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ПОЛИТИКА________________________________________________________

Իրանական միջուկային խնդրի ազդեցությունը ԻԻՀ
ներքաղաքական իրադրության վրա ՄԱԿ ԱԽ
պատժամիջոցների համատեքստում

Պետրոսյան Լ. Ռ.
Երևանի պետական համալսարան, արևելագիտության ֆակլուտետի
իրանագիտության ամբիոնի ավագ լաբորանտ, դասախոս (Երևան, Հայաստան)
lianpetrosyan@yahoo.com
Բանալի բառեր. Մ. Ահմադինեժադ, Ա. Խամենեի, Իրանի Իսլամական Հանրապետություն,
ներքաղաքական իրադրություն, միջուկային ծրագիր, պատժամիջոցներ, տնտեսություն,
ՄԱԿ ԱԽ, ԱՄՆ, բանակցություններ, բանաձևեր
Влияние ядерной проблемы Ирана на внутриполитическую ситуацию ири в контексте
санкций СБ ООН
Петросян Л. Р.
Ереванский государственный университет, факультет Востоковедения,
кафедра Иранистики, старший лаборант, преподаватель (Ереван, Армения)
lianpetrosyan@yahoo.com
Аннотация. История ядерной программы Ирана уходит корнями в 1950-е годы, когда стремление к ядерному
потенциалу было обусловлено соображениями обороны, стратегии и безопасности, а также стремлением Ирана
стать региональной сверхдержавой. В статье мы рассмотрим влияние ядерной программы Ирана и санкций
Совета Безопасности ООН на внутреннюю политику и экономику Исламской Республики Иран, что поможет
понять взаимосвязанные отношения между экономическим и внутриполитическим развитием во время
президентства Махмуда Ахмадинежада.
Ключевые слова: М. Ахмадинежад, А. Хаменеи, Исламская Республика Иран, внутриполитическая ситуация,
ядерная программа, санкции, экономика, СБ ООН, США, переговоры, резолюции.

The Influence of the Iranian Nuclear Problem on the Internal Political Situation of IRI
in the Context of UNSC Sanctions
Petrosyan L. R.
Yerevan State University, Faculty of Oriental Studies,
Department of Iranian Studies, department senior assistant, lecturer (Yerevan, Armenia)
lianpetrosyan@yahoo.com
Summary. The history of Iran's nuclear program dates back to the 1950s, when the pursuit of nuclear capabilities was
driven by considerations of defense, strategy and security, as well as Iran's desire to become a regional superpower. In
this article, we will consider the impact of Iran's nuclear program and UN Security Council sanctions on the domestic
politics and economy of the Islamic Republic of Iran, which will help to understand the interrelated relationship
between economic and domestic political development during the presidency of Mahmoud Ahmadinejad.
Key words: M. Ahmadinejad, A. Khamenei, Islamic Republic of Iran, internal political situation, nuclear program,
sanctions, economy, UN Security Council, USA, negotiations, resolutions.

Իրանի միջուկային հնարավորությունները
արդեն մի քանի տասնամյակ է ինչ գտնվում են
միջազգային հանրության և համաշխարհային
քաղաքականության օրակարգում: Իրանի միջուկային ծրագրի պատմությունը սկսվում է
1950-ական թվականներից՝ որպես Մոհամմադ
Ռեզա շահ Փահլավի հավակնոտ քաղաքականության արդյունք: Իսլամական հեղափոխությունից հետո գործող իշխանությունների՝
միջուկային կարողություն ձեռք բերելու ձգտումը պայմանավորված էր դրա ռազմավարական և

անվտանգային նկատառումներով, ինչպես նաև
տնտեսության զարգացմանն ուղղված ընդհանուր միջոցառումների շրջանակներում, որը
մեծապես տուժել էր 1980-1988 թթ. Իրանաիրաքյան պատերազմի և տնտեսական պատժամիջոցների արդյունքում:
Հոդվածում քննության կառնենք Իրանի
միջուկային ծրագրի և ՄԱԿ ԱԽ պատժամիջոցների ազդեցությունը Իրանի Իսլամական
Հանրապետության ներքին քաղաքականության
ու տնտեսության վրա, ինչը կօգնի հասկանալ
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Մահմուդ Ահմադինեժադի նախագահության
շրջանում տնտեսական և ներքաղաքական զարգացումների միջև փոխկապակցված հարաբերությունները:
Մ. Ահմադինեժադի նախագահության շրջանում նույնպես, Իրանի միջուկային ծրագիրը
շարունակում էր մնալ իրանական ներքին և
արտաքին քաղաքականության անբաժան մասը:
Հարկ է նշել, որ այն առաջընթացը, որն Իրանը
ձեռք բերեց միջուկային ծրագրի ոլորտում և որը
մտավախություն առաջացրեց մեծ տերությունների, միջազգային հանրության, ինչպես նաև
Արևմուտքի, մասնավորապես ԱՄՆ-ի և Իսրայելի կողմից՝ պայմանավորված էր միջուկային
ծրագրի շուրջ Մ. Ահմադինեժադի ներքին և
արտաքին քաղաքականության շեշտադրմամբ:
Մ.
Ահմադինեժադի՝
նախագահության
ստանձնման և իրանական քաղաքական ասպարեզում նրա գլխավորած նոր պահպանողականների խմբակցության դերակատարության
բարձրացմամբ
ազդարարվեց
իրանական
միջուկային խնդրում արևմտյան պահաջների
նկատմամբ իրանական որոշակի առումով
«համակերպվողական» և «համագործակցային»
քաղաքականության
ավարտը,
և
որպես
քաղաքական ուղենիշ որդեգրվեց ճնշումներին
հակազդելն ու միջուկային ծրագրի հետագա
զարգացման
հեռանկարի
կարևորությունը՝
անկախ հետևանքներից: 2005-2013 թթ. Իրանն
այնքան ընդլայնեց իր միջուկային ծրագիրը, որ
դարձավ ատոմակայանի տիրապետող Մերձավոր Արևելքի պետություններից մեկը, դրանով
իսկ բարձրացնելով պետության տարածաշրջանային կարգավիճակը1:
Մ. Ահմադինեժադը իր նախագահության
սկզբից բավական կոշտ դիրքորոշում որդեգրեց
Արևմուտքի հանդեպ: 2005 թ. մայիսի 25-ին
Ժնևում տեղի ունեցավ Իրանի ներկայացուցիչների և «Եվրոեռյակի» (Գերմանիա,
Ֆրանսիա, Մեծ Բրիտանիա) միջև հանդիպումը:
Եվրոպացիները
խոստացան
իրանցիներին
հուլիսի վերջին ներկայացնել Իրանի հետ
հետագա համատեղ առաջարկությունները:
Սակայն, 2005 թ. օգոստոսի 1-ին Իրանը, չսպասելով «Եվրոեռյակի» առաջարկություններին,
հայտարարեց Սպահանում ուրանի կոնվերսիայի
աշխատանքների վերսկսման մասին, իսկ
հաջորդ
տարի
Իրանի
նախագահը

հայտարարեց, որ վերսկսում է ուրանի
հարստացման գործունեությունը Նաթանզում:
Դեռևս 2006 թ. գերմանական հեղինակավոր
«Շպիգել» ամսագրին տված հարցազրույցում
ԻԻՀ նախագահ Մ. Ահմադինեժադը, ընդգծելով
Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության (ԱԷՄԳ) անդամ լինելու հանգամանքը,
փաստում էր, որ ԱԷՄԳ-ի կանոնադրությունը,
Միջուկային զենքի չտարածման մասին պայմանագիրը, ինչպես նաև անվտանգությանն
առնչվող
բոլոր
պայմանագրերը
անդամ
պետություններին
խաղաղ
նպատակներով
միջուկային վառելիք արտադրելու իրավունք են
տալիս: Բացի այդ, Մ. Ահմադինեժադի պնդմամբ
ԱԷՄԳ-ն ստեղծվել էր միջուկային զենք ունեցող
երկրների զինաթափմանը նպաստելու համար,
իսկ Իրանը ոչ միայն չէր տիրապետում
միջուկային զենքի, այլև համագործակցում էր
ԱԷՄԳ-ի հետ. ավելի քան երկու հազար
հանձնաժողովներ ստուգումներով այցելել էին
իրանական գործարաններ, տեսուչները դրանց
գործունեության վերաբերյալ շուրջ հազար
էջանոց հաշվետվություն ներկայացնող փաստաթղթեր էին ստացել, տեսախցիկներ էին տեղադրել միջուկային կենտրոններում [18]: Իր բոլոր
հաշվետվություններում ԱԷՄԳ-ն ընդգծել էր, որ
խախտումների որևէ փորձ Իրանում չի
դիտարկվել [22]: Միջուկային օրակարգի առումով, Մ. Ահմադինեժադին հաջողվեց երկարացնել ԱԷՄԳ-ի հետ բանակցությունների ընթացքը,
որպեսզի ժամանակ շահի՝ միջուկային ծրագրերը
առաջ մղելու համար: Չնայած միջազգային
ճնշումներին, այս ժամանակահատվածում հնարավոր եղավ արագացնել երկու խոշոր
ստորգետնյա կասկադային սրահների կառուցումը Նաթանզում, 2006 թ. հունիսին հասնել
ուրանի հարստացման գրեթե հինգ տոկոսի, P-2
ցենտրիֆուգների արագացված զարգացման2,
ծանր ջրերի արտադրության գործարանում
շինարարության փուլերի ավարտի, Արաքում
ծանր ջրային ռեակտորի արագացման ավարտի
և լազերի վերագործարկման Լաշքար Աբադում
[14, p. 198]:
Մ.
Ահմադինեժադի
նախագահության
ընթացքում Իրանի միջուկային քաղաքականու2

Իրանի ցենտրիֆուգի հարստացման ծրագիրը վերջինիս
միջուկային ծրագրի ամենավիճահարույց հարթությունն է
եղել: IR-1-ը կամ P-1-ը հանդիսանում է ուրանի հարստացման Իրանի շարժիչը: Ավելի քան 15.000 միավոր տեղադրված է Նաթանզի վառելիքի հարստացման գործարանում,
իսկ 2710 միավոր՝ Ֆորդոյի վառելիքի հարստացման գործարանում: IR-1-ը Իրանի առաջին ցենտրիֆուգն էր, և
հիմնված էր Պակիստանի P-1 ապարատի վրա, որը մատակարարվում էր սև շուկայի ցանցով՝ 1980-90-ականներին:
Իրանի ավելի առաջադեմ ցենտրիֆուգների շարքում IR2m-ը ստացված է Պակիստանի P-2 ցենտրիֆուգից և
ենթադրվում է, որ առնվազն չորս անգամ ավելի մեծ
հարստացման ելք ունի, քան IR-1-ը [39]:

1

Բուշեհրի ատոմակայանը կառուցվել է Բուշեհր քաղաքի
մերձակայքում: Շինարարությունը սկսվել է 1975 թ. և շարունակվել 1995 թ.: 2011 թ. սեպտեմբերին առաջին էներգաբլոկը միացել է ցանցին և 2013 թ. հունիսին շահագործման
հանձնվել [36]: ԱՄԷ-ի Բարաքի ատոմակայանի շինարարությունը սկսվել է 2012 թ. և գործարկվել է 2020 թ. [37]:
Թուրքիայի Ակկույու քաղաքում տեղակայված ատոմակայանի կառուցման աշխատանքները սկսվել են 2011 թ.,
արդեն 2018 թ. մեկնարկել են բուն շինարարական աշխատանքները [38]:
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թյունը հանգեցրեց ՄԱԿ-ի Անվտանգության
խորհրդի №1696 (2006) [29], №1737 (2006) [30],
№1747 (2007) [31], №1803 (2008) [32], №1835
(2008) [33], №1929 (2010) [34] բանաձևերի
ընդունմանը: Այս բանաձևերը հարվածում էին
Իրանի տնտեսությանը և ներքին քաղաքականությանը:
ՄԱԿ ԱԽ 2006-2007 թթ. բանաձևերը զգալի
ազդեցություն ունեցան ԻԻՀ ներքին և արտաքին քաղաքականության վրա: ՄԱԿ ԱԽ-ն
Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցների հարցում
շեշտը դնում էր այսպես կոչված «խելացի պատժամիջոցների» կիրառման վրա, որն ուղղված էր
միջուկային ծրագրի զարգացման և դրա վերաբերյալ որոշումների կայացման գործընթացում
մեծ դերակատարություն ունեցող անձանց և
ընկերությունների դեմ [5, с. 7]:
Այսպիսով, 2006 թ. հուլիսի 31–ին ընդունվեց
առաջին՝ №1696 բանաձևը: Այդ բանաձևը ուներ
հռչակագրի բնույթ և չէր պարունակում որևէ
պատժամիջոց: Նրանում պարզապես կոչ էր
արվում Իրանին անհապաղ դադարեցնել ուրանի հարստացման աշխատանքները և ամբողջական տեղեկատվություն տրամադրել ԱԷՄԳ–ի
աշխատակիցներին, ինչը կնպաստեր Իրանի
նկատմամբ վստահության բարձրացմանը [1, էջ
48]: Այս բանաձևի արհամարհումը բերեց մյուս
բանաձևերի ընդունմանը, որոնք Իրանի նկատմամբ հանգեցրին ծանր պատժամիջոցների:
Այդ զեկույցի և մի շարք այլ ուսումնասիրությունների ու քննարկումների արդյունքում
դեկտեմբերի 23-ին ՄԱԿ ԱԽ-ն ընդունեց №1737
բանաձևը: Հրապարակելով այս բանաձևը ՄԱԿ
ԱԽ-ն հաստատեց մի շարք պատժամիջոցներ,
որոնք վերաբերում էին Իրանի միջուկային
ոլորտի կարևոր օբյեկտներին և սառեցրին այն
ընկերությունների հետ համագործակցությունը,
որոնք կապված էին Իրանի միջուկային ծրագրի
հետ: 2007 թ. փետրվարի 23–ին ԱԷՄԳ–ի
տնօրեն Մոհամմեդ էլ Բարադեյը ՄԱԿ ԱԽ–ին
զեկուցեց, որ Իրանը ոչ միայն չի դադարեցրել
ուրանի հարստացման հետազոտական աշխատանքները, այլև փորձում է մեծացնել Նաթանզի
համալիրի հզորությունը: 2007 թ. մարտի 24–ին
ընդունվեց №1747 բանաձևը: Արդեն 2008թ.
Իրանի նկատմամբ ընդունվեց հերթական`
№1803–րդ բանաձևը, որտեղ ՄԱԿ–ի անդամ
բոլոր երկրներին կոչ էր արվում հետել ՄԱԿ–ի
բանաձևերի իրականացմանը և Իրանի հետ
համագործակցության ժամանակ պահպանել
դրանք [1, էջ 46-52]:
2009 թ. սեպտեմբերին պարզ դարձավ, որ
Իրանի և վեցնյակի3 միջև առաջարկությունների

փաթեթների փոխանակումը Թեհրանը օգտագործում էր ժամանակ ձգելու համար. առանց
մեկնաբանության էին մնում նաև ԱԷՄԳ-ի այն
անհանգստությունները, որոնք կապված էին
ռազմական ծրագերի ոլորտում Իրանի ենթադրյալ հետազոտությունների հետ: Արդեն 2009
թ. աշնանը լուրեր տարածվեցին՝ կապված ցածր
հարստացված ուրանի հետ: Մտահոգիչը այն էր,
որ նախկինում փորձագետները համոզված էին,
որ ուրանի 4% հարստացումը Թեհրանի
հնարավորությունների սահմանը չէր [3, с. 32]:
2010 թ. սկզբին Իրանը հանդես եկավ
ուրանի 20% հարստացման հայտարարությամբ,
ինչի արդյունքում, հունիսին ՄԱԿ ԱԽ-ն,
անհանգստանալով Իրանում ուրանի հարստացման աշխատանքներից, ընդունեց №1929
բանաձևը, որը, ի տարբերություն նախորդների,
արգելում էր Իրանում արտադրել հրթիռներ և
հրթիռային համակարգեր, ուղղաթիռներ և պահեստամասեր դրանց համար: Առավել մտահոգիչը իրանցիների համար Իրանի նավթի և գազի
ոլորտում օտարերկրյա ներդրումների արգելքն
էր, ինչպես նաև միջազգային շուկայում մի շարք
իրանական ձեռնարկությունների գործունեության սահմանափակումը և իրանական որոշ
ֆինանսական ընկերությունների հետ ՄԱԿ անդամ պետությունների բանկերի համագործակցության կասեցումը [2, с. 80]: Նմանատիպ
տնտեսական ճնշումների, հատկապես իրանական տնտեսության հիմք հանդիսացող նավթագազային ոլորտում դժվարությունների ստեղծման միջոցով փորձ էր կատարվում ստիպելու
Իրանին հրաժարվել իր միջուկային ծրագրերից:
Իրանի
նկատմամբ
պատժամիջոցների
ճնշումը իր գագաթնակետին հասավ 2011 թ.
վերջին և 2012 թ. սկզբին: 2011 թ. նոյեմբերին
ԱԷՄԳ-ն հրապարակեց մի զեկույց, որով փորձ
արվեց ևս մեկ անգամ ապացուցել, որ Իրանը
պատրաստվում է միջուկային զենք արտադրել:
Սրա համատեքստում 2013 թ. ՄԱԿ ԱԽ-ն
ընդունեց Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցների
նոր փաթեթ, որը արգելում էր ԵՄ անդամ
երկրներին իրանական գազ մատակարարել:
Այսպիսով, փորձենք առավել մանրամասն
ներկայացնել միջազգային պատժամիջոցների
հետևանքներն իրանական սոցիալ-տնտեսական
և ներքաղաքական իրադրության վրա ու դրանց
հաղթահարմանն ուղղված քայլերը:
Սոցիալ-տնտեսական
հետևանքներ:
Իրանական տնտեսության վրա միջուկային
ծրագրի հետ կապված պատժամիջոցների
այն է՝ Չինաստանը, Ռուսաստանը, Ֆրանսիան, Մեծ
Բրիտանիան և ԱՄՆ-ն՝ գումարած Գերմանիան: P5+1
երկրները աշխատում էին չեզոքացնել Իրանի Իսլամական
Հանրապետության միջուկային գործունեությունը 2002
թվականից ի վեր, երբ հայտնաբերվեց, որ Իրանն ունի
ուրանի հարստացման ակտիվ օբյեկտ:

3

P5+1 երկրները պետությունների խումբ են, որոնք միասին
աշխատում են Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ: Երկրները
ներառում են Միավորված ազգերի կազմակերպության
անվտանգության խորհրդի հինգ մշտական անդամները,
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հետևանքները ներկայացնելուց առաջ հարկ է
նշել, որ գոյություն ունեսր տնտեսական
պատժամիջոցների երկու տեսակ: Պատժամիջոցների առաջին բլոկը այն պատժամիջոցներն
էին, որոնք կիրառվում էին ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի բանաձևերով և հիմնականում կենտրոնացած էին այնպիսի ապրանքների կամ ծառայությունների արտահանման և
ներմուծման վրա, որոնք կարող էին օգտագործվել Իրանի միջուկային ծրագրի իրականացման ընթացքում: Եվ պատժամիջոցների
երկրորդ՝ միակողմանի բլոկը պարտադրվել էր
ԱՄՆ-ի կողմից, իսկ մասամբ նաև ՄԱԿ-ի որոշ
անդամ պետությունների կողմից, ինչը մեծ վնաս
էր
հասցրել
իրանական
տնտեսությանը:
Արդյունքում, ԱՄՆ-ին հաջողվեց կանխել
բազմաթիվ խոշոր միջազգային ընկերությունների համագործակությունը իրանական բիզնես
հաստատությունների հետ: Օրինակ, եվրոպական շատ խոշոր բանկեր զերծ մնացին իրենց
համագործակցությունից իրանական գործարար
շրջանակների հետ, ինչը, անկասկած, բացասական ազդեցություն ունեցավ իրանական
առևտրի և ներդրումների վրա:
Այսպիսով, պատժամիջոցների առաջին
փուլից հետո ԻԻՀ-ԵՄ առևտրի ծավալը նվազեց:
Տնտեսական պատժամիջոցները բացասաբար
ազդեցին իրանական որոշ բանկերի գործունեության վրա4, իսկ գնաճը հատեց 25%-ի շեմը
[12, p. 76]: Այս բոլոր հանգամանքները խանգարում էին նաև օտարերկրյա ներդրումներին,
որոնք կարող էին նպաստել նավթի արդյունահանմանը և դրա արտահանմանը5 [10, p. 3]:
Մ.
Ահմադինեժադի
նախագահության
ընթացքում
կիրառված
պատժամիջոցների
վերջին բլոկը ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի
№1929 բանաձևն էր: Արդյունքում, երկրում
բանկերի գործունեության համար խոչընդոտներ
առաջացան, ինչի վրա ազդեցին նաև ԱՄՆ և ԵՄ
միակողմանի պատժամիջոցները: Մասնավորապես, 2006 թ. ընթացքում ԱՄՆ նախաագահ
Ջորջ Բուշը հրապարակեց №12957, №12959 և
№13059 ակտերը, ըստ որոնց սառեցվում էր
Իրանի միջուկային ծրագրի հետ կապված
անձանց ակտիվները [16, p. 32]: ԵՄ-ն իր

հերթին, 2012 թ. արգելքներ կիրառեց ԵՄ
պետությունների կողմից իրանական ապրանքների և իրանական նավթաքիմիական ապրանքների ներմուծման, գնման և փոխադրման վրա
[27]: Այս ճնշումները բացասական ազդեցություն ունեցան Իրանի էներգետիկ և նավթաքիմիական ոլորտների վրա, քանի որ նավթի և
գազի արդյունաբերության մեջ օտարերկրյա
ներդրումների արգելքը վնասում էր երկրի
տնտեսությանը: Եվ այս պատժամիջոցների
հիմնական պատճառը Թեհրանի հայտարարությունն էր ուրանի հարստացման 20%-ի մասին:
Համաշխարհային տնտեսական անկման և
պատժամիջոցներին զուգահեռ Իրանի տնտեսական աճը 2009-2010 թթ. ընթացքում սկսում է
հետընթաց գրանցել: Արդեն 2011-2013 թթ.
ընթացքում առևտրի գործակիցները նվազում են
մոտ 14-18%-ով, իսկ դա այն դեպքում, երբ 20102011 թթ. ընթացքում այն կազմել էր 21% [15, p.
50]:
Ինչպես արդեն գիտենք, Մ. Ահմադինեժադի
տնտեսական
քաղաքականության
կարևոր
բաղկացուցիչներից էր սեփականաշնորհման
ծրագիրը: Դեռևս երկրորդ նախընտրական
քարոզարշավի
ընթացքում
հայտարարվեց
առաջին բանկերի սեփականաշնորհման մասին
և արդեն 2009 թ. առաջին կիսամյակում
Թեհրանի ֆոնդային բորսայի միջոցով սկսեցին
վաճառվել
«Մելլաթ»,
«Թեջարաթ»
և
«Սադերաթ» խոշոր բանկերի բաժնետոմսերի 56%-ը: Արդյունքում, 2007 թ. մասնավոր բանկերի
բաժնետոմսերի
փաթեթները
ֆոնդային
բորսայում աճեցին 13%-ով՝ 2011 թ. հասնելով
56%-ի: Մասնավոր բանկերը սկսեցին ակտիվորեն մասնակցել միջսահմանային բիզնեսի
ֆինանսավորմանը (առևտրի և արտադրության
մեջ), սակայն ԱՄՆ և ԵՄ պատժամիջոցները
զգալիորեն բարդացրին դրանց գործունեությունը [11, p. 15]: Իրանական բանկերի հետ
գործարքների և SWIFT6 համակարգում Իրանի
մասնակցությունը սառեցնելու արդյունքում
Իրանը, փաստորեն, զրկվել էր միջազգային
ֆինանսական հաստատություններից և բանկերից ԱՄՆ դոլար գնելու հնարավորությունից,
ինչը նվազեցրել էր արտարժույթի հոսքը դեպի
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Մասնավորապես, ԱՄՆ կառավարությունը 2006 թ.
արգելեց իրանական Սադերաթ բանկին անգամ անուղղակիորեն գործ ունենալ ԱՄՆ ֆինանսական հաստատությունների հետ: Այս քայլի մասին հայտարարեց գանձապետարանի փոխնախարար Ստյուարտ Լեյվին, որը մեղադրեց
Իրանի խոշոր պետական բանկին որոշակի խմբերի, այդ
թվում ՝ «Հեզբոլլահ»-ի համար միջոցներ փոխանցելու մեջ:
Արդեն 2007 թ. իրանական Սեփահ, Սադերաթ, Մելլաթ,
Կարգոշահի և Արիան հետևյալ բանկերին արգելվում էր
փոխանցումներ և գործարքներ կատարել Միացյալ Նահանգների բանկերի հետ [40]:
5
2007 թ. մեկ բարելի դիմաց նավթի գինը 5-ից բարձրացավ
63 դոլարի:

SWIFT-ը անդամակցային կոոպերատիվ է, որը կապի
հարթակ, ապրանքներ և ծառայություններ է տրամադրում
210 երկրների ավելի քան 10 000 ֆինանսական հաստատությունների և կորպորացիաների միացման համար: SWIFT-ը
թույլ է տալիս իր օգտվողներին ապահով և հուսալիորեն
փոխանակել ավտոմատացված, ստանդարտացված ֆինանսական տեղեկատվություն` այդպիսով նվազեցնելով
ծախսերը, գործառնական ռիսկերն ու վերացնելով դրանց
անարդյունավետությունները: SWIFT-ը միավորում է նաև
ֆինանսական համայնքին` շուկայական պրակտիկայի
ձևավորման, չափորոշիչների սահմանման և փոխադարձ
հետաքրքրություն ներկայացնող հարցերի քննարկման
շուրջ միասին աշխատելու համար:
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երկիր և սահմանափ
փակել առ
ռաջին անհ
հրաժեշտությա
ան ապրանքների ներմուծումը [17]:
Աճող տնտեսակա
ան պատժա
ամիջոցների
ի և
Արևմուտք
քի հետ առճակատման պայմաններ
րում
հոգևոր առ
ռաջնորդ Ա.. Խամենեին
ն 2011 թ. որ
րդեգրեց «Տնտ
տեսական ջիհադի տա
արի7» կար
րգախոսը [35]:: Նման հա
այտարարութ
թյունը պետ
տք է
համարել որպես
ո
ֆեթվ
վա, որն ուղղ
ղված էր Իր
րանի
ներքին և արտաքին գործունեո
ության մոբբիլիզացմանը՝ կապված տնտեսապ
պես զարգա
ացած
խոշոր պե
ետություննե
երի՝ երկրի
ի վրա ճնշում
գործադրելլու հետ: Մի
իաժամանա
ակ պետք է ընդը
գծել, որ Իր
րանի նկատ
տմամբ տնտ
տեսական պա
ատժամիջոցնե
երի քաղաքա
ականությա
ան արդյունք
քում
2010 թ. ընթացքոււմ տնտես
սության որոշ
ո
ոլորտներո
ում 2009 թ. համեմատ
հ
ա էր գրանց
աճ
ցվել,
որը պատկ
կերավոր ներ
րկայացվում
մ է ստորև՝

հան
նման ծավա
ալները (մո
ոտ 30%-ով
վ): Խնդիրի
ի
էութ
թյունն այն
ն էր, որ ն
նույնիսկ այն
ա
պետու-թյոււնները, որո
ոնք չէին պա
աշտպանում Իրանի դեմ
մ
միջազգային պատժամիջո
պ
ոցները, ստի
իպված էին
ն
սահ
հմանափակ
կել իրանակա
ան նավթի գնումները,,
քան
նի որ դրա տեղափոխո
ումը ապահ
հովագրված
ծ
չէր և որևէ ֆորսմաժո
որ լինելոււ դեպքում
մ
գնո
որդները կա
արող էին կ
կորցնել ինչչպես բոլոր
ր
գնվ
ված ապրանքները, այյնպես էլ դրա
դ
դիմաց
ց
վճա
արած գումա
արը [17]: Ա
Այս պատժա
ամիջոցների
ի
արդ
դյունքում
Իրանը
բախվեց
իրական
ն
մակ
կրոտնտեսա
ական ճգնա
աժամի և իրանական
ն
դրա
ամական միա
ավորի՝ ռիա
ալի անկման::
Մ. Ահմադ
դինեժադի պ
պաշտոնավ
վարման բո-լոր տարիներին կառավար
րության առ
ռջև ծառա-ցած
ծ լուրջ խնդ
դիրներից է եղել հասա
արակության
ն
շրջա
անում գործ
ծազրկությա
ան մակարդ
դակը, որը,,
պա
ատժամիջոցն
ների համա
ատեքստում
մ առավելլ
սուր
ր բնույթ էր
է ստանոււմ: Ինչպես շահական
ն
վար
րչակարգի տարիներին
տ
ն, այնպես էլ հանրա-պետ
տության շր
րջանում իշշխանություւնները դի-մում
մ էին արտ
տասահման
նից աշխատ
տավորների
ի
ներ
րգավմանը այնպիսի
ա
ոլո
որտներում աշխատելու
ա
ւ
համ
մար, որոնք
ք տեղացի
իները համա
արում էին
ն
«ան
նպատվաբե
եր», այդ թվո
ում՝ շինարա
արության և
արդ
դյունաբերության
ոլլորտները:
Միևնույն
ն
ժամ
մանակ, շոււրջ մեկ ոււ կես միլիո
ոն իրանցի
ի
հան
նդիսանում էր արտա
ագնա աշխ
խատանքով
վ
զբա
աղվող: Արդե
են Մ. Ահմա
ադինեժադի պաշտոնա-վար
րման երկր
րորդ շրջան
նում, մասն
նավորապես
ս
2012թ. դրությա
ամբ գործա
ազրկության
ն պատկերը
ը
հետ
տևյալն էր.

Աղյոււսակ 1. 2009 և 2010 թթ. տնտեսական
տ
իրադրոության ընդհա
անուր պատկեերը [6, с. 29]
2009 թ.
թ
2010 թ.
ՀՆԱ
1.5%
3%
Գնողունակության ՀՆԱ
838.3 մլր
րդ. 863.5 մլրդ.
մ
$
$
Մեկ շնչին բաժին ընկնող
ղ
11.000 $
11.200 $
ՀՆԱ
Պետական պարտք
պ
16.8%
16.2%-ի
Արտահանմ
ման
69.04 մլր
րդ
78.69 մլրդ
մ
ընդհանուր ծավալը
$
$

Միևնո
ույն ժամա
անակ պետ
տք է նշել, որ
պահուստա
ային ֆոնդը 2010 թ. նվա
ազեց՝ հասն
նելով
75.06 մլրդ
դ. դոլարի, իսկ Իրա
անի արտա
աքին
պարտքը, որը 2009 թ.
թ կազմում էր 12.63 մլրդ.
մ
դոլար, 2010 թ. աճե
եց՝ հասնելո
ով 12.84 մլրդ.
մ
դոլարի [6, с. 29]:
Արդեն
ն 2012 թ. խստացված
խ
պատժամի
իջոցներից հետ
տո Իրանի տնտեսությա
տ
ան բոլոր ոլո
որտները թիրա
ախավորված
ծ էին, երկի
իրը սահմա
անափակված էր նավթ
թի վաճա
առքով: Իր
րանի
Կենտրոնա
ական բանկը
ը և երրորդ
դ երկրների
ի այլ
ֆինանսակ
կան հաստ
տատություն
նների գոր
րծունեությունը
ը սառեցվա
ած էր: Ներմուծման
Ն
ն և
արտահան
նման դժվա
արություննե
երը հանգե
եցրել
էին գնաճի
ի բարձր մա
ակարդակի՝ Իրանի տն
նտեսության յո
ուրաքանչյոււր հատվածո
ում [25]: Գր
րեթե
բոլոր միջա
ազգային ապ
պահովագրա
ական ընկե
երությունները հրաժարվե
եցին ապահ
հովագրել իրաի
նական նավթով
ն
բ
բեռնված
նավերը, ինչը
նավթի արտ
զգալիորեն
ն կրճատեց իրանական
ի
տա-

Տղամարդիկ
15-29
15 29
տարեկան

Կանայք
15-29
տարեկան

Տղամարդիկ
29-ից
ից բարձր
բ ր ր

Կանայք
29-ից բարձր

Երիտասարդն
երի շրջանում
ընդհանուր

Աղ
ղյուսակ 2. Գործազրկության ընդհանուր
ւր պատկերը
2
2012
թ. դրութ
թյամբ [23]

20..9%

38.3%

10.5%
%

19.9%

24.5%

Եթե փորձ
ձենք ներկա
այացնել գո
ործազրկու-թյա
ան տարեկա
ան ցուցանի
իշը պատժա
ամիջոցների
ի
կիր
րառումից հետո,
հ
ապա
ա կունենան
նք հետևյալլ
պա
ատկերը՝
Գործա
ազրկության տարեկան ցո
ուցանիշը
պատ
տժամիջոցներ
րի կիրառումի
ից հետո
20
0%
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Իսլամական
ն ավանդույթն
ների համաձա
այն, «ջիհադ» բառը
բ
նշանակում է ջանք կամ ջա
անասիրություւն ցանկացած գործում, ինչպիս
սիք են ուսումը
ը, աշխատանք
քը և այլն: Իսլա
ամական ջիհադը նաև պայքար
ր է մարդու հո
ոգևոր կամ սո
ոցիատների դեմ (օրի
ինակ՝ ստի, խա
աբեության, հա
ասալական արատ
րակության խեղճության
խ
և այլն), սոցիա
ալական անա
արդարության վերա
ացում, հանցա
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նարկություններին պարտադրեց ներքին
կարիքների բավարարման համար օգտվել
բացառապես տեղական արտադրանքից [4,
с. 173]:
Ներքաղաքական հետևանքներ: Իրանի
միջուկային ծրագրի վերաբերյալ ամբողջական
պատկերացում կազմելու համար անհրաժեշտ է
նաև ուշադրություն դարձնել դրա նկատմամբ
իրանցիների և իրանական ղեկավարության
վերաբերմունքի, միջուկային ծրագրի զարգացման
դրդապատճառների,
ներքաղաքական
գործընթացների դինամիկայի և այլ հարցերի
վրա, որոնք էլ ձևավորում էին Իրանի միջուկային ծրագրի ամբողջ գործընթացը:
Ըստ էության, իրանական իշխանություններին կարելի է դասակարգել մի քանի խմբերի՝
հիմնվելով միջուկային ծրագրի նկատմամբ
իրենց վերաբերմունքի վրա.
 Իրանում միջուկային ծրագիր զարգացման հակառակորդներ: Խումբը հիմնականում բաղկացած է այսպես կոչված
«բարեփոխիչների ճամբարի» ներկայացուցիչներից, ովքեր կարծում էին, որ իրանական միջուկային էներգիայի ոլորտում
ներդրումները երբեք չեն փոխհատուցվի:
 Իրանում միջուկային զենքի զարգացման
կողմնակիցներ: Այս խմբի ներկայացուցիչները կարծում էին, որ անհրաժեշտ է մշակել
միջուկային ծրագիր՝ նավթից կախվածությունը նվազեցնելու և տնտեսության բարձր
տեխնոլոգիական
արդյունաբերությունը
զարգացնելու համար:
 Իրանի միջուկային ծրագրի ռազմական
բաղադրիչի կողմնակիցները կոչ էին անում
կառուցել գիտական, տեխնիկական և
արդյունաբերական հնարավորություններ՝
Իրանի համար հնարավոր ռազմական
սպառնալիքի դեպքում միջուկային զենք
ստեղծելու համար:
 Նրանք, ովքեր աջակցում էին Իրանի
միջուկային զենքի չտարածման պայմանագրից դուրս գալուն և անհապաղ
միջուկային զենքի ստեղծմանը, կարծում
էին, որ ԶՈԶ-ը (զանգվածային ոչնչացման
զենքեր) միակ ճանապարհն է, որ Իրանը
գոյատևի և բարգավաճի [13, p. 41-42]:
Միջուկային ծրագրի մշակման սկզբնական
փուլում իրանական քաղաքական շրջանակները
համաձայնության էին եկել միջուկային ծրագրի
մշակման վերաբերյալ իրենց իրավունքի և
անհրաժեշտության շուրջ: Բայց 2005 թ. նոր
նախագահի ընտրությունից հետո Իրանը
անցավ միջուկային՝ համեմատաբար նոր մարտավարության, որը նպատակ ուներ միջազգային հանրությանը համոզելու, որ Իրանի նոր
իշխանությունները ավելի վճռական են տրամադրված միջուկային տեխնոլոգիաների զարգաց-

Պատժամիջոցների թողած բացասական
հետևանքները մեղմելու և երկրում տնտեսական
իրավիճակը կարգավորելու համար կառավարությունը տարատեսակ քայլեր էր ձեռնարկում:
Փորձենք նշել դրանցից ամենակարևորները.
1. Քանի որ արևմտյան պատժամիջոցների
արդյունքում որոշակի դժվարություններ էին
առաջացել իրանական նավթի արտահանման և իրացման հետ կապված, ապա
ստեղծված իրավիրճակից դուրս գալու
համար Իրանը փորձեց օգտվել նավթի «սև
շուկայից»: Դրա հիմնական նպատակը
նավթի արտահանման այլընտրանքային
եղանակների կազմակերպումն էր, ինչը
հնարավորություն կտար միջնորդությամբ
վաճառել նավթն այն երկրներին, որոնք
պաշտոնապես հրաժարվել էին Իրանի հետ
համագործակցությունից: Ըստ այդմ, իրանական
կառավարությունը
իրավունք
ընձեռեց նոր զարգացող «կոոպերատիվներին» ինքնուրույն նավթ արտահանել և
չտեղեկացնել արտահանման ուղղությունների մասին [17]:
2. Ըստ Իրանի Կենտրոնական բանկի,
իրանական նավթային ազգային ընկերությանը 5 միլիարդ դոլար էր տրամադրվել
նավթի արտահանման ապահովագրության
իրանական ազգային հիմնադրամի ստեղծման համար, ինչը Իրանին հնարավորություն կտար սեփական միջոցներով ապահովել նավթային նավերի անվտանգությունը
և խրախուսել նախկին գնորդներին՝ վերսկսել Իրանից նավթի գնման գործընթացը
[17]:
3. Արտաքին քաղաքական հարթակում
Թեհրանը կանգնել էր նոր գործընկերների
փնտրտուքի մարտահրավերի առջև, որոնք
կնպաստեին երկրի տնտեսական խնդիրների կագրավորմանը և ճգնաժամի հաղթահարմանը: Դաշնակիցների փնտրտուքն
ավարտվեց Հնդկաստանի հետ պայմանավորվածության ձեռքբերմամբ, ըստ որի
Հնդկաստանը պետք է ցորեն մատակարարեր Իրանին մատչելի գներով, դրանով
իսկ օգնելով խուսափել հացի գների հնարավոր թանկացումից: Պետք է նաև փաստել, որ այդ շրջանում Հնդկաստանը ակտիվ
քաղաքական դերակատարություն չուներ
Մերձավոր Արևելքում, ուստի Իրանի հետ
համաձայնագրի կնքումը իրապես հեռանկարային էր երկու կողմերի համար էլ [17]:
4. Պետք է փաստել, որ ներքաղաքական
աճող դժգոհությունների համատեքստում
կառավարության կարևոր քայլերերից էր
ներքին արտադրողների շահերի պաշտպանությունը: 2009 թ. հունիսի 17-ի հրամանով
կառավարությունը բոլոր պետական ձեռ-
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ներկայացնող հանգամանք ևս, որի նպատակն
էր ԻԻՀ ներսում ընդդիմության օգնությամբ
փոխել ուժերի դասավորությունը և իշխանության
բերել
ավելի
լիբերալ
կերպարի:
Միակողմանի պատժամիջոցների թիկունքում
կանգնած ուժերի համար առավել ցանկալի
տարբերակ կլիներ երկրում իշխանության ձևի
փոփոխությունը: Երրորդ նպատակին հասնելու
համար ևս, նախատեսվում էր գործող իրանական իշխանությանը զրկել նավթի արտահանման
վաճառքից ստացվող ֆինանսական ներհոսքից
և նրանց զրկել արտատնտեսական գործունեության հնարավորությունից [8, p. 5-7, 11-16]:
Իրանի ղեկավարները կարծում էին, որ
հնարավոր գործողությունները, որոնք կարող
էին
իրականացվել
Արևմուտքի
կողմից
կհանգեցնեին կողմերի միջև սպորտային և
կրթական հարաբերությունների դադարեցմանը,
արտասահմանում իրանցի դիվանագետների
տեղաշարժի սահմանափակմանը, Իրանի բանկերի հետ փոխգործակցության սահմանափակմանը և իրանական նավթի արտահանման
արգելքներին [7, p. 29]:
Հարկ է նշել, որ թե՛ Մ. Ահմադինեժադի
կառավարությունում, թե՛ դրան նախորդած
շրջանում Իրանում մեծ դերակատարություն
ուներ ԻՀՊԿ-ն, բայց ահա 2009 թ. Նախագահական ընտրություններից հետո արդեն, հասարակության լայն շրջանակներն ու վերլուծաբանները սկսեցին քննարկել այն դերն ու
ազդեցությունը, որն ուներ ԻՀՊԿ-ն իրանական
տնտեսական կյանքում: Իրանական ծագմամբ
ամերիկաբնակ
հայտնի
քաղաքագետ
և
պատմաբան Աբբաս Միլանին, օրինակ, կարծում
էր, որ ԻՀՊԿ-ն վերահսկում էր տնտեսության
60%-ը [26], ուստի բոլոր տեսակի տնտեսական
պատժամիջոցները
կանդրադառնային
այս
ինստիտուտի վրա՝ դրանով իսկ հսկայական
ազդեցություն ունենալով որոշումների կայացման հետագա գործընթացի վրա:
2006 և 2007 թթ., ի պատասխան ՄԱԿ
պատժամիջոցների՝ Մ. Ահմադինեժադը տարբեր
առիթներով հայտարարում էր, որ իրանական
բանակը ինքնաբավ է և պատժամիջոցները չեն
կարող այն թուլացնել՝ նկատի ունենալով, որ
պատժամիջոցների հետևանքով տնտեսական
ծանր իրադրության մեջ հայտնված Իրանը
պատրաստ է դիմակայել հնարավոր պատերազմին: Նա նաև այն երկրներին, որոնք պատժամիջոցներ էին սահմանել՝ որակեց որպես
«ահաբեկիչ ուժեր» [9, p. 4]: Փաստորեն, Իրանի
նախագահը այս հայտարարությամբ փորձում էր
մեղմել երկրի ներսում ծայր առած մտահոգությունները, ինչպես նաև արտաքին ուժերին ուղղակիորեն կոչ էր անում զերծ մնալ հնարավոր
պատերազմի սանձազերծումից: Արդեն 2007 թ.
օգոստոսի 28-ին Մ. Ահմադինեժադը հայտա-

ման հեռանկարների շուրջ: Այս մարտավարության բաղադրիչներից էր Հ. Ռոհանիին՝
Անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնից հեռացնելը և Ա. Լարջանիի նշանակումը:
Ա. Լարիջանին այն քաղաքական գործիչներից
էր, ով կարող էր կայունացնել հարաբերությունները ԻԻՀ-ի, ԱՄՆ-ի և ՄԱԿ-ի միջև: Բանն
այն է, որ Հ. Ռոհանին, ի տարբերություն Ա.
Լարիջանիի՝ Արևմուտքի հանդեպ առավել մեղմ
քաղաքականություն
էր
որդեգրել,
ինչը
որոշակիորեն հակասում էր Մ. Ահմադինեժադի
շահերին ու հայտարարություններին: Հենց Հ.
Ռոհանիի պաշտոնաթողությունից հետո է, որ
Իրանը հանդես է գալիս ուրանի հարստացման
վերաբերյալ հայտարարություններով: Այնուամենայնիվ, այս նշանակումը ձեռնտու տարբերակ չէր Մ. Ահմադինեժադի համար, մանավանդ նրա նախագահության առաջին ժամկետի
ավարտին, քանի որ Իրանի միջուկային խնդիրը
և Արևմուտքի հետ լարված հարաբերությունները հասարակության ուշադրությունը կշեղեին
ներքաղաքական խնդիրներից և նա կունենար
երկրորդ անգամ վերընտրվելու հնարավորություն:
2006 թ. ԱՄՆ-ն ընդունեց «Իրանի ազատության աջակցության մասին օրենքը»՝ ֆինանսական օգնություն առաջարկելով Իսլամական
Հանրապետության ներսում և դրա սահմաններից դուրս իրանցի այլախոհներին և լրատվամիջոցներին, որոնք ցանկանում էին հասնել
իրանական վարչակարգի խաղաղ վերափոխմանը և ժողովրդավարացմանը [28]:
Իր նախագահության ընթացքում Մ. Ահմադինեժադը հայտարարեց, որ Իրանի միջուկային
ծրագիրը անդառնալի իրականություն է, որը
բուռն քննադատություն առաջացրեց ինչպես
բարեփոխիչների, այնպես էլ պահպանողականների շրջանում: Բայց հիմնականում դա անհանգստացնում էր Իսրայելին, որի նկատմամբ
ընդգծված թշնամական դիրքորոշում էր որդեգրել նախագահ Մ. Ահմադինեժադը, ինչպես
նաև ԱՄՆ-ին և ՄԱԿ-ին, ուստի Իրանի դեմ նոր՝
միակողմանի պատժամիջոցները հետապնդում
էին կարևոր քաղաքական նպատակներ: Այն է՝
կրճատել միջուկային և հրթիռային ծրագրի
զարգացման Իրանի հնարավորությունները և
իրանական ղեկավարությանը ստիպել շարունակել բանակցությունները Իրանի միջուկային
ծրագրի շուրջ [24]: Երկու նպատակներին էլ
հասնելու համար նախատեսվում էր սահմանափակել Թեհրանի տնտեսության նավթաքիմիական և նավթագազային արտադրության սեկտորի հնարավորությունները, որոնք հանդիսանում էին իրանական բյուջեի ներհոսքի հիմնական աղբյուրը:
Գոյություն ուներ նաև երրորդ, քիչ հրապարակված,
սակայն
մեծ
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րարեց, որ Իրանը չի դադարեցնում միջուկային
ծրագրի զարգացման հետ կապված աշխատանքները [20]: Ակնհայտ էր, որ միջուկային
ծրագրի շուրջ նախագահը համաձայնության էր
եկել հոգևոր առաջնորդի հետ և իր բոլոր
հայտարարությունները նախապես հավանության էին արժանացել Ա. Խամենեիի կողմից,
քանի որ վերջինս, ինչպես և Մ. Ահմադինեժադը,
հակված չէր միջուկային ծրագրի հարցում
զիջումների:
Ամերիկյան և եվրոպական վերլուծաբանների կարծիքով Իրանի միջուկային ծրագրի
հարցում պաշտոնական Թեհրանի դիքորոշումները փոխվեցին՝ կապված «Կանաչ շարժման»
հետ [8, p. 3]: Ըստ էության 2009 թ. ամռանը
ծագած խնդիրները հանգեցրեցին նրան, որ
իրանական ղեկավարությունը թուլացրեց իր
դիրքերը և համաձայնեց 2009 թ. հոկտեմբերին
կայացած միջուկային վառելիքների փոխանակման պայմանագրին: Արդեն 2009 թ. նոյեմբերին
հոկտեմբերյան պայմանավորվածություններից
հետո Մ. Ահմադինեժադի հրաժարումը վկայում
էր երկրի ներսում նրա դիրքերի ամրապնդմամբ:
Բան այն է, որ չնայած Մ. Ահմադինեժադի հետ
հարաբերություններում առկա ճաքերին՝ հոգևոր
առաջնորդ Ա. Խամենեին «Կանաչ շարժման»8
հենց սկզբից աջակցեց նախագահին, ինչն էլ
վերջինիս առավել ինքնվստահ դարձրեց:
Այսպիսի պայմաններում իրանական միջուկային
ծրագրի հետ կապված խնդիրների կարգավորման հարցում Արևմուտքի համար աճում էր
ընդդիմադիրների նշանակությունը: Սակայն
արդեն 2010թ. հուլիսի վերջին Հ. Ռաֆսանջանին
հանդես եկավ հայտարարությամբ, որում
պատժամիջոցների կիրառումը բնորոշեց որպես
նոր, ագրեսիվ մարտավարության բաղկացուցիչ,
որը ԻԻՀ դեմ օգտագործվում էր իր թշնամիների
կողմից: Այս պարագայում, նրա խոսքերով,
Արևմուտքին կարելի էր հակադրվել «ակտիվ
արտաքին քաղաքականությամբ և ներքին
միասնության ապահովմամբ» [4, с. 37-40]: Ըստ
էության սա անակնկալ էր նաև Արևմուտքի
համար, քանի որ Մ. Ահմադինեժադի հակառակորդները, փաստացի, հայտարարում էին միջուկային խնդրում իշխանություններին սատարելու
մասին:
Իրանում 2010 թ. նոյեմբեր ամսվա խոշոր
քրեաքաղաքական իրադարձություններից էր 2
միջուկային գիտնականների դեմ մահափորձը,
որը կատարվել էր նոյեմբերի 29-ի առավոտյան՝
Թեհրանում: Նրանցից մեկը՝ պրոֆ. Մաջիդ
Շահրիարին սպանվել էր, իսկ մյուսը՝ պրոֆ.
Ֆերիդուն Աբբասին՝ վիրավորվել: Վիրավորվել
էին նաև գիտնականների կանայք: Հատկա-

նշական է, որ իրանական և արաբական լրատվամիջոցները նշում էին, որ Ֆ. Աբբասին լազերային ֆիզիկայի ոլորտի մասնագետ էր,
Պաշտպանության նախարարության միջուկային ծրագրերի վրա էր աշխատում, իսկ 1979 թ.
հանդիսացել էր Հեղափոխության պահապանների կորպուսի անդամ: ՄԱԿ-ի ԱԽ պատժամիջոցների 1747 բանաձևում առկա էր նաև
նրա անունը: ԻԻՀ իշխանությունները մահափորձի մեջ մեղադրեցին Արևմուտքի և Իսրայելի
գործակալներին: Երբ տարեսկզբին նմանատիպ
պայմաններում սպանվեց հայտնի ֆիզիկոս
Մասուդ Ալի Մոհամմադին՝ պաշտոնական
Թեհրանը կրկին պատասխանատվությունը
դրեց օտարերկրյա գաղտնի ծառայությունների
վրա և խոստացավ, որ այս սպանությունը
անպատիժ չի թողնի [19]:
Արդեն 2011 թ. լարվեցին իշխանության 3
մարմինների՝ հոգևոր առաջնորդի, նախագահի
և խորհրդարանի միջև հարաբերությունները:
Հատկապես լարված էին հարաբերությունները
նախագահի և հոգևոր առաջնորդի, նախագահի
և խորհրդարանի միջև: Կառավարման համակարգի դերակատարների միջև լարված հարաբերությունները կարող էին բարդություններ
ստեղծել երկրի քաղաքական կյանքում որոշումների կայացման գործընթացի համատեքստում,
սակայն միջուկային խնդրի պարագայում,
անկախ երկրի ներքաղաքական և արտաքին
քաղաքական իրադրության, թե՛ հոգևոր վերնախավը, թե՛ նախագահը և թե՛ տարբեր խմբավորումների ներկայացուցիչներ հանդես էին
բերում միասնականություն և արտաքին թշնամուն համատեղ ուժերով դիմագրավելու պատրաստակամություն, հատկապես այն պարագայում, որ միջուկային ծրագրի հետագա ճակատագրի և զարգացման շուրջ Ա. Խամենեին և Մ.
Ահմադինեժադը գաղափարակիցներ էին:
Այսպիսով, ամփոփելով իրանական միջուկային ծրագրի ազդեցությունը Մ. Ահմադինեժադի ներքին քաղաքականության վրա, պետք
է փաստենք, որ այն յուրահատուկ իրավիճակ
ստեղծեց երկրում և նախագահի, հոգևոր
առաջնորդի և իրանական քաղաքականության
ակտիվ դերակատարների միջև հարաբերություններում: Իրանի միջուկային ծրագիրը մնում
էր առեղծված եվրոպական երկրների և ԱՄՆ-ի
համար՝ չնայած ֆինանսական և տնտեսական
պատժամիջոցներով Իրանի վրա ճնշում գործադրելուն, հնարավոր ռազմական սպառնալիքներին կամ արևմուտքից Իրանի մեկուսացմամբ:
2010 թ. Իրանի նկատմամբ կիրառված պատժամիջոցները միայն մասամբ տվեցին ցանկալի
արդյունքը: Իրանի կառավարությունը, որպեսզի
չխորացնի լարված հարաբերությունները միջազգային հանրության հետ, համաձայնեց շարու-

8

Շարժման հիմնական պահանջներից էր նախագահական
ընտրությունների արդյունքների չեղարկումը և նախագահի
պաշտոնից Մ. Ահմադինեժադի հեռացումը:
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որ իրանական կառավարությունը գոյատևելու ուղիներ գտնում էր, իսկ երկիրը
մեկուսացված էր աշխարհից:
 ԱՄՆ-ի և ՄԱԿ-ի կողմից Իրանի
նկատմամբ կիրառված տնտեսական, բանկային և ֆինանսական պատժամիջոցները,
դիվանագիտական և ռազմական ճնշումները ԻԻՀ-ին ստիպեցին 2013 թ. նստել
բանակցությունների սեղանի շուրջ:

նակել բանակցությունները միջուկային ծրագրի
շուրջ:
Ամփոփելով ԻԻՀ ներքին քաղաքականության և տնտեսության վրա միջուկային ծրագրի
հետ կապված պատժամիջոցների ազդեցությունը՝ հանգում ենք հետևյալին.
 Մ. Ահմադինեժադի երկրորդ ժամկետի
ավարտին
տարածաշրջանային
լարվածությունը Թեհրանի համար լուրջ
քաղաքական, ռազմական, տնտեսական և
մասնակի կենցաղային սոցիալ-հոգեբանական խնդիրներ առաջացրեց և սպառնալիք
առաջացրեց
տարածաշրջանի
անվտանգության համակարգի համար:
 Մ. Ահմադինեժադի ներքին քաղաքականությունը վատթարացրեց հարաբերությունները նախագահի և գերագույն
առաջնորդ Ա. Խամենեիի միջև: Թեև
գերագույն առաջնորդը երբեք առանձնակի
համակրանք չէր տածել Արևմուտքի և
հատկապես ԱՄՆ-ի նկատմամբ, բայց միշտ
զգուշացել էր նրանց հետ հնարավոր
ռազմական դիմակայությունից: Բայց Մ.
Ահմադինեժադի
կոշտ
վերաբերմունքը
խնդրի նկատմամբ դժվար թե օգներ երկրին
խուսափել անդառնալի հետևանքներից:
 Քաղաքական խնդիրներին գումարվեց նաև տնտեսական անկումը, որը ԻԻՀ-ի
դեմ պատժամիջոցների արդյունք էր: Այս
անկումը անհանգստության մեծ ալիք
հարուցեց Մ. Ահմադինեժադի և նրա
քաղաքականության նկատմամբ ինչպես
շարքային իրանցիների, այնպես էլ իրանցի
քաղաքական գործիչների շրջանում:
 Որպես պատժամիջոցների տնտեսական արդյունք կտրուկ նվազեցին հում
նավթի արտահանումը և ներքին արտադրությունը, աճեց գործազրկությունը, արտարժույթի անկում գրանցվեց, աճեցին
սպառողական ապրանքների գները:
 Իրանի միջուկային խնդիրը որոշ
չափով անձնական թշնամանք արտահայտելու միջոց էր: Իրանի միջուկային
ծրագրի շրջանակներում խմբակցական
տարաձայնություններից զատ, իրանական
քաղաքական գործիչների համար առիթ էր
հանդիսացել արտահայտել իրենց դժգոհությունը նախագահի և իր թիմի վարած
քաղաքականության նկատմամբ: Իրանցիները, որոնք աջակցում էին Մ. Ահմադինեժադի քաղաքականությունը միջուկային
խնդրի շուրջ գիտակցեցին, որ դրա համար
բարձր գին էին վճարում:
 Տնտեսական
պատժամիջոցները
հիմնականում վնասում էր շարքային
քաղաքացիներին, քան խախտում էր
կառավարության գործունեությունը, քանի
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Исламский радикализм в Узбекистане (Конец 20 века - начало 21 века)
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Аннотация. В последние годы в Центральной Азии наблюдается рост суннитских исламских радикальных,
особенно экстремистских, настроений. В данной статье исследуется исламский радикализм и экстремизм в
Центральной Азии, особенно в Узбекистане в конце 20-ого и начале 21-ого веков. Узбекистан является одной
из ключевых стран в Центральной Азии, где существование исламского радикализма и экстремизма и их
тенденции к распространению оказывают влияние не только на регион, но и за его пределы. Поэтому, изучение
вышеупомянутых радикальных исламских проявлений, современных экстремистских движений, структур и
лидеров, руководствующихся этими идеями, и их активности в Узбекистане, позволит прогнозировать эти
опасные тенденции и сдерживать их распространение.
Ключевые слова: Ислам, Узбекистан, Исламский радикализм, Центральная Азия, экстремизм, терроризм.

Islamic radicalism in Uzbekistan
(End of the 20 century - Beginning of the 21st century)
th

Grigoryan S. M.
Institute of History of NAS RA, Department of Global History
PhD, Associate Professor (Yerevan, Armenia)
grigorian_sargis@yahoo.com
Abstract. In recent years, there has been an increase in Sunni Islamic radical, particularly extremist, sentiments in
Central Asia. In this article were examined the expressions of Islamic radicalism and extremism in Central Asia,
particularly in Uzbekistan in the late 20th and early 21st centuries. Uzbekistan is one of the key countries in Central
Asia, where the presence of Islamic radicalism, extremism and their tendencies to spread influence not only in the
region but also beyond. Therefore, the study of the above-mentioned modern manifestations of Islamic radicalism,
extremism, structures and leaders guided by these ideas, their activity in Uzbekistan will make it possible to predict
these dangerous tendencies and restrain their spread.
Key words: Islam, Uzbekistan, Islamic Radicalism, Central Asia, extremism, terrorism

տատումից հետո կոմունիստական գաղափարախոսության ճնշումների տակ Կենտրոնական
Ասիայում իսլամական գաղափարական ակտիվությունը անկում ապրեց: Այդ ժամանակաշրջանում փակվեցին մզկիթներ և իսլամական
կենտրոններ, արգելվեցին իսլամական ծիսակատարություններն ու հավաքական կրոնական
արարողությունները: Այդ համընդհանուր արգելքների հետևանքով նվազեցին մզկիթների
քանակը: Եթե մինչև 1917 թ. Կենտրոնական
Ասիայում կար մոտ 20000 մզկիթ, ապա 1929 թ.
դրությամբ դրանց թիվը դարձավ մոտ 4000: 1935
թ. տվյալներով հենց Ուզբեկստանում պաշտոնապես գրանցված մզկիթների թիվը 60-ն էր [10]:

Իսլամի
տարածումը
Կենտրոնական
Ասիայում տեղի է ունեցել դեռ 8-րդ դարից, երբ
արաբական նվաճումներից հետո տարածաշրջանը դարձավ իսլամի և իսլամական
մշակույթի կարևոր կենտրոններից մեկը:
Միջնադարում իսլամի ավանդական ուղղություններից զատ Կոնտրոնական Ասիայում լայն
տարածում գտավ նաև սուֆիականությունը
որպես իսլամի միստիկական ուղղություն [9]:
Տարածաշրջանը չկորցրեց իր կարևորությունն
իսլամի և մուսուլմանների համար նաև ուշ
միջնադարում և նոր ժամանակներում, մասնավորապես 19-րդ դարում և 20-րդ դարի սկզբում:
Այնուամենայնիվ խորհրդային կարգերի հաս-
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ներքաշված տարածաշրջանը ներկայացնող
մուսուլմաններ ետ վերադարձան իրենց հայրենիք և փորձ արեցին ակտիվացնել արմատականությունը, այլև՝ Կենտրոնական Ասիայում
առկա անկայունությունը, տնտեսական ճգնաժամը, սոցիալ-քաղաքական խնդիրները, որոնք
նպաստեցին իսլամական արմատականության,
մասնավորապես ծայրահեղականության տարածմանը: Տարածաշրջանում աստիճանաբար
գլուխ բարձրացնող իսլամական արմատական
կառույցների շրջանում ավելացավ ակտիվ գործելու տրամադրությունները հատկապես 1990ական թթ. տալիբների կողմից Աֆղանստանը
նվաճելուց հետո [1, էջ 41-44]: Աշխարհաքաղաքական իրավիճակի փոփոխությանը և դրանով
պայմանավորված Կենտրոնական Ասիայում
ընթացող գործընթացներին զուգահեռ տարածաշրջանում սկսեցին հասարակական զանգվածային դժգոհությունները կենտրոնական իշխանությունների դեմ: Այդ համատեքստում իսլամի
արմատական ուղղությունների տարածումը
տարածաշրջանում պայմանավորված էր նաև
ներքոհիշյալ ներքին և արտաքին գործոնների
ազդեցությամբ:
• Ներքին գործոններից էին` սոցիալական և
տնտեսական խնդիրները, ինչպես օրինակ`
գործազրկությունը,
աղքատությունն
ու
կոռուպցիան:
• Արտաքին գործոններից էին` աշխարհաքաղաքական նոր իրողություններն ու նոր
հակամարտությունների առաջացումը:
Խորհրդային կարգերի փլուզումից հետո
պարարտ հող ստեղծվեց իսլամի տարածման
համար ուզբեկստանյան իրողություններում,
որտեղ կյանքի և կենցաղի դավանական
արժևորման խնդիր դրվեց: Ուզբեկստանի
անկախացմամբ իսլամի նկատմամբ հետաքրքրությունն ավելացավ, որն արտահայտվեց
տարաբնույթ կրոնական կառույցների ու
մզկիթների թվաքանակի ավելացմամբ: Այդ
տարիներին որոշ մզկիթներ նույնիսկ վերածվեցին արմատական գաղափարներ քարոզելու
կենտրոնների [2, էջ 43]: Ձևավորվող պետական
գաղափարական ուղղվածության մեջ իսլամին
տրվեց կարևոր դերակատարում, որը նաև
գործիք էր ղեկավար շրջանակի կողմից հասարակական-քաղաքական գործընթացները վերահսկելի դարձնելու առումով [4, էջ 2-3]: Կենտրոնական Ասիայում իսլամական արմատական
տրամադրությունների
ակտիվացման
վրա
ազդեցություն ունեցավ նաև Տաջիկստանի
քաղաքացիական պատերազմը (1992-1997թթ.):
Ստեղծված պայմաններում 1996թ. ռուսական
զորքերը մուտք գործեցին Տաջիկստան, ինչը
իսլամականների կողմից դիտարկվեց որպես
մուսուլմանական երկրի հանդեպ ոտնձգություն,
իսկ Աֆղանստանից և Պակիստանից նոր

Իրավիճակը որոշ չափով փոխվեց խորհրդային
իշխանության վերջին տարիներին, երբ քաղաքական և գաղափարական ազատությունները
նպաստեցին իսլամի տարածմանը տարածաշրջանում [8]: Այդ ժամանակ իսլամի ավանդական կրոնաիրավական ուղղություններից
զատ նկատվեց նաև արմատական իսլամի
գաղափարական ակտիվություն, որի աստիճանական ամրացումը Կենտրոնական Ասիայում
տեղի ունեցավ նաև արդեն տարածված
«Մուսուլման եղբայրներ» իսլամական արմատական կառույցի շնորհիվ:
Աֆղանական պատերազմը (1979-1989 թթ.)
նույնպես նպաստեց իսլամի արմատական
ուղղության ակտիվացմանը Կենտրոնական
Ասիայում, մասնավորապես Ուզբեկստանում:
Այդ պատերազմը պատճառ դարձավ, որ մեծ
թվով ուզբեկներ տեղափոխվեցին Պակիստան՝
տեղի կրոնաիրավական դպրոցներում արմատական գաղափարախոսությունը խորացված
ուսումնասիրելու, ռազմական պատրաստություն անցնելու և Աֆղանստանում կռվելու
նպատակով: Հետաքրքրական է այն հանգամանքը, որ Աֆղանստանում հայտնված իսլամականների զգալի մասը պատրաստի մարտիկներ
չէր, և իսլամական ծայրահեղական կառույցների
կողմից ստեղծված ռազմական ճամբարներում
էր վերածվում պոտենցիալ զինյալների [11, էջ
220]: Աֆղանական պատերազմի ընթացքում ի
հայտ եկան ռազմական փորձ ձեռք բերած
իսլամականներ, որոնք համախմբված էին
համընդհանուր գաղափարներով: Պատերազմից
հետո նրանք հիմնականում մնացին անգործ և
պատրաստ էին շարունակել պայքարը մուսուլմաններին աջակցելու համար աշխարհի տարբեր
հատվածներում, այդ թվում Կենտրոնասիական
տարածաշրջանում:
Աֆղանական
փորձից
վերցրած շատ գործոններ (մոբիլիզացիոն
մեխանիզմներ, կամավորների և միջոցների
հավաքագրում և այլն) իսլամականների կողմից
հետագայում օգտագործվեցին այլ տարածաշրջաններում, այդ թվում Կենտրոնական
Ասիայում ընթացող նաև ռազմական գործողություններում:
Աֆղանական
պատերազմի
ավարտը (որը իսլամական ծայրահեղ արմատականները համարեցին հաղթանակ ԽՍՀՄ դեմ) և
ստեղծված իրավիճակը դրդեցին Կենտրոնասիական
տարածաշրջանը
ներկայացնող
իսլամականներին, այդ թվում ուզբեկներին,
փորձ անել տարածել արմատականությունը և
հասնել իսլամական հեղափոխությանը նաև
իրենց երկրում:
1990-ական թթ. սկսած Կենտրոնական
Ասիայում իսլամական արմատականության
ակտիվության պատճառները ոչ միայն Աֆղանստանում ընթացող գործընթացներն էին, որի
հետևանքով մեծ թվով պատերազմի մեջ
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զինյալների խմբաքանակ ուղարկվեց տարածաշրջան: Սակայն, քանի որ Տաջիկստանի սահմանները այդ ժամանակ լավ էին վերահսկվում,
իսլամականներին մեծ հաշով չհաջողվեց անցնել
սահմանը, որից հետո նրանք ետ վերադարձան
Աֆղանստան և Պակիստան, իսկ նրանցից
ոմանք միացան «ալ-Կաիդա» իսլամական
ծայրահեղական կառույցին [6, էջ 54-55]: Սա
թերևս վկայությունն էր այն բանի, որ
իսլամական ծայրահեղական կառույցների միջև
տարածաշրջանում ընթացող գործընթացների
վերաբերյալ կային համակարգված մոտեցումներ
և գաղափարական ընդհանրություններ: Այդ
համատեքստում Կենտրոնասիական տարածաշրջանում նկատվեց իսլամական ծայրահեղական
գաղափարախոսությամբ առաջնորդվող կառույցների ակտիվություն, որոնք գործում էին թե՛
կենտրոնասիական երկրներում, թե՛ դրանցից
դուրս: 1990-ական թթ. տարածաշրջանում
գործող իսլամական ծայրահեղական խմբերի մի
հատվածը ակտիվ շփումների մեջ էր «ալԿաիդա»-ի և տալիբների հետ [5, էջ 250-255]:
Մինչ աֆղանական պատերազմն անցած
իսլամականները փորձում էին տեղափոխվել
Տաջիկստան կառավարական ուժերի դեմ
պայքարելու, քաղաքացիական պատերազմում
ակտիվ ներգրավված «Իսլամական վերածննդի
կուսակցության»
ղեկավար
շրջանակները
արտաքին ասպարեզում ռազմական և ֆինանսական օժանդակություն ստանալու նպատակով
այցելում էին Իրան, Պակիստան և Սաուդյան
Արաբիա: Աստիճանաբար «Իսլամական վերածննդի կուսակցության» շարքերում ավելացող
հակասությունների և կառույցի դիրքերի թուլացմանը զուգընթաց, կենտրոնասիական տարածաշրջանում ավելանում էր այլ իսլամական
արմատական հոսանքների դերակատարությունը` ապակայունացնելով տիրող իրավիճակը
տարածաշրջանում: Այդ էր պատճառը, որ
արևմտյան ուժային կենտրոնները, մասնավորապես` ԱՄՆ-ն, ձգտելով մեկուսացնել
«Տալիբան» շարժումն ու Ուսամա բեն Լադենին
Աֆղանստանում և Պակիստանում, ցանկանում
էր կայունացնել իրավիճակը նաև Կենտրոնական Ասիայում [10]: Տարածաշրջանում իսլամական արմատական գաղափարները լայն
տարածում ունեցան հատկապես Ֆերգանայի
հովտում,
որը
գտնվում
է
Ղրղստանի,
Տաջիկստանի և Ուզբեկստանի միջնամասում:
Այդ էր պատճառը, որ իսլամական արմատականության ակտիվություն նկատվեց Ղրղզստանի հարավում, Տաջիկստանում և Ուզբեկստանում: Ի տարբերություն վերոհիշյալ հատվածի,
Ղրղզստանի հյուսիսում, Ղազախստանում և
Թուրքմենստանում արմատականությունը այդքան չեր արտահայտված:

1990-ական թթ. կեսերից Կենտրոնական
Ասիայի ամենամեծ մուսուլմանական բնակչություն ունեցող Ուզբեկստանում իսլամի
ավանդական ուղղությունների, նաև ծայրահեղ
արմատականության տարածումը զսպելու համար իշխանությունները սկսեցին խտրական
վերաբերմունք դրսևորել` իսլամի ակտիվ
տարածումը երկրում համարելով գաղափարական-քաղաքական խոչընդոտ: Պետք է փաստել,
որ Իսլամ Կարիմովի վարչակարգը փորձեց
գտնել նաև այնպիսի կրոնական առաջնորդներ,
որոնք իրենց գաղափարներով կաջակցեին
ուզբեկստանյան իշխանությունների պաշտոնական գիծը: Այս մոտեցումն իր պաշտպանություն
էր գտել իսլամի Հանաֆիական կրոնաիրավական ուղղության մեջ, որը խարսխվում էր
իսլամի հանդեպ բարիդրացիական վերաբերմունք ունեցող իշխանություններին աջակցություն ցուցաբերելու ավանդույթի վրա: Միևնույն
ժամանակ իշխանություններն ու կրոնական
առաջնորդները այն համոզման էին, որ իսլամին
է վերապահված ազգային գաղափարախոսության ձևավորման համար առաջնային դերակատարումը: Ըստ այդմ, այդ տարիներին կառավարող շրջանակի համար կար երկու մոտցում`
1. զարկ տալ ազգայնականությանը,
2. առաջ քաշել իսլամը որպես հոգևորգաղափարաբանական երևույթ սոցիալական
միասնության հասնելու նպատակով:
Արդյունքում ուզբեկստանյան իշխանությունները որոշեցին սինթեզել վերոհիշյալ երկու
մոտեցումները: Իշխանությունների մոտ առաջացավ գիտակցում, որ երկար տարիներ իսլամի
նկատմաբ ճնշումները բացասական ազդեցություն չունեցան կրոնական ավանդույթների
ամրացման վրա, որոնք բավական խոր արմատներ ունեին հասարակության մեջ: Այդ համատեքստում սկսվեց տեղի իսլամն օգտագործել
իսլամական այլ տրամադրությունների, մասնավորապես արմատականության դեմ պայքարում
[4, էջ 2-3]:
Կենտրոնասիական տարածաշրջանում ինչպես և մուսուլմանական աշխարհի այլ հատվածներում այսօր էլ գոյություն ունեն հակասություններ ավանդական իսլամական ուղղությունների և տարածվող իսլամական արմատականության և ծայրահեղականության միջև,
որոնք դրսևորվեցին նաև Կենտրոնասիական
տարածաշրջանում
իսլամի
արմատական
ուղղության քաղաքական կյանքին միջամտելու
և դրան բռնի պայքարի միջոցներով խառնվելու
տեսքով 20-րդ դարի վերջում: Այդ իրողությունն
արտահայտվեց 1999 թ. փետրվարին Ուզբեկստանի
մայրաքաղաքում
տեղի
ունեցած
պայթյունների տեսքով՝ կառուցվածքային և
կազմակերպչական առավել ամուր տեսք
հաղորդելով իշխանությունների դեմ պայքարին:
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Կենտրոնական Ասիայում ՀԹԻ հետևորդների թվաքանակի մասին տեղեկությունները
սուղ են, սակայն ինչ վերաբերում է հավաքագրումներին, ապա կարող ենք նշել, որ կառույցը
համալրվում է ուզբեկներով, տաջիկներով և
ղրղզներով, ավելի քիչ թուրքմեններով և ղազախներով [3]: Կառույցի ֆինանսավորումը կատարվում է տարբեր աղբյուներից, այդ թվում
արևմտյան երկրների տարբեր դրամական
համալրումներից եկող ֆինանսական հոսքերից:
ՀԹԻ գաղափարախոսական մոտեցումների
հիմքում խալիֆայություն հիմնելու գաղափարն
է, որը չի սահմանափակվում տարածաշրջանով:
Իր
ակտիվությամբ
Ուզբեկստանում
առանձնացել է նաև «Ուզբեկստանի իսլամական
շարժում» (ՈւԻՇ) կազմակերպությունը, որը
հիմնադրվել է 1992 թ. Թահիր Յուլդաշևի կողմից: Վերջինիս գաղափարների վրա մեծ ազդեցություն է ունեցել դեպի Սաուդյան Արաբիա,
Պակիստան և Աֆղանստան նրա ճանապարհորդությունը, որտեղ Յուլդաշևը տարվել է
վահաբականության գաղափարախոսությամբ:
Յուլդաշևը իր գաղափարները տարածել է
Ֆերգանայի հովտում գործող մզկիթների և
մադրասաների ցանցային խողովակներով, որի
արդյունքում կառույցը համալրվել է բազմաթիվ
հետևորդներով: Ինչ վերաբերում է կառույցի
ռազմական ակտիվությանը, ապա այն բանից
հետո, երբ Ջումա Խոջիև Նամանղանին դարձավ կառույցի ռազմական պլանավորման
գործողությունների հրամանատարը, ՈւԻՇ
բռնարարքներով աչքի ընկավ թե՛ Ուզբեկստանում, թե՛ Կենտրոնասիական տարածաշրջանում 1990-ական թթ. կեսերին: Իր հարցազրույցներից մեկում Յուլդաշևը հայտարարեց,
որ ՈւԻՇ գլխավոր նպատակն է Կենտրոնական
Ասիայում ստեղծել իսլամական արժեհամակարգով առաջնորդվող պետություն: Հիշյալ
իսլամական մոդելը չի կրկնելու Աֆղանստանի,
Իրանի, Պակիստանի կամ Սաուդյան Արաբիայի
մոդելները և այդ յուրահատուկ համակարգի
ձևավորման համար կառույցը որդեգրել է բռնի
ուժի կիրառման ճանապարհը: Վերոհիշյալ երկու
կառույցների՝ ՀԹԻ և ՈւԻՇ միջև հիմնական
տարբերությունը կայանում էր նրանում, որ
ՈւԻՇ առավել ակտիվ ռազմական գործողությունների կողմնակից էր, մինչդեռ ՀԹԻ ուշադրությունն առավել տեսական, գաղափարական
ակտիվության մեջ էր [3]:
Իսլամական արմատական գաղափարախոսությամբ առաջնորդվող կառույցներից Ուզբեկստանում ակտիվություն է դրսևորել նաև
«Աքրամիլար» կառույցը: Այն հիմնադրվել է 1996
թ. Անդիջանում, և իր անվանումը վերցրել է իր
հիմնադրի` Աքրամ Յուլդաշևի անունից: Յուլդաշևը 1986-1988 թթ. անդամակցել է ՀԹԻ,
սակայն որոշ անհամաձայնությունների պատ-

2001 թ. սեպտեմբերի 11-ի ահաբեկչական
գործողությունները և Աֆղանստանում կոալիցիոն ռազմուժի պատժիչ գործողություններն
իրենց ազդեցությունն ունեցան իսլամական
արմատականության և դրա ծայրահեղական
դրսևորումների վրա Կենտրոնական Ասիայում
ևս: Տալիբական Աֆղանստանի դեմ 2001 թ.
սկսված ռազմական գործողություններն էլ ավելի կարևորեցին կենտրոնասիական տարածաշրջանը Արևմուտքի, մասնավորապես ԱՄՆ-ի
համար: Այդ առումով Կենտոնական Ասիայում,
այդ թվում Ուզբեկստանում ազդեցության
տարածման
լայն
հնարավորություններ
ստեղծվեցին առաջին հերթին տեղի իսլամական
ծայրահեղական կառույցների համար, ինչը չի
կարելի ասել առավել հայտնի և ազդեցություն
ունեցող ծայրահեղական կառույցների («ալԿաիդա» և այլն) մասին, որոնց հանդեպ հիշյալ
ժամանակահատվածում կոալիցիոն ուժերի
շարունակական պատժիչ գործողությունները
չեզոքացրել էին այդ կառույցների հնարավորությունները Կենտրոնական Ասիայում:
Կենտրոնասիական
տարածաշրջանային
իսլամական կառույցները սկսեցին պայքարը նոր
հետևորդների հավաքագրման և բջիջներ ստեղծելու համար: Այդ պայքարի առարկայական
դրսևորումներից էր Ուզբեկստանի տարբեր
հատվածներում ահաբեկչական ակտիվությունը:
Մասնավորապես 2004 թ. «Իսլամական ջիհադ
միությունը» իրականացրեց ահաբեկչական
հարձակումներ մայրաքաղաք Տաշքենդում [7, էջ
10-13]: Այդ ահաբեկչությունները 21-րդ դարի
առաջին մեծ բռնարարքներն էին այդ երկրում:
Այդ առումով 2000-ական թթ. կեսերից Անդիջանը դարձավ իսլամական արմատականության
և ծայրահեղ արմատականության տարածման
կենտրոններից մեկը:
Ուզբեկստանում իր ակտիվությամբ աչքի
ընկավ «Հիզբ ալ-Թահրիր ալ-Իսլամիա» (ՀԹԻ)
կազմակերպությունը, որի հիմքը դրվել էր դեռևս
1952 թ. Արևելյան Երուսաղեմում: ՀԹԻ ակտիվությունը Կենտրոնական Ասիայում նկատվեց
1970-ական թթ. հիմնականում Ֆերգանայի
հովտում, որից հետո կառույցը սկսեց տարածվել
Ուզբեկստանի և Կենտրոնասիական տարածաշրջանի մյուս հատվածներում: 1999 թ. Տաշքենդում տեղի ունեցած ահաբեկչությունից և դրանում ուզբեկստանյան իշխանությունների կողմից ՀԹԻ մեղադրանքներից հետո կառույցը ևս
համալրվեց իսլամականներով: Սակայն 2000 թ.
սկզբից ուզբեկստանյան իշխանությունների
բռնաճնշումների հետևանքով կառույցի շատ
հետևորդներ լքեցին երկիրը` տարածվելով
հարևան կենտրոնասիական հատկապես ուզբեկ
բնակչություն ունեցող Տաջիկստանի, Ղրղզստանի և Ղազախստանի առանձին շրջաններում:
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մական ծայրահեղ արմատական տիրույթում
ակտիվ գործող կառույցներից «ալ-Կարդա»-ն և
«Իսլամական պետությունը» ակտիվ ներկայացվածություն չունեցան տարածաշրջանում:
Դրա պատճառներից էին հարևան Պակիստանում և Աֆղանստանում ընթացող գործընթացներին այդ կառույցների ակտիվ մասնակցությունը, հիշյալ երկրներում այդ կառույցների
դեմ արևմտյան կոալիցիոն ուժերի կողմից
վարվող հետևողական պայքարը, այդ կառույցների միջև առկա հակասություններն ու
բախումները և այլն: Այնուամենայնիվ հիշյալ
ազդեցիկ կառույցների շարքերում կենտրոնասիական
տարածաշրջանը
ներկայացնող
իսլամականների, մասնավորապես ուզբեկների
հայտնվելը վտանգավոր իրողությունների մասին
է խոսում: Մասնավորապես` Սիրիայում և
Իրաքում ստեղծված և ուզբեկներով համալրված
խմբերում ի հայտ են եկել նոր երիտասարդ,
ռազմական փորձ ձեռք բերած առաջնորդներ:
Վերջիններս կարող են վերադառնալ հայրենիք և
այնտեղ սկսել ակտիվ պայքար իրենց գաղափարները չկիսողների դեմ: Նոր սերնդի ակտիվ
իսլամականների ի հայտ գալն ու տարբեր
տարածաշրջաններում
ներգրավվածությունը
լուրջ սպառնալիք կարող է դառնալ Ուզբեկստանի համար: Այս իրողությունները կարող են
ուղղորդել ազդեցիկ իսլամական ծայրահեղական կառույցներին էլ ավելի մեծ ուշադրություն դարձնել Կենտրոնական Ասիային,
մասնավորապես Ուզբեկստանին` այն դիտարկելով որպես հենց այդ կառույցների ակտիվության արեալ, ինչը նախկինում չկար:
Մերձավոր Արևելքում և Աֆղանստանում
տիրող անկայուն իրավիճակը, այստեղ իսլամական ազդեցիկ հեղինակավոր կառույցների
ակտիվությունը կարող է նպաստել Կենտրոնական Ասիայում, մասնավորապես Ուզբեկստանում բացահայտ և ընդհատակում գործող
իսլամական
ծայրահեղական
կառույցների
ակտիվությանը,
որը
անկայունության
և
բախումների նոր սպառնալիք կարող է բերել
տարածաշրջանի համար: Բացի այդ, գնալով
բարդանում է ավանդական իսլամական ուղղություններից տարբերվող գաղափարական մոտեցումներ ունեցող այլ ուժերին չեզոքացելու կամ
ուղղորդելու հնարավորությունները ուզբեկստանյան իշխանությունների համար, որի պատճառներից մեկը այսօր գոյություն ունեցող
պետություն-իսլամ իրավական կարգավորումներն են: Դա ուզբեկստանյան ներքին իրողությունների և արժեհամակարգային նոր ընկալումների պատճառ կարող է դառնալ, որը
կխարսխվի աշխարհիկ մոտեցումներից դեպի
կրոնական գաղափարներ անցման շեշտադրումների վրա:

ճառով լքել էր այն [13]: Յուլդաշևը մեղադրվեց
1999 թ. փետրվարին Ուզբեկստանի մայրաքաղաքում տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակման համար և դատապարտվեց 17 տարվա
ազատազրկման: «Աքրամիլարի» գործունեության նպատակներից էր հնարավորինս ծանրակշիռ ազդեցություն ունենալ իշխանական շրջանակների վրա: Բացի այդ, կառույցը փորձում էր
առավել պարզ և ընկալելի իսլամական գաղափարներ քարոզել` հասարակության շրջանում
բարձրացնելով սեփական հեղինակությունը:
Միևնույն ժամանակ կառույցի առավել հարուստ
համակիրների ֆինանսավորմամբ տեղերում
աշխատատեղեր, տարաբնույթ սոցիալական
ծրագրեր և մարդասիրական հիմնադրամներ
բացելով` «Աքրամիլարը» կարողացավ արդյունավետ կերպով դեպի իրեն գրավել երիտասարդների [1, էջ 41-44]:
2010 թ. վերջից սկսված՝ «Արաբական
գարունը» և դրանով պայմանավորված հեղափոխական գործընթացները նպաստեցին իսլամական ծայրահեղականության ակտիվությանը
մուսուլմանական աշխարհում: Այդ համատեքստում իսլամական ծայրահեղականության մեջ ի
հայտ եկած նոր իրողությունները նպաստեցին
կենտրոնասիական տարածաշրջանի իսլամական արմատականության ակտիվությանը ևս:
2011-2020 թթ. Սիրիայում և Իրաքում տեղ
գտան նոր զարգացումներ, և այդ համատեքստում սիրիական հակամարտությունը ևս պատճառ դարձավ, որ Կենտրոնական Ասիայում, այդ
թվում Ուզբեկստանում ակտիվանան ծայրահեղական տրամադրությունները: Կենտրոնասիական երկրներից իսլամական ծայրահեղ արմատական գաղափարներով առաջնորդվող մուսուլմաններ տեղափոխվեցին Միջին Արևելք՝ մասնակցելու Սիրիայում և Իրաքում ընթացող
ռազմական գործողություններին: Ուզբեկ իսլամականները ոչ միայն ակտիվ ներքաշվեցին
Մերձավոր Արևելքում տեղի ունեցող ջիհադական պայքարի մեջ, այլ նաև ստեղծեցին ուզբեկներով համալրված խմբավորումներ («Իմամ
Բուխարի», «Քաթիբա ալ-Թաուհիդ ուա ալՋիհադ» և այլն), գլխավորեցին այլ իսլամական
ազդեցիկ և հեղինակավոր խմբեր և այլն: Սիրիայում և Իրաքում կռված ուզբեկների թվաքանակի վերաբերյալ տարբեր գնահատականներ
կան` 500-ից մինչև 3500. մարդու իրավունքներով զբաղվող որոշ թուրք ակտիվիստների գնահատականներով մոտ 3000-3500 ուզբեկ [12]:
21-րդ դարի երկրորդ տասնամյակում
Ուզբեկստանում գործող իսլամական ծայրահեղ
արմատական կառույցներից էին «Ուզբեկստանի
իսլամական շարժում», «Իսլամական ջիհադ
միություն», «Ջամաա Անսար Ալլահ», «Ջունդ
ալ-Խալիֆա» և այլ իսլամական կազմակերպությունները: Հիշյալ ժամանակաշրջանում իսլա-
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Ինչպես իսլամի ծայրահեղ արմատական
ուղղությունը կզարգանա Ուզբեկստանում ցույց
կտա ապագան: Շատ բան կախված կլինի 21-րդ
դարի առաջին քառորդում նկատվող աշխարհաքաղաքական և աշխարհատնտեսական իրողություններից, Կենտրոնասիական տարածաշրջանում
ընթացող
զարգացումներից
և
Ուզբեկստանի ներքին՝ հասարակական-քաղաքական
գործընթացներից
և
տնտեսական
իրողություններից:

Ամփոփում
Կենտրոնական Ասիան իսլամի ակտիվ
տարածման տարածաշրջաններից մեկն է եղել:
Այստեղ նկատվել է մուսուլմանական կրոնի
ավանդական, ինչպես նաև ոչ ավանդական
ուղղությունների տարածում: Ժամանակի ընթացքում
Կենտրոնասիական
տարածաշրջանում
զարգացում ապրեց նաև իսլամական արմատականությունը, որը նոր դրսևորումներ և ակտիվ
տարածում գտավ հատկապես հետխորհրդային
ժամանակաշրջանում:
Անկախացումից
հետո
Ուզբեկստանը
դարձավ
արմատականության
տարածման արեալներից մեկը, որտեղ նկատվեցին
ծայրահեղ
արմատական
դրսևորումներ`
ահաբեկչությունների, իսլամական արմատական
գաղափարներով
տոգորված
մուսուլմանների
ակտիվության տեսքով:
1990-ական թթ. ուզբեկստանյան իշխանությունները
կրոնական
քաղաքականության
համատեքստում հասարակության լայն շրջանակներին և հոգևորականությանը վերահսկելու
նպատակով
որդեգրեցին
հանդուրժողական
վարքագիծ իսլամի և այստեղ տարածված Հանաֆիական
կրոնաիրավական
ուղղության
նկատմամբ: Այդ քաղաքականությամբ փորձ
արվեց ստանալ հասարակական աջակցություն՝
իսլամի նկատմամբ բարիդրացիական վերաբերմունք ունեցող իշխանությունների հանդեպ՝ էլ
ավելի
վերահսկելի
դարձնելով
կրոնական
գործընթացները երկրում:
Այնուամենայնիվ 21-րդ դարի առաջին և
երկրորդ տասնամյակներում Ուզբեկստանում
ստեղծված սոցիալ-քաղաքական իրավիճակը,
ինչպես նաև Կենտրոնական Ասիայում և տարածաշրջանից դուրս ընթացող գործընթացները
նպաստեցին իսլամի ծայրահեղ արմատական
ուղղության ակտիվացմանը: Ուզբեկ իսլամականների ակտիվ ներգրավվածությունը, խմբավորումների և լիդերների առկայությունը Մերձավոր Արևելքում ընթացող ռազմական գործողություններին խոսում են երկրում ակտիվացող
իսլամական ծայրահեղականության մասին:
Ուզբեկ իսլամականների ներքաշված լինելը
իսլամական
հեղինակավոր
ծայրահեղական
կառույցների շարքերում («Իսլամական պետություն», «ալ-Կաիդա» և այլն) վկայում է, որ այդ
կառույցները ուշադրության կենտրոնում են
պահում Ուզբեկստանը և փորձելու են ավելացնել
ազդեցությունը երկրում:
Մերօրյա իրականությունում ուզբեկ մուսուլմանների միջև առկա են տարաձայնություններ,
ինչ տեսանելի էր խորհրդային ժամանակներում
ևս. դեռևս պահպանվում է ավանդական իսլամի և
այլ
իսլամական
ուղղությունների
միջև
լարվածությունը, չնայած այն հանգամանքին, որ
ուզբեկստանյան ներկայիս իշխանությունները
փորձում են ուղղորդել կրոնը պետության
նպատակներին ծառայեցնելու հուն:
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Abstract: Since 2014, Donbass has been known to the world as a hot spot on the geopolitical map. The transformation
of the region into a theater of military operations, the division of the regional community by the demarcation line have
actualized questions about the socio-economic and cultural specifics of the region. The ethnic structure of the region is
characterized by the presence of a dominant ethnic coalition of Ukrainians and Russians. Culturally, a synthesis of
Ukrainian and Russian cultures has historically emerged in the region. In the regional system of Ukraine, Donbass is
one of the poles. Galicia represents the opposite pole. The projects for the formation of a modern Ukrainian nation from
the standpoint of these regions look very different. Donbass is the bearer of the project of co-citizenship, Galicia is the
bearer of ethnonation. The settlement of the conflict in Donbass involves solving not only military issues. Donbass must
have guarantees of preserving its historical memory and cultural specificity.
Keywords: Donbas, region, Ukraine, military conflict, cultural specifics, conflict settlement.

Դոնբասը Ուկրաինայի տարածաշրջանային համակարգում
Կոնոնով Ի. Ֆ.
Սոցիոլոգիական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր,
Լուգանսկի Տարաս Շևչենկոյի ազգային համալսարան (Ստարոբելսկ, Ուկրաինա)

kononov_if@ukr.net
Ամփոփում. 2014 թվականից Դոնբասը աշխարհին հայտնի է որպես թեժ կետ՝ աշխարհաքաղաքական
քարտեզի վրա: Մարզի վերափոխումը ռազմական գործողությունների թատրոնի, տարածքային համայնքի
բաժանումն ըստ սահմանազատման գծի, արդիականացրել են տարածաշրջանի սոցիալ-տնտեսական և
մշակութային առանձնահատկությունների վերաբերյալ հարցեր: Տարածաշրջանի էթնիկ կառուցվածքը
բնութագրվում է ուկրաինացիների և ռուսների գերիշխող էթնիկ կոալիցիայի առկայությամբ: Մշակութային
առումով տարածաշրջանում պատմականորեն ի հայտ է եկել ուկրաինական և ռուսական մշակույթների
սինթեզ: Ուկրաինայի տարածաշրջանային համակարգում Դոնբասը բեւեռներից մեկն է: Գալիցիան
ներկայացնում է հակառակ բևեռը: Այս շրջանների տեսանկյունից ժամանակակից ուկրաինական ազգի
ձևավորման նախագծերը շատ տարբեր են: Դոնբասը համաքաղաքացիության նախագծի կրողն է, Գալիցիան՝
էթնոնացումը: Դոնբասում հակամարտության կարգավորումը ներառում է ոչ միայն ռազմական հարցերի
լուծում: Դոնբասը պետք է ունենա իր պատմական հիշողությունը և մշակութային առանձնահատկությունը
պահպանելու երաշխիքներ:
Վճռորոշ բառեր՝ Դոնբաս, մարզ, Ուկրաինա, ռազմական հակամարտություն, մշակութային
առանձնահատկություններ, հակամարտությունների լուծում:

кам, что серьезно затрудняет достижение мира.
Самой страдающей стороной в Донбассе оказалось мирное население [17].
Парадоксально, но события, разворачивающиеся в регионе, в исторической ретроспективе
кажутся наименее вероятными по своим предпосылкам.
Донбасс с самого начала его формирования
населялся преимущественно украинцами и русскими. En masse отношения между крупнейши-

Чем исторический и современный опыт
Донбасса интересен для мира
Нынешний Донбасс – это старопромышленный регион, разоренный войной, разделенный
«линией соприкосновения», лишенный ясных
перспектив развития. Донбасс уже семь лет
является горячей точкой на геополитической
карте современного мира. На его земле длится
конфликт малой интенсивности, а его субъекты
вовсе не сводятся к непосредственным участни-
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Ведение бизнеса в Украине в целом и в Донбассе
особенно было связано с криминальными практиками. Процесс перераспределения общественного богатства, происходивший в 1990-е гг.,
обусловил слабость украинского государства.
Институциональная несостоятельность государственного аппарата в плане защиты собственности и обеспечения контрактов вела к
системному вовлечению в экономическую
деятельность криминальных структур.
В средине 1990-х годов явным стал
конфликт между двумя частями элитных групп в
стране в целом. В Донбассе этот конфликт имел
свою специфику. Речь идет о конфликте между
поднявшимися к тому времени представителями
бизнеса, часто криминальными или полукриминальными, и представителями советской
номенклатуры, которые к тому времени превратились в бюрократическую буржуазию. В 1997 –
1998 гг. наиболее одиозные представители первой группировки были физически уничтожены.
Две фракции формирующейся буржуазии нашли
компромисс и с этого времени в Украине окончательно оформилась политико-экономическая
модель, которую предложено называть «мульковым капитализмом» [10]. «Мульк» - арабское
слово, обозначающее «власть-собственность»
как единство. В данном случае мы его использовали в значении, которое использовалось в
сочинениях мыслителя XIV в. Ибн Хальдуна [8,
c. 206]. С точки зрения политической формы
своего существования украинская модель соответствует неопатримониализму в понимании
Александра Фисуна [26]. Демократические процедуры превратились в способы функционального временного присвоения государственного
аппарата разными фракциями правящего класса.
Главным политико-экономическим процессом
был и остается процесс постоянной взаимной
конвертации власти и собственности. Важным
моментом функционирования этой модели
является раздробления правящего класса на
клиентельные группы, имеющие региональную
привязку. Между ними установились отношения
конкуренции за монопольный доступ к ключевым постам государственного аппарата. В силу
политической конструкции государственного
аппарата важнейшую роль играет пост президента и большинство в Верховной Раде. Особенно важными стали президентские выборы, так
как президент в Украине выступает как главный
оператор перераспределения всех ресурсов
страны. Из-за этого общенациональные выборы
приобрели ожесточенный характер, иногда их
можно сравнить с репетицией гражданской
войны. В политической жизни страны появились

ми этническими общностями складывались как
дружеские и привели к возникновению в
региональной этнической структуре такого
образования, которое мы предложили называть
«доминирующей этнической коалицией» [11]. К
средине ХХ века можно говорить о двуязычии
постоянного населения Донбасса, которое,
правда, не было симметричным, а склонялось к
русско-украинской диглоссии.
В Донбассе перед 2014 г. не было ярко
выраженного интеллектуального, а тем более
политического сепаратизма или ирредентизма.
Население по обе стороны российскоукраинской границы было уверено, что сама эта
граница является границей между своими, и она
должна быть прозрачной для людей и товаров.
Все эти факторы никак не давали возможности предположить, что Донбассу предстоит
стать новым полем боя в Европе.
Конечно, жизнь Донбасса стремительно
проблематизировалась со времени перестройки в
Советском Союзе. Симптомами этого стали
забастовки шахтеров региона в 1989, 1990, 1991
-х гг. Обретение Украиной независимости в 1991
г. придало новый вектор проблематизации.
Промышленность Донбасса требовала для
своего развития широких рынков, в том числе
она была очень заинтересована в российских
рынках.
Если в период перестройки речь шла о зарплате и техническом перевооружении угольных
шахт, а также о демократизации управления в
СССР, то после 1991 г. к этим проблемам
добавились также вопросы культурной идентичности и осознание специфических интересов
региона. Реструктуризация угольной промышленности вылилась в разрушение промышленной базы и инфраструктуры многих населенных
пунктов, в усугубление экологических проблем.
Значительное число монопромышленных и
моноотраслевых городов и поселков стали
депрессивными, а некоторые просто превратились в зоны гуманитарного бедствия.
По своей экономической мощи Донбасс не
мог удовлетвориться только внутренним рынком
Украины. В превращенной форме это обстоятельство использовала складывающаяся региональная элита, которая оборвала возможности
перестройки экономики региона на основе
высоких технологий. Донбасс получил второе
дыхание как регион угля и стали. Другие
производства
корыстно
уничтожались,
а
оборудование отправлялось в металлолом.
Региональные элитные группировки в
Донбассе складывались из бывшей партийной,
комсомольской и хозяйственной номенклатуры
советского времени и новых бизнесменов.
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одновременном втягивании в него организаций
гражданского общества» [9, c. 58].
Опыт Донбасса интересен тем, что господствующая сейчас в Украине совокупность
элитных группировок являются носителями
программы развития страны как национального
государства с одной доминирующей (титульной)
этнической группой. Модель этнонации предполагает совпадение политических и культурных
лояльностей. Это укладывается в формулу: одно
государство – один язык – одна церковь. Эта
модель расходится с мировым мейнстримом и
может быть дополнительным фактором периферизации нашей страны. Объективно Донбасс
является носителем иной программы, которую
можно назвать программой согражданства. В
ней не предполагается общеобязательной идеологии национализма, а язык и религиозная
принадлежность рассматриваются как личное
дело граждан [16]. В этом качестве регион
способен дать толчок развитию Украины в
направлении европейской модели развития.
В настоящий момент знания о Донбассе
приобретают определенный интерес в мировой
политике. Поиск модели реинтеграции региона в
составе Украины предполагает учет его социально-экономической и культурной специфики.
Целью статьи является концептуальное
представление культурной специфики Донбасса,
которая является результатом его исторического
развития и сформировавшейся в его ходе
этнической структуры.
Подробная библиография вопроса нами
была представлена в защищенной в Институте
социологии НАНУ диссертации [14]. Все опросы, результаты которых используются в тексте,
если иное не оговорено, были проведены кафедрой философии и социологии Луганского национального университета имени Тараса Шевченко.

циклы, связанные с внеинституциональными
способами смены власти.
Особенностями политического процесса
обусловлено использование в электоральной
борьбе региональных культурных особенностей
страны. Хотя в Украине запрещены региональные партии, но партийная система страны сложилась с привязкой к регионам. Во время выборов каждая партия или партийный блок пытается
мобилизовать свой ядерный электорат, используя его культурные идентичности. Другие различия между партиями являются малосущественными для избирателей. Поэтому вопросы
культурной специфики регионов и их исторической памяти являются такими важными в
предвыборной агитации. Это, в свою очередь,
усилило семиотическую дифференциацию украинских регионов, в них все более выпуклыми
становились разные аспекты исторической
памяти.
В этих условиях наиболее выраженные
региональные идентичности сформировались в
Донбассе и Галичине, которые превратились в
полюса региональной системы Украины [15].
Правящий класс нашей страны систематически
начал использовать в качестве манипулятивной
практики углубление межрегиональных различий и балансирование между полюсами региональной системы. Это резонировало с общемировыми обстоятельствами, о которых Мануэль
Кастельс писал: «Специфические общества,
определяемые наличными границами национальных государств или культурными границами
исторических идентичностей их граждан, глубоко фрагментированы двойственной логикой
включения и исключения из глобальных сетей,
которые структурируют производство, потребление, коммуникацию и власть» [9, c. 43]. В
Украине это усугублялось ориентацией разных
фракций правящего класса на разные внешнеполитические центры силы.
Все сказанное позволяет поставить вопрос о
пределах конструирующих возможностей элитных групп в современных условиях. С одной
стороны, их представители ощущают некое
всесилие по отношению к атомизированному
населению. Но, с другой стороны, во всем мире
мы наблюдаем кризис национального государства. На его место приходят политические
образования с разделенным суверенитетом, которые М. Кастельс определяет понятием «сетевое государство». Он пишет: «Реальный процесс
принятия политических решений происходит в
сетях взаимодействия между национальными,
наднациональными, международными, региональными и локальными институтами при

История, этническая структура и
идентичность
Будем исходить из того, что регионы
являются структурными элементами только
современных, а не традиционных обществ. Их
формирование было одним из аспектов первой
модернизации.
С социологической точки зрения, регион –
это не просто территория, а общность людей,
возникшая в результате освоения и длительной
жизни на определенной территории. В
принципе, любое человеческое общество связано
с пространством, является пространственным
образованием. Однако в разных типах обществ
существует разная пространственная структура
[13].
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При разумной региональной политике региональное разнообразие может быть источников
культурного семиозиса, разнообразных инноваций. Неверная региональная политика способна
превратить различия между регионами в противоречия, которые будут тормозить развитие
страны.
С этих позиций посмотрим на формирование и развитие Донбасса как региона, на
динамику его этнической структуры и на набор
идентичностей его жителей.
Предпосылки для формирования Донбасса
возникли в конце XVIII века. Они были связаны
с геополитическими интересами Российской
империи в бассейне Черного моря. В результате
ряда успешных войн с Турцией и ликвидации
Крымского ханства в 1783 г. она овладела Северным Причерноморьем и начала строительство
портов и флота. Для этого необходима была
тыловая промышленная база, могущая оперативно обслуживать эти потребности. В этих
условиях новую ценность приобретают запасы
каменного угля, открытые еще в 1721 г. на
территории нынешнего Донбасса [23]. В 1795 г.
по указу Екатерины II начинается строительство
Луганского чугунолитейного завода и угольных
шахт в Лисичьей балке (ныне город Лисичанск)
[4]. Эта дуальная промышленно-поселенческая
структура и стала тем, что позже начали
называть «колыбелью Донбасса».
Первые островки индустриального общества на территории нынешнего Донбасса имели
парадоксальный характер, соединяя передовые
технику и технологии с военно-феодальными
отношениями. Об этом хорошо написал прекрасный знаток истории Донбасса Владимир Подов:
«На руднике, как и на заводе в целом поддерживался суровый режим военной дисциплины.
Работники, в сущности, находились в положении
военнослужащих. Вся их жизнь подчинялась
горному уставу, который мало чем отличался от
военного. Горным чиновникам присваивались
военные звания. На заводе был создан военный
суд, который был призван защищать основы
феодального государства. За самую малую
провинность работников жестоко наказывали»
[23, c. 47].
Новая промышленная база Российской
империи была заложена на территории между
Слободской Украиной и Войском Донским.
Недолго здесь существовала Славяносербия, как
совокупность военных поселений, призванных
противостоять Крымскому ханству[24]. Видимо,
мы не можем говорить, что уже с конца XVIII в.
началось формирование нового региона. Однако
в новых поселенческих структурах, какими были
Луганск и Лисичанский рудник, можно заметить

Регионы являются субнациональными территориальными структурами первого уровня.
Они возникают в результате адаптино-адаптирующего взаимодействия с природной средой
и могут рассматриваться как кластер - оптимум
социальных практик. Здесь переплетаются сети
экономических и культурных взаимодействий,
на которые, как правило, налагаются административные сети. В современных государствах
общим правилом является конгруэнтность
регионального и административного деления,
хотя это и не означает, что регион обязательно
превращается в единую административную единицу. Это зависит от логики территориального
разворачивания власти. Совпадение региона и
административной единицы чаще встречается в
федеративных государствах, а унитарные
государства дробят регионы на несколько
административных единиц.
Живая национальная культура существует
через взаимодействие центра и регионов. Центр
представляет общенациональную культурную
программу, которая получает интерпретацию на
уровне регионов. На этом уровне осуществляется целостная интерпретация национальной
культуры, поэтому региональные культурные
особенности нельзя определять через понятие
субкультуры. Интерпретация национальной
культуры в регионах происходит как на уровне
профессиональных видов деятельности как то
экономика, наука, искусство, так и на повседневном уровне. Поэтому региональная жизнь
характеризуется особым строем повседневности.
Центр-региональные культурные взаимодействия являются семиотическим механизмом
развития национальной культуры.
Все сказанное ведет к формированию
региональных особенностей общественного
сознания, в котором отражаются интересы
регионального сообщества. Осознание себя
предполагает соотнесение своего регионального
сообщества с другими сообществами в рамках
региональной системы страны.
Региональная система страны структурируется несколькими типами отношений, главными
среди которых являются отношения регионов и
центра,
отношения
полярных
регионов,
отношения близких между собой регионов,
образующих региональные кластеры, отношения
региональной системы с гинтерландами. Конечно, не в каждой стране региональная система
характеризуется всеми названными типами
отношений. Украина имеет одну из наиболее
сложных региональных систем в мире, включающую все типы выделенных отношений.
Сложность региональной системы Украины
может быть, как ее слабостью, так и её силой.
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c. 5 - 36]. Работа на промышленных предприятиях объединяла массы украинцев и русских.
Донбасс в этнографических исследованиях
рассматривают как русско-украинское пограничье [27]. С этим можно согласиться с определенными и существенными оговорками. То,
чем в этническом плане стал Донбасс, возникло
в заводских и рудничных условиях. Донбасс –
продукт урбанизации и индустриализации, а не
просто широкая пограничная зона. В сельской
местности украинцы и русские, как правило, не
смешивались, живя или отдельными селами, или
же их частями.
В первой половине XIX в. на нынешней
территории Донбасса повсеместно преобладали
украинцы. Это демонстрирует табл.1, где дано
распределение населения по уездам согласно
данным 1857 – 1859 гг.

этнические процессы, отличные от окружающей
территории. Строительством чугунолитейного
завода руководил шотландец Чарльз Гаскойн, а
строительством и эксплуатацией угольных шахт
– англичанин Адам Смит. Инженеры и другие
специалисты высшей квалификации часто тоже
были иностранцами. Так, скажем, всемирно известный лексикограф Владимир Даль родился в
Луганске, где его отец-датчанин был заводским
врачом. Основной рабочей силой на новых
предприятиях были украинцы и русские. Так, к
Луганскому заводу правительство прикрепило
крестьян четырех окрестных сел. Сюда переселялись русские мастеровые с семьями из Александровского (Петрозаводск) и Липецкого заводов. Для работы на строительстве, а затем и на
заводе правительство купило крепостных у
помещиков Тамбовской и Курской губерний [4,

Уезды

Украинцы

Русские

Греки

Молдаване

Немцы

Евреи

Поляки

Белорусы

Другие

Всего

Таблица 1. Численность и национальный состав населения Донбасса по данным Х – й ревизии (1859 г.) и
церковного учета 1857 г. [21, c. 172]

Бахмутский
%
Словяно-сербский
%
Александровский

93250
71.99
68169
76.25
149036

24692
19.06
16596
18.56
4330

41037

7460
5.76
3066
3.43
-

7
92
0.10
10869

1670
1.29
301
0.3
9503

1634
1.26
1179
1.32
319

1803

823
0.64
-

129536
100
89403
100
216897

%
Старобельский
%

68.71
216890
83.3

2.0
42662
14.7

18.92
-

-

5.02
-

4.38
-

0.14
-

0.83
-

529
2.0

100
260081
100

ритории Донбасса [21, c. 48-81]. Все эти заводы,
кроме ДЮМО (на его основе действует сейчас
Алчевский металлургический комбинат), принадлежали иностранному капиталу. В этот период появляются новые промышленные поселения.
1869 г., когда со строительством металлургического завода на месте села Александровки
основывается поселение Юзовка, считается
датой основания современного Донецка.
Бурный промышленный рост привел к
изменению в этнической структуре Донбасса.
Во-первых, на эту территорию направились
примерно равномощные миграционные потока
из соседних губерний Украины и отдаленных
губерний России. Это имело в дальнейшем
существенные последствия. Украинцы стремились к совмещению промышленной и сельскохозяйственной
деятельности,
у
русских
мигрантов такой возможности не было. Это
привело к расслоению этих крупнейших
этнических групп региона по профессиональным
занятиям. Историк Наталья Пашина приводит

Собственно, интенсивное формирование
Донбасса как региона начинается после крестьянской реформы 1861 г. Можно даже сказать,
что освобождение крестьян в Российской империи создало механизм миграции в Донбасс. Это
было связано с тем, что крестьяне освобождались без земли и должны были зарабатывать на
ее выкуп. Было еще одно обстоятельство: на
территории нынешнего Донбасса можно было
купить землю по более дешевым ценам, чем в
аграрных губерниях. Этим могли воспользоваться не все мигранты, что привело к их расслоению в будущем.
К началу ХХ века Донбасс превратился в
ведущий промышленный регион угля и стали
Российской империи. В этот период появляется
и сам топоним «Донбасс». За 40 пореформенных
лет угледобыча здесь увеличилась в 112 раз. К
началу ХХ века угля добывалось 13 млн. т. В
горной отрасли региона было занято ок. 84 тыс.
рабочих [6]. Из 17 металлургических заводов
юга Российской империи 12 действовали на тер-
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чаще становились постоянными рабочими на
опасных производствах и жителями заводских и
рудничных поселков.
Последнее обстоятельство имело далеко
идущие культурные последствия. На месте заводских и рудничных поселков выросли города
нового региона. Изначально в них преобладал
русский язык. Именно в этом факторе, а не в
целенаправленной руссификаторской политике
царизма, следует искать причину формирования
русско-украинского билингвизма в Донбассе с
доминированием русского языка.
К концу XIX в. этническая структура
региона существенно изменилась. Таблица 2
демонстрирует
увеличение
численности
этнических групп (по результатам переписи 1897
г. их зафиксировано 20) и увеличение удельного
веса русских среди населения региона.

данные Переписи 1897 г. в Российской империи,
согласно которым среди занятых в горнозаводской промышленности Донбасса русские
составляли 74%, украинцы – 22,3%. В металлургии занятые из этих этнических групп соотносились как 69% и 20,2% [21, c. 48-81. Зато в
различных видах сельскохозяйственного производства украинцы составляли 61,8%, русские –
18,3%, греки – 8,6%, немцы – 5% [22, c. 19].
Следует сказать, что преобладание русских
в горнодобывающей и металлургической
отраслях Донбасса было обусловлено двумя
факторами: их большей бедностью в сравнении с
украинцами и отдаленностью мест их выхода от
места работы. И украинские и русские мигранты
были выходцами из села и шли на Донбасс с
мечтой заработать деньги и купить землю. Но у
русских эта мечта реже осуществлялась. Они

Таблица 2. Национальный состав населения Донбасса по данным переписи 1897 г. [21, c. 189-191]
Бахмутский
Мариупольский Славяносербский Старобельский
г. Славянск
Всего
Этнические
уезд
уезд
уезд
уезд
группы
Украинцы
193510
117206
88633
299599
11677
710613
%
58.2
46.1
50.7
83.4
73.9
62.5
Русские
103702
35691
79281
52932
3668
275274
%
31.2
14.0
45.4
14.7
23.2
24.2
Белорусы
2468
1697
1564
5309
23
11061
%
0.7
0.67
0.9
1.48
0.14
1.0
Греки
142
48290
14
1
6
48452
%
0.042
19.0
0.008
0.04
4.2
Немцы
12646
19104
896
1085
43
33774
%
3.8
7.5
0.5
0.3
0.27
3.0
Евреи
9457
10291
2331
99
238
22416
%
2.8
4.0
1.3
0.03
1.5
2.0
Татары
346
15462
151
15
8
15992
%
0.1
6.0
0.09
0.004
0.05
1.4
Молдаване
6371
95
839
7305

Примечание: В таблице даны сведения
только по 8 самым многочисленным этническим
группам.
Увеличение числа и удельного веса русских
в этнической структуре региона не вело к возникновению межгрупповых конфликтов. Это
тоже следует подчеркнуть особо, так как некоторые историки пытаются межличностные конфликты превратить в конфликты межэтнические.
В качестве примера приведу работу американского историка японского происхождения
Хироаки Куромии [19, c. 139, 428]. С моей точки
зрения, он отдельные эксцессы пытается превратить в тенденцию.
Тесное взаимодействие больших масс
украинцев и русских происходило в городах,
прежде всего в процессе производства. Это было
взаимодействие народных масс без участия
интеллигенции. Что касается царского правительства, то ему по большему счету, было все

равно, какие культурные процессы происходят в
Донбассе. В тот период здесь, скажем, не было
открыто ни одного университета. Первым высшим учебным заведением в регионе стал учрежденный в Луганске в 1923 г. Донецкий институт
народного образования (ныне Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко).
Взаимодействие украинцев и русских в
Донбассе вело к слому эндогамного порога
между этими этническими группами, к возникновению ценностного согласия и синтетических
явлений в культуре. В Донбассе сформировался
своеобычный шахтерский фольклор с такими
персонажами как Шубин. Украинский и русский
языки изменились под влиянием друг друга,
распространённым явлением стал «суржик»,
представляющий собой фонетически и синтаксически украинский язык, существенно изменённый русскими лексемами. Это и позволяет
сделать заключение, что именно тесное взаимо-
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Российской империи (56,4%), остальные – на
Украину (43,6%). Крупные промышленные центры Донбасса были оплотом большевиков, которые на упомянутых выборах в Луганске набрали
48% голосов, в Юзовке – 47%. В августе 1917 г.
председатель Луганского совета большевик
Климент Ворошилов возглавил городскую думу,
что означало приход большевиков к власти
раньше, чем в Петрограде [2, c. 218].
Большинство депутатов советов Донбасса
негативно отнеслись к Третьему универсалу
Центральной Рады, которым провозглашалась
Украинская народная республика, находящаяся в
формально федеративном союзе с Россией. В
советах Донбасса вызрела идея о государственной самостоятельности региона и вхождении
его на правах автономии в советскую Россию.
Она опиралась на представление о том, что
современная государственность должна базироваться не на этническом, а на производственном
принципе. Эта идея стала платформой провозглашения Донецко-Криворожской республики
(ДКР) 12 февраля 1918 г. на IV съезде Советов
рабочих депутатов Донецко-Криворожского
бассейна, который происходил в Харькове. Её
концептуальное оформление принадлежит российскому революционеру Семёну Васильченко,
который выступил на съезде с программной
речью. Донецко-Криворожская республика не
встретила поддержки со стороны большевиков,
так как они полагали, что Донбасс должен стать
базой для завоевания Украины, а затем и
будущих социалистических преобразований в
ней.
Формально Донецко-Криворожская республика просуществовала до февраля 1919 г.
Немецкие войска, вошедшие в Украину по
договору с УНР, несмотря на ультиматум
председателя Совнаркома ДКР Артема (Фёдора
Сергеева), вторглись на территорию ДКР 18
марта 1918 г. В начале апреля столицей ДКР
стал Луганск. 28 апреля 1918 г. начался
знаменитый поход 30 тысяч луганчан в Царицын
для соединения с Красной Армией.
Большое значение в формировании самосознания жителей Донбасса имела оборона Луганска от белогвардейских войск в январе и
апреле-мае 1919 г. События того периода стали
моментами регионального семиозиса. Этому
способствовало награждение Луганска в 1924 г.
орденом Красного Знамени, наименование
одной из улиц Оборонной (она появилась на
месте, где живая цепь жителей города передавала боеприпасы от патронного завода к
Острой могиле, где в период осады Луганска
шли бои), создание Мемориала Борцам
Революции.

действие русских и украинцев создало в регионе
ядерное образование в его этнической структуре
– доминирующую этническую коалицию украинцев и русских. С её развитием связано само
существование Донбасса как особой региональной общности. Традиции Донбасса в современном мире, сотрясаемом межэтническими конфликтами, весьма интересны и перспективны.
Это, конечно, не предполагает идеализации всех
реалий региональной жизни. В Донбассе уже в
конце XIX в. сложилось сообщество без этнической сегрегации, но с сильными технократическими традициями.
Следует отметить, что на начальном этапе
формирования Донбасса жизнь здесь была чрезвычайно тяжелой. Это касается как производственной сферы, так и быта. Историки посчитали,
что на рубеже XIX – XX вв. здесь одна школа
приходилась на 2040 чел., одна церковь – на
3094 чел., а один трактир – на 570 чел. Пьянство
и драки были обычным явлением. Жизнь в
бараках
способствовала
распространению
туберкулеза и ревматизма. Детская смертность
достигала 55% [2, c. 12].
Одной из важных вех в осознании и
конструировании региональной идентичности
стали революционные события в Российской
империи, начавшиеся в феврале 1917 г. В этот
период советы Донбасса начинают координировать свою работу в пределах региона.
Первая конференция рабочих советов региона
состоялась в Харькове 27 апреля – 6 мая 1917 г.
Советы Донбасса координировали свои действия
с советами Криворожского рудного бассейна.
Эти регионы были связаны технологической цепочкой. Железная руда, имеющаяся в Донбассе,
оказалась непригодной для производства стали.
Только открытие залежей железной руды в
Кривбассе дало возможность развиваться
металлургии Донбасса, а его уголь дал пищу для
домен в Приднепровье и Кривом Роге.
Через 100 лет сложно реконструировать
политическое сознание жителей региона того
периода, ведь массовых социологических опросов тогда не проводили. В определенной мере
нам может помочь анализ результатов голосования за депутатов Учредительного собрания.
Эти данные касаются Донбасса и Кривбасса в
совокупности. На первом месте здесь оказались
большевики, набравшие 32,2% голосов, на втором – эсеры с 18,7% голосов, на третьем – меньшевики с 5,4% голосов. Остальные голоса избирателей разделились между украинскими партиями. Таким образом, можно говорить об амбивалентном состоянии политического сознания
жителей региона. Чуть больше половины из них
ориентировались на пространство бывшей
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политическом – как один из опорных регионов
власти, если воспользоваться английским
термином, как один из её хартлендов. В регионе
продолжались процессы урбанизации, на месте
старых шахтных и заводских поселков
формировались новые города. В 1920 -1930 –е
годы статус города получили Алчевск, Стаханов
(Кадиевка), Краснодон (Сорокино), Красный
Луч (Хрустальный), Антрацит, Свердловск
(Должанск), Шахтерск, Торез (Чистяково) и т.д.
Об урбанизационной динамике региона
можно судить по изменению удельного веса
городского населения Донецкой и Луганской
областей. Для этого воспользуемся данными
переписей населения в СССР и в Украине
(таблица 3).

Здесь стоит сделать небольшое отступление.
В настоящее время память о ДКР в пропагандистских интересах используется в «ЛНР» и
«ДНР». Реально сателлитарные образования,
созданные на части территорий Луганской и
Донецкой областей, не являются продолжателями истории ДКР. Они различаются в первую
очередь по социальному содержанию. ДКР
создавалась представителями левой идеи (в её
руководство входили большевики, эсеры и один
меньшевик) для строительства социализма.
Использование памяти о ДКР в современной
идеологической борьбе – это сугубо пропагандистский прием.
В СССР Донбасс в экономическом плане
рассматривался как «всесоюзная кочегарка», а в

Таблица 3. Динамика городского населения Донецкой и Луганской областей по данным Всесоюзных
переписей населения и переписи населения Украины 2001 г. Таблица составлена на основании данных [5].
Донецкая область
Луганская область
Годы
Общая численность
% городского
Общая численность
% городского
переписей
населения (тыс. чел.)
населения
населения(тыс. чел.)
населения
19391
3235,4
78,6
1938,5
67,4
1959
4262,1
85,8
2452,2
80,6
1970
4891,9
87,4
2750,5
82,5
1979
5150,3
88,9
2787,6
84,4
1989
5311,7
90,6
2863,0
86,4
2001
4841,1
90,1
2546,2
86,0

Показатели урбанизированности в Донецкой и Луганской областях на протяжении ХХ в.
превышали среднеукраинский показатель (по последней советской переписи 67,3%)2.
Развитие этнической структуры Донбасса характеризовалось уже выявленными тенденциями.
Они действовали весь советский период истории. Единственная перепись населения в Украине,
состоявшаяся в 2001 г., показала сокращение удельного веса этнических русских в структуре
населения региона. При этом возросла и абсолютная численность и удельный вес армян и
азербайджанцев (таблицы 4, 5).
Таблица 4. Национальный состав населения Донбасса по данным всесоюзных переписей 1959, 1970, 1979 и 1989 гг.
[20, c. 176]
Годы переписей
Национальности
1959
1970
1979
1989
тыс.
%
тыс.
%
тыс.
%
тыс.
%
Луганская область
Все население
2452.2
100
2750.6
100
2787.6
100
2857.0
100
Украинцы
1416.3
57.5
1506.6
54.8
1472.7
53.1
1482.2
52.1
Русские
950.0
38.9
1148.3
41.7
1222.0
43.6
1279.0
44.5
Белорусы
25.9
1.1
36.1
1.3
33.5
1.2
33.5
1.2
Евреи
13.9
0.6
12.6
0.5
10.6
0.4
8.2
0.3
Татары
12.6
0.5
12.7
0.5
12.4
0.4
11.9
0.4
Другие
33.5
1.4
34.3
1.2
36.4
1.3
42.2
1.5
Донецкая область
Все население
4262.0
100
4892.0
100
5150.3
100
5311.8
100
Украинцы
2368.1
55.7
2596.9
53.1
2622.6
50.9
2693.4
50.7
Русские
1601.3
37.5
1987.2
40.7
2225.4
43.2
2316.1
43.6
Белорусы
63.3
1.5
77.8
1.6
75.9
1.5
76.9
1.4
Евреи
42.5
1.0
40.0
0.8
35.5
0.7
28.1
0.5
1
2

В статье В. М. Докашенко указан 1940 г. Последняя Всесоюзная перепись перед войной проводилась в 1939 г.
Данные с сайта Укрстата: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/ds/nas_rik/nas_u/nas_rik_u.html

28

Регион и мир, 2021, № 3
Греки
Татары
Молдаване
Другие

93.2
24.5
12.3
56.8

2.2
0.6
0.3
1.2

93.9
26.7
11.8
57.7

1.9
0.5
0.2
1.2

90.6
26.0
12.2
62.1

1.8
0.5
0.2
1.2

83.7
25.5
13.3
74.8

1.6
0.5
0.3
1.4

Таблица 5. Численность наибольших этнических групп в этнической структуре Донбасса по данным переписи
2001 г. (Данные с сайта Укрстата: http://www.ukrstat.gov.ua/Perepis/PidsPer.html)
Области
Количество, тыс. чел.
В % к итогу
2001 г. в % к 1989
г.
2001 р.
1989 р.
4825,6
100,0
100,0
90,8
Донецкая
украинцы
2744,1
56,9
50,7
101,9
русские
1844,4
38,2
43,6
79,6
греки
77,5
1,6
1,6
92,6
белорусы
44,5
0,9
1,4
57,9
татары
19,1
0,4
0,5
75,2
армяне
15,7
0,3
0,2
155,1
евреи
8,8
0,2
0,5
31,4
азербайджанцы
8,0
0,2
0,1
187,1
Луганская
украинцы
русские
белорусы
татары
армяне

2540,2
1472,4
991,8
20,5
8,5
6,5

100,0
58,0
39,0
0,8
0,3
0,3

100,0
51,9
44,8
1,2
0,4
0,1

88,9
99,3
77,5
61,4
71,6
170,5

чил, как уже говорилось, второе дыхание как
регион угля, стали и химической промышленности.
Многие крупные предприятия промышленности, не относящиеся к высокодоходным, в
процессе перераспределения общественной
собственности были разграблены и уничтожены.
Полных данных об этой стороне приватизации в
открытой печати нет. Можно только приводить
примеры предприятий, превращенных в руины.
Среди них такие старейшие предприятия, как
Лисичанский содовый завод, Константиновский
стекольный завод им. Октябрьской революции,
Константиновский завод «Автостекло», Артемовский стекольный завод, Луганский эмальзавод имени Артема, Луганский завод железобетонных изделий и многие другие предприятия
этого профиля в регионе. Многие формально
существующие предприятия были доведены
владельцами до банкротства (завод «Пролетарий» в Лисичанске, Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, Краматорский металлургический завод им. Куйбышева и др.). С 1995 г. в
Украине проводилась т.н. «реструктуризация»
угольной промышленности, в рамках которой
было принято решение о ликвидации 137 шахт.
Из них только 8 находились вне Донбасса.
Говоря о закрытии шахт, нельзя принимать
во внимание только экономические показатели.
Многие населенные пункты Донбасса являются
или моноотраслевыми, или вообще монопроизводственными. Ликвидация градообразующих

Основой экономики региона была топливная и металлургическая промышленность, а
также тяжелое машиностроение. Промышленная
продукция здесь составляла 90% общественного
продукта. В структуре промышленной продукции 78% принадлежало тяжелой промышленности [25, c. 576, 580, 586].
Высший взлет Донбасса как региона угля и
стали, видимо, припадает на 1960-1970 -е гг. В
топливной отрасли Донбасса в 1962 г. было занято 41,4% рабочей силы региона, в 1974 г.
соответственно – 32,4%. В металлургии эти показатели составляли 14% и 14,1% соответственно. Стоимость основных фондов угольной
отрасли в эти годы составляла 40,1% и 36,2%,
металлургии – 23,4% и 22,4% стоимости основных производственных фондов Донбасса [28,
c. 37].
Во второй половине 1970-х годов угольная
отрасль региона сталкивается с проблемами.
Они возникли из-за удорожания угледобычи.
Руководство СССР делало ставку в этой отрасли
на Кузбасс, где уголь обходился значительно
дешевле. Если в 1975 г. в Донбассе было добыто
181,3 млн. т. угля, то в 1987 г. – уже 170 млн. т.
В 1989 г. уже вся Украина подняла на-гора 170
млн. т. (14 млн. т. было добыто во ЛьвовскоВолынском угольном бассейне) [7, c. 262 - 263].
Объективно Донбасс нуждался в технической реконструкции и в переходе к высокотехнологическому производству. Однако переход к
капитализму привел к тому, что Донбасс полу-
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ных и иностранных групп влияния. Культурная
политика по большей части расходилась с
ожиданиями жителей Донбасса. В этих условиях
у большей части населения Донбасса не возникло стойкого доверия к центральной власти в
стране. Фактически, вскоре после провозглашения независимости Украины в региональном
сообществе стал ощутимым кризис легитимности не просто центральной власти, а вообще
политической системы страны. Во время референдума 1 декабря 1991 г. о подтверждении Акта
провозглашения независимости Украины 83,86%
избирателей Луганской области этот документ
поддержали. Но уже в 1993 г. было очевидным
недоверие ко всем высшим органам власти в
стране. Тогда в стране разразился острый политический кризис и на 26 сентября 1993 г. планировался референдум о доверии к президенту и
Верховной раде. Опрос населения Луганской
области (август 1993 г., n=1021) показал, что
если бы этот референдум состоялся, то он бы
означал делегитимизацию всей властной верхушки страны. Доверие Верховной Раде высказали бы только 12% респондентов, президенту –
16%, а недоверие соответственно 72% и 70%.
Остальные на тот момент еще не могли со своим
выбором определиться (Опрос проводился общественной организацией «Луганский гуманитарный центр») [14]. Недоверие к органам
власти и политикам стало базовым фоном жизни
региона.

предприятий в этом случае вела к формированию депрессивных населенных пунктов.
Оставшееся здесь население превратилось в
представителей прекариата и вынуждено практиковать культуру нищеты, выезжать на заработки
в другие регионы или за границу (чаще всего в
Россию). Закрытые шахты сейчас представляют
источник экологической опасности из-за
подтопления шахтными водами значительных
территорий [12].
Социальное пространство Донбасса расслоилось. В наиболее выигрышном положении
оказались крупные города, среди которых особенно выделялись областные центры. Населенные пункты с относительно диверсифицированной промышленностью оказались на
среднем уровне. Шахтерские города и поселки с
закрытыми предприятиями представляли зону
социального и экологического бедствия.
Менялась не просто техническая и технологическая база региона. Изменялась его социальная структура. Люди наемного труда из рабочего
класса все больше превращались в прекариат,
для которого характерно восприятие своего
положения как случайного и временного [1,
c. 80].
В Украине все годы независимости отсутствовала внятная региональная политика, которая дала бы Донбассу ясную перспективу развития. Экономическая политика формировалась
как ситуативный баланс интересов отечествен-

Таблица 6. Распределение ответов на вопросы “Без каких из перечисленных характеристик Ваше
представление о себе / любимом человеке/ друге будет невозможным?” Донбасс 2014 г. (% к ответившим).
№ Варианты ответов
О себе
О друге
О любимом
п/п
n=623
человеке
n=550
n=568
1.
Самостоятельная, неповторимая, суверенная личность
62,6%
51,6%
47,3%
2.
Член семьи
56,2%
67,3%
22,4%
3.
Член круга друзей
30,5%
29,0%
54,9%
4.
Член определенного трудового (учебного) коллектива
24,2%
16,9%
22,2%
5.
Человек, связанный с определенным кругом деловыми
12,8%
14,4%
16,0%
связями
6.
Человек определенной профессии
24,1%
19,9%
17,8%
7.
Человек с определенным образованием
26,2%
21,1%
22,4%
8.
Человек определенных политических убеждений
20,5%
15,0%
19,3%
9.
Житель определенного населенного пункта
15,7%
12,7%
13,5%
10. Житель региона
35,8%
24,6%
24,2%
11. Гражданин Украины
28,1%
19,9%
22,7%
12. Советский человек
14,4%
7,4%
10,0%
13. Житель СНГ
5,8%
5,8%
6,2%
14. Человек определенной религии
7,9%
8,3%
11,1%
15. Европеец
2,9%
4,6%
6,4%
16. Житель планеты Земля
19,6%
18,8%
21,3%
17. Человек с определенными художественными вкусами
14,3%
16,0%
20,5%
(музыкальными, литературными и т.д.)
18. Человек определенной этнической принадлежности
10,4%
10,9%
12,0%
19. Мужчина/Женщина
33,2%
36,4%
28,0%
20. Другое
1,0%
1,4%
1,8%
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Нынешнее состояние массового сознания в
регионе характеризуют результаты опроса,
проведенного в августе – сентябре 2020 г. на
КПВВ Станица Луганская [18]. В целом за
указанный период было опрошено 402 чел.
Среди опрошенных 53% составляли мужчины и
47% - женщины. В людском потоке 64% составляли пенсионеры, 15% - работающие полный
рабочий день по найму, по 5% - самозанятые и
временно не работающие, по 3% - студенты и
работающие на временных работах, 1% работодатели. Еще 4% не указали вид своей
деятельности. В потоковой структуре 77% респондентов постоянно проживали на территории,
контролируемой «ЛНР», 22% - на свободной
территории Украины и 1% представляли граждане других стран (от Польши до Египта).
Рассмотрим некоторые результаты этого
опроса. Прежде всегоследует принять во внимание распределение ответов на вопрос о понимании природы донбасского конфликта. Распределения представим по месту постоянного проживания респондентов и по принадлежности к
крупнейшим этническим группам, проживающим в Донбассе.

Примечание: Сумма превышает 100%,
поскольку респонденты могли выбирать
Донбасс подошел к катастрофе 2014 г. с
осознанием своей специфики и с чувством острой неудовлетворенности своим положением.
Однако, в регионе не было широких общественных движений, возникших на этой платформе.
Это было связано с атомизацией населения, с
распространением индивидуалистических установок, с неверием в коллективные формы протеста. Все это нашло отражение в идентификационном наборе, характерном для жителей
региона, который состоянием на май 2014 г.
отражен в таблице 7.
Жителей Донбасса можно охарактеризовать
как людей малых групп, пытающихся центрировать их на себя. Цепочки солидарности у них
достаточно короткие, ибо ограничиваются членами семьи, родственниками, близкими друзьями и коллегами по работе. Фамилизм обесценивает слабые связи в понимании М. Грановеттера
[3]. Это усложняет функционирование социальной информации и, следовательно, инновационную активность.
В настоящий момент большинство жителей
Донбасса ощущают себя жертвами ситуации.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Таблица 7. Понимание природы военного конфликта на Донбассе (в % от числа опрошенных)
Все опрошенные
«ЛНР»
Украина Русские Украинцы
Характеристики войны
n=402
n=309
n=87
n=114
n=244
Борьба США и России за сферы
29
31
26
33
30
влияния
Гражданская война в Украине
15
15
16
18
14
Конфликт элитных групп,
который своевременно не
26
27
26
29
28
погасили и он разгорелся в
военный пожар
Борьба донбасского народа за
6
5
8
4
8
независимость
Российско-украинская война
10
10
11
3
12
Борьба олигархов за прибыль и
37
40
29
48
36
влияние в регионе
Кара Господня за грехи
5
5
8
7
5
Антитеррористическая
операция с целью
1
2
1
1
1
ликвидировать сепаратизм
Другое
5
3
9
5
2

война», «борьба донбасского народа за независимость» и т.д.
Понятным в этом контексте является и
распределение ответов респондентов на вопрос о
желательном будущем «ЛНР».

Как видим, наши респонденты склонны рассматривать донбасский конфликт как производное внутриэлитных противоречий в Украине,
которые усугубили внешнеполитические факторы. Не являются определяющими варианты
«гражданская война», «российско-украинская
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N
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Таблица 8. Представления о желательном развитии ситуации с «ЛНР» (в % от числа опрошенных).
Все опрошенные
«ЛНР»
Украина
Русские
Украинцы
Направления желательного
n=402
n=309
n=87
n=114
n=244
развития
«ЛНР» должна войти в состав
Украины, став частью единой
42
39
52
33
45
Луганской области
«ЛНР» должна войти в состав
33
36
22
32
32
Украины на правах автономии
«ЛНР»
должна
остаться
6
5
6
4
6
самостоятельным государством
«ЛНР» должна войти в состав
3
4
2
6
2
России как отдельная область
«ЛНР» должна войти в состав
России
как
автономная
3
2
3
4
2
республика
Другое
13
13
11
19
10

В данном случае мы видим достаточно
выработанное
общественное
мнение,
предполагающее реинтеграцию Донбасса в
рамках Украины. Региональная общность
Донбасса сохранила единство на уровне
межчеловеческих связей. Линия разграничения
здесь воспринимается как граница между
своими.

В качестве вывода можно сказать, что
урегулирование донбасского конфликта, кроме
военных аспектов, предполагает учет социальноэкономических и культурных особенностей
Донбасса. Его историческая память, его
культурные
особенности
должны
быть
защищены в рамках Украины.
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Деятельность Технологического колледжа ВВС Израиля
по развитию технологически-патриотического
образования1
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Իսրայելի ռազմաօդային ուժերի տեխնոլոգիական քոլեջի գործունեությունը
տեխնոլոգիական-հայրենասիրական կրթության զարգացման վերաբերյալ
Ռուժանսկի Վ. Գ.
Ռուս-հայկական համալսարան
ruzhanskij65@mail.ru
Ամփոփում. Այս հոդվածը ուսումնասիրում է իսրայելական բանակի և տնտեսության համար տեխնիկական
մասնագետների պատրաստման ավանդական համակարգը `համաշխարհայնացման համատեքստում:
Ռազմական մասնագետների պատրաստման իսրայելական մոդելը կարող է արդյունավետ օգտագործվել
Հայաստանում հինգերորդ և վեցերորդ սերնդի պատերազմի պահանջներին համապատասխանող նոր բանակի
ստեղծման համար:
Հոդվածում ուսումնասիրվում են հետևյալ խնդիրները.
 Իսրայելում ընդունված կրթության և տեխնիկական անձնակազմի պատրաստման ավանդական
համակարգը որքանով է համապատասխանում ժամանակի մարտահրավերներին:
 Իսրայելական կրթական համակարգն ընդհանուր առմամբ ինչպե՞ս է վերաբերվում աշխարհում տեղի
ունեցող հիմնարար փոփոխություններին:
Քննարկվող խնդիրներին համահունչ՝ այս հոդվածը բաժանված է երեք փոքր բաժնի.
Իսրայելական բանակի պրոֆեսիոնալ անձնակազմի պատրաստման համակարգը. Պատմություն,
ձեռքբերումներ և հեռանկարներ
Ապագային ուղղված կրթություն. Իսրայելի պատասխանը համաշխարհայնացման մարտահրավերներին:
Վերջում տրվում են ընդհանուր եզրակացություններ, մասնավորապես, այն ամփոփում է իսրայելական
կրթության ուժեղ և թույլ կողմերը:
Վճռորոշ բառեր՝ Իսրայել, կրթություն, մանկավարժություն, դաստիարակություն, մասնագիտական
ուսուցում, տեխնոլոգիական քոլեջ, բանակ, օդուժ, համաշխարհայնացում, տեխնիկական անձնակազմ,
առաջադեմ տեխնոլոգիաներ, ապագային ուղղվածություն ունեցող կրթություն

Activities of the Israel Air Force College of Technology on the development of
technological-patriotic education
Ruzhansky V. G.
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Abstract. This article examines the traditional system of training technical specialists for the Israeli army and economy
in the context of globalization. The Israeli model of training military specialists can be effectively used in Armenia to
create a new type of army that meets the requirements of the fifth and sixth generation war.
The article explores the following issues:
 To what extent does the traditional system of education and training of technical personnel, adopted in Israel, meet
the challenges of the time?
 How does the Israeli education system generally react to the fundamental changes in the world taking place today?
In line with the issues at hand, this article is divided into three small sections:
The system of training professional personnel for the Israeli army: history, achievements and prospects
Future-Oriented Education: Israel's Response to the Challenges of Globalization.
1

Термин “технологически-патриотическое воспитание” подразумевает систему подготовки патриотически мотивированных
военных специалистов для ведения современной войны – войны технологий.
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At the end, general conclusions are given, in particular, it summarizes the strengths and weaknesses of Israeli education.
Key words: Israel, education, pedagogic, upbringing, vocational training, technological college, army, air force,
globalization, technical personnel, advanced technologies, future-oriented education

Ещё раньше - в 1880 году, в России был
основан образовательный фонд ОРТ, аббревиатура которого расшифровывается как “Общество
ремесленного труда”. Целью фонда была
подготовка еврейской молодежи России к труду
в Палестине. Первые школы профессионального
образования ОРТ в Палестине открылись в 1946
году.3
В 1928 году при главном профсоюзе страны
- Гистадруте, была создана сеть профессионального образования “Амаль”, которая начиналась как ремесленная школа [14]. Таким
образом, к моменту провозглашения независимости государства Израиль, эта страна уже
обладала собственной системой подготовки
профессиональных кадров в самых разных
технических профессиях.
Однако с момента образования Государства
Израиль и до сегодняшнего дня первейшим
приоритетом этой страны является обеспечение
национальной безопасности.
Главная роль в решении данной проблемы
принадлежала и принадлежит армии и прежде
всего её самым элитным частям - ВВС Израиля.
При этом стратегия Израиля всегда строилась
на абсолютном превосходстве израильской
армии над своими предполагаемыми противниками [8, с. 102].
Эта главная задача АОИ (Армии обороны
Израиля)
обеспечивается,
прежде
всего,
посредством хорошо отлаженной системы
подготовки технического персонала для нужд
армии. Данная система образования включает в
себя не только обучение будущих армейских
специалистов передовым технологиям, но и, что
не менее важно, - патриотическое воспитание.
Такой синтез технологического образования
и патриотического воспитания в конечном итоге
и обеспечил Израилю статус региональной
державы, причем не только в военной, но и в
экономической сфере.
Здесь не лишним будет отметить, что
сегодня противники Израиля, прежде всего
ХАМАС и Хизбалла адаптировали схожую
стратегию воспитания кадров, сделав упор на
синтез технологического образования и идеологического воспитания (в духе радикального
ислама).
Как и во многих других сферах – социальной, политической, экономической, развитие
сферы образования в Израиле определялось

Предисловие
На протяжении всего своего существования
Израиль достаточно успешно решает свои три
главные стратегические задачи:
1. Обеспечение национальной безопасности
2. Сохранение национального (еврейского)
характера государства
3. Обеспечение постоянного экономического роста и социальной стабильности1
Кроме того, на протяжении последних тридцати лет Израиль является одним из лидеров в
сфере передовых технологий. Успехи государства Израиль напрямую связаны с израильской системой образования.
Предлагаемая статья посвящена критическому анализу традиций и инноваций в системе
образования государства Израиль в условиях
глобализации.
В предлагаемой статье подробно анализируется израильская модель интеграции патриотического воспитания и технологического образования, являющейся на протяжении всего
существования государства Израиль основой
подготовки технических специалистов для
израильской армии.
Метод исследования. В основе предлагаемого исследования, помимо неотъемлемых
дедукции и индукции применяется прежде всего
ретроспективный и историко-системный методы, позволяющие выявить основные закономерности в развитии израильской системы образования. Особое внимание в статье уделяется анализу роли системы образования в обеспечении
“национальной устойчивости” - новейшей разработки израильских специалистов в области
национальной безопасности.
Традиции израильского образования в
сфере
подготовки
специалистов
для
израильской армии
Израильская система образования начала
формироваться задолго до появления на карте
мира Государства Израиль.
Так, например, идея Техниона в Хайфе
(первоначально это главное техническое учебное
заведение Израиля планировалось как техникум)
впервые была озвучена уже в 1901 году. Сам
Технион был открыт в 1914 году - за одиннадцать лет до Еврейского Университета в
Иерусалиме.2

1

Отметим здесь, что эти задачи Израиль решает в условиях
перманентной войны.
2
Первый университет в Земле Израиля [5].

3

Общество ремесленного и земледельческого труда среди
евреев в России. [1].
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главным образом ситуацией, в которой находилось еврейское государство в те или иные
моменты своего существования (Данная особенность израильской истории будет подробно
рассмотрена в разделе, посвященном стратегической культуре Израиля.).
В первые годы своего существования Государство Израиль испытывало острый дефицит
квалифицированных технических кадров в
армии.4
Главной причиной такой острой потребности израильской армии в технических специалистах была прежде всего устаревшая военная техника на вооружении Государства Израиль, в первую очередь – авиационная. К тому же вся техника на вооружении Израиля в те годы была разных образцов: германского, советского, британского, французского, польского производства.
Для обслуживания и ремонта этой техники
требовался квалифицированный персонал и
поэтому первое учебное заведение по подготовке технических специалистов для ВВС страны
открылось в Израиле уже в 1949 году, в Хайфе
[9].
В это время страна находилась в весьма
сложной, как военно-политической, так и
экономической ситуации. Данный отрезок
времени в истории Израиля известен, как
“Период аскетизма”, когда в стране были
введены жесткая экономия и карточная система.
Однако на подготовке технических кадров
руководство страны экономить не стало.
Учебное заведение, где готовили технический персонал для израильских ВВС было
организовано на базе обычной школы и первоначально называлось “Школа авиационной инженерии”, затем - “Школа технических профессий
для военно-воздушных сил (Хейль Ха-авир)” [9].
В конце концов, система подготовки технического персонала для ВВС Израиля обрела свое
нынешнее название: “Технологический колледж
ВВС” [14]. Фактически это был первый израильский кадетский корпус с техническим уклоном.
Несмотря на все изменения, которые
претерпели израильские экономика и общество
за семидесятилетний период существования
Государства Израиль, такой метод подготовки
технического персонала для израильской армии
не только себя не исчерпал, но напротив, доказал
свою высокую эффективность.

Об этом свидетельствует прежде всего
количество филиалов и, соответственно, выпускников этого учебного заведения.
Первый филиал Технологического колледжа
ВВС был открыт в Беэр-Шеве в 1976 году. Здесь,
к тому времени, находилась одна из крупнейших
баз ВВС страны.
Следующим стал филиал колледжа ВВС в
Тель-Авиве-Яффо - его открытие состоялось в
1990 году.
Интерес представляет дальнейшая динамика
развития сети технологического колледжа ВВС.
Расцвет этой системы приходится на первые два
десятилетия двадцать первого века.
В это время Израиль от смешанной экономики перешел к рыночной, еврейское государство превратилась в одного из мировых
лидеров в сфере передовых технологий.
И мы можем без особого труда проследить
взаимосвязь между увеличением экспорта израильского ВПК и сектора наукоемкого производства, с одной стороны, и стремительным
расширением сети филиалов Технологического
колледжа ВВС - с другой.
Армия всегда была если не основным, то, во
всяком случае, одним из главных поставщиков
технических специалистов для израильской
экономики.
В свою очередь, одним из главных поставщиков квалифицированных кадров для израильской армии всегда был Технологический колледж ВВС и его многочисленные филиалы по
всей стране.
Начиная с 2005 года, в среднем в Израиле
ежегодно открывались по два филиала этого
учебного заведения.
В 2005 г. филиалы Технологического колледжа ВВС были открыты в Ашдоде и в Маале
Адумим (в еврейском поселении Западного
Берега возле Иерусалима). В 2006 – в Тверии. В
следующем году были открыты филиалы
военного колледжа в Хадере и в Нетании, в 2008
году - в Эйлате и в Ашкелоне .
В Кфар Сабе филиал военного колледжа
был открыт в 2009 году, а в Димоне - в 2010.
В 2011 году были открыты сразу три
филиала: в Иерусалиме, Нагарии и Бат Яме.
В поселковом совете Хацор Ха-Глилит на
границе с Ливаном филиал колледжа был открыт
в 2012 году, в Бейт Шемеше под Иерусалимом в 2013.
В 2014 году были открыты два филиала - в
Яхуде - Большой Тель-Авив, и Мероне на севере
страны, а в 2015 году - в Герцлии и Рош Айне.
Последний филиал был открыт в 2017 году в
крупном промышленном центре Большого ТельАвива - Петах Тикве [17].

4
Первая эскадрилья была сформирована боевой организацией еврейского анклава Палестины “Хаганой” в ноябре
1947 года, за две недели до голосования в ООН по вопросу
о разделе Палестины на еврейское и арабское государства.
Первое летное подразделение состояло из 25 легких самолетов британского производства. При этом в эскадрилье
было 11 пилотов. [7, Том I с. 149-176].
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Достаточно указать в резюме службу в одном из
этих подразделений.
По данным опроса, проведенного ЦСБ
Израиля в 2011 году, более трети респондентов,
работающих в стартапах, проходили службу в
технических подразделениях израильской армии
[2, с. 61].
В свою очередь, одним из главных
поставщиков профессиональных кадров для
элитных подразделений израильской армии
являются филиалы Технологического колледжа
ВВС.
Разумеется, вышеприведенное количество
работников стартапов, отслуживших в самых
элитных подразделениях израильской армии,
можно толковать по- разному.
Но, во-первых, в Израиле, 40% экспорта
которого составляет продукция индустрии
передовых технологий, хронически не хватает
профессиональных кадров прежде всего в таких
сферах как программирование, IT, серверы.
Если в начале двухтысячных количество
вакансий в сфере израильского хайтека составляло три тысячи, то согласно отчету управления инновациями в 2018 году в Израиле было
уже 15 тысяч вакансий в сфере передовых
технологий, против 12 тысяч в 2017 году [16].
Аналогичный
дефицит
специалистов
испытывает и израильская армия.
Так, ещё в 2001 году бригадный генерал
Авиноам Лауфер, возглавлявший в начале 2000х отдел планирования и управления кадрами в
АОИ, на заседании комиссии министерства
образования от 14 марта 2001 года заявил о том,
что количество выпускников технических
учебных заведений не отвечает потребностям
израильской армии [4].
Во-вторых, открытие филиалов колледжа во
всех без исключения районах страны с разным в
этно-культурном
и
социо-экономическом
населением, несомненно свидетельствует о том,
что помимо своей основной задачи - подготовки
специалистов для армии, Технологический
колледж ВВС выполняет не менее важную
функцию: преодоление социально-экономических и этнокультурных барьеров между
различными группами израильского населения в
процессе обучения и воспитания.
Армия
помогает
интегрироваться
в
израильскую жизнь новым репатриантам,
нивелирует этно-культурные различия выходцев
из разных стран, а после перехода к рыночной
экономике, начиная со второй половины 70-х
годов прошлого века, - и социально-экономическое неравенство граждан страны.
Рост популярности у населения и
стремительное расширение сети филиалов

Из вышеприведенной динамики становится
очевидным, что система подготовки технических
кадров для израильской армии не только не исчерпала себя, но напротив, переживает бурный
рост, продолжающийся по сегодняшний день.
Также, исследуя динамику
развития
системы подготовки технического персонала для
АОИ мы можем выделить следующие
характеристики этого процесса.
1. За последние два десятилетия филиалы
Технологического колледжа ВВС открылись во
всех уголках страны: от ливанской границы
(Хацор Ха-Глилит) до Эйлата. В общей
сложности - 22 филиала.
2. Филиалы колледжа открывались как в
крупных городах - Ашдод, Петах-Тиква, так и в
поселковых советах: Хацор Ха-Галиль и Мерон.
3. Наряду с городами, которые традиционно считаются населенными пунктами с наиболее
высоким уровнем благосостояния и социоэкономическими
показателями,
например,
Герцлия или Кфар-Саба, филиалы колледжа
открылись также в городах Израиля с низким
уровнем благосостояния и высоким уровнем
безработицы, например, в Димоне.
Данные характеристики свидетельствуют о
том, что, во-первых, спрос на технических
специалистов в израильской армии постоянно
растет.
Точно
так
же,
всё
большей
популярностью пользуется Технологический
колледж ВВС и у населения страны.
Данная тенденция объясняется сразу несколькими причинами.
Армия была и остается одним из главных
поставщиков высококвалифицированных специалистов для израильской экономики. Самыми
элитными подразделениями израильской армии,
в отличие от широко распространенных
представлений, являются вовсе не ВВС и не
штурмовая пехота “Голани”, а подразделение
8200 радиоэлектронной разведки (Административно подчиняется военной разведке АМАН),
созданное ещё в 1952 году и МАМРАМ - Центр
компьютерных и информационных систем
(Мерказ махшевим у маарахот мейда”), созданный в 1959 году.
В обоих подразделениях служат самые
способные компьютерщики, программисты и
специалисты IT. Оба подразделения являются
одними из крупнейших такого рода в мире.
Именно специалисты этих двух подразделений
по окончании срочной службы занимают вакансии в ведущих компаниях передовых
технологий, таких, как Интел.
Ветеранам МАМРАМ и подразделения 8200
чаще всего не требуется даже собеседования.
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является сегодня наличие у ребенка отдельной
комнаты и персонального компьютера. В
противном случае, социальные службы могут
изъять ребенка из семьи и передать его либо в
более благополучную семью, либо в интернат. В
любом случае, наличие у ребенка компьютера
является сегодня универсальным требованием к
родителям со стороны действующей в стране
ювенальной юстиции.
Можно спорить о том, насколько это
справедливо, но с другой стороны, практически
каждый ребенок в Израиле растет вместе с
компьютером. Этим и перечисленными выше
факторами определяются достаточно мягкие
условия приема в Технологические колледжи
ВВС.
Это - не элитарное учебное заведение, каким являлась многие десятилетия Гимназия
“Герцлия”. Скорее наоборот. В течение
нескольких десятилетий после образования
Государства Израиль специальное техническое
образование считалось в стране не престижным.
Однако отличие Технологического колледжа ВВС от обычного профессионального
образования заключается в том, что данное
учебное заведение готовит специалистов для
армии и предоставляет своим выпускникам
возможности для дальнейшего карьерного роста:
от офицерских курсов до обучения на инженера.
В отделения Технологического колледжа ВВС
принимаются ученики девятых и десятых
классов средней школы. Условием приема
служит успешное прохождение собеседования.
В частности, на сайте Технологического
колледжа ВВС об условиях и целях этого
учебного заведения сказано следующее: “Технологический колледж ВВС предлагает учебный
план, сочетающий обучение высоким технологиям, получение аттестата зрелости, многообещающее будущее и важную, значительную
работу во время службы в ВВС” [10].
Школы Хейль Ха-Авир (ВВС) готовят для
израильской армии программистов, специалистов по компьютерам и электронике, средствам
связи, авиатехнике - в общей сложности список
изучаемых профессий составляет несколько
десятков.
В школе будущих специалистов готовят к
армейской службе: ежедневные построения,
военная форма, строгая субординация. Часть
учебных дисциплин преподают школьные
учителя, но занятия по техническим предметам
проводят военнослужащие.
Помимо профессии, учащимся прививают
любовь к стране и её армии. Выпускники таких
школ получают наряду с аттестатом зрелости
также дипломы техников и младших инженеров

Технологического колледжа ВВС объясняется
также и теми глобальными переменами, которые
произошли в израильском обществе за
последние три десятилетия.
Переход к рыночной экономике одним из
своих результатов имел резкое социально-экономическое расслоение в израильском обществе,
причем разрыв между богатыми и бедными,
между центром и периферией, постоянно увеличивался в течение двух десятилетий XX1 века
[3, с. 63].
В этой связи отметим, что после либеральных реформ 80-х и 90-х годов прошлого века,
для представителей так называемых “слабых
слоев населения” - чаще всего - жителей периферии с низкими доходами, Технологический
колледж ВВС стал одним из немногих шансов
для строительства успешной карьеры.
Вместе с тем, бурное развитие цифровых
технологий в это же время имело своим результатом осознание израильским обществом силы и
возможностей, которые дает образование.
В указанный период времени освоившая
передовые технологии, прежде всего IT,
молодежь, (по уровню заработной платы)
оставила далеко позади не только своих менее
успешных сверстников, но и старшее поколение,
занятое на престижных, но менее оплачиваемых
работах, например, госслужащих.
И успех наиболее продвинутой в цифровых
технологиях молодежи со всей очевидностью
доказывал их менее успешным сверстникам
ценность и силу образования.
Начиная с 90-х годов прошлого века израильская молодежь начала массово изучать
компьютерные науки, чтобы интегрироваться в
хайтек, где в то время были самые высокие
зарплаты.
А здесь самой удобной площадкой для
старта молодых людей - жителей израильской
периферии из семей с низким уровнем дохода,
являлись как раз технологические колледжи
ВВС.
В свою очередь, в армии и в руководстве
страны также осознают значение военных колледжей для сглаживания социально-экономических конфликтов в израильском обществе. А
если учесть, что середина 90-х годов прошлого
века и начало двухтысячных - это время, когда
более 10% населения Израиля составляли новые
репатрианты, то именно военные колледжи служили эффективным средством для сглаживания
этнокультурных конфликтов в стране.
Здесь следует отметить, что равный доступ
к компьютерам для израильских детей закреплен
на законодательном уровне, поскольку одним из
важных условий сохранения родительских прав
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Особенность патриотического воспитании в
рамках Технологического колледжа ВВС заключается в привитии кадетам традиций израильской армии. После окончания занятий учащиеся
технологического колледжа ВВС участвуют в
мероприятиях
общественной
организации
“Батальоны авиационной молодежи”.
Эта организация была создана в 1950 году в
рамках воспитательных усилий ВВС Израиля
для работы с молодежью.
Сегодня “Батальоны авиационной молодежи” проводят воспитательную работу в
основном с воспитанниками Технологического
колледжа ВВС Израиля.
Эта работа включает в себя не только лекции и семинары, посвященные военной авиации,
но также практические занятия на учебных базах
ВВС,от обучения на симуляторах до полетов
вместе с инструктором.
Причем наибольшей популярностью у воспитанников пользуется полет на самолете с
выключенным двигателем, во время которого
имитируются чрезвычайная или аварийная
ситуация.
Традиции гармонично сочетаются с инновациями. В Технологическом колледже ВВС
чутко реагируют на происходящие в экономике
и в обществе страны радикальные перемены.
Это проявляется прежде всего в формулировке
целей обучения.
В устаревшем варианте главная цель этой
учебной сети формулировалась как подготовка
молодежи для службы в израильской армии в
качестве военных специалистов, привитие учащимся моральных и этических норм АОИ и
обеспечение процесса перманентной сменяемости кадровых военных в системе ВВС страны
[11].
В настоящее время на сайтах, например,
филиала в Беэр-Шеве, о целях обучения написано следующее: “Технологический колледж
Хайяль Ха-Авир в Беэр-Шеве концентрирует
свои усилия на населении периферии с целью его
подготовки и продвижения к академическим,
технологическим и социальным достижениям.
Колледж будет способствовать этическому воспитанию и передовому научно-техническому образованию, готовить выпускников к
успехам в академических кругах, армии и
передовых отраслях индустрии, выявляя их
способности, прививая навыки и способствуя их
продвижению в обществе” [12].
Аналогичное определение целей обучения в
колледже размещено и на сайте филиала колледжа Хейль Ха-Авир в Хайфе.
Как следует из текста, особый упор в
рекламе этого учебного заведения делается уже

- в зависимости от продолжительности учебы.
Учащиеся завершают обучение в двенадцатом
классе с полным технологическим аттестатом
зрелости и призываются в технические подразделения ВВС.
Однако закончившим колледж с отличием
предоставляется возможность обучения в двух
дополнительных классах: тринадцатом и
четырнадцатом. После успешного окончания
четырнадцатого класса выпускники получают
степень младшего инженера.
А закончившие и четырнадцатый класс с
отличием получают возможность продолжить
обучение уже в рамках Техниона или одного из
местных университетов на степень бакалавра.
При этом израильская армия финансирует
80% от стоимости обучения на степень младшего инженера и бакалавра.
До недавнего времени воспитанники
Технологического колледжа ВВС подписывали
обязательство отслужить по меньшей мере один
год в качестве кадровых военных по окончании
срочной службы. Сейчас такого обязательства
уже не требуется, поскольку специалистов для
армии сегодня готовят и другие учебные заведения, начиная от школ системы “Амаль” до
хайфского Техниона. Отметим, однако, что
значения Технологического колледжа ВВС это
обстоятельство нисколько не умаляет и 91%
выпускников этого учебного заведения служат в
АОИ в качестве технических специалистов.
Самым важным итогом обучения является
служба выпускников военных колледжей в
израильской армии в качестве технических
специалистов по выбранной профессии.
Мы можем с уверенностью констатировать,
что за семьдесят лет существования сети
подготовки технического персонала для ВВС
Израиля, здесь сложились прочные традиции.
Израильская модель подготовки специалистов для армии основана на уникальном синтезе обучения подростков школьного возраста
передовым технологиям и воспитанию у них
патриотизма. Главным в патриотическом воспитании является тезис о том, что, во-первых, у
евреев кроме Израиля другой страны не будет.
Во-вторых, - только в Израиле евреи могут
чувствовать себя в безопасности.
Патриотическое воспитание в рамках
филиалов Технологического колледжа ВВС мало
чем отличается от обычных школ. “Шохрим” кадеты, выезжают во время обучения в Польшу,
где посещают мемориал на месте концлагеря
Освенцим, приносят присягу на верность стране
и своему народу на горе Герцль в Иерусалиме,
участвуют в национальных праздниках, главный
из которых - День Независимости.
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цатого классов, которые проводят вспомогательные уроки и инструктируют новых
учащихся.
Назначаются
педагогическим
советником колледжа по образованию
Отметим, также, что выпускники Технологического колледжа ВВС имеют ряд существенных преимуществ перед призывниками из
обычных школ как в условиях службы, так и в
карьерном росте.
После курса молодого бойца - общего для
всех призывников, выпускники Технологического колледжа ВВС получают звание ефрейтор и
в дальнейшем именно им отдается предпочтение
при отборе военнослужащих срочной службы
для обучения на офицерских курсах.5
Сразу после курса молодого бойца выпускники технологических колледжей ВВС проходят
практическую подготовку в Школе технических
профессий военно-воздушных сил Израиля.
По сути, это уже учебная военная база под
командованием офицера в звании подполковник.
Само обучение в группах проводят командиры курса. Это - окончившие с отличием школу
технических профессий ВВС, вчерашние кадеты
технологического военного колледжа.
Перед тем, как приступить к выполнению
своих обязанностей, эта категория военнослужащих ВВС проходит специальную подготовку
на курсе “Командование и инструктаж солдат”.
Затем, в течение нескольких месяцев, выпускники курса служат на одной из военных баз для
приобретения практического опыта в выбранной
армейской профессии.
Отличившиеся инструкторы направляются
на специальные курсы: “Командование и
инструктаж для продвинутых”, а самые способные и отличившиеся инструктора направляются
на “Высший курс командования и инструктажа”.
Успешно окончившие этот курс рекомендуются командованием для учебы на офицерских
курсах.
Подготовка специалистов для ВВС Израиля
осуществляется на 20 учебных базах [13].

не на подготовку к армии, а на будущий успех
выпускников в экономике и в обществе.
Армейская карьера сегодня не так престижна в Израиле, как это было в 50-х и в 60-х
годах прошлого века. Если в сороковые годы
прошлого века фермера, в качестве национального героя сменил офицер, то в наше время
офицера затмил бизнесмен или успешный
менеджер наукоемкого производства.
В АОИ это понимают и поэтому позиционируют систему подготовки технических
специалистов для армии как трамплин для
последующей успешной карьеры прежде всего в
частном секторе израильской экономики.
Организационно, система подготовки профессиональных кадров в рамках колледжа Хейль
Ха-Авир в век глобализации не изменилась и
по-прежнему находится в ведении армии.
Ответственным за подготовку специалистов
для ВВС является офицер в чине подполковника.
Далее административная иерархия выглядит
следующим образом:
1. Командир колледжа (В звании офицера)
2. Командир школы (В звании офицера)
3. Главный инструктор, ответственный за
административные вопросы (В звании офицера)
4. Каптернамус (“Расар”), обычно в звании
старшины (“Рав самаль ришон”) - отвечает за
воинскую дисциплину в школах военного
колледжа.
5. Командир потока. В его подчинении
находятся, также, все командиры курсов данного
потока. Как правило, на эту должность
назначается военнослужащий в звании старшего
сержанта.
6. Глава группы командиров курса не
является офицером. Выполняет функции координатора и отвечает за командиров определенного
курса (Например, электроники.)
7. Командир курса, также не являющийся
офицером. Несет ответственность за успеваемость и дисциплину воспитанников.
8. Воспитатели - преподают одну из учебных дисциплин: английский язык, математику,
физику и т.д. В основном это девушкивоеннослужащие, в недавнем прошлом выпускницы Технологического колледжа ВВС.
9. Дежурный воспитанник - является
помощником командира курса. На эту
должность назначается один из воспитанников
по выбору командира курса.
10. Совет воспитанников - является избирательным органом самоуправления с совещательными функциями.
11. Воспитанники - советники. Этот орган
самоуправления внутри колледжа состоит из
отличников учебы одиннадцатого и двенад-

Подводя итог всему изложенному выше, мы
можем констатировать следующее:
За семьдесят лет своего существования
израильская система подготовки и воспитания
технического персонала для АОИ доказала свою
эффективность в совершенно разных социальноэкономических условиях.
Созданная в условиях административного
управления экономикой и почти полного
социального равенства, система технологичес5

В израильской армии солдат или сержант не может по
личному желанию поступить на офицерские курсы. Кандидатов отбирает и приглашает командование.
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15. Рубин Элиран В израильском хайтеке не хватает
сотрудников? Это решение проблемы в минис-

ких колледжей ВВС доказала свою эффективность также в условиях рыночной экономики и
социального неравенства.
Более того, именно в условиях рыночных
отношений и стремительного роста социального
неравенства, данная система образования и
воспитания приобрела ещё большее значение
уже не просто как институт подготовки технических кадров для израильской армии, но, более
того - как стабилизирующий социальный фактор.
91% выпускников Технологического колледжа ВВС служат срочную службу в
технических подразделениях АОИ [18, с. 17].
Система подготовки специалистов для
израильских ВВС не являлась инновационной по
своей сути. Скорее это - калька с кадетских
корпусов и бойскаутов.
Инновационность израильского специального образования заключалась в адаптации этих
моделей для эффективного решения самых
насущных проблем молодого государства.
В итоге этих усилий в израильской системе
образования были объединены
подготовка
специалистов в передовых технологиях, патриотическое воспитание и обеспечение армии
корпусом профессиональных кадров.
Структурно это выглядит как триада: передовые технологии - патриотическое воспитание армия. Причем воспитание армейских традиций
и патриотизма не ограничивается стенами
школы, как было показано выше.
Таким образом, в Государстве Израиль, где
степень как технологического развития. так и
социально-экономического неравенства - одна
из самых высоких в мире, система подготовки
специалистов для технических подразделений
израильской армии доказала свою высокую
эффективность и в условиях глобализации.
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Սոցիալական ապահովության սահմանադրական իրավունքի հասկացությունը և
իրավական բնույթը՝ Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության
օրինակով
Հարությունյան Դ. Գ.
Հայ-Ռուսական համալսարանի իրավունքի և քաղաքականության ինստիտուտի
Իրավունքի տեսության և սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի ասպիրանտ
«Եվրասիա» միջազգային համալսարանի դասախոս (Երևան, Հայաստան)
arutyunyan.2014@mail.ru
Ամփոփում. Գիտական այս հոդվածը նվիրված է սոցիալական ապահովության սահմանադրական իրավունքի
տեսական կողմերի ուսումնասիրությանը: Հոդվածը ցույց է տալիս սերտ կապը սոցիալական ապահովության
սահմանադրական իրավունքի իրացման և երկրում ֆինանսական իրավիճակի միջև, որի արդյունքում
եզրակացվում է, որ յուրաքանչյուր պետություն, իր ֆինանսական հնարավորությունների չափով է իրացնում
այդ իրավունքը, սակայն անբավարար ֆինանսական վիճակի անբավարար վիճակը չի կարող
հիմք
հանդիսանալ սահմանադրական այդպիսի իրավունքի իրականացումից հրաժարվելու համար: Ապացուցված է,
որ սահմանադրական իրավունքի սուբյեկտ կարող է լինել ինչպես ֆիզիկական անձը (անկախ
քաղաքացիությունից), այնպես էլ իրավաբանական անձը: Հոդվածում ներկայացված է 2-րդ գլխից դուրս
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեջ այս իրավունքի տեղակայման հիմնախնդիրը և
դրանից բխող անբարենպաստ հետևանքները ՀՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի համար` նրա կողմից ՀՀ
Սահմանադրական դատարան բողոք ներկայացնելու մասով: Ներկայացված են ՀՀ և ՌԴ մի շարք նորմատիվ
ակտեր, որոնք նվիրված են սոցիալական ապահովության նշված իրավունքի համապարփակ իրականացմանը:
Հիմնական բառեր. Սոցիալական պետության, սոցիալական իրավունքներ, սոցիալական ապահովության
սահմանադրական իրավունք, սոցիալական նպաստներ, արժանապատվություն, անհատ, տնտեսվարող
սուբյեկտ, ՀՀ Սահմանադրական դատարան, ՀՀ օմբուդսմեն, նորմատիվ ակտ:

The concept and legal nature of the constitutional right to social security on the example of
the Republic of Armenia and the Russian Federation
Harutyunyan D. G.
Postgraduate student of the Department of Theory of Law and Constitutional Law
Institute of Law and Politics of the Russian-Armenian University
Lecturer at the "Eurasia" International University (Erewan, Armenia)
arutyunyan.2014@mail.ru
Abstract: This scientific article is devoted to the consideration and understanding of the theoretical aspects of the
constitutional right to social security. The scientific article shows a close relationship between the implementation of the
constitutional right to social security and the financial situation in the country, as a result of which it is concluded that
each state, due to its financial capabilities, exercises this right, however, the unsatisfactory financial level of the country
cannot serve as a basis for refusing to implementation of such a constitutional right. It has been proved that the subject
of constitutional law can be both an individual (regardless of citizenship) and a legal entity. The article shows the
problem of the location of this right in the Constitution of the Republic of Armenia outside Chapter 2 and the resulting
adverse consequences for the RA Ombudsman regarding the appeal to the RA Constitutional Court. A number of
normative acts of the RA and the Russian Federation are presented, dedicated to the comprehensive implementation of
the right to social security.
Key words: welfare state, social rights, constitutional right to social security, social benefits, dignity, individual,
business entity, RA Constitutional Court, RA Ombudsman, normative act.
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последних государством, а также при наличии
достаточного уровня финансово-экономической
стабильности. Целесообразно упомянуть о
международно-правовых стандартах реализации
и защиты социальных прав, провозглашенных в
Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах. В частности,
таковые стандарты, закрепленные в статье 1 и 2
указанного международного пакта, обязывают
государства принять все возможные меры для
обеспечения провозглашенных прав.
В данном контексте исследования относительно социальных прав интересна позиция Н.
Харламовой, которая рассматривает их вовсе не
в качестве субъективных прав, а как объективные обязанности государства, исполнение которых зависит от царящей в стране экономической
ситуации [3; 23]. Следует указать, что
и
Армения и Россия являются социальными и
правовыми государствами, что и предполагает
наличие минимальных социальных выплат,
льгот и правоохранительных механизмов, как
административного, так и судебного характера
для защиты данной категории прав.
Н.В. Путило, рассматривая идею социальных прав в своем диссертационном исследовании, полагает, что посредством закрепления
социальных прав государство гарантирует защиту необходимого уровня для достойной
жизни индивида и членов его семьи, которая выражается в возможности пользования элементарными благами цивилизации, в случае отсутствия у него самостоятельной возможности обеспечения такового пользования [4; 17]. Однако и
здесь проскальзывает количественно-качественная проблема социальных прав. Что считать
минимальным, либо элементарным благом цивилизации? Нужно ли предоставить лицу само
благо, либо компенсацию за отсутствие такового? Данные вопросы остаются открытыми.
В контексте данного научного исследования
мы уделили центральное внимание праву на
социальное обеспечение, так как указанное право по своей природе собирательно и призвано
обеспечить
выше
затронутое
достойное
существование человека. Считаем необходимым
указать, что в научном сообществе право на
социальное обеспечение рассматривается в
контексте социальных прав. Коллегия авторов
справочника под редакцией В.И. Лафитского
относят к социальным правам человека и
гражданина право на социальное обеспечение,
право на образование, право на охрану здоровья
и медицинскую помощь, право на жилище,
особые права детей и инвалидов [5; 154]. А.Н.
Соколов, детально раскрывая виды социальных
прав, причисляет к ним право на обеспечение в

На современном этапе развития юридической мысли Республики Армения и Российской
Федерации среди ученых-правоведов нет
единого понимания и определения “социального
государства”. Для обеспечения всесторонности
научного исследования мы предлагаем обратиться к доктринальным определениям данного
явления, так как Конституции двух стран определяют Армению и Россию как социальное государство, одним из политических направлений
которого является создание условий, при
которых будут обеспечены достойная жизнь и
свободное развитие человека. Исходя из логики
данных Конституций, можно вывести основные
признаки, присущие “идеальному”, “совершенному”, либо “априорному” социальному государству. К таковым относятся охрана труда и
здоровья людей, гарантированный минимальный
размер оплаты труда, государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства,
инвалидов и пожилых людей, развитая система
социальных служб, наличие государственных
пенсий и пособий. Все вышеуказанные признаки
в своей совокупности образуют социальное государство или “дают основания заявлять об этом”.
Итак, учеными приводятся различные особенности понятия “социальное государство”. К
примеру, М.В. Баглай делает вывод о государстве, как об ответственном за социальные
блага граждан [1; 217], тем самым подчеркивая
патерналистскую функцию государства. Следовательно, социальность государства проявляется
через деятельную ответственность за социальные блага прослойки общества, неспособной к
самостоятельному материальному обеспечению.
Бытность социального государства предопределяет субъективные притязания индивида на
социальные блага через реализацию социальных
прав. Что же понимать под социальными правами? Обратимся также к представителям
научно-академической среды.
В современном конституционном праве социальные права рассматриваются в совокупности с экономическими и культурными правами.
По мнению С.А. Авакьяна, при реализации социально-экономических и культурных прав должна
быть обеспечена возможность для свободного
использования своих способностей в сфере
предпринимательства, гарантировано право
частной собственности и свобода труда [2; 575].
Тесная связь социальных прав с государственной властью позволила ученым выделить
такую особенность социальных прав, как зависимость реализации таковых от экономических и
иных возможностей государства. Приведенное
положение означает, что лицо может реализовать свои социальные права при признании
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случае безработицы, болезни, инвалидности,
вдовства, наступления старости или иного случая утраты средств к существованию по независящим от индивида обстоятельствам [6; 259].
Переходя к рассмотрению правовых норм,
заметим, что согласно Конституциями РА и РФ,
каждому человеку гарантируется социальное
обеспечение по возрасту, в случае болезни,
инвалидности, потери кормильца и в иных
случаях, предусмотренных законом, при этом, не
раскрывая понятие “каждый”. Правильное
толкование данного понятия имеет краеугольное
значение в определении круга лиц, имеющих
право на социальное обеспечение по признаку
гражданства. Из данного определения следует,
что
право
на
социальное
обеспечение
Конституциями рассматривается как право
человека, то есть на него могут претендовать и
не граждане (иностранные граждане, лица без
гражданства). Предлагается рассмотреть другой
вопрос. Является ли индивид только физическим
лицом? Может ли бенефициаром социальной
помощи быть также и юридическое лицо? На
наш взгляд юридическое лицо является
полноценным и полноправным бенефициаром
социальной помощи. Так, по части Республики
Армения в соответствии с мероприятиями по
нейтрализации экономических последствий
COVID-19
предполагается
предоставление
социальной помощи хозяйствующим субъектам
с благополучной налоговой и кредитной
историей. Например, в рамках второго
мероприятия
предоставляется
помощь
следующим бенефициарам в число которых
входят и юридические лица: резидентный
хозяйствующий субъект в данной сфере и лицо с
благополучной кредитной и налоговой историей,
а также индивидуальные предприниматели или
юридические лица с благополучной кредитной и
налоговой историей (за исключением сельскохозяйственных
кооперативов,
имеющих
регистрацию менее 365 дней). Официальный
сайт Правительства Республики Армения [7].
При сопоставлении двух конституционных
положений РА и РФ возникает некоторый
контраст между терминами “конституционная
гарантия” и “конституционное право”. Статья 39
Конституции РФ закрепляет: “Каждому гарантируется социальное обеспечение”, а статья 83
Конституции РА устанавливает: “Каждый в
соответствии с законом имеет право на социальное обеспечение”. Считаем, что более приемлемо использовать термин “конституционное
право”, так как при употреблении термина
“конституционная гарантия” встает вопрос:
какое благо гарантирует Конституция? Социальное обеспечение. Что же такое социальное

обеспечение? В Европейской социальной хартии
от 03.05.1996г. используются такие выражения:
ч. 1 п. 12 “Все работники и их иждивенцы имеют
право на социальное обеспечение”; ст. 12 “Право
на социальное обеспечение” [8]. Статья 12
Международного пакта об экономических
социальных и культурных правах от 16.12.1966г.
констатирует: “Участвующие в настоящем Пакте
государства признают право каждого человека
на социальное обеспечение, включая социальное
страхование” [9]. По данной части предлагаем
заменить фразу “Каждому гарантируется
социальное обеспечение” на фразу “Каждый
имеет право на социальное обеспечение”, что бы
соответствовало
вышеприведенным
двум
международным документам.
Примечательно, что статья 83, закрепляющая конституционное право на социальное
обеспечение, находится не в главе 2 “Основные
права и свободы человека и гражданина”
Конституции РА, которая посвящена основным
правам и свободам человека и гражданина, а в
главе 3, которая закрепляет законодательные
гарантии и основные цели политики государства
в экономической, социальной и культурной
сферах.
Из-за данного расположения возникает следующая проблема. Омбудсмен РА уполномочен
обращаться в Конституционный суд РА по
вопросам соответствия нормативных правовых
актов (законов, постановлений Национального
Собрания, указов и распоряжений Президента
Республики,
постановлений,
подзаконных
нормативных правовых актов Правительства и
Премьер-министра) положениям Главы 2
Конституции (п.1 статьи 168, п. 10 статьи 169
Конституции РА).
Из вышеизложенного можно сделать вывод
о том, что конституционные регулирования не
позволяют Омбудсмену РА обратиться в
Конституционный Суд РА для проверки
конституционности нормативно-правового акта,
регулирующего
общественные
отношения,
связанные с социальным обеспечением, так как
последнее Конституцией рассматривается в
Главе 3. Считаем, данную реальность весьма
серьезным конституционным упущением, и
предлагаем пересмотреть место статьи, закрепляющей право на социальное обеспечение в
контексте Главы 2, дабы создать дополнительные гарантии обращения в Конституционный
суд РА для Омбудсмена РА.
Параллельно, следует заметить, что в
Конституции Российской Федерации такой
проблемы не имеется. Статья 39 главы 2 Конституции РФ гарантирует каждому социальное
обеспечение в случае достижения соответству-
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ющего возраста, болезни, инвалидности, потери
кормильца, для воспитания детей и в иных
случаях, установленных законом. Учитывая
данный факт, можно смело заключить, что право
на социальное обеспечение является конституционно признанным, следовательно, конституционным.
Сужая приведенные определения, мы
приходим к выводу, что социальное обеспечение
рассматривается в качестве социально-экономических
мероприятий,
формы
выражения
социальной политики государства, системы
общественных отношений. Резюмируя приведенные определения, считаем: социальное обеспечение представляет собой конституционную
взаимосвязь государства и индивида, выражающуюся в предоставлении индивиду при
наступлении установленных законом обстоятельств материальной помощи для удовлетворения потребностей, обеспечивающих его
жизнедеятельность и достоинство.
Следует отметить, что реализация конституционного блага, изложенного в ст. 83
Конституции РА и ст. 39 Конституции РФ
устанавливается и конкретизируется целым
массивом нормативно-правовых актов законами
и подзаконными актами.
В Российской Федерации с этой целью
приняты федеральные законы: «О государственной социальной помощи» от 17.07.1999 г.
178-ФЗ; «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации» от 21.11.2011 г. 323-ФЗ;
«Об
основах
социального
обслуживания
граждан в Российской Федерации» от 28.12.2013
г. № 442-ФЗ; и многие другие. В Республике
Армения конституционное право на социальное
обеспечение реализуется благодаря следующим
нормативно-правовым актам РА: “О социальной
помощи” от 17.12.2014 г. № ЗА-231-Н; “О
государственных пособиях” от 12.12.2013 г. №
ЗА-154-Н; “О государственных пенсиях” от
22.12.2010 г. № ЗА-243-Н; “О пособиях по
временной нетрудоспособности и материнству”
от 27.10.2010 г. № ЗА-160-Н; а также многих
других актов
В заключении заметим, что рассматриваемое конституционное право на социальное

обеспечение по сути относится к основным
правам человека. Оно закреплено Конституциях
РА и РФ в качестве непосредственно действующего права, которое базируется на принципах
справедливости и социальной солидарности, а
также подлежит судебной защите (Ст. 3
Конституции РА и ст. 18 Конституции РФ).
Наличие указанного права создает ориентиры
для проведения социальной политики государства в деле обеспечения достойного уровня
жизни и социальной защищенности, а также
обязывает государство реализовать продекларированные Конституцией обязательства перед
каждым
нуждающимся
в
социальном
обеспечении.
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Սոցիալական ապահովության սահմանադրական իրավունքի զարգացումը
Ռուսաստանում. Պատմակաիրավական ակնարկ
Հարությունյան Դ. Գ.
Հայ-Ռուսական համալսարանի իրավունքի և քաղաքականության ինստիտուտի Իրավունքի
տեսության և սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի ասպիրանտ
«Եվրասիա» միջազգային համալսարանի դասախոս (Երևան, Հայաստան)
arutyunyan.2014@mail.ru
Ամփոփում. Սոցիալական ապահովության սահմանադրական իրավունքի ուսումնասիրությունը մեծ արժեք
ունի նշված սահմանադրական օրենքի ծավալուն և համապարփակ ուսումնասիրության համար:
Իրականացված պատմաիրավական ուսումնասիրության արդյունքում մենք հանգել ենք հետևյալ
եզրակացություններին՝ մինչև քսաներորդ դարի սկիզբը գոյություն չուներ պետության հաշվին գործող
միասնական սոցիալական ապահովության համակարգ, որը հասանելի էր բնակչության լայն շերտերին:
Գոյություն ունեցող համակարգը սոցիալական արտոնություններ էր տրամադրում միայն վաստակի և ծագման
համար, իսկ աշխատողներն ու գյուղացիները, նրանց ընտանիքի անդամները մնում էին առանց պատշաճ
ուշադրության: Նաև հարկավոր է նշել, որ 1917թ.-ի Հոկտեմբերյան հեղափոխության հիմնական նվաճումներից
մեկը 1912թ.-ի հունվարին ՌՍԴԱԿ վեցերորդ (Պրահայի) համառուսական համաժողովում ընդունված
ապահովագրման ծրագրի դրույթների իրականացումն էր, համաձայն որի սոցիալական ապահովությունը և
ապահովագրությունը պետք է հասանելի դառնային վարձու աշխատողներին և նրանց ընտանիքներին, որի
իրականացման ծախսերն ընկնում էին ձեռնարկատերերի և պետության ուսերին: Առաջին անգամ
սոցիալական ապահովության սահմանադրական իրավունքն ամրագրվեց ԽՍՀՄ 1936թ. Սահմանադրության
մեջ` «Քաղաքացիների հիմնական իրավունքներն ու պարտականությունները » գլխում:
Հիմնական բառեր. Սահմանադրական իրավունք,
սոցիալական ապահովություն,
նյութական
անվտանգություն, Հոկտեմբերյան հեղափոխություն, ԽՍՀՄ 1936թ. Սահմանադրություն, կապիտալիզմ,
ապահովագրական ծրագիր, ՌՍԴԱԿ, վարձատրություն, կենսաթոշակ, նպաստ:
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престарелых и увечных, в то время как
трудоспособные бродяги и нищие начали
подвергаться самым разным наказаниям (к примеру, таковых принуждали к «казенным
работам», били кнутами, посылали на каторгу и
многое другое) [4, с. 24].
Обсуждая докапиталистический период
социального обеспечения следует указать, что
при Екатерине II существовала система принципов, создающая основу для государственного
и общественного презрения. Примечательной
является выявленная закономерность, в соответствии с которой принимались репрессивные
меры в отношении трудоспособных лиц и лиц,
занимающихся добровольным нищенством.
Введенная Екатериной II система государственного призрения действовала до начала XX
столетия. В 1864 г. была проведена земская
реформа, в результате которой земские учреждения занимались профилактической работой,
направленной на предупреждение бедности,
создавая странноприимные дома, бесплатные
столовые, временные помещения для переселенцев и др. Ввиду данной реформы в городах
призрением бедных занимались общественные
управы, а основными видами призрения были
пособия нуждающимся, а также содержание в
закрытых заведениях (богадельнях, сиротских
приютах и т.п.) выплатой единовременных пособий разного характера (пострадавшим от разных
стихийных бедствий, пожаров, неурожаев;
крестьянам на переселение в другую местность и
пр.), стипендий на обучение детей из бедствующих семей в средних и высших учебных
заведениях, в определенной степени участвовали
в финансировании приютов для подкидышей, в
строительстве школ и благотворительных заведений, домов для умалишенных и многое другое.
К концу ХIХ — началу ХХ столетий в европейской части России насчитывалось около 15
тысяч государственных и частных учреждений
общественного призрения [5, с. 37].
Совершенно иная картина предстает в период развития капитализма. С развитием такой
системы организации производства и распределения как капиталистический способ производства возникла объективная необходимость
как можно быстрее организовать государственную систему защиты наемных работников от
социального риска малообеспеченности (в
данном случае под малообеспеченностью подразумевается утрата заработка, являющегося
основным источником средств существования
наемных работников). В чем же заключается
смысл данной объективной необходимости? Так
как всяческий доход капиталиста есть
неоплаченный труд рабочего и цель капиталиста

Исследуя конституционное право на социальное обеспечение следует рассмотреть его в
контексте исторического становления. Итак,
основной целью исследования является представление ключевых исторических реалий, в
которых развилось конституционное право на
социальное обеспечение. В статье рассматривается период начиная с XVI века до принятия
Сталинской Конституции 1936 года. Нами представляются формы социального обеспечения,
действовавшие в данный исторический период.
Исторический период XVI-XX века
Хотелось бы заметить, что “Социальные
(патерналистские) элементы имманентно присущи государству” [1, с. 25]. В период начала
Новой эры вплоть до начала ХХ столетия не
существовало такого понятия как идея социального государства. Де-факто господствовала
«концепция государства — ночного сторожа»,
его невмешательства в экономические и социальные отношения [1, с. 25]. В докапиталистическую эпоху существовали следующие основные социально-правовые формы материального
обеспечения престарелых и нетрудоспособных
граждан: благотворительность; опека и попечительство; гражданско-правовое обеспечение в
рамках семейных отношений; государственное
призрение для беднейших слоев населения; коллективная взаимопомощь внутри крестьянской
общины и содержание как привилегия,
предоставляемая государственным чиновникам
и военным при выходе в отставку по возрасту
или в связи с увечьем, полученным на войне [2,
с. 20]. Порой размер такой пенсии достигал
вплоть до 12 000 рублей в год. В случае, когда
размер пенсии бывших государственных
чиновников устанавливался в зависимости от
служебного положения, как правило, суммы
пенсионных выплат варьировались от 300 до
4000 рублей в год. Пенсии и пособия
причитались также чинам полиции, а также их
семьям [3, с. 38].
В период правления Ивана IV Грозного в
России был издан Указ «О милостыне», после
чего в разных уголках страны было построено
немалое количество богаделен, которые стали
служить приютом для прокаженных и престарелых людей. Е.Е. Мачульская указывает, что в
период правления царя Алексея Михайловича в
1670 году по части строительства богаделен был
издан соответствующий Приказ [3, с. 36-37].
Интересен “Петровский период” социального обеспечения. Так, Петром I было принято
решение разделить нищих на две группы:
«истинные нищие» и «мнимые нищие». Согласно его Указу, в губерниях начали один за другим
создаваться госпитали, в которых помещали
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- всеми видами страхования должны ведать
единые страховые организации, построенные по
территориальному типу и на началах полного
самоуправления застрахованных [6, с. 146].
В 1917 году, непосредственно после завершения Октябрьской революции правительство
непременно начало претворять в жизнь основные положения страховой программы, которая
была утверждена на Пражской конференции
РСДРП. Так, на протяжении последующих пяти
лет было принято более ста декретов и распоряжений, касающихся сферы социального
обеспечения. Именно данные нормативные акты
стали основой формирования государственной
системы социального обеспечения советской
модели, в эпицентре которой находились трудящиеся, никогда не эксплуатировавшие чужого
труда и не имеющие каких-либо других источников средств существования (в последнее не
входят вознаграждения за труд, для красноармейцев и членов их семей). Согласно Положению о социальном обеспечении от 31 октября
1918 г. для таких особ были установлены следующие виды материального обеспечения и услуг:
пособия при временной утрате трудоспособности, пенсии при постоянной утрате трудоспособности, пособия беременным и роженицам,
пособие на погребение, пенсии по инвалидности,
медицинская помощь, протезирование и пр.
Право на социальное обеспечение за счет
государственной системы не предоставлялось
крестьянам, ремесленникам, а также другим
лицам, занимавшимся индивидуальной трудовой
деятельностью. В отношении выходцев из
дворянства, буржуазии, духовенства, бывших
высших государственных чиновников проводилась политика ограничения прав в области
социального обеспечения, в которой центральное значение имели такие факторы как происхождение либо прошлая деятельность. В целом,
Россия стала одним из первых государств (в
частности, вторым после Королевства Великобритании), которое установило страхование на
случай безработицы [7, с. 45]. Целесообразно
отметить, что пособия по безработице выплачивались вплоть до 1930-х годов, когда,
наконец-то, удалось добиться полной ликвидации безработицы в стране.
22 декабря 1917 г. был издан декрет «О
страховании на случай болезни», в котором
были предусмотрены как случаи назначения
пособий (в частности, болезнь, роды, смерть
работника), так и положения, касающихся
предоставления соответствующих видов бесплатной врачебной помощи (первая помощь,
лечение на дому, амбулаторное лечение,
санаторное лечение и многое другое). А в ноябре

заключается в бесконечном накоплении капитала, мы считаем, что в данных исторических
реалиях “держателю денег” было выгодно оказывать меры социальной и здравоохранительной
поддержки рабочего, так как по причине
неразвитости инфраструктур привлечь нового
работника в конкретной местности было и
сложнее, и затратнее. По данной причине
делалось
необходимое
для
обеспечения
социального минимума.
Исторический период первой половины XX
века (до 05 декабря 1936 года)
В начале ХХ столетия в России изначально
были утверждены Временные правила о пенсиях
рабочим казенных горных заводов и рудников,
утратившим трудоспособность, после чего чуть
позже был принят Закон о вознаграждении
потерпевших рабочих вследствие несчастных
случаев. Однако последний, по существу не
устанавливал право рабочих на материальное
обеспечение в связи с несчастным случаем на
производстве, а лишь предусматривал особую
ответственность работодателей, основанную на
гражданско-правовых началах. Так, если в
действиях пострадавшего работника присутствовал умысел либо грубая неосторожность, то в
таких случаях работодатель освобождался от
ответственности. В данном временном промежутке, наряду с указанными актами также были
приняты законы «О страховании рабочих от
несчастных случаев на производстве», «Об
обеспечении рабочих на случай болезни», «Об
утверждении Совета по делам страхования
рабочих», «Об утверждении присутствий по
делам страхования рабочих» [3, с. 39].
Однако с развязкой Первой мировой войны
реализация данного законодательства была
приостановлена. В январе 1912 г., т.е. еще перед
принятием вышеупомянутых законов о страховании, Шестая (Пражская) Всероссийская
конференция РСДРП свою страховую программу. В основе данной программы лежали
следующие принципы:
- социальное страхование должно обеспечивать рабочих во всех случаях утраты ими
трудоспособности (увечье, болезнь, старость,
инвалидность; беременность и роды; вознаграждение вдов и сирот после смерти добытчика) или
в случае потери заработка вследствие безработицы;
- охватывать всех лиц наемного труда и их
семейств;
- все застрахованные должны вознаграждаться по принципу возмещения полного заработка;
- все расходы по страхованию должны падать на предпринимателей и государство;
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обеспечения по старости. В соответствии с
пунктом 8 вышеуказанных Правил, для мужчин
был установлен пенсионный возраст 60 лет, в то
время как для женщин – 55 лет. Также был
утвержден общий стаж работы по найму, в
частности, для мужчин – 25 лет, а для женщин –
20 лет.
Наряду с улучшением обеспечения пенсиями и пособиями, государство ориентировало
органы социального страхования на развитие
«натуральных и обобществленных видов
профилактической, медицинской и социальнобытовой помощи (дома отдыха, санатории, ясли,
детские сады, молочные кухни, пионерские
лагеря, профилактории и т.п.)» [11, с. 497-499]. В
частности,
скорая
помощь
оказывалась
бесплатно каждому в ней нуждающемуся,
независимо от его социального положения,
осуществлялось
обязательное
медицинское
освидетельствование
многих
категорий
работников, принудительное лечение лиц,
страдающих
некоторыми
заболеваниями,
проводились диспансеризация школьников в
рабочих районах и систематический врачебный
осмотр школьников в других районах [12, с. 1617].
5 декабря 1936 года была принята
Конституция СССР, которая окончательно
закрепила победу социализма. В ст. 120
Конституции СССР было установлено право на
материальное обеспечение, согласно которому:
«Граждане СССР имеют право на материальное
обеспечение в старости, а также в случае
болезни и потери трудоспособности. Это право
обеспечивается широким развитием социального
страхования рабочих и служащих за счет
государства, бесплатной медицинской помощью
трудящимся, предоставлением в пользование
трудящимся широкой сети курортов». Ввиду
провозглашенного
в
вышеупомянутой
Конституции принципа равенства прав всех
граждан СССР, были уравнены условия
назначения пенсий по старости и инвалидности
рабочим и служащим. Также были упразднены
ограничения, предусмотренные для отдельной
категории граждан, которые ранее были лишены
избирательных
прав
исходя
из
своего
социального происхождения либо прошлой
деятельности.
В заключении следует указать те основные
выводы, которые были сделаны по результатам
исследования исторических аспектов становления конституционного права на социальное
обеспечение. Во-первых, до начала ХХ столетия
не существовало такого понятия как идея
социального государства. Де-факто господствовала «концепция государства — ночного

1917 года Советом народных комиссаров был
издан Декрет о бесплатной передаче больничным кассам всех лечебных учреждений предприятий. Также в данные годы не менее большое
внимание акцентировалось на такую сферу как
социальное обеспечение беспризорных и
безнадзорных детей. Вопросами приема и
распределения детей в интернатные учреждения
занимались специальные комиссии, которые
формировались при местных отделах народного
образования.
Декретом СНК от 17 апреля 1919 года в
Положение о социальном обеспечении трудящихся от 31 октября 1918 года были внесены
изменения в части, касающейся его финансовой
системы. Все страховые фонды передавались во
Всероссийский фонд социального обеспечения, а
организации, владевшие этими фондами, подлежали ликвидации [8, с. 38].
Развитие, наблюдаемое в сфере социального
обеспечения, было наглядным образом отображено в многочисленных конкретных цифрах. За
весь 1920 год Народным комиссариатом
социального обеспечения были выплачены
пособия и пенсии около 500 тысячам людей.
Наряду с этим, более 8,5 миллионам семей
красноармейцев была предоставлена единовременная денежная и прочая помощь. По данным 1
ноября 1920 года в детских домах содержалось
более 120 тысяч детей, а в специализированных
учреждениях находилось около 94 тысяч инвалидов [9, с. 6].
В этот же период времени широкую
популярность обрели дома отдыха, организация
и содержание которых осуществлялось за счет
средств из государственного бюджета, а также
средств социального страхования. К 1922 году
на территории РСФСР в домах отдыха
насчитывалось 20 тыс. мест [10, с. 7]. 24 января
1922 г. было принято постановление СНК «О
курортном
лечении
трудящихся
и
об
эксплуатации курортов», согласно которому все
курорты были разделены на следующие две
категории: общегосударственного и местного
значения. Путевки первой категории предназначались для рабочих и служащих государственных предприятий и учреждений, красноармейцев, детей, инвалидов войны и труда.
Следует отметить, что всем вышеперечисленным категориям людей данные путевки
предоставлялись совершенно бесплатно. Что же
касается трудящихся других категорий, их
путевки оплачивались за счет средств социального страхования, хозяйственных, кооперативных и прочих организаций.
В феврале 1930 года Народным комиссариатом СССР были утверждены Правила
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сторожа», его невмешательства в экономические
и социальные отношения. Во-вторых, в досоветскую эпоху право на социальное обеспечение
за счет государственной системы не предоставлялось крестьянам, ремесленникам, а также
другим лицам, занимавшимся индивидуальной
трудовой деятельностью, а рассматривалось в
качестве привилегии за прошлую деятельность
или за происхождение. В-третьих, после
Октябрьской революции 1917 года, социальное
обеспечение стало доступно трудящимся и
крестьянам, на основании положений программы страхования, принятой на Шестой
(Пражской)
Всероссийской
конференции
РСДРП. В-четвертых, конституционное право на
социальное
(материальное
обеспечение),
впервые, было закреплено в Конституции СССР
1936 года в главе 10 “Основные права и
обязанности граждан”.
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согласия на посмертное изъятие органов у трупа
в целях трансплантации. Следует отметить, что в
законодательстве РА также действует презумпция согласия на изъятие органов после смерти,
то есть если гражданин при жизни письменно не
заявил о своем несогласии, то после смерти его
органы могут быть изъяты для осуществления
трансплантации.
Закон РА от 2002 г. "О трансплантации органов и (или) тканей человека" устанавливает
ряд условий для живых доноров. В частности
живым донором органов и (или) тканей человека
может является физическое лицо, которое в
предусмотренном законом порядке добровольно
представляет свои ткани и (или) органы с целью
трансплантации. Следует отметить, что законодатель ограничивает число лиц, которые могут
являться донорами. В соответствии с вышеуказанным Законом донором не может быть:
- несовершеннолетний (за
исключением
трансплантации костного мозга и крови);
- лицо, в установленном законом порядке
имеющий инвалидность;
- беременная женщина;
- заложник;

Специфика правоотношений связанных с
правовым регулированием прижизненного
донорства состоит в том, что вне медицинской
необходимости здоровью донора всегда причиняется вред. Именно по этой причине данная область правоотношений должна быть строго
регулирована в законодательном порядке. В РФ
правоотношения связанные с трансплантацией
органов и тканей человека регулируются
Законом РФ от 22.12.1992 N 4180-1 "О трансплантации органов и (или) тканей человека" [1].
Закон устанавливает обязательные требования к
дееспособности, состоянию здоровья донора,
определяет также, что прижизненное донорство
может совершаться только в интересах здоровья
реципиента при условии отсутствия необходимых для трансплантации органов и (или) тканей
трупа или иного метода лечения, результативность которого соизмерима с результативностью
трансплантации органов и (или) тканей. [2].
Законодатель устанавливая ограничение
прижизненного донорство вследствие его своеобразности, отдает предпочтение посмертному
донорству. Именно из-за этого в законодательстве РФ установлена в статье 8 презумпция
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- лицо, содержащийся в местах отбывания
наказания, за исключением, если он для реципиента является близким родственникам (родитель, ребенок, супруг, сестра, брат);
- лицо, свыше 65 лет;
- лицо страдающее заболеваниями, которые
могут создать опасность для жизни и здравья
реципиента.
На наш взгляд вышеперечисленный круг
доноров необходимо дополнить. В частности
добавить лиц, которые имеют психические расстройства. А также лиц, которые в пошлем уже
выступали донорами.
В соответствии с Законом РА «трансплантации органов и (или) тканей человека» живым
донором может быть лишь лицо, достигшее 18
лет, кроме случаев донорства крови и костного
мозга. Статья 3-ая того же Закона РФ также
устанавливает, что изъятие органов и (или)
тканей для трансплантации не допускается у
живого донора, не достигшего 18 лет (за
исключением случаев пересадки костного мозга)
либо признанного в установленном порядке
недееспособным. Несмотря на то, что полная
дееспособность у гражданина наступает с
достижением 18-и лет, считаем, что в данном
случае этот возраст необходимо повысить. На
наш взгляд для осознания данного поступка и
оценки рисков необходим более зрелый возраст.
Статья 4-ая Закона РА устанавливает, что
проводить операции по трансплантации органов
и (или) тканей человека могут только соответствующие лицензированные медицинские учреждения. Отметим, что в РА есть только одно
учреждение, которое имеет вышеуказанную
лицензию - это медицинский центр Арабкир. На
наш взгляд действие всего лишь одного медицинского центра является недостаточно для
проведения трансплантаций всем нуждающимся
пациентам страны, а также для развития указанной области медицины в целом.
Пункт б статьи 12-ой Закона РА устанавливает, что в случае возникновения осложнений,
связанных с операцией донор, изъявивший согласие на пересадку своих органов и (или) тканей
вправе получить соответствующее бесплатное
лечение, которое
организует
медицинское
учреждение, где была проведена операция. На
наш взгляд есть необходимость дополнить
указанную статью и оформить в следующей
редакции “Всем донором после операций по
трансплантации предоставляется возможность
на пожизненное получение бесплатной медицинской помощи, в том числе медикаментозной
во всех соответствующих медицинских учреждениях страны’’. То есть государство должно
создавать
предпосылки
для
реализации

вышеуказанного права доноров. На наш взгляд в
области предоставления медицинских услуг
необходимы реформы, которые дадут возможность гражданам страны с помощью медицинской страховки иметь возможность на получение медицинских услуг по трансплантации на
бесплатной основе, так как операции подобного
рода являются достаточно дорогостоящими и
только
у небольшого круга населения страны
есть такие возможности.
Пункт 2-ой статьи 12-ой Закона РФ устанавливает, что донор, изъявивший согласие на
пересадку своих органов и (или) тканей, вправе
получать бесплатное лечение, в том числе медикаментозное, в учреждении здравоохранения в
связи с проведенной операцией. На наш взгляд
есть необходимость дополнения еще одного
пункта в указанной статье, которая будет
регулировать права реципиентов на получение
бесплатных медицинских услуг, в том числе
медикаментозных, так как после проведения
операции по трансплантации необходимо
пожизненное употребления соответствующих
иммунодепрессантов. Если провести сравнительный анализ между двумя пунктами вышеуказанных статьей РА и РФ, то можно заметить, что
Закон РФ предоставляет больше возможностей
донору при осуществлении право на получение
медицинской помощи.
В статье 10 Закона РА в качестве обязательного условия для изъятия органа у живого
донора
указано
наличие
письменного
предупреждения за 15 дней до предстоящей
операции о возможных осложнениях, которые
могут возникнуть при медицинском вмешательстве; письменное согласие о том, что донор
дал свое волевое согласие на проведение
операции; информация о том, что донор прошел
комплексное медицинское обследование и есть
заключение о возможности забора органов (или)
тканей у живого донора [3]. Отметим, что в той
же статье установлен запрет вывода органов и
тканей за границу [4]. На наш взгляд было бы
эффективно создание банка донорских органов,
который будет обеспечивать, как выход
донорских органов так и вход, что создаст
возможность обмена необходимыми
органами
для нуждающихся реципиентов страны.
В отличие от Закона РА, где в обязательных условиях изъятия органов и (или) тканей у
живого донора нет пункта относительно генетический связи, пункт 3-ий статьи 14 Закона РФ
устанавливает, что изъятие у живого донора
органов допускается, если он находится с реципиентом в генетической связи, за исключением
случаев пересадки костного мозга. Такая же
ситуация в Бельгии, Великобритании, Украине и
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ряде других стран. Необходимо отметить, что
законодательство Великобритании о трансплантации регулирует "Акт о человеческих тканях"
2004 г., который устанавливает надобность
наличия генетической связи между реципиентом
и донором. А также поставлен уголовно-правовой запрет в отношении коммерческого донорства [5]. Это мотивируется тем, что наличие
генетической связи может способствовать
формированию правоотношений теневой куплипродажи органов между донором и реципиентом.
Обращаясь
к
международно-правовой
доктрине можем заметить, что коммерческие
сделки с объектами трансплантации (sui generis)
здесь также недозволенны под угрозой
уголовного наказания. Следует отметить, что в
октябре 1987 г. на XXXIX сессии Всемирной
медицинской ассамблеи принята "Декларация по
трансплантации человеческих органов". В
указанном
документе
коммерческое
донорство подвергается острому
осуждению.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
в дальнейшем по вопросам трансплантологии
выработала Свод основополагающих принципов.
В 1991 году 44 –ая сессия ВОЗ утвердила эти
принципы и порекомендовала государствам при
разработке политики в данной сфере пользоваться ими. В соответствии с положениями
Свода тело человека и его части не могут быть
объектом купли-продажи. Государства аналогичных точек зрений придерживались и в
Конвенции Совета Европы "О защите прав
человека и человеческого достоинства в связи с
применением биологии и медицины: Конвенции
о правах человека и биомедицине", который был
принят 4 апреля 1997 года в Овьедо гарантирует
соблюдение телесной неприкосновенности. Из
вышеуказанного следует, что государства взяли
на себя предприимчивость активного вмешательства в область трансплантационных правоотношений. [6].
Законодательство стран Западной Европы, к
примеру ФРГ, Великобритании и США также не
выходят за рамки международно-правовой
доктрины. Например, законодательство ФРГ о
трансплантации отдает предпочтение посмертному донорству, ставя уголовно-правовой запрет
на коммерческое донорство и любые коммерческие сделки с объектами трансплантации.
Относительно посмертного донорства государство применяет договорные механизмы,
учитывая волю донора и его родственников [7].
При отсутствии информации о воле донора и в
случае, когда родственникам известна воля

последнего, то они в ходе беседы с врачом могут
подтвердить наличие этой воли и позволить
изъятие органа. В случае прижизненного
донорства договорный механизм ограничивается
публичным институтом комиссии, создаваемой
согласно с правом земель ФРГ. Комиссия
подключает в этот процесс врача, который не
участвует в пересадке органа и не подчиняется
врачу, участвующему в пересадке. Это может
быть лицо с возможностями работать судьей или
специалист по психологическим вопросам,
который выступает публичным гарантом
добровольности волеизъявления донора и
реципиента [8].
Несшитая того, что во многих странах
установлен запрет на возмездное донорство,
есть страны, где это является правомерным:
Иран, Турция и Индия и тд. В этих странах
сфера трансплантационных услуг от этого
не криминализируется.
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гражданском праве антимонопольной политике и защите экономической конкуренции. Сегодня нормы этих
правоотношений постоянно развиваются и совершенствуются. В рамках представленной темы изучаются и
разъясняются как понятие и важность конкурентного права в деле развития экономики государства, так и его
проблемы и пути правового регулирования. Важность и значение выбора данной темы обусловлены
представлением средств защиты и поощрения свободной экономической конкуренции путем обеспечения
необходимой среды для добросовестной конкуренции, а также возможностью использования всего потенциала
правового инструментария для содействия развитию предпринимательства в Республике Армения и защите
интересов потребителей.
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Abstract. This scientific article is devoted to the antitrust policy that has played a major and significant role in modern
civil law and the protection of economic competition. Today, the norms of these legal relations are constantly evolving
and improving. Within the framework of the presented topic, the concept of competition law and its importance in the
development of the state economy, as well as its problems and the ways of legal regulation are studied and clarified.
The importance and significance of the choice of this topic is conditioned by introducing the means of protection of free
economic competition, the ways of providing the necessary environment for fair competition, as well as the possibility
of using the full potential of legal tools to promote the development of business and protect the interests of consumers
in the Republic of Armenia.
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Մրցակցությունը տնտեսության վերականգնման և զարգացման բանալին է։
Ֆր. Ռուզվելտ, Լիխտենբերգ, 1963
Տնտեսական մրցակցությունը երկրի տնտեսական բարեկեցության հիմնաքարն է և առողջ
տնտեսական համակարգի ձևավորման ամենա-

կարևոր գրավականներից: Տնտեսագետները
երկու կարևոր ավանդ են ունեցել հակամենաշնորհային իրավակարգի զարգացման
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համար։ Առաջին, երկրի տնտեսությունը կառավարելու համար մրցակցությունը դարձնել վերադաս ու առաջնային մեխանիզմ։ Տնտեսագետների երկրորդ ամենանշանակալի ներդրումն այն
է, որ նրանք ուղղորդեցին հակամենաշնորհային
քաղաքականության ձևավորմանը։ Մասնավոր
և պետական կազմակերպությունները հաճախ
հիմնվում են մրցակցային գների առաջարկի
վրա, որպեսզի հասնեն այդ նպատակին։ Մրցակցային գործընթացն, ինչևէ, կիրառելի է միայն
այն ժամանակ, երբ մրցակիցները սահմանում են
գներն ազնիվ և անկախ։ Իսկ, երբ մրցակիցները
հակամրցակցային համաձայնությունների միջոցով (գաղտնի և անօրինական կերպով) համագործակցում են, գներն արհեստականորեն
աճում են, իսկ սպառողը՝ խաբվում։ Գների
անհիմն բարձրացումը, իջեցումը, պահպանումը,
հայտերի կեղծումը, շուկայի բաշխումը և
համագործակցության այլ ձևեր անօրինական են
և համաձայն ՀՀ օրենսդրության ենթակա են
վարչական
պատասխանատվության։
Իսկ
օտարերկրյա շատ պետություններում, օրինակ
ԱՄՆ, ԵՄ, ՄԹ և այլն, նման անօրինական գործարարար ակտիվության համար նախատեսվում
է ոչ միայն վարչական, այլև` քրեական պատասխանատվություն։
Տնտեսական գրականության մեջ գոյություն
ունեն մրցակցություն և մենաշնորհ տերմինների
տարբեր մեկնաբանություններ։
Մրցակցություն տերմինը տարբեր լեզուներից թարգմանվում էր որպես երկու կամ ավել
անձանց միջև պայքար, ինչը բնորոշ էր մարդու
հոգեբանությանը և կարող էր արտահատվել
տնտեսական հարաբերություններում [10]:
Ա. Սմիթը իր «Ժողովուրդների հարստության բնույթի ու պատճառների ուսումնասիրություն» աշխատությունում պարզաբանել է
մրցակցության հասկացությունը հետևյալ կերպ.
«Մրցակցությունը կարող է հենց այս պահին էլ
սկսվել սպառողների միջև, եթե տեղի ունենա
պահանջարկի կրճատում, որը կբերի գների
բարձրացման, սակայն երբ առաջարկը շատ մեծ
է, գները կարող են իջնել ավելի ցածր, քան
նախատեսում էր վաճառողների մրցակցությունը» [11]:
Ա.Սմիթը առանձնացնում է ազատ մրցակցության առկայության մի քանի պայման.
1. մրցակիցները պետք է գործեն միմյանցից
անկախ, ոչ թե պայմանավորվածություններով,
2. տնտեսվարող սուբյեկտները պետք է
բավարար գիտելիքներ ունենան շուկայի
հնարավորությունների մասին,
3. անհրաժեշտ է ապահովել այդ գիտելիքներին համապատասխան գործողությունների ազատություն,

4. մրցակիցների քանակը պետք է բավարար
լինի, որպեսզի բացառվի գերշահույթը,
5. անհրաժեշտ է բավարար ժամանակ,
որպեսզի ռեսուրսների ուղղությունը և
ծավալը համապատասխանեն տնտեսվարող
սուբյեկտների ցանկություններին [10]:
Տնտեսվարող
սուբյեկտների
համար
կենսական նշանակություն ունի հավասար
մրցակցային
պայմանների
ապահովումը,
համապատասխան օրենսդրության ստեղծումը,
քանզի վերջինս է հանդիսանում ազատ
մրցակցային շուկայի ապահովման գրավականը։
ՀՀ-ում տնտեսական մրցակցության պաշտպանությունը ամրագրված է և կարգավորվում է
ստորև նշված օրենսդրական ակտերով.
1. ՀՀ Սահմանադրություն
2. ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք
3. «Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենք
4. «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենք
5. «Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն
խորհրդի որոշումներ»
6. «Եվրասիական տնտեսական միության»
մասին պայմանագիր
ՀՀ-ում տնտեսական մրցակցության պաշտպանությունը ունի ոչ այնքան երկար պատմություն: Այս ուղղությամբ առաջին քայլը կարելի է
համարել 2000 թ. նոյեմբերի 1-ին «Տնտեսական
մրցակցության պաշտպանության մասին» ՀՀ
օրենքի ընդունումը: Հոդվածում մենք ավելի
մանրամասն կուսումնասիրենք «Տնտեսական
մրցակցության պաշտպանության մասին» ՀՀ
օրենքը (այսուհետ՝ Օրենք) և կփորձենք վեր
հանել ոլորտում առկա խնդիրները և գտնել
լուծման ուղիներ դրանց համար։
Համաձայն «Տնտեսական մրցակցության
պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքի՝ օրենքի
կիրառությունունը չի տարածվում ֆիզիկական
անձանց վրա, թեև միջազգային փորձի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ տնտեսական
մրցակցության մասին օրենքները տարածվում
են նաև ֆիզիկական անձանց վրա։
Համաձայն «Մրցակցության պաշտպանության մասին» Ռուսաստանի Դաշնության
օրենքի` օրենքը տարածվում է այն հարաբերությունների վրա, որոնք կապված են մրցակցության պաշտպանության, այդ թվում` մենաշնորհ գործունեության և անբարեխիղճ մրցակցության նախազգուշացման ու կանխման հետ,
որոնց մասնակցում են Ռուսաստանի Դաշնության և օտարերկյա իրավաբանական անձինք,
կազմակերպությունները, գործադիր իշխանության դաշնային մարմինները, Ռուսաստանի
Դաշնության պետական կառավարման մարմինների սուբյեկտները, տեղական ինքնակառավարման մարմինները, նշված մարմինների
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րանքային շուկան` Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի (այսուհետ`
Հանձնաժողով) որոշմամբ սահմանված` որոշակի տարածքում տվյալ ապրանքի և դրա
փոխադարձ փոխարինելի ապրանքների շրջանառության ոլորտ, որի սահմանները որոշվում
են գնորդի կողմից համապատասխան տարածքում ապրանքի ձեռքբերման տնտեսական
հնարավորություններով և նպատակահարմարությամբ: Ապրանքային շուկան բնութագրվում
է ապրանքատեսակային ու աշխարհագրական
սահմաններով, դրա սուբյեկտների կազմով և
ծավալով: [5]:
Գերիշխող դիրքի չարաշահումը մրցակցության պաշտպանության բարդագույն ոլորտներից է: Վերջինիս բարդությունը կայանում է
նրանում, որ գույություն ունեն չարաշահման
բազում տեսակներ:
ՀՀ
Օրենքի
իմաստով
տնտեսվարող
սուբյեկտն ապրանքային շուկայում համարվում
է մենաշնորհ դիրք ունեցող, եթե որպես իրացնող
կամ ձեռք բերող չունի մրցակից [13]:
Ըստ Օրենքի 5-րդ հոդվածի 7-րդ մասի
«Հակամրցակցային չեն համարվում տնտեսվարող սուբյեկտների այն համաձայնությունները,
որոնք ուղղված են նրանց մրցունակության
ապահովմանը կամ բարձրացմանը, տեխնիկական կամ տնտեսական առաջընթացին,
արտադրության խթանմանը, ապրանքների
կատարելագործմանը, ապրանքների արտահանման խթանմանը, նպաստում են սպառողների
շահերին»; Տվյալ դրույքի վերլուծությունից
պարզ է դառնում, որ հակամրցակցային համաձայնությունների կայացման համար օրինական
հնարավորություն է ընձեռնվում, քանի որ գրեթե
անհնար է դառնում շուկայում համաձայնության
մասնակիցների ունեցած մասնաբաժինների
պարզումը:
Ըստ Օրենքի (մինչև 2011 թ. Փոփոխությունները)` գերիշխող դիրքի պարզման, ինչպես
նաև գերիշխող դիրք ունեցող տնտեսվարող
սուբյեկտների
կենտրոնացված
գրանցամատյանի (ռեեստրի) վարման կարգը սահմանում էր Հանձնաժողովը։ Օրենքում 2011 թ.
ապրիլի 12-ին կատարված լրացումները և փոփոխությունները ունեցան կարևոր նշանակություն ապրանքային շուկաներում գերիշխող
դիրք ունեցող տնտեսվարող սուբյեկտների վարքագծի նկատմամբ վերահսկողության նկատմամբ, քանի որ Օրենքով սահմանված Հանձնաժողովի գործառույթներից հանվեց գերիշխող
դիրք ունեցող տնտեսվարող սուբյեկտների
կենտրոնացված ռեեստրի վարման պահանջը:
Այս
փոփոխությունների
արդյունքում
ոլորտը դարձավ ավելի դժվար վերահսկելի,
քանզի մինչ այդ Հանձնաժողովն էր կայացնում

գործառույթներն իրականացնող մարմինները
կամ կազմակերպությունները, ինչպես նաև պետական արտաբյուջետային ֆոնդերը, Ռուսաստանի Դաշնության Կենտրոնական բանկը,
ֆիզիկական անձինք, այդ թվում` անհատ
ձեռնարկատերերը [12]:
Յուրօրինակ մոտեցում ունի բելառուսական
օրենսդրությունը։ Ըստ Բելառուսի հանրապետության հակամենաշնորհային օրենքի՝ ֆիզիկական անձինք չեն համարվում տնտեսվարող
սուբյեկտ, թեպետ վերջիններս պատասխանատվություն են կրում հակամենաշնորհային օրենսդրության խախտումների համար [6]:
Համաձայն Օրենքի՝ տնտեսվարող սուբյեկտ
են հանդիսանում արտոնագրային վճար վճարողները, անհատ ձեռնարկատերերը, իրավաբանական անձինք, այլ կազմակերպություններ,
դրա ներկայացուցիչները, ներկայացուցչությունները կամ մասնաճյուղերը, անձանց խմբերը,
առևտրային ցանցերը: Սույն օրենքով նախատեսված
համակենտրոնացման
դեպքում
տնտեսվարող սուբյեկտ է համարվում նաև
ֆիզիկական անձը» [5]:
Թեև ֆիզիկական անձը կոնկրետ դեպքում
նշված է որպես տնտեսվարող սուբյեկտ, գտնում
ենք, որ օրենքում պետք է կատարվի փոփոխություն: Հիմք ընդունելով վերոգրյալը առաջարկում ենք Օրենքի 2-րդ հոդվածում և 4-րդ
հովածի 1-ին մասի տնտեսվարող սուբյեկտներ
սահմանման մեջ ավելացնել «ֆիզիկական անձ»
տերմինը:
Ինչպես արդեն նշել ենք, ՀՀ-ում տնտեսական մրցակցությունը ապահովվում է Սահմանադրությամբ: Համաձայն 2015 թ-ի ՀՀ
Սահմանադրության 59-րդ հոդվածի՝ ՀՀ-ում
երաշխավորվում է ազատ տնտեսական մրցակցությունը՝ մենաշնորհ կամ գերիշխող դիրքի
չարաշահման, հակամրցակցային հարաբերությունների և անբարեխիղճ մրցակցության
արգելման միջոցով:
Նկատի ունենալով վերոգրյալը և հիմք
ընդունելով շուկայում առկա խնդիրները՝ ստորև
կներկայացվի մենաշնորհ կամ գերիշխող դիրքի
չարաշահման ոլորտի մանրակրկիտ ուսումնասիրությունը, որն ի հայտ է բերում մի շարք
իրավական կարգավորում պահանջող հիմնահարցեր:
Շուկայում գերիշխող դիրք զբաղեցնող
տնտեսվարող սուբյեկտին կարելի է նույնացնել
շուկայական իշխանություն ունեցող ձեռնարկության հետ: Շուկայական իշխանությունը
ապրանքային շուկայի սուբյեկտներին իր կամքը
թելադրելու, ինչպես նաև մրցակցությունը
սահմանափակելու տնտեսվարող սուբյեկտի
հնարավորությունն է [13]: Ապրանքային շուկայի
սահմանումը տրված է Օրենքի 4-րդ հոդվածի 4րդ պարբերությունում, համաձայն որի՝ ապ-
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թյուններով նախադրյալներ են ստեղծում
անբարեխիղճ մրցակցության համար, պետք է
պատասխանատվության ենթարկվեն տնտեսվարող սուբյեկտներին հավասար: Կարևոր է
վերանայել Հանձնաժողովին վերապահված
լիազորությունների շարքը: Գտնում ենք, որ
կարևոր է այս ոլորում ունենալ այնպիսի
մարմին, ով կունենա բավարար իրավական
գործիքակազմ մենաշնորհների կամ գերիշխող
դիրքի ոլորտում վերահսկողություն իրականացնելու համար:

տնտեսվարող սուբյեկտին գերիշխող դիրքում
գրանցելու և գերիշխող դիրքը կորցնելու մասին
որոշումները: Քանի որ, համաձայն Օրենքի 17րդ հոդվածի Հանձնաժողովը ստեղծվում է
պետակական քաղաքականություն իրականացնելու նպատակով, այն կարելի է համարել
քաղաքական մարմին: Գտնում ենք, որ նմանատիպ վերահսկողություն իրականացնելու
համար պետք է ստեղծվի անկողմնակալ, չեզոք և
անկաշկանդ մարմին, ով օժտված կլինի խուզարկություններ իրականացնելու լիազորությամբ՝
հաշվի առնելով այն
հանգամանքը,
որ
Հանձնաժողովը իր վերլուծությունները ձևավորում էր հիմնվելով տնտեսվարող սուբյեկտներից ստացած տեղեկատվության հիման վրա:
Քանի որ խուզարկությունն ինքնին առանձին
իրավական կարգավորում պահանջող գործառույթ է, մինչ առանձին մարմնի համար կանոնադրության մշակումը, առաջարկում ենք այդ
լիազորությունը փոխանցել ՀՀ Ոստիկանության
կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչությանը կամ այն իրականացնել Հանձնաժողովի հետ համագործակցելով:
Օրենքում կարող ենք հանդիպել ևս մեկ
հակասության: Ըստ օրենքի չի արգելվում
գերիշխող դիրք ունենալը, արգելվում է վերջինիս
չարաշահումը:
Ըստ օրենքի 10-րդ հոդվածի 2-րդ մասի.
«Հայտարարագրման ենթակա կամ տնտեսական
մրցակցությունն էապես խոչընդոտող, այդ
թվում` գերիշխող դիրքի հանգեցնող կամ
գերիշխող դիրքն ամրապնդող համակենտրոնացումը թույլատրվում է Հանձնաժողովի որոշման հիման վրա, որը կարող է պարունակել նաև
համակենտրոնացման մասնակցի (մասնակիցների) համար պարտադիր կատարման ենթակա
պայմաններ և պարտավորություններ» [5]:
Վերոգրյալի վերլուծությունից պարզ է
դառնում, որ համակենտրոնացումները թույլատրվում են ավելի վաղ գերիշխող դիրք ձեռք
բերած տնտեսվարող սուբյեկտներին: Տվյալ
ոլորտը նույնպես ունի փոփոխությունների և
վերանայումների կարիք:
Ելնելով վերոգրյալից՝ կարող ենք եզրակացնել, որ թեև Հայաստանի Հանրապետությունում
այս ուղղությամբ օրենսդրության զարգացմանն
ուղղված գործողությունները շատ են, սակայն
անհերքելի է այն փաստը, որ կան շատ բացեր:
Հոդվածում ներկայացված են մի շարք խնդիրներից մի քանիսը, որոնց ուսումնասիրությունը
հանգեցնում է նրան, որ շատ կարևոր է ֆիզիկական անձանց, ովքեր իրենց գործողություններով խոչընդոտում են տնտեսական մրցակցության ապահովմանը կամ իրենց գործողու-
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Понятие, признаки и уголовно-правовая характеристика объективной стороны
убийства, совершенного с особой жестокостью
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Аннотация. Особая жестокость – обстоятельство, характеризующее объективную сторону убийства, и
превращающее деяние в квалифицирующее обстоятельство.
Обстоятельствами, характеризующими объективную сторону убийства, совершенного с особой жестокостью,
являются способ совершения убийства, другие обстоятельства, указывающие на особую жестокость
преступника, в том числе ситуация.
Ввиду многочисленности способов, характеризующих особую жестокость, перечислить их все невозможно.
Способ совершения убийства зачастую свидетельствует об особой жестокости, проявленной преступником, в
результате чего жертве причиняется невыразимо тяжелые, длительные, физические или психические страдания.
Например, сжигание человека заживо, погребение заживо, бросание человека в кипящую воду, запирание в
высокотемпературной сауне или задерживание в холодном месте, являются формами особой жестокости и
содержат в себе признаки безжалостности, изуверства и жестокости, проявленной преступником.
Особая жестокость может проявляться в виде нанесения множественных ранений, истязаний, мучений, пыток,
жестокого обращения, унижения человеческого достоинства, издевательств и других форм.
Глумление над потерпевшим или иное унижение жертвы из-за осознания неминуемой смерти, в результате
которой жертва подвергается серьезным физическим и моральным страданиям, являются, по нашему мнению,
проявлениями особой жестокости, где как способ убийства, так и другие обстоятельства, свидетельствующие
об особой жестокости преступника, могут сочетаться.
В связи с обстоятельствами совершения преступления и причинения особых мучений, страданий потерпевшему
или его родственникам, убийство следующей жертвы, так как она находится в присутствии родственника,
следует квалифицировать как убийство, совершенное с особой жестокостью.
В случаях, когда в силу таких обстоятельств, как состояние сильного алкогольного опьянения или потеря
сознания после первого удара, жертва не чувствовала особых страданий, действие преступника также
квалифицируется как убийство, совершенное с особой жестокостью.
Во всех случаях убийства, совершенного с особой жестокостью общим половым признаком являются
причинение дополнительных сильных страданий потерпевшему или его близким.
В этом случае при квалификации деяния не может быть различия между двумя равными обстоятельствами,
характеризующими особую жестокость: особо жестоким способом совершения преступления, охватываемым
умыслом виновного и другими обстоятельствами, свидетельствующими об особой жестокости виновного,
включая причинение особых пыток и страданий потерпевшему или его близким лицам.
Ключевые слова: жестокость, особая жестокость, объективная сторона, признаки, способ совершения, другие
обстоятельства, свидетельствующие об особой жестокости, действия, ситуация, близкие, оскорбление,
унижение, высмеивание, мучение, страдание.
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Abstract. A particular cruelty is a circumstance that characterizes the objective side of the murder, making the act
qualitative.
The objective aspects of a murder commited with particular cruelty are the manner in which the murder was committed,
and other circumstances that indicate the particular cruelty of the murderer, including the situation.
There are many ways to describe particular cruelty, and it is impossible to list them exhaustively.
The manner in which the murder was committed is often a clear indication of the particular cruelty shown by the
perpetrator, which resulting in the unspeakably severe, continuous, physical or mental suffering of the victim. For
example, burning a person alive, burying a person, throwing a person in boiling water, locking him in a hightemperature sauna, keeping him in a cold place are demonstrations of particular cruelty, they contain traits of cruelty
and ruthlessness of perpetrator.
Particular cruelty can be demonstrated in the form of large-scale bodily harm, torture, ill-treatment, humiliation, ridicule
and other forms.
Dishonoring the victim, humiliating or other humiliation of the victim due to the imminent realization of imminent
death, as a result of which he / she is subjected to severe physical and mental torture, is a demonstration of particular
cruelty, where both the method of murder and other circumstances of cruelty can be combined.
Due to the circumstances of the crime and intentionally torturing the victim or his / her relative with intention to cause
suffering to the next victim, as well as him / her getting murdered in the presence of a relative, should be considered as
a murder commited with paricular cruelty.
In cases where, due to circumstances, such as being in a state of heavy alcohol intoxication or losing consciousness after
the first hit, the victim has not experienced particular torture, the perpetrator's action is also qualified as a murder
commited with particular cruelty. In all cases of murder commited with particular cruelty,the common sexual feature is
to inflict additional severe torture or suffering on the victim or his or her relative. In this case, there can be no difference
in the qualification of the act in two equal circumstances characterizing a particular cruelty: a particular cruel way of
committing a crime intentionally involving the perpetrator, other circumstances proving particular cruelty, including
inflicting suffering upon the victim or his relatives.
Keywords: cruelty, particular cruelty, objective side, features, method of execution, other circumstances, actions,
situation, relative, insult, humiliation, ridicule, torment, suffering.

հետ: Հեղինակների մեկ այլ խումբ, միավորելով
հանցակազմի օբյեկտին և օբյեկտիվ կողմին
վերաբերող հանգամանքները, այն համարել է
որպես հանցակազմի օբյեկտիվ հատկանիշներ,
իսկ սուբյեկտի և սուբյեկտիվ կողմին վերաբերող
հանգամանքները՝ հանցակազմի սուբյեկտիվ
հատկանիշներ [2, էջ 45-52]: Եվ ամենևին էլ
պատահական չէ, որ ինչպես այլ դեպքերում,
այստեղ էլ երբեմն որոշակի բարդություններ են
առաջանում ծանրացնող հանգամանքներում
կատարված մի շարք սպանություններն ըստ
օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ հատկանիշների դասակարգման ժամանակ: Օրինակ, խմբի կամ կազմակերպված խմբի կողմից կատարված սպանությունը իր մեջ կրում է և օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ
հատկանիշներ
և
նրա
տեղը
դրանցից
մեկնումեկում խիստ պայմանական է: Այսպես,
ըստ Ս.Վ. Բորոդինի՝ մի խումբ անձանց կամ
կազմակերպված խմբի կողմից կատարված
սպանությունը վերաբերում է հանցակազմի
օբյեկտիվ կողմը բնութագրող ծանրացնող
հանգամանքներին, իսկ ըստ Լ.Լ.Կրուգլիկովի՝
այն սուբյեկտը բնութագրող ծանրացնող
հանգամանք է [3, էջ 90, էջ 25]:
Է.Է. Շտեմբերգի կարծիքով սպանության
դեպքում առանձին դաժանության տակ հասկացվում է ինչպես կյանքից զրկելու առանձին
դաժանությունը (օբյեկտիվ հատկանիշ), այնպես
էլ հանցավորի առանձին դաժանությունը
(սուբյեկտիվ հատկանիշ) [4, էջ 197-198]:

1850-ական թվականներից սկսած մինչ օրս
հանցակազմի տարրերի ուսումնասիրությունը,
նրանց էությունը, բովանդակությունը, օբյեկտիվ
և սուբյեկտիվ հատկանիշների առանձնահատկությունները եղել են բազմաթիվ իրավաբան
գիտնականների ուսումնասիրության առարկան:
Հայտնի ռուս իրավագետ Ա.Ն. Տրայնինը նկատել
է, որ «ինչպես առանց հանցակազմի չի կարող
խոսք լինել հանցագործության մասին, այնպես էլ
առանց
օրենքով
պահանջված
տարրերի
առկայության չի կարող խոսք լինել հանցակազմի մասին: Դրա համար էլ հանցակազմի
տարրերի ճիշտ ըմբռնումը հանդիսանում է
հանցավոր արարքի ճիշտ որակման անհրաժեշտ
պայման…» [1, էջ 17]:
Ցանկացած
սպանություն
իրենից
ներկայացնում է հանցավոր արարք կատարած
անձի վարքագիծը բնութագրող օբյեկտիվ և
սուբյեկտիվ հանգամանքների ամբողջություն:
Այնուհանդերձ,
սպանության
ծանրացնող
հանգամանքների ընդհանուր քրեաիրավական
բնութագրման և իրավաբանական ճշգրիտ
որակման, ինչպես նաև դրանց էության բացահայտման համար որոշակի նշանակություն ունի
այդ հանգամանքների դասակարգումը: Հեղինակների մի խումբ սպանության ծանրացնող
հանգամանքները դասակարգում է ըստ հանցակազմի տարրերի, որով փորձ է արվում
ներկայացնել ծանրացնող հանգամանքների
համակարգային շարադրանքը և ընդգծել այդ
հանգամանքների անխզելի կապը հանցակազմի
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այդպիսին թույլ տալու հանցավորի դիտավորությունը: Այդ մասին է վկայում նաև
«Դիտավորյալ սպանությունների վերաբերյալ
գործերով դատական պրակտիկայում ծագած
որոշ հարցերի մասին» ԽՍՀՄ Գերագույն
դատարանի պլենումի 1963 թվականի հուլիսի 3ի որոշումը, որը առանձին դաժանությունը
պայմանավորել է ոչ միայն սպանության
կատարման եղանակով, այլև հանցավորի
առանձին
դաժանությունը
վկայող
այլ
հանգամանքներով, ԽՍՀՄ Գերագույն դատարանի 1975 թվականի հունիսի 27-ի «Դիտավորյալ սպանությունների վերաբերյալ գործերով
դատական պրակտիկայի մասին», Ռուսաստանի
Դաշնության և Հայաստանի Հանրապետության
Գերագույն դատարանների համապատասխանաբար 1992 թվականի դեկտեմբերի 22-ի և 1993
թվականի դեկտեմբերի 2-ի որոշումներում
տրված
ձևակերպումները:
Հետագայում
Ռուսաստանի
Դաշնության
Գերագույն
դատարանի պլենումի 1999 թվականի հունվարի
27-ի (2009 թվականի դեկտեմբերի 3-ի խմբագրությամբ) «Սպանության գործերով դատական
պրակտիկայի մասին» որոշմամբ նույնպես
ամրագրվեց այն դրույթը, համաձայն որի՝
«Առանձին դաժանության հասկացությունը
կապվում է ինչպես սպանության եղանակի,
այնպես էլ մեղադրյալի կողմից առանձին
դաժանության դրսևորումը վկայող այլ հանգամանքների հետ: Միևնույն ժամանակ, դատական
բարձրագույն ատյանը ամրագրել է, որ
«սպանությունը կարող է համարվել առանձին
դաժանությամբ կատարված, եթե հաստատվել է,
որ այն առանձին դաժանությամբ կատարելն
ընդգրկվել է հանցավորի դիտավորությամբ» [8,
էջ
627-628]:
Բերված
ձևակերպումներից
հետևում է, որ առանձին դաժանությամբ
կատարված
սպանությունը
բնութագրող
հանգամանքներ են հանդիսանում սպանության
կատարման եղանակը, սպանության հետ կապված հանցավորի առանձին դաժանությունը
վկայող այլ հանգամանքները և առանձին դաժանությունը
հանցավորի
դիտավորությամբ
ընդգրկված լինելը: Վերոգրյալները անշուշտ
հանդիսանում են առանձին դաժանությամբ կատարված սպանության օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ
կողմի հատկանիշներ: Այսինքն՝ առանձին
դաժան
եղանակով
պայմանավորված
սպանության
կատարման
ժամանակ
հանցավորը ոչ միայն գործում է առանձին
դաժան եղանակով, այլև գիտակցում է իր
կողմից տուժողին կյանքից զրկելու եղանակի
առանձին դաժան բնույթը, ինչպես նաև
ցանկանում կամ գիտակցաբար թույլ է տալիս
տուժողի մահը հենց այդ եղանակով, իսկ
հանցավորի
առանձին
դաժանությունը
վկայող այլ հանգամանքների դեպքում

Ա.Ս. Նիկիֆորովը նույնպես նշում է, որ
սպանության դեպքում առանձին դաժանությունը հանդիսանում է միաժամանակ և օբյեկտիվ, և սուբյեկտիվ կողմի հատկանիշ [5, էջ 46]:
Ա.Ն. Պոպովի կարծիքով սպանության դեպքում առանձին դաժանությունը բնութագրում է
հանցակազմի օբյեկտիվ, սուբյեկտիվ կողմերը և
սուբյեկտը [6, էջ 472]:
Ինչպես նկատել է Ա. Ա. Թամազյանը այս
հարցի հնարավոր միասնական և ճիշտ լուծումն
ունի գործնական կարևոր նշանակություն
թեկուզև այն պատճառով, որ հանցակազմի
սուբյեկտիվ կողմին՝ շարժառիթին, նպատակին
առնչվող ծանրացնող հանգամանքները մեկ
հանցագործության մեջ մրցակցում են և չեն
կարող զուգորդվել, իսկ հանցակազմի այլ տարրերին առնչվող ծանրացնող հանգամանքները
զուգորդվում են, համատեղվում, համակցվում
[7, էջ 50]:
Ավանդաբար, ինչպես ցարական Ռուսաստանի 1845 և 1903 թվականների Օրենքների
ժողովածուներով, այնպես էլ Խորհրդային
Ռուսաստանի 1922 և 1926 թվականների,
Խորհրդային Հայաստանի 1922 և 1927 թվականների քրեական օրենսգրքերով սահմանված
«տուժողի համար առանձնակի տանջալի եղանակով կատարված սպանությունը» և հետագայում դրա փոխարեն Ռուսաստանի 1960 և 1996
թվականների և Հայաստանի Հանրապետության
1961 և 2003 թվականների քրեական օրենսգրքերով ամրագրված «առանձին դաժանությամբ
կատարված սպանությունը», ելնելով կատարված արարքի օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ հատկանիշների առանձնահատկություններից, հանցակազմի հատկանիշների դասակարգման մեջ
վերաբերել է հանցակազմի օբյեկտիվ կողմին,
եղել և մնացել որպես հանցակազմի օբյեկտիվ
կողմը բնութագրող ծանրացնող հանգամանք:
Փաստորեն, առանձին դաժանությունը
ընդունված է համարել սպանության օբյեկտիվ
կողմը բնութագրող և արարքը որակյալ դարձնող
հանգամանք: Սպանության գործերով դատական պրակտիկայի վերլուծությունը նույնպես
հաստատում է, որ մեծամասամբ հանցագործության կատարման եղանակն է վկայում արարքում առանձին դաժանության առկայության
կամ բացակայության մասին:
Մենք կողմնակից ենք առանձին դաժանությունը հանցակազմի օբյեկտիվ կողմը բնութագրող ծանրացնող հանգամանք համարելուն,
սակայն տուժողին կյանքից զրկելու եղանակի
հետ մեկտեղ խիստ կարևորում ենք նաև
հանցակազմի սուբյեկտիվ կողմին վերաբերող
այնպիսի հանգամանքները, ինչպիսիք են,
մասնավորապես՝ տուժողին հենց այդ եղանակով
կյանքից զրկելու, նրան կամ նրա մերձավորին
առանձին տառապանք պատճառելու կամ
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Ս.Ի. Տիշկևիչի կարծիքով առանձին դաժանությունը կարող է դրևորվել տուժողին առանձին ֆիզիկական կամ հոգեկան տառապանք
պատճառելով, ինչպես նաև սպանության կատարման ժամանակ վայրագության, առանձնակի անողոքության և անգթության դրսևորմամբ [13, էջ 47]:
Վ.Գ. Բելյաևը և Ն.Մ. Սվիդլովը նույնպես
գտնում են, որ սպանության դեպքում առանձին
դաժանության հիմնական դրսևորումը պայմանավորված է տուժողին կյանքից զրկելու եղանակով: Չնայած դրան, հեղինակները գտնում են,
որ որոշ դեպքերում սպանության առանձին
դաժանությունը որոշվում է և այլ հանգամանքների հաշվառմամբ: Այդպիսիք են՝
1. տուժողի մերձավորի ներկայությամբ
կատարված սպանությունը, երբ հանցավորը
գիտակցել է նրանց առանձին տառապանք
պատճառելը:
2. դիակն անարգանքի ենթարկելը, բացառությամբ
հանցագործությունը
թաքցնելու
նպատակով դիակի ոչնչացման կամ մասնատման դեպքերի:
3. կյանքից զրկելուց առաջ կամ սպանության ընթացքում տուժողին դիտավորությամբ
կտտանքների կամ խոշտանգման ենթարկելը
[14, էջ 26-27]:
Փաստորեն, սպանությունը առանձին դաժանությամբ կատարված լինելը հավաստող
հանգամանքների հարցում նույնպես միասնական դիրքորոշում գոյություն չունի: Հեղինակների մի խումբ գտնում է, որ առանձին դաժանությունը վկայող հանգամանքները վերաբերում
են սպանության կատարման եղանակին,
այսինքն՝ հանցակազմի օբյեկտիվ կողմին, մեկ
այլ խումբ գտնում է, որ եղանակից բացի
առանձին դաժանության մասին վկայում են նաև
սուբյեկտիվ կողմի հանգամանքները: Երրոդ
խումբ հեղինակները գտնում են, որ եղանակից
բացի առանձին դաժանության մասին կարող են
վկայել նաև հանցավորի առանձին դաժանությունը վկայող այլ օբյեկտիվ հանգամանքներ,
իսկ չորրորդ խումբ հեղինակների կարծիքով
առանձին դաժանությունը վկայող հանգամանքների շարքին են դասվում ինչպես հանցագործության օբյեկտիվ, այնպես էլ սուբյեկտիվ
հատկանիշները, այդ թվում նաև հանցավորի
անձը և կատարված արարքը բնութագրող բոլոր
հանգամանքները:
Այս ամենով հանդերձ, ինչպես նկատել ենք,
առանձին դաժանությունը ընդունված է համարել հանցակազմի օբյեկտիվ կողմը բնութագրող
և արարքը որակյալ դարձնող հանգամանք,
որքանով որ մեծամասամբ հանցագործության
կատարման եղանակն և արտաքին այլ
հանգամանքններն են վկայում արարքում
առանձին դաժանության առկայության կամ

հանցավորը հիմնականում չի գործում
առանձին դաժան եղանակով, սակայն
գիտակցում է իր կողմից տուժողին կյանքից
զրկելու իրավիճակի, ամբողջական հանգամանքների առանձին դաժան բնույթը, ինչպես
նաև ցանկանում կամ գիտակցաբար թույլ է
տալիս տուժողի մահը հենց այդ կերպ:
Տվյալ դեպքում արարքի որակման հարցում
որևէ տարբերակում չի կարող լինել առանձին
դաժանությունը բնութագրող երկու հավասարարժեք հանգամանքների՝ հանցագործության կատարման առանձին դաժան եղանակի և
առանձին դաժանությունը վկայող այլ հանգամանքների, այդ թվում տուժողին և (կամ) մերձավորներին առանձին տանջանք և տառապանք
պատճառելու մեջ:
Տուժողին անարգելը, ստորացնելը կամ
մոտալուտ մահվան գիտակցմամբ պայմանավորված այլ նվաստացումները և դրանց
արդյունքում նրան ուժեղ ֆիզիկական և (կամ)
հոգեկան տանջանքներ և տառապանք պատճառելը առանձին դաժանության դրևորումներ են,
որտեղ թե սպանության կատարման եղանակը,
և թե հանցավորի առանձին դաժանությունը
վկայող այլ հանգամանքները կարող են
համատեղվել և զուգորդվել:
Մ.Ս. Կորոբելնիկովը առանձին դաժանությունը կապում է ինչպես հանցագործության
կատարման եղանակի, այնպես էլ հանցակազմի
սուբյեկտիվ կողմի հատկանիշների հետ: Վերջինս առանձին դաժանությունը վկայող այլ հանգամանքների տակ նկատի է առնում բացառապես սուբյեկտիվ կողմի հատկանիշները [9, էջ
14]:
Տ.Վ. Կոնդրաշովան նույնպես առանձին
դաժանությունը կապում է հանցագործության
կատարման եղանակի հետ՝ որպես հանցակազմի օբյեկտիվ կողմի հատկանիշներից մեկի,
և որոշ չափով սուբյեկտիվ բնույթի հատկանիշների հետ, մասնավորապես՝ պայմանավորված
հանցավորի անձով [10, էջ 75]:
Ա.Ն. Իգնատովի կարծիքով առանձին դաժանությունը կարող է դրսևորվել նախ միչև մահ
պատճառելը տուժողին առանձին ֆիզիկական
կամ հոգեկան տառապանք պատճառելով, ապա՝
տուժողի մերձավորների ներկայությամբ կատարված սպանության դեպքում՝ վերջիններիս
առանձին հոգեկան տառապանք պատճառելով
[11, էջ 11]:
Ա.Ն. Կրասիկովը առանձին դաժանությամբ
կատարված սպանության շարքին է դասում
միայն սպանության կատարման եղանակը,
մասնավորապես՝ հանցավորի այնպիսի գործողությունները, ինչպիսիք են՝ կյանքից զրկելուց
առաջ տուժողին մեծ թվով վնասվասծքներ
հասցնելը, տանջելը, խոշտանգելը, անձին ողջակիզելը և այլն [12, էջ 68]:
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2) հանրորեն վտանգավոր հետևանքները, 3)
պատճառական կապը հանրորեն վտանգավոր
արարքի և հանրորեն վտանգավոր հետևանքի
միջև, 4) հանցագործության կատարման տեղը,
ժամանակը, եղանակը, իրադրությունը, գործիքներն ու միջոցները:
Անձի հանրորեն վտանգավոր վարքագծի
արտաքին դրսևորումը օրենսդրի կողմից ձևակերպվել է ոչ այլ կերպ, քան «արարք» եզրույթով,
որն իր մեջ ներառում է այդ վարքագծի երկու
ձևերը՝ գործողությունը և անգործությունը:
Հանրորեն վտանգավոր վարքագծի արտաքին
դրսևորումը օրեսնդրի կողմից «արարք» եզրույթով ձևակերպելը բխում է հանցագործության
հասկացության օրենսդրական ձևակերպումից,
համաձայն որի հանցագործություն է համարվում մեղավորությամբ կատարված հանրության
համար վտանգավոր այն արարքը, որը
նախատեսված է քրեական օրենսգրքով:
Սպանության օբյեկտիվ կողմը արտահայտվում է ապօրինաբար մեկ ուրիշին դիտավորությամբ կյանքից զրկելու մեջ: «Ապօրինաբար»
եզրույթի կիրառումը կարևոր նշանակություն
ունի, որքանով որ ապօրինաբար չդիտվող գործողությունների արդյունքում (օրինակ՝ անհրաժեշտ պաշտպանության սահմաններում կամ
ծայրահեղ անհրաժեշտության վիճակում) այլ
անձի կյանքից զրկելը ոչ միայն սպանություն,
այլև ընդհանրապես որևէ հանցագործություն չի
համարվում:
Օբյեկտիվ կողմից սպանության պարտադիր
հատկանիշներն են՝
ա. այլ անձին կյանքից զրկելուն ուղղված
գործողությունը կամ անգործությունը,
բ. տուժողի մահը որպես հանցագործության
պարտադիր հետևանք,
գ. պատճառական կապը հանցավոր գործողության
(անգործության)
և
հանցավոր
հետևանքի միջև:
Ինչ վերաբերում է հանցագործության օբյեկտիվ կողմի ֆակուլտատիվ հատկանիշ հանդիսացող հանցագործության կատարման եղանակին, իրադրությանը և այլ հանգամանքներին,
ապա այն դեպքում, երբ նրանք հանդես են գալիս
որպես սպանության հիմնական հանցակազմը
որակյալ դարձնող հատկանիշ, հանցավորի
արարքը ենթակա է որակման որպես ծանրացնող հանգամանքներում կատարված սպանություն: Որպես օրինակ կարող են հանդիսանալ
առանձին դաժանությամբ կամ շատերի կյանքի
համար վտանգավոր եղանակով կատարված
սպանությունները և այլն:
Ինչպես նկատել է Մ.Վ. Գրիգորյանը հանցագործության օբյեկտիվ կողմը բնութագրող
պարտադիր և ֆակուլտատիվ (ոչ պարտադիր)
հատկանիշների փոխհարաբերության վերաբերյալ «հանցակազմի օբյեկտիվ կողմի համար

բացակայության մասին: Այսինքն, առանձին
դաժանության դրևորման մասին առաջին հերթին վկայում են արարքի արտաքին հատկանիշները: Անշուշտ կարևորվում է նաև տուժողին
առանձին տառապանք պատճառելու հանցավորի դիտավորությունը, որի մասին առավել
մանրամասն անդրադարձ կարվի առանձին
դաժանությամբ կատարված սպանությունների
սուբյեկտիվ հատկանիշների վերլուծության
ժամանակ:
Նախքան սպանության և առանձին դաժանությամբ կատարված սպանության օբյեկտիվ
կողմի վերլուծությանն անդրադառնալը, կարծում ենք, նպատակահարմար է քրեական իրավունքի տեսությամբ հաստատված դրույթների
շրջանակներում համառոտակի անդրադառնալ
ընդհանրապես հանցագործության օբյեկտիվ
կողմի ընդհանուր բնութագրին, հասկացությանը, պարտադիր տարրերին, հանցավոր
արարքի որակման հարցում ունեցած դերին ու
նշանակությանը:
Այսպես, քրեական իրավունքի տեսության
մեջ հանցագործության օբյեկտիվ կողմ ասելով
հասկացվում է որոշակի տեղում, ժամանակում,
պայմաններում կատարվող և քրեաիրավական
պաշտպանության օբյեկտներին վնաս պատճառող հանրորեն վտանգավոր արարքի արտաքին կողմը, նրա արտաքին դրսևորումը՝
հանցավոր նպատակի իրագործումը: Հանցագործության արտաքին կողմը, նրա դրսևորումը՝
հանցավոր նպատակի իրագործումը, վերջին
հաշվով՝ հանցագործության կատարումը, հանդիսանում է անձի հանցավոր գործունեության
հիմնական նպատակի իրականացումը: Դրանով
էլ պայմանավորված է հանցագործության
օբյեկտիվ կողմի խիստ կարևոր դերն ու
նշանակությունը: Այդ մասին է վկայում նաև այն,
որ քրեական օրենսգրքի հատուկ մասի համապատասխան հոդվածների դիսպոզիցիաներում առավել հաճախ ամրագրվում է հենց
հանցագործության օբյեկտիվ կողմի հատկանիշները:
Քրեական օրենքի դիսպոզիցիայում նկարագրվում է հանցավոր ոտնձգության այն արտաքին հատկանիշները, որոնք ամբողջության մեջ
կազմում և բնութագրում են հանցակազմի
օբյեկտիվ կողմը: Հանցագործության արտաքին
կողմի տարրերը քրեական օրենքում նկարագրված են որպես հանցագործության օբյեկտիվ
կողմը բնութագրող հանցակազմի հատկանիշներ: Հանցագործության օբյեկտիվ կողմի
պարտադիր տարրերը միշտ հանդիսանում են
հանցակազմի հատկանիշներ: Քրեական իրավունքի տեսության համաձայն հանցակազմի
օբյեկտիվ կողմն իր մեջ ընդգրկում է. 1) հանրորեն վտանգավոր արարքի (գործողություն կամ
անգործություն) արտաքին, ֆիզիկական կողմը,
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է արտաքին աշխարհում, որը միշտ ունի
կոնկրետ դրսևորում, կատարվում կամ թույլ է
տրվում կոնկրետ տեղում, կոնկրետ ժամանակ,
կոնկրետ իրավիճակում, կոնկրետ պայմաններում, կոնկրետ անձի կամ անձանց կողմից:
Արարքի հանրորեն վտանգավորությունը արտահայտվում է կոնկրետ հասարակական հարաբերություններին վնաս հասցնելով, իսկ արարքի
հանրային
վտանգավորության
աստիճանը
պայմանավորվում է պատճառված վնասի չափով
և բնույթով:
Հանրորեն վտանգավոր արարքի կարևոր
հատկանիշերից են նաև նրա գիտակցված և
կամային լինելը, այսինքն՝ անձի կողմից իր
կատարած հանցավոր արարքի փաստական
հանգամանքների գիտակցումը և արարքի
կատարման կամահայտնության դրսևորումը:
Անձը գիտակցում է իր կողմից կատարած
արարքի փաստական էությունը, հանրորեն
վտանգավորությունը: Անձը գիտակցում է թե ինչ
հանցանք է կատարում, ում նկատմամբ, ինչ
եղանակով և նախատեսում է արարքի հանրորեն
վտանգավոր հետևանքների առաջացումը կամ
դրա առաջացման հնարավորությունը:
Փաստորեն քրեաիրավական գործողությունը մարդու հանրորեն վտանգավոր, հակաօրինական, գիտակցված և կամային հատկանիշներով օժտված ակտիվ վարքագիծն է, իսկ
քրեաիրավական
անգործությունը՝
մարդու
վարքագծի պասիվ ձևն է, որն արտահայտվում է
կոնկրետ այնպիսի գործողություն չկատարելու
մեջ, որն անձը պարտավոր էր և կարող էր
կատարել: Իսկ ընդհանուր առմամբ հանցագործության օբյեկտիվ կողմի պարտադիր հատկանիշներին բնորոշ են հանցավոր գործողության
կամ անգործության դրսևորումը, նրա հանրորեն
վտանգավոր և հակաօրինական բնույթի
գիտակցված և կամային լինելը:
Սպանությունը հիմնականում կատարվում է
գործողությամբ՝ տուժողի օրգանիզմի վրա
անմիջական
ֆիզիկական
ներգործության
միջոցով, որը կարող է դրսևորվել հրազենի,
դանակի կամ այլ առարկաների գործադրմամբ,
հրկիզման, պայթունի, թունավորման և այլ
եղանակներով:
Անգործությամբ կատարվող սպանությունների թիվը անհամեմատ քիչ է: Այն հիմնականում
դրսևորվում է տուժողի նկատմամբ հանցավորի
պարտավորությամբ պայմանավորված վերջինիս
մահը կանխող կոնկրետ հնարավոր գործողությունները դիտավորությամբ չկատարելու մեջ:
Անգործությամբ կատարվող սպանությունների
դասագրքային օրինակներ են՝ սպանության
նպատակով բժշկի կողմից հիվանդին օգնություն
ցույց չտալը, նույն նպատակով մոր կողմից
նորածին երեխային չկերակրելը և այլն:

ընդհանրապես
ֆակուլտատիվ
համարվող
հատկանիշը ձեռք է բերում պարտադիր
հատկանիշի նշանակություն, երբ օրենսդրի
կողմից ուղղակիորեն նախատեսվում է որպես
այս կամ այն կոնկրետ հանցակազմի ատրիբուտ
(որոշիչ, անկապտելի հատկանիշ`հեղ.): Այսպես,
օրինակ՝ ըստ վերը ներկայացված դասակարգման՝
հանցագործության
կատարման
եղանակը օբյեկտիվ կողմի ֆակուլտատիվ
հատկանիշ է, բայց այն պարտադիր հատկանիշի
նշանակություն ունի ծանրացնող հանգամանքներում կատարված սպանության համար, քանի
որ այստեղ օրենսդիրը ոտնձգության կատարման եղանակը (առանձին դաժանությունը)
ընդգրկել է իբրև քննարկվող հանցակազմի
հատկանիշ» [15, էջ 82-83]:
Եթե հանցագործության օբյեկտիվ կողմի
հատկանիշների թվարկման հարցում տարակարծություններ չկան, ապա նույնը չի կարելի ասել
օբյեկտիվ կողմի այդ հատկանիշները պարտադիր և ֆակուլտատիվ հատկանիշների թվին
դասելու մասով: Եվ եթե հանցագործության
կատարման տեղը, ժամանակը, իրադրությունը,
գործիքներն ու միջոցները բոլոր հետազոտողների կողմից դասվել են օբյեկտիվ կողմի
ֆակուլտատիվ հատկանիշների թվին, այդ թվում
և այն դեպքերում, երբ նրանք կոնկրետ
գործերով հանդես են եկել որպես հանցակազմը
որակյալ դարձնող հատկանիշ և այդ առումով
ձեռք են բերել պարտադիր հատկանիշի
նշանակություն, ապա նույնը չի կարելի ասել
օբյեկտիվ կողմի պարտադիր հատկանիշներ
համարվող հանցավոր հետևանքների և արարքի
ու հետևանքների միջև պատճառական կապի
մասին: Վերջիններիս կարծիքով բոլոր հանցակազմերի համար որպես պարտադիր հատկանիշ
կարող է լինել միայն հանրորեն վտանգավոր
արարքը (գործողությունը կամ անգործությունը), իսկ մյուս հատկանիշները ֆակուլտատիվ են՝ ոչ պարտադիր, այդ թվում՝ հանցավոր հետևանքը և հանցավոր արարքի ու
հետևանքի
միջև
պատճառական
կապը,
որքանով որ վերջիններս, ի տարբերություն
հանրորեն վտանգավոր արաքի, որպես պարտադիր հատկանիշ չեն կարող հանդես գալ ձևական
հանցակազմերով հանցագործություններում:
Բոլոր դեպքերում քրեական պատասխանատվության
միակ
հիմքը
հանցանք,
այսինքն՝ այնպիսի արարք կատարելն է, որն
իր մեջ պարունակում է քրեական օրենքով
նախատեսված հանցակազմի բոլոր հատկանիշները: Այսինքն, արարքը ցանկացած
հանցակազմի պարտադիր հատկանիշ է, որը
դրսևորվում է հանրորեն վտանգավոր և
հակաօրինական
գործողություններով
կամ
անգործությամբ: Արարքը (գործողությունը կամ
անգործությունը) անձի վարքագծի դրսևորումն
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Սպանությունը հնարավոր է կատարել նաև
հոգեբանական ներգործությամբ: Ինչպես նշում է
պրոֆեսոր Լ.Լ. Կրուգլիկովը, հոգեբանական
ներգործությունը նույնքան մահվան մտածված
պատճառ է, որքան որ ֆիզիկական ներգործություն հանդիսացող կրակոցը, դանակահարությունը և այլն [16, էջ 22]:
Հանցագործության
օբյեկտիվ
կողմի
կարևոր հատկանիշներից է հանրորեն վտանգավոր հետևանքը, որը հանդիսանում է հանցավոր
գործողության կամ անգործության արդյունքը և
նյութական հանցակազմերի դեպքում նկարագրված է օրենքի դիսպոզիցիայում:
Սպանությունը նյութական հանցակազմ
ունեցող հանցագործություն է, որն ավարտվում
է հանցավոր հետևանքի առաջացմամբ:
Հանցագործության օբյեկտիվ կողմի պարտադիր հատկանիշներից է հանցավոր գործողության կամ անգործության և հետևանքի միջև
պատճառական կապի առկայությունը, որը
քրեական պատասխանատվության անհրաժեշտ
պայմաններից մեկն է:
Չնայած պատճառական կապի հավաստումը շատ դեպքերում առանձին դժվարություն
չի ներկայացնում, այնուամենայնիվ, որոշ դեպքերում այն իրենից որոշակի բարդություններ է
առաջացնում:
Պատճառական կապի առկայությունը կամ
բացակայությունը կապված չէ մեղքի հետ, այն
անձի գիտակցական և կամային վերաբերմունքից անկախ գոյություն ունեցող օբյեկտիվ
երևույթ է: Պատճառական կապի առկայությունը բոլոր դեպքերում չէ, որ նշանակում է
մեղքի
առկայություն:
Եվ
ինչպես
հին
հռոմեացիներին
հայտնի
տրամաբանական
կանոնն էր ասում՝ «դրանից հետո՝ պարտադիր
չի նշանակում դրա պատճառով»:
Ընդունված է համարել, որ հանցավոր
գործողության
և
հետևանքի
միջև
պատճառական կապը կարող է առկա համարվել,
եթե հանցավորի գործողությունները ժամանակի
առումով նախորդել են հանցավոր արդյունքի
առաջացմանը, հանդիսացել են հանցավոր
արդյունքի
առաջացման
անհրաժեշտ
և
պարտադիր պայման:
Ինչպես նկատել է ակադեմիկոս Վ. Ն.
Կուդրյավցևը սպանության հանցակազմում
պատճառական կապը առավել կարճ է,
անմիջական [17, էջ 146]:
Ինչպես նշել է Ա. Ա. Թամազյանը
«հետևանքը
պետք
է
լինի
հանցավոր
գործողության (անգործության) անհրաժեշտ
արդյունք: Անձի գործողությունը միայն այն
դեպքում կարող է համարվել պատճառ, եթե դրա
կատարման
պահին
այն
հետևանքի
առաջացման համար անհրաժեշտ և պարտադիր

պայման է, առանց որի նման հետևանք չէր
կարող առաջանալ» [18, էջ 13]:
Սպանության օբյեկտիվ կողմը դրսևորվում
է այլ անձին ապօրինաբար կյանքից զրկելու մեջ:
Քննարկվող
հանցակազմի
որակյալ
հատկանիշը առանձին դաժանությունն է:
Չնայած բոլոր սպանություններին հատուկ է
դաժանությունը, սակայն հանցանքը որպես
առանձին
դաժանությամբ
կատարված
սպանություն որակելու համար պահանջվում է
ոչ թե ցանկացած, այլ հատուկ, բացառիկ, կամ
ինչպես ձևակերպված է օրենքում՝ առանձին
դաժանություն: Հայաստանի Հանրապետության
և
Ռուսաստանի
Դաշնության
քրեական
օրենսգրքերով
սահմանված
առանձին
դաժանությամբ
կատարված
սպանության
համատեքստում
օրենքը
առանձին
դաժանությունը
կապում
է
ինչպես
սպանության կատարման եղանակի, այնպես
էլ
հանցավորի
կողմից
առանձին
դաժանության դրսևորումը վկայող այլ
հանգամանքների հետ: Որպես առանձին
դաժանության հատկանիշ, մասնավորապես,
կարող են դիտվել այն դեպքերը, երբ կյանքից
զրկելուց առաջ կամ սպանության ընթացքում
տուժողի նկատմամբ կիրառվել են տանջանքներ,
խոշտանգում կամ նա ենթարկվել է ծաղրուծանակի կամ սպանությունը կատարվել է
այնպիսի եղանակով, որը հանցավորի համար
ակնհայտորեն կապված է տուժողին առանձնակի տանջանքներ պատճառելու հետ (մեծ
թվով մարմնական վնասվածքներ հասցնելը,
տանջալիորեն ազդող թույն օգտագործելը,
մարդուն կենդանի այրելը, երկար ժամանակ
սննդից, ջրից զրկելը և այլն):
Առանձին դաժանությունը կարող է դրսևորվել նաև այն ժամանակ, երբ սպանությունը
կատարվել է տուժողի մերձավորների ներկայությամբ և հանցավորը գիտակցել է, որ իր գործողություններով նրանց հատուկ տառապանք է
պատճառում:
Առանձին դաժանությունը կարող է համարվել նաև հաջորդ զոհի ներկայությամբ կատարված սպանությունը, երբ հանցավորը նախատեսել է, գիտակցել իր գործողություններով
վերջինիս հատուկ ցավ և տառապանք պատճառելը:
Փաստորեն առանձին դաժանությունը
դա սպանությունից առաջ կամ սպանության
կատարման ընթացքում տուժողին մահվան
հետևանքի առաջացման համար ոչ պարտադիր, դրա շրջանակից դուրս, առանձին,
հավելյալ, ուժեղ, ծանր ֆիզիկական և (կամ)
հոգեկան տառապանք պատճառելն է:
Առանձին դաժանություն կարող է դրսևորվել նաև այն ժամանակ, երբ տուժողին առանձին
տանջանք և տառապանք պատճառելու եղանա-
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հնարավորություն
կանխելու
հանցավոր
հետևանքի առաջանալը միտումնավոր չի անում
այդ: Նույնը վերաբերում է անձին սահմանվածից
բարձր կամ ցածր ջերմային ռեժիմով պայմաններում
պահելու
եղանակով
կատարված
սպանության դեպքերին:
Սպանության առանձին դաժանությունը
բնութագրող եղանակները բազմաթիվ են և
հնարավոր չէ նրանց սպառիչ թվարկումը:
Սակայն նրանց բոլորի համար որպես ընդհանուր սեռային հատկանիշ կարող է հանդիսանալ տուժողին կամ նրա մերձավորին
լրացուցիչ տանջանք կամ տառապանք
պատճառելը: Նման դիրքորոշումը կիսում են
նաև բազմաթիվ հեղինակներ:
Արդեն իսկ նկատել ենք, որ դաժանությունը
կարող է արտահայտվել մեծ թվով մարմնական
վնասվածքներ
հասցնելու,
խոշտանգման,
տանջահարման, մարդկային արժանապատվությունը ստորացնելու, ծաղրուծանակի և այլ
եղանակներով: Որոշ դեպքերում սպանության
կատարման եղանակը ակնհայտորեն վկայում է
հանցավորի դրսևորած առանձին դաժանության
մասին: Օրինակ՝ անձին կենդանի կիզելը, կենդանի թաղելը, շիկացած երկաթով այրելը,
եռացող ջրի մեջ մցնելը, բարձր ջերմային ռեժիմով շոգեբաղնիքում փակելը, սառնարանային
պայմաններում պահելը առանձին դաժանության դրսևորման եղանակներ են, որպիսիք
իրենց մեջ կրում են հանցագործի դրսևորած
անողոքության, անգթության, անասելի դաժանության հատկանիշներ: Նման պայմաններում
կատարված սպանությունները ենթակա են
որակման որպես առանձին դաժանությամբ
կատարված սպանություններ:
Քննարկվող ծանրացնող հատկանիշ է
պարունակում նաև հանցագործության կատարման այնպիսի եղանակը, ինչպիսին տանջանքն է,
որի տակ հասկացվում է տուժողին իր կենսական պահանջմունքներից՝ սննդից, ջրից, ջերմությունից տևական ժամանակով զրկելը կամ նրան
անբարենպաստ՝ լուսային, ջերմային, անհամեմատ սառը կամ տաք պայմաններում տեղավորելը կամ պահելը և դրա արդյունքում՝
տուժողին առանձին տառապանք պատճառելը:
Առանձին դաժանության մասին է վկայում
նաև տուժողին տևական ժամանակով կամ
որոշակի ընդմիջումներով ոտքերով և ձեռքերով
հարվածներ հասցնելու հետևանքով դիտավորությամբ կյանքից զրկելը:
Առանձին
դաժանությամբ
կատարված
սպանությունը նյութական հանցակազմ ունեցող
հանցագործություն է, որի պարտադիր հատկանիշը հանցավոր գործողության կամ անգործության
արդյունք
հանդիսացող
հանցավոր
հետևանքն է: Իրավաբանական գրականության
մեջ տարբեր կարծիքներ են հայտնվել առանձին

կով սպանելու հանցավորի դիտավորությունը
հանգամանքների բերումով չի իրականացվել և
տուժողը առանձին տանջանք կամ տառապանք
չի զգացել, մասնավորապես՝ կապված ալկոհոլային ուժեղ հարբածության վիճակում
գտնվելու կամ առաջին հարվածից հետո
գիտակցությունը կորցրած լինելու հետ:
Ա.Ն. Պոպովը առանձին դաժանությամբ
կատարված սպանության օբյեկտիվ հատկանիշները պայմանավորում է՝
ա. սպանության կատարման եղանակով,
որի դեպքում տուժողին պատճառվում է տևական, ուժեղ ֆիզիկական ցավ և տառապանք,
բ. սպանության իրավիճակով, որի դեպքում
տուժողին կամ նրա մերձավորին պատճառվում
է առանձնակի հոգեկան տառապանք,
գ. սպանության կատարման ժամանակ
հանցավորի առանձին դաժանությունը վկայող
այլ օբյեկտիվ հանգամանքներով [19, էջ 392]:
Փաստորեն հեղինակը նույնպես օբյեկտիվ
կողմից առանձին դաժանության դրսևորումները
կապում է սպանության կատարման եղանակի,
հանցագործության կատարման իրավիճակի,
ինչպես նաև հանցավորի կողմից առանձին
դաժանություն դրսևորելու մասին վկայող այլ
օբյեկտիվ հանգամանքների հետ:
Առանձին դաժանությունը հիմնականում
դրսևորվում է ակտիվ գործողությամբ, սակայն
այն կարող է դրսևորվել նաև անգործությամբ,
որի դասագրքային օրինակների մասին արդեն
նշել ենք: Ավելացնենք միայն, որ վերջին դեպքում
սպանությունը
համարվում
է
առանձին
դաժանությամբ կատարված, երբ հանցավորի
վրա դրված է եղել հանցավոր հետևանքների
առաջացման կանխումն ու խափանումը և
հանցավորի
դրսևորած
անգործությունը
պայմանավորված է նրա կողմից տուժողին
առանձին
տանջանքներ
պատճառելու
դիտավորությամբ: Տվյալ դեպքում, ինչպես
նկատել են Պ.Յու. Կոնստանտինովը, Ա. Ա. ՏերԱկոպովը
և
այլք,
անգործությունը
իր
հոգեֆիզիկական բնույթով չի տարբերվում
գործողությունից: Դրսևորման այս երկու ձևերն
էլ հանդիսանում են անձի նյարդային վարքագծի
արդյունք [20, էջ 7-10, էջ 29; 21, N 4 (20)]:
Որոշ դեպքերում առանձին դաժանությամբ
սպանությունը օբյեկտիվ կողմից իր մեջ կրում է
գործողության և անգործության համատեղ
դրսևորում, երբ գործողությունը ստեղծում է
հանցավոր հետևանքի առաջացման իրական
վտանգ, իսկ տևական ժամականով անգործությունը հանգեցնում է հանցավոր հետևանքի՝
տուժողին մահվան առաջացմանը: Օրինակ՝
դանդաղ և տանջալիորեն ազդող թույնի օգտագործման միջոցով սպանություն կատարելիս
հանցավորը նախ տուժողին թունավորում է,
ապա ունենալով տևական ժամանակ և
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կարծիքով, նման դեպքում, հանցավորի արարքը
ենթակա է որակման որպես առանձին դաժանությամբ կատարված սպանության նախապատրաստություն, որքանով որ մարդու մահը
արդեն իսկ դադարեցրել է նրա կյանքի քրեաիրավական պաշտպանությունը և տվյալ դեպքում անձի մահը հանցավորի գործողության
հետևանք չէ, այն պատճառական կապի մեջ չի
գտնվում հանցավորի գործողությունների հետ
[26, էջ 79]: Հեղինակների մեկ այլ խումբ էլ նշում
է, որ նման դեպքում ակնհայտ է, որ հանցավորն
իր գործողություններով
ամեն ինչ արել է
տուժողին առանձին դաժանությամբ սպանելու
համար, սակայն հանցավոր հետևանքը չի
առաջացել նրա կամքից անկախ պատճառներով,
հետևաբար նման դեպքում հանցավորի արարքը
պետք է որակել որպես առանձին դաժանությամբ կատարված սպանության փորձ: Օ.Ա.
Արտյուշինայի կարծիքով քրեական օրենսդրությունը պաշտպանում է ոչ այնքան տուժողի
կյանքը, որքան մարդկային կյանքն ամբողջությամբ որպես բարձրագույն արժեք [27, էջ 36]:
Առանձին
դաժանությամբ
կատարված
սպանության օբյեկտիվ կողմի հաջորդ պարտադիր հատկանիշը պատճառական կապն է
հանցավոր գործողության (անգործության) և
հանրորեն վտանգավոր հետևանքի միջև:
Ինչպես ցանկացած սպանության դեպքում,
այնպես էլ առանձին դաժանությամբ կատարված սպանության դեպքում հետևանքը պետք է
լինի հանցավոր գործողության (անգործության)
անհրաժեշտ արդյունք: Անձի գործողությունը
(անգործությունը) միայն այն դեպքում կարող է
համարվել պատճառ, եթե դա կատարման
պահին այն հետևանքի համար անհրաժեշտ և
պարտադիր պայման է, առանց որի նման
հետևանք չէր կարող առաջանալ:
Որոշ հեղինակների կարծիքով առանձին
դաժանությամբ
կատարված
սպանություն
պետք է համարել նաև հանցավորի հետ
ազգակցական
հարաբերությունների
մեջ
գտնվող անձի սպանությունը [28, էջ 126]:
Այն, որ բռնությունն ու դաժանությունը
խաթարում են մարդկային արժեհամակարգը,
բարեկեցությունն ու հոգևոր բավարարվածությունը՝ հասկանալի է: Հասկանալի է նաև, որ
մերձավորի նկատմամբ հանցանք կատարածը ի
վիճակի է այլ անձանց նկատմամբ առավել ծանր
հանցանք կատարել, սակայն հենց միայն այդ
համարել ծանրացնող հանգամանք ընդունելի չէ
և կարծում ենք կարիք չկա այս հարցում կրկին
վերադառնալ միջնադար:
Չնայած տուժողի վարքագիծը քննարկվող
հանցակազմի կառուցվածքային հատկանիշ չի
հանդիսանում, այնուհանդերձ օրեսնդրությունը
և դատական պրակտիկան կարևորում են
տուժողի վարքագծի բացահայտումը և գտնում,

դաժանությամբ
կատարված
սպանության
հետևանքի վերաբերյալ: Այսպես, Ս.Վ. Բորոդինը
նշում է, որ առանձին դաժանությամբ սպանության
դեպքում
առաջացած
արդյունքը
(հանրորեն վտանգավոր հետևանքը) հանդիսանում է ոչ թե տուժողի մահը, այլ առանձին
դաժանությունը [22, էջ 109]: Լ.Ա. Անդրեևան և
Պ.Յու.Կոնստանտինովը առանձին դաժանությամբ սպանության հանրորեն վտանգավոր
հետևանքները (հանցավոր արդյունքը) համարում են զուտ տուժողին մահ պատճառելը:
Նրանք գտնում են, որ տանջանքներն ու տառապանքները չեն կարող դիտվել որպես առանձին
դաժանության հետևանքներ [23, էջ 138] : Այդ
կարծիքին են նաև Ա.Ի. Ստրելնիկովը, Ն.Վ.
Բորիսենկովան [24, էջ 66, էջ 144]:
Օ.Վ. Արտյուշինայի կարծիքով սպանության
բոլոր դեպքերում, երբ հանցավորը գործել է կամ
անգործություն է դրսևորել տուժողին առանձին
տանջանքներ պատճառելու դիտավորությամբ,
առկա է առանձին դաժանությամբ կատարված
սպանություն, նույնիսկ այն դեպքում, երբ
տարբեր հանգամանքներից ելնելով, օրինակ՝
ծանր
ալկոհոլային
հարբածության
կամ
գիտակցության կորստի պատճառով տուժողը
ուժեղ ֆիզիկական ցավ կամ հոգեկան
տառապանք չի զգացել [25, էջ 34]:
Առանձին դաժանությամբ սպանության
հանցավոր արդյունքը (հանրորեն վտանգավոր
հետևանքները) դրսևորվում է տուժողին առանձին դաժանությամբ մահ պատճառելու մեջ:
Այն դեպքերում, երբ հանցավորի դիտավորությամբ ընդգրկված հանցավոր հետևանքը չի
առաջացել հանցավորի կամքից անկախ պատճառներով այն նախապատրաստության փուլում
կանխվելու արդյունքում, ապա առկա է առանձին դաժանությամբ սպանության կատարման
նախապատրաստություն: Օրինակ՝ տուժողին
հրկիզման եղանակով սպանելու նպատակով
անձը ձեռք է բերել բենզին կամ այլ դյուրավառ
հեղուկ, սակայն իր կամքից անկախ պատճառներով հանցագործությունը կանխվել է նախապատրաստության փուլում, առկա է առանձին
դաժանությամբ
կատարված
սպանության
նախապատրաստություն, իսկ երբ հանցավորը
հասցրել է բենզինը կամ այլ դյուրավառ հեղուկը
լցնել անձի վրա և հրկիզել, սակայն հանցավոր
հետևանքը չի առաջացել իր կամքից անկախ
պատճառներով (բժշկական ակտիվ միջամտության շնորհիվ և այլն) առկա է առանձին
դաժանությամբ կատարված սպանության փորձ:
Փոքր ինչ վիճահարույց է այն իրավիճակների
քրեաիրավական գնահատումը, երբ հանցավորը
բենզինը կամ այլ դյուրավառ հեղուկը լցրել է
անկողնում պառկած, սակայն մինչ այդ մահացած անձի վրա և հրկիզել, չիմանալով վերջինիս
մահացած լինելու մասին: Հեղինակների մի մասի
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որ տուժողի իրավաչափ և ոչ իրավաչափ գործողությունները կարող են կարևոր նշանակություն
ունենալ հանցավոր արարքի հատկանիշների
պարզաբանման, հետևաբար և արարքի ճիշտ
որակման հարցում: Մասնավորապես՝ տուժողի
անօրինական կամ անբարոյական վարքագիծը
կարող է հիմք հանդիսանալ հանցավորի արարքը
բոլորովին այլ կերպ՝ այն է հասարակ կամ
մեղմացնող հանգամանքներում կատարված
սպանություն որակելու համար: Տուժողի անօրինական կամ անբարոյական վարքագիծը կարող է
հանցավորի մոտ վերջինիս բազմաթիվ մարմնական վնասվածքներ պատճառելու շարժառիթ
հանդիսանալ, մի բան, որի օրինակները բազմաթիվ են դատական պրակտկայում: Իսկ ինչպես
հայտնի է վնասվածքների բազմակիությունը
միայն այն դեպքում է համարվում առանձին
դաժանությամբ կատարված սպանության հատկանիշ, երբ հանցավորի դիտավորությամբ
ընդգրկվել է այդ եղանակով սպանության
ընթացքում
տուժողին
առանձին,
ուժեղ,
լրացուցիչ տառապանքներ պատճառելը:
Առանձին
դաժանությամբ
կատարված
սպանության օբյեկտիվ կողմի հատկանիշներից
է նաև սպանության կատարման տեղը,
ժամանակը, գործիքները, հանցագործության
կատարման իրավիճակը, իրադրությունն ու
հանգամանքները:
Սպանության օբյեկտիվ կողմի հատկանիշներից է տուժողին մեծաքանակ հարվածներ և
մարմնական վնասվածքներ պատճառելը, խոշտանգումը, մերձավորի ներկայությամբ սպանությունը, ինչպես նաև հանցավորի առանձին
դաժանությունը վկայող այլ հանգամանքները,
որոնց կանդրադառնանք հաջորդիվ:

7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.

Օգտագործված գրականության ցանկ
1.
2.
3.

4.

5.
6.

Трайнин А. Н. Учение о составе преступления /
Избранные труды. – СПб., Юридический центр
«Пресс» 2004.
Թամազյան Ա. Ա. Սպանությունների որակման
հիմնախնդիրները: – Եր.: «Ֆենոմեն», 2011.
Бородин С. В. Преступления против жизни. –
М., «Юристъ», 1999, Уголовное право России,
Часть особенная, под редакцией Кругликова Л.
Л., М., 1999.
Штемберг Э. Э. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика убийства, совершенного с особой жестокостью. Дис. канд. юрид.
Наук. – Ставрополь, 2003.
Никифоров А. С. Ответственность за убийство
в современном уголовном праве. Комментарий.
– М. ЦентрЮрИнфор, 2009.
Попов А. Н. Убийство при отягчающих
обстоятельствах. – СПб. Изд.-во Юридический
центр «Пресс» 2003.

22.
23.

24.

25.
26.
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Հայկական ճարտարապետական եւ տեղանվանական հուշարձանները Բրազիլիայում
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 մի գլուխ, որն նվիրված է Բրազիլիային: Հոդվածում համառոտ
ներկայացվում է գաղթօջախների ստեղծման եւ զարգացման պատմությունը, տարածման աշխարհագրությունը, եկեղեցու, կրթության և պարբերական մամուլի իրավիճակը: Հոդվածի հիմնական մասն են կազմում Բրազիլիայի հայկական ճարտարապետական ու տեղանվանական հուշարձանների ցուցակ-աղյուսակները, որոնց վերջում զետեղված են օգտագործված գրականության ցանկերը:
Հանգուցաբառեր՝ Բրազիլիա, հայեր, գաղթօջախ, ճարտարապետություն, դպրոց, վանք, եկեղեցի, մատուռ,
գերեզմանոց, տապանաքար, թաղամաս, տեղանուններ, արձանագրություններ:

The Monuments of Armenian Architectures and Toponymy in Brasil
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 Brasil, after which a list of literature is given.
Keywords: Brasil, Armenians, Migration, Diaspora, Architecture, School, Monastry, Church, Chapel, Cemetery,
Gravestone, Quarter, Toponyms, Inscription.

Бразилия (порт. Brasil), официальное название Федеративная Республика Бразилия
(порт. República Federativa do Brasil) – самое
большое по площади и населению государство
в Южной Америке и единственное португалоязычное в Америке. Административно разделена на 26 штатов и Федеральный округ. В свою
очередь штаты разделены на субрегионы
(порт. Subprefeituras), которые состоят из
административных районов (порт. Regiões
Administrativas). Столица – город Бразилиа.

История. География
Армяне в Бразилии появились в середине
XIX в. Ранее всех упоминается некий армянин
из Вана “Мистер ванеци”. Жители самой южной провинции Рио-Гранде-де-Сул уважали как
мудреца городка Санта-Крус-ду-Сул [3, с. 118].
Однако, наиболее известным из армян обосновавшихся в Бразилии, был Мигран Латиф1 из
1

Миран Латифян (Латиф) (порт. Mihran Latif)
(20.05.1856, КПоль – 20.05.1929, Рио-де-Жанейро), инженер, архитектор. Кавалер бразильского Императорского
ордена Розы. Окончил инженерный факультет Гентский
университет в Бельгии. Прибыл в Рио-де-Жанейро по
приглашению императора Педру II в 1879 г. В Бразилии
занимался строительством железных дорог в штатах
Минас-Жерайс, Пернамбуку и Сеара, а в Рио-де-Жанейро
построил знаменитую ж/д «Императрица Леопольдина» и
не менее знаменитый проспект-набережную Бейра-Мар
(avenida Beira Mar) [12].
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Константинополя. Еще одним известным
представителем был архитектор-геодезист из
Константинополя Овян, окончивший в 1885 г. в
Париже Ponts et Chaussées, спроектировавший
порт, дамбы и волнорезы для сдерживания
океана в Рио-де-Жанейро. [1, с. 762]. К концу
XIX в. в Бразилии уже насчитывалось ок. сотни
армян.
Любопытны данные приводимые в
марсельской газете Армения за март 1893 г.: в
Рио-Гранде-ду-Сул – 10 армян (4 имеют магазины, а 6 – коробейники); в Санта-Марии –

Grosso), Парана (порт. Paraná), Санта-Катарина
(порт. Santa Catarina) и Сеара (порт. Ceará).
В последние годы оценка количества
армян в Бразилии колеблется в районе 40 ± 10
тыс.
Организации.
1 мая 1928 г. была создана организация
“Арменская Община Пресиденте Алтино”4.
Был куплен участок земли в 1500 м2, на
котором планировалось строительство общинного центра. Через два года, 4 мая 1930 г. был
заложен камень первой армянской церкви
Бразилии. Еще через 2 года, по завершении
строительства организация была распущена.
1 марта 1942 г. было создано “Армянское
молодежное Общество культуры и спорта”5.
Ныне
главный
орган
общины
“Центральный Административный Совет ААЦ
в Бразилии”6, расположен в Озаску.
Действуют множество общественных и
культурных союзов и организаций, такие как
благотворительные (ՀԲԸՄ, ՀՕՄ) и земляческие союзы – Мараш7, Зейтун, Айнтап, Сис,
Аджн, Адана, Урфа и др.
Образование.
Первую школу бразильские армяне
создали в 1931 г. Ежедневная школа “Дурьян
азгайин варжаран” начала функционировать с
двумя учителями и 45 учениками. Занятия
проходили в здании церкви построенном в
Пресиденте Алтино (ныне Озаску). Лишь в
1946 г. было построено новое здание для
разрастающейся школы, количество учеников в
которой к тому времени достигло 80 чел.
Ныне, кроме упомянутой школы, в СанПаулу действуют еще 3 учебных заведения –
“Киликия”, “Нубарян” и “Саак-Месропян”.
С 1962 в университете Сан-Паулу на
факультете востоковедения действует кафедра
арменоведения (основатель и руководитель
Есайи Грузян).
Церковь.
Центр бразильской епархии Армянской
Апостольской церкви (ААЦ) основанной в
1983 г., находится в Сан-Паулу (имеет 3
церкви, по одной в Сан-Паулу, Озаску и Риоде-Жанейро).

2 из Муша; в Санта Жисенте – 6 коробейников из Вана; в Рио-Гранде и в Баже – 6-7
из Харберда [8]. За май того же года: в
провинции Рио-Гранде-ду-Сул – 26 армян [4].
Община образовалась после Геноцида
(1915), последовавших за ним избиений и
погромов (1918-20) в Турции и насильственного выселения армян Киликии (1921-22),
когда армяне стали переселяться большими
группами. Второй существенный иммиграционный приток произошел в 50-60 гг. XX в. В
1976 году в Бразилии уже насчитывалось ок. 16
тыс., в 1996 г. – ок. 20 тыс., а в 2011 г. – 28±2
тыс. армян.
Бразильские армяне жили и живут, в
основном в штате Сан-Паулу. Только в
мезорегионе “Агломерация Сан-Паулу” в 1983
году насчитывалось ок 18 тыс. армян. В указанном мезорегионе наибольшее количество
армян проживает в самом городе Сан-Паулу,
затем в городах составляющих городскую
агломерацию: Озаску, Феррас-ди-Васконселус,
Салту, Санту-Андре и Иту. Кроме того в
городах Итаньяэн и Сан-Жозе-ду-Риу-Прету
(ок. 350 чел.).
Вторая
точка
сосредоточения,
это
мезорегион “Агломерация Рио-де-Жанейро” в
одноименном штате. В этой агломерации армян
значительно меньше, ок. 1 тыс. и проживают
они в городах Рио-де-Жанейро, Сан-Гонсалу и
Дуки-ди-Кашиас.
В малых количествах, армяне расселены
так же в столице Бразилиа2 (ок. 300 чел.), в
городах:
Порту-Алегри3,
Белу-Оризонти,
Рибейран-дас-Невис и Тейшейра-ди-Фрейтас, а
так же в штатах Мату-Гросу (порт. Mato

4

“Sociedade Armênia de Presidente Altino” первоначально
– "União Salmo Tzor de Presidente Altino".
5
SEC-MAP (Sociedade Esportiva e Cultural – Mocidade
Armênia de Presidente Altino)
6
Conselho Administ Central da Igreja Apostólica Armênia do
Brazil. Rua Carlos C Ramalho Jr 498. Tel: 3681-8110.
www.armenia.com.br
7
“Sociedade Beneficente e Cultural Marachá”. Presidente: Sr.
Antônio Degurmendjian. Avenida Santos Dumont, 429. CEP:
01101-000. Tel: 227-6831, L:6694-1399, fax:291-1058

2

Бразилиа (порт. Brasília) – город, столица Бразилии.
Порту-Алегри (порт. Porto Alegre) – столица штата РиуГранди-ду-Сул (порт. Rio Grande do Sul), один из важнейших городов южной Бразилии, являющийся культурным,
политическим и экономическим центром региона. В
Порту-Алегри самый высокий уровень жизни среди
бразильских столиц штатов. Находится в составе крупной
городской агломерации Агломерация Порту-Алегри.
3
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В Сан-Паулу имеется радиостанция “Rádio
Mundial”8, которая в 21.00 производит
программу
“Armênia
Eterna”
имеющую
отдельный веб-портал9.
Признание Геноцида
Законодательные собрания двух штатов
Сан-Паулу (04.2003) и Сеара (18.06.2006)
приняли закон о признании 24 апреля "Днем
памяти жертв геноцида армян".
В мае 2015 г. Сенат Бразилии признал
факт геноцида армян в Османской империи. В
документе,
в
частности,
говорится:
«Федеральный Сенат признает Геноцид армян,
100-летие которого отметили 24 апреля 2015
года. Сенат отдает дань уважения памяти
жертв Геноцида и высоко ценит вклад
потомков нашедших приют в Бразилии армян в
развитие
экономической,
социальной
и
культурной сфер страны, также подчеркивает, что ни один геноцид не должен быть
забыт, чтобы не был осуществлен снова».
Разное
Необходимо отметить, что не все топонимы упомянутые в сводной таблице армянских
памятников в Бразилии связанны непосредственно с армянским присутствием. К таковым
относятся линейные годонимы Армения и
Арарат, в следующих городах:
 в штате Баия – Тейшейра-ди-Фрейтас;
 в штате Минас-Жерайс – Белу-Оризонти и
Рибейран-дас-Невис;
 в штате Сан-Паулу – Санту-Андре и
Салту.
Происхождение
подобных
дублетов
обусловлено стремлением местного населения
давать библейские названия различным географическим объектам. Еще в XIX в. в ряде стран
Центральной Америки, а так же в северозападной части Южной Америки, на карте
появились даже ойконимы с названиями
Армения и Арарат [13].
Кроме линейных топонимов имеются
городские топонимы
 в штате Сан-Паулу в городе Феррас-диВасконселус – Пресвитерианская церковь
“Шалом Армения”;
 в штате Рио-де-Жанейро в городе Санта
Круз – Евангелистская церковь Ассамблея
Бога Конгрегации Горы Арарат; в городе
Сан-Гонсалу – Массонсакая ложа “Гора
Арарат”. (Подробнее см. в таблице).

Первая армянская церковь Бразилии была
построена в Озаску в 1932 г., однако в силу
обстоятельств, она была освящена лишь в 1941
году.
Экзархат армяно-католиков (владеющий
одной церковью) и армяно-евангелистская
община (представленная 3 церквами) находятся
в Сан-Паулу [11]. Кроме того, имеется одна
армяно-пресвитерианская община (с одной
церковью) в Феррас-ди-Васконселус.
СМИ.
В разное время издавалась ок. 15 наименований периодики. Ныне, как и ранее периодика
издается на армянском и португальском языках
с преобладанием последнего. Ныне издаются:
официальный орган епархии ААЦ “Сипан”
(арм. Սիփան), официальный орган католической епархии “Mesenjer” (арм. Պատգամաբեր),
“Iris” (букв. “Радуга”), “Масис” (арм. Մասիս)
и “Лрату” (арм. Լրատու).

Кроме того у общины есть ряд
португалоязычных веб-порталов, так например,
Estação Armênia - http://estacaoarmenia.com.br/,

Armênia Eterna - http://armeniaeterna.com.br/,

Comunidade
Armênia de Osasco - https://web.archive.org/
web/20140201205934/http://www.cao.org.br/
и
т.д.

8

Вещание на честотах FM 95,7 и AM 660, веб-сайт –
http://www.radiomundial.com.br/, Tel: (11) 3016-1766 / 1767
/ 1768
9
http://www.armeniaeterna.com.br/
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Таблица. Сводный перечень памятников архитектуры и топонимики в Бразилии
н/
н

Объект

Наименование

Местонахождение
(адрес, контакты)

Даты

Вид

Rio de Janeiro10
1.

улица

Армения

2.

здание

Евангелистская
церковь
Ассамблея Бога
Конгрегации
Горы Арарат

3.

улица

Армения

4.

здание

Массонсакая
ложа “Гора
Арарат”
Loja Maconica
Monte Ararat

5.

улица

Армения

Rua Armênia,
Barra da Tijuca11
Rio de Janeiro12 - RJ 22640
Igreja Evang. Assembleia De
Deus Congregação Monte
Ararat,
R. Edon, Santa Cruz13,
Rio de Janeiro - RJ 23575
Rua Armênia,
Paraíso,
São Gonçalo14- RJ 24431

Протяженность: 80 м

Протяженность: 300 м

Augusta Respeitável Loja
Simbólica Monte Ararat
R. Dr. Iberico, 57
Paraíso15,
São Gonçalo - RJ 24431
www.monteararat.com.br
Тел.: +55 21 2712-4085
Rua Armênia,
Parque Paulista,
Duque de Caxias16- RJ 25261

10

Протяженность: 1000 м

Рио-де-Жанейро (порт. Rio de Janeiro) – штат в Бразилии, состоит из 92 муниципалитетов, которые объединены в 14
непосредственных географических региона (порт. regiões geográficas imediatas), которые, в свою очередь, сгруппированы в 5
промежуточных географических региона (порт. regiões geográficas intermediárias). Столица штата одноименный город,
который разделен на 163 квартала (порт. bairros), объединенных в 33 административных района (порт. Regiões
Administrativas), которые, в свою очередь, объединены в 4 субпрефектуры (порт. subprefeituras).
11
Бара-да-Тижука (порт. Barra da Tijuca) – квартал в одноименном административном районе в субпрефектуре Западная
зона (порт. Zona Oeste) города Рио-де-Жанейро.
12
Рио-де-Жанейро (порт. Rio de Janeiro) – город, административный центр одноимённого штата. Второй по величине
(после Сан-Паулу).
13
Санта Круз (порт. Santa Cruz) – административный район в субпрефектуре Западная зона.
14
Сан-Гонсалу (порт. São Gonçalo) – муниципалитет в непосредственном географическом регионе Рио-де-Жанейро
одноименного штата. Составная часть мезорегиона Агломерация Рио-де-Жанейро.
15
Параисо (порт. Paraíso) – квартал в муниципалитете Сан-Гонсалу.
16
Дуки-ди-Кашиас (порт. Duque de Caxias) – муниципалитет в непосредственном географическом регионе Рио-де-Жанейро
одноименного штата. Составная часть мезорегиона Агломерация Рио-де-Жанейро.
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São Paulo17

6.

здание

Епархиальный
центр

Av. Santos Dumont 55,
Bom Retiro, São Paulo18
Igreja Apostólica Armênia
São Jorge,
Av. Santos Dumont, 55
Bom Retiro19, São Paulo
- SP, 01101-000
Tél: +55 (011) 3326-9533

7.

кафедральная
церковь

Св. Георгия

8.

престол

Св. Богоматери

престол

Св. Месропа
Маштоца

Находится на алтарной
апсиде слева от
центрального престола,
Там же

престол

Св. Саака
Партева

Находится на алтарной
апсиде справа от
центрального престола,
Там же

9.

10.

1938

Находится в центре
алтарной апсиды,
Там же

17

Сан-Паулу (порт. São Paulo) – самый населённый и экономически развитый штат Бразилии. Административный центр –
город Сан-Паулу, также являющийся крупнейшим городом Бразилии и всей Южной Америки.
18
Сан-Паулу (порт. Região Metropolitana de São Paulo) – крупная городская агломерация в штате Сан-Паулу. Разделена на
32 субпрефектуры, каждая из которых состоят из нескольких районов. Город-побратим Еревана (с 2002).
19
Бом Ретиро (порт. Bom Retiro) – один из трех районов в центральной субпрефектуре Се (порт. Sé) города Сан-Паулу.
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престол

12.

престол

13.

фреска

Св. Фаддей

14.

лапидарная
надпись

Односточная на
армянском20
языке

15.

фреска

Св.
Ворфоломей

лапидарная
надпись

Односточная на
армянском21
языке

Находится под ногами
апостола Ворфоломея, над
изображением церкви
монастыря Св. Гаяне,
Там же

лапидарная
надпись
лапидарная
надпись

На армянском
языке22
На латинском
языке23

Находится на надалтарной
аркой
Находится на щите над
надалтарной аркой

16.

17.
18.

Св. Георгия

Находится слева от входа у
северной стены,
Там же

11.

Находится справа от входа у
южной стены,
Там же

Находится слева от
алтарной апсиды,
Там же
Находится под ногами
апостола Фаддея, над
изображением
первопрестольного
Эчмиадзина,
Там же
Находится справа от
алтарной апсиды,
Там же

фрески

Находятся на потолке,
Там же

20.

купель

Находятся слеваот алтаря у
северной стены церкви
Св. Георгия,
Там же

21.

барельеф

19.

20
21

22
23

Св. Георгия

Находится на тимпане
церкви Св. Георгия,
Там же

ՍԲ. ԹԱԴԷՈՍ ԱՌԱՔԵԱԼ
ՍԲ. ԲԱՐԹՈՂՈՄԷՈՍ ԱՌԱՔԵԱԼ

ԽՆԴՐԵՑԷՔ ԵՒ ՏԱՑԻ ՁԵԶ ԲԱՂԽԵՑԷՔ ԵՒ ԲԱՑՑԻ ՁԵԶ
R.J. 1948
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1948

1948

Находится при церкви
Св. Георгия,
Escola Armênia de São Paulo
Hay Azkayin Turian Varjaran
- Externato “José Bonifácio”,
Там же
Tél.: +55 (11) 3228-5239
ejb@vipsite.com.br
Над входом в помещение
школы-интерната Жозе
Бонифацио и национального
колледжа Дурьян,
Там же

здание

школа-интернат
Жозе
Бонифацио
Армянский
национальный
колледж Дурьян

мемориальная
доска

В память о
ремонте на
срества фонда
Гюльбенкяна и
меценатов

здание

Медицинская
клиника
“Армения”

Armênia clínica médica,
Av. Santos Dumont, 429
Bom Retiro, São Paulo
- SP, 01101-000
Tél: +55 (011) 3326-7442

здание
епархиального центра

АрмяноАпостольский
Экзархат
Латинской
Америки в
Бразилии

Paróquia Armênia São
Gregório Iluminador,
Av. Tiradentes, 718
Bom Retiro, São Paulo
– SP, 12030
Tél.: +55 (11) 3227-6703
www.paroquiaarmenia.org.br

1981

церковь

Кафедрал Св.
Григория
Просветителя

Catedral Católica Armênia de
São Gregório,
Av. Tiradentes, 718
Bom Retiro, São Paulo
– SP, 12030
Tél. и Fax: те же
pararmbr@cidadanet.org.br

Осв.
05.1976

фрески

23 сюжета из
жизни Иисуса

Находятся на потолке
церкви Св. Григория
Просветителя,
Там же

28.

здание

Приходская
школа Св.
Григория
Просветителя

29.

хачкар

В память 100летия Геноцида
армян

22.

23.

24.

25.

26.

27.

30.

24

лапидарная
надпись

На
португальском24
языке

Escola Armênia S. Gregório
Iluminador
Находится рядом с
церковью Св. Григория
Просветителя,
Там же
Установлен во дворе
кафедральной церкви,
Homenagens às vítimas do
genocídio, na Catedral
Armêna Católica,
Там же
Находится на стене за
хачкаром,
Там же

CENTENÁRIO DO GENOCÍDIO ARMÊNIO / 1915 - 2015
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8.02.1983

2015
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31.

32.

33.

34.

35.

36.

Установлен во дворе
кафедральной церкви Св.
Григория Просветителя,
Там же

хачкар

Находится напротив церкви
Св. Георгия, в треугольнике
между улицами Av. Santos
Dumont, Av. Tiradentes и Av.
do Estados.
Praça Armênia,
Bom Retiro, São Paulo
– SP, 01101
Находится в сквере
Praça Armênia,
Monumento em Mártires
Armênios,
Bom Retiro, São Paulo

сквер

площадь
Армения (ранее
Малый Мост)

обелиск

В память
армянским
мученикам
[16]

мемориальная
доска

5-и строчная
надпись на
португальском25
языке

Находилась наобелиске
(ныне утрачена),
Там же

мемориал

В память жертв
Геноцида армян
1915 г.
[2, с. 74-76]

Находится в сквере
Praça Armênia,
Monumento em Homenagem
às Vítimas do Genocídio de
1915,
Bom Retiro, São Paulo

24.04.1965
Рест.
200926

Находится на лицевой
стороне мемориала в правом
верхнем углу,
Там же

24.04.1965
Рест. 2009

Находится на лицевой
стороне мемориала в левой
части рядом со “скорбящей
матрью Арменией”,
Там же

24.04.1965
Рест. 2009

мемориальная
надпись

37.

мемориальная
надпись

38.

мемориальная
надпись

первоначально
4-х строчная 27,
после реставрации без изменения смысла 5-и
строчная
первоначально
5-и строчная 28
после реставрации без изменения смысла 6-и
строчная
8-и строчная на
португальском29
языке

31.10.1976

31.10.1976

Находится на тыльной
стороне мемориала,
Там же

25

“Praça Armênia – Cinquentenário da Imigração Armênia ao Brasil – Prefeito Olavo Setúbal – 31/10/1976”
Мемориал находился в центре сквера Praça Armênia. На протяжении нескольких десятилетий был изувечен вандалами, а
металлические изваяния были похищены. В 2009 г. после скандальной статьи “Памятник-призрак” в газете São Paulo Antiga
[14], памятник был перенесен на южную оконечность сквера и реставрирован. Поскольку все скульптуры были украдены, а
скульптор уже умер, все части были тщательно реконструированы по фотографиям [15].
27
MESMO QUE ACORRENTEM MEUS PÉS, / AMARREM MINHAS MÃOS / TAPEM MINHA BOCA / MEU CORAÇÃO
GRITARA POR LIBERDARE
28
ՅԱՐԳԱՆՔ ՆԱՀԱՏԱԿՆԵՐՈՒՆ / MONUMENTO EDIGIDO EM MEMÓRIA DE / UM MILHÃO E MEIO DE MÁRTIRES /
ARMÊNIOS MASSACRADOS PELOS TURCOS / EM ABRIL DE 1915.
29
1915 – 24 DE ABRIL – 1965 / TENTARAM EXTERMINAR A RAÇA ARMÊNIA. QUEIMARAM INOCENTES /
ABRIGADOS NAS IGREJAS; SEMEARAM A MORTE NAS ESTRADAS, / TINGIRAM DE SANGUE O RIO EUFRATES. /
MASAS CINZAS, ESPALHADAS PELO VENTO, POUSERAM SOBRE A TERRA / EA FECUNDARAM, E SEUS FRUTOS
HOJE FLORESCEM EM TODA A PARTE. / CABE A NÓS LEGAR ÀS GERAÇÕES FUTURAS UMA ARMÊNIA ALTIVA / E
SOBERANA, DIGNA DE SUAS IMPERECÍVEIS TRADIÇÕES.
26

77

39.

хачкар

[2, с. 77]

Установлен перед
мемориалом памяти жертв
Геноцида армян 1915 г.,
Там же
2011

40.

мемориальная
доска

11-и строчная
надпись на
португальском
языке30

Варам
Кеутенеджян

Находится на тыльной
стороне основания хачкара,
между гербами Бразилии и
Армении,
Там же
Перекинут через
Av. Santos Dumont около
Praça Armênia,
Pas. Varam Keutenedjian,
Bom Retiro, São Paulo
Находится на линии метро
№1, на перекрестке улиц
Av. Santos Dumont и
Av. do Estado,
M/t Armênia,
Bom Retiro, São Paulo

41.

мост-переход

42.

остановка
метро

Армения

памятник

Армения
[2, с. 79]

Установлен у остановки
метро M/t Armênia,
“Memorial Armênia”,
Bom Retiro, São Paulo

эстакада
метро

Армения

Через реку Tamanduatei,
рядом со станцией метро
Armênia,
Est. Armênia,
Bom Retiro, São Paulo

церковь

Центральная
Евангелистская
Армянская
церковь Сан
Паулу
(AEUNA)

Igreja Central Evangélica
Armênia De São Paulo,
На углу R. Pedro Vicente, и
Av. do Estado, 1191,
Bom Retiro, São Paulo
– SP 01109-010
Tél.: +55 11 3227-6969
www.iceasp.org.br

[2, с. 81]

Находится на торцевой
стене Центральной
Евангелистской Армянской
церкви,
Там же

43.

44.

45.

46.

барельеф

Названа.
1987
Оф. откр.
2005

1987

1927

30
Espaço Sívico / Comendador Yerchanik Kissajikian / (Lei 14993 de 29 Setembro de 2009) / “Tentaram exterminar a raça Armênia,
queimaram inocentes abrigados / nas igrejas, semeram a morte nas estradas, tingiram de sangue o / Rio Eufrates, mas as cinzas,
espalhadas pelo vento, pousaram sobre a / terra e a fecundaram, e seus frutos hoje florescem em toda parte / Cabe a nós legar as
gerações futuras, uma Armênia altiva e soberana, digna / de suas imperecíveis tradições.” / De autoria do Comendador Yerchanik
Kissjikian idealizador do monumento / aos Mártires Armênios.
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47.

48.

49.

50.

“Armenia” Exames
Toxicológicos,
R. Pedro Vicente, 103 - 8,
Bom Retiro, São Paulo
– SP, 01109

помещение

Токсикологические
экзамены
“Армения”

помещение

Зубная клиника
“Армения”

“Armênia” Odonto,
R. Pedro Vicente, 103,
Bom Retiro, São Paulo
– SP, 01109

помещение

Картофельное
шоу “Армения”

Batata Show “Armênia”
R. Pedro Vicente, 121 –B,
Bom Retiro, São Paulo
– SP, 01109

Бар “Армения”

“Armênia” Bar,
R. Pedro Vicente, 204
Bom Retiro, São Paulo
– SP, 01109

помещение

51.

помещение

Автошкола
“Армения”

52.

помещение

Бар и ресторан
“Красивая
Армения”

53.

комплекс

54.

здание

Культурный
центр
(AGBU Hagob
Mavian
Building)

55.

бюст

Акопа Мавияна
[2, с. 80]

Driver Training Center
“Armenia”,
R. Pedro Vicente, 237
Bom Retiro, São Paulo
– SP, 01109
Bar e Restaurante
“Belíssima da Armênia”,
R. Pedro Vicente, 310
Bom Retiro, São Paulo
– SP, 01109
UGAB - União Geral Armênia
de Beneficência,
Находится между улицами
R. Vupabussu, 196,
R. Natingui 1545 &
R. Ferreira de Araújo
Pinheiros31, São Paulo
- SP, 05429-040,
http://www.ugab.org.br/
Tél.: +55 (11) 3814-9299
Находится в правой части
комплекса, ближе к улице
R. Vupabussu,
Hagop Mavian UGAB
Там же

Установлен в культурном
центре им. Акопа Мавияна,
Там же
1986

56.

мемориальная
доска

8-и строчная на
португальском
языке32

Установлена на лицевой
стороне постамента под
бюстом Акопа Мавияна,
Там же

31

Пинхеирос (порт. Pinheiros) – один из четырех районов в одноиненной субпрефектуре города Сан-Паулу.
HOMENAGEM / A / HAGOP MAVIAN / O PREITO DE GRATIDÃO / DA / UNIÃO GERAL ARMÊNIA / DE BENRFICÊNCIA / SÃO PAULO,
DUTEBRO DE 1986
32
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57.

здание

школа Парен и
Регины Пазарян
(AGBU)

Находится в левой части
комплекса, ближе к улице
R. Ferreira de Araújo,
AGBU Paren and Regina
Bazarian School,
Там же

58.

здание

Начальная
школа Григория
Мавияна

Pré-escola Gregório Mavian,
São Paulo

59.

бюст

Григория
Мавияна
[2, с. 80]

Установлен в начальной
школе Григория Мавияна,
Там же

мемориальная
доска

20-и строчная
на
португальском
языке33

Установлена на стене под
бюстом Григория Мавияна,
Там же

60.

61.

62.

63.

64.

28.03.1992

Igreja Evangélica Irmãos
Armenios
Rua Maria Curupaiti 117,
Santana34, São Paulo
– SP 02452
Tél.: +55 11 2977-1856
https://www.ieia.com.br/

церковь

Армянская
церковь
евангелистского
братства

здание

Спортивная
школа

Grupo Escoteiro Sardarabad
Av. Santos Dumont, 1318
Santana, São Paulo – SP
Tel: (011) 99419-6442

мемориал

В память 90летия жертв
Геноцида
армян. Дар от
Республики
Армения
властям СанПаулу
[2, с. 78]

Установлен во дворе
Assembleia Legislativa do
Estado de São Paulo
9 de Julho Palace - Av. Pedro
Álvares Cabral, 201 –
Moema35, São Paulo
- SP, 04094

Армянский
клуб

SAMA - Clube Armênio,
Av. Professor Ascendino Reis,
1450
Moema, São Paulo
– SP 04027-000
Tél.: +55 11 5579-6035,
www.clubearmenio.com.br

комплекс

1983

2006

33
ESTA PRÉ-ESCOLA FOL DOADA PELA / SRA. YERANOUHI GUENDELEKIAN MAVIAN / EM MEMORIA DE SEU FILHO / GREGÓRIO
MAVIAN / * 28 – 3 – 1949 / filho de / HAGOP E YERANOUHI MAVIAN / CASADO COM / VERA MAVIAN / E SENDO SEUS FILHOS /
ALEX E GREGÓRIO MAVIAN FILHO / NETO DE / SAMUEL E MAIRENÍ GUENDELEKIAN / E DE / KRIKOR E ARACI MAVIAN
/ INAUGURADA EM 28-3-1992 / “EM SUA MEMÓRIA REZAREMOS SEMPRE COM OS / CORAÇÕES ABERTOS E PUROS, PARA RECEBERMOS / AS
SEMENTES DE OURO, OUE ORA COMEÇAM A SER / REPARTIDAS COM AS CRIANÇAS ARMÊNIAS”.
34
Сантана (порт. Santana) – один из трех районов в субпрефектуре Сантана-Тукуруви (порт. Subprefeitura de
Santana/Tucuruvi) города Сан-Паулу, к северу от тайона Бом Ретиро.
35
Моема (порт. Moema) – один из трех районов центральной субпрефектуры Вила Мариана (порт. Vila Mariana) города
Сан-Паулу.
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65.

церковь

Св. Иоанна
Крестителя

66.

престол

Св. Богоматери

67.

престол

Св. Иоанна
Крестителя

68.

престол

Св. Вознесения

69.

70.

хачкар

[2, с. 83]

памятник

Армянскому
алфавиту
[2, с. 82]

71.

здание

Клуб армянской
общины Озаско

72.

ограда с
воротами

Вокруг
религиознокультурного
комплекса

73.

улица

Армения

74.

улица

Акоп Гюзелян

75.

улица

76.

улица

77.

улица

78.

аллея

79.

площадь с
улицей

Санасар
Мартирос
Саркис АлтиБармакян
Габриел
Сеферян
Габриел
Манукян
Тигран Эчрефян

Igreja Apostólica Armênia
São João Batista
R. Carlos da Costa Ramalho
Júnior, 497
Presidente Altino36,
Osasco37 - SP, 06213-110
Tél.: +55 11 3681-0805
Находится в центре
алтарной апсиды
Находится на алтарной
апсиде слева от
центрального престола
Находится на алтарной
апсиде справа от
центрального престола

Установлен слева от входа в
церковь Св. Иоанна
Крестителя,
Там же

1932
Осв. 1941

1995

Установлен на территории
церкви Св. Иоанна
Крестителя,
Там же
Comunidade Armênia de
Osasco (CAO)
Находится рядом с
церковью
Tel: +55 11 3681-8110
www.cao.org.br
Находится вокруг церкви
Св. Иоанна Крестителя и
Клуба армянской общины,
Там же
Rua Armênia,
Presidente Altino, Osasco -SP
Rua Agop Guzelian,
Presidente Altino, Osasco -SP
Rua Sanazar Martiros,
Presidente Altino, Osasco -SP
Rua Sarkis Alti Barmakian,
Presidente Altino, Osasco -SP
Rua Gabriel Seferian,
Presidente Altino, Osasco -SP
Viela Gabriel Manoukian,
Presidente Altino, Osasco -SP
Praça Dicran Echrefian,
Presidente Altino, Osasco -SP

36

Протяженность: 900 м
Протяженность: 550 м
Протяженность: 820 м
Протяженность: 150 м
Протяженность: 500 м
Протяженность:
63+49 м
Протяженность:
110+110 м

Президент Алтино (порт. Presidente Altino) – один из центральных кварталов Озаску.
Озаску (порт. Osasco, ранее Presidente Altino) – город и муниципалитет в штате Сан-Паулу. Составная часть мезорегиона
Агломерация Сан-Паулу. Город-побратим Гюмри (с 2005).

37
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80.

улица

Далва Феррейра
Камалакян

81.

улица

Браз Багдасар

82.

улица

Сирануш
Магдесян

R. Dalva Ferreira Kamalakian
Presidente Altino, Osasco -SP
Rua Braz Baltazar,
Presidente Altino, Osasco -SP
Rua Arnaldo de Oliveira
Barreto,
Presidente Altino, Osasco -SP

сквер

Армения

Находится между улицами
R. Maria Luísa Pereira,
R. Ari Barroso,
R. Esdras Pratés da Silveira
Praça Armênia,
Presidente Altino, Osasco -SP

84.

мемориал

В память о
спасшихся от
Геноцида армян
[2, с. 83]

Установлен в центре сквера
Praça Armênia,
Osasco

85.

площадь с
улицей

Линда
Камалакян

86.

улица

Ншан Сасунян

87.

улица

Арам Сеферян

88.

улица

Минас Богасян

89.

хачкар

подарен мэрией
города Гюмри,
в знак дружбы
между двумя
городамипобратимами
[2, с. 82]

90.

улица

Армения

91.

церковь

Евангелистская
Армянская
(AEUNA)

здание

Пресвитерианская церковь
“Шалом
Армения”

83.

92.

Протяженность: 110 м
Протяженность: 110 м
Ранее Rua Siranouch
Magdesian

1996

Praça Linda Kamalakian,
Bonfim38, Osasco - SP
Rua Nishan Sasounian,
Bonfim, Osasco - SP
Rua Aram Seferian,
Bonfim, Osasco - SP
Rua Minas Bogasian,
Centro39, Osasco

Установлен под эстакадой
PondeEmidio de Souza,
Osasco

Rua Armênia,
Ferraz de Vasconcelos40
Igreja Evangélica Armênia De
Ferraz De Vasconcelos,
Rua Armênia 404,
Ferraz de Vasconcelos
- SP 08500
iceasp@bol.com.br

Протяженность: 97 м
Протяженность: 140 м
Протяженность: 300 м
Протяженность: 400 м

01.07.2008

Протяженность: 1000 м

10.1954

Igreja Presbiteriana
“Armênia Shalom”,
Rua Floriano Peixoto, 480
Vila Romanopolis, Ferraz de
Vasconcelos - SP, 08529
Tel.: +55 11 99920-6170

38

Бонфим (порт. Bonfim) – один из центральных кварталов Озаско.
Центр (порт. Centro) – один из центральных кварталов Озаско.
40
Феррас-ди-Васконселус (порт. Ferraz de Vasconcelos) – муниципалитет в штате Сан-Паулу. Составная часть мезорегиона
Агломерация Сан-Паулу.
39
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93.

улица

Армения

94.

проспект

Армения

95.

улица

Армения

96.

улица

Армения

97.

улица

Армения

98.

площадь

Армения

Rua Armênia,
Santo André41 – SP 09271
Av. Armênia,
Itanhaém42 – SP 11740
Rua Armênia,
Itanhaém – SP 11740
Rua Armênia,
Chácara Flórida, Itu43– SP
Rua Armênia,
Jardim das Nacoes, Salto44
– SP 13322-244
Praça Armênia,
Comendador Mançor Daud,
São José do Rio Preto45

Протяженность: 190 м
Протяженность: 260 м
Протяженность: 500 м
Протяженность: 300 м
Протяженность: 200 м
11.2005

Minas Gerais 46
99.

улица

100. улица

Арарат

Армения

Rua Ararat,
Belo Horizonte47
- MG 30590-400
Rua Armênia,
Conjunto Henrique Sapori,
Ribeirão das Neves48
- MG 33823-030

41

Протяженность: 260 м

Протяженность: 210 м

Санту-Андре (порт. Santo André) – муниципалитет в штате Сан-Паулу. Составная часть мезорегиона Агломерация СанПаулу.
42
Итаньяэн (порт. Itanhaém) – муниципалитет в штате Сан-Паулу. Составная часть мезорегиона Южное побережье штата
Сан-Паулу.
43
Иту (порт. Itu) – муниципалитет в штате Сан-Паулу в микрорегионе Сорокаба (порт. Sorocaba). Составная часть
мезорегиона Макрорегион агломерации Сан-Паулу.
44
Салту (порт. Salto) – муниципалитет в штате Сан-Паулу в микрорегионе Сорокаба. Составная часть мезорегиона
Макрорегион агломерации Сан-Паулу.
45
Сан-Жозе-ду-Риу-Прету (порт. São José do Rio Preto) – муниципалитет в штате Сан-Паулу. Составная часть мезорегиона
Сан-Жозе-ду-Риу-Прету.
46
Минас-Жерайс (порт. Minas Gerais) – штат в Бразилии, второй по населению и четвёртый по площади.
Административный центр – город Белу-Оризонти.
47
Белу-Оризонти (порт. Belo Horizonte) – столица штата Минас-Жерайс. Белу-Оризонти считается первым бразильским
городом, построенным по плану.
48
Рибейран-дас-Невис (порт. Ribeirão das Neves) – муниципалитет в штате Минас-Жерайс. Составная часть мезорегиона
Агломерация Белу-Оризонти.
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Bahia49
101. улица

Rua Armênia,
Teixeira de Freitas50 - BA

Армения

Протяженность: 700 м

Условные сокращения:
R. (Rua) – улица
Av. (Avenida) – проспект
Pr. (Praça) – площадь, сквер

Est. (Estação) – эстакада
Pas. (Passarela) – мост
M/t (Metro Tiete) – остановка метро
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50

Баия (порт. Bahia) – штат в Бразилии. Административный центр – город Салвадор.
Тейшейра-ди-Фрейтас (порт. Teixeira de Freitas) – муниципалитет в штате Баия.
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Գաղափարական ներքին տարաձայնությունները Վերակազմյալ
հնչակյանների հիմնադրման առաջին տարիներին
Սարգսյան Ս. Թ.
առաջատար գիտաշխատող,պգդ, պրոֆեսոր
ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ (Երևան, Հայաստան)
sargsyansuren@yandex.ru
Վճռորոշ բառեր՝ Հնչակյան կուսակցություն, քաղաքական գործիչներ, ազգայինազատագրական պայքար, վերակազմավորված կուսակցություն, Արփիարյան, Թամատյան,
գաղափարական տարբերություններ
Идеологические внутренние разногласия в первые годы после реорганизации партии
Гнчакян
Саргсян С. Т.
Институт истории НАН РА (Ереван, Армения)
sargsyansuren@yandex.ru
Аннотация. Выдающиеся общественные и политические деятели Мигран Таматян и Арпиар Арпиарян
одновременно вступили в партию Гнчакяна, призванную организовать и возглавлять армянскую национальноосвободительную борьбу.
Будучи западными армянами, они понимали, что идеология социализма была преждевременной в борьбе с
отсталой османской действительностью. Совместно с несколькими сторонниками они боролись за исключение
этого тезиса из программы партии, и на основе этих разногласий раскололи партию, сфоровав новую реорганизованную партию Гнчакян.
Поскольку Арпиарян считал лучшим методом для этой борьбы публицистику, а Таматян - повстанческие
действия вооруженных групп, между ними возникли идеологические разногласия, и они разделились. Жизнь
показала, что подходы Таматяна были более оправданными, потому что лучшим способом для объяснения
чего-либо туркам всегда была сила.
Ключевые слова. Партия Гнчакян, политические деятели, национально-освободительная борьба,
реорганизованная партия, Арпиарян, Таматян, идеологические разногласия.

Ideological internal divisions in the first years after the reorganization of the Hnchakyan
party
Sargsyan S. T.
Institute of history of NAS RA (Yerevan, Armenia)
sargsyansuren@yandex.ru
Abstract. Prominent public and political figures Mihran Tamatyan and Arpiar Arpiarian simultaneously joined the
ranks of the “Hnchak” Party, which was called to organize and lead the Armenian national liberation struggle.
As Western Armenians, they understood that the ideology of socialism was ill-timed in the struggle against the
backward Ottoman reality. Together with several like-minded people, they launched a struggle for the exclusion of this
thesis from the Party's program and, separating on the basis of these disagreements, created a new “Reorganized
Hnchakyan Party”.
Since Arpiaryan considered journalism to be the best method of this struggle, and Tamatyan - the method of armed
actions of rebel groups, ideological differences formed between them, and they parted. Life has shown that Tamatyan's
approaches were more justified, because force has always been and remains the best way to make a Turk to understand
something.
Key words. Hnchakyan party, politicians, national liberation struggle, reorganized party, Arpiarian, Tamatyan,
ideological differences

սինների մենատիրությունից (այս մասին պատկերացում են տալիս Տամատյանի, Արփիարյանի,
Ռշտունու և Ապահի նամակները [1] և
հանգանակված գումարների անհայտ ճակատագրից: Հայ նշանավոր հասարակականքաղաքական գործիչներ Մ. Տամատյանի և Ա.
Արփիարյանի մասին քիչ է գրվել: Եթե վերջինիս

1890-ականների կեսից Հնչակյան կուսակցությունը ճգնաժամ էր ապրում: Հետապնդումներից խուսափելով կուսակցության շատ
գործիչներ՝ հեռացել էին երկրից: Հատկապես
Մ. Տամատյանի ու Ա. Արփիարյանի գլխավորությամբ նրանք դժգոհ էին կուսակցության
ցուցադրական գործելաձևից, Նազարբեկ ամու-
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գործունեության մասին մի քանի, հիմնականում
գրականագիտական,
ուսումնասիրություններ
այնուամենայնիվ կան [5; 6; 7; 9; 10] ապա հայ
ազգային-ազատագրական պայքարի նվիրյալ Մ.
Տամատյանին շատ քիչ աշխատություններ են
նվիրված [8; 11]: Այդ պատճառով էլ հնչակյանների ու հատկապես վերջիններիս վերաբերող շատ հարցեր լուսաբանման կարիք ունեն:
Նրանք թեև տևական ժամանակ հասարակական-քաղաքական և կուսակցական համատեղ
գործունեություն են ծավալել, սակայն որոշ
հպանցիկ հիշատակումներից բացի այդ մասին
հայ պատմագիտության մեջ որևէ անդրադարձ
չկա: Ներկա հոդվածն այդ բացը լրացնելու փորձ
է:
Տարաձայնությունների հիմնական պատճառը կուսակցության ծրագրում ամրագրված
սոցիալիզմի թեզն էր1: Մ. Տամատյանը, Ա.
Արփիարյանը, Մ. Սվագյան, Լ. Մկրտչյան, Ս.
Սուրենյան, Կ. Փափազյան և ուրիշներ, գտնելով,
որ Թուրքիայում արդյունաբերական
պրոլետարիատի բացակայության պայմաններում սոցիալական պայքարը հեռանկարային
չէ, և որ այն «ավելորդ ու վնասակար
է Հայկական հարցի լուծման համար», հանդես
եկան միայն ագգային-ազատագրական պայքար
մղելու պահանջով՝ միաժամանակ ձգտելով
հայկական հարցը լուծել հնչակյան կուսակցության ծրագրի ոգով։ Հակասոցիալիստական
դիրքորոշում ունեին հիմնականում արևմտահայ
հնչակյանները, որոնք կենտրոնից պահանջեցին
ընդհանուր ժողով գումարել. Արևմտահայ
հնչակյանները դեմ էին, որ արևմտահայերի
ազատագրության անունով հավաքված դրամը
ծախսվեր սոցիալիզմի քարոզչության համար և
պահանջում էին հրաժարվել սոցիալիզմի
գաղափարից, որը վնասակար էր հայ դատի
համար և հայ ժողովրդին դասակարգերի
բաժանելու գաղափարից, քանի որ այն ջլատում
էր ազգի ուժերը. «Մենք մեր մեջէն պետք է
հանինք
ինչ-որ
ընդհանուր
ազգային
հանգամանք
չունի:
Կրոնական
խնդիր,
տնտեսական հարցեր պետք է ջնջել» [3]: Քանի
որ կուսակցության ղեկավարները արևելահայեր
էին
և
լավ
չգիտեին
արևմտահայ
իրականությունը, հետևաբար կուսակցությունը
պետք է ղեկավարեն արևմտահայ գործիչները:
Կացությունը վերլուծելու համար 1896 թ.
հունվարին Ա. Արփիարյանը, Ա. Օհանջանյանը,

Գ. Չիթեճյանը, Եգիպտոսից Ա. Ռշտունին,
Զեյթունի գործիչներից Աղասին, Ապահը,
Հրաչյան, Մլեհը, Նշանը և Կարապետը և
ուրիշներ Լոնդոնում հավաքվում են պատգամավորական ժողովի: Նրանք Նազարբեկին և
կենտրոնի մյուս անդամներին մեղադրեցին
անխոհեմ և ցուցադրական ելույթներ կազմակերպելու համար, որոնք նոր բռնությունների ու
ջարդերի առիթ էին դարձել և պահանջեցին
այդուհետ խիստ գաղտնապահ և զգույշ գործել:
1896թ. օգոստոսի 8-20-ին Մ. Տամատյանի և
Ա. Արփիարյանի կողմնակիցները (Նազարբեկը
նրանց կոչեց «Ալֆարիական»2) համագումարի
ընթացքում մանրակրկիտ քննարկեցին մինչ այդ
ունեցած գործունեությունը և «առաջ քաշեցին
կուսակցության ապակենտրոնացման խնդիրը
[2] և ժողովին ներկա 19 պատգամավորները
միաձայն ընտրեցին «Դիւան` Ատենապետ` Մ.
Սըվազլեան, Ատենադպիր` Մ. Տամատեան»
[13, թիվ 17, 16 նոյեմբերի, 1896]:
Կուսակցության ծրագիրը վերանայվեց,
դրանից դուրս թողնվեց սոցիալիզմի դրույթը և
միակ նպատակը համարվեց արևմտահայության
քաղաքական անկախության համար պայքարը.
«պէտք է իր գործունեութիւնը նուիրէ միմիայն
ազգային դատին, առանց իր ծրագրին մէջ նախապատուութիւն տալու ոևէ տնտեսական
դպրոցի, կրոնական դաւանանքի, քաղաքական
համոզումի» [13, թիվ 17, 16 նոյեմբերի, 1896]:
Մերժվեց ցուցարարական գործունեությունը և
կուսակցության օրգան «Հնչակը» հրատարակել
նոր ծրագրի ոգուն համապատասխան:
Քանի որ դատարանի վճռով «Հնչակը»,
որպես մասնավոր սեփականություն տրվեց
Նազարբեկին հնչակյան արևմտահայերի թևը
սկսեց հրատարակել «Մարտ» թերթը, որի
հրատարակության, խմբագրության, հոդվածներ
գրելու
հիմնական
ծանրությունը
ընկավ
Ա.Արփիարյանի ուսերին: Նրան սատարում էին
«Մ. Տամատեան, Ռշտունի, Մ. Սվազլեան, Յ.
Օհանջանեան և դրանց գործակիցներ», որոնք
Նազարբեկյանների կողմից` «հռչակվում են
Կուսակցութիւնիցս արտաքսված» [13, թիվ
18, 28 սեպտեմբերի, 1896]: Նրանք էլ հայտարարում են նազարբեկյաններից բաժանվելու և
նոր հնչակյան կուսակցություն ստեղծելու
մասին. «Ի վերջո որոշեցին բաժնուիլ Մայր
ճիւղէն և զուտ ազգային խոհեմ և հեռատես
ազգային գործունէութեան մը ծրագրով կազմել
առանձին խմբակցութիւններ՝ «Վերակազմեալ
Հնչակեան» յորջորջումով» [14], իսկ 1898
թվականից՝ «Վերակազմյալ Հնչակյան կուսակ-

1
Ա. Նազարբեկի հեղինակած Հնչակյան կուսակցության
ծրագիրն առաջի անգամ հրապարակվեց «Հնչակ» թերթում,
1888 թ. 11 և 12-րգ միացյալ համարում: Այն ուներ
ստորադաս երկաստիճան կառուցվածք և փաստորեն
բաղկացած էր երկու մասից մոտակա և հեռավոր
նպատակադրումներից: Մոտակա նպատակր ամբողջովին
նվիրված էր ազգային հարցին, ըստ որում դրա
գործադրման ոլորտը բացառապես Արևմտյան Հայաստանն
էր: [12, էջ 22-24]

2

«Շատերը կարծեցին թէ այս անուանակոչութիւնը կը
նշանակէր Արփիարական, մինչդեռ իրականութիւնն այն է,
որ գործիչներու յանձնախումբը ինք իր հասցէին տուած էր
Անտոն Ռշտունիի անուան յունական սկզբնատառերով
Ալֆարի (փոխանակ Ալֆառo-ի) անուանումը: [4, էջ 96-97]
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ցություն» անվամբ։ Վերակազմյալ հնչակյանների կազմակերպական կառույցը նույնն էր,
ինչ Հնչակյան կուսակցությանը, սակայն հետագայում կրել է որոշակի փոփոխություններ։
Վերակազմյալները նաև մշակում են 61
հոդվածից բաղկացած հիմնական կանոնագիր և
«միաձայնութեամբ վճռում Կուսակցութեանց
ծրագրէն բոլորովին ջնջել ընկերվարական
յայտագիրը և Կուսակցութեանս նպատակը
միմիայն ազգային փրկութիւնը ընել» [13, թիվ 17,
16 նոյեմբերի, 1896]: Սակայն շատ հնչակյաններ
երկու թևերին էլ քննադատեցին և դատապարտեցին կուսակցության պառակտումը [2,
գործ 33, թ.5]:
Ստեղծվում է «հինգ անձերէ բաղկացած
Կեդրոնական վարչություն մը» [1, գործ 7, թ.2]
որի անդամներ են ընտրվում Մ. Տամատյանը,
Ա. Արփիարյանը, Սուրեն Սուրենյանը, Լևոն
Մկրտչյանը, Միհրան Սվազլյանը [2, գործ 33,
թ.5]: Քանի որ Մ. Սվազլյանը բնակվում էր
Կիպրոսում, իսկ Լ. Մկրտչյանը` Ալեքսանդրայում, որոշվեց, որ նրանք նամակագրության
միջոցով կկատարեն իրենց պարտականությունները: Որոշվեց, որ Ս. Սուրենյանն էլ դրամահավաք կազմակերպելու համար մեկնի Ամերկա:
Այնպես որ, կուսակցության կենտրոնում
մնացին Մ. Տամատյանն ու Ա. Արփիարյանը:
Գաղափարական բախում Արփիարյանի
և Տամատյանի միջև:
Կենտրոնի բացակա անդամների թղթակցությունները և մասնաճյուղերի հետ հաղորդակցությունները և նրանց տրվելիք հրահանգները, որոնք վերակազմության սկզբնական
շրջանում ամենաբարդ ու դժվար գործն էր,
հիմնականում կատարում էր Մ. Տամատյանը3,
իսկ Ա. Արփիարյանը զբաղված էր «Մարտի»
խմբագրությամբ: Ավելին, վերջինս մտածում էր
ևս մեկ` «Նոր կեանք» պարբերական հիմնելու
մասին:
Մ. Տամատյանը դեմ եղավ այդ ձեռնարկին`
բացատրելով, որ «Կուսակցութեան Կեդրոնը
խմբագրատուն մը չէ, այլ յեղափոխական ղեկավար մարմին մը» [8, էջ 100]: Իսկ Ա. Արփիարյանը գտնում էր, որ այդ պարբերականներով ոչ
միայն կուսակցականներին կոգևորի և ազգաշահ գործերի կմղի, այլև կուսակցության համար
նյութական միջոցներ կապահովի: Մ. Տամատյանը փորձում էր համոզել Ա. Արփիարյանին,
որ նոր պարբե-րականի հրատարակությունը մեծ
ռեսուրսներ կխլի և կկազմալուծի հեղա-

փոխական գործունեությունը: Բոլոր միջոցները
փորձելուց հետո Մ. Տամատյանը սպառնաց
հրաժարվել կենտրոնի անդամությունից, եթե Ա.
Արփիարյանը շարունակեր հետամուտ լինել իր
ձեռնարկին: Ա. Արփիարյանը հույս ուներ
Լոնդոնում գտնվող Լևոն Բաշալյանի և
նամակագրության միջոցով Արշակ Չոպանյանի
օգնության
վրա,
շարունակեց
ջանքեր
գործադրել «Նոր կեանքը» հրատարակելու
համար:
Ստիպված
վերջիններս
իրենց
տեսակետները
ներկայացրին
կենտրոնի
բացակա ընկերներին: Սակայն նրանցից դեռևս
որևէ պատասխան չստացած, իբրև թե Ա.
Չոպանյանի կողմից հրավիրված լինելով Ա.
Արփիարյանը մեկնեց Փարիզ և «7-8 օր մնալէ
ետք վերադարձաւ Լոնտոն հետը բերելով
տպագրական կարգ մը կազմածներ» [8, էջ 100101], որոնք պետք է ծառայեին «Նոր կեանքը»
հրատարակելուն:
Մ. Տամատյանի համբերությունը գրեթե
սպառված էր ու հենց այդ օրերին Կ.Պոլիսից ոմն
Ասլանյան, ով տեղի հնչակյան մասնաճյուղի
կնիքով դրամի պահանջով սպառնագիր էր
ստացել, դիմել էր եղբորը, որպեսզի վերջինս
այցելի կուսակցության կենտրոն և պարզի
խնդիրը: Համեմատելով սպառնագրի վրա եղած
և կենտրոնում գտնվող կնիքները Մ. Տամատյանը նկատում է դրանց այդ Ասլանյանին
բացատրում է, որ «թուղթին հեղինակները
Հնչակեան
կուսակցութեան
նոր
կազմին
(այսինքն` իրենց-Ս.Ս.) մաս չեն կազմեր» [8, էջ
101] և որ իրենք դատապարտում են սպառնալիքով դրամ պահանջելու պրակտիկան: Սակայն սպառնագիրը տեսնելուց հետո Ա.
Արփիարյանը չժխտելով, որ դրա հեղինակներն
էլ «հնչակեանի պէս բան մըն են» Մ. Տամատյանին ասում է. «Գիտես մեր նիւթական
նեղութիւնը, մենք պէտք է օգտուինք այս
սպառնագրի պատեհութենէն» [8, էջ 102]: Մ.
Տամատյանն այդ մասին տեղյակ է պահում
կենտրոնի բացակա ընկերներին և օբյեկտիվ
լուծում չտրվելու պարագայում սպառնում է
հրաժարական ներկայացնել:
Իր հերթին Ա. Արփիարյանը մեղադրում է Մ.
Տամատյանին դաշնակցությանը համակրելու
համար և շեշում, որ իբր նա կուսակցությունից
հրաժարվում է ՀՅԴ-ին անդամակցելու նպատակով: Շուտով Լևոն Բաշալյանի և Արշակ
Չոպանյանի օժանդակության նա կարողացավ
նաև գլուխ բերել «Նոր կյանքի» հրատարակությունը և 1898թ. լույս տեսավ թերթի առաջին
համարը: Մ. Տամատյանը, որ նախկինում սպառնացել էր կուսակցությանը վնասող քայլերը
չկանխելու դեպքում հրաժարական տալ, անմիջապես հետո ներկայացնում է իր հրաժարականը և և մեկնում «կուսակցութեան կեդրո-

3
Տարբեր մասնաճյուղերի և գաղափարակից ընկերների
հետ Մ. Տամատյանը կապն իրականացնում էր հիմնականում նամակների միջոցով: Մեզ հաջողվեց Ե. Չարենցի
անվան Գրականության և արվեստի թանգարանի (ԳԱԹ)
Ա. Արփիարյան ֆոնդում (516) գտնել Մ. Տամատյանի Ա.
Արփիարյանին հասցեագրված ութ և գործընկերներին (943)
վեց նամակներ:
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նատեղէն որ միանգամայն իր բնակավայրն էր»
[8, էջ 102]:
Կենտրոնի բացակա անդամները` մեծ հույսեր կապելով Ա. Արփիարյանի խմբագրական
կարողությունների հետ, անհրաժեշտ կարևորություն չտվեցին «Նոր կեանքի» հրատարակության դեմ Մ. Տամատյանի առարկություններին:
Ոչ էլ լուրջ ուշադրության արժանացրին Մ.
Տամատյանի Ա. Արփիարյանի կողմից ըմբոստների հետ գաղտնի գորցակցելու մեղադրանքին:
Կենտրոնի անդամ Լ. Մկրտչյանը` որևէ իրական
հիմք անգամ չունենալով, հավատում է Ա.
Արփիարյանի այս ամբաստանությանը և ծանր
մի պատասխան է գրում Մ. Տամատյանի
հրաժարականին:
Ստեղծելով նոր հնչակյան կուսակցություն,
Մ. Տամատյանը, Ա. Արփիարյանը և մյուսները
սկզբից ևեթ աշխատում էին միավորվել ՀՅԴ-ի
հետ:
Այդ
միավորվելու
ձգտումը
նոր
հնչակյանների շարքերում գնալով ավելի էր
ուժեղանում և մեծանում էր միավորման
կողմնակիցների թիվը: Դեռ 1896թ. նոյեմբերին
Ապահին գրած նամակում հնչակյան Իսրայելն
առաջ էր քաշում Դաշնակցության հետ
միության խնդիրը [1, գ.53, թ.6]: Ինքը Ա.
Արփիարյանն էլ արևմտահայերի ազատագրական պայքարի հաջողության գրավականներից
մեկը համարում էր ազգային կուսակցությունների միջև համաձայնության կայացումը.
«ազգին գլուխ եկած փորձանքներուն մեկ մեծ
մասը այդ պառակտումին պատճառով է, որը
շատ վնասակար եղած է ազգին դատին համար»
[3, N 71, թ.2]: Ա. Արփիարյանն առաջադրում էր
նաև
կուսակցական
գաղտնապահության
հույժ կարևոր հարցը, իրավացիորեն նկատելով, որ դա ցանկացած ձեռնարկման հաջողության գրավականն է [3, N354, թ.2-3]:
Հրաժարական տված Մ. Տամատյանը շուրջ
յոթ ամիս կենտրոնում մնալուց հետո
պատրաստվում էր մեկնել Ամերիկա, երբ
Եգիպտոսից կուսակցության երկրորդ պատգամավորական ժողովին մասնակցելու հրավեր
ստացավ: Այդ ընթացքում «Արփիար՝ Լոնտոնի
«Նոր Կեանք»ին մէջ «գրականութիւն» կ՛ընէր:
Մ.Տամատեան,
Լ.Մկրտիչեան,
Լ.Ռշտունի,
յուսահատ թէ՛ Նազարբէկէն և թէ Արփիարէն,
Եգիպտոս քաշուած էին, ուր իրենց ամբողջ
աւիւնը
(մանաւանդ
Տամատեանինը)
կը
սպառէր՝
Լ.Մկրտիչեանի
պաշտպանած
«աղայական»
թաղականութեանց
դէմ
պայքարելով» [8, էջ 112]: Որպեսզի ինքը
չներկայացվի
պատասխանատվությունից
խուսափող, իսկ Ա. Արփիարյանն էլ բացարձակ
արդարացի, 1897 թ. վերջին Մ. Տամատյանը
մեկնում է Ալեքսանդրիա և ընդհանուր ժողովում
բարձրացնում է «Նոր կյանքի» հրատարակության նպատակահարմարության հարցը, սակայն

կենտրոնի անդամները պաշտպանում են
Արփիարին: Ի դեպ հենց այս՝ 1898 թ. Հոկտեմբերի 9-11-ը Ալեքսանդրիայում տեղի ունեցած
ընդդիմադիր հնչակյանների 2-րդ պատգամավորական ժողովում կուսակցությունը
Վերակազմյալ հնչակյան անվանվեց: Կենտրոնի որոշումով Ա. Արփիարյանը ևս պետք է
գար Եգիպտոս, քանի որ Ա. Արփիարյան-Մ.
Տամատյան հակասությունների խնդիրը պիտի
քննարկվեր:
Պատգամավորները միաբերան պնդեցին,
որ ժողովի գաղտնիքները ոչ մեկի և նույնիսկ
կուսակցության մասնաճյուղերին տեղյակ պահելը նպատակահարմար չէ: Այդ մեկնաբանությունը Մ. Տամատյանն ընդունեց և նախընտրեց
ժողովասրահից մեկնել: Որոշ քննարկումներից
հետո անուշադրության մատնելով Մ. Տամատյանի առարկություններն այդ հարցի վերաբերյալ՝ կենտրոնի անդամները Ա. Արփիարյանի
«Նոր Կեանքը» հրատարակելուն ի նպաստ են
արտահայտվում: Ավելին, նրանք անտեսելով
նախորդ ընդհանուր ժողովի որոշումը, ոչ միայն
չեն դատապարտում Ա. Արփիարյանի ծայրահեղականների հետ գործակցությունը, այլև նրանց
վերստին ընդունում են կուսակցության շարքերը, պատճառաբանելով, որ վերջիններս
«վճռական եւ յանդուգն յեղափոխականներ էին»
[8, էջ 112]:
Ժողովն ընդունում է երկու կարևոր որոշում:
Դրանցից առաջինը կենտրոնի պաշտոնաթերթ
«Նոր Կեանք» թերթի հրատարակության
խնդիրն էր և երկրորդը` «ծայրայեղականներու
կուսակցութեան շարքերուն մէջ ընդունուիլը, կը
բանային կուսակցութեան եւ Տամատեանի
տեսակէտներուն միջեւ լայն խրամատ մը, որով
Տամատեան ինքզինք յայտարարեց կուսակցութենէն հրաժարած» [8, էջ 112]: Ընտրվում է
նոր կենտրոնական վարչություն, որի անդամներն էին Մ. Սվազլյանը, Կ. Փափազյանը,
Ապահը, Լ. Մկրտչյանը, Ա. Արփիարյանը, Հովհ.
Շահնազարը: Ատենապետ է ընտրվում Կ.
Փափազյանը, ատենադպիր` Ա. Արփիարյանը [1,
գործ 70, թ. 31]:
Տամատյանը 1898 թ. կայացած կուսակցության
ընդհանուր
պատգամավորական
ժողովում, իսկ 1901 թ. մի շարք պատճառներով՝
նաև Ա. Արփիարյանը դուրս եկան կուսակցությունից: Ավելի ուշ՝ 1906 թ. ութ տարվա
մեկուսացումից հետո Տամատյանը կրկին
համալրում է կուսակցության շարքերը, իսկ Ա.
Արփիարյանը դավադիրների կողմից 1908 թ.
սպանվում է:
Եզրակացություններ
1. Մ. Տամատյանն ու Ա. Արփիարյանը լինելով արևմտահայեր և իրենց մաշկի վրա կրելով
թուրքական բռնատիրության հալածանքները
գրեթե միաժամանակ զինվորագրվեցին XIX
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դարի վերջին քառորդից լայն թափ հավաքած
արևմտահայ ազգային-ազատագրական պայքարին և այդ պայքարը կազմակերպելու ու
ղեկավարելու առաջինը ասպարեզում հայտնված
Հնչակյան կուսակցությանը:
2. Լավ հասկանալով, որ միջնադարյան
մակարդակում գտնվող օսմանյան իրականության դեմ պայքարում սոցիալիզմի գաղափարախոսությունը ժամանա-կավրեպ է, նրանք մի
շարք այլ համախոհների հետ պայքար ծավալեցին այդ թեզը կուսակցության ծրագրից
հանելու համար և այդ տարաձայնության հենքի
վրա բաժանվեցին ու ստեղծեցին Վերակազմյալ
հնչակյան կուսակցությունը:
3. Քանի որ Արփիարյանն այդ պայքարի
լավագույն մեթոդ էր համարում հրապարակախոսական գործունեությունը, իսկ Տամատյանը՝
գործնական, կազմակերպված ու զինավարժված
խմբերով ապստամբական գործառույթները,
նրանց միջև գաղափարական ներհակություններ առաջացան: Կյանքը ցույց տվեց, որ
Տամատյանի մոտեցումներն ավելի արդարացված էին, որովհետև թուրքին որևէ բան
հասկացնելու լավագույն միջոցը միշտ էլ
զորավոր ուժն է եղել և է:
4. երկու
նվիրյալների
կյանքն
ու
գործունեությունը շատ ուսանելի կողմեր ունեն
սերունդների համար և արժանի ավելի խորը և
բազմակողմանի ուսումնասիրության:

Վկայակոչված աղբյուրներ և գրականություն
1. ՀԱԱ, Ապահ Պետրոսյանի ֆոնդ, 453, ցուցակ 1,
գործ 6, թերթ 1: ցուցակ 1, գործ 7, թ.2: ցուցակ 1,
գործ 70, թ. 31: ցուցակ 1, գ.53, թ.6:
2. ՀԱԱ, ֆոնդ 4045, ցուցակ 1, գործ 35, թ. 4: ցուցակ
1, գործ 33, թ.5:
3. ԳԱԹ, Ա. Արփիարյանի ֆոնդ, թիվ 23, թ. 1: թիվ
71, թ.2: 354, թ.2-3: թիվ 516, թերթ 1-15, 943, թերթ
1-13:
4. Տամատյան Մ., Իմ հուշերս, Պեյրութ, 1985:
5. Ավագյան
Հ.,
Արփիար
Արփիարեանի
սպանութիւնը, Կահիրէ, 2018, 155 էջ:
6. Հակոբյան Ս., Արփիար Արփիարյան: Կյանքն ու
գրական գործունեությունը, Վիեննա, 1922:
7. Ստեփանյան Գ., Արփիար Արփիարյան, Երևան,
ՀԽՍՀ ԳԱ հրատ., 1955, 289 էջ:
8. Պ. Տեփոեանի Միհրան Տամատեան (1863-1945):
– Պեյրութ, 1964
9. Մուրադյան Լ., Արփիար Արփիարյան: Կյանքը և
ստեղծագործությունը, Ե., 1991:
10. Հովհաննիսյան Գ., Արփիար Արփիարյան.
Հասարակական-քաղաքական հայացքներն ու
գործունեությունը, Ե., 2019, 277 էջ
11. Սարգսյան Ս., Մ. Տամատյանի հրապարակախոսությունը, Ե., 2020:
12. Խուրշուդյան Ռ., Հնչակյան պարբերական
մամուլը. սկզբնավորման շրջան, Պատմաբանասիրական հանդես, թիվ 2(18), 2000, էջ 22-24:
13. «Հնչակ» թերթ, թիվ 11 և 12-րդ միացյալ համար,
1888, թիվ 16, 17, 18, 28, 1896
14. «Զարթօնք» թերթ, թիվ 252(3641), 1949, 17
սեպտեմբերի, 1949:
Сдана/Հանձնվել է՝ 24.03.2021
Рецензирована/Գրախոսվել է՝ 26.03.2021
Принята/Ընդունվել է՝ 30.03.2021

89

КУЛЬТУРА И РЕЛИГИЯ_____________________________________________

The Paryaya Tradition among the Mādhvas of Udupi

Gharibyan V. K.
PhD student, Russian-Armenian University (Yerevan, Armenia)
gharibyan.vahe@rau.am

Keywords: Paryaya, Udupi, swami, Mādhvas, ritual, Sri Krishna temple, Matha
Պարյայա ավանդույթը Ուդուպիի մադհվաների կրոնական համայնքում
Ղարիբյան Վ. Կ.
Ասպիրանտ, Հայ-Ռուսական Համալսարան
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Ամփոփում: Պարյայան համարվում է առանցքային համակարգերից (ավանդույթ) մեկը Ուդուպիի և ամբողջ
Հնդկաստանում ապրող մադհվաների (բրահմանական համայնքներ) կրոնական կյանքում։ Պարյայան մի
համակարգ է, համաձայն որի Ուդուպիի ութ վանական կենտրոնների (մաթհ) հոգևոր առաջնորդները (սվամի),
երկու տարին մեկ ստանձնում են երկու տարի ժամկետով Շրի Կրիշնայի տաճարում Կրիշնա աստծու
պաշտանմունքի ծեսեր կատարելու պարտականությունը։ «Պարյայա» սանսկրիտում բառացիորեն նշանակում
է «փոփոխություն կամ փոխանցում»: Մաթհը, որը իրականացնում է երկրպագությունը և կազմակերպչական
պարտականությունները, կոչվում է «պարյայա մաթհ», իսկ այն ղեկավարող հոգևոր առաջնորդը «պարյայա
սվամի»: Դեռ միջնադրայան շրջանում Մադհվաչարիայի կողմից ձևավորված ավանդույթը մինչ օրս
շարունակվում է իր հետևորդների կողմից։ Պարիայայի տոնակատարությունը մեծ իրադարձություն է
ժամանակակից Հնդկաստանում և այն պահապանում է իր բուն ձևը, սակայն վերջին տասնամյակների
ընթացքում այն հավելվել է որոշ ժամանակակից տարրերով և հատկանիշներով: Այս աշխատանքում
ներկայացվում է Պարյայա համակարգի դերը, ծիսկարգային առանձնահատկությունները և ժամանակակից
դրսևորումները Ուդուպիի մադհվաների կրոնական համայնքում։ Աշխատանքը հիմնված է նաև հեղինակի
դաշտային աշխատանքի նյութերի վրա:
Վճռորոշ բառեր՝ Պարյայա, Ուդուպի, սվամի, մադհվաներ, ծես, Շրի Կրիշնայի տաճար, մաթհ

Традиция Парьяя у мадхвов Удупи
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Аннотация: Парьяя - одна из ключевых традиций в религиозной жизни мадхавов, общины брахманов,
живущих в разных частях Индии с центром в Удупи. Парьяя представляет собой традицию, согласно которой,
главы восьми матхов (монастырских центров) Удупи поочередно сменяя друг друга каждые два года, берут на
себя ответственность за ритуальную часть (служение божеству Кришне) в храме Шри Кришны. «Парьяя» на
санскрите буквально означает «изменение или передавание». Матх, выполняющий религиозные и
организационные обязанности в данный период, называется «парьяя матх», а религиозный лидер матха «парьяя свами». Традиция уходит корнями в средние века: она была установлена Мадхвачарьей и сохраняется
по сей день его учениками. Празднование Парьяя - крупное религиозное событие в современной Индии.
Фестиваль сохраняет аутентичную форму, но в последние десятилетия в него привносятся некоторые
современные элементы и атрибуты. В данной работе представлены роль и статус системы Парьяя в
религиозной общине мадхавов Удупи, особенности ритуальной части, а также некоторые новые элементы.
Статья основана в том числе на полевом материале автора.
Ключевые слова: Парьяя, мадхавы, Удупи, матх, свами, ритуал, храм Шри Кришны.

ordained his eight disciples to perform rituals of
worshipping Sri Krishna at Udupi’s Matha. The
article discusses the role and status of the Paryaya
among the Mādhvas of Udupi, as well as the
features of the connected rituals.
The system of the Paryaya presupposes that
eight swamiji (high priests) of Udupi, alternately,
take turns to worship Lord Krishna, managing and
organizing the temple for a fixed period of time [4,
p. 107]. The Matha which is in charge of the

The Paryaya (Sanskrit, lit. “change or
tradition”) is a religious ritual performed in Sri
Krishna Matha (Krishna Temple) of the city of
Udupi. It is considered as one of the key elements
in the religious life of the Mādhvas – the Hindu
brahmin communities in India who follow the
Dvaita philosophy of Madhvacharya (see below).
As a special worship system, the Paryaya has been
preserved since the medieval period and,
particularly from the time, when Madhvācārya
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ready for the festival in all aspects. To make this
process a public event, the function of Baale
Muhurta is performed.

relevant worship rituals is called “paryaya matha”
[2, pp. 253-254].
The tradition dates back to the medieval period,
particularly to the time, when Madhvācārya, the
founder of the Tattvavāda philosophy and the school
of Dvaita Vedanta (on Madhvācārya and his
philosophy see [6]), ordained eight monks among
his disciples, to worship Krishna at his Udupi’s
Matha. Those eight monks became the precursors of
the Ashtha Matha (The Eight Mathas or
monasteries), which are now following the Paryaya
tradition. The mentioned Ashtha Mathas of Udupi
are Pejavara, Palimaru, Adamaru, Puttige, Sode,
Kaniyooru, Shirur, and Krishnapura. As a
conservative system of worship, which’s each detail
has its significant connotation, the Paryaya
emphasizes the prestige of its organizers [5, p. 192].
Up to the period of Vadiraja Thirtha (14801600) the ritual was performed every two months.
Each swamiji used to perform the rite every sixteen
months. Vadiraja Swami (the high priest of the Sode
Matha) changed the system of Paryaya. He
established the biennial tradition for the Paryaya,
which exists till the present time. The swamiji who
is in charge of worship and administration of Shri
Krishna Matha (Krishna temple) is called “paryaya
swamiji”. Four to five months before the Paryaya
ritual, the swamiji starts his pilgrimage to various
holy places, such as Rameshwaram in Tamil Nadu
and Tirupati in Andhra Pradesh. This process is
called “Paryaya purva sancharaya” (“the
pilgrimage before the Paryaya”) [4, pp. 33-36].
The Paryaya remains one of the fundamental
aspects of the religious life of the Mādhvas, who for
centuries have followed the prescribed rites in
detail. Moreover, during the existence of the
Paryaya tradition, it has become essential for most
of the Hindus.
Nowadays one can observe the Paryaya in its
most perfect and complete form among the Mādhva
community of Udupi.
All the Paryaya rituals are endowed with
spiritual symbolism.
The main preliminary rituals before the
Paryaya festival are: Baale Muhurtha, Akki
Muhurtha, Kattige Muhurtha, Bhatta Muhurtha.
The Baale Muhurtha (see pic. 1) occurs on an
auspicious day about a year before the Paryaya
festival (see pic. 2). On this day, the cultivation of
plantains and the tulsi (see pic. 3) - holy basil
(Ocimum tenuiflorum) - officially begins. The
paryaya swamiji uses the tulsi leaves for the daily
rituals of the Krishna Matha, and plantain leaves,
for the festivals, as well as for feeding pilgrims and
guests. Therefore, each swamiji should start growing
these plants in the gardens belonging to his Matha,
so that by the Paryaya period the Matha would be

pic. 1, Bale Muhurtha

pic. 2, the Paryaya festival

pic. 3, tulsi in Chandramouleshwara temple
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On that auspicious day, which is determined by
Matha purohits54 first, pray to the nine planets (see
pic. 4). The Matha's workers then bring the tulsi
seedlings and plantains for planting. The procession
of these devotees of the Matha, heads towards the
Krishna Matha, led by purohits and the Divan of
Matha. The participants pray first at the
Chandreshwar temple and then, at Anantheshwar.
Then they enter the Krishna temple and pray in
front of the shrine of Sri Krishna, offering their
donations with the following prayer: "“Please, bless
us so that there should be no lack of tulsi for your
worship and of plantain leaves, for the mass
feeding”. They also bow down to the idols of Sri
Mukhyaprana55 and Sri Madhvācārya, and after that,
they return to their Mathas [1, pp. 108-109].
During the two months of celebrating Baale
Mukhurtha, they perform the ritual of the Akki
Muhurtha. Since in the Paryaya period, thousands of
people must be fed daily, they save the rice harvest
from the previous years. After the prayer to the nine
planets, the procession starts from the Mutt (Matha).
A mudi (package of rice packed in a bowl made of
dried paddy straws) is decorated, covered with a
silken cloth and kept in a palanquin. The Mutt
(Matha) workers follow the palanquin with similar
mudis on their heads. The principal participants of
this process are the purohits, scholars and Divan of
the Matha. They pray at the temples of
Chandreshwara and Anantheshwara, which are
located near Sri Krishna temple. After the prayer,
they all return to their Mathas. The swamiji
completes this ritual by himself, remaining in his
Matha. Other high priests of Ashtha-mathas are
invited to the Krishna Matha and receive honours
[1, pp. 109-110].
The Kattige Muhurtha is celebrated about six
months before the beginning of the Paryaya.
Artistic storage of firewood is a specialty of Udupi.
Firewood is piled up in the shape of a beautiful
chariot. This chariot is visible in the North-East
corner of the Madhva Sarovara (a tank behind the
temple). Skilled artisans pile up the firewood and
arrange it in the shape of a chariot fifty feet height.
The construction of the chariot is completed several
days before the Paryaya, and the rest of firewood is
used for cooking during the feasts. There is also
another ritual, when the firewood ceremonially

places on the top of the chariot, what symbolises
and marks the completion of the chariot’s
construction [1, p. 110].
The Bhatta Muhurth, aimed at collecting
paddy, occurs nearly seven or eight weeks before
the Paryaya. It should be noted that the principal
purpose of these rituals is making provision for
traditional Anna Dana (mass feeding, see pic. 5).
That is why Lord Krishna of Udupi is known as
Anna Brahma - “the Lord of Food''. The day of the
ritual, the administration of the Paryaya has the
possibility to enter the Badagu Mailge, which is
actually the store house particularly intended for the
Paryaya. The bag of paddy is placed on a platform
here and the priests worship it. The Divan of the
Paryaya Matha offers fruits and honorarium to
scholars. [1, p. 111].
After the preliminary rituals, Mādhvas perform
a large number of ceremonies and customs, which
includes the Paryaya festival (also known as
Paryaya Mahotsava) and Paryaya ceremony.
Approximately four to five months before the
Paryaya ceremony, the high priest, who is supposed
to become the next paryaya swamiji, goes on a
pilgrimage tour to various holy places and cities all
over India. The paryaya swamiji visits the following
holy centers: Dvaraka, Mathura-Vrindavan,
Haridvar, Hrshikesh, Baddrinath, Prayagaya,
Kashi, Gaya, Puri, Tirupati. The pilgrimage tour
must be in clockwise direction. During the
pilgrimage the swamiji was invited by different
Madhva organizations, associations and local
community groups [2, p. 259-260].
Ten to fifteen days before the holiday, paryaya
swamiji completes its journey and enters
triumphantly into the town Udupi. The entire city is
decorated with newly painted buildings and special
electric lighting to welcome the swamiji. The
following ceremony is known as Pura
Pravesha. Few days before Paryaya, devotees bring
rice, jaggeri (a natural product of sugarcane),
legumes, vegetables, coconuts for mass feeding
during the festival time and for donating them to the
swamijis. Their products are brought in decorated
trucks, carts; people bring loads on their heads, all
in a procession. The celebrations pass through the
various streets of Udupi. During the ceremony two
swamijis - the one who transfers responsibility and
the other who take over the responsibility for
Paryaya donate rice and vegetables to other Mathas
in Udupi. All the products are taken out in a
procession and sent to the food storages of various
temples. This tradition is known as "Olipe" requires
that all the all pilgrims attending the Paryaya would
be particularly welcomed, well fed and cared for.
The day before a paryaya swamiji goes in
procession to different Mutts and personally invites

54

Purohita, in the Indian religious context, means family
priest, (see the relevant article in Encylopaedia Britannica,
https://www.britannica.com/topic/Brahman-caste#ref914213,
accessed on 20.05.2021)
55
Mukhyaprana (Vayu) in Madhva's system is rooted in the
Chandogya, Brhadaranyaka and
Isavasya Upanisads. Mukhya Prana according to Chan. Up. is
the immaculate deity impervious to the evil influence of the
Asuras and hence the best medium (Adhisthana) for unsullied
meditation on Brahman [5, pp. 609-610]
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swamijis to the Paryaya festivals. The day following
the Makar Sankranti56 is celebrated as Churnotsava
(another ritual of the Festival [8]). The third day
after Makar Sankranti is reserved for the swamiji
leaving his position, who is supposed to perform his
last special puja (worship ritual) and celebrate the
last festival of his Paryaya in Krishna Mutt. The
fourth day is the day of changing of the Paryaya
guard. Usually, festivals are held annually according
to the following schedule: January 14 –
Sankramana, January 15 - Churnotsawa, January 16
– the day of rest, January 17- the festival hosted by
the leaving swamiji, January 18 – the festival day [1,
p. 112-115].
In present time, the Mādhvas of Udupi
celebrate the Paryaya and all the associated rituals
in the conservative authentic form. During my
fieldwork, I noticed that the Mādhvas celebrate their
traditional religious festivals in a very festive
manner: the city is overcrowded, although Udupi,
being an eminent religious and cultural center, is
always full of pilgrims. One can observe the
presence of the Vedic culture and traditions
everywhere in Udupi. The Paryaya festival is an
essential part of the city’s cultural life. The
Festival’s significance can be noticed in different
levels, particularly in various kinds of activities
promoting religious aspects of life.
In the middle of January, Udupi becomes the
religious center not only for Karnataka: the
Mādhvas’ celebrations with their special spiritual
environment attracts the Vaishnavas and the
followers of other schools from all over India.
In fact, the Paryaya festival days is the most
active period of the city’s life, it’s all hotels,
restaurants, guesthouses and markets being full of
the Festival’s guests. The devotees and tourists are
offered a special programme including sightseeing,
visits to the sacred places of Udupi, etc. [9].
The swamiji, who is supposed to head the
Krishna Mutt, travels Dandatirtha - the place where
Sri Madhvācārya studied in his childhood. On the
day of Paryaya, around 3:00 am, the Swamiji gets
up, bathes in the sacred pond and goes to Udupi. At
about 4:00 in the morning he reaches the outskirts of
Udupi, where a large crowd of the devotees
welcomes him to Jodukatta (place in Udupi). The
Swamiji who will transfer the worship duty to the
next one, stays back at the Krishna Mutt, to
welcome the new paryaya swamiji there. The
swamijis who came to greet the paryaya swamiji is
dressed in a silk shawl and silk headdress. Then, all
of them sit down on the palanquins. The idol of the
deity of the would-be Paryaya Mutt is placed in a

golden palanquin, and it is supposed to lead the
swamijis. The vehicles carry the idols of gods of
Mutt and pictures of saints. In the end of the
procession comes the idol of the Mutt (Matha) in an
ornate golden palanquin. [1, pp. 116-118].

pic. 4, nine planets in Sri Krishna temple

pic. 5, Anna Dana
During the Paryaya festival, people dressed in
colorful theatrical dresses, walk the main streets of
Udupi (see pic. 6). Young people perform
traditional dances and sing folk songs, present
modern arts performances [11]. In 2020, during the
celebration, they exhibited a big image of
Vishwesha Tirtha, who was the swamiji of Sri
Pejavara Adhokshaja Matha [10]. This was the
symbol of his metaphysical presence at the
ceremony and emphasized the importance of
spiritual continuity and the guru’s role among the
Mādhvas.
These newly incorporated elements of the
Festival represent an interesting phenomenon,
which, in our opinion, should by no means be
qualified as transformation of the Paryaya tradition.
These new elements are rather ornamental, they are
supposed to give modern features to the celebration
and aimed at attracting more people.

56
Makar Sankranti is a festival held across India, under a
variety of names, dedicated to sun deity Surya [3, pp 547-548].
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Last year, during the Paryaya festival, the city
was swarming with devotees and guests from
different parts of India. The main roads along which
the procession was passing, were decorated with
arches, garlands and banners. Most of the buildings
were illuminated (see pic. 7). The atmosphere was
really festive. Vidyadheesha Tirtha Swami of
Palimar Mutt was transferring the responsibilities
for Sri Krishna Temple to Ishapriya Tirtha Swami,
the young high priest of the Adamar Mutt (Matha)
[7].

hall. Then the ritual of transferring the
responsibilities takes place in the room called
Simhasana. Only a few officials of the Mutt take
part in this ritual. The new Paryaya Swamiji places
the box of idols in the sacred seat in the inner room
of Simhasana and offers the arati to these idols.
Then the departing paryaya swamiji sits down on
the Madhvācārya's seat, offers a seat by his side to
the new paryaya swamiji and honors him by
offering sandalwood paste and other honorable
items. The departing swamiji gets up from the seat
of Madhvācārya, holds the hands of the new
paryaya swamiji and makes him take a seat [1, pp
118-119].
After that, he hands over an old jug (akshaya
patre) to his successor, the jug is believed to have
been preserved since the time of Madhvācārya. With
this ritual, Krishna Matha acquires a new paryaya
swamiji (4, pp. 33-39).
From there, the swamijis proceed towards the
Badagu Malige building, where the new swamiji
honours the other swamijis by offering them sandal
paste and other items of honour. In the time of
Vadiraja (15th - 16th century), the Paryaya
congregation used to occur in this place only, and
hence, now they keep this tradition. The last part of
the Paryaya ceremony is a big congregation known
as Durbar Sabha held at the rajangana. Around 700 a.m., all the swamijis come in procession to the
auditorium, which can accommodate approximately
twenty thousand people. After chanting the Vedic
hymns by scholars, the swamijis bless the devotees.
The leaving swamiji bids farewell to all and the new
paryaya swamiji presents his planned projects for
the improvements of facilities at the Krishna Mutt
(Matha). Many official representatives congratulate
the new paryaya swamiji on this occasion [1, pp.
119-120].
The Paryaya as a system related to religious
worship has been preserved from the medieval
period till nowadays without particular changes. It
still has an important meaning for the Mādhvas as
representatives of the Vaishnava community, since
the Paryaya is approached as tradition, through
which they obtain spiritual qualities. There can be
little doubt that in the future, the Paryaya will
preserve its niche and remain among the most
significant traditions in the religious community of
the Mādhvas, despite all the rapid changes in the
Indian society.

pic. 6, Festival celebration

pic. 7, lights in Udupi during the celebration
During the Paryaya ceremony the new Paryaya
Swamiji enters the Krishna Mutt, places his box
containing the idols of his Mutt (Matha) in the
Tirtha Mantapa and offers the arati (a ritual, part of
a puja, in which light is offered to a deity) to the Sri
Krishna. Then the swamijis enter the sanctum
sanctorum (the sacred place, lit. “the holy of
holies”), pray before the idol of Mukhyaprana and
prostrate before the idols of Sri Krishna,
Mukhyaprana and Garuda57 at the Chandra Shala
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Ռուսաստանի Դաշնության կենսաթոշակային համակարգի և կուտակային
կենսաթոշակային ֆոնդերի պորտֆելների ընդհանուր նկարագրություն
Քարիմյան Դ. Վ.
Ասպիրանտ, տնտեսագիտություն և ազգային տնտեսության կառավարում
Ռուս-հայկական (սլավոնական) համալսարան (Երևան, Հայաստան)
davit.karimyan96@gmail.com
Ամփոփում`Վերջին 25 տարիների ընթացքում Ռուսաստանի Դաշնության կենսաթոշակային համակարգը
զգալի փոփոխությունների է ենթարկվել: ԽՍՀՄ փլուզումից հետո փորձ կատարվեց կառուցել նոր
կենսաթոշակային համակարգ և այն համապատասխանեցնել եվրոպական չափանիշներին: 2002 թվականից
Ռուսաստանում գործում է կուտակային կենսաթոշակային համակարգը, որը արդիականացվել է 2010
թվականին:
Հիմնաբառեր.
Կենսաթոշակ,
կենսաթոշակային
ֆոնդ,
ապահովագրություն,
կենսաթոշակային
բարեփոխումներ
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Abstract. The pension system of the Russian Federation has undergone significant changes over the past 25 years.
After the collapse of the USSR, there was an attempt to build a new pension system and bring it in line with European
standards. Since 2002, a funded pension system has been operating in Russia, which was modernized in 2010.
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основная. И уже после 2010 года он состоит
всего из двух частей:
• Страхование (в размере 22% от фонда
оплаты труда, который в 2015 году не
должен превышать 711 000 рублей в год),
• Накопительный (в размере 16% от фонда
оплаты труда) [3].
Страховая составляющая вступила в силу с
1 января 2002 года и формируется за счет
собранных страховых взносов. Сюда входит
фиксированный
базовый
размер
пенсии,
который в обязательном порядке выплачивается
государством. По состоянию на 1 апреля 2013
года базовый размер страховой части пенсии
составляет 3610,31 рубля в месяц. Инвестиции
производятся в накопительную часть будущей
пенсии, доход от которой включается в пенсию к
получению.

Пенсионная система России кардинально
изменилась за последние десятилетия. Проведен
ряд реформ, которые продолжаются и сегодня.
Первым сигналом значительных перемен
стало создание Пенсионного фонда Российской
Федерации (ПФР) в 1990 году. Это было место
сбора, хранения и распределения страховых
взносов, которые затем использовались для
выплаты пенсий. До 2002 года в России действовала распределительная (Pay-as-you-go) система.
При этой системе пенсии выплачивались только
за счет страховых взносов работающих граждан.
Современная накопительная пенсионная
система действует в России с 1 января 2002 года.
С тех пор в стране действует новая система
обязательного пенсионного страхования. После
проведенной реформы трудовая пенсия состояла
из трех частей. страховая, накопительная и
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Рассматривая объемы пенсионных накоплений обязательного пенсионного страхования
можно заметить, что только в конце 2014 и
начале 2015 годов был зафиксирован резкий
скачок в размере приблизительно 280 000 млн
рублей за последние 8 лет (рис. 1.).

В 2020 году право на страховую пенсию
имеют физические лица при условии уплаты
взносов по обязательному пенсионному страхованию не менее 11 лет (15 лет в 2024 году в
связи с пенсионной реформой). Если человек
достигает пенсионного возраста, но не соответствует этим критериям, он не имеет права на
страховую пенсию.

Рис. 1. Все пенсионные накопления обязательного пенсионного страхования по кварталам, 2010-2020 гг [4].
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осуществляющих определенные виды деятельности). Работодатели не уплачивают пенсионные
взносы по оплате труда иностранных физических лиц, работающих в качестве высококвалифицированных специалистов.
Если человек родился до 1967 года, то, как
известно, вся сумма перечисляется на страховую
составляющую его пенсии (6% идет нынешним
пенсионерам, 16% - на его лицевой счет). У лиц,
родившихся после 1967 года, 16% выплат направляется на страховую составляющую (6%
направляется на выплату текущих пенсий
пенсионерам, 10% - на его / ее лицевой счет).
Остальные 6% идут в компонент накопительной
пенсии.
С 2019 года общий пенсионный возраст
повышен на пять лет. Однако это изменение
внедряется постепенно. Пенсионный возраст для
получения страховой пенсии на 2020 год:
 62 для мужчин и 57 для женщин. Однако до
31 декабря 2020 года физические лица могут
выходить на пенсию на шесть месяцев
раньше (то есть мужчины - 61,5 года, а
женщины – 56,5 лет). С 2023 года пенсион-

Компоненты накопительного страхования
находятся под контролем Пенсионного фонда
России (ПФР). Накопительная часть пенсии
может быть переведена в негосударственный
пенсионный фонд (НПФ). Негосударственные
пенсионные фонды России работают с 1998 года
и, как правило, имеют более высокую доходность от вложений в пенсионные накопления.
Поэтому перевод накопленной части пенсии в
негосударственный пенсионный фонд дает
возможность увеличить размер пенсии, которая
будет получена в будущем [5].
В настоящее время работодатели отчисляют
в пенсионный фонд России 22% для суммы
заработной платы, не превышающей 1 292 000
рублей на каждого работника в год, и 10% для
последующих сумм. Дополнительные взносы от
2% до 9% для сотрудников, работающих во
вредных или опасных условиях.
Существуют специальные пониженные
ставки взносов на обязательное пенсионное
страхование для некоторых категорий бизнеса
(например, для ИТ-компаний и компаний с
упрощенной
системой
налогообложения,
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Если сотрудники еще не выбрали негосударственный пенсионный фонд или управляющую компанию (госкомпания также является
государственным Внешэкономбанком), это означает, что все пенсионные средства, накопленные
участником за 2002-2014 годы, Пенсионный
Фонд России инвестирует во Внешэкономбанк
[6].
Большинство застрахованных лиц выбирают
Внешэкономбанк. Остальные управляющие
компании имеют невысокую долю.
Количество участников Внешэкономбанка
велико, так как всех, кто «молчит» и не
выбирает негосударственный пенсионный фонд
или управляющую компанию, государство в
лице Пенсионного фонда России автоматически
вкладывает накопленные этими людьми пенсии
в
Внешэкономбанк.
Их
называют
так
называемыми «неплательщиками». Число этих
людей медленно, но неуклонно сокращается из
года в год. В 2012 году около 5 млн граждан
изъяли свои накопительные пенсионные средства из Внешэкономбанка. Большинство из них,
около 4,8 млн человек, выбрали негосударственный пенсионный фонд вместо последнего,
остальные - частные управляющие компании.
Подобное поведение участников можно
объяснить
сокращающейся
доходностью
пенсионных накоплений в ВЭБ. Начиная с
четвертого квартала 2015 года, когда был
зафиксирован исторический максимум в размере
13,15 % данный, показатель снижается достигнув своего минимума в третьем квартале 2018
года (рис. 2). Однако в последние годы ситуация
относительно стабилизировалась и показатель
доходности варьируется в районе 6-7 %.
Негосударственные пенсионные фонды
также могут предоставлять своим клиентам
программы добровольного пенсионного страхования. Участники могут выбрать тот, который
им больше всего нравится. Пенсионные выплаты
могут производиться накопительно или единовременно. По достижении пенсионного возраста
пенсия может выплачиваться один раз в год,
ежеквартально, ежемесячно.
Негосударственные пенсионные фонды
также привлекают управляющие компании для
инвестирования накопительных пенсионных
взносов по своему усмотрению. Когда участники
выходят на пенсию и имеют право на получение
пенсионных выплат по закону, накопительная
пенсия им выплачивается негосударственным
пенсионным фондом, а не Пенсионным фондом
РФ.
Существует государственная программа
поддержки отчислений физических лиц в
накопительную пенсию. Согласно программе,

ный возраст составит 65 лет для мужчин и
60 лет для женщин;
 мужчины, имеющие минимум 42 года и
женщины, имеющие минимум 37 лет взносов по обязательному пенсионному страхованию, могут выходить на пенсию за два
года до достижения пенсионного возраста,
но не ранее 60 лет для мужчин и 55 лет для
женщин;
 лица, индивидуальный пенсионный индекс
которых равен или превышает 30 и которые
выполняли определенные виды деятельности (например, некоторые горнодобывающие работы, медицинская деятельность,
гражданская авиация или работа в тяжелых
условиях) в течение определенного периода
времени, могут выйти на пенсию раньше в
соответствии с законодательством (например, мужчины, проработавшие 12,5 лет в
тяжелых условиях и имеющие 25 лет уплаты
взносов по обязательному пенсионному
страхованию, могут выйти на пенсию в 55
лет).
Индивидуальный пенсионный индекс.
Это единица, которая представляет пенсионные
права человека в зависимости от суммы взносов
на обязательное пенсионное страхование, уплаченных за физическое лицо, продолжительности
периода уплаты взносов и решения человека
отложить выход на пенсию на определенный
период времени. Применяются следующие
правила
 физическое лицо имеет право на определенное начисление индивидуальных пенсионных индексов за каждый год уплаты
взносов по обязательному пенсионному
страхованию. В 2020 году максимальный
размер пенсионных индексов - 9,57 (с 2021
года - десять); и
 в 2020 году человек должен иметь не менее
18,6 индивидуальных пенсионных индексов,
чтобы иметь право на выход на пенсию. Это
требование также изменяется в рамках пенсионной реформы и будет увеличиваться на
2,4 индекса каждый год до тех пор, пока минимально необходимый размер индивидуальных пенсионных индексов не достигнет
30.
В 2014 году в России был введен мораторий
на финансирование накопительных пенсий. Все
22% взносов на обязательное пенсионное страхование в настоящее время используются для
финансирования страховой пенсии. Мораторий
был вызван дефицитом бюджета Пенсионного
фонда РФ и его неспособностью платить нынешним пенсионерам. Мораторий действует до
конца 2022 года и, вероятно, будет продлен.
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при соблюдении определенных условий, государство вносит взносы, равные взносу физического лица в накопительную пенсию (размер

взносов государства не может превышать 12 000
рублей в год). Программа будет действовать до
2025 года.

Рис. 2. Доходность пенсионных накоплений в ВЭБ по кварталам, 2010-2020 гг. [4]
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Innovation as a Driver of Long-term Sustainable Economic Growth
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Master's student in "Macroeconomic Analysis" at ASUE (Yerevan, Armenia)
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Abstract. This paper discusses the role and importance of innovation in ensuring long-term economic growth. As part
of the work, the author emphasizes the view of innovation as knowledge and a new way of thinking. In order to
maintain long-term economic growth, continuous innovations can extend growth opportunities, but at a graduallydiminishing rate, which the author links to the "innovation multiplier." As an illustration, the Solow paradox is
discussed for the last forty years, according to which the growth rates of productivity are slowing down, despite the
innovation advancements. Nevertheless, in the current context of globalization, developed countries use innovations as
a means of creating value by ensuring productivity growth.
Key words: Innovation, economic growth, Solow paradox, productivity, intellectual property, creative destruction.

Инновация как движущая сила долгосрочного устойчивого экономического роста
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Магистрант АГЭУ по специальности «Макроэкономический анализ» (Ереван, Армения)
sasunminasyan@mail.ru
Резюме։ В этой статье обсуждается роль и важность инноваций в обеспечении долгосрочного экономического
роста. В рамках работы автор подчеркивает взгляд на инновации как на знания и новый образ мышления. Для
поддержания долгосрочного экономического роста непрерывные инновации могут расширять возможности
роста, но постепенно уменьшающимися темпами, что автор связывает с «мультипликатором инноваций». Для
примера, в течение последних сорока лет обсуждается парадокс Солоу, согласно которому темпы роста
производительности замедляются, несмотря на инновационные достижения. Несмотря на это, в нынешних
условиях глобализации развитые страны используют инновации как средство создания стоимости путем
обеспечения роста производительности.
Ключевые слова: инновация, экономический рост, парадокс Солоу, производительность, интеллектуальная
собственность, творческое разрушение.

Զարգացող երկրների մեծ մասը, հատկապես անցումային տնտեսությունները, բախվում
են ազգային արդյունքն էապես ավելացնելու
անկարողության խնդրին: Ներկայումս նկատվում է աճող միտում, որ տնտեսական աճի
հիմնական շարժիչը ոչ թե ավելի շատ ռեսուրսներ օգտագործելն է, այլ նորամուծությունն
օգտագործելն է․ ավելի շատ արտադրել ավելի
քչով, ավելի շատ կիլոմետր ավելի քիչ վառելիքի
դիմաց, ավելի շատ հաղորդակցություն պակաս
էլեկտրաէներգիայի օգտագործմամբ և այլն։
Ալտշուլերը և Զեգանսը (1997) նորամուծությունը բնորոշել են որպես «նորույթը գործողության մեջ»՝ ենթադրելով, որ նորամուծությունը
գործընթաց է, որը բաղկացած է տարբեր
փուլերից՝ սկսած նախաձեռնումից մինչև իրականացում: Նախաձեռնությունը վերաբերում է
խնդիրների բացահայտմանը, այլընտրանքների
գնահատմանը, մինչդեռ իրականացումը վերա-

բերում է այլընտրանքների միջև որոշում կայացնելուն և նորամուծությունն օգտագործելուն:
Նախաձեռնության
և
իրականացման
գործընթացներն ակնհայտորեն նման են
Շումպետերի` այլ կերպ տեսնելու և անելու
գաղափարներին (Լաթամ և Բրաուն, 2009)։
Շումպետերի համար երկարաժամկետ տնտեսական աճի համար անհրաժեշտ ուժը այլ կերպ
տեսնելն ու անելն էր: Այլ բան տեսնելը և կատարելը, այսինքն` նորարարությունը, ստեղծում և
ոչնչացնում է գոյություն ունեցող կառույցները`
պատճառելով շարունակական տնտեսական և
սոցիալական առաջընթաց: Շումպետերը շարունակական առաջընթացի այս գործընթացն
անվանեց «ստեղծարար ոչնչացում» (Creative
Destruction):
Գրականության մեջ նորամուծությունը
սովորաբար
դիտարկվում
է
երկու
«ագրեգատներով»՝
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1. Նորամուծությունը՝ որպես արտադրանք,
2. Նորամուծությունը՝ որպես գործընթաց։
Հարկ ենք համարում այս աշխատության
մեջ ներառել նաև մեր կողմից առաջարվող
նորամուծության այլ ագրեգատներ․
3. Նորամուծությունը՝ որպես գիտելիք։ Որպես
գիտելիք նորամուծություն ասելով ենթադրում ենք, որ յուրաքանչյուր նոր գաղափար
հարկ չէ, որ վերածվի վերջնական սպառման
իրային արտադրանքի կամ արտադրության
կազմակերպման նոր ձևի, այլ այն, որ
գիտելիքը «ստեղծողի» կողմից այն կարող է
լիցենզավորվել, փոխանակվել, վաճառվել,
այդպիսով՝ գաղափարը մտնում է շուկա
(իրացվում է) նախքան նյութաիրային տեսք
ստանալը։ Իհարկե, միայն գաղափարը
ինքնին չի կարող համարվել նորամուծություն, քանի դեռ այն մուտք չի գործել շուկա,
ուստի գիտելիքի լիցենզավորումը կամ
վաճառումը արդեն կարող է ենթադրել, որ
այն նորամուծություն է։
4. Նորամուծությունը՝ որպես նոր մտածելակերպ
կամ հոգեկերտվածք։ Ենթադրում ենք, որ
որևէ նոր տեխնոլոգիայի հայտնվելով
փոխվում է մարդու մտածելակերպը, հոգեկերտվածքը (մենթալիտետ) և աշխարհայացքը։ Օրինակ՝ գաղտնիք չէ, որ
համացանցը փոխեց մարդու մտածելակերպը, ընդլայնեց նրա աշխարհայացքը։
Ուստի նորամուծություն կարելի է համարել
նաև վերափոփոխված հոգեկերտվածքի
միջոցով գաղափարների համակարգված
ձևով համակցման և դրանք մեկ գիտելիք
դարձնելու մտածելակերպը։
Կարապետյանը (2008) նորամուծությունների էությունն ու բովանդակությունը կապում է
փոփոխությունների հետ, իսկ նորամուծական
գործունեության գլխավոր գործառույթը հեղինակը համարում է փոփոխությունների գործառույթը։ Այս փոփոխությունները կարող են
ընդգրկել նոր արտադրանքի, նոր գործընթացի
կիրառումը, նոր հատկություններով արտադրանքի ներդրումը, նոր հումքի օգտագործումը,
իրացման նոր շուկաների ի հայտ գալը և այլն։
Այսպիսով՝ տեխնոլոգիական փոփոխությունները ստիպեցին մարդուն մտածել նոր
կերպով և հնարավորություն տվեցին նորանոր
գաղափարներով հանդես գալ։ Այստեղ թվում է,
թե յուրաքանչյուր նոր գաղափարի առաջացմամբ մեծանում է մեկ այլ նոր գաղափարի
առաջացման ներուժը և հավանականությունը։
Տնտեսագիտական հարթության մեջ դիտարկելով՝ կարելի է ենթադրել, որ երկարաժամկետում մեծանում է տնտեսական աճի
արագացման հնարավորությունը, քանի որ
նորամուծությունները,
հատկապես
կայուն
նորամուծությունները (sustained innovations),

շարունակական կերպով կարող են առաջ բերել
նորերը՝ երկարաձգելով տնտեսական աճի
տևողությունը։
Այստեղ առաջարկում ենք նորամուծական
բազմարկիչ (innovation multiplier - ∆Inn/∆Y)
հասկացությունը, որը ենթադրում է, որ յուրաքանչյուր նորամուծության ի հայտ գալուց
տնտեսական աճը ավելանում է, սակայն նվազող
տեմպերով։ Նորամուծական բազմարկիչը ցույց է
տալիս, թե որքան է փոխվում իրական ՀՆԱ աճը
նորամուծությունների՝ մեկ միավորով փոփոխվելու դեպքում1։
Այս ուղղությամբ հետաքրքիր հետազոտություն են կատարել ամերիկյան Vanguard ներդրումային ընկերության գլխավոր տնտեսագետ
Ջ․ Դեյվիսը և այլք (2020), որոնք առաջարկում
են գաղափարի բազմարկիչ (Idea Multiplier)
հասկացությունը, ըստ որի՝ արտադրողականության աճը կամ տնտեսական աճը ավելանում
է տարեկան 1,2% տեմպով հինգ տարիների
ընթացքում, նախորդ քսան տարիների կրկնակի
տեմպով։ Նման աճը պետք է վերածվի ավելի
բարձր
աշխատավարձերի,
ավելի
բարձր
շահույթի և ավելի բարձր կենսամակարդակի:
Ավելին, երբ մենք նայում ենք երկրների միջև
գաղափարների փոխանցմանը, որը Դեյվիսը և
այլք (2020) չափում են «գաղափարի տարածման» (Idea Diffusion) ցուցանիշով, գտնում ենք,
որ երկրները, որոնք մեծացնում են օտարերկրյա
գիտելիքների օգտագործումը, ավելի բարձր արտադրողականության աճ են ունենում: Ավելին՝
հեղինակները պնդում են, որ գաղափարների
ավելի շատ տարածումը հանգեցնում է ավելի
մեծ արտադրողականության աճի, և վերոնշյալ
երկու ցուցանիշների՝ վերջին տարիներին ցուցաբերած աճի պայմաններում վերջին շրջանի ցածր
արտադրողականության աճը ի վերջո կավարտվի։
Վերջին քառասուն տարիներին ամենամեծ
տնտեսական պարադոքսներից մեկը եղել է
արտադրողականության աճի դանդաղումը
տեխնոլոգիական նորամուծության առաջխաղացման պայմաններում, հատկապես՝ համակարգչային ոլորտում (Գծանկար 1): Այս
երևույթը հաճախ անվանվում է նաև Սոլոուի
պարադոքս կամ արտադրողականության պարադոքս։ Ռ․ Սոլոուի (1987) խոսքերով՝ «կարող
եք տեսնել՝ համակարգիչը հնանում է ամենուր,
բացի արտադրողականության վիճակագրության
մեջ»։

1

Սույն հասկացությունը առաջարկվում է հեղինակի կողմից։
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Գծանկար 1. Տեխնոլոգիական նորամուծությունների ազդեցությունը ԱՄՆ տնտեսական աճի վրա
(Աղբյուրը՝ Vanguard-ի հաշվարկները՝ հիմնված Համաշխարհային բանկի ցուցանիշների բազայի վրա)

Գծանկարը արտացոլում է, որ նորամուծությունները անմիջական, միանգամից ազդեցություն չեն թողնում արտադրողականության վրա։
Սոլոուի վերոնշյալ մեջբերումից երեսուն տարի
անց կարելի է նույնը վերագրել ռոբոտաշինությանը, արհեստական բանականությանը,
մեքենայական ուսուցմանը (Machine Learning) և
այլն։ Դեյվիսը և այլք (2020) նշում են, որ ԱՄՆում վերջին տասնամյակում տնտեսական
արտադրողականությունը աճել է տարեկան
0.4% տեմպով՝ ի տարբերություն 1990-ականների 0.8% տարեկան աճի։ Ռոբոտաշինության և
արհեստական բանականության բնագավառներում բարելավումները թվում է, թե հնարավորություն են տալիս մեզ անել ավելին քչի դիմաց,
սակայն սա ներառված չէ արտադրողականության չափման մեջ։
Որպես Սոլոուի պարադոքսի պատճառ՝
տնտեսագետները կարծում են, որ այսօրվա
նորամուծությունները, այդ թվում՝ սմարթֆոնները և սոցիալական մեդիա հարթակները, շուտ
են «մարում»՝ ի տարբերություն, օրինակ,
արդյունաբերական հեղաշրջման կամ տների ու
արտադրության էլեկտրականացման։ Պատմությունը ցույց է տվել, որ տեխնոլոգիական
առաջադիմությունը, ինչպես օրինակ՝ հեռախոսի, լամպի և համակարգչի հայտնագործումը,
չի հանգեցնում արտադրողականության անմիջական, միանգամից բարելավման․ որոշակի
ժամանակ է հարկավոր, որպեսզի այդ փոփոխությունը մեծ մասամբ որդեգրվի, տարածվի
տնտեսության, նրա ճյուղերի միջև, ինչպես նաև
երկրի սահմաններից դուրս։
Ինչպես Շումպետերի (1934), այնպես էլ
Սոլոուի (1970) և այլոց համար տեխնոլոգիաների կատարելագործումը եղել է կենսամակարդակի անընդհատ բարձրացման իրական ուժը:
Բացի այդ, մենք կարծում ենք, որ տեխնոլոգի-

ական առաջընթացի մեծ մասը, գոնե ինչ-որ
փուլում, պահանջում է ռեսուրսների կանխամտածված ներդրում շահույթ փնտրող ընկերությունների կամ ձեռնարկատերերի կողմից:
Նորամուծությունը՝ որպես տնտեսական
աճի շարժիչ դիտարկելու օգտին հավանաբար
ամենահամոզիչ ապացույցը գալիս է տնտեսական պատմաբանների աշխատանքներից: Օրինակ, Լանդեսը (1969) նկարագրում է նոր
տեխնոլոգիաների դերը արդյունաբերական
հեղափոխությանը նպաստելու գործում, մինչդեռ
Ռոզենբերգը (1972) տրամադրում է համապարփակ հետազոտություն 1800-ականների
սկզբից սկսած տեխնոլոգիական առաջընթացի և
ԱՄՆ տնտեսական աճի միջև կապի մասին: Այս
հետազոտությունը հատկապես կասկածելու քիչ
տեղ
է
թողնում,
որ
տեխնոլոգիական
առաջընթացի հիմնական մասը նպատակասլաց
է և շահույթով պայմանավորված: Եվ Ֆոգելը
(1964), չնայած փորձում էր պնդել, որ երկաթուղին անփոխարինելի է 19-րդ դարի ամերիկյան տնտեսական աճի համար, այնուամենայնիվ, գնահատեց, որ սոսկ այս նորամուծությունը
մինչև 1890 թ. ԱՄՆ ՀՆԱ-ն ավելացրեց 5
տոկոսային կետով:
Ռոսենբերգի (2004) համար նորամուծական
գործունեությունը երկարաժամկետ տնտեսական աճի միակ, կարևոր բաղադրիչն է։
Հեղինակը առանձնացնում է տնտեսության
համախառն արդյունքի ավելացման երկու
եղանակ. կամ կարելի է ավելացնել ներդրումների քանակը, որոնք, ըստ էության, մտնում են
արտադրական գործընթաց, կամ, եթե խելամիտ
եք, կարող եք նոր եղանակներ, ձևեր գտնել,
որոնց միջոցով կարելի է ավելի շատ
արդյունքներ ստանալ նույն քանակի մուտքերով:
Ներկայիս համաշխարհայնացման պայմաններում երկրները նպատակ են հետապնդում
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ապահովել կայուն և երկարաժամկետ տնտեսական բարեկեցություն։ Որպեսզի երկրները
հասնեն դրան, անհրաժեշտ է արժեք ստեղծել:
Նորամուծությունները, որպես արժեք ստեղծելու
միջոց, տնտեսական աճի աղբյուր են: Հետևաբար, համաշխարհային շուկաներում մրցակցային առավելություն ստանալու համար
նորամուծության նկատմամբ հետաքրքրությունն անընդհատ աճում է:
Չնայած վերոնշյալ հեղինակները հայտնաբերել են կազմակերպական կամ շրջակա
միջավայրի դինամիկան, որը ազդում է
նորամուծության յուրաքանչյուր աստիճանի
վրա, մենք կարծում ենք, որ երկրների
զարգացման մակարդակը կարևոր որոշիչ է
նորամուծության աստիճանի համար, և այդ
աստիճանը կապելով մտավոր սեփականության
իրավունքների հետ։
Տնտեսական աճը կախված է նոր գաղափարների արտադրությունից, սակայն մրցակցային շուկաները բավարար և համապատասխան խթաններ չեն տալիս նոր գաղափարների
գեներացման համար, որոնք, ի վերջո, կարող են
վերածվել տեխնոլոգիայի արտադրության: Իրոք,
անհնար է ակնկալել ներքին տեխնոլոգիաների
արտադրության զարգացում՝ առանց գյուտարարական գործունեությունը խրախուսելու և
դրանք պաշտպանելու, ինչը անհրաժեշտ է
տեխնոլոգիական զարգացման համար: Մտավոր
սեփականության իրավունքները տեխնոլոգիական
նորամուծությունները պաշտպանելու արդյունավետ գործիքներ են:
Ռապպի և Ռոզեկի (1990) համաձայն` մտավոր սեփականության համակարգը դրականորեն
է կապված է տնտեսական աճի և զարգացման
հետ: Գիտական և տեխնոլոգիական գործունեությունները կարող են վերածվել գյուտերի և
նորամուծությունների, այնուհետև նպաստել
տնտեսական զարգացմանն ու աճին: Եթե ստեղծագործական գործունեության արդյունքները
ստեղծագործողների համար ոչ մի արդյունք չեն
տալիս, ապա նման գործողություններին
մասնակցելու
շարժառիթները
կթուլանան:
Այսպիսով, ստեղծողները կխուսափեն իրենց
ջանքերը, գումարը և ժամանակը ծախսել
այնպիսի գործողությունների վրա, որոնք կարող
են տանել արտադրողականության և արդյունավետության կորստի: Այս մտքերի շուրջ
զարգացած երկրները տեսակետ ունեն, որ
արտոնագրերը կարևոր են միջազգային տնտեսական զարգացման համար, քանի որ դրանք
միջոցներ են տրամադրում՝ երաշխավորելու
R&D-ում ներդրված ժամանակի և կապիտալի
հատույցը:
Ե՛վ միկրո, և՛ մակրո տեսանկյունից հնարավոր է գտնել որոշ ապացույցներ, որոնք կօգնեն հաստատել նորամուծությունների ու

տնտեսական աճի միջև կապերը: Մանիմալան և
այլք (2005) ուսումնասիրել են աստիճանական
կամ աճող նորամուծությունները հատկապես
զարգացող տնտեսության համատեքստում: Այս
ուսումնասիրության մեջ նորամուծությունը
դիտարկվում է որպես հետագա նորամուծությունների պատճառ, և աստիճանական նորամուծությունների կուտակված ազդեցությունն ի
վերջո կզարգացնի նորամուծական մշակույթ,
կստեղծի հիմնական ռեսուրսների հասանելիություն և մրցակցային կողմնորոշում, որն իր
հերթին կհանգեցնի արմատական նորամուծությունների: Ավելին, աստիճանական նորամուծությունները դիտարկվում են որպես զարգացող
տնտեսություններում փոփոխությունների կարևոր աղբյուր, քանի որ նման նորամուծություններն ավելի հեշտ են իրականացնել ինչպես
ռեսուրսների առկայության, այնպես էլ գործառնական սահմանափակումների շրջանակներում:
Կայացած շատ կազմակերպություններ շարունակական, փոքր և աստիճանական նորամուծությունների միջոցով բարելավում են իրենց
գործունեությունը: Ավելին, նրանց մեծ մասը
նախընտրում է աստիճանական նորամուծությունները, քանի որ դրանք ավելի հեշտ են
իրականացնել կազմակերպության գործառնական սահմանափակումների պայմաններում:
Այսպիսով՝ լայնորեն ընդունված փաստ է, որ
նորամուծական արտադրանքը տնտեսական
աճի կարևոր շարժիչն է: Համաշխարհայնացման
ներկա պայմաններում նորամուծությունն անհրաժեշտություն է ընկերությունների համար,
որոնք մրցում են այնպիսի միջավայրերում, ուր
փոփոխությունները համատարած են, անկանխատեսելի և շարունակական: Նորամուծությունները դիտվում են որպես արժեք ստեղծելու
միջոց և ըստ այդմ՝ համարվում են տնտեսական
աճի աղբյուր: Այս հարաբերությունների պատճառների վերաբերյալ ուսումնասիրությունները
բազմազան են՝ տարատեսակներով, խորությամբ
և օբյեկտիվորեն տարբեր, ուստի հնարավոր է
գտնել նորամուծության շատ ասպեկտներ։ Հաշվի առնելով, որ արմատական նորամուծությունների բնույթն ունի անորոշության բարձր աստիճան, հաջողության ցածր հավանականություն և
բարձր հետազոտական ծախսեր, ակնկալվում է,
որ այդպիսի նորամուծությունները գալիս են
զարգացած երկրներից: Զարգացող երկրները
իրենց սահմանափակ ռեսուրսները հատկացնում են ոչ թե արմատական նորամուծություններ զարգացնելու, այլ առկա ապրանքների փոքր
բարելավումներ կատարելու համար կամ ուղղակիորեն ընդօրինակելով` կախված մտավոր
սեփականության արդյունավետությունից:
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ՀՀ տնային տնտեսությունների ծախսերի անհավասարության
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Estimation of Inequality of Household Expenditures in the Republic of Armenia Using
the Gini Coefficient Based on Decomposition Method
Karapetyan H. R.
Postgraduate student, Armenian State University of Economics (Yerevan, Armenia)
h.karapetyan555@gmail.com
Abstract. The article examines the costs of households in the Republic of Armenia, assesses the degree of their
inequality using the Gini inequality coefficient and the Garner’s methodology. The article uses the unnamed
microdatabase of the 2018 Household Living Standards Comprehensive Survey. The effect of each component of the
expenditures on the Gini coefficient of the total cost was evaluated, as were as its elasticity coefficients to construct the
Engels curves. As a result of the research, it became clear that the coefficient of inequality of expenditures is 0.398, a
significant part of which was provided by the expenditures on the purchase of food and services.
Key words. RA household expenses, Gini coefficient, Garner methodology, Engels curves.

Оценка неравенства расходов домашних хозяйств в Республике Армения с
использованием коэффициента Джини метода декомпозиции
Карапетян О. Р.
Аспирант, Армянский Государственный Экономический Университет (Ереван, Армения)
h.karapetyan555@gmail.com
Аннотация. В статье исследуются затраты домохозяйств в Республике Армения, оценивается степень их
неравенства с использованием коэффициента неравенства Джини и методологии Гарнера. В статье
используется неназванная база микроданных Комплексного обследования уровня жизни домашних хозяйств за
2018 год. Оценено влияние каждого компонента затрат на коэффициент Джини общих затрат, а также его
коэффициенты эластичности для построения кривых Энгельса. В результате исследования выяснилось, что
коэффициент неравенства расходов составляет 0,398, значительную часть которого составляют расходы на
приобретение продуктов питания и услуг.
Ключевые слова. Расходы домашних хозяйств РА, коэффициент Джини, методика Гарнера, кривые Энгельса.

Ներածություն։
Եկամուտների ջինի գործակիցը հանդիսանում է լավագույն վիճակագրական գործիքներից
մեկը՝ գնահատելու անհավասարությունն ու
բարեկեցության մակարդակը [3]։ Եկամուտների
անհավասարության գնահատումը մեծ հետաքրքրություն է առաջացրել ակադեմիական գրականության մեջ, մինչդեռ քչերն են ուսումնասիրել ծախսերի անհավասարությունը։
Բազմաթիվ հետազոտությունների ընթացքում պարզ է դարձել, որ Ջինի եկամուտների և
ծախսերի գործակիցները փոխլրացնող ցուցանիշներ են և ժամանակի որոշակի պահերին
տարբեր վարքագծեր են դրսևորում։ Բազմաթիվ
ուսումնասիրությունների ընթացքում պարզ է
դարձել, որ չնայած եկամտի անհավասարության
անկմանը ռեցեսիայի և ճգնաժամի ժամանակ՝

ծախսերի անհավասար բաշխվածությունը աճել
է՝ հանգեցնելով բարեկեցության վատթարացմանը [4, էջ 57]։ Բացի այդ, բազմաթիվ
հետազոտողներ պնդում են, որ որևէ գործակցի
աճը նախազգուշացնում է ապագայում մյուս
գործակցի աճ, այսինքն՝ ծախսերի ջինի գործակցի աճը նախազգուշացնում է եկամտի ջինի
գործակցի աճ և ընդհակառակը [1, 5]։
Հոդվածում օգտագործվել է 2018 թ-ի
տնային տնտեսությունների կենսամակարդակի
ամբողջացված հետազոտության անվանազերծված միկրոտվյալների բազան և Գարների
մեթոդոլոգիայի միջոցով անջատման եղանակով
գնահատվել է ամբողջական ծախսերի անհավասարությունը։ Այս մեթոդաբանության օգտագործումը հնարավորություն է տալիս կառուցել
Էնգելսի կորերը, քանի որ առանձգականության
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մակարդակի գնահատումը տեղեկատվություն է
տալիս սպառման նախապատվությունների
մասին, և հետևաբար նաև յուրաքանչյուր
բաղադրիչի կորի թեքության մասին։ Միաժամանակ, այս հետազոտությունը տալիս է նաև
տնային տնտեսությունների ծախսերի մոդելը
գնահատելու լրացուցիչ և անհրաժեշտ տեղեկատվությունը և կարևոր մանրամասներ է
ներկայացնում ծախսերի յուրաքանչուր բաղադրիչի վարքի վերաբերյալ։
Հաջորդ երկու բաժիններում նկարագրված
են Ջինի գործակցի անջատման հաշվարկման
մեթոդոլոգիան,
ինչպես
նաև
ստացված
արդյուներն ու եզրակացությունները։
Մեթոդաբանություն։
Ջինի գործակիցը իրենից ներկայացնում է
տնային տնտեսությունների ծախսերի անհավասար բաշխվածությունը գնահատող ցուցանիշ։
Ստորև ներկայացված է Ջինի գործակցի
հաշվարկման բանաձևը, որը կառուցվել է
ամբողջական ծասերի կովարիացիայի (X),
կումուլյատիվ բաշխման (F(X)) և միջին
ամսական ծախսերի միջոցով (m) [6, էջ 5]։

2

,

1

Ջինի գործակիցը ընդունում է 0-ից 1
արժեքներ 0
1 ։ Ինչքան գործակիցը մոտ
է 1-ին, այնքան անհավասարության մակարդակը բարձր է և ինչքան գործակիցը մոտ է 0-ին,
այնքան անհավասարության մակարդակը ցածր
է։ 0 արժեքը ցույց է տալիս բացարձակ հավասարություն, իսկ 1-ը՝ բացարձակ անհավասարություն։
Մեթոդաբանությունը, որը օգտագործվել է
անջատելու Ջինի գործակիցը ըստ տարբեր
բաղադրիչների, հիմնված է Գարների մեթոդի
հիման վրա [2]։ Այս մեթոդը այն եզակիներից է,
որտեղ Ջինի գործակիցը հաշվարկվում է
անհատական մակարդակով այլ ոչ թե խմբային։
Ծախսերը բաժանված են
բաղադչիչների
այնպես, որ
2∑
,
: Ծախսերի
բաղադրիչներն են սննդամթերքը, ալկոհոլային
խմիչքները, ծխախոտը, ոչ պարենային ապրանքբաղադրիչի
ները և ծառայությունները։
կուտակային բաշխման ֆունկցիան է, իսկ
միջին արժեքն է։ Այդ պարագայում Ջինի
գործակիցը k-րդ բաղադրիչի համար կհաշվարկվի հետևյալ կերպ։

2

,

2

Նմանապես, տնային տնտեսությունների
ամբողջական ծախսերի Ջինի գործակիցը
կարելի է հաշվարկել՝ օգտագործելով ստորև
ներկայացված բանաձևը, որը օգտագործում է

կուտակային բաշխումների ֆունկցիան և
ծախսային բաղադրիչների միջին արժեքները։

2∑

,

:

3

Հավասարման համարիչը և հայտարարը
-ով կստացվի հետևյալը
բազմապատկելով

2∑

,

∗

.
4

որտեղ ∗ -ն k-րդ բաղադրիչի կոնցենտրացիայի
գործակիցն է,
-ն ՝ k-րդ բաղադրիչի կշիռն է
-ն՝ բաղադրիչի կոնամբողջ եկամտում, իսկ
ցենտրացիայի
գործակցի
և
նրա
կշռի
արտադրյալն է։ Որքան մեծ է բաղադրիչի
կոնցենտրացիայի գործակիցը և նրա կշիռը,
այնքան մեծ է Ջինի գործակիցը, այսինքն
ծախսերի անհավասարության մակարդակը։
Այս հոդվածում հաշվարկվել են նաև
անհավասարության հարաբերական ազդեցության մի քանի գործակիցներ։ Նշանակենք k-րդ
բաղադրիչի
ծախսերի
անհավասարության
գործակիցը -ով, որը հաշվարկվում է հետևյալ
բանաձևով՝

5
Այդ դեպքում ծախսերի հարաբերական
անհավասարության գործակիցը հավասար է kրդ բաղադրիչի ծախսերի անհավասարության
գործակցի և նրա կշռի հարաբերությանը ( / ),
իսկ
հարաբերական
արդյունքը՝
նրանց
տաբերությանը ( - ):
Յուրաքանչյուր
բաղադրիչի
համար
հաշվարկվել է նաև էլաստիկության գործակիցները պարզելու, թե այդ սպառված ապրանքներն
ու ծառայությունները շքեղության, նորմալ, թե
ցածրորակ ապրանքներ են համարվում։ Այն
հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով
∗

6
Էլաստիկության մակարդակը ընդունում է
արժեքներ երեք տաբեր միջակայքերից։ Եթե
1, ապա ապրանքը համարվում է շքեղության ապրանք, եթե 0
1, ապրանքը համարվում է նորմալ, իսկ եթե
0, ապա
ապրանքը համարվում է ցածորակ։ Օգտագործելով
էլաստիկության
մակարդակները,
կառուցվել են Էնգելսի կորերը։
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Տվյալլներ և ստա
ացված արդյյունքներ։
Վերլոււծության համար օգտագործ
ծված
տվյալները վերցվել են ազգային վիճակագրա
վի
ական
ծառայության տնային
ն տնտեսութ
թյունների կենկ
սամակարդ
դակի (կեն
նսապայման
նների) ամբբողջացված հետազոտո
ության ան
նվանազերծ
ծված
միկրոտվյա
ալների բազ
զայից 2018 թվականի հաների բազա
մար [7]։ Միկրտովյալ
Մ
ան բաղկացա
ած է
5185 ընտրա
անքից (տնա
ային տնտես
սություններ
րից),
որը տեղեկ
կատվություւն է տրամա
ադրում տնա
ային
տնտեսությ
թյունների ծա
ախսերի մա
ասին ապրա
անք-

րի և ծառա
այություններ
րի մի շարք
ք կատեգո-ներ
րիա
աների համա
ար։
Աղյուսակ 1-ում ներկ
կայացված են վերլու-ծութ
թյան արդյո
ունքներ։ Առ
ռաջին սյուն
նը ( ) հաշ-վար
րկվել է՝ օգտագործել
օ
լով երկրոր
րդ ( ) և
երր
րորդ ( ) սյուները։ Չոր
րրորդ ( ), հինգերորդ
դ
( / ) և վեցե
երորդ (
) սյուներ
րը ցույց են
ն
տա
ալիս անջատ
տված բաղ
ղադրիչների
ի հարաբե-րակ
կան ազդեցո
ությունը։

Աղյուսա
ակ 1: ՀՀ տնա
ային տնտեսոությունների ծախսային
ծ
բաղադրիչի գնա
ահատումը Ջիննի գործակցի միջոցով
Ծախսա
ային
/
բաղադ
դրիչ
Սննդամթե
երք
0.092
0.233
0.394
0.231
0.587
-0.163
0.837
Ալկոհոլայի
ին
0.004
0.597
0.007
0.011
1.502
0.004
1.004
խմիչք
Ծխախոտ
0.013
0.356
0.036
0.032
0.895
-0.004
0.996
Ոչ պարենա
ային
0.081
0.429
0.189
0.204
1.08
0.015
1.015
ապրանքնե
եր
Ծառայութ
թյուններ
0.207
0.554
0.374
0.521
1.394
0.147
1.147
Ընդհանուր
0.398
0.398
1.000
1.000
1.000
0.000
Աղբյուր՝ հեղինակկի հաշվարկնեեր

Տնայի
ին տնտես
սություններ
րի ընդհան
նուր
ծախսերի գործակիցը
ը կազմել է 0.398 միա
ավոր։
Նայելով աղյուսակ
ա
1-ի երկրորդ սյունին, կտ
տեսնենք որ ալկոհոլային
ա
ն խմիչքներ
րի և ծառա
այությունների ջինի կոնց
ցենտրացիա
այի գործակ
կիցը
բավականի
ին բարձր է, ինչը վկայոււմ է այն մա
ասին,
որ հավան
նականությո
ունը, թե այդ ծախս
սերը
հավասարա
աչափ են բաշխված, բավակա
անին
ցածր է։ Համեմատա
Հ
աբար ցածր
ր գործակից
ցներ
ունեն ոչ պարենային
պ
ապրանքնե
երը, ծխախ
խոտը
և սննդամ
մթերքը։ Ըն
նդհանուր առմամբ ցածր
գործակից ունեն այն ծախսերը, առանց որ
րոնց
տնային տն
նտեսություն
նները չեն կա
արող ապրե
ել։
Միևնո
ույն ժամա
անակ, ինչպ
պես երևում
մ է
առաջին սյյան մեջ, հի
իմնական ծա
ախսերը, որ
րոնք

ազդ
դեցություն են ունեց
ցել Ջինի ընդհանուր
ր
գոր
րծակցի վրա
ա, ծառայութ
թյուններն են,
ե սննդա-մթե
երքը և ոչ պարենային
պ
ն ապրանքն
ները։ Ալկո-հոլա
ային
խմի
իչքների
ձ
ձեռքբերման
ն
համար
ր
կատ
տարված ծա
ախսերի Ջի
ինի գործակի
իցը չնայած
ծ
որ բավականին
բ
ն բարձր է, այնուամեն
նայնիվ նրա
ա
ազդ
դեցությունը
ը տնային
ն տնտեսո
ությունների
ի
ընդ
դհանուր Ջի
ինի գործակ
կցի վրա բավականին
բ
ն
ցած
ծր է, քանի որ այդ ծա
ախսերի մաս
սնաբածինը
ը
շատ
տ փոքր է ընդհանոււր ծախսեր
րի մասնա-բաժ
ժնից։
Ստորև մո
ոտավոր կեր
րպով ներկա
այացված են
ն
տնա
ային տնտե
եսություննե
երի ծախսե
երի Էնգելի
ի
կոր
րերը, հիմնվ
վելով էլաստ
տիկության արժեքների
ի
վրա
ա։

Գծապա
ատկեր 1: ՀՀ
Հ տնային տնտ
տեսություններ
րի ծախսերի բաղադրիչներ
բ
րի Էնգելսի կոր
որերը
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Շքեղության ապրանքերի Էնգելսի կորերը
(e > 1) սկսվում են հորիզոնական առանցքից,
ինչը նշանակում է, որ մինչ եկամտի որոշակի
մակարդակ տվյալ ապրանքները տնային
տնտեսությունների կողմից չեն սպառվում։
Մինչդեռ առաջին անհրաժեշտության ապրանքները (e < 1) սկսվում են ուղղահայաց առանցքից,
ինչը նշանակում է, որ այդ ապրանքները
սպառվում նույնիսկ երբ եկամուտը 0 է։
Վերջապես, աղյուսակ 1-ում ներկայացված
ծախսերի հարաբերական սահմանային ազդե) ցույց է տալիս, թե ծախսերի
ցությունը (
աճը ինչպես կազդի ընդհանուր ջինի գործակցի
վրա։ Որպեսզի մեծ լինի -ից, անհրաժեշտ է,
որ գործակցի արժեքը լինի բացասական։
Գործակցի դրական արժեքը վկայում է այն
մասին, որ տվյալ բաղադրիչի ծախսերի աճը
կհանգեցնի ընդհանուր ծախսերի անհավասարության մակարդակի բարձրացմանը։ Մեր
պարագայում, սննդամթերքի և ծխախոտի
ծախսերի աճը կնսպաստի ընդհանուր
ծախսերի անհավասարության մակարդակի
իջեցմանը։ Իսկ ծառայությունների, ալկոհոլի և
պարենային ապրանքների աճը կբարձրացնի
ընդհանուր
ծախսերի
անհավասարության
մակարդակը։
Եզրակացություն։
Այսպիսով սույն հետազոտության մեջ ուսումնասիրվել և գնահատվել է ՀՀ տնային
տնտեսությունների ծախսերի բաշխվածության
անհավասարությունը ըստ ծախսերի յուրաքանչյուր բաշխվածության։ 2018 թվականին ՀՀ
տնային տնտեսությունների ծախսերի անհավասարության Ջինի գործակիցը կազմել է 0.398,
որի վրա հիմնականում ազդեցություն են ունեցել
սննդամթերքի և ծառայությունների ձեռքբերման
վրա կատարվող ծախսերը։ Ծառայությունների,
ալկոհոլային խմիչքների, ինչպես նաև ոչ պարենային ապրանքների ձեռքբերման համար
կատարվող ծախսերի ջինի անհավասարու-

թյության կոնցենտրացիայի գործակիցը մեծ է
ընդհանուր գործակցից, ինչը վկայում է այն
մասին, որ այդ ծախսերի աճը հանգեցնում է
անհավասարության ավելացմանը։ Այսպիսով,
որպեսզի փոքրանա տնային տնեսությունների
ծախսերի
անհավասարության
գործակիցը,
անհրաժեշտ է, որ բարձրանան սննդամթերքի և
ծխախոտի վրա կատարվող ծախսերը։
Օգտագործված գրականության ցանկ
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Аннотация. После глобального финансового кризиса 2007-2008гг Базельский коммитет представил новый
документ с новыми требованиями к уровню ликвидности и капиталу. Коэффициенты LCR и NSFR на ряду с
коэффициентом левериджа стали одними из основных требований документа. Новые требования документа
Базель 3 будут внедрены поэтапно. Несмотря на то, что Базель 3 обязателен только для стран G10, больше 100
стран решили взять за основу банковского урегулирования именно систему данного документа. Финансовая и
экономическая интеграция так же является причиной для вндерения единой сыстемы урегулирования
финансовой системы в странах-участницах. Созданием ЕАЭС страны-участницы стремятся укрепить
экономику за счет общих ресурсов, технологий и интеграции систем. Так же, между странами-участницами
обеспечивается свободное перемещение товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Стремление Евразийского
экономического союза создать общий финансовый рынок и углубленную экономическую систему требует
интегрированное и общее законодательство банковского сектора. Анализ показывает, что страны-участницы
Евразийского экономического союза так же начали внедрения требований документа Базель 3. Среди стран
Союза Россия находится на передовом месте по статусу внедрения и планирует закончить процесс внедрения к
1 января 2022г, несмотря на то, что в связи с кризисом из-за Covid-19 Базельский коммитет отложил конечный
срок внедрения с 2022г на 2023г.
Ключевые слова: Базель III, рыночный риск, Евразийский экономический союз, коэффициенты ликвидности,
LCR, NSFR, Tier 1 Capital, стандарты BCBS, внедрение Базеля III, backesting, экономическая и финансовая
интеграция

Բազել III: Տեսական հիմքը և ներդրումը ԵԱՏՄ երկրներում
Սեդրակյան Մ. Ֆ.
Ասպիրանտ, Երևանի պետական համալսարան
Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ (Երևան, Հայաստան)
marina.sedrakyan@gmail.com
Ամփոփում՝ 2007-2008 թվականների ֆինանսական ճգնաժամից հետո Բազելյան կոմիտեն ներկայացրեց նոր
փաստաթուղթ `իրացվելիության և կապիտալի մակարդակի նոր պահանջներով: LCR- ի և NSFR- ի կապիտալի
լծակի գործակիցները դարձել են փաստաթղթի հիմնական պահանջներից մեկը: Բազել 3 փաստաթղթի նոր
պահանջները կիրականացվեն փուլային: Չնայած այն հանգամանքին, որ Բազել 3-ը պարտադիր է միայն G10
երկրների համար, ավելի քան 100 երկրներ որոշեցին այս փաստաթղթի համակարգը հիմք ընդունել բանկային
կարգավորման համար: Ֆինանսատնտեսական ինտեգրումը նաև մասնակից երկրներում ֆինանսական
համակարգի կարգավորման միասնական համակարգի ներդրման պատճառն է: Ստեղծելով ԵԱՏՄ, մասնակից
երկրները ձգտում են ուժեղացնել իրենց տնտեսությունները ընդհանուր ռեսուրսների, տեխնոլոգիաների և
համակարգերի ինտեգրման միջոցով` մասնակից երկրների միջև ապրանքների, կապիտալի և աշխատուժի
ազատ տեղաշարժի հնարավորությամբ: Եվրասիական տնտեսական միության ձգտումը ֆինանսական
համակարգի ինտեգրման պահանջում է միասնական կարգավորման մեխանիզմներ և միասնական բանկային
օրենսդրություն: Վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրները
սկսել են ներդնել Բազել 3 փաստաթուղթը: Միության երկրների շարքում Ռուսաստանն առաջնագծում է
իրագործման կարգավիճակի տեսանկյունից և կավարտի ներդրման գործընթացը մինչև 2022 թվականի
հունվարի 1-ը` չնայած Կովիդ-19 ճգնաժամի պատճառով Բազելյան կոմիտեն հետաձգեց կատարման ժամկետը
2022-ից 2023թ:
Հիմնաբառեր՝ Բազել III, շուկայական ռիսկ, Եվրասիական տնտեսական միություն, իրացվելիության
գործակիցներ, LCR, NSFR, 1-ին աստիճանի կապիտալ, BCBS ստանդարտներ, Բազել III ներդրում,
բեքթեսթինգ, տնտեսական և ֆինանսական ինտեգրում
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Introduction
Basel III is considered to be a direct response to
the global financial crisis of 2007 and was aimed at
improving the leakages of the pervious Basel
Accords. But indirectly Basel III can also be linked
to the same factors that forced the creation of Basel
I and Basel II. With its introduction Basel III set
some stricter standards for banking regulation and
was required to be implemented only by the G10
countries but more than 100 countries decided to
take the BCBS standards as a guideline for their
banking regulation. Basel III introduced liquidity
(LCR, NSFR) and leverage ratios, defined the
capital levels and minimum capital requirements
with defined schedule of full implementation
globally till 1 January 2021 which has been twice
delayed: 1st time in 2017 the full implementation
was delayed to 1 January 2022 and the 2nd one as a
result of Covid-19 the full implementation is set to
be in force on 1 January 2023.
On 2 January 2015 the Republic of Armenia
joined the Eurasian Economic Union (EAEU) which
was established on 29 May 2014 by the Russian
Federation, the Republic of Kazakhstan, the
Republic of Belarus. Having in its roots the
Eurasian Customs Union (EACU) established on 1
January 2010 the aim of the EAEU was to create a
single capital market and integrated financial system
across with economic integration and ease of trade
and capital flow.
Considering the importance of having an
integrated and common banking regulation for the
creation of single capital market as well as the
presence of vast scope of prior studies highlighting
the importance of financial integration for the
development and the growth of the countries the aim
of the paper is to examine the level of
implementation of Basel III standards in the
member and founding countries of the EAEU. The
paper presents the new requirements of Basel III and
their implementation schedule with concentration on
the implementation status and details in the EAEU
member States.
Literature review
After the introduction of Basel Accord on
capital standards and its following amendments
many regulatory agencies have initiated capital
requirements to control the risks based on Basel
documents. This accord was the first successful
attempt to harmonize international rules of bank
capital and resulted from a process under heading of
the Basel Committee on Banking Supervision. In
fact, the 1988 Basel Accord is a document approved
in July 1988 by the member countries of the
Committee
establishing
minimum
capital
requirements for credit risk. In 1992 only G10
countries were forced to comply to Basel I standards

but actually more than 100 countries chose to
implement the regulations. The regulations were
meant to improve the stability of the financial
system with the new minimum requirements to the
reserves of international banks. Basically, it imposes
a capital requirement of at least 8% of the riskadjusted asset, defined as the sum of asset positions
multiplied by asset-specific risk weights. Basel I
provided a framework for managing credit risk
through the risk weighting of different assets. Basel
I classify the assets into the following categories
taking into consideration their risk weights:
 0% for risk-free assets
 20% for loans to other banks or securities with
the highest credit rating
 50% for residential mortgages
 100% for corporate debt [27, p. 42]
Additionally, banks with a significant international
presence were required to hold 8% of their riskweighted assets as cash reserves. Based on the
documentation international banks were advised to
make investments in lower-risk assets. The accord
also recommended investing in sovereign debt and
residential mortgages in preference to corporate
debt.
Basel II was introduced in 2004 with
concentration on minimum capital requirements,
supervisory mechanisms and transparency and
market discipline. By creating standardized
measured for credit, operational and market risk,
Basel II created a more comprehensive risk
management framework. Basel I had one crucial
limitation of minimum capital requirements
determination based only on credit risk, ignored
operational, and market risks. Basel II introduced
standardized measures for operational risk and
focused on market values instead of book values,
when looking at credit exposure. Moreover, it
strengthened supervisory mechanisms and market
transparency by developing disclosure requirements
to oversee regulations. And also, it guaranteed better
access to information for the market participants.
Basel III was created in November 2010 after the
2008 Financial Crisis and in 2017 the full
implementation globally was delayed to January
2022. The reason was that during the monitoring of
the implementation process the Committee noted
several challenges and gave banks more time to
develop appropriate infrastructures for Basel III
implementation. In addition, on March 27 2020 the
Basel Committee’s oversight body endorsed several
measures to give the banks opportunity to
adequately respond to the new stability priorities
which resulted from the Covid-19 pandemics.
According to the Chairmen of the Committee the
new measures will give the banks space to be able to
respond to the economic impact of Covid-19. The
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measures include deferment of Basel III standard
implementation date to 1 January 2023 and the
accompanying transitional arrangements for the
output floor extension to 1 January 2028. Also, the
implementation date of the revised market risk
framework and the Pillar 3 disclosure requirements
was extended to 1 January 2023. Output floor is
scheduled to be 50% starting from 1 January 2023
and reach 72.5% on 1 January 2028 according to the
Basel III transitional arrangements. [6, p. 8; 10, p. 1;
12, p. 4; 13; 36].
Basel III identified the key reasons that caused
the financial crisis among which:
 Poor corporate governance and liquidity
management,
 Misaligned incentives in Basel I and Basel II.
The significant trading losses of the banks
during the recent financial crisis showed the
importance for new and improved framework for
market risk assessment. Besides strengthening the
minimum capital requirements Basel III introduced
various capital, leverage and liquidity ratio
requirements. According to the Accord banks are
required to maintain the following financial ratios:
1
4.5%

(1.1)
3%

(1.2)
100%
(1.3)
100%
(1.4)
“Available stable funding” is defined as the
portion of capital and liabilities expected to be
reliable over the time horizon considered by the
NSFR, which extends to one year. [9, p. 2].
Also, Basel III included new capital reserve
requirements and counter cyclical measures to
increase reserves in periods of credit expansion and
to relax requirement during periods of reduced
lending. The new standard categorized banks into
groups based on their size and significance to the
economy. Hence, larger banks for being more
significant were forced to have higher reserve
requirements. Basel III also introduces the Common
Equity Tier 1 (CET 1) capital. In order to gauge
market risk, the Basel Committee adopted the VaR
metric. Obviously, the regulator itself requires also
an evaluation and validation of the accuracy of the
VaR forecasts. That procedure is known as
backtesting. Basel Committee defines backtesting as
follows:

Backtesting is an ex-post comparison of the risk
measure generated by the risk model against actual
daily changes in the portfolio value over longer
periods of time, as well as hypothetical changes
based on static positions. [7, p. 4]
A backtesting program is required by the Basel
Committee and the national financial regulators,
because banks and other financial institutions are
allowed to use, as we already pointed out, internal
risk models for official risk reporting. It is worth
noting that regardless of legal requirements, several
financial institutions have recently adopted internal
VaR-based models for market risk management.
Hence, given the importance of internal
models’ recent studies have addressed the economic
implications of the adoption of capital requirements
based on the Basel Accord proposals. For instance,
Basak and Shapiro investigate the implications of
the investment decision problem when trader is
subject to an exogenous VaR limit. Cuoco and Liu
study the behavior of a financial institution subject
to capital requirements based on self-reported VaR
measures. These authors found that VaR-based
capital requirements can be very effective not only
in reduction portfolio risk but also in inducing
revaluation of this risk. [5, p. 376; 16, p. 364].
At the same time, it is widely recognized that
portfolio losses exceed VaR more often than the
confidence level suggests and that the frequency of
these excesses changes over time while incorrect
distributional assumptions in statistical models for
VaR can result to incorrect capture of market risk.
[14, p. 14].
Eurasian Economic Union (EAEU)
The Eurasian Economic Union emerged from
the Customs Union after the global financial crisis
of 2007-2008. The member countries aimed to
strengthen their economies through shared
resources, technologies and integration of systems.
The EAEU was formed on May 29, 2014 in Astana
when the presidents of the three founding states (the
Russian Federation, the Republic of Kazakhstan, the
Republic of Belarus) signed the Treaty. The
Republic of Armenia and the Kyrgyz republic
joined on 2 January 2015 and 12 August 2015
respectively. The document ensures free movement
of goods, services, capital and labor and aims to
create harmonized and single policy in the sectors
determined by the document within the Union.
According to the Treaty a coordinated
macroeconomic policy with common principles of
functioning of the economy of the member States
should be carried out. Eurasian Economic Union
also aims to have a single common financial market
and the financial market integration means the
member States also should have coordinated
regulation of financial markets. The purpose of this
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is to deepen the economic integration of member
States and ensure a secure and effective protection
of rights. The Treaty also states the requirements of
having common prudential and risk management
approaches for banking activities, insurance
activities and activities in the securities market.
Moreover, within the banking sector, the member
States should ensure the regulation and surveillance
over them using international best practice and the
principles of effective banking supervision of the
BCBS. Giannetti et al. state several core channels
through which financial integration facilitates
financial development in the EU. It increases the
depth, liquidity, and transparency of financial
markets leading to better diversification of risks and
wider choice of financial products across the
borders. The raising competition between the
domestic and foreign banks in terms of better
technological
solutions
stimulates
financial
innovations in the banking sector and reduces the
cost of financial intermediation between the
countries. This in turn enforces development of
domestic regulations. Monti notes that EU economic
development is crucially based on the creation of
single capital market and single market of financial
services. [17; 18, p. 58; 23, p. 105-107].
Basel III Implementation in the Eurasian
Economic Union (EAEU)
In order to form an effective functioning single
market of financial services depends on the
successful creation of harmonized prudential and
financial regulations across the countries of the
union. EAEU Central banks have started
implementation of Basel standards simultaneously
to their introduction. According to a study by Pak
and Iwata as of 1 January 2016 Russia, Kazakhstan
and Belarus complied with Basel III regulation
partially. [25, p. 12]
The Republic of Armenia: In Armenia
banking risks and mostly market risk is regulated by
the Regulation 2 of Central Bank of Armenia and
the calculation of market risk is specified in the
Appendix 4 of the abovementioned regulation. The
regulation defines the market risk as a grand total of
FX risk, interest rate risk and capital instruments
price risks by the formula
(2.1)

the methodology for this purpose once a year and
inform the Central Bank of Armenia prior to
December 31 of the year preceding each year.
According to the Regulation 2 of Central Bank
of Armenia Tier 1 Capital Ratio, LCR and NSFR
ratios are listed among the prudential standards for
banking. [15, p. 4]
Tier 1 Capital Ratio (1.1) can be compared to
the N11 prudential ratio also known as capital
adequacy ratio but is different from the core Tier 1
Capital Ratio as currently the “core capital” defined
by the Regulation 2 does not comprise the same
elements of capital as Tier 1 capital defined in the
Basel III document. N11 is calculated as follows:
1

12% (2.2)

Risk weighted assets are calculated based on
the credit risk, market risk and operating risk as
follows:
∗

(2.3)

CR – credit risk, calculated according to the
appendix 3 of the Regulation 2
MR – market risk, calculated according to the
appendix 4 of the Regulation 2
OR – operating risk, calculated according to the
appendix 5 of the Regulation 2
The LCR ratio (1.3) corresponds to the N23
prudential ratio of the Regulation 2 in Armenia and
the formula is below: [15, p. 21]
2

100%

(2.4)

And both highly liquid assets and net cash
outflows are calculated in accordance with the
appendix 12 of the same regulation.
The NSFR ratio (1.4) corresponds to the N24
ratio in the Armenian regulation and is calculated as
follows:
2

100%

(2.5)

The available and required stable funds are
described in the appendix 13 of the Regulation 2.
For both LCR and NSFR ratios there is a schedule
for implementation and reaching the level of 100%.
[15, p. 5]

MR = market risk,
FXR = foreign exchange risk,
IRR = interest rate risk by average daily
calculations for a month,
CIPR = capital instruments price risk by
average daily calculations for a month.
To calculate the capital adequacy standard, the
foreign exchange risk should be calculated using
either Standard of VaR methodology. Banks choose
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Table 1: Schedule of implementation of LCR and NSFR
ratios in Armenia

Minimum level
60%
80%
100%

Period
Till 30 June 2021
From 1 July 2021 till 31
December 2021
Starting 1 January 2022
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Russian Federation: The Russian framework
for risk-based requirements is implemented through
various
regulatory
documents,
including
Regulations, Ordinances and Instructions. That legal
framework relates to all credit institutions, which
are commercial banks and state-owned institutions.
The framework has since been periodically updated
to be consistent with Basel 2.5 and Basel III.
In July 2015, the Bank of Russia (CBR)
completed an extensive self-assessment of the
capital regime as part of their preparation for the
RCAP exercise. The self-assessment found out
some divergences of Russian regulation from the
BCBS requirements. The Bank of Russia was tasked
to upgrade the prudential framework.
As of October 2015, 714 banks were registered
in Russia with total assets of about RUB 80,6
trillion. Compared to 2020, there are nearly half of
that number. As of 31 December 2020, the number
of registered banks is 365 but the total assets have
increased to about 103.8 trillion. CBR has
implemented the Standardized Approach of market
risk assessment and introduced requirement for the
gamma and Vega risk of options. Moreover, issued
a guidance on valuation adjustments of less liquid
positions for regulatory capital purposes. CBR has
not implemented the Advanced Modelling
Approaches for market risk, as the advanced
approaches for market risk assessment are optional
in Basel Standards.
According to the Regulation of CBR, no 511-P
market risk is calculated as follows: [4, p. 52]
12,5 ∗
IR = interest rate risk
SR = stock risk
CR = FX risk
CMR = commodity risk
According to the Regulation of the Bank of Russia
the short-term liquidity ratio corresponding to the
LCR of Basel III is calculated as follows: [1, p. 22]
(2.6)
Starting from 1 January 2016 all credit
institutions are required to maintain capital
conservation buffer of 0.625% of RWA and set to
increase reaching 2.5% in 2019. According to the 18
December 2020 press release of the Bank of Russia,
the board of directors decided to retain the value of
capital buffer and capital adequacy ratio at 0% of
RWA on several types of loans and retained the
same decision on 19 March 2021. as the capital
buffer for systematically important banks at the
domestic level has been in effect since 1 January
2016 and set at 0.15%. Also according to the Bank

of Russia there are no global systematically
important banks (G-SIBs) in Russia. [32; 33; 34]
When calculating the IR, SR and CMR the net
positions are taken, i.e. the difference of sum of all
long positions and sum of all short positions of the
homogeneous financial instruments. The CBR
started implementing the LCR in 2016 setting the
minimum required level of 70% as of 1 January
2016 with increase reaching the 100% on 1 January
2019 to comply with the Basel III standards. The
LCR requirements are to be applied to the
systematically important banks defined by the Bank
of Russia. [31; 35]
The Republic of Kazakhstan: The Republic
of Kazakhstan introduced the Basel III definition of
capitalization and adopted standardized approach of
calculating credit and market risks. On 1 January
2015 the National Bank of Kazakhstan also set
minimum requirements of capital ratios (CET 1,
Tier 1, Total capitalization) but raised them on 1
January 2017 choosing to implement tighter policy
with comparison to internationally accepted
standards. Capital conservation buffer was also
increased in 2017 after being introduced in 2015.
The NSFR is in effect starting from 1 January 2019
and the LCR ratio is set to be reached 100% in
2022. Full adoption of Basel III was postponed to
2021 but after the Covid-19 pandemic the Basel
Committee on Banking Supervision postponed the
full adoption of Basel III to 1 January 2023. [25, p.
13-14]
The Republic of Belarus: The National Bank
of the Republic of Belarus has fully adopted the
capital minimum requirements and leverage ratio
according to the methodology defined by the BCBS
between the 2012-2016 with a deviation in capital
ratio. The capital conservation buffer and the
methodology of calculating the countercyclical
buffer was issued in 2013. The NBRB also issued
methodology of systematically important banks at
the domestic level and the Group I banks have and
additional capital of 0.75% from January 2018 and
1.5% from January 2019. [28; 29]
In addition, the NBRB developed instruction for risk
management regulation and internal control process
for banks and non-bank credit institutions.
The Kyrgyz Republic: The National Bank of
the Kyrgyz Republic adopted a resolution to comply
with the international standards of Basel III. The
resolution contains amendments and regarding the
improvement of forms of periodic regulatory
banking reports. The resolution also includes
respective changes to several regulatory acts of the
National Bank: Instruction on Determination of
Capital Adequacy Standards, on economic
Standards and requirements mandatory for
commercial banks of the Kyrgyz Republic, on
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periodic regulatory banking report, on limitation on
lending and on corporate governance and external
audit. [2; 3]
Conclusions
The 2007-2008 global financial crisis forced
the Basel Committee on Banking Supervision issue
a new Basel Accord Basel III with stricter capital
requirements. Basel III introduced liquidity
requirements and suggested standardized and
internal models’ usage for market and credit risk
management.
Though the EAEU member States started
implementation of Basel III before joining the
Union, after the integration was in effect having a
banking system regulation in line with international
standards and among the State member is a
mandatory for the Union. The research showed, that
all the States of the Union have started making
resolutions and amendments to adhere to the Basel
III accord but the process of the implementation is
not finished. The Russian Federation is the one that
has gone the farthest in implementation process and
the Kyrgyz Republic is behind the other States in
the process. As for the Armenian banking system,
the Regulator (Central Bank of Armenia) has
already introduced the liquidity requirements and
scheduled their full implementation on 1 January
2022. The study shows that even though currently
the financial system is facing instability challenges
as a result of Covid-19 the State Regulators are
trying to reach the full implementation in 2022.
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Аннотация: До эпидемии COVID-19, покупки косметических товаров во всем мире составили 85%. И сегодня
из-за этой эпидемии закрыто около 30% рынка индустрии красоты. Европейский рынок косметики и средств
личной гигиены оценивается в 79,8 млрд евро в розничных ценах в 2019 году, что является крупнейшим в мире.
L'Oreal была ведущим производителем косметики в мире в 2020 году с выручкой около 33,4 миллиарда
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Abstract: Before the COVID-19 epidemic, purchases of beauty products worldwide accounted for 85%. And today, due
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Տնտեսական ճգնաժամից դուրս գալու
համար անհրաժեշտ է խթանել հայրենական
արտադրանքը: ՀՀ-ում կոսմետիկ և խնամքի
միջոցներ արտադրողները այդքան էլ շատ չեն,
ուստի այս ոլորտի արտահանմամբ ՀՀ-ն կրկին
աչքի չի ընկնում: ՀՀ-ն ունի հարուստ բնաշխարհ
և տասներկու կլիմայական գոտիներից յոթը
առկա է այստեղ, ինչպես նաև արևի լույսն ու
շողերը գտնվում են հողի վրա օրեկան միջինը 7
ժամ: Կլիմայական այս առավելությունները
ծնունդ են տալիս հրաշք կենսաբազմազանության, որոնք ներառում են զորեղ բուժական
հատկություններ, օժտված 1200 բուսատեսակների, որոնք կատարյալ են բարձրորակ
եթերայուղերի արտադրության համար: Դեռ
դարեր ի վեր ՀՀ-ում պահպանվել, օգտագործվել
և զարգացրել են բուսաբուժությունը: Բազմաթիվ հետազոտություններ ցույց են տալիս, որ
մեր նախնիները կիրառել են բազմաթիվ բույսեր
թե որպես խնամքի միջոց, և թե որպես այլ
հիվանդություններ բուժելու նպատակով: Դեռ
վաղ անցյալից մինչ օրս օգտագործում ենք
սալիցիլաթթուն, որը ստանում են ուռենու
կեղևից, կամ օրինակ համասփյուռ բույսը, որը

հայտնի էր որպես մաշկի հիվանդությունները
բուժող բույս: Ք.հ. I-II դարերում հայկական
բուժիչ բույսերը սկսեցին արտահանել Հին Հռոմ,
արդյուքնում որոշ բուժիչ բույսեր ի սպառ
վերացան [1]: Այսօր հայկական կոսմետիկ և
խնամքի միջոցներ արտադրողները սպառողին
ներկայացնում են ապրանքներ որոնք ամբողջովին օժտված են օրգանիկ և բնական հատկություններով: Դարեր ի վեր ՀՀ-ն ահմարվել է
բնական գիտությունների առաջադեմ կենտրոններից մեկը: Խորհրդային Հայաստանը եղել է
ԽՍՀՄ-ի քիմիական հետազոտության ամենապատվավոր կենտրոններից: Մինչ օրս այն
հպարտ դիրք է պահպանում իր հինգ խոշոր
համալսարաններով և բազմաթիվ գիտահետազոտական լաբորատորիաներով [2]: ՀՀ-ում
կոսմետիկ և խնամքի միջոցներ արտադրող
ընկերություններն են՝ Նաիրիանը, Մարիաննա
Գրեյը, Դյութեն, Ալոե լաբը և Ռեհան քեյր
օրգանիկ օճառների արտադրությունը: Վերը
նշվածներից միայն Նաիրիանը և Դյութեն են, որ
կատարում են փոքր ծավալի արտահանում
դեպի ԱՄՆ: Նաիրիանի արտադրանքը, պատրաստված է մաքուր ու ճոխ միջավայրում աճող
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բարձրորակ բաղադրիչներից: Նաիրիանը իր բուժական կոսմետիկ միջոցներ արտադրելով իր
փոքրիկ ներդրումն է կատարում մի մշակույթում, որը նվիրված է Հայաստանի բուսաբուժության հին ավանդույթներին ու առաջադեմ
գիտությանը՝ քիմիայի, կոսմետիկայի, ֆիզիկայի,
կենսաբանության, այգեգործության եւ արոմաթերապիայի բնագավառներում: Նաիրիանի
բուժական կոսմետիկ միջոցները պատրաստվում է Արա լեռան լանջին գտնվող Արագյուղի
տարածքում: Հավելյալ բուսահումքը ստանում
են տեղի արտադրողներից, որն էլ հնարավորություն է տալիս ստեղծել որոշակի էկոհամակարգ: Արա լեռան լանջերին ժողովված
բուսփնջերից թորվում է եթերայուղեր, իսկ
մրգերի ու պտուղների կորիզներից սառը
ճզզման մեթոդով ստանում են կորիզայուղեր:
Ամբողջ աշխարհում կոսմետիկ և խնամքի
միջոցներ պատրաստելու համար օգտագործում
Անձնական խնամք

28
37
68

30
38
72

32
40
77

33
42
81

134

141

148

154

են և քիմիական և օրգանիկ նյութեր:Սակայն
այսօր աշխարհում առաջատար է օրգանիկ
նյութերով պատրաստած կոսմետիկ միջոցներ
օգտագործելը: Նախքան COVID-19 համաճարակով պայմանավորված ամբողջ աշխարհում գեղեցկության արտադրանքի գնումները
կազմում էին 85%: Իսկ այսօր այս համաճարակով
պայմանավորված գեղեցկության
արդյունաբերության շուկայի շուրջ 30% փակվել
է: Գեղեցկության համաշխարհային շուկան
ընդհանուր առմամբ բաժանված է չորս
հիմնական բիզնես հատվածների՝ մաշկի խնամք,
մազերի խնամք, ներկ (դիմահարդարում),
օծանելիք և անձնական խնամք: Այս հատվածները լրացնում են միմյանց և իրենց բազմազանության շնորհիվ կարողանում են բավարարել կոսմետիկայի առումով սպառողների
բոլոր կարիքներն ու սպասումները:

Մաշկի խնամք

Գունավոր կոսմետիկ միջոցներ

33
43
84

35
44
88

37
46
92

38
49
97

40
51
102

42
54
106

43
58
111

159

165

174

182

190

198

205

Օծանելիք

45
63

47
67

49
70

51
72

117

123

132

140

211

218

227

236

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Գծապատկեր 1. Համաշխարհային գեղեցկության ոլորտի մանրածախ վաճառք [3], մլրդ ԱՄՆ դոլար

Գծապատկեր 1-ում ներկայացված են
անձնական խնամքի, մաշկի խնամքի, գունավոր
կոսմետիկ միջոցների և օծանելիքի մանրածախ
վաճառքը 2005-2019 թթ.-ին: Համաձայն որի
2005-2019 թթ.-ին գեղեցկության ոլորտում
մանրածախ վաճառքը աճել է, անձնական

խնամքը աճել է 102 մլրդ ԱՄՆ դոլարով, մաշկի
խնամքը աճել է 72 մլրդ ԱՄՆ դոլարով,
գունավոր կոսմետիկ միջոցները աճել են 35 մլրդ
ԱՄՆ դոլարով և օծանելիքը աճել է 23 մլրդ ԱՄՆ
դոլարով:

8
6
4

Մաշկի խնամք

2

Դիմահարդարում

0

Գծապատկեր 2. Մաշկի խնամք և դիմահարդարման միջոցներ օգտագործող բնակչության տեսակարար կշիռը
աշխարհում, %

Համաձայն Գծապատկեր 2-ի 2005-2013
թթ.-ը ամբողջ աշխարհում մաշկի խնամքը եղել է
առաջատար քան դիմահարդարումը, այնուհետև
2013-2017 թթ.-ին այն իր տեղը զիջել է դիմահարդարմանը, որից հետո 2017-2019 թթ.-ին

կրկին առաջատար եղել է [4]: Մաշկի խնամքում
առաջատար է հակատարիքային կրեմներն ու
քսուկները, որոնք նույնիսկ երկնիշ աճ են
գրանցել Բրիտանիայում, Ֆինլանդիայում և
Դանիայում [5]:
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Այսօր, ամբողջ աշխարհում դիմահարդարման և խնամքի միջոցների արտադրության
ոլորտում բոլոր արտադրողները օգտագործում
են բարձր և զարգացած տեխնոլոգիաններ
որպեսզի ստեղծեն ապրանքներ այսօրվա
հաճախորդների պահանջներին համապատասխան: Օրինակ հանրահայտ L'Oréal ապրանքանիշը ստեղծել է այնպիսի տոնային հիմք, որն
ուղղակի իդեալական է համապատասխանում
ցանկացած մաշկին: Կամ L'Oréal-ի դուստր
ձեռնարկությունը՝ Lancome- ը, օգտագործում է
հատուկ մեքենա (Opens Overlay)՝ մաշկը այսպես
ասած սկանավորելու համար, որպեսզի երանգը
ճիշտ գույն ստանա մաշկի վրա: Ֆրանսիական
կոսմետիկայի հսկան ձեռք է բերել նաև (AR)
նորաստեղծ ModiFace ստարտափ, որը մշակվել է
մաշկաբանների կողմից: Այն օգնում է ճշգրիտ
նկարել մաշկի վիճակը և վիդեո տարբերակով
դիտել մաշկի ցանկացած հավանական փոփոխություն կոսմետիկ միջոցներ օգտագործելու
ժամանակ: Կիրառման այս տեխնոլոգիան ի
վիճակի է հայտնաբերել այնպիսի փոփոխություններ, ինչպիսիք են բծերը, գունաթափումը,

չորությունը և անհարթ մաշկը: Այն կարող է
նույնիսկ տալ պատկերացում ցանկացած
կոսմետիկ միջոցներ օգտագործելուց առաջ և
հետո մաշկի յուրաքանչյուր փոփոխություն [6]:
Ճապոնիան Միացյալ Նահանգներից հետո
աշխարհում երկրորդ ամենամեծ կոսմետիկայի
և մաշկի խնամքի շուկան է: Ճապոնիան
կոսմետիկա և խնամքի միջոցներ օգտագործելու
երկար ավանդույթ ունի, իսկ կոսմետիկայի
ճապոնական արտադրողները
բավականին
մրցունակ են աշխարհում: Կոսմետիկայի ամենահին ճապոնական արտադրողը, որը մինչ այժմ
ամենամեծ արտադրողն է, սկիզբ է առել 1615
թվականից: Հայտնի է, որ այսօր ճապոնացի
սպառողները մեծապես հոգ են տանում ապրանքի որակի և արժեքի մասին: Կոսմետիկայի և
անձնական
խնամքի
արդյունաբերությունը
Հնդկաստանում ամենաարագ զարգացող սպառողական ապրանքների ոլորտներից մեկն է, որը
մեծ ներուժ ունի օտարերկրյա ընկերությունների
համար: Հնդկաստանում գեղեցկության և
անձնական
խնամքի
արդյունաբերությունը
գնահատվում է 8 միլիարդ դոլար:
Գերմանիա
Ֆրանսիա
Միացյալ Թագավորություն
Իտալիա
Իսպանիա
Լեհաստան
Այլ

Գծապատկեր 3. Կոսմետիկ արտադրանքի եվրոպական շուկա, 2019, մլրդ եվրո

Կոսմետիկայի արդյունաբերությունը ամենամեծն է Եվրոպայում, որը կազմում է աշխարհի
կոսմետիկայի վաճառքների շուրջ մեկ երրորդը:
Կոսմետիկայի և անձնական խնամքի միջոցների
եվրոպական շուկան, 2019 թ. մանրածախ
գներով գնահատվում է 79,8 միլիարդ եվրո, որն
ամենամեծն է աշխարհում [7]: Հազարավոր
տարիներ մարդիկ օգտագործում են կոսմետիկ
միջոցներ, և այսօր Եվրոպայի 500 միլիոն սպառողների ճնշող մեծամասնությունն ամեն օր
օգտագործում է կոսմետիկա և խնամքի միջոցներ՝ իրենց առողջությունը պաշտպանելու, բարեկեցությունը բարձրացնելու և ինքնագնահատականը բարձրացնելու համար:
Եվրոպայում կոսմետիկայի և մաշկի
խնամքի միջոցների ամենամեծ շուկաներն են
Գերմանիան (14 միլիարդ եվրո), Ֆրանսիան
(11,4 միլիարդ եվրո), Միացյալ Թագավորությունը (10,7 միլիարդ եվրո), Իտալիան (10,5
միլիարդ եվրո), Իսպանիան (7,1 միլիարդ եվրո) և
Լեհաստանը (4,1 միլիարդ եվրո) [8]: Եվրոպայում կոսմետիկայի ոլորտում աշխատում են
ավելի քան 30,000 գիտնականներ տարբեր
ոլորտներից` ֆիզիկա, մանրէաբանություն, կեն-

սաբանություն, թունաբանություն, ֆիզիոլոգիա,
ռեոլոգիա,
նանոգիտություն,
վերլուծական
քիմիա և գենետիկա:
Այս վիճակագրությունը ցույց է տալիս
կոսմետիկայի աշխարհի 10 լավագույն արտադրողների եկամուտները 2020 թվ-ին՝ հիմնվելով
կոսմետիկայի 2019 թվականի վաճառքների վրա:
L'Oreal-ը 2020 թ.-ին տաշխարհի առաջատար
կոսմետիկայի արտադրողն էր՝ մոտ 33,4 միլիարդ
ԱՄՆ դոլարի եկամուտ[9]: Կոսմետիկայի
ոլորտի արտադրությունը վերահսկվում է մի
քանի բազմազգ կոչպորացիաների կողմից՝
L'Oréal, Unilever, Procter & Gamble Co., Estee
Lauder, Shiseido Company և Lancôme-ը:
Կոսմետիկայի արտադրությունը ահռելի աճ
գրանցեց հատկապես, երբ ի հայտ եկան
սոցիալական
հարթակները:
Սոցիալական
հարթակները ստեղծում են կոսմետիկայի
արտադրանքի պահանջարկ և օգնում են
հաղթահարել այդ ապրանքների և սպառողների
միջև եղած անջրպետը: 2019 թվականին
համաշխարհային
կոսմետիկյաի
շուկան
նախորդ տարվա համեմատ աճել է շուրջ 5,5
տոկոսով [10]:
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L Brands
Chanel LTD
Beiersdorf
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
Coty
Shiseido
Procter & Gamble
The Estee Lauder
Unilever
Loreal

6.5
6.66
6.7
7.7
8.7
10.1
13.9
15.9
22.5
33.4

Գծապատկեր 3. 2020 թվ-ին աշխարհի առաջատար 10 խնամքի միջոցներ արտադրողների եկամուտները (միլիարդ
ԱՄՆ դոլար)
8.00%
6.00%
4.00%
2.00%
0.00%
‐2.00%
‐4.00%
‐6.00%
‐8.00%
‐10.00%

3.40% 3.80%

4.90%

5%

4.20% 4.60% 4.60% 3.80%
3.60% 3.90%

2.90%

4%

4.90%

5.50% 5.25%

1%

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

‐8%

Գծապատկեր 4. Կոսմետիկ միջոցների համաշխարհային շուկայի տարեկան աճի տեմպը 2004-2020 թթ.-ին [11]

Գծապատկեր 4-ում ներկայացված վիճակագրությունը ցույց է տալիս կոսմետիկ միջոցների
համաշխարհային շուկայի տարեկան աճի
տեմպը 2004-2020 թթ.-ին: 2020 թվականին
կոսմետիկայի համաշխարհային շուկան նախորդ տարվա վաճառքի համեմատ կրճատվել է
մոտավորապես 8 տոկոսով, որը պայմանավորված էր COVID-19 համաճարակով: 2004-2007
թթ.-ին կոսմետիկ միջոցների ատադրությունը
աճում էր, սակայն պայմանավորված համաշխարհային ֆինանասատնտեսական ճգնաժամով 2008-2009 թթ.-ին այն կտրուկ նվազեց,
այնուհետև 2010-2019 թթ.-ին պահպանել է աճի
միտում:
Այսպիսով,
COVID-19
համաճարակով
պայմանավորված ցանկացած ոլորտում տեղի են
ունեցել անկումներ: Այսօր ինչպես
ամբողջ
աշխարհում, այնպես էլ ՀՀ-ում COVID-19-ը
հասցրել է բազմաթիվ վնասներ, կոսմետիկայի
ոլորտը նույնպես բացառություն չէր:
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Գիտելիքահենք տնտեսությունը։ ՀՀ տնտեսության
հեռանկարները և էկոնոմետրիկական մոդելավորումը
Պետրոսյան Գ. Ս.
Հայաստանի Պետական Տնտեսագիտական Համալսարան
gevorg.petrosyan307@gmail.com
Վճռորոշ բառեր՝ գիտելիքահենք տնտեսություն, ՀՆԱ, հետազոտական կենտրոններ,
կրթություն, բարձր տեխնոլոգիաների արտահանում, մոդելավորում։
Экономика на базе знаний. Перспективы экономики Армении и эконометрическое
моделирование
Петросян Г. С.
Армянский Государственный Экономический Университет (Армения, Ереван)
gevorg.petrosyan307@gmail.com
Аннотация. В статье представлен суть экономики на базе знаний, путь к нему и что она может дать стране. Для
моделирования влияния экономики на базе знаний на экономический рост были использованы данные из таких
источников как Всемирный Банк и Статистический комитет Республики Армении, которые были собраны с
разрывом 20-и лет: с 2001-2020гг. Также был использован международный опыт моделирования. В конце для
модели были выбраны 3 влияющих факторов на экономический рост РА. Модель создана на основе метода
наименьших квадратов (МНК), результаты которого отражают влияние переменных на темпы экономического
роста. Согласно результатам, самое большое влияние имеет объемы образования - +3.19 млрд долларов.
Ключевые слова: Экономика на базе знаний, ВВП, научные центры, образование, экспорт передовых
технологии, моделирование.

Knowledge based economy. The perspectives of the economy of Armenia and its
econometric modelling
Petrosyan G. S.
Armenian State University of Economics (Armenia, Yerevan)
gevorg.petrosyan307@gmail.com
Abstract. The article presents the essence of the knowledge-based economy, the way to achieve it and what it can give
to a country. The data for model have been collected from sources such as the World Bank and the Statistical
Committee of the Republic of Armenia with a gap of 20 years: from 2001 to 2020. The model is based on the
international experience of modeling the knowledge-based economy and includes 3 influencing factors. The model is
estimated using the least squares method. According to the estimation output, the largest impact on Economic growth
among the chosen factors has education: +3.19 billion USD.
Key words: Knowledge based economy, GDP, scientific centers, education, high tech exports, modelling.

Գիտելիքահենք տնտեսությունը գործում է
այն հարթակում, որտեղ կազմակերպությունները, անհատները ձեռք են բերում գիտելիք,
արարում են, ուսումնասիրում են և օգտագործում են գիտելիքն առավել էֆֆեկտիվ՝ տնտեսական աճի, սոցիալական բարելավման համար [1]:
Գիտելիքի դերի մեծացումը հնարավորություն է
տվել մի շարք պետությունների ճիշտ կառավարման մեխանիզմներ ներդնել, հիմնախնդիրների
լուծման ավելի օպտիմալ ուղիներ գտնել, ապրանքների և ծառայությունների արտադրման
աճն ապահովել և՛ էքստենսիվ եղանակով, և՛
ինտենսիվ: Այդ պետությունները ձգտում են
ծախսերի նվազեցման, որը բացում է նոր դռներ
խնայված գումարներ այլ ուղղություններում
ներդնելու համար, օրինակ կրթական և գիտական համակարգեր, սոցիալական աջակցություններ, էկոլոգիական պահպանման կենտրոններ և
այլն:

Գիտելիքի վրա հենված տնտեսությունը
բացում է նոր էջ բիզնեսի, տեղեկատվության
կառավարման ոլորտներում: 21-րդ դարն արդեն
վաղուց նշմարվել է, որպես ինֆորմացիայի դար
այն պատճառով, որ ամենուրեք տիրում է
տվյալը: Տվյալների ծավալները հասել են
այնպիսի մակարդակների, որ պահանջում են
հսկայական
պահուստային
համակարգեր
պահպանման համար: Տվյալագետները իրականացրել են հետազոտություն և եկել են այն
մտքին, որ ժամանակակից մարդը 1 շաբաթում
ընդունում է այնքան ինֆորմացիա, որքան 16-րդ
դարում ապրող մարդն ամբողջ կյանքում:
Գիտելիքահենք տնտեսություն կերտող
երկրները որպես նպատակ ընդունել են
մարդկային
կապիտալում,
էֆեկտիվ
ինստիտուցիոնալ համակարգերի ներդրման,
նորագույն տեխնոլոգիաներում, ինովատիվ
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կազմակերպություններում և ստարտափներում
մեծ ծավալի ներդրումներ կատարելը:
Սարերի ետևում չէ 4-րդ արդյունաբերական
հեղափոխությունը: Շատ չեն տատանվում տարբեր տնտեսագետների կողմից տրվող ժամկետները, երբ կիրականանա այն, իսկ մի քանիսի
կարծիքով այն արդեն սկսվել է: Օրինակ ըստ
Կլաուս Շվաբի դեռևս 2014 թվ-ին համաշխարհային տնտեսությունը թևակոխել է 4-րդ
արդյունաբերական հեղափոխության փուլ [2]:
Այն դրսևորվել է մի շարք ձեռնարկություններում
ավտոմատացված համակարգերի ներդրմամբ,
մեքենայական
ուսուցման
խորացման
և
արհեստական բանականության ստեղծման
առաջին քայլերով: Այլ տնտեսագետներ, եթե
դեռևս բացառում են այս տեսակետը, ապա շատ
հեռավոր անցյալում չեն խոստանում 4-րդ
արդյունաբերական հեղափոխության ի հայտ
գալը: Այն տատանվում է 2020-ական թվականների վերջի և 2030-ական թվականների սկզբի
միջև: Շատ տնտեսագետներ գտնում են, որ այն
արդեն անհրաժեշտ է դարձել ոչ միայն մի քանի
երկրների համար, որոնք հասել են իրենց
ներուժային ՀՆԱ-ի ծավալին, այլ նաև
համաշխարհային տնտեսությանը, որը հնարավորություն կտա առավել փոքրացնել տարբեր
տնտեսությունների միջև անդունդը՝ ապահովելով համաշխարհային տնտեսության կայուն
աճ: Այն իր հետ կբերի ոչ միայն տեխնոլոգիական, այլ նաև կառավարչական, սոցիալական, էկոլոգիական, կրթության և գիտության,
անվտանգության ոլորտներում մեծ առաջընթացի: Առավել օպտիմալ մեխանիզմների
ներդրումը հասարակական կյանք, հնարավորություն կտա բացել դռներ դեպի այդքան բաղձալի մի հիմնախնդրի լուծմանը՝ կենսունակության բարձրացմանը:
Որքան էլ հիասքանչ կարող են հնչել 4-րդ
արդյունաբերական հեղափոխության հետևանքները, սակայն պետք է հաշվի առնել այն, որ
դրան հասնելը պահանջում է մեծ եռանդ, կտրուկ
փոփոխություններ
հասարակության
բոլոր
հատվածներում և իհարկե՝ գիտելիք: Եվ վերջին
տարրն է, որ երկրները առաջնահերթություն
համարելով՝ ստեղծում են գիտելիքահենք
տնտեսություն:
Մասնագիտական
գրականությունում
գիտելիքահենք տնտեսության վրա ազդող ավելի
քան 500 գործոն է նշվում։ Դրանք միավորվում
են բազմաթիվ խմբերի մեջ կախված բազմաթիվ
առանձնահատկություններից։ Տարբեր տնտեսագետներ և հետազոտողներ խմբերի մեջ
գործոնների ագրեգատացումը կատարում են
տարբեր կերպ։
Աշխատանքում ընտրվել էր խմբավորման
ամենատարածված ձևերից մեկը։ Դրանք էին՝

1. պետական համակարգեր. քաղաքական
միջավայր, կարգավորող միջավայր և
բիզնես միջավայր,
2. մարդկային կապիտալ և հետազոտություններ. կրթություն, մասնավոր կրթություն,
հետազոտություններ և բիզնես միջավայր,
3. ենթակառուցվածքներ. ՏՀՏ կենտրոններ,
ընդհանուր
ենթակառուցվածքներ
և
էկոլոգիական պահպանություն,
4. բիզնես
հագեցվածություն.
գիտական
աշխատողներ, ինովացիոն հետազոտություններ, գիտելիքի ընկալում։
Այս խմբերից յուրաքանչյուրն իր կարևոր
դերն ունի գիտելիքահենք տնտեսության
ձևավորման համար։ Որոշները ուղղակի,
որոշներն անուղղակի կերպով ձևավորում են
գիտելիքահենք տնտեսությունը։ Առանց բիզնես
միջավայրի կայունացման, շրջակա միջավայրի
պահպանման և պետական կառավարման
համակարգի արդյունավետ պայմաններում չի
կարող տեղի ունենալ գիտելիքի ստեղծում և
տարածում։ Եվ հակառակը, առանց գիտելիքի
ստեղծման և տարածման, կրթության որակի
բարձրացման ու պահպանման, առանց նոր
արժեքների կերտման չի կարող տեղի ունենալ
վերոնշյալ գործոնների իրականացումը։
Աշխատանքում փորձ է կատարվել գնահատել գիտելիքահենք տնտեսության վրա ազդող
գործոնները նրա հեռանկարները նկատելու և
վերլուծելու նպատակով։
Համաշխարհային Բանկի, ՀՀ վիճակագրական Կոմիտեի, Արժույթի Միջազգային Հիմնադրամի, ՄԱԿ-ի, Խաղաղության Ֆոնդի և այլ
կազմակերպությունների տվյալներ են օգտագործվել էկոնոմետրիկական մոդելի գնահատման համար տվյալներ ստանալու համար։
Առաջնահերթ ընտրվել են 9 գործոններ,
որպեսզի ներկայացվեր ազդեցությունը ազգային
տնտեսության վրա։ Իսկ որպես կախյալ
փոփոխականներ ընտրվել էին 3-ը, որոնցից
պետք է ընտրվեր 1-ը միայն կախված
գնահատված մոդելների արդյունքներից։ Դրանք
էին՝ ՀՆԱ ծավալը, ՀՆԱ աճի տեմպը և ՀՆԱ-ի
ծավալը մեկ շնչի հաշվով։
Ընտրված 9 գործոններն էին՝
1. Հետազոտությունների և մշակումների վրա
ուղղված ծախսերի հարաբերակցությունը
ՀՆԱ ծավալի վրա,
2. Բիզնես սկսելու դյուրինության ինդեքսի
միավորները,
3. ՀՀ-ում գիտական, հետազոտական կենտրոնների թիվը,
4. Պետական կառավարման համակարգի
կայունության ինդեքսի միավորները,
5. Գիտության վրա ուղղված ծախսերի
հարաբերակցությունը ՀՆԱ ծավալի վրա
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(Առանձին նաև հեղինակը հավաքագրել է գիտության
վրա ուղղված ծախսերի ծավալային արժեքները),
6. Բարձր տեխնոլոգիաների արտահանման
ծավալը արտահայտված միլիոն դոլարով,
7. Ապրանքային նշանների ստացման թիվը
ՀՀ-ում,
8. Հետազոտողների թիվը ՀՀ-ում,

9. Դպրոցների քանակը ՀՀ-ում։
Իրականացվել է գործոնների միջև կոռելյացիայի
գնահատման
համար
մատրիցի
կառուցում։ Օգտագործվել է Python ծրագրավորման լեզվի Seaborn գրադարանը։

Աղյուսակ 1. Գործոնների միջև կոռելյացիաների ցուցանիշները (Հեղինակի հաշվարկներ)

Աղյուսակ 2. Մոդելի արդյունքները

Ինչպես և կանխատեսվում էր, գտնվեցին
գործոններ, որոնք ունեն բարձր կոռելյացիայի
աստիճան և պետք է կիրառվեր դրանցից մեկը։
Կոռելացված էին Բիզնես սկսելու դյուրինության

աստիճանը
և
Բարձր
տեխնոլոգիաների
արտահանման
ծավալը,
Հետազոտական
կենտրոնների թիվը և ապրանքային նշանների
ստացման թիվը, հետազոտողների թիվը գրեթե
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բոլոր գործոնների հետ, նաև մեծ էր դպրոցների
թվի կոռելյացիան մյուս գործոնների հետ։
Որոշում կայացվեց այս գործոններից որոշներն
ընդհանրապես չներառել էկոնոմետրիկական
մոդելի գնահատման մյուս փուլերում։
Մոդելը գնահատում էր ՀՆԱ ծավալի վրա
հետազոտական
կենտրոնների
քանակի,
գիտության
վրա
կատարված
ծախսերի
հարաբերությունը
ՀՆԱ
ծավալի
վրա
մասնաբաժնի և բարձր տեխնոլոգիաների
արտահանման
ծավալի
ազդեցությունը։
Ռեգրեսիոն մոդելը ուներ հետևյալ տեսքը՝
Y = C+B1X1+B2X2+…+BnXn+εI
Վերջին
մոդելների
վերլուծությունն
իրականացվել է ավելի խիստ և տարվել
համեմատականներ
մյուս
գնահատված
մոդելների հետ։ Կան մոդելներ, որոնք ունեին
ավելի բարձր մոդելի որակ, սակայն մերժվել են
ստացված արդյունքների ոչ տրամաբանական
լինելու պատճառով։ Միանգամայն բացառվել էր
ազատ անդամի սկզբնական բացասական
արժեքներով
մոդելները,
քանզի
դրանք
անտրամաբանական էին և իրականությունից
հեռու։
Ստացված արդյունքներն ունեն հետևյալ
տեսքը՝ GDP = 14.4483 - 0.1985(ScCenter) +
3.1915(Edu) + 0.2796(Htch):
Ստացված արդյունքները մեկնաբանվում է
այսպես։ Եթե Ոչ մի գործոն ազդեցություն
չունենա ՀՆԱ ծավալի վրա, ապա այն կլինի
14.4483 միլիարդ ԱՄՆ դոլար։ Սակայն
հնարավոր չէ պրակտիկայում, որ ոչ մի գործոն
ազդեցություն չունենա ազգային տնտեսության
վրա։ Հետազոտական կենտրոնների թիվը 1-ով
ավելացնելու դեպքում այն ՀՆԱ-ի ծավալը
կնվազեցնի 198 միլիոն ԱՄՆ դոլարով։ Սկզբում
պարզ է, որ կնվազեցնի ՀՆԱ-ի ծավալը, քանի
դեռ չի սկսել արդյունք տալ։ Սակայն կարելի է
նաև մի միտք արտահայտել, որ այս ցուցանիշը
հուշում է այն մասին, որ հետազոտական
կենտրոնները արդյունավետ չեն օգտագործվում
ՀՀ-ում, այդ իսկ պատճառով էլ ՀՆԱ ծավալի վրա
թողում են բացասական ազդեցություն։ Դա է
նաև վկայում վերջին տարիներին հետազոտական կենտրոնների թվի կրճատումը։ Հաջորդիվ
եթե գիտության վրա կատարվող ծախսերի
մասնաբաժինը ՀՆԱ-ի մեջ ավելանա 1 տո-

կոսային կետով, ապա այն ՀՆԱ-ի ծավալը
կմեծացնի 3.19 միլիարդ ԱՄՆ դոլարով։ Սա էլ
թվերով ապացույցը այն մտքի, որ կառավարությունը պետք է մեծացնի գիտության
ֆինանսավորումը ՀՀ-ում։ Եթե Արևելյան
Եվրոպայի երկրներում այդ ցուցանիշը կազմում
է միջինում 4.5-5%, ապա ՀՀ-ում այն 2.5%-ի
միջակայքում է միայն։ Եվ վերջին գործոնը, որը
գնահատվել
է՝
Բարձր
տեխնոլոգիաների
արտահանումն է, որը վերջին տարիներին մեծ
թափ է հավաքել և աճել 450%-ով, հուշում է մեզ,
որ եթե բարձր տեխնոլոգիաների արտահանումը
մեծանա 1 միլիոն դոլարով, ապա այն կազդի
ՀՆԱ ծավալի վրա 279.6 միլիոն դոլարով։ Սա
խոսուն թիվ է և պետք է ՀՀ կառավարությունը
հետևողական լինի այս ցուցանիշի հետագա
շարունակական աճին։
Մոդելի որակը բավականին բարձր է՝ 92.1%,
իսկ գործոնների գծային կախված լինելու հավանականությունը շատ փոքր՝ 0.000000000441։
Գործոնների ավտոկոռելյացիայի ցուցանիշը, որը
ցույց է տալիս Դարբին-Ուոթսոնի ցուցանիշը
2.033 է։ Դա նշանակում է, որ ավտոկոռելյացիան
մոդելում բացակայում է։
Հետևյալ աշխատանքը արդիական է իր
բնույթով և միաժամանակ միակը իր տեսակով
ՀՀ-ում: Այն կարող է կիրառելի լինել էկոնոմիկայի, ֆինանսների նախարարությունների և
Կենտրոնական Բանկի համար: Աշխատանքում
կիրառվել են բազմաթիվ աշխատությունների
օրինակներ և դրանք համապատասխանեցվել են
ՀՀ տնտեսությանը:
Օգտագործված գրականության ցանկ
1. Ghirmai T. Kefela, International NGO Journal Vol.
5(7), pp. 160-166, August 2010
2. Cristina Sainz de La Flor, Your primer for
understanding the fourth industrial revolution, Oct
22.2020, wearemarketing.com
3. ՀՀ վիճակագրական կոմիտե
4. World Bank
5. International Monetary Fund
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Оценка влияния финансовой вовлеченности на участие в пенсионных фондах
Амбарцумян Л. С.
Армянский государственный экономический университет, аспирант (Ереван, Армения)
lusine.hambardzumyan2018@gmail.com
Аннотация. Демографические изменения последних десятилетий создают новые вызовы в области
социального обеспечения и вынуждают правительства пересматривать пенсионные системы. Во многих
странах наблюдается общая тенденция повышения роли добровольных пенсионных схем. В этой связи важно
понимать, что способствует спросу на добровольное участие в пенсионных фондах, что будет полезно как для
правительств, так и для регулирующих органов. Большинство научных исследований на эту тему
сосредоточено на влиянии финансовой грамотности и, в некоторых случаях, на доверие к институтам. Целью
данного исследования является выявление основных факторов, влияющих на участие в пенсионных фондах,
оценка взаимосвязи и предложение модели измерения влияния этих факторов. Мы обнаружили, что финансовая
вовлеченность также положительно влияет на участие в добровольных пенсионных фондах и, по сравнению с
другими факторами, оказывает на него более значительное влияние.
Ключевые слова. пенсионные фонды, добровольная пенсионная схема, финансовая вовлеченность,
финансовая грамотность, доверие к институтам

The Assessment of the Impact of Financial Inclusion on the Participation in Pension Funds
Hambardzumyan L. S.
Armenian State University of Economics, PhD Student (Yerevan, Atmenia)
lusine.hambardzumyan2018@gmail.com
Abstract. The demographic changes over the past decades are creating new challenges in the field of social security and
forcing governments to review pension systems. In many countries, there is a general trend of increasing the role of
voluntary pension systems. In this regard, it is important to have a better understanding of what contributes to the
demand in voluntarily participating in pension funds, which will be useful both for governments and for regulatory
agencies. Most academic research on the topic is concentrated on the impact of financial literacy and, in some cases,
trust in institutions. The purpose of this study is to identify the main factors that affect participation in pension funds, to
assess the relationship and to propose a model to measure the impact of these factors. We find that financial inclusion
also has a positive effect on participation in voluntary pension funds, and, compared with other factors, has more
significant impact on it.
Keywords. pension funds, voluntary pension system, financial inclusion, financial literacy, trust in institutions

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
Վերջին տասնամյակներին նկատվող ժողովրդագրական փոփոխությունները նոր մարտահրավերներ են առաջ բերում սոցիալական
ապահովության ոլորտում և ստիպում են
երկրների կառավարություններին վերանայել
կենսաթոշակային
համակարգերը։
Դրանք
ենթադրում են երկարաժամկետ քաղաքական
որոշումների կայացում, սակայն հաճախ այդ
որոշումների ազդեցությունը կենսաթոշակառուների բարեկեցության վրա հստակ չէ: Համաշխարհային բանկի, Եվրոպական հանձնաժո-

ղովի և ՏՀԶԿ-ի կողմից առաջարկվող հիմնական լուծումներից մեկը, որը հանգեցնում է
ապագայում կենսաթոշակային վճարումների
համարժեքության բարձրացմանը, կուտակային
կենսաթոշակային սխեմաների դերի ուժեղացումն է: Սակայն քանի որ այլ ուղղությունների
համեմատ՝ կենսաթոշակային բարեփոխումները
համարվում են շատ զգայուն թեմա, կենսաթոշակային տարիքի շեմի բարձրացումը,
պարտադիր
կուտակային
հատկացումների
դրույքաչափերի սահմանումը և հետագայում
ավելացումը ոչ միայն հանգեցնում են թեժ
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գաղափարական վեճերի, այլև ստիպում են
մարդկանց
բողոքել
փողոցներում,
ինչի
հետևանքով կառավարությունները կարող են
հետաձգել կամ նահանջել անհրաժեշտ բարեփոխումներ իրականացնելուց։ Բացի դրանից,
բնակչության որոշ խմբերի համար դեռ կենսաթոշակային եկամուտների հարցը մնում է
չլուծված, քանի որ նրանք դուրս են մնում
պարտադիր կենսաթոշակային համակարգերից
(օրինակ՝ գյուղատնտեսությամբ, ոչ ստանդարտ
աշխատանքային ձևերով զբաղվողներ և այլն)։
Վերոնշյալ խնդիրների լուծման նպատակով
բազմաթիվ երկրներում նկատվում է կամավոր
կենսաթոշակային
համակարգերի
դերի
բարձրացմանն ուղղված ընդհանուր միտում։ Այս
առումով կարևոր է ավելի խորը պատկերացում
ունենալ, թե ինչն է նպաստում բնակչության
կողմից կենսաթոշակային ֆոնդերում ներդրումներ կատարելու պահանջարկին, ինչն օգտակար
կլինի թե՛ կառավարությունների, թե՛ ոլորտը
կարգավորող կառույցների համար։
Գիտական շրջանակներում թեմայի վերաբերյալ ուսումնասիրությունների մեծ մասը վերաբերում են կամավոր կենսաթոշակային
ֆոնդերում մասնակցության վրա ֆինանսական
գրագիտության ազդեցությունը բացահայտելուն, և հազվադեպ են վերլուծությունները մյուս
կարևոր գործոնների մասով։
Հոդվածի նպատակն է մի կողմից բացահայտել կենսաթոշակային ֆոնդերում մասնակցության վրա ազդող հիմնական գործոնները,
գնահատել կապերը, և մյուս կողմից՝ առաջարկել
մոդել կենսաթոշակային ֆոնդերում մասնակցության վրա այդ գործոնների ազդեցությունը
բացատրելու համար։
Հոդվածի սկզբնամասում ներկայացվում են
գրականության ուսումնասիրության արդյունքները, և հետագա հաշվարկների և էմպիրիկ
արդյունքների իրատեսականության համար
տեսական հիմքեր են ապահովվում։ Այնուհետև
ներկայացվում են 45 երկրների կտրվածքով
տվյալների հավաքագրման և էմպիրիկ վերլուծության իրականացման համար հետազոտության մեթոդաբանությունը, ինչպես նաև ֆինանսական ներգրավվածության ինդեքսի կառուցման սկզբունքները։ Վերլուծության արդյունքում
բացահայտվում են գործոններից յուրաքանչյուրի
ազդեցության չափերը և առաջարկվում է
ռեգրեսիոն մոդել՝ այդ կապերը բացատրելու և
կանխատեսելու համար։ Հոդվածը ամփոփվում է
համապատասխան եզրակացություններով։
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱԿՆԱՐԿ
Գիտական գրականության մեջ էմպիրիկ
ուսումնասիրությունների լայն շրջանակ նվիրված է կենսաթոշակային պլանավորման վրա
ֆինանսական գրագիտության ազդեցությանը։
ԱՄՆ-ում, Նիդեռլանդներում, Ֆինլանդիայում,

Ճապոնիայում, Կանադայում, Չիլիում, ՌԴ-ում
և մի շարք այլ երկրներում անցկացված
հետազոտությունները վկայում են, որ ֆինանսական գիտելիքների ավելի բարձր մակարդակ
ունեցող անձինք ավելի հաճախ են խնայողությունների պլանավորում իրականացնում
կենսաթոշակային տարիքի համար։
Ուսումնասիրելով Իտալիայի բանկի կողմից
2010 թ. իրականացված՝ տնային տնտեսությունների եկամուտների և հարստությունների
վերաբերյալ հարցումները [1]՝ Օ. Ռիչչին և Մ.
Կարատելլին ապացուցում են, որ ֆինանսական
գիտելիքները ազդում են ոչ միայն կենսաթոշակային պլանավորման վրա, այլ նաև
մասնավոր
կենսաթոշակային
համակարգ
մտնելու որոշման վրա [9]: Օ. Լանդերետչը և Կ.
Մարտինեսը, հիմնվելով 2004 թ. և 2006 թ.
Չիլիում Սոցիալական ապահովության հետազոտությունների տվյալների վրա, պարզել են, որ
ֆինանսապես ավելի գրագետ անձիք ավելի
հավանական է, որ փոխեն իրենց կենսաթոշակային ֆոնդի տեսակը, ինչպես նաև կամավոր
մասնակցեն կենսաթոշակային համակարգին [6]
2019 թ. մեր կողմից իրականացված վերլուծությունները ՀՀ-ում ցույց են տվել, որ կենսաթոշակային ֆոնդերի հարցում ֆինանսապես
գրագետ անձինք ավելի հետաքրքրքված են.
նրանց զգալի մասն ինքնուրույն է ընտրել իր
կենսաթոշակային ֆոնդը և ավելի հաճախակի է
ստուգում կենսաթոշակային հաշվի մնացորդը
[14, էջ 298-303]։
Կենսաթոշակային ֆոնդերում մասնակցության վրա ազդող այլ գործոնների վերաբերյալ
ուսումնասիրություններն ավելի սակավ են։ Որոշ
տնտեսագետների և սոցիոլոգների պնդմամբ՝
ինստիտուտների նկատմամբ վստահությունը ևս
դիտարկվում է որպես ազդող գործոն, սակայն
այն կարող է ունենալ երկակի ազդեցություն։ Մի
կողմից, ֆինանսական պայմանագրերի կնքման
ժամանակ վստահության մակարդակն օգտագործելով որպես ֆինանսական ինստիտուտների
նկատմամբ վստահության ցուցանիշ՝ Օ. Ռիչչին
և Մ. Կարատելլին ցույց են տալիս, որ վստահությունը դրական ազդեցություն է ունենում
մասնավոր կենսաթոշակային համակարգերին
անդամակցելու որոշումների կայացման վրա
[10]։ Մյուս կողմից էլ, որոշ հետազոտողներ,
օրինակ՝ Թեյլոր-Գուդբին, ընդգծում են, որ
մարդկանց որոշակի խմբեր, այլընտրանքի
բացակայության պատճառով, հավատում են, որ
կառավարությունը թույլ չի տա նրանց «սոված»
մնալ: Սա պասիվ վարքագիծ է, բայց այն,
այնուամենայնիվ, ինչ-որ կերպ վստահություն է
համարվում և ենթադրում է բացասական կապ
կենսաթոշակային պլանավորման հետ՝ այն
իմաստով, որ պետական կենսաթոշակային
համակարգին վստահող մարդիկ ավելի քիչ են
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հակված մասնակցելու կամավոր կենսաթոշակային սխեմաներին [12]:
Մեր կարծիքով, այս երկու գործոնները չեն
կարող ամբողջովին բացատրել բնակչության
կողմից կենսաթոշակային ֆոնդերում մասնակցության չափերը։ Մասնավորապես, ֆինանսապես գրագետ լինելու հանգամանքը միայն
բավարար չէ, անհրաժեշտ է նաև, որ անձը
ներգրավված լինի ֆինանսական գործընթացներում։ Բանկերի մասնաճյուղերի հեռավորությունը,
գործարքային
բարձր
ծախսերը,
հոգեբանական խոչընդոտները կարող են
խանգարել մարդկանց պատշաճ կերպով օգտվել
ֆինանսական ծառայություններից՝ նույնիսկ
լինելով ֆինանսապես գրագետ։
Ֆինանսական ներգրավվածությունը ենթադրում է, որ ֆինանսական ծառայությունները,
ինչպիսիք են ավանդային և խնայողական
հաշիվները, վճարային ծառայությունները, վարկերը և ապահովագրությունը, հեշտությամբ
մատչելի են սպառողներին, և վերջիններս
ակտիվորեն և արդյունավետ կերպով օգտագործում են այդ ծառայությունները իրենց կարիքները բավարարելու նպատակով [3, էջ 1]։
Ֆինանսական ներգրավվածությունը ճանաչվում
է որպես «մի գործընթաց, որը նշանավորում է
ֆինանսական միջնորդների ծառայությունների
քանակի, որակի և արդյունավետության բարելավումը, որն օգնում է բարելավել կյանքը,
ընդլայնել հնարավորությունները և ամրապնդել
տնտեսությունը» [2, էջ 1]։
Նախնական փուլում ֆինանսական ներգրավվածությունը ենթադրում է բանկում կամ
այլ ֆինանսական հաստատությունում ավանդային կամ գործառնական հաշվի առկայություն,
որը կարող է օգտագործվել վճարումների
իրականացման և ստացման, ինչպես նաև
գումար պահելու կամ կուտակելու նպատակով:
Հետագա փուլերում ֆինանսական ներգրավվածությունը ներառում է նաև ֆինանսական
հաստատությունների վարկերի հասանելիությունը, որոնք թույլ են տալիս ներդրումներ
կատարել կրթության և գործարարության մեջ,
ինչպես նաև ապահովագրական ծառայությունների օգտագործումը, որոնք հնարավորություն
են տալիս մարդկանց ավելի լավ կառավարել
ֆինանսական ռիսկերը [4, էջ 2]:
Ֆինանսական ինստիտուտներին և ծառայություններին հասանելիություն ունենալը
մարդկանց օգնում է ստանալ ավելի բարձր
շահույթ կապիտալից։ Սա հանգեցնում է եկամուտների աճի և, հետևաբար, ազդում է
տնտեսական աճի վրա [3, էջ 8]։ Ֆինանսական
ներգրավվածությունը նաև ընդլայնում է խնայողությունների
առաջարկը
ֆինանսական
ներդրումների համար, հեշտացնում է փոխանցումների
գործընթացը,
նվազեցնում
է

գործարքային ծախսերը, բարձրացնում է
ֆինանսական խորության մակարդակը և այլն։
Բազմաթիվ գործոններ են ազդում երկրի
ֆինանսական ներգրավվածության մակարդակի
վրա, ներառյալ՝ մեկ շնչին ընկնող եկամուտը,
արդյունավետ կառավարումը, ինստիտուտների
որակը, տեղեկատվության մատչելիությունը,
նորմատիվ միջավայրը, ֆինանսական գրագիտության մակարդակը և այլն [3, էջ 1]։
Հաշվի առնելով վերոնշյալը՝ կարծում ենք,
որ ֆինանսական ներգրավվածությունը կարող է
հանդիսանալ այն գլխավոր գործոնը, որն
ազդում
է
կենսաթոշակային
ֆոնդերում
մասնակցության չափի վրա։ Մեր կողմից
իրականացված վերոնշյալ հետազոտությունը
ՀՀ-ում ևս փաստում է այդ մասին. ավանդ
բանկում կամ այլ խնայողություններ ունեցող
ֆինանսապես գրագետ անձանց մոտեցումներն
էապես տարբերվում են ֆինանսապես գրագետ
այն անձանց մոտեցումներից, ովքեր չունեն
նմանատիպ խնայողություններ։ Վերջիններիս
միայն 7%-ն է կենսաթոշակային ֆոնդն ընտրել
ինքնուրույն, իսկ նմանատիպ խնայողություններ
ունեցողների՝ մոտ 52%-ը։ Տարբերություն
տեսնում ենք նաև կենսաթոշակային հաշվի
միջոցները պարբերաբար ստուգելու հարցում.
ավանդ բանկում կամ այլ խնայողություններ
ունեցող
անձանց
մոտ
58%-ը
տարվա
ընթացքում առնվազն 1 անգամ ստուգում է, իսկ
չունեցողների՝ մոտ 36%-ը [14, էջ 302]։
Նպատակ ունենալով ապացուցել վերոնշյալը տնտեսամաթեմատիկական մոդելների
միջոցով՝ վերլուծության համար ձևակերպել ենք
հետևյալ վարկածները.
1. Ֆինանսական ներգրավվածությունը դրականորեն ազդում է կենսաթոշակային
ֆոնդերում մասնակցության վրա,
2. Ֆինանսական
գրագիտության
և
ինստիտուտների նկատմամբ վստահության
համեմատ՝
ֆինանսական
ներգրավվածությունը ավելի էական ազդեցություն
ունի
կենսաթոշակային
ֆոնդերում
մասնակցության վրա։
ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Կենսաթոշակային ֆոնդերում մասնակցությունը կարող է արտահայտվել տարբեր կերպ,
օրինակ՝ կամավոր կենսաթոշակային ֆոնդերում
մասնակցություն, հատկացումների չափերի
ավելացում, մասնակցի կողմից պարտադիր
կենսաթոշակային ֆոնդերի տեսակների ընտրություն և այլն։ Մեր վերլուծությունների համար
որպես կենսաթոշակային ֆոնդերում մասնակցության ցուցանիշ ընտրել ենք երկրում
կամավոր կենսաթոշակային ֆոնդերում մասնակցության աստիճանը (մասնակիցների քանակ/աշխատունակ
տարիքի
բնակչության
թվաքանակ)։
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Հետազոտության համար իրականացվել է
խաչաձև-տարածական տվյալներով վերլուծություն (cross-sectional data analysis)՝ հիմնվելով
զարգացած և զարգացող 45 երկրների (այդ
թվում՝ ՀՀ-ի) տվյալների վրա, որտեղ գործում են
կամավոր կենսաթոշակային սխեմաներ։ Հաշվի
առնելով, որ տվյալների մեծ մասը հասանելի են
2017թ. դրությամբ, վերլուծության համար գրեթե
բոլոր գործոնների տվյալները ներկայացված են
2017թ. համար։

Բազմագործոն
գծային
ռեգրեսիոն
հավասարման մեջ օգտագործվել են հետևյալ
ցուցանիշները.
1. LnVOL-ը
ներկայացնում
է
երկրում
կամավոր կենսաթոշակային ֆոնդերում
մասնակցության
աստիճանի
բնական
հիմքով լոգարիթմը։ Տվյալների համար հիմք
ենք ընդունել ՏՀԶԿ-ի Pensions at a Glance
[7, էջ 151] և Pension Markets in Focus [9, էջ
17] հաշվետվությունների տվյալները։

Աղյուսակ 1 Զարգացած և զարգացող երկրներում կամավոր կենսաթոշակային ֆոնդերում մասնակցության չափերը

(աղյուսակը կազմվել է հեղինակի կողմից՝ ՏՀԶԿ-ի Pensions at a Glance [7, էջ 151] և Pension Markets in Focus [9, էջ 17]
հաշվետվությունների տվյալների հիման վրա)
Զարգացած
երկրներ
Զարգացող
երկրներ
Ընդամենը

Երկրների
քանակ

Միջին

Մեդիան

Ստանդարտ
շեղում

Նվազագույն

32

30.6%

25.1%

20.9%

1.3%

74.8%

13

5.9%

4.4%

5.8%

0.03%

15.9%

45

23.5%

18.0%

21.1%

0.03%

74.8%

2. Երկրի ֆինանսական գրագիտության մակարդակի (FL) տվյալների համար օգտագործել ենք Standard & Poor’s Global Ratingsի կողմից վերջին՝ 2014 թ. իրականացված
ֆինանսական գրագիտության վերաբերյալ
հարցումների արդյունքները [5, էջ 23-25]։
Հետազոտության ընտրությունը կապված է
այն հանգամանքի հետ, որ ի տարբերություն ֆինանսական գրագիտության վերաբերյալ մյուս հարցումների՝ այն ընդգրկում է
ավելի մեծ թվով երկրների տվյալներ։
3. FI-ն ներկայացնում է ֆինանսական ներգրավվածության մակարդակը։ Երկրում
ֆինանսական ներգրավվածության մակարդակը չափելու համար կառուցել ենք ինդեքս՝
համախմբելով հիմնական ցուցանիշները`
հիմնվելով Համաշխարհային բանկի The
Global
Findex
database
2017-ի
դասակարգման վրա.
I. Ֆինանսական հաստատություններում
հաշիվ ունեցողներ (%, տարիքը՝ 15+)
(ACC),
II. Նախորդ տարվա ընթացքում ֆինանսական
հաստատություններում
խնայողություններ
ունեցողներ
(%,
տարիքը՝ 15+) (SAV),
III. Նախորդ տարվա ընթացքում ֆինանսական հաստատություններից վարկ
վերցնողներ (%, տարիքը՝ 15+) (BOR),
IV. Ֆինանսական
հաստատությունների
միջոցով
տեղական
դրամական
փոխանցումներ ուղարկած կամ ստացած
անձինք (%, տարիքը՝ 15+) (PAY),

Առավելագույն

V. Նախորդ տարվա ընթացքում թվային
վճարումներ կատարած կամ ստացված
անձինք (%, տարիքը՝ 15+) (DIG),
VI. Արտակարգ իրավիճակների ի հայտ
գալու դեպքում անհրաժեշտ գումարը
գտնելու հնարավորություն ունեցող
անձինք (%, տարիքը՝ 15+) (FRES):
Ինդեքսի կառուցման համար վերը նշված
ցուցանիշներն ընտրվել են այն սկզբունքով, որ
ամբողջովին արտահայտեն ֆինանսական ներգրավվածության գլխավոր բաղկացուցիչները՝
հաշիվ ունենալը (ACC), հաշվի օգտագործումը
(PAY), վճարային ծառայություններից (DIG),
խնայողություններից (SAV), վարկերից օգտվելը
(BOR), ինչպես նաև ֆինանսական կայունությունը (FRES)։ Ինդեքսը կազմված է հետևյալ
բանաձևով.
∗

*
∗

∗

∗
*

որտեղ -ն ներկայացնում է բաղադրիչներից
յուրաքանչյուրի կշիռը ինդեքսում։ Քանի որ
կշիռներն
արտացոլում
են
ցուցանիշի
կարևորությունը և ներդրումը ինդեքսում, և
առաջարկվող ինդեքսում դրանք ունեն նույն
= 0,1667,
= 0,1667,...
=
կշիռը, այսինքն`
0,1667, հետևաբար բանաձևն արտահայտում է
ցուցանիշների պարզ թվաբանական միջինը։
Նպատակ ունենալով հասկանալ, թե արդյոք
այլ գործոններ կարող են ավելի լավ բացատրել
երկրում կամավոր կենսաթոշակային ֆոնդերի
մասնակցության չափերը (կա՛մ առանձին, կա՛մ ի
լրումն
գլխավոր
ազդող
գործոնների),
վերլուծության մեջ ներկայացրել ենք նաև
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մակրոտնտեսական
քաղաքականության
կայունությունը և ինստիտուտների նկատմամբ
վստահության մակարդակը։
4. INFL-ն ներկայացնում է 2000-2017 թթ.
երկրում գնաճի մակարդակի ստանդարտ
շեղումը, որը ներկայացնում է երկրում մակրոտնտեսական քաղաքականության կայունությունը։ Ստանդարտ շեղումները հաշվարկվել են Համաշխարհային բանկի Global
Financial Development Database 2019 թ. հոկտեմբերի
հաշվետվության
մեջ
ներկայացված տվյալների հիման վրա [13]։
5. TR-ը ներկայացնում է երկրում ինստիտուտների նկատմամբ վստահության մակարդակը։ Տվյալների համար հիմք ենք
ընդունել The Global competitiveness report
2017-2018-ի առաջին հենասյան՝ ինստիտուտների
վերաբերյալ
հարցումների
ամփոփ գնահատականները, որոնք վերա-

բերում են երկրում սեփականության
իրավունքի պաշտպանությանը, քաղաքական գործիչների նկատմամբ վստահությանը, դատական համակարգի անկախությանը, պետական քաղաքականության
թափանցիկությանը, ներդրողների շահերի
պաշտպանությանը և այլն [11, էջ 328-329]։
ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
Աղյուսակ 2-ում ներկայացված են տարբեր
գործոններից բաղկացած մոդելների պարամետրերը՝ հաշվարկված փոքրագույն քառակուսիների մեթոդով (տվյալները մշակված են
Minitab վիճակագրական ծրագրով)։ Փակագծերում նշված են Ֆիշերի F-չափանիշները,
որոնք ցույց են տալիս գործոնների ադեկվատության չափերը, իսկ ***, ** և *
աստղանիշերով նշված են համապատասխանաբար վիճակագրական նշանակալիությունը
ներկայացնող P արժեքները՝ <0.01, <0.05, <0.1:

44

42.7

37.4

9.2

1

1.19929

36.48%

38.2

36.8

30.9

14.4

1

1.23333

32.82%

49.4

47

35

6.4

1.41

1.20203

36.19%

47.7

45.2

38.4

7.9

2.89

1.17478

39.05%

52.5

49

36

5.6

3.19,
1.41,
2.9

1.17966

38.54%

52.3

48.8

40.4

5.8

2.65,
3.76,
3.05

1.1533

41.26%

5

2.79,
4.37,
1.48,
3.09

39.21%

-0.409
(33.83)
-1.054
(26.61)
-2.441
(20.48)

1.1083

-0.0383**
(2.92)

0.028
(19.13)

1.1268

-0.0356*
(2.69)

-1.37
(15.10)

1.08665

0.137
(14.97)

1.0891

-1.03
(12.41)

1.2099

-0.0487**
(4.76)

S

1.1516

-0.0444**
(4.09)

0.0300*
(2.78)

VIF

1.17323

TR

0.0383**
(4.43)

0.0997***
(29.63)
0.0821***
(15.27)

0.0284
(2.59)

7

0.0364**
(4.16)

0.0772***
(38.79)
0.0881***
(23.82)

5

0.0690***
(12.02)

4

0.0350**
(3.96)

3

6

INFL

0.0620***
(26.61)

1

2

FI

0.0632***
(33.83)

FL

Mallows’
Cp

Աղյուսակ 2: Ռեգրեսիոն վերլուծության արդյունքները

1.06619

55.4
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adj

(pred)

50.9

37.2

10-fold
S

10-fold
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Ներկայացված արդյունքների հիման վրա
կարող ենք մի շարք եզրակացություններ
կատարել։ Նախ, F-չափանիշից ելնելով՝ կամավոր կենսաթոշակային ֆոնդերում մասնակցության վրա ամենամեծ ազդեցությունն ունի
ֆինանսական ներգրավվածությունը (FI)։ Այն
վիճակագրորեն նշանակալի է բոլոր մոդելներում,
իսկ գործակիցները ցույց են տալիս, որ կամավոր
կենսաթոշակային ֆոնդերի վրա վերջինիս
ազդեցության էլաստիկությունը տատանվում է
0.0632-ից մինչև 0.0821: Դա նշանակում է, որ
միագործոն մոդելի դեպքում ֆինանսական
ներգրավվածության 1 միավոր կետով բարձրացումը հանգեցնում է կամավոր կենսաթոշակային ֆոնդերում մասնակցության աճի՝ 6.32
տոկոսային կետով։
Ֆինանսական ներգրավվածության համեմատ՝ ֆինանսական գրագիտության (FL) Fչափանիշն ավելի ցածր է, այնուամենայնիվ,
որպես գործոն դրա ադեկվատությունը ևս մեծ է,
սակայն յուրաքանչյուր նոր գործոն ավելացնելիս
դեպքում դրա վիճակագրական նշանակալիությունն իջնում է, իսկ վերջին մոդելի դեպքում էլ
այն այլևս նշանակալի չէ։
Մակրոտնտեսական կայունությունը (INFL)
և վստահությունն ինստիտուտների նկատմամբ
(TR) ունեն ավելի նվազ ազդեցություն, սակայն
դրանք կարևոր են բազմագործոն ռեգրեսիոն
մոդելի՝ հնարավոր լավ տարբերակի կառուցման
գործում։
Աղյուսակի վերջին 5 սյունակները ներկայացված են կազմված մոդելների վիճակագրական հատկությունները ստուգելու/հաստատելու համար։ Առաջին երկու միագործոն
մոդելների դեպքում Mallows’ Cp արժեքն
էականորեն բարձր է անկախ փոփոխականների
քանակ գումարած 1 արժեքից, ինչը նշանակում
է, որ մյուս մոդելների համեմատ՝ այն կողմնակալ
է և լավագույնս չի բացատրում կախյալ
փոփոխականը, ինչը տրամաբանական է, քանի
որ միայն ֆինանսական գրագիտության կամ
միայն
ֆինանսական
ներգրավվածության
մակարդակը չի կարող բացատրել երկրում
կամավոր
կենսաթոշակային
սխեմաներում
մասնակցության չափերը։
Երրորդ, չորրորդ և հինգերորդ մոդելների
դեպքում, երբ ավելացնում ենք նոր գործոն՝
մակրոտնտեսական
կայունությունը
և/կամ
ինստիտուտների նկատմամբ վստահությունը,
աճում է դետերմինացիայի գործակից
-ը՝
մինչև 52.5%, սակայն դրանցից յուրաքանչյուրի
դեպքում
ցուցանիշը կտրուկ անկում է՝
մինչև 36%, ինչը նշանակում է, որ մոդելը
պարունակում է ավելորդ տեղեկատվություն
բացատրվողի վերաբերյալ (over-fit)։ Յոթերորդ
մոդելի դեպքում, բացի վերոնշյալ խնդրի
առկայությունից, ֆինանսական գրագիտու-

թյունը որպես գործոն այլևս վիճակագրորեն
նշանակալի չէ։
Վեցերորդ մոդելը լավագույնս է արտահայտում առաջարկվող վերոնշյալ փոփոխականների միջև գծային կախվածությունը. դրա
բոլոր գործոնների (ֆինանսական ներգրավվածություն, ֆինանսական գրագիտության և
ինստիտուտների նկատմամբ վստահություն)
պարամետրերի գնահատականները նշանակալի
են, ըստ Ֆիշերի F-չափանիշի՝ այն ամբողջությամբ ադեկվատ է (14.97), ստանդարտ շեղումը
(S) ամենացածրերից է, Mallows’ Cp արժեքն
ամենամոտն է անհրաժեշտ թվին։ ,
. և
-ը ամենաբարձրն են մյուս բոլոր
մոդելների համեմատ։ Մոդելում ներառված
գործոնները չափավոր կոռելացված են և
մուլտիկոլինեարության խնդիր չկա, քանի որ
գործոնների VIF արժեքները 5-ից փոքր են։
Մոդելի խաչաձև վավերացման համար (K-fold
cross-validation) նաև հաշվարկել ենք 10-fold S և
10-fold
ցուցանիշները, որոնք ևս համապատասխանաբար ամենացածրն ու ամենաբարձրն
են։ Նշված գործոնների և կախյալ փոփոխականների կապը գրաֆիկորեն ներկայացված
է գծապատկեր 1-ում։
Առաջարկվող մոդելի ռեգրեսիոն հավասարումը կունենա հետևյալ տեսքը.
= 0.137 + 0.0350 *
- 0.0487 *
+

+ 0.0690 *

որտեղ -ն երկիրն է։
Այսպիսով, կարող ենք եզրակացնել, որ
հետազոտության վարկածները հաստատվում
են. ֆինանսական ներգրավվածությունը դրականորեն է ազդում կամավոր կենսաթոշակային
ֆոնդերում մասնակցության վրա, և ի տարբերություն մյուս ուսումնասիրված գործոնների՝
ավելի էական ազդեցություն ունի վերջինիս վրա։
ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ
Կենսաթոշակային հիմնախնդիրների լուծման ուղիներից է ոչ միայն երկրում պարտադիր
կենսաթոշակային համակարգերի ներդրումը, այլ
նաև կամավոր կենսաթոշակային ֆոնդերի դերի
բարձրացումը։ Կատարված հետազոտության
արդյունքում բացահայտվել են՝ ինչ գործոններ
են
ազդում
կամավոր
կենսաթոշակային
սխեմաներում մասնակցության վրա, ինչպես
նաև
հաշվարկվել
են
այդ
գործոնների
ազդեցության չափերը։
Ստացված արդյունքների հիման վրա
կարելի է եզրակացնել, որ բնակչության կողմից
մասնավոր կենսաթոշակային համակարգերի
նկատմամբ
թերահավատությունը
կամ
անտարբերությունը հնարավոր է հաղթահարել
ոչ միայն ֆինանսական կրթման միջոցով և
երկրում գործող ինստիտուտների որակի
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բարձրացմամբ,
դր
րանց
գ
գործունեութ
թյան
թափանցիկ
կության մե
եծացմամբ և այլն, այլ նաև
ն
քաղաքակա
անություն
մշա
ակող
և
իրականաց
ցնողները պետք
պ
է խթ
թանեն երկր
րում

ֆին
նանսական ներգրավվա
ածության մակարդակի
մ
ի
բար
րձրացումը, քանի որ
ր այն էակ
կանորեն է
ազդ
դում
կեն
նսաթոշակա
ային
համ
մակարգում
մ
մաս
սնակցությա
ան վրա։

Գծապատ
տկեր 1։ Կամա
ավոր կենսաթ
թոշակային ֆոոնդերում մասննակցության վրա
վ ազդող գոործոնների մի
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Аннотация: В статье изучены соответствующие анализы в экономической литературе по привлечению
инвестиций, анализирована динамика инвестиций в Республику Армения и другие статистические данные. На
основе расчета по индексу выявленных сравнительных преимуществ, были выявлены области, выгодные для
инвестиций с точки зрения экспорта на рынки соседних стран и стран-ЕАЭС. Регулярный расчет этих данных
позволит представить инвесторам потенциал экономики Армении, преодолев кризисную ситуацию в экономике
Армении как результат пандемии и арцахской войны. Цель данной статьи-описывать методологию разработки
стратегии привлечения инвестиций в экономику Республики Армения в пост-кризисных ситуациях. В этом
контексте была анализирована инветиционная среда Армении, были выявлены слабые стороны экономики для
привлечения инвестиций и предложены методологические шаги для разработки стратегии привлечения
инвестиций.
Ключевые слова: Привлечение инвестиций, посткризисная ситуация, стратегия, методология, иностранные
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Annotation: The article studies the relevant analyzes in the economic literature on attracting investments, analyzes the
dynamics of investments in the Republic of Armenia and other statistical data. Based on the calculation by the index of
revealed comparative advantages, were identified the sectors that are profitable for investment in terms of exports to the
markets of neighboring countries and the EAEU countries. Regular calculation of these data will allow presenting the
potential of the Armenian economy to investors, overcoming the crisis situation in the Armenian economy as a result of
the pandemic and the Artsakh war. The aim of this article is to describe the methodology for developing a strategy to
attract investments into the economy of the Republic of Armenia in post-crisis situations. In this context, the investment
environment of Armenia was analyzed, the weaknesses of the economy for attracting investments were identified and
methodological steps were proposed to develop the strategy for attracting investments.
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Ներածություն
Հայաստանի Հանրապետությունը նախկին
ԽՍՀՄ մյուս հանրապետությունների նման
հայտնվեցին
ճգնաժամային
իրավիճակում
ԽՍՀՄ փլուզումից հետո՝ կորցնելով արտաքին
տնտեսական կապերը: Թերևս Հայաստանի
իրավիճակն էականորեն տարբերվում էր մյուս
ԽՍՀՄ հանրապետություններից, քանզի այստեղ ճգնաժամն առավել խոր բնույթ էր ստանում

1988 թ. ավերիչ երկրաշարժի ու 1992-1994 թթ.
Արցախյան պատերազմի, ինչպես նաև 4
հարևան երկրներից 2-ի հետ առկա փակ
սահմանների արդյունքում։ Նման իրավիճակում
երկրի վերականգնման համար արտաքին
օգնության անհրաժեշտություն առաջացավ, որն
էլ Հայաստանը ստացավ միջազգային վարկերի,
օգնությունների, օտարերկրյա ներդրումների և
այլնի տեսքով։

132

Регион и мир, 2021, № 3
Ցավոք, դա միակ ճգնաժամային ժամանակահատվածը
չէ
անկախ
Հայաստանի
պատմության մեջ։ Հայաստանի տնտեսության
զարգացման համար ճգնաժամային պետք է
համարել նաև 2007-2009 թթ. համաշխարհային
ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի և 2020 թ.
համավարակի և Արցախյան 44-օրյա պատերազմի
ազդեցությունները։ Տվյալ հոդվածի
շրջանակներում կդիտարկենք վերջին ճգնաժամային փուլի տնտեսության զարգացմանը
համընթաց
ներդրումների
ներգրավման
հնարավորությունները ՀՀ-ում։
Գրականության ակնարկ
Տնտեսագիտական
գրականությունում
բազմաթիվ են ներդրումների ներգրավմանը
վերաբերող վերլուծությունները։ Հասկանալու
համար ճգնաժամային իրավիճակներում ներդրումների ներգրավման հնարավորությունները՝
նախ և առաջ պետք է դիտարկել ներդրումների
ներհոսքի շարժառիթները։ Համադրելով և համեմատելով տարբեր տնտեսագետների կողմից
ներկայացված տեսակետները՝ կարող ենք
ամփոփ կերպով ներկայացնել օտարերկրյա
ներդրումների հիմնական շարժառիթներ.
1. Համաշխարհային տնտեսությունում տարբերակում են զարգացած և զարգացող
երկրներ, որոնցում ձևավորվել է կապիտալի
նկատմամբ առաջարկի և պահանջարկի
անհամապատասխանությունը: Մի շարք
տնտեսագետներ կարծում են, որ երկրներում կապիտալի կուտակման անհամաչափությամբ է պայմանավորված տվյալ
երկրի տնտեսական զարգացման մակարդակները։ Այլ կերպ ասած՝ համաշխարհային
տնտեսությունում ձևավորվել են որոշ երկրներ, որոնցում առկա է կապիտալի «հարաբերական ավելցուկ», իսկ մյուսներում՝
«պակասորդ»։ Սա էլ դրդում է կապիտալի
ավելցուկ
ունեցող
երկրներին
իրենց
կապիտալն ուղղել պակասուրդ ունեցող
երկրներ՝ լրացուցիչ շահույթ ստանալու
ակնկալիքով [2, էջ 58-62, 4, էջ 3-5] ։
2. Երկրների զարգացմանը զուգահեռ այս կամ
այն երկրի ներքին շուկան դառնում է
գրավիչ որոշակի ապրանքների վաճառքի
տեսանկյունից՝
կախված
բնակչության
քանակից, գնողունակությունից, ճաշակից և
այլ գործոններից։ Ուստի տնտեսագետների
մեկ այլ խումբ գտնում է, որ տվյալ երկրի
շուկայի գրավչությունը կարող է նպաստել
օտարերկրյա ներդրումների ներհոսքին
դեպի տվյալ երկիր [3, էջ 14-19]։ Այս
իրավիճակում
օտարերկրյա
ներդրողի
համար ներդրում կատարելու հիմնական
շարժառիթը
արտահանման
ծախսերի
կրճատումն ու արտահանման շուկաների
մոտեցումն է, ինչպես նաև տվյալ երկրի
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3.

4.

5.

6.

հարակից երկրների շուկաներ մուտքի
հնարավորությունը։ Այս շարժառիթը հաճախ օգտագործում են մեծ ներքին սպառման շուկա ունեցող երկրները։ Իսկ Հայաստանի պարագայում այն հնարավոր կլինի
օգտագործել՝
շնորհիվ
ԵԱՏՄ
շուկա
արտոնյալ պայմաններով մուտքի հնարավորության։
Վերլուծաբանները պնդում են, որ ներդրումների ներհոսք կարող է ապահովվել նաև
շնորհիվ երկրում առկա էժան հումքի և
աշխատուժի։ Ժամանակակից պայմաններում մշտապես սրվող մրցակցության
համատեքստում ներդրողները ձգտում են
առավելագույն շահույթի ստացման՝ ի թիվս
այլ գործոնների նաև ծախսերը հնարավորինս կրճատելու միջոցով։ Այս հանգամանքից թերևս զգալիորեն օգտվել են
ասիական զարգացող երկրները, որոնք
էժան աշխատուժի առկայության շնորհիվ
կարողացել են ներգրավել բազմաթիվ վերազգային կորպորացիաների ներդրումներ,
ինչի արդյունքում էլ դրանցից շատերը կարճ
ժամանակ անց կարողացան ապահովել
թռիչքաձև տնտեսական աճ [6, էջ 247]։
Զարգացող երկրների մեկ այլ առանձնահատկություն է հանդիսանում նաև ցածր
բնապահպանական վճարները, որոնք հնարավորություն են տալիս շատ փոքր վճարների պարագայում շահագործելու տվյալ
երկրի
հանքահումքային
ռեսուրսները:
Համեմատության համար պետք է նշել, որ
համանման արտադրությունը զարգացած
երկրում հիմնելու պարագայում, կազմակերպությունը անհամեմատ մեծ բնապահպանական վճարներ պետք է կատարեր, ինչն էլ
հաճախ ստիպում է ներդրողներին շրջակա
միջավայրին վնասող արտադրությունների
իրականացման
համար
ներդրումների
իրականացման որոշումները կայացնել
հօգուտ զարգացող երկրների [1, էջ 45-46]։
Երկրի ներդրումային յուրահատուկ միջավայրի ապահովումը ևս կարող է հանդիսանալ օտարերկրյա ներդրումների ներգրավման գործոններից մեկը։ Մասնավորապես՝ օֆշորային կամ ազատ առևտրային
գոտու սահմանումը հաճախ ստիպում է
ներդրողներին փոխելու ներդրում կատարելու
նախապատվությունը՝
հօգուտ
արտոնյալ
պայմաններ
ապահովող
երկրների [5, էջ 20-21]։
Թերևս գրեթե բոլոր տնտեսագետները
օտարերկրյա ներդրումների ներգրավման
համար նպաստավոր գործոններ են համարում նաև տվյալ երկրում կայուն քաղաքական, տնտեսական և անվտանգային
միջավայրի առկայությունը [8, էջ 3-6]։

Այդուհանդերձ, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ այս հոդվածի շրջանակներում
մենք դիտարկելու ենք ճգնաժամային և
հետճգնաժամային իրավիճակներում ներդրումների ներգրավման հնարավորությունները, ուստի ի սկզբանե ենթադրում ենք, որ
պետք է ներդրումների ներգրավման հնարավորությունները ներկայացնել համեմատաբար անկայուն տնտեսական, քաղաքական և ռազմական իրավիճակի պայմաններում։
Վերլուծություն։
Հայաստանի ներքին սպառողական շուկան
բավական փոքր է, ինչի արդյունքում զգալիորեն
նվազում է ՀՀ ներդրումային գրավչությունը։
Թերևս այս հիմնախնդիրը առավել ևս սրվում է
ճգնաժամային ժամանակահատվածում։ 2015 թ.
ՀՀ կառավարությունը փորձեց ԵԱՏՄ անդամակցությամբ որոշակիորեն նվազեցնել փոքր
ներքին շուկայի առկայության հիմնախնդիրը
ներդրումների ներգրավման տեսանկյունից։
2015-2020 թթ. ՀՀ օտարերկրյա և օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների դինամիկան
ներկայացված է աղյուակ 1-ում։
Աղյուսակ 1. ՀՀ Օտարերկրյա ներդրումների
դինամիկան 2015-2020թթ, մլն դրամ [9]
ընդամենը ներդրումներ
132887.0
2015 թ.
ուղղակի ներդրումներ
82930.1
ընդամենը ներդրումներ
86565.3
2016 թ.
ուղղակի ներդրումներ
68539.2
ընդամենը ներդրումներ
58032.3
2017 թ.
ուղղակի ներդրումներ
84819.3
ընդամենը ներդրումներ
28004.3
2018 թ.
ուղղակի ներդրումներ
88127.8
ընդամենը ներդրումներ
173977.2
2019 թ.
ուղղակի ներդրումներ
56905.5
ընդամենը ներդրումներ
30255.4
2020 թ.
ուղղակի ներդրումներ
-7109.5

Չնայած այն հանգամանքի, որ համաձայն
տեսական հիմնադրույթների ինտեգրացիոն
միավորման անդամակցության արդյունքում նոր
շուկաների
մուտքի
հնարավորությունը
օտարերկրյա ներդրողներին կարող էր ստիպել
որոշում կայացնել հօգուտ ՀՀ տնտեսության,
այդուհանդերձ աղյուսակ 1-ի տվյալները
վկայում են այն մասին, որ 2015-2018 թթ.
օտարերկրյա
ընդհանուր
ներդրումների
ներհոսքը դեպի ՀՀ գրանցել է կայուն անկման
միտում և միայն 2018-2019 թթ. զգալիորեն աճել
է օտարերկրյա ներդրումների ներհոսքը։ Ինչ
վերաբերում
է
օտարերկրյա
ուղղակի
ներդրումներին, ապա դրանց ներհոսքը աճել է
2016-2018 թթ., իսկ 2018-2020 թթ. գրանցել է
աննախադեպ անկման միտում։

Ստացվում է, որ Հայաստանը չի կարողացել
լիարժեք օգտագործել ԵԱՏՄ անդամակցության
արդյունքում արտոնյալ պայմաններով դեպի
ԵԱՏՄ բազմամիլիոնանոց շուկա դուրս գալու
հնարավորությունը՝ որպես օտարերկրյա ներդրումների ներգրավման շարժառիթ։
Վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ ՀՀ
տնտեսությունում ՕՈՒՆ ներհոսքը նպաստում է
տնտեսական աճին աչ միայն ներդրում իրականացնելու պահին, այլև հետագա եռամսյակներում, մասնավորապես՝ ՕՈՒՆ ներհոսքի ավելացումը 1 միավորով նպաստում է ՀՆԱ-ի աճին
0,03 միավորով նույն ժամանակահատվածում,
0,049 միավորով հաջորդ եռամսյակում, 0,05
միավորով՝ 2 եռամսյակ անց և 0,039 միավորով՝ 3
եռամսյակ հետո [7]։
Ստացվում է, որ տնտեսության վերականգնման համար օտարերկրյա ներդրումների
ներգրավումը դառնում է ՀՀ տնտեսության
հրամայականներից մեկը։
Առավել ևս ներկայիս հետպատերազմական
իրավիճակում ՀՀ կառավարությունը պետք է
օգտագործի բոլոր մեծ ու փոքր հնարավորությունները՝ որպեսզի կարողանա իրականացնել ներդրումների ներգրավման արդյունավետ
քաղաքականություն։ Փաստորեն ճգնաժամային
իրավիճակներում ներդրումների ներգրավման
արդյունավետ ռազմավարության մշակման
համար նախ և առաջ անհրաժեշտ է պարզել՝ ի՞նչ
կարող է առաջարկել Հայաստանը օտարերկրյա
ներդրողներին և ո՞րը կարող է լինել այն խթանը,
հանուն որի ներդրողները կհամաձայնեն
ներդրումներ իրականացնել հետճգնաժամային
իրավիճակում գտնվող Հայաստանում։
Կարծում ենք փոքր ներքին շուկայի առկայությունից բխող հիմնախնդիրները հնարավոր է
լուծել՝ ներդրողներին հստակ ներկայացնելով, թե
ՀՀ տնտեսության որ ոլորտում իրականացված
ներդրումը կարող է արդյունավետ լինել արտաքին շուկաներ դուրս գալու տեսանկյունից։ Տվյալ
պարագայում անհրաժեշտ է հստակ հաշվարկների միջոցով օտարերկրյա ներդրողներին
ներկայացնել ՀՀ տնտեսության այն ոլորտները,
որոնք մշտապես ունեցել են արտահանման
համեմատական կամ մրցակցային առավելություն, ինչպես նաև այն ոլորտները, որոնք
կարճաժամկետ կամ միջնաժամկետ ժամանակահատվածում կարող են շահավետ դառնալ
արտահանման տեսանկյունից՝ մեկնաբանելով
այդ ոլորտներից յուրաքանչյուրում ներդրումների իրականացման առանձնահատկությունները։ Ընդ որում՝ հաշվարկները անհրաժեշտ է
կատարել յուրաքանչյուր թիրախային շուկայի
համար առանձին-առանձին, քանզի արտահանման համեմատական և մրցակացային առավելությունները փոխվում են՝ կախված սպառման
շուկայից։ Այս մոտեցումը, թերևս առաջին քայլը
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կլինի ՀՀ տնտեսության հանդեպ ներդրողների
մոտ վստահության վերականգնման համար։
Մասնավորապես՝ առաջին փուլի համար
առաջարկում ենք հաշվարկների միջոցով ցույց
տալ ՀՀ տնտեսության այն ոլորտները որոնք
արտահանման մրցակցային և համեմատական
առավելություն ունեն Վրաստանի, Իրանի,
Ռուսաստանի, Բելառուսի, Ղազախստանի և
Ղրղզստանի
շուկաներ
արտահանման
տեսանկյունից,
երկրորդ
փուլում
արդեն
կթիրախավորվի ամերիկյան և եվրոպական
տարածաշրջանի երկրների համար համանման
հաշվարկների իրականացումը։ Մասնավորապես՝ մեր կողմից կատարված հաշվարկները
ցույց են տալիս, որ 2010-2020 թթ. ընթացքում
ՀՀ-ն դեպի Վրաստանի շուկա արտահանման
համեմատական առավելություն ունեցել է
«Կենդանի կենդանիներ», «Սուրճ, թեյ, մատե,
այլ համեմունքներ», «Մսից, ձկներից և այլ
ծովային անողնաշարավորներից արտադրանք»,
«Ոգելից և ոչ ոգելից ըմպելիքներ և քացախ»
ապրանքախմբերի
տեսանկյունից։
Իրանի
շուկայում
նույն
ժամանակահատվածում
արտահանման կայուն համեմատական առավելություն գրանցած ապրանքախմբերը «Աղ,
ծծումբ, հող և քար, սվաղման նյութեր, կրաքար
և ցեմենտ» և «Հանքային վառելանյութեր, նավթ
և
նավթամթերք,
բիտումային
միջոցներ,
մոմանյութեր»-ն են։ Դեպի Ռուսաստանի շուկա
արտահանման
մշտական
համեմատական
առավելություն ունեցել են հետևյալ ապրանքախմբերը՝ «Ձուկ և խեցգետնավորներ», «Ուտելի
մրգեր և ընկույզներ», «Սուրճ, թեյ, մատե, այլ
համեմունքներ», «Բանջարեղենի, պտուղների,
ընկույզների և բույսերի մասերի վերամշակումից
մթերք», «Ոգելից և ոչ ոգելից ըմպելիքներ և
քացախ», «Ծխախոտ և ծխախոտի արդյունաբերական փոխարինողներ», «Աղ, ծծումբ, հող և
քար, սվաղման նյութեր, կրաքար և ցեմենտ»,
«Իրեր քարից, գիպսից, ցեմենտից և նմանատիպ
նյութերից», «Բնական կամ արհեստական
մարգարիտ, թանկարժեք կամ կիսաթանկարժեք
քարեր,
թանկարժեք
մետաղներ»,
դեպի
Բելառուսի շուկա՝ «Բանջարեղենի, պտուղների,
ընկույզների և բույսերի մասերի վերամշակումից
մթերք», «Ոգելից և ոչ ոգելից ըմպելիքներ և
քացախ», «Աղ, ծծումբ, հող և քար, սվաղման
նյութեր, կրաքար և ցեմենտ» ապրանքախմբերը,
դեպի Ղազախստանի շուկա «Ոգելից և ոչ ոգելից
ըմպելիքներ և քացախ», «Դեղագործական
մթերք»,
«Բնական
կամ
արհեստական
մարգարիտ, թանկարժեք կամ կիսաթանկարժեք
քարեր,
թանկարժեք
մետաղներ»-ը
և
Ղրղզստանի շուկայում՝ «Ոգելից և ոչ ոգելից
ըմպելիքներ և քացախ», «Դեղագործական
մթերք»,
«Օպտիկական,
լուսանկարչական
չափիչ, բժշկական կամ վիրաբուժական սարքեր

և ապարատներ, դրանց մասեր և հարմարանքներ» ապրանքախմբերը։ Բնականաբար
համանման
հաշվարկները
պետք
է
շարունակական լինեն՝ հաշվի առնելով այն
հանգամանքը, որ այս կամ այն գործոնի
ազդեցությամբ ՀՀ-ն կարող է կորցնել որևէ
շուկայում
արտահանման
համեմատական
առավելությունը կամ ձեռք բերել նորերը։
Ներդրումների ներգրավման ռազմավարության մեթոդաբանական հաջորդ սկզբունքը
պետք է լինի ներդրողների մոտ կանխատեսելիության գիտակցության ամրապնդումը։
Մինչ օրս ՀՀ-ում ներդրում իրականացնող
անձիք մշտապես հանդիպել են անկանխատեսելի կերպով տնտեսական փոփոխությունների իրականացման խնդրին՝ հարկային
օրենսդրության
մշտական
փոփոխություն,
ինտեգրացիոն միավորումների անդամակցության
անկանխատեսելիություն
և
այլն։
Սխալված չենք լինի ասելով, որ ՀՀ-ում ներդրում
կատարող տնտեսական սուբյեկտը վստահորեն
չի կարողացել հաշվարկել իր քայլերը անգամ
տասնամյա
ժամանակահատվածի
համար,
քանզի փոփոխություններն իրականացվել են
նվազ քան 10 տարին մեկ անգամ։ Ուստի
առավել ևս հետճգնաժամային իրավիճակների
հաղթահարման պարագայում նման մոտեցումը
բնավ չի կարող խրախուսել ներդրումների
ներհոսք։ Այդ պատճառով անհրաժեշտ է մշակել
երկրի զարգացման երկարաժամկետ ռազմավարություն, որն անշեղորեն կկատարեն բոլոր
նոր ձևավորվող կառավարությունները՝ ենթարկելով միայն իրավիճակային շտկումների։
Թերևս մինչ օրս ՀՀ տնտեսական քաղաքականությունը էական փոփոխությունների է
ենթարկվել ոչ միայն յուրաքանչյուր կառավարության ձևավորմանը զուգահեռ, այլև
կախված նաև ոլորտային նախարարների
փոփոխությունից՝ տվյալ ոլորտում տեղի են
ունեցել քաղաքականության էական փոփոխություններ։ Զարգացման երկարաժամկետ ռազմավարության մշակումն էականորեն կմեծացնի
ներդրողների
վստահությունը
Հայաստանի
հանդեպ՝ որպես կայուն տնտեսական քաղաքականություն վարող երկրի և կխթանի
ներդրումների ներհոսքը։
Ներդրումների ներգրավման ռազմավարության մշակման համար նաև անհրաժեշտ է
համեմատական վերլուծության ենթարկել ՀՀ և
ԵԱՏՄ երկրների ներդրումային միջավայրերը։
Տվյալ
պարագայում
համարվում
է,
որ
Հայաստանը որոշակիորեն չեզոքացրել է փոքր
ներքին սպառման շուկայի հետ կապված զսպող
գործոնը՝ անդամակցելով ԵԱՏՄ-ին։ Ուստի
անհրաժեշտ է հստակ պատկերացում կազմել
ԵԱՏՄ
մյուս
երկրների
համեմատ
ՀՀ
ներդրումային միջավայրի առավելությունների և
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թերությունների մասին, որից հետո առկա
առավելությունները պետք է կարողանալ
հասցնել ներդրողների թիրախային խմբերին,
իսկ թերությունների շտկմանն ուղղված քայլեր
անհրաժեշտ է ձեռնարկել օր առաջ։ Հատկապես
նման հետճգնաժամային իրավիճակում, որում
գտնվում է Հայաստանն այսօր օր առաջ
ներդրումների ներգրավումը կարող է էապես
արագացնել տնտեսության վերականգնման
գործընթացը։ Այս համատեքստում առաջարկվում է առանձնացնել ներդրումային միջավայրի
վրա ազդող գործոնների համախումբ, որոնց
միջոցով էլ պարբերաբար մշտադիտարկման
կենթարկվի ՀՀ ներդրումային միջավայրը։
Տարբեր հետազոտողներ ներդրումային միջավայրի ուսումնասիրության համար ընտրում են
գործոնների տարբեր համախմբեր։ Մեր կողմից
առանձնացվել է ներդրումային միջավայրի
համեմատական վերլուծության համար 60
գործոնից բաղկացած համախումբ, որոնց մի
մասը բնորոշում են երկրի մակրոտնտեսական
ցուցանիշները, մի մասը՝ միկրո ոլորտի խնդիրները, երրորդները՝ օրենսդրական և ընթացակարգային ցուցանիշներ են և այլն։
Նշենք, սակայն, որ վերոբերյալ մեթոդաբանական սկզբունքները վերաբերում են բացառապես
ներդրումային
միջավայրին։
Այդուհանդերձ չենք կարող չխոստովանել, որ
ներդրումների
ներգրավման
վրա
զգալի
ազդեցություն են ունենում նաև երկրի
տնտեսության համար առավել մակրո բնույթի
գործոններ։ Օրինակ՝ չի կարող ներդրողների
համար գրավիչ հանդիսանալ մի երկիր, որն
իրականացրել է վերոնշյալ 3 սկզբունքները,
սակայն ունի տնտեսությունում կոռուպցիայի
բարձր մակարդակ։
Մեկ այլ մակրո բնույթի խնդիր է
իրավիճակի ճիշտ գնահատումը։ Մինչ օրս ՀՀում բազմիցս են մշակվել ոլորտային զարգացման ռազմավարություններ, որոնցում կարմիր
գծի նման անցնում է միևնույն սխալը՝ իրավիճակի սխալ նկարագրությունը։ Սա առաջին
հայացքից կարող է թվալ աննշան մանրուք,
սակայն եթե մենք հստակ պատկերացում
չունենք, թե որ դիրքում է գտնվում երկիրը այս
կամ այն հարցի տեսանկյունից և ինչպիսին է
եղել երկրի դիրքի փոփոխության դինամիկան
վերջին ժամանակահատվածում, ապա չենք
կարողանա մշակել ճիշտ ռազմավարություն մեր
նախանշած թիրախին հասնելու համար։
Եվ ի վերջո կրկին մակրո բնույթի և ոչ պակաս կարևոր հիմնախնդիրներից է պետական
մարմինների գործառույթների կրկնությունը։ ՀՀ
անկախացման տարիներից մինչ օրս ՀՀ
պետական կառավարման համակարգը բազմիցս
է ենթարկվել օպտիմալացումների, այդուհանդերձ, կարծում ենք պետական համակարգի

լիարժեք օպտիմալացում հնարավոր կլինի
իրականացնել միայն այն դեպքում, եթե
բացառվի պետական կառավարման համակարգում տարբեր մարմինների միջև բաշխված
գործառույթների
կրկնությունը։
Ինչո՞վ
է
վտանգավոր գործառույթների կրկնությունը
տնտեսության զարգացման տեսանկյունից։
Նախ և առաջ սա հանգեցնում է պետական
ֆինանսների անարդյունավետ ծախսման, քանի
որ նույն գործառույթի կատարման համար
վճարվում են մի քանի պետական մարմիններ։
Ավելին՝ արդյունքում տվյալ գործառույթը
լավագույն դեպքում թերակատարվում է, իսկ
վատագույն
դեպքում՝
այն
կատարող
մարմինների գործունեությունը հակասում է
միմյանց և ստացվում է, որ գործառույթը ոչ
միայն չի կատարվել, այլև այդ մասով
իրավիճակն ավելի է վատթարացել։
Եզրակացություն։
Այլևս գաղտնիք չէ, որ ներկայում ՀՀ
տնտեսությունը գտնվում է խոր ճգնաժամի մեջ,
ինչին իրենց զգալի նպաստումն են ունեցել
համավարակն ու Արցախյան պատերազմը։
Հասկանալի է, որ այս իրավիճակում ՀՀ
տնտեսական ճգնաժամը չի կրում համընդհանուր բնույթ և էականորեն տարբերվում է
աշխարհի մյուս երկրների տնտեսական վիճակի
վատթարացումից, ուստի այս իրավիճակից
ելքերը ևս պետք է լինեն առանձնահատուկ։
Արդեն իսկ նշեցինք, որ փոքր տնտեսություն և
սահմանափակ ներքին ռեսուրսներ ունեցող
երկրները չեն կարող արագ զարգանալ միայն
սեփական ռեսուրսների վրա հիմնվելով, ուստի
ներդրումների
ներգրավումը
չափազանց
կարևոր է նման երկրների համար։ Հայաստանի
պարագայում այդ կարևորությունը բազմակի
մեծանում է ստեղծված ճգնաժամային իրավիճակում։ Պետք է հստակ գիտակցել, որ այլևս
դրված է երկրի շենացման կամ կործանման
երկընտրանքի հարցը։ Եվ միայն առավելագույնս
արդյունավետ լուծումներով է հնարավոր ընտրել
շենացման ուղին։ Այդ նպատակով մեր կողմից
մշակվել են տվյալ իրավիճակում ՀՀ ներդրումների ներգրավման ռազմավարության մեթոդաբանության հիմնական սկզբունքները՝ հիմնվելով
ինչպես ընդհանուր տնտեսությանն առնչվող
հիմնահարցերի, այնպես էլ անմիջականորեն
ներդրումային
դաշտին
առնչվող
հիմնադրույթների վրա։ Մեր կողմից մշակված
մեթոդաբանության իրագործման հասցեատերը
ՀՀ կառավարությունն է, որը որդեգրելով
ճգնաժամային իրավիճակից դուրս գալու ուղին՝
պետք է համանման մեթոդաբանությամբ մշակի
և իրականացնի մյուս բոլոր ոլորտների
զարգացման ռազմավարությունները։
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Հարկային բեռը եվ դրա գնահատման մեթոդաբանական
առանձնահատկությունները ՀՀ-ում: Իրական հարկային բեռի
գաղափարը
Սարոյան Կ. Ի.
ՀՀ Պետական Կառավարման Ակադեմիա (Երևան, Հայաստան)
karen18@inbox.ru
Վճռորոշ բառեր՝ հարկային բեռ, հարկային եկամուտներ և պետական տուրք, ՀՆԱ,
ստվերային տնտեսություն, հարկային արտոնություն, իրական հարկային բեռ
Налоговое бремя и методологические особенности его оценки в Республике Армении.
Идея истенного налогового бремени
Сароян К. И.
Академия государственного управления Республики Армения (Ереван, Армения)
karen18@inbox.ru
Аннотация. В экономической науке исследования налогового бремени разнообразны, и в основном они тесно
связаны с ролью и сущностью налогов. В целом налоговое бремя рассматривается как характеристика
воздействия налогов на экономику. Исходя из отдельных определений налогового бремени, как общий подход,
на макроуровне налоговое бремя рассчитывается путем разделения налоговых поступлений с валовым
внутренним продуктом. Однако величина (налоги/ВВП)*100% как показатель расчета налогового бремени не
точно отражает реальное влияние налогового бремени на экономику, поскольку элементы, включенные в
расчет ВВП, такие как как теневая экономика и доходи, полученный в рамках налоговых льгот, напрямую
освобождены от налогов; то есть доходы хозяйствующих субъектов действующих в теневом секторе, и так
доходы хозяйствующих субъектов, получивших налоговые льготы, с одной стороны включаются в расчет ВВП,
но с другой стороны, эти доходы не облагаются налогом, поэтому для точного отражения влияние налоговой
нагрузки на экономику, вводится новый подход к налоговой нагрузке. Поэтому, чтобы точно отразить влияние
налогового бремени на экономику, как новый подход к оценке налогового бремени было введено понятие
истенного налогового бремени (при расчете налогового бремени исключая из ВВП уровен теневой экономики и
доходи, полученных в рамках налоговых льгот).
Ключевые слова: Налоговое бремя, налоговые доходы и госпошлина, ВВП, теневая экономика, налоговая
льгота, истенное налоговое бремя

Tax burden and methodological features of it’s estimation in the Republic of Armenia.
The idea of a real tax burden
Saroyan K. I.
Public Administration Academy of the Republic of Armenia (Yerevan, Armenia)
karen18@inbox.ru
Abstract: In economics, studies on tax burden are diverse and mainly they are closely related to the role and essence of
taxes. In general, the tax burden is considered as a characteristic of the impact of taxes on the economy. Based on
individual definitions of the tax burden, as a general approach, at the macro level the tax burden is calculated by
dividing tax revenues to gross domestic product. However, as indicator of calculation of tax burden the formula
(Taxes/GDP)*100%, does not accurately reflect the real impact of the tax burden on the economy, cause elements that
are included in GDP calculation, such as the shadow economy and incomes generated within the framework of tax
reliefs are directly exempted from taxation; that is, on the one hand the income of economic entities operating in the
shadow economy, as well as those receiving tax benefits, is included in the calculation of GDP, but on the other hand,
those incomes are not taxed. Therefore, in order to accurately reflect the impact of tax burden on the economy, here has
been introduced the concept of real tax burden as a new approach for the estimation of tax burden. (Excluding the level
of the shadow economy and revenues generated within the framework of tax reliefs from GDP when calculating the tax
burden).
Keywords: Tax burden, tax revenues and state duty, GDP, shadow economy, tax relief, real tax burden

Հարկային բեռի սահմանման և գնահատման վերաբերյալ մոտեցումները տարբեր են՝
պայմանավորված ինչպես առանձին տնտեսագետների պատկերացումներով դրա բնույթի

վերաբերյալ, այնպես էլ առանձին երկրների
հարկային համակարգում գործող մեթոդաբանական կարգավորումներով:
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Տնտեսական գիտությունների դոկտոր,
պրոֆեսոր Վլադիմիր Հարությունյանը իր՝
«Հայաստանի Հանրապետության ստվերային
տնտեսության պատճառների վերլուծություն»
աշխատությունում [1, էջ 81] հարկային բեռը
սահմանում է որպես հարկերի՝ ինչպես երկրի
ամբողջ տնտեսության, այնպես էլ առանձին
տնտեսավարողների և ֆիզիկական անձանց
վրա ազդեցության ցուցանիշ՝ նշելով, որ դրա
տնտեսական իմաստը համախառն ներքին
արդյունքի այն մասնաբաժինը որոշելն է, որը
վերաբաշվել է հարկերի օգնությամբ, այսինքն
ՀՆԱ-ի այն մասը, որը բաշվելով ներառվում է
բյուջետային
եկամուտների
մեջ,
ապա
վերաբաշվում տնտեսության այս կամ այն
ճյուղերի ու ոլորտների միջև:
Ս. Բ. Բարուլինը իր «Հարկային մենեջմենթ»
աշխատությունում [2], հարկերը դիտարկելով
որպես պետության կողմից հասարկությանը
մատուցվող ծառայությունների մենաշնորհային
գին, հարկային բեռը դիտարկում է 2
տեսանկյունից.
առաջինը՝
որպես
ամբողջական
հասարակական բարիքի մենաշնորհային
գնի ձև, որով արտահայտվում է պետության
կողմից
մաուցվող
ծառայությունների
արժեքի
չափը
վճարված
հարկերի
աղբյուրների հետ,
- երկրորդը՝ որպես ընդունված մեթոդիկայով պետության կողմից մատուցվող ծառայությունների գնահատման գնային պարամետրերի քանակական փոփոխության
հաշվարկային ցուցանիշ:
Ընդհանրացնելով հարկայի բեռի վերաբերյալ մոտեցումները՝ կարող ենք ևս մեկ
անգամ փաստել, որ հարկային բեռի տնտեսագիտական
մեկնաբանությունները
տարբեր
տնտեսագետների մոտ տարբեր են, ինչպես նաև
տարբեր են առանձին երկրների կողմից կիրառվող՝ հարկային բեռի հաշվարկման մեթոդիկան:
Ելնելով հարկային բեռի առանձին սահմանումներից՝ որպես ընդհանուր մոտեցում, մակրոմակարդակում հարկային բեռը հաշվարկում են՝
հարկային եկամուտները հարաբերելով համախառն ներքին արդյունքին: Այս մոտեցումը
որոշակի պարզաբանման կարիք ունի:
Դա
նախևառաջ կապված է հարկային եկամուտներ
տերմինի մեկնաբանման հետ: Արդյոք դրա տակ
հասկացվում են միայն հարկերը, թե նաև
պարտադիր վճարները և տուրքերը: Փորձենք
այս խնդիրը ներկայացնել ՀՀ-ի օրինակով:
ՀՀ-ում հարկային բեռի մակարդակի
վերաբերյալ տվյալները հաղորդում են ՀՀ
Պետական Եկամուտների կոմիտեն և Վիճակագրական կոմիտեն: Երկու աղբյուների տվյալները տարբերվում են միմյանցից: Հարկային
բեռի մակարդակի վերաբերյալ սկզբնական

տվյալները հաղորդում է ՀՀ Պետական եկամուտների կոմիտեն՝ իր տարեկան հաշվետվությունների մեջ, այնուհետև այդ տվյալները
որոշակի ճշգրտումների են ենթարկվում Վիճակագրական կոմիտեի կողմից: Հիմք ընդունելով
ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի տվյալները՝
աղյուսակ 1.2.1-ում ըստ տարիների ներկայացված են հարկային բեռի ցուցանիշները՝
սկսած 1995 թվականից [3]:
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Տարի

Հարկային
եկամուտներ
(մլն. դրամով)

ՀՆԱ (մլն.
դրամով)

Հարկային
բեռ
(տոկոսով)

1995

55406.9

522256.3

10.6

1996

69104.7

661209.0

10.5

1997

102880.3

804335.6

12.8

1998

130399.3

955384.8

13.6

1999

158802.7

987443.7

16.1

2000

152550.7

1031338.3

14.8

2001

168809.0

1175876.8

14.4

2002

203929.2

1362471.7

15.0

2003

218278.3

1624642.7

13.4

2004

257520.0

1907945.4

13.6

2005

312316.0

2242880.9

13.9

2006

375537.2

2656189.8

14.1

2007

494420.8

3149283.4

15.7

2008

736375.9

3568227.6

20.7

2009

642824.3

3141651.0

20.5

2010

718348.3

3460202.7

20.8

2011

796960.4

3777945.6

21.1

2012

898415.9

4266460.5

21.1

2013

1022052.9

4555638.2

22.4

2014

1087378.5

4828626.3

22.5

2015

1091679.1

5043633.2

21.6

2016

1104242.7

5067293.5

21.8

2017

1184742.7

5564493.3

21.3

2018

1284406.7

6017035.2

21.4

2019

1464300.1

6569030.8

22.3

2020

1385205.5

6183742.1

22.4

Աղյուսակ 1. Հարկային բեռի տվյալները՝ ըստ
վիճակագրական կոմիտեի

Հարկային բեռի վերաբերյալ տվյալներ
ներկայացված են նաև ՀՀ ՊԵԿ տարեկան հաշվետվություններում՝ սկսած 2007 թվականից [4]:

Տարի

Հարկային
եկամուտներ
(մլրդ.
դրամով)

ՀՆԱ
(մլրդ.
դրամով)

Հարկային
բեռ
(տոկոսով)

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

505.5
621.1
522.4
594.1
654.0
749.3
1000.9
1064.1
1067.9
1079.7
1158.0
1258.1
1464.3
1385.2

3149.3
3646.1
3165.5
3141.7
3501.6
3981.5
4555.6
4828.6
5032.1
5067.9
5564.5
6017.0
6569.0
6183.7

16.1
17.0
16.5
16.97
17.13
18.82
22.0
22.0
21.2
21.3
20.8
20.9
22.3
22.4

Աղյուսակ 2. Հարկային բեռի տվյալները՝ ըստ
Պետական եկամուտների կոմիտեի

Ինչպես տեսնում ենք՝ 2008-2012 թթ.-ին ՀՀ
ՊԵԿ և ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի կողմից
հարկային բեռ տվյալները միմյանցից զգալիորեն
տարբերվում են: Դրա պատճառը կայանում է
նրանում, որ մինչև 2012 թվականը պետական
եկամուտների կոմիտեն հարկային բեռի տվյալներում չէր ներառում պարտադիր սոցիալական
ապահովության վճարները՝ չնայած նրան, որ
պարտադիր
սոցիալական
ապահովության
վճարները սկսած 2005 թվականից հանդիսանում
էին ՀՀ ՊԵԿ-ի կողմից վերահսկվող եկամուտներ, որոնց մասին ՊԵԿ-ը առանձին մասով
զեկուցում էր իր տարեկան հաշվետվություններում: Այդուհանդերձ, 2013 թվականի հունվարի 1-ից ուժը կորցրած ճանաչվեց «Պարտադիր
սոցիալական ապահովության մասին» ՀՀ
օրենքը, միաժամանակ, ուժի մեջ մտան «Եկամտային հարկի», ինչպես նաև «Եկամտային
հարկի և սոցիալական վճարի անձնավորված
հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքները և, տվյալ
պահից սկսած, ՀՀ ՊԵԿ-ը հարկային բեռի
տվյալներում սկսեց ներառել նաև սոցիալական
վճարները:
ՀՀ ՊԵԿ տարեկան հաշվետվություններում
հարկային բեռի տակ ընդունվում է Հարկեր/ՀՆԱ
ցուցանիշը, ներառելով դրա մեջ նաև պետական
տուրքը: Նույն մեթոդիկան կիրառվում է վիճակագրական կոմիտեի տվյալներում: Խնդիրը
կայանում է նրանում, որ իրավական տեսանկյունից որոշակի հակասություններ են առա-

ջանում հարկային բեռի սահմանման և դրա
հաշվարկման հետ կապված, քանի որ երբ խոսում ենք հարկերի և պետական տուրքի մասին,
ապա առաձին վճարներ, ինչպիսին է օրինակ
սոցիալական վճարը կամ բնօգտագործման
վճարը՝ դրա հաշվարկում չպետք է ներառվեն:
Մասնավորապես՝ մինչև 2018 թ. հունվարի 1-ը
գործող «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 12-րդ
հոդվածով սահմանված են եղել ՀՀ-ում կիրառվող հարկատեսակները, միաժամանակ 2018 թ.
հունվարի 1-ից ուժի մեջ մտած ՀՀ հարկային
օրենսգրքի 6-րդ հոդվածով սահմանվել են ՀՀում կիրառվող պետական և տեղական հարկերը,
իսկ 7-րդ հոդվածով՝ պետական վճարները, որի
մեջ ներառված են ինչպես պետական տուրքը,
այնպես էլ սոցիալական և բնօգտագործման
վճարները՝ որպես վճարի առանձին տեսակներ:
Չնայած այս ամենին՝ վերը նշված աղբյուրներով
հարկային բեռի հաշվարկման մեջ ներառվում են
նաև սոցիալական և բնօգտագործման վճարները, ինչը մեթոդական տեսանկյունից խնդրահարույց է: Հարկային եկամուտների հետ կապված մեկ այլ խնդիր է, թե արդյոք հարկային
եկամուտները դրանք փաստացի վճարված
եկամուտներն են, թե այլ հիմքով հաշվարկվող
եկամուտները: Այս առումով մինչև 2018
թվականի հունվարի 1-ը գանձապետական
համակարգը հարկային եկամուտ էր ճանաչում
ՀՀ պետական բյուջե փաստացի կատարած
վճարումները, սակայն 2018 թվականի հունվարի
1-ից ուժի մեջ մտած ՀՀ հարկային օրենսգրքի
325-րդ հոդվածի 8-րդ մասով հստակ ամրագրվեց, որ միասնական հաշվին կատարված
վճարումները չեն համարվում պետական բյուջեի
հարկային եկամուտներ և վճարներ, քանի դեռ
դրանց հաշվին պարտավորություններ չեն
մարվել, այսինքն, 2018 թվականի հունվարի 1-ից
գանձապետական
համակարգը
հարկային
եկամուտ ճանաչեց միան հարկային հաշվարկով,
ստուգման ակտով կամ այլ հիմքով ծագած
հարկային
պարտավորությունների
դիմաց
միասնական հաշվին վճարված գումարները:
Կարևոր է նշել նաև, որ ինչպես մինչև 2018
թվականի հունվարի 1-ը, այնպես էլ դրանից
հետո հարկային եկամուտների մեջ ներառվում
էին նաև օրենսդրությամբ սահմանված և
հաշվարկված տույժերն ու տուգանքները:
Հաջորդ կարևոր խնդիրը կայանում է
նրանում, որ երբ խոսքը գնում է հարկային բեռի
իրական ազդեցության մասին, ապա մենք ՀՆԱից պետք է բացառենք այնպիսի տարրեր,
ինչպիսիք են ՀՆԱ-ի ստվերային մասը, ինչպես
նաև ՀՆԱ-ի այն մասը, որը գեներացվել է
հարկային արտոնությունների արդյունքում,
այսինքն՝ այն ոլորտները, որոնք չեն կրում
հարկերի ազդեցությունը:
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Այս ամենը
ա
հաշվ
վի առնելով
վ՝ կարծում
մ եմ
ավելի ճիշտ կլինի հարկային բեռը
բ
դիտա
արկել
որպես հա
արկ վճար
րողների վրա
վ
հարկ
կերի
ազդեցության ցուցա
անիշ, որը քանակա
ապես
կարող է չա
ափվել որպե
ես հարկային
ն եկամուտն
ների
հարաբերո
ություն հար
րկ վճարողների ձևավո
որած
ամբողջակա
ան եկամուտ
տներին կամ
մ ՀՆԱ-ին: Սրա
Ս
հիման վրա
ա կարելի է առանձնա
ացնել հարկա
ային
բեռի իրակ
կան և ան
նվանական ցուցանիշն
ները:
Տվյալ դեպ
պքում՝ անվա
անական ցո
ուցանիշը հա
աշվի
չի առնում ինչպես ստվ
վերի, այնպ
պես էլ հարկա
ային
արտոնությ
թյունների
միջոցով
ձևավոր
րված
եկամուտնե
երի մեծոււթյունը ՀՆ
ՆԱ-ի կազմ
մում:
Իրական հարկային բեռը տվյալ դեպք
քում
կունենա հե
ետևալ տես
սքը.
TB=

100%, որտեղ՝

հ
բ
բեռի
մակա
արդակն է, Ti-ն՝
T
TB-ն հարկային
հարկային եկամուտ
տները, որոնք կախ
խված

անձին
ե
երկրների
կողմից
կիրառվող
ղ
առա
գնա
ահատման մեթոդներից
մ
ց, կարող են
ե ներառելլ
ինչպ
պես պարտ
տադիր վճ
ճարները, այնպես
ա
էլլ
հար
րկային այլ եկամուտնե
եր: GDP-ն դա ՀՆԱ-ի
ի
մակ
կարդակն է,, որը ներառ
ռում է նաև ստվերային
ն
տնտ
տեսությունը
ը և հարկայյին արտոնո
ությունների
ի
արդ
դյունքում ձևավորված
ձ
ծ ՀՆԱ-ն, S-ն՝ ստվե-րային եկամոււտներն են, իսկ Tp-ն՝ հարկային
ն
արտ
տոնությունների միջոցով ձևավորվ
ված ՀՆԱ-ի
ի
մաս
սնաբաժինը
ը:
Իրական հարկային
հ
բբեռը գնահա
ատելու հա-մար
ր, անհրաժե
եշտ է նախա
առաջ գնահա
ատել ստվե-րային տնտեսո
ության մակ
կարդակը: «ՀՀ ստվե-րային տնտես
սության գնահատումը
ը կառուց-ված
ծքային հա
ավասարում
մների մոդ
դելավորման
ն
միջոցով» հոդվ
վածում իմ կ
կողմից MIM
MIC մոդելի
ի
միջոցով կատա
արվել է ՀՀ ստվերային
ն տնտեսու-թյա
ան մակարդա
ակի գնահա
ատում՝ 200
01-2020 թթ..
համ
մար, որի արդյունքներ
ա
րը ներկայա
ացնում ենք
ք
ստո
որև.

Գծապա
ատկեր 1. ՀՀ
Հ ստվերային տնտեսության գնահատվա
ած մակարդակկը 2001-2020թ
թթ. համար, տոկոսով
տ

ՀՀ-ում
մ իրական հարկային բեռը հաշվ
վարկելու համ
մար հաջոր
րդ կարևոր
ր գործոնը դա
հարկային արտոնոււթյունների արդյունք
քում
ձևավորվա
ած եկամուտ
տների վերլոււծությունն է:
է
ՀՀ-ում
մ
հարկա
ային
արտ
տոնությունն
ները
սահմանվո
ում են բա
ացառապես ՀՀ հարկա
ային
օրենսգրքո
ով կամ ՀՀ օրենքներով
օ
վ, ինչպիսիք
ք են,
օրինակ՝ «Ս
Սահմանամ
մերձ համայյնքներում իրաի
կանացվող
ղ գործունեո
ությունը հա
արկերից ազաա
տելու մասին» կամ «Տ
Տեղեկատվա
ական տեխն
նոլոպ
աջակցութ
թյան
գիաների ոլորտի պետական
մասին» ՀՀ օրենքնե
երը, որոնցո
ով սահման
նվող
հարկային արտոնութ
թյունները ընդգրկում են
սպեցիֆիկ ոլորտներ: ՀՀ հարկայյին օրենսգր
րքով
կամ ՀՀ օրենքներով
վ կարող են
ե սահմա
անվել

հար
րկային արտ
տոնությունն
ների հետևյյալ տեսակ-ներ
րը, մասնա
ավորապես՝ հարկից ազատում,,
հար
րկման օբյե
եկտի նվազ
զեցում, հար
րկման բա-զայի նվազեցո
ում, հարկի
ի դրույքաչա
ափի նվա-զեցում, հարկի
ի վճարման ժամկետի հետաձգում,
հ
,
ինչպ
պես նաև օրենսգրքի դ
դրույթները խախտելոււ
համ
մար հաշվա
արկված` օրե
ենսգրքով սահմանված
ս
ծ
տոււյժերից և տուգանքնե
երից ազատ
տում, նվա-զեցում, վճարմա
ան ժամկետ
տների հետա
աձգում [5]:
ՀՀ հարկ
կային օրե
ենսգրքում հարկային
ն
արտ
տոնությունները քննա
արկվում են յուրաքան-չյուր
ր հարկատեսակի գծո
ով առանձին
ն: Մասնա-վոր
րապես, օր
րենսգրքի՝ ԱԱՀ-ին վերաբերող
ղ
բաժ
ժնում քննա
արկում են
ն ԱԱՀ-ի գծով
գ
սահ-ման
նված
հարկային
արտոնոււթյունները,,
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ինչպիսիք են, օրինակ՝ ավելացված արժեքի
հարկից ազատված գործարքներն ու գործառնությունները կամ ավելացված արժեքի հարկի
զրոյական դրույքաչափով հարկվող գործարքները, շահութահարկին վերաբերող բաժնում
քննարկում են շահութահարկի գծով սահմանված հարկային արտոնությունները, ինչպիսիք
են, օրինակ՝ շահութահարկ վճարողների համար
եկամուտ չհամարվող տարրերը, նվազեցվող
եկամուտները,
շահութահարկի
վճարումից
ազատվող
եկամուտները,
ինչպես
նաև
շահութահարկից նվազեցումները և այլն:
Սկսած 2015 թվականից ՀՀ ֆինանսների
նախարարությունը վերլուծել է հարկային
արտոնությունների հետևանքով պետական
բյուջե չգանձվող (պակաս գանձվող) հարկային
եկամուտները՝ համարելով այն որպես հարկային
ծախս [6]: Ըստ ֆինանսների նախարարության
մեթոդաբանության՝ հարկային ծախսերի բնորոշման տեսանկյունից հարկման արտոնյալ
պայմաններ ենթադրող ոչ բոլոր կարգավորումները կարելի է դիտարկել որպես հարկային
ծախսեր՝ օրինակ բերելով եկամտային հարկով
հարկման նպատակով համախառն եկամտից
նվազեցվող եկամուտները: Հարկային ծախսերի
բնորոշման համար ֆինանսների նախարարության կողմից սահմանվել է «Հենանիշային
հարկ» հասկացությունը՝ ներկայացնելով այն
որպես հարկերի հանրագումար, որը կվճարվեր

Տարի
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Հարկային
եկամուտներ
և պետական
տուրք, մլն
դրամով
1067888.8
1079689.1
1158088.4
1257896.2
1463940.1
1385205.5

պետական բյուջե տնտեսության մեջ ձևավորվող
ողջ հարկման բազան հարկելու պարագայում:
Հաշվի առնելով այս ամենը՝ հարկային ծախսերը
դիտարկվել են որպես հենանիշային հարկերի և
փաստացի պետական բյուջե վճարվող հարկերի
տարբերություն:
Ստորև բերված աղյուսակում ըստ առանձին տարիների ներկայացված են ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից գնահատված
հարկային ծախսերի ցուցանիշները.
Հարկային
Կշիռը
Կշիռը
ծախսերի
հարկային
ՀՆԱ-ի
Տարի
չափը,
եկամուտների
մեջ,
միլիոն
մեջ, տոկոսով տոկոսով
դրամով
2015
340,291
30.08
6.99
2016
381,490
33.79
7.00
2017
364,356
32.10
6.74
2018
395,490
31.72
6.76
2019
442,261
31.55
6.55
2020
457,407
28.55
6.45
Աղյուսակ 3. Հարկային ծախսերի գնահատականը
2015-2020 թթ. համար

Ունենալով ստվերային տնտեսության և
հարկային ծախսերի տվյալները, այժմ կարելի է
հաշվարկել իրական հարկային բեռը ՀՀ-ում
2015-2020 թթ. համար.

ՀՆԱ, մլն
դրամով

Ստվերային
տնտեսության
ծավալը, մլն
դրամով

Հարկային
արտոնությունների
մակարդակը, մլն.
դրամով

Իրական
հարկային
բեռ, տոկոսվ

5043633.2
5067293.5
5564493.3
6017035.2
6569030.8
6183742.1

1568569.9
1565793.7
1719428.4
1624599.5
1464893.9
1391342.0

340291.0
381490.0
364356.0
395490.0
442261.0
457407.0

34.07%
34.61%
33.27%
31.47%
31.40%
31.95%

Աղյուսակ 2. Իրական հարկային բեռը ՀՀ-ում 2015-2020 թթ. համար
Օգտագործված գրականության ցանկ
1. Հարությունյան, Վ. «Հայաստանի Հանրապետության ստվերային տնտեսության պատճառների վերլուծություն», Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, 2019
2. Барулин С.В., Ермакова Е.А., Степаненко В.В;
Налоговый менеджмент, Издателство:”Омега-Л”;
2007
3. www.armstat.am

4. www.petekamutner.am
5. ՀՀ հարկային օրենսգիրք
6. «2015 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ
օրենք
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Նոր հայացք փիլիսոփայությանը և նրա ակունքներին
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՝ Հոդվածը անդրադառնում է գրեթե մոռացված փիլիսոփայությունը Hermes Trismegist հիմնադիր
ամբողջ փիլիսոփայության. Ցուցադրվում է նրա նկատմամբ վերաբերմունքը տարբեր պատմական
դարաշրջաններում, ներկայացվում են կարծիքներ և գնահատականներ հնագույն ժամանակներից ի վեր: Կապ
է հաստատվում նրա ուսմունքի եւ պավլիկյան սոցիալական շարժման միջեւ։
Պավլիկիանների շարժման պատմության աղբյուրների վերլուծությունը հայտնաբերել է ավելի վաղ թաքնված
դրդապատճառները մասնակիցների կողմից: Բացի ազգային-ազատագրական շարժումից, պավլիկիանների
մոտիվներում նկատվում են որպես կարեւոր արժեք ինքնակատարելագործման, սոցիալական կարգի
բարելավման եւ ազատամտության միտումները : Այդ դրդապատճառները սվիններով են ընդունվել ինչպես հայ
հասարակության իշխանական շրջանակների կողմից, որոնք սպառնալիք են զգացել իրենց հարստությունների
նկատմամբ, այնպես էլ, ինչը միանգամայն ակնհայտ է, Առաքելական Եկեղեցու կողմից ։ Միավորվելով նվաճող
արաբների հետ ՝ հայաստանյան իշխանական շրջանակները սկսեցին աննախադեպ հալածանքներ
իրականացնել պավլիկիանին նկատմամբ ՝ մեղադրելով նրանց ամենացավոտ մեղքերի մեջ։ Սակայն, ավելի
ուշադիր հայացք իրենց գաղափարների ծագման վրա բացահայտում է իրենց խոր ակունքները, որոնք ձգվում
են Հերմես-Կադմոս, Հայկի թոռը ժամանակներից, ինչպես վկայում են արտասահմանյան աղբյուրները.
Գլխավոր նրանց տարբերությունը Առաքելական եկեղեցու հետ - գիտելիքի նկատմամբ է։ Պավլիկիանները
Աստծո մեջ տեսնում են ճշմարիտ գիտելիքների ծագումը (Gnosis), որը ուսումնասիրության եւ կիրառման
կարիք ունի, այլ ոչ թե կույր հավատքի: Յուրաքանչյուր ոք պարտավոր է հետեւել Աստծուն եւ նույնիսկ
գերազանցել նրան. Եվ, համապատասխանաբար, նրանք կարծում էին, որ միջնորդների կարիք չունեն։ Բայց՞
ինչ պետք է անել, ապա եկեղեցու ինստիտուտի հետ.
Հանգուցաբառեր` Հերմես Տրիսմեգիստ, փիլիսոփայություն, հաջորդական համակարգերի հիերարխիա,
Կադմոս, պավլիկիաներ

A new look at philosophy and its origins
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 examines the almost forgotten philosophy of Hermes Trismegistus, the founder of all philosophy.
The author shows the attitude to it in different historical epochs, provides opinions and assessments of ancient
authorities. The connection between his teaching and the social movement of the Pavlikians is established. The analysis
of sources on the history of the Pavlikian movement revealed the previously hidden motives of the participants. In
addition to the national liberation movement, the motives of the Pavlikians show tendencies towards self-improvement,
improvement of the social order, and freedom of thought as an important value. These motives were met with hostility
both by the ruling circles of the Armenian society, who felt a threat to their wealth, and, quite obviously, by the
Apostolic Church. United with the Arab conquerors, the Armenian power circles began an unprecedented persecution of
the Pavlikians, accusing them of the most bizarre sins. However, a closer look at the origin of their ideas reveals their
deep origins, stretching back to the time of Hermes-Cadmos, the grandson of Haik, as evidenced by foreign sources.
The main difference with the Apostolic Church is in its attitude to knowledge. The Paulicians see God as the source of
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true knowledge (gnosis), which needs to be studied and applied, not blind faith. Everyone is obliged to follow God and
even surpass him. And accordingly, they felt that they did not need intermediaries. But what about the institution of the
Church?
Keywords: Hermes Trismegistus, philosophy, hierarchy of coherent systems, Kadmos, paulikians

Под философией принято понимать самую
общую систему знаний. Более общую создать
невозможно, иначе статус философии перейдет к
новой. Общность этой системы предполагает,
что философские знания равно применимы ко
всем объектам и явлениям как видимого, так и
невидимого мира. Любой объект может быть
вписан в эту систему знания и его дальнейшее
изучение происходит в этой же методологии.
Это означает, что изучивший философию,
становится специалистом во всех остальных
сферах знания. О любом объекте или явлении он
может высказать его общие характеристики,
тенденции его динамики, связь с другими
аналогичными объектами, его функции в общей
системе и т.д. Например, можно рассмотреть
любой объект через призму аристотелевских
категорий: «сущности», за которой следуют
категории «количества», «качества», «отношения» и другие категории. Современная
философия добавляет к ним новые категории,
такие как «сингулярность», «бифуркация»,
«синергия» и т.д. Но это знание всегда
недостаточно глубоко. Ведь полным знанием
обо всем обладает только бог. Не как религиозный концепт, а как научно-методологический. [1]. Причем таким полным знанием,
которое невозможно улучшить. В боге объект
равен самому себе. Бога и истину можно
отождествить. Поэтому совершенствование в
философии есть приближение к богу. Критерием
правильности пути служит проверка знаний на
опыте и в научном исследовании. Причем
философское знание уже содержит идеальную
форму всех явлений и процессов. Наиболее
явственно и первым об этом заявил Гермес
Трисмегист. По свидетельству Лактанция:
«Гермес открыл, я не знаю как, почти всю
истину» [2, с. 14].
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. За ним
следовал Орфей и занимал второе место в
древней теологии» [5, c.368].
Поскольку мир – один, Вселенная – тоже, то
в пределе может существовать только одна
философия, как наиболее близко отражающая
общие свойства мира. Вызывает удивление
отсутствие упоминания Гермеса хоть в каком-то

учебнике философии. Почему так дружно
отвернулись от Гермеса, несмотря на очень
уважительные отзывы крупнейших авторитетов
древности? Только лишь потому, что не хотели
разрушать миф о древнегреческом происхождении философии? И это на фоне упоминания в
вузовских учебниках конгломерата философов и
их несовершенных идей.
Мне кажется, что учение Гермеса олицетворяло иную цивилизацию, которую последующие эпохи отвергли. Более подробно об этой
цивилизации я скажу далее, в связи с павликианами. Но каждое непродуманное, не доведенное
до чистоты и единства сопряженности со всеми
другими знаниями философское направление
попросту сбивает с толку человека, плодит в нем
уже далее неистребимый плюрализм, который
идентифицируется с мнением, всегда подверженным оспариванию. Ведь говоря о научных
законах, мы не упоминаем сонм псевдо-ученых,
формулировавших ошибочные утверждения. А
Гермес – не простой философ, а высочайший
гений, пытавшийся объять все существующее в
рамках единой системы знаний. Без него не
состоялись бы и многочисленные древнегреческие философы.
Различия между «философиями» естественно объясняются тем, что на долгом пути от
«зверья» до гуманистически сформированного
человека эволюция делает стоянки и на этих ступенях подытоживает и систематизирует как накопленный опыт, так и установки на будущее. И
вот получается, что у одних отрядов человечества вершиной мысли закрепляется грабеж,
ложь, истребление слабых, у других – более
мягко – эксплуатация всего, что нужно и полезно, у третьих – «высшей мудростью» провозглашается истребление просто всех «чужих», у четвертых – презрение к бедным как неудачникам и
отказ в равноправии исходя из разного материального состояния и т.д. Все оформляется в
наукоподобных словах и выдается за философию, которую вузовские преподаватели усердно
преподносят и так малоуспешным студентам,
усугубляя их недостаточный уровень. И вместо
просвещения философия оказывается соучастницей оболванивания, сохраняя между тем возвышенное название «любви к мудрости». А
чтобы скрыть свое «черное дело», она сдабривает свое изложение пряностями – краткими
изречениями и сентенциями, взятыми отовсюду,
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удовлетворяя недалекий и поверхностный ум
слушателей.
Это делается повсюду, в чем можно
убедиться, перелистывая литературу, и поэтому
не советуем метаться по миру, в поисках
«философского камня», как некоторые из
философов, ищущие подсказок от более
просвещенных
западных
или
восточных
философов. Философия – это научный опыт и
собственное
обобщающее
размышление,
которое стремится принять во внимание ВСЕ
аспекты реальности. И только Гермес взял на
себя заботу о всех, сформулировал позицию
живущего заботами о благоденствии всего мира.
И это задолго до экологов и гуманистов.
В целом, история философского дискурса
обнаруживает известную схему движения познания от неисчерпаемого многообразия, данного в
созерцании, к синтезу этого многообразия,
которое в сфере теоретического знания обретает
научный смысл и кристаллизуется в виде
некоего единства – в виде системы общих
закономерностей в различных областях науки.
При
этом
возникновение
новых
наук
(астробиологии, химической физики, биогеохимии и др.) связано с процессами дальнейшего
углубления, анализа и синтеза в исследуемых
областях знания. Анализ знания, порождающий
множество новых предметов исследования,
реализуется в неразрывном взаимодействии с
синтезом. В этом взаимодействии возникают
области знания, объединяющие различные науки
(кибернетика, синергетика, общая теория систем
и др.). Однако за пределами этого синтеза
остается поиск единой, присущей всем наукам,
динамической структуры, чьи корни исходят от
Единого, а ветви обнимают все разнообразие
явлений. Этот завет Гермеса еще предстоит
выполнить, хотя вариации Золотого сечения уже
приблизили нас к цели.
Напомним уже упомянутый аргумент: раз
мир - только один, то и философия может быть
только одна, и не стоит тратить время на
перечисление тех философов, имена которых
перебирают как четки, не вдаваясь в заслуги
насильно введенных в историю «любителей
философии». Так, невзначай, можно вернуться
обратно к «зверью», но облаченному в гламурные одежды. Что собственно, уже и
произошло в современном глобальном мире.
Одновременно, пытаясь освободиться от
когтистых и липких лап этого человеческого
зверья, философия возвращается к зафиксированному еще в древности ( в трудах Гермеса)
вибрационно-полевому и волновому единству
мира, показывающему всеобщую когерентность
природы. В древней философии эту коге-

рентность выражали словом подобие, а сегодня
пользуются понятием «фрактал». Ведь электромагнитные поля в природе действуют повсеместно и являются одним из связующих средств
природы Единого. Так, получает подтверждение
аргумент о существовании единой правильной
философии, коль скоро даже современная наука
обращается к этому духовному наследию. Надо
сказать, что гениальные представители человечества всегда чувствовали мощный заряд философии Гермеса, и почти все исторические эпохи,
знаменующие подъем культуры и науки , в том
числе и эпоха Возрождения, были тесно связаны
с новым усвоением идей Гермеса.
В мире все взаимно обусловлено и взаимно
связано. Нет водораздела и между живым и
мертвым. Ведь живое в своей структуре и в
своей конструкции всегда использует “неживые”
элементы, такие как различные минералы,
микроэлементы, жидкости. Современная робототехника тоже стремится преодолеть различие
живого и мертвого, причем, так скрупулезно
конструируя «мертвое», что оно почти догоняет
живое, по крайней мере, в методологическом
отношении, путем опоры на ряд принципов
мышления, присущих и человеку. Философия –
это костыль, сделанный из научного материала.
Без нее распадается связь времен, исчезает
понятие истины, которое крайне нужно научной
деятельности. Каждый самостоятельно функционирующий живой объект является целостной
системой и существует до тех пор, пока
согласуется с Единством мира. Всех породила
необходимость, и даже каждый человек должен
спросить себя, вследствие какой необходимости
я появился, и почему я еще существую? Ответом
будет найденная связь с Целым. А Целое –
гораздо шире геополитики, глобальных и
региональных проблем, финансово-экономических теорий и массы психологических спекуляций.
Философия – это одновременное движение
в противоположных направлениях: вглубь, в
микроскопические составляющие, обозревая
расчленение объектов на молекулы, атомы, ядра,
кварки, и вверх, к окружающим нас звездным
скоплениям, с постоянным стремлениям отыскать в них подобие, если не тождественность их
структур. Философия дополняет разорванное на
предметы и объекты научное исследование,
объединяя их и приводя к единому знаменателю.
Одновременно обнаруживается единство
Истины, как добытой в древнем мире, так и
извлеченной сегодня. Принятие уже известной
древним волновой природы мира, и в частности,
сверхвысокой
резонансной
по
частоте
чувствительности организма к внешним электро-
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магнитным полям, подтвердили существование
связи точек акупунктуры с органами человеческого тела через так называемые меридианы
(каналы), описанные древнекитайскими мыслителями и врачами 5000 лет назад. Из-за этих
меридианов наивная медицина и не воспринимала древнекитайскую в течение многих
столетий, т.к. эти каналы невидимы для глаз, а
одной из основ упрощенной медицины, опиравшейся на догму древнегреческой философии
о необходимости «спасти явление», как раз и
являлся принцип визуализации — существование лишь того, что можно увидеть глазами.
Поэтому мир представал уж очень суженным,
соразмеренным с широтой кругозора «влиятельных» лиц и даваемым ими его «оправданием».
Такие наивные представления о живом, также
как и живучесть плюрализма железными цепями
удерживают науку от прорыва в неизведанное.
Известно, как долго сопротивлялась наука 19
века открытию беспроводной радиосвязи.
Таким образом, сегодня философия вернулась к Гермесу и сосредоточилась на осмыслении иерархии невидимых когерентных
структур, обеспечивающих глобальную видовую
и родовую идентичность живого. Эта иерархия и
лежащий в ее основе единый и единственный во
Вселенной процесс обеспечивают всеобщую
когерентность мира с объемом когерентности,
стремящимся к бесконечности. В пределах
объема когерентности время и энергия могут
быть связаны иными соотношениями, т.е.,
теряют изученную детерминированность. Это
означает, что картина мира может раскрываться
в неограниченном пространстве и времени и
содержать голографическую связность.
Одним из доказательств этого тезиса о
связности всего со всем, провозглашенного
тысячелетия назад, может стать аналогичность
любого отрезка истории, воспроизводящего
одни и те же структуры и события. Т.е., история
– не менее закономерна, чем любой природный
процесс. Чуть далее, мы процитируем скорбное
предвидение Гермеса о наступающем завоевании Египта. И здесь также плюрализму нет
места. Волновая (вибрационная) природа мира
была хорошо известна уже в глубокой древности
и впервые нашла свое отражение в работах
Гермеса Трисмегиста. Можно посоветовать
вузовским философам, вместо того, чтобы,
ковыряться в различениях материального и
идеального (которых нет!), лучше бы обратиться
к работам этого выдающегося основателя
философии и найти там разрешение этого
вопроса, данное им уже много тысяч лет назад,
а заодно, и внимательнее изучить все немногое,
что осталось от этого мыслителя.

Вокруг этого величайшего в истории
человечества ученого, который был даже
провозглашен богом у некоторых народов
(например, кельтов) [4], где-то пару тысячелетий
назад развернулась ожесточенная, я бы сказал,
даже лютая борьба за умолчание его открытий,
уничтожение его трудов, с целью вообще стереть всякое упоминание о нем. Лжецы и мошенники не терпят истины. Но такова сила
подлинной философии, что им не удалось это
сделать. Поскольку в современных популярных
книгах, что есть силы чернящих Гермеса,
слышны отголоски этого нечистоплотного
стремления, то будем ссылаться только на
некоторые научные труды, авторы которых
достаточно известны своей обстоятельностью и
правдивостью.
Истоки философии
Спросите любого человека, где возникла
философия? Он тут же без запинки ответит: «В
Древней Греции». Мы оспариваем это мнение. В
наш век информационных манипуляций, нам
кажется, что когда-то мир был свободен от них.
Но информационная война никогда не
прекращалась. С момента возникновения
«слова», уже во времена неолита, оно
обнаружило свою неоднозначность
и было
разбито на тысячи осколков, вокруг каждого из
которых группировались общности, считающие
этот осколок правильно понятым. Уже
наскальные росписи,
выполнявшие роль
учебных пособий, показывали необходимость в
унификации этих осколков. И эту роль взяла на
себя философия, родоначальником которой
заслуженно считается Гермес Трисмегист. Далее
мы будем цитировать авторитетных в этом
вопросе специалистов, в частности, ссылаться на
книгу Фрэнсисa А.Йейтсa, «Джордано Бруно и
герметическая традиция» [2].
Дальнейшее изложение выдержек из этой
книги со стр. 11 до стр.29 призвано показать
значимость фигуры Гермеса во все времена
расцвета человечества.
«Гермес Трисмегист – мифическое имя, связанное с определенным разрядом гностических
философских откровений или магических
трактатов и рецептов, для людей Возрождения
был реальным лицом: египетским жрецом,
который жил во времена глубокой древности и
сам написал все эти произведения. А обрывки
греческой философии, попадавшиеся ренессансному читателю в этих книгах и взятые на
самом деле из популярных философских учений
первых веков нашей эры, только укрепляли его
уверенность в том, что перед ним источник
древней мудрости, откуда Платон и греки
почерпнули лучшие свои познания»[2, c.13].
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«Возрождение приняло Гермеса Трисмегиста за жившее в глубокой древности реальное
лицо и автора герметических текстов, опираясь
на безупречные авторитеты, поскольку это
убеждение неявно разделяли отцы церкви,
прежде всего Лактанций и Августин. Разумеется, никому бы не пришло в голову сомневаться
в правоте этих почитаемых авторов; и более
того, тот факт, что и писавший в III веке
Лактанций, и писавший в IV веке Августин
безоговорочно принимают легенду о Гермесе
Трисмегисте,
служит
примечательным
свидетельством известности и значительности
герметических текстов и раннего и полного
успеха легенды об их авторе» [2, c.13].
«Процитировав слова Цицерона о пятом
Меркурии, который "сообщил египтянам законы
и письменность", Лактанций пишет далее в
своих "Установлениях", что этот египетский
Гермес,"хотя был и человек, но жил очень давно
и был вполне сведущ во всяком научении, так
что знание многих предметов и искусств
стяжало ему имя Трисмегист. Он написал
книги, и притом многие, посвященные знанию
божественного, где утверждает величие
высочайшего и единого Бога и называет его
теми же именами, которые используем и мы,
Бог и Отец"» [2, c.14].
«Говоря о "многих книгах", Лактанций,
безусловно, имеет в виду и дошедшие до нас
герметические сочинения, поскольку несколько
раз цитирует некоторые трактаты из
Герметического свода и "Асклепия". Древность,
которую Лактанций приписывает Гермесу
Трисмегисту и его книгам, видна из его
замечания в "De ira Dei" ["О гневе Божьем"],
где он говорит, что Трисмегист гораздо
древнее, чем Платон и Пифагор» [2, c.14].
«В "Установлениях" Лактанция много
других цитат из Гермеса Трисмегиста и ссылок
на него. Он, безусловно, считал Гермеса ценным
союзником для своей стратегии использовать
языческую мудрость в поддержку истин
христианства. В только что приведенной
цитате он отмечает, что Гермес, подобно
христианам, называет бога "Отец"; и
действительно, в герметических текстах слово
"Отец" нередко применяется к верховному
существу. Еще примечательней, однако, то,
что для обозначения демиурга Гермес
использует выражение "Сын Божий". Чтобы
продемонстрировать
это
удивительное
подтверждение
истины
христианства,
исходящее от древнейшего автора, Лактанций
приводит по-гречески пассаж из "Асклепия"
(одна из цитат, сохранивших для нас
фрагменты греческого оригинала):

«Гермес, в книге, озаглавленной "Совершенное слово", говорит такие слова: "Господь и
Создатель всего, которого мы по праву решили
именовать Богом, поскольку он сделал второго
Бога доступным зрению и чувствам... Итак,
поскольку Он сотворил Его первым и
единственным, то и явился Ему прекрасным и
исполненным всякого блага; и Он благословил
Его, и всецело возлюбил Его как Своего
Сына"»[2, c.14].
«"Совершенное слово" ("Sermo Perfectus")
верный перевод оригинального греческого
названия "Асклепия", и приводимый Лактанцием
по-гречески
пассаж
находит
примерное
соответствие в нашем латинском переводе.
Таким образом "Асклепий", где содержатся
фантастическое описание того, как египтяне
изготавливают своих идолов, и плач по
египетской религии, получает от Лактанция
благословение за то, что содержит пророчество о Сыне Божьем» [2, c.15].
«Герметические
авторы
использовали
выражение "Сын Божий" не только в "Асклепии". В начале "Поймандра", в герметической
версии сотворения мира, про акт творения
сказано, что он совершен посредством сияющего Слова, которое есть Сын Божий» [2,c.15].
«Говоря о Сыне Божьем как о творящем
Слове и цитируя Писание, Лактанций, в
подтверждение этих христианских представлений ссылается на язычников и указывает, что
Логосом Его называют и греки, и Трисмегист.
Он, несомненно, имеет в виду пассаж о
творящем Слове как о Сыне Божьем из
"Поймандра" и прибавляет, что "Трисмегист,
тем или иным способом доискавшийся почти до
всякой истины, часто описывал великолепие и
величие Слова"» [2, c.15].
«Более того, Лактанций считает Трисмегиста одним из важнейших языческих провидцев
и пророков, предсказавших приход христианства, поскольку тот говорил о Сыне Божьем
и о Слове. В трех местах "Установлений" наряду со свидетельствами Сивилл о пришествии
Христа он цитирует и Трисмегиста» [2, c.15].
«Критики
Гермеса
Трисмегиста
у
Лактанция мы не находим нигде. Для него тот
всегда остается древнейшим и самым мудрым
автором, смысл чьих сочинений согласуем с
христианством и чьи слова о Боге-Сыне ставят
его в один ряд с Сивиллами как языческого
пророка. В пассажах общего характера
Лактанций осуждает почитание изображений
и высказывает мнение, что используемые
магами демоны это злые падшие ангелы» [2,
c.15].

147

«Но ни то ни другое он не связывает с
Трисмегистом, который всегда остается для
него уважаемым авторитетом в божественных истинах. Неудивительно, что для ренессансного мага, желавшего остаться христианином, излюбленным отцом церкви стал именно
Лактанций» [2, c.15].
«Огромным весом своего авторитета
Августин подтверждает глубочайшую древность Гермеса Трисмегиста, который жил
"гораздо раньше греческих мудрецов или философов". Августин затронул вопрос о соотносительном времени жизни Моисея и Гермеса,
который потом станет предметом оживленных дискуссий (и злоумышленных спекуляций –
Э.Г.). Жил ли Гермес немногим позже Моисея,
хотя и намного раньше греков, как говорит
Августин? Был ли он современником Моисея или
старше Моисея? Все эти точки зрения найдут
сторонников среди позднейших герметиков и
магов. Потребность определить время его
жизни по отношению к Моисею возникла из-за
того сходства с Книгой Бытия, которое
поражало всякого читателя герметического
"Поймандра"»[2, c.18].
«О Меркурии, продолжает Фичино, писали
Августин, Цицерон и Лактанций. Он приводит
слова Цицерона о том, что Меркурий дал
египтянам "законы и письменность", и прибавляет, что он основал город Гермополис.
Мудрейший из египетских жрецов, он был по
своим обширным знаниям великим философом,
по святости жизни и опытности в
богослужении; великим жрецом, по знанию и
применению законов; достоин царского престола, за что его справедливо прозвали
Termaximus, Триждывеличайший» [2, c.20]..
«Его зовут первым автором теологии: ему
наследовал Орфей, второй среди древнейших
теологов:
Аглаофему,
посвященному
в
священное учение Орфея, наследовал в теологии
Пифагор, чьим учеником был Филолай, учитель
нашего божественного Платона» [5, с.368].
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» [5, с.368]. Здесь
теология – изучение бога подразумевала
единство религии, философии и науки.
«Итак,
существует
единая
древняя
теология (prisca theologia)... берущая начало от
Меркурия
и
достигающая
вершины
в
божественном Платоне» [2, c.20].
«Таким
образом,
в
предисловии
к
"Поймандру"
Фичино
впервые
приводит

генеалогию мудрости, взятую не столько у
Гемиста Плифона, который не упоминает
Трисмегиста, сколько у отцов церкви, прежде
всего у Августина, Лактанция и Климента. Эту
генеалогию он повторит многократно: Гермес
Трисмегист всегда будет или идти первым или
вторым вслед за Зороастром (которого считал
первым "древним богословом" [priscus theologus]
Гемист Плифон), или делить с Зороастром
первое» »[2, c.20].
«Теория Фичино о соотношении между
Гермесом
Трисмегистом
и
греческими
философами была основана отчасти на
сообщениях ранних христианских авторов,
прежде всего Лактанция и Августина, и
отчасти на внутренних свидетельствах
Герметического свода и латинского "Асклепия"
Псевдо-Апулея. Он видел... что сходство между
доктринами Платона и герметическими
предполагает какую-то историческую связь
между ними; но, признав как общеизвестный
факт, что автор герметических текстов был
человек, живший примерно во времена Моисея,
он … решил, что Платон взял свою теологию у
Трисмегиста через посредство Пифагора. И его
точка зрения, по крайней мере в основном, была
принята теми, кто занимался этим предметом
вплоть до конца шестнадцатого века» [2, c.22].
«Дело, несомненно, обстояло именно так, и
об этом следует помнить всем исследователям
ренессансного неоплатонизма, начавшегося с
переводов и сочинений Фичино. Еще недостаточно изучено, как именно повлияло на Фичино
благоговейное отношение к герметическим
текстам как к древней теологии, к древнему
источнику исходящего из Божественного Ума
(Mens) просветления; именно оно приведет его к
мнению, что первоначальное ядро платонизма это заимствованный из египетской мудрости
гнозис» [2, c.22].
Мы надеемся, что эти краткие цитаты
смогли убедить читателя, что речь идет о
невероятном явлении гениального ученого и
первого в истории цивилизаций философа Гермеса Трисмегиста, почти неизвестного
широкой публике.
Отдельные положения герметической
философии
Главный вопрос философии – об истине.
Посмотрим как отвечает на него Гермес. «На
вопрос Тата (сына Гермеса): "Что есть
истина?"; Трисмегист отвечает, что истина это то, что "не испорчено, безгранично, бесцветно, бесформенно, неподвижно, обнажено,
испускает сияние, может быть постигнуто
только самим собой; неизменное Благо,
Бесплотное". Истина непостижима с помощью
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чувств; человек может постигнуть ее лишь
через проявления ее силы и энергии, и только
если он способен постичь рождение в Боге.
"Неужели мне это недоступно, Отец?",
вопрошает Тат, на что Трисмегист говорит,
что он должен приблизить это, и оно явится;
возжаждать, и это произойдет; усыпить в
себе плотские чувства, и божество в нем
родится; очистить себя от "иррациональных
кар материи". Эти "кары" ужасны, и им нет
числа, а главные двенадцать суть следующие:
Невежество,
Уныние,
Невоздержанность,
Вожделение, Несправедливость, Алчность, Хитрость, Зависть, Обман, Гнев, Опрометчивость,
Коварство. Поскольку человек - пленник своего
тела, то все эти кары причиняют внутреннему
человеку страдания посредством чувств.
И тогда Тат погружается в благоговейное
молчание и совершается его возрождение; в
него входят Власти Господа и изгоняют из его
тела Кары. Невежество сменяется Знанием,
Уныние Радостью, Невоздержанность Воздержанием, Вожделение Самообладанием, Несправедливость Справедливостью, Алчность Щедростью, Ложь Истиной. Вместе с Истиной
приходит Благо, в сопровождении Жизни и
Света, и все остальные Кары покидают тело.
Так под действием десятерицы Властей
исчезает двенадцатерица Кар». [2, с.31].
«Фичино сравнивает изгнание кар (ultores) и
их вытеснение Властями Бога (Potestates Dei) с
христианским опытом возрождения во Христе,
Слове и Сыне Божием. Действительно, этот
гностический опыт, как замечает Фестюжьер,
очень похож на дар божественной благодати,
избавляющий от детерминизма звезд» [2, с.33].
В современном облачении этот принцип
налагает очень жесткие ограничения на
поведение лица, вознамерившегося посвятить
себя наукам. Он должен пройти долгий путь
очищения от «кар» (пороков) или «грехов»,
прежде чем его «мнение» удостоится внимания
и других. Так, еще раз повержен плюрализм –
как равенство мнений всех. С этим принципом
истины надо знакомить всех аспирантов,
соискателей-диссертантов, научных сотрудников
Академии наук, не говоря уже о работниках
Комитета науки. А пока можно зачеркнуть
множество, особенно, гуманитарных авторов,
которые так и остались в своем нетронутом
моральной рефлексией сознании.
Известен герметический принцип вибраций,
колебаний всего и вся. Всеобщий эфир,
постулированный современной наукой без
ясного понимания его природы, считался у
Герметистов высочайшим проявлением того, что
ошибочно названо материей – то есть материя на

высшем уровне вибрации названа ими
«Эфирным веществом». Герметисты учат, что
«Эфирные вещества» обладают чрезвычайной
плотностью и гибкостью и заполняют всё
мировое пространство, служа средой передачи
волн колебательной энергии, такой, как тепло,
свет, электричество, магнетизм и т.д. Каждая
мысль, эмоция или душевное состояние также
обладает соответствующими темпами и типом
вибрации». Заметим, что современная физика
еще так и не пришла к согласию о существовании эфира и его природы.
«Все без исключения, что есть в мире,
пребывает в движении, и все, что движется,
живое. Взгляни же на порядок и красоту мира и
увидишь, что он живой и вся материя полна
жизни.
Значит, Бог есть в материи?
А где могла бы находиться материя, если
бы она существовала отдельно от Бога? Если
бы она не была вовлечена в творчество, разве не
была бы она бесформенной массой? А если она
вовлечена в творчество, то кем? Действующие
в ней энергии суть части Бога. Знай, что все,
что ни есть: материя, тела, вещества, все это
энергии Бога, который есть Вселенная. Во
Вселенной нет ничего, что не было бы Богом.
Чти слово сие, сын мой, и воздавай ему должное
служение» [2, 37].
Понимание Принципа Вибрации позволяло
герметисту контролировать как свои, так и
чужие мысленные колебания. Мастера также
применяют этот принцип к овладению явлениями природы различными путями. Тот, кто
понимает принцип вибрации, «схватил скипетр
Власти», говорили в древности.
«Все нисходит с неба, от Единого, который
есть Вселенная, через небесного посредника.
Внимай этим словам, напрягая всю силу своего
божественного ума, ибо учение о божественном подобно бурному потоку, неудержимо
низвергающемуся с высот. От небесных тел по
всему миру распространяются истечения
(вибрации); через души каждого вида и каждой
особи, от одного края природы и до другого. Бог
сделал так, чтобы природа была вместилищем
всех форм. И природа, воплощая эти формы
посредством четырех элементов, создала все
разнообразие существ вплоть до неба» [2, 38].
Однако же религии Египта, с ее мудрым и
истинным культом божественного Всеединства,
предстоит исчезнуть.
«О Египет, Египет! От твоей религии
останутся лишь сказки, в которые потомки
уже не будут верить; не останется ничего,
кроме слов о твоем благочестии, высеченных в
камне. Скифы, или индусы, или какие-либо иные
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варвары населят Египет. Ибо будет так:
божество возвратится в небо, покинутые им
люди умрут, а Египет без богов и людей
превратится в пустыню.
К чему плакать, о Асклепий? Египту
предстоит пережить еще худшие беды, впасть
в тягчайший грех. Земля, некогда святая,
любимая богами за преданность их культу,
наставничество в святости и набожности,
Египет станет примером всяческого насилия. И
тогда, исполнившись отвращения к жизни, люди
станут думать, что мир недостоин их
восхищения и преклонения.
Это мироздание, которое хорошо, лучше
которого нет ничего в настоящем, не было в
прошлом и не будет в грядущем, окажется под
угрозой исчезновения; оно покажется людям
тяжким бременем, и их благоговение сменится
отвращением ко Вселенной, этому несравненному творению Бога, великолепному сооружению, чудному произведению, созданному из
неисчерпаемого разнообразия форм, орудию
воли Творца, не знающего зависти и
изливающего свою милость на все Творение, в
коем собрано в единое целое и пребывает в
гармоническом многообразии все без изъятия,
что достойно почитания, преклонения и любви.
Ибо тьму предпочтут свету, смерть жизни;
никто не поднимет взора к небесам; благочестивого назовут безумцем, нечестивого
мудрецом, одержимого храбрым, а худшего из
преступников хорошим человеком. Все то, чему
я учил тебя, говоря о душе, о том, что она по
природе своей бессмертна или предвидит
возможность обрести бессмертие, все это
будут считать пустыми словами и подвергать
насмешкам. И поверь мне, религию ума будут
преследовать по закону как тягчайшее
преступление. Возникнет новое правосудие и
новые законы. Ничто святое, ничто благочестивое, достойное неба и небожителей, не
найдет более отклика ни в речах человеческих,
ни в душах.
Боги разорвут узы, связывающие их с
людьми, о горестное разлучение! Останутся
лишь ангелы зла; они смешаются с людьми и
будут силой принуждать их, жалких созданий
ко
всяческим
преступлениям
небывалой
дерзости, вовлекая их в войны, разбои, обман и
многое другое, противное естеству души. И
тогда земля утратит свое равновесие, по морю
нельзя будет плавать на кораблях, звезды
перестанут сиять на небе, сойдя со своих
небесных путей. Божественный голос будет
заглушён и умолкнет. Плоды земные обратятся
в прах, земля не будет больше плодоносить, и
самый воздух сгустится в тяжком оцепенении»

[5, с.418]. Чем не детальное описание нашего
Ковидного мира?
«Такой будет старость мира, неверие,
хаос, забвение всего доброго. Когда все это
свершится, о Асклепий, тогда Господь и Отец,
верховный властитель и создатель Единого
Бога, увидев, как человечество закоренело в
нечестии, и вознамерившись своей волей,
которая есть божественная воля, преградить
путь всеобщему пороку и разложению,
искоренит все и всяческое зло, либо смыв его
потопом, либо спалив огнем, либо уничтожив
чумой и болезнями, которые распространятся
повсеместно. И вслед за тем он вернет миру его
первоначальную красоту с тем, чтобы он снова
стал достоин преклонения и восхищения и
чтобы люди, которые будут жить тогда на
земле, непрестанными гимнами и славословиями
прославляли Бога, создателя и восстановителя
столь великого творения. Таким будет
возрождение мира; обновление всего, что есть
благо,
священное
и
величественное
восстановление самой Природы, насильственно
осуществленное в ходе времен... по воле Бога»
[5, с.419-421].
Так, Гермес предрекает несчастья Египту,
но в то же время видит в них естественную
цикличность природы и всего мира, и убеждает
людей в наступлении возрожденного мира. Это
описание чуть ли не буквально похоже на
современный мир и теплящиеся в нем ожидания!
Гермес и Моисей
Уже в Средние века многим бросалось в
глаза сходство между трудами Гермеса и
текстами Ветхого завета. Марсилио Фичино,
известный
деятель
эпохи
Возрождения,
потративший многие годы на перевод древних
текстов,
был
поражен
удивительными
параллелями между Книгой Бытия и трактатом
Гермеса. После обсуждения рассказа о
сотворении мира в "Тимее" (Платона) Фичино
пишет: «"Яснее об истоках происхождения мира
учит Триждывеличайший Меркурий (другое имя
Гермеса). Но Трисмегист даже лучше, чем
Моисей, потому что он задолго до Воплощения
знал, что творящее Слово – это Сын Божий»
[2, с. 33]. Отметим, что удивление Фичино было
вызвано тем обстоятельством, что за много
тысячелетий до христианства, Гермес уже
предвосхитил его основные идеи.
Здесь надо коснуться также весьма
укрытого от взглядов широкой публики вопроса
о павликианах, катарах, богомилах и т.д.
Изучение небольшого числа источников,
обнаруживает резкую неприязнь представителей
этого движения к ветхому завету. Павликиане
полностью его отвергали, но считали себя
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подлинными христианами. Но.. внимание –
христианами в соответствии с гермесианским
учением, в котором вместо веры упор делается
на знании бога, т.е., на гнозисе. Совершенно
очевидно, что есть принципиальные различия
между книгами Бытия и трактатами Гермеса;
различия,
которые
павликиане
сочли
основополагающими для своего отвержения
ветхозаветной литературы.
Особенно сильны эти различия в рассказе о
природе человека и о его падении. В книге
Бытия, написанной Гермесом, только что
сотворенный человек не наказан за его
стремление к познанию, он тоже хочет творить,
сделать что-то подобное. И это не названо
грехом непослушания.
Этот Адам Гермеса
больше, чем просто человек; это божественное
существо, принадлежащее породе звездных
демонов, тварных правителей дольнего мира. Он
даже назван "братом" творящего СловаДемиурга, Сына Божьего, "второго бога",
управляющего движением светил.
Здесь различие между подходами Моисея и
Гермеса проступает наиболее явственно и не
оставляет никакого сомнения, что Гермес и
Моисей ставили перед собой кардинально
различавшиеся задачи. Моисей проповедует
человеку дисциплину и полное подчинение
суровому богу. Гермес же обожествляет
человека,
наделяя
его
чудодейственной
творческой силой. Трисмегист говорит, что
возрожденный человек рождается от Мудрости в
Молчании и от семени Истинного Блага,
посеянного Волей Божьей. Человек, родившийся
таким образом вновь, будет "богом, сыном
Божиим, всем во всём, состоящим из всех Сил".
Т.е., нет причин ставить между богом и
человеком посредника, будь даже самого
Христа. Уже сам человек, любой человек равен
богу и замещает его на земле. Сам Трисмегист
уже испытал это возрождение. И нет сомнений,
что во многом ветхий завет - это упрощенное
восприятие гораздо более богатых и значительно
более древних текстов Гермеса. Моисей
объявился в Египте гораздо позднее Гермеса.
Обращаясь к своему сыну Тату, Гермес
говорит: «А потому, если ты не сделаешь себя
равным Богу, ты не сможешь его постигнуть,
ибо подобное понимается только подобным.
Увеличь себя до неизмеримой величины, избавься
от тела, пересеки все времена, стань
Вечностью, и тогда ты постигнешь Бога.
Поверь, что для тебя нет ничего невозможного,
считай себя бессмертным и способным познать
все, все искусства, все науки, природу всех
живых существ. Вознесись выше всех высот,
спустись ниже всех глубин. Собери в себе все

ощущения от вещей сотворенных, огня и воды,
сухого и влажного. Представь себе, что ты
одновременно везде, на земле, в море, в небе;
что ты еще не родился, что ты в утробе
матери, что ты молодой, старый, мертвый,
после смерти. Если ты охватишь своей мыслью
все сразу - времена, места, вещи, качества,
количества, ты сможешь постигнуть Бога» [5,
с.61].
Далее он продолжает: «Не говори теперь,
что Бог невидим. Не говори так, ибо что же
более явно, чем Бог? Он создал все только для
того, чтобы ты мог видеть Его сквозь все
существующее. Ибо в этом чудесная власть
Бога - являть себя во всех существах. Ведь нет
ничего невидимого, даже и в бестелесном. Ум
становится видим в акте мышления, Бог - в
акте творения» [5, с.62].
Таким образом, гнозис для павликиан и
катаров – это отражение мира в уме, чтобы
познать Бога, этот мир сотворившего. Известно,
что до принятия Григорианского христианства,
армяне исповедовали халдейско-жреческую
религию (главным богом Урарту был бог Халд),
истоки которой лежат и в сочинениях Гермеса.
И совершенно очевидно, что армяне, тысячелетиями опекаемые гермесианскими жрецами,
которые создавали им социальную организацию
и образование в том же духе свободы и
самоуважения, никак не могли примириться с
включением чужеродного им ветхого завета в
корпус христианской идеологии.
Немного очертим затронутый нами вопрос о
павликианах. Покажем твердость и непреклонность их убеждений в истинности исповедуемого учения, которое, конечно же, было не
религией, а философией, в соответствии с
основополагающим определением Гермеса.
Возникшее в VII в. широкое антифеодальное движение, известное под названием павликианского, было одним из длительных по времени и наиболее массовым еретическим движением средневековья. Оно оставило свой след не
только в истории Византийской империи и
Армении, как это до сих пор было известно, но и
в истории Кавказской Албании. Об этом писал
известный исследователь истории Г. М.
Бартикян [6, с.133].
Г. М. Бартикян, на основании двух находящихся в Матенадаране документов доказывает,
что оно возникло в VII в. В этих рукописях
обнаружено древнейшее упоминание о павликианах,
приводимое
в
Постановлении
Партавского (Албанского) церковного собора —
706-707 гг. Вот полное название постановления:
«Правила и постановления Албанского собора,
созванного во времена армянского католикоса
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Ильи, который был тридцать первым по счету
католикосом от святого Григория» [6, с.128].
Хотя арабы в конце VII — начале VIII в.
еще не установили своей власти в Албании,
однако они обложили ее большой данью.
Местные феодалы, стремясь возместить свои
убытки, связанные с выплатой этой дани,
усилили поборы с населения и тогда в стране
начались народные брожения, выливавшиеся,
как обычно, в конечном итоге в еретические
движения. Одним из них и было движение
павликиан.
Церковь приложила немало усилий для
подавления этого движения. Однако, подавить
павликианскую ересь удалось только среди
правящей верхушки Албании. В широких же
слоях населения ересь павликиан приняла
характер
значительного
антифеодального
движения, чем выделялись албанские области
Гардмана и особенно Баласакан. Брожение и
недовольство жителей этих двух областей
отмечалось Моисеем Хоренским, который
пишет о «лжеучении», имевшем большое
распространение «в странах Баласакана», и что в
Гардманской
долине
также
находились
«последователи той ереси» [8, с.218]. Последнее
подтверждается и Моисеем Каганкатваци [9, с.
237, 189-190].
Таким образом, родиной движения павликиан считается Албания — области Гардман и
Байлакан (Баласакан, Пайтакаран). Эти области,
вероятно, долгое время были очагами мощных
народных движений, направленных как против
местных феодалов, так и иноземных вторжений.
Сначала армянские нахарары примкнули к
национально-освободительной борьбе павликиан
против арабов. Однако, далее, мнения армянских
нахараров относительно восстания против
арабов разделились. Опираясь на Гевонда, Г. М.
Бартикян так объясняет их отказ от
объединения. «Нарушилось их единомыслие...,
как пишет Гевонд, и тут же князь Ашот, отбыв от них, достиг области Вагреванд, деревни
Хазр, и с ним некоторые из нахараров, и желал
он придти к согласию с сынами Исмаила» [7,
129].
Такое отношение нахараров к восстанию
Г.М. Бартикян объясняет тем, что их целью было
только завоевание политической независимости
от арабов. Они не хотели вовлечь в эту борьбу
широкие народные массы, тем более «сынов
греха»— павликиан, которых они боялись
больше, чем арабов, ибо борьба первых скоро
приняла бы классовый характер и обратилась
против самих нахараров. Часть нахараров была
против восстания, и эта часть, разумеется,
страшилась не только арабов. «Если вы желаете

принять мой совет, — говорил еще тогда князь
Ашот, — не делайте этого и будем платить им
(арабам) налоги, как и до сих пор, и будем
владеть нашим имуществом, садами, лесами и
земельными угодьями» [7, с.143].
Рассмотренный нами источник для изучения
истории движения павликиан с очевидностью
показал, что павликианское движение не было
только социальным движением, а для армян
носило также характер народно-освободительной борьбы против иноземного владычества.
Но выясняется новый аспект, ставящий под
сомнение традиционную критику павликиан в
отходе от «правильной» веры. Выясняется, что
все ярые обличительные речи властителей
Армении – нахараров и церковников – к павликианам побуждались страхом перед социалистическими лозунгами павликиан. Также можно
поставить под сомнение и многие обвинения в
грехах, в отклонении от христианской веры.
Живучесть этой философии обнаруживается
в движении катаров, альбигойцев и почти всех
социальных движений Средневековья, из
которых позже выросла протестантская идеология, были созданы процветающие государства
Лангедок, Прованс, в Южной Франции расцвела
культура трубадуров, музыка и архитектура. Но
… как и ранее церковь была против, и
павликиан-катаров утопили в их собственной
крови. В церкви победил Моисей, и через общие
инструменты ритуала и атрибута помазания
проник и воцарился в Европе. И не только в
Европе. Гермесианское мышление исчезло из
многих стран. Они словно погрузились в мрак и
ужас беспредельного насилия, из которого
вылуплялись лишь геноциды и войны.
Гермес и Армения
Исторические изыскания указывают на
близость Гермеса древнему армянскому мировоззрению. Гермесу неукоснительно следовали
почти все последующие общественные и
духовные деятели средневековой Армении,
причем они обязательно подчеркивали свою
приверженность его идеям. [10]. Некоторые
переводы его книг сохранились только на
армянском языке и хранятся в Матенадаране. В
армянской истории по Хоренаци известен Кадм,
(Кадмос, сын Араманьяка, внук Хайка).
Сравнение дат жизни показывает приблизительное их совпадение. Так вот, как указывают
западные ученые, «…тождество Гермеса с
Кадмом давно уже замечено учеными и не
подвержено сомнениям… Теперь припомним,
что слово Kadmos, этимологически тождественное с Kosmos (из Kod = mos), означает: «мир,
порядок»; припомним, что по мифу этот
Гермес-Кадм = Космос делается супругом
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Гармонии, дочери Ареса, бога войны и раздора … космогонии, в которой гармония, происшедшая из первобытного раздора, сочетается с
миром? …А между тем миф о Кадме и
Гармонии — миф очень древний, предполагаемый уже в поэмах так называемого эпического цикла. Тогда уже, стало быть,
существовала герметическая космогония, и
притом в таком ярком и убедительном виде,
что ее отвлеченные принципы — Космос и
Гармония — заняли место тех богов, которые
их олицетворяли, и превратились в мифические
фигуры» [5, с.322].
Кадмос считался главным жрецом храма
знаний, учителем – хранителем знаний философии и системы письма (тайны познания добра и
зла). Некоторые приписывают Кадмосу (Кадму)
изобретение финикийского и даже греческого
алфавита, путем адаптации системы армянских
знаков письма к соответствующим языкам [11].
Этот подвиг повторил Месроп Маштоц, адаптировав “данииловы” знаки (из храма Кадмоса),
чудом сохранившиеся у одного сирийского
монаха-ученого, к армянской речи (достигшей в
5 в. высокого уровня развития). Даже слово АКадемия – несет следы впервые организованного
Кадмом научного учреждения.
Далее в латинских текстах указывается
подлинное имя Гермеса – Herman/Harman что
уже тогда транскрибировалось как Армен.
Цитата, отождествляющая Кадмоса и Гермеса
(Herman/Harman — в латинском начертании) [5,
с. 471], взята из текстов западных ученых, но она
же проливает свет и на происхождение
Гармонии (Harmonia) и даже на всю суть
древней халдейско-армянской философии как
учения о гармонии. Кстати, город Гермополь,
который основал Гермес, назывался в древности
город Арманта и существовал уже в XVI веке до
н.э. [12, сс.225-226]. Причем этот город имел
жреческий храм Аманы, главный объект
почитания фараонов. Греки называли этот город
Ермонт или Ермонтис [12, с. 272]. По мнению
этих же западных ученых, само христианство
родилось в лоне гермесианства, отлившись затем
в гностическую его ветвь. «Древнейшее из них
(Пемандр) в своей первоначальной редакции
послужило источником для «Пастыря» Ермы,
одного из первых сочинений христианской
литературы, будучи, таким образом, древнее II
века до н.э.» [5, с.341]. Произношение Ермы
можно трактовать и как от латинского Herman, и
тогда несчастливым стечением обстоятельств
можно объяснить, почему все течение христианской мысли, родившейся в лоне герметизма,
не пошло по начертанному Гермесом пути.
Пытались продолжить его традиции павликиане,

катары, но их уничтожили и рассеяли по всему
миру. И как сложилась бы тогда история, да и
судьба человечества, если бы оно не сбилось с
начертанного мудрецами древности пути?
Известный армянский исследователь истории
Гевонд Алишан свидетельствует о высоком
авторитете Гермеса среди армян: «В то
(языческое) время в окрестностях города Карин
должны были стоять идолы Диоса (бога – Э.Г.)
…Гермеса или Армна (… Армена – Э.Г.),
непоклонение которым вело к мученической
смерти». [13, c.121]. Заметим, что здесь речь
идет об одном и том же языческом боге, имеющем разные имена. Более того, чуть раньше
Алишан уточняет, что «В священной книге
"Деяния Апостолов", где упоминается Гермес
(которого за его искусное владение риторикой
язычники уподобляли апостолу Павлу ), в части
наших рукописей на полях написано Диц Тир»
(т.е., армянский бог письменности Тир – Э.Г.).
[13, с.109]. Гермес символизировал и дипломатию, и науку, и умение истолковывать сны (из
которого выросла и наука герменевтика).
Остается только удивляться, как в столь древнее
время наука как деятельность была возвышена
до божественного статуса, непочитание которого
наказывалось смертной казнью. И куда делась
наша система ценностей сейчас?
Известный
исследователь
древней
армянской мифологии А. Петросян в книге [14]
подкрепляет близость Гермеса и Кадмоса: «Во
время сражения сын Гайка Араманяк и сын
Араманяка Кадмос руководили флангами
Гайка…» [14, с.38]. Более того, Петросян
показывает, что сама греческая мифология имеет
свои истоки в армянской: «Вышеупомянутое
сходство между Гермесом и Арамом (ср.
Араманяк) и идентичность греческого и
армянского Кадмосов показывает, что Гайк и
Бел соответствуют Зевсу и Тифону» [14, с.16].
Окунемся еще раз в философию Гермеса.
«Законы микромира тождественны законам
макромира». Понимание принципа мышления и
на его основе творения вещей откроет перед
людьми закон жизни Вселенной. Вселенная и
вся динамика событий в ней – это тот же
процесс мышления, но в огромном масштабе
космоса. Абсолют мыслит создаваемыми им
вещами, и всё развивается и совершенствуется в
космосе согласно мысли. Поэтому Жизнь – это
вынужденный колебательный процесс.
Сделаем логичный вывод: впервые философия оформилась на Армянском Нагорье, дав
миру всемерно образованного Гермеса Трисмегиста, откуда путем миграций достигла Греции и
Египта. У Платона в его трактате «Государство»
[15], есть интересный эпизод, в котором Платон
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излагает некоторое сложное для его восприятия
(и в том числе и для других греков) учение,
которое как он пишет, пришло из Армении. [15,
кн.10]. Это учение содержало циклическую
иллюстрацию причинно-следственных отношений, воспроизводя кармические закономерности
в наследовании поколений. Это учение полностью содержится в текстах Гермеса, как один
из его семи основополагающих принципов.
Сегодняшнюю проблему мироустройства
можно формулировать как продолжающееся
противостояние Моисея и Гермеса, в котором
Гермес, к сожалению, не был освоен нами так,
как он заслуживает. Более того, мы теряем
цитадель Гермеса, которой был на протяжении
веков Арцах. Я часто размышлял над тем,
почему проводник влияния Римской церкви
Григорий, начал свой разрушительный поход с
Арцаха, построив там комплекс Амарас. Мне
кажется, причиной послужило то, что Арцах был
вотчиной наиболее последовательных приверженцев армянской национальной идеологии,
основанной на фундаменте философии Гермеса.
Ведь даже истоки павликианского движения,
настоянного на идеях Гермеса, обретались в
Арцахе. Именно это давало арцахцам силу
противостоять всем внешним влияниям и
активно воплощать свою жизнеутверждающую
идеологию. Но именно это и страшило всяких
охотников до чужого добра, которые знали, что
прежде чем разорять и грабить Армению, надо
сокрушить Арцах. К сожалению, все осталось
столь же актуальным и спустя века.
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Издан русский перевод книги
о Специальном военном трибунале по делу
о геноциде армян 1915 года

9 декабря, по инициативе ООН,
отмечается как Международный день памяти
жертв преступления геноцида, чествования
их достоинства и предупреждения этого
преступления. К этому дню Фонд развития и
поддержки арменоведческих исследований
«Анив» приурочил издание русского
перевода книги «Приговор в Стамбуле:
судебные процессы по делу о геноциде
армян». Авторами книги являются директор
Центра исследования геноцида Института
Зоряна (Канада/США) Ваагн Дадрян (1926–
2019) и профессор Университета Кларка
(США) Танер Акчам (род. 1953).
«Приговор в Стамбуле» был издан на
турецком языке в 2008 году; в 2011 году
увидела свет английская версия книги.
В 1919 году в Османской империи начал
свою
работу
Специальный
военный
трибунал, созданный для расследования дела
о массовых убийствах армян в 1915 году. По
итогам работы трибунала было вынесено
несколько
десятков
обвинительных
приговоров разной степени тяжести, включая
18 смертных приговоров (из них только три
были приведены в исполнение). В 1920 году
началась подготовка очередных слушаний,
однако пришедшее к власти кемалистское правительство вскоре распустило трибунал.
В связи со 100-летием со дня окончания работы Специального военного трибунала Фонд
«Анив» принял решение издать русский перевод этого фундаментального исследования.
Монография выполнена на высоком научном уровне и основывается на анализе значительного
объема источников и историографических работ, включая архивные документы и материалы
прессы. В ней проанализирован общий ход работы трибунала и подробно разобраны наиболее
важные процессы; показано место трибунала в общественно-политической жизни Турции того
периода. В отдельной главе изданы полные тексты обвинительных актов и приговоров в
переводе на русский язык.
На сегодняшний день Специальный военный трибунал 1919–1920 годов остаётся первым и
единственным случаем в истории, когда турецкий суд судил высокопоставленных
государственных чиновников по обвинению в нарушении конституции и массовых убийствах
армян и осудил их, причем не по международному, а по османскому уголовному праву. Как
подчеркивают авторы, это означает фактическое признание Геноцида армян самим Османским
государством уже в 1919 году.
Сообщениe подготовил Армен Хечоян
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Международная научная конференция в Санкт-Петербурге
27-28 апреля 2021 г. в Санкт-Петербурге прошла IV
Международная
научная
конференция
«Великие
армянские просветители Мкртич Хримян и Гевонд
Алишан — к 200-летию со дня рождения», посвященную памяти известных армянских деятелей –
Константинопольского патриарха отца Хримяна и
представителя Венецианской Конгрегации Мхитаристов,
патриарха Алишана. Мероприятие организовали СанктПетербургский государственный университет совместно с
Институтом восточных рукописей Российской Академии
наук и Отделением арменоведения и общественных наук
НАН РА.
Заседание открыл председатель конференции, доктор
исторических
наук,
профессор,
академик
РАН,
Генеральный директор Эрмитажа, декан Восточного
факультета СПбГУ Михаил Борисович Пиотровский. С
приветственным
словом
выступил
также
член
Конгрегации Мхитаристов из Венеции Отец Ваган Оганян.
На конференции было представлено четыре десятка
докладов из Армении и России. В ходе конференции были
рассмотрены следующие темы: жизнь и деятельность
Алишана и Хримяна, их литературное наследие,
отношения Мкртича Хримяна с российским дворцом.
Вопросы относительно описания России в географических
томах Гевонда Алишана, переписки патриарха Алишана с
российскими учеными, его роли в Императорском
археологическом обществе Петербурга. В ходе настоящей
конференции были представлены следующие аспекты:
Алишан и Европейский классицизм и романтизм,
искусство книжных формаций произведений Алишана,
Алишан и русская естественнонаучная мысль, Алишан и
Петербург, статьи о русской литературе и культуре Алишана в Венецианском журнале Мхитаристов
«Базмавеп». Кроме того затрагивался широкий круг тем, посвященных русско-армянским
культурным, научным и религиозным отношениям.
Среди докладчиков из Армении, от имени журнала «Регион и Мир», 28-го октября Гагик
Гайкович Погосян (Хахбакян) представил работу на тему «Гевонд Алишан, западноевропейские и
российские путешественники о столице Ширвана Шамахе».
Докладчик представил описание Ширвана в работе Гевонда Алишана «Техагир Айоц Мецац»
(арм. Տեղագիր Հայոց Մեծաց), в которой кроме столичного города Шамахи упоминались армянские
села: Сагиан с епископской кафедрой в монастыре Св. Стефана Предтечи, и село Майсери с
церковью, реставрированной в 1680 г.
Докладчик обратил особое внимание на то, что по сведениям как западноевропейских, так и
российских путешественников, описывающих столицу Ширвана Шамаху, с XV по XVIII вв. единогласно указывали на этноландшафт состоящий из правящей персидской элиты, значительного
армянского и небольшого грузинского населения. Помимо постоянного населения в Шамахе
указывались представители разных народов (русских, индусов, арабов и др.) временно пребывающих
по торговым делам.
Таким образом складывается парадоксальная картина. Агитпроп Азербайджана, отвергающий
пришлось кочевого тюркского элемента и претендующий на наследие не только Ширвана, но и более
древней Албании, упускает из виду, что в столице провозглашаемого “тюркского” Ширвана напрочь
отсутствует упоминание о наличии какого-либо тюркского элемента…
Сообщениe подготовил Гагик Погосян /Хахбакян/
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Միջազգային գիտաժողով Երևանում
Հունիսի 1-ին ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտի
նիստերի դահլիճում տեղի ունեցավ պատմության
ինստիտուտի տնօրինության և Նոր պատմության
բաժնի կազմակերպած «Վերակազմյալ հնչակյան
կուսակցության հիմնադրման 125 և Արփիար
Արփիարյանի ծննդյան 170-ամյակներին նվիրված»
միջազգային գիտաժողով:
Բացման խոսքով հանդես եկավ ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս Աշոտ Մելքոնյանը: Գիտաժողովը ողջունեց և
բեղմնավոր ընթացք մաղթեց ՀՀ ԳԱԱ հայագիտության
և հասրակական գիտությունների բաժանմունքի ակադեմիկոս քարտուղար Յուրի Սուվարյանը:
Առաջին նիստը նախագահում էր պգդ, պրոֆեսոր
Սուրեն Սարգսյանը:
«Ա. Արփիարյանը «Մշակի» թղթակից» հետաքրքիր զեկուցումով հանդես եկավ ՀՀ ԳԱԱ թղթակից
անդամ Ա. Խառատյանը: «Մ. Տամատյանի և Ա. Արփիարյանի գաղափարական ներհակությունները» թեմայով փաստահարուստ հենքով և գիտական արդիականությանբ առանձնացող զեկուցումով հանդես եկավ
պրոֆեսոր Ս. Սարգսյանը: Այնուհետև «Ա. Արփիարյան.
Հասրակական-քաղաքական
հայացքներն
ու
գործունեությունը» թեմայով զեկուցումներ կարդացին
դոցենտներ Գ. Հովհաննիսյանը, «ԱՄՆ-ում Հայաստանի
Առաջին հանրապետության ռազմական առաքելության
գործունեության լուսաբանումը հնչակյան մամուլի
էջերում» թեմայով՝ Ա. Ղամբարյանը, «Արևմուտքում հայ
առաջին
լոբբիստական
կազմակերպությունների
հիմնադիր, Վերակազմյալ հնչակյան Միհրան Սվազլյանը Հայաստանի ռազմավարական կողմնորոշման
մասին» թեմայով Ք. Ավագյանը:
Այնուհետև գիտաժողովում հեռավար ձևով «Հնչակեան կուսակցութեան կազմաւորման ակունքների
խմբանկարի մը պատմութիւնը եւ Ժընեւի «Յեղափոխական ընկերութեան» ձեւաւորման Թուականը»
զեկուցումով հանդես եկավ Շվեյցարիայի կրոնների խորհրդի գլխավոր քարտուղար, Աստվածաբանության և փիլիսոփայության դոկտոր Աբէլ Մանուկեանը և «Արմենականները. Վերլուծութիւն
կազմակերպութեան առաջին շրջանակի վիճակագրական աղիւսակի (1906 թ. առաջին կիսամեակ)
թեմայով Բեյթութի Հայկազյան համալսարանի դոկտոր Ա. Տագեսեանը:
Երկրորդ նիստը նախագահում էր պրոֆեսոր Լաուրա Մուրադյանը:
Լսվեցին հետաքրքիր և նորություններով հարուստ զեկուցումներ: Մասնավորապես՝ պգթ. Կ.
Մկրտչյանի «Հնչակյան կուսակցության մասնակցությունը 1905-1911 թթ. սահմանադրական
հեղափոխությունը իրանահայ գաղթօջախում», դոցենտ Հ Սուքիասյանի «Հայ ժողովրդական կուսակցության «Քաղաքական մոմենտի մասին» բանաձևի ճակատագրի շուրջ», պգթ. Ա. Կարապետյանի
«Դրվագներ Վան-Վասպուրականում հնչակյանների, արմենականների և դաշնակցականների գործունեությունից» պրոֆեսորներ Ա. Ասատրյանի «Արփիար Արփիարյանը և Կոմիտասը», Լ. Մուրադյանի
«Արփիար Արփիարյանի «Կարմիր ժամուց» վեպը», Ս. Հովհաննիսյան «Արփիար Արփիարյանը արևմտահայ գրողների նամականիում», բգթ Լ. Ղամոյանի «Իմաստափոխությունը հագուստ իմաստային
դաշտում» և այլ զեկուցումներ:
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«Գլաձոր» համալսարանը 30-ամյակին նվիրված հոբելյանական
գիտաժողով
Խորհրդային միության փլուզումից հետո նորանկախ Հայաստանի
կյանքի բոլոր ոլորտում իրականացվում էին հիմնարար փոփոխություններ: Իրար հետևից հիմնադրվող մասնավոր բուհերի առաջնեկ «Գալիքից»
հետո երկրորդը «Գլաձոր» համալսարանն էր: Հիմնադիրներն էին Ժ.
Ջհանգիրյանն ու Ա. Խառատյանը:
Առաջին տասնամյակում համալսարանը գործեց Երևանի Շահումյանի
անվան դպրոցի շենքում, իսկ XXI
դարի սկզբից՝ ընդարձակ, լուսավոր և
բոլոր հարմարություններով օժտված
սեփական հարկի ներքո: Ի սկզբանե
հավատարիմ մնալով միջնադարյան նախնիի ավանդույթներին, այն դարձավ երեց եղբոր՝ Վայոց ձորում գործած և իր ժամանակի ստեղծագործական մտքի զարգացման կենտրոն «Գլաձորի» ժառանգորդը:
Ձեռքբերումների բեղմնավոր պաշարով համալսարանը տոնեց գործունեության 30-ամյակը:
Հոբելյանական օրը մեկնարկեց նաև «Գլաձոր-30» գիտաժողովը, որի պլենար նիստում «Կիլիկիայի
անկախության շարժումը և քաղաքական դասերը» հետաքրքիր և բովանդակալից զեկուցումով
հանդես եկավ պգդ, պրոֆեսոր Սուրեն Սարգսյանը և «Կ.Պոլսի «արևելյան» թիվ 687 օթյակի հայ
դեմքերը» թեմայով՝ պգդ, պրոֆեսոր Ֆելիքս Մովսիսյանը: Այնուհետև գիտաժողովը շարունակվեց մի
քանի սեկցիաներում:
Համալսարանի 30-ամյա հոբելյանը
լավագույնս տոնելու և բուհի պրոֆեսորադասախոսական կազմի երկարամյա,
անմնացորդ նվիրումն արժևորելու
համար ՀՀ նաագահ Արմեն Սարգսյանի
հրամանագրով «Գլաձորի» ռեկտոր,
իգդ, պրոֆեսր Ժորա Ջհանգիրյանին
շնորհվեց «Մխիթար Գոշ» մեդալ, պրոֆեսորներ Արծրուն Էդիլյանը, Սուրեն
Սարգսյանը և դոցենտներ Լիլիթ
Սահակյանն ու Արմեն Քինակցյանը
արժանացան ԿԳՄՍ նախարարության
ոսկե
մեդալի:
Մի
շարք
այլ
աշխատակիցներ էլ արժանացան ՀՀ
կառավարության, ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության և «Գլաձոր» համալսարանի ոսկե մեդալի, պատվոգրերի և շնորհակալագրերի:
Գիտաժաղովում լսվեցին շատ այլ հետաքրքիր զեկուցումներ: Մասնավորապես՝ պրոֆեսորներ
Ժ. Ջհանգիրյանի «Սահմանադրացված կյանքի լեգիտիմությհունը», Ա. Սարգսյանի «Եվս մեկ անգամ
հայ ժողովրդի պատմության մեջ քրիստոնեության և եկեղեցու կատարած դերի մասին», Դ.
Գասպարյանի «Գրական խմբակցությունների և գրապայքարի պատմությունը 1920-1930-ական
թթ.», դոցենտներ Ս. Մանուկյանի «Ռաֆայել Լեմկինը և «ցեղասպանություն» եզրույթը», Ս.
Սուքիասյանի «Փողի, վարկի օգտագործման և գնի փոփոխության մասին» և այլն: Գրեթե բոլոր
զեկուցումները լսվեցին հետաքրքրությամբ, իսկ վերջում տրվում էին խելացի հարցեր, ծավալվում
աշխույժ մտքերի փոխանակություն: Գիտաժողովն անցավ ակտիվ ստեղծագործական մթնոլորտում:
Հաղորդագրությունները կազմեց՝ պգդ, պրոֆեսոր Սուրեն Թ. Սարգսյանը
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