ինչ-որ մեկի
դեմքի արտահայտությունները (միմիկաները),
դրանք մեր ուղեղներում առաջացնում են
ռեակցիաներ, որոնք ստիպում են մեզ զգալ
նույն
զգացողությունները
[9]:
Որոշ
աշխատություններ էլ անդրադարձել են ինչպես
երջանկության, այնպես էլ մյուս բոլոր
զգացմունքների փոխանցմանը այլընտրանքային ուղիների, օրինակ սոցիալական ցանցերի
միջոցով [10]:
Հաջորդ հարցադրումը ներկայացնում է
երջանկության
կախվածության
բնույթը։
Նկատենք, որ 2 խմբերը, որոնցից մեկի
անդամները համարում են, որ երջանկությունը
կախված է իրենցից, իսկ մյուսինը՝ շրջապատող
մարդկանցից,
հավասար
մասնաբաժիններ
ունեն ընդհանուր մասնակիցների կազմում:

Գծապատկեր 10. «Իմ երջանկությունը առավելապես կախված է» հարցման արդյունքները [6]
Ինձ շրջապատող
մարդկանցից
45%

Ինձնից
45%
Այլ
9%

Ամենաքիչ նախապատվություն ստացածը
բնակավայրից կախվածության տարբերակն է:
Այս առումով շատ հետաքրիր հետազոտություն
են պատրաստել Ուորվիքի, Նյուքասլի և
Շեֆիլդի համալսարանների հետազոտողները
ցույց է տրվել բնության, կանաչ տարածքների և
անհատական մտավոր-հոգեկան բարեկեցու-
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Բնակավայրից
1%

թյան միջև կապը: Ըստ հետատոտության
արդյունքների, յուրաքանչյուր մարդու տնից 300
մետր հեռավորության վրա գտնվող կանաչապատ տարածքների ընդամենը 2,5 հեկտար
աճը կապված է կյանքի բավարարվածության
8%, ինքնագնահատականի 7% և երջանկության 5% աճի հետ [11]։

Реегион и мир,, 2020, № 6
Գծապատկեր 11. «Ո
Որքա՞ն հաճա
ախ եք արտա
ահայտում Ձեր
Ձ էմոցիանները» հարցմ
ման արդյունք
նքները [6]
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1

2
3
4
Գնահա
ատեք Ձեր եր
րջանկություւնը 1 - 5 միջակայքում
Որքա՞՞ն հաճախ եք
ք արտահայտ
տում Ձեր էմ
մոցիաները

նշյալ գծապ
պատկերից ակնհայտ
տ է
Վերոն
դառնում, որ երկու երևույթներ
րի գնահատ
տականների մասնաբաժի
մ
ինները նույ
ւյն միտումն
ներն
են արձան
նագրել. մա
ասնակիցնե
երի ամենա
ամեծ
տոկոսը եր
րկու հարցա
ադրումներին
ն էլ 4 միավ
վոր է
գնահատելլ:
Էմոցա
աների
ա
արտահայտ
տման
վերաբերյա
ալ կա ուշա
ագրավ հետ
տազոտությյուն,
որտեղ դա
ա տարբեր
րակվում է ըստ սեռերի:
Վերջինս հե
ետաքրքրել է մեզ, քանի
ի որ հարցմ
մանը
մասնակցո
ողների 50%
%-ից ավելի
ին կանայք են:
և
կանայք
Հոգեբաննե
երը
կարծ
ծում
են՝
տղամարդի
իկ տարբեր
ր կերպ են
ե մշակում
մ և

5

տահայտում
մ
իրենց
հույզերը
ը:
Բացի
ի
արտ
զայրույթից, կանայք
կ
ա
ավելի ինտ
տենսիվ են
ն
վեր
րապրում զգ
գացմունքնե
եր և ավելի բացահայտ
տ
են կիսում դր
րանք ուրիշների հետ
տ: Մասնա-վոր
րապես, կա
անայք արտ
տահայտում են ավելի
ի
շատ
տ «հասարա
ակական» հույզեր, ինչպիսին
ի
է
օրի
ինակ երախ
խտագիտութ
թյունը, ինչը
ը նույնպես
ս
երջա
անկության հարուցիչ է: Սա բաց
ցատրում է
այն
ն տեսություւնը, որ կանանց երջա
անկությունն
ն
ավե
ելի շատ կա
ախված է հ
հարաբերութ
թյուններից,,
քան
ն տղամարդ
դկանցը:

Գծապատ
տկեր 12. Երջջանկությանն գնահատակկանն ըստ տարիքային
տ
խ
խմբերի [6]
50-ից բարձր
40-50
30-40
20-30
մի
ինչև 20

1

2

նշյալ գծապ
պատկերում ներկայացված
Վերոն
են
նաև
արդյունքնե
երի
հանգում
շ
շատ
արտասահ
հմանյան հե
ետազոտողն
ներ։ Պոզի
իտիվ
հոգեբանոււթյան փորձ
ձագետ Փոլլ Քրիսմերն
ն իր
աշխատութ
թյուններում
մ նշում է,
է որ մար
րդու
ամենաերջա
անիկ շրջա
անները մինչչև 20 և 50-ից
բարձրն են: Մեկ այլ
ա հետազո
ոտություն, որի
մասին տեղեկանում
տ
մ ենք BB
BC-ի միջո
ոցով,
մատնանշո
ում է 65-79 տարիքային
տ
ն շրջանը՝ որ
րպես
ամենաերջա
անիկը [12]::
Չնայա
ած նրան, որ
ր հարցվողն
ների ընդամ
մենը
1%-ն էր գտ
տել, որ իր երջանկությո
ե
ունը կախվա
ած է
բնակավայրից,
այն
նուամենայն
նիվ
69.22%-ը
դրական է պատասխ
խանել այն
ն հարցին, թե
շրջապա
արդյոք
բնակավայյրի
կամ
ատի
փոփոխութ
թյունը կար
րող է ավե
վելացնել իր
րենց
երջանկութ
թյունը։ Ձգ
գտումը դեպի
դ
առա
ավել
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3

4

5

րեկեցիկ կյյանք մարդ
դիկ կապում են այլլ
բար
տա
արածաշրջան
նի հետ, որը պետ
տական և
ազգ
գային շահե
երի տեսանկյունից բա
ացասական
ն
երև
ևույթ է: Եթե
Ե
բնակի
իչը իր երկ
կրում իրեն
ն
երջա
անիկ չի զգ
գում, հետևա
աբար նա ամեն
ա
կերպ
պ
կփո
որձի դուրս
ս գալ այդ
դտեղից առ
ռանց որևէէ
ներ
րդրում
ունենալոււ
իր
երկրի
ի
տնտ
տեսությունո
ում: Այս էր
ր նաև պա
ատճառը, որ
ր
Բոււթանը դեռև
ևս 1972թ-ին
ն գերադաս
սեց երկրում
մ
երջա
անկության մակարդա
ակը այլ տնտեսական
տ
ն
ցուց
ցանիշներից
ց և ներդր
րեց ներքին
ն ազգային
ն
երջա
անկություն
ն ցուցանիշը
ը: Վերջինս համարվում
հ
մ
է թագավորո
ության գլխ
խավոր տնտեսական
տ
ն
ցուց
ցիչը, ինչպի
իսին ՀՀ և շատ այլլ երկրների
ի
համ
մար ՀՆԱ-ն է:

Աղյուսակ 1. Համապատասխան հարցերի պատասխանների վիճակագրություն [6]
Այո

Ոչ

Դժվարանում եմ
պատասխանել

Ձեր բնակավայրի կամ շրջապատի փոփոխությունը
կարո՞ղ է ավելացնել Ձեր երջանկությունը։

69.2%

10.3%

20.4%

Կզոհաբերե՞ք այսօրվա երջանկությունը ապագայի
համար:

37.5%

31.0%

31.5%

Հարցման ինքնատիպ արդյունք է ստացվել
«Կզոհաբերե՞ք
այսօրվա
երջանկությունը
ապագայի համար» հարցի դեպքում: «Այո»,
«Ոչ»,
«Դժվարանում
եմ
պատասխանել»
տարբերակները գրեթե հավասար են ընտրվել՝
համապատասխանաբար՝ 37.5%, 31.0% և 31.5%:
Տեխասի համալսարանի պրոֆեսոր Ռաջ
Ռագունաթանը մանրակրկիտ հետազոտություն

է կատարել «Երջանկություն այսօ՞ր, թե՞
երջանկություն հետո» վերանագրով և անդրադարձել երջանկության ու մեր ուշադրության
միջև առկա կապին՝ բացահայտելով, թե
ցանկացած պահին ուշադրության կետրոնացումը ինչպես կարող է ազդել մեր երջանկության
վրա [13]:

Աղյուսակ 2. Համապատասխան հարցերի պատասխանների վիճակագրություն [6]
Ռիսկ

Հարմարավետություն

Դժվարանում եմ
պատասխանել

38.1%

44.6%

17.3%

Առողջությունը
երջանկության

Երջանկությունը
առողջության

Դժվարանում եմ
պատասխանել

38.5%

32.9%

28.6%

Արագ որոշում կայացնելիս
կնախընտրեք ռի՞սկ, թե՞
հարմարավետություն։

Առողջություն երջանկության
հաշվին, թե՞ երջանկություն՝
առողջության:

Հարցվողների 44.6%-ը արագ որոշում
կայացնելիս կնախընտրի հարմարավետություն,
իսկ 38 1%-ը՝ ռիսկի կդիմի: Մասանգիտական
գրականության մեջ քննարկվել է ռիսկի և
երջանկության միջև առկա կախվածությունը,
ավելին՝ տարբերակվել է կարճաժամկետ և
երկարաժամկետ երջանկություններ։ Չնայած
ընդհանուր հայտարարի գիտնականները դեռևս
չեն եկել, սակայն առանձնացնենք մի կերևոր
եզրահանգում ևս՝ կարճաժամկետ երջանկությունն ավելացնում է ինքնավստահությունը,
սակայն այն միշտ չէ. որ հանգեցնում է «ռիսկի

ախորժակի» մեծացման [7, p. 72]։ Նկատենք
նաև, հարցվողների ձայները գրեթե հավասարապես կիսվել են առողջության և երջանկության միջև ընտրություն կատարելիս։
Մյուս հարցադրումը նվիրված է տարիքի և
երջանկության միջև առկա կապին, որի
արդյունքներով
հարցվողների
գերակշիռ
մեծամասնությունը
պատասխանել
է,
որ
երջանկությունը կախված չէ տարիքից: Իսկ
մնացյալ ձայների մեջ մեծ մասն առանձնացրել է
20-40 տարեկան հասակը։

Աղյուսակ 3. Համապատասխան հարցերի պատասխանների վիճակագրություն [6]

Ամենալավ տարիքը
երջանիկ լինելու համար

մինչև 20
տարեկան

20 - 40
տարեկան

40 տարեկանից
հետո

Երջանկությունը
կախված չէ տարիքից

5.0%

19.0%

0.4%

75.6%

Ամփոփելով կատարված ուսումնասիրությունները և դրա արդյունքների վրա հիմնվելով՝
առանձնացնենք մի քանի կարևոր եզրահանգում.
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1. Տնտեսագիտությունում
հասարակության երջանկությունը, ըստ վերջին շրջանի
հետազոտությունների, առանձնակի նշանակություն է ստացել՝ կապված այն բանի հետ, որ
բնակչության երջանկությունն ու տնտեսության

Регион и мир, 2020, № 6
զարգացումը փոխադարձ ազդեցություն ունեն
միմյանց վրա:
2. Համաշխարհային երջանկության մասին
զեկույցը ոչ միայն տալիս է երկրների
ռեզիդենտների երջանկության մակարդակների
քանակական
գնահատականներ,
այլև
առանձնացնում է գործոններ, որոնք առավել մեծ
ազդեցություն ունեն դրա վրա:
3. Հարցվածների 94.5%-ն իր երջանկության
մակարդակը գնահատել է միջին և բարձր:
4. Հարցվածների մեծ մասն իր երջանկության համար անհրաժեշտ է համարել
առողջությունը և ազատությունը սեփական
որոշումներում, իսկ համեմատաբար ամենաքիչ
կարևորությունը տվել են հասարակական
աջակցությանը:
5. Հարցման համաձայն՝ հայ հասարակությունը առավելապես ձգտում է ավելացնել իր
երջանկությունը
ընտանիք,
անձնական
հարաբերություններ և կարիերա բնագավառներում: Իսկ ամենաքիչը երջանկության պակաս
զգում է հարստության և նախասիրությունների
շրջանակներում։
6. Տնտեսագիտության
տեսանկյունից
կարևորում ենք Հայաստանում գործազրկության մակարդակի նվազեցմանն ուղղված
միջոցառումները, աշխատանքային պայմանների և կադրային քաղաքականությունների
բարելավումը, որոնք ոչ միայն կբարձրացնեն ՀՀ
քաղաքացիների երջանկությունը(ինչպես ցույց
տվեց հարցումը, բնակչությունը զգում է
երջանկության
պակաս
կարիերայի
և
աշխատավայրի հետ կապված հարցերում), այլև
կնպաստեն երկրի զարգացմանը։
7. Ինչ վերաբերում է այլ գործոններին,
հարցման արդյունքներից ելնելով՝ կարևորում
ենք
նաև
երկրում
առողջապահության
համակարգի բարելավման անհրաժեշտությունը,
մասնավորապես՝ պետական աջակցությունն ու
կարգավորումն այս գործում։ «Ընտանիք»
հասկացությանը նույնպես մեծ դեր էր տրվել
հարցման մասնակիցների կողմից։ Ուստի
ուսումնադաստիարակչական
գործընթացում
կարևորում ենք ընտանիքի ինստիտուտի
պահպանմանն
ուղղված
միջոցառումների
շարունակական ապահովումը ևս։
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