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ПОЛИТИКА________________________________________________________

Северная Сирия, Арцах… далее - везде

Шакарянц С. Э.
Ведущий специалист Общественного института политических и социальных исследований
Черноморско-Каспийского региона (Ереван, Армения)
shwarzetodt@yandex.ru

Ключевые слова: Арцах, оккупация, Северная Сирия, Ближний Восток, Кипр, Афганистан,
Турция, пантюркизм, экспансия, США, Израиль, Китай, Иран, Россия, террористы, война,
проект «Один пояс - один путь», Иранский коридор
Հյուսիսային Սիրիան, Արցախը ... հետագայում`ամենուր
Շաքարյանց Ս. Է.
Սևծովյան-Կասպյան տարածաշրջանի քաղաքական և սոցիալական
հետազոտությունների հանրային ինստիտուտի առաջատար մասնագետ (Երևան, Հայաստան)
shwarzetodt@yandex.ru
Ամփոփում: Արցախի Հանրապետության մասնակի օկուպացիայի և ՀՀ պետականության բուն սպառնալիքի
համար իրական սպառնալիքի պայմաններում էլ ավելի պարզ է, որ, ինչպես շատ դարեր առաջ, բոլոր
սպառնալիքները գալիս են Թուրքիայից, թուրքերից, պանթուրքիզմից, ինչպես նաև այն երկրներից և
միջազգային ուժերից, որոնք կանգնած են Թուրքիայի թիկունքում և այս ցեղասպան պետության
«խնամակալների»: Հետևաբար, արդիական է դարձել այն հարցը, թե ինչ կարող է լինել այն ուժերի (կամ
պետությունների) պատասխանը, որոնք համաձայն չեն մեր մոլորակի վրա գտնվող հազարավոր կիլոմետրերի
«թուրքացման» հետ: Իրոք, օրեցօր Թուրքիայի և նրա հովանավորների աճող «ախորժակները» տարածվում
էին ոչ միայն Կովկասի վրա, այլ նաև Իրանի, Կենտրոնական Ասիայի և Չինաստանի վրա:
Ցանկացած օբյեկտիվ և անկողմնակալ փորձագետ պետք է հասկանա, որ մինչ Ռուսաստանը զբաղված է
Թուրքիայի հետ «բարեկամությամբ» և կարծես թե մորանանլով իրականության մասին՝ «խաղում» է թուրքերի
հետ Հյուսիսային Սիրիայում և Արցախում, միակ իրական ուժը, որը կկանգնի Թուրքիայի և նրա
«խնամակալների» ճանապարհին (իսկ դա՝ ԱՄՆ, Իսրայել և Թուրքիայի այլ խոշոր արտաքին վարկատուներն
էն)՝ Իրանի և Չինաստանի ռազմավարական դաշինքն է: Եվ շուտով, այդ թվում ՝ Հայաստանի տարածքում,
անխուսափելիորեն տեղի կունենա Եվրասիայի և, պայմանականորեն ասած, սիոնիզմի ուժերի բախում, որի
գործիքը Թուրքիան է՝ իր պանթուրքիզմով: Վստահ ենք, որ «Իրանի միջանցքի» (Պարսից ծոց - Սև ծով)
իրանա-չինական նախագիծը, որը նախատեսում է Հայաստանի տարածքի օգտագործումը, տեսանելի
ապագայում կդառնա առաջացող աշխարհաքաղաքական հակամարտության մասերից մեկը: Եվ բոլորի համար
պետք է պարզ լինի, որ Հայաստանում տեղակայված ռուսական զորքերը չեն կարող երաշխավորներ լինել
Չինաստանի և Իրանի շահերի համար: Հետևաբար, հայկական պետականության փրկության հիմնական
պայմանը կարող է լինել միայն այն, որ Իրանը և Չինաստանը ստիպեն Հայաստանի հակահայ
իշխանություններին հարկադրված համաձայնություն տալ իրանական և չինական ռազմական բազաների
տեղակայմանը իրանական ողջ միջանցքում:
Հիմնաբառեր՝ Արցախ, բռնազավթում, Հյուսիսային Սիրիա, Մերձավոր Արևելք, Կիպրոս, Աֆղանստան,
Թուրքիա, պանթուրքիզմ, էքսպանսիա, ԱՄՆ, Իսրայել, Չինաստան, Իրան, Ռուսաստան, ահաբեկիչներ,
պատերազմ, «Մեկ գոտի - մեկ ճանապարհ» նախագիծ, իրանական միջանցք

Northern Syria, Artsakh ... further - everywhere
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Abstract. Under the conditions of the partial occupation of the Republic of Artsakh and the emergence of a real threat
to the very existence of the statehood of the Republic of Armenia, it is even more clearly visible that, like many
centuries ago, all threats come from Turkey, Turks, Pan-Turkism, as well as from countries and international forces
behind Turkey and "guardians" of this genocidal state. Therefore, the question of what could be a response from the
forces (or states) that do not agree with the “turkey” of many thousands of kilometers on our planet has become topical.
Indeed, from day to day, the growing "appetites" of Turkey and its patrons spread not only to the Caucasus, but also to
Iran, Central Asia, and China.
Any objective and impartial expert should understand that while Russia is busy with "friendship" with Turkey and
voluntarily "plays" into interaction with the Turks in Northern Syria and Artsakh, the only real force that will stand in
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the way of Turkey and its "guardians" (and this is - USA, Israel and other major foreign creditors of Turkey), is a
strategic alliance of Iran and China. And soon, including on the territory of Armenia, there will inevitably be a clash of
the forces of Eurasia and, conventionally speaking, the forces of Zionism, the instrument of which is Turkey with its
pan-Turkism. We are confident that the Iranian-Chinese project of the "Iranian Corridor" (Persian Gulf - Black Sea),
providing for the use of the Armenian territory, will become one of the parts of the emerging geopolitical conflict in the
foreseeable future. And it should be clear to everyone that the Russian troops stationed in Armenia cannot be guarantors
for the interests of China and Iran. Therefore, the main condition for the salvation of the Armenian statehood can only
be that Iran and China would force the anti-Armenian authorities of Armenia to give a forced consent to the deployment
of Iranian and Chinese military bases along the entire length of the Iranian corridor.
Keywords: Artsakh, occupation, Northern Syria, Middle East, Cyprus, Afghanistan, Turkey, pan-Turkism, expansion,
USA, Israel, China, Iran, Russia, terrorists, war, "One Belt - One Road" project, Iranian corridor

Казалось бы, в условиях оккупации
Республики Арцах, когда фактически утрачен
какой бы то ни было суверенитет второй
армянской республики Закавказья, в условиях,
когда
откровенно
грозит
и
утрата
государственности
Республикой
Армения,
армянским экспертам должно быть «не до
того», чтобы следить за тем, кто и что
делает вокруг Закавказья. В том числе и на
Ближнем Востоке, и в Центральной Азии, да и
на Дальнем Востоке. Но поскольку, как и многие
века назад, все угрозы исходят от Турции,
турок, пантюркизма – то не следить за этой
всемирной грязью, не пытаться продумать и
спрогнозировать, чем кончится очередной
«поход» врагов Человеческой Цивилизации, в
рамках которого и собираются турки «демонтировать» реальную армянскую государственность, – это означало бы предать национальные идеалы и интересы, означало бы, что мы
примыкаем к протурецкой преступной группировке, захватившей власть в Ереване. Таково
краткое объяснение той реалии, что мы решили
обратиться к планам Турции на ближайшую
перспективу. Как, впрочем, и к тому вопросу,
что может стать ответом со стороны сил
(или государств), которые не согласны с
«отуречиванием» многих тысяч километров на
нашей планете.

боевикам так называемой «умеренной оппозиции». Как сообщают корреспонденты ANNANews, Турция осуществляет выдачу документов,
которые именуются «новыми революционными
паспортами», на подконтрольных ей территориях Сирии. Таким образом, Анкара нарушает
принципы
территориальной
целостности
Сирии. Паспорта получают не только мирные
жители, но и боевики так называемой «умеренной оппозиции». Документы выпускаются
сразу на арабском и турецком языках» [1].
Однако после оккупации (до 70%) Республики
Арцах пошёл очередной всплеск информационного потока о действиях Анкары в Сирии.
Почему мы присовокупляем – осеннюю (2020 г.)
войну против Арцаха и действия Турции в
Северной Сирии? Во-первых, потому, что
Анкара именно из контролируемых ею земель
Северной Сирии (а также из Ливии…) забросила
в Закавказье многие тысячи террористов и
наёмников, которые использовались против
армян Арцаха [2]. И какое-то количество
террористов осталось в оккупированной части
Арцаха поныне – никого не должны обманывать
заверения властей Турции (как и режима И.
Алиева) о том, что якобы в Арцахе не было и нет
террористов с Ближнего Востока – переброску
террористов признавали все страны-сопредседательницы Минской группы (МГ) ОБСЕ [3] и
даже Иран [4]. Во-вторых, потому что
Республика Арцах воевала-то не с кавказататарским режимом курда И. Алиева, а именно с
Турцией. И признал это никто иной как
российский авторитетный эксперт, президент
российского Института Ближнего Востока Евгений Сатановский, причём именно в июле 2021 г.:
«Турция с военной точки зрения уже находится
в Азербайджане. Армяне воевали в Карабахе с
Турцией, а не с Азербайджаном. Если кто-то
этого не понимает, то мне его жаль» [5].
Поэтому мы уверены – даже чтобы понять,
как вышвырнуть турок из Арцаха, да и из
Закавказья в целом, любые исследователи
обязаны знать и понять, что вытворяют турецкие
оккупанты в Северной Сирии. А там – уже
сплошные преступления, и начинаются эти

Например, факт того, что на оккупированных землях Северной Сирии, которые
контролируются турецкими войсками, пусть и
прикрывающимся
жупелом
«совместных
российско-турецких патрулей по сохранению
перемирия», идёт полным ходом процесс так
называемой «ползучей аннексии». Турки раздают, в том числе – насильственно, гражданам
Сирии «новые паспорта» – разумеется, турецкие.
Мы понимаем – этот процесс не нов, впервые об
этом стало известно ещё в 2019 г. Вот цитата из
сообщения агентства ANNA-News от 16.10.2019
г.: «Турция выдает паспорта жителем захваченной ей территории Сирии. Об этом сообщают корреспонденты ANNA-News. Паспорта
выдаются не только мирным жителям, но и
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преступления с того, что меняется демографическая картина Северной Сирии: в курдские
районы переселяют туркоманов (турков) и
протурецки ориентированных арабов-суннитов.
«МИД Сирии осуждает действия турецкого
режима, создавшего механизм для регистрации
актов гражданского состояния в контролируемых
террористами
районах
Идлиба.
Сирийские удостоверения личности и семейные
документы аннулируют и заменяют незаконными - турецкими. Это апогей политики
тюркизации», – сообщает сирийское информагентство SANA [6]. В Дамаске также осудили
«незаконный въезд» в страну делегаций из
Франции и Нидерландов. Они находились на
территориях, подконтрольных арабо-курдским
формированиям так называемых «Сирийских
демократических сил» (SDF) – проамериканопроизраильской группировки при преобладании
части сирийских курдов. В МИД Сирии это
назвали «агрессией против Сирии» и «вопиющим нарушением международного права». Так
называемая «Курдская автономная администрация» на северо-востоке Сирия (так называемая –
потому что, в отличие от соседнего Ирака, где
наличие курдской автономии урегулировано на
конституционной уровне, в Конституции Сирии
не предусматривается никакая «курдская автономная администрация – прим.) передала голландскому правительству четырёх родственников боевиков террористической группировки
«Исламское государство» (ИП) – женщину и
троих детей. Французская делегация из Фонда
Даниэля Миттерана и мэрии Парижа посетила
город Эль-Камышлы. О цели визита не сообщается. Известно только, что Дамаск об этом не
предупреждали.
Что касается второй причины бурного
недовольства МИД Сирии – то и это «явление»
не ново. Запад действует демонстративно,
причём практически ещё с 2012 г., показывая,
что центральным властям Сирии северо-восток
страны якобы не подчиняется. На самом деле это
не совсем так. Например, на президентских
выборах в Сирии 26 мая 2021 г. в Эль-Камышлы
и Эль-Хассеке работали все избирательные
участки. И тамошние курды спокойно избирали
президента Сирии. Как известно, переизбрался,
причём за подавляющим большинством голосов,
действующий президент-алавит (т.е. шиит)
Башар аль-Асад.
А вот с другой частью Сирии, где турки
прикрываются то «щитом» с США, то –
«щитом» этих самых «совместных российскотурецких патрулей по сохранению перемирия»,
положение уже катастрофическое. Уже не
первый год западные и арабские СМИ твердят о

тюркизации региона: населённым пунктам
дают турецкие названия, турецкая лира
вытеснила сирийский фунт. Плюс к этому, как
мы указали выше – преступное изменение
демографии региона за счёт турков и арабовсуннитов, можно сказать – «продавшихся»
Турции. По традиции, Анкара использует
«мягкую силу». Школы восстановили или
построили заново, программу адаптировали к
турецкой. Например, в учебниках по истории
«османскую
оккупацию»
заменили
на
«османское владычество». Тысячи учителей
получают зарплату из соседнего государства,
турецкий язык преподают с первого класса.
Выпускникам
предлагают
поступать
в
университеты Турции. Восстановление больниц
тоже финансирует Анкара. В конце мая
агентство «Anadolu» проинформировало, что
Турция наладила подачу электричества в Идлиб.
Ремонтные работы продолжались семь месяцев.
До этого свет давали всего два часа в день. При
этом создаются непреодолимые препятствия для
тех сирийцев, которые хотят учиться по
сирийской школьной программе. Террористы,
действующие в зоне ответственности Вооружённых сил Турции, в этой самой провинции Идлиб
не пропустили 29 мая 2021 г. школьников на
экзамены, необходимые для получения дипломов государственного образца. Вооружённые
люди остановили автобусы с учениками и
отправили всех обратно… [7]
В начале июня 2021 г. Турцию посетила
американский постпред при ООН Линда ТомасГринфилд. Договорились о бесперебойных
поставках гуманитарной помощи на север Сирии
через ооновский КПП «Баб аль-Хава». В
еврейско-американском агентстве «Bloomberg»
это назвали «инициативой, направленной на то,
чтобы помешать попыткам России заблокировать поддержку Сирии». Мандат на КПП
истекает 10 июля. Запад вместе с Турцией
настаивают
на
его
продлении.
Россия
категорически против. Но, положа руку на
сердце, мы считаем, что и в связи с Северной
Сирии, в частности, с Идлибом, а теперь уже – и
в связи с нашим Арцахом, Россия больше делает
вид, что – «против» инициатив, которые продвигает Анкара, а на деле – так уж выходит, что
именно Россия помогает, так сказать, туркам
«осваивать» и оккупированные районы Арцаха,
и оккупированные регионы Северной Сирии. Но,
всё-таки – немного о сути якобы «спора» между
Россией и Турцией вокруг КПП «Баб аль-Хава».
Анкара утверждает, что без контроля ООН в
Турцию вновь хлынут сирийские беженцы. В
Москве считают этот КПП ненужным,
поскольку поступающая через него помощь
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распределяется неравномерно и попадает в
основном к террористам. «Пункт "Баб аль-Хава"
могут заменить поставки внутри страны.
Террористы,
контролирующие
КПП,
не
заинтересованы в прозрачных поставках», –
написал в июне в Twitter первый зампостпреда
России при ООН Дмитрий Полянский. У
Москвы и Анкары накопилось много претензий
к тому, как выполняются договоренности по
Сирии, достигнутые в марте прошлого года
президентами России и Турции. Стороны
периодически фиксируют нарушения режима
прекращения огня и приводят разные данные о
раненых. Весной соглашение и вовсе оказалось
под угрозой срыва. В Анкаре обвинили
сирийских военных и лично президента Башара
аль-Асада в ударах по зоне деэскалации в
Идлибе и «гибели невинных людей». Сирийская
«оппозиция» [а на деле – протурецки ориентированные террористы] сообщила о налёте
российских Воздушно-космических сил на КПП
«Баб аль-Хава». Помимо этого, турецкие ВВС
впервые за полтора года атаковали провинцию
Ракка. «Ситуация в тех районах, где осуществляется взаимодействие, остается весьма
непростой, там продолжают оставаться
террористические элементы, что мешает нормализовать ситуацию, но тем не менее взаимодействие продолжается. Есть и разногласия по
Сирии», – заявлял в июне пресс-секретарь
президента России Дмитрий Песков [8].
Как мы можем увидеть, с Сирией, да и с
исполнением Россией в Сирии миротворческой
миссии – большие, громадные проблемы. Проблема в том, что Турция поступает в Сирии как
у себя дома, хотя турецкие войска находятся
на севере страны незаконно, не по решению
Совбеза ООН и не по приглашению Дамаска,
указывает в беседе с РИА Новости старший
научный сотрудник ИМЭМО РАН имени Е. М.
Примакова, доцент Дипломатической академии
МИД России Владимир Аватков. «По сути,
такими гибридными технологиями Анкара
пытается расширить сферу влияния в рамках
концепции неоосманизма, исламизма по-турецки
и даже неопантюркизма. Турки апеллируют к
тому, что многие местные жители туркоманы, то есть турки, оставшиеся там со
времён Османской империи. На самом деле тем
самым Турция проводит наступательную,
агрессивную политику - это характерно не
только на сирийском направлении», – говорит
эксперт Аватков. С ним согласен востоковед,
публицист Андрей Онтиков: «Критика со
стороны Дамаска по поводу нарушения
суверенитета обоснована. В курдских районах,
например в Африне, любые действия Анкары

воспримут в штыки. Но тут турки пользуются
изменением демографического баланса, когда
рядом с курдами селятся арабы-сунниты и
туркоманы, а они очень лояльны к Турции». В
Идлибе
сформировался
террористический
анклав, в котором находятся наиболее радикальные группировки, продолжает эксперт. Для
них неприемлема сама идея восстановления там
сирийского суверенитета. «Неспешно турки
создают условия для «откусывания» этих
территорий и присоединения их к Турции», уверен востоковед Онтиков [9].
При этом специалисты агентства РИАНовости считают, что якобы «Анкаре может
помешать Москва, готовая действовать по
дипломатическим каналам или же урегулировать ситуацию на месте. В начале 2020-го в
Идлибе уже была серьёзная эскалация.
Сирийцам при поддержке России удалось
освободить
значительные
стратегические
районы. Не исключено, что Турцию в конце
концов вынудят покинуть Сирию» [10]. Каким
образом, если Россия уже и в Закавказье СДАЛА
Турции важнейшие и земли, и вопросы
регионального значения, – спрашиваем мы у тех,
кто продолжает не замечать, что Москва если и
не взаимодействует по заранее согласованному с
Анкарой совместному плану, то, по меньшей
мере, не то не находит в себе силы, не то – не
желает противодействовать Турции? Причём ни
– в Сирии, ни – в Закавказье?..
Отметим – далеко не все в самой России
настроены столь же оптимистично, как
агентство РИА-Новости. Например, журналист
А. Желенин из ИА «Росбалт» замечает, на наш
взгляд, очень важные нюансовые оттенки при
оценке ситуации на севере Сирии. Указывая, что
помимо паспортизации, Анкара активно развивает на севере Сирии и свою инфраструктуру т
даже уже Идлиб подключают к турецким
электросетям, этот автор ссылается на мнение
эксперта Российского совета по международным
делам Кирилла Семёнова: «Сирия потеряла
Идлиб. Прокремлёвские пропагандисты, не
будучи в состоянии этот факт опровергнуть
или умолчать, пытаются найти в нём некие
выгоды для России. Если коротко, то плюсы для
Москвы, по их мнению, состоят в следующем:
захватив север Сирии, Турция неизбежно
втянется в конфликт с присутствующим здесь
же Ираном, а заодно и с арабскими государствами, что в долгосрочной перспективе
может ослабить Анкару». Далее мы процитируем самого А. Желенина: «Схема, конечно,
интересная, но не рабочая. Она отражает
больше мечты, чем реальность. Сразу
отметим, что надежды на ухудшение турецко-
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семьи Асадов, и даже – христиане (!), «тем более
армяне Сирии» (!!!) восстанут и присоединятся… к суннитским исламистским радикалам.
На деле же – до 80% личного состава Сирийской
армии составляли и составляют …арабы, да и
курды (!) сунниты. Куда уж тут идти дальше –
супруга-то у Башара аль-Асада, красавица Асма
Фаваз аль-Ахрас аль-Асад – суннитка. На
Востоке это играет огромное значение – кто же,
и даже – не «первая леди», как благоговейно
твердят на Западе или в Израиле, а – «Главная
Мать». Если бы в действительности все сунниты
Сирии были против семьи Асадов – война
завершилась бы ещё до 2015 г., когда Иран и
Россия уже открыто, по межгосударственным
соглашениям с Дамаском, пришли на помощь
Сирии и вступили в войну с международным
терроризмом. Так что – в этой части, проявим
великодушие и простим явному либералу-западнику А. Желенину его системные ошибки в
оценке живучести власти Башара аль-Асада и
того, почему же сунниты Сирии в большинстве
своём остались на стороне алавита. Мы уж не
упоминаем – почему все христиане, в том числе
армяне Сирии, почему беженцы-палестинцы,
почему друзы, бедуины пустыни и так далее,
отказались от идей, навязывавшихся Израилем,
Турцией и Западом? Причина же ясна – и только
откровенные недоумки, настойчиво пытающиеся
доказать недоказуемое, в рамках чего готовы
отстаивать свои «лабораторные» штампы и
стандарты, видимо, и сейчас не понимают, что
же произошло в Сирии, из-за чего те же Турция,
США и Великобритания с Францией были вынуждены приступить к прямой «горячей» оккупации тех или иных земель Сирии, более не
надеясь на этот самый международный террористический «интернационал»…
В иных оценках А. Желенин прав – в особенности когда он критикует пресловутых «провластных российских экспертов». Потому что
ведь – врут своей аудитории, да и самому (!)
Кремлю эти самые «провластные российские
эксперты». Видимо, точно так же они врали в
2020 г. и в предыдущие годы и относительно
Армении с Арцахом. В связи с чем, продолжая
кое-что цитировать из выступления А.
Желенина, мы хотим попытаться отыскать хотя
бы тропинку к тому месту, где «зарыт ключ» к
пониманию того, что же Москва будет намерена
делать, если турки «врежут» России в Арцахе,
как ранее они «врезали» (и – видимо, всё-таки
безответно…) в Северной Сирии. «В этих
регионах [т.е Идлиб и др.оккупационные зоны на
северо-западе Сирии – прим.] на сегодня сложился определённый статус-кво. Применительно к Сирии он состоит в том, что территория

арабских отношений из-за сирийской политики
Анкары весьма призрачны. Во-первых, уже
давно нет никакого единого блока арабских
государств. У каждого из них свои интересы.
Также напомним, что Турция окончательно
захватила Идлиб больше года назад в
результате ожесточённых боёв февраля-марта
2020, в ходе которых сирийско-российская
коалиция потерпела здесь сокрушительное
поражение. Однако в результате фактической
турецкой оккупации северо-запада Сирии
никакого ухудшения отношений Анкары с
арабскими странами за истекшее время, как
видим, не произошло. Почему? Тут псевдопатриотическим
экспертам
стоило
бы
подучить матчасть. Несмотря на то, что 75%
населения Сирии составляют арабы-сунниты, у
власти здесь уже в течение полувека находится
клан алавитов Асадов. Между тем алавиты
составляют лишь 10% населения страны. Это
ещё одна причина, по которой арабы не
побежали (и не побегут) сражаться за клан
Асадов. Больше того, Саудовская Аравия и
страны Персидского залива в сирийской
гражданской войне, как известно, были отнюдь
не на стороне официального Дамаска и
поддержали вооружённую оппозицию. Точно
так же бессмысленно мечтать о столкновении
в Сирии Турции и Ирана. Несмотря на
фактическую аннексию Идлиба, ухудшения
отношений Анкары и Тегерана за последний год
не случилось. Почему – отдельный вопрос. Вопервых, Иран силами своих советников и проксиформирований вроде той же «Хезболлы», и без
того контролирует большую часть Сирии. Вовторых, находясь в противостоянии с Западом
и Израилем, ухудшать отношения ещё и с
мощной соседней Турцией Исламской республике
точно не с руки. Полагаю, так будет и в
обозримом будущем, как бы в Москве кто-то ни
надеялся заставить Тегеран таскать каштаны
из огня ещё и на этом фронте… Вообще,
высказываемые сейчас провластными российскими экспертами надежды на то, что Турция в
Сирии или в Ливии надорвётся, увязнув в
конфликтах с какими-то другими региональными игроками, похожи на мечты, возникающие
от осознания того, что привычными (силовыми)
средствами Москва на Ближнем Востоке или
Северной Африке ничего изменить в свою пользу
уже не может»... [11].
Конечно, Желенин – не, так сказать, «пуп
земли» в сирийской проблеме и идёт по пути
ошибок западных и израильских «экспертов» и
даже «специалистов» спецслужб, которые с
2011-12 гг. прямо-таки ожидали и «пели», что
вот-вот – и шииты, и алавиты восстанут против

9

замминистра иностранных дел ИРИ Хоссейн
Амир-Абдоллахиян предупреждал мир – Иран
сорвёт планы США и Израиля по дезинтеграции
и уничтожению государств Ирака и Сирии [13].
И через несколько дней после заявлений
господина Амир-Абдоллахияна и сам Верзовный
лидер Исламской революции, аятолла Сейед Али
Хоссейни Хаменеи открыто заявил - защита
Тегерана начинается с защиты Дамаска, с
борьбы за Сирию и Ирак [14]. Спустя 7 лет
после этих заявлений, прозвучавших из Тегерана
для всего мира, мы можем не только
констатировать, что без жёсткой позиции Ирана
по Ближнему Востоку, крах реализации совместной «программы» США, Израиля и Турции по
Ираку и Сирии был бы невозможен даже и с
условием, что российские ВКС пришли бы на
помощь Сирии сразу в 2012-м, а не с 2015 г., но
и выразить сожаление по поводу того, что
Россия не заявляла ни разу, по примеру Ирана,
что, допустим, «защита российского Кавказа
начинается с Дамаска». Уверены – тогда бы
турки даже не пытались бы воевать в Арцахе
против армян и не пытались бы «узаконить»
(причём с помощью…России) своё военное
присутствие в Нахиджеване и Арцахе…
Но продолжим о цитатах из текста А. Желенина. «США и их западные союзники, входя в
Сирию, … решили поддержать умеренные антиасадовские силы, поскольку методы, которыми
сирийский правитель подавлял своих оппонентов, а также его вечная антиизраильская
позиция неприемлемы для коллективного Запада,
– обеляет «цивилизованный мир» А. Желенин. –
Россия же, напротив, режим Башара Асада
поддерживала и поддерживает, поскольку
Сирия ещё с 70-х годов XX века является её
форпостом в Восточном Средиземноморье.
Однако интересы Москвы неизбежно вошли
здесь в острейшее противоречие с планами её
«союзников» по борьбе с исламистами - Турцией
и Соединенными Штатами. Интервенцию
Турции в Сирию вызвали три основные
проблемы. Первая – это сам режим Башара
Асада. Вторая – курды. Эти две проблемы в
известной степени связаны, так как на
протяжении довольно долгого времени Асад
поддерживал курдский сепаратизм в самой
Турции. Учитывая, что курды живут по обе
стороны сирийско-турецкой границы, которая
долгое время была для них достаточно
прозрачной, а в Сирии находили себе поддержку
бойцы Курдской рабочей партии, признанной в
Турции террористической организацией, у
Анкары, естественно, давно было желание
прикрыть эту «лавочку». В-третьих, Турция в
сирийской
гражданской
войне
активно

этой страны поделена на зоны оккупации
вооружённых сил Ирана, Турции, России, США и
военизированных прокси-образований, поддерживаемых этими державами. Примерно 2/3
территории Сирии контролируются российскоиранско-асадовской коалицией. Причём «на
земле» в этом альянсе ведущую роль играют
иранские и проиранские формирования. Россия,
как известно, по преимуществу обеспечивает
им воздушное прикрытие, – констатирует журналист А.Желенин. – Соединённые Штаты и их
курдские союзники контролируют около 1/3
сирийской территории на северо-востоке страны. Под контролем Турции находится провинция Идлиб и некоторые другие территории на
севере и северо-западе Сирии, всего процентов
десять её территории. Главное, что нужно
понимать – война в Сирии фактически изначально имела черты классического столкновения
мировых и региональных империалистических
держав. Естественно, повод для неё, как и для
любых других войн, был избран самый благородный. В данном случае, им стала борьба с так
называемым «Исламским государством» (ИГ),
зародившемся в Ираке, а затем вторгшемся в
уже раздираемую гражданской войной Сирию.
Ставить под сомнение этот повод могут лишь
отдельные группы исламских фанатиков, да
небольшая часть левых и правых консерваторов,
для которых национальный суверенитет – дело
святое. Впрочем, для автократий, вроде современной Российской Федерации, Ирана или
Турции, национальный суверенитет тоже свят,
но только в том, что касается их собственных
государств. Влезать в дела других стран и народов – это как бы продолжение их суверенитета
за пределами национальных границ…» [12].
Иронизировать над тем, что и Россия, и
Иран шли в Сирию именно для защиты своих
территорий – на наш взгляд, и есть доказательство того, что выразители подобных точек
зрения либо работают на «иностранных агентов»
(по трактовке российского законодательства,
например), либо – откровенная подрывная-разведывательная агентура иностранных государств,
которые, даже живя в своей стране, тем не менее
– защитники интересов своего иностранного
«работодателя». Автор напоминает лишь пару
заявлений, причём звучавших не из России, а –
из Ирана, и касавшихся напрямую того, что на
самом деле происходило и происходит поныне в
Ираке и в той же Сирии. Ещё в 2014 г., и почти
сразу же после начала развёртывания террористической агрессии группировки «Исламское
государство», то Тегеран открыто обвинял США
и Израиль в развязывании террористической
прокси-войны в Ираке и Сирии, а тогдашний
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завершении «кассандраствует» журналист А.
Желенин… [15].
Из всего изложенного невооружённым глазом заметно, что факт, в сущности, РАЗДЕЛА
Сирии практически никто не опровергает.
Назовите это «зонами влияния» или зонами
оккупации – смысл не меняется. Соответственно, неважно – перед нами «неосманизм» или
«неопантюркизм», да даже «исламизм потурецки», как мы цитировали выше по тексту
тюрколога В. Аваткова [16]. Важно – именно то,
что С СОГЛАСИЯ США, да и России,
территориальные «приращивания» получает
только Турция. Ведь «отгрызанием» сирийской
территории (до 90% земель так называемого
Большого Идлиба и практически весь бывший
курдонаселённый регион сирийско-турецкой
границы) Анкара не собирается ограничиваться.
«Крестовый поход» Запада и Турции против
Сирии, как известно, был в виде «прокси-войны»
начат в 2012 г., а «крестовый поход» террористической группировки «Исламское государство»
(ИГ) против и Ирака, и Сирии начался летом
2014 г. Но и до 2014 г. Турция не скрывала, что
её амбиции – это присвоение громадной территории Ирака с самыми богатыми нефтяными и
газовыми месторождениями в районах Мосула,
Сулеймании и Киркука. Как это предполагалось
– сейчас уже неважно: то ли в виде «признания
независимости» пресловутого «Иракского Курдистана», то ли в виде создания «туркской
(туркоманской) автономии в составе «Иракского
Курдистана»», то ли – в виде прямой турецкой
оккупации (до 7 ноября 2016 г. штаб турецкого
оккупационного контингента располагался в
северо-иракском христианском (!) городке
Башика…), и так далее. Администрация территории «Курдского регионального правительства» (KRG) под руководством очень тесно
сотрудничающего и взаимодействующего с
Турцией клана курда-сорани Масуда Барзани
целенаправленно шла по пути потворства всем
«желаниям» Анкары на севере Ирака, что даёт
основания подозревать, что курды-барзаниевцы
тоже в курсе планов экспансионистской
агрессии Турции на Ближнем Востоке. Более
того, «опекунами» этой северо-иракской KRG
выступали и выступают США и Израиль. Вот и
сложилась вся богатая палитра геополитической
мозаики попыток США, Израиля и Турции
«оттяпать» территории у Ирака и Сирии.
А кто же сорвал «программу» этой несвятой
троицы в отношении аннексии и присвоения
Северного Ирака? Конечно же – и явно, не
Россия. А – именно Иран и…шиитские добровольные ополчения со всего мира. Но, конечно
же, прежде всего – всеиракское Народное

поддерживала отряды местных тюркоязычных
племен (туркоманов), которым также изрядно
досталось и от семейства Асадов, и от российских ВКС. К тому же для президента Турции
Реджепа Эрдогана тема защиты «соотечественников» в Сирии – одна из ключевых в его
внутренней политике. Всё это (помимо,
конечно, «святого» повода борьбы с ИГ) и стало
причиной турецкой интервенции в соседнюю
Сирию. Для Ирана Сирия – одна из ключевых
стран в деле построения его шиитской неоимперии, которая имеет виды и на соседний Ирак, и
на Ливан, и на Йемен. Тегеран внедряется в эти
страны давно и основательно. В свою очередь,
Соединённые Штаты после разгрома ИГ не
могут бросить на произвол судьбы своих союзников-курдов на востоке Сирии. Таков, в общих
чертах расклад сил в регионе. Еще 6 лет назад я
писал, что интересы мировых и региональных
держав в Сирии настолько различны, что
столкновение между «союзниками» по борьбе с
ИГ практически неизбежно. Как в воду смотрел. Россия начала свою военную операцию по
спасению режима Башара Асада в сентябре
2015 года, а уже в ноябре произошло её первое
столкновение с «союзником» – в небе над
сирийско-турецкой границей F-16 ВВС Турции
сбил российский Су-24. 7-8 февраля около 500
военных и около 30 танков и другой бронетехники из состава войск российско-сирийской
коалиции в провинции Дэйр-эз-Зор, по наиболее
распространенной версии, попытались «отжать» у курдов, поддерживаемых американцами,
местный
нефтеперерабатывающий
завод, начав обстрел курдско-американских сил.
На запрос командования США, нет ли среди
атакующих русских, пришёл ставший к тому
времени уже привычным ответ: «их там нет».
После чего американцы начали военную операцию с активным применением авиации и
артиллерии, результатом чего стала гибель
большого количества военных (по некоторым
оценкам, до двухсот человек), которых называли
бойцами
частной
военной
компании,
сражающимися на стороне Асада. Апогеем
этих непримиримых противоречий стала уже
упомянутая выше необъявленная русскотурецкая война за Идлиб, случившаяся в
феврале–марте 2020 года. Уже понятно, что
все главные игроки сирийской войны – Россия,
Иран, Турция и США – увязли в ней глубоко и
конца этому не видно. Соответственно, раздел
Сирии на зоны влияния этих держав – это
тоже надолго. Завершится он может лишь со
сменой внешнеполитических курсов первых трёх
стран. Но этого, судя по всему, в обозримой
перспективе ожидать не приходится», – в
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мобилизационное сопротивление «Аль-Хашд
ащ-Шааби», в котором тон задавали и задают
откровенно проиранские движения (типа партии
«Катаиб Хезболлах» и т.д.). Именно они
привлекли на свою сторону и езидов (ополчение
«Езидские отряды сопротивления Синджара»
(YBS)), и христиан (не раз и не два отличавшаяся «Вавилонская бригада» – армяне, ассирийцы и халды), бедуинские организации и
даже… Курдскую рабочую партии (PKK)
Турции, чьи лагеря всё ещё не удаётся туркам
«выкурить» из иракских гор Кандиль. Именно
Иран пресёк ту часть «программы» США,
Израиля и Турции, по которой предполагалось
массовое «признание» со стороны Запада и
Турции «референдума о независимости», который в 2016 г. проводил клан Масуда Барзани.
Иракские шииты-то были не против «независимости», но – как многократно говорили шиитские лидеры Ирака, без нефтеносных районов и
газовых месторождений, т.е. без Киркука,
Мосула и Сулйемании. В итоге после соглашений с господствующим в Сулеймании другим
кланом курдов-сорани – ныне покойного президента Ирака Джелала Ат-Талабани, войска
Ирана вытеснили курдов-барзаниевцев из
Киркука, а в Мосул вошли соединённые вооружённые формирования шиитов, христиан, езидов
и арабов-суннитов, выступающих за тесный
союз с Ираном.
Мы вынужденно напомнили о некоторых
подробностях драматических событий в Ираке,
чтобы было понятно – указанная несвятая
троица (США, Израиль, Турция) не собиралась и
вряд ли собирается ограничиваться лишь
сирийскими территориями. И вот именно в свете
этого мы и предлагаем рассматривать участие в
войнах против Республики Арцах (апрель 2016 г.
и осень 2020 г.) конкретно Турции и Израиля.
Как и – фактическую аннексию и присвоение до
70% территории Республики Арцах, т.е. сегодняшней ситуации по положению на лето 2021 г.
Мы не ставим себе цель в данном исследовании
выяснить – а что за такие причины вынуждают
Россию, допустим, потворствовать Турции в
сирийском Большом Идлибе (смеем предположить, что если бы иранцы не вырезали бы у
иракского города Тикрит лучшие силы террористической группировки ИГ, и не приостановили бы «курдскую независимость», с «отрезанием» от барзаниевской KRG территорий
Мосула, Киркука и Сулеймании, то «российские
миротворцы» потворствовали бы турецкой
оккупационной экспансии и в Северном
Ираке…) и в армянском Арцахе? При таком
исследовании будет невозможно обойтись без
громадных массивов оперативной, в том числе и

засекреченной информации, об операциях
спецслужб и Вооружённых сил РФ на Ближнем
Востоке и на Кавказе. Но согласитесь, что автор
данного исследования просто физически не в
состоянии обеспечить себя той информацией,
которая необходима, которая требуется. А
строить гипотезы и формулировать версии в том
случае, когда нужна именно конкретика – дело
неблагодарное. Выше уже упоминавшийся тюрколог В. Аватков, например – завсегдатай
различных ток-шоу на различных телеканалах
России, в том числе у тех ведущих, которые
(например, Владимир Соловьёв или Маргарита
Симонян) имеют «прямой выход» на Кремль,
даже – на президента РФ Владимира Путина.
Так что мы сразу и априори отметаем всякие
рассуждения о том, что, мол, «в России чего-то
не понимают». Коли господин Аватков публично и не таясь говорит о концепции у Анкары
«неоосманизма, исламизма по-турецки и даже
неопантюркизма», коли также связанный с
высшими сферами власти РФ Е. Сатановский
открыто и не таясь публично говорит – «Армяне
воевали в Карабахе с Турцией, а не с
Азербайджаном. Если кто-то этого не
понимает, то мне его жаль», то надо понимать,
что нет в Москве кретина, который не
суммировал бы агрессивные экспансионистские попытки Турции в Сирии и Ираке к
такой же тактике в Нахиджеване и Арцахе.
Значит – что? Одно из двух: 1) власти России
каким-то образом заинтересованы в развитии
этих самых «неоосманизма, исламизма потурецки и даже неопантюркизма» и тюркизаций
огромных пространств Евразии, т.е. в некоем
роде в сговоре с несвятой троицей (США,
Израиль и Турция) в расчёте на непонятный (нам
– непонятный) дивиденд; 2) власти России по
недомыслию не видят угрозы безопасности
российскому Кавказу и всей стране в целом от
угрозы распространения этих самых «неоосманизма, исламизма по-турецки и даже
неопантюркизма» и тюркизаций. Честно говоря,
мы априори отвергаем, что в Кремле и других
центрах власти в Москве сидят недоумки и
недотёпы… Что это может означать – оставляем
судить тем, кто прочитает наше исследование.
И следует считать закономерным, что
именно в июле 2021 г., то есть после подтверждения в июне этого года сведений о том, что, как
минимум, с 2016 г. турки «выдают паспорта»
Турции и террористам, и жителям оккупированных сирийских территорий, мир получил и
ещё одно доказательство того, что Анкара
упрямо стремится присваивать чужие земли. В
принципе, если говорить обобщённо, то начиная
с позднего вечера 19 июля, весь мир столкнулся
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с новой геополитической реалией. Государственное образование кавказских татар фактически
начало войну (со стороны Нахиджевана) с Арменией, а президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о намерении «узаконить» аннексию Северного Кипра. Если в первом случае «молчат» – и
так называемое «мировое сообщество» во главе
с ООН, и правительство турков в Ереване под
руководством некого марионетки Н. Пашиняна
(а они именно молчат – видимо, ждут «разрешения» от своих хозяев), и сопредседатели МГ
ОБСЕ (хотя недавно утверждали, что, мол,
«проблема Арцаха не решена и надо
возобновить переговоры»), то во втором случае
– ситуация очень запутанная. И вообще,
предлагаем, чтобы в кратчайшее время весь мир
отказался бы от того, чтобы называть гособразование кавказских татар «азербайджаном» –
Азербайджан может быть ТОЛЬКО ОДИН, и это
– северные провинции соседнего Ирана. Основание – прямое свидетельство непосредственного очевидца события 1918 г. в Закавказье,
русского генерала А. И. Деникина, нашедшее
место в его мемуарном труде «Очерки русской
смуты»: «Всё в Азербайджанской республике
было искусственным, «ненастоящим», начиная
с названия, взятого взаимообразно у одной из
провинций Персии. Искусственная территория, обнимавшая лезгинские Закаталы, армянотатарскую Бакинскую и Елисаветпольскую
(Гянджа) губернии и русскую Мугань и
объединённая турецкой политикой в качестве
форпоста
пантюркизма
на
Кавказе.
Искусственная государственность. Наконец,
искусственно держалось и азербайджанское
правительство: первоначально – волею Нурипаши, потом генерала Томсона и в дальнейшем –
просто инерции» [17]. Тут младотурок-«кемалист» Нури-паша – это просто брат палача армян
и других нетурок Турции Энвера-паши, т.е.
еврей-дёнме. А генерал Томсон – просто
военный, глава английской военной миссии в
Закавказье в то время… Немного не по теме –
зная о таких нюансах, понимаешь, почему
евреи-«большевики» Москвы сохранили за
данной территорией топоним «азербайджан»,
украденный у Ирана…
Вначале о том, что же заявил пантюркистисламист Эрдоган. Он находился на оккупированной части Кипра и выступил там в так
называемом «турецком парламенте»: «Турция и
Турецкая республика Северного Кипра продолжают позитивную программу действий…Но
греческая сторона, вышедшая из переговоров в
Кран-Монтане в июле 2017 года, показывает,
что не хочет решения… Греческая сторона
делает вид, что защищает федерацию на

острове…Тем не менее, мы не собираемся
прожить ещё 50 лет без правильного решения.
Турция безоговорочно поддерживает предлагаемое решение, выдвинутое президентом туроккиприотов Эрсином Татаром, предусматривающее формулу «два государства для двух
народов» на острове», передала турецкая газета
«Daily Sabah» [18].
Создаётся впечатление, что именно об этом
в последние месяцы и говорили между собой
администрация президента США Джо Байдена и
Эрдоган. В случае с Кипром, как и в случае с
боями, которые ведут кавказские татары возле
села Ерасх (Араратский марз Армении), «молчит» Россия. Мы пока не станем даже в виде
версии выдвигать идею о том, что Байден и
президент РФ Владимир Путин вручили
Эрдогану полный карт-блаш на аннексию Северного Кипра и, соответственно, расчленение
острова. Также не станем выдвигать предположение о том, что те же США и Россия «разрешили» Эрдогану и И. Алиеву расчленить
Армению, как в 2020 г. был расчленён и Арцах.
Однако, – согласитесь, что пресловутый «час
Икс», после которого наступит развязка и для
греческой, и для армянской нации, после 19
июля 2021 г. становится ещё ближе. И развязка
будет катастрофической – как для греков, так и
для нас, армян. Идиотский «замысел» США и
России неясен, хотя кое-что просматривается:
Вашингтон и Москва намерены содействовать
туркам в расчёте на то, что турки, «проглотив»
греков и армян, пойдут «в поход» на Иран и
Китай. Смертельной вам дороги, Турция и
пантюркизм!..
Мы не станем подробно излагать те или
иные версии, приводить доказательства и так
далее. Факт остаётся фактом – Эрдоган не
посмел бы рисковать идти на нарушения всех
резолюций ООН и других международных
организаций по Кипру, если бы не заручился
поддержкой США и России. Честно говоря, у
нас такое же мнение и о том, почему кавказские
татары безнаказанно приступают сейчас к военным действиям против Армении в направлении
Ерасха. Для граждан Армении только скажем,
что если стреляют по Ерасху, то это означает –
стреляют по Еревану.
Во всяком случае, миру предстоит грандиозный скандал. Греция и Кипр – члены ЕС, Греция
прямо участвует в НАТО, Кипр – опосредованно, поскольку на Кипре есть военные базы
НАТО (по сути – США, в Акротири и Декелии).
Предлагаемое
Эрдоганом
и
абсолютным
большинством политиков Турции разделение
Кипра на два государства категорически не
устраивает ЕС, Грецию и Кипр и служит одним
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из главных препятствий на пути Турции в ЕС.
Но США постоянно держат ЕС и Грецию под
сильнейшим давлением. Именно США «продавят» пресловутое «добровольное согласие» ЕС,
Греции и Кипра на расчленение этого острова и
«создание» очередного турецкого «государства»-марионетки. Мы не наивны – не станем
задавать вопрос: «А когда Запад остановит
Турцию?». Никогда – потому что Турция была и
есть игрушка в руках основных держателей
внешнего долга Анкары, т.е. США, Израиля и
Франции. И – последние штрихи: объявив о
намерении узаконить оккупацию Северного
Кипра, Эрдоган тут же сказал: а теперь у кавказских татар нет препятствий, чтобы полновесно признать «турецкий Кипр» и что «установление контактов высокого уровня между
Турецкой республикой Северного Кипра и другими странами, в том числе Азербайджаном, –
это результат усилий Анкары». Всем армянам
всё ясно – или ещё нет? А ясно ли миру, в том
числе населению тех же России, Ирана, да и
Китая? А вот и проявление «маршрута» экспансии, на который «кто-то» уговорил Эрдогана –
20 июля этот пантюркист-исламист призвал
США помочь Турции контролировать аэропорт
Кабула. А Афганистан, как известно, граничит с
Ираном и Китаем…[19].
Итак, аннексия оккупированных части территории Северной Сирии, Северного Кипра –
даже если и в Северной Сирии, скажем, провозгласят «турецкую республики Северной Сирии»,
придав флёр «борьбы за самоопределение
турков», акты безнаказанного расчленения и
Кипра (с 1974 г.), и Сирии (как минимум, с 2016
г.), кому не понятно, что затем будет то же
самое, что случилось с Александреттским
санджаком той же Сирии, даже – вот именно,
Северной Сирии? Мы процитируем данные
всего лишь одного источника по этому вопросу:
«23 июня 1939 года в Александреттский
санджак на северо-западе Сирии вошли
турецкие войска. Вся нынешняя территория
Сирии после распада Османской империи
находилась в то время под французским
мандатом от Лиги наций, что означало лишь
несколько
завуалированную
колониальную
зависимость. Тем не менее, регион площадью в
4700 кв. км, где только треть населения
составляли турки, был захвачен практически
без какого бы то ни было сопротивления.
Франция просто сдала, а скорее всего,
«продала» Александретту туркам. Уже к осени
1940-го из санджака были депортированы или
эмигрировали армяне, арабы, французы, курды,
греки, друзы. Таким образом, Турция с "подачи"
Великобритании
получила
стратегический

регион в Средиземноморье, в порты которого
(Искендерун, Дортиёл) и в близлежащие порты
Джейхан и Юмурталык были проложены в
1970-х – начале 2000-х высокомощные нефтепроводы
соответственно
из
Иракского
Курдистана, с сирийского Северо-Востока и из
бывшего советского Азербайджана. Кстати,
Турция в конце 30-х претендовала и на главный
сирийский порт – Латакию, но тогда её удалось
"отговорить"... Впоследствии с неоднократными призывами "освободить Александретту"
выступали не только Хафез Асад, но и другие
арабские лидеры - Муаммар Каддафи, Гамаль
Абдель Насер и Саддам Хуссейн.»… [20].
Мы вспомнили о трагедии нетурок
Александреттского санджака только потому, что
и до 2-й мировой войны турки-фашисты «играли» с временным «долготерпением» и своим, и
остального мира (а тогда, в 1938-41 гг., туркифашисты и не скрывали, что они – друзья и
союзники Адольфа Гитлера и, вообще, немецкого нацизма, вот им и потворствовали все те,
кто хотел оттянуть время начала войны с
Германией, т.е. Англия, Франция, США и СССР,
конечно же…). В частности, Александретта не
сразу была аннексирована. Вначале турки
«организовали» провозглашение так называемой
«Республики Хатай», цитата для примера:
«Государство Хатай (тур. Hatay Devleti, араб.
اﻹﺳﻜﻨﺪروﻧﺔ
)ﻟﻮاء,
также
известное
под
неформальным названием Республика Хатай переходное
политическое
образование,
формально существовавшее с 7 сентября 1938
года по 29 июня 1939 года. Оно было создано на
территории Александреттского санджака
французской мандатной территории Сирия и
Ливан, а затем аннексировано Турецкой
Республикой, образовав (вместе с районами
Эрзинь, Дёртйол и Хасса) ил Хатай» [21]. Так
что, как видим, у турок история постоянно
повторяется – и постоянно при потворстве
мировых держав. В 1939-40 гг. Турция «зачистила» от нетурок Александреттский санджак,
«прицепив» к себе эту территорию, в 1974-75 гг.
зачистила от нетурок (в основном – от греков и
армян) Северный Кипр и намерена в 2021 г.
создать тут очередной «Хатай», дабы затем за
какое-то время и эту территорию «прицепить» к
себе. На очереди – конечно же, Северная Сирия
и… да, именно – армянский Арцах, который уже
расчленён и частично оккупирован.
Такая же судьба – фактического нового
турецкого «вилайята» – уготована и оккупированной части Республиики Арцах. Почти год
прошёл со дня начала осенней войны 2020 года –
но сейчас всем известно, что далеко не все
террористы и наёмники (из Сирии и Ливии),
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которых в Закавказье «завезла» Турция, вернулись в свои страны. Напротив – энное количество тысяч террористов и наёмников осталось…в
оккупированной части Арцаха. И, кстати, после
атак в направлении посёлка Ерасх (Араратский
марз Армении) именно в тюркских источниках
«гуляет» версия – как только захватят турки эту
часть Армении, то в Ерасх и близлежащее село
Тигранашен «завезут» террористов-суннитов, –
надо полагать, на «постоянное место жительства» с оружием в руках. И этим террористам, видимо, как и террористам, которым
«определили» в качестве «постоянного места
жительства» оккупированные части Республики
Арцах, тут же сварганят… паспорта лжеазербайджана (почему «лже» – читать выше по
тексту, реальный, настоящий Азербайджан –
только один, и это – северные провинции соседнего Ирана), т.е. гособразования кавказских
татар. В Арцахе этот процесс начался практически сразу после оккупации, и раздаче паспортов «кавказа-татарии» террористам сообщалось
ещё в ноябре 2020 г. Причём наличие в зоне
войны в Арцахе суннитских радикалов-террористов, ещё раз подчеркнём, осенью 2020 г. не
вызывало сомнений ни у Запада, ни у России, ни
у Ирана [22]. И не надо заниматься обманом или
самообманом – выдача паспортов лже-азербайджана («кавказа-татарии») означает то же
самое, что если бы им (т.е. террористам)
выдавали паспорта Турции, как это делалось и
делается в Северной Сирии. Дело не только в
широко
известной
формулировке
отца
нынешнего «президента» кавказских татар,
курда И. Алиева, – а именно, бывшего генерала
бывшего КГБ СССР Гейдара Алиева: «Мы один
народ – два государства» [23]. После мая и
июня 2021 г. в том, что лже-азербайджан фактически оккупирован Турцией и по сути является
«Восточной Турцией», мало кто сомневается – и
в мире, и в России. Впрочем, всё ещё есть
дурацкие «надежды» на то, что, мол, «Баку,
возможно, осознаёт опасность «тесных турецких объятий». «Слишком тесный союз угрожает
самостоятельности,
субъектности
азербайджанской элиты. Ещё одна возможная
причина – стремление сохранить хорошие отношения с Москвой, которая негативно относится к тем военным союзам на постсоветском
пространстве, в которые не входит», как
выразился в июне 2021-го ведущий научный
сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО (Россия) Николай
Силаев [24].
Однако даже в России есть эксперты – и
таких большинство! – которые уверены: как
такового, алиевского «государства» больше нет

– есть «придаток» Турции на Кавказе… 1-ый
зампредседателя Комитета по делам СНГ,
евразийской интеграции и связям с соотечественниками Госдумы РФ, руководитель
Института стран СНГ Константин Затулин в
июне 2021 г. высказался достаточно чётко и
жёстко: «Неспециалисту сегодня трудно разобраться, где заканчивается Турция, и где
начинается Азербайджан. Там провозглашается военно-политический союз, стороны
рассматривают любое покушение с третьей
стороны как угрозу двум сторонам. В декларации не удержались от того, чтобы несколько
раз не упомянуть Армению, не отпраздновать
победу, и даже прописали осуждение любых
шагов, связанных с признанием Геноцида армян.
Азербайджан полностью под этим подписывается». К. Затулин считает очевидным, что
Азербайджан и Турция «сливаются», пытаясь
при этом сделать хорошую мину при плохой
игре [25]. А вот и косвенное доказательство –
турецкие националисты-неофашисты открыли
«школу» широко известной террористической
организации «Боз курт» («Серые волки») в
оккупированном арцахском городе Шуши.
Нужны ли ещё доказательство, что лжеазербайджан («кавказа-татария») это именно
часть Турции, а не независимая республика?
Отсюда и наш утвердительный вывод: раздача
сирийским и ливийским террористам паспортов
лже-азербайджана равносильно тому, что им
выдают турецкие паспорта, как выдаются турецкие паспорта террористам и населению в
оккупированных районах Северной Сирии.
1939-40 гг. – «купленная» (у Франции)
аннексия Александреттского санджака, то есть –
«отгрыз» территории от той же Сирии, 2021 г. –
начало «согласованного» (как мы считаем – с
США и Россией) расчленения Кипра и аннексии
Северного Кипра, и 2021 г. – многократные
озвучивания намерения «заглатывания» Турцией
Северной Сирии, Арцаха и лже-азербайджана
(«кавказа-татарии»). Всё это говорит лишь об
одном – визуально «не просматривающиеся»
мировые «опекуны» Турции постоянно толкают
Анкару на агрессию и экспансию ИМЕННО НА
ВОСТОК, своеобразный турецкий «дранг нах
Остен», образно выражаясь. Так в чём же не
прав автор данных строк, утверждая: Россия
примкнула к США, Израилю и реально будет
рада, если Турция начнёт войну или прокси-войну
против Ирана и Китая?.. Если бы Россия
реально была заинтересована в том, чтобы не
допустить турецкой агрессии, то ещё с 2015-16
гг. в той самой Северной Сирии, и тем более – в
2020 г. в армянском Арцахе, сделала бы всё
возможное, чтобы турки были бы вышвырнуты и
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из Северной Сирии, и их Арцаха. Но мы знаем –
напротив: власти России усиленно «зазывают»
турков в «мирный (Астанинский) процесс» по
Сирии, сейчас «дали место» в Арцахе под видом
так называемого «Rusya-Türkiye Ortak Merkezi»
– совместного мониторингового центра для
контроля за прекращением огня в Нагорном
Карабахе, а по сути – это «узаконение» размещения в Арцахе турецкой армии, кто бы и что
бы ни пытался сказать в противовес нашему
утверждению [26].
Логика и событий, и нашего текста предполагает также, чтобы мы хотя бы попытались
поверхностно – пусть пока и поверхностно!.. –
изучить, что же готовы предпринять те страны,
против которых США, Израиль и Россия (как мы
предполагаем)
совместными
усилиями
«толкают» Турцию. Скажем сразу – с Ираном
проблем больше, ибо мир ещё с 1992 г. знает,
что США и Израиль очень давно начали готовить турков к войне против Ирана. Два беглых
бывших сотрудника турецкой спецслужбы MIT
ещё в начале 90-х годов дали признательные
показания об этом. И, кстати, в то время шли
«слухи» о том, что турецкий президент Тургут
Озал поплатился жизнью именно за то, что
испугался «предложений» США и отказался от
«идеи» о войне с Ираном. В 1996 г. сорвался
этот план ещё раз – тоже испугавшись, другой
турецкий президент – Сулейман Демирель,
неожиданной, «мгновенной» поездкой в Тегеран
сорвал шаги своего правительства под предводительством премьер-министра Тансу Чиллер,
что вынудило последнюю уйти в отставку и,
вообще, из политики, хотя она и генералитет уже
начали вооружённые провокации в иранском
приграничье – вплоть до авианалётов и т.д. В
свою очередь, это вызвало внутриполитический
кризис в Турции – а также… появление «феномена» под руководством спецслужб США,
известном и в сегодняшней политической жизни
Турции – «умеренные исламисты», протяжённостью от Н. Эрбакана до сегодняшнего Р.
Эрдогана…
И дабы не пытаться «объять необъятное»,
поскольку только лишь рассказ о контрмерах
Ирана против планов Турции и стоящих за
Анкарой сил займёт громаднейшие объёмы
печатного текста, мы посмотрим лишь некоторые аспекты, связанные, допустим, с Северной
Сирией и Афганистаном. Тем не менее, не желая
излишне углубляться в далёкое и недалёкое
прошлое, но стремясь показать, что и Иран занят
противодейстивем пантюркизму, мы изложим
самые последние данные, связанные с распространением терроризма и в Сирии, и в
Афганистане. На первый взгляд, там не будет

говориться о конкретно Турции и протурецких
террористах. Но на самом деле – речь идёт не
только о США и Израиле, но и о Турции,
поскольку вместе с США и Израилем, самое
деятельное участие в распространении терроризма на Ближнем Востоке и Афганистане
(причём с 2012 года) принимала и принимает
именно современная Турция. Итак, из-за стратегической
катастрофы,
произошедшей
с
Республикой Арцах и сейчас происходящей с
Арменией, мы вынуждены часто обращаться к
теме о ситуации на Ближнем Востоке, в
частности – в Сирии и вокруг этой страны. И,
видимо, такое положение продлится неизвестно
сколько. Ряд событий и заявлений, имевших
место 20 июля 2021 г., вольно или невольно
наталкивают на предположение, что в Сирии и
США, и Россия начинают новую «игру». И, не
исключено, что новая «игра» может быть связана с готовящимися стратегическими изменениями в Афганистане и вокруг данной страны.
Однако, как это ни покажется странным,
импульс на новую «игру» в Сирии исходит… из
Ирана. Но давайте – обо всём по порядку.
20 июля 2021 г. в дневное время, спецпредставитель президента РФ по Афганистану,
директор 2-го департамента Азии МИД России
Замир Кабулов на онлайн-дискуссии в международном дискуссионном клубе «Валдай»
неожиданно заявил: «Россия располагает
фактами сотрудничества США с «Исламским
государством» (ИГ) в Афганистане» [27].
Москва очень давно «молчала» о связи США с
этой террористической группировкой, и вот –
неожиданность: МИД России прямо обвиняет
США в сотрудничестве, а не просто «в связях» с
группировкой ИГ, пусть даже и в Афганистане, а
не в Сирии. Но нетрудно понять, что господин
Кабулов фактически возвращает мировую
общественность к официальным заявлениям
Ирана периода 2016-19 годов, в которых Тегеран
обвинял США и Турцию в том, что, потерпев
поражение в Сирии, инициаторы и создатели
террористической группировки ИГ организовали
переброску террористов, оставшихся в живых,
из Сирии и Ирака именно в Афганистан. И это –
одна из причин, по которым мы считаем, что
импульс на новую «игру» между США и
Россией по Сирии поступил именно из Ирана.
Есть тут и такой нюанс. Начиная с июня
прошлого года американские СМИ, а за ними и
часть европейских пытаются поддерживать
пропагандистский вброс газеты «The New York
Times» «о сотрудничестве российских спецслужб с талибами». Пресс-секретарь президента
России Дмитрий Песков назвал данную
публикацию ложью и «абсолютной уткой», а
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МИД России охарактеризовал как содержащую
заведомо ложную информацию. Позднее инсинуации
неоднократно
опровергали
и
представители Пентагона США, и президент
Дональд Трамп. В итоге и руководитель
аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз
был вынужден специально заявить, что «на
самом деле эти сведения не имели под собой
оснований». Но в апреле 2021 г. уже в
администрации Джо Байдена вновь вытряхнули
из ящика старый тезис: если верить Белому
дому, разведывательное сообщество США в той
или иной степени уверено, «что российские
сотрудники спецслужб старались подталкивать „Талибан“ к нападениям на американский
контингент и персонал коалиции в 2019 году и,
возможно, раньше, включая финансовые компенсации». Так что реплика З. Кабулова может
восприниматься и как «ответ» России на
«обновлённые» обвинения в связи Москвы с
«талибами», которые запустила администрация
Байдена.
Может – но не должна так восприниматься.
Потому что несколькими часами позже, чем
прозвучало заявление З. Кабулова (о связи США
с террористами ИГ), «проснулось» и правительство Сирии. Как сообщало сирийское
агентство SANA, 20 июля МИД Сирии обвинило
конкретно Израиль (!) … в поддержке всех
террористов, которые продолжают воевать
против регулярной армии Сирии и ополченцевдобровольцев. В заявлении МИД Сирии сказано,
что воздушные атаки Израиля по сирийской
территории не спасут террористов «Джебхат анНусры», ИГ и «Белых касок» (неправительственная организация, опекаемая США и Англией) от
возмездия [28]. Этот документ сирийского
МИДа был связан с запуском ракет со стороны
Израиля в направлении юго-восточной части
Алеппо по целям в Ас-Сфире поздно вечером 19
июля. МИД Сирии отметило, что запуск ракет со
стороны Израиля происходил параллельно с
ракетными обстрелами районов провинции
Алеппо и северной части Хамы, организованными группировкой «Джебхат-ан-Нусра», базирующейся в провинции Идлиб. Ну, а группировка «Джебхат-ан-Нусра» (которую в
последние годы в западных СМИ называют как
«Джебхат Фатх аш-Шам» и «Хайят Тахрир ашШам») пользуется поддержкой со стороны
США, Турции и Саудовской Аравии. Дамаск
очень давно напрямую не обвинял Израиль в
фактической поддержке террористов. И вот –
неожиданность: практически сразу же после
обвинения З.Кабулова, о том, что США сотрудничают с террористами из ИГ, Сирия «вспоми-

нает», что и Израиль «играет» на стороне террористов.
Более глубокий анализ этих заявлений не
нужен – просто напомним, что ещё 7 лет назад, в
июле 2014 г. тогдашний замминистра иностранных дел Ирана Хоссейн-Амир Абдоллахиян
прямо обвинил спецслужбы США и Израиля в
создании группировки ИГ и развёртывании
террористической агрессии против Ирака и
Сирии. Влияние Ирана на правительство Сирии
известно. Сейчас мир убедился, что и Россия не
свободна от обязательств перед Ираном… И
ещё один нюанс – львиная доля протурецких
террористов в Северной Сирии входит как раз в
тот самый террористический конгломерат
«Хайят Тахрир аш-Шам», который, по сути,
является новой аватарой группировки «Джебхатан-Нусра», то есть – сирийского «филиала»
давно известной террористической группировки
«Аль-Каеда».
Цитата: «Джебхат ан-Нусра
(Фронт Победы) (араб.  )ﺟﺒﮭﺔ اﻟﻨﺼﺮة ﻷھﻞ اﻟﺸﺎمотделение
международной
исламистской
террористической организации «Аль-Каида» на
территории Сирии и Ливана» [29]. На наш
взгляд, больше ничего доказывать и не надо.
Группировка
«Аль-Каеда»,
как
таковая,
создавалась под руководством спецслужб США,
Израиля, Пакистан и Саудовской Аравии – и
именно в Афганистане, конкретно – для организации войны с контингентом советских войск в
данной стране…
Но ведь в этом преступном, террористическом конгломерате, действующем по сей день
в Северной Сирии, присутствуют и вооружённые формирования…уйгурским сепаратистовтеррористов, известных как «Исламское движение Восточного Туркестана» (ИДВТ). Называли
эту структуру и как «Туркестанская исламская
партия», «Туркестанское исламское движение» и
так далее. ИДВТ взяло на себя ответственность
более чем за 200 актов терроризма и в Китае, и
за пределами Китая (но против китайцев), в
результате которых погибли не менее 162
человек и более 440 получили ранения [30]. При
этом никто в мире не отрицает, что это – именно
террористическая организация и что в Сирии она
воюет на стороне именно «Джебхат-ан-Нусра»,
т.е. протурецкого конгломерата террористов
«Хайят Тахрир аш-Шам», а в Афганистане в
одно время – на стороне террористического
движения «Талибан». Но – нас не волнует
«история подвигов» террористов из ИДВТ, а вот
то, что, по некоторым так и не подтверждённым
данным, спецподразделения Китая при помощи
и активном вазимодействии (с китайскими
коллегами) со стороны военных советников
Ирана, дислоцированных в Сирии, уже в 2015 г.
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негласно побывали в Сирии и основательно
«зачистили» находящиеся там уйгурские формирования, – это очень даже интересно для нашего
исследования.
Однако время не стоит на месте. И вот
весной 2021 г. всё встало на свои места. Вот
сообщение от 29 марта, со стороны сирийского
оппозиционного интернет-ресурса «The Syrian
Observer» – в Турции, а также среди террористов, началась паника. Впервые за все годы
антитеррористической войны в Сирии, официальная делегация из КИТАЯ посетила
контролируемый правительственными войсками
Сирии район в провинции Идлиб. Большая часть
Идлиба, напомним ещё раз - остаётся под
преимущественным контролем так называемой
«вооружённой оппозиции». Но по факту – это
оккупация со стороны ТУРЦИИ и различных
протурецких группировок боевиков. И вот
именно сюда приехали китайцы… По сообщению «The Syrian Observer», губернатор Идлиба
(правительственный, а не турецкий) Мухаммед
Натуф принял китайскую делегацию в ХанШейхуне. Губернатор встретился, в частности, с
представителем китайской компании, специализирующейся в медицинской отрасли, и обсудил с
ними направления двустороннего сотрудничества. Мухаммед Натуф поблагодарил компанию за инициативу по предоставлению средств
для обнаружения коронавирусной инфекции
Covid-19 и медицинского оборудования для ряда
школ в сельской местности Идлиба [31]. А мы
уверены, что следует также отметить ещё один
нюанс – визит китайской делегацией в северозападный регион Сирии прошёл на фоне заключения между КНР и Ираном, одним из главных
союзников Дамаска, стратегического пакта –
тоже в марте 2021 г., но на неделю раньше, чем
китайская делегация прибыла в Идлиб.
Что же испугало турок и протурецких марионеток? Только два факта: 1) Китай больше не
скрывает, что поддерживает сирийского
президента Башара аль-Асада; 2) китайская
делегация не была «безобидной» – в неё, помимо
бизнесменов, входили военные и сотрудники сил
безопасности КНР. И эти военные и офицеры
служб безопасности Китая посетили несколько
посёлков вблизи линии соприкосновения
Сирийской армии с «вооружённой оппозицией»
к северо-западу от Хан-Шейхуна. То есть –
линии соприкосновения сирийцев с турками и
протурецкими бандами в провинции Идлиб.
Согласимся – есть от чего запаниковать Анкаре
и её марионеткам, китайцы «с предубеждением»
относятся ко всем туркам, и не исключено, что
Китай задумал начать противостояние Турции и
силам, которые явно и тайно стоят за Анкарой,

именно в Сирии – и именно в провинции Идлиб.
А теперь – внимание! – там в Идлибе, где стоит
Сирийская армия и считается, что власть в руках
сирийской администрации, гарантами-то являются не «российские миротворцы» и не
российские ВКС, а… совершенно верно –
иранские военные советники и та или иная проиранская, шиитская добровольческая организация ополченцев. Допустим – из ливанской
партии «Хезболлах», или иракской партии
«Катаиб Хезболлах», или даже – палестинцы из
ополченческого
движения
«Ярмук»
(по
названию крупнейшего лагеря палестинских
беженцев в предместьях Дамаска). Об участии
добровольцев-палестинских арабов в войне
против террористов в Сирии, как правило, в
России и на Западе почти не писали, но
известно, что формирования под флагом
«Ярмука» – это отряды двух организаций:
«Народного Фронта Освобождения Палестины»
(Главное командование) Ахмада Джебрила и
«Фатх аль-Интифада» (также известна как
«фракция Абу Мусы») [32].
Но паника с марта месяца 2021 г. усиливается и в Израиле. Причём к концу июля в
Израиле продолжали и паниковать, и думать –
например, «как же избавиться от китайской
напасти»? Мы уверены, что и у Израиля
«задрожали колени» именно в связи с визитом
китайцев в Сирию. Да ещё – представителей
китайской армии и спецслужб КНР. Панарабская
газета «Asharq Al-Awsat» (просаудовское
издание со штаб-квартирой в Лондоне) написала,
– причём со ссылкой на израильские СМИ, что
28 марта некий неназванный израильский министр сообщил, что военные и правительство
страны во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху были «глубоко разделены» по
поводу сирийского конфликта с момента его
начала в 2011 г. По словам высокопоставленного
чиновника
(название
возглавляемого
им
министерства также не приводится), часть
официальных лиц Израиля за последние 10 лет
рассматривали кризис в соседней арабской
стране как возможность свергнуть президента
Башара аль-Асада, в то время как другие
поддерживали его сохранение у власти. Анонимный министр при этом посетовал, что сторонники аль-Асада в Сирии в конечном итоге взяли
верх, что было «серьёзной ошибкой в пользу
Ирана». «Сегодня мы расплачиваемся за эту
ошибку», – сказал этот неназванный министр.
Некоторые противники аль-Асада в Израиле
считали, что настало время свергнуть его,
особенно после того, как сирийская оппозиция
проявила открытость в отношениях с ТельАвивом. Уже тогда было ясно, что его отставка
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«была бы невозможна без Израиля», утверждал
чиновник. Отдельные фракции сирийской вооружённой оппозиции «связались с Израилем», а
некоторые из их членов при этом «открыто
посетили Тель-Авив и заявили, что готовы к
миру». Они также запросили у Израиля
материально-техническую поддержку и оружие
для борьбы с режимом в Дамаске, продолжил
министр [33].
Что ж, вот и доказательство (пусть и
косвенное) правоты Ирана, да и автора данных
строк – как минимум, с 2012 года все те, кто
утверждал, что за террористической агрессией
против Сирии (а, значит, за группировкой
«Исламское государство» (ИГ) ) стоят не только
США, но и Израиль. Все годы войны в Сирии
военно-политическое
руководство
Израиля
действовало
строго
на
дистанции
от
непосредственного театра военных действий в
соседней стране. И на словах якобы придерживалось «нейтралитета». Но при этом израильская
армия наносила и продолжает наносить авиаудары вглубь сирийской территории, большей
частью – по проиранским формированиям,
воюющим на стороне Дамаска, осуществляет
провокации (против российского самолёта Ил20), а также лечит раненых и больных
террористов в своих военных госпиталях. Мы
считали и считаем это пассивным участием
Израиля в войне против Сирии – на стороне
террористов и Турции. Тем более, если учесть,
что авиаудары по Сирии Израиль начинает
наносить тогда, когда Сирийская армия и её
союзники начинают военные действия против
террористов, или же пытаются уговорить курдов
передать те участки Сирии, которые контролируют курды (в частности, из проамериканской
группировки SDF), под контроль правительства
Сирии. Все «камни» сирийского домино легли
на стол в одном строю: 1) Турция в союзе с
США и Израилем; 2) Китай – в союзе с Сирией,
Ираном, Россией и шиитскими ополченцами. И
сейчас мы вправе добавить – Израиль стоит
также и за агрессией Турции (ещё раз вспоминаем оценки российского эксперта Е. Сатановского…) против армянской Республики
Арцах, стоит также за попытками начать
расчленение Армении. Израиль, сионизм в
целом – не меньший враг Армянства, чем Турция и пантюркизм. Соответственно, враги
Армянства – также и те силы, те страны,
которые продолжают «защищать» Израиль, все
шаги сионистского государства в международной политике. И автор отлично помнит – в 1992
г. в Ереван приезжали делегации палестинских
арабов, которые предупреждали тогдашние
армянские власти – видимо, в том числе и о том,

кто же реальный враг Армении и армян
Арцаха… Ссылок на эту информацию не будет –
ссылка это сам автор данных строк, поскольку я
в 1992 г. работал ведущим экспертом в аппарате
Главного советника президента Армении по
национальной безопасности. И мне чужие
«подтверждения» просто не нужны…
Вернёмся же к вопросу о том, что китайская
официальная делегация абсолютно легально, не
скрываясь от «мирового сообщества» прибыла в
Северную Сирию, да ещё – в эпицентр турецкой оккупации, т.е. район Большого Идлиба.
Пусть и при иранской прямой помощи – Иран и
КНР стратегические союзники, чему порукой из
особый договор, заключённый сроком на 25 лет
с правом дальнейшей пролонгации. Как говорится, Америка – Америкой, а Россия – Россией,
но с момента «появления» в Северной Сирии
китайцев практически всё «пришло в движение».
Сообщение, поступившее 6 апреля 2021 г. с
Ближнего Востока, на наш взгляд, заставило
волноваться не только турков и протурецких
бандитов, но также и США, и Израиль. Дело в
том, что Иран почти открыто перебросил
ракеты малой и средней дальности из Ирака
в Сирию. Новая партия ракет была доставлена
проиранским ополченцам в Сирии, в регионе к
западу от реки Евфрат, 6 апреля сообщала
панарабская, просаудовская газета «Asharq AlAwsat» (штаб-квартира в Лондоне) со ссылкой
на свои местные источники в Сирии. По данным
этой газеты, оружейный груз включал «ракеты
малой и средней дальности». Они были
переброшены в провинцию Дейр-эз-Зор после
«незаконного пересечения границы с Ираком в
понедельник утром», добавляет «Asharq AlAwsat». Три военных автомобиля, принадлежащих проиранским ополченцам, и автомобиль,
принадлежащий 4-й бронетанковой дивизии
Вооружённых сил Сирии, сопровождали партию
ракет после того, как она вошла на территорию
этой арабской республики. Согласно информации, два грузовика были разгружены на складах,
принадлежащих афганскому (шиитскому, хезарейскому) ополчению «Фатимион», в сельской
местности к западу от административного
центра указанной провинции. Два других
грузовика направились на восток провинции
Ракка. Ещё группа автомобилей с ракетами
прошла также к местам дислокации пакистанских (шиитских) бойцов ополчения «Лива
Зайнабион» [34].
Про пакистанских шиитов, воюющих в
Сирии против турок и террористов, в СМИ
писалось гораздо меньше, чем о бойцах ополчения «Фатимион», хотя пакистанские шииты
воюют в Сирии с 2013 г. Немного информации –
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ополчение «Лива Зайнабион» сформировано и
обучено Стражами Исламской революции
(КСИР) и действует под их командованием.
Пакистанские шииты были объединены под
лозунгом вооружённой защиты Мечети Саиды
Зайнаб – одна из особо почитаемых мечетей
Сирии, в южных пригородах Дамаска. Погибших
бойцов пакистанские шииты хоронят главным
образом в Иране. Проиранские ополченцы из
«Фатимиона» и «Лива Зайнабион» размещены в
сельской местности провинции Дейр-эз-Зор к
западу от Евфрата – но в разных населённых
пунктах. Поддерживаемые Соединёнными Штатами формирования арабо-курдского альянса
«Сирийские демократические силы» (SDF)
развёрнуты к востоку от реки. Проиранские отряды, воюющие на стороне Дамаска, насчитывает около 15 000 бойцов разных национальностей, отмечает «Asharq Al-Awsat». Добавим к
этой информации – по другим источникам, суммарная численность отрядов «Фатимиона» и
«Лива Зайнабион» давно уже превышает 50 тыс.
человек, и не зря их в западных СМИ часто
именовали «второй армией Сирии». По данным,
которые, к сожалению, вряд ли в ближайшее
время удастся проверить и подтвердить, именно
шииты из «Фатимиона» и «Лива Зайнабион» в
2015 г. деятельно помогали китайцам «разбираться» с террористами-уйгурами из «Исламского движения Восточного Туркестана» (ИДВТ).
Информация о переброске иранцами партии
ракет из Ирака в Сирию, правда, никем не была
подтверждена, в том числе и пресловутыми
«независимыми источниками». Но «глухое молчание» Израиля в начале апреля 2021-го намекает на то, что сообщение газеты «Asharq AlAwsat» – правда. Отметим: сообщения о перевозке иранских ракет из Ирака в Сирию поступили после того, как 5 апреля замминистра
иностранных дел Ирана Аббас Арагчи ещё раз
публично отверг «любые прямые или косвенные
переговоры с США» по иранской атомной программе, как сообщало агентство «Mehr News»
[35], а также после того, как в тот же день генеральный директор разведывательного управления Минразведки ИРИ по провинции Восточный
Озарбожан заявил, что спецслужбы этой северозападной провинции арестовали израильского
шпиона и нескольких других лиц, связанных со
шпионскими службами других стран, но
отказался сообщить подробности. Более того, он
отметил, что Минразведки арестовало 19 членов
враждебной сети по обвинению в подрыве
денежно-кредитного сектора страны. По его
словам, в разоблаченной сети было обнаружено
более 50 000 чеков на сумму более 18
триллионов риалов, сообщало «Mehr News» [36].

Если мы немного отвлечёмся, то нельзя не
заметить ещё один нюанс. Тогда, в апреле 2021го, имел место и некий инцидент в ядерном
центре Ирана в городке Натанзе. И вот бывший
премьер-министр сионистского режима Израиля
Эхуд Ольмерт 15 апреля выразил обеспокоенность по поводу ответных действий Ирана в
связи с инцидентом в ядерном центре Натанзе –
причём, видимо, как тех действий, которые уже
состоялись, так и тех действий, которые могут
осуществляться в ближайшем будущем. Иран
сразу тогда заявил, что считает именно
сионистский режим ответственным за недавний
инцидент в Натанзе. Но Ольмерт сказал в
интервью WABC: «Я не уверен, что Израиль
сделал это, и советую иранцам сохранять
спокойствие». Эти слова Ольмерта, очевидно,
направлены больше на внутриизраильскую
аудиторию – мол, сионистский режим не боится
иранской угрозы. Ведь в дальнейшем Эхуд
Ольмерт выразил тревогу и обеспокоенность по
поводу мести Ирана и … призвал администрацию президента США Джо Байдена
«обеспечить безопасность Израиля» [37].
Ольмерт в годы своего правления в Израиле
считался одним из самых осведомлённых в
вопросах войны и обороны, и вот – он в страхе,
страх реально читается на его лице, если
рассматривать фотографии Ольмерта в середине
апреля. Иран действительно объявил, что
сионистов ожидают ответные меры за инцидент
в Натанзе. Этот инцидент произошёл в части
электрической распределительной сети объекта
«Шахид Ахмади Рошан» в Натанзе, центре
обогащения урана, расположенном в одноименном городе в центральной провинции
Ирана Эсфахан. В своей реакции на инцидент,
произошедший на ядерной площадке в Натанзе,
глава Организации по атомной энергии Ирана
(AEOI) Али-Акбар Салехи сказал, что Иран
оставляет за собой право действовать против
виновных в инциденте в Натанзе. КСИР Ирана
заявляет, что оставляет за собой право дать
надлежащий ответ на диверсию сионистского
режима на ядерном объекте «в нужное время и в
нужном месте». Судя по реакции Ольмерта,
сейчас в Тель-Авиве поняли, что ракетный удар
по израильскому ядерному центру в Димоне
(пустыня Негэв) – совсем не фантастика… Тем
более что… было и такое – кто-то «стрельнул»
по Израилю с территории Сирии, и ракета-то
упала… именно в пустыне Негев и совсем рядом
с израильским ядерным центром в Димоне,
правда, ракета была, как утверждалось, класса
«земля-воздух» и принадлежала к классу ракет
для установок С-300…
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И следующие сведения подтверждают наши
предположения. Военный советник Верховного
лидера Исламской Республики, бывший министр
обороны Ирана бригадный генерал Хоссейн
Дехган 16 апреля предупредил врагов о любых
враждебных действиях, добавив, что Иран
увеличит дальность действия своих ракет в ответ
на все типы угроз. Он сделал это заявление в
недавнем интервью телеканалу «Yemeni alMasirah TV»: «Любой враждебный шаг будет
встречен жёстким и практическим ответом в
должное время и в нужном месте, чтобы
противник больше не повторял свой шаг. Иран
полностью готов противостоять любой угрозе
или агрессии, и наши силы отслеживают все
враждебные движения». Бывший министр
обороны Ирана исключил любую возможность
переговоров по иранским ракетам, заявив, что
«ракетная мощь Ирана является "красной
линией" и не может быть предметом переговоров» [38]. Вот и всё! Увеличение дальности
иранских ракет связано с угрозами, и мы
увеличиваем дальность действия наших ракет в
соответствии с типами угроз, с которыми мы
сталкиваемся». Далее он сказал, что Иран не
видит ограничений на разработку своего оружия,
кроме оружия массового уничтожения (ОМУ),
которое он не стремится приобретать.
Он продолжил касаться недавнего акта
диверсии на иранском ядерном объекте в
Натанзе, в котором Иран обвинил израильский
режим, заявив, что «не имеет значения, кто
берёт на себя ответственность за нападение
на Натанзе или отрицает его. Важно то, что
это нападение произошло в рамках еврейскоарабо-американского треугольника, и Соединённые Штаты не могут отрицать ответственность за это». Генерал Дехган также указал на
недавние нападения на иранские корабли,
заявив, что враги стремились «создать атмосферу напряжённости и войны, и если будет
реакция с другой стороны, это будет естественной реакцией». Военный советник аятоллы
Сейеда Али Хоссейни Хаменеи также сказал, что
Иран продолжит свою военно-консультативную
роль в Сирии по запросу сирийского правительства. Он также заявил, что «наша обороноспособность отвечает интересам региона и не
будет противостоять исламским странам».
Интересно, что 16 апреля 2021 г. военные
США подверглись в Ираке второй за неделю (по
состоянию на апрель) воздушной атаке.
Согласно
сообщениям,
опубликованным
иракскими и саудовскими СМИ, база «Айн альАсад» в Ираке, где дислоцированы американские военные, была атакована в ночь на 16 апреля
тремя
беспилотниками.
Ближневосточные

источники распространили неподтверждённую
пока официально информацию об атаке дронов
на западе арабской республики, передавало 16
апреля иранское новостное агентство «Mehr
News». Иранский Telegram-канал «Sabereen
News», близкий к «силам сопротивления» в
Ближневосточном регионе, подтвердил, что в
ходе воздушной атаки были использованы 3
БПЛА. Это второе подобное нападение в
течение текущей недели на объекты ВС США в
Ираке после атаки в районе Эрбиля, на севере
арабской страны, отмечает «Mehr News» [39].
Так что Ольмерт обоснованно паниковал и
паникует и просит США «защитить Израиль».
Добавим – и не только он…
Но вот теперь отвлечёмся и от Китая с его
уйгурами, и от Северной Сирии, и от США с
Израилем. 21 апреля Гендиректор Транзита
Министерства дорог и городского развития
Ирана Амин Тарафо сделал заявление в
интервью информационному агентству «Mehr
News», подчеркнув: «Транзитный коридор
Персидский залив – Чёрное море будет создан
с целью развития транспортной системы
стран-членов и их совместной выгоды от
преимуществ и поощрения конкурентных
преимуществ. Транзитный коридор Персидский
залив – Чёрное море вступит в строй в
ближайшем
будущем».
Ещё
интересней
некоторые подробности, изложенные господином А. Тарафо. «После предложения этой
инициативы нашей страной (как попечителя
соглашения) в 2016 году и после проведения
четырех раундов экспертных переговоров в
Тегеране,
Софии,
Тбилиси
и
Тегеране,
соответственно, пятый раунд переговоров с
участием делегаций из Ирана, Армении, Грузии,
Болгарии и Греции прошёл в понедельник [то есть
19 апреля] в Ереване, – добавил он. – Учитывая
его
экономическую
эффективность
и
безопасность, запуск этого коридора увеличит
скорость азиатской торговли с Европой, и эта
привлекательность создаст всё больше и
больше привязки транзита к региональной и
международной торговле между Ираном и
странами Южного Кавказа и Черного моря».
Иранский госчиновник также подчеркнул, что к
соглашению о коридоре Персидский заливЧёрное море могут присоединиться другие
страны, если его участники согласятся [40].
Внимательно вчитайтесь в список стран,
которые назвал А. Тарафо в числе участников
коридора Персидский залив – Чёрное море.
Автор, кстати, в своих публичных выступлениях
и заявлениях очень давно называл и называет
этот иранский проект – вот именно, «Иранским
коридором». Обратили внимание на то, что в
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списке нет ни Турции, ни «кавказа-татарии»? Я
надеюсь, что этот факт все заметили. Кстати,
ещё 9 апреля Махмуд Оммати, зам.председателя
совета директоров Международной ассоциации
транспортных компаний остана Хорасан, заявил
государственному информагентству IRNA, что
недавняя блокировка Суэцкого канала в Египте
показала миру, что необходимо найти
альтернативные транспортные маршруты, в том
числе и через Иран, который может играть роль
коридора «Север-Юг» для глобальной торговли
[41]. Как мы видим, Тегеран переходит к
активной превентивной тактике нанесения
«чувствительных ударов» по планам и
интересам стран-членов условной «Антииранской лиги» (США, Израиль, Англия, Турция,
«кавкази-татаристан», Саудовская Аравия) –
ведь Суэц в Египте практически на 99% контролируется именно США, Израилем и Англией, и
их интересы в наибольшей степени пострадают,
если войдут в эксплуатацию альтернативные
коммуникации, пролегающие через Иран.
Заострим внимание на тонком намёке из
Тегерана – например, Турция может присоединиться к коридору Персидский залив - Чёрное
море, если, к примеру, не будут против
…скажем, Греция. Армения сейчас, как выражаюсь лично я, автор – «кайларастская» Армения –
это точно «служанка» Турции, Армения будет
«за»… То же самое касается и вероятного присоединения к «Иранскому коридору» фашистского
гособразования «кавказа-татарии», руководимого курдом И. Алиевым.
В связи с заявлениями М. Оммати и А.
Тарафо, как мы надеемся, даже последнему
неадекватно мыслящему в Ереване и Степанакерте, да даже – в Москве, Вашингтоне, ТельАвиве, и так далее, должно стать понятным,
почему так заторопились с вопросом о «Зангезурском коридоре» Турция и курд И. Алиев
весной текущего года, и почему этот курдаский
фашист во главе «кавказа-татарии» с 21 апреля
вновь угрожает напасть на Армению и аннексировать марз (область) Сюник. А кто всё ещё не
понимает или не хочет понимать – ну, таковым
автор советует никогда не заниматься политическими вопросами. И если мало кто понимает,
что «Иранский коридор» через Армению, о
котором договаривались в Ереване 19 апреля
2021 г. страны-участницы данного проекта и о
котором иранский чиновник А. Тарафо 21
апреля сего года предупредил, что очень скоро
«Иранский коридор» вступит в строй, – это не
просто иранский проект, а – иранская часть
китайского проекта-инициативы «Один пояс
– один путь», то, извините, но автор не в
состоянии изменить народную, многовековую

мудрость: «Дуракам законы не писаны». И
совершенно ясно, что там, где будет (да ещё – «в
ближайшем будущем»!) действовать «Иранский
коридор» к Чёрному морю через Армению, нет и
не может быть места для пантюркизма и
пантюркистского «проекта», который курд И.
Алиев пышно именует «Зангезурским коридором», то – повторим ещё раз народную мудрость: «Дуракам законы не писаны». Не для того
Китай, с помощью Ирана, пришёл в Северную
Сирию в район Большого Идлиба, чтобы в ещё
ближе расположенной к Китаю, чем Сирия,
нашей Армении допускать разгул пантюркизма
и «вольные шалости» России, которая сейчас
открыто заигрывает и с И. Алиевым, и с
турецким президентом Эрдоганом (в том числе –
и в Арцахе).
Вот и ещё информация о том, как Иран (и
мы считаем – при явном присутствии в его
«тени»
Китая)
готовится
противостоять
пантюркизму – да и сионизму, как мы добавим
совершенно осознанно, в нашем Закавказье. В
мае этого года мы обратили внимание на очень
интересные заявления из Ирана. Впервые один
из высокопоставленных военных этой страны
прямым текстом сказал о том, что иранская
армия и КСИР готовы к нанесению ударов по
«уязвимым местам» Израиля, если сионисты
всё-таки нападут на Иран. 5 мая в интервью
государственной
телерадиокомпании
IRIB
командующий КСИР бригадный генерал
Хоссейн Салами отметил, что оценивая недавние
события в регионе (т.е. на Ближнем Востоке),
любой человек может увидеть, что опровергается тезис о военной неуязвимости Израиля.
«Мы выявили уязвимые места Израиля, и теперь
сионистский режим можно победить одним
сокрушительным ударом, если сионисты развяжут вооружённый конфликт, – подчеркнул
генерал Салами. – Все уязвимости сионистского
режима были продемонстрированы за последние несколько месяцев, и после 10 инцидентов
может последовать одиннадцатый». Далее
командующий КСИР отметил, что Израиль
«особенно подвержен риску» из-за своей
зависимости от морской торговли, на которую,
по его словам, приходится 90% внешнего товарооборота этой страны. Морские маршруты
израильской торговли «можно легко нарушить»,
и, как утверждал Салами, относительно небольшой размер Израиля делает его абсолютно
уязвимым даже для «одного сокрушительного
удара»: «Их самая большая слабость в том, что
любое тактическое действие может привести
к их стратегическому поражению. Всего одна
операция может разрушить этот режим» [42].
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Неудивительно, что экспертов и аналитиков
из Израиля и США особо заинтересовал тезис о
«десяти инцидентах», и в Вашингтоне и ТельАвиве в тот же день (5 мая) начали вспоминать и
считать эти «инциденты», проверяя друг друга –
мол, неужели об этом говорил генерал Салами?
Вот рассуждения американского журнала
«Newsweek»: 1) видимо, продолжающаяся серия
кибер-атак, затронувшая десятки израильских
компаний, активизированная с конца 2020 года;
2) демонстративная казнь израильских шпионов
в северном иракском городе Эрбиль в январе
2021 года; 3) взрывы, потрясшие в феврале 2021
г. нефтегазовый израильский портовый город
Хайфа; 4) взрыв на израильском ракетном заводе
в апреле 2021 г.; 5) падение сирийской противовоздушной ракеты возле ядерного реактора
Израиля (центр в Димоне) в пустыне Негев, тоже
апрель; 6) недавний пожар, вспыхнувший в
международном аэропорту «Бен-Гурион» (ТельАвив). Как мы видим, американцы смогли
вспомнить только шесть «инцидентов», а Салами говорил о десяти. Итак, в США пока не могут
«найти» целых четыре «инцидента» из десяти,
которые воодушевили иранских военных [43].
Возможно, что мы когда-нибудь узнаем обо
всём, что имел в виду бригадный генерал
Салами, говоря о «десяти инцидентах» в Израиле. Но мы, конечно, помним, что 27 января
2021 г. официальный представитель Вооружённых сил Ирана бригадный генерал Абольфазл
Шекарчи предупредил мир о том, что Иран
«сравняет с землёй» Тель-Авив и Хайфу в случае
нападения Израиля на Исламскую Республику.
Это произошло на следующий день после того,
как начальник Генштаба Армии обороны
Израиля генерал-лейтенант Авив Кохави заявил,
что военное руководство сионистского государства разрабатывает новые планы противодействия ядерному потенциалу Тегерана. Иными
словами, «кенацнера кахцранум эн», как говорят
у нас в Армении, что можно перевести и так –
«тосты стали ещё слаще»… Тут просто надо
отчётливо понимать – удар по Израилю? Это
ослабит, а то и поставит на грань уничтожения
Турцию. Следовательно – и «кавказа-татарию»,
лже-азербаджан. И мы уверены, что эту истину
жёстко понимают и в Иране, и в Китае.
Но ситуация углублялась и расширялась. 16
мая председатель Комиссии по нацбезопасности,
обороне и внешней политике Мажлеса
(парламента) Исламской Республики Иран доктор Моджтаба Золнури, комментируя кавказотатарские провокации в отношении границ
Армении в марзе Сюник, жёстко заявил:
«Позиция Исламской Республики Иран очень
ясна и решительна: мы не принимаем каких-либо

изменений
в
регионе,
территориальная
целостность стран региона должна быть
сохранена. Мы также не принимаем какую-либо
надрегиональную силу у наших границ. Если
часть территории Армении захотят взять и
наши границы подвергнутся изменениям, то у
нас на этом фоне появится новый сосед, это
для нас неприемлемо. Существующие между
Ираном и Арменией границы должны быть
защищены и полностью сохранены» [44]. Как
ещё иранская политическая элита должна
«сказать» и марионеткам-торкам в Ереване, и
режиму курда И. Алиева, и Турии, да и – России,
что не потерпит на своей северной границе
никакого «Зангезурского коридора»? Ужесточим
формулировку господина Золнури: Иран не
позволит изменить свои северные границы, то
есть Иран не позволит ни Турции, ни режиму
курда И. Алиева, ни тем более внерегиональным
силам «торговаться» вокруг армяно-иранской
границы. Все ли поняли, что наш южный сосед
не шутит?.. Судя по всему – нет. Потому что –
ну, вот слабенькое «парирование» в том же мае
со стороны министра иностранных дел РФ
Сергея Лаврова: «Россия готова содействовать
Армении и Азербайджану в проведении работ по
демаркации границы», и – «Повода для нагнетания эмоций по ситуации в Сюникской области Армении нет» [45]. Ой как вы беззастенчиво
врёте, господин Лавров! Нам «на местах»
видней, чем вам на Смоленской площади – есть
или нет повода для…. И не «нагнетания эмоций», а для обоснованной обеспокоенности уже
не только населения Армении, а и всего мирового Армянства. Более того, – судя по всему, не
только у Ирана, но и его стратегического союзника Китая. На наш взгляд, России и, тем более,
её
армянскому
(тбилисцу
Калантарову)
министру иностранных дел давно пора отойти от
«линии» США, Израиля и Турции в вопросах,
связанных, впрочем – не только с Арцахом и
Закавказьем в целом, но и с Сирией. Пора стать
подлинным союзником – пусть и не армян,
руководство России, а хотя бы Сирии и Ирана,
перед которыми Кремль брал на себя чёткие и
конкретные обязательства, пусть даже и в 201516 годах…
А давайте, по возможности, вкратце
разберёмся, ну вот – кто же реально, «на земле»
разбивал террористов в той же Сирии!? Кто НА
САМОМ ДЕЛЕ с лета 2014-го (как минимум!)
спасал и спасает ту же Сирию, власть и
законность!? Прекратите горделиво смотреть на
себя и свои Вооружённые силы, граждане
России – не вы. Не русские. Не российская
армия. По крайней мере, ключевые битвы (за
Восточную Гуту и Восточный Алеппо, 2016-й)
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выигрывали у террористов и ТУРЦИИ (!)…
иранцы и проиранские шиитские ополчения со
всего мира, даже – из Индии! Нет, Россия есть в
Сирии. Туда-сюда дефилирует. Но никакие не
«Вагнеры», никакие не военные советники – всё
это мелочь. Максимум – парочка-другая-третья
каких-нибудь операций со стороны ограниченного контингента «военных инструкторов» по
линии
Сил
спецопераций
России.
Но
единичными операциями войну не переломить.
Ах, да – ещё и ВКС летает, бомбит. Террористов
– а не покровителей террористов, – типа Турции
и США. Разика 3-4 с Каспия (или ещё откуданибудь) показательно ударили крылатыми
ракетами «Калибр». Вот и всё. А там, «в поле»
воевали и воюют иранцы и шиитские ополчения,
именно у них – львиная доля жертв Сирийской
войны. Именно они (и не так, как Пальмиру –
«освободили», дали концерт, а потом «ушли»,
снова дав «место» террористам…), повторим,
освобождали Восточную Гуту (в предместьях
Дамаска) и Восточный Алеппо, именно они
вместе с Сирийской армией «выкуривали»
террористов из многочисленных и многокилометровых подземных тоннелей… А вот силы
ПВО при базе ВКС в Хмеймиме – вообще,
ерунда какая-то. НИЧУТЬ НЕ ЗАЩИЩАЮТ
Сирию и её небо от налётов Израиля и США.
Спрашивается – коли не защищаете, чего ж вы
там «потеряли»? Крупные «зарплаты» за военную службу в «горячей точке»? И не стыдно?!
Наверное – не стыдно, доходно… По крайней
мере, ещё ни разу подразделения ПВО и ПРО,
которые приданы военным базам РФ в Сирии, не
сбили ни одного военного самолёта ни Турции,
ни США, ни Израиля, несмотря на то, что эти
три страны в основном наносят удары по
наземным целям в Сирии, и множество случаев,
когда уничтожались вот именно гражданские
объекты и даже научные учреждения, гибли
гражданские лица, в том числе женщины и дети,
а не только военнослужащие Сирийской армии и
шиитские ополченцы. Это – факт, кто не верит –
милости просим, «пролистайте» официальные
военные сводки Сирийской армии… При этом и
российские военные знают – даже отряды
ливанской партии «Хезболлах» и формирования
иракской Народной милиции (шиитской) «Аль
Хашд ащ-Шааби» находятся в Сирии НА ЗАКОННЫХ ОСНОВАНИЯХ, ибо тоже приглашены сирийскими властями. Подчеркнём ещё
раз – в отличие от Израиля, а также «партнёров»
России в лице США и Турции.
Власти и законность в Венесуэле спасали
всё тот же Иран, а ещё – Китай. Россия спохватилась и для демонстративности разик-другой
направила в Венесуэлу бомбардировщики – мол,

смотрите, «я тоже тут в Венесуэле». Ага! Как
будто в мире никто не знает, что ой как многими
конкретными сферами, в том числе и по линии
безопасности Венесуэлы, в том числе – в сфере
энергетической безопасности, «командуют»
именно спецы из Китая! Ну, а Иран оказал
южно-американцам конкретику – за считанные
месяцы сформировал и обучил методам войны
«на пересечённой местности» не менее 50 тысяч
венесуэльцев, главным образом – неграмотных
или полуграмотных индейцев сельвы. И – тут же
«стихли» Колумбия и Бразилия, которые по
«наводке» США готовились к вторжению в
Венесуэлу… Молодец президент Мадуро!
Остался верен геополитическому выбору
полковника, президента Венесуэлы Уго Чавеса.
В том числе – потому что НЕ ПОВЕРИЛ в «заверения» президента РФ В. Путина. Вот и уничтоженной и униженной с помощью «внутренних
торков» (и это – НЕ ОСКОРБЛЕНИЕ, чтобы это
понять, было бы достаточно хотя бы раз или два
самолично участвовать в митингах оппозиции и
послушать, как называют «власти Армении» в
народе) Армении (причём ещё со времени
президента Сержа Саргсяна) следовали не на
Запад или Россию смотреть и «ждать слова», а
ИДТИ К КИТАЮ, УМОЛЯТЬ ИРАН – да-да, о
той самой деятельной помощи. И не было бы в
Ереване сейчас «правительства внутренних торков» и агента пантюркизма «на престоле». Почему «идти к Китаю» – нам представляется, и так
понятно. А вот почему «умолять Иран» –
поясним: в своё время почти все мировые СМИ
писали, что до того, как в 2015-м В. Путин
принял решение «войти в Сирию», в Москве с
рядом неофициальных визитов побывал и вёл
соответствующие переговоры великомученик (в
Иране он официально возведён в великомученики), легендарный генерал-лейтенант,
командующий спецназом «Кодс» КСИР Ирана
Кассем Солеймани, убитый американцами 3
января 2020 г. в Багдадском аэропорту. Как
видите, иранский генерал умел «убеждать»
всяких чиновников и военных в Москве…
А вот сейчас – по крайней мере, пока в
Ереване не свергнуты «внутренние торки»,
Армянской нации приходится уповать только на
то, что Божественное Проведение, да и сами
враги армян что-то сделают, чтобы Армения
«спаслась» от расформирования. Итак, турки и
кавказские татары сами попытались «ввести в
игру», направленную против Армении и
Армянской нации, также и Китай. Произошло
это в Баку 1 июля 2021 г. – в день, когда Китай
широко и очень громко отмечал 100-летие Компартии Китая. Первую попытку предприняли
«младшие турки» – кочевое племя кавказских
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татар, когда в этот день министр экономики лжеазербеджана, некто Микаил Джаббаров решил
встретиться с послом Китая в Баку госпожой Гуо
Минь, и якобы китайский посол заявил «младшему турку» – мол, «Зангезурский транспортный коридор внесёт вклад в транспортный
проект Китая «Один пояс – один путь»». По
крайней мере, так «отрапортовали» СМИ этого
плацдарма пантюркизма [46]. «Плацдарм пантюркизма» – это не наше определение, напомним: именно так квалифицировал лже-азербеджан русский (!) генерал-лейтенант Антон
Иванович Деникин ещё в далёком 1919 году. А
сегодня «политики» и «дипломаты» РФ делают
усиленно вид, что – ой, ну что вы! Нет пантюркизма – «турки наши братишки»… Ну-ну, –
позволим себе далеко не научные и не исследовательские оценки: братайтесь дальше с турком,
пока весь Кавказ не потеряете «заради
братишкинства» с турком. Видимо, кто-то
позабыл, что даже в 2002 г. сами российские
СМИ и официальные источники сообщали о
десятках убитых турецких наёмниках в
Чеченской автономии, которые при проверках
оказывались… кадровыми военными турецкой
армии «в отставке». Кто не поверит автору
данных строк – что ж, поднимайте архивы
российских же СМИ, отчёты Минобороны РФ,
проверяйте.
Но вернёмся к китайской теме. 2 июля 2021
г. посол Китая в Армении Фань Юн заявил в
Ереване журналистам, комментируя «утку» из
Баку: «Китайская сторона не высказывала
такого мнения». Более того, Фань Юн заверил,
что вышеупомянутую ситуацию они уже обсуждали с «азербайджанскими коллегами». При
этом Пекин, конечно, выражает надежду, что
конфликт между Арменией и лже-азербаджаном
может быть разрешён путём переговоров, и
готов внести свой вклад в поддержание мира
[47]. Мы понимаем, что для большинства
читателей и, видимо, большинства граждан
Армении, а то и России, этот дипломатический
инцидент между Баку и Пекином ни о чём не
говорит. Поэтому постараемся объяснить.
Турция в лице того самого министра, некого М.
Джаббарова начала сложную «игру» против
Китая, прекрасно зная, что Пекин уже несколько
лет назад фактически отверг турецкие притязания – получить «контрольный пакет акций» по
контролю за той самой экономической
инициативой Китая «Один пояс – один путь».
Такое «задание» дали Турции как минимум три
мировых центра – США, Великобритания и
Сионизм (т.е. Израиль – как вершина Сионизма).
Всего лишь один «сигнальный» поездной состав
пошёл тогда из КНР в Среднюю Азию, потом с

помощью паромной переправы добрался до
Баку, и оттуда – в Тифлис и Турцию. И всё –
больше китайские коммунисты ни одного даже
просто
«проверочного»
железнодорожного
локомотива по этому «турецкому пути» не
отправляли. Поведение высшего руководства
КНР говорило – китайцы прекрасно знают о
далеко идущих программах Турции, Запада и
Сионизма. Китайцы на 100% уверены, что идёт
целенаправленная, планомерная и тщательная
«работа» по созданию множества различных
плацдармов, с которых в ближайшее будущее
предпримут многочисленные и самые разнообразные «атаки» против Китая.
И вот сейчас турки и кавказские татары
идут на вторую попытку «сломать» Китай – так
сказать, «двигая» идею о так называемом
«Зангезурском коридоре». То есть – пытаясь
привлечь на свою сторону Китай в сугубо
антиармянской инициативе. Автор данных
строк, основываясь на объективных наблюдениях, верит именно послу КНР в Ереване Фань
Юну, а не туркским СМИ. Объяснять, в чём тут
дело, это будет очень долго и длинно. Поэтому я
укажу только на 2 фактора, о которых многие не
знают или уже забыли. Первый – даже посол
Ирана в Баку Сейед Аббас Мусави недавно
перед кавказскими татарами вполне определённо
сказал, что Иран не против разблокировки
коммуникаций в регионе, но категорически
против любого «коридора», который имеет в
виду нарушение территориальной целостности.
Да – господин Мусави не сказал, что Иран
против конкретно захвата и аннексии территории Армении. Но все ведь понимают, что посол
Ирана, в какой бы стране он ни работал,
отражает позицию МИД Ирана. А позиция МИД
Ирана озвучена в феврале в Ереване – для
Тегерана вопрос о территории Армении является
«красной линией». В этой формулировке
содержится позиция Ирана по отношению к
Сюнику-Зангезуру и всей Армении. А теперь –
главное: союзником Китая по всей планете
является НЕ РОССИЯ, которая сейчас «играет»
в ту же «игру», которую начали США,
Великобритания, Израиль и Турция, а именно
Исламская Республика Иран. Можем повторить
ещё раз: это Ирано-китайское сотрудничество на
99% спасло законное правительство Венесуэлы
во главе с президентом Н. Мадуро [48] , Иранокитайское сотрудничество сейчас привело к
тому, что даже премьер-министр Пакистана
Имран Хан начал выступать с критикой США
(по Афганистану), и так далее [49].
Второй – турки и их марионетки буквально
«гадят под себя» от осознания того, что с
помощью Ирана военные и спецслужбы Китая
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уже пришли в Северную Сирию. Хочу напомнить любой силе, даже отъявленно руссоненавистническим политикам и «негосударственным
общественным организациям» Армении, начиная с жехапета [«начальника грязи, охлоса»],
торка и агента антиармянских кругов Пашиногли (кто хочет – Никола Пашиняна), – Россия,
подчинившаяся диктату США и Израиля,
истинным армянам не нужна, поэтому можете
кричать и писать что хотите. А вот ваши «шутки» на поприще «служения» Сионизму,
пантюркизму и США, направленные против
Китая и его союзника, кончатся и для вас, и для
страны, которую вы сейчас возглавляете, очень
бесперспективным финалом. Пострадает же,
конечно – как всегда, любой рядовой армянин.
Китай умеет веками помнить причинённое ему
зло и веками мстить, – так же в точности, как он
(Китай) жестоко отомстил монголам за все
антикитайские деяния некоего Тэмучина
(Чингиз-хана)… Мы не зря выделили слова
посла Фань Юна о том, что «Китай готов внести свой вклад в поддержание мира» в
Закавказье. Это означает, что турки и их все
закавказские марионетки вскоре получат
большой контрудар со стороны Китая. И,
наконец, обращаю внимание турков и протурков
на слова председателя КНР Си Цзиньпина,
официально произнесённые 1 июля: «Китайский
народ выступает за справедливость, он не
боится насилия, наша нация обладает сильным
чувством национальной гордости и уверенностью… Китайский народ не приемлет попыток внешних сил третировать, угнетать и
порабощать его. А тот, кто вздумает попробовать это, натолкнëтся на железную стену
плоти и крови китайского народа численностью
1,4 млрд. человек и разобьëт себе голову» [50].
Но это ещё не всё. Армения – и у Китая
«мелкая фишка» в крупной «игре». В начале
июля 2021 г. мир уже во второй раз подряд был
вынужден обращать внимание на новую роль
Китая. Который, как мы сообщали выше по
тексту, недавно широко отмечал 100-летие
Компартии Китая. Мы также сообщали, что
посол Китая в Армении (неожиданно для турок
и кавказских татар) опроверг (2 июля)
сообщения бакинских СМИ о том, что якобы
Пекин приветствует планы Эрдогана и Алиева
по отторжению армянского Сюника. Не будем
«играть» в слова – упорные утверждения Анкары и Баку о так называемом «Зангезурском
коридоре» (какой бы страной ни поддерживалась болтовня турок) означают, что турки и
кавказские татары готовятся к тому, что
ереванские предатели «подарят» им, вслед за
Арцахом, и армянский марз (область) Сюник…

А то и – ещё больше армянской земли. Как бы и
что бы сейчас ни говорили «кайларасты» («партия» исполняющего обязанности НЕПОНЯТНО
КОГО…) и их главарь торк Пашин-огли – никто
в Армении не верит предателям Родины. Чем
больше людей вне Армении поймут, что власть в
руках именно главаря протурецкой бандгруппы
– тем быстрей произойдёт демонтаж марионеточной клики пособников пантюркизма в
Ереване… Между тем, заявление китайского
посла (в Ереване) Фань Юна – это в том числе
сигнал и ереванским протурецким марионеткам,
и курду И. Алиеву, и самой Турции, но также –
И РОССИИ, о том, что официальный Пекин
увеличит свою роль и, видимо, присутствие в
Закавказье.
И вот Китай (в июле) подал ещё один
сигнал о том, что сфера его интересов – это вся
планета, а не только Азия, не только Дальний
Восток и Азиатско-Тихоокеанский регион
(АТР). 3 июля на страницах китайского
интернет-портала «Guancha» был опубликован
материал, посвящённый масштабным военным
учениям НАТО, которые проходят в эти дни в
водах Чёрного моря. Китайские авторы
отмечают, что напряжённость в регионе растёт
по мере того, как всё больше кораблей НАТО
отправляются в поход, чтобы принять участие в
учениях «Sea Breeze-2021». К военно-морской
группировке этого фашистского агрессивного
блока уже присоединились итальянский фрегат
«ITS Virginio Fasan», турецкий «TCG Barbaros»,
румынский корабль «ROS Regina Maria». А
ранее прибыл фрегат из США, те провокации,
которые осуществляли поблизости от Крыма
англичане и голландцы, сейчас являются
предметом обсуждения во всех мировых СМИ,
потому что русские ответили адекватно и жёстко
– открыли предупредительный огонь по провокаторам. Пусть и огонь не на поражение, а –
только предупредительный. Читатели китайского портала отреагировали на эскалацию у
берегов Крымского полуострова. По их мнению,
Россия не должна закрывать глаза на такие
провокации. Комментаторы не без доли юмора
ответили на усиление сил НАТО в регионе. Вот
некоторые из их высказываний: «Сейчас Чёрное
море похоже на пруд, полный рыб. России
нужно не медлить и выловить как можно больший улов», – убеждён некий «@ArronZhang».
«Мне вот интересно, смогут ли эти три
корабля продержаться в реальном бою хотя бы
три минуты», - интересуется читатель под
ником «Звёздные воспоминания». «Румыния,
Италия, Нидерланды. У них что, всё это время
были корабли? Очень странно», – иронично
отметил «@guan_15876173». «НАТО играет с
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Северного Кипра – тому красноречивое
доказательство…[52].
Как может заметить практически любой
читатель, обративший внимание на данный
материал, мы сейчас не в состоянии завершить
наше исследоавние, и данное конкретное изложение остаётся как бы не совсем завершённым,
учитывая, что изо дня в день всё более
драматизируется ситуация и в Закавказье, и в
Северной Сирии, и в Афганистане. Но ведь, как
мы помним, пресловутое «Правило бумеранга»,
в том числе в политике, никто ведь не в силах
отменить. И если даже сегодняшняя Армения
вместе с Арцахом вообще исчезнут как понятия
политики и географии, «правило бумеранга»
сработает. Пусть и через очередные 70-80 лет.
Все те, кто сегодня занят поощрением пантюркизма и пантюркистов, тоже исчезнут. И
некоторые из них – глобально и безвозвратно…
«Не делай зла – вернётся бумерангом»,
предупреждает со Средневековья великий
иранский поэт и философ Омар Хайям. Призыв к
прямым и скрытым опекунам и вдохновителям
пантюркизма – так сказать, в стихотворной
форме, ещё более «прикладной»:

огнём! Но НАТО - это всего лишь игрушка США.
Продолжайте играть, и вас уничтожат», –
предупредил пользователь «@Dan-dan-dan».
Относительно мотивации Запада выдвигаются
различные теории. К примеру, некоторые
пользователи считают, что США добиваются
заключения военного союза между Россией и
Китаем, чтобы формально привязать к себе
Евросоюз и побуждать Россию наживать себе
врагов на Западе [51].
Но хуже всего для Запада то обстоятельство, что данный китайский портал, как
оказалось, …«имеет отношение» к высокопоставленным военным кругам Китайской
Народной Республики. «Убивает» и НАТО, и
Запад финальный вывод авторов данного
материала – «Китай не советует Западу испытывать
судьбу
и
предостерегает
от
провокаций на Чёрном море». Что ж, коммунисты Китая вполне ясно сказали, что Чёрное
море (а за ним – и проливы Босфор и
Дарданеллы, и Средиземное море…) входит в
зону интересов Китая… Ещё раз напомним – в
2020-м с помощью Ирана китайцы уже
оказались в Северной Сирии. То есть – «очень
близко» к сирийскому побережью Средиземного
моря. И если мы вспомним о том, что 19 мая в
Ереване Иран подтвердил, что проект Иранского
коридора «Персидский залив – Чёрное море»
будет реализован, причём очень даже скоро… то
наш вывод ПРОСТ: коль скоро для сегодняшней
России турки и Турция – это «братишки русских
и России», то российские военные больше не
могут рассматриваться, как единственная или
главная составляющая безопасности территории
и населения Армении. Дай-то Бог, чтобы сами
Иран и Китай заставили бы антиармянские
власти Армении дать вынужденное согласие на
размещение иранских и китайских военных баз
на всё протяжении Иранского коридора, который (и – давно!!!) включён в рамки экономической инициативы Китая «Один пояс – один
путь». Российские военные – увы, НЕ МОГУТ
БЫТЬ гарантами для интересов Китая и Ирана, у
которых – сугубо свои «счёты» с этими самыми
«братишками русских», т.е. турками и
марионетками Турции, будь то в Баку или в
Ереване. Одной России присутствовать в
Армении – это уже мало и НЕНАДЁЖНО для
Армении и армян, коль скоро Россия В. Путина
«братствует» с Турцией и турками. Уж извиняй,
Белокаменная – братишки турок и турецких
марионеток у подлинных армян не пользуются
НИКАКИМ ДОВЕРИЕМ. Точно так же, как и
Запад с НАТО, которые, например, постоянно
«защищают» турецкие интересы в «споре» с
греческой нацией, и продолжающаяся оккупация

«Не стоит дёргать Тигра за усы,
Если нет уверенности в силах.
Иначе же подарит бусы,
Сжав шею с кровью на клыках.
Не стоит дёргать Тигра за усы,
Пусть даже он почти ручной,
Так проверяя свои шансы,
Нелепой в сущности игрой.
… Не дёргай Тигра, не буди
В котёнке яростного зверя…».
И всегда помните, братья и покровители
Турции – Восток тоньше, как духовная материя,
чем вы даже в состоянии себе представить… В
Северной Сирии иранцы уже дали «место»
Китаю. Автор не сомневается, что при
продолжении протурецко-протуркской политике
России в Армении, в Арцахе и в целом в
Закавказье, Иран даст «место» Китаю и в нашем
регионе. 25-летний стратегический договор – это
не шутка и не смешные (по суммам) подачки
«помощи» продажной части общественности
Армении, идущие «по линии» США или
Евросоюза.
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Ամփոփում. Այս հոդվածում հիմնական շեշտը դրվում է «ալ-Կաիդա»-ի կողմից հայտարարված ջիհադական
պայքարի հակարևմտականության բաղադրիչի վրա: Հոդվածում նախ ներկայացվում է մինչև 20-րդ դարի
սկիզբ տեղի ունեցած իրադարձությունները կապված հակարևմտականության և հատկապես հակամերիկյան
գաղափարների հետ: Միևնույն ժամանակ ներկայացվում է տվյալ պատմական ժամանակահատվածի
քաղաքական և տնտեսական գործոնները, որոնք ևս էլ ավելի մեծացրին հակարևմտականությունը արաբական
և ընդհանրապես մուսուլմանական որոշակի շրջանակներում: Քանզի հենց այս գործոնները գեներացրին նաև
հասարակ քաղաքացու վերաբերմունքի փոփոխությանը Արևմուտքի նկատմամբ, ուստի հենց հասարակ
քաղաքացիները սկսեցին ևս իրենց մասնակցությունը ունենալ ահաբեկչական գործողություններում:
Հանգմանալիորեն ուսումնասիրվում է Ուսամա բեն Լադենի կողմից հրապարակված ջիհադի հայտարարման
վերաբերյալ տեքստը՝ ներկայացնելով տեքստում տեղ գտած պայքարի կարևոր բաղադրիչների էությունը,
ավելի մանրամասնորեն ներկայացնելով պայքարի հակարևմտականության սկզբունքը: Հոդվածում փորձ է
արվում նաև ներկայացնել այն կրոնական գաղափարական հակասությունները, ինչը պիտի բերեր կողմերից
մեկի գործողությունների ռադիկալիզացմանը: Ուսամա բեն Լադենը, հիմք ընդունելով կրոնական
գաղափարները, փորձ արեց Արևմուտքի դեմ պայքարը դնել էլ ավելի գործնական հողի վրա՝ փորձ անելով այն
«սքողել» կրոնական ավանդույթներով և գաղափարներով:
Հանգուցբառեր՝ «ալ-Կաիդա», Ուսամա բեն լադեն, իսլամ, ջիհադ, մուսուլման, հակարևմտականություն,
Միացյալ Նահանգներ, Մերձավոր Արևելք, ահաբեկչություն, արաբներ.
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Аннотация. Основной акцент в этой статье делается на антизападном характере джихадистской борьбы,
объявленной Усамой Бен Ладеном. В этой статье сначала описываются события до начала 20 века с
антизападными и особенно антиамериканскими идеями. В то же время представлены политические и
экономические факторы того исторического периода, которые также усилили противостояние в определенных
арабских и мусульманских рамках. Поскольку эти факторы также привели к изменению отношения рядовых
граждан к Западу, простые граждане сами стали участвовать в террористических актах. Подробно изучен текст
декларации джихада, опубликованный Усамой бен Ладеном, в нем представлена сущность составляющих
борьбы, более подробно представлена сущность антирациональности борьбы. В этой статье также делается
попытка представить религиозно-идеологические противоречия, которые могут привести к радикализации
действий одной партии. Таким образом, основываясь на религиозных идеях, Усама Бен Ладен попытался
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поставить борьбу против Запада на более практическую почву, пытаясь «поцарапать» ее религиозными
традициями и идеями.
Ключевые слова. Аль-Каида; Усама бен Ладен; ислам; джихад; мусульманин; антизападничество;
Соединенные Штаты, Ближний Восток, терроризм, арабы.

warriors/military leaders. Historically, all three
monotheistic
religious
traditions,
Judaism,
Christianity and Islam, have justified violence in the
name of self-defense, but followers have also
legitimated both holy and unholy wars, wars of
conquest and imperial expansion and made religious
claims to the occupation of land in the name of God.
In Islam's case, for understanding violence in
Quranic texts, requires reading the text within its
historical context. In Arabia’s tribal society and
environment, tribal raids and warfare were
considered normal and lawful unless a truce had
been concluded between tribes. It was forbidden to
kill women, children, religious leaders and olders.
This rule later was incorporated into Islamic law.
Later, as Muslim society expanded, questions were
raised about religious and secular authorities, how to
represent or legitimize territorial achievements,
violence, atrocities, or how Muslims should hold
themselves in times of war or peace. These
questions became more urgent and these answers
were attempted to find in the Quran's texts. The
Quran clearly answered these questions – when to
fight or make peace, etc. These arrangements in
Quran were an "opportunity" for Muslims to
perform certain acts. In this context, jihad can be
separated for Islam.
By studying the history of Islam, you can get a
general picture of what jihad is. Jihad (Arabic; AlJihad  ) اﻟﺠﮭﺎدmeans struggle, effort and in the
religious sense it got the meaning of effort to
achieve some valuable goal. Despite the fact that it
has been used for a long time, today jihad does not
have a common form that will be accepted by all
Muslims. Jihad's ideology has undergone multiple
changes since the prophet's period and it is not an
idea influenced by someone or an organization. This
is the result of more specific activities of different
individuals, organizations, and authorities at
different times that use the words of sacred texts in a
certain historical period, assuming political context.
Over the centuries, Muslims have discussed the
protective, attacking, legal, or illegal forms of jihad
but they never came to a common declaration. And
it can be assumed that the terrorists "overtook" the
idea of Islam and jihad, as Christians once did to
Christianity, and the Jews toward Judaism [1]. Jihad
had a quite interesting appearance in the middle and
end of 20th century, because perceptions of him are
quite different among Muslims in different
countries. This is becoming more pronounced by a
survey conducted by one of the world's most

Introduction
Studying current geopolitical processes in the
Middle East becomes obvious the fact that the
Western presence continues to play a leading role in
regional processes. This leads to transformation of
certain ideas in the Arab world, when foreigncontrolled peoples take extreme steps to acquire
freedom in their imagination and the main route to
obtaining it is armed struggle, and in Islamic
countries it is authentic and its statements are used
in the religious system using the idea of jihad. The
clash between international actors and these groups
brings disastrous consequences for both sides, and
perceptions of each other remain extremely hostile.
International terrorism continues to pose a
dependent threat to global civilization, human
values. The most important reason for such
aspirations by the Islamic extremist framework is
Western policy toward Islamic countries, therefore
Osama Bin Laden and the existing al-Qaeda
organization laid the foundation for the jihadist
struggle, including bringing a number of economic
and political reasons that had a profound impact on
the local Muslims themselves, but they considered
the differences in religious ideas to be the priority.
Of course, the roots of terrorism within the Muslim
framework are of an earlier nature, but its
development increased in the late 20th century. This
was all the more obvious when a group of Muslims,
inspired by extremist ideas, formed terrorist
organizations and began carrying out various
terrorist attacks around the world and these very
terrorist acts transformed the attitude of society's
large masses toward Islam and Muslims in
general.Therefore the lack of certain tolerance on
both sides was completely marginalized to both
sides' actions. This also immediately affected the
great growth of anti-westernism within the Muslim
framework. Additionally, it should be noted that
Arab countries lack civil society, guarantees of basic
human rights and freedoms, and other democratic
institutions. Therefore, all this leads to a number of
characteristics of Arab society, the forms of
government they consume, the internal and external
policies, the economy, and the culture.
The anti-westernity of jihadist movements in
20th century
Islam, like its monotheistic cousins Judaism
and Christianity, is a religion whose sacred
scripture,history and tradition include both peace
and violence. The prophets of the Bible and Quran
(Joshua, David, Saul, and Muhammad) were also

30

Регион и мир, 2021, № 4
name of Islam to threaten and destabilize
governments, attack government institutions, and
terrorize populations.1
Since the last half of the 20th century, a
globalization of jihad has occurred in religious
thought and in armed struggles. In fact, the jihadist
movement shifted from the national level to the
international, more universal level [4, p. 6]. In fact,
the failure of secular Muslim regimes in the sociopolitical and economic spheres led to the activation
of Islamic radicalism (Fundamentalism)2, extremist
organizations began to form, ready to fight openly
or not openly against Muslim regimes [6, p. 70-78].
International terrorism itself became more
widespread because of these radical forces:
becoming one of the factors threatening world
civilization. Non-governmental Islamic extremist
radical currents Appeared in the second half of the
20th century, lacked any political background and
set social and religious issues [6, p. 80]. However,
increasing the number of supporters, they began to
play the role of "mediator" between the state and
society. And the government, in turn, tried to
cooperate with the forces that were not constrained
to cooperate with them and often the ruling forces
used them to put pressure on those groups or
organizations; who were hostile to the power of the
day. These processes continued to take place in a
bipolar system, when it comes to Islamic ideology
non-united position used by the United States and
Soviet Union for their very narrow personal
interests.
The declaration of Jihad by Osama bin
Laden and its anti-westernity
The terrorist attacks of September 11 in 2001 in
the United States changed the attitude of the
international community towards terrorism. The
world community began to pay more attention to the

authoritative and independent organizations- Gallup
International among muslims, from which it can be
assumed that perceptions of jihad in Islamic
countries are quite different.
In the late twentieth century, Islamicallyinformed or buttressed ideologies, replaced Arab
nationalism/socialism in the Arab world as the
primary political ideology. During the 1950s
widespread dissatisfaction with Western-inspired
liberal nationalism took its toll as monarchs and
governments tumbled from power in Egypt, Libya,
Syria, the Sudan, Iraq, and other parts. All were
based
upon
some
form
of
Arab
nationalism/socialism with its populist appeals to
Arab-Islamic roots, stress on Arab unity, criticism
of the failures of liberal nationalism and the West,
and promise of widespread social reforms. It all
happened for the first time under the direction of
Gamal Abd al-Nasr, who came to power in Egypt.
Reforms in Arab countries influenced by subsequent
ideological changes did not yield a significant result.
A few years later, the process of collapse of the
socialist system began in the Arab countries, which
took place in different countries at different times.
And the basis of all this was the defeat of the ArabIsraeli war in 1967 then economic failure and
government immersion in corruption. Israel’s
crushing victory Six-Day War symbolized the depth
of Arab and Muslim impotence and the failure of
modern nation states in the Muslim world.
1967 proved a turning point for many in the
Arab world. Critics blamed Western political and
economic models for their moral decline and
spiritual malaise. Disillusionment with the West,
and in particular with the United States, its proIsrael policy, and its support for authoritarian rulers
fed anti-Western feelings. Muslim religious leaders
and activists believed their message had been
vindicated, maintaining that the failures and troubles
of Muslims were a result of turning away from
God’s revealed path and relying on the West. Many
urged a return to the Islamic principles and values
that had made Muslim countries so powerful
throughout history. Muslims must reclaim their
Arab-Islamic identity and heritage, history, culture
and values. This quest for identity, a more historic
and authentic identity, triggered a resurgence of
religion in politics and society across the Muslim
world, a force that continues to impact Muslim
politics today. Muslim rulers have appealed to Islam
to enhance their legitimacy, rule, and policies.
Mainstream Islamist movements and political
parties appealed to Islam for legitimacy and to
mobilize popular support [2, p. 26-41]. At the same
time, extremist Islamist (also commonly referred to
as jihadist or militant Salafi movements)
organizations used violence and terrorism in the

1

Salafism was a current of Islamic reform in Egypt at the end of
the 19th century, aimed at returning Islam to the Islamic
traditions of the time of the Prophet Muhammad, the first four
caliphs, of the orthodox ancestors, see [3, p. 900].
2
The concept of fundamentalism was formed in the Protestant
direction of Christianity in the United States. 1895 At a Bible
conference in Niagara, a group of clergymen put forward five
basic "fundamental" principles. These principles were
established in 1910. approved by the Presbyterian General
Assembly, adopted by a number of other conservative religious
organizations1909-1915 In California, R. Thorry and L. Dixon
published a 12-volume collection of articles entitled The
Fundamentals, which commented on these theses. 1919 In order
to make these principles more comprehensible and
comprehensible, the 12 volumes were compiled into 4 volumes,
mostly free of charge, and continued to be distributed
throughout the United States and around the world. After World
War II, American fundamentalists called themselves
evangelicals and the term fundamentalism remained in
circulation and in its narrow sense was interpreted as a
theological movement, which aims to preserve all that is the
foundation of Christianity (fundament) (see. [5, p. 109-126]).
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fight against evil, which was international
terrorism.3 Al-Qaeda, led by Osama bin Laden4,
claimed responsibility for the 2001 terrorist attacks.5
Osama bin Laden issued two fatwas in 1996
and 19986 aimed at the Muslims of the world to
carry out various military and economic actions
against the United States and its interests more
clearly Osama bin Laden declared jihad against the
United States. The first fatwa issued by Osama bin
Laden in 1996 was entitled "Declaration of Jihad
against Americans". This text was first published in
a newspaper called Al-Quds-Al-Arabi (Arabic: اﻟﻘﺪس
 )اﻟﻌﺮﺑﻲwhich has been published in London since
the late 1980s. In general, bin Laden's statements or
appeals were originally published in this daily.
This text of the declaration of jihad presented
the content of the 19th century. A set of thoughts of
several prominent Muslim political and ideological
figures of the late 20th century. Yes, it was a set of
ideas for individuals with strictly religious views
[7].
In general, the so-called Islamic "renascence"
began in the late 1970s, which involved the
activation of Islamic forces in Muslim countries,
such as the Islamic Revolution in Iran, Activation of
the "Muslim Brotherhood" organization in ArabMuslim countries, etc. These events were the result
of the fact that it played a leading role in the
political process of Islam. According to Muslim
politicians, Islam should have provided some
political resistance to Western forces. In other
words, Western values had to be opposed to Islamic
ones.
The history of Islam has shown that the
declaration of jihad as a means of carrying out
certain military operations, it had two explanations:
either he conquered new areas, spread Islam there,
or defended Muslim lands from attacks by
unbelievers [8, p.55]. The first example was the
invasions of the orthodox caliphs, the war in
Afghanistan is a vivid example of the second way.

The Afghan war was another reason to declare
jihad against non-believers, but here the main
arrows were directed against the USSR, it is more
clearly seen when in Afghanistan-the local
communist forces that seized power, came to the aid
of the Soviet Armed Forces and dragged the USSR
into the war. Here, to fight the communists, the local
Afghans were greatly helped by the support of
Muslims. It consisted mainly of volunteers, military
and financial support. The main gathering place for
the Muslim volunteer forces in this war was the city
of Peshawar, located in Pakistan, where thousands
of Arab youth gathered, from where they went to the
front to fight against the disbelieving communists.
Local Arab hotels and facilities were ramzavod
centers for Muslims who fought in Afghanistan, and
it is no coincidence that Osama bin Laden founded
the Al-Qaeda organization through the Arab
volunteers fighting there in 1988 in August.
Another problem that served as the basis for
bin Laden's declaration of jihad was the presence of
US military forces in holy Islamic sites. After the
invasion of Kuwait, there was a specific threat that
the Iraqi military could invade Saudi Arabia to
continue its military successes. Given this threat,
Osama bin Laden approached the Saudi authorities
with an offer to bring the Mujahideen under his
leadership to Saudi Arabia to prevent further
aggression by the Iraqi forces, but the Saudis
rejected this offer, going on the second path, asking
for help from the United States. And so, in order to
counter this aggression, as well as the withdrawal of
Iraqi forces from Kuwait, the American armed
forces arrived in Saudi Arabia. However, this event
was ambiguously perceived by wide Islamic circles
[9, p.44]. In fact, this led to the activation of the
Islamic opposition in Saudi Arabia and the Arab
countries that support this step of the Saudi
authorities. Despite the intensification of the
opposition, the authorities of a number of countries
managed to quell these upheavals, which were often
manifested through rallies, and a number of
representatives of this opposition were arrested or
deported from the country, like Osama bin Laden.
These opposition Islamic forces continued to
discuss various tactics to fight the local authorities,
and they also planned to declare jihad against
Western forces. Until the mid-1990s, in Muslim
authoritarian countries, more or less existing antigovernment forces tried to direct the jihadist
struggle against local dictatorial authorities, as, for
example, they tried to destabilize the situation in
Algeria and Egypt. These regimes managed to
prevent such actions, and the Muslim-radical
opposition came to the conclusion that the fight
against the "nearest enemy" is ineffective, since they
have the support of Western forces behind them,

3
The definition of "terrorism" developed by the UN General
Assembly is as follows: "Terrorism" is defined as the
unlawful, deliberate act of any individual or group that results in
the death or grievous bodily harm of a person, including serious
loss of public or private property, including public property and
State premises, public transport infrastructure facilities,
environment, etc.
4
Osama bin Mohammed bin Awat bin Laden also known as
Osama bin Laden or Osama bin Laden, "Al Qaeda" He was
born in Saudi Arabia and was one of the main sponsors of
Muslim organizations fighting in Afghanistan.
5
Al-Qaeda
(Arabic:
اﻟﻘﺎﻋﺪةThe
",
"The
Base"
alternatively sp,"Foundationelled al-Qaida and al-Qa'ida) is a
militant Sunni Islamist multi-national organization founded in
1988 by Osama bin Laden.
6
A message from God to the Muslim community based on
irrational, religious dogmas.
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that is, the fight must continue against Western
forces – the "Distant enemy" [10, p. 50-56]. Thus, a
new concept of the implementation of jihad is being
formed - this is the fight against the "distant
enemy", after success with which it will be possible
to achieve success in the fight against the local
Muslim authorities [9, p.60-66]. It was a struggle
that was to become known to the world as the world
jihad.
The text of the jihad statement, published in
1996. In August, it was published in a newspaper
called Al-Quds. This statement mainly includes
religious texts, and in parallel with this, the
problems that Muslims have long faced in Saudi
Arabia after the deployment of American military
forces are presented. In the following, he gives
specific reasons for the disappointing state of the
American presence in Saudi Arabia, confirming that
the wrong economic management is precisely
because of them.
Osama bin Laden begins his text with an appeal
to Muslims, especially Muslims in the Arabian
Peninsula. This is followed in full by quotations
from the Qur'an and the Sunnah. In one of the first
paragraphs, there is a hadith7, in which the Prophet
calls for the removal of kaffir from Arabia8: This
hadith uses the term "kaffir" ( )ﻛﺎﻓﺮ, which has the
meaning of the word «unbeliever». This is the word
bin Laden uses to describe Christians and Jews. In
the first ten paragraphs of the original text, Osama
bin Laden quotes several verses of the Koran. These
ayyas call for following Allah, the Prophet, and
achieving success through the latter. It is with the
help of such Ayan tries to promote the idea that by
taking risks, taking certain steps, you can achieve
solutions, and all this only under the guidance of
Allah [11].
The following passages are devoted to a more
historical hint. Here, priority is given to Israel's
aggression against Lebanon in 1996, trying to show
the inaction of the UN. He also blames the UN for
the lack of humanitarian aid in Iraq, so the US and
the UN are hindering the development of Muslim
countries, but the biggest problem for the Muslim
community, he considers the presence of US
military forces in Saudi Arabia, because the Arabian
Peninsula is the cradle of Islam, there are two holy
cities of Mecca and Medina, and these cities are
under the military presence of Christians.
«The pogroms that took place in Tajikistan,
Burma, Kashmir, the Philippines, Somalia,
Eritrea, Chechnya and Bosnia and Herzegovina
broke our spine and intensified our passions. All

this happened before the eyes of the whole world,
but we saw the contempt of the imperialist United
States, covered with the immoral steps of the UN,
which did not allow us to withdraw the hands of
the enemy from us». [12, p. 10]
In this way, Bin Laden is trying to present a
dismissive attitude on the part of the international
community, linking it to the international interests
of the United States.
In the following parts, Osama bin Laden shows
that no matter how many Muslims are in difficult
conditions, one should not despair, because there are
believers inside the Ummah who can take on the
role of a leader for the Ummah. The best examples
of these leaders are those religious figures who
fought with their lives against non-believers, for
example, Ibn Taymiyyan, Izz al-Din ibn Abd alSalam al-Sulami. Speaking of Ibn Taymiyyah,
Osama bin Laden notes that he played a major role
in the struggle against the Mongol invaders to raise
and lead the Arab people, and as for Al-Sulami, he
played an important role in the crusader attack on
the Muslims. Drawing parallels with the current
leaders, he cites the examples of Abdullah Azzam,
Ahmed Yassin, Omar Abd al-Rahman. Abdullah
Azzam is known for the Afghan war, he was
considered one of the ideological leaders for the
Arabs who fought in Afghanistan. He and Osama
bin Laden formed the Al-Qaeda organization in
Afghanistan in 1988, which later had its own
networks in different parts of the world. The other
Bin Laden mentioned was Ahmed Yassin, one of
the leaders of the Palestinian group Hamas, who
was killed in Israeli airstrikes. And the last person
Osama bin Laden is talking about is Omar Abd alRahaman. He was considered one of the leaders of
Egyptian Islamic groups. He was not killed by the
United States, but a death sentence was imposed on
him for organizing the terrorist attack that was
foiled in 1993 at the World Trade Center Bin Laden
is trying to include him in the list of those who were
constantly in exile because of their thoughts and
ideas [12, p. 12-14].
Another passage of the text he devotes entirely
to economic issues, especially the oil policy pursued
by Saudi Arabia. He criticizes the economic policy
pursued by the Saudi authorities, considering it a
complete failure.
«Muslim Brothers of Saudi Arabia, isn't it a
shame that our country is the largest buyer of
weapons from the United States around the world
and the largest trading partner in the region, while
the US military forces occupied Saudi Arabia and
support their Jewish brothers with financial and
military means, who occupied Palestine and kill or
evict Muslims from there». [12, p. 20]

7

Hadith ( Arabic: ՝  )ﺣﺪﯾﺚ- a conversation about various
episodes in the life of the Prophet Muhammad.
8
“Expel the mushrikeen (polytheists, pagans) from the Arabian
Peninsula.”(Narrated by al-Bukhaari, 2932; Muslim, 3089).
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The last passages of the text seem to be a direct
conversation with the Islamic community. He
appeals to Muslims, is it right that the Saudi
authorities cooperate with a country that is an
occupier of the Palestinian territories, which is one
of the main allies of the enemy of the United States
and Western forces in general. Bin Laden calls for a
boycott of the purchase of American goods,
considering it also an important component of the
implementation of jihad.
Osama bin Laden, from the early historical
periods to his own days, represents the political,
religious, and economic situation in the Muslim
world. The main condition for getting out of this
situation continues to consider the fight against
Western forces. He emphasizes that the main
function of today's Muslim is to join jihad not only
in the territories occupied by skeptics, but also in
other regions of the world. At the moment, he
considers it a priority to achieve victory in
Afghanistan and Bosnia and Herzegovina.
If we try to understand this appeal in
ideological terms, we can assume that the main
motive for the struggle should be religious, not
national. That is, with this statement, he is trying to
form a common worldview among believers, not
from the point of view of nationalism, but to make it
completely religious. He believes that Muslims are
brothers, not citizens of different countries; they
share the same religious, political vision regardless
of their national origin. The basis of jihad should be
the fight against non-believers, that is, the
separation of believers and non-believers was
introduced by bin Laden.
Of course, this statement had its impact. The
first results were when Osama bin Laden arrived in
Afghanistan, where the restructuring of Al-Qaeda
continued on a large scale. This statement also
raised the authority of Osama bin Laden among
radical Islamic forces. He began to be perceived as a
leader for these forces. As for the US reaction, it did
not exist at all, since during this time Al-Qaeda and
Osama bin Laden were not considered a real threat
to the US. It is no coincidence that at that time the
American authorities so characterized the activities
of "Al-Qaeda" against the United States, as a
buzzing fly at the ear of a sleeping elephant [13, p.
215]. In fact, the United States did nothing against
the statement of this terrorist organization, and the
first fruits of the declaration of jihad appeared two
years later, when two American embassies went up
in the air in the countries of East Africa.9 The
culmination of all this was the terrorist attack on

September 11, 2001 in the United States, which
killed thousands of Americans [14, p. 43-50].
Conclusion
Thus, Osama bin Laden put forward a new
concept of the implementation of jihad, involving
the fight against the "distant enemy" - the United
States and the West, the victory over which will
bring success in the fight against the "nearest
enemy", that is, with the local authoritarian -Arab
authorities. Of course, Israel also played an
important role in shaping these ideas, since it
received full support from the West, and as a result
of the Arab-Israeli wars, it occupied certain
territories of neighboring Arab countries more. Bin
Laden's call for jihad did not have its completed
form only in this statement was subsequently
published another fatwa in 1998. These messages
were always accompanied by various video
messages, which suggested new directions and steps
for a specific struggle. Osama bin Laden tried to
generalize his jihadist concept with religious ideas,
while at the same time including a political and
economic component. That is, the implementation
of jihad did not imply victory over the enemies only
by means of the sword, but had other components.
They assumed an economic component, for
example, a boycott of Western goods, the cessation
of imports to Muslim countries.
In fact, the main driving force of this jihadist
struggle was anti-Westernism, which was to become
a consolidating mechanism in the Middle East and
in Muslim countries in general. Obviously, it did not
have much success, since the authorities of the Arab
countries fully acted as an ally of the West.
Subsequently, after the weakening of Al-Qaeda and
the killing of Osama bin Laden, this concept gained
a key role for other Islamic and military groups.
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Аннотация: Основная миссия сельского хозяйства-обеспечение продовольственной безопасности и повышение
благосостояния населения. Влияние природных факторов на устойчивое развитие аграрного сектора попрежнему велико. Для управления этими рисками важны инструменты долгосрочной государственной
поддержки, развитие технических, технологических и страховых систем. Развитие сельского хозяйства в
Республике Армения считается приоритетным. В настоящее время развитию сельского хозяйства препятствует
ряд факторов, таких как высокий риск ведения сельского хозяйства, небольшой размер ферм, фрагментация
земель, низкая доля крупных товарных хозяйств, недостаточное сотрудничество фермеров, производственная
рыночная инфраструктура. В современных условиях основным критерием эффективности сельскохозяйственного производства является уровень конкурентоспособности хозяйствующих субъектов. При этом в связи с
глобальными социально-экономическими, геополитическими и экологическими проблемами важно поддерживать продовольственную безопасность страны, производственный и ресурсный потенциал агропромышленного комплекса, а также обеспечивать устойчивое развитие всего сельскохозяйственного производства.
Ключевые слова: Конкурентоспособность сельского хозяйства, устойчивое развитие сельского хозяйства,
страхование аграрного сектора, сельскохозяйственные кооперативы, продовольственная безопасность.
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Abstract: The main mission of agriculture is to ensure food security and increase the welfare of the population. The
influence of natural factors on the sustainable development of the agricultural sector is still great. Long-term state
support tools, development of technical, technological and insurance systems are important for the management of these
risks. The development of agriculture in the Republic of Armenia is considered a priority. At present, the development
of agriculture is hindered by a number of factors, such as high risk of farming, small size of farms, land fragmentation,
low share of large commodity farms, insufficient co-operation of farmers, productive market infrastructure. In modern
conditions, the main criterion for the efficiency of agricultural production is the level of competitiveness of economic
entities. At the same time, due to the global socio-economic, geopolitical and environmental problems, the country's
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Հոդվածը պատրաստվել է ՀՊՏՀ «Ամբերդ» հետազոտական կենտրոնի միջոցով իրականացվող «Գյուղատնտեսության
մրցունակության բարելավման հիմնախնդիրները ՀՀ Վայոց ձորի և Արարատի մարզերում» հետազոտական թեմայի
շրջանակներում:
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food security, production and resource potential of the agro-industrial complex, and the sustainable development of all
agricultural production can be prioritized.
Keywords: Competitiveness of agriculture, sustainable development of agriculture, insurance of the agricultural sector,
agricultural cooperatives, food security.

Հայաստանի Հանրապետությունում գյուղատնտեսության զարգացումը դիտվում է
որպես գերակայություն: Ներկայումս գյուղատնտեսության զարգացմանը խոչընդոտում են
մի շարք գործոններ, որոնցից կարելի է
առանձնացնել գյուղատնտեսության վարման
բարձր ռիսկայնությունը, գյուղացիական տնտեսությունների փոքր չափերը և հողաբաժինների
մասնատվածությունը, խոշոր ապրանքային
տնտեսությունների ցածր տեսակարար կշիռը,
գյուղատնտեսությունում
տնտեսավարողների
համատեղ գործունեության ոչ բավարար
ընթացքը, արտադրական և շուկայական ենթակառուցվածքների թերզարգացվածությունը:
Ժամանակակից պայմաններում գյուղատնտեսական արտադրության արդյունավետության հիմնական չափանիշը տնտեսվարող
սուբյեկտների մրցունակության մակարդակն է:
Միևնույն ժամանակ, համաշխարհային սոցիալտնտեսական, աշխարհաքաղաքական և բնապահպանական
խնդիրների
առկայության
պատճառով առաջնահերթ կարևոր է պահպանել
երկրի պարենային անվտանգությունը, ագրոարդյունաբերական համալիրի արտադրական և
ռեսուրսային ներուժը, ինչպես նաև ապահովել
գյուղատնտեսական ամբողջ արտադրության
կայուն զարգացում:
Գյուղատնտեսության
մրցունակությունը
առաջին հերթին որոշվում է բնական և
մարդկային ռեսուրսների, կապիտալի և ենթակառուցվածքների օգտագործման ծավալով,
վիճակով և բնույթով: Բայց մրցունակության
ապահովումը միայն արտադրության գործոնների հաշվին սահմանափակ է, ինչը ենթադրում
է
լրացուցիչ
արդյունավետ
աղբյուրների
ստեղծում՝ դրանց ռացիոնալ օգտագործման
նպատակով: Նման աղբյուրները գործում են
որպես արտադրության գործոնների որոշիչ:
Հաշվի առնելով առկա տնտեսական իրավիճակը՝
գյուղատնտեսության զարգացման տեսանկյունից պետք է կարևորել ագրոարդյունաբերական
արտադրության մրցունակությունը ապահովող
արտադրական գործոնների հետևյալ որոշիչները՝ ներդրումներ, նորարարություն, հարակից
և օժանդակ արդյունաբերության զարգացում,
համարժեք
պետական
գյուղատնտեսական
քաղաքականություն: Իր հերթին, որոշիչներն
իրենք կարող են ապահովել գյուղատնտեսության մրցունակության մեկ այլ մակարդակ`
կախված երկրում ստեղծված պայմաններից,
որոնց բովանդակությունը թույլ է տալիս նրանց
բնութագրել որպես տնտեսական, կազմակեր-

Մրցունակությունը, ինչպես տարածաշրջանային, այնպես էլ ազգային մակարդակում,
ինչպես նաեւ դրա չափման մեթոդները, երկար
ժամանակ եղել են տնտեսագետների եւ
քաղաքական գործիչների ուշադրության կենտրոնում, քանի որ դրանից է կախված պետության
տարբեր
կառավարման
մակարդակներում
ընդունված
ռազմավարական
որոշումների
վավերականությունը:
Մրցունակությունը ազգային տնտեսական
համալիրի զարգացման աստիճանի նպատակն
ու ցուցիչն է, իսկ տնտեսական անվտանգությունը դրա գոյության ամենակարևոր պայմանն
է: Որքան զարգացած են մրցունակությունը
որոշող գործոնները, այնքան կայուն և կենսունակ է երկրի տնտեսությունը: Ըստ այդմ,
մրցունակությունը բնութագրող ցուցանիշների
մեծ մասը միաժամանակ տնտեսական անվտանգությունը բնութագրող ցուցանիշներ են: Մրցունակության անկումը սպառնալիք է ստեղծում
տնտեսության
անվտանգության
համար,
մինչդեռ տնտեսական անվտանգությունը մրցունակության ապահովման և բարձրացման նախապայման է: «Մրցունակություն – անվտանգություն» համակարգը բարդ համակարգ է, որի
վարքագիծը կախված է տարբեր բնույթի մեծ
թվով գործոններից [2, c.299]:
Տնտեսական անվտանգությունն ու մրցունակությունը մշտական փոխգործակցության
մեջ են: Ե'վ տնտեսական անվտանգությունը, և'
մրցունակությունը ազգային տնտեսական համալիրի և դրա բաղկացուցիչ մասերի բնութագրերն են:
Գյուղատնտեսության հիմնական առաքելությունը բնակչության պարենային անվտանգության ապահովումն ու բարեկեցության
բարձրացումն է: Գյուղատնտեսության ոլորտի
կայուն զարգացման վրա դեռևս մեծ է բնական
գործոնների ազդեցությունը: Այդ ռիսկերի կառավարման համար կարևոր նշանակություն
ունեն երկարաժամկետ պետական աջակցության գործիքները, տեխնիկական, տեխնոլոգիական և ապահովագրական համակարգերի
զարգացումը: Գյուղատնտեսությունը համալիր
ճյուղ է, որի զարգացումը նպաստում է ինչպես
սննդի և թեթևարդյունաբերության, այնպես էլ
ոլորտը
սպասարկող
արտադրական
և
սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացմանը: Ավելին, գյուղատնտեսության ոլորտի
զարգացման համար անհրաժեշտ է տնտեսության մյուս ճյուղերի զարգացման ապահովումը:
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նությունը գյուղատնտեսական
համակարգի
գոյության հիմնական չափանիշն է, որն ապահովվում է դրա ներքին բաղադրիչ տարրերի և
որոշակի արտաքին գործոնների փոխազդեցությամբ: Պետք է նշել, որ գյուղատնտեսության
ոլորտում վերարտադրության իրականացման
համար կարևոր է ունենալ ոչ միայն
վերարտադրության
կայունություն,
այլև
արդյունավետ կայունություն:
Պրոֆեսոր Ա. Մադամինովը կարծում է.
«Գյուղատնտեսության կայուն զարգացումը
պետք է հասկանալ որպես սահմանափակ
ռեսուրսների՝
հողերի,
ջրի,
նյութական,
տեխնիկական և աշխատանքային ռեսուրսների,
արդյունավետ օգտագործման կազմակերպում,
ռիսկի նվազեցում (կանխում), որը նպատակաուղղված է գյուղատնտեսական տարածքային
բազմազանության կայուն բարձր արտադրողականության ապահովմանը, որպեսզի ավելի
լավ բավարարվեն արագորեն աճող բնակչության կարիքները և կյանքի որակը [4, c.14]:
Գյուղատնտեսության
ոլորտի
կայուն
զարգացման հայեցակարգի նախնական դրույթները կարելի է ներկայացնել հետևյալ գծապատկերի միջոցով (գծապատկեր 1) [3, c.262]:

պական, քաղաքական, իրավական, սոցիալական
և մշակութային:
Ժամանակակից պայմաններում հրատապ է
դառնում գյուղատնտեսության ողջ հատվածը
կայուն զարգացման ուղի տեղափոխելու
անհրաժեշտությունը: Նման պահանջը ծագում է
այն բանի շնորհիվ, որ համաշխարհայնացման և
տարբեր շուկաներում արագ փոփոխվող
իրավիճակի պայմաններում նոր խնդիրներ են
առաջանում, առանց որոնց լուծման սահմանափակ են ագրոարդյունաբերական համալիրի
ոլորտների զարգացման առկա հնարավորությունները: Այս համատեքստում կարևոր դեր է
հատկացվում ինտեգրման կառույցներին, որոնց
հիման վրա հնարավոր է արագացնել նորարարությունների զարգացումը, արդիականացնել
ձեռնարկությունների
կազմակերպական
և
արտադրական բազան, ինչպես նաև հարակից
տեխնիկական և տեխնոլոգիական բաղադրիչները: Ֆինանսական ռեսուրսների անընդհատ
պակասի
պայմաններում
ինտեգրման
գործընթացների ակտիվացումը թույլ կտա
ներգրավել ագրոարդյունաբերական արտադրության մեջ լրացուցիչ միջոցներ, որոնք կնպաստեն
ողջ գյուղատնտեսական ոլորտում բարենպաստ
ներդրումային միջավայրի ստեղծմանը: Կայու-

բնական և էկոլոգիական
կայունության
ապահովում՝
հիմնված բնական
միջավայրի իրացման վրա
կայուն
համագործակցության
նպատակներին հասնելու
համար միջազգային
համագործակցության և
կոոպերացիայի ապահովում

արմատապես փոփոխված
շուկայական համակարգի
հիման վրա կայուն
տնտեսական զարգացման
ապահովում

Կայուն
զարգացման
հայեցակարգ
սոցիալական կայուն
զարգացման ապահովում`
հիմնված
արդարության սկզբունքի
վրա

ժողովրդագրական իրավիճակի
կայունության ապահովում`
ընտանիքի մակարդակով
կարգավորման ճանապարհով

Գծապատկեր 1. Գյուղատնտեսության կայուն զարգացման հայեցակարգ

Շուկայական տնտեսությունում, ինչպես
վկայում է Արևմտյան Եվրոպայի զարգացած
երկրների փորձը, գյուղատնտեսության ոլորտի

կայուն զարգացումը և ագրոարդյունաբերական
արտադրության արդյունավետությունը մեծապես կախված են ոլորտի պետական կարգա-
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ապահովվում է լայնածավալ մեքենայացման և
էլեկտրաֆիկացման, պարարտանյութերի և
վնասատուների դեմ պայքարի ժամանակակից
միջոցների շնորհիվ: Հացահատիկի համախառն
բերքի տեսանկյունից երկիրը երրորդ տեղում է
Եվրոպայում [5, c. 270]: Գերմանիան ունի
ներդրումների խրախուսման ծրագիր, որը երկարաժամկետ վարկերի համար տոկոսադրույքը
նվազեցնում է 4%-ով: Վերջին տարիներին
Գերմանիայում կոոպերատիվ ասոցիացիաներից
գյուղատնտեսական արտադրողներին աջակցության մակարդակը զգալիորեն աճել է: Այս
կազմակերպությունները ծառայություններ են
մատուցում ջերմոցային տնտեսություններին՝
անհրաժեշտ տնկանյութի, էլեկտրաէներգիայի
մատակարարման, ինչպես նաև աջակցում
անասնաբուծության
ոլորտին,
ներառյալ
անասունների սերմնավորումը և այլն: Այժմ
Գերմանիայում, ինչպես Ֆրանսիայում, կոոպերատիվները միավորում են բոլոր գյուղատնտեսական ձեռնարկությունների 80%-ը:
Անդրադառնալով ՀՀ գյուղատնտեսության
կայուն զարգացման և ոլորտի մրցունակության
բարձրացման հիմնահարցերին անհրաժեշտ է
նշել, որ 2020 թվականի ՀՀ սոցիալ-տնտեսական
վիճակը բնութագրող օպերատիվ տվյալների
ամփոփմամբ ստացված հիմնական մարկրոտնտեսական
ցուցանիշներով
տնտեսական
ակտիվության մակարդակը նախորդ տարվա
նկատմամբ կազմել է 92.5 %, գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի ծավալը`
101.4 %: 2020 թվականի տվյալներով գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի ծավալը Հայաստանի Հանրապետությունում ՀՆԱ-ի
մեջ կազմում է 11,7 % (գծապատկեր 2) [7, էջ.5]:

վորումից և աջակցությունից: Ներկայացնենք
զարգացած երկրներում գյուղատնտեսության
ոլորտի մրցունակության բարձրացման պետական աջակցության հիմնական ուղղությունները
[1, c. 299]: Օրինակ, գյուղատնտեսության
ոլորտը Մեծ Բրիտանիայում աշխարհում
ամենաավտոմատացվածներից մեկն է և ունի
բարձր արտադրողականություն` ներգրավված
աշխատանքային ռեսուրսների նվազագույն
մակարդակով (1,4%): Երկիրն ունի ֆերմերային
տնտեսությունների (շուրջ 250 հազար) զարգացած համակարգ և անասնապահական հզոր
համալիրներ: Անցած 20 տարիների ընթացքում
սեփական գյուղատնտեսական արտադրանքի
ինքնաբավության մակարդակը 68-ից հասել է
85%-ի: Մեծ Բրիտանիայում չկա գյուղատնտեսական վարկավորման մասնագիտացված համակարգ, և գյուղացիական տնտեսությունների
աջակցությունն իրականացվում է պետական
սուբսիդիաներով, որոնք կազմում են գյուղատնտեսական ապրանքների արժեքի ավելի քան
մեկ քառորդը և ամենամեծներից մեկն է
աշխարհում: Գյուղատնտեսական արտադրանքի
տեսանկյունից Մեծ Բրիտանիան զբաղեցնում է
աշխարհի առաջատար տեղերից մեկը, իսկ
ոչխարաբուծությամբ՝ առաջին տեղը Արևմտյան
Եվրոպայում:
Գյուղատնտեսությունը
Գերմանիայում
բարձր զարգացած տնտեսության ճյուղ է:
Գերմանիան
Եվրամիության
խոշորագույն
գյուղատնտեսական արտադրողներից մեկն է:
Երկրի տարածքի կեսից ավելին, այսինքն գրեթե
19 միլիոն հա, օգտագործվում է գյուղատնտեսության համար: Գյուղատնտեսական
արտադրության
բարձր
ինտենսիվությունն

Գծապատկեր 2. 2020 թ. Գյուղատնտեսության մասնաբաժինը ՀՆԱ-ում

Վերլուծելով
ՀՀ
գյուղատնտեսության
ոլորտի պետական աջակցության ծրագրերի
2020թ. տարեկան հաշվետվությունը պարզ է
դառնում, որ գյուղատնտեսական հումքի
մթերումների (գնումների) նպատակով ոլորտին
տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների
սուբսիդավորման ծրագրի շրջանակներում 2020
թվակնին հաստատվել է 181 հայտ` 22.3 մլրդ
դրամի չափով, կնքվել է բերքի գնման 16017
պայմանագիր` 703.4 մլն դրամ սուբսիդավորման
գումարի չափով:

Ուսումնասիրելով
գյուղատնտեսության
ոլորտի մրցունակության բարձրացման զարգացած երկրներների փորձը, կարող ենք փաստել, որ ոլորտի մրցունակության ապահովման
առումով կարևորվում է պետական աջակցության ծրագրերի մշակումն ու իրականացումը
հետևյալ ուղղություններով.
 Գյուղատնտեսական արտադրանքի վերամշակմամբ զբաղվող տնտեսության ճյուղերի զարգացման խթանում:

39

 Գյուղատնտեսության ոլորտում տեխնոլոգիական նորարարությունների ներդրման
արդյունքում գյուղատնտեսության ոլորտի
մրցունակության բարձրացում:
Հայաստանի Հանրապետությունում խաղողի, ժամանակակից տեխնոլոգիաներով մշակվող
ինտենսիվ պտղատու այգիների և հատա-

պտղանոցների հիմնման համար պետական
աջակցության ծրագրի շրջանակներում 2020 թ.
տրամադրվել է 5.4 մլրդ դրամ գումարի` 46
միավոր վարկ, 494.4 հա այգեհիմնման համար,
սուբսիդավորման գումարը կազմել է 187.3 մլն
դրամ:

Գծապատկեր 3. 2020 թ. հիմնված ինտենսիվ այգիների տարածքներն` ըստ մարզերի, հա

Նախորդ տարվա համեմատ շահառուների
թիվն ավելացել է 3 անգամ, իսկ ինտենսիվ
այգիների մակերեսը` 9.7 անգամ [7, էջ.16]:
Անդրադառնալով փոքր և միջին «Խելացի»
անասնաշենքերի կառուցման կամ վերանորոգման և դրանց տեխնոլոգիական ապահովման
պետական աջակցության ծրագրի շրջանակներում տրամադրված փոխհատուցումներին
պետք է նշել, որ նշված ծրագրի շրջանակներում
փոխհատուցումները 2019թ. կազմել են երկու
փոխհատուցում` 14.5 մլն. դրամ, իսկ 2020թ.`

քսան փոխհատուցում` ընդհանուր 230.9 մլն.
դրամ արժեքով [7, էջ.23]:
 Գյուղատնտեսության ոլորտին տրամադրվող վարկերի և տոկոսադրույքների
սուբսիդավորում:
ՀՀ գյուղատնտեսության ոլորտի պետական
աջակցության ծրագրերից` գյուղատնտեսության
ոլորտին տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման ծրագրի շրջանակում
2020 թվականին տրամադրվել է 36608 միավոր
վարկ` 63.4 մլրդ դրամ գումարի չափով [7, էջ.7]:

Գծապատկեր 4. 2018-2020 թթ.-ին տրամադրված վարկերի ծավալը, մլն դրամ

Նախորդ տարվա համեմատ ծրագրից օգտվողների թիվն ավելացել է 4.1 անգամ, իսկ
տրամադրված վարկերի գումարը` 1.8 անգամ:

Գծապատկեր 5. 2018-2020 թթ.-ին տրամադրված վարկերի քանակը, հատ
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Ծրագր
րի շրջանակ
կում 2018-22020 թվակն
ններին տրա
ամադրված վարկերի
վ
ծա
ավալը ներկ
կայացված է
գծապատկ
կեր 4-ում, իս
սկ քանակը` գծապատկ
կեր 5-ում:
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Գծապատկ
կեր 6. Վարկեերի քանակը և գումարն` ըսստ մարզերի

Ըստ մարզերի տրամադրված վարկ
կերի
ծավալի և քանակի վերլուծությ
վ
ունից պար
րզ է
դառնում, որ
ո ծրագրից
ց առավել շատ
շ
օգտվե
ել են
Արմավիրի, Արարատ
տի, Շիրակի
ի և Գեղար
րքունիքի մարզ
զերը, իսկ ամենաքիչը
ը` Վայոց ձորի
ձ
մարզը (գծա
ապատկեր` 6) [7, էջ.8]:
 Գյուղա
ատնտեսութ
թյան ոլորտ
տի ապահո
ովագրությյան համակա
արգի կիրա
առման ապա
ահովում և հետագա ընդլայնում:
Ինչպե
ես հայտնի է գյուղատ
տնտեսությո
ունը
համարվում
մ է տնտե
եսության ամենառիսկա
ա
ային
ոլորտների
ից մեկը, ինչով պա
այմանավոր
րված
ոլորտում մրցունակու
մ
ւթյան բարձր
րացման հա
ամատեքստում կարևոր է գյուղա
ատնտեսութ
թյան
ապահովա
ագրական հա
ամակարգի
ի կայացում
մը և
դրա ծավա
ալների ընդլա
այնումը: Ինչպես
Ի
ցույց
ց են
տալիս գյոււղատնտեսո
ության ոլոր
րտում ապա
ահովագրական
ն համակար
րգի ներդրմա
ան փորձնա
ական
ծրագրի արդյունքներ
ա
ը, 2020 թ. կնքվել է 1546
1
ապահովա
ագրական պայմանագի
պ
իր, ապահո
ովագրավճարն
ների թիվը կազմել
կ
է 130.5 մլն դր
րամ,
իսկ սուբսի
իդավորված
ծ գումարը` 69.0 մլն դր
րամ:
Ընդ որոււմ 2020 թվականին
թ
գյուղատն
նտեսության ոլորտում
ո
ա
ապահովագր
րական պատ
տահարների
հետևանք
քով
ապա
ահովագրա
ական
ընկերությո
ունների կո
ողմից տրամ
մադրվել է 300
ապահովա
ագրական հա
ատուցում` 151.3
1
մլն դր
րամի
չափով [7, էջ.24]:
է
 Գյուղա
ացիական կոոպերացիա
այի համակ
կարգի զար
րգացման ապահովում
ա
մ` գյուղատն
նտե-

սության մրցունակո
ության բա
արձրացման
ն
տեսանկյոււնից:
Գյուղատն
նտեսության
ն ոլորտի առ
ռջև ծառա-ցած
ծ խնդիրնե
երի լուծմա
ան, մրցոււնակության
ն
բար
րձրացման տեսանկյոււնից, կարև
ևորվում է
ոլոր
րտում տնտ
տեսվարողնե
երի համատ
տեղ գործու-նեո
ությունը, հատկապես
հ
ս` կոոպեր
րատիվների
ի
ձևա
ավորումը: Ներկայում
մս հանրապ
պետությու-նում
մ գործում է գյուղատ
տնտեսակա
ան տարբեր
ր
ուղղ
ղվածություւն ունեցող
ղ շուրջ 49
99 գյուղա-տնտ
տեսական
և
գյո
ուղատնտես
սությունում
մ
գոր
րծունեությո
ուն իրական
նացնող սպ
պառողական
ն
կոո
ոպերատիվ, որից՝ 822-ը (16,4%
%)՝ գյուղա-տնտ
տեսական, 417-ը (833,6%)՝ սպա
առողական:
Կոո
ոպերատիվն
ների գործո
ունեության հիմնական
ն
ուղղ
ղություններ
րն
են՝
բուսաբուծություն,,
անա
ասնաբուծոււթյուն, խա
առը գյուղա
ատնտեսու-թյոււն, պտղաբո
ուծություն, բանջարաբուծություն,,
հաց
ցահատիկայ
ային մշակաբույսերի աճեցում,,
կաթ
թի մթերում
մ ու հավա
աքագրում, մեղվաբու-ծութ
թյուն,
գյուղատնտես
սական
տեխնիկայի
տ
ի
միջոցով
ծա
առայությունների
մատուցում,
մ
,
արո
ոտավայրեր
րի կառավար
րում [8]:
ՀՀ
էկո
ոնոմիկայի
նախար
րարության
ն
համ
մակարգմա
ամբ իրակ
կանացվում
մ է «Հա-մայյնքների գյո
ուղատնտե
եսական ռե
եսուրսների
ի
կառ
ռավարման
ն և մրցուն
նակության
ն» ծրագիրը,,
որի
ի հիմնակա
ան նպատ
տակն է բարելավելլ
անա
ասնապահա
ական ուղղ
ղվածություն
ն ունեցող
ղ
բար
րձր լեռնայի
ին և սահմա
անամերձ թիրախային
թ
ն
համ
մայնքներում
մ արոտավ
վայրերի և անասնա--

41

պահության համակարգերի արտադրողականությունն
ու
կայունությունը
(հեռագնա
արոտների
անցանելիության
ապահովում,
ջրարբիացման,
դեգրադացված
արոտների
վերականգնում),
և
ապահովել
ընտրված
բարձրարժեք ագրոպարենային արժեշղթաներում արտադրվող և շուկայահանվող արտադրանքի ծավալների աճ: Ծրագիրն, ըստ էության,
միտված է նաև բնակչության բարեկեցության,
ինչպես նաև բնապահպանական անվտանգության բարելավմանը: Ծրագրի
շրջանակներում հիմնվել են թվով 189 «Արոտօգտագործողների միավորում» սպառողական կոոպերատիվներ, որոնց գործունեության հիմնական
նպատակն է արոտավայրերի կառավարման և
բարելավման միջոցով բարձրացնել անասնապահության արդյունավետությունը՝ անասնապահական տնտեսությունների եկամուտները:
ՄԱԿ-ի Պարենի և գյուղատնտեսության
կազմակերպության կողմից իրականացված
Եվրոպական Միության կողմից ֆինանսավորվող «Եվրոպական հարևանության գյուղատնտեսության և գյուղի զարգացման» ծրագրի
շրջանակում հիմնվել է շուրջ 52 գյուղատնտեսական կոոպերատիվ, որից 14-ը վերամշակող
կոոպերատիվներ են:
Ամփոփելով կատարված հետազոտությունը
կարող ենք նշել, որ գյուղատնտեսության ոլորտը
յուրահատուկ է իր բազմագործոնությամբ, և այդ
կարևոր կենսական բնագավառի մրցունակության ապահովումը պայմանավորված է ոչ
միայն ֆինանսական և ֆիզիկական կապիտալներով, այլև մարդկային, տեխնոլոգիական,
բնական
և
սոցիալական
կապիտալների
համատեղ ներազդումով: Գյուղատնտեսության
ոլորտը բավականին բարդ, շարժունակ, ներքին
բազմազանություն ունեցող համակարգ է,

հետևաբար ոլորտում արմատական փոփոխությունների իրականացումը և մրցունակության
բարձացումը հնարավոր է ապահովել միայն
համալիր գործոնների հաշվառմամբ:
Օգտագործված գրականության ցանկ
1. Беспалова А. А., Карпузова Э. М. Сельское
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ՌԴ-ԻԻՀ համագործակցային եվ կոնֆլիկտային պոտենցիալը

Պետրոսյան Ն. Բ.
ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության ավագ քաղծառայող,
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Аннотация: В рамках данной статьи мы представляем результаты исследования факторов, ведущих к
сотрудничеству и конфликту в ирано-российских отношениях в современных международных отношениях.
Цель исследования – выявить причины сотрудничества и конфликтов в двусторонних отношениях, а задача
исследования - классифицировать факторы, приводящие к достижениям и неудачам в двусторонних
отношениях.
В ходе исследования мы использовали первоисточники, такие как резолюции ООН, конституции двух стран,
Стратегию национальной безопасности Российской Федерации, концепцию внешней политики, а также
аналитические работы ведущих западных и российских экспертов.
Мы сравнили и проанализировали данные, также использовали исторический метод исследования.
В результате исследования мы пришли к выводу, что в условиях современных международных реалий две
страны являются потенциальными партнерами как на двустороннем, так и на региональном и глобальном
уровнях, несмотря на различные проблемы в отношениях, сотрудничество в краткосрочной перспективе не
имеет альтернативы.
Ключевые слова: стратегическое партнерство, конфликтный потенциал, санкции, комплексный план
совместных действий, экономический интерес.
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Abstract. In the framework of this article, we present the results of the study of the factors leading to cooperation and
conflict between Russia and Iran in the modern international relations.
The aim of the study is to identify the nature and causes of cooperation and conflict in bilateral relations, and the aim of
the study is to classify the factors leading to achievements and failures in bilateral relations.
During the study we used primary sources such as UN resolutions, constitutions of the two countries, the National
Security Strategy of the Russian Federation, the foreign policy concept, as well as the analytical work of leading
Western and Russian experts. We have compared and analyzed the obtained data, we have also used the historical
method of research.
As a result of the study, we came to the conclusion that in the conditions of modern international realities, the two
countries are potential partners, in bilateral, regional and global dimensions, despite the various problems in the
relations, cooperation has no alternative in the short term.
Keywords: Strategic Partnership, Conflict Potential, Sanctions, Comprehensive Joint Action Plan, Economic Interest.

Ռուսաստանի և Իրանի միջև առկա է
ռազմավարական
համագործակցություն
և
երկկողմ
գործակցության
համատեքստում

քաղաքական ու տնտեսական միաձուլվածություն: Ռուսաստանն Իրանի հետ համագործակցում է միջուկային խաղաղանպատակ գիտու-
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որ հակառակ իր նշանակալի ներուժի Իրանը
կրկին բախվում է իր դեմ պատժամիջոցների
սպառնալիքին: Նման պայմաններում ՌԴ-ն
առանցքային դեր ունի պատժամիջոցների
հետևանքների վերացման գործում:
Երկկողմ հարաբերությունների վրա
ազդող հիմական գործոնները։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության և
Ռուսաստանի Դաշնության միջև հարաբերությունները միշտ էլ ունեցել են վերելքներ ու
վայրէջներ: Չնայած երկու երկրների պետական
գործիչների մոտ առկա քաղաքական կամքը
երկկողմ հարաբերությունները զարգացնելու
համար հաճախ միանշանակ չէ, Իրանի նախկին
դեսպան Մ. Սադջադիի խոսքով՝ «... այսօր չկա
Ռուսաստանի նման այլ պետություն, որը Իրանի
հետ այնքան շատ ընդհանուր հետաքրքրություններ
և ընդհանուր տեսակետներ ունի» [2], այնուամենայնիվ դեռ շատ խնդիրներ կան ռուսիրանական համագործակցության ընդլայնման
ճանապարհին։
Այսպիսով կարող ենք նկատել, որ երկկողմ
համագործակցությունը
փոխադարձաբար
շահավետ է ու բխում է երկու երկրների
քաղաքական առաջնահերթություններից:
1) Ռուս-իրանական
հարաբերությունների
իրավաբանական հիմքը 2001 թ մարտի 12ին ստորագրված համաձայնագիրն է։ ՌԴ
նախագահ Պուտինը եւ ԻԻՀ նախագահ Մ.
Խաթամին Մոսկվայում ստորագրեցին
համաձայնագիր՝ երկկողմ համագործակցության սկզբունքների շուրջ։ Այն առնչվում էր
հատկապես ռազմատեխնիկական, առեւտրական,
տնտեսական,
էներգետիկ
ոլորտներին (հոդված 8)։
Պայմանագրի համատեքստում անհրաժեշտ է շեշտադրումը կատարել 3-րդ հոդվածի վրա. «այն դեպքում, երբ Կողմերից
որևէ մեկը ենթարկվում է ագրեսիային որևէ
պետության կողմից, մյուս կողմը չի կարող
որևէ ռազմական կամ այլ օգնություն
ցուցաբերել ագրեսորին՝ նպաստելով ագրեսիայի շարունակմանը և կապահովի, որ ծագող
տարաձայնությունները լուծվեն ՄԱԿ-ի կանոնադրության և միջազգային ստանդարտների
հիման վրա» [3]: Այս դրույթը հատկապես
վկայում է անվտանգային միևնույն քաղաքականության մասին ու հատկապես նրա
մասին, որ սպառնալիքները երկուսի համար
էլ միևնույն բնույթի են:
Որպես հակադրություն կարող ենք նշել
Ռուսաստանի Դաշնության՝ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ հարաբերությունների
վերաբերյալ
իրավական
փաստաթղթերի ոչ մեծ քանակը և իրավապայմանագրային դաշտի ոչ ամբողջական
լինելը,
երկկողմ
հարաբերությունների

թյան ոլորտում, նրա դերակատարությունը մեծ է
նաև համատեղ գործողությունների համապափակ ծրագրի ստորագրման գործում: Այսօր
չնայած
Թրամփի
խոստումնադրժությանը,
Չինաստանի և Եվրամիության կողմից միջուկային գործարքը պարտադիր գործադրվող
համաձայնություն է համարվում: Բացի դրանից,
Իրան-Ռուսաստան
հարաբերությունների
կարևոր ցուցիչը՝ տարածաշրջանային ու
միջազգային հարցերում միևնույն դիրքորոշումն
է, որը համապատասխանում է կայունության ու
հավաքական անվտանգության պահպանման
ուղղությամբ ստրատեգիական նպատակներին:
Մի շարք օբյեկտիվ պատճառներով Իրանը
եվրասիական տարածքի առանցքային երկրներից մեկն է, որի հետ հարաբերությունների
զարգացումը անհրաժեշտ է Ռուսաստանին: Այն
Մերձավոր Արևելքի ամենամեծ պետությունն է,
որը միաժամանակ սահմանակից է Կենտրոնական Ասիային, ունի մեծաթիվ երիտասարդ
ազգաբնակչություն,
այսինքն
երիտասարդ
պետություն է: Իրանի ազդեցությունը խթանող
մեկ այլ գործոն ինչպես տարածաշրջանային
մակարդակում, այնպես էլ միջազգային ասպարեզում այս երկրում նավթի և գազի հսկայական
պաշարների առկայությունն է (բնական գազի
ապացուցված պաշարներով աշխարհում 2-րդ
տեղը 34,000 միլիարդ խորանարդ մետր է,
երկրորդը` զիջելով միայն Ռուսաստանին այս
ցուցանիշով): Այն ունի բավականին մեծ
(մերձավորարևելյան չափանիշներով) բանակ:
Միջին Արևելքի երկրների միջև առկա
մշակութային և պատմական կապերն այնպիսին
են, որ ներկայիս քաղաքական իրողություններում Իրանը ի վիճակի է տարածաշրջանի
այնպիսի երկրների վրա էական ազդեցություն
ունենալ շիաների բազմաթիվ համայնքների
միջոցով, ինչպիսիք են Իրաքը, Սիրիան,
Լևանտը, Եմենը, Աֆղանստանը և Բահրեյնը:
Այս առումով, ազդեցությունը, որն Իրանն ունի
Մերձավոր Արևելքում, հաճախ համեմատվում է
այն բանի հետ, ինչ Վատիկանը ունի
քրիստոնեական, ավելի ճիշտ ՝ կաթոլիկ
աշխարհում [1]:
1979 թ.-ից ի վեր, երբ տեղի ունեցավ
իսլամական հեղափոխությունը Իրանը պարբերաբար ենթարկվում է պատժամիջոցների
ազդեցությանը: Այս պատժամիջոցների մեծ
մասը կապված էին իսլամական հանրապետության միջուկային ծրագրի հետ: Եվ չնայած
2015-ին,
Բ.Օբամայի
երկրորդ
ժամկետի
ընթացքում, վեց կողմերի պայմանավորվածություն
է
ձեռք
բերվել
միջազգային
պատժամիջոցների վերացման դիմաց Իրանի
միջուկային ծրագիրը խափանելու վերաբերյալ,
սակայն Թրամփը հայտարարեց պայմանագրից
դուրս գալու մասին: Այսպիսով, կարելի է պնդել,
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նոյեմբերի 13-ին),
4) «Ռուսաստանի Դաշնության հայեցակարգը Միջազգային գիտատեխնիկական
համագործակցության ոլորտում» փաստաթղթում (ընդունվել է 2000 թվականի
հունվարի 20-ին):
Սակայն այս փաստաթղթերում հստակորեն արտացոլված չէ Ռուսաստանի
Դաշնության ռազմավարությունը Իրանի
նկատմամբ: Իհարկե, Ռուսաստանի իշխանությունները շահագրգռված են շարունակել
երկխոսությունը Թեհրանի հետ երկկողմ և
բազմակողմ ձևաչափերում, այնուամենայնիվ չկան հստակ իրավական ուղենիշներ
դրանց կանոնակարգման և հետագա
զարգացման և ամրապնդման համար:
Ռուսաստանի Դաշնության՝ Իրանի հետ
հարաբերությունների վերաբերյալ իրավական փաստաթղթերի ոչ լիարժեք լինելը
ավելի ակնհայտ է դառնում, երբ համեմատվում է Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության՝ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, Եվրոպայի և այլ տարածաշրջանների
հետ
հարաբերությունների,
երկկողմ
համագործակցության վերաբերյալ մշակված և ընդունված փաստաթղթերի, որոնք
մեծ հաշվով բացակայում են Իրանի
պարագայում: Հետագայում, 2001 թվականի
մարտի 12-ին Ռուսաստանի Դաշնության և
Իրանի Իսլամական Հանրապետության
միջև ստորագրվեց համաձայնագիր երկկողմ համագործակցության սկզբունքների
շուրջ, որտեղ բացի երկկողմ փոխշահավետ
դրույթներից
բացի
կային
որոշակի
անորոշություններ [5]: Պայմանագրում չի
սահմանվում, թե երկու երկրների միջև
երկխոսությունը ռազմավարական է, թե
նման է գործընկերության, այլ նշվում է, որ
այն պարզապես «համապատասխանում է
երկու
պետությունների
հիմնական
շահերին»: Սա, իր հերթին, կարելի է ասել
խորհրդանշում է Ռուսաստանի Դաշնության՝ Իրանի ընկալման և նրա հետ
հարաբերությունների
առանձնահատկությունների մասին:
2) 2007 թ. ստորագրվել է համաձայնագիր Ս300 զենիթահրթիռային համակարգերի
մատակարարման մասին, թեև 2010-ին
ՄԱԿ-ի ԱԽ-ն կիրառեց պատժամիջոցներ
Իրանի դեմ, և արգելվեց ժամանակակից
զինատեսակների Իրան մատակարարումը:
Իրանի իշխանությունները դիմեցին Ժնևի
արբիտրաժային դատարան՝ ներկայացնելով
հայց Ռուսաստանի դեմ՝ 4մլդ դոլլար
արժողությամբ, սակայն Վ.Պուտինը 2015ին վերացրեց Ս-300-ի մատակարարման
արգելքը [6]։ Ավելին Իրանի զինված ուժերը

բնույթի ոչ հստակ սահմանումը, նաև այն,
որ Մոսկվան չունի Իրանի հետ հարաբերությունների վերաբերյալ որոշումների
կայացման հիմնական կենտրոն, որը
պատասխանատու է ձևակերպելու և իրագործելու կառավարության ռազմավարությունը Իսլամական Հանրապետության
նկատմամբ՝ ի պատասխան հնարավոր
մարտահրավերների կամ սպառնալիքների,
անորոշություն է ստեղծում, որի պատճառով Ռուսաստանի Դաշնության տարբեր
պետական մարմիններ, կազմակերպություններ, անկազմակերպ և ոչ համակարգված, տարբեր մակարդակի հարաբերություններ կարող են հաստատել Իրանի
Իսլամական
Հանրապետության
հետ՝
լրացուցիչ անկարգություններ բերելով ռուսիրանական հարաբերություններին և դրանց
հետագա ամրապնդմանը: Բացի այդ
համաձայն Ռուսաստանի Դաշնության
Սահմանադրության 80, 84 և 86 հոդվածների Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը
սահմանում
է
Ռուսաստանի
արտաքին քաղաքականության հիմնական
ուղենիշները,
իսկ
կառավարությունը
պատասխանատու է իր որոշումների կատարման համար (հոդված 114 [4]):
Այնուամենայնիվ, դժվար է գտնել որևէ
փաստաթուղթ՝ գրված կամ նախագահի
աշխատակազմի կամ կառավարության
կողմից, որտեղ հստակ սահմանված է
Ռուսաստանի ռազմավարությունը Իրանի
Իսլամական Հանրապետության նկատմամբ: Պետք է նշել, որ Ռուսաստանի
Դաշնության արտաքին քաղաքականության վեկտորները և գերակայությունները
հիմնականում սահմանվում են արտաքին
քաղաքականության պաշտոնական դոկտրիններում և ռազմավարություններում:
Վերջերս շրջանառության մեջ մտած այդ
պաշտոնական
դոկտրիններից
միայն
չորսում անդրադարձ կա Իրանի հետ
հարաբերություններին՝
1) «Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին
քաղաքականության
հայեցակարգում»
(ընդունվել է 2008 թվականի հուլիսի 12-ին),
2) Արտաքին քաղաքականության հայեցակարգի առաջին հավելվածում, որը վերնագրված է «Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքականության հիմնական ուղղությունները միջազգային մշակութային և հումանիտար համագործակցության ոլորտներում» (ընդունվել է 2010 թվականի
դեկտեմբերի 18-ին),
3) «Ռուսաստանի էներգետիկ ռազմավարությունը մինչև 2030 թվականը» կոչվող
փաստաթղթում (ընդունվել է 2009 թվականի
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հային կարգի կառուցում, ՄԱԿ-ի դերի
ամրապնդում միջազգային գործերում, նոր
մարտահրավերներին ու սպառնալիքներին
հակազդելու, Սիրիայի և Իրաքի կարգավորմանը, Աֆղանստանում տիրող իրավիճակին. Ռուսաստան-Իրան հետ համագործակցությունը կարևոր պայման է
ազգային շահերը ապահովելու, Կովկասում
և Կենտրոնական Ասիայում և Մերձավոր
Արևելքում կայունության ամրապնդման
համար: Ռուսաստանի և Իրանի միջև
մշտական շփումները պահպանվում են
ամենաբարձր և բարձր մակարդակներում
[9]:
Սակայն սրան ի հակադրություն առկա է
դիրքորոշումների տարբերություն երկկողմ
հարաբերությունների
ձևի
և
դրանց
ապագա տեսլականի վերաբերյալ։ Ընդհանրապես, Ռուսաստանի քաղաքականությունը հարևան պետությունների հետ
հիմնականում հիմնված է չորս հիմնական
սկզբունքների վրա՝ այն է` պահպանել
Ռուսաստանի
Դաշնության
ազգային
անվտանգության շահերը սահմանամերձ
շրջաններում, որի համար պահանջվում է
կանխել տեղական հակամարտությունները
և կարգավորել առկա լարվածությունները,
կանխել
հարևան
պետությունների՝
զանգվածային ոչնչացման զենք ձեռք
բերելու հնարավորությունը, հակակշռել
որոշ ուժերի աճող ներկայությունը հարևան
երկրներում, ամրապնդել հարևան երկրների
հետ համագործակցությունը ահաբեկիչների
դեմ պայքարում: Այս սկզբունքները երկակի
հետևանքներ են ունենում Իրանի համար:
Մի կողմից, հաշվի առնելով նրանց
մոտեցումների և դիրքորոշումների համանմանությունը տարածաշրջանային մի շարք
հարցերի վերաբերյալ, Մոսկվան Թեհրանին
դիտում է որպես Կովկասում, Կենտրոնական Ասիայում և Կասպյան տարածաշրջանում իր կարևոր գործընկեր: Մյուս
կողմից, Ռուսաստանի իշխանությունները
ամբողջովին չեն վստահում Թեհրանին:
Նրանք անհանգստանում են Իրան-ԱՄՆ
հավանական մերձեցմամբ, և Իրանի
հնարավոր դերի մասին որպես մեկ այլ
հակամարտության ելակետ: Իրանական
կողմը ևս անվստահություն ունի ռուսական
կողմի
նկատմամբ,
հատկապես
երբ
շրջանառվում էր հարաբերությունների
կցման քաղաքական գծի տարբերակը, քանի
որ դա Իրանին կզրկեր ազատորեն և
ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու և իր
հնարավորությունները
ցույց
տալու
հնարավորությունից:Այն, որ Իրանը չի
պատրաստվում Ռուսաստանի կցորդը և

և
Ռուսաստանի
Պաշտպանության
նախարարությունը
ստորագրեցին
փոխըմբռնման հուշագիր՝ երկկողմ կապերը
ընդլայնելու նպատակով: Այն կարող է
դիտվել
որպես
շրջադարձային
պահ
պաշտպանության ոլորտում Թեհրանի և
Մոսկվայի հարաբերություններում [7]:
Մյուս կողմից Ռուսաստանի իշխանությունները շահագրգռված չեն Իրանի հետ
գործընկերության հռչակմամբ և նրանց հետ
երկխոսության մակարդակի հստակեցմամբ:
2007 թվականին կողմերի միջև ստորագրված համաձայնագրով՝ U-300 զենիթահրթիռային համակարգերի մատակարարման մասին, երկու երկրների միջև հարաբերություններում որոշակի լարվածության
հանգեցրեց: 2007 թվականին Ռուսաստանը
պայմանավորվեց Իրանին վաճառել հինգ S300PMU-1/SA-20 Gargoyle SAM համակարգեր (40 գործարկիչ) 800 միլիոն դոլարով:
Այնուամենայնիվ, որպես ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի 2010 թվականի հունիսին
ընդունված բանաձևի հետևանք, որը
պատժամիջոցներ էր նախատեսում (ներառյալ ժամանակակից զենքի վաճառքի արգելքը) Իրանի նկատմամբ իր հակասական
միջուկային ծրագրի հետ կապված, Ռուսաստանը չեղյալ հայտարարեց հրթիռների
առաքումը և դադարեցրեց ռազմատեխնիկական համագործակցությունը Իրանի հետ,
որի դիմաց Իրանը պահանջեց 4 միլիարդ
դոլար փոխհատուցում: Կարծում ենք, որ
դրանով էր պայմանավորված Ռուսաստանի
վերաբերմունքը Իրանի միջուկային ծրագրի
նկատմամբ, երբ չընդդիմացավ ՄԱԿ-ի
Անվտանգության խորհուրդի՝ Իրանի դեմ
պատժամիջոցներ կիրառելուն (ընդունվեցին
1696, 1737, 1747, 1803, 1835, 1929 բանաձևերը, որոնք ստեղծեցին իրավական հիմք`
Իրանի նկատմամբ ինչպես բազմակողմանի,
այնպես էլ միակողմանի պատժիչ միջոցներ
կիրառելու համար): Ավելին, Մոսկվան
Թեհրանի դեմ ընդունեց միակողմանի
պատժամիջոցներ 2010 թվականի սեպտեմբերին [8]: Չնայած երկկողմ հաճախակի
փոխայցելություններին, կողմերի միջև
համարյա ոչ մի լուրջ պայմանագիր չի կնքվել
(բացառությամբ 2014 թվականի պայմանագրի): Պետք է նաև նշել, որ հաճախ
կողմերի միջև պայմանավորվածությունները գործնականում չէին իրականացվում:
3) Ռուս-իրանական քաղաքական երկխոսությունը հիմնված է աշխարհի և տարածաշրջանային օրակարգի շատ հարցերի շուրջ
երկու
երկրների
դիրքորոշումների
համընկնելու կամ նմանության վրա,
մասնավորապես, բազմաբևեռ համաշխար-
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ունեն տարբեր շահեր և նպատակներ:
Ռուսաստանը ունի տնտեսական, ռազմավարական շահեր, որոնք փորձում է իրացնել
հակամարտության միջոցով: Ռուսաստանը,
ըստ մի շարք փորձագետների, փորձում է
Սիրիական հակամարտության միջոցով
ռազմական և դիվանագիտական լծակներ
ստեղծել, որոնք կկիրառի ամենատարբեր
նպատակներով [10]: Այսպիսով, Ռուսաստանը օգտագործում է իրավիճակը նաև իր
հնարավորությունները ցույց տալու համար:
Նրանք, կարելի է ենթադրել, կաջակցեն
Սիրիայի ֆեդերալիզացիային կամ նույնիսկ
հավանական ընտրություններին՝ կոնֆլիկտի հետագա կառավարման համար: Պետք է
նաև նշել, որ Ասադի ռեժիմը Ռուսաստանը
համարում է իր երաշխավորը դեպի
Միջերկրական ծով իր անարգել մուտքի
համար (Տարտուսի նավային բազա): Ըստ
ռուսների, կայուն սիրիական ղեկավարությունը ի վիճակի է կառավարել ռադիկալ
իսլամիստների հարցը, որի սպառնալիքը
հենց առկա է նաև Ռուսաստանում: Իրանը
այլ դիրքորոշումներ ունի այս բոլոր
հարցերում: Ի տարբերություն Մոսկվայի,
Թեհրանը ավելի հստակ նպատակներ ունի
սիրիական կառավարության հետ կապված՝
մասնավորապես Բաշար ալ Ասադի հետ,
որի
կառավարությունը
հիմնականում
ալաուի էթնիկ խմբի ներկայացուցիչներ են,
որը
պատկանում
է
Իսլամի
շիա
ուղղությանը: Այսինքն, Իրանը կրոնական
հիմքի վրա կձգտի պահպանել սիրիական
կառավարությանը: Իրանը դեմ է նաև
ապագայում իրականացվելիք ընտրություններին: Ինչպես գիտենք, Իրանը աջակցում է
Հեզբոլլահ խմբավորմանը, որն էլ իր հերթին
օգնում է նվազեցնել նաև իսրայելական
սպառնալիքները: Այսինքն՝ կորցնել Ասադի
ռեժիմը նշանակում է կորցնել Իրանի
դաշնակիցների մատակարարման աղբյուրը:
Իսկ եթե սուննիական կառավարություն գա
իշխանության, հավանական է, որ Իրանը
կառերեսվի Սաուդների ընդդիմությանը
[11]: Այսպիսով, այս հարցում բավականին
տարբերություններ կան ռուս-իրանական
դիրքորոշումներում:
5) Որպես համագործակցային պոտենցիալ
կարելի է դիտել նաև համագործակցության
աշխարհաքաղաքական ուղղությունը: ՌԴ-ն
նպատակահարմար է համարում անկախ
արտաքին
քաղաքաքկան
դրությունից
հարաբերությունների զարգացումը Իրանի
հետ որը իր համար հենարան է միջինասիական տարածաշրջանում, իսկ Իրանի
համար էլ կարևոր է համագործակցությունը
ՌԴ-ի հետ, քանի որ առկա պատժա-

շահերի սպասարկուն դառնալ, փաստվեց,
օրինակ, ընթացիկ 2016 թվականի սկզբին,
երբ Իրանը չմիացավ Ռուսաստանին և
Սաուդյան Արաբիային՝ չգնալով նավթի
համաշխարհային ծավալների արդյունահանման սառեցմանը:
4) Թեհրանն ու Մոսկվան չունեն տարաձայնություններ միջինարեւելյան օրակարգի
առանցքային հարցերում, մանսավորապես,
սիրիական հակամարտության կարգավորման գործում: Այս առումով երկու կողմերն
էլ հանդիսանում են Ասադի ռեժիմի
աջակիցներ և փորձում են սահմանափակել
Արևնուտքի դիրքերը տարածաշրջանում ու
ապահովել սեփական ազդեցության գերիշխումը Սիրիայում, ինչը կհանգեցնի
դոմինոյի
էֆեկտի.
այսինքն
ռուսիրանական ազդեցության տարածման ողջ
ռեգիոնում: Այսինքն արտաքին քաղաքական օրակարգում ունեն նմանաբովանդակ
անվտանգային խնդիրներ ու ուղղվածություն:
Չնայած երկու երկրների՝ միջազգային և
տարածաշրջանային օրակարգի շատ հարցերի շուրջ դիրքորոշումների համընկնմանը,
երկու երկրները նաև ունեն
հակասություններ և տարբեր դիրքորոշումներ
որոշակի հարցերի շուրջ: Առաջին հերթին,
ոչ միանշանակ է երկու երկրների՝
Մերձավոր Արևելքի երկրների հետ համագործակցության հարցը: Ռուսաստանի
Դաշնությունը ունի լավ հարաբերություններ և հակված է համագործակցել
Սաուդյան Արաբիայի և Իսրայելի հետ,
որոնք Իրանի Իսլամական Հանրապետության թիվ մեկ հակառակորդների
շարքում են: Ռուսաստանի Դաշնությունը
ակտիվորեն համագործակցում է նաև Ծոցի
երկրների համագործակցության խորհրդի
երկրների հետ:
Պետք է նաև նշել, որ երկու երկրների
դիրքորոշումները և քաղաքականությունը
լիովին չեն համընկնում Աֆղանստանում,
Իրաքում և Սիրիայում: Իրանի ներկայությունը և ազդեցությունը այդ երկրներում
ճնշում է ռուսներին, և որպես արդյունք
միակ բանը, որով Ռուսաստանը կարող է
առաջարկել դա կլինի բարոյահոգեբանական աջակցությունը, որն էլ իր հերթին
կհանգեցնի ռուսական կողմի՝ որպես թույլ
խաղացողի ընկալման իրանական կողմի
կողմից:
Միանշանակ չեն նաև դիրքորոշումները
Սիրիական հիմնախնդրում: Ճիշտ է, երկու
երկրները լիովին համաձայն են, որ Սիրիայի
կառավարությունը չպետք է փոփոխվի,
այնուամենայնիվ, նրանք այս ամենում
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դրանով զբաղվում են: Առկա է կայուն
առևտրատնտեսական
համագործակցություն: 2018-ի վերջին Ռուսաստանի և
Իրանի արտաքին առևտրի ծավալը կազմել
է 1,7 միլիարդ դոլար, այդ թվում՝ Ռուսաստանի արտահանումը՝ 1,2 միլիարդ դոլար,
իսկ ներմուծումը՝ 533,1 միլիոն դոլար: Երկկողմ համագործակցության զարգացման
գործում կարևոր դեր է խաղում գյուղատնտեսությունը:
Տնտեսական առումով ևս լիարժեք չէ
երկրների
համագործակցությունը:
Դա
պայմանավորված է մի շարք հանգամանքներով, օրինակ հենց Իրանի դեմ
պատժամիջոցներով, որոնք ևս խոչընդոտում
են
երկու
երկրների
միջև
հարաբերությունների էլ ավելի խորացմանը:
Ավելին, 2011 թվականից երկու երկրների
միջև առևտրաշրջանառության մակարդակը
նվազել է տարեկան 30 տոկոսով, և 2014
թվականից 1,5 մլրդ դոլլարի, այսինքն՝ երկու
անգամ ավելի ցածր քան ռուս-եգիպտական
և ռուս-իսրայելյան առևտրաշրջանառությունները [13]:
Ներկայումս Իրանը նավթ է արտահանում Եվրոպա, ինչի արդյունքում դարձել
է Ռուսաստանի մրցակիցը: Մոտ ապագայում Իրանը կարող է գազ արտահանել
նաև դեպի Եվրոպա, ինչի հետևանքով
Մոսկվայի և Թեհրանի միջև մրցակցությունն ավելի կսրվի:
Երկկողմ հարաբերությունների էլ ավելի
խորացմանը խոչընդոտում է նաև Իրանի
միջուկային
ծրագիրը
և
Արևմուտքի
պատժամիջոցները:
Ռուս-իրանական
միջուկային պայմանագիրը կնքվել է 2014
թվականի նոյեմբերին, սակայն այն ինքնին
բավարար չէր տնտեսական հարաբերությունների զարգացման համար: Չնայած որ
պայմանագրով նախատեսվում էր 8 միջուկային կենտրոնների ստեղծում, որոշ
վերլուծաբաններ նշում են, որ դժվար կլիներ
անգամ 1-2 կենտրոնների ստեղծումը
հետագա տասնամյակում, ուստի դժվար
կլինի խոսել նաև ավելի մեծ թվի մասին:
Բացի գունավոր մետաղներից, փայտից
ու նավթաքիմիկատներից Ռուսաստանը
ունի ապրանքների շատ նեղ տեսականի,
որոնք կարող է առաջարկել Իրանին, որի ոչ
ժամանակակից, նոր չլինելու պատճառներից է նաև, ըստ որոշ վերլուծաբանների,
Ռուսաստանի Դաշնություն - Արևմուտք
տեխնոլոգիական
ճեղվածքը:
Իրանը
ներկայումս ունի ինժեներական ու տեխնիկական աջակցության կարիք, սակայն
Ռուսաստանը, կարելի է ասել, ի վիճակի չէ
ապահովել և աջակցել նրան այդ ամենով:

միջոցների ֆոնին ծանր հետևանքներից
կարելի է միայն ՌԴ-ի վրա հենվելով
խուսափել [12]։
6) ՌԴ-Իրան համագործակցության մեջ իր
ուրույն դերն ունի նաեւ Հարավային
Կովկասը։ Հարավկովկասյան տարածաշրջանում ընթացող զարգացումներն այժմ
առավել քան նախկինում փոխկապակցված
են գլոբալ հարթությունում ընթացող
զարգացումների
հետ։
Միաժամանակ
Իրանի մկջուկային ծրագիրը անդրադարձ է
ունենում ռեգիոնում մեծ դերակատարում
ունեցող պետությունների քաղաքականության վրա։ Երկկողմ ուշադրության կենտրոնում են նաեւ Կովկասի հիմնախնդիրները,
քանի որ երկուսն էլ վախենում են
տարածաշրջանում արտաքին ազդեցության
աճից ու իրենց զգում են պատմական
առաջնորդներ։
Հարավային Կովկասի հարցում միանշանակ կարող ենք նշել, որ այն նաև
կոնֆլիկտային գործոն է երկկողմ հարաբերությունների կառուցման ճանապարհին։
Ռուս-իրանական
համագործակցության
ազդեցության հնարավորությունները Հարավային Կովկասի էներգետիկ շուկայի և
աշխարհաքաղաքական
իրողությունների
վրա բավականին սահմանափակ են: Իրանը
Ռուսաստանին վերաբերում է կասկածամտորեն,
ուստի
համագործակցության
հարցում կլինի զգույշ և գործարքների կգնա
միայն այն ոլորտներում, որոնք բխում են իր
շահերից: Այսինքն, այդ ազդեցության
շրջանակները սահմանափակ են, քանի որ
սահմանափակ
են
տարածաշրջանում
Ռուսաստանի և Իրանի համագործակցության հնարավորությունները: Ռուսաստանը
և
Իրանն
այս
տարածաշրջանում
մրցակիցներ են: Այս երկրների հիմնական
նպատակն ազդեցության ուժեղացումն է
Հարավային Կովկասում: Բացի այդ Իրանը
ոչ միայն կասկածամտորեն է վերաբերում
Ռուսաստանին, այլ նաև մեղադրում է
Մոսկվային պարսկական կայսրության
թուլացման մեջ: Այսպիսով, տարածաշրջանային հեգեմոնիայի համար պայքարը
կսահմանափակի և կխոչընդոտի տարածաշրջանում ռուս-իրանական մերձեցմանը:
7) ՌԴ-Իրան համագործակցության կարևորագույն հիմք է նաև ընդհանուր տնտեսական
շահը: ՌԴ-ն ֆինանսական հսկայական
միջոցներ է ձեռք բերում արդյունաբերության բարձր տեխնոլոգիաների զարգացման
համար:
Ռուսաստանը
չի
ճանաչում
Միացյալ Նահանգների կողմից միակողմանիորեն Իրանի դեմ կիրառվող անօրինական
պատժամիջոցները և նրանց հետ, ովքեր

48

Регион и мир, 2021, № 4
նկարում Ռուսաստանը ստիպված կլինի
կանգնել Իրան-Իսրայել ընտրության առաջ:
10) ԵԱՏՄ-ի ու Մաքսային միության հետ
համագործակցությունը Իրանի համար
հնարավորություն է բազմապատկել տարածաշրջանային առևտրում իր ներկայությունը ու ՌԴ-ի հետ հարաբերությունները
երկկողմ ձևաչափից բազմակողմ տեղափոխելու համար [14]։ ԵԱՏՄ-ի ու
Մաքսային միության հետ համագործակցությունը Իրանի համար հնարավորություն
է
բազմապատկել
տարածաշրջանային
առևտրում իր ներկայությունը։
11) Համագործակցության ուժեղ կողմերից
կարող ենք առանձնացնել նաեւ Շանհայի
համագործակցության
կազմակերպությունը։ Վերջինս արտահայտում է կողմերի
միջեւ փոխհամաձայնեցված արտաքին
քաղաքականությունը,
փոխշահավետ
համագործակցությունը նաեւ նպաստում
երկկողմ խորհրդատվսյթյսւններին։ ՇՀԿ
ձեւաչափով Իրանը գնալով ավելի ազդեցիկ
դերակատար է դառնում, քանի որ
կառույցում ընդրկված լինելով՝ ՌԴ-ն ու
Իրանը լրացուցիչ հնարավորություն են
ձեռք բերում մերձեցման համար:
12) Երկկողմ համագործակցությունը փոխշահավետ է քանի որ նշանակում է ամերիկյան ազդեցության թուլացում Մերձավոր
ու Միջին Արեւելքում։ Այն նաեւ թուլացնում
է ԱՄՆ-ի կողմից Իրանում ռազմական
գործողությունների հավանականությունը։
13) Համագործակցություն Կենտրոնական
Ասիայի տարածաշրջանում անվտանգության եւ զարգացման խնդիրների լուծման
գործում։ Էներգետիկայի, ենթակառուցվածքների,
տրանսպորտի
ոլորտում
համագործակցությունը միակ միջոցն է
կանխելու իսլամական ահաբեկչության ու
արմատականության ռիսկերը Կենտրոնական Ասիայում։ Ռուսաստանի մահմեդական շրջաններում և Կենտրոնական
Ասիայում իսլամի քարոզչության հարցում
Իրանի
կողմից
«խաղի
կանոնների»
պահպանումը խելամիտ քայլ է:
14) Հյուսիսային Աֆրիկայում ու Պարսից
Ծոցի ավազանում քաղաքական իրավիճակի կայունացման, սիրիական ճգնաժամի
լուծման հարցում համագործակցության,
Արաբական գարնան իրադարձություններում Ռուսաստանի ու Իրանի մոտեցումներում ընդհանրությունները առանցքային
նշանակություն ունեն հարաբերությունների
կառուցման համար։ Երկուսն էլ դեմ են
ընդդիմադիր
բողոքներին,
քանի
որ
գիտակցում են դա տանում է ամերիկյան
ազդեցության աճին տարածաշրջանում

Ընդհակառակը, հենց Ռուսաստանը ևս այդ
ամենի կարիքը ունի:
8) Ռուս-իրանական
հարաբերությունները
զարգանում են նաև մշակութային, հումանիտար ու գիտակրթական ոլորտներում։
Դրա վառ դրսևորումը ռուս-իրանական
«Ուղղափառություն-իսլամ»
համատեղ
համաժողովն է։
Երկու երկրների հետ հարաբերությունների վրա ազդեցություն ունեն նաև սոցիալմշակութային, գաղափարախոսական, կրոնական որոշակի գործոններ: Մասնավորապես, կրոնա-գաղափարախոսական խնդիր
կա
ներռուսաստանյան
կյանքում:
Մահմեդական ռուսների մեծ մասը Իսլամի
Սուննի ուղղության հետևորդներ են, որոնք
կազմում եմ Ռուսաստանի Դաշնության
բնակչության 15 տոկոսը: Ավելին, նրանց
կողմից հաճախ են դրսևորվում անջատողական դրսևորումներ: Այս ամենից ելնելով
Ռուսաստանը փորձում է նրանց հետ
հարաբերություններ պահպանել և հասկանալ նրանց տրամադրությունները: Այսինքն,
նրանք կարևոր նշանակություն և ազդեցություն ունեն Ռուսաստանի Դաշնության
որոշումների կայացման գործընթացի վրա,
և հաճախ անգամ դժգոհություն են արտահայտում շիական պետության հետ հարաբերությունների խորացման կապակցությամբ:
9) Ռուսաստանի և Իրանի երկարաժամկետ
մերձեցմանը կարող է խանգարել նաև
իսրայելական գործոնը: 2015 թվականի
սեպտեմբերի 21-ին Իսրայելի վարչապետ
Նեթանյահուի՝ Ռուսաստանի Դաշնություն
կատարած այցի ընթացքում ձեռք են բերվել
մի շարք երկկողմ կարևորության մի շարք
համաձայնություններ: Առաջին հերթին,
Ռուսաստանը երաշխավորել է, որ Մերձավոր Արևելքում իր գործողություններով
վնաս չի հասցնի Իսրայելի շահերին:
Կողմերը համաձայնել են նաև Սիրիայի հետ
կապված տեղեկատվություն փոխանակել:
Իսկ այն բանից հետո, երբ Ռուսաստանը
սկսեց ավիահարվածներ իրականացնել
Սիրիայում, Նեթանյահուն հայտարարեց, որ
չնայած Իսրայելի և Ռուսաստանի Դաշնության հետապնդած նպատակները Սիրիայում չեն համընկնում, այնուամենայնիվ,
սա չի կարող հանգեցնել երկու երկրների
բախմանը: Իսրայելում զգուշավորություն
են դրսևորում ռուս-իրանական հնարավոր
դաշինքի ձևավորման հարցում, քանի որ
այդպիսով հնարավոր է Իրանի համար
Իսրայելի դեմ գործելու բազա ստեղծվի:
Ամեն դեպքում, երկարաժամկետ հեռա-
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նաև դեմ են այսպես կոչված լեգիտիմ
իշխանության տապալմանը, որը ուղղակի
սպառնալիք կարող է լինել նաև միմյանց
համար։ Հատկապես նման են մոտեցումները սիրիական խնդրում, քանի որ երկուսն
էլ աջակցում են Ասադի ռեժիմին։
15) Իրանն ու Ռուսաստանը շահագրգռված
են անվտանգության ու զարգացման
հարցերում
համագործակցության
մեջ.
մասնավորախես Իրաքում, Պակիստանում
ու Աֆղանստանում նրանք պայքարում են
արմատական իսլամի տարածման ու
միջազգային ահաբեկչության դեմ:
16) Իրանն իր աշխարհագրական դիրքով,
բնական
ռեսուրսներով,
մահմեդական
աշխարհում ունեցած կշռով, արտաքին
քաղաքական հարցերում Մոսկվայի հետ
ունեցած ընդհանուր շահերով կարևորագույն նշանակություն ունի ՌԴ-ի համար, և
քանի դեռ Մոսկվան ցանկանում է
ծանրակշիռ դերակատարություն ունենալ
համաշխարհային և տարածաշրջանային
հարթակներում, Թեհրանի հետ հարաբերությունների պահպանումն ու խորացումն
այլընտրանք չունի:

4.
5.

6.

7.

8.

9.
10.
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Անձնական տվյալնների պաշտպանության ամերիկյան մոդելի
առանձնահատկությունները

Մինասյան Լ. Ս.
ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի տեսչական մարմինների աշխատանքների համակարգման
գրասենյակ: Շուկայի վերահսկողության և սննդամթերքի անվտանգության ոլորտների
համակարգման և մեթոդաբանության վարչության խորհրդական (Երևան, ՀայաստանՃ)
lusineminasyansimon@gmail.com
Հանգուցբառեր՝ անձնական տվյալներ, անձնական տվյալների պաշտպանության իրավունք,
ամերիկան մոդել, անձնական տվյալների պաշտպանության առանձնահատկություններ
Особенности американской модели защиты персональных данных
Минасян Л. С.
Офис по координации инспекционных органов Аппарата премьер-министра РА
Советник Департамента по координации и методологии сфер безопасности пищевых продуктов и
надзора за рынком (Ереван, Армения)
lusineminasyansimon@gmail.com
Аннотация. Статья посвящена особенностям американской модели института защиты персональных данных. В
ходе исследования были проанализированы важнейшие акты американского законодательства, которые
обобщают право на защиту персональных данных. В то же время, в ходе исследования автор сделал важнейшие
выводы и выявил те преимущества и недостатки, которыми американская модель защиты данных отличается от
широко распространенной европейской модели.
Ключевые слова: личные данные, право на защиту персональных данных, американская модель, особенности
защиты персональных данных

The characteristics of the american model of personal data protection
Minasyan L. S.
Inspection Bodies’ Coordination Bureau of the Office of the Prime Minister of the Republic of Armenia
Adviser of the Department of Coordination and Methodology of the
Market Surveillance and Food Safety spheres (Yerevan, Armenia)
lusineminasyansimon@gmail.com
Abstract. The article is about the characteristics of the American model of personal data protection regulations. In the
course of the study, the most important acts of American legislation about the right to personal data protection were
meticulously analyzed.
At the same time, in this study, the author made a comprehensive legal conclusion about advantages and disadvantages
of the American model of data protection and the unique approach that differs this model from more widespread
European one.
Keywords: personal data, the right to personal data protection, the American model, characteristics of data protection

զարգացման կազմակերպության անդամ են
հանդիսանում (Ավստրալիա, Կանադա, Ճապոնիա, Հարավային Կորեա, Նոր Զելանդիա,
ԱՄՆ): Այս երկրներից շատերը կարողացել են
հասնել ԵՄ անձնական տվյալների պաշտպանության մակարդակին: Մասնավորապես, Եվրոպայի կոմիտեն նշել է 12 պետություններ, որոնք
ԵՄ անդամ չեն, բայց ունեն տվյալների
պաշտպանության
բավարար
մակարդակ`
Անդորրա, Արգենտինա, Կանադա, Շվեցարիա,
Ֆարերյան կղզիներ, Հերնսի, Իզրաել, Մեն,
Ջերսի, Նոր Զելանդիա, ԱՄՆ, Ուրուգվայ [5]:
Մյուս
երկրների
դեպքում
տվյալների
անդրսահմանային փոխանցումների ժամանակ

Այսօր, անձնական տվյալների պաշտպանության մասին իրավական ակտեր ընդունվել են
աշխարհի ավելի քան 100 երկրներում, որոնցից
27-ը ԵՄ երկրներ են, իսկ 23-ը` Եվրոպայի
Խորհրդի անդամ պետություններ: Այսպիսով
ստացվում է, որ անձնական տվյալների
պաշտպանության
մասին
օրենսդրություն
ունեցող
երկրների
կեսը
գտնվում
են
Եվրոպական մայրցամաքի վրա: Եվրոպայից
դուրս կան մի քանի երկրներ, որոնք ևս
զբաղվում են մադու հիմնական իրավունքների
պաշտպանության
հարցերով
անձնական
տվյալների մշակման շրջանակներում, որոնց մեծ
մասը Տնտեսական համագործակցության և

51

անհրաժեշտ է տվյալների պաշտպանության
համապատասխան մակարդակ ապահովել,
որպես կանոն` համապատասխան համաձայնագիր կնքելու միջոցով:
Վերլուծելով օտարերկրյա և միջազգային
պրակտիկան կարելի է պայամանականորեն
ընդգծել անձնական տվյալների իրավական
կարգավորման
երկու
հիմնական
մոդել`
եվրոպական և ամերիկյան: Այնուհանդերձ,
հարկ է նշել, որ աշխարհում ավելի լայն
տարածում է ստացել եվրոպական մոդելը, որը,
ներկայիս դրությամբ, ներդրել են Եվրոպական
մայրցամաքի աշխարհի 50 պետություններ,
ինչպես
նաև
Կանադան,
Արգենտինան,
Ավստրալիան, Նոր Զելանդիան, Հարավային
Կորեան, Բուրկինա Ֆասոն:
Ամերիկյան մոդելը ավելի քիչ տարածում է
գտել և ներկայումս բացի ԱՄՆ-ից, անձնական
տվյալների պաշտպանության նման կարգավորում առկա է Ճապոնիայում, Պարագվայում,
Թայվանում և Թայլանդում [2, էջ 866–894 ]:
ԱՄՆ-ի անձնական տվյալների պաշտպանության մեխանիզմը այնքան է տարբերվում
եվրոպական պետությունների մեծ մասում
գործող մեխանիզմներից, որ կարելի է խոսել
անձնական տվյալների իրավական կարգավորման բոլորովին նոր մոտեցման մասին: ԱՄՆն վաղուց հայտնի է որպես պետություն, որտեղ
մասնավոր կյանքի հարգանքի իրավունքը մեծ
տարածում է ստացել։ Պատահական չէ, որ
«մասնավոր կյանք» և «մասնավոր կյանքի
իրավունք» հասկացությունները շրջանառության մեջ են դրվել առաջին անգամ ամերիկյան
իրավաբանների կողմից։
Սակայն, տվյալների պաշտպանության
քաղաքականությունը ԱՄՆ-ում միշտ ձևավորվել է ազգային անվտանգության ավանդական
մտահոգությունների լույսի ներքո, նույնիսկ երբ
նման քաղաքականությունը և դրան ուղղված
իրավական ակտերի ընդունումը ուղղակի
բացասական ազդեցություն են ունեցել մասնավոր ոլորտում կազմակերպությունների շահույթի
վրա1 [4]:
Այսօր, անձնական տվյալների պաշտպանության գլխավոր երաշխիքը ԱՄՆ-ում, բացի
Սահմանադրության 4-րդ փոփոխությունից
հանդիսանում է 1974 թվականին ընդունված
«Մասնավոր կյանքի պաշտպանության Ակտն է
[23] (այսուհետ` Պաշտպանության ակտ): Այս
փաստաթւողթն
ինքնին
հետազոտության
համար բավականին հետաքրքիր նմուշ է, որն
ամբողջովին բնութագրում է անձնական տեղեկատվության իրավակարգավորման յուրահատուկ ամերիկյան մոտեցումը:

Այսպիսով, վերլուծելով Պաշտպանության
ակտը, կարելի է եզրակացնել, որ վերջինիս
ազդեցության ոլորտը բավականին սահմանափակ է: Այն անձնական տվյալների պաշտպանության իրավունք, այդ թվում` դատական
պաշտպանության իրավունք տրամադրում է
միայն ԱՄՆ քաղաքացիներին և մշտական
ռեզիդենտներին, իսկ պարտավորություններ
սահմանում է միայն դաշնային պետական
մարմինների համար, ինչպիսին են ԱՄՆ
փոստային ծառայությունը, Կրթության դեպարտամենտը, Դաշնային հետաքննությունների
բյուրոն և այլն: Արդյունքում, քաղաքացի
չհանդիսացող անձանց իրավունքների պաշտպանությունն ու մասնավոր ոլորտի շահագրգիռ
անձանց պարտավորությունները մնում են
կարգավորումից դուրս։
Պաշտպանության ակտում ևս մեկ սահմանափակում է հանդիսանում «գրառումների
/ֆայլերի համակարգ» հասկացության օգտագործումը, որը նշանակում էր գրառումների/ֆայլերի
ցանկացած
համակցություն,
որտեղ անձի մասին տեղեկատվությունը կարելի
է ստանալ իր անվան կամ անձնական
նույնականացնող
ցուցիչի
միջոցով,
ինչը
բացառում է օրենքի կիրառումը այն տվյալների
բազաների նկատմամբ, որոնք մուտքագրման այլ
ձև ունեն, բայց ևս կարող են պարունակել
անձնական տվյալներ:
Այնուհանդերձ, Պաշտպանության ակտի
համաձայն՝ տվյալներ մշակողների, այսինքն
դաշնային մարմինների հիմնական պարտականությունը անձնական տվյալների գաղտնիության պահպանումն է՝ երրորդ անձանց
փոխանցելու արգելքը, բացառությամբ օրենքով
նախատեսված 12 իրավիճակների, որոնք են`
 Տվյալների տրամադրումը դրանց մշակումն իրականացնող պետական մարմնի
ծառայողին՝ ծառայողական պարտականությունների իրականացման համար,
 Տվյալների տրամադրումը Տեղեկատվության ազատության ակտի [21] համաձայն,
 Տվյալների տրամադրումը «առօրեա
օգտագործման» (routine use) համար
 Տվյալների տրամադրումը ԱՄՆ մարդահամարի բյուրոյին` մարդահամար իրականացնելու համար,
 Տվյալների տրամադրումը ըստ նախապես հասցեագրված դիմումի՝ վիճակագրական
ուսումնասիրություններ կատարելու համար`
պայմանով,
որ
կտրամադրվեն
միայն
ապանձնավորված տվյալներ,
 Տվյալների
տրամադրումը
ազգային
արխիվների քարտուղարությանը` պատմական
արժեք ունեցող գրառումների համար,

1

Տեղեկատվական և կաբելային ընկերությունների ճնշման
տակ, օրինակ, Կոնգրեսը 2017թ. փոփոխեց անձնական
տվյալների իրավակարգավորումները
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 Տվյալների տրամադրումը քաղաքացիական և քրեական արդարադատության իրականացման համար,
 Տվյալների տրամադրումը անձի կյանքի
և առողջության պաշտպանության համար`
պայմանով, որ դրա մասին կտեղեկացվի
տվյալների սուբյեկտը,
 Տվյալների տրամադրումը Կոնգրեսին
կամ դրա կոմիտեներին կամ ենթակոմիտեներին,
 Տվյալների տրամադրումը Գլխավոր
աուդիտորին՝ [16] Գլխավոր հաշվիչ կոմիտեի
գործառույթները իրականացնելու համար,
 Տվյալների տրամադրումը դատական
որոշման համաձայն,
 Տվյալների տրամադրումը ի կատարումն
օրենքի պահանջների։
Մի շարք հեղինակների կարծիքով նշված 12
բացառություններից ամենից մտահոգիչը դա
«առօրեա օգտագործման համար» անձնական
տվյալների մշակումն է, որը հաճախ բավականին
լայն է մեկնաբանվում պետական մարմինների
կողմից և հնարավոր չարաշահումների տեղիք է
տալիս [1, էջ 49-50]:
Պաշտպանության ակտով նախատեսված է
անձի իրավունքների պաշտպանության և´
քաղաքացիական և´ քրեական պատասխանատվություն: Մասնավորապես, քաղաքացիական
պատասխանատվություն
է
նախատեսված
անձնական տվյալների չլիազորված փոփոխության կամ անձնական տվյալները օգտագործելու
մուտքի իրավունքի համար։
Իսկ քրեական պատասխանատվություն է
նախատեսված դիտավորությամբ անձնական
տվյալներ տարածելու, անձնական տվյալներով
բազաների ստեղծման մասին չտեղեկացնելու,
կեղծ հիմքերով անձնական տվյալների մասին
հարցում անելու և այլնի համար:
Ընդհանուր առմամբ, վերլուծելով Պաշտպանության ակտը, ակնհայտ է, որ այն անձի
իրավունքների պաշտպանության ոչ բավարար
երաշխիքներ է նախատեսում, քանի որ
կանոնակարգում է միայն պետական մարմինների կողմից անձնական տվյալների մշակման
հիմնախնդիրները:
Սակայն, դա չի նշանակում, որ ԱՄՆ-ում
բացակայում են այնպիսի նորմեր, որոնք
կարգավորում են տնտեսության մասնավոր
սեկտորում անձնական տվյալների պաշտպանության խնդիրները: Սա տվյալների մշակման
ամերիկյան մոդելի ևս մեկ առանձնահատկությունն է: Բանն այն է, որ այստեղ ԱՄՆ-ն
որդեգրել է այսպես կոչված անձնական տվյալների մշակման իրավական կարգավորումների
ճյուղային մոտեցումը, իսկ որոշ հեղինակներ դա
անվանում են ad hoc մոտեցում [3, էջ 128]: ԱՄՆում անձնական տվյալների պաշտպանության
առավել «կարգավորված» ոլորտներն են`

ֆինանական ոլորտը [24], բժշկական ծառայությունները [22], վարկավորման ծառայությունները [19], վիդեովարձույթի ծառայությունները
[26], կաբելային հեռուստատեսությունը [14],
մինչև 13 տարեկան երեխաների անձնական
կյանքի պաշտպանությունը օնլայն տիրույթի
ոլորտը [15], կրթական ծառայությունները [20],
տրանսպորտային միջոցների գրանցման ոլորտը
[17] և հեռախոսային վաճառքների ոլորտը [25]:
Ամերիկյան մոդելի մյուս առանձնահատուկը
մասնավոր ոլորտում մարդու անձնական
տվյալների պաշտպանության՝ հիմնականում ի
օգուտ
օգտատերերի
և
հաճախորդների
իրականացնելու օրենսդրությունն ու պրակտիկան են։ Պատահական չէ, որ «անձնական
տվյալների սուբյեկտ» կամ «անձ» հասկացությունների փոխարեն ԱՄՆ օրենսդիրը գրեթե
բոլոր իրավական ակտերում օգտագործում է
«օգտատեր»
(consumer)
հասկացությունը:
Որպես վառ օրինակ օրինակ կարող է ծառայել
Ֆինանսական ոլորտում անձնական տիրույթի
ակտը [24] կամ Էլեկտրոնային հաղորդակցությունների անձնական տիրույթի պաշտպանության ակտը [18], որտեղ որպես շահառու
հանդիսանում է «օգտատերը»։
Ամերիկյան մոդելի հաջորդ առանձնահատկությունը դա անձնական տվյալների պաշտպանության վերահսկողություն իրականացնող
մարմինների բազմազանությունն է։ Պատահական չէ, որ Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպության
հաշվետվություններից մեկի մեջ, ԱՄՆ-ն որպես
անձնական տվյալների ոլորտում օրենսդրության
կենսագործման պատասխանատու վերահսկող
մարմին միանգամից նշել էր չորսը`
 Արդարադատության դեպարտամենտ`
արդարադատության իրականացման ոլորտում,
 Առողջապահության և սոցիալական
պաշտպանության դեպարտամենտ` առողջապահության և սոցիալական պաշտպանության
ոլորտում,
 Դաշնային բանկային գործակալություն`
բանկային և ֆինանսական ոլորտում,
 Դաշնային
առևտրական
կոմիտե`
առևտրի ոլորտում:
Ընդ որում, այս թվարկումը չի կարելի համարել սպառիչ ` քանի որ ամեն ոլորտի համար
առանձնահատուկ իրավական կարգավորումներ
կամ վերահսկող մարմիններ են նախատեսված։
Ավելին, յուրաքանչյուր նահանգ իրավասու է
ընդունելու տվյալների մշակման հավելյալ
օրենքներ, ինչպես նաև ձևավորել ոլորտը
վերահսկող առանձին մարմիններ [13, էջ 13-14]:
ԱՄՆ մասնավոր կյանքի և անձնական
տվյալների պաշտպանության իրավական կարգավորման հարցում մեծ դերակատարում ունեն
նաև Գերագույն Դատարանի որոշումները,

53

առաջնորդների անձնական բջջային հեռախոսներով
կարգավորվող
գործողությունների
նկատմամբ, ինչպես նաև կարող էին օպերատիվ
հետախուզական տարբեր գործողություններ
իրականացնել ԱՄՆ յուրաքանչյուր քաղաքացու
նկատմամբ2 [8]: Այս իրադարձություններից
հետո այն ժամանակ նախագահ Օբաման
հայտարարեց, որ ԱՄՆ կառավարությունը
հատուկ
պաշտպանության
մեխանիզմներ
կնախատեսի օտարերկրացիների համար [11,
27] և համապատասխան վարչական հրաման
ստորագրեց Սպիտակ տունը լքելուց առաջ:
Իրավիճակը փոխվեց Տրամպի նախագահության ժամանակ, ով հայտարարել էր, որ ահաբեկչական գործողությունների վերահսկումը
պետք
է
գերակայի
ցանկացած
այլ
նկատառումներ [7]:
Ամփոփելով, կարելի է եզրակացնել, որ
Ամերիկյան մոդելի համար ` հիմնական
բնութագրիչ հատկանիշներն են`
 «անձնական տիրույթ» (privacy) հասկացության օգտագործումը և´ մասնավոր և´
հանրային ոլորտում, որով սահմանափակվում է
պետության
և
պետական
մարմինների
միջամտությունը մարդու անձնական կյանքին,
 մարդու անձնական տվյալների պաշտպանության իրավունքի խնդիրների իրավական
կարգավորման ճյուղային մոտեցումը, որտեղ
օրենսդրական մակարդակում ամենից կարգավորված ոլորտը հանդիսանում է «հանրային
ոլորտը»,
 և´ մասնավոր և´ հանրային ոլորտների
համար անձնական տվյալների պաշտպանության միասնական սկզբունքներ ամրագրող
մեկ միասնական իրավական ակտի բացակայություն,
 տնտեսության
մասնավոր
ոլորտում
անձնական
տվյալների
պաշտպանության
օրենսդրության կարգավորման շուկայական
մեխանիզմների գերակայումը, ինչի արդյունքում
մասնավոր ընկերությունների կողմից անձնական տվյալների մշակման խնդիրները դիտարկվում են «բարեխիղճ մրցակցության» և
«օգտատերերի իրավունքների պաշտպանության» տեսանկյունից,
 անձնական տվյալների պաշտպանության
ոլորտում վերահսկողություն իրականացնող մեկ
միասնական
պատասխանատու
մարմնի
բացակայություն:
Այս մոդելի թերություններն ակնհայտ են:
Նման իրավակարգավորումների պայմաններում
մասնավոր ոլորտում անձնական տվյալների

որոնք հիմնված են Սահմանադրության 4-րդ
փոփոխության մեկնաբանությունների վրա:
Նման որոշումները շատ են և պարբերաբար նոր
մեկնաբանությունների տեղիք են տալիս։
Օրինակ` մեկ գործով Գերագույն Դատարանը
տրանսպորտային միջոցների սեփականատերերի տվյալները ճանաչեց առևտրային բնույթի և
օրինական համարեց դաշնային կառավարության կողմից դրանց մշակումը [12, 141]: Մեկ
այլ գործով սովորողների վարկանիշի ցուցադրումը և բարձրաձայն հրապարակումը Գերագույն Դատարանը չհամարեց Ընտանեկան,
կրթական իրավունքների և մասնավոր կյանքի
ակտի և Սահմանադրության 4-րդ փոփոխության դրույթների խախտում [10, 426]:
Այնուամենայնիվ, ԱՄՆ-ում շատ հարցեր
թողնվում են «ինքնակարգավորման», այսինքն
կարգավորվում են կորպորատիվ նորմերի
մակարդակում և շուկայի նպատակահարմարությունից ելնելով [3, էջ 131], ինչն իր հերթին
ազդում է տվյալների պաշտպանության որակի և
երաշխիքների վրա: Սակայն, այսօր պետական և
տեղական ինքնակառավարման մարմինները
ընդունում են օրենքներ, որոնք պարտավորեցնում եմ պարտադիր ծանուցել օգտատերերին
անձնական տեղեկատվություն պարունակող
բազաների հակերային հարձակումների մասին
[6, 9]:
Հարկ է նաև առանձնահատուկ նշել մասնավոր կյանքին վերաբերող օրենսդրական
փոփոխությունները, որոնք կատարվեցին 2001
թվականի սեպտեմբերի 11-ի տխրահռչակ
իրադարձություններից հետո: Արդյունքում ԱՄՆ
կոնգրեսը ընդունեց «2001 թվականի Հայրենասիրական Ակտը», որով անհամեմատ ընդլայնվեցին հատուկ ծառայությունների, իրավապահ
և իրավակիրառ մարմինների իրավասությունները [28]: Նշված ակտը հնարավորություն
տվեց հատուկ ծառայություններին օգտագործել
այնպիսի հատուկ տեխնիկական միջոցներ, որով
հնարավոր կլիներ տվյալների մասայական
հավաքագրումը, ինչպես նաև այնպիսի գործողությունների իրականացումը, որի համար
նախկինում դատարանի թույլտվությունն էր
անհրաժեշտ, այն էլ էական իրավական հիմքերի
առկայության դեպքում (անձը կասկածվում էր
ծանր հանցագործություններ կատարելու մեջ,
հիմնավոր կասկած կար ստանալու կատարված
կամ կատարվելիք հանցագործության վերաբերյալ տեղեկատվություն և այլն): Այս
փաստաթուղթն էր, որ դարձավ 2013 թվականին
Էդվարդ Սնոուդենի սկանդալային բացահայտումների իրավական հիմքը, այն մասի, որ
ԱՄՆ գաղտնի ծառայությունները ԱՄՆ ամենամեծ տեղեկատվական և տեխնոլոգիական
ընկերությունների օգնությամբ վերահսկողություն էին իրականացնում այլ պետությունների
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Նույնիսկ տարիներ անց գերմանական օրենսդիրները
քննության էին ենթարկում ԱՄՆ կողմից Գերմանիան
վերահսկելու գործողությունները՝ որպես վկա կանչելով
Անգելա Մերկելին, ով ցուցմունքի մեջ նշել էր «Ընկերների
միջև լրտեսությունը անընդունել է»։
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պաշտպանությունը իրականացվում է շուկայական
հարաբորությունների
կարգավորման
մեխանիզմների կիրառմամբ, ինչը տվյալների
սուբյեկտի իրավունքների պաշտպանության
բավարար երաշխիքներ չի սահմանում։ Նման
պայմաններում օրինակ, տվյալների սուբյեկտը
չի կարող պահանջել իր անձնական տվյալների
օգտագործման վերաբերյալ տեղեկատվության
տրամադրում, եթե նման պարտավորությունը
բացակայում է մասնավոր կազմակերպությունների համար։
Ի հակադրումն այս թերությունների՝ ամերիկյան մոդելի առավելությունը այն է, որ
ապահովում է տվյալների սուբյեկտի իրավունքների պաշտպանության պետության «հատուկ,
հասցեական» մոտեցումը՝ արդյունքում հաշվի
առնելով տնտեսության կամ պետական կառավարման յուրաքանչյուր ճյուղի առանձնահատկությունները:
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Իրավունքների ինքնապաշտպանության հիմնախնդիրները ՀՀ քաղաքացիական
իրավունքում
Մկրտչյան Ա. Ա.
Երևանի պետական Համալսարանի
Քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի ասպիրանտ (Երևան, Հայաստան)
anmkrtchyan94@gmail.com
Քաղաքացիական իրավունքի դոկտրինում քաղաքացիական իրավունքների ինքնպաշտպանության համար
առավել բնութագրական են համարվում միակողմանի և փաստացի կատարվող գործողությունները, որոնք շատ
հաճախ չեն ունենում իրավական հետևանքներ: Սակայն այս առանձնահատկությունները խոչընդոտ չեն
հանդիսացել իրավունքների ինքնապաշտպանության ինստիտուտն ընդգրկել օրենսդրական կարգավորուների
մեջ և այն կանոնակարգել օրենսդրական դրույթներով: Օրենսդրության վերլուծությունից հստակ բխում է, որ
ինքնապաշտպանության կիրառումը թույլատրելի և իրավաչափ է քաղաքացիական իրավունքների և
օրինական շահերի ցանկացած խախտման կամ ոտնահարման դեպքում: Սակայն, ասվածը բավարար չէ
իստւտուտի լիարժեք կենսագործունեությունն ապահովելու համար:
Բանալի բառեր՝ իրավունքների ինքապաշտպանությունը, ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգիրք, մասնավոր
իրավունքներ, պաշտպանական համակարգ, ինքնապաշտպանության միջոցներ:

Issues of self-defense of human rights in civil law of the republic of Armenia
Mkrtchyan A. A.
PhD student of Yerevan State University
Chair of Civil Law (Yerevan, Armenia)
anmkrtchyan94@gmail.com
Abstract. In the doctrine of civil law, self-defense institute of private rights is considered to be more characterized as a
phenomenon of de facto actions, which very often do not have legal consequences. However, these features did not
prevent to regulate the institute of self-defense in the legislation. It is clear from the analysis of the legislation that the
use of self-defense is permissible in case of any violation of civil rights and legitimate interests. However, this is not
enough to ensure the full functioning of the institute.
Key words: self –defense, civil code of RA, private rights, system of protection, means of self-defense.

гражданского законодательства РА. Согласно
статье 14-й кодекса самозащита прав является
средством самозащиты гражданских прав,
включая признание права, восстановление его до
момента
правонарушения,
восстановление
ущерба, наложение штрафа и т.д. Статья 16
Гражданского кодекса Республики Армения
закрепляет право личности на самозащиту. В то
же время указывая на требование ее симметричности и не выходя за рамки нарушения
необходимых действий [2]. Из содержания
законодательства вытекает ,что
 В гражданско-правовых отношениях
необходимым условием правомерности говорится также об условии, согласно которому

В доктрине гражданского права для
самозащиты
гражданских
прав
наиболее
характерными считаются односторонние и
фактически осуществляемые действия, которые
чаще всего не имеют правовых последствий [1].
Однако эти особенности не являются помехой
для включения института самозащиты права в
законодательное
урегулирование
с
его
законодательными положениями.
Как в созданных многочисленных правовых
системах континентальной правовой семьи, так
и в гражданском кодексе РА упоминается вопрос
о правах самозащиты [2]. Он упоминается в ряду
разновидностей частных прав самозащиты.
Первое
упоминание в общем положении
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Самозащита прав – целостный институт системы
защиты и существует параллельно с другими
формами защиты (административной, судебной).
Как остальные формы защиты самозащита права
влияет как восстановительными, так и предупредительными функциями. Однако, беря в расчет
тот факт, что самозащита осуществляется
исключительно со стороны правомочного лица,
то границы ее осуществления и условия симметричности должны нести в себе нормативную
правовую суть. Профессор Грибанов относя
самозащиту прав к ряду форм защиты, определял ее как незакрепленную законом возможность компенсации нанесенного вреда. По
мнению Веретенниковой самозащита правасубъективное право, включенное в рамки гражданского права, которое позволяет участникам
гражданских правовых отношений самостоятельными действиями целенаправленно влиять
на защиту своих законных прав и выгод и их
осуществление [5, стр. 6-8]. Примерно такой же
понятийный подход применил профессор
Микшис.
Нам кажется, что гражданское право РА
предполагает три существенно отличающихся
друг от друга формы, которые могут обеспечить
защиту прав. Их выбор обусловлен волей
правомочного лица.
Эти формы:
 судебная защита права,
 административная защита права,
 самозащита прав. Выделенные три
категории имеют существенные различия. Первая категория – иск, направленный судебной
власти. Вторая, в основном, обеспечивает
вмешательство в административные структуры,
наделенные исполнительной властью. А третья,
по гражданскому законодательству РА закреплена условиями в области защиты права в сфере
способностей правомочного лица.
В этом контексте необходимо обратиться к
правомерности самозащиты прав, закрепленных
законодательно.
В гражданском кодексе правомерными
условиями можно считать:
1. Наличие конкретного нарушения или
высокая вероятность его для правомочного лица.
2. Для исключения этого правонарушения
необходимо применение средств, которые будут
созвучны природе правонарушения.
Самозащиту гражданских прав правомочны
осуществлять из субъектов гражданского права
только физические лица.
Для того чтобы деяние квалифицировать
самозащитой, необходимо наличие трех условий
одновременно.

методы самозащиты должны быть сопоставимы
с нарушением права и не выходить за рамки
необходимых действий для предотвращения
нарушения. Законодательство, давая условия
симметричности самозащиты, преследует целью
обеспечить ее правовое осуществление. Симметричность самозащиты должна быть обусловлена прежде
всего симметричной целью
правомочного лица. Она должна быть направлена не на нарушение прав нарушителя,а на
осуществление защиты собственных прав и
обеспечение законных требований. То есть
защита права должна быть не проявлением
злоупотребления правовых отношений.
 Частно-правовые нормы указывают те
границы, которые входят в сферу правовой
дозволенности и непосредственно определяют
также недозволенное поведение. Несмотря на то
обстоятельство, что гражданское законодательство закрепляет границы симметричности самозащиты и необходимых действий в гражданских
правовых отношениях, все равно оно не является
полным. Кроме упоминания симметричности и
необходимых действий статья не содержит
более никаких уточнений.
Из определения статьи 16-й гражданского
кодекса РА становится определенным ,что
законодатели не выказали последовательности в
отношении правовой сути института самозащиты права и его статуса. Выходит что
самозащита прав , являясь способом системы
защитных прав «осуществляется» разрешимыми
и симметричными способами. Очевидно, что
изложенная мысль имеет нарушение логической
цепочки. Возникает вопрос: какую правовую
суть имеет самозащита прав. Действительно ли
она является формой зашиты или формой
защиты одного из осуществляемых частных
прав. Определение «правовая форма» правоведы
определяют как целостную категорию права,
которая направлена на правовое упорядочение
различных неправовых явлений и обобщение
множества элементов [3, стр. 170]. Одним из
правовых явлений защитной системы выступает
институт самозащиты прав, для правового статуса которого также существует необходимость
выявления. Наши суждения мы хотим построить на том бесспорном тезисе, что институты
системы защитного права - правовые явления,
имеющие точный правовой статус [3, стр. 170].
Статус каждого института защитной системы не
одинаков [4, стр. 301-302]. Профессора
Грибанов, Рясенцов, Усенков рассматривают
самозащиту как правовую возможность со
стороны компетентного лица сохранить законом
предусмотренную правовую возможность и
симметричность при фактической деятельности.
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По нашему мнению, в гражданском кодексе
РА определение самозащиты и ее границ
недостаточны. Неопределенное и неполноценное
законодательное закрепление института приводит к его не вполне целостному восприятию и
применению. В отличие от нашего отечественного законодательства с неоднозначным закреплением и недостаточными отсылками, в правовой
доктрине
относительно
института
самозащиты есть суждения, однако отсутствие
общего подхода приводит к противоречивым
особенностям и определениям.
Ученые выделяют очень различные показатели для определения самозащиты. Профессора Гриманов, Рясенцоя, Усенков разделенные
показатели идентифицируют [9, стр. 265-206].
Из четырех выделенных ими основных подходов
первый – разделение правовых отношений, что
предполагает исключение нарушения или предпринятые
действия,
способствующие
их
предотвращению, могут считаться самозащитой.
Таким образам, предпринятые действия со стороны субъекта правовых отношений, направленные на защиту нарушенных прав и законных
интересов, могут рассматриваться как самозащита, только не в случае условных отношений
(в рамках деликтовых обязанностей) [10, стр. 4748]. Тем самым, Грибанов рассматривает самозащиту прав с точки зрения не запрещенных
законом действий со стороны правомочного
лица.
Более того, он отмечает, что самозащита
основана на фактических действиях правомочного лица для защиты личных и имущественных прав и законных интересов.
Из вышеизложенного очевидно – мы рассматриваем самозащиту в ряду форм защиты.
Из анализа законодательства твердо вытекает, что применение самозащиты допустимо и
правомерно в случае нарушения гражданских
прав и любых законных интересов. Следовательно, данный конституционный подход, по
существу, не отражает современных тенденций
гражданской самозащиты. Разделяя мнение
ученого Стоякина, можно отметить, что
институт гражданской самозащиты прав является предусмотренной законом возможностью,
которая позволяет правомочному лицу предпринимать пропорциональные и законные действия, направленные на защиту своих прав и
законных интересов. Теоретик также использует
понятие «фактическое действие». Говоря фактически осуществляемые действия, ученый Стоякин имеет ввиду все предпринимаемые действия
со стороны правомочного лица, которые направлены на защиту собственных прав и законных
интересов во время осуществления внедого-

1. Самозащита осуществляется лицом,
имеющим на это право. То есть оно выступает
носителем нарушенного права и только оно имеет право прибегнуть к самозащите [6, стр. 125].
2. Правомерность деяния с природой нарушенного права. Это важнейшее условие, так как
под покровом самозащиты не все предпринятые
действия могут считаться правомерными. Например, применение огнестрельного оружия со стороны собственника сада с саженцами для его
охраны не может считаться равнозначным [6,
стр. 127].
3. Третья необходимая составляющая- превышение предела самозащиты. Она обеспечивает условие, при котором самозащита не
становится самоцелью. Полномочное лицо
должно иметь целью – восстановление нарушенного права и естественного хода правовых
отношений. Он не должен преследовать цель –
нанести вред другому участнику правовых
отношений [7, стр. 14 ].
Отсутствие какого-либо одного из этих трех
условий исключает рассмотрение деяния в
области самозащиты, и у другого субъекта
правовых отношений возникает возможность
требования компенсации, а также использования
других средств, предусмотренных гражданским
правом.
В правовой литературе распространено то
мнение, что любые действия личности, направленные на защиту прав и личных выгод, могут в
широком смысле считаться самозащитой. По
мнению Страунинга, в широком смысле самозащитой может считаться большинство проявленных действий в гражданских отношениях [8,
стр. 265-206]. Например, из-за проблем со здоровьем осуществление попечения совершеннолетнего дееспособного лица ,обеспечение его
законных прав и интересов могут считаться в
широком смысле в рамках самозащиты. Ученый
в широком смысле самозащитой представляет
также подачу иска, обращение к административным органам, изменение пунктов договора, а
также самостоятельно осуществленные действия, целью которых является защита субъективных прав. Для разделения, разграничения и
уточнения самозащиты думаем, что есть необходимость прибегнуть к другим стандартам.
В частности, исключительной особенностью
самозащиты мы рассматриваем то обстоятельство, что
а) для ее применения не обязательно признание нарушенного права,
б) со стороны самозащищающегося для
предпринимаемых действий нет необходимости
вовлечения какого-либо полномочного органа.
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Необходимо применять другие видимые
особенности, многие из которых стали предметом нашего исследования в рамках данной
работы.
Нам представляется, что необходимы
изменения в законодательстве для более точного
статуса и правовой сути самозащиты прав.
Необходимо в законодательстве РА четко
определить принадлежность самозащиты прав к
институту защиты частных прав, определив в
дальнейшем способы их выполнения.

ворных обязательств. Граница определена,
однако полностью согласиться с этим мнением
затрудняемся [10, стр. 82]. По сути ученый
предметом
обсуждения
сделал
институт
самозащиты прав, однако рассматривает его
узко и односторонне. Это еще одно из тех
обстоятельств, которые нам не позволяют согласиться с изложенной точкой зрения.
Обобщая, отметим особенности, отличающие самозащиту прав:
1. Гражданская самозащита применима
только к лицам. Она предполагает закрепление в
16-й статье гражданского кодекса РА понятие
правомочного лица, где употребленное понятие
«лицо» станет относительным только к физическим лицам. Так как с точки зрения континентального права самозащита воспринимается как
осуществление фактических действий, которые
также предполагают физические воздействия.
В случае юридических лиц самозащита
проявляется в осуществлении оперативных
средств воздействия, например, удержание
имущества.
2. Для того чтобы способы гражданской
самозащиты права были равномерны и не
выходили за необходимые рамки разумные и
понятные условия должны регулироваться
законом.
Это будет способствовать расширению
применения института самозащиты права.
Вместе с тем, отмечая институт гражданскоправовой самозащиты прав, предполагаем, что
надо избегать комментариев в широком смысле
и не допускать обусловливания института
самозащиты только обстоятельством свободного
волеизъявления.
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Аннотация. Цель статьи – изучение и анализ конституционных принципов, как составляющих системное
единство конституционных ценностей, являющихся основами конституционного строя, а также конкретное
изучение принципа народовластия в системе основ конституционного строя. В ходе исследования была
поставлена задача представить существующие отношения и взаимосвязи между основами конституционного
строя, а также изучить место и роль принципа народовластия в этой системе и рассматривать решения
Конституционного Суда Республики Армения.
В результате исследования мы пришли к выводу, что конституционные принципы, составляющие основы
конституционного строя, взаимозависимы и взаимосвязаны, образуют идеологическую, логическую цепочку, и
это обстоятельство следует рассматривать как ориентировочную идею для решения возможных коллизий
между ними. Принцип народовластия, свидетельствующий о принадлежности верховной власти народу,
придает государственной власти легитимность во всех ее формах, а это, в свою очередь, является важным
предусловием для эффективной реализации государственной власти.
Ключевые слова: Конституция, конституционный принцип, основы конституционного строя, принцип
народовластия, решения Конституционного Суда, гарантия, легитимность.

The principle of people’s power as fundamental of constitutional order
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Abstract. The purpose of the article is to study and analyze the constitutional principles that are the fundamentals of the
constitutional order, as constitutional values that make up a single systemic unity, as well as to study specifically the
principle of people’s power in the system of the fundamentals of the constitutional order. In the course of the study, the
task was to present the existing relations and relationships between the fundamentals of the constitutional order, as well
as to study the place and the role of the principle of people’s power in this system, and to refer to the decisions of the
Constitutional Court of the Republic of Armenia.
As a result of the study, we came to the conclusion that the constitutional principles that form the fundamentals of the
constitutional order are interdependent and interrelated, they form an ideological, logical chain, and this circumstance
should be considered as an indicative idea for solving possible conflicts between them. The principle of people’s power,
testifying to the supreme power belonging to the people, give the state power legitimacy in all its forms, and this, in its
turn, is an important precondition for the effective implementation of state power.
Key words: Constitution, constitutional principle, fundamentals of the constitutional order, the principle of people’s
power, decisions of the Constitutional Court, guarantee, legitimacy.

սանում են իրավական համակարգի հենասյունը,
արտահայտում են հասարակական կյանքի
օբյեկտիվ օրինաչափությունները, կանխորոշում
են հասարակական հարաբերությունների իրա-

Հայրենական իրավագիտության մեջ ընդուված է այն մոտեցումը, որ իրավունքի սկզբունքները հիմնարար, ղեկավար, առաջնային,
ելակետային գաղափարներ են, որոնք հանդի-
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տարբերվում են իրավունքի այլ սկզբունքներից,
դրանց հատուկ տեղն է իրավական համակարգում, որը որոշվում է սահմանադրության՝
որպես
պետության
հիմնական
օրենքի
բարձրագույն իրավաբանական ուժով:
Սահմանադրական սկզբունքները հանդես
են գալիս որպես հասարակական հարաբերությունների այն հատվածի առավել լայն
իրավական կարգավորումը, որոնք կազմում են
պետության և հասարակության հիմքը, որոնց
վրա կառուցվում են բոլոր այլ սոցիալական
կապերը, ինչն էլ ենթադրում է դրանց իրացման
բազմաթիվ ձևեր, մինչդեռ կոնկրետ իրավական
նորմերն ընդամենն այդ սկզբունքների կիրառման առանձին դեպքեր են: Այս սկզբունքները
գաղափարական հիմք են ծառայում ողջ
պոզիտիվ իրավունքի կամ նրա որոշ ճյուղերի
համար։ Ուստի, դրանք պետք է համարել
իրավաստեղծ սկզբունքներ [6, էջ 169-170]։
Ժամանակակից սահմանադրություններում
ամենակարևոր և ամենաառանցքային տեղը
զբաղեցնում են սահմանադրական կարգի
հիմունքները կազմող սկզբունքները։ Այս
սկզբունքները հանդիսանում են իրավունքի
ընդհանուր սկզբունքների տարատեսակ, որոնց
հիման վրա կառուցվում են իրավունքի ճյուղերն
ու ինստիտուտները, օրենսդրական համակարգը
և տեղի է ունենում հասարակական հարաբերությունների, դրանցում ներգրավված տարբեր
մասնակիցների վարքագծի իրավական կարգավորում:
Յուրաքանչյուր պետության սահմանադրություն, անկախ «սահմանադրական կարգ» հասկացության օգտագործումից, սահմանում է
որոշակի հիմնարար սկզբունքներ, որոնք բնորոշում են տվյալ պետության էությունը և
իշխանական համակարգը: Այդ սկզբունքների
ամբողջությունից է բխում տվյալ պետության
ինքնությունը:
Սահմանադրական
կարգի
հիմունքներն առաջին հերթին ամրագրում են,
թե ում է պատկանում իշխանությունը (ինքնիշխանության կրողը), ինչպես է իրականացվում
այդ իշխանությունը, և ինչ մարմինններ են
կոչված իրականացնելու այն [9, էջ 24]:
«Սահմանադրական իրավունքը ամրագրելով
սահմանադրական կարգի հիմունքները, «Ռուսական պետության» դերը, ժողովրդաիշխանության
մեխանիզմները, մարդու և քաղաքացու կարգավիճակի հիմքերը՝ դառնում է արդի բոլոր քաղաքական հարաբերությունների և գործընթացների
հիմքը» [10, էջ 130]:
Աշխարհայացքային, գաղափարախոսական
իմաստով սահմանադրությունը հասարակական-քաղաքական գաղափարների (սկզբունքների) «խտացումն» է մի տեղում, որը
պետությունը հռչակում է որպես հիմնական և
պարտավորվում է պահպանել իր կազմակերպ-

վական կարգավորման ընդհանուր ուղղվածությունը, որոշում են իրավունքի ձևավորման,
զարգացման, կիրառման գործընթացը, ունեն
համապարտադիր բնույթ [1, էջ 242; 2, էջ 126; 3,
էջ 45; 4, էջ 258]:
Իրավունքի սկզբունքները դասակարգվում
են ընդհանուր (համաիրավական), միջճյուղային
և ճյուղային սկզբունքների: Իրավունքի ընդհանուր սկզբունքները գործում են անմիջականորեն
կամ միջնորդավորված՝ արտացոլվելով միջճյուղային և ճյուղային սկզբունքներում, իսկ
երբեմն նաև՝ կոնկրետ իրավանորմերում:
«Իրավական սկզբունքներն ինչպես անմիջականորեն իրավական գաղափարներից կամ
Սահմանադրությունից արտածվող դրույթներ են,
այնպես էլ իրավակարգի մի հատվածի հիմքում
ընկած սկզբունքներ: Ընդհանուր իրավական
սկզբունքները՝ իբրև ընդհանուր արժեքային մասշտաբներ, ուղենիշային իրավական գաղափարներ
են առաջարկում կոնֆլիկտների լուծման համար:
Դրանք նորմեր են, որոնք մյուսներից տարբերվում
են իրենց բովանդակության խիստ ընդհանուր
բնույթով» [5, էջ 50]: Այս մոտեցման հեղինակը,
կարծես, սկզբունքները նույնացնում է նորմերի
հետ, մինչդեռ, հարկ է նշել, որ սկզբունքները
առավել հիմնարար գաղափարներ են, դրանք
այն ելակետերն են, որոնց հիման վրա ստեղծվում են նորմերը:
Այս համատեքստում ֆրանսիացի հայտնի
տեսաբան Ժ.Լ. Բերժելը անդրադառնալով
սկզբունքների և իրավական նորմերի առանձնահատկություններին նշում է, որ թեև իրավական
նորմերն ուղղված են անորոշ քանակի փաստերին ու գործողություններին, այդուհանդերձ,
դրանք ուղղված են միայն իրենց կարգավորման
առարկայի շրջանակում ներառվող հարաբերությունների կարգավորմանը, մինչդեռ սկզբունքներն ունեն անսահման լայն կիրառություններ»
[6, էջ 169]:
Իսկ մեկ այլ հեղինակ նշում է, որ իրավունքի
սկզբունքները թափանցում են բոլոր իրավական
նորմերի մեջ և իրավական ողջ համակարգի
միջուկն են, դրանք կարող են ամրագրվել իրավական նորմերում (նորմ-սկզբունքներում), սահմանադրություններում, օրենքներում [7, էջ 69]:
Համաիրավական սկզբունքների շրջանակը,
ցանկը հնարավոր չէ միանշանակ, սպառիչ
սահմանել, սակայն դրանք առավելապես
սահմանադրական սկզբունքներ են:
«Իրավունքի ընդհանուր սկզբունքները (սահմանադրական արժեքները) խտացված կերպով
արտացոլված են Սահմանադրության նախաբանում, սահմանադրական կարգի հիմունքներին և
մարդու իրավունքներին նվիրված գլուխներում» [8,
էջ 5]:
Սահմանադրական սկզբունքների հիմնական առանձնահատկությունը, որով դրանք
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ման և գործունեության ընթացքում։ Եթե այդ
գաղափարներն ու սկզբունքները գտնվում են
ակնհայտ հակասության մեջ կամ կտրված են
իրականությունից, հայրենական մտածողությունից, մենթալիտետից, ապա դա կարող է
«ական» լինել, որը վաղ թե ուշ կհանգեցնի
սահմանադրական
կարգի
ճգնաժամի
և
կառաջացնի սահմանադրական բարեփոխումների պահանջ [11, էջ 114]:
Որպեսզի դա տեղի չունենա կամ անցնի
հնարավորինս քիչ ցնցումներով պետության և
հասարակության սոցիալ-քաղաքական միասնության համար, անհրաժեշտ է առանձնացնել,
որոշել Սահմանադրության, նրա կառուցվածքի
կենտրոնական, հիմնական օղակը՝ հաշվի
առնելով վերջինիս՝ իրավունքի հիմնական
աղբյուր հանդիսանալու հանգամանքը:
Տվյալ դեպքում, խոսքը վերաբերում է Սահմանադրության մեջ իրենց ամրագրումը ստացած հիմնարար սկզբունքների հիերարխիային և
ստորադասությանը։ Չնայած այն հանգամանքին, որ նման սկզբունքներն իրենց ամբողջության մեջ կազմում են սահմանադրական կարգի
հիմունքները, դրանք նույնական չեն իրենց այն
դերով ու նշանակությամբ, որը նրանք ունեն
հասարակական հարաբերությունների ամրագրման և կարգավորման մեջ: Նրանք բոլորն
իրենցից ենթադրում են ոչ թե «պարզ
ամբողջություն, այլ օրգանական միասնություն,
ամբողջական մեկ համակարգ» [12, էջ 32]:
Միաժամանակ, ցանկացած այնպիսի համակարգ, որում առկա է այն կազմող տարրերի
ամբողջականություն և միասնականություն,
մշտապես բնութագրվում է ոչ միայն այդ տարրերի միջև եղած կապերի և հարաբերությունների առկայությամբ, այլև դրանց որոշակի
կառուցվածքով, բազմաշերտայնությամբ և,
հետևաբար, հիերարխիկությամբ [13, էջ 584585]:
Սահմանադրական սկզբունքների համակարգում սահմանադրական կարգի հիմունքները
հանդես են գալիս որպես մի խումբ, որն ունի
գերակա, առաջնահերթ նշանակություն և
ղեկավար դեր է կատարում մյուս սկզբունքների
համար: Այսպիսի հիերարխիան կանխորոշվում է
ինքնին սահմանադրական իրավունքի ճյուղի և
Սահմանադրության՝ որպես դրա հիմնական
աղբյուրի նշանակությամբ։
Սահմանադրական կարգի հիմունքները
կազմող սահմանադրական սկզբունքները հարկ
է դիտարկել որպես պետության և հասարակության կենսագործունեության բոլոր ոլորտների
կազմակերպման և գործունեության իրավաբանորեն արտահայտված օբյեկտիվ օրինաչափություններ, որոնք ամրապնդվել են Հայաստանի
Հանրապետության Սահմանադրության մեջ

որպես համընդհանուր ճանաչված սոցիալքաղաքական և իրավական արժեքներ:
2015 թ. խմբագրությամբ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության առաջին
գլուխը ամրագրում է հայոց պետականությունը
բնորոշող հիմնարար սկզբունքները, որոնց մեջ
առանձնահատուկ նշանակություն ունեն Սահմանադրության առաջին երեք անփոփոխ
հոդվածներում ամրագրված ինքնիշխանության,
ժողովրդավարական, սոցիալական, իրավական
պետության սկզբունքները (հոդված 1), ժողովրդաիշխանությունը (հոդված 2), մարդու ճանաչումը որպես բարձրագույն արժեք (հոդված 3):
Սահմանադրության
1-3-րդ
հոդվածներում
ամրագրված հիմնարար սկզբունքները և Սահմանադրության արժեբանական կողմնորոշիչներն իրենց հետևողական իրացումն են գտել ողջ
տեքստում [9, էջ 24-25 ]:
ՀՀ Սահմանադրության առաջին գլխում
իրենց ամրագրումը ստացած սահմանադրական
կարգի հիմունքները կազմող սկզբունքների
վերլուծությունը ցույց է տալիս դրանց էության
հիմնարար գաղափարական-քաղաքական, իրավական փոխկապակցվածությունն ու փոխպայմանավորվածությունը։ Այդ սկզբունքները փոխլրացնում են միմյանց՝ ձևավորելով որոշակի
համակարգային միասնություն, ամբողջականություն: Մի սկզբունքի բովանդակությունը
հաջորդաբար բխում է մյուսի բովանդակությունից, ինչը ևս վկայում է դրանց միջև բովանդակային և նորմատիվ սուբորդինացիայի առկայության մասին։ Այսպիսով, այդ սկզբունքները
նույնպես
գտնվում
են
գաղափարականբովանդակային որոշակի փոխկախվածության
մեջ միմյանց նկատմամբ:
Վ.Տ. Կաբիշեվը և Տ.Մ. Պրյախինը նշում են,
որ «առանց ռուսական սահմանադրականության
սկզբունքների միասնականության խոսք անգամ
չի կարող լինել համընդհանուր իրավական
արժեքների մասին, որոնք պետք է դառնան ռուս
ժողովրդի բարեկեցության, ռուսական պետականության շարունակական և անցնցում զարգացման գրավականը» [14, էջ 32]: Մենք համաձայն ենք այս մտքի հետ և գտնում ենք, որ այն
վերաբերելի է նաև հայկական պետականության
պարագայում:
Սահմանադրական կարգի հիմունքները
կազմող սկզբունքների մեջ առանձնահատուկ և
կարևորագույն դեր ու նշանակություն ունի ժողովրդաիշխանության սկզբունքը, որը գտնվում է
համակարգային միասնության մեջ սահմանադրական կարգի հիմունքները կազմող այլ
սկզբունքների հետ:
Ն.Ա. Բոբրովան ճշմարտացիորեն նշում է.
«Ժողովրդաիշխանություն՝ ահա սահմանադրական
կարգի էությունը» [11, էջ 49]:

63

տեսական հարթությունից տեղափոխվում է
նաև գործնական, իրավակիրառ ոլորտ:
Ինչպես վերևում նշեցինք, ժողովրդաիշխանության սկզբունքը գտնվում է համակարգային
միասնության մեջ սահմանադրական կարգի
հիմունքները հանդիսացող այլ սկզբունքների
հետ, սակայն, նրանց միջև, երբեմն, դրևսորվում
են հակասություններ:
Այդպիսի հնարավոր հակասության մասին է
խոսում Ա.Ն. Կոկոտովը, հարցը դիտարկելով,
մասնավորապես, ժողովրդաիշխանության և
մարդու իրավունքների և ազատությունների
առաջնահերթության սկզբունքների հարաբերակցության պրիզմայով: Ըստ Կոկոտովի՝ ժողովրդաիշխանությունը կարող է կիրառվել այնպես,
որ դրանով «մեծամասնության» կողմից ընդունված որոշումներով տեսականորեն խախտվեն
«փոքրամասնության» շահերը, մյուս կողմից՝
մարդու իրավունքների և ազատությունների
տեսանկյունից կարող են սահմանվել, այսպես
կոչված «դրական խտրականության» դեպքեր,
որոնցով էլ առավել նպաստավոր պայմաններ
ստեղծվեն «փոքրամասնության» շահերի համար
[27, էջ 2166]:
Կարծում ենք՝ այսպիսի «հիպոթետիկ»
հակասությունների լուծման համար պետք է
հաշվի առնվեն այն շահերն ու նպատակները,
որոնք ընկած են այսպիսի «քայլերի» ետևում:
Այսինքն՝ այն դեպքում, երբ առաջանա որոշակի
«կոնֆլիկտ» սահմանադրական կարգի հիմունքները կազմող սահմանադրական սկզբունքների
միջև հարկ է այդ հակասությունը դիտարկել
խնդրո առարկա սկզբունքների համակարգային
տրամաբանական փոխկախվածության, փոխկապակցվածության մեջ՝ հաշվի առնելով այդպիսի կարգավորման վերջնական նպատակը,
հանրօգուտ բնույթը, հետապնդվող հանրային և
մասնավոր շահերի հարաբերակցությունը:
Այդ դեպքում համոզիչ է թվում նաև Ա.
Ղամբարյանի այն մոտեցումը, որ «շատ հնարավոր է, որ մի գործով նախապատվություն չունեցող
սկզբունքին մեկ այլ գործով տրվի նախապատվություն։ Իրավունքի սկզբունքների կոնֆլիկտի լուծումը կախված է կոնկրետ գործի հանգամանքներից, տվյալ ժամանակաշրջանում և տվյալ սոցիումում գերակայող բարոյական և փիլիսոփայական
գաղափարախոսությունից»։ [8, էջ 6-7]
Տեսության մեջ հաճախ է խոսվում ժողովրդաիշխանության սկզբունքի և դրա շնորհիվ
իշխանության լեգիտիմության մասին: Մասնավորապես, Ն.Մ. Չեպուրնովան նշում է. «Ժողովրդաիշխանության սկզբունքի իրացումը պետության համար ապահովում է իշխանության լեգիտիմությունը: Այդ առումով լեգիտիմությունը հանդիսանում է իշխանության ժողովրդավարացման
նախապայման, քանի որ այն արտահայտում է
իշխանություն կրողի՝ ժողովրդի վերաբերմունքը

Ժողովրդաիշխանության գաղափարը, հանդիսանալով տարբեր իրավական համակարգեր
ունեցող պետությունների իրավական գաղափարախոսությունների
համար
միավորող
սկզբունք, իր արմատներով ետ է գնում մինչև
մարդկության
հազարամյա
պատմության
խորքեր։
Մի շարք երկրների սահմանադրություններ
ամրագրում են այս սկզբունքը [15, հոդված 3; 16,
հոդված 1; 17, հոդված 20; 18, հոդված 2; 19,
հոդված 3; 20, հոդված 10; 21, հոդված 6] և
բացառություն չէ նաև Հայաստանի Հանրապետությունը, մասնավորապես ՀՀ Սահմանադրության 2-րդ հոդվածի համաձայն՝ Հայաստանի
Հանրապետությունում
իշխանությունը
պատկանում է ժողովրդին: Ժողովուրդն իր
իշխանությունն իրականացնում է ազատ
ընտրությունների, հանրաքվեների, ինչպես նաև
Սահմանադրությամբ նախատեսված պետական
և տեղական ինքնակառավարման մարմինների
ու պաշտոնատար անձանց միջոցով:
«Մեկնաբանվող սկզբունքը կարևոր նշանակություն ունի սահմանադրական կարգի հիմունքների շարքում: Հաջորդելով 1-ին հոդվածին, որն
ամրագրում է Սահմանադրությամբ հիմնադրված
պետականության բնութագրերը, կազմակերպման
և գործունեության հիմնարար սկզբունքները, այն
փաստում է շատ կարևոր հիմնադրույթ. պետական
իշխանության համակարգը, նրա ինքնիշխանությունն ածանցված են ժողովրդից, նրա ինքնիշխանությունից, ժողովուրդը հասարակական համակարգում ունի հիմնադրի կարգավիճակ» [22, էջ
55]:
Օ.Ե. Կուտաֆինը նշում է. «Ժողովրդաիշխանությունը նշանակում է ողջ իշխանության պատկանելությունը ժողովրդին, ինչպես նաև ժողովրդի
կողմից այդ իշխանության ազատ իրականացումը
իր սուվերեն կամքին և հիմնական շահերին խիստ
համապատասխան» [23, С. 98]:
ՀՀ սահմանադրական դատարանը իր
որոշումներից մեկում անդրադառնալով այս
սկզբունքի բովանդակությանը, արտահայտել է
հետևյալ
իրավական
դիրքորոշումը,
որը
համահունչ է նաև տեսության մեջ առկա մոտեցումներին. «... Ժողովրդաիշխանության սահմանադրական իմաստից, մասնավորապես, բխում են
ժողովրդի հետևյալ հիմնական իրավունքները. 1)
լինել գերագույն իշխանության աղբյուր և կրող, 2)
ձևավորել իշխանության ներկայացուցչական մարմիններ, 3) պատվիրակել սեփական լիազորություններն իշխանության ներկայացուցչական մարմիններին, 4) ունենալ իր այդ իրավունքների սահմանադրորեն ամրագրված կարգավիճակ» [24]:
Այդպիսով, հաշվի առնելով Սահմանադրական
դատարանի որոշումների համապարտադիրությունը՝ [25; 26, էջ 77-82] կարող ենք փաստել, որ
այս սկզբունքի իրավական բովանդակությունը

64

Регион и мир, 2021, № 4
հասարակության բարեկեցությանն ու կենսապահովմանը [29, էջ 11-12]:
Այսպիսով,
սահմանադրական
կարգի
հիմունքները
կազմող
սահմանադրական
սկզբունքները փոխկախված են միմյանցից և
փոխկապակցված են, կազմում են գաղափարական, տրամաբանական շղթա, սակայն
չնայած այդ հանգամանքին, տեսության մեջ
խոսվում է նրանց միջև հնարավոր հակասությունների մասին: Գտնում ենք, որ այդ
հակասությունների լուծման համար որպես
ուղենիշներ կարող են հանդես գալ հոդվածում
առաջ քաշված գաղափարները:
ՀՀ սահմանադրական դատարանի որոշումներով հստակեցվում է ժողովրդաիշխանության
սկզբունքի
իրավական
բովանդակությունը,
ընգծվում է վերջինիս սահմանադրաիրավական
արժեքը, այն դիտարկվում է որպես երաշխիք
առանձին այլ իրավունքների կենսագործման
համար: Ժողովրդաիշխանության սկզբունքը,
վկայելով ժողովրդին պատկանող գերագույն
իշխանության մասին, իր առանձնահատուկ
նշանակությունն ունի սահմանադրական կարգի
հիմունքների համակարգում, այն լեգիտիմություն է հաղորդում պետական իշխանությանը՝
իր բոլոր ձևերով հանդերձ, իսկ դա էլ իր հերթին
կարևոր
նախապայման
է
հանդիսանում
պետական
իշխանության
արդյունավետ
իրականացման համար:

այդ իշխանությունն իրականացնող մարմինների և
պաշտոնատար անձանց նկատմամբ» [28, էջ 56]:
Նույն հեղինակը նաև իրավացիորեն նշում է, որ
իշխանության լեգիտիմությունը սերտ կապված է
այդ իշխանության իրականացման արդյունավետության հետ, այդպիսով ընդգծելով ժողովրդաիշխանության նշանակությունը այս հարցում [28, էջ 57]:
«Ժողովրդի կամքը լեգիտիմություն է հաղորդում պետական իշխանությանը, նրա բոլոր ձևերին՝
օրենսդիր, գործադիր, դատական իշխանություններին։ Ընդ որում, ինչպես նշում է Վ.Վ. Կոմարովան, «սահմանադրական նորմը մատնանշելով
իշխանության աղբյուրը այդպիսով ընդծում է նաև
դրա սկզբնաղբյուրը»: Ժողովրդաիշխանության՝
որպես սահմանադրական կարգի հիմունքի
կարևորությունը ընդգծվում է ոչ միայն իշխանության լեգիտիմացման մեջ, այլև նրանում, որ սրա
հետ փոխկապակցված մի շարք իրավունքների
երաշխավորումը պայմանավորված է հենց այս
սկզբունքի գոյությամբ» [29, էջ 8]:
Վերոգրյալի համատեքստում հարկ է նշել,
որ ՀՀ սահմանադրական դատարանն իր որոշումներից մեկում անդրադառնալով, մասնավորապես, ընտրական ցուցակներում ընդգրկվելու
իրավունքին նշեց. «... ընտրական ցուցակներում
ընդգրկվելու՝ քաղաքացու իրավունքի ճանաչումն
ունի սահմանադրական նշանակություն, քանի որ
այն անհրաժեշտ է ազատ ընտրությունների
միջոցով ժողովրդաիշխանության իրականացման,
ընդհանուր ընտրությունների անցկացման և
ընտրական իրավունքի իրացման համար ...» [30]:
Մեկ այլ որոշմամբ, Սահմանադրական դատարանն արտահայտեց հետևյալ իրավական դիրքորոշումը. «ՀՀ Սահմանադրության 1, 2, 3, 5, 11.2.,
30, 43, 104, 107 և այլ հոդվածներում ամրագրված
են ժողովրդաիշխանության և դրա իրականացման
երաշխավորման, անձանց` որպես այդ իշխանության անմիջական կրողների, իրավունքների և
ազատությունների իրականացման, օրենսդրությամբ դրանց արդյունավետ պաշտպանության
երաշխավորումն ապահովելու ելակետային նորմեր,
որոնք համապարտադիր նշանակություն ունեն
հասարակական բոլոր, այդ թվում` նաև տեղական
(համայնքային) նշանակության հարցեր լուծելու
հետ կապված հարաբերությունների կարգավորման
բնագավառում» [31]։
Սահմանադրական կարգի հիմունք հանդիսացող այս սկզբունքի սահմանադրաիրավական
արժեքը կայանում է նաև նրանում, որ վերջինիս
կյանքի կոչումը չի կարող կախվածության մեջ
դրվել ժամանակային նպատակահարմարությունից կամ քաղաքական կոնյուկտուրայից և
դրա ցանկացած սահմանափակում պետք է
իրականացվի միայն բացառիկ ծանրակշիռ
հիմքերով, որոնք ուղղված կլինեն պետության և
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Аннотация. Со второй половины XIX века до наших дней проблемы, связанные со способом совершения
преступления, были предметом изучения многих ученых-юристов. Являясь факультативным признаком
объективной стороны преступления, способ совершения преступления, получив закрепление в диспозициях
многочисленных статей особенной части Уголовного кодекса, в уголовно-правовом смысле приобретает
характер обязательного признака состава преступления, зачастую также выступает в квалифицирующего
признака. Таким образом, в связи с тем, что он закреплен или не закреплен в диспозиции статьи особенной
части Уголовного кодекса, способ совершения преступления приобретает в одном случае характер обязательного признака преступления, в другом случае – характер факультативного признака.
Метод совершения преступления – это инструменты, действия, приемы и методы, которые преступник
использует или пытался использовать для совершения преступления. Особая жестокость всегда связывается с
способом совершения преступления и наступившими последствиями. Способ совершения – одна из черт
объективной стороны особо жестокого убийства, основная черта преступлений такого характера.
Существует множество способов, характеризующих жестокость, и перечислить их исчерпывающим образом
представляется невозможным. Способ совершения убийства зачастую явно свидетельствует об особой
жестокости, проявленной лицом, совершившим преступление, в результате чего потерпевшему причиняется
невыносимо сильное, длительное физическое или психическое страдание. Например, сжечь человека заживо,
похоронить человека, бросить его в кипящую воду, запереть в высокотемпературной сауне и держать в холодильнике – отдельные формы жестокости, которые демонстрируют жестокость, безжалостность, жестокость,
невыразимую жестокость преступника. Убийства, совершенные такими бесчеловечными и унижающими достоинство способами, подлежат квалификации как убийства, совершенные с особой жестокостью. Однако Верховный суд разъяснил в своих постановлениях о практике убийств, что особая жестокость связана как с тем, как
было совершено убийство, так и с обстоятельствами, указывающими на особую жестокость преступника.
Верховный суд также постановил, что для квалификации деяния как убийства, совершенного с особой жестокостью, необходимо установить намерение преступника убить жертву с особой жестокостью.
Таким образом, в связи со способом совершения убийство считается совершенным с особой жестокостью,
когда виновный, лишая потерпевшего жизни, одновременно умышленно причиняет последнему или его близким дополнительные, сильные, длительные физические и (или) психические страдания, не обязательные для
наступления последствия в виде смерти и находящиеся за его пределами.
Ключевые слова: жестокость, особая жестокость, объективная сторона, факультативный признак, способ
совершения, средство, орудие, достоинство, оскорбление, унижение, высмеивание, мучение, страдание
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Abstract. From the second half of the 19th century to the present day, problems related to the method of commiting the
crime have been the subject of study of many jurists. Being an optional feature of the objective side of the crime, the
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method of committing the crime is fixed in the provisions of many articles of the special part of the Criminal Code,
acquires the nature of a mandatory feature of the crime, often it is a feature that qualifies the crime. Thus, due to the fact
that it is fixed or not fixed in the disposition of the article of the special part of the Criminal Code, the method of
committing the crime acquires in one case the nature of a mandatory feature of the crime, in other case the nature of the
optional feature.
The manner in which a crime is committed are the tools, actions, tricks and methods that the offender uses or has
attempted to use to commit a crime. Particular cruelty is always associated with the manner in which the crime was
committed and with the emerging consequence. Execution method is one of the features of the objective side of a
particularly cruel murder, the most basic feature of crimes of this nature.
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 results in
the victim suffering unspeakably severe, physical or mental suffering. For example, burning a person alive, burying a
person, throwing him in boiling water, locking him in a high-temperature sauna, and keeping him in the refrigerator are
separate forms of cruelty, which show the ruthlessness, cruelty, unspeakable violence of the perpetrator. Murders
committed in such inhuman and degrading ways are subject to classification as separate acts of cruelty.
However, the Supreme Court clarified in its Murder Practice rulings that individual cruelty was linked to both the
manner in which the murder was committed and the circumstances that indicated the particular cruelty of the
perpetrator. The Supreme Court also ruled that in order to qualify the act as a murder committed with a certain cruelty,
it is necessary to find out the intent of the criminal to kill the victim with a particular cruelty.
Thus, due to the manner of execution, murder is considered to be committed with a certain cruelty, when the
perpetrator, by depriving the person of life, at the same time deliberately causes him or her or her relative to die, not
necessarily for the occurrence of death, separate, additional, strong, severe physical violence or mental suffering.
Keywords: cruelty, separate cruelty, objective side, facultative feature, method of performance, means, tool, dignity,
insult, humiliation, ridicule, torment, suffering.

Վ.Ն. Կուդրյավցևը նույնպես գտնում է, որ
հանցավոր արարքի էական բնութագրիչներն են՝
հանցագործության
կատարման
եղանակը,
տեղը, ժամանակը, կատարման իրավիճակը,
սակայն միաժամանակ նշում, որ նրանք հանցակազմի օբյեկտիվ կողմի ինքնուրույն հատկանիշներ չեն, որքանով որ բնութագրում են միայն
հանցավոր արարքը (գործողությունը կամ անգործությունը), այսինքն՝ հանրորեն վտանգավոր
արարքի արտաքին կողմը [3, էջ 10]:
Չնայած
հանցագործության
օբյեկտիվ
կողմի ֆակուլտատիվ հատկանիշ հանդիսանալուն, հանցագործության կատարման եղանակը քրեական օրենսգրքի հատուկ մասի
բազմաթիվ հոդվածների դիսպոզիցիաներում
ամրագրում ստանալով, քրեաիրավական առումով ձեռք է բերում հանցակազմի պարտադիր
հատկանիշի բնույթ, հաճախ նաև հանդիսանում՝
հանցավոր
արարքը
որակյալ
դարձնող
հատկանիշ:
Այսինքն՝ այն դեպքերում, երբ հանցակազմի
ֆակուլտատիվ հատկանիշները անմիջականորեն նշված են քրեական օրենսգրքի հատուկ
մասի դիսպոզիցիայում, նրանք տվյալ հանցագործության մեջ ձեռք են բերում հանցակազմի
պարտադիր հատկանիշի բնույթ: Այսպիսով,
պայմանավորված քրեական օրենսգրքի հատուկ
մասի հոդվածի դիսպոզիցիայում ամրագրված
կամ չամրագրված լինելուց, հանցագործության
կատարման եղանակը ձեռք է բերում մի դեպքում՝ հանցակազմի պարտադիր հատկանիշի
բնույթ, մյուս դեպքում՝ ֆակուլտատիվ հատկանիշի բնույթ: Օրինակ՝ շատերի կյանքի համար
վտանգավոր եղանակով կատարված սպանու-

Հանցագործության կատարման եղանակի
դերին և կարևորությանը դեռևս 19-րդ դարի
երկրորդ կեսին անդրադարձել են հայտնի ռուս
իրավագետներ Ի. Յա. Ֆոյնիցկին, Ն.Ս.
Տագանցևը, Է.Օ. Կոլոկոլովը և այլոք: Սովետական քրեական իրավունքի ձևավորման և
հետագա զարգացման ընթացքում հանցագործության կատարման եղանակին առնչվող
խնդիրները շարունակել են մնալ իրավաբան
գիտնականների ուշադրության կենտրոնում, իսկ
1950-ական թվականներից սկսած այն հանդիսացել է հայտնի իրավագետներ Ա.Ն. Տրայնինի,
Օ.Ռ. Յակուբովիչի, Վ.Ն. Կուդրյավցևի, Մ.Վ.
Շկելեյի, Ն.Ֆ. Կուզնեցովայի, Գ.Ի. Չեչելի, Ս.Ն.
Դրուժկովի, Ն.Ի. Պանովի, Ա.Վ. Նաումովի, Ա.Ի.
Բոյցովի, Ա.Ս. Միխլինի և այլոց ուսումնասիրության առարկան:
Քրեական իրավունքի տեսության մեջ հանցագործության կատարման եղանակը ընդունված է դասել հանցագործության օբյեկտիվ
կողմի ֆակուլտատիվ հատկանիշների թվին:
Այսպես, Ա.Ն. Տրայնինի կարծիքով հանցկազմի օբյեկտիվ կողմի ֆակուլտատիվ հատկանիշների թվին են դասվում՝ ոտնձգության
առարկան, գործողության եղանակը, տեղը,
ժամանակը, իրավիճակը [1, էջ 79]: Այլ հեղինակներ դրան ավելացնում են նաև հանցագործության կատարման միջոցներն ու գործիքները
[2, էջ 52], իսկ այլոք՝ հանրորեն վտանգավոր
հետևանքները, ինչպես նաև արարքի ու
հետևանքի միջև եղած պատճառական կապը՝
որպես օբյեկտիվ կողմի պարտադիր հատկանիշ
համարելով միայն հանրորեն վտանգավոր
արարքը:
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ժանությունը բնութագրող եղանակները բազմաթիվ են և նրանց սպառիչ թվարկումը հնարավոր
չէ: Սակայն, առանձին դաժանությամբ կատարված սպանության դեպքում նրանց
բոլորի համար որպես ընդհանուր սեռային
հատկանիշ է հանդիսանում տուժողին կամ
նրա մերձավորին լրացուցիչ ուժեղ տանջանք
կամ տառապանք պատճառելը:
Քննարկվող սպանության տեսակի բնորոշ
առանձնահատկությունն այն է, որ հենց դրա
կատարման եղանակը հաճախ ակնհայտորեն
վկայում է հանցավորի դրսևորած առանձին
դաժանության մասին, որի արդյունքում տուժողին պատճառվում է անասելի ուժեղ, տևական, ֆիզիկական կամ հոգեկան տառապանք:
Օրինակ՝ անձին կենդանի այրելը, կենդանի
թաղելը, եռացող ջրի մեջ գցելը, բարձր ջերմային
ռեժիմով շոգեբաղնիքում փակելը, սառնարանային պայմաններում պահելը առանձին
դաժանության դրևորման եղանակներ են, որոնք
իրենց մեջ կրում են հանցագործի դրսևորած
անողոքության, անգթության, վայրագության,
անասելի դաժանության հատկանիշներ: Նման
անմարդկային և ստոր եղանակներով կատարված սպանությունները ենթակա են որակման
որպես առանձին դաժանությամբ կատարված
սպանություններ:
Լ.Լ. Կրուգլիկովը արդարացիորեն պաշտպանելով առանձին դաժանությամբ կատարված
սպանությունների «բաց ցուցակը», դրանց թվում
նշում է տանջալիորեն գործող թույնի օգտագործումը, անձին ողջակիզելը, սննդից, ջրից կամ
ջերմությունից տևական ժամանակով զրկելը,
արյունահոսող տուժողին օգնություն ցույց
տալուն խոչընդոտելն և այլն [5, էջ 32, էջ 20]:
Վ.Ս. Բելյաևի և Ն.Մ. Սվիդլովի կարծիքով,
եթե սպանությունը մեկ այլ անձի կյանքից զրկելն
է, ապա առանձին դաժանությունը առաջին
հերթին սպանության եղանակ է, որը բացառապես անհրաժեշտ չէ և ավելորդ է այլ անձին այդ
եղանակով կյանքից զրկելու համար [6, էջ 26]:
Մ.Դ. Շարգորոդսկին նշել է, որ «առանձին
տանջալի բնույթը բնութագրական է նրանով, որ
հանցավորը ոչ միայն ցանկանում է տուժողի մահը,
այլև ցանկանում է հենց սպանության կատարման
եղանակով նրան տանջանք պատճառել, այսինքն՝
եղանակ, որը մահվան առաջացման համար
անհրաժեշտ չի համարվում» [7, էջ 17-19]:
Նկատի ունենալով հանցագործության կատարման եղանակի և նրա տարատեսակ
դրսևորումների տարածվածությունը ու գերակշիռ թվաքանակը առանձին դաժանությամբ
կատարված սպանություններում, իրավաբանական գրականության մեջ փորձեր են կատարվել համակարգել առանձին դաժանությամբ
կատարված
սպանության
եղանակները:
Այսպես, Վ.Վ. Ստաշիսը, և Մ.Ի. Բաժանովը

թյան դեպքում հանցագործության կատարման
եղանակը հանցագործության պարտադիր կամ
որ նույնն է՝ հիմնական, անհրաժեշտ հատկանիշ
է, իսկ խուլիգանական դրդումներով կատարված
սպանության դեպքում՝ հանցագործության կատարման եղանակը հանցակազմի ֆակուլտատիվ կամ որ նույնն է՝ ոչ պարտադիր, լրացուցիչ
հատկանիշ է:
Հանցագործության կատարման եղանակը
օբյեկտիվ կողմից արարքի արտաքին դրևորման
այն ձևերն ու մեթոդներն են, որոնք հանցավորն
օգտագործում է հանցավոր հետևանքի առաջացման համար: Այսինքն՝ հանցագործության
կատարման եղանակը գործողությամբ կամ
անգործությամբ կատարված հնարքների ամբողջություն է, որոնք ուղղված են հանցավոր
նպատակի իրականացմանը կամ ինչպես նշված
է բացատրական բառարանում այն հանցագործության կատարման ժամանակ օգտագործվող գործողությունների համակարգ է:
Ինչպես նկատել է Օ.Ռ. Յակուբովիչը՝
հանցագործության
կատարման
եղանակը
յուրաքանչյուր
հանցագործությանը
բնորոշ
հանցակազմի օբյեկտիվ կողմի հատկանիշ է
անկախ արարքի և մեղքի ձևից և իրենից
ներկայացնում է հետևանքի առաջացմանն
ուղղված համապատասխանաբար կատարվող
հնարք կամ հնարքների համակարգ [4, էջ 9.]:
Հանցագործության կատարման եղանակի
մանրամասն ուսումնասիրումն ու վերլուծությունը կարևոր նշանակություն ունի ինչպես
արարքի հանրորեն վտանգավորության աստիճանի բացահայտման ու որոշման, այնպես էլ
հանցավորի անձի բնութագրման առումով:
Այն դեպքերում, երբ հանցավորը հնարավորություն է ունեցել ցանկալի հետևանքին
հասնել ավելի պակաս վտանգավոր եղանակով,
սակայն դրան հասել է առավել վտանգավոր
եղանակով, ապա այդ որպես կանոն վկայում է
նաև հանցավորի անձի առավել մեծ վտանգավորություն ներկայացնելու մասին:
Ինչպես նկատեցինք, հանցագործության
կատարման եղանակը այն ձևերն են, գործողությունները, հնարքները և մեթոդները,
որոնք հանցավորն օգտագործում է կամ
փորձում է օգտագործել հանցանք կատարելու համար: Հանցագործության կատարման
եղանակը ուղղակիորեն ազդում է հանցագործության
հանրային վտանգավորության
բնույթի և աստիճանի վրա: Առանձին դաժանությունը մշտապես կապվում է հանցագործության կատարման եղանակի և առաջացած
հետևանքի հետ: Այսինքն, կատարման եղանակն առանձին դաժանությամբ կատարված
սպանության օբյեկտիվ կողմի հատկանիշներից
մեկն է, այդ բնույթի հանցագործություններով՝
ամենահիմնական հատկանիշը: Առանձին դա-
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առանձնացրել են այն եղանակները, որոնք ըստ
իրենց, միշտ պետք է ճանաչել որպես տուժողի
համար հատկապես տանջալի: Դրանք են՝
սպանությունը՝ ա) ողջակիզման միջոցով, բ)
էլեկտրական հոսանքի օգտագործման միջոցով,
գ) խոշտանգման եղանակով, դ) տուժողի գլխին
և մարմնի այլ կենսական նշանակություն ունեցող մասերին ոտքերով և ձեռքերով տևական
ժամանակ հարվածներ հասցնելու եղանակով
վերջինիս հատուկ տառապանք պատճառելով [8,
էջ 34]: Ակնհայտ է, որ սպանության կատարման
եղանակի այս թվարկումը սպառիչ չէ: Մասնավորապես, ներգրավված չեն սպանության կատարման այնպիսի եղանակներ, ինչպիսիք են՝
ջրահեղձումը, անձին կենդանի թաղելը, տանջալիորեն ներգործող թույնի օգտագործմամբ
կատարված սպանությունը, այլ ցավային զգացողություններ պատճառելով կատարված սպանությունը, դիակն անարգելը, բացառությամբ՝ հանցագործությունը թաքցնելու նպատակով դիակը
ոչնչացնելու կամ մասնատելու դեպքերի և այլն:
Առանձին դաժանությամբ սպանություն
կատարելիս հանցավորը կարող է օգտագործել
տարբեր միջոցներ և գործիքներ, որոնք
նյութական աշխարհի այնպիսի օբյեկտներ են,
որոնց միջոցով վերջինս ընդլայնում է իր
ֆիզիկական հնարավորությունները հանցագործության կատարման և հանցավոր նպատակին
հասնելու համար: Առանձին դաժանությամբ
սպանության կատարման համար որպես
այդպիսի գործիքներ կարող են օգտագործվել
տարբեր տեսակի դանակները, փայտե և ռետինե
մահակները, աքցանները, կացինը, մետաղաձողը, փայտը, աղյուսը, հրազենը և այլն:
Հանցագործության կատարման միջոց կարող է
հանդիսանալ էլեկտրական հոսանքը, ճառագայթումը, թույնը, սպիրտը, բենզինը, գրգռիչ
ազդեցության և դյուրավառ այլ հեղուկները,
ասեղները, տաք արդուկը և այլն:
Իրավաբանական գրականության մեջ կարծիքներ են արտահայտվել այն մասին, որ
գործիքներն ու միջոցները չեն կարող հանդիսանալ օբյեկտիվ կողմի ինքնուրույն հատկանիշներ, որքանով որ նրանք հանդիսանում են
հանցագործության կատարման եղանակ կամ
հանդիսանում են հանցագործության կատարման եղանակի կառուցվածքային տարրեր:
Չնայած հանցագործության կատարման
գործիքների և միջոցների սերտ փոխկապակցվածությանը և այն, որ երբեմն հանցագործության գործիքներն ու միջոցները հանդես են
գալիս որպես սպանության կատարման
եղանակ, օրենսդիրը հանցագործության կատարման գործիքներին, միջոցներին ու եղանակին տալիս է ինքնուրույն բնութագիր, դրանով
իսկ ճանաչելով նրանցից յուրաքանչյուրին

որպես հանցագործության օբյեկտիվ կողմի
ինքնուրույն ֆակուլտատիվ հատկանիշ:
Ինչպես հանցագործության կատարման
եղանակի դեպքում, այս պարագայում նույնպես,
հանցավորի կողմից այս կամ այն միջոցի կամ
գործիքի օգտագործումը կարող է էականորեն
ազդել արարքի հանրային վտանգավորության
աստիճանի վրա: Ոտնձգության կատարման
եղանակը, հանցավորի կողմից կիրառված
գործիքներն ու միջոցները, նրանց քանակը,
տեղակայումը, խոցելիության կամ ոչնչացնող
հատկանիշները կարող են վկայել ինչպես
դրսևորած բռնության, այնպես էլ հանցավորի
հանրային
առավել
վտանգավորության
աստիճանի մասին:
Քննարկվող
հանցակազմի
բնորոշ
առանձնահատկությունն այն է, որ հենց
հանցագործության կատարման եղանակը
հաճախ վկայում է հանցագործության
կատարման առանձին դաժանության մասին:
Օրինակ՝ տուժողի վրա բենզին լցնելու և
հրկիզելու եղանակով կատարված սպանությունը հանդիսանում է առանձին դաժանությամբ կատարված սպանություն, որքանով որ
սպանության կատարման այդ եղանակով տուժողին միաժամանակ պատճառվում է բացառիկ
ուժեղ և տևական ֆիզիկական տառապանք:
Նույնը վերաբերում է տաք արդուկի օգտագործման միջոցով կատարված սպանությանը և
այլն: Բոլոր այս դեպքերում, հանցավորը իր և
տուժողի համար ակնհայտ գործել է առանձին
դաժանությամբ, տուժողին առանձին տանջանքներ և տառապանք պատճառելը ընդգրկված են
եղել հանցավորի դիտավորությամբ: Այսինքն,
առանձին վերցրած, միայն սպանության կատարման եղանակը, առանց հանցակազմի
սուբյեկտիվ կողմի հաշվառման չի կարող հիմք
հանդիսանալ արարքը որպես առանձին դաժանությամբ կատարված սպանություն որակելու
համար: Օրինակ՝ բազմաթիվ մարմնական
վնասվածքները ինքնին, առանձին վերցրած, չեն
կարող հիմք հանդիսանալ արարքը որպես
առանձին դաժանությամբ կատարված սպանություն որակելու համար: Որպես կանոն, առանձին դաժանությունը բացակայում է, երբ բազմաթիվ վնասվածքները հասցվել են ժամանակի
կարճ հատվածում՝ մահն արագացնելու նպատակով: Այսինքն՝ բազմաթիվ վնասվածքներ
հասցնելու փաստը չի կարող առանձին դաժանությունը ապացուցող միակ պայմանը լինել,
առանց հանցավորի առանձին դաժանությունը
վկայող դիտավորության առկայության:
Չնայած իր մեծաքանակ բնույթին, սպանության կատարման եղանակը առանձին դաժանությամբ կատարված սպանության օբյեկտիվ
կողմի միակ հատկանիշը չէ: Օբյեկտիվ կողմից
առանձին դաժանությունը կարող է պայմանավ-
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ինչպես նաև գնահատել հասարակության կողմից իրեն արժևորելը: Ինչ վերաբերվում է անձի
արժանապատվության ստորացմանը, ապա դա
անձի նվաստացումն է, նսեմացումը, նրա
բարոյական հեղինակության ոտնահարումը, որը
դրևորվում է մարդու ներաշխարհը խորությամբ
վիրավորող, անարգող, վարկաբեկիչ գործողություններով և այլն: Ստորացման թվին են
դասվում, օրինակ՝ մարդուն մերկացնելը, նրա
վրա թքելը, նրա մարմնին անպարկեշտ
հպումները, ծաղրուծանակի ենթարկելը և այլն:
Ինչպես նկատել է Յու. Մ. Անտոնյանը
«առանձին դաժանությամբ կատարված սպանության ժամանակ կարծես կատարվում է կրկնակի
ոչնչացում՝ սկզբում անձի անհատականության,
ապա մարդու՝ որպես ֆիզիկական օբյեկտի» [10, էջ
155-156]: Փաստորեն, նման դեպքում, հանցավորը կանխամտածված կերպով առաջին հերթին
վնաս է պատճառում տուժողի արժանապատվությանը, ապա նոր կյանքին: Սակայն,
երբեմն էլ հենց տուժողի արժանապատվության
ստորացումը կարող է դառնալ կյանքից զրկելու
եղանակ, օրինակ՝ տուժողին ցցի, դաշույնի,
մետաղաձողի կամ տարբեր այլ առարկաների
վրա նստեցնելու եղանակով կատարված սպանության դեպքում, որտեղ գործ ունենք ինչպես
տուժողին ուժեղ ֆիզիկական ցավ, կյանքի հետ
անհամատեղելի վնասվածքներ պատճառելու
հետ, այնպես էլ վերջինիս անձի վարկաբեկման,
արժանապատվության ստորացման հետ:
Առանձին դաժանությունը կարող է համարվել նաև հաջորդ զոհի ներկայությամբ կատարված սպանությունը, երբ հանցավորը նախատեսել է, գիտակցել իր գործողություններով
վերջինիս հատուկ ցավ և տառապանք
պատճառելը:
Առանձին
դաժանությամբ
կատարված
սպանություն է նաև դանդաղ և տանջալիորեն
ազդող թույնի օգտագործման միջոցով կատարված սպանությունը:
Առանձին
դաժանությամբ
կատարված
սպանությունների թվին է դասվում նաև հանցավորի կողմից տուժողին կյանքի համար վտանգավոր վնասվածքներ պատճառելը և միաժամանակ խոչընդոտելը՝ այլ անձանց տուժողին
որևէ օգնություն ցուցաբերելուն:
Առանձի
դաժանությամբ
կատարված
սպանության եղանակ կարող է հանդիսանալ
նաև տուժողի նկատմամբ կիրառված բռնությունների տևական բնույթը, երբ հանցավորը
գիտակցել է, որ իր գործողություններով
տուժողին հատուկ տառապանք է պատճառում:
Առանձին
դաժանությամբ
կատարված
սպանության եղանակ է հանդիսանում նաև
տուժողին սննդից, ջրից զրկելու, հիվանդին
բժշկական օգնություն ցուցաբերելը թույլ չտալու
եղանակով կատարված սպանությունը:

որված լինել նաև հանցավորի կողմից առանձին
դաժանություն
ցուցաբերելը
վկայող
այլ
հանգամանքներով:
Դատական պրակտիկայում հաճախ հանդիպում են դեպքեր, երբ հանցավորի գործողությունները մի դեպքում դիտվում են որպես
առանձին դաժանությամբ սպանության կատարման եղանակ, մյուս դեպքում՝ այդ նույն
գործողությունները՝ որպես հանցավորի կողմից
առանձին դաժանություն ցուցաբերելը վկայող
այլ հանգամանքներ:
Տուժողին անարգելը, ստորացնելը կամ
մոտալուտ մահվան գիտակցմամբ պայմանավորված այլ նվաստացումները և դրանց
արդյունքում նրան ուժեղ ֆիզիկական և հոգեկան տանջանքներ և տառապանք պատճառելը
առանձին դաժանության դրսևորումներ են,
որտեղ թե սպանության կատարման եղանակը,
և թե հանցավորի առանձին դաժանությունը
վկայող այլ հանգամանքները կարող են
համատեղվել և զուգորդվել:
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 արդյունքում տուժողին և (կամ)
մերձավորներին առանձին տանջանք և տառապանք պատճառելու մեջ:
Առանձին
դաժանությամբ
կատարված
սպանության անմիջական օբյեկտը հանդիսանում է անձի կյանքը: Մի շարք հեղինակների
կարծիքով այս հանցագործության մեջ որպես
ֆակուլտատիվ (լրացուցիչ) օբյեկտ է հանդիսանում անձի արժանապատվությունը: Արժանապատվությունը բարձրագույն արժեք է,
մարդու անօտարելի բնական իրավունքը: Անձի
արժանապատվությունը և վերջինիս անձեռնմխելիությունը,
որպես
սահմանադրական
սկզբունք ամրագրված է բազմաթիվ երկրների
սահմանադրություններում: Մասնավորապես,
Գերմանիայի Դաշնության Սահմանադրության
1-ին հոդվածի 1-ին կետն ամրագրում է, որ
մարդու արժանապատվույթունն անձեռնմխելի
է: Դրա պաշտպանումը և հարգումն ամեն մի
պետական իշխանության պարտականությունն
է: Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունը նույնպես արժանապատվությունը
ընդունում է որպես բարձրագույն և անօտարելի
արժեք [9, էջ 65-66]:
Արժանապատվությունը մարդկային հատկանիշ է, որը հավասարազոր է հարգվելու
իրավունքի և ուրիշներին հարգելու պարտականության: Այն ձեռք է բերվում այն ժամանակ,
երբ մարդն սկսում է արժևորել իրեն, գնահատել
իր վարքագիծը, իր տեղը հասարակության մեջ,
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դրական ամրագրումներ և արարքի գնահատման հիմքում, վերջին հաշվով, դրվում է անձի՝
իրավակիրառի սուբյեկտիվ մոտեցումը, իսկ այն
ինչպես նկատել ենք՝ միանշանակ չէ: Իհարկե
հարցի լուծումը համեմատաբար հեշտացել է
գործնականում առավել տարածում ստացած
եղանակներով և իրավիճակներով պայմանավորված սպանությունների վերաբերյալ գործերով դատական բարձրագույն ատյանի կայացրած նախադեպային որոշումների արդյունքում:
Սակայն, միաժամանակ պետք է նաև նկատել,
որ նշված միասնական լուծումները հիմնականում վերաբերում են առավել հաճախ հանդիպող, առանձին դաժանությունը վկայող առավել
տիպիկ դրևորումներին, որի դեպքում հանցագործության կատարման եղանակը, ինչպես նաև
հանցավորի առանձին դաժանությունը վկայող
այլ հանգամանքները ինքնին վկայում են
հանցավորի առանձին դաժանության դրսևորման մասին: Մասնավորապես, առանձին դաժանության մասին կարող են վկայել սպանության
այնպիսի եղանակը, որը հանցավորի համար
ակնհայտորեն կապված է տուժողին հատուկ
տառապանք պատճառելու հետ:
Փաստորեն, տուժողի առանձին տառապանքը պայմանավորված հանցագործության
կատարման
եղանակով,
ըստ
դատական
բարձրագույն ատյանի որոշման հանդիսանում է
առանձին դաժանությամբ կատարված սպանության օբյեկտիվ հատկանիշ: Իսկ որո՞նք են տուժողի առանձին տառապանքի այն չափանիշները,
որոնք կարող են հիմք հանդիսանալ որպեսզի
սպանությունը ճանաչվի առանձին դաժանությամբ կատարված: Իրավաբանական գրականության մեջ տարբեր կարծիքներ են արտահայտվել կապված ինչպես առանձին տառապանքի պատճառման, այնպես էլ՝ վերջինիս
ընկալման հետ: Կարծում ենք, այդպիսին կարող
է հանդիսանալ այն տառապանքը, որը պատճառվել է մահվան առաջացման համար ոչ
անհրաժեշտ և այդ շրջանակից դուրս տուժողին
հատուկ տանջանք և տառապանք պատճառող
հանցավորի դիտավորյալ գործողություններով:
Այսինքն, կատարման եղանակով պայմանավորված, սպանությունը համարվում է առանձին
դաժանությամբ կատարված, երբ հանցավորը
անձին կյանքից զրկելով, միաժամանակ նրան
կամ նրա մերձավորին գիտակցաբար պատճառում է մահվան հետևանքի առաջացման համար
ոչ պարտադիր, դրա շրջանակից դուրս, առանձին, հավելյալ, լրացուցիչ, ուժեղ, տևական ծանր
ֆիզիկական և (կամ) հոգեկան տառապանք:

Առանձին
դաժանությամբ
կատարված
սպանությունների թվին կարող է դասվել նաև
բռնությամբ ջրախեղդ անելը, ինչպես նաև
տուժողին կապկպելու կամ նրա վրա ծանրություն կապելով ջրախեղդ անելու եղանակով
կատարված սպանությունը:
Առանձին
դաժանությամբ
կատարված
սպանության եղանակ է հանդիսանում նաև
դիակն անարգելը, բացառությամբ հանցագործությունը թաքցնելու նպատակով դիակը
ոչնչացնելու կամ մասնատելու դեպքերի:
Այս և նմանատիպ բոլոր դեպքերում ակնառու է հանցավորի կողմից իր գործողությունների
առանձին դաժան բնույթի գիտակցումն ու
ընկալումը, առանց որի արարքի որակումը
որպես առանձին դաժանությամբ կատարված
սպանություն հնարավոր չէ: Ինչպես նկատել է
հայտնի ռուս իրավագետ Ս.Վ. Բորոդինը
«սպանության դեպքում առանձին դաժանության
համար բավարար է պարզել, որ հանցավորը սպանություն կատարելիս գիտակցել է իր գործողությունների առանձին դաժան բնույթը» [11, էջ 55]:
Նկատենք նաև, որ ՀՀ և ՌԴ քրեական
օրենսգրքերի համաձայն դիտավորյալ հանցագործության
ծանրացնող
հանգամանքների
համար անձը ենթակա է քրեական պատասխանատվության, եթե նա գիտակցել է այդ հանգամանքները: Այս ամենով հանդերձ դատական
բարձրագույն ատյանը «Սպանությունների գործերով դատական պրակտիկայի մասին» որոշումներում պարզաբանել է, որ առանձին դաժանությունը կապվում է ինչպես սպանության
կատարման եղանակի, այնպես էլ հանցավորի
առանձին դաժանությունը վկայող այլ հանգամանքների հետ: Դատական բարձրագույն
ատյանը ամրագրել է նաև, որ արարքը առանձին
դաժանությամբ
կատարված
սպանություն
որակելու համար անհրաժեշտ է պարզել
տուժողին առանձին դաժանությամբ սպանելու
հանցավորի դիտավորությունը:
Փաստորեն, ինչպես արդեն նկատել ենք, այս
բնույթի հանցագործությունների քննության
ընթացքում իրավասու մարմինները պետք է
ղեկավարվեն ինչպես օբյեկտիվ՝ այն է՝ հանցագործության կատարման եղանակը և այլ
օբյեկտիվ հանգամանքները բնութագրող չափորոշիչներով, այնպես էլ սուբյեկտիվ՝ սպանությունը առանձին դաժանությամբ կատարելու
հանցավորի դիտավորությունը բնութագրող
չափորոշիչներով:
Որքան էլ առաջին հայացքից այդ չափորոշիչները թվան հստակ, պարզ և հասկանալի,
այնուհանդերձ, ինչպես արդեն նկատել ենք,
դրանք այնքան էլ պարզ և հստակ կամ
հասկանալի չեն, հենց միայն թեկուզև այն
պատճառով, որ քննարկվող հանցակազմի
հիմնական հատկանիշները չունեն օրենս-
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Бельгия (нидерл. België, фр. Belgique, нем.
Belgien), официальное название Королевство
Бельгия (нидерл. Koninkrijk België, фр. Royaume
de Belgique, нем. Königreich Belgien). Политическая система в Бельгии – конституционная монархия, устройство – федеративное государство.
Состоит из двух регионов: Фландрия и
Валлония, имеющих по пять провинций, а также
из столичного региона. Столица – г. Брюссель.
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История. География.
Первые сведения об армянах в Бельгии
относится к первой половине IV в.
Святой Серватий
Согласно латинским мартирологам, некоему
священнику по имени Серватий1, родившемуся в
Армении, во время поломничества в Иерусалим
было явлено видение, в котором Ангел повелел
проповедовать слово Божье в северных землях.
Дойдя до Галлии, территории современных
Бельгии и Нидерландов, был рукоположен в
епископа города Тонгрен. Став первым епископом в этих землях вполне может считаться
равноапостольным, а произошло это до 345 г.
Благодаря двухчастной агиографии Actus
Sancti Servatii, состоящей из Vita (житие) и
Miracula (чудеса), составленной на латыни в
1066-1080-х гг. бенедиктинским монахом
Йокундой [14] о жизни и деяниях армянского
епископа-миссионера нам стало известно, что
Серватий
был
много
путешествовавшим
дипломатом и решительным прокурором в
арианстве. Его присутствие зафиксировано на
нескольких синодах и церковных соборах. Так
на Сардском соборе в 343 г. в дебатах представлял тринитарную точку зрения, противоречившую арианской точке зрения. А на Кельнском
соборе в 346 г. свидетельствовал против епископа Кельна. В 359 г. на соборе в Римини
Серватий снова красноречиво осудил арианство.
По поручению узурпатора Магнентиуса в
350 г. был отправлен с посольской миссией в
столицу Армянской Месопотамии – Эдессию,
где вел переговоры с римским императором
Константином II.
По прибытии из поломничества в Рим в 381382 гг. Серватий, из опасения нашествия
варваров, переносит епископскую кафедру в
Маастрихт, где и скончавшись был похоронен
через два года [11, с. 33].
В литературе встречается как Серватий
Армянин [10, с. 284-285], но чаще Серватиус
Тонгеренский или Маастрихтский.
Серватиус считается покровителем города
Гримберген и нидерландских городов Схейндел
и Маастрихт. В последнем, хранятся мощи
святого, а частица мощей находится в
православном храме Воскресения Христова
города Брюсселя.
Серватиусу посвящены культовые сооружения не только в городах Бельгии (Гримберген,
Льеж) и Нидерландов (Маастрихт, Схейндел), но
и Германии (Кведлинбург, Зигбург).

Святой Макарий
К самому началу XI в. [1, с. 403-404], в 1011
г. в городе Гент обосновался армянский епископ
Макар, умерший там же от эпидемии. «Золото
Арабии, цветок Армении, стенания Сирии, слава
Фландрии и украшение Ганта» (лат. Non aurum
Arabiæ, ʃed Armeniæ flos, & Syriæ luctus; gloria
Flandriæ, & Gandenʃium decus; …), в таких
выражениях повествует латиноязычный автор в
жизнеописании святого [13, стр. 891]. Подобная
оценка вынуждает к более подробному
освящению вышеупомянутой персоны.
В IX-XI вв. с продвижением Византии на
восток и отступлением арабов, армянские
общины разрастаются до такой степени, что в
конце X в. возникла необходимость учреждения
Армянской епархии в Сирии. [3, с. 400]. «Во дни
патриарха армянского владыки Хачика2 народ
армянский стал рассыпаться по странам
запада [курсив мой – Г.П.], так что он
[нашелся принужденным] ставить епископов в
Антиохии сирийской, в Тарсе киликийском, в
Сулeнде (?) и вообще во всех тех пределах» [9, с.
186]. М. Чамчянц обнаружил у одного
латинского летописца [13] сведения касающиеся
армянского епископа, предводителя одной из
упоминаемых выше епархий – Антиохиийской.
Имя этого епископа – Макар3. Родился Макар в
армянской княжеской семье в 970 г. [7, с. 858].
Рукоположен был в епископы Антиоха в 995 г.
[7, с. 859].
«Молодой архиепископ управлял своей паствой с
нежностью и добротой, был нечувствительным
к оскорблениям и преследованиям, вершил дела с
большой осторожностью, выполнял обязанности с усердием. … тяготясь похвалами и
почестями своего положения…, поручил заботу
о своёй пастве достойному пресвитеру, некоему
Елевферию, и тайно покинул город вместе с
четырьмя верными друзьями. Они отправились
в Палестину, посетить святые места» [12].
Это случилось в 1000 г. [7, с. 859]. Добравшись
до Иерусалима «архиепископ был с почестями
встречен Иоанном, патриархом Иерусалимским», затем претерпев мучения от иудеев и
мусульман, спасся и проповедовал в Европе [12].
В 1011 г. прибыл во Фландрию и остановился в
аббатстве Св. Бавона в Генте, где был радушно
принят. Однако, вскоре Макарий решает
«вернуться в Армению». Из пространного жития
становится известно, что когда Макарий
отправился в путь от подагры у него в порту
2

Хачик I Арчатунеци (972-992) – католикос Всех армян.
Св. Макарий Гентский, Антиохийский (нидерл. SintMacharius) (970, Антиохия Писидийская – 10.04.1012, Гент)
– армянин, архиепископ, преподобный, паломник, странствующий монах и чудотворец.

1

3

Св. Серватиус (нидерл. Sint Servaas, лат. Servatius, арм.
Սբ. Սերվատիուս, нем. Servatius) (ок. 320, Армения –
13.05.384, Маастрихт). Мощи епископа Серватия хранятся в
кафедральном соборе Маастрихта в базилике св. Серватия.
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случился жар, и сочтя это знаком свыше,
вернулся в монастырь Св. Бавона. Кстати, в
житии подчеркивается, что к этому времени он
уже был стар и слаб телесно. Здесь ему было
видение, из которого он понял, что уже не
покинет монастырь. Ночью ему явился сам Св.
Баво, приказавший ему подняться с постели и
направиться в монастырскую церковь, где Св.
Баво за руку ввeл Макария в алтарь Св. Петра.
Проснувшись, Макарий оказался здоров. В 1012
г. во Фландрии началась эпидемия чумы, во
время которого Макарий вместе с монахами
заботился о больных, в результате чего заразился сам [15].

чумы, что в итоге и произошло. Во время
похорон многие горожане вновь пришли в
аббатство, желая в последний раз коснуться тела
благочестивого монаха, поскольку верили, что
он был наделен чудодейственной силой,
способной исцелять от болезней. Практически
сразу же он был включен в число патронов
монастыря Св. Баво, к его могиле стали
стекаться паломники, в ходе этих визитов
многие из них были исцелены от различных
болезней [15].
9 мая 1067 г. по распоряжению епископа
Турне-Нуайона Бодэуна и епископа Камбрэ
Литберта, в присутствии короля Франции
Филиппа I, графа Фландрии Бодуэна V Благочестивого и многочисленных высокопоставленных клириков и сеньоров аббат Сигер поднял
мощи Макария для церемонии беатификации,
после чего на протяжении 110 лет они хранились
в крипте.
В 1177 г. мощи Св. Макария были перенесены в санктуарий монастыря Св. Баво.

Якоб ван Ост Младший
(нидерл. Jacob II van Oost of Jacob van Oost de Jongere)
(1639, Брюгге – 29.09.1713, там же).
Св. Макарий Гентский, причащающий во время чумы,
1673 г. Холст, масло. 350 х 257 см.
Конфискована во время Великой французской
революции из коллекции принца Конти.
(Лувр, INV 1672, Париж).

Чувствуя
приближения
смерти,
он
попросил, чтобы члены братии перенесли его в
крипту Св. Марии, где перед алтарём святого
Павла, отметил своим посохом то место, где
хотел бы быть похоронен. Затем его отнесли в
его келью, где он 10 апреля 1012 года на руках
братии отошел ко Господу. Согласно краткому
житию, перед смертью он сообщил о получении
знамения свыше, что станет последней жертвой
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Каспар де Крайер (нидерл. Gaspar de Crayer)
(18.11.1584, Антверпен – 27.01.1669, Гент)
Святой Макариус, покровитель жертв чумы. XVI? в.
(Собор Св. Баво, Гент).

В 1611 г. в соседней с Гентом деревне Ларн,
где будто бы останавливался святой, была
построена церковь во имя Св. Макария, куда
была передана часть мощей (рука). С тех пор
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местным братством Св. Макария ежегодно
проводится торжественное шествие в его честь,
во время которого участники молятся святому и
просят у него исцеления и защиты от болезней и
эпидемий.
В 1615 г. в городе Монс разразилась
эпидемия чумы. Аббат монастыря Сен-Дени-анБрокеруа упросил на время перенести из Гента
мощи Св. Макария. В знак благодарности, мощи
святого были возвращены в серебряном реликварии, который изготовил мастер золотых дел Юго
де ла Винь (нидерл. Hugo de la Vigne). С тех пор
серебряный реликварий, с изображением различных сцен из жизни святого, хранится в Соборе
Св. Баво.

В 1623 г. в Генте
была издана книга
Шаттемана написавшего житие Макария на
фламандском
языке
[15].
В 1634 г. произошла новая вспышка чумы и городской совет
Гента восстановил старую
постройку
в
аббатстве Св. Баво и
представил
ее
как
первоначальную келью
Макария [17, с. 104].

В 1642 г. епископ Брюгге Николаас де
Хаудион приобрел реликвию святого Макария
от гентского епископа Антуна Триеста. Он
подарил ее собору Св. Донааса. Во время
французской оккупации собор Св. Донааса в
Брюгге был снесен, а мощи Св. Макария были
перенесены в собор Св. Сальватора. Там они
хранятся за главным алтарем.
Хотя из всего аббатства Св. Баво до наших
дней дошел лишь собор да несколько пристроек,
однако в городской топонимике имя Св.
Макария продолжает свое существование.
Римско-Католическая церковь чествует заступника от эпидемий Св. Макария дважды: 10
апреля – в день его вознесения ко Господу и 9
мая – в день обретения его мощей. А фламандские города Гент и Монс, а также испанский

город Андорра (пров. Теруэль), считают
Макария своим покровителем. Кроме того, его
почитают как местного святого во многих
деревнях и городах Фландрии, где в церквях есть
его изображения.
Заметим, что окончательная христианизация
графства относится к последней четверти XI в.
[7, с. 859-860]. Жаль, что в армянской
историографии эта информация не прошла
дальше Ачяряна [3, с. 401].
***
Начиная с XIII в., возникли торговые связи
Фландрии с Киликийской Арменией, торговые
корабли голландцев стали посещать порта
Киликии, что естественно привело к посещению
армянских кораблей гаваней Фландрии [1, с.
403]. По тем временам крупным международ-
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ным торговым портом был город Брюж (ныне
Брюгге), где и проходила основные торговые
сделки армянских купцов.
Из
сведений
собранным
Гевондом
Алишаном из трудов фламандских летописцев
мы узнаем следующее. Согласно Пеколотто в
XIV в., армянские купцы свой товар привезенный в Брюж выставляли на продажу на площади
собора Св. Донатиана. Будучи самой большой
церковью в Брюгге, собор располагался на одной
из главных площадей города (разрушен в 1799
во время Французской революции). Согласно
Гайларду (нидерл. Gaillard) приехавшие с
Востока в 1340 г. в Брюж торговцы уехали в
1354 г., но через 4 года вернулись. Они же
обосновавшись и построили в 1478 г. великолепную таверну похожую на их церковь [2, с. 461],
которая служила для местных и приезжих армян
«Национальным домом» [1, с. 404].
В конце XV в., когда Брюж стал терять
торговую значимость, количество армян начало
уменьшаться.
В 1708 г. по пути на родину в Антверпене
скончался епископ Голтна, основатель типографии в Амстердаме – Товма Ванандеци. Похоронен в соборе Пресвятой Богоматери [4, с. 251].
В конце XIX в. в качестве постоянных
жителей, армяне остались только в Брюсселе и
Антверпене, а в качестве временных проживающих в Генте появились студенты.
Община сформировалась после Первой
мировой войны (1914-18) и насильственного
выселения армян Киликии (1921-22). К тому
времени в стране насчитывалось более 1 тыс.
беженцев. В 60-х гг. она пополнилась эмигрантами из Ливана, Ирана и Ирака, а в 70-х годах из
Восточной Анатолии. В связи с эмиграционным
потоком из Армении и стран Закавказья за
последние 15 лет, община удвоилась.
На 2003 г. в Бельгии проживает ок. 10 тыс.
армян, из которых ок 7 тыс. живут в Брюсселе,
ок. 2 тыс в Антверпене, остальные живут в
городах Гент, Льеж.
Организации. Образование. СМИ.
В 1907 г. было создано «Общество
армянских студентов».
С 1910 г. в стране действует филиал Общеармянского Благотворительного Союза (ՀԲԸՄ).
С 1920 г. по 1949 г. в Брюсселе действовал
«Армянский клуб».
В 1922 г. община создала и утвердила устав
общественной
организации
«Колониальное
управление армян Бельгии». В «Управлении»
десять членов, избираемых «Палатой представителей», которая обновляется каждые четыре года
путем голосования членов общины. «Палата
представителей» состоит из 30 членов: 25 из
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Брюсселя и 5 из Антверпена. В последние годы
название организации было изменено в
«Комитет армян в Бельгии»4. «Комитет»
отвечает за организацию общественной жизни
во всех ее традиционных аспектах, в том числе
культовых. От «Комитета» непосредственно
зависят:
информационный
бюллетень5,
6
Армянский Социальный центр при котором
имеется
армянская
школа,
Ассоциация
Армянской церкви Бельгии, приход церкви Св.
Марии Магдалины, Армянская ассоциация
недвижимости Бельгии, Армянская молодежная
ассоциация Бельгии7 и т.д..
В 1931 г. при университете Брюсселя была
создана кафедра арменоведения8.
В 1965 г. вновь было создано «Общество
армянских студентов».
За последние десятилетия было создано
множество общественных организаций, действующих как в столице, так и в других городах9.
Имеется ряд армянских сайтов10.
Церковь.
Центр епархии Армянской Апостольской
церкви (ААЦ) находится в Париже имея в
Бельгии одну церковь (см. табл.). Армяно-католическая и евангелистская общины отсутствуют.
Разное- геноцид
23 октября 1997: Мэрия Брюсселя установила на одной из площадей памятник жертвам
геноцида армян.
26 марта 1998: сенат принял резолюцию о
признании геноцида армян.
В декабре 2002 г.: правительство Бельгии
официально признала геноцид армян.
В 2005 г. парламентом были представлены
предложения к закону об уголовном преследовании за отрицание геноцида армян.

4

Comité des Arméniens de Belgique. Adresse: 281-283
chaussée de Bruxelles - 1190 Bruxelles. Tél.: (+32 2) 340 19
00; Fax: (+32 2) 372 05 72; http://www.armencom.be/fr/; Email: mm@ldmh.be.
5
Bulletin de la communauté arménienne de Belgique
“Hay”- ежемесячный информационный бюллетень (арм.
Հայ).
6
Centre Social Arménien Arpag Mekhitarian (CSA).
Adresse: Rue Franklin 146, Bruxelles. Tél: (+32.2) 734.12.90 /
672.48.79
7
Association de Jeunes Arméniens de Belgique (AJAB);
http://membres.lycos.fr/ajab/jeudecadre.htm
8
Первым заведующим кафедрой был профессор Н. Адонц
(1931-42).
9
Например, Fédération Euro-arménienne pour la Justice et
la Démocratie, Association des Arméniens démocrates de
Belgique – Bruxelles; Centre Culturel Arménien Araks,
Association culturelle arménienne de Haykar-Liège – Liège,
Nvard Cultural Benevolent Union – Antwerpen.
10
Например,
www.asblprogres.be;
http://home.tiscali.be/armembel/armcombel.htm
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Таблица-перечень памятников архитектуры и топонимики Бельгии
н/
н

Объект

Наименование

Адрес, контакты и
координаты

Год

Вид

09 – Elsene
15 – Schaerbeek

Église Apostolique
Arménienne Sainte-MarieMadeleine,
rue Kindermans 1A,
(Kindermansstraat)1050 Elsene 1, Brussel2
Tél: (+32.2.) 647.94.05
50°49'22" N
04°21'56" E

1.

церковь

Св. Марии
Магдалины

2.

мемориальная надпись

Однострочная на
армянском3 языке

3.

мемориальная надпись

Однострочная на
армянском4 языке

4.

мемориальная надпись

Двухстрочная на
французском5
языке

5.

мемориальная надпись

Двухстрочная на
французском6
языке

6.

хачкар

В память жертвам
геноцида армян

Установлен на площади
Henri Michaux à Ixelles
Brussel

мемориальная надпись

Трехстрочная на
французском7 и
четырехстрочная
на бельгийском8
языках [5, с. 16]

Находится на лицевой
стороне постамента
хачкара,
Там же

7.

Находится на тимпане
церкви Св. Марии
Магдалины,
Там же
Находится на верхней
части входной двери
церкви,
Там же
Находится на внешней
части церковной ограды,
Там же
Находится церковной
ограде правее
предыдущей,
Там же

1

1990

1990

1990

23.10.1997

Иксель (нидерл. Ixelles) – одна из 19 коммун Брюссельского столичного региона.
Брюссель (нидерл. Brussel, фр. Bruxelles, англ. Brussels) – город, столица Бельгии и столичный регион.
3
ՍՈՒՐԲ ՄԱՐԻԱՄ ՄԱԳԴԱՂԵՆԱՑԻ ՀԱՅ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻ
4
ԵՍ ԵՄ ԼՈՒՅՍ ԱՇԽԱՐՀԻ
5
EGLISE APOSTOLIQUE ARMENIENNE / SAINTE MARIE – MADELEINA
6
ARMENEESE APOSTOLISCHE KERK / HEILIGE MARIA MAGDALENA
7
AUX 1.500.000 ARMENIENS VICTIMES / DU GENOCIDE ORDONNE PAR / LES DIRIGEANTS OTTOMANS DE 1915.
8
AAN DE 1.500.000 ARMENIËRS. SLACHTOFFERS / VAN DE VOLKENMOOD UITGEVOERD OP / BEVEL VAN DE
OTTOMAANSE LEIDERS / VAN 1915.
2
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8.

мемориальная надпись

Семистрочная
надпись на
армянском9 языке

9.

церковь

Св. Серватия

Находится на левой
стороне постамента
хачкара,
Там же

23.10.1997

Sint-Servaaskerk
Avenue Louis Bertrand,
1030 Schaerbeek10, Brussel

Vlaanderen11

Limburg 12
10.

улица

Св. Серватия

11.

улица

Св. Серватия

12.

улица

Св. Серватия

Sint-Servaasstraat,
3500 Hasselt 13
Sint-Servaasstraat,
3700 Tongeren14
Sint-Servaasstraat,
3770 Riemst15

9

Протяженность: 450 м
Протяженность: 200 м
Протяженность: 550 м

“ԱՅՍՔԱՆ ՉԱՐԻՔ / ԹԷ ՄՈՌԱՆԱՆ / ՄԵՐ ՈՐԴԻՔ, / ԹՈՂ ՈՂՋ ԱՇԽԱՐՀ / ՀԱՅՈՒՆ ԿԱՐԴԱՅ, / ՆԱԽԱՏԻՆՔ:” / Ա.
ԱՀԱՐՈՆԵԱՆ
10
Схарбек (нидерл. Schaerbeek) – одна из 19 коммун Брюссельского столичного региона.
11
Фландрия (нидерл. Vlaanderen), или Фламандский регион Бельгии (нидерл. Vlaams gewest van België) – субъект
федерации состоящий из 5 северных провинций, где наиболее распространен нидерландский язык.
12
Лимбург (нидерл. Limburg, фр. Limbourg, лимб. Belsj Limburg) – провинция входит в Фламандский регион Бельгии и
включает в себя 44 коммуны, объединенных в 3 округа. Административный центр – Хасселт (нидерл. Hasselt).
13
Хасселт (нидерл. и лимб. Hasselt) – город, административный центр одноименного округа и провинции Лимбург.
14
Тонгерен (нидерл. Tongeren, фр. Tongres, нем. Tongern) – город, муниципалитет и административный центр одноименного округа в провинции Лимбург.
15
Римст (лимб. Riems) – город, муниципалитет в округе Тонгерен провинции Лимбург.
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Antwerpen16
13.

надгробие

Товма Ванандеци
[4, с. 17]

14.

хачкар

[5, с. 17]

15.

улица

Св. Серватия

16.

улица

Св. Серватия

Onze-LieveVrouwekathedraal
Groenplaats 21,
2000 Antwerpen17

1708

Установлен в церкви
Sint-Willibrordus,
Kerkstraat 89,
2060 Antwerpen

2003

Sint-Servaasstraat,
2380 Ravels18
Sint-Servaasstraat,
2430 Laakdal19

Протяженность: 200 м
Протяженность: 60 м

Vlaams-Brabant20

17.

храм

Базилика Св.
Серватия

Sint-Servaasbasiliek,
Kerkplein 9,
1850 Grimbergen21

16

1660

Антверпен (нидерл. Antwerpen, фр. Anvers) – провинция входит в Фламандский регион Бельгии и включает в себя 70
коммун, объединенных в 3 округа. Административный центр – Антверпен.
17
Антверпен (нидерл. Antwerpen, з.-флам. Antwerpn, фр. Anvers, англ. Antwerp) – город, столица одноименной провинции.
18
Равельс (нидерл. Ravels) – муниципалитет в округе Тюрнхаут (нидерл. Arrondissement Turnhout) провинции Антверпен.
19
Лаакдаль (нидерл. Laakdal) – муниципалитет в округе Тюрнхаут провинции Антверпен.
20
Фламандский Брабант (нидерл. Vlaams-Brabant, фр. Brabant flamand, нем. Flämisch-Brabant, з.-флам. Vlams-Broabant) –
провинция входит в Фламандский регион Бельгии и включает в себя 65 коммун, объединенных в 2 округа.
Административный центр – Лёвен.
21
Гримберген (нидерл. Grimbergen, фр. Grimberghe) – город в округе Халле-Вилворде (нидерл. Arrondissement HalleVilvoorde) провинции Фламандский Брабант.
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Находится в правом
трансепте базилики Св.
Серватия,
Там же

1720

Национальный
дом

Armenian Hospice,
Brugge23

1478

оскулятор
(реликварий
поцелуя)

Св. Макариуса
Гентского

Хранится за главным
алтарем в соборе Св.
Сальватора,
Sint-Salvatorkathedraal,
Sint-Salvatorskoorstraat 8,
8000 Brugge

21.

реликварий

Св. Макариуса
Гентского

Хранится за главным
алтарем вместе с
оскулятором,
Там же

22.

стенная
часовня

Св. Макариуса
Гентского

huizen Oostmeers nrs. 47-49
8000 Brugge

18.

алтарь

Св. Серватия

West-Vlaanderen 22
19.

20.

таверна

Здание не сохранилось

XVII в.

1642

9.05.1834

23.

мемориальная доска

Св. Макариуса
Гентского

Находится в нижней части
стенной часовни под
статуей Св. Макариуса,
Там же

22

Западная Фландрия (нидерл. West-Vlaanderen, з.-флам. West-Vloandern, фр. Flandre occidentale, нем. Westflandern) –
провинция входит в Фламандский регион Бельгии и включает в себя 64 коммуны, объединенных в 8 округов.
Административный центр – Брюгге.
23
Брюгге (нидерл. Brugge, фр. Bruges) – столица провинции Западная Фландрия (нидерл. West-Vlaanderen).
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Oost-Vlaanderen 24

24.

квартал

Св. Макариуса
Гентского

25.

надгробие

Епископ Макар
[3, с. 401;
7, с. 858-860]

Находится вокруг
развалин аббатства Св.
Бавона, где раньше
стоял испанский замок.
Machariuswijk,
Gent25
Находилось перед алтарём
святого Павла в крипте
Божией Матери аббатства
Св. Бавона,
Gent

Аббатство VII в.
снесено в 1540 г. по
приказу императора
Карла V, а на его месте
был построен
испанский замок
10.04.1012

26.

реликварий

С мощами Св.
Макария

Reliekschrijn van SintMacharius.
Хранится в склепе собора
Св. Бавона,
инв. номер: 562
Там же

27.

часовня

Св. Макариуса
Гентского

Находится в левом
проходе собора Св. Бавона
Там же

картина

Св. Макариус
Гентский
(Художний Каспар де Крайер)

Находится в часовне Св.
Макариуса Гентского,
Там же

XVI в.?

келья Св. Макария

Находится на территории
аббатства Св. Бавона,
Sint Baafskathedraal,
Sint-Baafsplein,
9000 Gent

Рест. 1635

28.

29.

здание

24

Утрачено в результате
перестроек

1615

Восточная Фландрия (нидерл. Oost-Vlaanderen, з.-флам. Ôost-Vloandern, фр. Flandre orientale, нем. Ostflandern) –
провинция входит в Фламандский регион Бельгии и включает в себя 65 коммун, объединенных в 6 округов.
Административный центр – Антверпен.
25
Гент (нидерл. Gent; фр. Gand) – столица одноименного округа и провинции Восточная Фландрия.
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30.

31.

церковь

улица

Св. Макария
Гентского

Sint-Macharius Kerk van
Gent,
Prooststraat,
9000 Gent

Св. Макария

Находится перед церковью
Св. Макария Гентского,
Sint-Machariusstraat,
9000 Gent

32.

здание

Павильон для
мероприятий
“Herberg
Macharius”

33.

здание

Специальное
образование, IVIO
Макариус (школа)

34.

здание

Бесплатная
начальная школа
специального
образования Макариус

35.

здание

Прачечная
Макариуса

36.

мемориальная доска

Даниэл Варужану.
смешанная надпись на трех языках26: армянском,
нидерландском и
французском.
[5, с. 17]

37.

церковь

Св. Макария
Гентского

витражи

Жизнь и деяния
Св. Макария
Гентского

38.

Осн.
13.06.1880

Протяженность: 200 м

Находится рядом с
церковью Св. Макария
Гентского,
“Herberg Macharius”,
Coyendanspark 1,
9000 Gent
Buitengewoon onderwijs,
IVIO Macarius,
Koningstraat 12,
9000 Gent
Vrije Lagere School voor
Buitengewoon Onderwijs Macarius, Karel Lodewijk
Dierickxstraat 28,
9000 Gent
Oude wasserij van
Macharius,
9000 Gent

Установлена на стене
библиотеки Гентского
университета,
Gent

1958

Sint-Machariuskerk,
Dorpsstraat 43,
9270 Laarne27

1611

Находятся в трех окнах
центрального алтаря
церкви,
Там же

26

DANIEL / VAROUJEAN / 1884 / DICHTER UIT ARMENIË / STUDENT AAN DEZE / UNIVERSITEIT / VAN 1905 TOT
1909. / ԴԱՆԻԷԼ / ՎԱՐՈՒԺԱՆ / 1915 / POETE ARMENIEN / ETUDIANT EN CETTE / UNIVERSITE / DE 1906 A 1909 / Ի՞նչ
փոյթ կեանքը մեռնող, / Երբոր Երազը կ՛ապրի, / Երբոր Երազն անմահ է: Դ.Վ.
27
Лаарн (нидерл. Laarne) – город и муниципалитет в округе Дендермонде провинции Восточная Фландрия.
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39.

алтарь

Св. Макария
Гентского

Находится справа от
центрального алтаря,
Там же

40.

статуя

Св. Макария
Гентского

Находится у колонны,
Там же

41.

здание

Церковный завод
Св. Макария
Гентского

42.

часовня

Св. Макария
Гентского

43.

здание

Бесплатная
начальная школа
Св. Макариуса

44.

церковь

Св. Макария
Гентского

Sint-Machariuskerk
Papegemstraat 39,
9340 Lede28

45.

улица

Св. Макария
Гентского

Sint-Machariusstraat,
9340 Lede

28

Kerkfabriek Sint Macarius
van Laarne, Veldstraat 8,
9270 Laarne

Sint-Macharius,
Mellesraat 2,
9270 Laarne

Vrije Basisschool SintMacharius,
Wegvoeringstraat 1,
9270 Laarne

Лиди (нидерл. Lede) – город и муниципалитет в округе Алст провинции Восточная Фландрия.
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Протяженность: 160 м

Wallonië 29

Luik30
46.

улица

Св. Серватия

rue Fond Saint Servais,
4000 Luik31

47.

церковь

Св. Серватия

Sint-Servaaskerk,
rue Fond Saint Servais,
4000 Luik

48.

епископский
посох

преподобного
Серватия

Находится в церкви Св.
Серватия,
Там же

29

Протяженность: 280 м

Валлония (валлон. Walonreye, фр. Wallonie, нидерл. Wallonië, нем. Wallonien), или Валлонский регион Бельгии – субъект
федерации состоящий из 5 южных провинций, где наиболее распространен французский язык.
30
Льеж (фр. Province de Liège, нидерл. Luik) – провинция входит в Валлонский регион Бельгии и включает в себя 84
коммуны, объединенных в четыре округа. Административный центр – Льеж.
31
Льеж (фр. Liège, нидерл. Luik, валлонск. Lidje, нем. Lüttich, лат. Leodium) – город, административный центр
одноименного округа и одноименной провинции.
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49.

картина

Жана-Батиста
Коклера
«Коронование
святого
Серватия»

50.

статуя

Св. Серватия из
песчаника

Jean-Baptiste Coclers of
the Crowning of Saint
Servatius.
Находится в церкви Св.
Серватия,
Там же

Находится в церкви Св.
Серватия,
Там же

1760

Luxemburg 32
51.

улица

Св. Серватия

Rue Saint-Servais,
6700 Arlon33

52.

улица

Св. Серватия

Rue St Servais,
6717 Attert 34

Протяженность: 86 м

Протяженность: 1320 м
53.

церковь

Св. Серватия

St Servais,
Rue St Servais,
6717 Attert

32
Люксембург (фр. Luxembourg, валлон. Lussimbork, люксемб. Lëtzebuerg, нидерл. Luxemburg) – провинция входит в
Валлонский регион Бельгии и включает в себя 44 коммуны, объединенных в 5 округов. Административный центр – Арлон.
33
Арлон (фр. Arlon, валлон. Årlon, нидерл. Aarlen, нем. и люксемб. Arel, лимб. Aarle, лат. Orolaunum) – город,
административный центр одноименного округа и провинции Люксембург.
34
Атер (фр. Attert, валлон. Ater, люксемб. Atert) – коммуна в Валлонии в округе Арлон провинции Люксембург.
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Nameur35
54.

квартал

Св. Серватия

Saint-Servais 5002 Namur 36
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35

Намюр (фр. Namur, валлон. Nameur, нидерл. Namen) – провинция входит в Валлонский регион Бельгии и включает в себя
38 коммун, объединенных в 3 округа. Административный центр – Намюр.
36
Намюр – город, административный центр одноименной провинции и столица региона Валлония.
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Մ. Փորթուգալյան և Ա. Արփիարյան հարաբերությունները նոր
լույսի ներքո
Սարգսյան Ս. Թ.
առաջատար գիտաշխատող,պգդ, պրոֆեսոր
ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ (Երևան, Հայաստան)
sargsyansuren@yandex.ru
Հիմնաբառեր՝ Արևմտյան Հայաստան, նորահայտ նամակներ, ազգային-ազատագրության
գաղափարախոսություն,
կենդանի
վավերագրեր,
թուրքական
բռնատիրություն,
նախաձեռնողներ, վստահելի աղբյուր
Отношения М. Португаляна и А. Арпиаряна в новом свете
Саргсян С. Т.
Институт истории НАН РА (Ереван, Армения)
sargsyansuren@yandex.ru
Аннотация. Письма, написанные друг другу первооснователями идеологии западноармянской национальноосвободительной борьбы, инициаторами патриотической работы по выводу армянского народа из
многовекового застоя Мкртичем Португаляном и Арпиаром Арпиаряном - живые документы и надежный
источник времени и событий, а также изучений идеологических общностей и противоречий между ними.
В этих новонайденных письмах приверженцы идеи самопомощи подчеркивали, что для того, чтобы избавиться
от турецкой диктатуры, необходимо перевоспитать молодое поколение, привить ему либеральные идеи, а также
объединить все возможные национальные силы вокруг идеологии освобождения.
Ключевые слова: Западная Армения, новонайденные письма, национально-освободительная идеология, живые
документы, турецкой диктатура, приверженцы, надежный источник

Relations between A. Arpiaryan and M. Portugalian in a New Light
Sargsyan S. T.
Institute of history of NAS RA (Yerevan, Armenia)
sargsyansuren@yandex.ru
Abstract The letters addressed to each other by Mkrtich Portugalyan and Arpiar Arpiarian, pioneers of the ideology of
the Western Armenian national liberation struggle and initiators of the awakening of the Armenian people from
centuries of stagnation, are living documents and a reliable source for studying the historical period and events of
interest, as well as ideological communities and disagreements between them.
In the recently discovered letters, the adherents of the idea of self-help emphasized that in order to free themselves from
Turkish violence, it is necessary to educate the younger generation in a new way, introduce freedom-loving ideas, as
well as to rally all national forces around the idea of liberation.
Keywords. Western Armenian, discovered letters, national liberation struggle, living documents, Turkish violence,
initiators, reliable source

Արևմտահայ
ազգային-ազատագրական
շարժման պատմության մեջ իրենց արժանավոր
տեղն ունեն այդ շարժման գաղափարական
ակունքներում կանգնած և հայ ժողովրդին
դարավոր ընդարմացումից դուրս բերելու
ազգանվեր գործի նախաձեռնողներ Մկրտիչ
Փորթուգալյանը և Արփիար Արփիարյանը:
Ապրելով արևմտահայերի համար բախտորոշ մի
ժամանակաշրջանում՝ նրանք ականատես եղան
սուլթանական աննախադեպ բռնություններին
ու հայ ժողովրդի հանդեպ սկսված անմարդկային հալածանքներին: Ինչպես նաև մի շարք
առաջադեմ և հայրենասեր մտավորականների
թվում Բեռլինի վեհաժողովից հետո հասկացան,
որ թուրքական հալածանքների սաստկացումը ոչ

թե միջոց էր արևմտահայերի ինքնավարության
ձգտումը խափանելու համար, այլ թուրքերի
կողմից հայակործան ծրագրերի իրականացման
սկիզբ: Նրանք հանգեցին այն եզրակացությանը,
որ արևմտահայությունն իր ազատագրության
հույսը պետք է կապի ոչ միայն եվրոպական
երկրների օգնության հետ, այլ նախ և առաջ
հենվի սեփական ուժերի վրա, որի համար նրանց
կարծիքով հարկավոր էր նախ և առաջ գոյացնել
այդ ուժը:
Ինքնօգնության գաղափարի նվիրյալները
գտնում էին, որ ազատագրական պայքարում
անհրաժեշտ էր նորովի կրթել մատաղ սերնդին,
ներարկել նրան ազատատենչ գաղափարներ,
ինչպես նաև՝ ազատության գաղափարի շուրջ
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րություններին, որոնք հիմնականում արտացոլված են նրանց իրար հասցեագրված նամակներում, այդ ուսումնասիրություններում որևէ
անդրադարձ չկա:
Սովորաբար
անվանի,
տաղանդավոր,
ազգային, քաղաքական և մշակութային գործիչների նամակները յուրաքանչյուր կոնկրետ
ժամանակի
ազգային մշակութային կյանքի
կենդանի վավերագրեր են։ Անվիճելի է, որ դրանց
խորազնին ուսումնասիրությունն ընդլայնում է
գիտական հորիզոնների տեսադաշտը և նպաստում միջդիսցիպլինար գիտությունների զարգացմանը: Մանավանդ, երբ խոսքը վերաբերում
է թե՛ գրողի ու լրագրողի, թե՛ մշակութային ու
քաղաքական գործիչների Էպիստոլյար1 ժառանգությանը։ Պատմագիտական առումով արժեքավոր նամականի ունեցող անհատները
մեզանում քիչ չեն (Թումանյան, Իսահակյան,
Շանթ, Աղբալյան, Տերյան և այլք)։ Հայ ազգի
պատմության ու ճակատագրի բերումով ինչպես
ազատագրական գաղափարախոսության շատ
նվիրյալների, հասարակական-քաղաքական գործիչների, գրողների ու արվեստագետների,
այդպես էլ Մկրտիչ Փորթուգալյանին ու Արփիար
Արփիարյանին,
նույնպես
վիճակված
չէր
ծառայել միայն իրենց գրչին ու գործին։ Նրանք
երբեմն իրենց կամքից անկախ էին հայտնվել
ազգային քաղաքական կյանքի հորձանուտում և
հաճախ՝ ընդդիմանալով ի բնե ստեղծագործողի
իրենց կոչմանն ամբողջությամբ
ծառայելու
նվիրական ցանկությանը, հանգրվանել էին
այնտեղ։
Ընդհանրապես պատմագիտության ուսումնասիրության համար անգնահատելի է ոչ միայն
մեծերի, այլև առհասարակ նամականու նշանակությունը: Նամականու ուսումնասիրությունը այնպիսի հետազոտական եղանակ է, որի
շնորհիվ թե՛ գեղարվեստական ստեղծագործությունը, թե՛ պատմությունն ու ժամանակը
դիտարկվում են կոնկրետ շրջանի մտավոր
սերուցքը հանդիսացող անհատների աշխարհընկալման, տվյալ դեպքում գրողի ու քաղաքական գործչի ինչպես գեղագիտական - փլիսոփայական, այնպես էլ ազգային – քաղաքական

համախմբել ազգային բոլոր ուժերին: Նրանք մեծ
ջանքերի ներդրումով կապեր հաստատեցին,
արևմտահայության
ազգային
խնդիրներով
մտահոգեցին և այդ գործում ներգրավեցին նաև
արևելահայությանը: Լինելով առաջադիմության
ջերմ պաշտպաններ՝ իրենց համախոհների հետ
նրանք սուր պայքար ծավալեցին հայ կղերաամիրայական դասի հետադիմական գաղափարների դեմ, մամուլում և ազգային ժողովի
ամբիոնից քննադատեցին պոլսահայ վերնախավի ստրկամտությունն ու հաշտվողականությունը, ինչպես նաև հոգևորականության
շրջանում տեղ գտած արատավոր երևույթները:
Մի խումբ համախոհների հետ նրանք
ձեռնամուխ եղան «Արարատյան ընկերության»
ստեղծմանը, որը գավառահայության շրջանում
ծավալելով կրթական ազգանվեր գործունեություն, նպատակ էր հետապնդում լուսավորության տարածման միջոցով արթնացնել
ժողովրդի ազգային ինքնագիտակցությունը,
նրա միջից դուրս մղել ստրկամտությունը և
դաստիարակել նրան ազգային-ազտագրական
պայքարի ոգով: Հետագայում ազգային փրկության նվիրյալների ուղիները թեև զատվեցին,
բայց հիմնականում նրանք հավատարիմ մնացին
իրենց հավատամքին:
Մ. Փորթուգալյանն իր ազգափրիչ գաղափարներով անցավ Վասպուրական աշխարհ և
Վանում հիմնեց վարժարաններ, որոնք դարձան
ազգային-ազատագրական գաղափարախոսության տարածման քուրաներ: Իրեն համախոհ Մ.
Խրիմյանի հետ նա եղավ նաև մի քանի հեղափոխական գաղտնի խմբակների կազմակերպական
նախաձեռնողն ու գաղափարական սերմնացանը: Հենց այդ գործունեության լուսապսակը
եղավ նորովի մտածող երիտասարդության
ձևավորումը և հայ իրականության մեջ առաջին՝
Արմենական
կուսակցության
ստեղծումը:
Սակայն նրա այդ հայրենանվեր գործունեությունն աննկատ չմնաց և թուրքական բռնապետական համակարգը հալածանքներ սկսեց նրա
նկատմամբ: Խուսափելով ձերբակալությունից
Մ. Փորթուգալյանը հեռացավ Կ. Պոլիս, իսկ
այնուհեև՝ Ֆրանսիա: 1885 թվականից Մարսել
քաղաքում սկսեց հրատարակել «Արմենիա»
թերթն ու մինչև կյանքի ավարտը՝ քարոզեց
ազատախոհական գաղափարներ [9; 10; 13]:
Հասարակական-քաղաքական և կրթամշակութային ասպարեզի նվիրյալների ու հայ
ազտախոհական հրապարակախոսության այդ
ռահվիրանների մասին գրվել են զգալի թվով
ուսումնասիրություններ [3; 5; 9; 10; 13]: Թեև Ա.
Արփիարյանին նվիրված մի քանի, հիմնականում
գրականագիտական [2; 6; 7; 8; 12], իսկ Մ.
Փորթուգալյանի գործունեության մասին պատմագիտական հիմնարար աշխատություններ են
գրվել, սակայն նրանց միջև եղած հարաբե-
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«էպիստոլյար» բառը հունարենից թարգմանված «նամակ»
նշանակում է «տառ», գեղարվեստական գրելու մշակույթ:
Ընդհանրապես, ժանրը, սկզբում լինելով բանավոր արվեստի մի մաս, կառուցվել է հռետորաբանության օրենքների
վրա և ենթարկվել դրա ոճական նորմերին: Ըստ այդ
կանոնների, նամակները բաժանվում էին ըստ թեմաների:
Էպիստոլյար կապը օգտագործվում էր լրագրողական ժանրում, ինչպես նաև հին հույն իմաստունների միմյանց
ուղղված փիլիսոփայական հաղորդագրություններում: Հաճախ նման տեքստեր գրելու որոշակի դժվարության պատճառով մարդիկ օգնության համար դիմում էին էպիստոլյար
ժանրի ոլորտում անհրաժեշտ հմտություններ և տաղանդ
ունեցող դպիրներին: Ժամանակակից էպիստոլյար ժանրի
առանձնահատկությունը նրա ծայրահեղ պարզության և
գեղարվեստական մինիմալիզմի մեջ է:
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Արփիարյան» ֆոնդում մեր կողմից հայտնաբերած նամակներից անգամ մի քանիսը
լավագույնս նպաստում են պատկերացում կազմել հիմնահարցի մասին:
Այդ նամակների ուշադիր ընթերցումը
հանգեցնում է այն մտքին, որ՝
ա) արևմտահայ երկու նշանավոր հրապարակախոսները լինելով նույն միջավայրում
ծնված և մեծացած անձինք իրենց գործունեության հատկապես առաջին շրջանում շատ
հարցերում նույնակարծիք են եղել,
բ) երկուսն էլ ազատագրական պայքարը
պատկերացնում էին նույն զարգացման մեջ:
Նախ` կրթամշակութային գործունեությամբ
ժողովրդին դուրս բերել դարավոր ընդարմացումից, ապա նախապատրաստել նրան
ազատագրական պայքարի:
Ավելի ուշ թեև ազգային հիմնախնդիրներին
վերաբերող նրանց մոտեցում-ներում որոշ
տարբերություններ
նկատվեցին,
սակայն
հիմնականում նրանք մինչև վերջ էլ մնացին
գաղափարական համախոհներ:
Հակիրճ ներկայցնենք այդ նամակներից
երկուսը, որոնք լույս են սփռում ազգային
փրկության ծրագրի այդ երկու նվիրյալների
հարաբերությունների մասին:
Արևմտահայ արձակագիր, հրապարակախոս, գրական քննադատ և խմբագիր Ա.
Արփիարյանը
բարձր
գնահատելով
Մ.
Փորթուգալյանի կարողություններն ու ազգաշահ
գործունեությունը, ձգտում էր նրան մտերմացնել
նրա երբեմնի սաների՝ արմենականների հետ,
որպեսզի մեկտեղվեին նրանց հայրենանվեր
ջանքերը: 1899 թ. փետրվարի 4-ին Ալեքսանդրիայից Մ. Փորթուգալյանին հասցեագրած
նամակներից մեկում խոսելով արմենականների
մասին և փորձելով նրանց հաշտեցնել իրենց
ուսուցչի հետ, նա գրում է. «այս բոլոր երիտասարդները հստակ գաղափար ունին Հայաստանի
վիճակին վրայ, ողջմիտ խորհուրդներ տալու
ճշմարիտ հայրենասերներ են, ու պիտի կրնան
օգտակար ըլլալ ազգային դատին» [1]: Այնուհետև
նամակում նա Փորթուգալյանին հիշեցնում է, որ
իր Մարսելում եղած ժամանակ նրան ասել է.
«Ձեր եւ իրենց միջեւ սերտ յարաբերութիւն մը,
կրնայ արդիւնաւոր ըլլայ» [1]:
Կ. Պոլսում Հնչակյան կուսակցությանն
անդամագրված առաջին սերնդի ներկայացուցիչ
Ա. Արփիարյանը Մ. Տամատյանի և մի խումբ
այլ համախոհների հետ մերժելով սոցիալիզմի
գաղափարախոսությունն ու չհանդուրժելով
Նազարբեկյան ամուսինների մենատիրությունը
կուսակցությունում, ընդվզեցին և 1896 թ.
ստեղծեցին Վերակազմյալ հնչակյան կուսակցությունը: Գործելակերպի նկատմամբ որոշ
տարակարծությունների հետևանքով վերակազմյալները ևս երկատվեցին: Ավելի արմատական

հեռանկարների մասին մոտեցումների համատեքստում։ Նշանավոր անհատների նամականու
ուսումնասիրման
գրավչությունը
մերօրյա
հետազոտողի համար հասկանալի է հատկապես
պատմության
առօրեականությունը
բացահայտելու առումով: Այս իմաստով իրենց
թեմատիկ և բովանդակային, գրականմշակութային ու հասարակական-քաղաքական նշանակության առումով որոշակի հետաքրքրություն են
ներկայացնում նաև Ա. Արփիարյանի և Մ.
Փորթուգալյանի նամակները։ Քանի որ, երբ
խոսքը նամակների մասին է, տեղեկատվական
դաշտի
հավաստիությունը
կասկած
չի
հարուցում, մանավանդ երբ խոսքը վերաբերում
է XIX դարի 80-ական թվականների հասարակական-քաղաքական և ազգային-գրական
այնպիսի շրջանի մասին, որտեղ վերջիններս
ժամանակի կենտրոնական դեմքերից էին: Իսկ
որ նրանց միջանձնային, գաղափարաբանական,
հասրակական-քաղաքական ու հրապարակախոսական հարաբերություններին վերաբերող
շատ հարցեր կարոտ են լուսաբանման և դա
ժամանակը ճիշտ ընկալելու և լուսաբանելու
հարուցում անկասկած օգտակար կլինի: Հատկապես որ, հայ ազգային-ազատագրական
պայքարի գաղափարախոսական ճակատի այդ
երկու նվիրյալները տևական ժամանակ համախոհներ են եղել և նրանց աշխարհայացքներում
ընդհանրությունները բավականին շատ են:
Ներկա հոդվածն այդ բացը լրացնելու փորձ է:
Ազգային-ազատագրական պայքարի գաղափարախոսության ռահվիրաններ Ա. Արփիարյանի ու Մ. Փորթուգալյանի մոտեցումները շատ
ընդհանրություններ ունեն: Ա. Արփիարյանը ոչ
միայն
գրող էր, ժամանակի ռեալիստական
շարժման, իրապաշտական դպրոցի կարկառուն
ներկայացուցիչը, այլև մի քանի թերթերի
խմբագրապետը: Տևական ժամանակ նրա շուրջ
համախմբված էր արևմտահայ մտավորականության սերուցքը։ Արփիարյանը մտերիմ էր
հատկապես նշանավոր մտավորականներ Լևոն
Բաշալյանի, Երվանդ Օտյանի և Մկրտիչ
Փորթուգալյանի հետ։ Նրանց միավորում էին և՛
ազգային, և՛ լուծման ու կարգավորման սպասող
շատ հրատապ խնդիրներ:
Ա. Արփիարյանի և Մ. Փորթուգալյանի միջև
եղած բարեկամական հարաբերությունները
հստակ երևում են հատկապես իրենց ապրած
ժամանակաշրջանի կապի հիմնական միջոցնամակագրության մեջ: Դրանց միջոցով նրանք
մշտապես կապ են պահպանել իրար հետ:
Պահպանված նամակների քննական ուսումնասիրությունը և այդ երկու հեղինակների գրելու
ինտենսիվությունը հիմք են տալիս ենթադրելու,
որ տարբեր օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պատճառներով այդ նամակների մեծ մասը չեն պահպանվել և մեզ չեն հասել: Սակայն ԳԱԹ-ի «Արփիար
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և գործելամիջոցների մեջ տարբերություններ
չդնող խմբառաջնորդն էր Վահէ Արզույանը:
Ավելի ուշ՝ 1900-1901 թթ. նրա ազդեցությունը
Վերակազմյալ հնչակյան կուսակցությունում
աննախադեպ մեծանում է: Վ. Արզույանը հանդուրժող և գրական-հրապարակախոսական
գործունեությանն ավելի մեծ դեր հատկացնող Ա.
Արփիարյանի հակառակորդն էր և ամեն ինչ
անում էր նրան չեզոքացնելու համար։ Չդիմանալով վերջինիս տարատեսակ խարդավանքներին՝ 1901 թ. հունվարի 15-ին Արփիարյանը
վերջնականապես թեև հեռանում է կուսակցությունից, սակայն շարունակում է խմբագրել
«Նոր կեանք» և «Մարտ» պարբերականները2։
Սակայն շարունակելով ճնշումները և օգտագործելով իր ազդեցությունը՝ Արզույանը 1901 թ.
մայիս 15-ին «Նոր կեանքի» խմբագրությունը
հանձնում է Սուրեն Պարթևյանին:
Այդ խարդավանքներից վերջնականապես
հիասթափված և ստեղծված այդ ծանր իրավիճակից ընկճված Ա. Արփիարյանը հեռանում
Լոնդոն և 1901 թ. օգոստոսի 20-ին այնտեղից Մ.
Փորթուգալյանին մի նամակ է հասցեագրում:
Այդ նամակում նա տեղեկացնում է, որ «Նոր
Կեանքի խմբագրական ծրարին փոփոխութեան
պատճառուը այլևս այդ հանդեսին խմբագրին
պաշտոնը իմ վրաս չէ մայիսէն ի վեր: Այժմ ես
մտադիր եմ Իտալիա անցնիլ և նոր ամսաթերթ
մը հիմնել» [1]:
Ավելի ուշ, Ա. Արփիարյանը բնակություն է
հաստատում Վենետիկում: Այստեղ վերլուծելով
իր անցած ուղին և ազատագրական պայքարի
առջև ծառացած խնդիրները՝ Ա. Արփիարյանը
գրում է. «Սակայն պահ մը կը խորհիմ, փոխանակ շարունակ նորանոր հրատարակութիւններ
երևան բերելու արդիօք աւելի օգտակար չըլլայ
որ ուժ տալ արդեն գրական ունեցողներուն,
զանոնք զորացնել, և աւելի …(օգտակար) գործ
մը անիլ: Այս խորհրդով կուզէի Ձեր կարծիքն
առնիլ թէ արդիո՞ք հնարաւոր է որ ի հարկին
Արմենիաի շուրջը բոլորինք» [1]:
Այնուհետև նամակագիրն ընդգծում է, որ
«պարզապէս կարծիքներու փոխանակութիւն
ընել կը փափագի առանց ոևէ ցանկասիրութեան» և եթե սկզբունքորեն Փորթուգալյանը չի
առարկում
իրենց
համագործակցությանը,
Արփիարյանը նրա «նկատառութեանը կը յանձնարարէ» իր մոտեցումներն այդ հարցի
վերաբերյալ:
1. «Արմենիայի
բացարձակ
խմբագիրատենապետ կը մնաք դուք:
2. Ընդհանուր ուղղութեան վրայ ոևէ
իրաւունք չեմ ուզեր ստանալ: Իմ հրատարակութիւններու պատասխանատւութեանը միայն

կստանձնեմ: Ոևէ յօդուածներ եթե թերթին
ընդհանուր ուղղութեանը համաձայն չգտնէք
կարող էք չհրատարակել:
3. Ինչ ինչ սկզբունքներու, անձերու, թերթերու մարմիններու վերաբերյալ նպաստաւոր,
աննպաստ կամ չեզոք դիրք մը բռնելու մասին
համակածիք կըլլամ:
4. Նոր կեանքի 3 տարուան խմբագրական
ուղղութիւնը, որքան որ ալ բոլորովին անկախ
չէր, բայց եւ այնպես Ձեզի գաղափար մը տուած
է անշուշտ իմ ուղղութեան վրայ, ուղղութեան մը
այնպեսոր նյութերուս մէջ զգալապէս չտարբերիր
Ձերիններէ` հետեւաբար անուղղելի դժվարութիւններ ստեղծելու վտանգ մը չեմ տեսնիր» [1]:
Իսկ ամենավերջում նամակագիրը փորձելով
իր օգտակարությունը բերել թերթին ու դրա
խմբագիր Փորթուգալյանին, նշում է, որ
«Խմբագրական իրաւունքներուն եւ ուղղութեան
մասին»
այսքան
խոսելուց
հետո
կանդրադառնամ ևս մի քանի ոչ պակաս կարևոր
կետերի՝
1. «Արմենիան փոխանակ շաբաթը մեկ կամ
երկու հրատարակելու, ամիսը 3 անգամ հանել.
1ին. 10ին, 20ին, «…ւանեն կրկին ….ամիսը.
փոխանակ մեկ ….. …. Միասին» (նամակի այս
հատվածներն անընթեռնելի են):
2. Այս …… օգտակարութիւնը աւելի …. կը
բացատրեմ …. …. մը»...
Ցավոք,
նամակի
որոշ
հատվածներ
վնասված են և ոչ ընթեռնելի, սակայն ընդհանուր
առմամբ հեղինակի ասելիքը պարզ է՝ նա
ցանկանում
էր
համագործակցել
Մ.
Փորթուգալյանի հետ, օգտագործել խմբագրի
հեղինակությունն
ու
նրա
«Արմենիայի»
հնարավորությունները և շարունակել իր
անմնացորդ նպաստը բերել հայ ազգայինազատագրական պայքարին:
Նշենք նաև, որ այս նամակները կենդանի
վավերագրեր են և միանգամայն վստահելի
աղբյուր
ժամանակն
ու
հայ
ազգայինազատագրական պայքարի նվիրյալների միջև
եղած գաղափարական ընդհանրություններն ու
ներհակություններն ուսումնասիրելու գործում:
Ինչպես նաև ուսանելի շատ դրույթներ են
պարունակում:
Օգտագործված գրականության ցանկ
1. Եղիշե Չարենցի անվան Գրականության և արվեստի թանգարան, Արփիար Արփիարյանի ֆոնդ, թիվ
106:
2. Ավագյան, Հ. Արփիար Արփիարեանի սպանութիւնը: – Կահիրէ, 2018:
3. Գալէմքեար, Զ. Մկրտիչ Փորթուգալեան, Քառասուն տարուան աշխատաւորը, Կենսագրական
գծեր: – Կ.Պօլիս, 1914: - 155 էջ:
4. Թէքեան, Վ. Անձնական յիշատակներ Մ. Փորթուգալեանի կեանքէն: – Կ.Պօլիս, 1914:

2

Այս երկու պարբերականների մասին ավելի մանրամասն
տե՛ս [11]
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Ծեսերի և ավանդույթների փոփոխությունները կրոնափոխ եզդիների շրջանում
(Հիսունականներ)
Ֆաթեմի Ս. Ս.
Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի գիտահետազոտական ինստիտուտ;
Հայ-Ռուսական Համալսարան (Երևան, Հայաստան)
saramn834@gmail.com
Ամփոփում՝ Հոդվածում փորձ է արվում վերլուծել կրոնափոխ եզդիների շրջանում (Հիսունականների)
ավանդական ծեսերի փոփոխությունները, որոնք տեղի են ունենում նոր կրոն ընդունելու արդյունքում։
Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ ընդունելով նոր կրոնը, եզդիների շրջանում ձևավորվում է նոր
մտածելակերպ, որի արդյունքում նրանք սկսում են հրաժարվել իրենց ավանդական կրոնի ծեսերից և հետևում
են իրենց նոր կրոնում սահմանված օրենքների և ծեսերի կատարմանը։ Հոդվածի հիմքում ընկած է Հայաստանի
և Ռուսաստանի Հիսունական եզդիներից հեղինակի հարցազրույցների վերլուծությունը 2018-2020 թթ.։
Վճռորոշ բառեր՝ Կրոնափոխ եզդիներ, ավանդական եզդիներ, Հիսունականներ, ծեսեր, հարսանիք,
հուղարկավորություն, պահք, Հիսուսի մահվան երեկո, Զատիկ.

traditions, the Yezidis began to perform the rituals
according to their own ideas. As a result, they
transformed somewhat their traditions. The
performance options of the same ritual appeared
among the Yezidis who are living in different
countries. One of the reasons was that the sheikhs
and pîrs were often absent during the festivities in
the new settlements (sheikhs and pîrs didn’t live in
all new communities), while their direct
responsibility was to conduct and control the rituals,
to maintain them conform to the rules and
regulations that were shaped during centuries [6, p.
210-211]. By accepting the religion of Pentecostals,
many Yezidis renounced their traditional rites and

Introduction
During their long existence, the Yezidis have
developed unique and rich traditions and rituals,
rules and laws, according to their traditional religion
– Sharfadin [7; 8; 10]. The Yezidis rituals’
procedure has been transmitted from generation to
generation mainly in the oral form.
The life and living conditions of Yezidis in
Armenia have deteriorated after the collapse of the
Soviet Union, what resulted in mass emigration.
Many Yezidis left their homes and settled in other
countries, mainly in Europe and Russia. Being cut
off from their traditional roots and having no written
guidelines for the performance of rituals and
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They believe that by fasting they facilitate the
solution of their problems. Through fasting, they
gain God’s good will and compassion. The threeday fast is obligatory before the birth of Christ.
According to the Pentecostals, sick people are freed
from obligatory fasting or they fast only for a few
hours.
Wedding
According to the Yezidis the tradition of
marrying young girls comes from ancient times and
has been preserved until now. Traditional Yezidis
marry their daughters when they are 14-15 years
old. The Yezidis marry only their nation’s
representatives. Traditional Yezidis’ marriages have
caste restriction: murîds can only marry their social
class (the murîds) and the sheikhs can only marry
the sheikhs’ daughters and so on [4, p. 24]. There
are many marriages between relatives. Most Yezidis
marry without love by the decision of their parents.
According to the elders, love will be born during the
lifetime. The decision is made between the boy and
the girl’s parents. Nobody asks the girl’s opinion.
An adult Yezidi woman commented on why Yezidis
marry their daughters at such an early age. «At that
age, it’s easier for girls to get accustomed with their
new family and subdue their husband. At an older
age, it will be more difficult for girls to get used to
the new living conditions and to make them obedient
and adaptable» [2]. Some parents marry their
daughters after the age of maturity. However,
marriages of young girls are common.
Yezidis traditional wedding ceremony has been
formed over the centuries and includes many rituals
[9, p.186-191], which are still practiced today.
According to Yezidi tradition, only women can go
to see the girl, and men’s participation is strictly
forbidden. The future bridegroom can enter the
house only if the girl’s parents have previously
agreed to their marriage [5]. During a traditional
Yezidi wedding, the bride wears a white wedding
dress and the groom wears a suit and tie. On the
right side of the groom՛s chest a red and green piece
of tissue is tied, which is called ‘Cosman’. The
green color is the symbol of eternal life and it is the
color of the bridegroom. Red is the color of the
bride and symbolizes victory and honor. When the
bride is brought home on the wedding day, the
groom, who stood on the roof must hit the bride
with apples from there (it is said that the newlyweds
agreed in advance that the groom would throw the
apples so that it would not touch the bride or that
only small pieces of pre-cut apple would stick her).
It symbolizes that the bride is his wife from that
moment on. After that, a branch of a pre-cut tree is
decorated with fruits, sweets and a colorful
headscarf is shacked off by azatbashy (the friend of
the groom) on the head of the bride and the guests.

traditions, only a few people remain partly faithful
to them. Pentecostals are governed by the commandments of the New Testament. They celebrate
the day of Christ's death and Easter. A modest
celebration of the New Year and birthdays are not
forbidden.
Below are the rituals and festivals performed
by the converted Yezidis (Pentecostals).
Easter
The Pentecostals celebrate Easter. They set a
small table after praying in the assembly hall.
Painting eggs is not part of the celebration ritual in
the Pentecostals’ religion. If there are small children
at home, Pentecostals allowed them to paint eggs
and play with eggs. This ceremony does not apply to
adults. Three days after Easter they celebrate the
Memorial of Jesus’ Death.
Easter is celebrated every year on the last
Thursday of April or the first Thursday of May,
depending on whether the year is a leap-year or not.
The celebration of Easter Thursday is called Holy
Thursday. Three days after Easter, Sunday is the
evening of Christ's death (the evening of Christ's
Resurrection).
The Memorial of Christ’s Death
The Memorial of Christ’s Death is celebrated
once a year, in April. According to the Pentecostals,
before celebrating the Memorial of Christ’s Death,
the believers (including the converted Yezidis) must
observe a three day fast. Then one day before the
Rite of the Memorial of Jesus’ Death, they go to the
pastors to have their sins forgiven. The meaning of
all this is to be ready to communicate with Jesus in a
pure spirit. During the meeting, the pastors read
excerpts from the Bible. The believers pray together,
and the pastor brings a glass of red wine, which
symbolizes the blood of Jesus, and a piece of bread
that symbolizes the body of Jesus. The believers
drank a sip of wine and ate a small piece of bread.
At this day, the sisters (Pentecostals women) wash
the sisters’ feet. And the brothers (Pentecostals men)
wash the brothers’ feet. Moreover, this ceremony
should be performed with care and love, as Jesus
washed with love the feet of his pupils.
Fasting
Fasting is a symbol of self-purification, serving
God, atonement for one's sins, and deserves God’s
favor. Traditional Yezidis call the fast «Ruse». The
fast lasts for three days and is performed before
religious feasts. During the days of fasting,
traditional Yezidis eat only before sunrise and after
sunset [1, p. 200]. The Pentecostal Yezidis also
observe fast. Their fast lasts for three days, during
which they do not eat anything, they only drink
water. The Pentecostal Yezidis observe fast for three
days when they have a seriously ill person at home
or when they have great difficulty in struggling.
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them to build a new family with their advice and
financial support. But to do not interfere in any case
in their family affairs and do not distort the newly
formed family. After the wedding, the newlyweds
go to a beautiful place or park, to take photos, and
then have a wedding party in any hall. Wedding
attendees come to the salon neatly dressed. Men are
in suits and ties, women in beautiful but modest
dresses and small headscarves, keeping the
requirements of the Pentecostal religion. During the
party, different dishes and drinks are served, but
without
extravagance.
According
to
the
requirements of the Pentecostal religion, alcohol is
not used. Guests warmly communicate, talk and
sing. By the way, in the wedding songs of the
Yezidi Pentecostals the centuries-old sadness of the
Yezidi nation can be felt even if the ceremony is
happy. The song is accompanied by a small
instrumental group. However, no one dances at the
weddings because, according to the Pentecostal
religion, dancing is not considered a godly activity.
The Pentecostals are divorced if one of the
parties has committed a very bad action or had very
bad behavior (drug addiction, drunkenness, betrayal,
etc.). After the divorce, the wife may remarry, even
with an unmarried man. All this is in opposition
with the traditional religion of the Yezidis where the
women’s divorce is almost impossible, even in the
case of the worst behavior of the husband. If a
woman even manages to divorce, her future life and
the possibility of remarrying are very unlikely, as
there are numerous setbacks and obstacles.
Funeral
Yezidis perform the burial of the deceased
according to traditional laws and rituals. The funeral
service is led by sheikhs [9, p. 192-193]. At each
unique death, the funeral is performed according to
a centuries-old special ritual designed to help the
rest pass the "Sala Salad" that connects the earthly,
tolerant life. The death ceremony used to be in one
day, but now it is kept in rest for three days. The
main reason for this is that the Yezidis scattered all
over the world will often not be able to come and
participate to the funeral ceremony in one day.
The funeral rite, which is called "Dast Dam" (to
reach out), is performed by the pîr and the sheikh of
the given family. A sacrifice is made on the day of
the deceased's death.
Nasrdin is the angel of death who takes the soul
of the deceased. Sheikh and pir pray for three days
for the peace of the deceased’s soul. On the morning
of the third day of death, the clergy performs the rite
of purification of the deceased. This right is reserved
only to sheikhs and pîrs, and after the purification
ceremony, even the closest relatives do not have the
right to touch the deceased. The sheikh and the pîr
wrap the body of the deceased in a white bandage.

This tree is called the tree of happiness. The bride's
relatives enter dancing in the groom’s house,
bringing the bride's dowry on festively decorated
trays. At the entrance door of the groom’s house,
two plates are placed upside down. The bride must
break with right foot one plate and the other plate
must be broken by the groom in the same way so
that evil will fail.
As mentioned in Yezdiname, the Murazi’s
book, throwing apples at the bride by the groom
during the wedding comes from the depths of the
centuries, when the boy rolled an apple towards the
house to show his parents which girl he wanted. At
present, according to the author, the boy throws an
apple at the girl’s side to indicate her being chosen
among other people [4, p. 151-152].
After the wedding, the girl enters her husband’s
house and lives with his parents and her husband’s
siblings, who are not married and live with them.
From the first day, the bride has to obey all the
members of the family.
Divorce in the traditional Yezidi religion
occurs only in exceptional cases. A divorced woman
has no right to remarry with an unmarried man. She
can only marry a man who has lost his wife or is
divorced and after marriage, she is completely
submissive and is led by her husband.
Yezidis Pentecostals marry their daughters
when they are eighteen and baptized. If the girl’s
parents are also Pentecostals, the girl naturally
marries a Pentecostal boy, and by mutual
agreement. If the girl’s parents are not Pentecostal,
often they force their girl to marry an ‘unbeliever’.
In this case there are two ways: the girl is at last
forced to marry an ‘unbeliever’, or she leaves her
father’s home and finds refuge near the
Pentecostals. Pentecostals engage their children
from their early ages to religious life. Their children
attend religious classes in order to be baptized at the
age of eighteen and they try to exclude the marriage
of a girl with an ‘unbeliever’. When Yezidi
Pentecostal boy and girl like each other and want to
communicate, the boy comes to the pastor and says
that he is in sympathy with that girl and their feeling
is reciprocal. After informing the pastor, the couple
begins to communicate in the presence of a third
person and after a while they get engaged.
The first precondition for marriage is to
legalize marriage. It is required to have the marriage
certificate before the wedding ceremony in the
assembly hall. During the ceremony, the pastor
shows the marriage certificate to the meeting and
after that he asks the newlyweds if they are ready to
serve God together in their life and keep their union
strong. After a positive response, the bride and
groom exchange wedding rings. Then the pastor
gives advice to the parents of the newlyweds to help
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religious
community
should
have
made
interpersonal ritual relations more communal, but in
the case of these new religious denominations, a
window opens for the modernization of social life,
unlike the traditional ethnic-religious community.

After this ceremony, the deceased is taken to be
buried. In the cemetery, the pîr or sheikh takes the
last step, when the priest opens and closes for three
times the head of the deceased, wraps the coffin, and
it is buried. While lowering his "eternal home",
before filling the pit, tidying up the grave, the
sheikh or pîr stands on the head of the deceased,
looking to the east, praying for the peace of his soul.
After the burial, all those present at the funeral take
part in the funeral service [3].
During the ceremony among the Pentecostals,
the brothers and sisters tell the story of the
deceased’s life. They praise him for his good deeds.
Throughout the burial ceremony, the pastor stands at
the head of the deceased; he reads passages and
quotes from the Bible. After the funeral, the
Pentecostals sisters and the brothers ate together in
the hall. They don’t have rites on the next, seventh
and fourteenth days. Further visits to the grave of
the deceased are free, at their discretion. If the
relatives of the deceased prefer the traditional burial
ceremony, the Pentecostals simply participate in it.
Tombstones of traditional Yezidis and
Pentecostal Yezidis do not differ so far. The stones
are placed both horizontally (tombstones) and
vertically. The only point is that the traditional
Yezidis, want, when it is possible, to be buried in
the Yezidi cemetery, while the Pentecostals Yezidis
are buried in Christian cemeteries.
Conclusion
Thus, by adopting new religions, noticeable
changes take place in the rituals of the traditional
community itself, making them more restrained and
modest. There is a visible tendency to move from a
traditional society's value system to a more modern
one, where individual decisions and interpersonal
relations are encouraged rather than institutional
arrangements (comp. marriage registration and
raising the marriage age of girls). It seems that the
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Аннотация. Евразийство в России и формирующиеся по сей день его различные формы, получающие новые
определение по сей день, выявляют актуальность темы Востока и его составляющего ислама в российской
научной и политической мысли. Две основные религии-русское православие и ислам в Евразии, объединяют
евразийское пространство и способны дать ей идеологическую основу. Гарманичное сосушествование этого
союза создает возможность защитить православную и исламскую культуру и обеспечит внутреннее согласие. В
статье представлен краткий анализ места и значения ислама в русской евразийстве с 1920-х гг. до наших дней.
Задачa комплексного анализа - изучение проблемы локализации ислама в рамках русской евразийской
концепции, выявление постепенных изменений его значения, с постоновкой вопроса- возможно ли
сосуществование уникального синтеза православия и ислама?
Ключевые слова: Евразийство, Россия, ислам, православие, социально-политический концепт, культурный
синтез.
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Abstract. Eurasianism in Russia and its various forms, which are being redefined to this day, demonstrate the
importance of the subject of the East and Islam for Russian scientific and political thought. There are two main religions
in Eurasia that can unite the continent and give it an ideological basis: Russian Orthodox and Islam. Only the union of
the two would protect the Orthodox and Islamic cultures and ensure internal harmony. The article presents a brief
analysis of the place and importance of Islam in Russian Eurasia from the 1920s to the present day. The task of complex
analysis is to study the problem of localization of Islam within the framework of the Russian Eurasian concept, to
identify gradual changes in its meaning, with the question - is it possible to co-exist unique synthesis of Orthodoxy and
Islam?
Key words: Eurasianism, Russia, Islam, orthodoxy, socio-political concept, cultural synthesis.

ները կոչ էին անում ընդունել Ռուսաստանի
եվրոպականացման վտանգն ու պահպանել
վերջինիս զարգացման յուրօրինակությունը:
Նրանք
Ռուսաստանը
նույնացնում
էին
Եվրասիայի հետ՝ հիմնավորելով, որ երկրի
աշխարհագրական և մշակութային առանձնահատկությունները բնորոշ են ողջ աշխարհամասին։ Ինչ վերաբերում էր կենտրոնի և ծայրամասերի միջև առկա տարբերություններին, ապա
դրանք պետք է վերացվեին, քանի որ բոլորը, ըստ
հայեցակարգի հիմնադիրների, մեկ բնական
ամբողջության մաս էին կազմում։ Նոր ձևավորված հայեցակարգը հենվում էր սլավոնականության որոշ գաղափարական դրույթների
վրա։ Եվրասիականներն ազգայինը հակադրում
էին համամարդկայինին, տեղայինը՝ ընդհանուրին: Դասական եվրասիականների նշած

Ներածություն
Դասական եվրասիականությունը առաջացել է 1920-ականների սկզբին՝ եվրոպայում
հաստատված ռուս գաղթականների շրջանում,
որպես ինքնատիպ փիլիսոփայական ուղղություն, որը հետագայում դարձավ հասարակական-քաղաքական շարժում։ Այն ձևավորվել է
չորս ռուս գաղթական մտավորականների
ջանքերով՝ ազգագրագետ և լեզվաբան Ն.
Տրուբեցկոյ, տնտեսագետ – աշխարհագրագետ
Պ. Սավիցկի, փիլիսոփա Գ. Ֆլորովսկի և
արվեստաբան Պ. Սուվչինսկի: Նրանք, ինչպես
հեղափոխական դարաշրջանի բոլոր ռուս
մտածողները, փորձում էին եվրասիականության
միջոցով պատասխաններ գտնել Ռուսաստանի
ապագային ու ճակատագրին վերաբերող
հարցերի համար: Այս երիտասարդ գիտնական-
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կանությանը բնորոշ որոշ գծերի պատվաստումը
ձևավորեց ամուր հենք՝ պետականության
կառուցման համար [21]։ Անդրադառնալով մշակութային բաղադրիչին՝ նա ընդգծում էր, որ այլ
ցեղերի և ժողովուրդների բնական, ոչ բռնի
միաձուլումը հանգեցրել է փոխադարձ մշակութային հարստացման և նոր յուրօրինակ
ռուսական ազգային տիպի առաջացմանը [1]:
Խոսելով կրոնական բաղադրիչի մասին՝
հարկ է նշել, որ Եվրասիան առանձնահատուկ
հոգևոր-մշակութային աշխարհ է: Մեծ մասամբ
այդ աշխարհը գտնվում է եկեղեցու ազդեցությունից դուրս, այնուամենայնիվ, ակնհայտորեն
ձգվում է դեպի ռուս ուղղափառությունը՝
ընդունելով այն որպես իր հոգևոր առանցք:
Մինչդեռ եվրասիական իսլամը դեռ ինքնորոշման փուլում է: Այն փորձում է Կենտրոնական Ասիայից և Կասպիական շրջանից
անդին ավելի մեծ տարածություն ընդգրկել՝
կրոնական
գիտելիքների
և
ռեսուրսների
մեծացման նպատակով: Սակայն, խնդիրն այն է,
որ ներկայումս տարածաշրջանում քիչ են իսլամի
ձայնն ու գաղափարները ձևավորող անկախ և
ազգային լրատվամիջոցները, քաղաքացիական
հասարակական
կազմակերպությունները,
կրթված կադրերն ու խարիզմատիկ մուսուլման
մտավորականները, ովքեր կարող են մեկնաբանում ու ձևակերպում տալ իսլամական գաղափարներին [24, էջ 135]։ Եթե ընդունենք, որ
արևելքում կրոնը ոչ միայն մշակութային, այլև
ողջ սոցիալական կյանքի գերակշռող տարրն է,
ապա վերոնշյալ խնդիրը կենսական նշանակություն ունի: Դասական եվրասիականները
ապագա Ռուսաստանի իրենց տեսլականում մեծ
նշանակություն էին տալիս կրոնին և հատկապես իսլամին։ Իսլամը մեծապես արժեքավոր էր,
քանի որ առավելագույն կերպով դրսևորում էր
կյանքի, կրոնի, մշակույթի և քաղաքականության
միջև
միասնություն:
ՌուսաստանԵվրասիա
տարածքում
պատմականորեն
արմատացած և՛ ուղղափառ քրիստոնեությունը,
և՛ իսլամը, չնայած իրենց ակնհայտ դոկտրինալ և
դոգմատիկ անհամատեղելիությանը, ձեռք բերեցին նման սոցիալ-մշակութային առանձնահատկություններ:
Հատկանշական
է,
որ
համաշխարհային կրոնների տարածաշրջանային
երկու տարբերակները շատ ավելի մոտ են
միմյանց, քան Եվրասիայից դուրս գտնվող իրենց
համակրոն համայնքներին:
Եվրասիականների գաղափարները միանշանակ չէին ընդունվում անգամ իրենց
համակիրների կողմից։ Ն. Բերդյաևը իսլամի և
մոնղոլական կայսրության հանդեպ դրսևորած
դրական վերաբերմունքը համարում էր անտեղի
չափազանցված: Եվրասիականների այդ վերաբերմունքը ընդհանրացնելով գրում էր, որ
ստացվում է թե մուսուլմաններն ավելի են մոտ

ազգայինը ենթադրում էր ուղղափառ սլավոնական ու մուսուլմանական թյուրքական մշակույթների յուրօրինակ սինթեզ։ Նրանք համոզված էին, որ Ռուսաստանի մշակույթը ո՛չ
եվրոպական է, ո՛չ ասիական, ո՛չ էլ դրանց
տարրերի
գումար
կամ
մեխանիկական
համադրություն: Դա միանգամայն հատուկ,
ինքնատիպ մշակույթ է, որն ունի ոչ պակաս
ներքին արժեք և պատմական նշանակություն,
քան եվրոպականն ու ասիականը: Այն պետք է
հակադրվի Եվրոպայի և Ասիայի մշակույթներին
և օգնի Ռուսաստանին՝ դառնալ աշխարհի
ամենամեծ
տերություններից
մեկը:
Այս
տարածքում ստեղծվելիք ապագա տերությունը
պետք է դառնար բուրժուական գաղութատիրական
Արևմուտքին՝
քաղաքական
և
գաղափարական ազդեցությունից դուրս գտնվող
մշակութային, քաղաքակրթական և էթնոկրոնական համայնքների համամոլորակային
դիմակայության մի տեսակ [14]։
Իսլամի խնդրիը դասական եվրասիականների աշխատություններում
Կարևոր է նկատի առնել, որ եվրասիականների ուղենիշը՝ ստեղծել ուղղափառ
սլավոնական ու թյուրք մուսուլմանական մշակույթների համադրություն, պարզապես վերացական գաղափար չէր։ Եվրասիայի տարածքում
Ռուսաստանի ուղղափառ և թյուրք իսլամադավան ժողովուրդների առաջին լայնամասշտաբ
պետական միությունը գոյություն է ունեցել 1314-րդ դարերում՝ մոնղոլական Ոսկե հորդայի
կազմում: Իր հոդվածներից մեկում Սավիցկին
հարց է բարձրացնում. «Ռուսաստանում շա՞տ
մարդիկ կան, որոնց երակներում չի հոսում խազարական կամ պոլովեցական, թաթարական կամ
բաշկիրական, մորդովական կամ չուվաշական
արյուն: Քանի՞ ռուս է ամբողջովին խորթ արևելյան
ոգուն՝ նրա միստիցիզմին, սիրուն դեպի մտորումները և, վերջապես, խորհրդածական ծուլությանը:
Ռուսական հասարակ բնակչության մեջ նկատելի է
որոշակի կարեկցանք դեպի Արևելքի հասարակ
ժողովուրդը, իսկ Ասիայի քոչվորի հետ ուղղափառների բնական եղբայրացման մեջ Ռուսաստանը իսկապես ուղղափառ-մուսուլմանական,
ուղղափառ-բուդդայական երկիր է» [16]։ Փաստորեն,
ըստ
եվրասիականների,
ռուսական
մշակույթի յուրօրինակ տեսքը կանխորոշված է
արևմտյան և արևելյան ազդեցություններով:
Այն, ինչը սովորաբար անվանվում է թաթարմոնղոլական լուծ, եվրասիականները համարում
էին Ռուսաստանի պատմության անհրաժեշտ
ժամանակաշրջան, որում գլխավոր դերը խաղում
էին Ոսկե հորդայի խաները: Նրանց կարծիքով
թուրքականությունն ու սլավոնա-ռուսականությունը գործնականում համարվում են թյուրքականության էության տարատեսակները: Տրուբեցկոյը նշում էր, որ ռուսների մեջ թյուրքա-
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եվրասիական սրտին, քան արևմուտքի քրիստոնյաները [2, էջ 297]։ Այդուհանդերձ, հարկ է նշել,
որ եվրասիականները պատրաստ չէին իրենց
մտացածին պետության մեջ իսլամին և բուդդիզմին ուղղափառությանը համահավասար իրավունքներ տալուն։ Ավելին, ուղղափառությանը
հավասարազոր կարգավիճակ չէր տրվում անգամ քրիստոնեական այլ ուղղություններին ու
եկեղեցիներին. «Ուղղափառությունը քրիստոնեական բազմաթիվ համարժեք դավանանքներից չէ:
...Ուղղափառությունն իր ամբողջականության և
մաքրության մեջ միակ բարձրագույն քրիստոնեական ուղղությունն է: Նրանից դուրս ամեն ինչ
կա՛մ հեթանոսություն է, կա՛մ հերետիկոսություն,
կա՛մ պառակտում» [17, էջ 27]։ Եվրասիականները
լրջորեն հույս ունեին, որ վաղ թե ուշ,
հասկանալով ուղղափառության ճշմարտացիությունը, իսլամ և այլ կրոն դավանող
ժողովուրդները կստանան սուրբ մկրտություն:
Եվրասիական
գաղափարական
շարժման
անդամ Լ. Կարսավինը հավատում էր, որ
Եվրասիական
կայսրության
հրեաները,
անկասկած, կցանկանային կամովին դառնալ
ուղղափառ [1]։ Սուվչինսկին այս առիթով գրում
է, որ վաղ թե ուշ Ռուսաստանի մեծ ուխտը
կկատարվի՝ իմաստացած և խաղաղված ժողովուրդն ու լուսավորված մտավորականությունը
կմիավորվեն ուղղափառ եկեղեցու մեծ և ամենաթող գմբեթի ներքո [19]: Ուղղափառ եկեղեցու
դերը ռուս եվրասիականների գաղափարներում
առաջնային կարևորություն ուներ, քանի որ այն
դիտարկվում էր որպես ռուսական յուրօրինակ
մշակույթի գլխավոր ցուցիչ և հիմք: Այս համատեքստում Տրուբեցկոյը գրել է. «Մենք դավանում
ենք Արևելյան Ուղղափառություն, և այս Ուղղափառությունը՝ մեր ազգային հոգեբանական
հատկություններին համապատասխան, պետք է
առաջատար դիրք զբաղեցնի մեր մշակույթում՝
ներազդելով ռուսական կյանքի մի շարք ոլորտների
վրա: Հավատի հետ միասին մենք Բյուզանդիայից
ստացանք բազմաթիվ մշակութային ավանդույթներ, որոնք հին ժամանակներում կարողացել ենք
ստեղծագործորեն զարգացնել և հարմարեցնել մեր
ռուսականին» [22]։
«Վերջին
եվրասիական»
Գումիլյովի
վերաբերմունքը իսլամին
Հայեցակարգում նշյալ խնդրի հետագա
զարգացումը ներկայացնելու համար կարևոր է
անդրադառնալ Եվրասիայի թյուրք ժողովուրդների՝ առաջին հերթին թաթարների շրջանում
մեծ ճանաչում վայելող Լ. Գումիլյովի հայացքներին։ Նա իրականացրեց թաթար-մոնղոլական
լծի վերաբերյալ տեսակետների վերանայում:
Գումիլյովի առաջ քաշած մտքի համաձայն՝ ըստ
էության, լուծ չկար: XIII-XIV դարերում գոյություն ուներ քոչվորների և Ռուսաստանի
բնակիչների իրավահավասար միություն: Ներ-

կայացնելով այս տեսակետները՝ Գումիլյովը ոչ
միայն ազատեց թաթարներին ստրկատիրոջ
պիտակից, այլև ճանաչեց նրանց հավասար
ներդրումը ռուսական պետության կառուցման
գործում: Այնուամենայնիվ, Գումիլյովի վերաբերմունքը առհասարակ թաթարների հանդեպ
տարբերվում է մուսուլման թաթարների հանդեպ
ունեցած վերաբերմուքից: Հարցին, թե ինչպես էր
Գումիլյովը վերաբերում իսլամին, հակիրճ
ձևակերպում է տվել ֆրանսիացի փորձագետ
Մարլեն Լարուելը. «Եվրասիականության հիմնադիրները գնահատում են իսլամը, իսկ Գումիլյովը
կտրուկ մերժում է այն» [6, էջ 14]: Իսլամական
աշխարհը Գումիլյովի կողմից ընկալվում էր
որպես
Ռուսաստանի
համար
արտաքին
թշնամական երևույթ։ «Ռուսաստանի գլխավորությամբ Միացյալ Եվրասիային ավանդաբար դեմ
էին կանգնում՝ արևմուտքում՝ կաթոլիկ Եվրոպան,
Հեռավոր Արևելքում՝ Չինաստանը, իսկ հարավում՝
մուսուլմանական աշխարհը» [1], - նշում էր նա:
Գումիլյովի մոտեցումը Ռուսաստանի պատմությանը բավականին սուբյեկտիվ և գեղարվեստական է: Օրինակ, հակառակ տարածված
համոզմունքի, նա հավատում էր, որ մոնղոլների
մի զգալի մասը ոչ թե հեթանոսներ էին եղել, այլ՝
նեստորականներ: Նա նույնիսկ քննադատել է
եվրասիականներին՝ այս պատմական «փաստը»
չիմանալու համար [12, էջ 14]: Գումիլյովը գրում
էր, որ մոնղոլների դաշինքը Ռուսաստանի հետ
ոչ միայն քաղաքական էր, այլև կրոնական և
ուղղված էր Արևմուտքից ուղղորդված խաչակրաց արշավանքների դեմ: Եթե արևմտյան
էքսպանսիան հաջողեր, երկիրը կկանգներ
կաթոլիկ արևմուտքի կողմից ֆիզիկական և
հոգևոր ստրկության առաջ: Այս ստրկությունից
Ռուսաստանը փրկվեց նեստորական մոնղոլների
շնորհիվ: Նա կարծում էր, որ մոնղոլների և
Ռուսաստանի հարաբերությունների վատթարացման շրջադարձային պահը Ոսկե հորդայում
իսլամի ընդունումն էր: Երբ իսլամը Ոսկե
հորդայում դավանվող հավատներից մեկն էր և
ոչ թե էթնիկ պատկանելության ցուցիչ, ռուսները
թաթարների հետ պատերազմելու պատճառ
չունեին: Իսլամի նկատմամբ նման կողմնակալ
վերաբերմունքի պատճառը Գումիլյովի գաղափարն էր, որ այն անհաղթահարելի խոչընդոտ է
եվրասիական պետության համար, որն անպատճառ պետք է լիներ ուղղափառ: Միաժամանակ
նա նշում էր, որ ուղղափառ քրիստոնեությունը և
սուննի իսլամն իրենց դինամիկ փոխազդեցության մեջ ձևավորեցին ռուսական քաղաքակրթության հոգևոր հիմքը, որը կազմավորվել էր
բազմազգ գերէթնիկ ամբողջականության հիմքի
վրա [1]:
Իսլամի կարևորությունը նեո-եվրասիականների աշխատություններում
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XX դարի դարավերջին արմատացած
հայեցակարգի նոր տարբերակի՝ նեո-եվրասիականության համար կարևոր է դարձել
Եվրասիայի համակարգային միասնությունը և
կառուցվածքային ամբողջականությունը: Ռուսաստանը, նեո-եվրասիականների ընկալմամբ,
ոչ այնքան Արևմուտքի և Արևելքի խառնուրդ է,
որը
ձևավորվել
է
երկրի
միջանկյալ
աշխարհագրական և մշակութային դիրքի
շնորհիվ, որքան տարածական միջուկ, որի մեջ
որպես բնական բաղկացուցիչ մաս տեղավորվում է Արևելքը: Ընդ որում, նեոեվրասիականները առաջ են քաշում երկու
Արևելքի գոյության տեսություն. արտաքին
արևելք, որի վրա Ռուսաստանը պետք է հենվի
միջազգային հարթակում (իսլամական աշխարհ
և հատկապես հարավ-արևելյան ասիական
երկրներ), և ներքին՝ ռուսական արևելք, որում
արտացոլվում է նրա ոչ եվրոպական ինքնությունը [12, էջ 14]։ Այլ կերպ ասած՝ նեոեվրասիականների Ռուսաստանը, որն անվանվում է «Եվրասիա», իր էությամբ ավելի
արևելյան է, քան արևմտյան։ Եթե դասական
եվրասիականների արևելականությունը կենտրոնացած էր մոնղոլական աշխարհի և
քոչվորության վրա, ապա նեո-եվրասիականները
նախընտրում են թյուրքական աշխարհը՝ և՛
ռուսաստանյան, և՛ միջինասիական: Վերջինս,
իր իսլամացման պատճառով, նրանց կողմից
դիտվում է որպես կարգուկանոնի և կայունության
մարմնացում:
Ըստ
հայեցակարգի
հետևորդների՝ եվրասիական տարածքի փոքրաթիվ ժողովուրդներն այդպես են վերականգնվում
իրենց իրավունքներում և արժանի տեղ
ստանում Ռուսաստանի անցյալում և ապագայում: Կարևոր է ընդգծել, որ նեո-եվրասիականները չեն ընդունում պանթյուրքիզմը,
քանի որ վերջինս կապված է միայն մեկ՝
իսլամական մշակույթի հետ: Նրանք թյուրք
մուսուլման ժողովուրդներին կոչ են անում
գիտակցել իրենց ինքնությունն ու միասնությունը, մշակել դրանք, բայց միայն Ռուսաստանի հետ դաշինքի շրջանակներում: Եվրասիա
աշխարհամասի միասնությունը և հատկապես
համընդհանրությունը հնարավոր է առնվազն
երկու
քաղաքակրթությունների
սինթեզի
միջոցով [12, էջ 15]: Այս միտքը զարգացնում է
խորհրդային փիլիսոփա, քաղաքագետ, հրապարակախոս և հասարակական գործիչ Ա.
Պանարինը, ում կարծիքով ռուս-եվրասիական
պետության գաղափարախոսությունը կարող է
լինել միայն ընդհանրական կառուցվածքով: Եվ
դրան կարելի է հասնել միայն «Մեծ ավանդույթների» սինթեզի միջոցով՝ այդպես է նա
անվանում միաստվածային կրոնների սուրբ
տեքստերը և դրանց համաձայն զարգացած
մշակույթները: Պանարինը նշում էր, որ

Ռուսաստանը բախվում է երեք մարտահրավերների՝ ա) Արևմուտքից, որը պատրաստ է
Ռուսաստանին դուրս մղել իր եվրոպական
սահմաններից, բ) Արևելքից, որը ձգտում է իր
ազդեցության գոտու մեջ պահել ոչ միայն
Կենտրոնական Ասիայի և Անդրկովկասի
«հարազատ» հանրապետությունները, այլ նաև
Ռուսաստանի Դաշնության մաս կազմող
համապատասխան ինքնավար շրջանները, գ)
Խաղաղ օվկիանոսի դինամիկ զարգացող
տարածաշրջանից՝ պատրաստ Ռուսաստանի
Հեռավոր Արևելքի և Սիբիրի «խաղաղ գաղութացմանը»: Հետևաբար, Ռուսաստանի նոր
քաղաքակրթական նախագիծը պետք է ունենա
ներուժ`
արդյունավետորեն արձագանքելու
ժամանակակից երեք մարտահրավերներին:
Մասնավորապես՝ Արևմուտքից եկող մարտահրավերին դիմակայելու համար Ռուսաստանին
հարկավոր է Եվրասիականության գաղափարը
երկու
հարթություններում՝
պետականքաղաքական և քաղաքակրթական: Երկրում
հաստատվելիք նոր դաշնությունը պետք է
համատեղեր տարածաշրջանի երկրների ժողովրդավարական ինքնավարությունն ու նախաձեռնողականությունը՝ մեկ պետականության
մեջ: Միասնական քաղաքակրթական տարածքում
անհրաժեշտ
էր
պահպանել
դրա
բաղկացուցիչ մաս կազմող ժողովուրդների
միասնությունն ու առանձնահատկությունները։
Իսլամական մշակույթի մասին հեղինակը այն
կարծիքին էր, որ այն վերազգային, մայրցամաքային-քաղաքակրթական
մտածողության
հզոր ներուժ ունի: Իսլամական լուսավորականությունը ի վիճակի է հարթել էթնոցենտրիզմի դեֆորմացիաները և վերականգնել
մայրցամաքային մտածողության ընդհանրական
ձևը: Դրա միջոցով էլ հնարավոր կլիներ ընդգծել
ուղղափառ և իսլամական մշակույթների
ծագման ընդհանրությունները: Հետխորհրդային
տարածքի բնակիչները՝ սլավոններն ու մուսուլմանները, ովքեր ապրել են տնտեսական փլուզման դժվարությունները և ազգամիջյան թշնամանքի սարսափները, Պանարինի կարծիքով,
աստիճանաբար վերադառնում են եվրասիական
ինքնությանն ու ընդհանուր ազգային ճակատագրի գոյության ընդունմանը [13]:
Այնուամենայնիվ,
նեո-եվրասիականների
կողմից
թյուրք-մուսուլմանական
աշխարհը
միանշանակ չի ընկալվում, ինչը դառնում է
հայեցակարգի ներսում գոյություն ունեցող
հիմնական հակասականության պատճառը։
Ապագա
Եվրասիայի
այս
բաղկացուցիչը
ընկալվում է դրական, համընդհանուր արժեք
միայն այն դեպքում, եթե ներառված է ռուսական
աշխարհում։
Միևնույն
ժամանակ,
նեոեվրասիականները համարում են, որ կրոնը
պետք է աշխարհիկացվի, ծառայի որպես
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Եվրասիական պետության գաղափարախոսության ճշմարտացիության երաշխիք: Այս համատեքստում
Ռուսաստանում
նեո-եվրասիականության ամենահայտնի գաղափարախոսներից մեկը՝ Ա. Դուգինը հետևյալն է ասում.
«Կրոնական գործոնը զուտ պաշտամունքային
սահմաններից դուրս կգա. այն գետտոյից, ուր
տեղավորել էին իրեն նախկին ագրեսիվ հակակրոնական գաղափարախոսության կրողները:
Ուղղափառությունը կդառնա սոցիալական երևույթ
և սոցիալական ուժ» [15]: Դուգինը իր
«Եվրասիա» կոչվող կուսակցության ծրագրում
առաջ էր քաշում
էթնարխիայի սկզբունքը
(սեփական ավանդույթներով ազգերի ինքնակառավարումը՝ հիմնականում հիմնված դավանաբանական նորմերի վրա): «Եթե դիտարկենք
Ռուսաստանում ավանդական դավանանքների
սոցիալական դերի աճի հեռանկարները եվրասիական սցենարով (առաջին հերթին՝ մուսուլմաններ և ուղղափառներ), ապա այն, անկասկած,
կմեծանա: Սա միանգամայն բնական է»,- գրում է
նա [15]:
Նեո-եվրասիակաները կարծում են, որ
իսլամը թույլ է տալիս ստեղծել կյանքի, կրոնի,
մշակույթի և քաղաքականության ներդաշնակ
միասնություն: Ըստ այդմ՝ Ռուսաստանը պետք է
միջազգային
մակարդակում
հնարավորինս
մոտենա իսլամադավան երկրներին: Բայց, նախ
և առաջ, այն պետք է շահի «իր» մուսուլմանների՝
Ռուսաստանի
Դաշնության
և
Կենտրոնական Ասիայի բնակիչների համակրանքը: Եվրասիականները փորձում են ցույց
տալ
սլավոնների
և
մուսուլմանների
սերտությունը՝ մատնանշելով, որ Ռուսաստանում
երկու
կրոնների
փոխադարձ
հանդուրժողականությունը շարունակվում է
մինչ օրս: Մյուս կողմից, Ռուսաստանը կայսրություն դարձավ հենց իսլամական աշխարհի մի
մասի բռնակցման շնորհիվ: Ստացվում է, որ
Ռուսաստանը չի կարող գոյություն ունենալ
առանց իր մուսուլման ժողովուրդների, իսկ այդ
ժողովուրդները չեն կարող մուտք գործել այլ
քաղաքակրթություններ
կամ
մշակութային
տարածքներ (անգամ նույն թուրքական կամ
իրանական տարածք)՝ առանց իրենց համար
կտրուկ հետևանքների: Միայն ռուսական
աշխարհի հետ միավորումը նրանց թույլ կտա
գտնել համընդհանրություն և կայունություն:
Սակայն,
Դուգինը
նաև
կարևորում
է
Եվրասիայի իսլամական համայնքների յուրօրինակության պահպանման հարցը, քանի որ
կանխատեսում է պետության ղեկավարման մեջ
ավանդույթային
արժեքների
հաստատում։
«Կարծում եմ, որ իսլամական հանրության համար,
ընդհանուր առմամբ, իսլամական ավանդական
համայնքների ինքնակառավարման փորձը չափազանց կարևոր է: Հատկապես պետք է ընդգծել, որ

չնայած իսլամիստական նախագծին, որը ժխտում է
իսլամ դավանող ժողովուրդների տարբեր մշակույթների բազմազանությունը, Եվրասիականությունը, ընդհակառակը, բարձրագույն արժեք է
տեսնում այդ ժողովուրդներից յուրաքանչյուրի
ինքնության մեջ: Թաթարական իսլամական համայնքները տարբերվում են կովկասյան իսլամական
համայնքներից. ես ուզում եմ ասել, որ դրանք
տարբեր են լինում: Դժվար թե հնարավոր լինի
խոսել որևէ հստակորեն ամրագրված տիպի
մասին: Միավորված լինելով միանշանակորեն ճանաչված աստվածաբանական նորմերով՝ մուսուլման հասարակությունը պետք է մնա համայնքային
առումով տարբերակված՝ այդպիսով պահպանելով
իսլամադավան
ժողովուրդների
մշակույթների
լիարժեքությունն ու ամբողջ բազմազանությունը»,գրում է նա [15]։
Հետաքրքիր է, որ Դուգինը, եվրասիական
իսլամի մասին պատմական ակնարկ անելով,
ընդգծում է իսլամ դավանող Ոսկե հորդայի
խաների կրոնական հանդուրժողականությունը.
«Մոնղոլները պաշտպանում էին իրենց հպատակների հավատը՝ անկախ իրենց դավանած
հավատի տարբերությանը: Երբ Խան Բերկեն
ընդունում է իսլամը, Խան Սարտակը դավանում է
քրիստոնեություն, իսկ Խան Թոխտան անցնում է
շամանիզմի. նրանք չեն տարածում իրենց ընտրությունը հպատակների վրա՝ թույլ տալով նրանց
հետևել իրենց կրոնական ավանդույթներին: Երբ
Խան Ուզբեկը ընդունում է իսլամը, և հենց այդ
կրոնն է դառնում գերակշռող Ոսկե հորդայում, նա
ոչ միայն չի պարտադրում իսլամը իր հպատակներին, այլև չի սահմանափակում Ուղղափառության քարոզը մոնղոլական ազնվականության
շրջանում» [7, էջ 101]։
Հատկանշական է, որ նույն պատմական
իրադարձությունը բոլորովին այլ ձևերով են
մեկնաբանում Գումիլյովը և Դուգինը: Ի
տարբերություն Գումիլյովի, Դուգինը կարծում է,
որ Ոսկե հորդայում իսլամի ընդունմամբ
թյուրքերի և ռուսների միությունը չի թուլացել:
Մուսուլման խաները նպաստում էին ուղղափառության տարածմանն ու ամրապնդմանը, ուստի
եվրասիական քաղաքակրթությունը շարունակում էր գոյություն ունենալ: Ժամանակակից
մուսուլմաններին անդրադառնալիս Դուգինը
առանձնացնում է եվրասիականության համար
իսլամի մեջ բարեկամական և թշնամական
տարրեր: Ըստ Դուգինի՝ եվրասիական և
իսլամական քաղաքակրթությունները «ոչ թե
հակասական, այլ մրցակցային քաղաքակրթական
մոդելներ են»[8]: Բայց այդպիսի խաղաղ
մրցակցության
հնարավոր
է
հասնել
մուսուլմանների միայն որոշակի փոքր խմբի
հետ: Նա նշում է, որ մուսուլմանները կարող են
դառնալ
եվրասիական
քաղաքակրթության
մասը՝ Իսլամական պետության և իսլամիզմի
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տեսության բացահայտ մերժման միջոցով [8]:
Իսլամում շիաները «մտածող, մշակութային և
սիրալիր» մարդիկ են: Մյուս բևեռում են
գտնվում, այսպես կոչված, իսլամիստները: Այս
մարդիկ, ովքեր, ըստ Դուգինի, իսլամը
ներկայացնում են սուննիական տարբերակով,
իսկական աղանդ են: Նրանց դեմ կարելի է և
պետք է պայքարել: Ինչ վերաբերում է սուննի
իսլամին առհասարակ, ապա այն պետք է
բարեփոխվի։ Սակայն, խնդիրն այն է, որ
Դուգինն ապրում է ոչ թե Իրանում, այլ
Ռուսաստանում, որտեղ մուսուլմանների մեծ
մասը սուննիներ են, իսկ շիաները փոքրամասնություն են և ներկայացված են հիմնականում
երկրի ոչ բնիկ իսլամադավան բնակչության
տեսքով: Հաշվի առնելով այն փաստը, որ
Դուգինը հավասարեցնում է իսլամիզմը և սուննի
իսլամը, մուսուլմանների համար, փաստորեն,
տեղ չի լինելու ապագա Եվրասիական
պետությունում [9]։
Ռուսաստանի մուսուլմանների վերաբերմունքը եվրասիականությանը
Քննարկելով կրոնի վերաբերյալ ռուս
ուղղափառ եվրասիականների գաղափարները,
կարևոր է նաև անդրադառնալ վերոնշյալ
հարցում Ռուսաստանի մուսուլմանների առաջ
քաշած տեսակետներին։ Երկար ժամանակ
թյուրք իսլամադավան ժողովուրդները եվրասիականության մեջ միայն քննարկման թեման
էին, բայց ոչ դրա հեղինակները: Սակայն, վերջին
տարիներին եվրասիականության մեջ նկատելի
փոփոխություններ են տեղի ունեցել. այս
գաղափարական հայեցակարգն ընդունվում և
վերաիմաստավորվում է թյուրքական ծագմամբ
ռուսների և Ռուսաստանաբնակ մուսուլմանների
կողմից: Նման ակտիվություն ցուցաբերելու
պատճառներից է Ռուսաստանի մուսուլմանների
հոգևոր
առաջնորդների
ունեցած
դերը՝
Ռուսաստանի արտաքին հարաբերություններում։ Մուսուլման հոգևոր առաջնորդները դառնում են կամուրջ՝ արտասահմանյան իսլամական
երկրների
և
կառավարությունների
հետ
հարաբերություններում և հնարավորություն են
ունենում ազդել դրանց ընթացքի վրա՝
համապատասխան Ռուսաստանի արտաքին
քաղաքական շահերի: Ռուսաստանի «եվրասիական տարածվածությունը» մերձավոր և
հեռավոր արտերկրում նաև բարելավում է
Ռուսաստանի մուսուլմանների կարգավիճակը
իսլամական աշխարհում: Եվրասիականությունը
հզոր գործիք է պետական գաղափարախոսության և ազգային ինքնության մեջ իսլամի
համար
դրական
ճանաչում
ստանալու
ճանապարհին:
Եվրասիականության
մեջ
իսլամական
կառույցների
ակտիվացումը
պայմանավորված է նաև շահութաբերության
գործոնով. 2006–2015 թթ. Ռուսաստանում

հասարակական
կազմակերպություններին
տրված նախագահական դրամաշնորհներից
շատերը ուղղվել են Ռուսաստանի Ուղղափառ
եկեղեցուն և այն հաստատություններին, որոնք
առնչվում են Ռուսաստանի հայրենասիրական
գաղափարներին ու պաշտպանում են այն
արևմտյան լիբերալիզմից [1, էջ 111]: Թյուրքմուսուլմանական եվրասիականությունը ՌԴ-ի
ոչ ռուս ժողովուրդներին հնարավորություն է
տալիս հայտարարել իրենց մասին, հօգուտ
նրանց է ծառայում որպես հիմնական փաստարկ՝ իրավասու լինել տարածաշրջանային
մարմիններում իշխանությունը «վերցնելու»
հարցում: Այն թույլ է տալիս ամրապնդել իսլամի
արժեքը,
ազգային
ավանդույթները
և,
հետևաբար, ինքնավարությունը, մյուս կողմից՝
չի պարունակում քաղաքական ռիսկ: Թյուրքմուսուլմանական եվրասիականությունը, որը
բավականին հավատարիմ է Ռուսաստանին, ոչ
մի կերպ չի գործում որպես անջատողական
դոկտրին: Այն փորձում է հատուկ տեղ հատկացնել իսլամադավանների համար Եվրասիայի
կառուցման գործում, բայց այնպիսի Եվրասիայի,
որն աշխարհագրորեն կհամապատասխանի
ռուսական պետությանը: 2014 թ. վերջին՝ X
միջազգային իսլամական ֆորումի պատվիրակների հետ խոսելիս, Ռուսաստանի Դաշնության
Մուսուլմանների Հոգևոր Կառավարման
և
Ռուսաստանի Մուֆթիների Խորհրդի նախագահ Ռավիլ Գայնուտդինը Եվրասիականությունը նախանշեց որպես ժամանակակից
Ռուսաստանի
համար
ամենաբարենպաստ
պետական
գաղափարախոսություն:
Ըստ
Գայնուտդինի՝
Եվրասիականության
առաջ
քաշած գաղափարները երկրում բնակվող
տարբեր հավատի ներկայացուցիչներին թույլ են
տալիս իրենց հանգիստ զգալ. «Եվրասիական
ինքնությունն այսօր ներառում է համաշխարհային
կրոնների ավանդական արժեքների պաշտպանություն, միասին ապրելու ունակության ճանաչում,
միջանկյալ ճանապարհի նախապատվություն, որի
շրջանակներում ժամանակակից մարդու կենսակերպը ներդաշնակորեն զուգորդվում է կրոնական
սովորույթների հետ» [5]: Գայնուտդինը շեշտեց
եվրասիական ինտեգրման կարևորությունը, որն
ունի հոգևոր հարթություն: Այս հոգևոր
ինտեգրման օղակներից մեկը Գայնուտդինի
կարծիքով «Ղրիմի վերադարձն էր». «Ղրիմը
կրկին դառնում է Եվրասիական տարածականության ամենակարևոր կենտրոնը, ինչպես որ կար
յոթ դար առաջ»: Նույն ելույթում նա նշում է «Ելք
դեպի Արևելք» (Исход к Востоку)՝ եվրասիական
շարժման գլխավոր գրքերից մեկը` որպես
հետխորհրդային
տարածքում
ինտեգրման
ժամանակակից
կարգախոս
[20]:
2000ականների սկզբին Մուսուլմանների կենտրոնական հոգևոր տնօրինության նախագահ
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Թալգաթ Թաջուդդինը նույն թեմայով խոսելիս
ասաց հետևյալը. «...Ռուսաստանում ապրող
յուրաքանչյուր ժողովուրդ, բոլոր ավանդական
դավանանքների ներկայացուցիչները կարող են
Եվրասիականության մեջ իրենց համար արժանի
տեղ գտնել, զարգացնել և ամրապնդել իրենց
ինքնությունը, բայց ոչ թե ի հակադրություն
ընդհանուր համառուսական ամբողջությանը, այլ
ընդհակառակը՝ հարստացնելով մեր ընդհանուր
եվրասիական մշակույթի գանձարանը, եվրասիական մեծ քաղաքակրթությունը» [20]:
Պետք է նկատի ունենալ նաև, որ
Ռուսաստանի Դաշնությունում եվրասիականության նոր միտումներ կրող տարբեր իսլամական
ինստիտուտները (Ռուսաստանի թյուրք ժողովուրդների
համագումար,
մուֆթիատների
գործունեությունը համակարգող հանձնաժողով)
մշակում են հայեցակարգի իրենց տարբերակը:
Համաձայն
այդ
մշակումների՝
թյուրքիսլամադավան ժողովուրդները միակն են, որ
իսկապես մարմնավորում են Եվրասիան և
կազմում են դրա միջուկը: Ռուս ժողովուրդը
դիտվում է որպես բացառապես եվրոպական
տարր՝ խորթ Եվրասիային, իսկ Ռուսաստանն
այլևս ոչ թե մեծ տերություն է, այլ միայն
Եվրոպայի ամենահետադիմական հատվածը
[20]: Այսպիսով, Ռուսաստանին առաջարկվում է
ինքնահռչակվել գոնե մասամբ թյուրքական և
իսլամական պետություն. հակառակ պարագայում,
նա
չի
կարողանա
խուսափել
փլուզումից, չի կարողանա վերահսկողություն
պահպանել Կենտրոնական Ասիայում, և առավել
ևս՝ չի կարող դառնալ Մերձավոր Արևելքի
երկրների
ճանաչված
առաջնորդ,
որոնք
համարվում են Ռուսաստանի «բնական»
դաշնակիցներ [12, էջ 7]:
Հետևելով եվրասիականության հայեցակարգային զարգացմանը՝ պետք է նշել, որ այն
Ռուսաստանում
աստիճանաբար
փիլիսոփայական ուղղությունից վերածվեց քաղաքական
գաղափարախոսության.
2001 թ.
հայտարարվեց «Ռուսաստանի Եվրասիական
կուսակցության» ստեղծման մասին [18, էջ 9]:
Կարևոր է ընդգծել, որ դրա առաջնորդ ԱբդուլՎախեդ Նիյազովը իսլամ ընդունած ռուս է: Նա
համարձակորեն
վիճարկեց
Դուգինի
և
Թաջուդդինի տեսլականները Եվրասիական
Ռուսաստանի վերաբերյալ, որոնք ուղղափառ
քրիստոնեությունը
տեսնում
էին
որպես
Ռուսաստանի մյուս հավատների «մեծ եղբայր»
և միավորող: Նիյազովը մերժեց Եվրասիայում
տիրելու
ռուսական
հավակնությունը
և
կանխատեսեց էթնիկ ռուսների ֆիզիկական
անխուսափելի անկում, ինչը նրանց կստիպի
հրաժարվել իրենց առաջատար դերից ոչ ռուս
մուսուլման
ժողովուրդների
նկատմամբ:
Նիյազովն իր կուսակցության նպատակը

համարում էր «շեշտել, որ Ռուսաստանը
քրիստոնյա-իսլամական տերություն է, և ոչ թե
միայն սլավոնա-քրիստոնեական երկիր» [25, էջ
108]: Նիյազովի համար եվրասիականությունը
նախ և առաջ Խորհրդային Միությունը վերականգնելու գործիք էր: Նա հավատում էր
«միության վերակառուցմանը»՝ Ռուսաստանի,
Կենտրոնական Ասիայի, Արևելյան Եվրոպայի և
Սևծովյան
տարածաշրջանի
եվրասիական
ժողովուրդների միջև [25]:
Եվրասիականության մեջ Ռուսաստանի
մուսուլմանների դերի արմատապես տարբերվող
տեսլական առաջարկեց Հեյդար Ջեմալը՝ ոչ
միանշանակ ընդունվող իսլամադավան մտածող, փիլիսոփա և հայտնի մեդիա գործիչ:
Ջեմալի առաջարկած իսլամական եվրասիականության մոդելը ավելի վսեմ և հեղափոխական էր, քան այն երկրորդական դերը, որը
Դուգինը վերապահում էր Ռուսաստանի մուսուլմաններին: Ջեմալը դրական վերաբերմունք
չուներ մոնղոլական ժառանգության հանդեպ։
Ընդհակառակը՝ նա ծաղրում էր նեո-եվրասիականների
աշխարհաքաղաքական ծրագրերը՝ համարելով դրանք մոնղոլական ավանդույթի կապկում: Նեո-եվրասիականության
Ջեմալի այլընտրանքային տարբերակը հնդեվրոպական բնույթ ուներ։ Նա հղում էր անում
Ալեքսանդր Մակեդոնացուն, ով միավորելով այն
աշխարհագրական տարածքը, որը հիմա իսլամական
աշխարհի
հիմքն
է՝
ձևավորեց
հելլենիզմը։ Ինչն էլ, իր հերթին, Ջեմալի կարծիքով, հող նախապատրաստեց քրիստոնեության
և իսլամի ձևավորման համար։ Ջեմալի
աշխատություններում Ալեքսանդրը հիշատակվում է որպես մի անձնավորություն, ով
կատարեց «հեղափոխական գլոբալիզացիայի»
առաջին փորձը։ Ջեմալը մերժում էր բուն
«ավանդական իսլամի» գաղափարը և, մասնավորապես, պետության կողմից նշանակված
Ռուսաստանի
մուսուլման
առաջնորդների
հեղինակությունը [26, էջ 114]:
Ներկայումս,
իսլամական
աշխարհը
Ռուսաստանի հավանական դաշնակիցն է
ընդդեմ Արևմուտքի: Ռուսաստանում մուսուլմանների դեմոգրաֆիայի փոփոխումը, ինչպես
նաև անջատողական շարժումները և ազգային
ինքնության ստեղծումը, Ռուսաստանի գոյատևման մարտահրավերներն են, որոնք սրվում
են տարածաշրջանում իսլամական ֆունդամենտալիզմի մեծացման հետ միասին [27, էջ 18]:
Հավանաբար հենց այս մարտահրավերներից
ելնելով է Վ. Պուտինը, մեջբերելով Կ. Լեոնտևին
նշում, որ Ռուսաստանը միշտ զարգացել է որպես
բարդ
կառուցվածք
ունեցող
պետական
քաղաքակրթություն: Իր պատմական ժառանգության մեջ այն ներառել է քրիստոնեությունը,
իսլամը, բուդդայականությունը, հուդայակա-
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նությունը և այլ կրոններ, որոնց առանձնահատկությունները միշտ հաշվի էին առնվում
ռուսական պետությունում [4]: Այս համատեքստում միակ հենքը, որը կարող է ծառայել
որպես եվրասիական ինտեգրման գործոն, այն
գաղափարական կառույցներն են, որոնք
իմաստավորում են Ռուսաստանում և, ավելի
լայն՝ ԱՊՀ երկրներում ընթացող տնտեսական,
քաղաքական, սոցիալական և մշակութային
գործընթացները: Եվ այստեղ նույնպես կարևոր
դեր է խաղում կրոնական գործոնը: Երկրի
համար ճգնաժամային շրջանում կրոնը դառնում
է ամենաազդեցիկ գործոններից մեկը, քանի որ
այն կապված է արժեքային և աշխարհայացքային սկզբունքների հետ [23, էջ 2]: Հենց
այս համատեքստում էլ կարելի է դիտարկել 2015
թ. սեպտեմբերին Մոսկվայում գլխավոր մզկիթի
պաշտոնական բացումը: Մզկիթի կառուցման
նպատակն էր մարմնավորել իսլամի և ռուսական
տերության միջև դաշինքը։ Մզկիթի մինարեթները պետք է այցելուներին հիշեցնեն ինչպես
Մոսկովյան Կրեմլի Սպասկայա աշտարակը,
այնպես էլ Կազանյան Կրեմլի Սյեմեբիկի
(Söyembikä) աշտարակը [26, էջ 114]: Ըստ
Գայնուտդինի՝
սա
ապացուցում
է,
որ
Ռուսաստանի
մուսուլմաններն
իսկապես
«ռուսական քաղաքակրթության եվրասիական
հիմքն են» [10]: Նախագահ Պուտինը մասնակցել
է մզկիթի բացման արարողությանը: Ռուսաստանի քաղաքական էլիտան ողջունել է
Գայնուտդինի առաջ քաշած պարադիգմը, որը
ներկայացնում
է
Ռուսաստանը
որպես
Մոսկովյան Ռուսիայի, կայսերական Ռուսաստանի, ԽՍՀՄ և Ոսկե հորդայի իրավահաջորդ:
Պետք է նշել նաև, որ Գայնուտդինը մեծ
աջակցություն էր ցուցաբերում Պուտինի առաջարկած Եվրասիական տնտեսական միություն
ստեղծելու գաղափարին: Այն Գայնուտդինը
դիտարկում էր որպես «մուսուլմանական
միություն», որը «լիովին համապատասխանում է
ռուս
մուսուլմանների
նկրտումներին»
[3]:
Առհասարակ,
Ռուսաստանի
Դաշնության
իշխանությունները՝ ընդհուպ առաջին դեմքի
մակարդակով, գնալով ավելի մեծ ուշադրություն
են
դարձնում
երկրի
իսլամադավան
ազգաբնակչությանը: Դրա վառ օրինակներից է
ՌԴ նախկին նախագահ Դ. Մեդվեդևի 2009 թ.
ելույթը Սոչիում՝ Հյուսիսային Կովկասում
իսլամական կազմակերպություններին աջակցելու համար հրավիրված հանդիպման ժամանակ:
Այստեղ նախագահը մուսուլմաններին կոչ արեց
լրատվամիջոցներով և ինտերնետային կայքերի
միջոցով ակտիվորեն քարոզել իրենց կրոնը: Նա
ասաց, որ նախագահի աշխատակազմը պատրաստ է համակարգել իսլամական հոգևոր
առաջնորդների աշխատանքներն այս ուղղությամբ:
Դմիտրի
Մեդվեդևը
խոստացավ

համապարփակ
պետական
աջակցություն՝
իսլամական առաջնորդներին և մուֆթիականությանը: Ընդգծելու համար իշխանությունների
դրական վերաբերմունքը Ռուսաստանի իսլամական համայնքի հանդեպ՝ նա հավանություն
տվեց Չեչնիայի Ինքնավար Հանրապետության
նախագահ Ռամզան Կադիրովի առաջարկին՝
բացառել «Իսլամիստ ծայրահեղական» արտահայտությունը
լրատվամիջոցներից:
«Մենք
չպետք է ծայրահեղականներին անվանենք իսլամիստ ծայրահեղականներ: Ավազակների ճիշտ
անվանումը պարզապես ավազակ է, այստեղ չկա
կրոնական
բովանդակություն»,
շեշտեց
Մեդվեդևը [11]: Շարունակելով ներկայացնել
Եվրասիականության՝ որպես քաղաքական գաղափարախոսություն վերաձևման գործընթացը,
կարևոր է նշել նաև Ղազախստանի Հանրապետության նախկին նախագահ Նուրսուլթան
Նազարբաևի կողմից 1994 թ. Մոսկվա կատարած պաշտոնական այցի ժամանակ առաջ քաշած Եվրասիական միություն ստեղծելու առաջարկը: Ռուսաստանի նախագահ Վ. Պուտինն
իր հերթին հայտարարեց «Եվրասիական նախագիծ» կազմելու մասին: Այն, ինչպես նախագահ Պուտինը բացատրեց, պետք է միավորեր
Ռուսաստանի և հետխորհրդային տարածքի
անկախ հանրապետությունների քաղաքական
ուժերի լայն շրջանակ: Ինչն էլ ի կատար ածվեց
2014 թ.՝ եվրասիական տնտեսական միության
մասին պայմանագիր կնքելուց հետո։
Եզրակացություն
Այսպիսով, չնայած իր արտաքին բազմազանությանը, եվրասիականությունն ունի մտքի
իրական՝ հայեցակարգային միասնություն: Այն
մերժում է զարգացման եվրոպական ուղին՝
դրան
հակադրելով
զարգացման
իր
այլընտրանքային տեսլականը։ Զարգացման այդ
տարբերակում թյուրքական աշխարհին և
իսլամին տրվում է պատվավոր տեղ։
Հայեցակարգի հիմնադիրներից մինչև նեոեվրասիականներ՝ բոլորը կիսում են այն
կարծիքը, որ իսլամը և թյուրք-մուսուլմանական
մշակույթը
ռուսական
քաղաքակրթության
անբաժանելի մասն են և դրա յուրօրինակությունն ապահովող բաղադրիչը։ Այնուամենայնիվ, գրեթե բոլոր ռուս եվրասիականները
համակարծիք են այն հարցում, որ ապագա
եվրասիական պետությունը պետք է լինի
ուղղափառ տերություն, որում միանշանակ
կհարգվեն իսլամական ավանդույթները և
համայնքային առանձնահատկությունները։
Իսլամի՝ ուղղափառությանը երկրորդելու
այս գաղափարը ներկայումս Ռուսաստանի
մուսուլման համայնքի մոտ միանշանակ չի
ընդունվում։ Սա կարևոր խնդիր է, քանի որ
իսլամական
աշխարհը
Արևմուտքի
դեմ
Ռուսաստանի հավանական դաշնակիցն է:
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Իսլամադավանների ժողովրդագրության փոփոխումն ու աճը, անջատողական շարժումները և
ազգային, ոչ թե իսլամական ինքնության
ստեղծումը, Ռուսաստանի գոյատևման մարտահրավերներն են, որոնք սրվում են տարածաշրջանում իսլամական արմատականության
մեծացմամբ։ Երկրի մուսուլման հոգևոր առաջնորդներն ու մտավորականները եվրասիականության իրենց այլընտրանքային տարբերակն են
առաջարկում։ Համաձայն այդ տարբերակի՝
եվրասիական ապագա պետության կորիզը
իսլամական աշխարհն է, որին էլ պետք է
պատկանի առաջնորդողի դերը։
Փաստորեն, ռուսական եվրասիականությունում ուղղափառությանը, որպես կրոնական
ուղղություն, առաջնային նշանակություն տալու
արդյունքում ստացվում է, որ
Եվրասիան
մշակութային առումով միավորելն ու ռուսական
ուղղափառության և իսլամի յուրօրինակ սինթեզ
ստեղծելը դեռևս հավանական չէ:
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Որոշումների կայացման համակարգերը բժշկության մեջ
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Հանգուցաբառեր՝ Որոշումների կայացման համակարգեր, բժշկական որոշումների
կայացման համակարգեր (CDSS համակարգ), արդյունավետության բարձրացում,
առողջապահական ոլորտ
Системы принятия решений в медицине
Габриелян А. А.
аспирант, АГЭУ, Факультет информатики и статистики
gabrieliananna5@gmail.com
Аннотация:Термин «система принятия решений» (DSS) - это компьютерная система, которая, собирая и
анализируя информацию, может влиять на процесс принятия решений менеджером (лицом, принимающим
решения).Системы принятия решений имеют множество приложений. В этой статье исследуется применение
систем принятия решений в системе здравоохранения и представлена история происхождения этих систем с 60х и 70-х годов до наших дней. В статье также представлены типы медицинских систем принятия решений, а
также многочисленные европейские и российские примеры принятия медицинских решений с узким
профессиональным применением. В статье также описывается применение и развитие систем принятия
решений с географической точки зрения.
Ключевые слова: Системы принятия решений, системы принятия решений в медицине (CDSS), повышение
производительности, здравоохранение.

Decision Support System in medicine
Gabrielyan A. H.
aspirant, ASUE,Faculty of Computer Science and Statistics
gabrieliananna5@gmail.com
Abstract: The decision support system (DSS) is a computer system which can influence the decision-making process of
the manager (decision maker) by gathering and analyzing the information. Decision support systems have many
applications. This article studies the use of decision support systems in the healthcare system and presents the history of
the orisins of these systems from the 60s and 70s to the present. The article also presents the types of Clinical decision
support systems, as well as the numerous European an Russian examples of Clinical decision support with narrow
professional application. The article also describes the application and development of decision support systems from a
geographical point of view.
Keywords: Decision Support System, Clinical Decision Support System (CDSS), productivity, healthcare.

Որոշումների կայացման համակարգ (DSS)
տերմինը համակարգչային համակարգ է, որը,
հավաքելով և վերլուծելով տեղեկատվությունը,
կարող է ազդել ղեկավարի(որոշում կայացնողի)
որոշումների կայացման գործընթացի վրա:
Որոշումների կայացման համակարգերը ունեն
կիրառության բազմաթիվ ոլորտներ: Այս հոդվածում ուսումնասիրվել է որոշումների կայացման
համակարգերի կիրառությունը առողջապահության ոլորտում և ներկայացվել է այդ համակարգերի ծագման պատմությունը՝ 60-70–ական
թվականներից մինչև մեր օրեր: Հոդվածում
ներկայացվել է նաև բժշկական որոշումների
կայացման համակարգերի տեսակները, ինչպես
նաև ուսումնասիրվել է նեղ մասնագիտական
կիրառություն ունեցող բժշկական որոշումների
կայացման Եվրոպական և Ռուսաստանյան
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բազմաթիվ օրինակներ: Հոդվածում տրվել է նաև
որոշումների կայացման համակարգերի կիրառման
և
զարգացման
նկարագրությունը
աշխարհագրական տեսանկյունից:
Բժշկության մեջ որոշումների կայացման
համակարգի (DSS համակարգ) կիրառության
խնդիրն բավականին հին պատմություն ունի:
1990-ին հրապարակված ակնարկում,[2] որը
հիմնված է Բժշկական ինֆորմատիկայի 5-րդ
Համաշխարհային կոնգրեսի նյութերի վրա,
լայնորեն քննարկվում էր բժշկական DSS համակարգի խնդիրը: Գրեթե 30 տարի անց այս
թեմայի վերաբերյալ շարունակվում են հրատարակվել նաև այլ ակնարկներ [2, էջ 827–836; 3],
որոնք ցույց են տալիս, որ չնայած համակարգչային մեծ առաջընթացին, մեքենայական
ուսուցման մեթոդներին և արհեստական ինտե-

լեկտին, բժշկության մեջ DSS-համակարգի լայն
գործնական կիրառումը դեռևս ձեռք չի բերվել և
այդ խնդրի հրատապությունը մնում է ակտուալ:
Պետք է նշել, որ միայն 2018 թ.-ին Մոսկայի HSEն (Higher School of Economics (Национальный
исследовательский университет "Высшая школа
экономики")) անցկացրեց աշխատանքային
խմբերի երեք հանդիպում (80, 81, 82), որը
նվիրված էր «Արհեստական բանականություն և
որոշումներ կայացնելու համակարգերը բժշկության
մեջ» թեմային:
Նույն թեմայով մեկ այլ հանդիպում տեղի
ունեցավ Բուրդենկոյի նյարդավիրաբուժության
Բժշկական հետազոտությունների ազգային
կենտրոնի 83-րդ աշխատանքային խմբում: Նույն
խնդիրները քննարկվել էին 2019-ին Մոսկվայում
Ազգային բժշկական պալատում «Թվային
բժշկություն. Էլեկտրոնային առողջությունից
մինչ արհեստական ինտելեկտ» սիմպոզիումի
ժամանակ: Տարբեր օտարերկրյա վերլուծական
և ֆուտուրոլոգիական աղբյուրներ (Gartner,
Medical Futurist, BrightTalk և այլն) անընդհատ
թողարկում են նյութեր, որոնք շեշտում են
արհետական ինտելեկտուալ տեխնոլոգիաների
կարևորությունը և այդ տեխնոլոգիաների հիման
վրա վրա բժշկության մեջ ժամանակակից DSS
ստեղծելու հեռանկարները: [3; 4, էջ 139]
Սկզբնապես 1970-1990 թթ. «փորձագիտական բժշկական համակարգեր» տերմինը առավել
հաճախ ենթադրում էր գործառույթների իրականացում, որոնք այս կամ այն կերպ օգնում են
բժշկին ճիշտ կլինիկական ախտորոշում կատարել: Իհարկե ժամանակի ընթացքում այս
տերմինի հասկացողությունը փոխակերպվել և
ընդլայնվել է: Բժշկական որոշումների աջակցության համակարգերը սկսեցին անվանել այնպիսի
ծրագրերը, որոնք օգնում են բժիշկներին ամենաարդյունավետ որոշումները կայացնել հիվանդի
բուժման գործընթացում և նվազեցնում էին
բժշկական սխալները:
Բժշկական որոշումների կայացման համակարգեր թեմայի վերաբերյալ հրապարակում-
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ների դինամիկան մեր երկրում ցույց է տալիս
մշտական աճ, որը հատկապես զգալի է վերջին
տարիներին:
Առողջապահական հաստատություններում
DSS-ի ներդրման արդյունավետությունը կարելի
է օբյեկտիվորեն գնահատել` հաշվի առնելով
կլինիկական, կազմակերպչական և տնտեսական
արդյունավետությունը: Որպես կլինիկական
արդյունավետության չափանիշ, փորձագետները
անվանում են այնպիսի ցուցանիշներ, ինչպիսիք
են դեղերի նշանակման և բժշկական հետազոտությունների ուղեգրերի թվի նվազումը, ախտորոշիչ ուսումնասիրությունների ճշգրտության,
արդյունավետության
և
տեղեկատվության
պարունակության
բարձրացումը,
որոշակի
ժամանակահատվածում քրոնիկ հիվանդությունների սրացման թվի նվազումը, հիվանդացության ընդհանուր նվազումը, բուժման
համապատասխանության աստիճանի բարձրացումը: Համակարգի կազմակերպչական արդյունավետության առավել համարժեք ցուցիչը
կարելի է համարել հաշվետու փաստաթղթերի
պատրաստման ժամանակ բժշկական անձնակազմի աշխատանքային ժամանակի կրճատումը: Բժշկական որոշումների կայացման
համակարգերը նախատեսված է այնպիսի
խնդիրներ լուծելու համար, ինչպիսիք են
ախտորոշման գործընթացում աջակցությունը,
համապատասխան դեպքերի որոնումը, թերապիայի վերահսկումը և պլանավորումը, օրինաչափությունների ճանաչումը և մեկնաբանությունը: Այսպիսի համակարգերի կարևոր
գործառույթը «լավագույն փորձի» տարածումն
է,որը օգնում է նաև դեղատոմսի նշանակման
համար և, անհրաժեշտության դեպքում, սահմանված բուժումը կարգավորելու համար:
Այնուամենայնիվ, դրանց շրջանակն ընդգրկում է
առողջապահության բոլոր մակարդակները:
Ստորև աղյուսակով ներկայացված է
բժշկական որոշումների կայացման ներդրման
աճման դինամիկան ըստ տարիների՝
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Ինչպես երևում է գրաֆիկից բժշկական
որոշումների կայացման համակարգերը ունեն
աճելու տենդենց: Սակայն ուշագրավ է այդ
համակարգերի ծագման պատմությունը: Այժմ
քննարկենք բժշկության մեջ DSS-ի պատմությունը և դրանց կիրառման ոլորտը: Բժշկության
մեջ արհեստական բանականության օգտագործման ուսումնասիրությունները սկսվել են 60ականների վերջին և 70-ականների սկզբին: 20–
րդ դարում սկսեցին զարգանալ այնպիսի
համակարգեր, ինչպիսին է AAHelp- ը (Լիդսի
համալսարան), որն ուսումնասիրում է ցավի
պատճառները և որոշում կայացնում վիրահատության
անհրաժեշտության
մասին,
INTERNIST
համակարգը
անդրադարձավ
դիտարկվող ախտանիշների և մի շարք այլ
համակարգերի հիման վրա ախտորոշում
կատարելու հարցին: Ամենահայտնի լուծումը,
որը համարվում է բժշկության հետագա
փորձագիտական համակարգերի նախատիպը,
ՍԹենֆորդում մշակված MICIN համակարգն էր,
որը նախատեսված էր օգնելու մասնագետներին
վարակիչ հիվանդությունների բուժումն ախտորոշելու և համապատասխան նշանակումներ
կատարելու հարցում: Հայտնի դասական
համակարգերի օրինակներն են Germwatcher-ը,
որը մշակվել է համաճարակաբաններին օգնելու
համար, PEIRS համակարգը, որը նախատեսված
է քիմիական պաթոլոգիայի զեկույցները մեկնաբանաբանելու համար, Puff համակարգը,որը
նախատեսված է ֆունկցիոնալ թոքային թեստի
արդյունքները մեկնաբանելու համար, HELP–ը
հիվանդանոցային տեղեկատվական ամբողջական համակարգ է, որը հիմնված է արհեստական
բանականության տեխնոլոգիաների վրա, SETHը նախատեսված է թմրամիջոցներից թունավորության վերլուծության համար: Ինչպես նաև
Vitek2 Compact, BD Phoenix, MicroScan և այլն
համակարգերը,որոնք նախատեսված են կլինիկական մանրէաբանության ոլորտում վերլուծություններ իրականացնելու համար:
Գրեթե միևնույն ժամանակ, Ռուսաստանում մշակվել են նաև բժշկության մեջ մի շարք
բժշկական որոշումների կայացման համակարգեր, որոնք բնութագրվել են այդ ժամանակաշրջանում բավականին բարձր մակարդակի և
գործնական նշանակությամբ: Օրինակ՝ «ДИН»
համակարգը
արտակարգ իրավիճակներում
սինդրոմային ախտորոշման ավտոմատացված
համակարգ է, որը ստեղծվել է Մոսկվայի
մանկաբուժության հետազոտական ինստիտուտում:
«Айболит»
ծրագրային
համալիրը
երեխաների արյան շրջանառության սուր
խանգարումների ախտորոշման, դասակարգման
և շտկման համար նախատեսված համակարգ է:
Սանկտ Պետերբուրգի մանկաբուժական բժշկական ակադեմիայի և Սվերդլովսկի մարզային
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մանկական կլինիկական հիվանդանոցի կողմից
մշակված «ДИНАР» փորձագիտական ախտորոշիչ համակարգը թույլ է տալիս հեռակա
վերահսկողություն իրականացնել հիվանդների
հետ: Երեխաների ժառանգական հիվանդությունների
վերահսկման
համակարգը
«ԴԻԱԳԵՆ»-ը, ստեղծվել է Մոսկվայի մանկաբուժության և մանկական վիրաբուժության
հետազոտական ինստիտուտում,ինչպես նաև
Ռուսաստանի բժշկական գիտությունների ակադեմիայի բժշկական գենետիկական հետազոտությունների
կենտրոնում
մշակվել
է
քրոմոսոմային
պաթոլոգիայի
SYNGEN
համակարգը և մի շարք այլ համակարգեր:
Այնուամենայնիվ, իրենց ժամանակի համար
առաջադեմ
այս
համակարգերն
արդեն
զգալիորեն հնացել են, և դրանց փոխարինման
եկան ավելի առաջատար ՏՏ գործիքներով,
ալգորիթմներով, մեթոդներով, ինչպես նաև
օգտագործված բժշկական գիտելիքներով համակարգեր:
2000
թվականից
մինչ
օրս
հաջողությամբ
զարգանում
են
հետևյալ
համակարգերը՝ [1]
 IndiGO (Արքիմեդես) - ապահովում է կլինիկական, ֆիզիոլոգիական բնույթի տվյալների
և
բուժման
գործընթացի
կառավարման
վերաբերյալ տեղեկատվության մշակումը և
կազմում է ախտորոշման և բուժման անհատականացված արձանագրություններ:
 Auminence - դիֆերենցիալ ախտորոշման
համակարգ է,որը վերլուծում է ախտանիշների
վերաբերյալ տեղեկատվությունը, կազմում է
ախտորոշիչ պլան
 DiagnosisOne - համակարգը օգտագործում է մատուցվող բժշկական ծառայությունների վերաբերյալ տվյալներ և այլ տեղեկություններ` բուժման պլաններ կազմելու
համար:
 Isabel Healthcare - ախտանիշների վրա
հիմնված ախտորոշիչ որոշումների աջակցության համակարգ է:
 Problem-Knowledge Couplers (Sharecare) լայն
ֆունկցիոնալությամբ
առողջության
ոլորտում տեղեկատվական և վերլուծական
համակարգ է:
 VisualDx - դիֆերենցիալ ախտորոշման
սկզբունքների օգտագործմամբ որոշումների
կայացման աջակցության համակարգ է:
 Nuance - ճառագայթաբանության որոշումների կայացման համակարգեր:
Աշխարհագրական տեսանկյունից, Հյուսիսային Ամերիկան ակնկալվում է պահպանել իր
գերակայությունը CDSS գլոբալ շուկայում մինչև
2022 թվականը: Դա պայմանավորված է լավ
զարգացած առողջապահական ենթակառուցվածքներով, առողջապահության վրա պետական ծախսերի ավելացմամբ, տարեցների աճով

և քրոնիկ հիվանդություններով: Բացի այդ,
CDSS նորարարական և ծայրահեղ կիրառական
ծրագրերի վերաբերյալ իրազեկության բարձրացումը նաև աջակցում է Հյուսիսային Ամերիկայում CDSS շուկայի աճին:
Իսկ Եվրոպական CDSS շուկան աճում է՝
հիմնականում բնակչության ծերացման և
քրոնիկ հիվանդությունների անընդհատ աճող
տարածվածության պատճառով: Այնուամենայնիվ, կանխատեսվող ժամանակահատվածում Ասիական-Խաղաղօվկիանոսյան CDSS
շուկան աշխարհում ամենաբարձր աճը կունենա:
Այն կապված է նաև բնակչության աճող տարիքի
և քրոնիկ հիվանդացության աճի հետ: Բացի
այդ, հիվանդների պահանջարկի բարձրացումը և
կյանքի տևողության բարձրացումը, ամենայն
հավանականությամբ, կխթանեն տարածաշրջանում
առողջապահության
ոլորտում
ՏՏ
ներդրումները:
Հաշվի առնելու միջազգային փորձը, տվյալները, օրինակ Ռուսաստանի Դաշնությանը,
որտեղ
մահվան կամ հաշմանդամության
հանգեցնող բժշկական սխալների թիվը կազմում
է տարեկան 150 հազար դեպք կարելի է հանգել
այն եզրակացության, որ բժշկական որոշումների
կայացման ներդրումը կբերի բժշկական սխալների քանակի նվազման: Այսպիսով, որոշումների կայացման համակարգերի ներդրումը և
զարգացումը ՀՀ առողջապահության ոլորտում
կհանգեցնի հետևյալին՝
 Կնվազեցնի մահացու ելքերով հիվանդությունների քանակը
 Կնվազեցնի սխալ նշանակված բուժումների քանակը
 Կնվազեցնի բժշկական անհիմն ծախսերի
քանակը
 Կնվազի հետազոտման և բուժման ծախսերը
Այսպիսով, առողջապահության ոլորտում
տեղեկատվական և հեռահաղորդակցման տեխնոլոգիաները զարգանում են արագ տեմպերով:
Հիմնական ազդեցությունը, որը նախատեսվում
է հասնել բժշկական որոշումների աջակցության
համակարգերի
օգնությամբ,
հիվանդներին
ավելի լավ բժշկական օգնություն տրամադրելն է:
Այս համակարգերի տարբեր տեխնիկայի
օգտագործումը պետք է նվազեցնի բարդությունների քանակը, մահացու ելքերը, նվազեցնի
բուժման և կանխարգելման անարդյունավետ
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մեթոդների և ոչ տեղեկատվական ախտորոշիչ
մեթոդների օգտագործման հաճախականությունը: Բացի այդ, կա նաև տնտեսական հիմնավորում. Բժշկական որոշումներ կայացնելու
աջակցության համակարգերը թույլ են տալիս
խուսափել
բժշկական
կազմակերպության
անհիմն ծախսերից` հիվանդների հետազոտման
և բուժման գնի իջեցման պատճառով: Առողջապահության
ոլորտում
տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների զարգացումը սոցիալական և
տնտեսական քաղաքականության առաջնահերթություններից է: Առողջապահության ոլորտում տեղեկատվական և հեռահաղորդակցական տեխնոլոգիաների զարգացումը նպաստում է բնակչության բժշկական խնամքի
մատչելիության և որակի բարձրացմանը,ինչպես
նաև բժշկական տեղեկատվական համակարգի
ներդրումը կնվազեցնի հիվանդների բժշկական
հաստատություններին այցելությունների քանակը, բժշկին կտրամադրի հիվանդի առողջական վիճակի, նրան տրամադրվող բժշկական
ծառայությունների մասին անհրաժեշտ բոլոր
տեղեկությունները և հեռաբժշկական տեխնոլոգիաների միջոցով հեռավոր փոխազդեցություն
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Բարձր տեխնոլոգիական արտադրությունը ՀՀ-ում. երազանքի և
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Արդյունաբերության Նախարարության, Նորարարարական Մրցունակություն
Высокотехнологичное производство в Армении - на перекрестке мечты и реальности
Карапетян С. Г.
Армянский Государственный Экономический Университет (Ереван, Армения)
karapetyansuren99@gmail.com
Аннотация։ В целях активизации армянского высокотехнологичного производства “Министерство
транспорта, связи и информационных технологий” решением Правительства РА был переименован в
“Министерство высокотехнологичной промышленности", но это скорее был маркетинговым ходом чем
практическим. В рамках статьи было изучено конкурентоспособность технологической сферы РА, выяснено
несопоставимость статистических данных по сфере высоких технологий в международном масштабе.
Ключевые слова: Высокие Технологии, Министерство Высокотехнологичной Промышленности РА,
Инновационная Конкурентоспособность

High-tech production in Armenia - at the crossroads of the dream and reality
Karapetyan S. H.
Armenian State University of Economics (Yerevan, Armenia)
karapetyansuren99@gmail.com
Abstract: In order to activate the Armenian high-tech production, by the decision of the Government of the Republic of
Armenia, the "Ministry of Transport, Communication and Information Technologies" was renamed to the "Ministry of
High-Tech Industry", which is more considered marketing rather than a practical ploy. Within the framework of the
article, the competitiveness of the technological sphere of the RA was studied, the fact of the international
incomparability of statistics of the high-tech industry of the RA was found out.
Keywords: High Technologies, Ministry Of High-Tech Industry of the RA, Innovative Competitiveness

ՀՀ-ն գիտության, տեխնոլոգիայի և կրթության պատմության հարուստ փորձ և ավանդույթներ ունի։ Սովետական միության տարիներին հայկական գիտական և նորարարական
կարողությունները
չափազանց
մեծ
էին։
Հետազոտական գործունեությունը հատկապես
ֆիզիկայի ոլորտում ստանում էր մեծ ծավալի
ֆինանսավորում, կրթությունը գիտության և
ինժիներիայի ոլորտներում նույնպես արժանանում էր աջակցության [1, էջ 17]։ Հաշվարկները
ցույց են տալիս, որ 20-րդ դարի երկրորդ կեսին
միության ռազմական էլեկտրոնիկայի մեկ
երրորդը արտադրվել է Հայաստանում,
ինչպես նաև Հայաստանը այն երկրներից
մեկն էր, որը Խորհրդային Միության ներսում
տրամադրում էր հետազոտման և զարգացման ծառայություններ [2]։ Ինչպես հայտնի է,
իրավիճակը կտրուկ փոխվեց միության կազմալուծումից հետո, երբ Հայաստանը արտաքին
շուկաներից շատերի հետ կորցրեց կապը և
մեկուսացավ։
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Իրավիճակը շարունակվեց նույն տեմպերով զարգանալ մինչև 2000 թվականը, երբ ՀՀ
կառավարությունը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների արդյունաբերությունը ճանաչեց ՀՀ
տնտեսության զարգացման գերակա ճյուղերից
մեկը։ Արդյունքում հայկական ՏՀՏ ոլորտը
զգալիորեն աճ արձանագրեց՝ մասնագիտանալով ծրագրային ապահովման, արտապատվիրման և հեռահաղորդակցման ծառայությունների
մեջ։ ՏՀՏ ոլորտը դարձավ ՀՀ տեխնոլոգիական
ոլորտի լոկոմոտիվը։ Ոլորտը զարգացավ,
սակայն դրա բաղկացուցիչ մաս կազմող ԲՏ-ն
նշանակալի զարգացում չգրանցեց։ ԲՏ-ն
առանձնանում է նրանով, որ ի տարբերություն
ՏՀՏ ոլորտի՝ առաջարկում է համեմատաբար
ավելի բարձր ավելացված արժեք։ Հենց սա էլ
հիմք դարձավ, որպեսզի ՀՀ-ն զբաղվի ԲՏ
ոլորտի զարգացման խթանմամբ։ Եվ այս
նպատակով 2019 թվականի հունիսի մեկից
գործում է ՀՀ ԲՏԱ նախարարությունը, որի
նպատակներից են ՀՀ-ում բարձր տեխնոլոգիական ոլորտի վերակազմավորումն ու

մից հետո իրականացվեց ճշգրտում և նախարարությունը սահմանեց ԲՏ ոլորտի տեխնոլոգիական և ոլորտային ցուցակը, որն էլ
հստակեցնում է ոլորտի հիմնական ուղղություններն ու տարածման շրջանակները։ ՀՀ
ԲՏ առաջնահերթ ոլորտները 18-ն են [6]։
Ինչ վերաբերում է ՀՀ՝ միջազգային մակարդակում նորարարական մրցունակությանը
և զբաղեցրած դիրքին, ապա այն վերլուծելու
օբյեկտիվ գործիք է գլոբալ նորարարական
ինդեքսը (անգլ.՝ Global Innovation Index) [7, էջ
4]։

միջազգային շուկաներում մրցակցային
դիրքի ապահովումը [3]։
Մինչ նախարարության հիմնումը ՀՀ-ում
ոլորտը առանձնացված չի եղել, դրան վերաբերող առանձին վիճակագրություն գրեթե չի
վարվել, և այն ընդգրկվել է տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների կազմում [4, էջ 10]։ Համեմատության համար նշենք, որ, օրինակ,
Ադրբեջանում այն 2017 թվականին առանձնացվել է որպես «Տրանսպորտի, կապի և
բարձր տեխնոլոգիաների նախարարության»
[5]։ ՀՀ ԲՏԱ նախարարության կազմավորու-

Գծապատկեր 1. ՀՀ համաշխարհային նորարարական դիրքն՝ ըստ 7 ցուցանիշների

Ըստ գլոբալ նորարարական ինդեքսի՝ 2020
թվականին ՀՀ-ն 131 երկրների շարքում գրավել է 61-րդ հորիզոնականը՝ առաջ անցնելով
Վրաստանից,
Ադրբեջանից
և
Իրանից։
Թուրքիան 51-րդ հորիզոնականում է, իսկ ՌԴ-ն՝
47-րդ։ 2018-2020 թվականների ընթացքում ՀՀն իր դիրքերը բարելավել է 6 կետով՝ 68-րդ
հորիզոնականից բարձրանալով 61-րդ հորիզոնական։ ՀՀ-ն պատկանում է այն երկների
խմբին, որոնցում նորարարության և գիտության արդյունքները (անգլ.՝ innovation and
science outputs) ավելի մեծ են, քան դրանց
վրա կենտրոնացրած ռեսուրսները (անգլ.՝
innovation and science inputs») և զարգացման
ներկա մակարդակի պայմաններում ցուցաբերում են կանխատեսվածից ավելի լավ
արդյունքներ։ Հետազոտության արդյունքներից կարևոր ենք համարում նշել այն փաստը,
որ ՀՀ-ն նորարարական ինդեքսի կազմում 7
հիմնական ցուցանիշներից «ինստիտուտներ»,
«ստեղծագործական աշխատանք» ու «գիտելիքի և տեխնոլոգիական արտադրանք» ցուցանիշներով միջինից բարձր եկամուտ ունեցող
երկրներից առաջ է, «բիզնես կատարելագործվածության» և «շուկայի կատարելագործվածության» ցուցանիշներով՝ գրեթե հավասար
է վերը նշված երկրներին։ ՀՀ-ն ամենավատ
արդյունքներն ունի «ենթակառուցվածք-

ներ» ու «մարդկային կապիտալ և հետազոտություններ» ցուցանիշների դեպքում, ինչը
ոլորտում ունեցած թերությունների ու բացերի
գնահատականն է։
Ինչ վերաբերում է հայկական տեխնոլոգիական ոլորտին ապա, համաձայն վարչական ռեգիստրի տեղեկատվական համակարգի
տվյալների՝ Հայաստանում 2020 թվականին
ՏՀՏ ոլորտում աշխատողների թիվը կազմել
է 18747, գործունեություն ծավալող կազմակերպությունների թիվը՝ 1228 (ԲՏ ոլորտի
վերաբերյալ առանձնացված վիճակագրություն
չկա) [8]։ 2020 թվականին ավելի քան 3400 նոր
մասնագետներ են մուտք գործել ոլորտ։ ՏՀՏ
ոլորտի շրջանառությունը 2020 թվականին
հասել է 198 մլրդ դրամի (365 ԱՄՆ դոլար), իսկ
2016-2020 թվականների ընթացքում այն աճել է
համապատասխանաբար՝ 23, 29, 32, 30 և 20.6
տոկոսներով։ Սակայն միայն քանակական
աճը չէ, որ կարևորում ենք։ Մասնավորապես,
2015 թվականին ոլորտում աշխատել է 7956
մասնագետ, իսկ նույն թվականին ՏՀՏ
շրջանառությունը կազմել է 59.59 մլրդ դրամ։
2015-ին ամեն մասնագետ տարեկան ստեղծել է
7.48 մլն դրամին համարժեք արդյունք, իսկ
2020 թվականին՝ 10.55 մլն դրամի։ Այսպիսով,
2015-2020 թվականների ընթացքում ոլորտը
գրանցել է 41 տոկոսանոց որակական աճ։
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Ինչպես գիտենք, Հայաստանի տնտեսությունը մեծ հաշվով կախված է ներքին
պահանջարկից, որը գլխավորապես պայամանավորված է սպառմանը աջակցող մասնավոր
տրանսվերներով, իսկ արտհանման համար մեկ
խնդիրներից են լոգիստիկ բարդությունները,
որոնց հետևանքով ֆիզիկական ապրանքների
արտահանումը դառնում է ռիսկային և
ծախսատար։ Տեխնոլոգիական և հատկապես
բարձր տեխնոլոգիական արտահանումը Հայաստանի համար կենսական կարևորություն ունեն,
դրանք հնարավորություն են տալիս պայմանականորեն ավելի արագ և հեշտ անցում
կատարել համեատաբար բարձր ավելացված
արժեքով արտահանման։
Ըստ
ՀԲ-ի
2019
թվականին
ՏՀՏ
ծառայությունների
արտահանման
ծավալը
կազմել է 215 մլն ԱՄՆ դոլար իսկ օրինակ՝ բուն
բարձր տեխնոլոգիաների (աէրոտիեզերական
համակարգեր, դեղագործական ապրանքներ,

գիտական գործիքներ և էլեկտրատեխնիկական
սարքավորումներ)
արտահանման
ծավալը՝
ընդամենը 45.65 մլն ԱՄՆ դոլար։ Կարևոր է նշել,
որ Հայաստանի ՏՀՏ ծառայությունների արտահանման կառուցվածքում գերակշռում է ծրագրավորումը։ Այն պատմականորեն բաղկացած է
եղել ցածրարժեք արտապատվիրման աշխատանքներից, որոնք այսօր ավտոմատացման
միտում ունեն [9, էջ 18]: Ավելին, նմանատիպ
աշխատանքները հայկական տնտեսությանը
աշխատավարձից և վերադիր ծախսերից բացի
գրեթե ոչինչ չի առաջարկում։
Հայկական արտահանման մեջ ԲՏ ոլորտը
իրականացրել է կառուցվածքային փոփոխություններ [10] և համաձայն ՀԲ-ի՝ ԲՏ արտահանման մասնաբաժինը ընդհանուր արտահանման մեջ մեծ տեմպերով աճել է, եթե 2009
թվականին այն կազմում էր 2.84 տոկոս, ապա
արդեն 2019 թվականին այն կազմել է 9.75
տոկոս։

12
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Գծապատկեր 2. ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արտահանման մասնաբաժինը ընդհանուր արտահանման մեջ (%),
ՀԲ, 2007-2019 թթ.

Սակայն պետք է հաշվի առնենք, որ մինչ
այսօր ՀՀ-ն չունի մասնավոր ոլորտի կողմից
իրականացրած ՀԶ ծախսերի վերաբերյալ
վիճակագրություն, իսկ ծախսերի կազմը,
տեխնոլոգիատարության ցուցանիշները ԲՏ
գործունեության դասակարգման մեթոդաբանության հիմնական բաղադրիչներից են, իսկ առանց
դրանց տեխնոլոգիական ոլորտի ամբողջական
պատկերը հնարավոր չէ կազմել։ Դասակարգումը իրականացվում է արտահանումը բաժանելով չորս խմբի՝ բարձր, միջինից բարձր,
միջինից ցածր և ցածր, մինչդեռ ՀԲ-ի կողմից
նշված ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արտահանումը իր մեջ ներառում է նաև ՏՀՏ-ն։
Ինչ վերաբերում է բուն ԲՏ ոլորտին, ապա
այստեղ նույնպես ծրագրավորումը գերակշռող
մաս է կազմում [11]։ Չնայած նրան, որ ԲՏԱ
նախարարությունը սահմանել է 18 թիրախային
ոլորտներ և տեխնոլոգիաներ (արհեստական

113

բանականություն, տվյալագիտություն, կիբեռանվտանգություն և այլն), ոլորտում դեռևս
քչերն են, որ ներկայացնում են դրանք։ Միևնույն
ժամանակ պետք է արձանագրենք, որ ԲՏԱ
նախարարությունը ՀՀ տրանսպորտի, կապի և
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության ժառանգորդն է և դրա հիմնադրումից
անցել է 2 տարի միայն։
Ինչպես նկատեցինք՝ հայկական տեխնոլոգիական ոլորտում գերակշռում են տեղեկատվական և հեռահաղորդակցման տեխնոլոգիաները, ճիշտ է՝ դրանցից շատերը նաև բարձր
տեխնոլոգիական ոլորտին բնորոշ գործունեություն են ծավալում, սակայն երկուսի
նույնականացումը սխալ է։ Հաճախ այն իրականացվում է նախարարության մասշտաբով, որը
հետազոտողների համար հավելյալ անորոշություն է հաղորդում։ Մեկ այլ խնդիր է մասնավոր
ոլորտում հետազոտման և զարգացման ծախ-

սերի վերաբերյալ վիճակագրության բացակայությունը, որը սահմանափակում է հետազոտության ուսումնասիրման շրջանակը։ Ինչպես նաև
կարևոր է նշել, որ ՀՀ-ն հաշվապահական
տեսանկյունից ՀԶ ծախսերին վերաբերում է
որպես ծախսի, մինչդեռ միջազգային փորձում
անցում է կատարվել կապիտալ ներդրումային
մոտեցմանը։ Ինչ վերաբերում է կրթական
ոլորտին, ապա այստեղ նույնպես իրավիճակը
գոհացուցիչ չէ։ Վերջին հինգ տարներին ՀՀ-ն
գիտության և տեխնոլոգիաների ոլորտում
շրջանավարտների տեսակարար կշռի աճ չի
գրացնել [12, էջ 163-164], մինչդեռ ԲՏ ոլորտը
գրանցել է ավելի քան կրկնակի աճ։ Սա
պայմանավորված է նրանով, որ ԲՏ ոլորտում
շրջանավարտները հիմնական աշխատանքային
ռեսուրս չեն դիտարկվում և ներկայում ոլորտը
զարգանում է նախկին շրջանավարտների և
աշխատանքային ռեսուրսների հաշվին։ Ներկա
իրավիճակային պարագայում ԲՏ ոլորտի
հետագա զարգացումը խնդիր կարող է դառնալ։
Օգտագործված գրականության ցանկ
1.

2.

3.

Science And Technology In Armenia: Toward A
Knowledge-Based
Economy,
NATIONAL
RESEARCH
COUNCIL,
THE
NATIONAL
ACADEMIES PRESS, 2004
Armenia’s Soviet past laid the groundwork for its
burgeoning tech revolution, but can it avoid the
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Communications
and
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10.05.2021)
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ռազմավարություն (լրամշակման փուլում է), ԲՏԱ
նախարարություն
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Управление активами пенсионного фонда через отдельные портфели
Давтян Т. М.
ЕГУ, Факультет Экономики и Менеджмента,
Аспирант кафедры математического моделирования в экономике
tigrandavtyan100@gmail.com
Аннотация. Управление активами пенсионного фонда имеет четкую цель: обеспечение высоких пенсий
будущим пенсионерам. Для этого к активам каждого участника фонда следует относиться по-своему, поскольку
время достижения пенсионного возраста у каждого участника разное.
В этой статье представлено управление активами для каждой возрастной группы с рядом стратегий, которые
снижают риск до достижения пенсионного возраста, помещая активы в безрисковый портфель. В то же время
была применена модель CPPI, уменьшающая размер мултипликатора по мере того, как участник фонда
становится старше. Это позволяет изначально инвестировать активы участника в соответствии с рискованной
стратегией, чтобы обеспечить дополнительную прибыль. Однако по достижении пенсионного возраста активы
постепенно переводятся в безрисковые портфели, чтобы снизить рыночный риск и риск ликвидности. Переход
в портфелях осуществляется методами равного распределения, максимизации доходности и обеспечения малой
вариации (использовалась модель переключения Маркова). Как показывают результаты, управление активами
через индивидуальные портфели может обеспечить высокую доходность, что снизит размер взносов участника,
и низкий рыночный риск и риск ликвидности, что позволит обеспечить пенсионерам надлежащую выплату
пенсий.
Ключевые слова: управление фондами, отдельные портфели, кластеры волатильности, аннуитет,
максимизация.

The management of pension fund assets through separate portfolios
Davtyan T. M.
YSU, Faculty of Economics and Management,
PhD student at the department of mathematical modeling in economics
tigrandavtyan100@gmail.com
Abstract. The management of pension fund assets has a certain aim: ensuring a high pension for future retirees. To
achieve this, the assets of each participant of the fund should be treated in a unique way, as the time of reaching the
retirement age of each participant is different.
In this article the management of assets of each age group through a range of strategies is introduced, that reduces risks
by allocating assets into the risk-free portfolio by the retirement age. At the same time, the CPPI model has been
applied by reducing the multiplicator as the age of the fund participant increases. This allows to initially invest the
assets of the participant under a risky strategy to earn additional returns. Nevertheless, before reaching retirement age,
assets are gradually transferred to non-risky portfolios to reduce market and liquidity risks. The transition in portfolios
is carried out using the methods of equal distribution, maximization of returns, and ensuring low variation (Markov
switching model has been used). As the results show, asset management through separate portfolios can provide high
returns, which will reduce the required contributions by the participant, and low market and liquidity risks, which will
ensure proper payment of pensions to retirees.
Keywords: fund management, separate portfolios, volatility clustering, annuity, maximization.

Ցանկացած ներդրումային ֆոնդի կառավարումը պետք է դիտարկել ներդրումային պորտֆելի տեսակետից: Դա վերաբերում է նաև
կենսաթոշակային ֆոնդին, որի՝ ներդրումային
ֆոնդերի մյուս տեսակներից տարբերությունը
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կապված է ֆոնդի փայերի գնման և մարման
ժամանակահատվածի հետ: Կենսաթոշակային
ֆոնդերի
դեպքում
փայերը
գնվում
են
աշխատանքային տարիքում, սակայն փայերի
մարումը իրականացվում է կենսաթոշակային

նության մշակումը և իրականացումը դառնում է
ավելի պարզ, հեշտ և առանց մեծ ծախսերի:
Սակայն ֆոնդի մասնակիցների համար դա
այնքան էլ նպատակահարմար չէ: Բնականաբար
եթե ֆոնդի մասնակցի տարիքը փոքր է, և կա
բավականին երկար ժամանակ՝ մինչ նա կանցնի
կենսաթոշակային տարիքի, ապա նրա՝ մինչ այդ
պահը կատարված հատկացումները կարող են
ներդրվել ավելի ռիսկային ներդրումային ռազմավարության ներքո: Ժամանակի ընթացքում
տվյալ մասնակցին պատկանող ակտիվները
պետք է աստիճանաբար ուղղվեն ավելի պակաս
ռիսկային ակտիվներ, քանի որ գնալով անհրաժեշտ է նրան պատկանող ակտիվների արժեքի
կայունությունը պահպանել [6, էջ 3-5]: Սա
կյանքի ցիկլի մոդելն է, որն ունի կիրառություն
բազմաթիվ ոլորտներում: Այս մոդելի համար
հնարավոր է կիրառել նաև այլ ստրատեգիաներ,
որոնց դեպքում ըստ ժամանակի անցման պետք
է նվազեցնել ռիսկային որոշումների դրդող
պարամետրի արժեքը:
Այս հոդվածում օգտագործվել են ՀՀ պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդերի վերաբերյալ
տվյալներ, որոնց հիման վրա իրականացվել է
մասնակիցների կողմից հատկացումների, կուտակումների և դրանց՝ ակտիվներում տեղաբաշխման մոդելավորում, ընդ որում՝ տվյալ
ֆոնդի համար կառուցվել են մի շարք պորտֆելներ, որոնցում աստիճանաբար անցում են
կատարում մասնակիցներին պատկանող ակտիվները՝ ըստ տարիքի: Այսպիսով, ներկայացնենք մասնակիցների կողմից ֆոնդին
հատկացումների և դրանց վրա եկամտաբերության կուտակման պարզագույն գործընթացը:
Նշանակենք c-ով մասնակցի եկամտի այն
մասը, որը կամավոր կամ պարտադիր (ըստ
օրենքի, ինչպես ՀՀ-ում) ուղղվում է ֆոնդի
փայերի ձեռքբերմանը. -ով մասնակցի եկամուտը i-րդ տարում կամ ամսում (կախված
-ով մասընտրված ժամանակի միավորից).
նակցի հատկացումների ներդրումից ստացված
եկամտաբերությունը, որը տվյալ դեպքում
կարելի է համարել ֆոնդի կամ ֆոնդի որևէ
պորտֆելի եկամտաբերություն. և վերջապես nով մասնակցի կենսաթոշակային տարիքին
հասնելու ժամանակի միավորի թիվը:
Դիտարկենք հետևյալ աղյուսակը.

տարիքին անցնելուց հետո (բացառությամբ որոշ
դեպքերի): Ուստի կենսաթոշակային ֆոնդի
ակտիվների կառավարման ռազմավարությունը
մշակելիս պետք է առաջնային ուշադրություն
դարձվի ֆոնդի մասնակիցների կողմից փայերի
ձեռքբերմանը, նրանց եկամուտների դինամիկայի, կյանքի սպասվող տևողության ուսումնասիրությանը և տնտեսագիտամաթեմատիկական մոդելավորմանը: Թվարկված գործոններն
են, որոնք ձևավորում են ֆոնդի պարտավորությունները իր մասնակիցների նկատմամբ,
և հետևաբար դրանց մոդելավորմամբ հնարավոր կլինի պատշաճորեն մշակել ակտիվների
տեղաբաշխման ռազմավարությունը: Հաջորդ
գործոնը, որը պետք է հաշվի առնել (որը նաև
բնորոշ է մյուս ներդրումային ֆոնդերին),
ֆոնդերից ներդրումների արտահոսքի և դեպի
ֆոնդ ներդրումների ներհոսքի անընդհատությունն է: Արտահոսքը ավելի արտահայտված է
երկարամյա գործող կենսաթոշակային ֆոնդերի
դեպքում: Հաշվի առնելով այս փաստը և նաև
այն, որ ֆոնդում մասնակցում են տարբեր
տարիքի անձիք, պետք է պարզաբանել, արդյոք
ֆոնդի ակտիվները միասնական ռազմավարության ներքո ներդնելը կարող է լինել արդյունավետ: Տվյալ խնդիրը պետք է դիտարկել նաև
ֆոնդի
ներդրումային
քաղաքականության
ռիսկայնության տեսակետից:
Այսօր միջազգային պրակտիկայում, ինչպես
նաև ՀՀ-ում ըստ ռիսկերի հակվածության
ստեղծվել և գործում են տարբեր կենսաթոշակային ֆոնդեր: Սակայն ֆոնդերը ըստ
տարիքի չեն առանձնացվում, ինչը կարող է
որոշակի խնդիրներ և հարցեր առաջացնել,
մասնավորապես՝ արդյոք ֆոնդը կունենա
բավարար լիկվիդայնություն ֆոնդի կենսաթոշակային տարիքի հասած մասնակիցների փայերը
մարելու համար, կամ արդյոք այն մասնակցի
համար, ով մի քանի տարուց պետք է անցնի
կենսաթոշակային տարիքի, պետք է ապահովել
նույն եկամտաբերությունը, ինչ ֆոնդի՝ ավելի
երիտասարդ մասնակիցների համար: Վերջին
բարձրացված հարցն է, որը ֆոնդի ակտիվների
ընդհանուր ներդրումային ռազմավարության
ներքո ներդնելու արդյունավետությունը դնում է
կասկածի տակ [4, էջ 59-63]: Բնականաբար
ֆոնդի կառավարչի համար այս տարբերակը
ձեռնտու է, քանի որ ներդրումային քաղաքակա-
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Աղյուսակում ներկայացված է ամեն տարի
(կարող է դիտարկվել ամսվա կտրվածքով) մասնակցի կողմից ֆոնդում կատարված հատկացումները, ինչպես նաև կուտակված միջոցների
ներդրումից ստացված եկամուտները: Յուրաքանչյուր տարվա համար կուտակային ընդհանուր հատկացումները կազմված են լինում այդ
տարվա կատարված հատկացումից, ինչպես
նաև նախորդ տարիներին կատարված հատկացումներից և դրանցից ստացված եկամուտներից:
Մասնակցի
կողմից
կուտակված
միջոցները և դրանցից ստացված եկամուտների
հանրագումարը n պահին կլինի
∗

1

:

Կենսաթոշակային տարիքին հասնելուց
հետո տվյալ մասնակիցը կնքում է անուիտետի
պայմանագիր
որևէ
ապահովագրական
ընկերության հետ: Ուստի մասնակցի կողմից
կատարված հատկացումների և հետևաբար
ֆոնդի կառավարման արդյունավետությունը
պետք
է
որոշվի՝
ելնելով
անուիտետի
պարբերական վճարումների մեծությունից [3, էջ
4]:
Օգտվելով
անուիտետի
բանաձևից՝
կառուցենք ֆոնդի մասնակցին հասանելիք
կենսաթոշակի որոշման բանաձևը.
∗∑

1

∗

, (1)

որտեղ AP-ն ֆոնդի մասնակցին տարեկան
վճարվող կենսաթոշակի չափն է, n-ը անուիտետի
ժամկետը, որը կարող է սահմվել որպես մասնակցի տարիքի սպասվող մեծություն, և r-ը
անուիտետի դիսկոնտավորման դրույքն է:
Տվյալ բանաձևը դիտարկելիս պարզ է
դառնում, որ ֆոնդի կառավարիչը ունակ է ազդել
միայն եկամտաբերության ցուցանիշի վրա, որն
էլ կախված է իր կառավարման արդյունավետությունից (կամավոր ֆոնդերի դեպքում ֆոնդի
կառավարիչը կարող է ազդել նաև c-ի վրա):
Բնականաբար որքան մեծ լինի ֆոնդի ստացված
եկամտաբերությունը, այնքան քիչ հատկացումներ կպահանջվի մասնակիցներից միևնույն
կենսաթոշակը ապահովելու համար [2, էջ 71-72]:
Ուստի նախապես սահմանելով ապագայում
ստացվելիք պատշաճ կենսաթոշակի չափը՝ AP-ն,
ֆոնդի ակտիվների արդյունավետ տեղաբաշխման միջոցով հնարավոր կլինի նվազեցնել
c-ն, որը ՀՀ դեպքում կնվազեցնի պետական
բյուջեի բեռը կապված հատկացումների մի մասի
վճարման հետ, ինչպես նաև կնվազեցնի մասնակիցների վրա ընկնող բեռը: Ֆոնդի կառավարման արդյունավետությունը բաձրացնելու
համար դիտարկվել է ֆոնդի ակտիվների՝ ըստ
մասնակիցների տարիքային խմբերի տարբեր
պորտֆելների մասնատումը: Ընդ որում, նպա-
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տակադրված է ժամանակի ընթացքում յուրաքանաչյուր տարիքիային խմբին պատկանող
ակտիվները աստիճանաբար անցկացնել բոլոր
պորտֆելներով,
որոնցում
աստիճանաբար
կնվազի ռիսկային ներդրումների իրականացումը: Բացի վերոնշյալ նշանակումներից m-ով
նշանակենք պորտֆելների քանակը, որոնցում
ըստ աճի մեծանում է ոչ ռիսկային ակտիվներում
ներդրումների մասնաբաժինը: Ներկայացնենք
(1) բանաձևը՝ հաշվի առնելով տարբեր
պորտֆելների առկայությունը.
∗∑

1

1
∗

… 1
,

(2)

որտեղ
, ,…,
ը այն ժամանակահատվածի թվերն են (օրինակ տարիների), որի
ընթացքում տվյալ տարիքային խմբի ակտիվները
պահպանվում են տվյալ ներդրումային քաղաքականության ներքո, այսինքն մնում են այդ
պորտֆելում: Ընդ որում, i=1-ի համար ∑
−1, այսինք անկախ նրանից, թե յուրաքանչյուր
պորտֆելում որքան կմնան տվյալ տարիքային
խմբի ակտիվները, բոլոր պորտֆելներում
պահվելու ժամանակահատվածը պետք է
հավասար լինի տվյալ խմբի կենսաթոշակային
տարիքի անցնելու մնացյալ տարիների թվի և
ֆոնդին
միանալուց
(կամ
հերթական
հատկացումը անելուց) անցած տարիների թվի
տարբերությանը: Այսինքն յուրաքանչյուր i-ի
համար
∑

:

Ուստի հիմնական խնդիրը դառնում է
∑

1

1

… 1

-ի

մաքսիմալացումը, որը համարժեք է c-ի մինիմալացմանը: Նշված խնդիրը լուծելու համար
կառավարիչը պետք է լուծի երկու ենթախնդիր.
1. առանձին պորտֆելների մաքսիմալացում:
Քանի որ յուրաքանչյուր R իրենից
ներկայացնում է առանձին պորտֆելի
եկամտաբերություն,
ապա
դրանցից
յուրաքանչյուրը պետք է լինի մաքսիմալ,
2. N-երի ընտրություն, որի դեպքում կապահովվի
մաքսիմալ
ընդհանուր
եկամտաբերություն: N-ի ընտրությունը կարող
է հիմնված լինել նաև այլ նպատակների
վրա (ոչ միայն մաքսիմալացման) [8, էջ
429-430]:
Դիտարկենք պորտֆելներով ակտիվների
աստիճանական անցման որևէ պայմանական
օրինակ: Ենթադրենք տվյալ տարիքային խմբի
անձանց կենսաթոշակային տարիքի հասնելու
համար մնում է 14 տարի: Ֆոնդի կառավարչի
կողմից ձևավորվել է 8 տարբեր ռազմավարություններով պորտֆելներ: Ընդ որում, պորտֆել-

CPPI-ը պորտֆելի կառավարման ստրատեգիա
է, ըստ որի՝ սահմանվում է որոշակի նվազագույն
հատակ (մինիմալ եկամտաբերություն): Որքան մեծ է
պորտֆելի արժեքի՝ հատակի արժեքը գերազանցող
մասը, այնքան շատ միջոցներ են ներդրվում ռիսկային
ակտիվում: Սա կարգավորվում է մուլտիպլիկատորով, որի մեծ արժեքի դեպքում ավելի շատ միջոցներ
են ուղղվում ռիսկային ակտիվ:

ները միմյանցից տարբերվում են ներդրումային
ռազմավարության ռիսկայնությամբ: Դիտարկենք երկու դեպք, որից մեկի դեպքում պորտֆելները միմյանցից տարբերվում են ռիսկային
ակտիվներում ներդրումների կշռով, իսկ մյուս
դեպքում կիրառվող CPPI (constant proportion
portfolio insurance) մոդելի մուլտիպլիկատորով
(որքան մեծ է, այնքան բարձր է պորտֆելի
ռիսկայնությունը) [5, էջ 2-3]:

Աղյուսակ 2. Ֆոնդի ակտիվների անցումը տարբեր ռազմավարություններով
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Նշված օրինակում տվյալ տարիքային խմբի
ակտիվները սկսում են ռիսկային պորտֆելից,
այնուհետև աստիճանաբար տեղափոխվում ոչ
ռիսկային պորտֆել մինչ կենսաթոշակային
տարիքին հասնելը: Աղյուսակի վերջին սյունակում ներկայացված է այն տարիների թիվը,
որքան պահվել են ակտիվները տվյալ ռազմավարության ներքո:
Պորտֆելներում ակտիվների փոխանցումը
կարող է իրականացվել մի շարք մեթոդներով.
o Հավասարաչափ: Ամենապարզ տարբերակը ընդհանուր ժամկետի թվի բաժանումն է
ռազմավարությունների թվի վրա: Արդյունքում
⋯
: Այս մեստացվում է, որ
թոդը իր կիրառությամբ ամենապարզ և հեշտ
տարբերակն է և չի պահանջում լրացուցիչ
վերլուծություններ: Սակայն կախված պորտֆելների՝ ապագայում սպասվող վարքագծից այն
կարող է հանգեցնել անարդյունավետ արդյունքների [1, էջ 3-4]:
o Մաքսիմալացում:
Մաքսիմալացման
սկզբունքի հիման վրա պորտֆելներում անցումը, ի տարբերություն նախորդի, հաշիվ է
առնում առավելագույն եկամտաբերություն
ապահովող պորտֆելներում ներդնելու անհրաժեշտությունը: Այս դեպքում համեմատվում են
յուրաքանչյուր t-ի համար 1 և 2, 2 և 3, 3 և 4 ....m1 և m պորտֆելները, և ընտրվում են առավելագույն սպասվող եկամտաբերություն ունեցող պորտֆելները: Այսինքն հաշվարկվում է
յուրաքանչյուր t պահին: Քանի
, ,
,
դեռ
, ,
,
, , պորրտֆելի փոփոխություն տեղի չի ունենում: Այն պահից, երբ
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, ,
,
, , ակտիվները փոխանցվում են j+1 պորտֆել j պորտֆել չվերադարձնելու պայմանով: Ընդ որում, կարող է
սահմանվել, որ մեկից ավելի անգամ պետք է
տեղի ունենա
պայ, ,
,
,
մանը, որպեսզի պորտֆելի փոխարինում տեղի
1
ունենա: Պետք է հիշել նաև, որ ∑
պայմանը պետք է ապահովվի: Այն դեպքում, երբ
մեթոդի արդյունքում պետք է մինչև ժամկետի
ավարտը ներդրումներն անել տվյալ պորտֆելում, ապա պետք է դրանից սկսած կիրառել
հավասարաչափ բաշխման մեթոդով փոխանցումը, որպեսզի ժամկետի ավարտին հնարավոր
լինի ունենալ ոչ ռիսկային լիկվիդային ակտիվներում ներդրումներ, որքան էլ որ եկամտաբերությունը նվազի: Այս մեթոդը նույնպես իր
բնույթով պարզ է և նախորդի համեմատ
ապահովում է առավելագույն եկամտաբերություն:
o Փոքր վարիացիա: Հաջորդ տարբերակը
ռիսկային ակտիվի՝ մեծ տատանողականություն
ունենալու դեպքում ավելի քիչ ռիսկային պորտֆելին անցումն է: Այն հնարավոր է իրականացնել՝ կանխատեսելով յուրաքանչյուր պահի
դրությամբ վարիացիայի մեծությունը և առանձնացնելով վարիացիայի քլաստերները՝ մեծ և
փոքր վարիացիայի դեպքերը: Սույն հոդվածում
օգտագործվել է GARCH(p,q) մոդելը ռիսկային
ակտիվի համար տատանողականության քլաստերների առկայությունը պարզելու համար [7, էջ
21-23]: Այնուհետև կիրառվել
է Մարկովի
փոխակերպման մոդելը պայմանական վարիացիայի և նրա լագային արժեքի միջև հարաբե-
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րության վարգաքիծը
վ
ուսումնաս
սիրելու համ
մար:
Քանի որ Մարկովի
Մ
մ
մոդելը
հնար
րավորությո
ուն է
տալիս գտն
նել, թե տա
արբեր ռեժիմ
մներում ինչչպես
են հարաբբերվում երկ
կու շարքեր
ր, ինչպես նաև
ն
գտնել մի ռեժիմից մյյուսին անց
ցման հավա
անականություն
նները, ապ
պա դրա օգտագործմ
օ
մամբ
հնարավոր
ր կլինի ռիսկ
կային պորտ
տֆելից ան
նցնել
ոչ ռիսկայի
ին պորտֆելլ՝ հաշվի առնելով ռիսկա
ային
ակտիվի մե
եծ տատանողականութ
թյուն ունենա
ալու
ժամանակա
աշրջանին անցնելու հավանակա
հ
անությունը [9, էջ
է 2-3]:
Պորտֆելների նման համադր
րություն կա
ազմվել է ՀՀ կենսաթոշա
ակային ֆո
ոնդերի հա
ամար
կիրառելիո
ությունը գնա
ահատելու համար: Քանի
որ ֆոնդեր
րի կողմից ներդրումնե
ն
երն իրական
նացվում
են
ն
արտա
ասահմանյան
ն
ETF-եր
րում
(Exchange-traded funnd), ՀՀ պետական և
կորպորատ
տիվ պարտ
տատոմսերոււմ և ավա
անդներում, պո
որտֆելները
ը կառուցելլու նպատա
ակով
ընտրվել են
ե բաժնետ
տոմսերի՝ հա
ամաշխարհա
ային
ճանաչում ունեցող չո
որս ինդեքսն
ների (S&P 500,
EURO STO
OXX 50, FTS
SE 100, Nikkkei 225), ԱՄ
ՄՆ և
ԵՄ ցածր
ր ռիսկայնո
ությամբ պարտատոմս
սերի
ինդեքսներ
րի (TR US
U
2 Yearrs Governm
ment
Benchmark, TR US
S 10 Yeaar Governm
ment
Benchmark, EuroMT
TS Eurozone IG 1-3Y
1
Governmennt, EuroMT
TS Eurozonne IG 7--10Y
Governmennt) և ՀՀ կեն
նտրոնական
ն բանկի կող
ղմից
հրապարա
ակվող պետ
տական պարտատոմս
սերի
ինդեքսներ
րի (G05-մին
նչ 5 տարի մարման ժամժ
կետով, G55I-5 տարոււց ավելի մա
արման ժամ
մկետով) ամս
սական և շաբաթակա
ան արժեքն
ները
2014-2020թ
թթ.-ի համ
մար, և հա
աշվարկվել են
դրանց եկ
կամտաբերո
ությունները
ը: Ընդ որ
րում,
արտասահ
հմանյան ին
նդեքսների՝ արտարժույ
ա
յթով

արտ
տահայտվա
ած եկամտա
աբերություն
նները փո-խա
ակերպվել են
ե ՀՀ դրա
ամով արտ
տահայտված
ծ
եկա
ամտաբերութ
թյունների՝ հ
հաշվի առնե
ելով համա-պա
ատասխան արտարժույթ
ա
թների փոխ
խարժեքների
ի
տա
ատանումներ
րից ստաց
ցվող օգոււտներն ոււ
վնա
ասները: Ընդ
դհանուր մո
ոդելավորում
մը պարզեց-նելո
ու նպատակ
կով կառուց
ցվել են եր
րկու պորտ-ֆելն
ներ՝ ռիսկա
ային և ոչ ռիսկային: Ռիսկային
ն
պոր
րտֆելը կառ
ռուցվել է բա
աժնետոմսե
երի ինդեքս-ներ
րից որպես առավելագո
ա
ույն Շարփի
ի գործակից
ց
ունե
եցող պորտ
տֆել յուրա
աքանչյուր ամսվա
ա
հա-մար
ր՝ հիմք ընդ
դունելով տվ
վյալ ամսվա
ա եկամտա-բեր
րությունները
ը և ընդհան
նուր կովարի
իացիան: Ոչչ
ռիս
սկային պոր
րտֆելը կա
առուցվել է պարտա-տոմ
մսերի ինդե
եքսներից՝ ո
որպես գլոբա
ալ նվազա-գույյն վարիացի
իայով պորտ
տֆել: Ռիսկ
կային և ոչչ
ռիս
սկային պորտ
տֆելների հ
համար գենե
երացվել են
ն
ապ
պագա 42 տա
արիների (5004 ամիս) հա
ամար եկա-մտա
աբերություններ՝ իրա
ականացնելո
ով Մոնտե
ե
Կառլոյի սիմուլյացիա (1000 սցենարներով
վ
կառ
ռուցված եկամտաբեր
ե
րություններ
րի թվաբա-նակ
կան միջինն
ն է ընտրվելլ յուրաքանչյյուր պորտ-ֆելի
ի համար): Այնուհե
ետև կառոււցվել են 8
ստր
րատեգիանե
եր՝ հիմնվելո
ով ստացվա
ած ռիսկային
ն
և ոչ
ո ռիսկայի
ին պորտֆե
ելների վրա՝՝ ռիսկային
ն
պոր
րտֆելում ներդրումներ
ն
րի կշիռներ սահմանե-լով 70%, 60%, 50%, 40%, 30%, 20%, 10% և 0%::
Նոււյն կերպով կառուցվել են 8 ստրա
ատեգիաներ՝՝
կիր
րառելով CPP
PI մոդելը 144, 12, 10, 8,, 6, 4, 2 և 1
մուլլտիպլիկատ
տորներով: Ընդ որոււմ, CPPI-ի
ի
համ
մար որպես
ս հատակի արժեք (F
Floor value))
ընտ
տրվել է ամ
մսական 0.55% կանոնա
ավոր աճը,,
որի
ից պորտֆելլի արժեքը ց
ցածր իջնելո
ու դեպքում
մ
ակտ
տիվներն ամբողջությ
ա
ամբ ուղղվ
վել են ոչչ
ռիս
սկային պորտ
տֆել:

Գծ
ծապատկեր 1:
1 Պորտֆելնների սիմուլացցված եկամտա
աբերություննեերը

Բնակա
անաբար, որ
րքան նվազ
զում է ռիսկա
ային
պորտֆելի կշիռը, այնք
քան նվազոււմ է ընդհան
նուր
ակտիվներ
րի եկամտա
աբերությունը
ը, ինչպես նաև
ն
վարիացիա
ան: CPPI-ի մոդելի դեպ
պքում որոշակի
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մանակահա
ատվածից հե
ետո բոլոր մուլտիպլի-ժամ
կատ
տորներով պորտֆելներ
պ
րը ապահով
վում են գրե-թե նմանատիպ
պ եկամտա
աբերություն
ններ, քանի
ի
որ բոլոր
բ
տարբբերակներոււմ մոդելը առ
ռաջարկում
մ

է ներդրումներն ամբողջությամբ ուղղել ռիսկային պորտֆել: Պատճառը հատակի ցածր
արժեքն է, որը գրեթե միշտ հնարավոր է լինում
ապահովել, ինչի պատճառով ոչ ռիսկային
ակտիվներում ներդրումների անհրաժեշտություն չի առաջանում, բացառությամբ առաջիկա
տարիներին, երբ նվազագույն հատակի արժեքը
ապահովված չի եղել: Պորտֆելներում անցման
մեխանիզմի կիրառությունը ավելի արդյունավետ է, եթե յուրաքանչյուր տարվա ծնվածների
ակտիվները դիտարկվում են որպես առանձին
համախումբ: Օրինակ՝ 1962-2002 թթ.-ին ծնված
անձանց համար նպատակահարմար է առանձնացնել 40 խմբեր, որոնցից յուրաքանչյուրը
կանցնի տարբեր ստրատեգիաներով: Դիտարկենք 1999, 1986, 1975 և 1962 թ.-ին ծնվածների
ակտիվները: Բնականաբար, որքան շատ ժամանակ է պետք անձի՝ կենսաթոշակային տարիքին
հասնելու համար, այնքան նրա համար պորտֆելներում անցումը կլինի ավելի դանդաղ:
Դիտարկենք հավասարաչափ բաշխմամբ
դեպքը, երբ 1999 թ.-ին ծնված անձանց ակտիվները ներդրվում են 8 ստրատեգիաներով որոշված պորտֆելներում 42/8≈5 տարի տևողությամբ (վերջին պորտֆելում 7 տարի, որպեսզի
ընդհանուր թիվը կազմի 42): Ինչպես երևում է
գծապատկեր 2-ում, յուրաքանչյուր տարիքային
խմբի համար սկզբնական շրջանում նրանց
ակտիվների ամսական եկամտաբերություններն

ունեն մեծ վարիացիա, սակայն ժամանակի
ընթացքում վարիացիան նվազում է, քանի որ
ակտիվներն ուղղվում են ոչ ռիսկային պորտֆելին:
Մաքսիմալացման սկզբունքը կիրառվել է
պորտֆելներում անցում կատարելով, երբ 4
ամիս շարունակ դիտվել է
, ,
,
պայմանը
(1986
թ.-ի
համար՝
3
ամիս,
1975
,
թ.-ի համար՝ 2 ամիս, 1962 թ.-ի համար՝ 1 ամիս):
Ինչպես գծապատկեր 2-ում երևում է, մաքսիմալացման մեթոդն ապահովում է ավելի բարձր
եկամտաբերություն,
միաժամանակ
բարձր
վարիացիա: Բացի այդ, պահպանվում է այն
սկզբունքը, որ կենսաթոշակային տարիքին
հասնելիս նվազում է եկամտաբերությունն ու
վարիացիան:
2014-2020 թթ.-ի շաբաթական (ավելի
արժանահավատ
արդյունքներ
ստանալու
համար, քանի որ նշված ժամանակահատվածում
ամսական տվյալները չեն բացահայտում
վարիացիայի քլաստերների առկայությունը)
տվյալների հիման վրա կիրառվել է GARCH(1,1)
մոդելը ռիսկային ակտիվի վարիացիայի քլաստերների առկայությունը պարզելու համար:
Այնուհետև կիրառվել է փոփոխվող փոխակերպման հավանականություններով Մարկովի փոխակերպման մոդելը: Արդյունքները ներկայացված են ստորև.

Աղյուսակ 3. Մարկովի փոխակերպման ռեգրեսիայի արդյունքները

Ինչպես տեսնում ենք, առաջին ռեժիմը բնութագրում է ավելի ցածր տատանողականությամբ
իրավիճակ, իսկ երկրորդ ռեժիմը՝ բարձր վարիացիայով իրավիճակ: Մեզ անհրաժեշտ է բարձր
վարիացիայով ռեժիմին անցնելու հավանականության
արժեքները
P(S(t)=2|S(t-1)=1):
Դիտարկվել են միայն յուրաքանչյուր ամսվա
վերջին շաբաթվա համար հավանականությունները՝ որպես մյուս ամսվա բարձր վարիացիայով
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ժամանահակատվածին անցման հավանականություն: Այդ հավանականությունների միջին
արժեքի և ստանդարտ շեղման հիման վրա
կառուցվել են ապագա ամիսների
համար
պատահական արժեքներ՝ ենթադրելով նորմալ
բաշխում: Բնականաբար սա չի կարող համարվել
հավանականությունների կանխատեսում. նման
տարբերակը կիրառվել է մեթոդի կիրառելիության արդյունավետությունը պարզելու համար:

Р
Регион и мир
р, 2021, № 4
Այնուհետև
և ապագա բոլոր ամի
իսների հա
ամար
գնահատվե
ել է՝ արդյո
ոք տվյալ ասմվա
ա
հա
ամար
հաջորդ ամսում
ա
բար
րձր վարիաց
ցիա ունենա
ալու
հավանակա
անությունը մեծ է 30%--ից, թե ոչ: 1999
1
թ.-ին ծնվա
ածների ակտ
տիվների 8 պորտֆելնե
երով
անցումը կատարվել
կ
է երբ 4 ամիս
է,
ա
շարոււնակ
այդ հավա
անականությյունը եղել է մեծ 30%
%-ից
(1986 թ.-ի համար՝ 4 ամիս,
ա
1975 թ.-ի համա
ար՝ 3

ամի
իս, 1962 թ.-ի
ի համար՝ 2 ամիս): Ինչչպես ցույց է
տա
ալիս գծապա
ատկեր 2-ը, այս մեթոդն ապա-հով
վում է ավե
ելի քիչ վա
արիացիայով
վ եկամտա-բեր
րություն, քա
անի որ բա
արձր տատ
տանողակա-նութ
թյան ամիս
սներին ակտ
տիվները փո
ոխանցվում
մ
են ավելի ցած
ծր ռիսկայնո
ության պոր
րտֆել: Այս
ս
ամե
ենի հետ միաժամա
անակ ցածր
ր է նաև
և
եկա
ամտաբերութ
թյունը:

Գծապատկ
կեր 2: Տարիք
քային խմբերիի ակտիվների սիմուլացվածծ եկամտաբերրությունները

CPPI մոդելը
մ
կիրա
առելիս որպ
պես ոչ ռիսկա
ային
ստրատեգի
իա դիտա
արկվել է ավելի փոքր
փ
մուլտիպլիկ
կատոր ունե
եցող տարբերակը: Ինչչպես
նշեցինք, որոշակի
ո
ժա
ամանակահա
ատվածից հետո
հ
մոդելը թոււյլ է տալիս
ս ներդրումն
ներն ամբող
ղջությամբ ուղ
ղղել ռիսկային ակտիվ, ինչի արդյյունքում տա
արբեր ստրատեգիան
ների դեպք
քում
եկամտաբե
երություննե
երը համընկնում են, բա
ացառությամբ սկզբնական
ս
ն տարիների
ի: Այս պատ
տճառով մաքսի
իմալացման տարբերակ
կը չի կիրառ
ռվել,
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նի որ կիրառ
ռելիս այլ պ
պորտֆելներին անցման
ն
քան
հնա
արավորությյուն չի տալի
իս: Բոլոր տարիքային
տ
ն
խմբ
բերի համա
ար եկամտա
աբերություն
նները համ-ընկ
կնում են: Սա
ակայն պետ
տք է նկատե
ենք, որ այս
ս
դեպ
պքում տար
րիքի մեծացման հետ եկամտա-բեր
րության վա
արիացիան չչի նվազում
մ, քանի որ
ր
մոդ
դելը ցանկա
ալի եկամտա
աբերություւն ապահո-վելո
ուց հետո թույլ
թ
է տալի
իս ներդրում
մներն իրա-կան
նացնել ամբողջությամբբ ռիսկային ակտիվում:
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Գ
Գծապատկեր
ր 3: CPPI մոդդելով ակտիվնների պորտֆեելի սիմուլացվված եկամտաբբերություններ
րը

1999 թ. և 1986 թ.-ի տարի
իքային խմբբերի
համար իրա
ականացվելլ է ապագայյում սպասվ
վելիք
կենսաթոշա
ակի մեծութ
թյան գնահ
հատում՝ կի
իրառելով վերո
ոնշյալ ստր
րատեգիանե
երը: 2020 թ.-ի
համար այդ տարիքայյին խմբերի
ի համար մի
իջին
անվանակա
ան աշխատ
տավարձը կա
ազմել է հա
ամապատասխա
անաբար 174,858 և 202,225 դր
րամ:
Հաշվի առ
ռնելով, որ անվանակ
կան աշխատ
տավարձի տարեկան
տ
մ
միջին
աճը
ը պատմա
ական
տվյալների հիման վր
րա կազմելլ է 5.5%, այս
աշխատավ
վարձերը որ
րպես եկամո
ուտ ավելա
ացվել
են տարեկ
կան 5.5%-ով
վ մինչև կե
ենսաթոշակա
ային
տարիքին հասնելը: Յուրաքա
անչյուր ամ
մսին
ֆոնդին հա
ատկացվում
մ է աշխատա
ավարձի 10%
%-ը:
Անուիտետ
տի հաշվարկ
կման համա
ար ենթադրվ
վել է,
որ n=144 (12*12)՝ համարելով
վ 75-ը որ
րպես
N1

N2
63 43
13 55
71 71

N3

կյա
անքի սպաս
սվող տևող
ղություն: Անուիտետի
Ա
ի
տոկ
կոսադրույք
քը ընտրվել է 1.2% հի
իմնվելով ոչչ
ռիս
սկային պոր
րտֆելի միջի
ին եկամտա
աբերության
ն
վրա
ա: Ֆոնդում կուտակվա
ած բոլոր մի
իջոցները և
դրա
անցից ստա
ացվող եկա
ամուտները ի վերջո
ո
դառ
ռնում են այն
ա անուիտ
տետի բերվա
ած արժեքը,,
որի
ի հիման վրա
վ
հաշվա
արկվում է ամսական
ն
կեն
նսաթոշակի չափը: Հենց
ց այդ կենսա
աթոշակն է,,
որը
ը ֆոնդի համ
մար պարտ
տավորություւն է կենսա-թոշշակառուներ
րի նկատմա
ամբ: Վերջնա
ական նպա-տա
ակն է ապա
ահովել այն
նպիսի եկա
ամտաբերու-թյոււն, որ հնար
րավոր լինի պատշաճոր
րեն կատա-րել այդ պար
րտավորութ
թյունները: Այսպիսով,,
կառ
ռուցվել է այս
ա տարիք
քային խմբե
երի համար
ր
պոր
րտֆելները հետևյալ
հ
սխ
խեմայով.

N4
63 43
52 54
35 35

N5

N6

N7
63
43
8
8
149 24

N8
63
6
47
10
1
133
56
5
25

63
43
63
43
63 43
63
43
Equal
232
15
173 68
8
11
8
4
Max-opt
8
8
58
58
24 24 103 103
Markov
CPPI63
43 63 43
63
43 63 43 63 43
63
43
63
43 63
6
Equal
CPPI8
8
71 71
58
58 35 35 24 24 103 103 149 24 56
5
Markov
1999
1986
Ա
Աղյուսակ
4: Ամիսների թիիվը, որոնց ընթ
նթացքում ակտ
տիվները ներդդրվել են տվյա
ալ պորտֆելոււմ

Այնուհ
հետև գումա
արելով ժամ
մանակի ընթ
թացքում կուտ
տակված դրամական
դ
միջոցները
ը և
դրանց կա
առավարում
մից ստացվ
ված եկամո
ուտները՝ անո
ուիտետի բանաձևից ստացվում
մ է
կենսաթոշա
ակի չափը: Համեմատ
տելով այն որոո
շակի ցանկ
կալի մակա
արդակի հետ
տ, օրինակ վերվ
ջին տարվա
ա աշխատա
ավարձի կամ
մ միջին աշխ
խատավարձի հետ, տեսն
նում ենք, որ
ո այս մեթ
թոդներով հնա
արավոր է մի քանի անգա
ամ գերազա
անցել
այդ նպատ
տակները (ա
աղյուսակ 5)): Պետք է նշել,
ն
որ արդյոււնքները կա
արող են որ
րոշակի չա
ափով
գերագնահ
հատված լին
նել, քանի որ
ո եկամտա
աբերություննե
երը կուտակ
կվել (բարդա
ացվել) են ամ
մսա-

47
25

ն կտրվածքով, որը նա
աև պայմանա
ավորված է
կան
պոր
րտֆելների ամսական փոփոխութ
թյուններով::
Իրա
ականում ֆոնդերի կառավարիչնե
երը հազվա-դեպ
պ են նման հաճախութ
թյամբ իրակ
կանացնում
մ
պոր
րտֆելների փոփոխութ
թյուններ: Մեծ
Մ
չափով
վ
գեր
րագնահատո
ում առկա է հատկա
ապես CPPII
ստր
րատեգիայի
ի համար, ո
որի հիմնակ
կան պատ-ճառ
ռը, ինչպես նշվեց, երկ
կար ժամանակահատ-ված
ծում ռիսկա
ային պորտ
տֆելում ներ
րդրումների
ի
իրա
ականացումն է, ինչի ա
ամսական կուտակումն
կ
ն
էլ հանգենցում
հ
մ է այսպիս
սի մեծ արդ
դյունքների:
Այն
նուամենայնի
իվ ստրատ
տեգիաները պահպա-նում
մ են իրենց հիմնական
հ
էէությունը:
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Կենսաթ
թոշակ/վերջին
ն
աշխատա
ավարձ (19999)

Կենսաթ
թոշակ/միջին
աշխա
ատավարձ
(1999)

Կենսաթո
ոշակ/վերջին
ն
աշխատա
ավարձ (1986))

Կենսաթ
թոշակ/միջին
աշխա
ատավարձ
(1
1986)

Equal

26

63

4

7

Max-opt
Markov
CPPIEqual
CPPIMarkov

93
17

227
42

3
4

6
8

616

1510

24

47

626

1535

25

47

Ա
Աղյուսակ
5: Գնահատված
ծ կենսաթոշա
ակ

Ընդհա
անուր
առ
ռմամբ,
հ
հավասարա
աչափ
բաշխման դեպքում հն
նարավոր է լինում կեն
նսան տարիքին
ն հասնելոււ հետ միա
աժաթոշակային
մանակ նվազեցնել
ն
պորտֆելի
ի շուկայա
ական
ռիսկը, ինչչպես նաև լիկվիդայն
նության ռի
իսկը՝
հնարավոր
րություն տա
ալով առանց
ց ռիսկի պո
որտֆելը վերա
ածել դրամա
ական միջոցների և վճա
արել
կենսաթոշա
ակառուների
ին:
Մա
աքսիմալացման
սկզբունքով
վ պորտֆե
ելների անցումը նույն
նպես
նվազեցնոււմ է շուկայական և լիկ
կվիդայնութ
թյան
ռիսկերը, սակայն
ս
դա
ա իրականա
ացնում է՝ հիմհ

ելով առավելագույն եկա
ամտաբերոււթյան վրա:
նվե
Ուս
ստի այս դե
եպքում հնա
արավոր է ավելի մեծ
ծ
շուկ
կայական ռի
իսկ, քան մյ
մյուս ստրատ
տեգիաների
ի
դեպ
պքում է: Ինչպես
Ի
նկա
ատում ենք, 1999 թ.-ի
ի
դեպ
պքում մաքս
սիմալացմա
ան սկզբունք
քը մի քանի
ի
անգ
գամ ավելի մեծ վերջն
նական կենս
սաթոշակ է
ապ
պահովում՝ ի տարբերոււթյուն հավա
ասարաչափ
փ
և Մարկովի
Մ
մե
եթոդների: Սակայն այյս դեպքում
մ
մեծ
ծ է այն չա
ապահովելոււ ռիսկը, քա
անի որ ոչչ
ռիս
սկային պոր
րտֆելներոււմ անցում
մը իրակա-նաց
ցվում է դան
նդաղ:

Գծապա
ատկեր 4: Ամսսական հատկա
ացումների կշի
շիռը անուիտեետի բերված ա
արժեքում

Գծապ
պատկեր 4-ո
ում պատկե
երված է յոււրաքանչյուր ամսվա
ա
հա
ատկացման մասնաբաժ
ժինը
վերջնական
ն կուտակվ
ված միջոցնե
երի մեջ (ա
անուիտետի բե
երված արժ
ժեքում): Ին
նչպես տեսն
նում
ենք, սկզբն
նական տա
արիների հա
ատկացումն
ներն
ունեն ամե
ենամեծ մա
ասնաբաժինը
ը, և դա ավելի
ա
մեծ է մաքս
սիմալացմա
ան մեթոդի դեպքում:
դ
Մ
Մարկովի մոդելլը, ինչպես տեսնում
տ
են
նք, ապահով
վում
է ավելի ցածր
ց
եկամ
մուտ, սակա
այն ի տար
րբերություն մյուսների՝
մյ
ա
այստեղ
շուկ
կայական ռի
իսկը
բավականի
ին ցածր է, քանի որ բարձր
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Аннотация. Доказано, что страхование играет важную роль в социально-экономическом аспекте страны.
Страхование, являясь основным сектором финансового рынка, обладает инструментами, с помощью которых
может способствовать устойчивому развитию экономики страны. Роль страхования жизни особенно важна с
точки зрения обеспечения устойчивости в различных аспектах экономики. Несмотря на то, что страхование
жизни имеет жизненно важное значение, этот вид страхования еще не получил развития на страховом рынке
Армении. Цель данной статьи - выявить проблемы, препятствующие процессу развития страхования жизни.
Ключевые слова: страхование жизни, страховая премия, страховой полис, лицензия на страхование жизни,
финансовый актив

Obstacles to Using Life Insurance in Armenia
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Abstract.It was proved that the role of the insurance in the country's social and economic aspects is important. Being
the main sector of financial market, the insurance has tools due to which it can promote the sustainable development of
the country's economy. The role of life insurance is espacially important in the terms of securing the sustainability in
different aspects of economy. Even though the life insurance has a vital importance, this type of insurance has not been
developed yet in Armenian insurance market. The aim of this article is to discover the problems that hinder the process
of promoting the development of life insurance.
Key words: life insurance, insurance premium, insurance policy, life insurance license, financial asset

Զարգացած երկրներում ապահովագրական
ընկերությունները հանդիսանում են ֆինանսական շուկայի խոշորագույն մասնակիցներից
մեկը և նույնիսկ առաջ են անցնում բանկերից։
Հավաքագրելով՝ կարճաժամկետ և երկարաժամկետ ֆինանսական միջոցներ, և այդ միջոցները
ներարկելով տնետեսություն, ապահովագրական
ընկերությունները հանդես են գալիս նաև որպես
խոշորագույն ինստիտուցիոնալ ներդրողներ։
Հվելենք, որ խոշոր ինստիտուցիոնալ ներդրողներ լինելու տեսնակյունից հատկապես կարևորվում է կյանքի ապահովագրական ընկերությունների դերը։ Կյանքի ապահովագրության ընկերությունների հավաքագրած միջոցները երկարաժամկետ են, ուստի և մեծ ազդեցություն
ունեն կապիտալի շուկայի զարգացման գործում:
Տնտեսության մեջ ամենատարբեր անձանց մոտ,
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փոշիացած դրամական միջոցները, որոնք
առանձին-առանձին ներդրումների համար ոչինչ
են, կյանքի ապահովագրության ընկերությունների շնորհիվ համախմբվում են՝ կազմելով
հսկայածավալ կապիտալներ, որոնք կենսական
նշանակություն ունեն ներդրումների համար,
այսինքն՝ «մանր, փոշիացած» փողերից «խոշոր,
մեծ» փողեր են ձևավորվում։
Հավաքագրելով գումարներ կյանքի ապահովագրական ըներությունները կարող են բավարարել երկրի տնտեսությունում խոշոր նախագծերի ֆինանսավորման կարիքները դրանով,
իսկ ընդլայնելով իրագործելի ներդրումային
նախագծերի փաթեթը, խթանել երկրում տնտեսական արդյունավետության բարձրացմանը և
զարկ տալ տնտեսության զարգացմանը։
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անքի
ապահովա
որը
ագրության
ընկերութ
թյուններ,
նեղացնում
մ է շուկայյի հնարավ
վորությունն
ները։
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2020 թ-ի տվյյալներով Հ
ՀՀ-ում հավ
վաքագրված
ծ
համ
մախառն ապ
պահովագր
րավճարները
ը կազմել են
ն
42,8
82 մլրդ դրա
ամ /81,7 մլն $$/։

Р
Регион и мир
р, 2021, № 4
Կյանք
քի
ապահ
հովագրություւն

0%

Ոչ կյա
անքի
ապահ
հովագրությա
ան
գծով 42,82
4
մլրդ դրա
ամ
/81,7 մլն
մ $/։
Ընդհա
անուր 42,82 մլլրդ
դրամ /81,7 մլն $/։

100%

Գծա
ապատկեր 3 ՀՀ
Հ ում Համախ
խառն ապահովագրավճար
րի կառուցվածծքը՝ ըստ կյաննքի և ոչ կյանք
նքի
ապահովվագրության 2020
2
թ։ [3] (Գծապատկերնե
Գ
երը կազմվել են
ն հեղինակի կո
ողմից)

ապ
պահովագրոււթյան իրա
ականացման
ն լիցենզիա:
Մին
նչև 2007 թվականը
թ
Հ
ՀՀ ապահո
ովագրական
ն
շուկ
կայիում իր
րավիճակը ն
ներկայացնե
ենք ստորև
և
աղյուսակով։

Այժմ Հայաստան
Հ
նում գրացվ
ված չէ և ոչ
ո մի
կյանքի ապ
պահովագրո
ության ընկ
կերություն։ ՀՀում մինչև
և 2007 թ-ը
թ
գործել են մոտ 26
լիցենզավորված ընկեր
րություններ
ր որոնցից մի
իայն
մեկ ընկե
երություն է
ունեց
ցել է կյա
անքի

2002
2003
2004
2005
2006
2506,,8
2657,55
3908,6
4606,5
5875,9

Ընդհանուր
ր ապվաճար
րների մուտ
տքեր մլն դրա
ամ
/ այդ թվում
մ՝/
Կյանքի ապ
պահովագրո
ություն
Ոչ կյանքի ապահովագ
ա
գրություն

12,,6
2494,,2

16,3
2611,22

23,5
3885,1

24,1
4327,3

29,8
5846,0

Աղյոււսակ 1 Ապահհովագրավճար
արի կառուցվա
ածքը՝ ըստ կյա
անքի և ոչ կյաննքի ապահովա
ագրության ՀՀ-ում
ՀՀ
2002-2006 թթ։
թթ [3] (Աղյուսսակները կազմմվել են հեղինա
ակի կողմից։)

Ըստ աղյուսակո
ում բերվա
ած տվյալն
ների
երևում է,, որ կյան
նքի ապահ
հովագրությո
ունը
կազմել է ապահովա
ագրական շուկային
շ
չ
չնչին
մասը։ Այդ
դ շրջանում
մ կյանքի ապահովագ
ա
գրությունը կա
ազմել է Հա
այաստանյա
ան ապահո
ովագրական շո
ուկայի ծառա
այություննե
երի մինչև 1%
%-ը:
Հիմնական
նում ապահ
հովագրությա
ան այդ տե
եսակից օգտվո
ում էին կորպ
պորատիվ հա
աճախորդն
ները,
իսկ ֆիզիկ
կական ան
նձինք կյանքի ապահո
ովագրության պայմանագ
գրեր էին կն
նքում հիփո
ոթերկերի ձևակե
երպման դե
եպքում (այս
սպես
քային վար
կոչված, сreedit-life) [2]::
Քանի որ կյա
անքի ապա
ահովագրութ
թյան
նկատմամբբ պահանջա
արկը բավա
ակնին ցածր
ր էր
միակ ըներ
րությունը՝ ԿԱՍԿԱԴ
Կ
Ի
ԻՆՇՈՒՐԱՆ
ՆՍԸ
2007 թ-ին
ն ապահով
վագրության
ն մասին նոր
օրենքի ըն
նդունումից հետո հա
անձնեց կյա
անքի
ապահովա
ագրության իր լիցենզի
իան, քանի
ի որ
օրենսդրութ
թյան համա
աձայն միև
ևնույն ընկե
երությունը չէր կարող միա
աժամանակ
կ իրականա
ացնել
երկու տեսակի` կյանք
քի և ոչ կյան
նքի ապահո
ովագրություն:
Օրենք
քով այսպիս
սի տարաջա
ատումը կիր
րառվում է աշխարհի
ա
գ
գրեթե
բոլո
որ երկրներ
րում։

Օրի
ինակ ՏՀԶԿ
Կ1 անդամ
մ հանդիսա
ացող բոլոր
ր
երկ
կրներում
բացառությյամբ
Չեխ
խիայի
և
Մեք
քսիկայի ապահովագր
ա
րական ընկ
կերություն-ներ
րը կարող են
ն ունենալ կ
կյանքի կամ
մ ոչ կյանքի
ի
ապ
պահովագրոււթյան լիցեն
նզիա: Այն երկրներում
ե
մ
որտ
տեղ օրեքով
վ նման պա
ահանջ սահ
հմանված չէէ
ապ
պահովագրա
ական ընեկր
րություններ
րը իրակա-նաց
ցնում են ֆոնդերի
ֆ
տ
տարբերակվ
ված կառա-վար
րում [4, էջ 10]:
Օրենքով սահմանվա
ած լիցենզիա
աների այդ-պիս
սի տարանջատումը ո
ունի մի քա
անի պատ-ճառ
ռներ, առաջջին և հիմն
նական հիմ
մնավորումը
ը
ռիկ
կսի գործոնն
ն է՝ ի համ
մեմատությո
ուն կյանքի
ի
ապ
պահովագրոււթյան ոչ կյյանքի ապա
ահովագրու-թյոււնը ավելի ռիսկային է, փոքր ապահովաա
գրա
ավճարների դիմաց ապ
պահովագրա
ական ընկե-րութ
թյունները ստանձնում
մ են վճա
արել խոշոր
ր
չափ
փի ապահով
վագրական հատուցում
մներ, մինչ-դեռ
ռ կյանքի ապահովագ
ա
գրության դեպքում
դ
և՛՛
ապ
պահովագրա
ավճաները և՛ հատ
տուցումները
ը
բավ
վականաչափ
փ բարձր են
ն։
Կյանքի ապահովագ
գրության պայմանա-գրե
երը երկարա
աժամկետ են
ն ոչ կյանքի ապահովաա
գրո
ությանը՝ կա
արճաժամկետ, ըստ այդ
դմ ապահո-1

Տնտեսական
Տ
համագործակ
կցության
կազմ
զմակերպություն
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և

զարգացման
ն

վագրական ընկերություններում ձևավորվում են
երկու տիպի ապահովագրական ֆոնդեր որոնք
կառավարելու համար անհրաժեշտ են տարբեր
մեխանիզմներ։
Այդպիսի տարանջատումն ունի նաև ֆինանսական ենթատեքստ: Մասնավորապես, ոչ
կյանքի ապահովագրության ոլորտում գործող
ընկերությունները վարում են կարճաժամկետ
ներդրումային գործունեություն (որպես կանոն`
մեկ տարվա կտրվածքով), մինչդեռ կյանքի
ապահովագրությամբ զբաղվող ընկերություններն իրականացնում են երկարաժամկետ
ներդրումային քաղաքականություն: Փաստորեն,
գոյություն ունի զգալի տարբերություն կյանքի և
ոչ կյանքի ապահովագրությամբ զբաղվող
ընկերությունների ակտիվների կառավարման
մեխանիզմների միջև: Դա ապահովագրության
տեսակների տարանջատման հիմնական պատճառներից մեկն է։ [2]
Կարծում ենք, որ վերը նշված իրավիճակում
կյանքի ապահովագրության շարունակական
կիրառման, և այժմ կյանքի ապահովագրության
ներդրման
հիմնական
խոչընդոտներ
են
հանդիսանում
այն
գործոնները
որնք
հանգեցնում են կյանքի ապահովագրության
տեսակների նկատմաբ պահաջարկի նվազման։
Այդպիսի գործոններն են՝
 մշտական բնակչության ցածր թվաքանակ
 ցածր կենսամակարդակ,
 եկամուտների ցածր մակարդակ,
Աշխատանքային ռեսուրսներ
Աշխատուժից դուրս բնակչություն
Աշխատուժ (աշխատուժի
առաջարկ)
Զբաղվածներ
Գործազուրկներ

 ապահովագրական ցածր գրագիտությունը,
 երկրի քաղաքական անկայուն իրավիճակ,
 երկրի սոցիալ-տնտեսական անկայուն իրավիճակ,
 օրենսդրական և իրավական անկատար
դաշտը,
 ապահովագրոթյան ոլորտում հարկային
արտոնությունների բացակայություն և
այլն։
Վերը նշված գործոնների ազդեցությունը
գնահատելու համար կատարենք որոշակի
դիտարկումներ։ Կյանքի ապահովագրության
պահաջարկի վրա էական ազդեցություն ունի
երկրի մշտական բնակչության թվաքանակը։ ՀՀ
բավականին խոցելի է ժողովրդագրական տեսանկյունից, մշտական բնակչության թվաքանակը
բավականին ցածր է և ունի նվազման միտում։
Ցուցանիշի նվազման պատճառներն են ծնելիության ցածր մակարդակ, մահացության բարձր
մակարդակ, միգրացիոն բարձր արտահոսք և
այլն։
Ընդհանրապես կյանքի ապահովագրության
ծառայություններից օգտվում է բնակչության
այն խավը, որի կենսամակարդակը միջինից
բարձր է: ՀՀ-ում կյանքի ապահովագրության
բացակայության գլխավոր պատճառներից մեկը
բնակչության ցածր կենսամակարդակն է, որին
նպաստող հիմնական գործոններից է գործազրկության բարձր մակարդակը:

2016
2 011,4
785,1
1 226,3

2017
2 006,5
784,8
1 221,7

2018
1 989,0
751,1
1 237,9

2019
2 107,0
908,9
1 198,0

2020
2 105,2
925,2
1 180,0

1 006,2
220,2

1 001,5
220,2

1 028,9
209,0

945,0
253,0

946,5
233,5

Աղյուսակ 2 Աշխատանքային ռեսուրսների կազմը 2016-2020 թթ. հազար մարդ։ [3]

Ուսումնասիրելոով վերը նշված աղյուսակը
պարզ է դառնում է, որ և՛ գործազրկության և
զբաղվածների թվաքանակները չնայած տատանումների ի վերջո 2020 թ-ին 2016 թ-ի համեմատությամբ նվազում են, ի հակադրություն այս
ցուցանիշների աշխատուժից դուրս բնակչության թվաքանակը աճում է, որի հիմնական
պատճառներից մեկը այն է, որ Հայաստանը
համարվում է ծերացող երկիր։ Եթե այս ցուցանիշների հետ համադրենք նաև մշտական բնակչության թվաքանակը և դիտարկենք, որ 2020
թվականի տվյալներով այն կազմել է 2,96 մլն
մարդ, իսկ զբաղվածների թվաքանակը տնտեսության տարբեր ոլորտներում կազմել է 946.5
հազար մարդ, ստացվում է, որ մշտական
բնակչության ընդամենը 32%-ն է զբաղված։
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Նման պայմաններում եթե դիտարկենք ևս
մեկ ցուցանիշ տարեկան միջին անվանական
աշխատավարձը 2020 թվականի դրությամբ, որը
կազմել է 189,716 դրամ և միջին անվանական
աշխատավարձը բաշխենք ամբողջ բնակչության
մեջ, կտեսնենք, որ իրականում 1 շնչին բաժին
ընկնող միջին անվանական աշխատավարձը
կազմում է մոտ 60,664 դրամ: Հաշվի առնելով
այն, որ նվազագույն սպառողական զամբյուղը
ՀՀ-ում ներկայումս կազմում է 61,390.7 դրամ, և
վերը նշված երկու ցուցանիշների հետ
համադրենք նաև այն տվյալը, որ աշխարհում
միջինում կյանքի ապահովագրության ապահովագրավճարը կազմում է 40-55$ մոտավորապես
20-27 հազար դրամ ամսեկան կտրվածքով
կհանգենք հետևյալ եզրակացությանը, որ ՀՀ
բնակչությունը 1 շնչին բաժին ընկնող եկամուտ-
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ճկուն հարկային ատոնությունների համակարգ։
Աահովագրության մեջ կարևոր է ոչ միայն
հաճախորդին` ապահովագրական պատահարի
ի հայտ գալու դեպքում հատուցում կատարելու
երաշխիք տալը, այլ նաև հաճախորդի տնտեսական շահը այդպիսի պայմանագրի կնքման
համար: Հաճախորդին պետք է ակնառու լինի իր
շահը որևէ գործարք կատարելու դեպքում, իսկ
շահի դրսևորման լավագույն միջոցը այս դեպում
հարկային արտոնություններն են։
Այսպիսով խոչընդոտները և խնդիրները
բազմազան են բայց և այս խնդիրների ուղեկցությամբ անհնար չէ մշակել և կիրառել կյանքի
ապահովագրության այնպիսի համակարգ, որը
բնորոշ կլինի ՀՀ տնտեսական, քաղաքական,
սոցիալական և մշակութային առանձնահատկություններին։ Իհարկե ապահովագրության
այս տեսակի ներդրումը բավականին ժամանակ
և մեծ ջանքեր կպահանջի, բայց և այնպես այն
կնպաստի ՀՀ-ի տնտեսությունում դրական
տեղաշարժերի, տնտեսական ու ֆինանսական
կայուն զարգացման հնարավորություն կտա։
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Հայաստանի տնտեսական ճյուղերի հարմարվողականությունը
բեռնափոխադրումների շուկայի տատանումներին
Մխիթարյան Հ. Ա.
Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարանի գործարարութուն ֆակուլտետի ուսանող (Երևան, Հայաստան)
hayk_mkhitaryan@edu.aua.am
Ամփոփում՝ հետազոտության հիմնական նպատակն է գնահատել Հայաստանի տնտեսության տարբեր
ճյուղերի հարմարվողականությունը բեռնափոխադրումների սակագների փոփոխությանը վերջին 20
տարիների ընթացքում: Հետազոտությունն իրականացնելու համար պաշտոնական վիճակագրությունը
ստացվել է ՀՀ կենտրոնական բանկից և վիճակագրական կոմիտեից: Մշակված մոդելների գործակիցները
գնահատելու համար օգտագործվել է ինքնահեռացման ինտեգրված շարժվող միջին տեխնիկան (ARIMA):
Չնայած այն հանգամանքին, որ ոչ մի ապացույց չի հաջողվել հայտնաբերել հարմարվողականության վարկածի
հաստատման համար, ուսումնասիրության արդյունքները կարող են օգտակար լինել բեռնափոխադրումների
շուկայում գների տատանումների ընթացքում համապատասխան մարմինների հետագա քաղաքականության
նկատառումներին:
Հանգուցաբառեր՝ բեռնափոխադրումների սակագներ, տնտեսական աճ, հարմարվողականություն,
Հայաստան, ARIMA

Адаптивность секторов экономики Армении к колебаниям на рынке грузовых перевозок
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Аннотация. Основная цель исследования - оценить адаптируемость различных секторов экономики Армении к
изменениям грузовых тарифов за последние 20 лет. Для проведения исследования официальная статистика
была получена из Центрального банка Армении и Статистического комитета. Для оценки коэффициентов
разработанных моделей использовалась методика авторегрессионного интегрированного скользящего среднего.
Несмотря на то, что ни одна из оценок не смогла выявить никаких доказательств предполагаемой адаптации,
результаты исследования могут быть полезны для дальнейших политических соображений соответствующими
органами во время колебаний цен на рынке грузовых перевозок.
Ключевые слова: грузовые тарифы, экономический рост, Армения, адаптивность, ARIMA.

Introduction
The price instabilities are rampant in
developing countries. One of the many causes for
fluctuations in market prices for goods and services
is the level of interdependence and intricacy of
modern economies. The most patent proof for it is
the rapid development of trade openness globally
for the past 50 years. On the one hand, the increased
financial integration and globalization possess
benefits for smoothening the economy through
channels such as, borrowing, efficient investments
and risk diversification. While, another consequence
of the phenomenon is the increased vulnerability to
external shocks of global economy and short-term
fluctuations [1]. Developing countries are
particularly impaired by the latter for their
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inefficiency to recover from the recessions
compared to developed countries.
As a consequence, for the increase in trade
openness countries became more dependent on
imports and exports. Walter Isard proposed a theory
and later the famous gravity model of trade, aimed
to explain the trade between two countries on the
basis of distance and scales of the economies [2; 3].
The approach, does not however consider the
various trade barriers and economic costs, except for
the distance, to account for the amount of trade in
the economy. The short-term changes in those
barriers, such as fluctuations in freight markets,
alterations in legislations or import tariffs, can cause
increase/decrease in the amount and costs of exports
and imports leading to sequential impacts on the

gross domestic output of the country. As a result,
the gravity model is flawed for short-term analysis.
These instabilities are particularly patent for the
Armenian economy. The ongoing military conflict
and partial blockade for the past 30 years, and
absence of direct access to sea routes, left Armenian
economy virtually deprived of stable means of
transportations (e.g., railways, shipping). This
resulted in higher dependence on the road and air
transportation. The latter have historically had
higher inconsistency in prices (fluctuations in oil
prices, weather conditions, etc.). Further, A key
crossing (Upper Lars) on the major route connecting
Armenia to its main trade partner Russia is
occasionally blocked as a result of unfavorable
weather conditions, amplifying the inconsistency in
freight market.
In this paper, the impact of changes in freight
tariffs on the gross output of different market sectors
in Armenia is to be analyzed. The aforementioned
settings are likely to have detrimental effects on the
Armenian economy. Nevertheless, hypothetically
the economies have a common feature of adapting
to analogous incidents that are periodic in nature.
Therefore, the main objective of the study is to
evaluate the marginal effect of the percentage
change in tariffs on economic growth, and
determine whether such effects (if any) have
historically diminished in scale.
Literature Review
Despite the importance and the growing
interest of the transportation costs in the trade
theory, the scientific literature and empirical
analysis on the topic remains modest. In the paper
“Globalization and the Inequality of Nations”
Krugman gives importance’s to the transportation
costs in the division of poor and rich countries in the
world, suggesting that decreasing costs lead to
stronger integration in financial markets and thus
higher income [4, p. 862].
Steven Radelet, in the paper “Shipping Costs,
Manufactured Exports, and Economic Growth”
analyzing the historical data sample from 1965 to
1990 for 64 developing countries found that in
contemporary economy the shipping costs are not a
significant barrier for the trade [5, p. 11]. Further,
the trend for shipping costs shows downward trend,
implying that in the future the freight costs would
cease being an issue for countries. Nevertheless, the
findings suggest that geographic isolation and
increased costs of transportation make country less
competitive and making it hard to promote exports
[5, p. 10]. As a result, firms pay lower wages and
realize lower returns on investments.
In a comparably recent paper, David Hummels
analyzes the factors behind the increase in international trade. His main finings imply unprecedented
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decrease in transportation costs to be the main
cause. He labels as driver of second era
globalization, attributing the phenomenon to
technological advancements in air transportation.
Hummels predicts third era to be triggered by the
“unfolding of cross-border trade” [6, pp. 151-152].
Overall, despite the rise of articles focusing on
the international trade barriers, the literature is
scarce on explaining the link between economic
growth and freight costs. The paper is aimed to
contribute to filling the gap in the literature and
evaluate the degree of impact in Armenia with
unstable freight costs. I hope that this research can
further serve as a valuable basis for deeper analysis
on case of other countries.
Methodology
Model building
The research was inspired and based on a
recently published paper on the adaptability of the
Ukrainian economy to the fluctuations in prices of
energy carriers [7]. However, a similar approach is
inapplicable in Armenia, because of the scarcity of
micro-level data for minimal required period of
time. Instead, a macro level approach is adopted for
the evaluation of adaptability. The basic purpose of
the study is to estimate the level of dependence of
different sectors of economy measured by their total
value-added quarterly output on the unit change in
the index of freight tariffs (statistical committee of
RA), while controlling for third factors and external
shocks. Based on the latter, a comparison was to be
made between different periods to detect whether
the effect (hypothesized to be negative) diminished
or not. If yes, it would likely indicate that the given
sector managed to become less dependent (more
adaptable) on such fluctuations, for instance by
increasing its productivity, or decreased its reliance
on supply from imported materials.
The population model 1 to be estimated has the
following form:
1 ln
_
ln
_
_
_
ln
Value_addedt – represents the real output (rgdp)
of the sector (or total) based on 2005 constant prices
acquired from statistical committee. Natural log of the
variable is used to estimate the percentage change of
the variable in time t.
Rgdp_rust - represents the Russian GDP in time t,
adjusted to 2005 constant prices. Given the high
correlation between Armenian and Russian economies
the variable is intended to control for external shocks
in the model.
Freight Tariffst – main explanatory variable
represents the percentage change in freight tariffs for
given period t. retrieved from CBA.

Регион и мир, 2021, № 4
Prices_sectort – the variable represents the price
index of corresponding sector of the economy.
retrieved from CBA.
REERt – represents real effective exchange rate
constant 2005 at time t, retrieved from CBA.
Sector_price – represent the price index for the
given sector. Retrieved statistical committee of
Armenia.
The variables REER and Sector price are
intended to control for internal shocks of the
economy for the given period t. The former is used
for estimating the coefficients for the model with
total GDP, while the latter is used in estimation of
given sector model.
Based on this model, the data needs to be split
into four periods of 5 years, a significant positive
difference between coefficients of freight_tariffs
would indicate positive signs of adaptation. The
patent drawback of this model is the fact that 5-year
period (20 observations) is absurdly small for
estimating a model with 6 explanatory variables and
a constant, thus the results would hardly be robust.
A more practical approach is adopted for the
second population model below:

2 ln

_
ln

_

ln

_
_

_
ln
∗

period – is a dummy variable taking value 1 if
the t is between 2015-2020. Consequently, a
significant positive coefficient for the interaction
term added in the second model, would imply that
the industry is less affected by the freight tariffs in
the recently compared to the earlier periods.
Suppose both
is negative and
is positive, and
they are both significant. In this case a unit change
decrease
in the index of freight tariffs will lead to
in the value added of the given sector for the years
decrease for the years
before 2015, and
from 2015-2020. Based on the earlier assumption
the absolute value of the change for the latter would
less than that of the former.
Note: In model 2 the variable denoting
percentage in REER prices was abandoned, as the
risk of overfitting would have been substantiate
given, otherwise, the ratio of the number of
observations to number of variables.

Data
Table 1. Variable Summary Table

Variables
Real GDP of Armenia (sector)
Real GDP of Russia
Transportation Costs
Consumer Price Index Armenia
Consumer Price Index Russia
REER
CPI (sector)

(syntax)
(rgdp_arm)
(rgdp_rus)
(freight_tariffs)
(cpi_arm)
(cpi_rus)
(reer)
(Sector_price)

Data Modification
The collected dataset from 2000 to 2020
inclusive (period chosen based on availability),
contained some missing observations (e.g.,
transportation costs from 2002-2004, output per
sector 2020). Instead of dropping the rows for given
years, a decision was made to estimate the values

Data Source
Statistical Committee of Armenia
International Financial Statistics
Central Bank of Armenia
Central Bank of Armenia
Central Bank of Russia
Central Bank of Armenia
Central Bank of Armenia

based moving average growth rates of same 3
quarters of previous 3 years. Additionally, as the
dataset was quarterly X12 procedure was applied to
smoothen the series and eliminate the seasonal
component. after the modifications were made the
dataset contained 7 variables and 80 observations.

Table 2. Correlation Table

ln(real_AM_GDP) ln(real_man)(t) ln(real_agr)(t) ln(real_cons)(t) ln(real_ser)(t)
Freight_tariffs(t)
(%)
Freight_tariffs(t1) (%)

-0.2929

-0.1702

-0.2779

-0.1885

-0.2854

-0.2508

-0.0779

-0.3178

-0.17

-0.3335

Analysis
In this section short description of the procedure of the analysis and main findings are provided.
All the regression outputs provided in the paper are
estimated using The Autoregressive Integrated
Moving Average (ARIMA) modelling approach.
ARIMA was preferred to regular regression and
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ARDL models, as the it proved to be more efficient
in accurate prediction. The estimation was
conducted using statistical software STATA 17.0.
To achieve the objectives of the paper listed
below:
 Estimate the degree of impact of freight
cost changes on economic growth

 Test the hypothesis of economic
adaptability
Value added of economic sectors –
manufacturing, agriculture, construction and
services, as well as the total GDP output were
considered. For each sector two models were

constructed based on population models developed
in the methodology section. All the variables, except
for REER, utilized in the models showed no signs of
existence unit root in the Dickey Fuller and Philips
Perron tests. As for REER the first difference of the
variable was taken a proxy variable for REER.

Table 3. ARIMA summary for percentage change in Real GDP

Variables

Coefficients

ln(real_AM_GDP)
Freight_tarrifs(t) (%)
Freight_tariffs(t-1) (%)
ln(real_RF_GDP)
ln(dif_reer(t))
ln(dif_reer(t-1))
Freight_tariffs*Period
Constant
ARMA
ln(real_AM_GDP)(t-1)
ln(real_AM_GDP)(t-2)
Moving Average (t-1)
Moving Average (t-2)

P-Value

Coefficients

-0.016
-0.202
1.381
0.012
0.001

0.77
0
0
0.87
0.99

-13.043
-1.024
-0.742
1.224
1

Log-Likelihood

0.36

-0.009
-0.197
1.426
0.004
-0.001
0.013
-19.278

0.87
0
0
0.96
0.99
0.25
0.2

0
0
0
0

-1.016
-0.737
1.221
1

0
0
0
0

406.1
AIC
426.1

The choice of the lags for the dependent
variable and moving average was chosen based on
Akaike-Bayesian criterion. In the examples of total
GDP, manufacturing, agriculture and services the
most optimal choice with lowest Akaike and
Bayesian scores were 2 previous lags for both the
dependent variable lags and Moving Average (MA)
variables. While for the construction model the it
was lag 1 for MA.
In the table 4 regression output explaining the
percentage change in Real GDP is provided. The
variable names with respective coefficients and Pvalues are summarized in separate columns. It can
be concluded from the model that percentage change
in freight tariffs for the current period has no
statistically significant effect on the dependent
variable. Nevertheless, a strong 0.2 negative effect
is triggered for a percent increase in the tariffs of
previous term. This is an expected result as many
contracts in business world are signed in advance,
therefore the economy takes time to react to the
changes. Further, the table reveals that real GDP is
strongly dependent on its previous lags as well as
proxy variable representing Russian economy, while
REER has no very high p-value, it was left in the
model to control for shocks.
The second model including the interaction
term of freight tariffs and recent period, however
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P-Value

SIC
449.6

404.5
AIC
426.5

SIC
452.3

revealed no sign of adaptability based on the
adopted methodology. The statement is true for all
the other models. Rest of the tables (i.e.,
manufacturing; services and construction models)
are provided in the appendix section (PAGE 9-11).
Conclusion
The research succeeded in identifying the most
and least dependent sectors of economy on the
freight tariffs, as well as assess the scale of changes
triggered by one percent change in the transportation
costs. The impact on total GDP, manufacturing,
agriculture, construction and services are 0.2%,
0.37%, insignificant, 0.25% and 0.49% respectively.
Making the services sector the most affected by the
fluctuations. Interestingly, manufacturing sector
revealed no sign of interdependence on those
fluctuations on short term, yet a positive correlation
of 0.3 percent is present for a for fluctuations
occurred 12-15 months ago. A possible explanation
for this is that in unstable times people tend to
switch to manufacturing (assuming it is steadier
sector), thus increasing its output. The time lag of
more than a year is reasonable, given the time that
people need to adapt to new circumstances. In the
scope of this study no sign of adaptability was
found.
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Appendix
Table 4. ARIMA summary for percentage change in manufacturing sector

Coefficients
ln(real_man)(t)
Freight_tarrifs(t) (%)
Freight_tariffs(t-5) (%)
ln(real_RF_GDP)
cpi_manufacturing(t)
cpi_manufacturing(t-1)
Freight_tariffs*Period
Constant
ARMA
ln(real_man)(t-1)
ln(real_man)(t-2)

P-Value

Coefficients

-0.018
0.368
0.364
-0.108
0.252

0.86
0
0.1
0.3
0.01

15.723

P-Value

0.55

-0.048
0.402
0.381
-0.069
0.226
0.036
11.486

0.68
0
0.09
0.54
0.06
0.15
0.69

1.106
-0.784

0
0

1.048
-0.77

0
0

Moving Average (t-1)

-0.806

0

-0.8

0

Moving Average (t-2)

1

0

1

0

Log-Likelihood

466.3

454.9

AIC

SIC

AIC

SIC

486.3

509.7

476.9

502.6

Table 5. ARIMA summary for percentage change in agricultural sector

Coefficients
ln(real_agr)(t)
Freight_tarrifs(t) (%)
Freight_tariffs(t-5) (%)
ln(real_RF_GDP)
cpi_agr(t)
Freight_tariffs*Period
Constant
ARMA
ln(real_agr)(t-1)
ln(real_agr)(t-2)
Moving Average (t-1)
Moving Average (t-2)

P-Value

Coefficients

-0.084
-0.25
0.263
-0.211

0.62
0.1
0.5
0.03

133.593

P-Value

0

-0.189
-0.394
-0.415
-0.266
-0.1
138.147

0.31
0.06
0
0
0
0

0.516
0.338
-0.652

0.66
0.57
0.47

1.65
-0.807
-1.997

0
0
1

-0.666

0.56

1

1

Log-Likelihood

538.8

511.5

AIC

SIC

AIC

SIC

556.8

577.9

529.5

550.6

Table 6. ARIMA summary for percentage change in construction sector

Coefficients

P-Value

Coefficients

P-Value

ln(real_cons)(t)
Freight_tarrifs(t) (%)

0.167

0.53

0.17

0.53

-0.056

0.79

-0.057

0.79

ln(real_RF_GDP)

3.796

0

3.727

0

cpi_cons(t)

0.729

0

0.724

0

-0.187

0.54

-0.207

0.52

Freight_tariffs(t-1) (%)

cpi_cons(t-1)
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Freight_tariffs*Period
Constant

-0.026

0.75

-353.114

0

-343.03

0

ln(real_cons)(t-1)

0.457

0.71

0.422

0.75

ln(real_cons)(t-2)

0.038

0.96

0.069

0.93

Moving Average (t-1)

0.191

0.88

0.23

0.86

ARMA

Log-Likelihood

577.33

577.16135

AIC

SIC

AIC

SIC

595.3

616.4

597.2

620.6

Table 7. ARIMA summary for percentage change in services sector

Services Value added
Coefficients
P-Value
ln(real_ser)(t)
Freight_tarrifs(t) (%)
Freight_tariffs(t-1) (%)
ln(real_RF_GDP)
cpi_services(t)
cpi_services(t-1)
Freight_tariffs*Period
Constant
ARMA
ln(real_ser)(t-1)
ln(real_ser)(t-2)
Moving Average (t-1)
Moving Average (t-2)
Log-Likelihood

-0.162
-0.328
0.872
-0.033
0.067

0
0
0
0.41
0.15

69.577

0.01

1.106
-0.784
-0.806
1

0
0
0
0
402.0
SIC
445.4

AIC
422.0

Coefficients

P-Value

-0.164
-0.327
0.887
-0.037
0.067
0.004
67.998

0
0
0
0.45
0.15
0.88
0.03

0.642
-0.619
-0.137
1

0
0
0.3
0
401.9
SIC
449.7

AIC
423.9
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Аннотация. С 1991 года РА стремится к созданию и становлению активной системы государственного
управления. Становление и развитие государственного управления предполагает постоянное развитие и
реформирование систем административно-территориального деления и местного самоуправления. Опыт
последних 30 лет показал, что существующая административно-территориальная система препятствует
дальнейшему развитию и углублению местного самоуправления, поэтому возникла необходимость в
административно-территориальных реформах, которые Правительство Республики Армения приняло решение
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в 2011 году, утвердив «Концепцию расширения сообществ и создания межобщинных объединений»,
положившую начало процессу расширения сообществ.
Ключевые слова: расширенное сообщество, общинный бюджет, бюджетные доходы общин, децентрализация,
собственные доходы общин, финансовая децентрализация, бюджетные расходы общин

Administrative division is one of the most
important systems of government for any state. The
importance is due to the fact that different levels of
government are formed as a result of administrative
division. Then as a result of a distribution of powers
the range of issues of public importance to be
addressed at each level is determined. And the
problems and challenges, facing the state, are
forcing the system of administrative-territorial
division of the state to be constantly reconsidered,
as the efficiency of governance largely depends on
the existing system of administrative-territorial
division in the country. Therefore, it must be stated
that the administrative-territorial reforms and their
regular implementation are the guarantee of forming
an established and developed state.
The aim of the research is to analyze the impact
of the community enlargement process in terms of
strengthening the financial capacity of the communities by the example of Ashotsk enlarged community. The theoretical basis for the research was
domestic-foreign works, as well as research materials of state and non-governmental organizations.
Various statistical data were used for the research.
Information from the RA National Statistical
Committee, professional literature, RA Ministry of
Territorial Administration and Infrastructure, local
self-government bodies analysis. The methods of
deduction, induction և comparative analysis were
used during the analysis. For comparison, the
budget revenues of Ashotsk community during the
pre-enlargement and post-enlargement periods were
considered, the structures of the community budget
revenues were analyzed to assess the financial
independence of the community.
The system of local self-government in the
Republic of Armenia, formed in 1996, is still
experiencing a period of establishment and strengthening. Mechanisms and ways are being sought to
improve the accountability of local governments, to
make their work more efficient, high-quality,
transparent, as well as to encourage the active
participation of the population in community
governance [1, Page 2]. After independence, the
process of administrative-territorial division also
started in Armenia, as a result of which the territory
of the republic was divided into 10 provinces and
the city of Yerevan (as a province).
915 communities were established in the
provinces, which started the process of forming a
system of local self-government in the country.
Almost half of these communities were mainly
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small and financially disadvantaged. As a result,
after about a quarter of a century, a large number of
communities in Armenia are still in poverty and
have a very low level of socio-economic development.
The problems related to the socio-economic
development of communities in the RA are
conditioned by many factors, each of which, in one
way or another, hinders the development of
communities and the establishment of a community
economy.
However, it is obvious that the problems in the
local self-government system in Armenia are mainly
conditioned by the existence of communities with
weak capacities. As we understand it, the reason for
this is the large number of small communities
formed in Armenia as a result of administrative
division, local self-government bodies of which,
regardless of their financial resources and the
number of population, have to provide the same
community services. Therefore, it is impossible to
imagine how the problems faced by local selfgovernment bodies, especially in small communities, will be solved.
The need for administrative-territorial reforms
in the RA is first of all explained by the significant
differences between the communities. These
differences relate to the population of the
communities, the land resources available within the
administrative boundaries of the communities, the
natural resources available in the community, and
the socio-economic infrastructure of the community.
By the way, these differences are typical not only
for rural but also for urban communities. There are
communities in the RA, the population of which is a
thousand times different from each other, they also
differ in their financial and human resources, but by
law they are given the same scope of authority and
"provide" the same community services. That is,
legally, large and very small communities are not
differentiated and operate within the same law. All
communities (regardless of their financial and
human resources) are obliged to exercise the full
scope of their powers under the Law of the RA “On
Local Self-Government”. This is due to the fact that
the resident, regardless of the community in which
he or she lives (large or small), has the right to use
all services provided by local governments that meet
the minimum subsistence requirements.
As there is no alternative to the establishment
of the local self-government system in Armenia, the
administrative-territorial division system needs to be

Регион и мир, 2021, № 4
reformed in order to ensure a sufficient level of
socio-economic development through community
capacity building. Hence the need for immediate
implementation of administrative-territorial reforms
in the country.
However urgent its implementation may be, the
main criterion for its implementation should be to
increase the efficiency of governance in the
administrative units. In general, administrative units
must meet certain conditions, under which only one
can speak of the possibility of effective management
in those units. The administrative-territorial units
must meet the following conditions:
1. Physical conditions
2. Economic and financial conditions
3. Legislative and institutional conditions
4. Availability of human resources [4, Page
101-102]
It is obvious that many of the communities in
Armenia only meet the physical conditions of their
existence. That is, communities have clearly separated administrative boundaries and a small population. It is unrealistic to ensure effective local selfgovernment here. The financial conditions of the
communities are very important in the establishment
of local self-government.
As for the financial capacity of the communities, everything is obvious here. There are many
small communities in the Republic of Armenia,
whose budget resources are not enough to do serious
work and provide services, mainly spent on
maintaining the mayor's staff [3, Page 15].
Therefore, the only effective way to overcome the
socio-economic challenges of community development is to strengthen local self-government through
decentralization. And decentralization cannot be an
end in itself. The main result should be the most
effective implementation of this or that authority,
which should be used by the residents of the
communities. The exercise of authority is possible
with the availability of appropriate financial
resources and resources [5, Page 61]. Therefore, the
only effective way to overcome the socio-economic
challenges of community development is to
strengthen local self-government through decentralization. And decentralization cannot be an end in
itself. The main result should be the most effective
implementation of this or that authority, which
should be used by the residents of the communities.
The exercise of authority is possible with the
availability of appropriate financial resources and
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resources. Communities must have sufficient
financial resources to properly exercise their
powers. Article 9 of the European Charter of Local
Self-Government stipulates that the financial
resources of local self-government bodies should be
proportionate to their powers conferred by the
constitution or by law [2, Page 3]. Strengthening the
financial capacity of communities is one of the most
important issues of public administration, without
which it is impossible to imagine an established and
developing system of local self-government. The
latter presupposes the compatibility of fiscal
decentralization and political decentralization.
According to the Law of the RA “On Local SelfGovernment”, the powers delegated and obligatory
by the state must be performed first, the fulfillment
of which is fully financed from the state budget [6,
Article 10]. Voluntary powers are subject to
fulfillment when the community budget provides
sufficient financial resources for them. The majority
of the 915 communities operating in the former
administrative-territorial division were communities
with small and weak financial capacities, the budget
revenues of which were mainly sufficient for the
salaries of the community staff and mandatory
social payments. The budget revenues of the
community are formed from two groups of
revenues: own revenues, official grants. From the
point of view of financial stability and independence, the share of the community own revenues
in the total budget revenues is important. The higher
the rate, the more financially independent the
communities are and the less dependent they are on
government grants. In the system of local selfgovernment of the RA, the majority of budget
revenues go to state grants. According to the Law of
the RA “On Local Self-Government”, there are two
grants provided by the state: subventions and
subsidies [6, Article 57]. According to the Law “On
Financial Equalization”, subsidies are provided to
the administrative budgets of the communities, the
expenditure directions of which are determined by
the community governing bodies, and the
subventions are purposefully provided to the fund
budgets of the communities [6, Article 3].
In order to assess the results of fiscal
decentralization as a result of community enlargement, we will examine the differences between
community budgets before and after enlargement on
the example of enlarged community of Ashotsk
(includes 11 settlements).

Table 1. Enlarged community budget revenues of Ashotsk during 2016-2018 (The table was compiled by the authors).

Community budget revenues
(thousand drams)
By individual
communities

Ashotsk
enlarged
community

2016 թ.

2017 թ.

66466.4
14975.6
20191.9
5117.7
9277.15
6598.5
14271.6
12050
7463.9
13474
8550.8

Ashotsk
Bavra
Mets Sepasar
Pokr Sepasar
Tavshut
Saragyugh
Ghazanchi
Krasar
Karmravan
Zuygaghbyur
Sizavet
Total

178,437.6

Of which own income
(thousand drams)

Ashotsk
enlarged
community

By individual
communities

2018 թ.

2016 թ.
16,350.6
16,350.6
4,492.6
1,617.7

186,863.3

194,992.4

As we can see from Table 1, in 2017, as a result
of community enlargement, community budget
revenues increased by 4-7% compared to 2016. It is
noteworthy that the community's own income has
also increased by 6-55%. When considering the
growth of the community budget revenues, the
growth of the share of the community own revenues
in the total revenues is very important. It should be

Ashotsk
enlarged
community

2017 թ.

2018 թ.

57371.3

69378.6

57371.3

69378.6

3,358.5
3,098.5
3,280.7
4,181.2
3,963.9
3,972.1
4,153.5
53,840.2

194,992.4

186,863.3

Ashotsk
enlarged
community

noted that before the expansion, the community own
income was 30-1% of the total income, and after
expansion, although their own income increased,
their share remained almost unchanged (30.7%),
meanwhile, the enlargement process itself implied
the strengthening of the financial capacities of the
communities and the increase of their independence.

Table 2. Enlarged community budget revenues of Ashotsk during 2018-2020 (The table was compiled by the authors)
Community budget revenues (thousand drams)
Ashotsk
Ashotsk
Ashotsk
enlarged
enlarged
enlarged
community
community
community
Ashotsk
Total

Of which own income (thousand drams)
Ashotsk
Ashotsk
Ashotsk
enlarged
enlarged
enlarged
community
community
community

2018 թ.

2019 թ.

2020 թ.

2018 թ.

2019 թ.

194992.4

214710.2

243689.5

69378.6

71351.6

2020 թ.
78419.8

194992.4

214710.2

243689.5

69378.6

71351.6

78419.8

The budget revenue information of the communities of the RA is taken from the website of the Ministry of Territorial Administration
and Development of the RA at the following link: http://www.mtad.am/en/budgetary-incomes/

Let us now examine the dynamics of the
growth of the budget revenues of the enlarged
community of Ashotsk, in particular, in the three
years following the enlargement. It is clear from
Figure 1 that in 2018 the community budget
revenues increased by 4-35%, and in the next two
years by 10-11% and 13-49%, respectively.
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It is noteworthy that four years after the
enlargement process, the community budget
revenues increased by 36.5%, but the share of the
community own revenues in the total revenues
increased by only 2%. It follows that the main
expectation from the enlargement process, which is
to increase the financial independence of the
communities, has not been justified.

Р
Регион и мир
р, 2021, № 4
Table 3. The per capitta income of thhe communityy of Ashotsk off the RA in 20016-2017.
(The table was
w compiled by
y the authors)

Ashotsk
Bavra
Zuygaghbyyur
Tavsh
Karmravan
n
Krasar
Ghazanchi
Mets Sepassar
Saragyugh
Sizavet
Pokr Sepassar
Total

Commu
unity budget revenues
r
(thoousand dramss)
A
Ashotsk
B
By
Byy individual
Ashotssk
eenlarged
indivvidual
coommunities
enlargeed
comm
munity (per
comm
munities
(
(per
capita)
commun
nity
capita)
20116թ.
2016թ.
2017թ
թ.
2017թ.
66,4466.4
23.5
14,9975.6
22.9
13,4474.0
23.8
9,2277.2
23.8
7,4463.9
29.3
1868633.3
25.4
12,0050.0
21.9
14,2271.6
20,1191.9
6,5598.5
8,5550.8
5,117.7
1784437.6

22.4
21.4
30.7
21.8
21.5
23.3

1866863.3

25.4

The budget revenue informattion of the comm
munities of the RA is taken fro
om the website of the Ministryy of Territorial Administration
A
n
and Development of the RA at the folloowing link: http://www.mtad.am/en/budgetaryy-incomes/
Informatioon on communiity residents waas taken from thhe website of th
he Statistical Coommittee of thee RA at the follo
owing link:
https://www
w.armstat.am/am
m/?nid=540

As, inn the contexxt of the study
s
of buudget
revenues, thhe amount of
o per capitaa income off the
residents off the commuunities is impportant, so leet us
consider thee change of the mentioneed index. Ass can
be seen from
m Table 3, the
t per capitta income beefore
the enlargem
ment fluctuaated in the range
r
of 21,00030,000 AM
MD, on averagge the per caapita income was
Figure 1. The
T per capitaa incomes of the
t communityy of
Ashotsk of the
t RA in 20188-2020 (The fiigure was comppiled
by thhe authors)

In geneeral, the studdy of the budget revenuees of
the comm
munity of Ashotsk provides some
s
conclusionss. Involvem
ment in thhe enlargem
ment
process waas expected to strengtheen the finanncial
capacity of
o the com
mmunities, which shhould
primarily leead to an increase in com
mmunity incoomes
and an inncrease in the degreee of finanncial
independence.
As a reesult of the analysis,
a
it beecomes clearr that
as a resultt of the ennlargement, the commuunity
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23,0
000 AMD. After
A
the enlargement, th
he per capitaa
inco
ome also inccreased to 25,400 AMD
D. Since it iss
imp
possible to determine
d
thhe positive or negativee
imp
pact of enlarrgement on the mention
ned index inn
one year, we will present thiis index in th
he next threee
yearrs. Figure 2 shows thaat per capitaa income iss
grow
wing dynamiically year byy year.
bud
dget revenuess have a positive tenden
ncy to grow
w
yearr by year. Ass a result, thhe per capita income alsoo
incrreases, which is an impportant indiccator of thee
livin
ng standardss of the poppulation. Th
he picture iss
diffe
ferent if we look at the im
mpact of enlaargement onn
the degree of finnancial indeppendence. It is clear thatt
the strengtheninng of financiaal capacity iss largely duee
to th
he financial independennce of comm
munities. Thee
degrree of financcial indepenndence is con
nditioned byy
the share of ownn revenues inn the commu
unity budgett
reveenues. Priorr to the enlargementt, the ownn
reveenues of thee communitties averageed about 300
perccent of total revenues.
r
Which meaans that thee communities were nott
finaancially indeependent annd could no
ot solve thee
prob
blems of com
mmunity impportance witth their ownn
reso
ources. One of
o the main ggoals of the enlargementt
wass to increase the level off financial in
ndependence..
How
wever, almoost 4 years have passed since thee
enlaargement, buut in the bbudget struccture of thee
enlaarged comm
munity of A
Ashotsk, ow
wn revenuess
mak
ke up only 32%
3
of the total revenu
ues. In otherr
worrds, the sharee of own revvenues has increased
i
byy
only
y 2%. Thiss indicator cannot be consideredd

positive, as it is unrealistic to ensure the socioeconomic development of communities in
conditions of low financial independence.
In addition, as a result of the enlargement, it
was expected to increase the level of professional
qualification of municipal staff, which should
improve the process of tax arrears in the community
and increase the volume of own revenues. It is true
that although there is an increase in the share of own
income, it cannot be a sufficient indicator to ensure
sustainable community development.
In general, assessing the impact of enlargement
is a complex process. However, it should be noted
that the results of the enlargement will be possible
only after some time, because in addition to
strengthening financial capacity, time is also needed
to improve the legal framework. Communities must
begin to meet all the conditions typical of
administrative units. In order to achieve all that, it is
necessary to actively involve all stakeholders in the
development of the community, and only due to
their years of hard work it is possible to ensure the
socio-economic development of the communities.
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декларирование довольно часто осуществляется таможенными брокерами, некоторые декларанты делают это
самостоятельно, становясь самодекларантами. Были рассмотрены положительные и отрицательные стороны
обеих. Мы постарались уточнить преимущества и недостатки каждого, уточнив, какой вариант более выгоден, в
целом, а также предложили несколько вариантов для улучшения.
Ключевые слова: декларирование, таможенная декларация, таможенный представитель, специалист по
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Abstract: Paper refers to the main subjects implementing customs declaration, therefore in the work their main features
were observed. We studied customs representatives and self-declarants working in the customs field as they have an
important role in the declaration process. Though, now frequently declaration process is made by customs brokers, some
declarants do it on their own- becoming self-declarants. We’ve measured their roles. The positive and negative aspects
were considered, and we have tried to clarify the advantages and disadvantages of each, specifying which option gives
more benefits. We also suggested some ways for improvement.
Key words: the process of declaration, customs declaration, customs representative, customs clearance specialist, selfdeclaration, self-declarant, costs, risks.

Հայտարարագրումը մաքսային մարմնում
մաքսային հայտարարագրի միջոցով ապրանքների վերաբերյալ տեղեկությունների, ընտրված մաքսային ընթացակարգի վերաբերյալ և
(կամ)
ապրանքների
բացթողման
համար
անհրաժեշտ այլ տեղեկությունների հայտագրումն է, [12, հոդված 2, 35 կետ; 2, 159; 6, 12; 13]
որի միջոցով հայտարարատուն մաքսային
մարմիններին տեղեկացնում է մաքսային սահմանով ապրանքների և տրանսպորտային
միջոցների տեղաշարժի մասին [4, 334]: Հայտարարագրումն իրականացվում է
հայտարարատուների կամ մաքսային ներկայացուցիչների
կողմից, որոնք գործում են հայտարարատուի
անունից և նրա հանձնարարությամբ՝ գրավոր
կամ էլեկտրոնային եղանակով՝ մաքսային
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հայտարարագրի օգտագործմամբ [1, 118; 7, 159]:
Հայտարարատուն այն անձն է, որը հայտարարագրում է ապրանքներ կամ որի անունից
հայտարարագրվում են ապրանքներ [12, հոդված
2, 7 կետ ; 3, 16; 13] և նա անդամ պետության
օրենսդրության համապատասխան, պատասխանատվություն է կրում պարտականությունները
չկատարելու, [5, 12] մաքսային հայտարարագրում ոչ հավաստի տեղեկություններ ներկայացնելու, ինչպես նաև մաքսային ներկայացուցչին անվավեր, այդ թվում՝ կեղծ և (կամ)
ակնհայտ ոչ հավաստի (սուտ) տեղեկություններ
պարունակող փաստաթղթեր ներկայացնելու
համար: Մաքսային ներկայացուցիչը իրավաբանական անձ է, որը ներառված է մաքսային
ներկայացուցիչների ռեեստրում և մաքսային

գործառնություններ է կատարում հայտարարատուի կամ շահագրգիռ այլ անձի անունից և
հանձնարարությամբ [12, հոդված 2, 35 կետ 44;
11, գլուխ 6; 13]: Երբ կազմակերպությունն ինքն է
իրականացնում իր հայտարարագրումը, ապա
այդ գործընթացն անվանում են ինքնահայտարարագրում: Այս դեպքում կարիք չկա մաքսային
ձևակերպումների մասնագետի որակավորում
ունենալու, քանի որ կազմակերպությանը՝ իր
դիմումի համաձայն, տրամադրվում է հայտարարագրման ավտոմատացված համակարգի մուտքի
ծածկագիր և գաղտնաբառ: Սակայն այս
սկզբունքն ունի նաև իր բացասական կողմերը՝
կապված անհրաժեշտ մասնագիտական ունակություններ չունեցող անձանց հայտարարագրման հնարավորություն ընձեռելու հետ։
Արդյունքում երբեմն նրանց կողմից նկատվում է
ոչ լուրջ մոտեցում և սխալ հայտարարագրման
դեպքեր։ Կարծում ենք, որ այդ հարցը ինչ-որ
առումով կարելի է լուծել, եթե ինքնահայտարարատուները
մուտքի
ծածկագիր
ստանալուց առաջ պարտավորվեն անցնել ՀՀ
ՊԵԿ «Ուսումնական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ում
հայտարարատուների համար կազմակերպվող
բազային գիտելիքներ տրամադրող դասընթացներին և փորձնական «Մեկ պատուհան»
հարթակի թեստային տարբերակում հայտարարագիր գրանցեն։ Այսպիսով՝ համեմատական

կարգով, ի տարբերություն մաքսային ձևակերպումների մասնագետի քննության՝ ծածկագրի
տրամադրումը կլինի ավելի պարզեցված և
միևնույն ժամանակ կբացառի այս պահին
ինքնահայտարարատուների որոշ զանգվածի
անտեղեկացվածությունը։ Երբեմն ինքնահայտարարագրում իրականացնող անձը, չգիտակցելով և
բավարար չափի տեղեկացված չլինելով, թույլ է
տալիս լուրջ սխալներ և խախտումներ, և դա
կարող է կրել պարբերական բնույթ, եթե, օրինակ,
ռիսկերի
ավտոմատացված
համակարգով
հայտարարագիրը ընտրվի ընտրողականության
«կանաչ»
ուղի
ընթացակարգով։
Ուստի
անհրաժեշտ է միջոցառումներ ձեռնարկել՝
բացառելով այսպիսի իրավիճակները։
Մի
շարք
կազմակերպություններ
նախընտրում են դիմել միջնորդական ներկայացուցչի ծառայությանը, քանի որ այդ տարբերակը
հնարավորություն է տալիս տնտեսվարող
սուբյեկտին նվազեցնել ռիսկայնության աստիճանը:
Այս
դեպքում
հայտարարագրումն
իրականացվում է մաքսային ձևակերպումների
մասնագետի կողմից: Օգտվելով մաքսային
վիճակագրության
վարման
արդյունքում
ստացված տվյալներից՝ ուսումնասիրենք թե ինչ
հարաբերակցությամբ են ներկայացվում ՄՀ-երը
ըստ հայտարարագրման եղանակի. (տե՛ս
աղյուսակ 1):

Աղյուսակ 1: Ինքնահայտարարագման և մաքսային միջնորդի միջոցով ներկայացվող մաքսային հայտարարագրերի
հարաբերակցությունը: [15]
Տարի

2014 թ.

2015 թ.

2016 թ.

2017 թ.

.2018 թ.

Եռամսյակ

Ինքնահայտարարագրման միջոցով

Մաքսային միջնորդի միջոցով

1-ին եռամսյակ

18.84%

81.16%

2-րդ եռամսյակ

18.52%

81.48%

3-րդ եռամսյակ

22.57%

77.43%

4-րդ եռամսյակ

23.18%

76.82%

1-ին եռամսյակ

23.43%

76.57%

2-րդ եռամսյակ

23.54%

76.46%

3-րդ եռամսյակ

23.65%

76.35%

4-րդ եռամսյակ

25.55%

74.45%

1-ին եռամսյակ

28.17%

71.83%

2-րդ եռամսյակ

31.83%

68.17%

3-րդ եռամսյակ

31.12%

68.88%

4-րդ եռամսյակ
1-ին եռամսյակ

32.75%
35.17%

67.25%
64.83%

2-րդ եռամսյակ

31.84%

68.16%

3-րդ եռամսյակ

31.51%

68.49%

4-րդ եռամսյակ

33.45%

66.55%

1-ին եռամսյակ

32.95%

67.05%

2-րդ եռամսյակ

31.14%

68.86%
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2019 թ.

2020 թ.

2021 թ.

3-րդ եռամսյակ

37.48%

62.52%

4-րդ եռամսյակ
1-ին եռամսյակ

49.4%

50.6%

44.9%

55.1%

2-րդ եռամսյակ

47.4%

52.6%

3-րդ եռամսյակ

48.5%

51.5%

4-րդ եռամսյակ

44.1%

55.9%

1-ին եռամսյակ

33,00%

67,00%

2-րդ եռամսյակ

30,70%

69,30%

3-րդ եռամսյակ

29,60%

70,40%

4-րդ եռամսյակ

30,30%

69,70%

1-ին եռամսյակ

26,10%

73,90%

Գրաֆիկորեն ցույց տանք մաքսային
մարմիններին ներկայացված հայտարարագրերի
բաշվածությունը
ըստ
ներկայացնողների
․
տեսակարար կշիռների

ինքնահայտարարարատուներ և հայտարարատուներ, ովքեր օգտվում են մաքսային
միջնորդների ծառայություններից։

ԻՆՔՆԱՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՄԱՆ ԵՎ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԻՋՆՈՐԴԻ
ՄԻՋՈՑՈՎ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐԵՐԻ ՏԵՍԱԿԱՐԱՐ
ԿՇԻՌՆԵՐԸ
100%
80%
60%
40%

2014թ․

2015թ․

2016թ․

2017թ․

ԻՆՔՆԱՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐՄԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ

2018թ․

2019թ․

1‐ին…

1‐ին…
2‐րդ…
3‐րդ…
4‐րդ…

1‐ին…
2‐րդ…
3‐րդ…
4‐րդ…

1‐ին…
2‐րդ…
3‐րդ…
4‐րդ…

1‐ին…
2‐րդ…
3‐րդ…
4‐րդ…

1‐ին…
2‐րդ…
3‐րդ…
4‐րդ…

1‐ին…
2‐րդ…
3‐րդ…
4‐րդ…

0%

1‐ին…
2‐րդ…
3‐րդ…
4‐րդ…

20%

2020թ․ 2021թ․

ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԻՋՆՈՐԴԻ ՄԻՋՈՑՈՎ

Գրաֆիկ 1։ Ինքնահայտարարագման և մաքսային միջնորդի միջոցով ներկայացվող հայտարարագրերի տեսակարար
կշիռները։

Նշենք, որ դեռ ՀՀ կառավարության 7
օգոստոսի 2008 թվականի «ՀՀ պետական
եկամուտների
(հարկային
եվ
մաքսային)
վարչարարության ռազմավարության 2008-2011
թվականների ծրագիրը հաստատելու մասին» N
941-Ն որոշմամբ որպես մաքսային վարչարարության ռազմավարության սկզբունք սահմանվել
էր
ինքնահայտարարագրման
համակարգի
ընդլայնումը և մաքսային միջնորդի ինստիտուտի
զարգացումը։ Մաքսային ծառայության առջև
դրված գերակա խնդիրներից էր` ինքնահայտարարագրման
համակարգի
ընդլայնումը
և
մաքսային միջնորդների ինստիտուտի կայացումը: Նպատակին հասնելու համար մաքսային
ծառայությունը պետք է աջակցեր տնտեսվարող
սուբյեկտներին և մաքսային միջնորդներին` բոլոր
մաքսային մարմիններում կամ դրանց կից
տարածքներում ինքնահայտարարագրման և
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մաքսային միջնորդների գրասենյակներ ստեղծելու, տնտեսվարող սուբյեկտների գրասենյակներից էլեկտրոնային կապուղիների միջոցով
մաքսային հայտարարագրերի ներկայացման և
ընդունման հնարավորություն ստեղծելու և
մաքսային պահեստներում մաքսային միջնորդների գրասենյակներ ստեղծելու հարցում։
Արդյունքում ակնկալվում էր մաքսային ծառայողի և արտաքին տնտեսական գործունեություն
իրականացնողի շփումների և կոռուպցիոն
ռիսկերի նվազեցման ապահովում [9; 13]:
Ինչպես փաստում են վիճակագրական
տվյալները՝ նկատելի է ԵԱՏՄ անդամակցության
պայմաններում և ՊԵԿ նպատակաուղղված
գործունեության արդյունքում 2014-2019 թթ.
ինքնահայտարարագրման
ծավալների
աճի
միտումը, ինչում իր դերն ունեն պետությունը՝
մաքսային
մարմինների գլխավորությամբ:

Ինչպես կարելի է նկատել աղյուսակի տվյալներից,
ՊԵԿ-ի կողմից որդեգրված՝ ինքնահայտարարագրման ծավալների աճին միտված, քաղաքականությունը տալիս էր իր արդյունքները։ Ինքանահայտարարագրումը
խրախուսվում
է.
պարզեցվել է կազմակերպություններին հայտարարագրման ավտոմատացված համակարգեր
մուտք գործելու ծածկագրի տրամադրումը:
Մաքսային
ձևակերպումների մասնագետին
ծածկագիրը
տրամադրվում
է
վկայական
ստանալիս, իսկ կազմակերպության համար
վկայականի առկայությունը պարտադիր պահանջ
չէ:
Մաքսային
մարմինների
ավտոմատացված տեղեկատվական համակարգի
մուտքի ծածկանուն ու գաղտնաբառ տրամադրվում է հայտարարատուի մաքսային մարմիններին ներկայացված դիմումի հիման վրա: Այն
տրամադրվում է անվճար հիմունքներով [10; 13]:
Հայտարարատուն ստանալիս տեղեկացվում է
մուտքանվան և գաղտնաբառի գաղտնիության
պահպանման անհրաժեշտության մասին, ինչպես
նաև ծանուցվում է ստանալուց հետո փոփոխելու
անհրաժեշտության մասին՝ անվտանգության
նկատառումներից ելնելով: Սակայն կարծում ենք,
որ ինքնահայտարարատուներին ուղղված այս
դրույթի վերաբերյալ խիստ հսկողություն է պետք
իրականացվել, քանի որ այս արտոնությունը
կարող է չարամտորեն օգտագործվել մաքսային
միջնորդների
կողմից՝
արհեստականորեն
ստեղծելով ստվերային գործարքների շուկա և
հարկերից խուսափում։ Այսինքն՝ փաստացի
հայտարարագրումը կիրականացվի մաքսային
միջնորդի միջոցով, սակայն փաստաթղթային
առումով դա որևէ կերպ չի արտացոլվի։ Դեռ 2016
թ. եկամուտների վարչարարության բարեփոխումների հասարակական խորհրդի ամփոփիչ
նիստում ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախկին նախագահ Վ.
Հարությունյանը շեշտեց, որ մաքսային մարմինները բիզնեսով զբաղվող քաղաքացիներին
հնարավորություն են ընձեռել` իրենց մաքսային
հայտարարագրերը ավտոմատ համակարգով
ներկայացնելու: 2017 թվականի փետրվարին
վերոնշյալ խորհրդի նիստում քննարկման դրվեց
«էլեկտրոնային եղանակով մաքսային հայտարարագրման իրականացման և մաքսային
ձևակերպումների մասնագետի որակավորում
չունեցող անձանց՝ մաքսային
հայտարարագրման ավտոմատ համակարգ մուտք գործելու
կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության
որոշման նախագիծը [16]: Նախկինում ՓՄՁների բեռների հայտարարագրումն իրականացնում էին բեռնափոխադրող ընկերությունները,
որից հետո ՓՄՁ-ն հատուցում էր մաքսային
վճարները, վճարում լրացուցիչ 7-12%-ը մաքսային արժեքից և վճարում 5% շրջանառության
հարկ: Այժմ ինքնահայտարարագրման համակարգը հեշտացվել է և ԱՏԳ մասնակցին
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հնարավորություն է ընձեռվում իրականացնել իր
մաքսային ձևակերպումները, իսկ շրջանառության հարկը վճարել 1,5%: Վերջին բարեփոխումների
արդյուքում
ինքնահայտարարագրողների թիվն ավելացել է շուրջ 130-ով [17]:
Միևնույն ժամանակ պետք է ի նկատի ունենալ,
որ տեսակարար կշիռները դիտարկելիս խոսքը
գնում է հարաբերական մեծությամբ արտահայտված թվերի մասին։ Մինչդեռ, բացարձակ
թվերի դիտարկման պարագայում թվերն ավելի
հուսադրող են։ Փորձենք բացատրել պատճառը․
վերջին տարիներին արտաքին տնտեսական
գործունեություն իրականացնող կազմակերպությունները դրսևորում են աճի միտում։ Եթե 2014
թվականից ԱՏԳ-ով զբաղվող մասնակիցների
թիվը եղել է շուրջ 5000-ի սահմաններում, ապա
2018 թվականի կեսերից մինչ 2020 թ. նրանց թիվը
հասել է մոտ 12200 տնտեսվարողի։ Ինչպես
նկատում ենք դիտվում է ավելի քան 120% աճ։
Պետք է նշել, որ միայն 2018 թվականին ավելացել
է շուրջ 4000 նոր տնտեսվարող՝ պայմանավորված
ՊԵԿ-ի կողմից բացահայտված «ՆորՖոլկ
Քոնսալթինգ»
ՍՊԸ-ի
հայտնի
սխեմայի
փլուզումամբ [18]: Եթե նախկինում մանր և
միջին բիզնեսների բեռները բեռները ներմուծվում
և ձևակերպվում էին այդ կազմակերպության, իսկ
մինչ այդ էլ շուրջ տասը բեռնափոխադրողների
կողմից և անունով, ապա 2018 թվականից ՊԵԿ-ը
հանդես եկավ նախաձեռնությամբ և համակարգում տեղի ունեցան լուրջ փոփոխություններ.
մասնավորապես, յուրաքանչյուր տնտեսվարող,
հանդիսանալով
հայտարարատու,
պարտավորվեց ինքն իրականացնել իր ձևակերպումները։
Այս տնտեսվարողները մաքսային համակարգ
մուտք գործեցին առավելապես որպես ինքնահայտարարատուներ։ Մաքսային մարմինները
ցուցաբերեցին իրենց աջակցությունը և օժանդակությունը այս ոլորտ նոր մուտք գործող տնտեսվարողներին։ Տեղի ունեցան կառուցվածքային
փոփոխություններ, և հատուկ հավաքական
բեռների ներմուծում իրականացնող անձանց
ձևակերպումների համար առանձնացվեց և ձևավորվեց Արարատյան մաքսատուն-վարչության
առանձին բաժին՝ ձևակերպումների և գանձումների ստորաբաժանումներով, որը գործեց շուրջ
մեկ տարի՝ մինչև տնտեսվարողների հունի մեջ
ընկնելը [19]: Որոշ տնտեսվարողներ, այնուամենայնիվ, նախընտրեցին մաքսային միջնորդներին՝ դիմելով արդեն իսկ գործը տիրապետող ու
գիտակ անձանց։ Նկատենք, որ այսօր այդ
տարբերակը ընտրողների քանակի աճ է
նկատվում։
Ինչ վերաբերում է 2019 թվականի տնտեսվարողների աճին, ապա այն որևէ համընդանուր
տրենդ կամ տենդենց չունի, այսինքն ոչ մի էական
հարկային կամ մաքսային վարչարարության
փոփոխություն տեղի չի ունեցել որը կհանգեցներ
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տնտեսվարողների թվի արհեստական աճի, որից
հետևում է, որ տնտեսվարողների քանակը
տնտեսական աճին զուգընթաց աճում է [18]:
Ենթադրում ենք, որ 2020-21 թթ. անկման
պատճառներում անմասն չեն ՀՀ քաղաքական
վիճակը, պատերազմը, համաճարակը և որոշ
վարչարարական փոփոխություններ՝ կապված
խախտումների հանդեպ հսկողության մեծացմամբ, հետևաբար նաև ինքնահայտարարատուների համար ռիսկերի մեծացմամբ, քանի որ ի
տարբերություն մաքսային ձևակերպումների
մասնագետի, նրանք չունեն մասնագիտական
ապահովագրություն։ Այժմ գործում են շուրջ
հարյուր միասնական ռեեստրում գրանցված
մաքսային
գործի ոլորտում գործունեություն
իրականացնող մաքսային ներկայացուցիչներ,
որոնց կազմում ըստ գործող օրենսդրության
գործում են առնվազն երկու մաքսային
ձևակերպումների մասնագետի վկայական ունեցող աշխատակիցներ: Հերթական տարբերությունը ինքնահայտարարատուի և մաքսային
ներկայացուցչի ապահովման ներկայացումն է,
որի ներկայացումը մաքսային ներկայացուցչի
համար պարտադիր պայման է, [12, հոդվ 402 կետ
1; 13] իսկ ինքնահայտարարատուի համար՝ ոչ:
Նշենք, որ ցանկացած տարբերակի ընտրություն ենթադրում է որոշակի հետևանքներ. այն է՝
ինքնահայտարարագրման դեպքում կազմակերպությունը կրճատում է ծախսերը, սակայն
մեծանում է ռիսկի գործոնը, և հակառակը՝
մաքսային ներկայացուցչին դիմելիս ծախսերն
ավելանում են, բայց նվազում է ռիսկի գործոնը:
Սակայն միանշանակ կերպով գնահատական
տալը սխալ է, և յուրաքանչյուր դեպք պետք է
դիտարկել հաշվի առնելով իրավիճակը: Օրինակ՝
ծախսերը հաշվարկելիս պարտադիր անհրաժեշտ
է հաշվի առնել պարբերականությունը և
տեսականին: Օրինակ՝ եթե կազմակերպությունը
արտաքին
տնտեսական
գործունեություն
ծավալում է ոչ այնքան պարբերական, ապա
ավելի ձեռնտու տարբերակ է միջնորդին դիմելը,
առավել ևս, եթե ապրանքը միատեսակ է: Իսկ այն
դեպքում, երբ գործ ունենք ապրանքների մեծ
տեսականու պարբերական ներմուծման հետ,
ապա ծախսերի տեսանկյունից ավելի օպտիմալ
տարբերակ է ինքնահայտարարագրումը: Սակայն
այս դեպքում էլ մեծանում է ռիսկի գործոնը:
Որպես այլընտրանք դիտարկվում է նաև
համագործակցությունը մաքսային
ներկայացուցչի հետ բանակցությունների արդյունքում
կնքված պայմանագրի շրջանակներում: Փորձենք
վերը նշվածը ներկայացնել կոնկրետ օրինակով:
Մենք կատարել ենք մաքսային ներկայացուցիչների շուկայի գնային առաջարկների վերլուծություն: Դիտարկենք 3 կազմակերպություն։
Առաջինը՝ Ա ֆիրման երկու ամիսը մի
անգամ Ուկրաինայից ներմուծում է մի տեսակի
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ապրանք: Աշխատում է հուսալի գործընկերոջ
հետ, իսկ փաստաթղթերը միշտ ուղարկվում են
պատշաճ մակարդակով: Այս դեպքում ակնհայտ
է, որ նախընտրելի տարբերակը մաքսային
միջնորդի ծառայություններից օգտվելն է. քանի
որ միջինացված հաշվարկով նա այդ ծառայության համար կվճարի 20,000-30,000 ՀՀ դրամ:
Եթե խոսքը գնար նույն պայմաններով, սակայն
հաճախակի իրականացվող ներմուծումների
մասին, ապա միանշանակ նախընտրելի կլիներ
ինքանահայտարարագրման տարբերակը։
Երկրորդը՝ Բ ֆիրման առևտրային գործունեություն է ծավալում, և նրա հիմնական
առևտրային գործընկերը չինական Գ կազմակերպությունն է, որի տրամադրած փաստաթղթերում տեղեկատվությունը թերի է, իսկ
ապրանքների տեսականին բազմազան է: Միջին
հաշվարկով ամսվա մեջ երկու անգամ Բ
կազմակերպությունը Գ կազմակերպությունից
ապրանք է ստանում: Նախքան ապրանքի
հայտարարագրումը,
բավարար
տվյալների
բացակայության պատճառով, անհրաժեշտություն է առաջանում ապրանքի նախնական
զննման, որն արդեն իսկ կապված է խոշոր
դրամական ծախսերի հետ՝ բեռի առանձնահատկություններով պայմանավորված միջինացված տվյալներով կպահանջվի 50,000-100,000 ՀՀ
դրամ: Ենթադրենք, որ զննումից հետո պարզ
դարձավ, որ հայտարարագրվելու է 30 անուն
ապրանք, որի հայտարարագրման համար
մոտավոր հաշվարկով կպահանջվի 70.000-80,000
ՀՀ դրամ: Այդպիսի երկու ներմուծման արդյունքում
կազմակերպությունը
մոտավորապես
կծախսի 240,000-360,000 ՀՀ դրամ: Ճիշտ է
այսպես կազմակերպությունը նվազեցրեց իր
ռիսկը, սակայն կատարում է ավելի մեծ ծախսեր,
քան կկատարեր ինքնահայտարարագրման դեպքում՝ ավելի բարձր ռիսկայնության մակարդակով: Սրա այլընտրանքը մաքսային ձևակերպումներով զբաղվող աշխատակից ունենալն է: Այդ
դեպքում միջինացված տվյալներով կազմակերպությունն իր աշխատակցին վճարելով 150,000250,000 ՀՀ դրամ աշխատավարձ իրականացնում
է իր ձևակերպումները: Ինչպես նկատում ենք
ծախսերը համեմատական կարգով ցածր են:
Այստեղ խնդիրը ռիսկ-ծախս օպտիմալ հարաբերակցության ապահովումն է. չէ որ բացի հայտարարագրումից իրականացվում է նաև նախնական զննում, ուստի բարձր է նաև պատասխանատվության մակարդակը, հետևաբար՝ նաև
ռիսկայնությունը:
Դիտարկենք Երրորդ կազմակերպությունը՝
Դ ֆիրման խոշոր խանութների ցանց է, ունի մի
քանի խոշոր առևտրային գործընկեր եվրոպական
կազմակերպություններ, որոնք ապահովում են
ապրանքների մեծ տեսականի, ինչպես նաև բոլոր
անհրաժեշտ փաստաթղթերն ու տեղեկություն-

ները: Արտաքին տնտեսական գործարքները
կրում են պարբերական բնույթ. այն է ներմուծում
հաճախ է իրականացվում: Այս դեպքում
վստահորեն կարելի է պնդել, որ օպտիմալ կլինի
իրականացնել ինքնահայտարարագրում:
Ուստիև, կարելի է նկատել, որ այս կամ այն
տարբերակի ընտրությունն իրավիճակային է,
սակայն ունի կարևոր տնտեսական նշանակություն․ քանի որ անմիջական ազդեցությունն է
թողնում ինքնարժեքի վրա։ Հաշվի առնելով ՀՀ
սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը պետք է նկատի
ունենալ, որ պահանջարկը գնի հանդեպ զգայուն
է, և սխալ ընտրությունը կարող է հանգեցնել
լրացուցիչ
չնախատեսված
կորուստների,
ծախսերի և մինչև իսկ՝ վնասի։
2018 թվականի ապրիլից հետո կրկնակի
ավելացել են մաքսային միջնորդական ծառայություններ մատուցող ընկերությունների քանակը։
Ոլորտը ազատականացվել է և դարձել է ավելի
մրցունակ։ Եթե 2016 թվականից միջինացված
տվյալներով 50-60 բրոքերային կազմակերպություն է եղել, ապա 2018-2019 թթ. միջակայքում
դրանց քանակը կրկնապատկվել է, որն ուղղակիորեն վկայում է շուկայի ազատականացման
մասին։ Սակայն սա նաև պարտավորեցնում է՝
մաքսային միջնորդների որակավորման և
հետագա աշխատանքների վերահսկման նոր
մեխանիզմների ներդրման անհրաժեշտություն
առաջացնելով [18]: ՀՀ ՊԵԿ 2020-2024 թվականների զարգացման և վարչարարության բարելավման ռազմավարական ծրագրում նշվում է, որ
անհրաժեշտ է վերանայել մաքսային միջնորդների
ինստիտուտը
ու
կարգավորել
մաքսային
միջնորդների շուկան [8; 13]:
Անհրաժեշտ է ուշադրության կենտրոնում
պահել մաքսային ձևակերպումների մասնագետի
որակավորում ունեցողների վերապատրաստումը, քանի որ նրանց բանիմացության բարձր
մակարդակը կնվազեցնի հայտարարագրման
ժամանակ թույլ տրվող մի շարք սխալների
տեսակարար կշիռը: Մաքսային միջնորդների
մատուցած ծառայությունների որակը միշտ չէ, որ
ունի գոհացնող մակարդակ։ Հաճախ մաքսային
մարմիններին ուղղված բողոքների պարզաբանման արդյունքում պարզվում է, որ գործը
նույնիսկ չի էլ հասել մաքսային մարմինների
տիրույթ, և խնդիրը մաքսային ձևակերպումների
մասնագետի թերի իմացությունն է, օրինակ՝
կապված ԱՏԳ ԱԱ դասակարգման, պահանջվող
փաստաթղթերի ցանկի կամ օրենսդրական
դաշտի թերիմացության հետ, ուստիև առաջարկում ենք մաքսային ձևակերպումների մասնագետների
ատեստավորման
հարցաշարը
դարձնել ավելի ընդգրկուն, փոխել լիցենզիայի
տրամադրման կարգը՝ քննությունը բաժանելով 3
բաղադրիչների՝ առաջինը՝ թեստավորում, երկրորդը՝ բանավոր քննություն, երրորդը՝ գործնա-
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կան հմտությունների ցուցադրում։ Առհասարակ
2020-2021 թվականների համար նախատեսված
են մի շարք փոփոխություններ կապված մաքսային միջնորդների որակավորման գործընթացը
փոփոխելու և իրենց հետագա գործունեությունը
վերահսկելու հետ կապված։
Ձևակերպումների գործընթացի բարելավման և գործընկերային հարաբերությունների
ամրապնդման համար ՊԵԿ-ը կազմակերպել և
շարունակում է կազմակերպել դասընթացներ
մաքսային ձևակերպումների մասնագետների
համար, այդ թվում նաև անվճար հիմունքներով։
Օրինակ՝ 2019 թվականին պարզ դարձավ, որ
մաքսային միջնորդները կարիք ունեն նախնական հայտարարագրման ինսիտուտի վերաբերյալ գիտելիքներ ձեռք բերելու և ՊԵԿ-ը
դեկտեմբերին երկու անգամ կազմակերպեց
անվճար
դասընթացներ
նրանց
համար։
Գործընթացը շարունակական բնույթ ունի [18]:
Դեռ շուրջ մեկ տասնամյակ առաջ ՀՄԿ-ն
ընդգծեց կրթության կարևորությունը միջազգային առևտրի պարզեցման ու հեշտացման
գործընթացում։ Չպետք է անտեսել դասընթացների
և
թրեյնինգների
կարևորությունը։
Ներկայիս գլոբալիզացիայի և թվայնացման
բարձր
մակարդակը
պայմանավորված
է
կրթության և հաղորդակցության մակարդակի
բարձրացմամբ,
որն
էլ
իր
ուղղակի
ազդեցությունն է թողնում միջազգային առևտրի
զարգացման վրա։ Նախագծում ներառված
երկրների մեծամասնությունը պարբերաբար
իրականացնում են իրազեկման միջոցառումներ
և դասընթացներ ուղղված մաքսային տեսուչների,
մաքսային ձևակերպումների մասնագետների և
հայտարարատուների մասնագիտական զարգացմանն ու աճին։ Սա իր ուղղակի ազդեցությունն է
թողնում միջազգային առևտրի դյուրացման և
կատարելագործման վրա․ չէ որ այս սուբյեկտները իրենց ուղղակի կամ անուղղակի մասնակցությունն ունեն միջազգային առևտրում։ Ուսիև
կարելի է ենթադրել, որ արդյունքում սա կհանգեցնի փաստաթղթաշրջանառության և սահմանահատման ժամանակատարության նվազեցմանը։ Վիճակագրական վերլուծությունները
ցույց են տալիս, որ այն երկրներում, որտեղ
սեմինարների
կազմակերպումը
կրում
է
պարբերական բնույթ, այնտեղ փաստաթղթաշրջանառության և սահմանահատման ժամանակատարությունը 34%-ով ավելի ցածր է պարբերական սեմինարներ չկազմակերպող երկրների
ցուցանիշների նկատմամբ [14]:
Եթե ուսումնասիրենք մաքսային միջնորդներին դիմող տնտեսվարողների շուկան և նրանց
տեղաբաշխումը ըստ մաքսային ներկայացուցիչների, ապա կնկատենք, որ 2018-2019 թթ.-ին
դաշտում առկա է տեսակարար կշիռների նկատելի փոփոխություն։ Գծապատկերում մաքսային
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2018 թ.-ին
թ
խոշոր
ր կազմակե
երպությունն
ներն
իրականաց
ցնում էին
ն մաքսայի
ին հայտա
արարագրման ամբողջ
ա
գոր
րծարքների 45%-ը։
4
Մինչչդեռ
2019 թվակ
կանին տես
սակարար կշիռը
կ
նվազ
զել է
շուրջ մեկ
կ երրորդով
վ՝ հասնելո
ով 32%-ի, իսկ
գործարքնե
երի ուղիղ կե
եսն արդեն իրականացվ
վում
է մնացած մաքսային
մ
ն
ներկայացուց
ցիչների կող
ղմից։
Կարելլի է նկատե
ել, որ երկր
րորդ տասնյյակը
գրեթե ծա
ավալային փոփոխությո
փ
ուն չի ունե
եցել։
Այսինքն՝ ստեղծված
ս
նոր մաքսա
ային ներկա
այացուցիչներն
ն ու շուկա
այի էլ ավե
ելի ազատա
ականացումն ու
ո բարձր թա
ափանցիկոււթյունը առա
աջին
տասնյակի կազմակեր
րպություննե
երին «վնաս»» են
դների կորս
ստի պատ
տճառ
հասցրել՝ հաճախորդ
դառնալով։ Մյուս կող
ղմից հայտա
արարատուն
ների
համար սա
ա նոր հնար
րավորությո
ուն է ընտրե
ել և
աշխատել այն կազմա
ակերպությա
ան հետ, որին
ո
կընտրեն առկա բազ
զմաթիվ տա
արբերակնե
երից։
Այսպիսով շուկան պարտադրո
ում է բա
արձր
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մրցակցության
պայման
ններում
ցուցաբերելլ
առա
ավելագույն ճկունությ
թյուն և զգոնություն՝
զ
՝
դաշշտում
գո
ոյատևելու
համար։
Միևնույն
ն
ժամ
մանակ հաճ
ճախորդների
ի արտահոսքը ունի մեկ
կ
այլ շատ ավելի
ի խորքային
ն պատճառ
ռ։ Դաշտում
մ
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անիմաց և հմուտ մաքսային
ն
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ակերպումնե
երի մասնագ
գետների լոււրջ պակաս։։
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վ
աշխ
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ս
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քեր արդեն դիմում
դ
էին մ
մաքսային մի
իջնորդին ո՛չչ
թե այդ կազմ
մակերպությյան հետ աշխատելու
ա
ւ
պա
ատճառով, այլ՝ մասն
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Ա
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այդ
դ
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րն առանձնա
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ց
սեփ
փական
մ
միջնորդակա
ան
ծառայ
այություններ
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մատ
տուցող կա
ազմակերպոււթյունները։ Այսպիսով,,
տեղ
ղի ունեցավ
վ հաճախոր
րդների զա
անգվածային
ն
արտ
տահոսք առաջին
ա
տ
տասնյակի մաքսային
ն
միջնորդներից դեպի երր
րորդ խումբ
բ։ Կարծում
մ
ենք
ք, որ փոփ
փոխության վրա իր նշանակալի
ի
ազդ
դեցությունը
ը թողեց նա
աև շուկայոււմ այնպիսի
ի
հսկ
կա կազմակե
երպության լուծարումը
ը, ինչպիսին
ն
էր «ՆորՖոլկ Քոնսալթի
ինգ» ՍՊԸ
Ը-ն։ Այդու-հան
նդերձ միա
անշանակ կա
արելի է փաստել,
փ
որ
ր
ՊԵԿ-ի կողմից
ց արվում է ա
ամեն-ինչ այյս դաշտում
մ
հավ
վասար մրցա
ակցային միջջավայր ստե
եղծելու, այն
ն
պա
ահելու և արհեստա
ական խոչչընդոտների
ի
բաց
ցառման ուղ
ղղությամբ։
Կարծում ենք, որ իր
ր մեծ ազդ
դեցությունը
ը
կար
րող է ուն
նենալ բրոք
քերների ասոցացիայի
ա
ի
վեր
րաիմաստավ
վորումը և պրակիկ կիրառումը։
կ
։
Հաճ
ճախ սխալլների բախվ
վում ենք պարզապես
պ
ս
ժամ
մանակին համընթաց
հ
քայլել չկա
արողանալոււ
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ատճառով։ Մասնավորա
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ապես՝ ինչպ
պես տեղյակ
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ենք
ք մաքսային մարմիններ
րը ստանում են մի շարք
ք
ծան
նուցումնեեր
ր ու պարզա
աբանումներ
ր, որոնց մի
ի
մաս
սը նախատ
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այն շրջանա
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ն
ձևա
ակերպումնե
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մասն
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ի
համար։։
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աջարում են
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նաև
համ
մակարգով
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ապահովող տարբերակ է։ Մեկ այլ տարբերակով
էլ կարելի է լուծել այդ հարցը։ «Մեկ պատուհան»ի հարթակում ավելացնել «Նորություններ»
դաշտ, որտեղ կզետեղվի անհրաժեշտ տեղեկատվությունը։ Սա լուծում է նաև տարածական
արգելքը և նվազեցնում է մաքսավորների հետ
անմիջական շփման անհրաժեշտությունը՝ ապահովելով նվազ ժամանակատարություն։
Հիմնվելով կատարված հետազոտության
վրա առաջարկում ենք.
 Ինքնահայտարարատուները հայտարարագրման ավտոմատ համակարգ մուտքի կոդ
ստանալուց առաջ պարտավորվեն անցնել ՊԵԿ-ի
«Ուսումնական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ում հայտարարատուների համար կազմակերպվող բազային
գիտելիքներ տրամադրող դասընթացը և «Մեկ
պատուհան» հարթակի թեստային տարբերակում
հայտարարագիր գրանցեն, որը, ի տարբերություն մաքսային ձևակերպումների մասնագետի
քննության ծածկագրի տրամադրման կլինի ավելի
պարզեցված և միևնույն ժամանակ կբացառի
ինքնահայտարարատուների թերի տեղեկացվածությունը։
 Հայտարարատուին ավտոմատ համակարգ մուտքի կոդ տրամադրելուց հետո խստիվ
հետևել մուտքանվան և գաղտնաբառի գաղտնիության պահպանմանը որ բացառվի այդ
արտոնությունը մաքսային միջնորդների կողմից՝
չարամտորեն օգտագագործումը, որը կարող է
հանգեցնել
արհեստականորեն
ստեղծված
ստվերային գործարքների շուկայի և հարկերից
խուսափման։
 «Մեկ պատուհան»-ի հարթակում ավելացնել «Նորություններ» դաշտ, որտեղ կզետեղվի
անհրաժեշտ տեղեկատվությունը։ Սա լուծում է
նաև տարածական արգելքը և նվազեցնում է
մաքսավորների հետ անմիջական շփման անհրաժեշտությունը՝ ապահովելով նվազ ժամանակատարություն։
 Բրոքերների ասոցացիայի վերաիմաստավորում և պրակիկ կիրառում։ Մաքսային
մարմինները ստանում են մի շարք ծանուցումներ
ու պարզաբանումներ, որ նախատեսված են լայն
շրջանակների համար։ Առաջարում ենք այդպիսի
նյութերը «Mulberry» համակարգով առաքել նաև
բրոքերների ասոցացիային, որն էլ կկրի պարտավորություն՝ հասցեատերերին ծանուցելու
(օրինակ
էլ․ փոստի
միջոցով
ծանուցելու
եղանակով)։
 Կազմակերպել տնտեսվարող սուբյեկտների
տեղեկացվածության
աստիճանի
բարձրացմանն ուղված միջոցառումներ՝ հստակ
թիրախավորելով
պոտենցիալ
ԱՏԳ
մասնակիցներին:
 Ներդնել մաքսային միջնորդների որակավորման և հետագա աշխատանքների վերահսկման նոր մեխանիզմներ, փոփոխել մաքսային
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միջնորդների որակավորման գործընթացը։ Խիստ
կերպով հետևել մաքսային ձևակերպումների
մասնագետի որակավորում ունեցող մասնագետների վերապատրաստմանը, քանի որ նրանց
բանիմացության բարձր մակարդակը կնվազեցնի
հայտարարագրման ժամանակ թույլ տրվող մի
շարք սխալների տեսակարար կշիռը: Սխալները
հաճախ բխում են օրենսդրական դաշտի
թերիմացությունից, ուստիև առաջարկում ենք
մաքսային
ձևակերպումների մասնագետների
ատեստավորման հարցաշարը դարձնել ավելի
ընդգրկուն, ինչպես նաև փոխել լիցենզիայի
տրամադրման
կարգը։
Առաջարկում
ենք
քննությունը բաժանել 3 բաղադրիչի՝ առաջինը՝
թեստավորում, երկրորդը՝ բանավոր քննություն,
երրորդը՝
գործնական
հմտությունների
ցուցադրում։
Եզրափակելով նշենք, որ եթե հայտարարատունները և մաքսային ներկայացուցիչները
բանիմաց կերպով մոտենան հայտարարագրման
գործընթացին, կայացնեն ճիշտ և օպտիմալ
որոշումներ, ապա միանշանակ կշահեն թե՛ իրենք,
թե՛ պետությունը։ Մյուս կողմից էլ եթե մաքսային
մարմինները շարունակեն իրենց ընտրած ուղին՝
գործընթացների ու փաստաթղթաշրջանառության պարզեցումը և թվայնացումը, օրինապահ
տնտեսվարողներին աջակցություն ցուցաբերելը
և գործընթացի ծախսատարության ու ժամանակատարության նվազեցումը ապա ՀՀ-ն
կգրանցի ավել բարձր ցուցանիշներ, կկատարի
միջազգային համաձայնագրերով ստանձնած
պարտավորությունները և ի վերջո, տնտեսվարողների
համար
կստեղծի
նպաստավոր
պայմաններ՝ չվտանգելով պետության շահերը։
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Հարկային ներդումները որպես ճգնաժամի պայմաններում ՓՄՁ
սուբյեկտներին աջակցման միջոց
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Налоговые инвестиции как средство содействия субъектам малого и среднего бизнеса в
период кризиса
Барсегян Н. С.
кандидат э.н., доцент, преподаватель кафедры экономики, правы и менеджмента
Ванадзорский государственный университет (Ванадзор, Армения)
barseghyannarine@mail.ru
Аннотация: В статье анализированы особенности оказания содействия субъектам предпринимательской
деятельности в рамках государственного регулирования экономики и государственных программ по
содействию малому и среднему бизнесу. Особое внимание уделено эффективности оказываемой помощи.
Сделаны выводы о том, что в условиях кризиса предпринятые государством меры по принудительному
ограничению некоторых видов предпринимательства, являются не эффективными. Разделение субъектов
предпринимательской меры по показателям ожидаемого от государства содействия методически не достаточно
разработаны, чем и обоснована актуальность темы данной статьи и это служит основанием для его дальнейшего
изучения. Как новый альтернативный метод содействия субъектам предпринимательской деятельности в
условиях кризиса, в статье предложена модель налоговых инвестиций, которая в настоящее время не имеет
нормативного обосновния, однако решение данного вопроса ожидается в ближайщем будущем. Предложенная
модель налоговых инвестиций позволит обеспечить безопасность субъектов предпринимательской
деятельности и сформировать предпосылки для их дальнейшего восстановления и развития.
Ключевые слова: кризис, эпидемия, угрозы, экономическое развитие, государственная поддержка, малый и
средний бизнес, налоги, инвестиции, налоговые вложения
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2020 թ. փետրվար ամսից սկսած ՀՀ տնտեսությունը մշտապես ենթարկվել է արտաքին և
ներքին գործոնների ուղղակի ազդեցությանը,
որը խախտել է հանրապետության սոցիալտնտեսական համակարգի ամբողջականությունն ինչպես միկրո, այնպես էլ մակրո և մեզո
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մակարդակներում: Մյուս կողմից էլ նավթային
համաշխարհային ճգնաժամն է իր ազդեցությունը թողել տնտեսության վրա՝ սպառողական
շուկայում առաջացնելով կայուն գնաճ: Իր
հերթին Առողջապահության համաշխարհային
կազմակերպության «COVID-19» համավարակի

Регион и мир, 2021, № 4
մասին հայտարարությունը ՀՀ կառավարությանը ստիպեց ձեռնարկել մի շարք անհրաժեշտ
միջոցառումներ՝ ուղղված վիրուսի տարածման
կանխարգելմանը հանրապետությունում, ինչը
տնտեսվարող սուբյեկտների մեծ մասին ստիպեց
սահմանափակել իրենց գործունեությունը. Որոշումը հատկապես տարածվում էր ՓՄՁ սուբյեկտների վրա, որոնց ֆինանսական կայունությունը ուղղակիորեն կախված է արտադրանքի
իրացման հնարավորություններից և գնորդների
սպասարկման պատշաճ կազմակերպումից:
Համավարակից առավել տուժած ոլորտների
թվին են դասվում հասարակական սննդի,
հյուրանոցայն բիզնեսի, տուրիզմի և սպասարկման, սպորտի ու զվարճանքի որոշ ձևերի
սպասարկման ոլորտները, որոնց շրջանառության ծավալները մինչ օրս ամբողջությամբ չեն
վերականգնվել: Հարկ է նշել, որ տնտեսական
համակարգը իրենից ներկայացնում է փոխկապակցված, փոխազդող մեխանիզմ, հետևաբար
համակարգի որևէ տարրի գործունեության
խախտումը հանգեցնում է համակարգի ամբողջականության ու կայունության խախտմանը և
կառուցվածքային յուրաքանչյուր տարրի գործունեության արդյունավետության նվազմանը:
Օրինակ, ռեստորանի գործունեության ստիպողական սահմանափակումը ոչ միայն սահմանափակել է եկամուտների ներհոսքը դեպի կազմակերպություն, այլև նրան չի ազատել աշխատակիցների աշխատավարձերի, վարձավճարների, հարկային և կոմունալ վճարների վճարումից, ինչի արդյունքում ակնհայտ է, որ
ձեռնարկությունները հայտնվել են ֆինանսական ոչ նպաստավոր իրավիճակում: Հետևաբար
տնօրինությունը պետք է վերանայեր և կրճատեր
որոշ ծախսեր, մասնավորապես ներդրումների,
վերանորոգումների նպատակով նախատեսված
ծախսերը, քանի որ կրճատվել են նրա
գնողունակ հնարավորությունները: Տրամաբանական էր, որ կազմակերպությունը պետք է
հրաժարվեր գնորդների հարմարավետությունը
ապահովող որոշակի ծառայություններից, օրինակ ավտոկայանատեղիների համար վճարումից
և այլն: Այսպիսով, գործունեության ստիպողաբար սահմանափակումների կիրառման արդյունքում տուժել են նաև հարակից, փոխկապակցված տնտեսական ճյուղերի ձեռնարկությունները: Ելնելով ասվածից, կարող ենք եզրահանգել, որ «COVID-19» համավարակի կանխարգելման նպատակով կառավարության կողմից
կիրառված միջոցառումների արդյունքում բոլոր
երկրները, ներառյալ նաև ՀՀ-ն, հայտնվել են
ճգնաժամային իրավիճակում, որը հանգեցրել է
սոցիալ-տնտեսական լրջագույն հետևանքների,
ինչը մեղմելու նպատակով պետությունը տնտեսվարող սուբյեկտների նկատմամբ ցուցաբերել է
համահավասար տնտեսական աջակցություն:
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Եթե ասվածին ավեացնենք նաև 44-օրյա պատերազմի հետևանքով երկրում արձանագրված
ծանր տնտեսական վիճակը, սպառման ծավալների էական նվազումը, բնակչության գնողունակության էաական անկումը, երկրում հաղթարշավ կազմակերպած գնաճը, ապա կարող ենք
նշել, որ տնտեսական աջակցության կարիք
ունեն տնտեսվարող սուբյեկտնեերի մեծ մասը:
Սակայն մենք ականատեսը եղանք, որ այս հարցում կառավարությունը ցուցաբերեց անհասկանալի ընտրողական վերաբերմունք, երբ օգնության և աջակցության կարիք ունեին գրեթե
բոլոր տնտեսվարողները:
Տնտեսական գործունեության առանձին
ոլորտների նկատմամբ ցուցաբերված պետական
աջակցության ընտրողական մոտեցումը, մեր
կարծիքով, ոչ գրագետ տնտեսական մոտեցում
էր, որը չէր կարող ապահովել արդյունավետ
աջակցություն
ճգնաժամային
իրավիճակի
հետևանքով էականորեն տուժած բիզնեսին:
Օրինակ, բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտին
պատկանող ձեռնարկությունները սահմանափակումների ընթացքում ստանալով հասանելիք
աջակցությունը,
հնարավորություն
ունեին
աշխատանքները, թեկուզ և մասնակի հզորությամբ, կազմակերպել առցանց և ստանալ շահույթ, իսկ, օրինակ, հյուրանոցները, ենթարկվելով գործունեության ստիպողաբար սահմանափակումների,
դեպի
հանրապետություն
զբոսաշրջիկների ներհոսքի նվազեցման կամ
դադարեցման պայմաններում զրկվեցին եկամուտների ստացման հիմնական աղբյուրներից:
Սպառողների գնողունակ հնարավորությունների անկման արդյունքում էականորեն տուժել
են նաև սպասարկման ծառայություններ մատուցող բոլոր ոլորտները:
Հետևաբար, կարող ենք եզրահանգել, որ
գործունեության ոլորտից կախված, տնտեսվարող սուբյեկտների նկատմամբ պետական
աջակցության ցուցաբեման ծրագրերը հիմնականում անարդյունավետ էին և չկարողացան
լիարժեք լուծել առաջադրված խնդիրը:
Ելնելով այն հանգամանքից, որ բիզնեսին
ֆինանսական աջակցություն և բնակչության
առանձին
կատեգորիաներին
սոցիալական
աջակցություն տրամադրվեց պետ. բյուջեից, և
գործընթացը բնութագրվեց բազում թերություններով, առաջարկում ենք հետագայում, նմանատիպ իրավիճակներում կիրառել աջակցության
հասցեական վճարում, որը հնարավորություն
կտա նվազեցնել ուղղակի ֆինանսական աջակցության նպատակով կատարվող ծախսերը և
խուսափել չհիմնավորված ֆինանսական ռեսուրսների անօգուտ վատնումից: Առաջարկում
ենք նաև, որ նման հասցեական աջակցությունը
տրվի հաշվի առնելով ոչ թե տնտեսական
գործունեության ոլորտը, այլ այն իրական

դժվարությունները, որոնց բախվել է ձեռներեցը,
կազմակերպությունը և կարող է հիմնավորել
համապատասխան փաստաթղթերով, օրինակ
եկամուտների էական նվազում, սնանկացման և
լիկվիդացման վտանգ և այլն: Հետևաբար ելնելով ընթացիկ իրավիճակի վերլուծությունից,
հարկ է նշել, որ ինչպես լոկալ, այնպես էլ համաշխարհային բնույթի ճգնաժամերի առաջացման վտանգը և պարբերաբար կրկնվելու հավանականությունը մեծ է, ինչը պետք է ստիպի
պետությանը հետագայում ոլորտում անցկացնել
համակողմանի վերլուծություններ և մշակել
մեթոդական համապատասխան չափորոշիչներ,
որոնց հիման վրա իսկապես տուժած ձեռներեցը
և ձեռնարկությունը կարող է ստանալ հիմնավորված պետական աջակցություն:
Եվս մեկ կարևոր խնդիր էր պետության
կողմից կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների չեզոքացմանը ուղղված ՓՄՁ սուբյեկտներին տրամադրվող ուղղակի ֆինանսական
աջակցության ծրագրերի արդյունավետության
գնահատումը: Օրինակ նշված ծրագրերի տասներորդ միջոցառումով միկրոձեռնարկատիրություններին վճարվել է միանվագ աջակցություն՝
2020 թվականի առաջին եռամսյակի ընթացքում
մատակարարված ապրանքների, մատուցված
ծառայությունների և կատարված աշխատանքների իրացման շրջանառության 10 տոկոսի
չափով, բայց ոչ ավելի, քան նվազագույն
աշխատավարձի կրկնապատիկի չափով [2, էջ 1]:
Սակայն ակնայտ է, որ միկրոբիզնեսի կրած
կորուստները նշյալ ժամանակահատվածում եղել
են 10 տոկոսից շատ ավելին: Կամ հինգերորդ
միջոցառումներով միանվագ դրամաշնորհային
աջացություն է տրամադրվել արդյունավետ
աշխատատեղերը պահպանած, 2-ից 50 աշխատակից ունեցող ձեռնարկություններին ամեն 5րդ աշխատողի աշխատավարձի չափով, որը
դարձյալ չի հիմնավորում, թե ինչու մեկ հինգերորդի չափով և ինչու միանվագ, երբ պրոբլեմային իրավիճակը ձգվել է մեկ ամսից շատ
ավելի երկար:
Բացի ասվածից, պետական աջակցության
միջոցառումները կրել են նաև անուղղակի
աջակցության բնույթ՝ համաճարակային ժամանակահատվածում հարկային պարտավորությունների հետաձգման կամ չեղարկման ձևով:
Նշենք, որ նման միջոցառումների տնտեսական
արդյունավետությունը շատ ցածր է, նշված ժամանակաշրջանում կարողացել է ծածկել բիզնեսի
կատարած ծախսերի շատ փոքր մասը, հետևաբար ֆինանսական կորուստները փոխհատուցել
է մասամբ:
Կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների չեզոքացման առաջին միջոցառմամբ
առաջարկվել է նպատակային վարկերի համաֆինանսավորման, վերաֆինանսավորման և
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տոկոսադրույքի
սուբսիդավորման
ձևերով
օժանդակել ՀՀ առանձին տնտեսավարողներին
[2, էջ 1]։ Երկրորդ միջոցառմամբ առաջարկվել է
պետական աջակցության ծրագիրը իրականացնել գյուղատնտեսության ոլորտում վարկերի
տոկոսադրույքների սուբսիդավորմամբ: Սակայն
ներկայացվածը անտոկոս փոխառու միջոց է,
որը ենթադրում է որոշակի ժամանակ անց
գումարի հետվերադաձ այն դեպքում, որ նշված
ժամանակահատվածում ձեռնարկությունները
հնարավոր է և չկարողանան վերականգնել
իրենց գործունեությունը:
Աջակցող բոլոր միջոցառումները վերաբերվում էին միայն երկրորդ եռամսյակին այն
դեպքում, որ ձեռնարկությունների համար ոչ
պակաս ծանր էր նաև երրորդ եռամսյակի
տնտեսական իրավիճակը:
Ամփոփելով նշված խնդիրները, նշենք, որ
թեև պեության կողմից ճգնաժամային իրավիճակում ՓՄՁ ձեռնարկություններին տրամադրված աջակցությունը նպատակաուղղված և
համեմատաբար արդյունավետ ծրագիր էր, բայց
մեթոդապես մշակված էր թերություններով և
դրա հետևանքով ունեցավ ցածր արդյունավետություն:
Այնուամենայնիվ, բիզնեսին աջակցման
նպատակով պետության կողմից նման մոտեցումը արդեն իսկ ողջունելի է, երբ բիզնեսը,
ստեղծված ճգնաժամային իրավիճակում իրեն
միայնակ չի զգում:
Ճգնաժամային իրավիճակներում ՓՄՁ
ձեռնարկություններին
պետության
կողմից
արդյունավետ աջակցության ցուցաբերման
խնդրի հետագա հետազոտման և մեթոդական
հիմքերի մշակման նպատակով առաջարկում
ենք ներդնել «հարկային ներդրումների» մեխանիզմը, որը ներկայումս համարվում է տնտեսագիտական նոր մոտեցում: Հարկային ներդրումը
ճգնաժամայն իրավիճակում գտնվող տնտեսվարող սուբյեկտին պետության կողմից աջակցության ցուցաբերման նոր մոդել է, որը
ներառում է հակաճգնաժամային կառավարման
այնպիսի արդյունավետ մոտեցումներ, ինչպիսիք
են ներդրումները, պետության կողմից բիզնեսին
աջակցումը, հարկային արտոնությունները:
Հարկային ներդրումային քաղաքականության դեպքում ներդրողի դերում հանդես է
գալիս պետությունը, որը ներդնում է պետական
կապիտալը՝ տվյալ դեպքում բյուջե վճարման
ենթակա հարկերը: Ինչպես յուրաքանչյուր
ներդրում, պետական ներդրումը նույնպես
հետապնդում է շահույթի ստացման նպատակ՝
ընդունելով յուրահատուկ կամ ոչ ստանդարտ
տեսք: Հարկային ներդրումից գոյացող շահույթի
ներքո առաջարկում ենք դիտարկել ապագա
հարկային վճարումները, որ պետք է վճարեն
հարկատուները:
Այդուհանդերձ,
հարկման
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բազայի ձևավորումը և հարկումը պետք է
իրականացնել ապագայում, ներկայումս ճգնաժամային իրավիճակում գտնվող ձեռնարկությանը ազատելով հարկերի վճարումից, գիտակցելով, որ հակառակ դեպքում ձեռնարկության
ֆինանսական վիճակը կարող է կտրուկ վատանալ, անգամ՝ շուկայից դուրս մղվել: Այլ կերպ
ասած, ներկա իրավիճակում ազգային տնտեսությունը կարող է կորցնել բիզնես-միավորի,
որը պետության կողմից համապատասխան
«այստեղ և անմիջապես» աջակցության դեպքում հետագայում կարող է ոչ միայն նպաստել
բյուջեի հարկային մուտքերի ձևավորմանը, այլև
մասնակցել ՀՆԱ-ի ավելացմանը, ստեղծել և
ավելացնել նոր աշխատատեղեր, այսինքն
ազգային տնտեսության համար ապահովել մի
շարք տնտեսական և սոցիալական արդյունքներ:
Հետևաբար հարկային ներդրումը մի
գործընթաց է, որը հնարավորություն է տալիս
պետությանը հասնել լրացուցիչ նպատակների
կատարմանը, որը ամփոփվում է ներդրման
մեխանիզմի ամբողջ տրամաբանության մեջ՝
պահպանել բիզնես- միավորներին, ապագայում
ազգային տնտեսության մասշտաբով տնտեսական և սոցիալական արդյունքներ ստանալու
նպատակով:
Ներդրումների տնտեսական մոդելը ենթադրում է ներդրումներից որոշակի եկամտի կամ
տոկոսադրույքի առկայություն, որը ներդրողին
կբերի որոշակի շահույթ: «Հարկային ներդրումներից գոյացող շահույթ» հասկացությունը
ենթադրում է, որ «ներդրումներից տոկոսադրույք» հասկացությունը նույնպես որոշակի
ճշգրտումների կարիք ունի: Քանի որ առաջարկվող հարկային ներդրումների մոդելի նպատակը
ճգնաժամային իրավիճակում գտնվող տնտեսվարող սուբյեկտի հարկային բեռի թեթևացումն
է, ապա ցանկալի արդյունքի հասնելու համար
առաջարկում ենք կիրառել ՀՀ Հարկային
Օրենսգրքի համապատասխան հոդվածներով
ամրագրված զրոյական հարկման դրույքաչափ:
Զրոյական հարկման դրույքաչափով մեխանիզմի
կիրառումը նորույթ չէ, այն օրենսդրորեն վաղուց
հինավորված է, մենք առաջարկում ենք ընդլայնել նրա կիրառման պրակտիկան և կիրառել նաև
որպես առանձնահատուկ իրավիճակներում
հայտնված տնտեսվարող սուբյեկտներին տրամադրվող հարկային արտոնություն: Ասվածից
ենթադրվում է, որ հարկային արտոնությունը
կառավարության կողմից հարկատուների որոշակի կատեգորիաներին նրանց հարկային բեռը
թեթևացնելու նպատակով տրամադրվող առավելություն է, որը առաջարկում ենք նպատակաուղղված ուղղորդել դեպի տնտեսվարող
սուբյեկտների գոյատևմանը և բիզնեսի պահպանմանը:
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Այսպես ՀՀՀՕ-ի առաջին գլխի 19-րդ հոդվածով տնտեսվարող սուբյեկտների համար որպես հարկային արտոնություններ սահմանված
են հարկից ազատումը կամ հարկային պարտավորության փոքրացումը, որոնց կիրառման
պայմանները չեն նախատեսում ճգնաժամային
իրավիճակի առկայությունը, ինչը նվազեցնում է
բիզնես- միավորների գործունեության արդյունավետությունը և բարձրացնում նրանց շուկայից դուրս մղման հավանականությունը [1. էջ
18]: Ասվածը ընդհանուր առմամբ հակասում է
ՀՀ ՓՄՁ սուբյեկտներին պետության կողմից
տրամադրվող աջակցության ծրագրերի տրամաբանությանը: Հետևաբար, այս իրավիճակում
հարկային ներդրումը կառավարության կողմից
կիրառվող մեխանիզմ է, որով կարգավորվում է
երկրի տնտեսական զարգացումը և տնտեսության առջև դրված նպատակների և խնդիրների
իրականացումը: Մեկ անգամ ևս ընդգծենք, որ
«հարկային ներդրում» հասկացությունը, ելնելով
պետության կողմից տնտեսվարող սուբյեկտներին աջակցելու ռազմավարական նպատակից,
նոր մոտեցում է և ընդգրկված չէ տնտեսագիտության տեսագիտության և տնտեսության
պետական կարգավորման տեսություններում:
Հայրենական հարկային օրենսդրությունում գրեթե առկա չեն հասկացություններ, որոնք կշաղկապվեն ներդումային գործընթացին և տնտեսվարող սուբյեկտներին աջակցմանը՝ ներդրումային հարկային վարկ, ներդրումային հարկի
նվազեցում:
Այնուամենայնիվ, ասվածը թույլ է տալիս
եզրակացնել, որ ներդրումային հարկի՝ որպես
ճգնաժային իրավիճակում գտնվող բիզնեսմիավորներին պետականորեն աջակցման միջոցի վերաբերյալ հարկ է համապատասխան
քննարկումները ձեռնարկել զգուշորեն, այն
տրամաբանությամբ, որ նշված հասկացության
հիմքում ներառված սկզբունքները ենթադրում
են հարկի վճարում ապագայում և ետ վերադարձելիություն: Իր հերթին, մենք առաջարկում
ենք հարկային ներդրումների մոդելը կիրառել
այսպես կոչված «սոցիալական» ներդրումների
նմանությամբ,
վերջինիս
տնտեսական
անարդյունավետությունը ակնհայտ է, բայց նրա
կիրառումը նպատակաուղղված է ապահովել այլ
արդյունքներ՝ մարդկային կապիտալի զարգացում, լրացուցիչ բիզնես-միավորների և նոր
աշխատատեղերի ստեղծում և այլն: Նմանատիպ
մոդելների կիրառումը թույլ է տալիս իրականացնել սոցիալ-տնտեսական ենթակառուցվածքների զարգացմանը օժանդակող համակարգված
մոտեցում: Ամփոփելով նշենք, որ ճգնաժամային
պայմաններում ՓՄՁ սուբյեկտներին աջակցման
մեխանիզմների մեթոդապես թույլ մշակվածությունը, սահմանափակ բնույթը հիմնականում
պայմանավորված է համապատասխան փորձի

բացակայությամբ, ինչն էլ ստիպում է ոլորտում
ներդնել նոր մոտեցումներ և ձևեր: Միաժամանակ առկա մոտեցումներից առավել արդյունավետ և հեռանկարային է գնահատվում
բիզնես-միավորների անվտանգությունը, նրա
հետագա գործունեության վերականգնումը,
զարգացումը ամրագրող հարկային ներդրումների մոդելը:

Օգտագործված գրականության ցանկ
1. ՀՀ Հարկային օրենսգիրք, գլուխ առաջին, հոդված
19
2. Հայաստանի հանրապետության
կառավարություն, Կորոնավիրուսի տնտեսական
հետևանքների չեզոքացման ծրագրեր
https://www.gov.am/am/covid19
Сдана/Հանձնվել է՝ 02.06.2021
Рецензирована/Գրախոսվել է՝ 10.06.2021
Принята/Ընդունվել է՝ 17.06.2021
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Аннотация. В последние годы в Республике Армения были проведены глубокие административнотерриториальные реформы, направленные на формирование развитой системы местного самоуправления.
Однако административные реформы могут быть эффективными только в том случае, если они сопровождаются
административной и фискальной децентрализацией. Административные реформы должны создать
необходимые предпосылки для дальнейшего углубления децентрализации. В результате реформ степень
финансовой независимости сообществ должна повыситься, что повысит качество и доступность услуг,
предоставляемых на уровне местного самоуправления.
Ключевые слова: местное самоуправление, административно-территориальные реформы, децентрализация,
расширение сообществ, административная децентрализация, фискальная децентрализация.

Administrative-territorial reforms and problems of decentralization in the Republic of
Armenia
Khachatryan H. G.
PhD student at management department,
Armenian State University of Economics (Yerevan, Armenia)
khachatryan.hamazasp@mail.ru
Abstract. In recent years, the Republic of Armenia has been undergoing profound administrative-territorial reforms
aimed at developing a developed system of local self-government.
However, administrative reforms can only be effective if they are accompanied by administrative and fiscal
decentralization. Administrative reforms must provide the necessary preconditions for further deepening of
decentralization. As a result of the reforms, the degree of financial independence of the communities should increase,
which will increase the quality, availability and accessibility of services provided at the local government level.
Key words: local self-government, administrative-territorial reforms, decentralization, enlargement of communities,
administrative decentralization, fiscal decentralization.

Հանրային
կառավարման
համակարգի
էությունը ենթադրում է, որ յուրաքանչյուր
պետության բնորոշ է վարչատարածքային
բաժանման
առանձնահատուկ
համակարգ:
Երկրներում վարչատարածքային բաժանաման
համակարգը ձևավորվում է պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման
ավանդույթների հիման վրա, ինչի արդյունքում
էլ տարբեր երկրներում հանդիպում ենք
վարչատարածքային բաժանման միաստիճան
կամ բազմաստիճան համակարգերի՝ երկաստիճան, եռաստիճան և քառաստիճան: Սակայն

157

ինչպիսին էլ լինի վարչատարածքային բաժանման համակարգը, միևնույն է, նպատակը մեկն է.
բարձրացնել կառավարման արդյունավետությունը, ինչն էլ ուղղակիորեն պետք է հանգեցնի
մատուցվող
հանրային
ծառայությունների
որակի, մատչելիության և հասանելիության
աճին:
Անկախ պետական և տեղական ինքնակառավարման ավանդույթներից և ըստ այդմ էլ
ձևավորված վարչատարածքային բաժանումից՝
անհրաժեշտ է ընդունել, որ ժողովրդավարական
երկրներում պետությունը ծառայում է իր

քաղաքացիներին, իսկ պետական կառավարման
և տեղական ինքնակառավարման մարմինների
գործունեությունը կողմնորոշված է դեպի
մարդկանց
կենսական
պահանջմունքների,
շահերի և նպատակների բավարարմանը: Իսկ
վերջիններս հնարավոր է իրականացնել՝ քաղաքացիներին մատուցելով հանրային նշանակություն ունեցող ծառայություններ։ Ընդ որում,
որքան մոտ է այդ ծառայությունը մատուցող
մարմինը տեղի բնակիչներին, այնքան ավելի
արդյունավետ է համարվում դրա մատուցումը և
այնքան ավելի շատ են կարողանում բնակիչները
ազդեցություն ունենալ այդ ծառայության
մատուցման վրա [7, էջ 11]:
Հանրային
նշանակության
խնդիրները
գտնվում են պետական կառավարման և
տեղական ինքնակառավարման մարմինների
ուշադրության կենտրոնում: Զարգացող և զարգացած երկրները գնալով փորձում են մեծացնել
տեղական ինքնակառավարման մարմինների
դերը հանրային բնույթի ծառայությունների
մատուցման գործում: Պատճառն այն է, որ
որքան բնակիչը մոտ է լիազոր մարմնին, այնքան
ավելի մեծ լիազորություններ ունի ազդելու
մատուցվող ծառայությունների որակի վրա:
Միջազգային պրակտիկայում ընդունված է
հանրային ծառայություններ մատուցելու լիազորությունները տարածքային կառավարման և
տեղական ինքնակառավարման մարմիններին
փոխանցելը:
Լիազորությունների փոխանցման գործընթացը իրականացվում է սկզբունքորեն իրարից
տարբեր 2 եղանակով՝ ապահամակենտրոնացում և ապակենտրոնացում։
Ապահամակենտրոնացումը պետական կառավարման կենտրոնական մարմնի որոշ լիազորությունների փոխանցումն է տարածաշրջաններում կենտրոնը ներկայացնող և տարածքային
կառավարումն իրականացնող մարմնին, որոնք
կենտրոնական
իշխանության
անմիջական
ենթակայության տակ են գտնվում։
Ապակենտրոնացումը պետական կառավարման կենտրոնական մարմնի լիազորությունների փոխանցումն է վերջինիս ենթակայության
տակ չգտնվող տեղական իշխանություններին
կամ մասնավոր հատվածին։ Առաջին դեպքում
տեղի է ունենում կենտրոնական իշխանությունների լիազորությունների փոխանցում տեղերում
բնակիչների շահերը անմիջականորեն ներկայացնող և նրանց կողմից ընտրված կառավարման մարմնին՝ տեղական ինքնակառավարման
մարմիններին։
Բնականաբար ապակենտրոնացման պարագայում լիազորությունների իրականացմամբ
օժտվում են տեղական ինքնակառավարման
մարմինները, որոնք ավելի մոտ են կանգնած
հիմնական շահառու հանդիսացող բնակիչներին:
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Արդյունքում բնակիչները ավելի մեծ ազդեցություն են ունենում ընդունվող որոշումների և
մատուցվող ծառայությունների որակի վրա:
Հետևաբար, ապակենտրոնացումը պետք է
լինի վարչատարածքային բարեփոխումների
իրականացման միջանկյալ նպատակը, իսկ
վերջնարդյունքը պետք է լինի կայուն և
զարգացած տեղական ինքնակառավարման
համակարգի ձևավորումը:
Ապակենտրոնացման գործընթացը, որքան
էլ նպաստում է տեղական ինքնակառավարման
համակարգի զարգացմանը, այնուամենայնիվ
չպետք է սահմանափակվի միայն լիազորությունների փոխանցմամբ (վարչական ապակենտրոնացում): Այն պետք է ուղեկցվի նաև
ֆինանսական ապակենտրոնացմամբ:
Հետևաբար, լիազորությունների պատվիրակման հետ մեկտեղ անհրաժեշտ է տեղական
իշխանության մարմիններին ապահովել այդ
լիազորությունների իրականացման համար
անհրաժեշտ նվազագույն ֆինանսական ռեսուրսներով, որն էլ կարգավորվում է պետական
և տեղական բյուջեների միջև ձևավորվող
բազմաբնույթ հարաբերություններով:
Ընդհանուր առմամբ, պետական բյուջեի և
համայնքների բյուջեների փոխհարաբերությունների կարգավորման խնդիրները, դրանց մուտքերի ձևավորման շրջանակներում առնչվում են՝
ա) պետության կողմից ՏԻՄ-երին տրված
պարտադիր և պատվիրակված լիազորությունների ֆինանսական ապահովմանը,
բ) կամավոր լիազորությունների իրականացման ուղղությամբ համայնքների ֆինանսական հիմքերի ապահովմանը,
գ) համայնքների ներդաշնակ զարգացման
ֆինանսական հնարավորությունների առկա
տարբերությունների նվազեցմանը,
դ) անհրաժեշտության դեպքերում պետական բյուջեից համայնքներին փոխառու միջոցների տրամադրմանը [4, էջ 29]:
Տեղական ինքնակառավարման համակարգի գործունեության արդյունավետության և
ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող համայնքային
նշանակության ծառայությունների որակի բարձրացման և մատչելիության ու հասանելիության
ապահովման նպատակով անհրաժեշտ է կիրառել ՏԻՄ-երի հզորացման առավել արդյունավետ
մեթոդների կիրառում, որոնց թվում, ինչպես
արդեն հասկացանք, կարևորվում է վարչական և
ֆիսկալ ապակենտրոնացումը:
Հետևաբար, համայնքների զարգացման
սոցիալ-տնտեսական մարտահրավերների հաղթահարման միակ արդյունավետ ճանապարհը
ՏԻՄ-երի հզորացումն է հենց ապակենտրոնացման ճանապարհով: Իսկ ապակենտրոնացումն ինքնանպատակ լինել չի կարող. դրա
հիմնական արդյունքը պետք է լինի այս կամ այն
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լիազորության առավել արդյունավետ իրականացումը, որից էլ պետք է օգտվեն համայնքների
բնակիչները: Լիազորության իրականացումը
հնարավոր է համապատասխան ֆինանսական
միջոցների և ռեսուրսների առկայության պայմաններում [5, էջ 61]:
Ապակենտրոնացումը պետք է իրականացվի
երկու ուղղությամբ: Վարչական ապակենտրոնացման իրականացումը պետք է ներառի
հետևյալ գերակա ուղղությունները.
1. Վարչատարածքային բարեփոխումների
իրականացում,
2. Միջհամայնքային միավորումների ձևավորման խթանում,
3. ՏԻՄ-երի համար իրավաօրենսդրական
դաշտի կատարելագործում:
Վարչատարածքային
բարեփոխումների
իրականացման համատեքստում կարևորվում է
համայնքների խոշորացումը, որն էլ հենց պետք է
հիմք հանդիսանա ապակենտրոնացման հետագա խորացման համար: Համայնքների խոշորացումը պետք է իրականացվի բազմաթիվ
սկզբունքների պահպանմամբ որոնցից առանձնահատուկ կարևորվում է կամավորության
սկզբունքը: Սակայն համայնքների խոշորացման
և դրանց օպտիմալ մեծության որոշման
ժամանակ պետք է համակողմանի ուսումնասիրություն և հաշվի առնվեն համայնքների
կառավարման արդյունավետության վրա ազդող
տարբեր գործոններ:
Վարչատարածքային բաժանման համակարգի զարգացման համաշխարհային փորձը
ցույց է տալիս, որ համայնքների օպտիմալ
մեծությունը լուրջ հիմնախնդիր է, որի քննարկման ժամանակ պետք է հաշվի առնվեն հետևյալ
գործոնները.
 տնտեսական
արդյունավետություն.
մատուցել առավել լայն շրջանակի ծառայություններ՝ հնարավորինս քիչ ծախսերով,
 ժողովրդավարություն.
ստեղծել
կառավարման այնպիսի կառուցվածք, որը թույլ
կտա մեծաթիվ բնակիչների մասնակից դարձնել
իրենց համայնքի կառավարմանը, ինչպես նաև
հնարավորինս ապահովել կառավարման մարմինների գործունեության թափանցիկությունն
ու հաշվետվողականությունը,
 տեղաբաշխում.
ստեղծել
այնպիսի
կառուցվածք և բաժանում, որի դեպքում մատուցվող ծառայությունները և հարկային բեռը
կլինեն հավասարաչափ և արդարացի երկրի ողջ
տարածքում,
 զարգացում. ընտրել այնպիսի վարչատարածքային կառուցվածք, որը կապահովի
առավելագույն տնտեսական աճ [5, էջ 62]:
Միջհամայնքային միավորումների ձևավորման խթանումը պետք է ներառի անհրաժեշտ
ենթակառուցվածքների ստեղծումը, մասնա-
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վորապես, միջհամայնքային միավորումների
լիազորությունների հստակեցումը, դրանց կազմում գտնվող համայնքների լիազորությունների
սահմանումը, միջհամայնքային միավորումների
կառավարման մարմինների, դրանց միջև
ձևավորվող փոխհարաբերությունների, սեփականության ձևավորման, բյուջեների եկամուտների և ծախսերի ուղղությունների օրենսդրական կարգավորումները, ինչպես նաև այդ
միավորումների կայացմանն օժանդակությունը:
ՏԻՄ-երի համար իրավաօրենսդրական
դաշտի կատարելագործման գործընթացը պետք
է ներառի ՏԻՄ-երին փոխանցվող նոր լիազորությունների շրջանակի սահմանումը, լիազորությունների ոլորտների և փոխանցման ժամկետների որոշումը, ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող ծառայությունների որակի չափանիշների
սահմանումը և դրանց իրականացման նկատմամբ պատշաճ վերահսկողության սահմանումը:
Ֆիսկալ ապակենտրոնացման իրականացման գերակա ուղղություններն են.
1. համայնքների ֆինանսական անկախության բարձրացումը,
2. համայնքների բյուջեների եկամուտների
նոր աղբյուրների սահմանումը և եկամուտների
կայունության ապահովումը,
3. ֆինանսական կառավարման նկատմամբ
հսկողության և վերահսկողության արդյունավետ միջոցների ներդրումը,
4. ֆինանսական կառավարման հաշվետվողականության, օրինականության և թափանցիկության բարձրացումը,
5. ՏԻՄ-երի լիազորությունների (պարտադիր, կամավոր, պետության կողմից պատվիրակված) իրականացման համար բավարար
ֆինանսական ռեսուրսների ապահովումը,
6. պետական և տեղական բյուջեների միջև
փոխհարաբերությունների (միջբյուջետային հարաբերություններ) կատարելագործումը,
7. համայնքների համար վարկային ռեսուրսների հասանելիության բարձրացումը:
Թեև համայնքների ֆիսկալ ինքնաբավությունը ապակենտրոնացման հիմնարար և
կարևորագույն հատկանիշներից է, այնուամենայնիվ դա ֆիսկալ ապակենտրոնացման միայն
մեկ ասպեկտն է, որը նույնպես կախված է տվյալ
համայնքի տնտեսական ակտիվության մակարդակից կամ ֆիսկալ կարևորությունից: Համահարթեցման
(սուբսիդավորման)
սկզբունքը
ենթադրում է, որ պետության տնտեսական
աջակցությունը ավելի ազդեցիկ կլինի սպառողական պահանջարկի և ծախսերի կրճատման
վրա, եթե ծառայությունները մատուցվեն իշխանության հնարավորինս ստորին օղակների
միջոցով [1, էջ 56]:
Ընդհանուր առմամբ, կարելի է վարչական
ապակենտրոնացումը համարել ՏԻՄ-երին նոր

լիազորությունների
փոխանցումը
դրանց
արդյունավետության բարձրացման նպատակով,
իսկ ֆիսկալ ապակենտրոնացումը՝ այդ լիազորությունների պատշաճ իրականացման համար
ՏԻՄ-երին անհրաժեշտ ռեսուրսներով ապահովումը:
Սակայն պետք է հաշվի առնել, որ տեղական
ինքնակառավարման
արդյունավետությունը
մեծապես կախված է նաև ապակենտրոնացման
աստիճանից: Պարզ է, որ ապակենտրոնացման
աստիճանի օպտիմալացումը հնարավոր է միայն
այն դեպքում, երբ ՏԻՄ-երին են փոխանցվում
այն
լիազորությունները,
որոնք
առավել
արդյունավետ կարող են իրականացվել հենց
համայնքներում: Իսկ դա հնարավոր է միայն
ՏԻՄ-երի հզորացման արդյունքում: Ուստի
ապակենտրոնացման բարձր աստիճանը կարող
է վկայել կայացած տեղական ինքնակառավարման համակարգի առկայության մասին:
Ըստ որոշ տեսաբանների՝ ապակենտրոնացման աստիճանը բարձր է այնքանով, որքանով՝
1. մեծ է կառավարման ստորին մակարդակներում ընդունվող որոշումների քանակը,
2. կարևոր են ստորին մակարդակներում
ընդունված որոշումները,
3. մեծ թվով գործառույթներ են առնչվում
ստորին մակարդակներում ընդունված որոշումների հետ,
4. քիչ համաձայնեցում է պահանջում
ընդունվող որոշումը [2, էջ 306-307]:
Հետևաբար, կարևորվում է նաև ապակենտրոնացման աստիճանի որոշումը, որի
համար կիրառելի են բազմաթիվ մեթոդներ,
որոնցից են.
1. տեղական բյուջեների եկամուտների հարաբերությունը ընդհանուր պետական եկամուտներին,
2. տեղական բյուջեների եկամուտների
(առանց պետական տրանսֆերտների) հարաբերությունը ընդհանուր պետական եկամուտներին,
3. տեղական բյուջեների ծախքերի հարաբերությունը ընդհանուր պետական ծախսումներին, տեղական ծախսումների հարաբերությունը ընդհանուր պետական ծախսումներին`
հանած
սոցիալական
ապահովության
և
ռազմական ծախսերը [1, էջ 55]:
Ապակենտրոնացման աստիճանի խորությունը բնութագրում է թե որ ոլորտներում են
լիազորությունները
փոխանցվել
տեղական
իշխանության մարմիններին: Որքան մեծ է
տեղական մակարդակում լիազորությունների
կարևորությունը, այնքան ավելի մեծ արդյունավետությամբ դրանք կարելի է իրականացնել:
Սակայն պետք է գիտակցենք որ ՀՀ-ում համայնքները դեռևս պատրաստ չեն իրականացնել
մեծ կարևորության լիազորություններ, մասնա-
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վորապես՝ առողջապահության, հանրակրթության, հասարակական անվտանգության պահպանման ոլորտներում:
Միջազգային փորձի վերլուծությունը ցույց է
տալիս, որ հատկապես միջնակարգ կրթության,
սոցիալական ծառայության և, որոշ չափով,
առողջապահության ոլորտներում լիազորություններն ավելի արդյունավետ են իրականացնում ապակենտրոնացված մարմինները:
Սակայն Հայաստանի Հանրապետությունում
մինչ այժմ շատ ցածր է այդ բնագավառներում
ապակենտրոնացվածության մակարդակը, ինչը
պայմանավորված է համայնքների փոքր լինելով,
մարդկային ռեսուրսների պակասով և ֆինանսական անկարողությամբ [6, էջ 67-68]:
Ինչպես հասկացանք կայացած տեղական
ինքնակառավարման համակարգը մրցունակ
տնտեսություն ձևավորելու անհրաժեշտ նախապայմաններից մեկն է: Առանց համայնքների
սոցիալ-տնտեսական զարգացումն ապահովելու
անհնար է զարգացած և ամուր պետություն
ձևավորելը:
Ուստի տեղական ինքնակառավարումը և
համայնքների սոցիալ-տնտեսական զարգացման
ապահովումը առանձնահատուկ ուշադրության
է արժանի: Սակայն պետք է հաշվի առնենք, որ
ՀՀ-ում համայնքների գերակշիռ մեծամասնությունը գործնականում չեն կարող իրականացնել
օրենքով ՏԻՄ-երին վերապահված լիազորությունները, ինչը պայմանավորված է համայնքների ֆինանսական և տնտեսական
ներուժի ոչ բավարար մակարդակով և բազմաթիվ թույլ կարողություններով համայնքների
գոյությամբ: Այս իրավիճակում գործնականում
անհնար է տեղական ինքնակառավարման համակարգում իրականացվող ապակենտրոնացումը և դրա հետագա խորացումը:
Իր հերթին ապակենտրոնացման արդյունքում իշխանությունը մոտենում է ժողովրդին:
Հանրային ծառայությունները մատուցվում են
հասարակությանն ավելի մոտ կանգնած մարմինների միջոցով, ինչը նպաստում է դրանց
արդյունավետ իրականացմանը: Մյուս կողմից
ապակենտրոնացման արդյունքում որոշակի
լիազորություններով
օժտված
մարմինները
(առևտրային ընկերությունները, հասարակական կազմակերպությունները, տեղական ինքնակառավարման մարմինները և այլն) շահագրգռվածություն ունեն դրանց իրականացման հարցում, ինչն իր հերթին նպաստում է լիազորությունների իրականացման արդյունավետության
բարձրացմանը [3, էջ 21]:
Հետևաբար, կայուն ու մրցունակ տնտեսության ձևավորման նպատակով անհրաժեշտ է
օպտիմալացնել ՀՀ վարչատարածքային բաժանումը, հզորացնել համայնքների ֆինանսատնտեսական կարողությունները, որն էլ հիմք
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կհանդիսանա ապակենտրոնացման խորացման
և համայնքների կողմից մատուցվող ծառայությունների որակի բարձրացմանը:
Այնուամենայնիվ, կառավարման ապակենտրոնացումն ինքնանպատակ չէ: Ապակենտրոնացումը ժողովրդավարական և արդյունավետ կառավարման ինստիտուցիոնալ նախապայմաններից մեկն է և արդարացված է
այնքանով,
որքանով
ծառայում
է
այդ
նպատակին:
Ժողովրդավարական բարեփոխումների հաջողության կարևոր նախապայման է ապակենտրոնացման աստիճանի, այսինքն, իրավիճակից կախված, ախակենտրոնացման օպտիմալ մակարդակի և տարբերակի ընտրությունը
[3, էջ 27]:
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Abstract. The current dynamic development of the global economy is accompanied by transformations in the labor
market, and, in particular, the ICT labor market. ICT organizations are putting new demands on ICT professionals in
terms of professional skills and competencies. At the same time, the demand for highly qualified ICT specialists is
growing. As a result, competition between organizations for the involvement of a qualified workforce is intensifying.
New human resource management (HRM) systems are being developed to address these and other problems and
challenges facing industry organizations. In this article, the authors present in detail the new theoretical-practical
concepts of HRM in high-tech industry in different countries, especially in the field of ICT, the current problems of
certain elements of HRM systems. The identified and studied results are especially important for ICT organizations in
Armenia, as it has been declared one of the priority branches of the RA economic development, and the ICT sector has
experienced a sharp development in recent years.
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Аннотация: Текущее динамичное развитие мировой экономики сопровождается трансформациями на рынке
труда, в частности, на рынке труда ИКТ. Организации ИКТ предъявляют новые требования к специалистам в
области ИКТ с точки зрения профессиональных навыков и компетенций. В то же время растет спрос на
высококвалифицированных специалистов в области ИКТ. В результате усиливается конкуренция между
организациями за привлечение квалифицированной рабочей силы. Новые системы управления человеческими
ресурсами (УЧР) разрабатываются для решения этих и других подобных проблем и задач, стоящих перед
отраслевыми организациями. В данной статье авторы подробно представляют новые теоретико-практические
концепции УЧР в высокотехнологичных сферах в разных странах, особенно в сфере ИКТ, актуальные
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проблемы отдельных элементов систем УЧР. Выявленные и изученные результаты особенно важны для
организаций ИКТ в Армении, поскольку он объявлен одной из приоритетных отраслей экономического
развития РА, а сектор ИКТ в последние годы переживает резкое развитие.
Ключевые слова: сектор высоких технологий, сектор ИКТ, рабочая сила ИКТ, управление человеческими
ресурсами, стартап

Ներածություն
«Մարդկային ռեսուրսները ընկերության
արդյունավետությունն ապահովող հիմնական
գործոնն են». այս պնդումն էլ կանխորոշում է
կազմակերպության՝ անհրաժեշտ կադրերով
ապահովման և դրանց վրա ազդող գործոնների
ուսումնասիրության կարևորությունը [16, էջ
66]: «Գիտելիքահենք տնտեսության դարաշրջանում մարդկային ռեսուրսը համարվում է ձեռնարկության մրցակցային առավելությունների հիմնական աղբյուրը» [23, էջ 210]: Ինչպես նշել են Լին և
Մաուրերը, 21-րդ դարի տեղեկատվական
դարաշրջանում դրա առանքային դերակատարի՝
մտավոր աշխատանք կատարող մարդու
(knowedge worker) պահպանումը կազմակերպության համար դառնում է առաջնահերթություն [22, էջ 247]:
ՄՌԿ մասնագետների դերը ժամանակի
ընթացքում շարունակում է աճել, միևնույն
ժամանակ ավելանում են ակնկալիքները նրանց
մասնագիտկան հմտությունների գծով [1, էջ 11]:
Անձնակազմի կառավարման կամ ՄՌԿ բնագավառում ուսումնասիրություններ իրականացրած տնտեսագետների նպատակը սկզբնապես
եղել է նրանց ցանկությունը՝ բարելավելու
աշխատանքային պայմանները, ինպես նաև
աշխատաշուկայի հիմնախնդիրները, և շեշտը չի
դրվել կառավարման տեսական կամ գործնական
ասպեկտների վրա [19]:
Աշխատաշուկա նոր մուտք գործող անձանց
պահանջները ժամանակի ընթացքում շատանում. իսկ ՄՌ մասանգետի դերն առավել է
կարևորվում՝ կապված այս հարցով մարտահրավերների դիմագրավմանն ուղղված լուծումների առաջարկման հետ [33]:
Այնուհանդերձ, ՄՌԿ լավագույն փորձի
սահմանումը, որը ենթադրում է դրա բացահայտում և գնահատում, չպետք է լինի ինքնանպատակ. այսինքն՝ առավել կարևոր է ստեղծել
դրանց գործնական կիրառման համար հնարավոր պայմաններ [4, էջ 7]: Հաշվի առնելով կազմակերպությունների՝ ՄՌ գծով հիմնական
խնդիրները՝ կապված բարձրորակ ապրանքներ
կամ ծառայություններ թողարկող մասնագետներով ապահովման և կազմակերպական մշակույթի զարգացման հետ՝ ՄՌԿ ստորաբաժանումները իրենց գործառույթները պետք է
ուղղեն դրանց լուծմանը [2, էջ 21]:
ՄՌԿ ազդում է արդյունավետության վրա
առավելապես որպես ՄՌԿ համակարգում
ներառված փոխկապակցված տարրերի համադրություն [3]: Տեղեկատվական տեխնոլոգիա-
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ների իրականացվող ներդրումների արդյունքում
արտադրողականության փոփոխությունը կախված է ՄՌԿ շրջանակներում կիրառվող զբաղվածության առաջավոր փորձից [24, էջ 1]:
Արդյունավետ ՄՌԿ համակարգի կիրառումը
ենթադրում է կազմակերպության ռազմավարությանը համահունչ դրա մշակում [23, էջ 220]:
Նշենք, որ «արագ տեխնոլոգիական փոփոխությունն ու մրցակցությունը փոփոխությունների
կառավարման
ոլորտում
կադրերի
մասնագետների առջև ծառացած մարտահրավերներն են»: ՏՀՏ ոլորտի կտրուկ և դինամիկ
տեմպերով զարգացումը ուղղակիորեն ազդում է
աշխատողների հմտությունները և կարողությունները կազմակերպությունների պահանջներին համապատասխանեցնելու գործընթացի
վրա [17, էջեր 10, 24]:
Գրականության ակնարկ
Նախքան ՏՏ ՄՌԿ վերաբերյալ դրույթներին անդրադառնալը ներկայացնենք ՄՌԿ՝ որպես համակարգի հետ կապված առկա միտումների, դրա առանձնահատկությունների և բնութագրերի ուսումնասիրմանը և բացահայտմանը
նվիրված արտասահմանյան գրականությունը:
180
չինական
կազմակերպությունների
մակարդակով հետազոտությունում ընգծվել է,
որ անցումային տնտեսությամբ երկրներում
էական է ՄՌԿ ազդեցությունը կազմակերպության գործունեության ցուցանիշների վրա
[21, էջ 263]:
Վերլուծությունների՝
կազմակերպական
մակարդակով իրականացման համար կիրառվում է մարդկային ռեսուրսների ռազմավարական կառավարումը՝ ՄՌՌԿ [9, էջ 136]:
Ռայթը և Մաքմահանը սահմանել են ՄՌՌԿ-ը
որպես «մարդկային ռեսուրսների պլանավորված
տեղաբաշխման և գործունեության օրինակ, որը
նպատակաուղղված է կազմակերպությանը հասցնել իր նպատակներին» [34, էջ 298]: ՄՌՌԿ
տեսանկյունից կարևոր է կազմակերպության
մրցակցային առավելությունների պահպանման
նպատակով մարդկային ռեսուրսների պահպանումը [10]:
ՏՀՏ ներդրմամբ պայմանավորված առաջընթացը էականորեն փոխեց մարդկանց՝ բիզնես
գործընթացներում ներգրավման դինամիկան
[28, էջ 357]: Տեղեկատվական այս դարաշրջանում ՏՀՏ-ը ազդում է անձնակազմի կամ ՄՌԿ
վրա. աշխատողների ավելի շատ են ներգրավվում զարգացման, ստեղծման, ինտեգրման և
կիրառման խնդիրներին առնչվող աշխատանքներում [28, էջ 352]:

Ինչպես նշում են Միչին և Շիհանը, այսպես
կոչված «բարձր նվիրվածության» ՄՌԿ համակարգերի՝ արդյունավետության վրա ունեցած
դրական ազդեցությունն իր դրսևորումն է
ունենում նաև այլ համատեքստում. առավել
նորարարական աշխատանքային փորձ կիրառող
ձեռնարկությունները առավել շատ են ներգրավվում հետազոտություններում և մշակումներում
և
ներկայացնում
տեխնիկական
բնույթի
նորամուծություններ [27, էջ 231]:
ՄՌԿ գծով առկա աշխատանքներում
ընդհանուր առմամբ բացակայում է անդրադարձը ՄՌԿ ոլորտային առանձնահատկությունների վրա. այս բացը ծածկելու փորձ է արվել
հեղինակների կողմից, որոնք անցկացրել են
հետազոտություն արդյունաբերական ձեռնարկությունների շրջանում [9, էջ 135]:
Ոլորտային
առանձնահատկություններն
ընդգծող մի շարք բնութագրերն հեղինակների
կարծիքով իրենց արտացոլումն են գտնում ՄՌԿ
համակարգերի արդյունավետության մեջ, իսկ
ոլորտային պայմանները փաստորեն իրենց
ուրույն դերն ունեն ՄՌԿ համակարգերի և
կազմակերպության գործունեության արդյունքների կապի վրա [9, էջեր 136, 137, 143]:
Ըստ էության՝ հեղինակները նշում են, որ
«ՄՌԿ փորձի մեծամասնության օգտագործումը
նաև արտացոլում է ընկերության կազմակերպական և ոլորտային առանձնահատկությունները
տեխնոլոգիայի, նորարարության և ուսուցման
աղբյուրների և կոորդինացման առումով» [13, էջ
26]: Այսպիսով, ՄՌԿ՝ տեխնոլոգիական ուսուցման միջավայրում փորձի կիրառումը տարբերվում է ինչպես ոլորտային, այսինքն՝ մակրո,
այնպես էլ միկրոմակարդակում՝ կազմակերպությունների կտրվածքով [13, էջ 25-26]: Աշխատաշուկայի կտրվածքով, օրինակ, տարբեր հեղինակներ, ուսումնասիրելով երիտասարդների՝
աշխատանքով ապահովելու հիմնախնդիրները,
տվել են հետևյալ հարցադրումները՝ «ինստիտուտների դերը երիտասարդ սերնդի կրթական
ծրագրերը խթանելու գործում», ինչպես նաև
«հաստատության դերը երիտասարդ սերունդների
ներկայությունը աշխատանքի շուկայում բարելավելու գործում» [32, էջ 16]:
Ֆրեյտասն ու Մարիան առանձնացրել են
նախորդ դարի դարավերջում բրիտանական
կազմակերպություններում աշխատողների ներքին ուսուցման հայեցակարգերը. այս առումով
կարևոր է նշել, որ ՄՌԿ փորձի ուսումնասիրությունը թույլ է տալիս բացահայտել
տեխնոլոգիական
ուսուցման
միջավայրում
ուսուցման տարբեր խթանների ստեղծման
մոտեցումները.
նրանք
օգտագործել
են
բրիտանական աշխատատեղերի վերաբերյալ
1990 և 1998 թթ. տվյալները: Հեղինակները նշում
են, որ ՄՌԿ մոտեցումները աշխատողների
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ներքին ուսուցման հարցում կարող են
էականորեն տարբերվել՝ հաշվի առնելով կազմակերպական միջավայրի առանձնահատկությունները: Նրանց կարծիքով «ՄՌԿ-ը կազմակերպությունների տեխնոլոգիական ուսուցման
կառուցվածքի էական մասն են» [13, էջեր 3, 4, 13]:
Կազմակերպության համար ՄՌԿ տեսանկյունից առաջնահերթություն է համարվել
կազմակերպական մշակույթի, պարգևատրման
և տեխնոլոգիաների գործուն և արդյունավետ
համակարգերի ներդրման վրա շեշտադրման
անհրաժեշտությունը՝ ինչին էապես կնպաստի
կազմակերպությունում աշխատողների պահպանմանն ուղղված ռազմավարության մշակումը: Արդյունքները վերստին հաստատում են,
որ կազմակերպական մշակույթը, տեխնոլոգիաները և գիտելիքի փոխանակումը ուղղակիորեն ազդում են մտավոր աշխատանք իրականացնող աշխատողների աշխատանքի արտադրողականության վրա: [25, էջեր 27, 36]:
ՄՌԿ՝ վերջին տարիներին հատուկ միտումներից է այն, որ տեղի են ունեցել էական դրական
տեղաշարժեր՝ կապված աշխատողների հավաքագրման և ուսուցման գործառույթների՝ կազմակերպության բիզնես ռազմավարություններին
կապելու հետ:
Նորարարական կազմակերպություններում
ՄՌԿ ստորաբաժանումներին հատկացվող տեղը
և դերը այդքան էլ միանշանակ չեն: Հաշվի
առնելով կազմակերպություններում նորարարական բաղադրիչի ավելացման միտումը՝ ՄՌԿ
գծով հետագա ուսումնասիրությունները պետք է
շեշտը դնեն նորարարական գործունեությունում
դրանց ուղղորդված լինելու մեջ [30, էջեր 656,
657]:
Ըստ Ֆրեյտասի և Մարիայի՝ «ՄՌԿ նոր
փորձի ամենամեծ օգագործողները բարդ արտադրանքներում, գիտելիքահենք գործունեությունում, մասշտաբային ծառայություններում և
հիմնարար գործընթացային գործունեությունում
ակտիվ կազմակերպություններն են» [13, էջ 23]:
Քոլինզն ու Սթիվենսը կարծում են, որ «բարձր
տեխնոլոգիական կազմակերպություններում առանցքային է ՄՌԿ ճիշտ փորձի ներդրումը, քանզի
հենց դա է կանխորոշում տվյալ կազմակերպության
սոցիալական բնութագիրը, ինչն էլ իր հերթին
ազդում է կազմակերպության՝ բարձր ցուցանիշների և աճի գրանցման համար գիտելիքի
ստեղծման կարողության վրա» [7, էջ 557]:
Հետազոտության մեթոդաբանություն
Հետազոտությունում մեր կողմից կիրառվել
են վերլուծական, համեմատական, դեդուկցիայի
և այլ եղանակները։ Մասնավորապես, հոդվածում մեր կողմից մանրամասն ուսումնասիրության է ենթարկվել ՄՌԿ բնագավառում
առկա արտասահմանյան հարուստ գրականությունը, ներկայացվել են ՄՌԿ բնագավառում
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ժամանակակից մոտեցումները և հիմնախնդիրները, ինչպես նաև բարձրտեխնոլոգիական և
հատկապես ՏՀՏ ոլորտում ՄՌԿ վերաբերյալ
տարբեր երկրների առաջավոր փորձը և
դրանցում առաջացած խնդիրների հետ կապված
տարվող լուծումները կամ դրանց ուղիները:
Վերլուծություն
ՏՀՏ և բարձր տեխնոլոգիական այլ
ոլորտներում ՄՌԿ առանձնահատկությունների
ուսումնասիրման ուղղությամբ ժամանակակից
տնտեսագետների կողմից տարվել են ՄՌԿ՝
որպես
համակարգի
և
դրա
տարրերի
տարատեսակ հետազոտություններ:
Իրենց ամենօրյա գործունեության մեջ ՏՀՏ
կազմակերպությունների ՄՌԿ գործընթացը
հիմնականում ներառում է աշխատուժի հավաքագրում, պահպանում, աշխավարձի վճարում,
ինչպես նաև պարգևատրման համակարգերի
ներդրում և այլն [26, էջ 74]:
ՏՀՏ մասնագետների մեծ պահանջարկը
պայմանավորված է ՏՀՏ հմտություններով.
դրանց պակասը, ըստ էության, հանգեցնում է
ՏՀՏ մասնագետների հավելյալ պահանջարկի
առաջացման և նրանց աշխատավարձերի
բարձրացման [12, էջ 3]:
Ըստ Ֆինիի, Մյուլերի և Սուիթմանի՝
«հատկապես ՏՀՏ աշխատաշուկան բավականին
խրթին է», և ՏՀՏ հմտությունների զարգացման
հետ կապված խնդիրները ուղղակիորեն ազդում
են դրա վրա: ՏՀՏ մասնագետների համեմատաբար բարձր պահանջարկը ոլորտի աշխատողների մղում է դեպի արտաքին շուկաներ, և այս
առումով սահմանափակվում են տեղական ՏՀՏ
կազմակերպությունների
հնարավորությունները, ինչը նույնպես ՏՀՏ աշխատաշուկայում
արդի մարտահրավերներից է [12, էջ 4]:
Հեղինակների կողմից անցկացվել է հետազոտություն 1999-2002 թթ. ԱՄՆ ծրագրային
ապահովման կազմակերպությունների մակարդակով: Հետազոտության հիմնական նպատակն
է եղել առաջ քաշել դրույթ ՄՌԿ բնագավառում
մրցակցության
վերաբերյալ:
Արդյունքները
վկայում են, որ զարգացած հմտություններով
ՏՀՏ աշխատողների ներգրավումը կազմակերպությունում էականորեն բարձրացնում է
վերջինիս՝ շուկայական մարտահրավերներին
անհրաժեշտ արձագանք տալու կարողությունը
[14, էջեր 237-238, 249, 251]: ՏՀՏ ոլորտի
կազմակերպությունների պահանջների՝ տվյալ
ՏՀՏ հմտությունների գծով փոփոխությունները
տեղի են ունենում բավականին դինամիկ
կերպով՝ պայմանավորված տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների առաջանցիկ զարգացմամբ:
Աշխատուժի զարգացման նպատակի հետապնդումը ստարտափերի կողմից ուղեկցվում
է մտավոր աշխատանքով զբաղվող լավագույն
աշխատողների ներգրավման փորձով [6, էջ 137]:
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Օլհորնը, Լաումերը և Մայերը, ուսումնասիրելով ՏՏ աշխատուժի առանձնահատոկությունները, նշում են, որ «կազմակերպությունների
համար առանցքային խնդիր է մնում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի մասնագետների
ներգրավումը, հավաքագրումը և պահպանումը»:
Ուսումնասիրելով թեմային առնչվող առկա
գրականությունը, նրանք ընդգծում են, որ
ներկայումս անկախ այս ուղղությամբ տարվող
լայնածավալ աշխատանքներից ՏՀՏ մասնագետների պակասը և միևնույն ժամանակ դրա
աճող պահանջարկի բավարարումը հանդիսանում են ՏՀՏ աշխատաշուկայի և կազմակերպությունների հիմնական խնդիրներից մեկը
[29, էջ 20]: Կազմակերպությունների թվային
փոխակերպման պայմաններում ՄՌԿ գործառույթներից առանցքայինն ըստ հեղինակների
հավաքագրումն է, քանզի դրա միջոցով են
ապահովվում գիտելիքներով, կարողություններով և հմտություններով օժտված ՏՏ
մասնագետների ընդունումը [15, էջ 56]:
Հավաքագրման դերը հատկապես կարևորվում է
ՏՀՏ կազմակերպությունների՝ որակյալ ՏՀՏ
աշխատուժի համար մղվող պայքարի համատեքստում:
Ստարտափերի հետ կապված լայնորեն
տարածված է այն տեսակետը, որ դրանցում
դժվար է կամ հնարավոր չէ ներդնել ՄՌԿ
զարգացած համակարգեր: Այնուհանդերձ, ի
տաբերություն խոշոր կազմակերպությունների՝
ստարտափերում ՄՌԿ գծով ներդրումների
իրականացումը հույժ կարևոր է այն իմաստով,
որ անհրաժեշտ է իրականացնել տվյալ
կազմակերպության ապագա եկամտաբերության խորը վերլուծություն [18, էջեր 1,3]: Դրա
հետ մեկտեղ Ջեբալին և Մեշիտին նշում են, որ
ստեղծագործական գործունեության չափից
դուրս խթանումը կարող են հանգեցնել ռիսկին
քիչ հակված աշխատուժի ավելացմանը և
որոշակի լճացած իրավիճակի [18, էջ 11]:
Որպես ՄՌԿ համակարգի տարր՝ որոշակի
դեր է հատկացվում նաև կազմակերպական
մշակույթի զարգացմանը: Մարդկային ռեսուրսների զարգացման հայեցակարգի մշակումը և
կազմակերպական
մշակույթի
զարգացման
համար ամուր հիմքերի ստեղծումը կարևոր են
ստարտափերի համար կարևոր է բիզնեսում
գրանցած հաջողությունների շարունակականությունն ապահովելու համար [6, էջեր 126,
136]:
Ստարտափերի գործունեությանը ՄՌԿ
բնագավառում բնորոշ են որոշ թերություններ.
ճկունությունը և կառուցվածքային հստակության բացակայությունը հանգեցրել են ՄՌԿ
բնագավառում որոշակի անկազմակերպվածությանը և կադրերի հոսունության բարձր
մակարդակին [6, էջ 136]:

Կորեական 464 վենչուրային կազմակերպությունների
մակարդակով
իրականացված
հետազոտությունում հեղինակների կողմից
առաջարկվել է ՄՌԿ կազմաձևման 2 տեսակ՝
վերահսկման վրա հիմնված ՄՌ համակարգեր և
բարձր արդյունավետություն ունեցող ՄՌ
համակարգեր՝ դրանք դիտարկելով տարբեր
տեսանկյուններից՝ ռեսուրսների հասանելիություն,
ինստիտուցիոնալ
հզորություն
և
ռազմավարական
ընտրություն.արդյունքում
բացահայտվել են ՄՌԿ կազմաձևման տարբեր
տիպեր (ծախսերի նվազեցման, ներդրումային,
անցումային և այլն) [1]:
Չեխիայի հեռահաղորդակցության ոլորտի
կազմակերպությունների մակարդակով զբաղվածության առաձնահատկությունների ուսումնասիրությունում, որում քննարկվել է արևտյան
ՄՌԿ փորձի ներդրումը, հեղինակները շարժվել
են 3 ուղղությունով. Չեխական տնտեսության
արագ ազատականացում և սեփականաշնորհում, հեռահաղորդակցության ոլորտի դինամիկ զարգացում և ոլորտի կազմակերպությունների առջև ծառացած խնդիրներ: Ուսումնասիրության արդյունքները վկայում են այն
մասին, որ ՄՌԿ առաջավոր փորձի ներդրումը և
կիրառումն ուղեկցվել է բավականին քիչ
խոչընդոտների համատեքստում [31, էջ 1]:
Ֆերատը, Ագարվալը, Բրաունը և Մուրը ՏՏ
ՄՌԿ-ը դիտարկել են ոչ թե «միկրոմակարդակում»՝ անհատական մակարդակով (ինչը բնորոշ է
այս բնագավառում տարված հետազոտությունների մեծ մասին), այլ կազմակերպության
կտրվածքով: Հիմնվելով ՏՏ մասնագետների ՄՌԿ
հայեցակարգային դրույթների վրա՝ հեղինակները
կատարել են հետևյալ հարցադրումը. «արդյո՞ք ՏՏ
ՄՌԿ փորձի տարբեր կազմաձևերը կապված են ՏՏ
անձնակազմի շրջանառության տարբեր տեմպերի
հետ»: Հիմնվելով 106 ՏՏ կազմակերպության
տվյալների վրա՝ նրանք առաջ են քաշել ՄՌԿ 5
կազմաձևեր կամ կոնֆիգուրացիաներ (մարդկային
կապիտալի, առաջադրանքների վրա կենտրոնացմամբ և այլն) [11, էջ 237]:
Քոլինզի, Սմիթի և Սթիվենսի՝ 78 բարձրտեխնոլոգիական կազմակերպությունների գծով
անցկացված հետազոտությունում ընդգծվում է
ՄՌԿ փորձ-գիտելիքի ստեղծում-կազմակերպության աճ փոխկավածության առկայության
փաստը [8, էջեր 3, 31]: 1900 դանիական կազմակերպությունների տվյալների ուսումնասիրության արդյունքները վկայում են, որ ՄՌԿ նոր
հայեցակարգերի ներդրումը կազմակերպությունում փոփոխությունների է ենթարկում
վերջինիս ինչպես ֆինանսական, այնպես էլ
նորարարական գործունեության ցուցանիշները:
Այսպիսով, ՄՌԿ փորձի կիրառումը կարևոր է
կազմակերպության նորարարական բաղադրիչի
զարգացման համար [20, էջեր 243, 258]:
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ՏՏ կազմակերպության դրական միջավայյրը և ՏՏ ոլորտի զարգացումը փոխկապված
են: Մասնավորապես, Հնդկաստանում և
Հարավային Կորեայում դրան են նպաստել
տաղանդի և դրա զարգացման կարևորության
գիտակցումը, որտեղ բարձր մակարդակի են
հասցվել
աշխատողների
զարգացման
և
ուսուցման համակարգերը [5, էջեր 325,326]:
Զգալի հաջողություններ գրանցած ՏՏ
կազմակերպություններում ՄՌԿ փորձը ներառում է հատուկ ուշադրություն և ջանքեր
համաշխարհաին
շուկայից
տաղանդների
ներգրավմանը և տաղանդների զարգացման
ուղղությամբ ներդրումներին: Հեղինակներն
իրենց հետազոտությունում ցույց են տվել, որ ՏՏ
կազմակերպությունների
աճը
մեծապես
պայմանավորած է աշխատողների պահպանման
և ուսուցման ուղղությամբ տարվող գործուն
քայլերով [5, էջեր 325, 326]:
Եզրակացություն
Այսպիսով, ՄՌԿ առաջավոր փորձի ուսումնասիրությունը թույլ է տալիս առանձնացնել
ՄՌԿ ժամանակակից մարտահրավերի և
առանցքային խնդիրների մի քանի ուղղություններ: ՏՀՏ հմտությունների զարգացումը
շատ հաճախ ապահովվում է ՏՀՏ ոլորտի
կազմակերպությունների հաշվին, որոնց պահանջների
տվյալ
հմտությունների
գծով
փոփոխվում են բավականին դինամիկ կերպով՝
պայմանավորված տեղեկատվական տեխնոլոգիաների առաջանցիկ զարգացմամբ: ՄՌԿ
գործառույթներից
տարբեր
հեղինակների
կողմից առանձնացվել էին ՏՀՏ մասնագետների
ներգրավումը, հավաքագրումն ու պահպանումը,
ինչպես նաև ուսուցումը, որից առանցքայինն է
համարվել հավաքագրման փուլը՝ կապված ՏՀՏ
մասնագետների ներգրավման համար մղվող
ուժեղ մրցակցության հետ: ՏՀՏ կազմակերպություններում հատուկ ուշադրություն է
դարձվել նաև կազմակերպական մշակույթին՝
կապված ոլորտի առանձնահատկությունների
հետ: ՏՀՏ ոլորտում մեծ տարածում ունեցող
ստարտափներում մի շարք հեղինակների
կողմից նշվել է դրանցում ՄՌԿ արդյունավետ
համակարգերի
ներդրման
հետ
կապված
խնդիրների մասին:
Վերհանված և ուսումնասիրված արդյունքները հատկապես կարևոր են Հայաստանի ՏՀՏ
ոլորտի կազմակերպությունների համար, քանի
որ ՏՀՏ ոլորտը դեռևս 2000 թ. հայտարարվել է
ՀՀ
տնտեսության
զարգացման
գերակա
ճյուղերից մեկը, իսկ հենց ՏՀՏ ոլորտը վերջին
տարիներին շեշտակի զարգացում է ապրել:
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Аннотация: Косметическая промышленность по уходу за кожей вносит значительный социальноэкономический вклад в национально-региональную экономику ЕС. В Европе насчитывается более 100
косметических компаний, 23 000 оптовых продавцов косметики и 46 400 специализированных магазинов
косметики. В 2019 году европейский косметический рынок оценивался в 79,8 миллиарда евро, что сделало
Европу крупнейшим косметическим рынком в мире.
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International experience of well-known European manufacturers of cosmetics
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Abstract: The skincare cosmetics industry makes a significant socio-economic contribution to the national-regional
economy of the EU. There are over 100 cosmetics companies in Europe, 23,000 cosmetics wholesalers and 46,400
cosmetics specialty stores. In 2019, the European cosmetics market was valued at 79.8 billion Euros, making Europe the
largest cosmetics market in the world.
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Կոսմետիկայի և խնամքի միջոցների
արդյունաբերությունը զգալի սոցիալական և
տնտեսական ներդրում ունի ամբողջ ԵՄ
ազգային և տարածաշրջանային տնտեսության
մեջ: Կոսմետիկայի և խնամքի միջոցների
արդյունաբերությունը ներառում է ապրանքների
լայն տեսականի՝
նվիրված առողջությանը,
գեղեցկությանը և առողջությանը: Մազերի,
մաշկի, բերանի խոռոչի և մարմնի խնամքի
միջոցներից մինչև օծանելիք և դիմահարդարում,
գեղեցկության
արտադրանքը
մարդկանց
առօրյա կյանքի կարևոր մասն է: Կոսմետիկ
արտադրանքի
օգտագործումը
բերում
է
ֆունկցիոնալ և հուզական կարևոր առավելությունների: Օրինակ՝ ատամների մածուկով
լվանալը օգնում է մեզ լավ պահպանել բերանի
խոռոչի առողջությունը, իսկ ձեռքերը օճառով
լվանալը կօգնի կանխել հիվանդության տարա-
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ծումը: Եվրոպայում կան կոսմետիկայի բաղադրամասեր արտադրող ավելի քան 100 ընկերություններ, կոսմետիկայի 23,000 մեծածախ
վաճառողներ և կոսմետիկա վաճառող 46,400
մասնագիտացված խանութներ: Կոսմետիկայի
արդյունաբերությունը գիտելիք պահանջող,
դինամիկ և խիստ նորարարական ոլորտ է, որը
մեծ ներդրումներ է կատարում հետազոտությունների և զարգացման մեջ: Եվրոպայում կա
առնվազն 77 նորարարական կենտրոն, որոնք
ուսումնասիրություններ են կատարում կոսմետիկայի ոլորտում, և այս ուղղությամբ
աշխատում են շուրջ 28,800 գիտահետազոտական կենտրոններ: Դրանցից 167.730 մարդ
անմիջական մասնակցություն ունի կոսմետիկայի արտադրության մեջ, իսկ շուրջ 1.63
միլիոն մարդ անուղղակիորեն ներգրավված է
կոսմետիկայի արժեքային շղթայում:
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2013

77.1

77.2

77.7

2015

2016

2017

78.58

2018

79.84

72.5

2014

2019

Գծապատկեր 1. 2013-2019 թթ. կոսմետիկայի և անձնական խնամքի միջոցների սպառման ծավալը Եվրոպայում
[1], մլրդ եվրո:

Գծապատկեր 1-ում ներկայացված է 20132019 թթ.-ի կոսմետիկայի և անձնական խնամքի
միջոցների սպառման ծավալը Եվրոպայում: Ըստ

գծապատկեր 1-ի 2013-2019 թթ.-ին սպառման
ծավալը աճել է 8.84 մլրդ եվրոյով:
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Գծապատկեր 2. Կոսմետիկայի համաշխարհային շուկայի բաշխում 2011-2020 թվականներին `ըստ ապրանքների
կատեգորիայի [2]

2020 թվականին մաշկի խնամքի միջոցները
կազմում էին համաշխարհային կոսմետիկայի
շուկայի 42 տոկոսը: 2011թ.-ից մինչև 2020 թ.-նն
այն աճել է 11%-ով: Հաջորդը դա մազի խնամքն

է և դիմահարդարման պարագանները, սակայն
սայ երկուսը նվազման միտում ունեն ի
տարբերություն մաշկի խնամքի:

11,747
7391
5884

Loreal

Nivea

Cahnel

4664

4977

Garnier

Dove

Գծապատկեր 3. Եվրոպայում առաջատար կոսմետիկ ապրանքանիշերը 2020 թ., ըստ ապրանքանիշի արժեքի
(միլիոնավոր ԱՄՆ դոլար) [3]

L'Oréal Paris-ը`մոտավորապես 11,7 միլիոն
ԱՄՆ դոլարի եկամուտ է ապահովել, 2020 թ.-ին
զբաղեցնելով առաջին տեղը եվրոպական
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գեղեցկության
ապրանքանիշերի
այս
վարկանիշում: 2018 թ.-ին L'Oréal-ը եկամուտներ
բերեց 31,2 միլիարդ դոլար, մինչդեռ UK-
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հոլանդական Unilever ընկերության գեղեցկության և անձնական խնամքի հատվածը՝ 24,8
միլիարդ դոլար: 2018 թ.-ին L'Oréal խումբը
նույնպես ավելի բարձր համաշխարհային
եկամուտներ գրանցեց, քան իր ամենամոտ
մրցակից Beiersdorf- ը, որը ներկայացված էր
Nivea ապրանքանիշի արժեքային աղյուսակում:
L'Oréal-ի համար
26,9 միլիարդ դոլար՝
Բիերսդորֆի 7,2 միլիարդ դոլար համեմատ:
L'Oréal-ին հաջողվեց ավելացնել վաճառքը
նույնիսկ 2017 թ.-ին իր սոցիալական և
էկոլոգիապես պատասխանատու The Body Shop
դուստր ձեռնարկության բրազիլական Natura
կոսմետիկ ընկերությանը վաճառելուց հետո:
Առանձին դիտարկենք Եվրոպական երկրների
կոսմետիկ և խնամքի շուկաները.
Լեհական կոսմետիկայի արդյունաբերությունը ամենահզորներից մեկն է Եվրոպայում:
Այսպիսով,
այն
ընտրվեց
Լեհաստանի
էկոնոմիկայի նախարարության կողմից` որպես
միջազգային շուկաներում լեհական տնտեսությունը խթանող 15 առաջատար արդյունաբերություններից մեկը: Լեհաստանում կոսմետիկայի շուկայի մասնատումը ազդում է դրա
ճկունության վրա: Փոքր և միջին արտադրողները կարող են հեշտությամբ հարմարվել
փոփոխվող շուկայական պահանջներին, քանի
որ նրանք ունեն կարճ արտադրական գծեր և
արտադրական գործընթացում արագ փոփոխություններ կատարելու ունակություն: Լեհական կոսմետիկայի յուրաքանչյուր խոշոր
ընկերություն ունի իր հետազոտական լաբորատորիան և մեծ ներդրումներ է կատարում
զարգացման հետազոտությունների մեջ: Ոչ
միայն
ապրանքներն
են
որակապես
բարելավվում հաճախորդների ցանկություններին, այլև փաթեթավորումը և շուկայական
հաղորդակցությունը:
Լեհաստանի
ԵՄ-ին
անդամակցության շնորհիվ լեհական կոսմետիկայի արդյունաբերությունը ավելի հեշտ
մուտք գործեց ԵՄ շուկաներ, որոնք լեհական
կոսմետիկայի ավանդական արտահանման
ուղղությունն էին: Արտադրողները առիթը բաց
չեն թողել և օգտվել են ԵՄ երկրների հետ
տնտեսական
հարաբերությունների
ամրապնդման համար առկա հսկայական ներուժից:
ԵՄ անդամակցության առավելությունները
կայանում են ոչ միայն սահմանին ընթացակարգերի պարզեցման, այլև բոլոր գործարարների համար մեկ օրենքի մեջ, ազգային և
դաշնային
օրենսդրության
միջև
տարաձայնությունների բացակայության և կոսմետիկայի վերաբերյալ մեկ ծանուցման մեջ:
Լեհական ընկերությունների նորարարական
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աճի հիմնական գործոններից մեկը եվրոպական
ֆինանսավորումն էր: Նորարարությունների
անընդհատ զարգացման շնորհիվ, կոսմետիկ
ոլորտում լեհական ստանդարտը չի տարբերվում
միջազգային կորպորացիաների ստանդարտներից [4]:
Ֆրանսիան այնպիսի երկիր է, որում
կոսմետիկայի արդյունաբերությունը կարևոր
դեր է խաղում ինչպես ազգային, այնպես էլ
միջազգային մակարդակում: «Արտադրված է
Ֆրանսիայում» պիտակով ապրանքների մեծ
մասը գնահատվում է միջազգային մակարդակում: Ֆրանսիայում արտադրված հայտնի
կոսմետիկ ապրանքանիշերից են` Վիշին, Իվ Սեն
Լորանը, Իվ Ռոշը, Բիոդերման և L'Oreal:
L'Oreal-ը
հայտնի
է
իր
մասսայական
արտադրության մազերի և դիմահարդարման
միջոցներով, որոնք զանգվածաբար արտադրվում և վաճառվում են դեղատներում ինչպես
Ամերիկայում, այնպես էլ արտերկրում: 2017 թ.ին ֆրանսիական կոսմետիկայի արդյունաբերությունը ցույց տվեց լավագույն արդյունքները: Ֆրանսիայի կոսմետիկայի արդյունաբերությունը 2017 թվականին հասել է 9.13
միլիարդ ԱՄՆ դոլարի [5]: Ֆրանսիայից կոսմետիկայի արտահանման հիմնական ուղղություններն են Գերմանիան, Մեծ Բրիտանիան,
Իտալիան
և
Իսպանիան
եվրոպական
տարածաշրջանում, մինչդեռ Ասիայում այն
ամենամեծ արտահանումն է դեպի Չինաստան և
Սինգապուր: Ֆրանսիայից Ասիա կոսմետիկայի
արտահանումը կազմում է համաշխարհային
արտահանման ընդհանուր ծավալի 20%-ը: Բացի
Ասիայից, որը խոշորագույն ներմուծողն է,
Մերձավոր Արևելքի երկրները (մասնավորապես
ԱՄԷ-ն և Սաուդյան Արաբիան) հաջորդ
զարգացող արտահանման ուղղություններն են:
2017
թ.-ին
Ֆրանսիայից
կոսմետիկայի
ընդհանուր արտահանումը Մերձավոր Արևելքի
տարածաշրջան աճել է 13.0%-ով: 2020 թ.-ին
Գերմանիայի կոսմետիկ և խնմքի շուկանների
ընդհանուր ծավալը կազմել է 14 մլրդ եվրո [6]:
Գերմանիան իր ներմուծած կոսմետիկայի մեծ
մասը
ձեռք
է
բերում
Ֆրանսիայից,
Շվեյցարիայից, ԱՄՆ-ից և Իտալիայից: 2020 թ.ին իտալական կոսմետիկ շուկայի շավալը եղել է
9.7 մլրդ եվրո [7]: Իտալական կոսմետիկայի
արդյունաբերության մեջ գերակշռում են մազերի
և մարմնի խնամքի միջոցները, այլ ոչ թե
կոսմետիկան միջոցները: Իտալիայում մազերի և
մարմնի համար նախատեսված արտադրանքները կազմում են կոսմետիկ միջոցների շուկայի
մոտավորապես 30% -ը:
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Մաշկի խնամքի շուկա

Գեղեցկության համաշխարհային շուկա
9%

6%

5.50%

4.90%

8%
5.50%

3%
3%

2016

2017

2018

2019

2020

‐3%

‐8%

Գծապատկեր 4. Մաշկի խնամքի շուկայի և գեղեցկության համաշխարհային շուկայի 2016-2020 թթ.
զարգացումները

Գծապատկեր 4-ում ներկայացված է 20162020 թթ.-ի մաշկի խնամքի շուկայի և գեղեցկության համաշխարհային շուկայի զարգացումները: Գեղեցկության համաշխարհային շուկայում մաշկի խնամքին բաժին է ընկնում 42%-ը
[8], որը 2016-2018 թթ.-ը ունեցել է աճի միտում և
աճել է 3%-ով, սակայն 2019 թ.-ից սկսած այն
ունի նվազման միտում, որը պայմանավորված է
կորոնավիրուսի համաճարակով, երբ փակվեցին
բոլոր խանութները և արտադրությունները:
2019-2020 թթ.-ին այն նվազել է 5%-ով: Չնայած
գեղեցկության արդյունաբերությունը կարող է
համեմատաբար ավելի լավ դիրքում լինել, քան
այլ կատեգորիաներ, 2020 թվականը այնուամենայնիվ
կլինի
երբևէ
ամենավատ
տարիներից մեկը: COVID-19 ճգնաժամը,
ամենայն հավանականությամբ, արագացնելու է
արդեն ձևավորած նոր միտումները, ինչպիսիք
են էլեկտրոնային առևտրի օգտագործումը և
այլն: Շատ հանրահայտ ապրանքանիշներ
համաճարակով
պայմանավորված
իրենց
գործունեությունը կատարում են առցանց
հարթակներում: Հաշվարկված է, որ կոսմետիկայի և անձնական խնամքի արդյունաբերությունը տարեկան առնվազն 29 միլիարդ եվրոյի
ավելացված արժեք է բերում եվրոպական
տնտեսությանը: Կոսմետիկայի և անձնական
խնամքի
արդյունաբերությունը
գիտելիք
պահանջող և նորարարական ոլորտ է, որը մեծ
ներդրումներ է կատարում հետազոտությունների և զարգացման մեջ: Մեր արդյունաբերության խոշոր ընկերությունները իրենց
տարեկան շրջանառության (վաճառքի) մոտ 5%ը ծախսում են R&D (Եվրոպայում) վրա: 2018-ին
Եվրոպայում կային առնվազն 77 հետազոտական և նորարարական կենտրոններ, որոնք
հետազոտություններ են իրականացնում կոսմետիկայի և անձնական խնամքի ոլորտում [9]:
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Արդյունաբերության հիմնական դերակատարներն ունեն մի քանի հետազոտական կենտրոններ, որոնք կենտրոնացած են արտադրանքի
զարգացման, շուկայի ուսումնասիրության և
կարգավորող օրենսդրության համապատասխանության վրա:
Օգտագործված գրականության ցանկ
1. Cosmetics consumption value in Europe 2012-2019,
https://www.statista.com/statistics/439551/europeancosmetics-market-value/ (հասանելի է 22.06.2021)
2. Breakdown of the cosmetic market worldwide from
2011
to
2020,
by
product
category,
https://www.statista.com/statistics/243967/breakdown
-of-the-cosmetic-market-worldwide-by-productcategory/(հասանելի է 22.06.2021)
3. Ranking of leading cosmetic brands in Europe in
2020,
by
brand
value,
https://www.statista.com/statistics/761444/cosmeticsbrand-value-europe/ (հասանելի է 21.06.2021)
4. The
Polish
Cosmetics
Industry,
https://www.polishcosmetics.pl/images/The-PolishCosmetics-Industry.pdf
5. https://www.goldsteinresearch.com/report/francecosmetics-industry-report-brand-analysis (հասանելի
է 22.06.2021)
6. https://cosmeticseurope.eu/cosmetics-industry/
(հասանելի է 20.06.2021)
7. https://cosmeticseurope.eu/cosmetics-industry/
(հասանելի է 20.06.2021)
8. https://www.loreal-finance.com/en/annual-report2020/cosmetics-market-2-1-0/
(հասանելի
է
22.06.2021)
9. https://cosmeticseurope.eu/cosmetics-industry/
(հասանելի է 20.06.2021)
Сдана/Հանձնվել է՝ 22.06.2021
Рецензирована/Գրախոսվել է՝ 29.06.2021
Принята/Ընդունվել է՝ 06.07.2021
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Аннотация։ Вода является важным природным, экономическим ресурсом и неотъемлемым элементом жизни
любого организма. Водные ресурсы в стране формируются из подземных ресурсов и поверхностных вод.
Можем сказать, что в Армении есть достаточные водные ресурсы, важно только правильно использовать и
управлять эти ресурсы. Этого можно достичь, применяя эффективные меры и развивая соответствующую
структуру управления. Сельское хозяйство является одним из крупнейших водопользователей в Армении,
большая часть водных ресурсов используется для орошения. В оросительной системе есть ряд проблем,
которые необходимо решить, и о которых рассказано в статье.
Ключевые слова: Водные ресурсы, орошение, водохранилища, озера, речной сток, грунтовые воды,
поверхностные воды, компании-водопользователи.
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Abstract։ Water is an important natural, economic resource and an integral part of the life of any organism. Water
resources in the country are formed from underground resources and surface waters. We can say that there are sufficient
water resources in Armenia, it is only important to use and manage these resources correctly. This can be achieved by
applying effective measures and developing an appropriate governance structure. Agriculture is one of the largest water
users in Armenia, most of the water resources are used for irrigation. There are a number of problems in the irrigation
system that need to be solved, and which are described in the article.
Keywords: Water resources, irrigation, reservoirs, lakes, river runoff, groundwater, surface water, water user
companies.

Ըստ 2011 թվականի մարդահամարի հիմքով
վավող ընթացիկ հաշվառմամբ Հայաստանի
բնակչության 36% և ավելին ապրում են գյուղական համայնքներում։ Նրանց հիմնական զբաղմունքը գյուղատնտեսությունն է, մասնավորապես հողագործությունը [9]։ Հանրապետության
բուսաբածության 80% արտադրանքը ստացվում
է ոռոգվող հողատարածքներից, հետևաբար
գյուղատնտեսությունը համարվում է ՀՀ հիմնական ջրօգտագործողը։ Հայաստանի Հանրապետությանը բնորոշ է լեռնային երկրներին հատուկ
անհամաչափ ջրագրական ցանց։ Ըստ Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքի
առաջին հոդվածի՝ ջրային ռեսուրսները կզմում
են ազգային ջրային պաշարների և օգտագործելի
ջրային պաշարների գումարը։

173

Ազգային ջրային պաշարները այն քանակի
և որակի ջրային ռեսուրսներն են, որոնք անհրաժեշտ են մարդկանց հիմնական կարիքների
բավարարման և ջրային էկոհամակարնգերի
պահպանման համար։ Օգտագործելի ջրային
ռեսուրսները ձևավորվում են հանրապետության
տարածքում գտնվող գետերից, անդրսահմանյան Ախուրյան ու Արաքս գետերի հոսքից,
ստորերկրյա ջրային պաշարներից։ Ջրային
ռեսուրսների ծավալը կազմում է 9049 մլն. մ3,
որից հանրապետության տարաքում գտնվող
գետերի ջրային պաշարները կազմում են 6859
մլն. մ3, Արաքս և Ախուրյան գետերի Հայաստանի տարածքի մասնաբաժինը կազմում է 1000
մլն. մ3, իսկ ստորերկրյա վերականգնվող ջրային
պաշարները՝ 1190 մլն. մ3։ Երկրի տարածքի մոտ
4,7%-ը կազմում է ջուրը։ Արարատյան դաշտի

Միջին
տարեկան
հոսքը

Միջին
տարեկան
ելքը

Ջրհավաք
ավազանի
մակերեսը

Միջին
թեքությը

Գետերի
անվանումը

վերականգնվող ստորերկրյա ջրային ռեսուրսները կազմում են 1.1 մլրդ մ3/տարի [5]:
Հայաստանում կան 9479 մեծ ու փոքր գետեր և
100-ից ավել լճեր։ Ցավոք սրանց մի մասը ամռան
շրջանում չորանում են։ Ընդհանուր առմամբ
մակերեսային ջրերը կազմում են 7,7 մլդ. մ3, այդ
թվում 940 մ3-ը սահմանային ջրեր [15, էջ 2]։
Հանրապետության գետերը պատկանում են
Արաքսի և Կուրի ավազաններին։ Գետերի
76,4%-ը թափվում են Արաքս, իսկ 23,6%-ը՝ Կուր։
Հայաստանի խոշոր գետերն են Արաքսը,
Ախուրյանը, Դեբետը, Հրազդանը, Որոտանը,
որոնց երկարությունը հասնում է մինչև 200 կմ։
Համեմատաբար խոշոր գետերից են Արփան,
Քասախը, Փամբակը, Աղստևը։ Գետերի վերաբերյալ բնութագրերը ներկայացված են աղյուսակ 1-ում։ Աղյուսակը կազմվել է հեղինակի
կողմից, հիմք ընդունելով ՀՀ ԱՎԿ Հայաստանի
հանրապետության աշխարհագրական բնութագիրը հոդվածի տվյալները [10]։ Աղյուսակում
բերված գետերի մի մասը դուրս է գալիս
Հայաստանի սահմաններից, այդ գետերի
տվյալները բերված են հանրապետության
սահմանների մասով։

%
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11.4
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Աղյուսակ 1. Հայասանի խոշոր գետերի հիմնական
բնութագրիչները

Հայաստանի ջրային պաշարների հաջորդ
կարևոր աղբյուրը ՀՀ լճերն են։ Հանրապետության ամենամեծ լիճը համարվում է Սևանա
լիճը, այն նաև Կովկասի ամենամեծ քաղցրահամ
լիճն է։ Խոշոր լճերից են Սև, Ակնա, Քարի,
Կապուտան և Այղր լճերը։ Լճերի միջին
տարեկան ցուցանիշները ներկայացված են
աղյուսակ 2-ում։
Լճերի
անվանում
ները

Մակարդակի
նիշ, մ

Ծավալը

Հայելու
մակերեսը
կմ2

Սևանա

1 900.28

37.89 կմ3

1276.4

Սև

2 666

Ակնա

3 032

3

9 մլն. մ
3.91 մլն.
մ3

2.0
0.8
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357 հազ.
0.3
մ3
310 հազ.
Այղր
860
0.03
մ3
Կապու40.2
0.1
3 286
տան
հազ. մ3
Աղյուսակ 2. ՀՀ լճերի միջին տարեկան ցուցանիշները
Քարի

3 190

Հայաստանի ջրային ռեսուրսների կառավարման
հիմնահարցերի
կիզակետում
է
գտնվում Կովկասի ամենամեծ լիճը՝ Սևանը։
Սևանը ունի տնտեսական, բնապահպանական,
ռազմավարական
կարևոր
նշանակություն
Հայաստանի համար։ Լճից հիմնականում ջրային
պաշարները բաց են թողնում ոռոգման և
արդյունաբերական
նպատակներով։
Ըստ
«Սևանա լճի էկոհամակարգի վերականգնման,
պահպանման, վերարտադրման և օգտագործման
միջոցառումների տարեկան ու համալիր ծրագրերը
հաստատելու մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն
թույլատրվում է Սևանից բաց թողնել տարեկան
մինչև 170 միլիոն մ3 ջուր:
Սև լիճը գտնվում է ՀՀ Սյունիքի մարզում՝
Մեծ Իշխանասար լեռան հարավարևելյան
լանջին՝ 2666 մ բարձրության վրա։ Լիճը
համարվում է անհոսք քաղցրահամ լիճ։ Այստեղ
բուծում են իշխան ձուկ, և ջուրը օգտագործվում
է ոռոգման նատակով։ Պետք է նշել, որ 2020
թվականի արցախաադրբեջանական 44-օրյա
պատերազմից մի քանի ամիս անց, ադրբեջանական բանակը խաղտելով միջազգային կոնվեցիաները հատել է Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան սահմանը և զբաղեցրել որոշ
դիրքեր Սև լճի շրջակայքում։ Այս իրավիճակը
անընդունելի է, թե՛ երկրի անվտանգության
տեսանկյունից, թե՛ լճի ջրային ռեսուրսների
կորստի։ Ակնա լիճը գտնվում է Կոտայքի և
Գեղարքունիքի մարզերի սահմանագլխին` ծովի
մակերևույթից 3032 մ բարձրության վրա [10]։
Լճի ջուրը պարզ է և քաղցրահամ: Լճի ջրային
պաշարները հավաքվում են ձնհալքից և
աղբյուրների ջրերից։ Քարի լիճը գտնվում է ՀՀ
Արագածոտնի մարզում՝ Արագած լեռան վրա,
խորությունը 8մ է։ Լիճը ունի կարևոր
նշանակություն
ձկնաբուծության
համար։
Այստեղ կա իշխան ձուկ, որի պաշարների
ավելացման համար ամեն տարի արհեստական
կերպով բազմացվում է մանրաձկով։ Այղր լիճը
գտնվում է ՀՀ Արմավիրի մարզում՝ Ակնալիճ
համայնքում։
Լիճը
գտնվում
է
ծովի
մակերևույթից 860 մ բարձրության վրա և սնում
է ստորերկրյա ջրերից և աղբյուրներից։ Լիճը
հանրապետության ամեցածրադիր լիճն է
համարվում, ունի 2 մ խորություն։ Այղր լճից
սկիզբ է առնում Մեծամոր կամ Սևաջուր գետը,
որը օգտագործվում է միայն ոռոգման
նպատակով [12]։ Կապուտան լիճը գտնվում է ՀՀ
Սյունիքի մարզում՝ Զանգեզուրի լեռների
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կատարային հատվածում։ Հիմնականում օգտագործվում է Քաջարանի պղնձամոլիբդենային
կոմբինատի ջրամատակարարման և ջրարբիացման նպատակով։
Հայաստանում լճերի ընդհանուր ռեսուրսները գնահատվում են 39,3 մլն. մ3։ Վերը թվարկված և գետերը և լճերը ունեն մեծ նշանակություն գյուղատնտեսական հողատարածքների
ոռոգման, արդյունաբերության և ձկնաբուծության զարգացման համար։ ՀՀ տարածքում
ոռոգման, էներգետիկ ու ջրամատակարարման
նպատակներով դեռ վաղուց կառուցվել են
բազմաթիվ ջրամբարներ։ Մասնավորապես
ոռոգման համար առաջնային կարևորություն
ունեն ջրամբարները, որոնք սնվում են այդ
գետերից ու լճերից։ Հայաստանում կա 8
տասնյակից ավել ջրամբարներ։ Ջրամբարների
ընդհանուր տաևողությունը կազմում է 1067 մլն.
մ3։ Այդ ջրամբարներից 74-ը ունեն կարևոր
հիդրոմելիորատիվ նշանակություն և ընդհանուր
ծավալը կազմում է 973,7 մլն. մ3։ Հայաստանում
ամենամեծ ջրամբարը համարվում է Ախուրյանը՝
525 մլն. մ3 տարողությամբ։ Երկրորդը Սպանդարյանի ջրամբարն է, որը առանձնանում է իր
հոսքի կանոնական տեսանկյունով։ Ջրամբարը
մոտ լինելով գետի միջին հոսքի մեծությանը
կարողանում ք կատարել հոսքի բազմամյա
կանոնավորում [13, էջ 45]։ Նշենք ՀՀ առավել
խոշոր 10 ջրամբարները աղյուսակ 3-ում [10]։
Ջրամբարի
անվանումը

Ծավալը,
մլն. մ3

Հայելու
մակերեսը, հա

Ախուրյան

525.0

4180

Սպանդարյան

257.0

1025

Թոլորս

96.0

480

Ապարան

91.0

735

Ազատ

70.0

285

Ջողազ

45.0

230

Հեր-հեր
26.0
115
Կեչուտ
25.0
135
Կառնուտ
24.7
234
Գեղի
15.0
35
Աղյուսակ 3. Ջրամբարի ծավալները և ջրի հայելու
մակերեսները

Ախուրյանի
ջրամբարը
կառուցվել
է
Ախուրյան
գետի
վրա
և
ոռոգում
է
Արագածոտնի, Արմավիրի և Շիրակի մարզերի
հողատարածքները։ Սպանդարյանի ջրամբարը
կառուցվել է Որոտան գետր վերին հոսք վրա։ Այն
մեծ նշանակություն ունի Որոտան կասկադ
ՀԷԿ-երի և Սևանա լճի մակարդակի բարձրացման համար։ Որոտան գետի հոսքի մի մասը
Կեչուտի ջրամբարի միջոցով տեղափոխում է
Սևանա լիճ [3, էջ 23]։ Թոլորսի ջրամբարը
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կառուցվել է Այրիգետի և Սիսիան գետի վրա։
Այն ծառայում է Տաթևի և Շամբի ՀԷԿ-երը
սնելու համար և ոռոգում է Սյունքի մարզի
հողատաածքները։ Գեղիի ջրամբարը նույնպես
գտնվում է Սյունիքի մարզում՝ Գեղի գյուղի մոտ։
Կառուցվել է Ողջի գետի վրա։ Ջրամբարը
կառուցվել է որպես էներգետիկ նշանակության
ջրամբար, իսկ հետագայում սկսել են օգտագործել ոռոգման, մելիորատիվ նպատակներով։
Ջրամբարը ոռոգում է Կապան տարածաշրջանի
հողատարածքները [3, էջ 24-26]։ Ապարանի
ջրամբարը կառուցվել է Քասախ գետի վերին
հոսքի վրա։ Օգտագործվում է ոռոգման նպատակով, ինչպես նաև ձկներ բուծելու համար։
Ազատի ջրամբարը կառուցվել է Ազատ գետի
միջին հոսքի վրա։ Ջրմաբարը սնվում է նաև
աղբյուրներից, օգտագործվում է Արարատի
մարզի հողատարածքների ոռոգման համար։
Ջողազի ջրամբարը կառուցվել է Տավուշի մարզի
Ջողազ գետի միջին հոսանքում։ Ջրամբարից
ջուրը ջրհան կայնաների օգնությմաբ մղվում է
Իջևանի և Նոյեմբերյանի ջրանցքներ։ Ոռոգում է
մոտ 10 հազ. հա հողատարածք։ Հեր-հեր
ջրամբարը գտնվում է Վայոց ձորում, կառուցվել
է Հերհերի գետի վրա։ Պատվարի բարձրությունը
կազմում է 74մ է։ Վայող ձորում է գտնվում նաև
Կեչուտի ջրամբարը՝ Արփա գետի հովտում։
Ջրամբարը ծառայում է Սևանա լիճ ջուր
մատակարարելու համար՝ Արփա-Սևան ջրատարի օգնությամբ։ Կառնուտի ջրամբարը
գտնվում է ՀՀ Շիրակի մարզում՝ համանուն
գյուղի մոտ։ Սնվում է Կառնուտ, Ջաջուռ և
Ախուրյան գետից, որոնց ընդհանուր տարեկան
հոսքը կազմում է 27,26 մլն.մ3,իսկ սեփական
ջրհավաքից ստանում է շատ քիչ քանակությամբ
ջուր։ Կառուցվել է Խորհրդային Միության
տարիներին ոռոգման նպատակով։ Ջրամբարը
ոռոգում է Ախուրյանի, Արթիկի և Անիի
տարածաշրջանների հողատարածքները՝ մոտ
7000 հա։ Ոռոգումը իրականացվում է Այգաբացի
և Շիրակի ջրանցքների, 15-րդ բաժանարարի և
Արթիկի ջրհան կայանի միջոցով [2]։
Բացի վերը նշված ջրամբարներից կարելի է
առանձնացնել նաև Արփի լճի, Մարմարիկի,
Երևանյան լճի ջրամբարները, որոնք առանցքային նշանակություն ունեն տնտեսության
համար։ Արփի լճի ջրամբարը գտնվում է
Ախուրյան գետի վրա։ Ջրամբարի ջրով ոռոգվում
է Շիրակի դաշտի և Վերին Ախուրյանի հողատարածքները։ Ջրամբարից ջուր են ստանում
նաև Թալինի և Արմավիրի ջրանցքները։ Պետք է
նշել, որ այս ջրամբարը ունի տեկտոնահրաբխային ծագում, այսինքն բնական ջրամբար
է, որը 1951 թվականին արհեստականորեն
մեծացվել է առավել շատ ջրային պաշարներ
կուտակելու նպատակով։ Որի միջոցով Արփի
ջրամբարի մակերևույթը հասել է 22,1 կմ2,

ծավալը հասել է 110 մլն. մ3, նախկին 5 մլն. մ3
փոխարեն։կարելի է ասել, որ 1956 թվականին
Արփի լիճը արհեստականորեն վերածվեց
ջրամբարի։ Այդպիսով ստեղծվեց «Արփի լիճ»
ազգային պարկը [8, էջ 28-29]։ Ոռոգման համար
մյուս
կարևոր
ջրամբարը
Մարմարիկի
ջրամբարն է։ Այն ստեղվել է Մարմարիկ գետի
վրա՝ ՀՀ Կոտայքի մարզում։ Ջրամբարը ունի 55մ
բարձրության պատվար, ընհանուր ծավալը՝ 24
մլն. մ3։ Ջրամբարի ջուրը օգտագործվում
հիմնականում ոռոգման, հիդրոէներգետիկ և
արդյունաբերական նպատակներով [14, էջ 3233]։ Մարմարիկի ջրամբարը անկախ Հայաստանում կառուցված միակ ջրամբարն է։ Ջրամբարի
կառուցումը ջրօգտագործման ոլորտում մեծ
իրադարձություն էր, քանի որ այս ջրամբարի
օգնությամբ հնարավոր եղավ շուրջ 20 մլն. մ3
ջրային պաշարով նվազեցնել Սևանա լճից ջրի
բացթողումը։ Բայց այդ Մարմարիկի ջրամբարը
հնարավորություն ընձեռեց ոռոգելու 1055 հա
հողատարածք: Հրազդան գետի հոսքի կանոնավորման և ջրերի օգտագործման համար 1970 թ.
կառուցվել է Երևանյան Լիճ արհեստական
ջրամբարը։ Ջրի ծավալը կազմում է 4,8 մլն. մ3։
Ջրամբարը օգտագործվում է նաև ոռոգման
նպատակով։ Ոռոգման ջուրը բաց է թողնվում
հատակային ջրթողքի միջոցով [4, էջ 88-89]։
Հայաստանում հողաբարելավման հիմնական միջոցը ոռոգումն է, որը ներառում է
տեխնիկական և ագրոտեխնիկական, կազմակերպչական,
տնտեսական միջոցառումների
համալիր, որը պահանջում է արդյունավետ
կառավարում։ Ոռոգելի հողերի մոտ 12%-ը
ոռոգվում է ստորերկյա ջրային պաշարներից,
մնացած
մասը՝
մակերեսային
ջրերով։
Մակերեսային ջրերի՝ ջրամբարների, գետերի
ջրերի վերականգնվող ռեսուրսները կազմում են
տարեկան մոտ 7,2 մլդ. մ3, որից միայն 2,3 մլդ. մ3
է օգտագործվում։ Այդ պաշարների 2 մլդ. մ3-ը
ծառայում է ոռոգման և արտադրության այլ
ոլորտների մատակարարման համար, 430,0 մլն
մ3՝ խմելու և կենցաղային այլն նպատակներով
[16]։ Այսօր ամենատարածված եղանակը
Հայաստանում մակերեսային ոռոգումն է,
հողատարածքների մոտ 90%-ը ոռոգվում է այդ
եղանակով։ Մակերեսային ոռոգումը իր հերթին
կարող ենք բաժանել ինքնահոս և մեխանիկական եղանակների։ Մակերեսային ոռոգման
կատեգերիաներն են ակոսային, շերտային
ոռոգում, հիդրանտների, ճկուն խողովակների
համակարգեր, հեղհեղում։ Ամենատարածված
կատեգերիան ակոսային ոռոգումն է։ Առհասարակ տարբերում ենք ոռոգման մի քանի
տեսակներ։ Դրանք են՝ պարարտացման, խոնավացման, ջերմային և աղազերծման։ Ըստ ջրման
հաճախականության ոռոգման տեսակները
լինում են կանոնավոր և պարբերական։
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ՀՀ-ում ոռոգման համակարգի կառավարումը իրականացվում է համաձայն ՀՀ Ջրային
օրենսգրքի։ Ըստ որի ոռոգման համակարգը
ջրային համակարգի մի մասն է, որը ներառում է
ջրային ռեսուրսների օգտագործմանն առնչվող
հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ, որոնք
առաջացնում են ջրային հոսքի փոփոխում կամ
օգտագործվում
են
ջրային
ռեսուրսների
փոխադրման համար` ներառելով պատվարները,
պատնեշները, ամբարտակները, ջրանցքները,
թունելները, ջրհորները, ջրատար խողովակները,
պոմպակայանները,
մաքրման
կայանները,
ջրատարները,
ջրընդունիչները,
ջրհեռները,
ջրանցույցները, ջուր ամբարող այլ կառույցները,
մեքենաները, սարքավորումները, սարքերը,
որոնք կառուցվում, տեղաբաշխվում կամ
օգտագործվում են ջրերը պատնեշելու, ամբարելու, փոխադրելու, բաշխելու, ջրահեռացման,
հսկման, արդյունահանման, էլեկտրաէներգիայի
արտադրման, ջրի մաքրման, օգտագործման
կամ տեղումների հավաքման համար [6]: Ոռոգման համակարգի կառավարումը իրականացվում է «Ջրօգտագործողների ընկերությունների
և
ջրօգտագործողների
ընկերությունների
միության մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված
ջրօգտագործողների ընկերությունների կողմից։
Ջրօգտագործողների ընկերությունները իրավաբանական կարգավիճակ ունեցող,լ շահույթ
չհետապնդող կազմակերպություններ են, որոնք
իրականացնում են ոռոգման համակարգի
շահագործում և պահպանում՝ առաջնորդվելով
հանրային շահերով։ Ընկերությունների հիմնական նպատակը ջրօգտագործողներին ոռոգման
ջրով ապահովելն է։ Ոռոգման ջրի բաշխումը
իրականացվում է հետևյալ կերպ. ՋՕԸ-ը
մատակարարում են ջուրը իրենց սպասարկման
տարածքում գտնվող ջրօգտագործողներին, իսկ
Միությունը ջրավազանային կառավարման
պլանների
համաձայն`
իր
սպասարկման
տարածքի Ընկերություններին [7]:
Ըստ ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների
նախարարության
ջրային կոմիտեի 2020 թվականի գործունեության մասին հաշվետվության սույն թվականին
15 ջրօգտագործող ընկերութոյւնների և «Ջրառ»
փակ բաժնետիրական ընկերության գործունեության ընթացքում կայուն ջրամատակարարում է ապահովվել շուրջ 85,34 հազար հա հողատարածքներում։ Այս ցուցանիշը 2,83 հազար հաով ավել է նախորդ տարվա (82,47 հազար հա)
համեմատությամբ [11]։ Հանրապետությունում
ջրատնտեսական համակարգի կառավարումը
իրականացվում է ըստ գծապատկեր 1-ի։
Գծապատկերը կազմվել է հեղինակի կողմից,
հիմք ընդունելով ՀՀ ՏԿԵՆ ջրային կոմիտեի
տվյալները։
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Գծապ
պատկեր 1. Ջրատնտեսակ
Ջ
կան համակար
արգի կառավար
արման կառուսսվածքը

Գրեթե
ե բոլոր երկ
կրներում առկա
ա
է ջրա
ային
ռեսուրսներ
րի օգտագո
ործման, սպա
առման արդ
դյունավետությ
թյան բարձր
րացման խնդիրները։ Այդ
խնդիրների
ից անմասն
ն չի մնացե
ել նաև Հայյաստանը։ Չնա
այած այն փաստի,
փ
որ Հայաստան
նում
համեմատա
աբար առ
ռավել նկա
ատելի ջրա
ային
պաշարներ
ր կան՝ ըստ
տ տարածաշրջանի երկն
ների
հետ համե
եմատությա
ան, բայց և այնպես մեր
երկրում ջրային
ջ
ոլոր
րտում առկ
կա խնդիրն
ները
նույնպես բավականին
բ
ն շատ են։
Ջրայի
ին ռեսուրսն
ների արդյոււնավետ կա
առավարմանը խոչընդոտ
տ է
հան
նրապետութ
թյան
տարածաշր
րջանների տարբերությ
տ
յունները, ամեն
ա
մի տարա
ածքին բն
նորոծ առա
անձնահատ
տկությունները։ Ելնելով այս
ս ամենից կարող ենք ասել,
ա
որ հնարա
ավոր չէ ամբողջ
ա
հան
նրապետութ
թյան
համար նե
երդնել ջրա
ային ռեսուր
րսների արդ
դյունավետ բա
աշխման նո
ույն մոդելը՝ յուրաքանչչյուր
տարածաշր
րջան
պա
ահանջում
է
առան
նձին
ուշադրութ
թյուն՝
իրե
են
բնորո
ոշ
առանձ
ձնահատկությո
ուններին։ Այնուամենա
Ա
այնիվ պետ
տք է
նշենք նաև
և, որ ջրա
ային պաշա
արների օգտ
տագործոման խնդիրները
ը ունեն նա
աև ընդհան
նրություններ, որոնք բա
ացահայտվո
ում են մի
իայն
լայնամաշտ
տաբ
ուսումնաս
սիրությունն
ների
արդյունքոււմ։ Այդպիսի
ի մի ուսումնասիրությո
ուն է
արվել 20006 թվական
նի հոկտեմ
մբերի 25-27-ին
Աղվերանո
ում` GWP-ի (Global Water Partnersship)
էր
ընկերությա
ան կողմի
ից, որի նպատակն
ն
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ումնասիրելլ և քնն
նարկել «Հ
Հայաստանի
ի
ուսո
ջրա
ային ռեսոււրսների հա
ամապարփա
ակ կառա-վար
րման» նախ
խագիծը։ Քնն
նարկումներ
րի արդյուն-քում
մ առանձն
նացվեցին ջրային համակարգի
հ
ի
կառ
ռավարման երեք հիմնա
ական ոլորտ
տբերի հետ
տ
կապ
պված խնդ
դիրներ։ Դր
րանք են կառավար-չակ
կան, ֆինանս
սական, տեխնիկական
ն [1, էջ 40]։
Ջրային պաշարների
պ
ի օգտագոր
րծամն մեջջ
մեծ
ծ է ոռոգման
ն համակար
րգի դերը։ Համակարգի
ի
արդ
դյունավետո
ության բար
րձրացումից է կախված
ծ
նաև
և ամբողջ ջրային
ջ
պա
աշաների ար
րդյունավետ
տ
օգտ
տագործումը
ը։ Այսօր ց
ցավոք Հայյաստանում
մ
ոռո
ոգման հա
ամակարգը դեռևս գտնվում
գ
է
վատ
տթար վիճա
ակում։ Այս վիճակի խնդիրներից
խ
ց
կար
րելի է նշել ջրի
ջ կորուստ
տի մեծ քանա
ակությունը
ը
և էլեկտրաէն
ներգիայի ծախսը։ Չպետք է
մոռ
ռանալ, որ ոռոգման
ո
հա
ամակարգը անուղղակի
ա
ի
կամ
մ ուղղակի կերպով կա
ապված է նաև
ն
հասա-րակ
կական և տնտեսակա
ան խնդիրների հետ,,
օրի
ինակ՝ աղքա
ատության բարձր մա
ակարդակը,,
շուկ
կայի անկա
ատարություւնը և այլն։ Ոռոգման
ն
ոլոր
րտի հիմնա
ախնդիրների
ի շարքի են դասվում
մ
նաև
և ջրամա
ատակարարմ
ման մեխ
խանիկական
ն
համ
մակարգը, որի
ո լուծում
մը ինքնահո
ոս ոռոգման
ն
եղա
անակին ան
նցնելն է, ոռ
ռոգելի հողա
ղատարածք-ներ
րի ջրապահո
ովվածությա
ան ցածր մա
ակարդակը,,
ոռո
ոգման նորմ
մերի և ռե
եժիմների անկայունուա
թյոււնը, ջրհան
ն կայաններ
րի, ոռոգմա
ան ցանցերի
ի
վատ
տ վիճակը, որը
ո պատճա
առ է դառնո
ում անհիմն,,

մեծաքանակ ջրի կորստի։ Դեռևս քիչ են արդիական
տեխնոլոգիաներով
(կաթիլային
և
անձրևացման եղանակներ) ոռոգման հողատարածքները և այլն։ Ոռոգման ջրային ռեսուրսների
կառավարման հիմնախնդիրներից կարելի է նշել
ջրամբարներում գտնվող ջրի անարդյունավետ
կառավարումը, ջրի ցածր որակը, որը իր հետ
բերում է բազում խնդիրների, օրինակ հողի
էրոզիա, աղակալում, բերքի ծավալների նվազում
և այլն, ջյուղատնտեսական և արդյունաբերական արտանետումներով ջրի աղտոտվածության
բարձր մակարդակը, ջրօգտագործողների միջև
ջրի բաշխման հետ կապված անհամաձայնությունները ու հակասությունները և այլն։
Այսպիսով կարող ենք ասել, որ ՀՀ-ում
ոռոգման համակարգի կառավարումը պետք է
հիմնված լինի արդյունավետ և զարգացած
ենթակառուցվածքների վրա։ Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ ոռոգման համակարգի բաց լինելու պատճառով ունենում ենք
ջրային ռեսուրսների մեծաքանակ կորուստ, որի
լուծումը ոռոգման արդիական տեխնոլոգիաների
ներդրումն է, բաց ոռոգման ցանցերի բետոնապատումը և հին ցանցերի վերանորոգումը։
Միայն ոռոգման համակարգի վերակառուցման
դեպքում է հնարավոր ստանալ առավել շատ
տնտեսական օգուտ և միարժամանակ խնայել
ջրային պաշարները։
ՀՀ-ում առկա ջրային ռեսուրսները բավարար են, որպեսզի հանրապետության ոռոգման
համակարգը ամբողջովին համապատասխանեցվի ժամանակակից պահանջներին։ Ոռոգման
համակարգի կառավարման հիմնախնդիրների
լուծումները պահանջում են ոռոգման ենթակառուցվածքների ու ծառայությունների բարելավում, ոռոգելի հողատարածքների ավելացում,
ոռգման առկա համակարգի վերականգնում և
արդիականացում։
Օգտագործված գրականության ցանկ
1. Արտաշյան, Ա. Հ. ատենախոսություն «Ջրային
ռեսուրսների
արդյունավետ
օգտագործման
տնտեսագիտամաթեմատիկական մոդելավորումը
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системе Республики Армения, и определение их эффективности. Для этого была проведена сравнительная
оценка политики ребрендинга ребрендированных банков, выявлены их сходства и различия. Данные,
необходимые для анализа, были собраны с официальных сайтов ребрендированных банков.
В результате анализа выяснилось, что 2 из 4 банков, недавно прошедших ребрендинг в Армении, довольны
результатом ребрендинга, процесс ребрендинга двух других еще не завершен, результаты будут видны через
некоторое время. Результаты опроса клиентов показывают, что вышеупомянутые 2 банка в настоящее время
позиционируются в сознании потребителей как инновационные банки.
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Annotation: The purpose of this article is to analyze the rebranding processes taking place in the banking system of the
Republic of Armenia and determine their effectiveness. For this, a comparative analysis of the rebranding policy of the
rebranded banks was carried out, their similarities and differences were revealed. The data required for the analysis was
collected from the official websites of the rebranded banks.
As a result of the analysis, it turned out that 2 out of 4 banks that have recently use rebranding policy in Armenia are
satisfied with the rebranding result. The rebranding process of the other two banks has not been completed yet, the
results will be visible after some time. The results of the customer survey show that the targeted 2 banks are currently
positioned in the minds of consumers as innovative banks.
Keywords: Banking system, rebranding, slogan, logo, innovative technologies, comparative analysis.

Ներածություն։
Վերաբրենդավորումն,
ինչպես արդեն խոսվել է նախորդ գլխում, իրենից
ներկայացնում է բրենդի գաղափարախոսության
արմատական փոփոխություն, որն էլ իր հերթին
ենթադրում է փոփոխություններ նրա բոլոր
բաղադրիչներում՝ փաթեթավորումից մինչև
գովազդային
նյութեր:
Փոփոխությունները
պետք է արդարացված լինեն ընկերության
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ռազմավարության տեսակետից, իսկ ահա
շարժառիթների հստակ ըմբռնումը թույլ կտա
հասնել առավել արդյունավետ վերաբրենդավորման։
Համաշխարհային տնտեսությունների զարգացման ժամանակակից միտումների, ինչպես
նաև բանկային համակարգի զարգացման
հիմնական ուղղությունների համատեքստում,

մեծ կարևորություն ու արդիականություն ստացան բանկային ապրանքների ու ծառայությունների դիրքավորման, դրանց յուրահատկության
ձևավորման և հասարակական կարծիքի հետ
կապված հարցեր:
Ընդհանուր առմամբ ընդունված է, որ բանկային ծառայությունների կայուն պահանջարկն
ապահովելու
ամենաարդյունավետ
միջոցը,
հատկապես նմանատիպ հատկանիշներով շատ
մրցակցային բանկային ապրանքների առկայության պարագայում, բրենդի ստեղծումն է: Այսօր
ամենահաջողակ բրենդերը կառուցվում են ոչ
միայն որակի, այլև հուսալիության վրա: Բրենդի
անբաժանելի մաս հանդիսացող հատկանիշների
առկայությունն անգամ բավարար պայման չեն,
որպեսզի բանկային ծառայությունների շուկայում բանկն ունենա կայուն դիրքի, իսկ բրենդը
մրցակիցների շարքում առաջատար դիրք
զբաղեցնի։
Գրականության ակնարկ։ Վերաբրենդավորման գործընթացը պարբերաբար ուսումնասիրվում է տարբեր տնտեսագետների կողմից։
Չնայած այն հանգամանքին, որ բրենդը սպառողների վրա ազդեցության մեծ ուժ ունի, իր
մրցունակությունը պահպանելու համար այն
պետք է անընդհատ հարմարվի փոփոխվող
արտաքին պայմաններին: Այս պայմաններում
վերաբրենդավորումը՝ որպես բրենդի կառավարման ամենահզոր գործիք, առանձնահատուկ
նշանակություն է ստանում [3]։
Վերաբրենդավորման հիմնական նպատակը
ճանաչելիության մակարդակի բարձրացումն է։
Այն իրականացվում է ապրանքանիշի ճանաչելի
պատկերը բանկի համար նախընտրելի ուղղությամբ փոփոխելու համար՝ նպատակ ունենալով
շտկելու սպառողների, բաժնետերերի և այլ
շահագրգիռ կողմերի գործողությունները։ Հարկ
է նշել, որ վերաբրենդավորման մոտեցումները
կախված են նրանից, թե յուրաքանչյուր ղեկավար կամ բանկի սեփականատեր ինչ է ներառում
այդ հայեցակարգում։ Հայեցակարգային վերաբրենդավորումը նախատեսում է բրենդի արժեքների արմատական փոփոխություն, ինչը, իր
հերթին, հանգեցնում է ֆինանսական կազմակերպություններում ներքին և արտաքին իրավիճակի փոփոխության [1]։
Կախված կազմակերպության գործունեության ոլորտից` տարբերվում են նաև նրանց
ընտրած վերաբրենդավորման քաղաքականությունները։ Բանկային ծառայությունների շուկայում ներկայիս մրցակցության պայմաններում
երբ բանկերի ապրանքային շարքերը գրեթե չեն
տարբերվում միմյանցից, ֆինանսական և
վարկային կազմակերպությունները ավելի ու
ավելի են կարևորում իրենց անվան, տարբերանշանի և կորպորատիվ գույների ճանաչելիությունը։ Փորձագետների կարծիքով, այս
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ամենը պատահական չէ, քանի որ հաճախորդները առաջնորդվում են ոչ միայն բանկային
ապրանքների չափորոշիչներով, այլ նաև այն
հանգամանքով` կազմակերպության ապրանքանիշը որքանով է հոգեհարազատ և հասկանալի
անձամբ իրենց [2]։ Ինչպես ցույց է տալիս
միջազգային փորձը, ֆինանսական կազմակերպությունները, որոնք ստեղծել և զարգացնում են
բրենդեր, բավականաչափ հաջողակ են և ունեն
բարձր եկամտաբերություն։ Ոչ միայն բանկի
անվանումը, այլ նաև բանկն ամբողջությամբ
կարող է հանդես գալ որպես համաշխարհային
բրենդ: Դրա վառ օրինակներից է «շվեյցարական
բանկ» արտահայտությունը, որը ֆինանսական
ծառայությունների սպառողների շրջանակում
հուսալիության, կայունության և անվտանգության հոմանիշն է: Այդ իսկ պատճառով,
շվեյցարական բանկերը, ստեղծելով դուստր
բանկեր այլ երկրներում, պահում են իրենց
սեփական անունները: Օրինակ Ռուսաստանի
Դաշնությունում արդյունավետորեն գործունեությունն են ծավալում Credit Suisse First
Boston–ն ու Bank Credit Suisse (Moscow)–ը [4]։
Մեթոդաբանություն։ Հոդվածում կիրառվել են տվյալների հավաքագրման, սոցիոլոգիական հարցման, վերլուծության և համադրման և այլ մեթոդներ։ Հարցաթերթիկի
հարցերի կազմման համար հանգամանորեն
վերլուծվել են մի շարք միջազգային հեղինակավոր պարբերականներում նմանատիպ հարցումներ հարցումներ պարունակող գիտական
վերլուծություններում ներկայացված հարցաթերթիկները։ Սոցիոլոգիական հարցման հարցաթերթիկի վերջնական մշակում իրականացվել
է հեղինակների կողմից՝ քննարկելով այն ՀՀ
ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտի փորձագետների հետ
Վերլուծություն։
Վերաբրենդավորման
հիմքում ընկած է բանկի և նրա արտադրանքների դիրքավորման և առաջխաղացման
համապարփակ հայեցակարգը, որի հիմքում էլ
իր հերթին ընկած են պլանավորված նպատակային շուկաները, դրանց նկատմամբ ձևավորվող
պահանջարկի
կառուցվածքն
ու
առանձնահատկությունները,
ինչպես
նաև
հաճախորդների որոշակի խմբերի շարժառիթները: Սա հսկայական աշխատանք է, որը
հաճախ անտեսանելի է անզեն աչքով: Կողմնակի
դիտորդները նկատում են միայն աշխատանքի
արտաքին արդյունքները, օրինակ` նոր տարբերանշանները: Ներկայում, բանկային համակարգում աճող մրցակցային պայմաններում
չափազանց դժվար է նոր ապրանքների ու
ծառայությունների մշակումը, ինչն էլ պատճառ է
հանդիսանում, որպեսզի բանկերը մրցակցությունը տեղափոխեն դեպի բանկային բրենդերի
հարթություն։

Регион и мир, 2021, № 4
Հոդվածի շրջանակներում կներկայացնենք
ՀՀ բանկային համակարգում տեղի ունեցած
վերաբրենդավորման գործընթացները, վերլուծելով ստացված արդյունքները բացահայտենք
բանկային վերաբրենդավորման ամենահաջողված փորձն ու դրա առանձնահատկությունները։
Ներկայումս ՀՀ–ում գործունեություն են
ծավալում 17 բանկեր, իրենց մասնաճյուղերով։
Ժամանակակից բանկը, շնորհիվ ֆինանսական
գլոբալացման և նորարարական բանկային
տեխնոլոգիաների, դարձել է հանրային կառույց։
Շուկայում օրեցօր աճող մրցակցությունն էլ
բանկերից շատերին ստիպեց իրականացնել
վերաբրենդավորման գործընթացներ։ Այդուհանդերձ պետք է արձանագրել, որ վերաբրենդավորման գործընթաց իրականացրած բանկերի
քաղաքականության հիմքերը բավական նման
են իրար։ Ստորև ներկայացվում են հայաստանյան բանկային շուկայում վերաբրենդավորման քաղաքականության հիմնական դրդապատճառները։
Ժամանակի մարտահրավերներին դիմակայելու ինչպես նաև սպառողների պահանջմունքները բավարարելու նպատակով բանկերի
համար օրվա հրամայականն է նորարարական
տեխնոլոգիաների ներդրումն ու նորարարական
լուծումներով
հագեցած,
ժամանակակից
ծառայությունների մատուցումն ու ճկուն
մասնաճյուղային ցանցի ձևավորումը։ Արդեն
այսօր բանկերը ձգտում են
առավելապես
մատուցել բջջային և օնլայն բանկինգի միջոցով
մատուցվող ծառայություններ, որոնց շարքին
կարելի է դասել բջջային վճարային համակարգերը, հեռավար (օնլայն) վարկավորումը և
այլն։ Հատկապես մեծ ուշադրություն են
դարձնում այն հանգամանքի վրա, որպեսզի
բանկի բոլոր ծառայությունները հասանելի լինեն
օնլայն բանկինգ ծառայության և բջջային
հավելվածների միջոցով։
Թերևս սրանք են այն ընդհանրությունները,
որոնք ընկած են վերաբրենդավորման քաղաքականությունն ընտրած հայկական բանկերի
բրենդի կառավարման գործընթացի հիմքում։
Նշյալ
ուղղությունների
թիրախավորմամբ
բանկերն իրականացնում են վերաբրենդավորման գործընթացները, որից հետո միայն
կարելի է հասկանալ բանկի արձանագրած
հաջողություններն ու բացթողումները։ Ստորև
կներկայացնենք ՀՀ բանկային համակարգում
գործունեություն ծավալող բանկերի վերաբրենդավորման քաղաքականությունը ու ստացված
արդյունքները։
Էվոկաբանկը հանդիսանում է առաջին
գրանցված առևտրային բանկը ՀՀ-ում: 1990
թվականին բանկը հիմնադրվել է որպես
Պրոմեթևս առևտրային բանկ, իսկ 2001
թվականին այն վերանվանվել է Պրոմեթեյ
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բանկի։ Իսկ ահա 2017 թվականի սեպտեմբերին
արդեն նախկին Պրոմեթեյ բանկը լուրջ
վերաբրենդավորում իրականացրեց՝ փոխելով
տարբերանշանը, մոտեցումներն ու անվանումը։
Բանկն
արդեն
կոչվում
է
Էվոկաբանկ
(Evocabank) [7]։
Պրոմեթեյ բանկը լինելով ՀՀ-ում գրանցված
առաջին և ամենահին բանկը տարիներ
շարունակ սպառողների գիտակցության մեջ
բանկը ընկալվում էր որպես պահպանողական,
հնաոճ, բացառապես ավանդական բանկային
ծառայություններ մատուցող բանկ։ Ուստի
վերաբրենդավորման արդյունքում բանկը պետք
է էապես տարբերվեր նախկինից, որպեսզի
կարողանար ընկալվել որպես նորարարական
լուծումներով հայտնի բանկ։ 2017 թվականին
վերանվանվելով Evocabank-ի, բանկը փոխեց իր
ռազմավարությունն և բիզնես մոդելը՝ անցնելով
mobile-first ֆորմատի: Սկսեց անդամակցել է
VISA վճարային համակարգին և ներկայացրեց է
SingleTOUCH օնլայն վարկատեսակը: Բանկը
հիմնովին փոխեց իր տարբերանշանն ու
գույները։
Այժմյան տարբերանշանը կազմված է
evolution՝ էվոլյուցիա բառի արմատից և
նմանեցված է evoke՝ զարթեցնել բառին: Բառի
երկրորդ տառը՝ V-ն, պատկերված է կորացված
անկյուններով
հավասարակողմ
եռանկյան
տեսքով և նմանեցված է դեպի աջ և վեր
ուղղված սլաքի տեսքով՝ խորհրդանշելով բանկի
ձգտումը դեպի առաջընթաց:
Կորպորատիվ գույներն են` սպիտակը,
մոխրագույնը և մանուշակագույնը, որոնք ունեն
հետևյալ նշանակությունները.
 Սպիտակը խորհրդանշում է նորը,
 մոխրագույնը խորհրդանշում է նորագույն տեխնոլոգիաների կիրառումը,
 մանուշակագույնը երիտասարդության,
ստեղծարարության և նորարարության գույնն է:
ՀՀ բանկային համակարգում տեղի ունեցած
վերաբրենդավորումներից հատկանշական է
նաև Անելիք բանկի վերաբրենդավորման
քաղաքականությունը։ Անելիք բանկն ամբողջական վերաբրենդավորում է իրականացրել` փոխելով անվանումը, տարբերանշանը, կորպորատիվ գույներն ու գրաֆիկական տարրերը, և
այժմ գործում է ԱյԴի բանկ անվանումով։
ԱյԴի բանկը հիմնադրվել է 1990 թվականի
օգոստոսի 1–ին թեթև արդյունաբերության բնագավառի ձեռնարկությունների կողմից՝ որպես
փայատիրական կոմերցիոն բանկ:
1996 թվականին Անելիք փայատիրական
առևտրային բանկը գրանցվել և սկսել է գործել
որպես Անելիք բանկ։ Այն ունիվերսալ առևտրային բանկ է, որն ակտիվ մասնակցություն ու
ներդրում ունի երկրի սոցիալ–տնտեսական
մակարդակի բարելավման գործում: Ցանկա-

նալով դառնալ տեխնոլոգիական, նորարարական բանկ և կարևորելով հաճախորդների
պահանջմունքներն ու սպասարկման որակի
բարձրացումը
բանկը
ձեռնամուխ
եղավ
վերաբրենդավորման գործընթացների իրականացմանը։ Արդեն 2017 թվականին տեղի
ունեցած վերաբրենդավորման արդյունքում
բանկը վերանվանվեց ԱյԴի բանկի և այժմ
ներկայանում է հանրությանը նոր անունով [8]։
Բանկը նպատակ ուներ իր վերաբրենդավորման գործընթացը արտացոլել հաճախորդների բարձրակարգ սպասարկման, նորարարության, նոր մոտեցումների և թվայնացման
միջոցով։ Այն ձգտում էր դառնալ որպես
լավագույն նորարար բանկ։ Բանկի անվանումը
և նոր բրենդի ընտրությունը նույնպես
պատահական չի եղել։ Տարբերանշանի հիմքը
կազմող
երեք
եռանկյունանման
կորերը
խորհրդանշում են մարդու յուրահատկությունը՝
մատնահետքի
պատկերման
միջոցով
և
շեշտադրում են բանկի կողմից անհատական
մոտեցումը
յուրաքանչյուր
հաճախորդին։
Բրենդը խորհրդանշող նոր 3 գույներն են
սպիտակը, մոխրագույնն ու նարնջագույնը,
որոնք ունեն հետևյալ նշանակությունը.
 Սպիտակը բաց և թափանցիկ համակարգի խորհրդանիշն է,
 մոխրագույնը` անհատականության և
նորարարության խորհրդանիշ,
 նարնջագույնը առաջընթացի, երիտասարդության և նոր մոտեցումների խորհրդանիշն է։
ՀՀ բանկային համակարգում գործունեություն ծավալող բանկերից Արարատ բանկը,
ձևավորվել է 1991 թվականից Հայաստանի
ֆինանսական շուկայում գործող Հայկապբանկի
վերակազմավորման արդյունքում: Բանկի առաքելությունն է՝ նպաստել երկրի տնտեսության
զարգացմանը՝ կրելով սոցիալական պատասխանատվություն հասարակության առջև` արժեքներ ստեղծելով բաժնետերերի, հաճախորդների
ինչպես նաև աշխատողների համար [6]:
Արդի մարտահրավերների և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների արագ զարգացման
պայմաններում Արարատ բանկը, որպես ռազմավարական առաջնահերթություն շեշտադրում
ու կարևորում է թվային բանկային ծառայությունների
ստեղծման
աշխատանքները:
Նպատակ ունենալով Հայաստանի բանկային
համակարգում գրավել առաջատար դիրքեր,
նպաստել իր հաճախորդների, բաժնետերերի,
անձնակազմի` ասել է թե ՀՀ բոլոր քաղաքացիների բարեկեցությանն ու կենսամակարդակի
բարելավմանը 2020 թվականին մեկնարկեց
վերաբրենդավորման գործընթացը։
Վերաբրենդավորման արդյունքում մշակված նոր գույներով դրոշը խորհրդանշում է
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միասին նոր բարձունքների նվաճումը։ Իսկ ահա
բանկի նոր տարբերանշանը խորհրդանշում է
Արարատ լեռը, որը պատկերված է վեր բարձրացող երկու սյունաձև սիմվոլով: Խոսելով գույներից, պետք է նշել, որ բրենդային սև գույնը
հաղորդում է հավասարակշռություն և խստություն, դեղինը՝ լույս, թեթևություն, շարժում ու
դինամիկա: Բանկը մշակել է նոր,
ոճային
ամբողջական կարգախոս, այն է՝ «Կյանքում
յուրաքանչյուրս մեր Արարատն ունենք բարձրանալու: Բարձրանում ենք միասին»:
2021թ. իր հաճախորդներին նորովի է
ներկայանում Ակբա բանկը։ Բանկը ստեղծվել է
1996 թվականին Եվրամիության TACIS ծրագրի
շրջանակներում: Բանկի ստեղծման եռափուլ
ծրագիրն իրականացվել է ֆրանսիական Credit
Agricole բանկի Credit Agricole Consultant
խորհրդատվական ծառայության, հոլանդական
Rabobank և գերմանական DG-Ագրոպրոգրեսս
ընկերությունների համատեղ
աշխատանքի
արդյունքում [5]։
Բանկի գործադիր տնօրենն իր խոսքում նշել
է, որ վերաբրենդավորման քաղաքականության
մշակման գործընթացը սկսել և ավարտել են
2020 թվականի ընթացքում` նախքան պատերազմը, սակայն հետաձգել են այն։ 2021 թ. որոշել
են կյանքի կոչել այն, որպեսզի ցույց տան
մարդկանց` կյանքը շարունակվում է։ Իրենց
օրինակով փորձ է կատարվել հաճախորդներին
ներշնչել` իրագործել բոլոր նպատակներն ու
երազանքները, որ ունեին մինչև պատերազմը,
քանի որ պետք է շարունակել ապրել։
Վերաբրենդավորման միջոցով բանկը փորձում է
նաև նոր տեխնոլոգիական լուծումներով
հեշտացնել մարդկանց կյանքը։ Հետաքրքրական
է, որ նոր, երիտասարդ Ակբայի համար
ոգեշնչման աղբյուր են
հանդիսացել բանկի
հաճախորդները,
թիմի
անդամներն
ու
հայրենիքը պաշտպանող զինվորները։ Բանկը
փոխել է իր կարգախոսը, այն է` Inspired by you
(Ոգեշնչված ձեզնով)։ Իրականացրել է նաև
տարբերանշանի արտաքին տեսքի թարմացում։
Հասկանալու համար արդյոք վերաբրենդավորման գործընթացն արդարացրել է սպասումները հարցումներ ենք իրականացրել թե՛
վերաբրենդավորում իրականացրած բանկերի և
թե՛ հաճախորդների շրջանում։ Հարցման
արդյունքում բոլոր Էվոկաբանկն ու Այդի բանկը
գոհունակություն են արտահայտել վերաբրենդավորման նախապես ընտրված թիրախից և
բանկի ներկայիս արձանագրած ցուցանիշներից։
Իսկ սպառողների մոտ էապես փոխվել է
վերաբերմունքը նշյալ երկու բանկերի մոտ,
որոնք ի տարբերություն նախկինի ներկայում
ընկալվում են որպես նորարարական բանկեր։
Եզրակացություն։ Այսպիսով՝ ամփոփելով
հարցումների արդյունքները պետք է նշենք, որ
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ինչպես Էվոկաբանկը այնպես էլ ԱյԴի բանկը
վերաբրենդավորվելով լիովին փոխել են նախկին
Պրոմեթեյ բանկի ու Անելիք բանկի մասին
հաճախորդների շրջանում տարածված կարծրատիպերն
ու
պատկերացումները։
Թերևս
Արարատ բանկի և Ակբա–Կրեդիտ ագրիկոլի
հաջողությունների մասին հնարավոր կլինի
խոսել որոշակի ժամանակ անց։
Այդուհանդերձ, կարելի է փաստել, որ
բանկերը, վերաբրենդավորումից հետո, հաջողությամբ իրականացրել են իրենց առջև դրված
հիմնական նպատակներն ու նորարարական
տեխնոլոգիաների
զարգացմանը
հետևելու,
ինչպես նաև պարբերաբար թարմացնելու
պարագայում կշարունակեն մնալ առաջատար
դիրքերում։
Ուսումնասիրությունների և վերլուծությունների արդյունքում կարելի է եզրակացնել.
 Արդի
մարտահրավերներին
դիմակայելու, իրավիճակին հարմարվելու, ժամանակակից, հարմարավետ ու բոլորին հասանելի
ծառայություններ մատուցելու, ինչպես նաև
նորանոր հաճախորդների ներգրավման համար
վերաբրենդավորումը լավագայույն մարքեթինգային գործիքներից է։
 Տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների
արագ զարգացման պայմաններում բանկերը
շեշտադրում ու կարևորում են թվային բանկային
ծառայությունների մշակման ու ներդրման
աշխատանքները, որոնք էլ կարող են նպաստել
շուկայում առավել բարենպաստ դիրքավորվելուն։
 բանկերի վերաբրենդավորման գործընթացն ի վերջո ծառայում է իր նպատակին, այն
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է՝ բարձրացնում է բանկի ճանաչելիության մակարդակը ինչպես հավանական հաճախորդների
շրջանում, այնպես էլ միջազգային շուկաներում:
Ընդգծում, էլ ավելի է ուժեղացնում մրցակցային
առավելությունները, նպաստում է գրավել նոր
նպատակային լսարաններ:
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Российской академии естественных наук (армянский филиал)
(2000), действительного члена Европейской академии
естественных наук (2011), члена президиума Ассоциации
стоматологов Армении Левона Грантович АНДРЕАСЯНА.
Левон Грантович родился 24 августа 1958 г. в Ереване.
Окончил Ереванский государственный медицинский институт
по специальности «стоматология». В 1989 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Лечение воспалительных
осложнений и профилактика атрофии альвеолярных отростков
после удаления зубов с применением брефотрансплантационной костной ткани». Являлся автором оригинальных теорий
прорезывания зубов и этиопатогенеза генерализованных
воспалительных заболеваний пародонта. Автор 200 научных
статей, методических рекомендаций и указаний, учебных
пособий и 10 рационализаторских предложений; соавтор
учебников по терапевтической стоматологии (1997, 2015),
автор нескольких монографий изданных на русском,
армянском и английском языках. Основал научно-практический журнал «Вестник стоматологии и
челюстно-лицевой хирургии» (2004) и был его бессменным главным редактором. За вклад в науку
награжден медалями Европейской академии естественных наук: Роберта Коха (2017), Альберта
Швейцера (2017, 2018), Пауля Ерлиха (2019), Рудольфа Вирхова (2021). А за заслуги перед
медициной Армении был дважды награждён Золотой медалью Ассоциации стоматологов Армении.
Но, как мы указали – наш Левон Грантович был не только медиком-стоматологом, но и искренним и беззаветным патриотом Армении, патриотом армянской нации. Будучи по происхождению
связан с одной из лучших семей, он не мог оставаться в стороне от Национально-освободительной
борьбы, начавшейся в 1988 г. за освобождение Арцаха от оккупации. Помимо медицинской научнопедагогической деятельности, вел активную общественно-политическую работу. Был соучредителем
и председателем Земляческого объединения «Трабзон-Ардвин-Батум» (2006).
С 2005 по 2011 гг. работал заместителем директора по научно-политической части Института
политических исследований при Аппарате Президента Армении. Неоценим его вклад в разработку
Концепции национальной безопасности Армении, утвержденной еще в годы второго президента
Армении. За короткий промежуток времени существования Института, под руководством Левона
Грантовича была разработана особая Концепция развития связей между Арменией и армянскими
общинами Причерноморских стран; под его редакцией были основаны: периодический сборник
«Аналитические материалы» издаваемый на трех языках (2008), а также научно-аналитический
журнал «Регион и мир» (2010).
После закрытия Института политических исследований, Левон Грантович стал инициатором
создания, а затем и директором Общественного института политических и социальных исследований
Черноморско-Каспийского региона (2011), под эгидой которого продолжил издаваться наш журнал
«Регион и мир», оставаясь до последних дней жизни его главным редактором.
Наш Левон Грантович – автор около 100 статей по политологии, в основном касающихся
общественно-политических процессов в регионах Южного Кавказа, стран Черноморского бассейна.
По его инициативе, между патриотической частью общественности Армении и армянскими
общинами России, Грузии, Молдавии, Приднестровско-Молдавской республики, Болгарии, Украины,
Республики Крым и др. организовывались и поддерживались самые тесные контакты.
Незабвенный Левон Грантович остро переживал трагические страницы истории армян. Однако,
его основательно подкосили переживания зарождающейся трагедии, апогеем которой стала война
2020 г.
Светлая память о тебе навсегда останется в наших сердцах, дорогой наш Левон Грантович.
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