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ПОЛИТИКА________________________________________________________

Некоторые проблемы внешней политики РА в довоенный
период
Екмалян Г. С.
Ереванский государственный университет,
факультет международных отношений (Ереван, РА)
yekmalyangagik@gmail.com
Ключевые слова: внешняя политика РА, геополитическая ситуация, Международный
альянс за свободу вероисповедания, Иран, Китай, Россия
ՀՀ արտաքին քաղաքականության որոշ խնդիրները նախապատերազմական շրջանում
Եկմալյան Գ. Ս.
Երևանի պետական համալսարան, Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ,
(Երևան, ՀՀ)
yekmalyangagik@gmail.com
Ամփոփագիր՝ Հետազոտության մեջ փորձել ենք վեր հանել նախապատերազմական շրջանում հայկական
քաղաքականության որոշ խնդիրները, որոնք նպաստավոր իրավիճակ ստեղծեցին 44 օրյա պատերազմի
մեկնարկի համար։ Եվ այդ գործողությունները եթե հիմք չդարձան պատերազմի սկսման համար, առնվազն
արագացրին այն և Թուրքիային ու Ադրբեջանին դարձրին սանձարձակ, որոնք օգտվելով նաև գլոբալ
պայմաններից, օկուպացրին Արցախի տարածքների մեծ մասը։
Հանգուցաբառեր. ՀՀ արտաքին քաղաքականություն, աշխարհաքաղաքական իրավիճակ, Կրոնական
ազատությունների միջազգային դաշինք, Իրան, Չինաստան, Ռուսաստան

Some Problems of the RA Foreign Policy in the Pre-War Period
Yekmalyan G. S.
Yerevan State University, Faculty of International Relations (Yerevan, RA)
yekmalyangagik@gmail.com
Abstract. In the study we tried to identify some problems of Armenian politics in the pre-war period, which created a
favorable situation for the start of the 44-day war. And if these actions did not become the basis for the start of the war,
at least they accelerated it and made Turkey and Azerbaijan unleashed, which, also taking advantage of global
conditions, occupied most of the territories of Artsakh.
Keywords: RA foreign policy, geopolitical situation, International religious freedom or belief alliance, Iran, China,
Russia

Начавшаяся в сентябре 2020 года армяноазербайджанская война выявила упущения и
провалы последних трех лет в сфере внешней
политики РА, предшествовавших войне1. Традиционное восприятие армянской дипломатии и
сформировавшегося в армянском обществе
отношения определенных стран к Республике
Армения не оправдались. Страны с проармянской позицией остались нейтральными, а
нейтральные даже приветствовали действия
Азербайджана направленные на “восстановление территориальной целостности” этой страны.
Все это было результатом не блестящей дипло-

матии азербайджанской стороны, а провалом
армянской политики.
Чтобы быть более ясным, мы обсудим тему
по отдельным пунктам. Первым был провал
отношений с Исламской Республикой Иран.
Армяно-иранские отношения всегда оценивались на высоком уровне, даже стратегически, но
никогда не соответствовали действительности.
Уже с 2016 года из года в год сократился товарооборот между двумя странами. Строительство
армяно-иранской железной дороги так и осталось неопределенным. В 2016 году президент
Ирана Хасан Роухани впервые после избрания
президентом прибыл в Армению с официальным
визитом и встретился с президентом РА Сержем
Саргсяном, между тем за это время он успел 8
раз встретиться с президентом Азербайджана
Ильхамом Алиевым [1]. Несмотря на это, прези-

1

В статье мы поговорим только о некоторых
внешнеполитических проблемах последних трех лет –
постреволюционного периода, а до этого упущения и
провалы, имевшие место до создания независимого
государства, являются темой отдельной работы.
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турецкого мира и создание “Великого Турана”.
Концепция естественных союзников становится
яснее, когда мы понимаем цели, пути борьбы
региональных энергоносителей. Следовательно,
Турция и Запад хотят довести туркменский газ
по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP)
до Европы, что если не исключит, то сведет к
минимуму зависимость от иранского газа. В
пользу естественных союзников может говорить
тот факт, что Азербайджан достаточно выстроил
глубокие отношения с Израилем, который
является для Ирана враждебным государством.
Специалист по международному праву, старший
научный сотрудник по вопросам Евразии доктор
Ахмад Каземи, изучив 44-дневную Арцахскую
войну, отмечает, что она в первую очередь наносила удар по интересам Ирана, а в начале
войны целью Турции и Азербайджана было захватить границу, связывающую именно Армению
с Ираном [5]. Неслучайно, что Иран устами
главы МИД, даже верховного духовного лидера
во время войны и после нее заявил, что не
допустит геополитических изменений у своих
границ: это их красная линия. Это же заявление
было повторено 12 мая после азербайджанской
агрессии на восточных границах Армении, что
четко показывает вышеуказанную важность [6].
Депутат парламентской фракции «Мой
шаг» Айк Конджорян, в январе, касаясь внешней
политики и геополитической позиции Армении,
сказал, что Армения окружена авторитарной
Турцией, Азербайджаном и Ираном, и только
Грузия идет демократическим путем. Несмотря
на то, что мнение депутата НС РА не может
выразить официальную позицию РА, это заявление не могло не оказать негативного влияния
на правящие круги Ирана.
19 сентября 2019 года на заседании правительства Армении было принято решение
открыть посольство в Израиле. С 1992 года
Армения имела дипломатические отношения с
Израилем и нерезидентом-послом, однако посольство не открывало. Отношения с Израилем,
особенно в последнее десятилетие, очень важны
для Армении. Израиль, в соответствии с
Стокгольмского Международного института
исследования мира (SIPRI), в 2015-2019 гг.
обеспечило 60%
импорта оружия в
Азербайджан [7]. И необходимо было иметь
посольство в Израиле для нейтрализации продажи оружия и других двусторонних повесток,
направленных против Армении. Однако тот
геополитический период, который был выбран
для открытия посольства, мягко говоря, не мог
способствовать реализации этих намерений, и
наоборот, мог бы обострить армяно-иранские
отношения: правящий в Иране режим называет

дент Роухани в Ереване говорил о продолжительном мире, отметив, что конфликт в
Нагорном Карабахе должен быть решен только
путем переговоров [2]. А уже в ходе войны тот
же Роухани приветствовал ”восстановление территориальной целостности” Азербайджана.
25 октября 2018 года советник президента
США по национальной безопасности Джон
Болтон посетил Армению с региональным
визитом. Визит состоялся в тот период, когда
американский режим во главе с президентом
Трампом занял жесткую позицию по отношению
к Ирану. Ирано-американские отношения вступили в новую фазу напряженности, и в последние десятилетия визит самой высокопоставленной американской делегации в Армению не мог
не удостоиться соответствующего отношения в
соседнем Иране [3]. А буквально через неделю
после этого визита заявление премьер-министра
РА Никола Пашиняна в Национальном Собрании РА, кажется, подлило масла в огонь.
Премьер-министр заявил, что на недавней встрече с опытным дипломатом он сообщил своему
собеседнику, что две границы Армении закрыты,
а две другие границы – с Ираном и Грузией, которые открыты, на самом деле полуоткрыты.
«Армяно-иранская
граница
де-факто
может быть закрыта в любой момент из-за
отношений между США и Ираном и
геополитической ситуации». И. о. министра
иностранных дел РА поспешил исправить
ситуацию, заявив, что заявление премьерминистра касалось вызовов и не намерений [4].
Как бы то ни было, можно предположить, что
”беседа с недавно проверенным дипломатом”
могла бы относиться к посетившему неделю
назад Армению советнику президента США по
вопросам национальной безопасности Джону
Болтону. А когда отмечается, что из-за геополитической ситуации граница может быть закрыта,
в Иране это можно было понять как послание. В
случае конфронтации Иран – США Иран может
лишиться связи с внешним миром через
Армению. А этот путь очень важен для Ирана.
Во-первых, 42-километровая дорога с Арменией является для Ирана альтернативным выходом в Европу через Грузию и Черное море. Иран
также активизировал свои отношения с
Евразийским экономическим союзом, из членов
которого имеет сухопутную границу только с
Арменией, следовательно, в случае возможного
будущего членства эта граница станет важным
узлом для экспорта и импорта Ирана в ЕАЭС.
Несмотря на религиозные различия, Иран и
Армения – естественные союзники перед турецкой экспансией, это нацелено на объединение
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правительство Израиля «сионистским режимом»
и рассматривает его как антагонистское враждебное государство. Этот подход не меняется
после президентских изменений в Иране, что
позволяет рассматривать его как важнейшую для
Ирана задачу [8; 9].
В феврале 2020 года по инициативе США
был создан Международный альянс религиозных свобод на основе лозунгов о свободе
вероисповедания, свободе совести, защите
толерантности. А уже 13 июня 2020 года
Армения присоединилась к этому альянсу, став
его 29-м членом. До сих пор членами альянса
являются следующие 32 страны: Австрия,
Албания, Армения, Австралия, Болгария, Босния
и Герцеговина, Бразилия, Венгрия, Гамбия,
Греция, Грузия, Дания, Демократическая
Республика
Конго,
Израиль,
Камерун,
Колумбия, Косово, Латвия, Литва, Мальта,
Нидерланды, Польша, Сенегал, Словакия,
Словения, Того, Великобритания, Соединенные
Штаты Америки, Украина, Хорватия, Чешская
Республика, Эстония [10].
Во-первых, очень важно, что военно-политический союзник России – оспаривающий с
Соединенными Штатами статус сверхдержавы
мира – Армения оказывается в организации,
созданной по инициативе ее основного противника. В Армении эта новость была воспринята неоднозначно, особенно в экспертных
кругах. В чем была проблема? Многие исследователи из разных стран мира считают, что этот
альянс создали США для борьбы с Россией и
особенно с Китаем.
17 июня 2020 г. на заседании НС РА депутат
от фракции «Светлая Армения» Ани Самсонян
обратилась к тогдашнему министру иностранных дел Армении Зограбу Мнацаканяну с вопросом о миссии альянса и других данных.
Министр ответил, что Армения присоединилась
к альянсу с целью внести свой вклад в борьбу с
религиозной дискриминацией. Этот вопрос
следует рассматривать также в контексте
предотвращения геноцидов. «У нас есть свои
меньшинства, у нас есть диаспора, и у нас есть
еще более чувствительность к религиозным
меньшинствам на Ближнем Востоке. Эта
инициатива также дает нам возможность
работать с нашими дружественными странами для продвижения программ, которые
будут способствовать улучшению условий
религиозных меньшинств и укреплению различных программ в этом направлении, диалога и
реализации различных мероприятий в этой
связи. У нас есть такие программы, которые
мы можем реализовать, сотрудничая с другими

партнерами, и эта площадка дает нам эту
возможность», - сказал министр [11].
Что касается отношений с Китаем, то, по
словам министра иностранных дел, Армения
неоднократно доказывала, что никогда не строит
сотрудничество с одним государством в ущерб
отношениям с другим. Он исключил возможность вовлечения в какую-либо инициативу,
которая нанесет ущерб интересам Армении и
международному сотрудничеству.
Министр также добавил, что альянс не
предусматривает принятия совместных практических решений. Структура, процедуры альянса
не предусматривают механизма голосования,
каждое государство-член руководствуется своими программами, представляя предложения,
формируя механизмы для их реализации.
Однако, изучив 4-й пункт обязательств
декларации альянса, мы видим, что: Его члены
(альянс - Г. Е.) привержены согласованию
внешней и внутренней деятельности по вопросам, связанным со свободой вероисповедания или
убеждений [12].
Это означает, что, по крайней мере, в вопросах, связанных со свободой вероисповедания,
государства-члены должны иметь аналогичную
позицию, которая на определенном этапе может
высказаться против государств, имеющих важное значение для Армении, в частности, Китая.
А в разделе «потенциальные средства воздействия» уже указан ряд коллективных средств для
целевой деятельности. Так, в этом разделе:
 в пункте b предусматриваются совместные
или скоординированные демарши и публичная дипломатия,
 в пункте e – целенаправленные санкции в
отношении виновных в случае необходимости,
 в пункте f – согласованные действия по каналам многосторонних форумов (например,
совместные заявления, резолюции стран
ООН и механизмы ООН, такие как всеобщий периодический пересмотр) и поддержка специального докладчика ООН по
вопросам свободы вероисповедания или
убеждений.
5 февраля 2020 года на открытии альянса
госсекретарь США Майк Помпео в своей речи
подчеркнул «постоянно растущую необходимость таких совместных усилий (сплочение
представителей правительств - Г. Е.), перечислив некоторые из худших актов насилия в
последние годы на основе религии или убеждений, в том числе «террористов и насильственных экстремистов, нападающих на религиозные
меньшинства, будь то езиды в Ираке, индийцы в
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действий США, связанных с клеветой о религиозной политике Китая и свободе религиозных
убеждений в Китае. «Около ста представителей интеллигенции и религиозных кругов
Синьцзяна в ближайшие дни подписали и направили послание государственному секретарю
США Майклу Помпео, выразив в нем большое
недовольство и решительный протест в связи с
его безответственными замечаниями относительно Синьцзяна».
Что касается создания с американской
стороны так называемого международного
альянса за свободу вероисповедания, то это не
что иное, как инструмент, посредством которого
США под предлогом свободы вероисповедания
продвигают собственные представления о ценностях и вмешиваются во внутренние дела
других стран. Это неизбежно столкнется с возражениями многих стран мира. «Мы призываем
США уважать факты, отказаться от
предрассудков, прекратить политизацию религиозных вопросов и вмешательство во внутренние дела других стран», - сказал Гэн Шуан [17].
Слова высокопоставленного китайского
дипломата подтверждают наше наблюдение о
восприятии китайской стороны угрозы, исходящей от Альянса. И в момент создания альянса
у чиновников, определяющих внешнюю политику нашего государства, изначально была
позиция китайской стороны по этому вопросу,
выраженная весьма определенным образом.
В своем выступлении на открытии Международного альянса госсекретарь США отметил,
что встретился с лидерами Украинской Православной Церкви, они борются за свободное
богослужение без вмешательства российского
правительства [18]. Российские СМИ и экспертные круги расценили это как продуманный шаг
против своей страны. До этого возник спор
между Россией и Украиной на религиозной
почве. При поддержке США была создана
Украинская Православная Церковь во главе с
греческим Вселенским патриархом. А Зеленский
и Киевский патриарх Епифаний выразили
благодарность Помпео за поддержку шагов
направленных на самостоятельность церкви.
«Очевидно, что этот альянс создан в
первую очередь для реализации геополитических
целей США в противостоянии с Россией. К
сожалению, в этом процессе свобода религии
является лишь разменной монетой» [19]. Такое
мнение выразил религиозный обозреватель
Алексей Смирнов.
Можно сделать вывод, что в любом случае
восприятие стратегического союзника Армении
– России и страны, представляющей большую
важность для РА – Китая в отношении этого

Пакистане,
христиане
на
северо-востоке
Нигерии или мусульмане в Бирме и враждебность Коммунистической партии Китая ко всем
конфессиям» [13].
Еще в январе 2020 года госсекретарь
посетил Казахстан. Казахстан находится в
Центральной Азии и после распада Советского
Союза находился в зоне интересов основных
геополитических противников США – России и
Китая. Россия-государство, имеющее военное
влияние в стране и влияющее на принятие
решений, с кем Казахстан является союзником в
рамках ОДКБ. Решающим фактором здесь была
также компания президента РФ Владимира
Путина и экс-президента Казахстана Нурсултана
Назарбаева. А за последнее десятилетие свое
экономическое влияние в стране увеличивало
Китай.
По
мнению
директора
Центра
евразийских коммуникаций А. Пилко, США
тогда (после президентских изменений) решили
рассмотреть
установление
более
тесных
отношений с Казахстаном и понять политику
нового президента Токаева.
Затем Госдепартамент с удовлетворением
говорил о растущих торговых связях между
США и Казахстаном, а также о «амбициозной
программе реформ» президента КасимаЖомарта Токаева, добавив, что в ходе встречи
обсуждались также «кризис прав человека в
Синьцзяне» соседнего Китая и «продолжительный мир» в Афганистане.
А уже в феврале на открытии альянса
Помпео отметил, что во время своего визита в
Центральную Азию он встретился в Казахстане с
семьями этнических казахов, арестованных
Коммунистической партией Китая в Синьцзяне
[15]. По всей видимости, США пытались
придать политике Казахстана антинациональный
вектор на этой религиозной почве, а затем
создать союз, который стал реальностью уже
через месяц.
Помпео с очень жесткими акцентами говорит о Китае: «И мы осуждаем враждебное
отношение Коммунистической партии Китая
ко всем конфессиям. Мы знаем, что некоторые
из вас смело сопротивлялись давлению Китая,
когда соглашались стать частью этого
альянса, и мы благодарны за это» [16]. Из слов
госсекретаря уже видно, что Китай пытался
противостоять входу отдельных стран в этот
альянс. Отсюда следует, что Китай, по меньшей
мере, почувствовал угрозу со стороны этого
альянса в его интересах.
Еще в июле 2019 года пресс-секретарь МИД
Китая Гэн Шуан, отвечая на вопрос журналиста,
отметил, что все китайцы выступили против
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-israel-zionist-insult-humanity (01.08.2021).
9. https://southfront.org/iranian-declares-support-toanyone-fighting-israeli-regime/ (01.08.2021).
10. https://www.state.gov/international-religiousfreedom-or-belief-alliance/ (01.08.2021).
11. https://www.mfa.am/hy/pressconference/2020/06/17/na_int/10313 (01.08.2021).
12. Declaration of Principles for the International
Religious Freedom Alliance.
13. https://www.forbes.com//us-launches-the-first-everinternational-religious-freedom-alliance/
(01.08.2021).
14. https://twitter.com/statedeptspox/status/pompeo-visitkazakhstan-geopolitical-reasons%2F (01.08.2021).
15. https://state.gov/secretary-pompeo-at-theinternational-religious-freedom-alliance/index.html
(01.08.2021).
16. Ibid.
17. https://news.rambler.ru/usa/kitay-prizval-sshaotkazatsya-ot-politizatsii-religioznyh-voprosov/
(01.08.2021).
18. https://state.gov/secretary-pompeo-at-theinternational-religious-freedom-alliance/index.html
(01.08.2021).
19. https://strana.ua/articles/analysis/aljans-relihioznykhsvobod-i-pochemu-tuda-voshla-ukraina-.html
(01.08.2021).
20. https://newsarmenia.am/am/news/armenia/Chinastanaranc-vizayi-/ (01.08.2021).

альянса сомнительные и недружественные, и
вступление Армении в этот союз было, как
минимум, необдуманным или неправильно
просчитанным шагом, который мог иметь
(возможно, уже имел) негативные последствия
на отношениях с этими странами.
До создания альянса в мае 2019 года
Армения и Китай взаимно отменили визовые
требования, а премьер-министр РА на заседании
правительства заявил, что «Армения заинтересована в программе «Один пояс, один путь», и
руководство Китая также заинтересовано в
том, чтобы Армения по возможности интенсивно участвовала в этой программе. Сейчас
настало время подумать о реализации этих
конкретных договоренностей, руководство
Китая заверило на самом высоком уровне, они
заинтересованы в том, чтобы китайский рынок
стал доступен для армянских товаров, в том
числе вин, алкогольных напитков, продуктов
питания и других товаров» [20].
Именно в таких условиях вступлением в
международный альянс религиозных свобод
Армения стала ненадежным партнером для
Китайской Народной Республики, ухудшение
отношений с которой (как минимум снижение
уровня) могло бы стать более благоприятными
условиями для реализации военно-политических
целей Азербайджана.
Вышеуказанные проблемы, конечно, не
могли быть основными причинами начала
войны, которые глубже и глобальны, однако они
вероятнее всего ускорили дальнейшие действия,
обобщив в условиях кризиса, создавшегося в
результате коронавирусной системы, ту благоприятную ситуацию, которую в свою пользу
использовал Азербайджан.
Список использованной литературы
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Թուրքիայի ներգրավվածությունը տարածաշրջանային վերջին
զարգացումներում
Եկմալյան Գ. Ս.
Երևանի պետական համալսարան,
Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ (Երևան, ՀՀ)
yekmalyangagik@gmail.com
Հանգուցաբառեր. Թուրքիա, ծավալապաշտական քաղաքականություն, Միջերկրական
ծով, Լիբիա, Արցախյան հակամարտություն, Կատարի ճգնաժամ
Участие Турции в последних региональных развитиях
Екмалян Г. С.
Ереванский государственный университет,
факультет международных отношений (Ереван, РА)
yekmalyangagik@gmail.com
Аннотация։ В исследовании мы представили последний период агрессивной политики Турции по отношению к
странам региона. Мы также попытались раскрыть суть турецкой политики, показали ее участие в последней
Арцахской войне. Таким образом, Турция со своей идеологией и основанной на ней политикой остается
угрозой для стран региона.
Ключевые слова: Турция, политика экспансии, Ливия, Средиземное море, Арцахский конфликт, катарский
кризис

Turkey's Participation in the Latest Regional Developments
Yekmalyan G. S.
Yerevan State University, Faculty of International Relations (Yerevan, RA)
yekmalyangagik@gmail.com
Summary։ In the study, we presented the last period of Turkey's aggressive policy towards the countries of the region.
We also tried to reveal the essence of Turkish politics, showed its participation in the last Artsakh war. Thus, Turkey,
with its ideology and its policy based on it, remains a threat to the countries of the region.
Keywords: Turkey, the policy of expansion, Libya, the Mediterranean Sea, the Artsakh conflict, the Qatar crisis

պաղեստինցիներին աջակցելու իր հայտարարություններով ջերմ ընդունելության արժանացավ արաբական աշխարհում։ Հիմա իրավիճակն
այլ է։ Թուրքիան ցույց է տալիս ծավալապաշտական հստակ նկրտումներ։
Ինչպես հայտնի է, 2017 թվականի հունիսին
Սաուդյան Արաբիան, ԱՄԷ-ն, Բահրեյնը և
Եգիպտոսը խզեցին դիվանագիտական հարաբերությունները Կատարի հետ [1]։ Նրանք Կատարին վերջնագիր էին ներկայացրել1, և Associated
Press-ի տվյալներով, դրանում, ի թիվս այլ
պահանջների, պահանջներ են եղել կասեցնել
Թուրքիայի հետ ռազմական համագործակցությունը և Կատարից դուրս բերել թուրքական
ռազմակայանը: Երբ Դոհան հրաժարվեց կատարել վերջնագրի պահանջները, Սաուդյան կոալիցիան պատժամիջոցներ սահմանեց Կատարի

Հետազոտական աշխատանքի մեջ կխոսենք
Թուրքիայի ներգրավվածության մասին տարածաշրջանային վերջին զարգացումների մեջ։
Պայմանականորեն այդ ներգրավվածությունը
բաժանել ենք երեք մասի՝ մերձավորարևելյան,
արևելամիջերկրածովյան և կովկասյան։ Մերձավորարևելյան տարածաշրջանը վերջին տարիներին շարունակում է սրընթաց փոխվել,
նախկին թշնամիները դառնում են դաշնակիցներ
(ԱՄԷ-ն և Բահրեյնը և Իսրայելի հետ նրանց
հարաբերությունների
կարգավորումը),
և,
ընդհակառակը, Ծոցի արաբական երկրներն
ավելի ու ավելի են հեռանում միմյանցից (Կատարի ճգնաժամը)։ Եվ այստեղ Թուրքիան
բացառություն չէ։ Անկարայի հարաբերությունները Մերձավոր Արևելքի երկրների հետ վերջին
տարիներին խիստ վատացել են. «քաղաքական
իսլամիզմի» և «նեոօսմանիզմի» վրա հիմնված
Ռ. Թ. Էրդողանի քաղաքականությունը քայլ առ
քայլ հանգեցրել է Անկարայի և արաբական
աշխարհի հարաբերությունների լիակատար
տապալմանը։ Իր իշխանության գալու սկզբում
Էրդողանը՝ Իսրայելին ակտիվ քննադատելու և

1

Այդ երկրները Կատարին մեղադրում էին տարածաշրջանում գործող ծայրահեղական գաղափարախոսությանն ու
ահաբեկչական խմբավորումներին աջակցելու, ինչպես
նաեւ արաբական այլ երկրների ներքին գործերին
միջամտելու եւ «այնտեղ անվտանգության եւ կայունության
հետ կապված իրադրության սրման»մեջ:
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նկատմամբ։ Տնտեսական շրջափակման առաջին
48 ժամվա ընթացքում Թուրքիան պարենամթերքով և այլ ապրանքներով բեռնատար
ինքնաթիռներ է ուղարկել Կատար։ Բացի այդ,
ավելացել է այնտեղ տեղակայված թուրքական
ռազմական կոնտինգենտի չափը։ Այսինքն,
վերջնագրի պահանջների կատարման փոխարեն
Թուրքիան ավելացրեց զինծառայողների և
զրահատեխնիկայի թիվը։
Կատարի դիվանագիտական ճգնաժամը
միայն ամրապնդեց Անկարայի և Դոհայի հարաբերությունները՝ դառնալով նրանց ռազմավարական դաշինքի շարունակությաննշան։ Իսկ
Թուրքիան նրանից ոչ միայն աշխարհաքաղաքական առավելություն ստացավ, այլև ծանրակշիռ տնտեսական օգուտներ [2]։ Կատարն
արդեն մի քանի անգամ նրան փրկել է
արժութային կոլապսից՝ կապված լիրայի կտրուկ
անկման և թուրքական Կենտրոնական բանկի
գրեթե դատարկ ռեզերվների հետ։ Կոշտ արտարժույթով կատարական տրանշը Թուրքիայի
վճարային
հաշվեկշռի
համար
իրական
փրկություն է2։
Թեև Պարսից ծոցում թուրքական զորակազմի ներկայության ընդլայնումը ջերմորեն
ընդունվեց Կատարի ղեկավարության կողմից,
տարածաշրջանում թուրքական ռազմական
հզորության ավելացումը լուրջ մտավախություններ է առաջացնում երկրի հարևանների՝
մասնավորապես Սաուդյան Արաբիայի և ԱՄԷ-ի
մոտ: «Թուրքիայի ռազմական ներկայությունը
Արաբական ծոցում արտակարգ իրավիճակ է։ Այն
ուժեղացնում է բևեռացումը, ինչպես նաև հաշվի չի
առնում Ծոցի երկրների և նրա ժողովուրդների
ինքնիշխանությունն ու շահերը», — Twitter-ում
գրել էր ԱՄԷ ԱԳ նախարար Ա. Գարգաշը [3]:
Թուրքական Anadolu Agency գործակալության
փոխանցմամբ՝ Ռ.Թ. Էրդողանը կարծում է, որ
«Թուրքիայի ռազմական ներկայությունը Կատարում կայունության և խաղաղության է ծառայում ոչ
միայն Կատարի, այլև Պարսից ծոցի ողջ տարածաշրջանի համար» [4]։
Ինչպես հայտնի է, Լիբիայում Անկարան
աջակցում է Ազգային համաձայնության կառավարությանը (ԱՀԿ) Լիբիայի ազգային բանակի
(ԼԱԲ) հրամանատար գեներալ Հաֆթարի դեմ

պայքարում։ Թուրքական իշխանությունները
(Կատարի ֆինանսական և ռազմական աջակցությամբ) ԱՀԿ-ին զենք են մատակարարում և
Տրիպոլի են տեղափոխում Իդլիբից սիրիացի
վարձկաններին, մինչդեռ ԱՄԷ-ն, Սաուդյան
Արաբիան և Եգիպտոսը ԼԱԲ-ի կողմից են հանդես
գալիս:
Եթե
խոսենք
Տրիպոլիում
թուրքական զենքի մատակարարումների մասին,
ապա դրանք ուղղակիորեն խախտում են ՄԱԿ-ի
զենքի էմբարգոն, որը Լիբիայի վրա դրվել է
դեռևս 2011 թվականին [5, էջ 9]: Սակայն այս
դեպքում Անկարայի համար «բոլոր միջոցները
լավ են», քանի որ ԱՀԿ-ի քաղաքական
գոյատևումը տարածաշրջանում հավասարազոր
գործընկերների բացակայության պատճառով
դիտարկվում
է
որպես
անկյունաքար
Միջերկրական ծովի արևելյան սահմանների
շուրջ
հակամարտությունում
թուրքական
դիրքորոշմանն աջակցելու հարցում:
2019 թվականի նոյեմբերին Անկարան
Լիբիայի ԱՀԿ-ի հետ ծովային սահմանների
դելիմիտացիայի մասին հուշագիր է ստորագրել
Ֆ. Սարաջի գլխավորությամբ (ԱՀԿ-ն միջազգայնորեն ճանաչված, սակայն ոչ լեգիտիմ
կառավարություն է) [6; 7]: Այս համաձայնագիրը
փաստորեն Արևելյան Միջերկրածովյան զգալի
մասը բաժանեց երկու երկրների միջև [8]։
Պաշտոնապես ծովային սահմանների մասին
հուշագրի տեքստը չի հրապարակվել, սակայն
պայմանավորվածությունների մանրամասները
ներկայացնում են թուրքական ԶԼՄ-ները և
նույնիսկ քարտեզներ են հրապարակում:
Սահմանազատման գիծը շրջանցում է Կիպրոսը
և փաստացի հասնում Կրետե՝ ըստ էության
զրկելով հունական կղզիների մի մասին
սեփական տնտեսական գոտուց [9]։ Հուշագիրը
նախատեսում է նաև համատեղ երկրաբանահետախուզական աշխատանքների իրականացում և Լիբիայի շելֆում նավթային հանքավայրերի մշակում3։ Թուրքիայի և Լիբիայի ԱՀԿի միջև զուգահեռ ստորագրվել է նաև ռազմական համագործակցության համաձայնագիր,
որը նախատեսում է զինծառայողների ուսուցում
և վերապատրաստում: Փաստորեն, դա թույլ
կտա Ռ. Թ. Էրդողանին օրինական կերպով
Լիբիայում տեղակայել թուրքական ռազմաբազաներ։
Հունաստանը և Եգիպտոսը թուրք-լիբիական այդ համաձայնագրերը «ապակայունացնող» են անվանել, քանի որ, ինչպես կարծում է
Հունաստանի ԱԳՆ-ն, այդ հուշագիրը «կոպտորեն խախտում է միջազգային ծովային իրավունքը
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Թուրքիան և Կատարը կիսում են քաղաքական իսլամի
գաղափարները, որը ձևավորում է նրանց տարածաշրջանային փոխգործակցությունը և որով սնվող թուրք-կատարական համագործակցությունն ընդգրկում է ամենատարբեր ոլորտներ, այդ թվում՝ պաշտպանական, Էներգետիկական։ Թուրքական վերլուծական շրջանակներում նաև
տարածված է այն տեսակետը, որ Եգիպտոսը, Իսրայելը և
Պարսից ծոցի երկրները՝ Սաուդյան Արաբիայի գլխավորությամբ, ձգտում են մեկուսացնել Թուրքիային և
Կատարին տարածաշրջանում, և այդ փաստն էլ ավելի է
դրդում երկու երկրներին ամրապնդել կապերը և խորացնել
իրենց միությունը։
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Լիբիայի հետ համաձայնագիրը թուրքական Mavi Vatan
(«Կապույտ հայրենիք») դոկտրինի արդյունք է, որն առաջին
անգամ ներկայացվել է 2006 թ. հունիսին Ծովակալ Ռ.
Գյուրդենիզի կողմից։ Այս տեսլականը ներառում է Սև,
Միջերկրական եւ Էգեյան ծովերի ընդարձակ տարածքներ:
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թուրքական մեդիա հարթակները և արբանյակային ալիքները, որոնք» քաոս և անկայունություն են ստեղծում արաբական երկրներում4։
Սեպտեմբերի 9-ին Արաբական պետությունների լիգայի (ԱՊԼ) նախարարական կոմիտեի նիստում Եգիպտոսի արտաքին գործերի
նախարար Ս. Շուքրին կտրուկ հանդես եկավ
Անկարայի դեմ՝ ընդգծելով «Թուրքիայի ապակառուցողական պրակտիկայի դեմ միասնական և
ամուր արաբական քաղաքականության» ընդունման անհրաժեշտությունը։ Նա խոսել է արաբական երկրներում թուրքական ինտերվենցիաների
աներևակայելի ծավալների մասին, այդ թվում՝
տասնյակ հազարավոր ահաբեկիչների և վարձկանների Սիրիա տեղափոխելու, հազարավոր
գրոհայինների Լիբիա ուղարկելու մասին։ Եգիպտոսը բազմիցս ընդգծել է արաբական գործերին
Թուրքիայի քաղաքական և ռազմական միջամտության իր մերժումը՝ Անկարայի քաղաքականությունը անվանելով «էքսպանսիոնիստական» և «զուրկ որևէ օրինական հիմքից» [15]:
Իսկ հոկտեմբերի սկզբին Սաուդյան
Արաբիայի առևտրի պալատի ղեկավար Աջլան
Ալ Աջլանը կոչ էր արել բոյկոտել «թուրքական
ամեն ինչը», ներառյալ ներմուծումը, ներդրումները և զբոսաշրջությունը, հայտարարելով, որ
դա «յուրաքանչյուր սաուդցու պարտքն է [16]։
Հատկանշական է, որ դա համընկավ Ադրբեջանի
սանձազերծած ագրեսիվ պատերազմի հետ
ընդդեմ Արցախի5։ Այսպիսով, Էր Ռիադը փորձում է հարված հասցնել առանց այն էլ թուլացած
թուրքական տնտեսությանը՝ երկու երկրների
հարաբերությունների սրընթաց վատթարացման
ֆոնին6։ Թուրքական լիրան մեկ տարվա ընթացքում արժեզրկվեց 22%-ով։ Եգիպտացի քաղաքական գործիչ և հետազոտող Մահմուդ Աբու
Հոշը նշել է, որ «թուրքական ներխուժումն արաբական երկրներ և Կովկաս տարածաշրջանը
վերածել է մի կարկանդակի, որի համար պայքարում են միջազգային և տարածաշրջանային
տերությունները»: Այսպիսով, հենց Ռ. Թ. Էրդողանի քաղաքականության կոնֆլիկտայնությունը, էքսպանսիվությունն ու անհաշտությունը

և իրավաբանական ուժ չունի»: Եգիպտոսի
դաշնակիցները, առաջին հերթին Սաուդյան
Արաբիան և ԱՄԷ-ն, նույնպես քննադատում են
Թուրքիային [10]։ Ռ. Թ. Էրդողանի անզուսպ
նկրտումներին չի զսպում ոչ այն, որ Անկարայի
գործողություններն Արևելյան Միջերկրածովյան
տարածաշրջանում դանդաղորեն կհանգեցնեն
քաղաքական մեկուսացման [քանի որ նավթի և
գազի
հանքավայրերի
նկատմամբ
նրա
հավակնություններն
այնտեղ
պարզապես
օրինական հիմքեր չունեն], ոչ էլ այն փաստը, որ
ըստ թուրք-լիբիական հուշագրի՝ շարունակելով
զենք ու զինյալներ մատակարարել Սիրիայից
Տրիպոլի, նա փաստորեն Թուրքիային դարձնում
է դեպի արտասահման ահաբեկիչների արտահանման առաջատար։
Պետք է հատուկ նշել Արևելյան Միջերկրածովյան հարցը։ Արդեն ավելի քան մեկ տարի է
Անկարան երկրաբանահետախուզական աշխատանքներ է տանում նավթով հարուստ
միջերկրածովյան շելֆում, ընդ որում դա անում է
առանց հարևանների հետ ծովային գոտիների
սահմանազատման հարցի ձևական կարգավորման։ Չնայած պատժամիջոցների սպառնալիքներին, որոնք պարբերաբար հնչում են
Անկարայի հասցեին, այն չի պատրաստվում
գնալ հետքայլի և դադարեցնել իր կողմից
իրականացվող էներգառեսուրսների որոնումները Միջերկրական ծովի արևելյան մասում
[11]: Թուրքիայի գործողությունները բազմիցս
դատապարտվել են ոչ միայն Հունաստանի,
Կիպրոսի, Իսրայելի և Եգիպտոսի, այլև ողջ
միջազգային հանրության կողմից։ Հունակիպրական իշխանությունները բնութագրելով
ստեղծված իրավիճակը՝ հայտարարեցին, որ
«Թուրքիան վերածվում է ծովահեն պետության
Միջերկրական ծովի արևելյան մասում» [12]:
Անկարայի և Աթենքի միջև հարաբերությունները հատկապես սրվել էին այն
պատճառով, որ թուրքական նավը սեյսմիկ
հետազոտություն էր սկսել Միջերկրական ծովի
արևելյան մասում: Աշխատանքները տեղի էին
ունենում այն շրջանում, որը Հունաստանը
համարում է իր բացառիկ տնտեսական գոտին։
Բացի այդ, Թուրքիան միակողմանիորեն սկսել է
օգտակար հանածոների մշակման աշխատանքները Կիպրոսի Հանրապետության բացառիկ
ծովային գոտում [13]։
Ինչպես նշում է «Middle East Eye» պարբերականի գլխավոր խմբագիր Դ.Հեարստը, ԱՄԷԻսրայել մերձեցումը, որը հնարավոր դարձավ
Աբու Դաբիի և Թել Ավիվի հարաբերությունների
կարգավորումից հետո, ստեղծվել է նաև
Թուրքիային դիմակայելու համար [14]: Էրդողանի քաղաքական հավակնությունները մշտապես քննադատության են ենթարկվում, իսկ
սպառնալիքի աղբյուր են համարվում նույնիսկ
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Կահիրեում այդ պատճառով փակվեց Anadolu Agency-ին։
Մամուլում անգամ լուրեր էին շրջանառվում այն մասին, որ
Սաուդյան Արաբիան առաջարկել է Հայաստանին ռազմատեխնիկական աջակցություն, որից հայկական կողմը հրաժարվել է։ Եթե այդ լուրերը ճիշտ են, ապա դա ապացուցում
է Թուրքիայի դեմ գործելու Սաուդցիների վճռականությունը։
6
Վերջին մի քանի տարիների ընթացքում Էր Ռիյադի և
Անկարայի միջև հարաբերություններն աստիճանաբար վատացել են։ Երկրները մշտապես գտնվել են բարիկադների
տարբեր կողմերում՝ Սիրիայում, Եգիպտոսում, Լիբիայում
կամ Լիբանանում տիրող իրավիճակի մասով։ Երկրները
լարվեցին այն բանից հետո, երբ 2018-ի հոկտեմբերին
Ստամբուլում թագավորության գլխավոր հյուպատոսության տարածքում սպանվեց սաուդցի ընդդիմադիր լրագրող Ջամալ Խաշոգին։
5
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ները» և կոչ է արել ադրբեջանական իշխանություններին գործել ավելի վճռական։
Հուլիսին անցկացված ադրբեջանա-թուրքական զորավարժություններից հետո Ադրբեջանի
տարածքում մնացին թուրքական զորքերի
ստորաբաժանումների մի մասը և ռազմական
տեխնիկան, այդ թվում՝ անօդաչու թռչող սարքեր
և F-16 ինքնաթիռներ: Միաժամանակ սկսվեց
ադրբեջանական բանակի փաստացի վերադասավորումը թուրքական հրամանատարության ներքո, ինչը դժգոհություն առաջացրեց
ադրբեջանցի զինվորականների մի մասի մոտ և
նույնիսկ սկանդալ առաջացրեց, որի արդյունքում Ադրբեջանի գլխավոր շտաբի պետ
գեներալ-գնդապետ Նաջմեդդին Սադիկովը
զրկվեց պաշտոնից և մեղադրվեց ռուսական
հատուկ ծառայությունների համար աշխատելու
մեջ: Այս ֆոնին հայտնվեցին առաջին հաղորդագրությունները Սիրիայի հյուսիսում գրոհայինների հավաքագրման մասին՝ ղարաբաղյան
հակամարտության գոտի ուղարկելու համար։
Այդ տեղեկությունը հաստատվեց բազմաթիվ
աղբյուրներից՝ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել
Մակրոնի, Պենտագոնի, սիրիական հետախուզության, ՌԴ արտաքին հետախուզության
ծառայության տնօրեն Սերգեյ Նարիշկինի կողմից: Պատկերը լրացրեց Էրդողանի ռազմատենչ
հայտարարությունների շարքը, որոնք փաստեցին, որ ոչ թե Ադրբեջանը, այլ Թուրքիան է
պատերազմում
Լեռնային
Ղարաբաղում։
Թուրքական էքսպանսիան դեպի Կովկաս
հիանալի համապատասխանում էր Օսմանյան
կայսրության վերականգնման նրա գաղափարին։ Կովկասից ճանապարհ է բացվում դեպի
Կասպից ծով, Պովոլժյե և Կենտրոնական
Ասիայի պետություններ։ Իսկ անգլոսաքսերը
արտոնեցին այն, քանի որ այն լիովին
տեղավորվում էր «Ռուսաստանին զսպելու»
նրանց ռազմավարության մեջ։ Սյունիքում վերջին իրադարձությունները կարծես Արցախյան
պատերազմի շարունակությունն են, որոնք
միտված են ամբողջացնելու թուրքական կողմի
ձեռքբերումները տարածաշրջանում։ Դրանով
Թուրքիան ուղիղ ճանապարհ կստանա դեպի
Կենտրոնական Ասիայի երկրներ, կկտրի Իրանը
Հայաստանից,
կչեզոքացնի
Չինաստանի
ծրագրերը այս տարածաշրջանի հետ կապված։
Եթե Սյունիքում Հայաստանը զիջի միջանցքի
հարցում, ապա Թուրքիան կդառնա աշխարհաքաղաքական կարևորագույն գործոն7, իսկ
Հայաստանը կկորցնի ինքնիշխանության իր
վերջին բեկորները։

հանգեցրին նրան, որ այժմ հակաթուրքական
տրամադրությունները
Մերձավոր
Արևելքի
երկրներում ավելի ուժեղ են, քան երբևէ։ Իսկ
Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ռազմական հակամարտության սրման ֆոնին Անկարայի նման
պահվածքն էլ ավելի նկատելի դարձավ։ Արդեն
նկատելի հակաթուրքական խմբավորումը ընդլայնեց իր շրջանակը, ներառելով Հունաստանին,
Եգիպտոսին, Կիպրոսին, ԱՄԷ-ին, Ֆրանսիային,
Բահրեյնին [17]։
Հաջորդը Արցախյան հակամարտության
մեջ Թուրքիայի միջամտությունն էր հօգուտ
Ադրբեջանի, որը քարոզվում էր «մեկ ազգ, երկու
պետություն» լոզունգով։ Կովկասյան և Կասպիական տարածաշրջանները երկու տրանսպորտային միջանցքների հատման կետն են։
Առաջինը Չինական «Արևելք – Արևմուտք» նախագիծն է կամ «Մետաքսի մեծ ճանապարհը»,
«Հյուսիս-Հարավ» երկրորդ երթուղին հնդկական
Մումբայը կապում է ռուսական Սանկտ Պետերբուրգի հետ։ Դրանում Հնդկաստանի և Չինաստանի գործընկեր Իրանն է ներգրավված, որը
շատ ֆինանսական միջոցներ և կազմակերպչական ջանքեր է ներդրել տարածաշրջանում
ենթակառուցվածքների զարգացման, նոր ուղիների ստեղծման և անվտանգային միջավայր
ձևավորելու համար։ Այդ տարածաշրջանները
Թուրքիայի համար ևս կարևոր նշանակություն
ունեն, քանիոր նախագահ Էրդողանը տարված է
Օսմանյան կայսրության վերակենդանացման
գաղափարով։
ԱՄՆ-ն և Մեծ Բրիտանիան Կովկասը
դիտարկում են որպես պլացդարմ՝ Ռուսաստանի
և Իրանի վրա հարձակվելու կամ ճնշելու համար։
Մյուս կողմից, ծովային առևտրի երթուղիները
վերահսկող անգլոսաքսերը շահագրգռված չեն
ցամաքային ուղիների տեսքով մրցակիցներ
ունենալու մեջ, և այդ պատճառով էլ դեմ չէին
լինի Կովկասում
քաոս ստեղծել և գրավել
ռազմավարական շրջաններ՝ տարածաշրջանում
իրենց քաղաքական և տնտեսական դիրքերն
ամրացնելու համար էներգակիրների և ջրային
ռեսուրսների համար մղվելիք պատերազմներում։
Կովկասի
վերաձևակերպման
և
քաոսացման խնդրի լուծումը դրվեց Թուրքիայի
վրա, որը
գրեթե իրականացրեց այն։ Այդ
օպերացիայում առանցքային դեր է խաղացել
Ռիչարդ Մուրը՝ MI-6-ի նոր տնօրենը, Թուրքիայում Մեծ Բրիտանիայի նախկին դեսպանը
(2014-2017) և Էրդողանի վաղեմի բարեկամը։
Գործողությունների նշանը դեռ ամռան կեսին
կարծես թե տրվել էր Լոնդոնից։ Ելույթ
ունենալով Բաքվում՝ Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախկին նախարար Լիամ Ֆոքսը
մատնանշել է ադրբեջանական հասարակության
ձգտումը՝ «վերադարձնել օտարված տարածք-

7

Սյունիքում միջանցքի ստեղծումը չի հակասում նաև մեր
ռազմավարական դաշնակցի շահերին, ով, ռազմական վերահսկողություն հաստատելով միջանցքի նկատմամբ,
ազդեցության կարևոր լծակներ կստանա թե՛ Թուրքիայի,
թե՛ Իրանի, թե՛ Արևմուտքի նկատմամբ։
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2021 թ. հուլիսի 21-ին Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարությունը հրապարակեց
Գերմանիայի և ԱՄՆ-ի միջև կնքված համաձայնագիրը «Հյուսիսային հոսք - 2» նախագծի
վերաբերյալ [18]։ «Հյուսիսային հոսք - 2» նախագիծը Ռուսաստանից դեպի Եվրոպա Բալթիկ
ծովով գազի տարանցման 1200 կմ-անոց խողովակաշարերի նախագիծ է, որը նախատեսում էր
շրջանցել Ուկրաինայով գազի տարանցումը
դեպի Եվրոպա։ Դեռ 2019 թ. Միացյալ Նահանգները սանկցիա
էր
կիրառել
նախագծի
նկատմամբ, արգելակելով խողովակաշարերի
կառուցումը [19]։ Սանկցիաները շարունակվել
էին ընդհուպ մինչև 2021 թ. մայիս [20]։ Սակայն,
ինչպես նշեցինք, հուլիսին արդեն նախագծի
հիմնական շահառուներից Գերմանիան համաձայնության եկավ ԱՄՆ-ի հետ։ Նախագծի
արդյունքում
Ռուսաստանը
ստանում
է
կարևորագույն տնտեսաքաղաքական լծակներ
Եվրոպայի նկատմամբ։ Հնարավոր է, որ
Արևմուտքը համաձայնվել է նախագծի ավարտին և գործարկմանը Ռուսաստանի՝ նախօրոք
արված զիջումների արդյունքում, ինչպիսին
կարող էր լինել դեպի Կովկասյան տարածաշրջան Թուրքիայի մուտքը արտոնելը՝ թուրքմենական և ղազախական գազերի՝ Կասպից ծովից
Ադրբեջանով, Մեղրիով, ապա Նախիջևանով և
Թուրքիայով Եվրոպա տարանցելու նպատակի
իրականացման համար։
Ամփոփելով աշխատանքը, կարելի է
եզրակացնել, որ Թուրքիան իր նեոօսմանական
քաղաքականությունն է շարունակում իրականացնել
տարածաշրջանում,
սպառնում
է
հարևան երկրների ազգային անվտանգությանը,
իր նպատակների հասնելու գործում խտրություն
չի դնում միջոցների մեջ՝ անգամ օգտագործել
միջազգային իրավունքին հակասող մեխանիզմներ, ներառյալ զինյալ ահաբեկիչների հավաքագրում և օգտագործում պատերազմի դաշտում։
Թուրքիան աջակցում է նաև տարածաշրջանը
ապակայունացնող ուժերին՝ փորձելով իր
համար յենարան ստեղծել։ Եվ չնայած երևում է
հակաթուրքական խմբավորման ուրվագիծը,
դեռ երկար աշխատանք կպահանջվի մասնակից
երկրներից իրենց քայլերը համակարգելու և
ավելի վճռորոշ գործելու համար։
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ԱՄՆ-ի արձագանքը «Ալ-Կաիդա»-ի կողմից հայտարարված ջիհադին Աֆղանստանում
ընթացող գործընթացների համատեքստում (2001թ. սեպտեմբեր-դեկտեբեր)
Միրաքյան Ռ. Մ.
Բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, ԵՊՀ (Երևան, ՀՀ)
ruben.mirakian@gmail.com
Մաթևոսյան Հ. Ա.
ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետ, մագիստրանտ (Երևան, ՀՀ)
harutmatevosyan9@gmail.com
Ամփոփում. Այս հոդվածում հիմնական շեշտը դրվում է ԱՄՆ-ի կողմից իրականացված դիվանագիտական և
ռազմական գործողություններին, որոնք իրականացվեցին 2001թ. սեպտեմբեր- դեկտեմբեր ամիսներին ի
պատասխան «ալ_Կաիդա»-ի և նրա ղեկավար Ուսամա բեն Լադենի կողմից ջիհադի հայտարարման և
ահաբեկչական գործողությունների իրականացման: Խնդիրը ներկայացվում է Աֆղանստանում իրականացված
գործողությունների օրինակով, համադրելով տեղի Տալիբան կազմակերպության իրականացրած
գործողությունները, «ալ-Կաիդա»-ի պաշտպանության և պատսպարման նպատակով: Թեմայի արդիական
լինելը կայանում է նրանում, որ այսօր էլ ահաբեկչությունը առկախված վտանգ է միջազգային հանրության և
անվտանգային համակարգերի համար: Նաև վերջերս Աֆղանստանում տեղի ունեցած իրադարձությունները
ևս մեկ անգամ ապացուցեցին ահաբեկչության վտանգի մեծացման մասին տարածաշրջանում և ողջ
աշխարհում: Հոդվածում հանգմանալիորեն ներկայացվում է ժամանակին ԱՄՆ-ում գոյություն ունեցող
իրավիճակը համապատասխան խնդիրները և գործողությունները: Նպատակ ունենք ներկայացնել Միացյալ
Նահանգների իրականացրած քաղաքականության կտրուկ փոփոխությունը «ալ-Կաիդա»-ի նկտամամբ հենց
Աֆղանստանի օրինակով:
Հանգուցաբառեր՝ «ալ-Կաիդա», Ուսամա բեն Լադեն, ջիհադ, իսլամ, ԱՄՆ, ԿՀՎ, ահաբեկչություն,
Աֆղանստան, Տալիբան:
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began to unite and provide their support to
mujahideen in the Afghan-Pakistani border areas
directing the latter against Soviet armament. [1, p.
4-10].
The events which took place in further period:
withdrawal of Soviet armament and the policy
pursued by the West, forced the already militarily
established mujahideen to change the direction of
their struggle. Many, led by Osama bin Laden,
believed that the fight should be waged against a
"distant enemy" [2, p 38-39] by putting forward a
new concept of struggle with a few basic ingredients
which included to declare war to the United States
and its allies, considering the main opponent which
must be done to protect Islam and make this war
universal around the world against the USA and its
interests.
Subsequent US operations in Afghanistan
targeted the Taliban4 and the neutralization terrorist
organizations funded by him. Here he stood out for
his authority in the fight against the Soviet forces
and the main opponent of the Taliban movement
Abdul Haq. Ahmed Shah Musa, one of the Taliban's
main opponents, was killed in September in
2001,with whom Haq intended to open a second
front against the Taliban, he was planning to defeat
the Taliban, then declare the independence of
Afghanistan by inviting the former king here who
was in Italy at the time. Ronald Reagan's Security
Adviser McFarlane expressed his support for this
secret program. He appealed to the CIA to carry out
this operation but the latter refused to do it related to
internal dissatisfactions.Getting refusal of CIA
Abdul Haq implemented it alone and died during
military operations. Thus the USA lost one of his
main allies in Afghanistan for the further struggle.

Introduction
An event took place in the United States on
September 11 in 20011, which would change the
attitude of many countries in the world towards
terrorism, including Islam. That day, 19 terrorists
hijacked four planes, threatening to blow them up.
There was one pilot in each terrorist group. The two
terrorist groups are flying to the two towers of the
World Trade Center. The third plane headed for the
Pentagon-crashing into a Pentagon building in
Virginia. The other, according to various sources,
was heading to Washington, but because of the
resistance of the passengers, the terrorists do not
reach their ultimate goal and the plane falls in
Pennsylvania. Al Qaeda, led by Osama bin Laden,
has claimed responsibility for the attack.2 This was
the result of the jihadist call struggle which he
addressed to his fellow "brothers". This was Bin
Laden's first practical move to declare war to the
United States. However, it is obvious that the roots
of this terrorism go back to earlier times.
During the Cold War, Afghanistan became a
hotbed of conflict between the two world powers.
On December in 1979 subdivisions of soviet army
invaded Afghanistan to protect the local communists. This invasion caused caused big dissatisfaction in almost all muslim countries and adding to
this the extremist and radical Islamic aspirations
during this period Afghanistan might become one of
the strongholds of the jihadist struggle. On behalf
the Central Intelligence Agency this process was
greatly supported by the US special services and
through their meditation an anti-Soviet "coalition"
began to form gradually increasing budget and
military support to local Islamist forces [1, p.3-4].
In fact, there was no military or propaganda
assistance at the official level in Afghanistan, by
both Muslim and Western countries with the
exception of the Soviet Union, which sent armament
to Afghanistan. Here, the interests of Muslims were
defended by various Islamic organizations.
Already in 1984 Many foreigners joined the
many mujahideen fighting on the spot (mostly
arabs), alongside the numerous Muslims in Islamic
camps.3 On the other hand, several Islamic countries

The first information about Osama Bin
Laden
During these events Bin Laden was not
percieved as a big danger to US intelligence.
Certainly, he was known one of the biggest sponsors
in the afghan war.Even agent Milt Braden, CIA
Operations Coordinator in Pakistan notes that he is
still " peripheral" figure during this period [3, p.
138]. U.S. law enforcement was well aware that he
was sponsoring various funds including living
expenses of the terrorist Abd al-Rahman5 in
America. Bin Laden's name became more widely
circulated when his connection to Ramzi Youssef
was revealed. The CIA released reports about their
connection. It was mentioned in these reports that
they first met in afghan capms early in 1900s. Here,

1

The definition of the term "terrorism" developed by UN
General Assembly is the following: "Terrorism" is defined as
illegal, deliberate act of any individual or group criminal acts,
including against civilians, committed with the intent to cause
death or serious bodily injury, or taking of hostages, with the
purpose to provoke a state of terror in the general public or in a
group of persons or particular persons, intimidate a population
or compel a government or an international organization to do
or to abstain from doing any act.
2
Al-Qaeda is a terrorist organization belonging to the Wahhabi
branch of Islam.
3
Translated as a participant in jihad, Arabic literally means
"fighter who makes efforts"

4

The Taliban (/ˈtælɪbæn, ˈtɑːlɪbɑːn/; Pashto: طﺎﻟﺒﺎن, romanized:
ṭālibān, lit. 'students' or 'seekers') is anIslamist religious-political
movement and military organization in Afghanistan
5
He is considered one of the founders of al-Qaeda.
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after making these revelations, another problem
arose for the CIA, it was understanding the
connection between extremist islamists and rich arab
donors who were financing terrorist rganizations.
It is obvious that the terrorist acts carried out in
the 90s [4] and jihad as well against all americans
should cause the hardening and gruff change of
american policy.
Consequently, a new doctrine was developed to
implement US policy, which was to guide the fight
against al-Qaeda. The main principle of this doctrine
was the following: with or without allies a
comprehensive, long-term war on terror, which
waould take place in the "heart" of enemy's
territory.
In general, until 2001, the US presidents,
including George Bush, did not pay attention to
terrorism. That is, they didn't consider it the main
danger for the US population.
Why? Because there was no terrorist attack in
the area of the US. First was attack on the World
Trade Center in 1993, which have been possible to
prevent. After that the American authorities didn't
take serious the terrorists, even more after the attack
on American embassies. And when Bin Laden was
declaring war to the US, it was just causing laughter
for American authorities.

or you are with the terrorists. From this day
forward, any nation that continues to harbor or
support terrorism will be regarded by the United
States as a hostile regime [5]".
George W.
Bush
As the former White House speaker should
have noted in his autobiography, this doctrine first
became known or revealed on September 31st in
2001 and this should be a red light for the US
military to carry out further military incursions in
various regions.
On the morning of September 12, the CIA
reported to President Bush about some evidence that
al-Qaeda was organizing and about that it continues
to be a major threat to terrorists. Many thought the
first attacks were just the beginning and the agency
network assumed that the next attack would be to the
US Congress.
As a result of further preventive actions, several
terrorists were killed by the Pentagon and Among
them was Ayman al-Zawahri, the second
commander of the Egyptian group.
However, it continued to be a major issue for
the CIA how to get to Bin Laden and destroy the
destroy al-Qaeda and Taliban regimes.
The new CIA leadership has already offered
President Bush to carry out a plan, which was to
start a war in Afghanistan using local forces. They
thought it was possible to gather about 20,000
fighters here by using the military resources of
coalition partners.
But there was another problem: whether bin
Laden was in Afghanistan or no. This was followed
by Rumsfeld's second question: whether they are
fighting against al-Qaeda and bin Laden or just
against the terrorism in general. In fact, the
destruction of bin Laden was considered a priority
but this was only one part of the chain and the final
was the overthrow of the Taliban regime in
Afghanistan.
In fact, this new policy assumes some staff
changes. During this time, Tom Ridge was
appointed Secretary of Homeland Security. Serious
staff changes began, changes were made in the
policy pursued by the Federal Bureau of
Intelligence. The Bureau began to act more
cautiously, first of all, to ensure priority security in
the country to avoid such terrorist acts. The main
purpose of the US special services was to arrest
members of al-Qaeda and the Taliban wherever they
were and get information on where the next terrorist
attacks will take place.
In general, the fight against al-Qaeda was based
on the principle "if you are not with us, then you are
against us." But to be guided by this principle it was
quite important to present a diplomatic explanation.

The Bush Doctrine
The policy implemented after 9/11 was guided
by the Bush Doctrine, which became more obvious
in 2003 when they invaded Iraq. This doctrine is
often presented in different ways, for example, many
believed that this is a direct military intervention in
all the regions, which are a threat to the US or if the
processes going on there are against the interests of
the US. This policy was partially implemented in the
Middle East under the crape of fighting global
terrorism of course, we are talking about the
invasion of Iraq in 2003.
This policy was first referred to as "the Bush
Doctrine" by the Bush administration when the US
Vice-president Dick Shane announced in 2003 that
those who doubt the seriousness of the Bush
Doctrine should pay attention to the fate of the
Taliban in Afghanistan and the regime of Saddam
Hussein in Iraq.
This doctrine especially developed after
September 11th. In general, that terrorist attacks were
a turning point in the further development of
American foreign policy. Later, during the
discussion in the Congress a strict statement to
ensure the validity of this doctrine.
" We will pursue nations that provide aid or
safe haven to terrorism. Every nation in every region
now has a decision to make: Either you are with us
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international organizations, and President Bush was
forced to address the people with a speech:
"The United States of America is the friends of
the Afghan people, and at the same time it is the
friends of more than half a billion Muslims around
the world" [7, p. 254]:
George Bush
These attacks began to give their first results in
terms of weakening the Taliban's position in
Afghanistan. One of the three leaders of Al-Qaeda,
Mohammed Atef, was killed as a result of American
air attacks, while representatives of Al-Qaeda
gathered for a meeting. This Egyptian was with Bin
Laden back in the 1980s. He was one of the first to
develop attacks back in East Africa, and he had
military camps in Afghanistan. These events took
place in November 2001.
After these events, Osama moves to Tora Bora6,
which can be considered one of the most dangerous
places in the world. After the defeat in November,
Osama bin Laden and his associates moved here.
According to the American secret data, a meeting
was to be held here, at which further terrorist attacks
in Europe and the United States of America were to
be discussed.
2001. the last Al-Qaeda fighters continued to
hold the Tora Bora area in their possession. On
December 3, 2001, a group of American special
services consisting of 20 people invades Jalalabad,
Afghanistan, using a helicopter to launch this
operation.In the initial segment, it becomes possible
to free the caves located below from the Al-Qaeda
fighters. Giving approximate targets where the main
military bases of Al-Qaeda are located, the
American secret services ordered to bomb these
territories. For 72 hours, US Military forces actively
bombed the area. Then the Al-Qaeda fighters were
forced to retreat from higher positions and cede
important areas
Later, British forces joined the American secret
services and, having inflicted powerful blows on AlQaeda, forced them to retreat.Having already
admitted defeat, Al-Qaeda began negotiating with
the local Afghan military command to give its time
to lay down its weapons. However, many
researchers believed that this was the present time
when the leadership of Al-Qaeda in the person of
Osama bin Laden had to leave the territory. On
December 12, fighting resumed and it became clear
that the terrorists were buying time for the main
forces to come out with the white mountains to the
territory of some Pakistani tribes. New attacks have
already begun on the territory of the tribes, but to no
avail. The United States continued to turn its

The US decided to unite several countries around it
to start a concrete struggle both in the Middle East
and in Afghanistan against local terrorists.
In fact, two states would be in a deadlock in
both regions, who informally but secretly expressed
their support for the terrorists. We are talking about
Pakistan on the Afghan front, and Saudi Arabia in
the Arab world. In the first case, there was a demand
to end support for the Taliban regime against the
Pakistani government. Pakistan is playing a key role
in destroying al-Qaeda. The President of Pakistan
General Pervez Musharraf had no choice but to
tacitly agree. But there was a bigger problem here,
bin Laden had a lot of support in this region, which
we can't say about his support from the Saudis. The
contradictions between the US authorities and Saudi
family are even earlier but it is a fact that during that
time, there was already a deep crisis between the
leaders of the two countries, which deepened
especially when the Saudis refused to allow the US
military to use local military bases to strike at
terrorist forces in Afghanistan.
Military operations in Afghanistan
To a certain extent, having imagined what
actions should be taken against “Al-Qaeda“, the US
military forces went on the offensive. Already in
October, military operations began in Afghanistan.
One by one, the US military forces attacked the
military centers of Al-Qaeda. Of course, of these
strikes, the Taliban's positions in Afghanistan were
the most weakened, but they were well aware of the
price they had to pay for leaving bin Laden in
Afghanistan. However, this price was quite
expensive, since thousands of Afghans were killed
in the first days of air strikes, and American forces
were preparing for a land attack that would directly
weaken the Taliban's position in Afghanistan.
At the same time, the Bush administration
waged an active information war. They began to put
pressure on the Qatari authorities to stop their main
TV channel Al-Jazeera from broadcasting video
messages that came from Al-Qaeda. Because the
American intelligence services believed that these
messages could contain codes, subtexts, through
which the messages would go to terrorist American
or European networks and a wave of new terrorist
attacks would begin.
In the end, the United States moved to drastic
actions in Kabul, the editorial office of Al-Jazeera
was bombed twice by the American air force, which
caused the entire crew to leave Kabul and no longer
cover Al-Qaeda on the spot [7, p. 253].
These actions became more widespread, as a
result of which thousands of Afghans were injured
or killed, this led to deep discontent on the part of

6

It was a cave area located in the mountains of Afghanistan,
where the strongholds of Al Qaeda and the Taliban are said to
be located.
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they were located. In fact, when American forces
were focused on finding bin Laden, the Al-Qaeda
terrorist network began to prepare new attacks, and
it was curious that these opposing actions were
carried out without the consent of the center,
because every time they got in direct contact with
the leadership of Al-Qaeda, it was considered very
possible to discover the location of the same Osama
bin Laden and other leaders, which Al-Qaeda
fighters tried in every possible way to prevent. In
fact, Osama bin Laden became one of the most fearspreading and terrifying people around the world
until 2011, when the Obama regime, which came to
power, brought the main goal of the American
authorities to the goal for almost a decade.

attention to Tora Bora, concentrating more than
2,000 soldiers here. In fact, the result of all this was
several military camps that were found, which were
considered valuable for the American media [8].
However, many researchers continue to note
that the main purpose of these failed actions was the
detention of Osama bin Laden, which also failed to
be carried out by the American special services.
Many noted that Bin Laden managed to escape from
this region and once again escape from the field of
view of the American special services. Hopes of
finding Osama bin Laden seem to have faded, and
there were several good reasons for this. Firstly,
even during this period there were just assumptions
about where bin Laden was located, however, as
such, there was no evidence of bin Laden's presence
here, there were just assumptions. However, his
presence in Tor Bor was more justified, since there
was specific information that the leadership of AlQaeda in the person of Osama bin Laden is located
in this territory. After these events, many believed
that it would have been impossible to find bin
Laden, since he and the main forces loyal to him
retreated to the mountains, taking refuge in areas of
military importance for Al-Qaeda. According to
various critics, after these events, the American
intelligence services could not find any information
that would bring them to some extent closer to
finding Osama bin Laden [9, p. 43-50].
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Conclusion
In fact, the terrorist acts that occurred in
September 2001 were supposed to be a turning point
in the implementation of foreign policy actions of a
number of countries, because the world began to
look at terrorism from a tougher position, which at
the initial stage was not considered a great threat.
However, what happened in the United States should
be a call to sanity for the leaders of the countries,
since, being considered one of the most developed
and powerful countries in the world, the United
States could not prevent terrorist acts that were
supposed to take the lives of several thousand of its
citizens.
This man became the main target of the
American special services, and Bin Laden himself
was well aware of this, and it was no coincidence
that he began to call on all Muslims of the world to
commit terrorist acts in whatever corner of the world
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2008 թ. ռուս-վրացական պատերազմի ազդեցությունը ՀՀ
արտաքին և դաշինքային հարաբերությունների
տարածաշրջանային չափման մեջ. Նեոռեալիստական հայացք
Սուքիասյան Ն. Ա.
ԵՊՀ, Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ, Քաղաքական գործընթացների,
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ինտեգրում, ռազմաքաղաքական համագործակցություն
Региональное измерение влияния российско-грузинской войны 2008 года на
внешние и союзнические отношения Армении. Неореалистическая перспектива
Сукиасян Н. А.
ЕГУ, факультет международных отношений,
кафедра политических процессов, институтов, аспирант (Ереван, РА)
nareksukiasyan@gmail.com
Аннотация. Цель статьи - выявить трансформации региональных факторов нереалистического характера,
которые в среднесрочной перспективе обусловили внешнюю политику Армении, в частности, ее отношения с
Россией после российско-грузинской войны 2008 года. В статье рассматриваются не только вопросы
трансформации этих региональных факторов, но и их влияние - сдерживающее или стимулирующее - на
внешнюю и союзническую политику Армении. В ней делается вывод, что большинство выявленных
неореалистических факторов оказали сдерживающее влияние не только на армяно-российские отношения, но и
на внешнюю политику Армении в целом. Существовавшее после войны окно возможностей, которое могло
позволить преодолеть или смягчить некоторые из угроз, создающих почву для политики бандвагонинга
Армении с Россией, вскоре было закрыто, создав вместо меньших угроз еще большие, что усилило императив
углубления бандвагонинга.
Ключевые слова. Внешняя политика Республики Армения, армяно-российские отношения, неореализм,
российско-грузинская война, интеграционная дилемма, ЕАЭС, бандвагонинг, Южный Кавказ, союзнические
отношения, международная интеграция, военно-политическое сотрудничество.

The Regional Dimension of the Effect of the 2008 Russian-Georgian War on Armenia's
Foreign Andallied Relations. A Neorealistic Perspective
Sukiasyan N. A.
YSU, Faculty of International Relations,
Chair of Political Processes, Institutions, PhD student (Yerevan, RA)
nareksukiasyan@gmail.com
Abstract. The objective of the article is to reveal the transformations of the regional factors of the neorealist nature that
in the mid-term have conditioned Armenia's foreign policy, particularly its relations with Russia in the aftermath if the
2008 Russian-Georgian war.
The article examines not only the questions regarding the transformation of those regional factors but also the their
effect - weather constraining or enabling – on Armenia's foreign and alliance policies. It concludes that most of the
revealed neorealist factors have had a constraining effect not only on the Armenian-Russian relations but on Armenia's
foreign policy in general. The window of opportunity that existed in the aftermath of the war that could enable
overcoming or ameliorating some of the threats that lay the ground for Armenia's bandwagoning policy with Russia,
was soon shut creating even more, instead of less threats, thus boosting the imperative of deeper bandwagon.
Keywords. Foreign policy of the Republic of Armenia, Armenian-Russian relations, neorealism, Russian-Georgian
war, integration dilemma, EAEU, bandwagoning, South Caucasus, allied relations, international integration, militarypolitical cooperation.

Կառուցվածքային ռեալիզմի (նեոռեալիզմի)
ու հատկապես դրա պաշտպանողական ենթա-

ճյուղի համար առանցքային դերակատարություն ունի միջազգային այն համակարգը, որի
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մեջ գործում է պետությունը և ձևակերպում իր
արձագանքը
դրան,
քաղաքականությունը՝
ուղղված օգուտների մաքսիմիզացիային, ու
հատկապապես փոքր պետությունների պարագայում՝ գոյապահպանմանը [1, էջ 128; 2, էջ 28;
3, էջ 17; 4, էջ 108; 5, էջ 23]: Այս հոդվածի
նպատակն է նեոռեալիզմի տեսամեթոդական
հիմքի վրա ուսումնասիրել Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունն և հայ-ռուսական
հարաբերությունները պայմանավորող հիմնական չափումների վերափոխումները ռուսվրացական պատերազմի արդյունքում՝ հիմք
ընդունելով նման հետազոտության համար
մշակված մեթոդաբանությանը [6], որը հայռուսական հարաբերությունների չափումների
ուսումնասիրությունը իրականացնում է երեք
հարթություններում՝ ներքին-կառուցվածքային,
տարածաշրջանային և գլոբալ նշանակության։
Այս հոդվածը քննելու է դրանցից տարածաշրջանային հարթությունը։
Այսպիսով, հոդվածի նպատակն է՝ վեր հանել
2008 թ. ռուս-վրացական պատերազմի արդյունքում միջնաժամկետ հեռանկարում ՀՀ արտաքին
քաղաքականության՝ մասնավորապես ՀՀ–ՌԴ
հարաբերությունների վրա ազդող նեոռեալիստական բնույթի տարածաշրջանային չափումների վերափոխումները։ Հոդվածի շրջանակներում քննվում են հետևյալ հետազոտական
հարցերը՝
 Փոփոխվե՞լ են արդյոք և ինչպե՞ս են
փոփոխվել 2008 թ. ռուս-վրացական պատերազմի արդյունքում ՀՀ արտաքին քաղաքականությունը պայմանավորող տարածաշրջանային
չափումները։
 Նշված չափումները խթանե՞լ, թե՞ սահմանափակել են ՀՀ արտաքին և դաշինքային
քաղաքականությունը նշված ժամանակահատվածում։
Տարածաշրջանային
չափումներից
սկզբունքային նշանակություն ունի տարածաշրջանային պետությունների կողմից ՀՀ-ին
ուղղված սպառնալիքների մշտադիտարկումը
2008 թ. ռուս-վրացական պատերազմից հետո՝
պարզելու, թե ինչ ու ինչպիսի ազդեցություն են
դրանք ունեցել ՀՀ արտաքին և դաշինքային
քաղաքականության վրա։ Պատերազմի առաջին
օրերին Ադրբեջանի քաղաքական էլիտան
ոգևորությամբ ընդունեց Վրաստանի նախահարձակ գործողությունները՝ զուգահեռներ
տանելով Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հետ և լեգիտիմացում գտնելով ուժի
կիրառմամբ տարածքային խնդրի լուծման մեջ
[7, էջ 63]։ Սակայն ՌԴ ներգրավումը և Վրաստանի
համար
պատերազմի
կորստաբեր
արդյունքները, ինչպես չակերտավոր նշում է
Սերգեյ Մինասյանը, Ադրբեջանին բերեցին
«կառուցողական դաշտ» [7, էջ 64]` ի ցույց

դնելով բոլոր այն վտանգները, որոնք կարող էին
ստեղծվել հենց Ադրբեջանի համար Արցախում
նման արկածախնդրության դեպքում։ Պատերազմը նաև Ադրբեջանի համար ի ցույց դրեց
Ռուսաստանի և Արևմուտքի ազդեցության
խորություններն ու հանձնառությունները տարածաշրջանում՝ ընդգծելով էներգակիրների
արտահանման համար ՌԴ-ի անվտանգային
դերը Հարավային Կովկասում, ինչպես նաև
Արևմտյան
անվտանգային
առարկայական
երաշխիքների կամ դրանց հեռանկարի բացակայության պարագայում ՌԴ-ի հետ խնդրային
հարաբերություններ ունենալու վտանգները
Ադրբեջանի համար, հատկապես երբ Ռուսաստանը Հայաստանի ռազմական դաշնակիցն էր
[8, էջ 16; 9, էջ 6]: Եթե 2007 թ. Ադրբեջանի
Ազգային
անվտանգության
հայեցակարգը
եվրոատլանտյան ինտեգրումը համարում էր
ռազմավարական նպատակ, ապա ըստ 2010 թ.
Ռազմական դոկտրինի՝ պետությունը պատրաստ է միայն համագործակցել ՆԱՏՕ-ի հետ,
առանց ինտեգրման մասին հիշատակման [10,
էջեր 85-86]։ Պատերազմից հետո վերադասավորման արդյունքում Ադրբեջանի դիրքերի
մեղմացման արտացոլումներից է (ինչպես նաև
ՌԴ միջնորդական ջանքերի ակտիվացման)
պատերազմից անմիջապես հետո սկսված
բանակցությունների արդյունքում նույն տարվա
նույեմբերին Մոսկվայում ստարոգրված եռակողմ հռչակագիրը՝ առաջին ստորարգված
փաստաթուղթը հրադադարի մասին բիշքեկյան
համաձայնագրից հետո։ Այն հաստատում էր
կողմերի պատրաստականությունը ապահովելու
տարածաշրջանային կայունությունը և քաղաքական լուծում տալ հակամարտությանը [11]։
Սակայն Ադրբեջանի «կառուցողական» նման
շրջադարձը ուղղված էր ոչ թե Հայաստանի և
Արցախի հանդեպ սպառնալիքի նվազեցմանը,
այլ արձագանք էր պատերազմի արդյունքում
տարածաշրջանում Ռուսաստանի դերի և վերջինիս նկատմամբ արտաքին քաղաքականության
ռացիոնալիզացմանը։ Այս հանգամանքը առաջին
հերթին արտահայտվում է պատերազմից հետո
վերոնշյալ
վերադասավորմանը
զուգահեռ
Ադրբեջանի ռազմական ծախսերի կտրուկ աճի
մեջ։ 2011 թ. արդեն աճող ռազմական հռետորաբանությանը զուգահեռ [12, էջ 2 ;10, էջ 76; 13, էջ
70] Ադրբեջանի ռազմական ծախսերը հասան
պետության ՀՆԱ-ի մոտ 20%-ին, կամ 3.1-.3.3
մլրդ դոլարի, որից 1.4-ը ուղղված էր ժամանակակից սպառազինության գնմանը1: Կարելի է
1

2013 թ. հայտնի դարձավ Ռուսաստանից Ադրբեջանին
մոտ 1 մլրդ դոլար արժողությամբ սպառազինության վաճառքի մասին: Բացի այդ՝ ըստ Ռազմ․ ինֆոյի «2010-2011ին կնքվել ու մասամբ իրականացվել են [Ռուսաստանից]
Ադրբեջանին 2 դիվիզիոն Ս-300ՊՄՈւ-2 զենիթահրթիռային
համակարգի, «Տոռ-2ՄԷ» զենիթահրթիռային կոմպլեքսի մի
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նաև նկատել ռազմական ուժի կիրառման մտադրությունների աճ այն հանգամանքում, որ
օրինակ 2007 թ. Ադրբեջանի Ազգային անվտանգության ռազմավարության մեջ բացակայում է
ռազմական ուժի կիրառման մասին հիշատակում, մինչդեռ 2010 թ. Ռազմական դոկտրինը
վերապահում է նման իրավունք [10, էջ 80-81]:
Աճող ռազմական հռետորաբանության և
սպառազինությունների արդիականացմանը զուգահեռ, հատկապես 2010 թ. սկսած նկատելիորեն սկսեցին աճել սահմանային միջադեպերը,
դիվերսիոն գործողությունները և ռազմական
սադրանքները, որոնք տարեցտարի մեծացնում
էին թե՛ զոհերի քանակը, թե՛ կիրառվող զինատեսակների հզորությունը, թե՛ մարտական գործողությունների աշխարհագրությունը՝ ներառելով ոչ միայն ԼՂՀ շփման գիծը, այլ նաև հայադրբեջանական սահմանը [12, էջեր 3-5; 14; 15]։
Մոսկվայի հռչակագրով մեկնարկած ՌԴ-ի
կողմից միջնորդական ջանքերի ակտիվացման
այս փուլի գագաթնակետ և վախճան կարելի է
համարել 2011 թ. կազանյան բանակցությունները, որտեղ ՀՀ-ն, համաձայն պաշտոնական
հաղորդագրությունների՝ պատրաստ էր փոխձիջման միջոցով նվազեցնել արտաքին սպառնալիքների մակարդակը, սակայն գործընթացը
տորպեդահարվեց Ադրբեջանի կողմից [16]։
Ռուս-վրացական պատերազմի արդյունքները թե՛ Հայաստանին, թե՛ Թուրքիային պարտադրել էին վերանայել երկկողմ հարաբերություններում արտաքին քաղաքական իրենց
դրդապատճառներն ու մոտեցումները։ Մինչ
պատերազմի
արդյունքում
այս
չափման
վերափոխման քննարկմանն անցնելը, հարկ է
նշել, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների
կարգավորմանն ուղված որոշ քայլեր2 ձեռնարկվել էին դեռևս պատերազմին անմիջապես
նախորդած շրջանում, իսկ արդեն պատերազմի
հետևաքները միայն արագացրին արդեն սկսված
գործընթացները։ Այսպես կոչված «Ֆուտբոլային
դիվանագիտությունը» նպատակ ուներ առանց
նախապայմանների հաստատել դիվանագիտական հարաբերություններ, բացել հայթուրքական սահմանը և զարգացնել երկկողմ
հարաբերությունները [17, 18]: Թուրքիայի համար Հայաստանի հետ հակամարտային հարաբերությունների փոխարինումը համագործակցայինով կարող էր բարձրացնել տարածաշրջանում իր հարաբերական հզորությունը՝
բարձրացնելով վերջինիս ներկայությունն ու

ազդեցությունը Հարավային Կովկասում։ Նման
հաշվարկը հիմնված էր Վրաստանի տարածքով
հաղորդակցությունների անհուսալիության պայմաններում դրանց բազմազանեցման անհրաժեշտության [19], եվրոինտեգրման` որպես արտաքին քաղաքական առաջնահերթության [7, էջ
61], ինչպես նաև մի շարք տնտեսական նկատառումների վրա [13, էջեր 75-76; 20]։ Բացի
այդ, Թուրքիայի տարածաշրջանային ազդեցության բարձրացմանը, որը կարող էր լինել
հարաբերությունների կարգավորման հնարավոր
արդյունք,
տարբեր
դրդապատճառներով
համընկնում էր նաև Թուրքիայի արևմտյան
գործընկերների (հակակշռել տարածաշրջանում
ՌԴ-ի ազդեցությանը [21]) և ՌԴ-ի շահերին
(թուրքական
ներկայության
գերադասումը
ամերիկյանին [9, էջ 9; 22, էջ 24; 23, էջ 2], Վրաստանի իզոլացում [23, էջեր 1-2, 5; 7, էջեր 59-62])։
Միևնույն ժամանակ Թուրքիան, ընդունելով
տարածաշրջանում սեփական հարաբերական
հզորության դեռևս սահմանափակ լինելու
հանգամանքը, պատերազմի ընթացքում և
դրանից հետո հաշվի էր նստում տարածաշրջանում Ռուսաստանի գերակա շահերի հետ,
ինչպես օրինակ պատերազմի ընթացքում չեզոք
դիրք պահպանելով [24, էջ 11] կամ սահմանափակելով Ամերիկյան հումանիտար նավերի
մուտքը Սեւ ծով` ըստ Մոնտրոյի կոնվենցիայի
[22, էջ 28]։ Սակայն փորձելով խուսափել տարածաշրջանում կրտսեր գործընկերոջ կարգավիճակից [23, էջ 15] և ինստիտուցիոնալիզացնել
սեփական ազդեցությունն ու հավասար կարգավիճակը՝ վերոնշյալ շահերի հետ համահունչ
վարչապետ Էրդողանը Մոսկվայում հայտարարեց Համագործակցության եւ կայունության
տարածաշրջանային պլատֆորմի նախաձեռնության և «Ֆուտբոլային դիվանագիտության»
մասին, որոնց տապալման3 հիմնական պատճառները (Ադրբեջանի և հետագայում Թուրքիայի կողմից կարգավորման գործնթացի կապումը Ղարաբաղյան հակամարտության լուծմանը, Թուրքիայի էներգետիկ կախվածությունը
Ադրբեջանից [21, էջ 20], տարածքային հիմնախնդիրների պատճառով Վրաստանի անհամաձայնությունը, Արևմուտքի մեկուսացումը պլատֆորմից [23, էջ 7-8], Թուրքիայի վերադարձը
նախապայմանների առաջադրման քաղաքականությանը [25] և այլն) մատնանշում են թուրքական ուղղությամբ ՀՀ արտաքին սպառնալիքները մեղմելու հնարավորության պատուհանի փակումը։ Ավելին, ի թիվս այլ գործոնների,
ռուս-վրացական պատերազմի հետևանքով
տարածաշրջանում սկիզբ առած անվտանգային
բնույթի գործընթացները շղթայաբար հանգեց-

քանի մարտկոց, 60 միավոր Մի-17 և 24 նմուշ Մի-35Մ
հարվածային ուղղաթիռների տրամադրումը՝ ընդհանուր
առմամբ 3 մլրդ դոլար արժողությամբ» [38]:
2
Մինչ այդ կողմերի միջև բանակցություններ են ընթացել
Շվեյցարիայում իսկ Հայաստան-Թուրքիա ֆուտբոլային
խաղի հրավերը Սերժ Սարգսյանը ուղարկել էր դեռևս
պատերազմից առաջ [23, էջ 9; 7, էջ 61]։

3
Կարգավորման գործընթացի և պլատֆորմի մասին տե՛ս
[33, 17, 39]:
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հարաբերությունները։ [24, էջ 9] Սակայն,
ակնհայտորեն այս գործոնը բարձրացնում էր
Ադրբեջանի հարաբերական կարևորությունը
Ռուսաստանի համար [20, էջ 14]՝ որպես կոմերցիոն գործընկերոջ (որի հետ, ի տարբերություն
ՀՀ-ի, գործարքները կնքվում էին միջազգային
շուկայական գներով), ինչպես նաև լեգիտիմացնում թե՛ ՌԴ դերը՝ որպես անկողմնակալ միջնորդի, թե՛ Հայաստանում տեղակայված սեփական սպառազինության արդիականացումը [9, էջ
6]։ Բացի այդ, Ադրբեջանի տարածաշրջանային
հարաբերական կարևորությունը ՌԴ-ի համար
աճել էր նաև պատերազմի արդյունքում Վրաստանի կորստով, և անկախ Հայասատնի հետ
կապող ինստիտուցիոնալ կապերից (ՀԱՊԿ)՝
ՌԴ շահերից չէր բխում Ադրբեջանի հնարավոր
մերձեցումը տարածշրջանային այլ ուժերի հետ՝
ի հակակշիռ ՌԴ-ին [31, էջ 18-20, 32]։ Նեոռեալիստական տարածաշրջանային չափման
այս միտումը բացասական ազդեցություն ունեցավ Հայասատանի դաշինքային քաղաքականության վրա, որը ծառայում էր որպես ռազմաքաղաքական սպառնալիքների բալանսավորող
միջոց, որովհետև ՌԴ-ի համար սեփական
տարածաշրջանային շահերի հրամայականով
պայմանավորված Ադրբեջանի հարաբերական
կարևորության աճը անուղղակիորեն հանգեցնում էր ո՛չ միայն Ադրբեջանի հետ սպառազինության մրցավազքի խորացմանը, այլ նաև
դաշնակից պետությունների միջև խորացնում էր
երրորդ պետության` Ադրբեջանի հանդեպ ընկալումների և վերաբերմունքի տարբերությունը՝ էլ
ավելի տեղափոխելով ՌԴ-ի առաջնային դերը
դաշնակցից դեպի արդար միջնորդի տիրույթ։
Այս միտումը, համակցված Թուրքիայի տարածաշրջանային ներգրավածության աճի ու թուրքադրբեջանական ռազմաքաղաքական ներուժի
խթանման հանգամանքով, Հայաստանին (և
Ռուսաստանին)
պարտադրում
էին
գնալ
այնպիսի քայլերի, որոնք էլ ավելի պետք է
բարձրացնեին դաշինքային հարաբերությունների մակարդակը և Հայասատանի hարաբերական աշխարհաքաղաքական նշանակությունը
Ռուսաստանի համար՝ ինչի դրսևորումներից են
2010 թ. Հայաստանում տեղակայված ռազմաբազայի պայմանագրի ժամկետի երկարաձգման
մասին N5 արձանագրության կնքումը [33, էջեր
88-89]4, 2013 թ. «Ռուսաստանի և Հայաստանի
միջև ռազմատեխնիկական համագործակցության զարգացման» վերաբերյալ համաձայնագրի
կնքումը, ավելի վաղ նշված ենթակառուցված-

րին թե՛ թուրքական, թե՛ Ադրբեջանական ուղղություններով ՀՀ արտաքին սպառնալիքների
աճին։ Այս չափման ռազմաքաղաքական սպառնալիքի գնահատման մեջ որպես հետպատերազմյան շղթայական գործընթացի պայմանական շրջադարձային կետ անհրաժեշտ է նաև
հաշվի առնել 2010 թ. ամռանը Թուրքիայի եւ
Ադրբեջանի միջեւ կնքված «Ռազմավարական
գործընկերության եւ փոխօգնության մասին»
պայմանագիրը, ըստ որի կողմերը պարտավորվում են «առկա բոլոր հնարավորությունների
կիրառմամբ» [26, էջ 70] պաշտպանել միմյանց
հարձակման կամ ագրեսիայի պարագայում,
ինչպես նաև համապարփակ կերպով զարգացնել
ռազմական համագործակցությունը [27, էջ 222]։
Ինչպե՞ս է ՀՀ արտաքին և ՌԴ-ի հետ
դաշինքային
քաղաքականությունը`
որպես
սպառնալիքների հավասարակշռման գործիք
արձագանքել և վերափոխվել 2008 թ. ռուսվրացական պատերազմի արդյունքում ի հայտ
եկած կամ ձևափոխված տարածաշրջանային
չափման այս սպառնալիքներին։ Նախ, բացի
վերոնշյալ հաղորդակցային բնույթի սպառնալիքներից, տարածքային հակամարտություններում
սկզբունքայնության
հրամայական
ունեցող Հայաստանին պատերազմը անմիջականորեն
կանգնեցրեց
ռազմավարական
գործընկեր-հարևանի
և
դաշնակցի
միջև
մանևրելու ճգնաժամի առաջ՝ մի կողմից հումանիտար աջակցություն ցուցաբերելով Վրաստանին և խուսափելով պատերազմի մեջ ներքաշվելուց, մյուս կողմից միանալով ՀԱՊԿ
հայտարարությանը, որը քննադատում էր
ՆԱՏՕ-ի արևելյան ընդլայնումը, Վրաստանի
կողմից հակամարտությանը ռազմական լուծում
տալու փորձը և աջակցում ՌԴ-ի ջանքերը
Հարավային Օսեթիայում և Աբխազիայում
անվտանգության
հաստատման
հարցում՝
առանց ճանաչելու դրանց անկախությունը [28]։
Ինչպես փոքր ինչ չափազնացված և տարածաշրջանում
Թուրքիայի
կարևորությունը
ստորադասելով նախանշել էր Զբիգնև Բժեզինսկին՝ Վրաստանի տարածքով կասպիան էներգակիրների արտահանմանն ուղղված սպառնալիքի
դեպքում, ինչը ի ցույց դրեց պատերազմը,
«Ադրբեջանը
Մոսկվային
ենթարկվելու
այլընտրանք չի ունենա» [29]։ Պատերազմին հաջորդած զարգացումների արդյունքում Ադրբեջան-Ռուսասատան
հարաբերություններում
վերոնշյալ մերձեցումը ընդգծվում էր նաև նույն
ժամանակահատվածում Ռուսաստանից ռազմական գնումների զգալի աճով, ինչն ըստ
ռուսական կողմի՝ թույլ էր տալիս կառավարելի
դարձնել սպառազինությունների մրցավազքը
[30] որպես հակամարտող կողմերի միջև փոխզսպիչ գործոն։ Պատերազմի արդյունքում
բարելավվեցին նաև ՌԴ-ԱՀ էներգետիկ փոխ-
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Ըստ արձանագրության՝ ռազմաբազայի տեղակայումը
երկարաձգվեց մինչև 2045 թ.,։ Դրա պատասխանատվության գոտին նախկին ԽՍՀՄ սահմաններից ընդլայնվում էր
ու ներառում ՀՀ ամբողջ տարածքը և ռուսական կողմը
ստանձնում էր հայկական զինուժի արդիականացման
պարտավորություն [40, 25]։
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ված տարածաշրջանային համակարգ ստեղծելու
մասին» համաձայնագիրը [35]` հայկական
կողմին հնարավորություն տալով օգտվել Ս-300
զենիթահրթիռային համալիրներից և 4-րդ
սերնդի կործանիչներից [36, էջ 79], ինչպես նաև
ձեռք բերվեց պայմանավորվածություն 200 մլն
դոլար վարկային ծավոլով ռուսական զենքի
գնման համար։
Ինչ
վերաբերում
է
սպառնալիքների
աշխարհագրական մերձավորության չափմանը,
ապա բացի հեռահար զինատեսակների փոխզսպման գործոնից, այս ժամանակաշրջանում
աշխարհագրական նշանակության զգալի փոփոխություններ չեն եղել, բացառությամբ 2014 թ.
հունիսին Նախիջևանի սահմանում հայկական
մի քանի գերիշխող դիրքերի հիմնումից [37] և
շփման գծում Ադրբեջանական մարտական
հենակետերի
կահավորման
մակարդակի
բարելավումներից։ Այնուամենայնիվ, վերոնշյալ
ներքին կառուցվածքային խնդիրների համատեքստում առնվազն երկարաժամկետ հեռանկարում հայ-ադրբեջանական պաշպտապնողական-հարձակողական կարողությունների հարաբերակցությունը մատնանշում էր սպառազինությունների մրցավազքում Հայաստանի
անբարենպաստ դիրքերը։
Այսպիսով, հայ-ռուսական հարաբերությունների` հետ-ռուս-վրացական պատերազմի
տարածաշրջանային չափումները ունեցել են
հիմնականում սահմանափակող ազդեցություն,
չնայած դրան անմիջապես հաջորդած կարճաժամկետ հեռանկարում բացված սպառնալիքների նվազեցման պատուհին։ Կարելի է
ամփոփել պատերազմի ուղիղ և անուղղակի
հետևանքները (ինչպես նաև այս չափման այլ
գործոններ, որոնք ի հայտ են եկել կամ
ձևափոխվել են 2008-2016 թթ. ընթացքում՝
անկախ պատերազմից)՝ փորձելով դասակարգել
դրանք ըստ ՀՀ արտաքին դաշինքային
քաղաքականությունը
խթանող
կամ
սահմանափակող բնույթի։
Ուղիղ-սահմանափակող՝
 Հակամարտող ռազմավարական գործընկեր-հարևանի և դաշնակցի միջև պատերազմական հարաբերությունների ու սեփական
շահերի ճգնաժամային կառավարում։
 Հաղորդակցությունների սահմանափակում, որի արդյքունքում...
Ուղիղ-խթանող՝
 ....Հաղորդակցությունների
բազմազանեցման քաղաքականության ակտիվացում։
 Տարածաշրջանի աշխարհաքաղաքական
և տնտեսական կարևության հանդեպ միջազգային ուշադրության աճ։
Անուղղակի-խթանող՝

քային գործարքները, Ղրիմի ճգնաժամից հետո
միջազգային
հարթակներում
քաղաքական
աջակցությունը, ՄՄ-ին և ԵԱՏՄ-ին անդամակցությունը։
Այսպիսով, ռուս-վրացական պատերազմի
ուղղակի կամ անուղղակի հետևանքով տարածաշրջանային դերակատարների շահերի և ՀՀ
անվտանգային միջավայրի վերափոխումները՝
այն է Ռուսաստանի համար Ադրբեջանի
տարածաշրջանային
նշանակության
աճը,
Թուրքիայի
շահերի
ակտիվ
ընդլայնումը
Հարավային
Կովկասում,
Ադրբեջանի
(և
Թուրքիայի) կողմից Հայաստանի և Արցախի
հանդեպ սպառնալիքների մեծացումը խորացրին
ՀՀ արտաքին սպառնալիքների սաստկությունը՝
ստիպելով նոր մակարդակի հասցնել ՌԴ-ի հետ
դաշինքային հարաբերությունները (մեծացնելով
ենթադաշնակցման ասիմետրիան)՝ վերոնշյալ
սպառնալիքները
առնվազն
կարճաժամկետ
հեռանկարում արդյունավետ բալանսավորելու
նպատակով։ Երկարաժամկետ կտրվածքում
վերոնշյալ
նեոռեալիստական
միտումների
պահպանումը նշանակում էր սպառնալիքի
մակարդակի շարունակական աճ, մինչդեռ
դաշինքային
հարաբերությունները՝
որպես
սպառնալիքների արտաքին բալանսավորման
գործիք առավել սահմանափակ են՝ հաշվի
առնելով դրանց խորացման ինստիտուցիոնալ
հնարավորությունների սահմանները, ՀՀ ներքին
կառուցվածքային սահմանափակումները, ՌԴ-ի՝
հակամարտության կարգավորման միջնորդ
կողմ լինելու հանգամանքը և այլն։
Միևնույն ժամանակ, նեոռեալիստական
մեկ այլ չափման մեջ՝ պաշպտապնողականհարձակողական կարողությունների հարթությունում՝ ըստ առնվազն 2011 թ. տվյալների
Հայաստանը ձեռք էր բերել 300 մմ «Սմերչ» և
«Տոչկա ՈՒ» հրթիռային համակարգեր, ինչը
կրճատում էր այդ կարողությունների տարբերությունը՝ դառնալով զսպող գործոն, քանի որ
մինչ այդ հեռահար զենքի առկայությունը
Ադրբեջանի զինանոցում բարձրացնում էր
Ադրբեջանի համար արագ և կործանիչ
պատերազմի հնարավորությունը, իսկ այս
պարագայում բարձրացում էր պատերազմի գինը
ծախս-օգուտ հաշվարկում [13, էջեր 71-72]: Այս
համատեքստում հարկ է նաև նշել տվյալ
ժամանակահատվածում փորձագետների կողմից դեռևս չճշտված, բայց հավանական
համարվող Իսկանդեր օպերատիվ մարտավարական հրթիռային համալիրի մատակարարումը
ՌԴ-ից կամ առնվազն դրա վերաբերյալ
համաձայնության ձեռք բերումը [34]։ 2015 թ.
կնքվեց «Հայաստանի Հանրապետության և
Ռուսաստանի Դաշնության միջև Հավաքական
անվտանգության կովկասյան տարածաշրջանում հակաօդային պաշտպանության միավոր-
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 Արցախյան հակամարտության լուծմանն
ուղղված միջազգային միջնորդական ջանքերի
ակտիվացում։
 Ադրբեջանի տեսանկյունից հակամարտության՝ ռազմական ճանապարհով լուծման
աննպատակահարմար նախադեպի հաստատում։
Սպառազինությունների
մրցավազքի
արդյունքում (իհարկե, սա անուղղակի-խթանող
գործոն է) ռազմատեխնիկական արդիականացում և վերազինում։
Անուղղակի-սահմանափակող՝
 Ռուսաստանի համար Ադրբեջանի տարածաշրջանային դերի աճ։
 Ադրբեջանական բանակի ինտենսիվ
զինում և արդիականացում, ռազմական հռետորաբանության և սահմանային միջադեպերի
կտրուկ աճ։
 Որի արդյունքում սպառազինությունների հյուծիչ մրցավազքի մեջ ներքաշում և
Ադրբեջանի աննախադեպ զինում։
 Հարավային Կովկասում Թուրքիայի
ներկայության աճ։
 Թուրք-Ադրբեջանական
ռազմաքաղաքական հարաբերությունների կոնսոլիդացիա և
զարգացում։
Այսպիսով, կարելի է ամփոփել, որ 2008-2016
թթ. ընթացքում նեոռեալիստական բնույթի
վերոնշյալ
չափումների
գերակշիռ
մասը
բացասական ազդեցություն են ունեցել ոչ միան
հայ-ռուսական հարաբերությունների վրա, այլև
ՀՀ արտաքին քաղաքականության վրա ընդհանրապես։ Տարածաշրջանային չափման մեջ տարածաշրջանային սպառնալիքների հաղթահարման հետպատերազմական պատուհանը արագ
փակվեց՝ արդյունքում անուղղակիորեն հանգեցնելով ոչ թե ավելի քիչ, այլ ավելի շատ
սպառնալիքների, որոնք էլ, իրենց հերթին, առաջ
քաշեցին
ենթադաշնակցման
խորացման
հրամայականը։
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Բժշկական ծառայությունների մատուցման իրավական հիմախնդիրները
փոխպատվաստման ոլորտում
Մարտիրոսյան Տ. Լ.
Հայ-Ռուսական համալսարանի իրավունքի և քաղաքագիտության ինստիտուտի քաղաքացիական
իրավունքի և քաղաքացիկան դատավարության ամբիոնի հայցորդ (Երևան, ՀՀ)
tatevik-martirosyan@mail.ru
Ամփոփում. Սույն հոդվածը նվիրված է փոխպատվաստման ոլորտում բժշկական ծառայությունների
մատուցմանը: Ուսումնասիրվում եմ բժշկական ծառայությունների մատուցման պայմանագրից բխող
իրավահարաբերությունները բժշկական հաստատության, դոնորի և ռեցիպիենտի միջև: Հոդվածում
քննարկվում են նաև պարտադիր բժշկական ապահովագրության խնդիրները: Առաջարկվում են բժշկական
ծառայությունների մատուցման ոլորտում փոխպատվաստման վերաբերյալ իրավական կարգավորման
կատարելագործման ուղիները:
Հանգուցաբառեր՝ պայմանագիր, ծառայություն, փոխպատվաստում, բժշկական հաստատություն, դոնոր,
պարտադիր բժշկական ապահովագրություն

Трансплантология на начальном этапе
своего становления рассматривалась учеными,
как научный эксперимент, что являлось причиной отсутствия нормативной базы в этой
области. Указанная область имела специфические черты в связи с тем, что являлась неотъемлемый частью медицины. Правовое регулирование трансплантологии была и остается
взаимосвязанной с развитием медицинского
законодательства. В современном мире трансплантология рассматривается, как отрасль
медицинской науки, предназначенная для
спасения жизни людей (пациентов). Именно это

вызвала необходимость усовершенствования
законодательства в этой области. В настоящее
время в РФ основными законодательными
актами регулирующими сферу трансплантологии являются ФЗ от 21.11 от 21.11.2011 г. «Об
основах охраны здоровья граждан в РФ» [1],
Закон РФ от 22.12.1992 г. «О трансплантации
органов и (или) тканей человека» (Закон о
трансплантации) [2] и от 09.06.1993 г. № 5142-1
«О донорстве крови и ее компонентов» [3]. В РА
Закон «О трансплантации человеческих органов
и тканей» был принят 16.04.2002 году [4].
Необходимо отметить, что правоотношения
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складывающие по поводу трансплантации
возникают исключительно между медицинским
учреждением и пациентом.
Мнение ученых по поводу правовой
сущности указанных отношений разделяется.
Некоторые авторы считают, что в этих
правоотношениях есть элементы публичного
регулирования, так как основой оказанием
медицинской помощи выступает административный акт. Другие считают, что вышеуказанные
правоотношения регулируются нормами частого
права, так как пациент в любой момент может
отказаться от медицинской помощи, медицинское учреждение в свою очередь тоже может
в случае нарушения пациентом законных
требований лечебного учреждения отказать в
медицинской помощи. На наш взгляд основой
правоотношений по трансплантологии являются
частно-правовые нормы, которые регулируют
правоотношения возникающие при предоставлении медицинской помощи. Содержание
медицинской услуги составляет не орган как
вещь, а поведение участников данных правоотношений, возникающие между участниками
трансплантации (донором, реципиентом и медицинским учреждением), так как трансплантация
является средством спасения жизни человека и
изъятие органа у донора осуществляется в целях
пересадки. Только с помощью трансплантации
возможно достижение необходимого результата.
Предмет договора по оказанию медицинских
услуг по трансплантации является непосредственно услуга по пересадке органов, оказываемая
пациенту. Объектом данных правоотношений
является медицинские мероприятия направленные на восстановления здоровья пациента.
Так как медицинская помощь, оказываемая на
основании данного договора, содержит риск
наступления отрицательных последствий для
реципиента, поэтому и ответственность должна
быть повышенной. В договоре об оказании
медицинских услуг о трансплантологии необходимо разделять ответственность врача и
медицинского учреждения. Несмотря на то что,
вред причиненный жизни и здоровью реципиента возмещает медицинское учреждение.
Однако, в вопросах ответственности медицинского сотрудника действуют общие правила
деликтной ответственности, которые устанавливают полный состава гражданского правонарушения. Обоснованно, то что инициатором
заключения договора на оказание медицинских
услуг по трансплантации является пациент.
Офертой в данном случае необходимо считать
заявление пациента, которую можно считать
односторонней сделкой с отменительным условием. Акцептом тут будет считаться решение

комиссии медицинского учреждения, которая
основана
на
сведениях
медицинской
документации
на
оказание
медицинской
помощи.
На наш взгляд для всестороннего
исследования темы «Оказания медицинских
услуг в области трансплантологии» необходимо
выделить этапы становления организационноправовых начал оказания медицинских услуг как
в РА так и РФ. Также необходимо разграничивать термины «медицинская услуга» и «медицинская помощь». Установленно, что в
медицины термин «медицинской услуги» возникла несравненно позднее. Следует отметить,
что данный термин связан со становлением
платных медицинских услуг и потребностью
правового регулирования оснований здравоохранения. Можно сделать вывод, что оказание
медицинской помощи по большей части
регулируется нормами публичного права. Что
касается предоставления медицинских услуг, то
они регулируются нормами частного права. На
наш взгляд термин «медицинская помощь»
является более широкой, нежели термин
«медицинская услуга». Одновременно в некоторых случаях термин «медицинская услуга»
может трактоваться более широко, чем «медицинская помощь». Это касается тех случаев,
когда в процессе получения медицинской
помощи кроме мер, направленных на лечение
пациента, ему предоставляются дополнительные
сервисные услуги. Можно сделать вывод, что
несмотря на то, что эти два понятия имеют
пересечения, есть необходимость их разграничивать. Это обусловлено потребностью правового оснащения процесса оказания платных
медицинских услуг учреждениями государственной формы собственности [5].
Следует отметить, что в России платная
трансплантология запрещена законом. В статье
1-ой Законе о трансплантации прямо указано,
что органы и (или) ткани человека не могут быть
предметом купли-продажи и их продажа влечет
уголовную ответственность. В статье 15-ой того
же Закона уточняется, что медицинскому учреждению, имевшему разрешение по проведению
операции по изъятию и заготовке у умершего
органов и (или) тканей, запрещено осуществление их продажи. Считаем, что необходимо
разделять понятие платного донорства (купляпродажа человеческих органов), от понятия
предоставления возмездных медицинских услуг.
В первом случае в качестве предмета договора
выступает орган человека (ст.454 ГК РФ), а во
втором случае речь идет о предоставлении
платных медицинских услуг (ст.779 ГК РФ).
Выходит, что пациент не платит за
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лицензию на совершение медицинской деятельности, включая услуги по хирургии трансплантации органов и(или) тканей человека». Порядок
содержит также нормы, регулирующие деятельность по изъятию, хранению органов и(или)
тканей человека: – правила организации деятельности отделения хирургического по координации донорства органов и(или) тканей человека; –
рекомендуемые штатные нормативы отделения
хирургического по координации донорства органов и(или) тканей человека; – стандарт оснащения отделения хирургического по координации
донорства органов и(или) тканей человека.
Однако в данном порядке не предусмотрены
положения, которые регулировали бы стадии работ по изъятию органов и(или) тканей человека
для трансплантации. Однако из-за отсутствия
стандартов их оснащения на практике возникают
трудности при лицензировании медицинских
учреждений для осуществления услуг по трансплантации органов [9].
В РФ действует страховой полис обязательного медицинского страхования. Полис выдается
всем гражданам РФ, иностранным гражданам,
проживающих на постоянной основе в РФ и
лицам без гражданства. Исключение составляют
военнослужащие у которых медицина оплачивается за счет бюджетных средств. Иностранцы
и лица без гражданства получают полис на срок
действия разрешение на их временное проживание.
Возвращаясь к Армении следует отметить,
что тут начиная с 1997 года был введен список
важнейших услуг в сфере медицины, предоставляющий возможность в пределах госзаказа
оказывать населению страны бесплатное медицинское обслуживание. За последнии годы
существенно расширились услуги данного
пакета [10]. А именно, в него были включены
онкологические услуги, оперативное лечение
острого ишемического инсульта головного
мозга, лечение острых случаев инфаркта сердечной мышцы с использованием специальных
стендов с лекарственным покрытием [11]. Медицинские услуги детям от 7 до 18 лет также
вошли в указанный список [12]. Однако, как
следует из представленного выше списка, услуги
по трансплантологии не нашли место в данном
списке. Это на наш взгляд является пробелом в
медицинском законодательстве. Следующей
проблемой является отсутствие обязательного
медицинского страхования. Считаем, что внедрение обязательного медицинского страхования
будет являться основным механизмом, который
разрешит проблемы в этой области. Названая
система будет опираться на социальной справедливости с применением принципа богатые

пересаженный орган, но оплачивает за услугу
[6]. В настоящее время в РФ операции по трансплантации пациентам могут осуществляться
исключительно в государственных медицинских
учреждениях на основании выделенных государственных квот, то есть за счет бюджетных
средств. Отметим, что по закону частные
медицинские учреждения не имеют право на
получение лицензий на трансплантацию. Из
выше представленного следует, что в законодательстве РФ хотя и нет прямого запрета на
предоставления подобных услуг на платной
основе, однако механизмы для осуществления
этих услуг на платной основе также
отсутствуют. Также, четко не урегулирован
вопрос ведения листа ожиданий для лиц,
которые являются иностранными гражданами.
Например, в Белоруссии предусмотрены
отдельные листы ожиданий для своих граждан и
для иностранных граждан. То есть, если орган не
подойдет ни одному гражданину Белоруссии,
который ждет очереди, то этот орган могут
передать иностранному гражданину (не более
10% проводимых пересадок). Тут также вопрос
не идет о купле-прадаже органов и оплате
подлежит непосредственно медицинское вмешательство по пересадке. В РФ трансплантация
бесплатна для своих граждан, однако если
расценивать ее как медицинскую услугу, то она
может предоставляться для иностранных граждан на платной основе. Однако, следует отметить, что некоторые медицинские учреждения
против этой позиции. Например, НМИЦ В.И
Шумакова объявила на своем сайте, что проводит иностранным гражданам только родственные пересадки [7]. На наш взгляд причиной
данной позиции является опасение медицинских
работников о возможности квалификации
операций по трансплантации в качестве куплипродажи органов и (или) тканей человека.
Тормозом для оказания платных медицинских
услуг в РФ можно считать дело московских
трансплантологов 2003 года [8]. Считаем, что
это является положительной динамикой и
медицинские услуги в данной области должны
осуществляться на безвозмездной основе, так
как операции подобного вида являются дорогостоящими и недоступными для многих слоев
населения.
В настоящий момент в РФ существует
Порядок оказания медицинской помощи по
профилю «хирургия (трансплантация органов
и(или) тканей человека)», который был утвержден приказом Минздрава РФ от 31 октября 2012
г. № 567н. Названый порядок определяет
правила оказания медицинской помощи в
медицинских учреждениях, которые имеют
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платят за социально необеспеченных. То есть
необходимо создать такую систему страхования
медицинских услуг, которая будет доступна
всему населению страны без исключения.
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Հանգուցաբառեր՝ միջազգային իրավունք, միջազգային իրավահամակարգ, միջազգային
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Аннотация. Данная научная статья посвящена современной международной системе. В рамках представленной
темы изучается и разъясняется, как внутринациональные законодательные изменения могут повлиять на
международную правовую систему. Важность и значение выбора данной темы обусловлены ситуацией в мире,
продолжающимися нарушениями норм международного права, ослаблением международной безопасности и
нацелены на представление создания новых правовых механизмов в созданной системе.
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Abstract. This scientific article is devoted to the contemporary international legal system. Within the scope of the
represented subject matter it is being researched and clarified, how the domestic legislative amendments can influence
on international legal system. The importance and significance of the choice of the subject is conditioned by the world
order, ongoing breaches of the norms of international law, the weakening of international security and is aimed to
represent new legislative regulations and the creation of the legal mechanisms in the existing system.
Keywords: international law, international legal system, international organizations, UN, security and defense.

այլև խաղաղ բնակչության դեմ բռնությունները,
կազմակերպված հանցագործությունը, ահաբեկչությունը և զանգվածային զենքերը: Դրանք
ներառում են նաև աղքատությունը, մահացու
վարակիչ
հիվանդությունները
և շրջակա
միջավայրի քայքայումը, քանի որ դրանք կարող
են հավասարապես աղետալի լինել: Այս բոլոր
սպառնալիքները
կարող
են
հանգեցնել
մարդկանց մահվան կամ նվազեցնել նրանց
գոյատևման
հնարավորությունները
մեծ
տարածքներում: Դրանք բոլորը կարող են
խաթարել պետությունը ՝ որպես միջազգային
համակարգի հիմնական միավոր:
Ավելին, հեղինակները նշում են, որ
«միջազգային անվտանգության» հայեցակարգն
իր հերթին ենթադրում է «միջազգային
հարաբերությունների այնպիսի վերափոխում, որի
դեպքում յուրաքանչյուր պետություն կունենար
խաղաղության անձեռնմխելիության երաշխիք կամ
առնվազն խաղաղության ցանկացած խախտում»։
Միջազգային անվտանգությունը ենթադրում է
յուրաքանչյուր պետության` անվտանգության

Աշխարհն արմատապես փոխվում է,
փոխվում են օրենսդրական կարգավորում
պահանջող ոլորտները, առաջ են գալիս և
զարգանում այնպիսի ոլորտներ, որոնց մասին
դեռ ոչ վաղ անցյալում մարդիկ չէին էլ կարող
պատկերացնել և որոնց համապատասխան
փոխվում են նաև ներազգային օրենսդրությունները։Այս շրջանառությունից անմասն չի կարող
մնալ
միջազգային
իրավունքը:
Գործող
միջազգային կարգի շրջանակներում ինքնիշխան
պետությունները շարունակում են գերիշխող
դեր ունենալ, և ուժն է մնում որոշիչ դերում:
Միջազգային անվտանգության ինստիտուտը իր լիիրավ ամրագրումն է գտել
միջազգային հանրային իրավունքի նորմերում և
սկզբունքներում։ Ի թիվս այլ ստանդարտների,
վերջինիս կարելի է համարել մարդու իրավունքի
ոլորտում ժամակակից միջազգային իրավունքի
հիմնաքարերից մեկը։ 21-րդ դարում խաղաղությանն ու անվտանգությանը սպառնացող
վտանգները ներառում են ոչ միայն միջազգային
պատերազմներն ու հակամարտությունները,
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ցանկացած համապատասխան համակարգի
դիմելու իրավունք, ինչպես նաև յուրաքանչյուր
պետության իրավական պարտավորություն`
այդպիսի համակարգեր պահպանելու համար:
Հեղինակներն ավելացնում են՝ ինչպես Գլխավոր
ասամբլեան հայտարարեց. «ազգային և միջազգային անվտանգությունը գնալով փոխկապակցված
են դառնում, ինչը, իր հերթին, որոշում է պետությունների կողմից միջազգային անվտանգության
նկատմամբ համակողմանի և համագործակցային
մոտեցման անհրաժեշտությունը» [1, էջ 111]:
Հեղինակները նշում են, որ «Միջազգային
անվտանգության հայեցակարգը ավանդաբար
դիտարկվում էր որպես պետական անվտանգության խնդիրներից մեկը: Այնուամենայնիվ, վերջին
տարիներին ձևավորվեց լրացուցիչ հայեցակարգ՝
մարդու անվտանգության հայեցակարգը, որն
ընդունում է, որ սպառնալիքները կարող են ոչ
միայն բխել պետություններից և ոչ պետական
դերակատարներից, այլ նաև ուղղված լինել ինչպես
պետությունների, այնպես էլ ժողովուրդների
անվտանգության դեմ» [2]:
Որքա՞ն կարևոր են միջազգային անվտանգության համար զարգացող սպառնալիքները
միջազգային իրավական կարգի ապագայի
համար: Լոնդոնի Քինգի քոլեջի քաղաքականության ինստիտուտի պրոֆեսոր Նիկ Բաթլերն
այս հարցերին անդրադարձել է «Կլիմայի
փոփոխության դեմ գործողությունը ինքնապաշտպանություն է և ոչ ալտրուիզմ» հոդվածում, որը
հրապարակվել է Financial Times-ում 2015
թվականի հոկտեմբերի 20-ին: Վերջինս նշում է,
որ 2015-ի հոկտեմբերի կեսերին Փարիզի
Ռազմական
դպրոցում
ռազմական
և
քաղաքացիական առաջնորդները քննարկեցին
կլիմայի փոփոխության ռիսկերը, ինչպես նաև
դրա
ազդեցությունը
պաշտպանական
և
անվտանգության ոլորտներում ՝ Ֆրանսիայի
Սենատի և Սենատի համատեղ կազմակերպած
սեմինարի ընթացքում: Այս ռիսկերից շատերը
քաջ հայտնի էին՝ մի կողմից որոշ շրջաններում
անապատացման
հնարավորություն,
ջրի
սակավություն, որը բերեց բերքի նվազեցման և
սննդի պակասի, իսկ մյուս կողմից` ջրհեղեղների
և օդի ջերմաստիճանի հանկարծակի փոփոխությունների հավանականությունը։ Մեկ այլ
կարևոր խնդիր էր աղտոտման հետևանքով
հիվանդությունների
և
համաճարակների
տարածման վտանգը:
2011 թ. Փետրվարի 2-ին ՄԱԿ-ի գլխավոր
քարտուղար Պան Գի Մունը Օքսֆորդի համալսարանում անցկացրեց Սիրիլ Ֆոսթերի հիշատակի չորրորդ դասախոսությունը` «Մարդկանց
և ՄԱԿ-ի պաշտպանությունը 21-րդ դարում»
թեմայով: Նա նշել է, որ «Միավորված ազգերի
կազմակերպության հիմնադիր հայրերը հասկացել
են, որ ինքնիշխանությունը պարտականություններ

է պարտադրում, այն է ՝ մարդկանց կարիքները,
պատերազմներից և բռնաճնշումներից պաշտպանելն ապահովելու պարտավորություններ: Երբ այդ
պարտավորությունները չեն կատարվում, միջազգային հանրության բարոյական պարտքն է մտածել
մարդկանց պաշտպանության համար միջոցներ
ձեռնարկելու իր պատասխանատվության կատարման մասին»: [3]
Ինչպես նշում է ՄԱԿ գլխավոր քարտուղար
Պան Գի Մունը. «Մարդկանց պաշտպանելու
խնդիրը ոչ պարզ է, ոչ էլ հեշտ: Մեզ միշտ չէ, որ
հաջողվում է: Բայց մենք պետք է անընդհատ
դրական առաջընթաց գրանցենք: Սա մեր
անհատական և հավաքական պատասխանատվությունն է: Ինձ պես մարդիկ (որպես գլխավոր
քարտուղար) և աշխարհի առաջնորդները բարոյական և քաղաքական պատասխանատվություն են
կրում մարդկանց պաշտպանելու համար»: Նա
շարունակեց. «Մեր առջև ծառացած մարտահրավերների բնույթը փոխվել է, սակայն միջազգային
խաղաղությունն ու անվտանգությունը պահպանելու մեր հիմնական պարտականությունը մնում է
նույնը: Դանդաղ, բայց հաստատ, երբեմն
փորձության և սխալի միջոցով մենք սովորեցինք
օգտագործել այն գործիքները, որոնք Խարտիան
մեր տրամադրության տակ է դնում նոր եղանակով ՝
հարմարվելով փոփոխվող պայմաններին: Այս
էվոլյուցիայի համատեքստում անհրաժեշտություն
առաջացավ ապահովել մարդկանց պաշտպանության հայեցակարգի գործնական իրականացումը»:
«Անկասկած, - ընդունեց գլխավոր քարտուղարը,
ՄԱԿ-ը պետք է ավելի արդյունավետ կատարի
պաշտպանելու
իր
պարտականությունը
...
Պաշտպանության լավագույն ձևը կանխարգելիչ
միջոցներն են: Կանխարգելիչ միջոցառումները
փրկում են կյանքեր, ինչպես նաև ռեսուրսներ» [4]:
ՄԱԿ-ը, նրա խոսքով, «ընդունում է, որ մարդկանց
պաշտպանությունը
առանցքային
է
նրա
նպատակների և սկզբունքների համար»։
Միավորված ազգերի կազմակերպությունը
հանրային կարգի համապարփակ համակարգ է:
Չնայած որոշումներ կայացնելու բազմակողմանի մեխանիզմի թուլություններին, այն բխում
է այն բանից, որ Կազմակերպությունը ուժի
մենաշնորհ ունի, ինչպես նաև կրում է խաղաղության խախտման, խաղաղության սպառնալիքների հետ կապված հարկադրանքի միջոցների
ընդունման հիմնական պատասխանատվությունը: ագրեսիայի գործողություններ: Առանձին անդամ պետություններ ունեն անհատական
կամ կոլեկտիվ ինքնապաշտպանության բացառիկ իրավունք: Տարածաշրջանային կազմակերպությունների դեպքում Անվտանգության
խորհուրդը, որոշակի պայմաններով, լիազորում
է համապատասխան կազմակերպություններին
կատարողական գործողություններ կատարելու
իրավասությունը:
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2.ՄԱԿ-ի Մարդու իրավունքների գերագույն հանձնակատարի կողմից հրապարակված
պաշտպանության մասին ահազանգերը,
3.Տարածաշրջանային
կազմակերպությունների կողմից ձեռնարկված։

Հարկադիր միջոցները կարող են ներառել
պետության դեմ համայնքի անունից ուժի
կիրառում: Միևնույն ժամանակ, խաղաղապահ
գործողությունների թույլտվության պրակտիկան
զարգացել է այն պայմանով, որ այն պետությունը, որի տարածքում նախատեսվում է
իրականացնել նման գործողություն, տալիս է իր
համաձայնությունը: Վերջին ժամանաշրջանում,
երբեմն տեղի է ունենում մի կողմից
խաղաղապահ
գործունեությանն
առնչվող
գործառույթների և մյուս կողմից հարկադրանքի
միջոցների շփոթում, որոնք հանգեցրել են
աղետալի արդյունքների [5, էջ706]:
Հաշվի առնելով վերոգրյալը գտնում ենք, որ
միջազգային իրավունքը պետք է փոխակերպի
միջազգային անվտանգության և պաշտպանության օրենքի: Անվտանգության և պաշտպանության նոր միջազգային օրենքի հիմքերն
արդեն դրված են: Դրանք ներառում են.
1.Անվտանգության խորհրդի մանդատը`
ՄԱԿ-ի կանոնադրության 7-րդ գլխի համաձայն.
Անվտանգության խորհուրդը պետք է դառնա
համաշխարհային գործադիր մարմին:
2.Միավորված ազգերի կազմակերպության
Գլխավոր քարտուղարի լիազորությունները՝
Կանոնադրության 99-րդ հոդվածի համաձայն.
Գլխավոր քարտուղարը պետք է ավելի
նախաձեռնող լինի Անվտանգության խորհրդին,
այդ թվում՝ իրավական բնույթի, դիմումներ
ներկայացնելով՝ Կանոնադրության 99-րդ հոդվածի համաձայն:
3.ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի մանդատը`
ներկայացնել առաջարկություններ` զուգորդված
սովորական միջազգային իրավունքի մշակման
գործընթացի հետ. որը լայն կոնսենսուսի հիման
վրա կարող է վերածվել սովորական միջազգային
իրավունքի նորմերի:
4.Արդարադատության միջազգային դատարանի մեկնաբանող գործառույթները` պարզաբանելով օրենքի դերը ժամանակակից հասարակության պայմաններին հարմարվելու հարցում.
Մարդու և նրա շրջակա միջավայրի անվտանգությունն ու պաշտպանությունն ապահովելու
նպատակով համագործակցության վերաբերյալ
պետությունների պարտավորությունները:
Բացի այդ, կան պայմաններ հետևյալ
ոլորտներում գործունեության իրականացման
համար, դրանք են.
1.ՄԱԿ-ի գործակալությունների ղեկավարների կողմից հրապարակված անվտանգության
հայտարարությունները,

Ի՞նչ ուղղությամբ միջազգային հանրությունը կգնա դեպի միջազգային իրավունքի այս
վերաիմաստավորումը՝
անվտանգության
և
մարդու պաշտպանության նոր մարտահրավերներին դիմակայելու համար: Որպես առաջին
քայլ՝ ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհուրդը
կարող է հրատապ բանավեճ անցկացնել՝
անվտանգության և պաշտպանության նոր
միջազգային օրենքի անհրաժեշտության վերաբերյալ: Անվտանգության խորհրդի անդամը
կարող է ներկայացնել հայեցակարգային
փաստաթուղթ և նման բանավեճ անցկացնելու
նախաձեռնություն ցուցաբերել: Բացյի այդ շատ
կարևոր են համարում, օրեցօր զարգացող նոր
իրավական համակարգերին զուգահեռ, նոր
միջազգային
կառույցների
ստեղծումը։
Վերջիներս կքայլեն ժամանակին զուգընթաց և
դրանց արդյունավետությունը կլինի շատ ավելի
բարձր։
Օգտագործված գրականության ցանկ
1.
2.
3.
4.
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Королевство
Нидерландов
(нидерл.
Koninkrijk der Nederlanden, англ. Kingdom of the
Netherlands), государство в Северо-Западной
Европе – Нидерланды (нидерл. Nederland) и
заморскими территориями автономным образованием состоящем из двух групп островов в
Карибском море – Нидерландскими Антильскими островами (нидерл. Nederlandse Antillen,
англ. Netherlands Antilles) и имеющим особый
статус карибским островом Аруба (нидерл.
Aruba, англ. Aruba). Нидерланды делятся на 12
провинций, провинции делятся на 355 общин
(нидерл. gemeenten) и 3 особые общины (нидерл.
bijzondere gemeenten) – часть голландских
островных территорий в Карибском море:
Бонайре, Саба и Синт-Эстатиус. Столица и
крупнейший город – Амстердам.

История, география, церковь, образование
Первые сведения об армянах в Нидерландах
относится к первой половине IV в. Согласно
латинским мартирологам, некоему священнику
по имени Серватий1, а по некоторым армянским
источникам – Серовбе [5, с. 414], родившемуся в
Армении, во время паломничества в Иерусалим
1

Св. Серватиус (нидерл. Sint Servaas, лат. Servatius, арм.
Սբ. Սերվատիուս / Սերովբե, нем. Servatius) (ок. 320,
Армения – 13.05.384, Маастрихт).
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Servatii [16], указывают на то, что Серватий был
двоюродным братом Иоанна Крестителя, и,
таким образом, являлся дальним родственником
Иисуса. Аналогичная история имеется и у
Григория Турского [12].
Согласно собранию христианских легенд и
занимательных житий святых, составленному
около 1290 г. епископом Генуи доминиканцем
Иаковом Ворагинским частично по письменным
источникам, частично на основе фольклорных
преданий изначально именуемом «Legenda
Sanctorum» (Святые Сказания) впоследствии
названным «Золотая легенда» (лат. Legenda
Aurea) [13; 19] – дедушка Святого Саврастия
Элиуд был братом матери Иоанна Крестителя –
Праведной Елисаветы, которая была племянницей Святой Анны – матери Девы Марии. А
Святая Анна после смерти мужа Иоакима еще
дважды выходила замуж за Клеопа, брата
первого мужа и Саломийя. От каждого родив по
дочери нареченной Марией.
Tribimum Annae – концепция трех браков
Анны, будучи очень популярной в европейском
средневековье, вплоть до середины XVI века,
когда ее осудили на Тридентском соборе,
отражена во множестве произведений живописи
посвященных иконографии Святой родни. На
одном из таких произведений, в левом нижнем
углу помещен и фактический родственник
Святой Серватий. Оно хранится в сокровищнице
базилики Святого Серватия в Маастрихте.

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 Тонгерен (ныне в бельгийской
провинции Лимбург, рядом с нидерландской).
Став первым епископом в этих землях вполне
может считаться равноапостольным, а произошло это до 345 г. [15].
Благодаря двухчастной агиографии «Actus
Sancti Servatii», состоящей из «Vita» (житие) и
«Miracula» (чудеса), составленной на латыни в
1066-1080-х гг. бенедиктинским монахом
Йокундой [16] 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 – Эдесию, где
вел переговоры с римским императором
Константином II.
По прибытии из паломничества в Рим в 381382 гг. Серватий, из опасения нашествия варваров, переносит епископскую кафедру в Маастрихт, где через два года в 384 г. скончался [12,
с. 33].
На месте захоронения святого была построена деревянная церковь. В 550 г. ее заменили на
каменную, именуемую Magnum Templum. К
этому времени относится обустроенный и
сохранившийся до наших дней склеп, ставший
на протяжении веков местом паломничества. В
дальнейшем вся церковь многократно перестраивалась. Так что базилика Святого Серватия в
Маастрихте дошла до нас в виде перестроек и
дополнений XIV-XV вв.
Мощи епископа и некоторые личные вещи
по сей день хранятся в кафедральном соборе
Маастрихта в базилике св. Серватия (см.
Таблицу-перечень), а частица мощей находится
в православном храме Воскресения Христова
города Брюсселя.
В литературе встречается как Серватий
Армянин [11, с. 284-285], но чаще Серватиус
Тонгеренский или Маастрихтский.
Личность епископа Тонгерена Серватия на
протяжении веков обросла легендами. Наиболее
ранние, сохранившиеся в агиографии Vita Sancti

«Родня святой Анны» (нидерл. De maagschap van de
Heilige Anna). Вестфальская панель, ок. 1480 г.
(Сокровищница базилики Св. Серватия, Маастрихт).

Будучи епископом, Серватий, возможно,
был основателем нескольких ранних христианских церквей в епархии Тонгерен. Двумя кандидатами являются базилики Богоматери в
Тонгерен и в Маастрихте. В случае с церковью в
бельгийском Тонгерене, традиционное утверждение было подтверждено раскопками в 1980-х
годах, которые обнаружили под средневековой
базиликой остатки церкви IV века. Вполне
возможно именно она и служила епархиальной
кафедрой. Происхождение же церкви в
Маастрихте раскопками пока не подтверждено и
остается неясным.
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Серватиус считается покровителем нидерландских городов Маастрихт и Схейндел, а
также бельгийского города Гримберген.
Серватиусу посвящены культовые сооружения не только в Нидерландах (Маастрихт,
Схейндел) и Бельгии (Гримберген, Льеж), но и
Германии (Зигбург, Кведлинбург2), Индонезии
(Кампунг Савах3), Шри-Ланке (Матара4).
Например, в Маастрихте Православная
Церковь, принадлежащая Русскому Экзархату
Вселенского Патриархата Константинополя,
также посвящена Святому Серватию.

Средиземное море, где центром восточной
торговли уже долгое время был Ливорно, куда
преимущественно армяне привозили товары из
Персии и Леванта. Здесь голландцы устраивают
филиалы своих фирм5, что превратило Ливорно
в опорный пункт голландской торговли в
средиземноморском регионе [10, с. 308; 24, с.
118]. Армяно-голландские торговые связи стали
более активными после подписания в 1612 г.
договора между обосновавшейся в Средиземном
море Голландией и Портой [7, с. 47; 22, с. 4],
регулировавшего, в первую очередь, торговлю и
судоходство [24, с. 62], благодаря которому
голландские суда беспрепятственно заходили в
порта Османской империи, среди которых
центральное место занимал порт Смирны, города, ставшего в XVII в. практически армянским
[1, с. 405]. Поскольку в ту эпоху Средиземное
море кишело пиратами, зачастую торговые
корабли шли в сопровождении военных судов.
Например, консул в Смирне отчитался о том, что
5 мая 1693 г. вышедший в море «Coopman van
Armenien» (Купец Армении) в сопровождении
военного корабля «Gelderland» 6 анваря
благополучно добрался до Смирны [7, с. 57].

***
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].
В XVI в. армянские торговцы начинают
обосновываться в Амстердаме. Селятся они в
основном в пригороде «Oostermarkt» (Восточный
рынок),
впоследствии
именуемом
«Nicumarkt», а также на улицах ведущих к нему,
в частности на ул. «Boomsloot» [2, с. 731].
Примечательно, что вплоть до XIX в. мало что
изменилось. Так в марсельской газете
«Արմէնիա» (Армения) в нескольких номерах от
1887 года опубликован перевод из амстердамской газеты об армянах в Голландии, где
описывается
местонахождение
армянской
церкви, и поныне находящейся в описанном
выше районе [9, № 12, с. 3].
Аракел Сарухан в своей книге об армянах в
Голландии пишет, что в 1560-65-х гг. армяне в
Амстердаме, кроме всего прочего занимались
продажей жемчуга и алмазов, указывая в примечании, что «в одном старом иллюстрированном
альбоме имеется изображение одного человека в
восточной
одежде,
которая
подписана
“Армяне, продающие в Амстердаме большую
алмазную добычу” Armenier die ta Amsterdam
groote diamante loot verkoopen. Catal. Muller, IV,
4166» [7, с. 45].
В 1609 г. в Антверпене между Испанией и
Нидерландами было заключено так называемое
Двенадцатилетнее перемирие (1609-1621) создавшее предпосылки для проникновения и
укрепления голландского торгового флота в

Питер ван Мейс
(нид. Pieter van Mase)
(1650 – 1703/1723)
Сцена в итальянской гавани.
Между 1671 и 1703 гг.
Холст, масло, 82,8 x 101,5 см
(Частная коллекция).
Слева фрагмент картины

Надо отметить, что этот корабль упоминался не в первый раз. О нем сообщалось опять в
консульском отчете, что ожидается прибытие в
Смирну трех кораблей из Голландии, в числе
которых кроме «Coopman van Armenien» был

2

В Кведлинбургской сокровищнице хранятся важные
реликвии святого Серватия.
3
Церковь Св. Серватиуса в Кампунг Савах, в день своего
основания (6.10.1996), получила мощи Серватиуса из
Маастрихта.
4
Колледж Св. Серватиуса – школа для мальчиков основана
в 1897 г. бельгийским священником отцом Августом
Стандартом

5

К 1625 г. уже имелось более 40 крупных контор, для чего
и была основана Коллегия уполномоченных торговли
Леванта [22, с. 7].
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еще и «Coopman van Persien», по всей видимости
принадлежавший армянам из Персии [7, с. 57].
Одним из основных товаров был персидский шелк, торговля которым была в руках
армянских предприятий получивших торговые
привилегии от иранского шаха после переселения им в 1605 г. армянского населения Восточной Армении в глубь Ирана во время персидскотурецкой войны [14]. Эти торговые предприятия,
ведущие торговлю от Исфахана до Московии, и
от Сингапура до Амстердама, стали основывать
в столице Голландии свои торговые дома. Как
следствие, в 1626 г. упоминается некий армянин
Исаак Шамир, который был переводчиком
между голландцами и персами [2, с. 731]6.

печати купцов: Сархада, Захара, Огана, Маркоса,
Петроса и Овакима [18, с. 96]. В первом
приближении бросается в глаза совпадение имен
в списках – Сархад и Захар.
Необходимо отметить, что на первых порах
армяне, будучи приезжими либо из Персии, либо
из Турци, воспринимались местными как персы
или турки. Даже в дальнейшем, когда была
построена церковь местные ее часто называли
“персидской” [7, с. 50]. Кроме того, армяне
приезжающие для торговли одевались на восточный манер. Об этом и о том, что армянские купцы на торговых площадях Амстердама, не были
единичными случаями, свидетельствуют картины нидерландских художников тех времен.

Геррит Адриансзон
Беркхейде
(нид. Gerrit Adriaensz
Berckheyde) (1638-1698)
«Площадь Дам в
Амстердаме», 1668 г.
Холст, масло, 70 х 110 см
(Royal Museum of Fine
Arts Antwerp)
Слева фрагмент картины
левого нижнего угла

Яков ван дер Улфт
(нид. Jacob van der Ulft)
(1621/1627–1689)
«Площадь Дам в
Амстердаме с новой
строящейся ратушей».
Холст, масло, 81 x 100 см
(Rijksmuseum, Amsterdam)
Слева фрагмент картины
левого нижнего угла

Согласно двум разным источникам относящимся к 1627 г. имеется целый перечень имен
армянских купцов Амстердама. В первом, голландском источнике, упоминается всего двое:
Богдан Сархад и Ян Захар (нид. GODGE SARHADT
en JAN SACHARIAS) [22, с. 7], во втором – договоре7 хранящемся в музее города Ливорно уже
шестеро, где вместо подписей стоят именные
6

Эта информация имеющаяся у Ачаряна, по всей видимости взята у Николаса де Рёвера, автора четырехтомного сочинения, третий том которого начинается с главы посвященной истории армянской колонии Амстердама [22, с. 119], где в том же контексте говорится о еврейском маклере
Исааке Шамисе (нид. Joodschen makelaar ISAAK CHAMYS)
[22, с. 4] помогавшем армянам [7, с. 50; 22, с. 7].
7
Договор от 21 ноября 1627 г. между армянскими купцами
Амстердама и голландским капитаном корабля, написан на
голландском, но озаглавлен на итальянском: “Contratto fatto
tra Jan Steen e gli Armenij in Amstlodamme” [7, с. 49].

Эмануэль де Витте (нидерл. Emanuel de Witte) (16171692), «Двор Амстердамской фондовой биржи»,
1653, масло по дереву, 49 х 47.5 см.
(Museum Boijmans Van Beuningen)
Слева фрагмент левого нижнего угла
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ствующие работы Николаса де Рёвера и Аракела
Сарухана, «в Амстердаме проживало более 70
армянских семей, в большинстве своем торговцев или представителей торговых домов других
стран» [1, с. 405; 7, с. 49].
К тому времени начавшая формироваться
община в 1630-53 гг. пополнилась армянами из
Речи Посполитой. Узнав о крепнувшей общине в
1658 г. в Амстердам прибыл Маттевос Цареци
для создания типографии, где в 1660 г. была
напечатана первая книга «Йисус ворди» (арм.
Յիսուս որդի, букв. Иисус сын). Однако через 2
года Маттевос умер. В 1664 г. сюда из Ливорно
прибыл брат его напарника Аветиса – Воскан
Ереванци, который взявшись за дело издал множество книг на армянском, но в 1670 г. перевез
типографию во Францию, где в 1674 г. скончался. В 1685 г. опять в Амстердаме типографию
открыл Маттевос Ванандеци, но уже через три
года она закрылась, которая в 1695 году перешла
во владение епископу Товма Ванандеци. После
его смерти некий Лазар продолжил дело вплоть
до 1717 г. [2, с. 732].
В 1713 г. в Амстердаме у мерии была
выкуплена земля под строительство армянской
церкви, которая была построена и освящена в
честь Святого Духа в 1714 г., став первой
культовой постройкой Армянской Апостольской
церкви (ААЦ) на территории нынешнего
Королевства Нидерландов.

Геррит Адриансзон
Беркхейде (нид. Gerrit
Adriaensz Berckheyde)
(1638-1698)
«Ратуша на площади Дам,
Амстердам». 1693 г.
Холст, масло, 53 x 63,5 см
(Rijksmuseum, Amsterdam)
Справа фрагмент картины
в центре нижней части

Ян де Бейгер (нид. Jan de Beijer) (1703-1780),
«Армянская церковь на Кром Боомслот в
Амстердаме» (нид. De Armeense kerk aan de Krom
Boomssloot te Amsterdam),
1755 г., холст, масло, 40.7 x 35.2 см.
(Collectie Atlas Splitgerber)

Каспар Нетшер (нидерл. Caspar Netscher) (1639-1684),
«Молодой армянин прислонившийся к окну»
1639, масло по дереву, 21,0 x 16,5 см

В XIX в. после наполеоновских войн
армянская община сильно поредела и была на
грани исчезновения. С уменьшением армянской
общины 3 августа 1873 года по указу Католикоса

В середине XVII в. по утверждению профессора А. Г. Абраамяна, ссылающегося на соответ-
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Всех армян Геворга IV здание было выставлено
на продажу. 9 марта 1874 г. продано за 10 000
флоринов католикам [22, с. 18].
Современная община начала формироваться
за счет беженцев после абдулгамидовских избиений, начавшихся в Османской империи в 189496 гг., продолжившейся резни в Кемалистской
Турции в годы Первой мировой войны (1914-18)
и насильственного выселения армян Киликии
(1921-22).
Община окончательно сформировалась
после Второй мировой войны. В 1948 г. из
Индонезии (бывшей Голландской Ост-Индии)
прибыли 50 семей освобожденных из созданного
японцами концентрационного лагеря для армян
юго-восточной Азии.
На протяжении всей второй половины XX в.
армяне-эмигранты небольшими волнами прибывали в Нидерланды. Так, в 1956 г. прибыли из
Греции, в 1963 г. – из Ирана, в 60-х гг. – из разных городов Турции (ок. 400 чел.), в 70-х гг. –
Ливана и из сел Ширинак и Йоздат Диарбекирского р-на Турции (ок. 800 чел.), в нач. 90-х гг. –
из Ирака, во второй пол. 90-х гг. – из России и
Армении.
На 2003 г. в Нидерландах проживало ок. 7
тыс. армян, в основном живущих в Амстердаме,
Алмело, Амерсфорте, незначительное же количество проживает в Гааге, Лейдене, Ротердаме и
др. городах [5, с. 415].
По данным посольства РА в Нидерландах,
на 2020 г. проживает порядка 40 тыс. армян.
Церковь. Образование.
Первая культовая постройка Армянской
Апостольской церкви (ААЦ) – церковь Св. Духа
в Амстердаме, построеная в 1714 г. и проданная
в 1874 г., была выкуплена в 1986 г., в ноябре
1989 г. переосвящена, а затем реставрирована в
2009-2013 гг.
В 1991 г. в городе Алмело армянской
общиной было приобретено школьное здание,
одно из помещений которого было оборудовно
под молельное. В мае 1993 г. оно было освящено
как церковь Св. Григория Просвятителя [5, с.
416]. Самая молодая церковь – церковь Св.
Иоанна Предтечи находится в Маастрихте, была
освящена 26 января 2013 г.
Таким образом, на сегодняшний день в
Нидерландах действуют три армянские церкви,
при каждой из которых есть воскресная школа.
Духовное правление Голландии ААЦ создана в 1989 году с центром в церкви Св. Духа в
Амстердаме при патриаршем представительстве
Восточной Европы.
Армяно-католическая и евангелистская
общины отсутствуют.

Организации. СМИ.
Национальную жизнь общины организовывает церковь и культурные союзы. Практически
во всех городах, где имеются мало мальские
общины, действуют учебно-просветительские,
культурные организации, юношеские скаутские
отряды,
спортивные
группы
и
клубы,
организуются курсы армянского языка для
курдско- и турко-язычных армян.
Первая общественная организация нового
времени – «Общество армян Голландии» (арм.
Հալլանդահայերի ընկերություն) создана в 1960х гг. С тех пор создано большое количество
указанных выше организаций.
Имеется ряд армянских сайтов.
Разное
15 февраля 2018 г. Нижняя палата парламента Королевства Нидерландов приняла решение признать геноцидом массовые убийства
армян в Османской империи в 1915 г. Отдельной
резолюцией постановила, что 24 апреля 2018 г.
член правительства страны будет присутствовать на поминальных мероприятиях в Ереване
и в дальнейшем представитель кабинета ми-
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нистров Нидерландов должен будет учавствовать на таких мероприятиях каждые пять лет.
6 октября 2020 г. в связи с агрессией
Азербайджана против Республики Арцах и
вмешательства Турции на стороне агрессора
парламент Королевства Нидерландов принял
резолюцию, осуждающую военную риторику
Турции.
16 Июня 2021 г. парламент Королевства
Нидерландов принял резолюцию с требованием
освободить армянских военнопленных и мирных
жителей. В резолюции, в частности говорится:
«Поскольку было подписано перемирие между
Арменией и Азербайджаном при посредничестве

России, которое включает обмен телами пленных, заложников, и других задержанных и телами погибших, поскольку Женевская конвенция
(III) об обращении с пленными обязывают
Армению и Азербайджан освободить их сразу
после окончания военных действий, Поскольку
эти страны обязаны достойно обращаться с
пленными, защищать арестованных гражданских лиц, Запротоколировав, что Азербайджан
все еще не освободил всех армянских пленных.
Призывает министра оказать давление на
Азербайджан в (Европейском) совете для того,
чтобы немедленно репатриировать всех
задержанных и захваченных в плен армян».

«Интерьер Армянской церкви в Амстердаме», (нид. Interieur van de Armeense kerk in Amsterdam)
гравер: Каспар Якобс. Филипс (нид. Caspar Jacobsz. Philips),
рисовальщик: по Питеру Вагенаару (нид. Pieter Wagenaar (II)) (1758-1821)
1783, бумага, офорт, 22,2 × 36,2 см
(Rijksmuseum, Amsterdam, номер объекта RP-P-1911-3149)
Гравюра использовалась в качестве первой странице с разворотом в третьем томе четырехтомника:
Uit onze oude Amstelstad. Schetsen en Tafereelen betreffende de geschiedenis der veste, het leven en de zeden harer
vroegere bewoners. Door Mr. N. DE ROEVER, Archivaris van Amsterdam. – Amsterdam: S.L.Van Looy. DERDF (3)
bundel. 1891. [22].
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Таблица-перечень памятников архитектуры и топонимики
н/
н

Объект

Наименование

Адрес, контакты

Год

Вид, координаты

Amsterdam9

166310
30.01.1714
Рест.
1747,
1749.
В 1874
продана
католикам
Выкуплена в 1986
Осв. 1989
Рест.
2009-2013

Не сохранилась

Noord-Holland 8
1.

2.

церковь

церковь

3.

лапидарная
надпись

4.

лапидарная
надпись

Св. Карапет

Св. Духа

Строительная на
латинском11 и
реставрационная
трехстрочная на
армянском12
языке
реставрационная
четырехстрочная
на армянском13
языке

1011 GW Amsterdam
Krom Boomssloot 22,
Armeens-Apostolische
kerk van de H. Geest,
Tel.: +31 20 620 1107 ·
www.armeensekerk.org

Там же
Находится над парадным
входом в церковь
Св. Духа

1714
1749

Там же
Находится над
внутренним входом в
церковь Св. Духа

1749

8

Северная Голландия (нидерл. Noord-Holland) – провинция на западе Нидерландов. Административный центр – Харлем.
Амстердaм (нидерл. Amsterdam) – столица Нидерландов. Расположен в провинции Северная Голландия.
10
Построил Захарий, сын Давида из Джуги. Лапидарная строительная надпись в 1672 г., была перевезена в Марсель
Восканом Ереванским. Ныне хранится в церкви Свв. Саака и Месропа в Марселе.
11
ANNO 1714
12
ՎԵՐՍՏԻՆ ՆՈՐՈԳԵՑԱՒ ԴՈՒՌՍ ՛Ի ԹՈՒԻՆ ՀԱՅՈՑ :ՌՃՂԸ: (1749) ՀԱՆԴԵՐՁ ԱՍՏԻՃԱՆՕՔ : ՎԵՐԻՆ ԵՒ
ՆԵՐՔԻՆ ԵՐԻՒՔ / ԾԱԽԻՒՔ ՛Ի ՍՈՅՆ ՍԲ ՀՈԳԻ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՍՊԱՍԱՒՈՐԻ : ՄԻՆԱՍԻ ՈՐԴԻ ՅՈՎՀԱՆՆԻՍԻ
ՎԱՐԴԱՊԵՏԻ ԱՄԱՍԱՑՒՈՅ: / ՛Ի ՎԵՇՏԱՍԱՆ ԵՐՈՐԴՈՒՄ ԱՄԻ ՍՊԱՍԱՒՈՐՈՒԹԵԱՆ ԻՒՐՈՑ : ՅԻՇԱՏԱԿ ԻՒՐՆ ԵՒ
՛Զ ԻՒՐ ՆՆՋԵՑԵԱԼ ԾՆՕՂԱՑՆ
13
ՎԵՐԱՆՈՐՈԳԵՑԱՒ ԴՈՒՌՍ ՛Ի ԹՈՒՈՅ ՓՐԿՉԻՆ : 1749 : ՀԱՆԴԵՐՁ ԼԱՅՆԱՑՈՒՑՄԱՄԲ ԵՒ ԲԱՐՁՐԱՑՈՒՑՄԱՄԲ
ԳԱՒԹԻՆ / ԵՒ ՄԱՐՄԱՐՈՆԵԱՅ ՍԱԼԱԿԱՊԻՒ ԸՆԴ ՈՐՄՈՅՆ ԵՒ ԳԵՂԵՑԿԱՊԷՍ ԾԱՂԿՄԱՄԲ ԱՌԱՍՏԱՂԷՆ :
ԱՐԴԵԱՄԲ ՋՈՒՂԱ-/ՅԵՑՒՈՅ ՏԷՐ ԱՌԱՔԵԼԷՆՑ ՊՕՂՈՍԻ ՈՐԴԻ ՊԱՐՈՆ ԱՌԱՔԵԼԻՆ · ՅԻՇԱՏԱԿ ԻՒՐՆ ԵՒ ՛Զ
ԻՒՐ ՀԱՆԳՈՒՑԵԱԼ ԾԸ/ՆՕՂ ՛Զ ՀՕՐՆ ՊՕՂՈՍԻՆ ԵՒ ՛Զ ԿԵՆԴԱՆԻ ՄՕՐՆ ՎԱԼԷԴԱՅԻՆ :
9
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5.

6.

7.

8.

9.

алтарь

центральный

Там же
Находится в центре
алтарной части церкви
Св. Духа

престол

Там же
Находится слева от
алтарной части церкви
Св. Духа

хачкар

В память жертв
Геноцида армян

Amsterdam
Вмонтирован в стену
церкви Св. Духа с
внешней стороны на на
перекрестке Keyserstraat
и Krom Boomssloot

лапидарная
надпись

Памятная
билингва
шестистрочная
на армянском14 и
четырехстрочная
на голландском15
языках

Там же
Вмонтирована под
хачкаром

мемориальная доска

Памятная
билингва
шестистрочная
на английском16
и семистрочная
на армянском 17
языках

Там же
Вмонтирована под
хачкаром

21.04.2018

14

Ի ՅԻՇԱՏԱԿ / ՍՐԲՈՅ ՆԱՀԱՏԱԿԱՑՆ ՄԵՐՈՑ / ՈՐՔ ԿԱՏԱՐԵՑԱՆ ՅԸՆԹԱՑՍ / ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ /
ՅՕՍՄԱՆԵԱՆ ԿԱՍԵՐՈՒԹԵԱՆ / ՅԱՄԻ ՏԵԱՌՆ 1915
15
TER NAGEDACHTENIS AAN DE / SLACHTOFFERS / VAN DE ARMEENSE GENOCIDE / IN HET OTTOMAANSE RIJK
IN 1915
16
This monument on the wall of the Armenian-Apostolic Church of the Holy Spirit was / placed and consecrated on April 21, 2018
in memory of the victims of the Armenia / Genocide in the Ottoman Empire in 1915. The establishment of the monument was /
initiated and organized by the St. Grigor Narekatsi Foundation Amsterdam and was / made possible by the support of the Armenian
diaspora in The Netherlands, numerous Armenian abroad and empathetic Dutch citizens.
17
Հայ Առաքոլական Սուրբ Հոգի եկեղեցու պատի այս հուշարձանը տեղադրվել / և օծվել է 2018 թ. ապրիլի 21-ին ի
հիշատակ 1915 թ. Օսմանյան / կայսրությունում Հայոց Ցեղասպանության զոհերի: Հուշարձանի / տեղադրումը
նախաձեռնվել և ի կատար է ածվել Ամստերդամի Սբ. Գրիգոր / Նարեկացի հիմնադրամի կողմից և իրականացվել է
Նիդերլանդների / հայկական համայնքի, այլ երկրների բազմաթիվ հայերի և Նիդերլանդների / համակիր քաղաքացիների
աջակցության շնորհիվ:
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10.

Amsterdam
«Armeensebrug»,
(ранее ном. 293),
Находится над каналом
перед церковью
Св. Духа

Назв. с
15.05.2014

мост

армянский

11.

лапидарная
надпись

Строительная на
армянском18
языке

12.

здание

Дом милосердия

Amsterdam
Nieuwe Keizersgracht 94,

Уп. 1783

надгробие

Иоаннес Минас
Амасиаци

Amsterdam
№ 444
На кладбище “Oude Kerk
begraafplaats”

1768

мемориал19

в память о
погибших в годы
Первой и Второй
мировых войн
армянах
[4, с. 24]

Amsterdam
1097 GA Betondorp,
Kruislaan 126,
На кладбище “De Nieuwe
Ooster begraafplaats”

24.09.2010

хачкар

в память о
жертвах
Геноцида армян
[3, с. 83]

надгробие

Эпитафия
билингва на
армянском20 и
нидерландском21
языке

13.

14.

15.

16.

Amsterdam
Находится на цельном
камне под окном одного
из зданий,

Amsterdam
Установлен рядом с
предыдущим
мемориалом,

Там же
На кладбище

18

1765

2010

11.02.2004

Ա Պ / А = ՅԱՄԻ ՏԵԱՌՆ 1765 = P
Автор – армянский скульптор, проживающий в Голландии Эдуард Арутюнян.
20
ԱՍՏ ՀԱՆԳՉԻ / ՏԷՐ ՄԱՆՈՒԷԼ ՎՐԴ. ԵՐԿԱԹԵԱՆ / Հոգեւոր հովիւ Հոլլանտահայոց 1992 - 2004 / Ծնեալ 11 – 9 – 1954
Վախճանեալ 11 – 2 – 2004 / Սիրելիներ, սիրեցէք զմիմեանս, զի սէրն յԱստուծմէ է, ? քանզի Աստուած սէր է. ( Ա Հավհ. Դ.7 )
21
PRIESTER / MANUEL YERGATIAN / * 11 – 9 – 1954 † 11 – 2 – 2004 / Geliefden, laten wij elkander liefhebben, / ant de liefde
is uit God; want God is liefde. (I Joh. 4:7)
19
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Zuid-Holland22
17.

18.

Capelle aan den Ijssel23

памятник

родник

памятник

в память павших
вo Второй
Мировой войне
[3, с. 82]

Capelle aan den Ijssel

мемориальная доска

Две строки на
нидерландском
24
языке

Там же
Закреплена на лицевой
стороне постамента
памятника

памятник

в память
французских
войнов павших
вo Второй
Мировой войне
/автор Е.
Арутюнян/
[3, с. 84]

мемориал

в память армян
борцов сопротивления расстреляных немцами
9.12.1944
[3, с. 85]

Middelharnis 25
Havenhoofd (gemeente
Goeree-Overflakkee)

лапидарная
надпись

Многострочная
памятная на
нидерландском26
языке с
перечнем имен

Там же
Находится на камне
установленном первым в
левой части мемориала

09.2010

24.05.2011
19.

20.

21.

22.

Capelle aan den Ijssel
Установлен на дороге
при выезде из города,

22
Южная Голландия (нидерл. Zuid-Holland) – провинция на западе Нидерландов. Административный центр – Гаага,
крупнейший город – Роттердам.
23
Капелле-ан-ден-Эйссел (нидерл. Capelle aan den IJssel) – город и община в провинции Южная Голландия.
24
De bron des levens / Kunstenaar E. Arutjnian
25
Мидделхарнис (нидерл. Middelharnis) – город в общине Гуре-Оверфлакке (нидерл. Goeree-Overflakkee) провинции
Южная Голландия.
26
NA EEN MISLUNTE ONTVLUCHTINGSPOGING / MAAR DE / GEALLIEEROEM, / ZIJN DOOR DE DUITSCHERS / OP 9
DEC. 1944 / TE MIDDELHARNIS CFUSILEEDR / DE ARMENEN: / GRISCHA INGENIEUR; RUBEN INGENIEUR /
WALODJA INGENIEUR; GORA INGENIEUR / SASCHA INGENIEUR; HEIRAPET STUDENT / HRATSCHIK JOURNALIST
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23.

хачкар

/автор Е.
Арутюнян/

24.

лапидарная
надпись

На армянском
языке27

Там же
Установлен в правой
части мемориала
Там же
Находится в нижней
части хачкара вокруг
розетки

2004

5482 HL Schijndel29
Vicaris van Alphenstraat
16,
Sint Servatiuskerk,

1839

Amersfoort31
Leusderkwartier,
Armenian graves at
Maranatha cemetery

XX в.

Noord-Brabant28

25.

церковь

Св. Серватиуса

Utrecht30

26.

27
28

надгробья

Армянская
секция на
кладбище

ՈՂԲԱՄ ՄԵՌԵԼՈՑ / ԿՈՉԵՄ ԱՊՐՈՂԱՑ

Северный Брабант (нидерл. Noord-Brabant) – провинция на юге Нидерландов. Столица – Хертогенбос.
29
Схейндел (Schijndel) – город и бывший муниципалитет в провинции Северный Брабант на юге Нидерландов.
30
Утрехт (нидерл. Utrecht) – провинция в центре Нидерландов. Административный центр и крупнейший город – Утрехт.
31
Амерсфорт (нидерл. Amersfoort) – город и община в провинции Утрехт.
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Limburg 32

27.

базилика

Св. Серватия

6211 TC Maastricht33
Maastricht-Centrum34,
Binnenstad35
Keizer Karelplein 3,
Sint-Servaasbasiliek,
Tel.: +31 043-3212082
www.sintservaas.nl

28.

крипта

Св. Серватия

Там же
Crypten van de SintServaasbasiliek,
Находится в подвале
базилики Св. Серватия

29.

саркофаг

Св. Серватия

Там же
Находится в крипте
Св. Серватия

30.

сокровищница

IV в.

Там же
Schatkamer van de SintServaasbasiliek,
Находится в двойной или
почтовой часовне
базилики Св. Серватия

32

Лимбург (нидерл. Limburg) – провинция на юго-востоке Нидерландов. Административный центр и крупнейший город –
Маастрихт.
33
Маастрихт (нидерл. Maastricht, лимб. Mestreech, лат. Mosae Traiectum) – город, административный центр одноименной
общины и провинции Лимбург на юго-востоке Нидерландов. Состоит из 5 округов.
34
Центр Маастрихт (нидерл. Maastricht-Centrum) – один из 5 округов города. Состоит из 7 исторических районов.
35
Центр города (нидерл. Binnenstad, англ. Binnestad) – один из 7 районов округа Центр Маастрихт.
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31.

32.

33.

34.

реликварий

рака

альба

пeчать

для мощей Св.
Серватия
[4, с. 29]

Там же
Находится в
сокровищнице базилики
Св. Серватия
Borstbeeld van SintServaas

XII в.

Св. Серватия
[4, с. 30]

Там же
Находится в
сокровищнице базилики
Св. Серватия,
Noodkist

XII в.

Св. Серватия

Там же
Находится в
сокровищнице базилики
Св. Серватия,
Albe van Sint-Servaas

IV в.36

Св. Серватия

Там же
Находится в
сокровищнице базилики
Св. Серватия,
Zegel von Sint-Servaas

IV в.

35.

пакторальный крест

Св. Серватия

Там же
Находится в
сокровищнице базилики
Св. Серватия,
Borstkruis von SintServaas

36.

лапидарная
надпись

Однострочная на
латинском
37
языке

Там же
Находится на обратной
стороне креста

Св. Серватия

Там же
Находится в
сокровищнице базилики
Св. Серватия,
Steutel von Sint-Servaas

37.

ключ

36

Плащаница святого Серватия, была найдена при вскрытии гробницы святого Серватия в 726 г.
† SUB HA/C CRUCE CONTI/NENTUR RELI/QUIE/ DE LIGNO D(OMI)NI/ DE SEPULCHRO D(OMI)NI DE/.../...A
S(ANCTI) LAURENTII S(ANCTI) FELICIS EP(ISCOP)I/S(ANCTI) PAULINIEP(ISCOP)I [S](ANCTI) COR/NELII PAPE
S(AN)C(T)I/PAULINI DIA(CONI) [20, с. 178]
37
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38.

чаша

39.

паломнический посох

40.

сундук
путешественника –
переносной
алтарь

41.

42.

43.

вышивка

хачкар

лапидарная
надпись

Св. Серватия

Там же
Находится в
сокровищнице базилики
Св. Серватия,
Drinknap van Sint-Servaas

Св. Серватия
(рукоять из
слоновой кости)

Там же
Находится в
сокровищнице базилики
Св. Серватия,
het handvat van de
pelgrimsstaf van SintServaas

IX в.

Св. Серватия

Там же
Находится в
сокровищнице базилики
Св. Серватия,
Sint-Servaas reisaltaar.

IV в.

Там же
Находится в
сокровищнице базилики
Св. Серватия

XIV в.

Древнейшая из
сохранившихся
армянских
вышивок
Мараша

Подарок от
армянской общины в память о
своем соотечественнике Св.
Серватиосе
Билингва на
армянском38 и
нидерландском
языках

статуя

Св. Серватиоса
(в память 1550
летия)
[4, с. 25]

45.

улица

Монастырь Св.
Серватиоса

46.

улица

Цитадель Св.
Серватиоса

44.

Там же
Установлен у внешней
стены базилики Св.
Серватия, стороны ул.
Het Vagevuur

13.05.2016

Там же
Находится на лицевой
стороне постамента
хачкара

Там же
Находится у фонтана с
бассейном перед входом
в базилику Св. Серватия

6211 TE Maastricht,
Maastricht-Centrum,
Binnenstad,
Sint Servaasklooster
6211 NA Maastricht,
Maastricht-Centrum,
Kommelkwartier,
Sint Servaasbolwerk

1934

Протяженность: 290 м

Протяженность: 230 м

38
Հայկական այս խաչքարը նվեր է / Մաստրիխտ քաղաքին տեղի հայ համայնքի կողմից ՛ի / հիշատակ իրենց հայրենակից
Սուրբ Սերվատիուսի: 2016 Մայիս 13
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47.

48.

49.

50.

51.

52.

памятник

мост

статуя

статуя

Св. Серватиоса
[4, с. 27]

Maastricht
Находится рядом с
главным зданием
полиции

Св. Серватиоса

6221 EG Maastricht,
Maastricht-Centrum,
Находится на реке Маас,
Sint Servaasbrug

XIII в.

Св. Серватиоса

Там же
Находится на мосту Св.
Серватиоса

XIII в.

Св. Серватиоса
[4, с. 28, 29]

Maastricht
Maastricht-Centrum,
Binnenstad
Находится между ж/д
вокзалом и мостом
Серваас в нижней части
мемориального ансамбля
Св. Марии Богоматери и
четырех епископов

церковь

Св. Иоанна
Предтечи

6216 VB Maastricht
West39, Pottenberg40,
Potterieplein 50,
Surp Karapet – Armeens
Apostolische Kerk,
Tel.: +31 623-118396
www.surpkarapet.com

колодец

Св. Серватиоса
[4, с. 26]

6213 NB Maastricht,
Zuidwest42, Sint Pieter43,
Cannerweg 451,
Sint-Servaasbron

39

1981

длина: 160 м, ширина: 9 м

Осв.
26.01.2013
41

Запад (нидерл. West) – один из 5 округов Маастрихта.
Поттенберг (нидерл. Pottenberg) – один из 10 районов в округе Запад Маастрихта.
41
Ранее – католическая церковь Воскресения Христова. Передача здания армянской общине епархией Рурмонда - жест в
благодарность армянской общине Нидерландов за вклад в развитие страны, а также в память о святом Серватиусе из
Армении (Серватий Маастрихтский).
42
Юго-запад (нидерл. Zuidwest) – один из 5 округов Маастрихта
43
Св. Петр (нидерл. Sint Pieter) – один из районов в округе Юго-Запад Маастрихта.
40
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53.

лапидарная
надпись

Четырехстрочная на
нидерландском44
языке

Там же
Находится на плите у
подножья колодца

1595

54.

статуя

Св. Серватиоса

Там же
Установлена под
навесом над колодцем

1888

55.

Ограда с
воротами

Там же
Находится вокруг
колодца

1888

7602 PV Almelo46,
Vriezeveenseweg 174,
Tel.: 0546-861026
Fax: 0546-869221
www.armeensekerk.nl

2003

Overijssel45

56.

духовнокультурный
комплекс

44

EER PELGRIM DEZE HEILIGE BRON / EN HETZIJ DORST OF KOORTS U KWELLE / DRINK TOT LAFENIS EN
GENEZING / ZOO HELPE U DE H. SERVATIUS
45
Оверэйссел (нидерл. Overijssel, нидерл. н.-сакс. Oaveriessel) – провинция на востоке Нидерландов. Административный
центр – Зволле, крупнейший город – Энсхеде.
46
Альмело (нидерл. Almelo) – город в провинции Оверэйсел.
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57.

58.

59.

церковь

Св. Григория
Просвятителя

хачкар

[4, с. 85]

Там же
Установлен во дворе
духовно-культурного
комплекса

лапидарная
надпись

Многострочная
билингва на
армянском47 и
нидерландском48
языках

Там же
Находится на лицевой
стороне постамента
хачкара

хачкар

61.

школа

Воскресная
прицерковная

мемориальный
комплекс

жертвам
Геноцида армян
из 16 хачкаров
сиволизирущих
16 провинций

63.

хачкар

2003

2003

Там же
Установлен во дворе
духовно-культурного
комплекса справа от
входа в церковь Св.
Григория Просвятителя

60.

62.

Там же
Находится в правой
части духовнокультурного комплекса,
Armeense Apostolische
Kerk

Один из 16
хачкаров 49

Там же
Находится слева от
церкви
Almelo,
Genocidemonument,
Находится в левой части
духовно-культурного
комплекса напротив
церкви

Там же
Находится среди
мемориального
комплекса

47

2003

24.04.2014

24.04.2014

1915 թվ-ի / Հայոց Մեծ / Եղեռնի մէկուկէս / միլիոն անմեղ / զոհերու յիշատակին
Ter nagedachtenis / van anderhalf / miljoen onschuktige / slachtoffers van / Armenise Genocido / van 1915
49
ԱՐԱԲԿԻՐ ՍԻՍ / ՄԱՐԱՇ
48

51

Drenthe50

64.

памятник

В память о
жертвах
Геноцида армян
в 1910/1920

Nederlandse Antillen52
65.

улица

Гора Арарат

66.

парк

Парк Арарат

67.

улица

Арарат

9455 NN Assen51
De Boskamp 4,
Находится на кладбище
Begraafplaats de Boskamp

2001

Curaçao53

Willemstad54
Fleur de Marie55,
Berg Arrarat
Willemstad
Fleur de Marie,
Находится между
улицами Berg Arrarat и
Fort Nassauweg,
Virgen Di Arrarat
Willemstad
Arraratweg

50

Протяженность: 300 м

12°06'35.6" с.ш
68°55'37.6" з.д

Протяженность: 230 м

Дренте (нидерл. Drenthe) – провинция на северо-востоке Нидерландов. Административный центр – Ассен, крупнейший
город – Эммен.
51
Ассен (нидерл. Assen) – город и община, административный центр провинции Дренте.
52
Нидерландские Антильские о-ва (нидерл. Nederlandse Antillen) – две группы островов в архипелаге Малые Антильские
острова в Карибском море входящие в состав Королевства Нидерландов. Административный центр – город Виллемстад
(нидерл. Willemstad).
53
Кюрасао (нидерл. Curaçao, папьям. Kòrsou; исп. Curazao) – самый большой остров и одноименное государственное образование, расположенное на юге Карибского моря в группе Малых Антильских островов вблизи берегов Венесуэлы.
Является субъектом федерации в составе Королевства Нидерландов. Столица – город Виллемстад.
54
Виллемстад (нидерл. Willemstad) – город, административный центр Нидерландских Антильских островов.
55
Флер де Мари (нидерл. Fleur de Marie) – район города Виллемстад.
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Արցախի Խանածախ գյուղի երկու անտիպ ձեռագրեր
( XVII դարի երկրորդ կես)
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Две нетипичные рукописи села Ханацах Арцаха (вторая половина XVII века)
Арутюнян М. Г.
Старший научный сотрудник, кандидат исторических наук
Институт истории НАН РА (Ереван, РА)
marina-arutunyan@mail.ru
Аннотация: Рукописная культура занимает особое место в многовековой истории армянского народа.
Каллиграфия использовалась как вид искусства в исторической Армении с древних времен посредством
гравюры. Искусство каллиграфии начало широко распространяться в средние века. На протяжении веков в
разных частях Арцаха были созданы известные центры письма и было написано множество рукописей.
В этой статье мы в основном ссылались на две рукописи, написанные в Арцахе во второй половине 17-го века 4281, 7840, которые являются нетипичными и в настоящее время хранятся в Матенадаране Месропа Маштоца
Республики Армения.
В первой рукописи содержится подробная информация о произведении «Банк Чапав» известного армянского
церковного деятеля, теолога, поэта, музыковеда, композитора, историка Нерсеса Шнорали. Вторая рукопись “Евангелие”.
В статье мы подробно представили описание этих рукописей: место написания рукописи, дата рукописи,
писатель, получатель рукописи, миниатюрист, ценная запись писателя, миниатюра рукописи, состояние
рукописей и т. д..
Ключевые слова: писатель, получатель, рукопись, Ханацах, Арцах, миниатюра, миниатюрист, мемуары,
“Евангелие”, Нерсес Шнорали

Two Atypical Manuscripts of the Village of Khanatsakh of Artsakh
(Second Half of the 17th Century)
Harutyunyan M.G.
Senior Researcher, Candidate of Historical Sciences
Institute of History of NAS RA(Yerevan, RA)
marina-arutunyan@mail.ru
Abstract: Manuscript culture has a special place in the centuries-old history of the Armenian people. Calligraphy has
been used as an art form in historical Armenia since ancient times through engraving. The art of calligraphy began to
spread widely in the Middle Ages. Famous calligraphy centers have been established in different parts of Artsakh and
many manuscripts have been written for centuries.
In the article, we have mainly referred to two of the manuscripts written in Artsakh in the second half of the 17th
century, 4281, 7840, which are atypical and are currently kept in the Matenadaran of Mesrop Mashtots of the Republic
of Armenia.
The first manuscript contains detailed information on the work "Bank Chapav" by the famous Armenian church figure,
theologian, poet, musicologist, composer, historian Nerses Shnorhali. The second manuscript is the "Gospel".
We have presented the description of those manuscripts in detail in the article: the place of the manuscript, the date of
the manuscript, the writer of the manuscript, the recipient of the manuscript, the miniaturist of the manuscript, the
valuable record of the scriber, the miniature painting of the manuscript, the condition of the manuscripts, etc.
Keywords: scriber, recipient, manuscript, Khanatakh, Artsakh, miniature, miniaturist, record, “Gospel”, Nerses
Shnorhali

ուսումնասիրողին թույլ է տալիս ոչ միայն կազմել
լայն պատկերացում հայկական դարավոր
ձեռագրական մշակութային արժեքների վերաբերյալ, այլև դրանք դասակարգել հոգևոր

Հայկական բազմադարյա մշակույթի պատմության մեջ իր ինքնատիպ տեղն ու դերն ունի
ձեռագրական մշակույթը: Վերջիննիս ուսումնասիրությունը՝ ըստ համապատասխան վայրերի,
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մշակույթի արժեքային համակարգի բացառիկ
նմուշների շարքում: Դրանց դերն արժևորվում է՝
հատկապես հայ ժողովրդի պատմության
արժեքավոր էջերի լուսաբանման տեսանյունից:
Գիտական հետազոտությունում ներկայացվել են Արցախի Խանածախ (Խնածախ)
գյուղում 17-րդ դարի երկրորդ կեսին գրված
երկու անտիպ ձեռագրերի վերաբերյալ արժեքավոր տեղեկություններ: Առաջին ձեռագիրը
չնայած թվագրվում է 17-րդ դարի առաջին
կեսով, սակայն հետագա տարիներին ձեռագրում
ընդգրկվել են որոշ լրացումներ, այդ իսկ
պատճառով մենք դա ներառեցինք 17-րդ դարի
երկրորդ կեսի ձեռագրերի շարքում:
Ձեռագրերը ներկայումս պահվում են
Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Մատենադարանի
ձեռագրական հավաքածուներում (այսուհետ՝
ՄՄ), որոնք հայ հոգևոր մշակութային կյանքի
զարգացման արժեքավոր վկաներ են: Այդ
ձեռագրերի թվային պատճենները հասանելի են
Երևանի
Մատենադարանի
գրադարանի
էլեկտրոնային
կայքում՝
համապատասխան
թույլտվությամբ: Ձեռագրերից մեկը կրում է
Ներսես Շնորհալու «Բանք Չափաւ» չափածո
ստեղծագործության խորագիրը, որը պահվում է
Մատենադարանի 4281 թվահամարի ներքո:
Հարկ է նշել, որ Ներսես Շնորհալու «Բանք
Չափաւ»
չափածո
ստեղծագործությունը
ընդօրինակվել
էր
ինչպես
միջնադարյան
Հայաստանի տարբեր վայրերում, այնպես էլ
օտար երկրներում: Հատկանշական է Երուսաղեմում ընդօրինակված ձեռագիրը, որը գրվել էր
Թադեոսի ձեռքով՝ 1449 թ.: Ձեռագրի մանրանկարները կատարվել են ծաղկող Հովհաննես
քահանայի ձեռքով:
Արցախում Ներսես Շնորհալու «Բանք
Չափաւ» արժեքավոր աշխատանքը ընդօրինակվել էր 1647թ.՝ Մարիամ ապաշխարողի կողմից:
Հոդվածում ձեռագրերի նկարագրությունը
ներկայացվել էր բնագրերի տեսքով:

ստեղծ, երաժշտագետ, երգահան, պատմիչ (1100
/ 1102 -1173 թթ.) Ներսես Շնորհալու «Բանք
Չափաւ» չափածո երկը: Այն բաղկացած է
առանձին ընդարձակ գլուխներից:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ - Այստեղ ներկայացվում են զուտ կրոնական, աստվածաշնչային
թեմաներ՝ շարականներ, տաղեր, խրատներ,
ներբողներ. «Զփրկական
խորհուրդ խաչին,
յայտնեալ ցուցեր յերեկոյին [1, էջ 81ա] եւ
զկենարարըդ քո մարմին, բաշխեալ ետուր ընդ
բաժակին, արայ եւ զիս ընդ սուրբ դասին,
հաղորդ լինել քում սեղանին, կենաց հացիդ՝
յորմէ սովիմ, եւ ըմբելոյդ ում ծարաւ իմ: Որ
մաքրեցեր յաւազանին, մաքուր ձեռօք զոտըս
նոցին, եւ ուսուցեր զխոնարհութիւն, զոր նախ
բանիւ՝ յայնժամ յիրին, լուայ եւ զիմ տիղմըն
չարին, աղաչանօք սրբոյ գընդին, եւ զգնացս
ուղղեղա զոտին, խոնարհութեամբ ելիւք յերկին:
Որ զբնութիւն քո մարդկային, ցուցանելով ’ի
գիշերին,
տագնապեցար
դու
երկիւղին,
աղօթեցեր առ Հայր յերկին, փրկեա եւ զիս
գաղտնի նետին եւ յերկեղէ գիշերային, մասունք
հոգոց մեր եւ մարմին, յերկիւղ քո սուրբ
բեւեռեսցին: Որ կապեցար ընդ կապելոյն,
արձակեցեր զհանգոյց կապին, զիս արձակեայ
յինքնակապէս, կապից մեղաց դժոխային: Որ ընդ
մեղօք դատապարտին, կացեր անմեղդ ’ի
յատենին, յորժամ փառօք դաս հայրենին, մի
դատեսցես զիս վերըստին.... » [1, էջ 81ա-82ա]:
«Նորին Ներսէսի ասացեալ առ Սբ
երրորդութեան» - {Խոստովանիմ Աստուած ըզ
Հայր անծին անեղ եւ անըսկիզբն, խոստովանիմ
Աստուած զՈրդին, անժամանակ Հօր միածին,
խոստովանիմ Աստուած զՀոգին, ’ի բնութենէ
Հօր անքննին: Երրեակ անձամբ Երրորդութիւն,
միասնական աստուածութիւն, մի էութիւն եւ մի
բնութիւն, մի տիրական իշխանութիւն, Հայր
ծնօղ, Որդի ծնունդ, Հոգին ’ի նոյն ’ի բնութենէ:
Ոչ մարմնական ծննդեան նման, զի է աննիւթ եւ
պարզական, եւ ոչ աղբեր հոսման հանգոյն, գոլ
անմարմին բխումն Հոգւոյն: Ոչ բաժանեալ
յէութենէ, բանն եւ Հոգին առ ’ի Հօրէ, ոչ մին
ստեղծիչ, մին արարած եւ միւսն օտար պաշտօնատար, որպէս կարծիքն Արիոսի, հեթանոսաց
համախոհի …..} [1, էջ 119ա-119բ]:
«Ներսէսի սրբոյ եպիսկոպոսի Բան խրատ
ուսումնասիրաց մանկանց. Ի դիմաց այբուբենից
տառիջ ոտանօւոր չափով» [1, էջ 165ա]: «Նորին
տէրն Ներսէսի Բան հաւատք….» [1, էջ 174բ]:
«Նորին բան ներտաղական Տեառն Ներսէսի
սրբոյ: Բան խրատ ուսումնասիրաց մանկանց ’ի
դիմաց այբուբենից տառից ոտանաւոր չափով»
[1, էջ 179բ]: «Նորին Ներսէսի ասացեալ Հայր
գթութեանց ողորմէ այս» [1, էջ 184բ]:
«Մաղթանօք» [1, էջ 189բ]: «Մեղական» [1,
198ա], «Այլաչափ տաղք ի խնդրոյ անուան
նախագիծ տանց» [1, էջ 207ա], «Պարտապան է

Ձեռագիր Հմր 4281
Ներսես Շնորհալի, Բանք Չափաւ
Վայր՝ Խանածախ գիւղ, 1647թ.: ԳՐԻՉ՝
Մարիամ ապաշխարող: Ստացող՝ Մարկոս
եպս. (գրչուհու
հորեղբայրը): ԹԵՐԹ՝ 261:
Նյութ՝
թուղթ: Մեծություն՝ 15 Х 10:
Գրություն՝ միասիւն: Գիր՝ բոլորգիր: Տող՝
17: Կազմ՝ կտդ.: Աստառ՝
դրոշմազարդ
կտաւ: Հշտկրն.
ստացողի՝ էջ 260 ա-261ա
(դժվար
ընթեռնելի): Վիճակը՝
բավարար:
Ձեռագրի որոշ թերթերի եզրերը՝ դեղնած,
որոշ թերթեր՝ 1, 2, 3, 4 պատռված:
Ձեռագրում ներկայացվում է նշանավոր հայ
եկեղեցական գործիչ, աստվածաբան, բանա-
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հօրն որդի հատուցանել զվարձ ծընողի….» [1, էջ
210բ] և այլն:
ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԵՐԳՈՂԻ ԲԱՆԻՍ – «’Ի
վեց հարիւր Հայոց թուական եւ առաջին սկսեալ
նոր ամ, բանս գրեցաւ աղօթական, երկհազարեան տամբ յանկական, սկիզբն ’ի հօրէն մեր
նախնական, մինչ ’ի վերջին դարուս վախճան:
Զբան եւ զգործ համանգամայն, առ իս փոխեալ
դիմառական: Արթուն հոգւոց խրախճանական
’ի բանս եւ յիրըս զանազան: Ընդ Աստուծոյ դէմ
յանդիման խօսակցելով անձն անարժան: Քանզի
սիրոյն արարչական, որ սերմանեալ ’ի մեզ
բնական, սա զարթուցիչ ներբուսական, հասող
յաճումն արդիւնական: Զհոգին մըթին նսեմական, զանկեալ ’ի հող այս նիւթական, սա
փոփոխէ լոյս պարզական, խառնէ ’ի գունդն
անմարմնական: Զմիտս անմաքուր աշխարհական, որ ըստ ծովու ալեաց ծըփան, սայ վերբերէ
հըրոյ նման, որպէս բնութիւնն է վերնական:
Զանձըն զգացեալ եւ զհոգեկան, ’ի պատճառէ
ինչ տըրտմական, սա ներգործէ ուրախական ’ի
թաղծութեանցն հիւթական: Եւ որք արբեալն են
թըմբրական, ըմպողք գինւոյն յիմարական,
սովաւ զարթնուն եւ զգաստանան, թէ ընթեռնուն
մտառական: Որք Աստուծոյ տեսոյն բաղձան,
գերագունին լուսոյն ցանկան, սորին թեւովք
վերասլանան, մերձին ’ի տիպն անտեսական, եւ
զփոքրագոյն անձն մարդկան, որէ պատկեր
ծառայական, անտանելւոյն եւ տիրական,
բնութեանն առնէ սա օթարան: Ըզծայրագոյնն
բարձրութեան, որ ’ի յերկնից երկին բնական, սա
վայր բերէ խոնարհական, որք յիւր անուն
ժողովեցան: Եւ զԱրարիչն հանրական, որով
բոլոր էակք ստեղծան, սովաւ կոչել որդիք
մարդկան, հայր ըստ շնորհի արժանացան: Վասն
այսորիկ տաժանեցայ, գրել չափով զբանս ’ի
սմայ, Ներսէս եղբայր Գրգորիսի Հայրապետիս
ազգէն Հայկայ, այսմ որ յոքունց գոլ գերակայ,
նախ նստելոց յաթոռ նորայ, արեանառու լոյս
ծագողին, եւ հետեւող հետոց նորայ [1, էջ 112ա113բ]: …. Վասն այսորիկ նա տայ լեզուի,
զյոքնասեռեան ազգս բանի, ըստ այսմ եւ ես
նկարեցի, զներտաղական բանս ’ի քարտի, ’ի
զուարճութիւն
բանասիրի
եւ
բարեմիտ
ընթերցողի: Յորում յիշման զիս արժանի,
համարեսջիք սիրով սրտի, զի թողութիւն ինձ
պարգեւի, յառատաձիր տեառնէն ձրի: Նա եւ
ծնողաց մերոց բարի, որք ’ի ժողովն են այժմ
երկնի, մաղթեմ յիշմամբ աղօթելի, յարտասուելոյն ժամանակի: Այլ եւ եղբայրցն իմ ըստ
կարգի, նախ վեհագոյն տեառնըս մեծի, ապա
Վասլի վեհ իշխանի զօրավարին բարձրագունի:
Եւ ծնեալ նոցունցըն զաւակի, եւ բովանդակ
ազգատոհմի, յինէն նորոգ բանս այս լիցի,
պատճառ բնաւից յիշատակի, եւ Մարեմայ
ճգնաւորի, քեռ ըստ մարմնոյ մեր ցանկալի, եւ
Վահրամայ իւր զաւակի, հանգուցելոյն առ

Քրիստոսի, միշտ յիշատակ սայ եղիցի, այժմ եւ
յաւուրն ապագայի, թողուլ զանցանս, որ ’ի
մարմնի, կարգեալ ’ի դասըս հրեշտակի: Նա եւ
հանուրց ամենայնի, մերձակայից եւ ոյք հեռի,
որք հաւատան իմ Յիսուսի, Տէր համօրէն
ողորմեսցի: Եւ նըմա փառք յեկեղեցի, ընդ Հօր
Հոգւովըն ճշմարտի, յաւէտ յայժմուս եւ միշտ էի
եւ յաւիտեանս յաւիտենի» [1, էջ 115b-116բ]:
ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՍՏԱՑՈՂԻ - «Փառք Սբ
Երրորդութեան Հօր եւ Որդւոյ եւ Հօգւոյն Սրբոյ,
այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանըս յաւետենից Ամէն:
Արդ ես Մարկոս եպսկ. ըստացի....որ գրել տուի
ձեռամբ
եղբօր դստերն իմոյ՝ Մարիամին, եւ
նոյն գրչի, որ ապաշխարող կոչի: Յիշատակ ինձ
եւ փրկութեան հոգւոյ եւ ծնողացն իմոց. հօրն
իմոյ Դաւութին եւ մօրն իմօյ Թանկսողին եւ
եղբօրն իմոյ Ղուկասին, Մելքոնին, եւ Պաղին եւ
Եղիսաբեթ քոյրն իմ եւ բարեկամաց ….:
Գրեցաւ զսայ ’ի յերկիրս Քաշթաղ ու ’ի
գիւղս Խանածախ ընդ հովանեաւ Ամենափրկիչս, ’ի թուականիս հայոց Ռ.Ղ.Զ. -ին, որում
եւ մենք թողաք զսա յիշատակ, ով ոք զսա
կարդայ ....մի բերան զմեզ յեշէ եւ ողորմի ասէ:
….Ամէն» [ 1, էջ 260ա-261ա]:
ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ - էջ 5ա –ի վերին
հատվածում նշված մեկ գրառման համաձայն,
կարող ենք նշել, որ ձեռագիրը նախկինում
պահվել էր Թավրիզի ձեռագրատանը՝ 36
թվահամարի ներքո. «Ձեռագիրք Թաւրիզու N
36»:
Ընդգծենք, որ Արցախում 1647 թ.
ընդօրինակված Ներսես
Շնորհալու «Բանք
Չափաւ» ձեռագիրն իր բովանդակությամբ
համապատասխանում է 1830 թ. Վենետիկում
լույս ընծայված համանուն գրքի բովանդակությանը:
Մեր կողմից ուսումնասիրված հաջորդ
ձեռագիրը «Ավետարան» է, որը պահվում է 7840
թվահամարի ներքո:
Ձեռագիր Հմր 7840
Աւետարան
Վայր՝ Խանածախ գիւղ, 1693 թ.: Գրիչ՝
Եփրեմ քհյ.: Ստացող՝ Մէլիք Հախնազարի կինը՝
Մահփարի խաթուն Շինթաղցի: Թերթ՝ 341:
Նյութ՝ մագաղաթ: Մեծություն՝ 12,6 Х 9:
Գրություն՝ երկսիւն: ԳԻՐ՝ բոլորգիր: Տող՝
20: Մնրնկր. տէրունական 16, աւետարանիչ 4,
խորան 10, կխ, լզ: Կազմ՝ կտ., արծաթապատ,
տերունական քանդակներով: Հշտկրն. գրչի՝ էջ
264 բ, 337ա -338բ, ստացողի՝ 339 ա: Վիճակը՝
բավարար:
Ձեռագիրը ներկայացված է Ավետարանների դասական օրինակով. այն բաղկացած է
չորս
հետևյալ գլուխներից՝
«Գլուխք
Մատթէոսի Աւետարանի», «Սկիզբն գլխոց
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Մարկոսի Աւետարանի», «Գլուխք
Ղուկասի
Աւետարանի», «Գլուխք Յովհաննու Աւետարանի»: Յուրաքանչյուր գլուխ ունի իր ենթաբաժիները: Ձեռագրում առկա են գեղեցիկ և
խոսուն մանրանկարներ, գրչի, ստացողի
հիշատակարաններ:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
«Գլուխք
Մատթէոսի Աւետարանի» - {Վասն մոգուց:
Վասն կոտորածի մանկանցն: Վասն մկրտութիւնե: Վասն Փրկչի: Վասն երանութեանն:
Վասն հարիւրապետին: Վասն բժշկութեան:
Վասն դիւահարացն: Վասն անդամալուծին:
Վասն Մատթէի: Վասն երկու կուրացն: Վասն
համր դիւահարին: Վասն բժշկելոյ զժողովուրդն:
Վասն կուրացն եւ կաղացն: Վասն հարցանելոյ
զտերն քահանայապետից եւ ծերոց: Վասն
երկուց որդւոցն առակաց: Վասն օրինականացն:
Վասն տասն կուսանացն: Վասն մատնութե
Տիրոջը: Վասն ուրացութե Պետրոսի: Վասն
Յուդայի զջմանն և այլն}[2, էջ 29 ա-30ա]:
«Սկիզբն գլխոց Մարկոսի Աւետարանի» {Վասն դիւահարին: Վասն անդամալուծին:
Վասն
Սաստելոյ
ջուցն:
Վասն
դստեր
ժողովրդապետին: Վասն առաքելոցն: Վասն
Յովհաննու: Վասն ասորի կնոջն փիւնիկեցւոյ:
Վասն համերն ու խլին: Վասն Կուրին: Վասն
Բարդիմէոսի: Վասն դպրացն: Վասն օծանելոյ
կնոջն զտիրոջն խաչով: Վասն Զատիկին: Վասն
Պետրոսի ուրացութեան .... } [2, էջ 115բ-116ա]:
«Գլուխք
Ղուկասի Աւետարանի» {Վասն վայ տալոյ օրինականացն: Վասն խմորոյ
փարիսեցւոցն: Վասն պտղաբերելոյ: Վասն
առակացն: Վասն շինոլոյ աշտարակին: Վասն
անիրաւ դատաւորին: Վասն կուրին: Վասն
խնդրելոյն սատանայի: Վասն ապաշխարելոյ
աւազակին: Վասն խնդրելոյ զտէրունական
մարմինն ....} [2, էջ 169բ- 170ա]:
«Գլուխք Յովհաննու Աւետարանի» {Վասն մկրտելոյն: Վասն զի հայր սիրէ զորդի:
Վասն հինգ հացին եւ ձկանն: Վասն խրատաց
եղբարացն: Վասն Ղազարու յարութե: Վասն
հեթանոսացն: Վասն հատին ցորենոյ: Վասն
չարչարացն Յուսիսի: Վասն գալոյ հոգւոյն:
Վասն ուրացութեան Պետրոսի: Վասն տանելոյ
զՅիսուս ’ի Գողգոթայ: Վասն աւանդելոյ զհոգին
.... }[2, էջեր 263ա- 263բ]:
ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ - Ձեռագիրը
հարուստ է տերունական գեղեցիկ մանրանկարներով, որոնք նվիրված են Հիսուս Քրիստոսի
կյանքին, նրա գործունեությանն ու տնօրինությանը: Մանրանկարներից ուշագրավ են՝
«Ավետում» [2, էջ 3բ], «Ծնունդ» [2, էջ 4ա],
«Տեառնընդառաջ» [2, էջ 5բ], «Մկրտություն» [2,
էջ 6ա], «Պայծառակերպություն» [2, էջեր 7բ,
8ա], «Մուտք Երուսաղեմ» [2, էջ 9բ], «Վերջին
ընթրիք» [2, էջ 10ա], «Ոտնլվա» [2, էջ 11բ],
«Խաչելություն» [2, էջ 13բ], «Տիրոջը խաչից

իջեցնելը» [2, էջ 14ա], «Հարություն» [2, էջ 15բ],
«Համբարձում» [2, էջ 16ա], «Երևումն հրեշտակի» [2, էջ 17բ], «Խորան» [2, էջեր 19բ, 20ա, 21բ,
22ա, 23բ, 24ա, 25բ, 26ա, 27բ, 28ա],
«Անվանաթերթ» [2, էջեր 33ա, 118ա, 119ա,
173ա, 266ա], «Լուսանցազարդ» [2, էջեր 34բ,
35բ, 36բ, 37բ, 40ա, 41բ, 42բ, 45բ, 47ա, 50ա, 51բ,
53բ, 55ա, 120բ, 121բ], «Ավետարանիչ» [2, էջեր
32բ, 112ա, 113 ա, 117բ, 172բ, 265բ]:
«Ավետման»
տեսարանի
խորհուրդը
հետևյալն է. նշանակում է բարի, բերկրալի լուր,
որն Աստծո Գաբրիել հրեշտակը հաղորդեց Սբ
կույս Մարիամին՝ նրա Սուրբ Հոգուց հղիանալու
և Աստծո որդու՝ Հիսուս Քրիստոսի գալիք
ծննդյան մասին: Հավելենք, որ Ավետման
պատմությունը հանգամանորեն շարադրված է
Ղուկաս ավետարանչի Ավետարանում:
«Ավետման» մանրանկարում պատկերվել են
Գաբրիել հրեշտակապետը և Մարիամ Աստվածածինը: Գաբրիել հրեշտակապետը ներկայացվում է պատկերի ձախ կողմում, աջ ձեռքը օրհնության նշանով դեպի Մարիամին ուղղած:
Մարիամ Աստվածածինը պատկերվել է հրեշտակապետի դիմաց՝ կանգնած դիրքով, ավանդական հագուստով (կապույտ երկարավուն
զգեստով, կարմիր թիկնոցով, գլխաշորով): Աստվածածնի ձեռքերի դիրքը, շարժումը արտահայտում է երկյուղածություն, շփոթմունք, խոնարհություն, որը կապված է հրեշտակապետի
անսպասելի հայտնվելու և իրեն վիճակված
սրբազան առաքելության հետ: Առարկայական
խորհրդանիշներից է Հովսեփի տունը ներկայացնող ճարտարապետական կառույցը [2, էջ 3բ]:
«Ծնունդ» [2, էջ 4ա] տեսարանում համատեղվել են տերունական մի քանի դրվագներ.
ծննդյան պատկերին ավելացվել է մոգերի (ըստ
Մատթեոսի, ըստ Ղուկասի՝ հովիվների) երկրպագության տեսարանը, հովիվների այցը և
մանկան լոգանքի դրվագը: Մարիամ Աստվածածինը պատկերված է նստած դիրքով՝ մանուկը
ձեռքին: Մոգերից երկուսը ծնկաչոք, երկուսը՝
կանգնած դիրքով աղոթում են: Մոգերի հագին
կան վառ գույների երկարավուն զգեստներ:
Նրանք ձեռքներին պահում են նվերներ՝ ոսկի,
խունկ և այլն: Կոմպոզիցիայի վերին մասում
երևում են չորս հրեշտակներ: Հրեշտակներից
վեր, կենտրոնում Բեթղեհեմյան ուղեցույց
աստղն է, որից իջնող ողերը հանգչում են մանուկ
Հիսուսի լուսապսակին: Աստղը նշան է այն գերբնական իրողության, որ Հիսուսը
միաժամանակ երկրի վրա է և երկնքում՝ Հոր մոտ:
«Տեառնընդառաջ» [2, էջ 5բ] մանրանկարում պատկերված են Մարիամ Աստվածածինն
ու Հովսեփը Երուսաղեմի տաճարում: Կենտրոնում Երուսաղեմի տաճարի խորանն է: Խորանի
դիմաց կանգնած են Մարիամը, Հովսեփը և
երկու քրիստոնյաներ: Նրանց հակառակ կող-
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ներկայացնում են երկինքն ու երկիրը:
Կանգնելով Հիսուսի կողքին՝ վկայում են, որ նա է
Տերը, արարիչը նոր կյանքի:
«Մուտք Երուսաղեմ» [2, էջ 9բ] մանրանկարի կենտրոնում պատկերվել է Երուսաղեմ
քաղաքին մոտեցող Հիսուս Քրիստոսը՝ ավանակի վրա նստած, օրհնող աջը բարձրացրած:
Նրան հետևում աշակերտներն են, իսկ առջևում
Երուսաղեմի բնակիչներն են, որոնք հագուստներ ու ծառերից կտրած ճյուղեր են նետում
ճանապարհին: Երուսաղեմը ներկայացվում է
պարսպապատ, քաղաքի կամ տաճարի պատկերով: Պատկերի խորհրդաբանական կողմին
անդրադառնալով, հարկ է նշել Քրիստոսի՝
ավանակի վրա նստելու հանգամանքը, որպես
խոնարհության, ժողովրդականության, խաղաղասիրության արտահայտություն, ճանապարհին հագուստներ փռելը՝ վարդապետին պատիվ
մատուցելու եղանակ:
Գեղարվեստական հնարքների նրբությամբ
աչքի է ընկնում «Վերջին ընթրիք» (Կամ՝
«Խորհրդավոր ընթրիք») [2, էջ 10ա] մանրանկարը, որում ներկայացվում է Քրիստոսի
վերջին ընթրիքը Երուսաղեմում՝ աշակերտների
հետ: Տեսարանի պատկերագրության մեջ
Քրիստոսն իր աշակերտների հետ նստած է կլոր
սեղանի շուրջ: Հիսուսը պատկերված է
հորինվածքի ձախ մասում, նրանից աջ Պետրոս
առաքյալն է, իսկ ձախ՝ Հովհաննեսը: Այստեղ
Քրիստոսը
հայտնում
է
իր
մոտալուտ
մատնության մասին, օրհնում հացն ու գինին՝
սահմանելով հաղորդության խորհուրդը և
կարևոր պատգամներ տալիս աշակերտներին:
Աշակերտները մատնության լուրը լսելիս՝
ընկնում են խառանաշփոթության մեջ, որն էլ
ակնհայտ դրսևորվել է նկարում: Սեղանի վրա
պատկերվել են հաց, գինու գավաթներ, ձկներ:
Ծաղկողը մանրանկարում շեշտել է նաև
խորհրդանիշ պատկերներ՝ ճարտարապետական
կառույց, աստղազարդ երկինք: Ոճավորված
ճարտարապետական կառույցը խորհրդանշում է
վերնատուն, որտեղ հավաքվել են Քրիստոսը և
իր աշակերտները: Սեղանն աստվածային
երկնքի խորհրդանիշ է (նաև զոհասեղանի
իմաստն ունի՝ պատարագի սեղան): Աստղազարդ երկինքը ցույց է տալիս ընթրիքի
գումարման ժամանակը, որը նաև կապվում է
մատնիչ Հուդայի անձի հետ:
«Ոտնլվա» [2, էջ 11բ] խորհրդավոր
մանրանկարում ներկայացվում է , թե ինչպես
Հիսուսը, Խորհրդավոր ընթրիքի ժամանակ վեր
կենալով ընթրիքի սեղանից, մի կողմ է դրել
հանդեձները և ջրով լի տաշտից սկսել է հերթով
լվանալ առաքյալների ոտքերը: Ոտնլվայի
արարողությամբ Քրիստոսն ավարտեց իր
աշակերների
մաքրագործումը
ադամական
մեղքից՝ կատարելով յուրօրինակ մկրտության

մում՝ Սիմեոն ծերունին է: Մարիամն ու Հովսեփը
ներկայացվել են ավանդական պատկերով,
Սիմեոնը՝ ճերմակամորուս ծերունու տեսքով,
քահանայի հանդերձով, լուսապսակը գլխին,
մանուկը գրկին: Տեսարանի ընդհանուր իմաստային առանցքը Հիսուս Քրիստոսի՝ տաճար
գալու իրողությունն է, որին ընդառաջ է դուրս
գալիս Սիմեոն ծերունին՝ կերպավորելով հրեա
ժողովրդի ձգտումները՝ Աստծո արքայության
հաստատմանը սպասելու ուղղությամբ:
«Մկրտություն» [2, էջ 6ա] մանրանկարի
կենտրոնում Հիսուս Քրիստոսն է՝ կանգնած
Հորդանանի
ջրերի
մեջ,
կոնքակապով:
Հորդանանի աջ ափին՝ պատկերի ձախ կողմում,
ներկայացվում
է
Հովհաննես
Մկրտիչը՝
մորուքով,
երկար
մազերով,
ճգնակյաց
հագուստով: Նրա աջ ձեռքը դրած է Հիսուսի
գլխին, ձախը պարզված է դեպի երկինքը: Գետի
ձախ
ափին,
պատկերի
աջ
մասում
ներկայացվում
են
Հիսուսի
Մկրտության
արարողությանն սպասարկող հրեշտակները:
Նրանց ձեռքին սրբիչներ և հանդերձներ են:
Պատկերի վերին մասում Աստծո Աջն է, որից
բխող Սուրբ Հոգին գլխիվայր իջնում է դեպի
Հիսուսը: Հորդանանի ափերը պատկերվել են
ժայռապատ ձևով: Գետափին կա փոքր ծառ, որի
արմատին կացին է պատկերված: Մկրտության
մեծ խորհուրդը այն է, թե Քրիստոսն իր
մկրտությամբ ինչպես ժողովրդին անցկացրեց
երկնքի արքայություն:
«Պայծառակերպություն» (նաև՝ Այլակերպություն) [2, էջ 7բ] տեսարանում նկարագրվում
է Հիսուսի՝ երեք աշակերտների հետ Թաբոր
լեռան գագաթը բարձրանալը և պայծառակերպվելը, որի մասին հաղորոդում են
Մատթեոս, Մարկոս և Ղուկաս ավետարանիչները:
Պայծառակերպության
խորհրդին
ներկա էին Մովսես և Եղիա մարգարեները,
Պետրոս, Հակոբոս և Հովհաննես առաքյալները:
Լեռան
վրա
Աստծո
Որդին
հայտնեց
աշակերներին
իր
աստվածային
էության
հավիտյան փառքը, և այնտեղ Հայր Աստված մեկ
անգամ ևս ծանուցեց մարդկանց, որ Քրիստոսը
իր սիրելի Որդին է և պետք է լսեն նրան:
Մանրանկարում ոսկե ֆոնի վրա պատկերված
Թաբոր լեռան ստորոտում կանգնած է Հիսուս
Քրիստոսը: Սրբապատկերը ներառվել է կապույտ գույնի խորհրդավոր շրջանի մեջ, որին
շրջապատում են աստղերը (պատկերը ներկայացնում է Աստվածության Փառքը): Եղիան և
Մովսեսը ողջ հասակով նրա երկու կողմերում
կանգնած են, իսկ Պետրոսը, Հակոբոսը,
Հովհաննեսը՝ ստորին մասում՝ դեպի ներքև
իջնելիս: Աջ կողմում կանգնած երիտասարդ
Մովսեսի ձեռքին օրենքի տախտակ է: Որոշ
եկեղեցականների մեկնաբանությամբ՝ Եղիան և
Մովսեսը Պայծառակերպության խորհրդի մեջ
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համբարձվելը նշանավորվեց նրա երկրային
առաքելության փառավոր ավարտը: Մանրանկարի միջոցով հաղորդվում է համբարձման
գաղափարը. այն է, որ Աստծո որդին չարչարվելուց, խաչվելուց և թաղվելուց հետո, որպես
հաղթության պսակ հարություն առավ և
տեղափոխվեց աստվածային երկինք և նստեց
Հայր Աստծո Քերովբեական Գահի աջ կողմում:
Տեսարանի պատկերագրական տեսքը հետևյալն
է. մանրանկարի վերին մասում պատկերվում է
Հիսուս Քրիստոսը շրջանաձև փառապսակի մեջ
(նաև՝ մանդոռլա), որի երկու կողմերում երևում
են հրեշտակներ, որոնք դեպի երկինք են
վերափոխում Հիսուսին: Ստորին մասում՝ կենտրոնում, Մարիամ Աստվածածինն է: Վերջինիս
աջ և ձախ կողմերում Պետրոս և Պողոս
առաքյալներն են և Քրիստոսի աշակերտները:
Քրիստոսը պատկերված է նստած դիրքով՝
աջ ձեռքը բարձրացրած՝ Մարիամ Աստվածածնին ու իր աշակերտներին օրհնելիս:
Ծաղկողի ստեղծագործություններում գեղարվեստական հարդարանքն են կազմում տասը
խորանները, չորս ավետարանիչների պատկերները, լուսանցազարդերը: Ավետարանիչներից
յուրաքանչյուրը, պատկերագրական իմաստով,
առանձնանում է իր ինքնատիպ ոճային
կառուցվածքով:
Մատթեոս
ավետարանիչը
պատկերվել է Պրոխորի հետ: Երկուսն էլ
պատկերվել են իրար դեմ հանդիման նստած:
Ավետարանիչը կապույտ թիկնոցով է՝ աջ ձեռքը
ուղղած դեպի աշակերտը: Նրանց հակառակ
կողմում երևում է խորհրդավոր ճարտարապետական կառույց՝ կապույտ, կարմիր գույների
համադրությամբ [2, էջ 32բ]: Մարկոս ավետարանիչը պատկերվել է նստած դիրքով՝ մտորելիս,
դիմացը՝ գրակալի վրա, Ավետարանն է: Գրակալը պատկերվել է խորհրդավոր կենդանու
պատկերով: Սրա կողքին երևում է գեղեցիկ
ծաղիկ, հակառակ կողմում՝ ճարտարապետական շենքեր [2, էջ 117բ]: Նույն ոճով է
պատկերվել նաև Ղուկաս ավետարանիչի
մանրանկարը: Իսկ Հովհաննես ավետարանիչը
պատկերվել է Պրոխորի հետ: Ի տարբերություն
Մատթեոսի մանրանկարի, Հովհաննեսը մանրանկարում կանգնած դիրքով է, իսկ Պրոխորը՝
նստած, սպիտակ թուղթն ու գրիչը ձեռքին:
Պրոխորի գլխավերևում երևում է Աստծո աջը՝
որպես օրհնության նշան [2, էջ 265բ]:
Իրենց գեղագիտական զանազանությամբ
առանձնանում են խորանները: Առաջին զույգ
խորանները [2, էջ 19բ -20ա] պարունակում են
Եվսեբիոսի թղթի բնագիրը: Միջնադարյան որոշ
ձեռագրերի խորանների նման սրանք ևս ունեն
ընդհանուր միակերպ կառուցվածք: Սյուների
խարիսխներն ու խոյակները կազմված են
շրջանակներից, որոնց ներսում կապույտ և
վարդագույն տերևներ են: Սյուներին զուգահեռ

ծես: Աստծո Որդին ցուցադրելով իր կատարյալ
սերը մարդկանց նկատմամբ, այս կերպ
արտացոլեց
քրիստոնեության
մեծագույն
առաքինությունը՝ խոնարհությունը, որն որպես
պատվիրան ավանդեց իր աշակերտներին: Այս
տեսարանում մանրանկարի ձախ մասում
պատկերվել է Հիսուսը, նրա դիմաց Պետրոս
Առաքյալը, որի ոտքերը դրված են ջրով լցված
փոքր տաշտակի մեջ: Հիսուսը պատկերվել է
կանգնած դիրքով, սրբիչը ձեռքին՝ Պետրոսի թաց
ոտքը չորացնելիս, իսկ վերջինս աջ ձեռքով ցույց
է տալիս գլուխը: Ձեռքի շարժման իմաստը
պարզաբանում է ոտնլվայի ընթացքում Պետրոսի արտասանած հետևյալ խոսքերը. «Տէ՛ր, ոչ
թէ միայն իմ ոտքերը, այլեւ իմ ձեռքերն ու գլուխն
էլ լուա» (ի նշան մեղքերից լրիվությամբ
ազատվելու): Մյուսները պատկերված են նստած
դիրքով՝ իրենց հերթին սպասելիս:
«Խաչելություն» [2, էջ 13բ] մանրանկարում
ներկայացվում է մատնության, անարդար դատի
ու դատաստանի հետևանքով Հիսուս Քրիստոսի
խաչվելը Գողգոթայի բարձունքում: Խորհուրդը
այն է, որ Աստծո Որդին անմնացորդ նվիրումով
կատարեց մարդկությանը փրկության ճշմարիտ
ճանապարհը ցույց տալու սրբազան առաքելությունը, զոհաբերելով ինքն իրեն: Նա մինչև վերջ
խմեց մարդկանց անօրինություններով լի դառը
բաժակը, դառնալով քավիչը մարդկային մեղքի:
Խաչափայտի ստորոտի հատվածում փակցվել է
հետևյալ գրությունը. «Յուսուս Նազովրեցի՝
հրեաների թագաւոր»(որպես հանցապարտության բացատրություն): Մանրանկարի ներքևի
հատվածում կա հետևյալ գրությունը. «Վա՜յ քեզ
մեղաւոր ծառայ զի վասն Քրիստոս, ստեղծօղն
երկնի եւ յերկրի խաչեցաւ, ա՜խ, վա՜յ, վա՜յ»:
«Հարություն» [2, էջ 15բ] մանրանկարի
գեղարվեստական ստեղծագործական կառուցվածքը հետևյալն է. նկարի աջ և ձախ մասում
պատկերվել են թևավոր հրեշտակներ՝ կարմիր,
մոխրագույն, ոսկեգույն երանգների համադրությամբ: Կենտրոնում հարություն առած Փրկիչն
է, ներքևում՝ գերեզմանի մոտ, երեք յուղաբեր
կանայք, որոնցից մեկը պատկերվել է ուշագնաց
ձևով, երկուսը՝ շփոթված և զարմացած:
Քրիստոսի հարության խորհրդանիշը թափուր
գերեզմանն է: Երբ անցավ շաբաթ օրը և մի քանի
յուղաբեր կանայք վերցնելով անուշահոտ յուղեր՝
հրեական սովորության համաձայն այցելեցին
գերեզման՝ օծելու ննջեցյալի մարմինը և այն
գտան դատարկ:
«Համբարձում» [2, էջ 16ա] տեսարանում
նկարագրվում է Հարություն առած Հիսուս
Քրիստոսի՝ աշակերտներին հայտնվելուց, օրեր
շարունակ նրանց հետ շրջելուց ու պատվիրաններ տալուց հետո, դեպի երկինք՝ Հայր Աստծո
մոտ համբարձվելը և դրա հետ առնչվող այլ
իրադարձություններ: Քրիստոսի դեպի երկինք
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փափագօղ եւ ցանկացօղ եղև Մարգարիտս
մեծագնոյ եւ ականս անգտանելոյ,
գանձիս
անկողոպտելոյ եւ մեծութես անվախճանի,
ստանալով զսա՝ ’ի հալալ
ընչիւք իւրովք
յիշատակ յաւիտենական իւրն եւ ամբողջ
ընտանեաց իւրոց, որդւոց եւ դստերաց եւ
ծնողաց իւրոց եւ ամբողջ ազգականաց իւրոց:
Յիշեցէք ’ի Քրիստոս զմեծահավատ տիկինս
Մահփարիս եւ Աստուած ողորմի ասացէք:
Ողորմի տէրն ամենի, հոգւոյ ստորին ստացողի
բարեպաշտօն Մահփարէի եւ ընտանեացն
ամբողջ, իւրում մեծի իշխան պարոն եւ մեծ
ազգի՝ Հախնազարի բարեպաշտի քրիստոնէից
թագպարծանքի: Նաեւ որդոցն ՝ Պախտամ,
Աղաջան եւ Պհաթուրի եւ Աղամի բուսեալ
բողբոջի:
Դարձեալ ծնօղաց Մահփարէին .... եւ
եղբարացն՝ Տէր Գրիգոր քահանայի, Շապանի եւ
Յովաննէսի, նաեւ որդւոյ տէր Գրիգորի տէր
Գրիգոր քահանայի տէրնտէրանց ողորմեացի,
Ամէն: Գրեցաւ հազար ճ. որդի քառասուն
երկրորդ երրորդ ամի, ձեռամբ Եփրեմ
մեղսասիրի անուամբ միայն քահանայի: Զոր եւ
հայցեմ արտասուալի ընթերցողացդ յայսմ տառի
տալ ողորմի ստորին գրչի եւ ծնօղացն իմ
համայնի, Ամէն:
Դարձեալ դստերաց Մահփարէին՝ Միրասէի,
Փարիղաթի,
Սուլթանաղայ
....
դարձեալ
թոռանցն՝ Մահփարէին՝ Հաւթանդիլի, որէ որդի
Բախտամ պէկին, այլև Բարուխտարին, որէ որդի
Աղաճան պէկին» [2, էջեր 337ա-338 ա]:
«Սա յիշատական անջնջելի Մահփարէ ի
երկիւղածի ’ի դուռն Սբ Աստուածածնին, որ
անուանի Նորակնունք, ’ի
գեօղն որէ
Խանածախ» [2, էջ 338 բ]:
ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՍՏԱՑՈՂԻ - «Զի ես
Մահփարիս ետու զՍուրբ Աւետարանս ’ի դուռն
Սբ Աստուածածին յիշատակ յոգւոյ իմոյ, որ
մինչեւ յաւիտեանս կայցէ ’ի սուրբ եկեղեցիս եւ
ոչ ոք իշխէ հանել զսա ’ի դրանէ սորին եթե
իմայնոց եւ օտարաց ...» [2, էջ 339ա]:
ՁԵՌԱԳՐԻ ԿԱԶՄԸ - Կոստղապատ և
արծաթապատ է: Կազմի երկու երեսներին առկա
են տերունական զարդաքանդակներ՝ կիսագնդիկներ, անկյունային և եզրային մետաղապատումներ, կողային պատվածքներ, խաչելության, Տիրամոր դիմաքանդակներում: Մետաղապատ մասն են կազմում կապիչները: Կազմի
Ա երեսին «Ծնունդ» մանրաքանդակն է: Մսուրի
մոտ Աստվածամայրն ու Հովսեփն են, մսուրի
վրա
Հիսուսն է, նրանից ձախ՝ գառը և
ավանակը: Տիրամայրը պատկերվել է նստած՝
դեպի մանուկը նայելիս: Հիսուսի գլխավերևում
քանդակվել են մի քանի հովիվների պատկերներ:
Ճակատազարդում քանդակվել են թևատարած
հրեշտակների պատկերներ:
Դ
երեսին՝
«Խաչելություն»
մանրաքանդակն
է:
Այս

պատկերված են երկարավուն ծառեր: Խորանների քառանկյուն գլխազարդի ներսում առկա են
լայնաթռիչք կամար, զարդատերևներ, վերևում՝
երկու թռչուններ: Հաջորդ խորաններում [2, էջեր
21բ-22ա, 23բ -24ա, 25բ-26ա, 27բ-28ա] գրեթե
նույն զարդամոտիվներն են, միայն թե որոշ
խորանների քառանկյուն գլխազարդի աջ կամ
ձախ հատվածում՝ սիրամարգերին փոխարեն
ծաղկողը նկարել է կենդանիների պատկերներ
(առույծ, կապիկ): Խորանները ծածկված են
տարբեր գույներով: Սևի, կարմիրի, կապույտի,
կանաչի համակցությունը խորանի կառուցվածքին տալիս է ինքնատիպ տեսք: Գլխամասերի գորգատիպ մակերեսում փոքր տերևների
հյուսկեն կամակցություններով ստեղծվել են
գեղեցիկ զարդախմբեր:
Ստեղծագործություններում անզեն աչքով
պահպանվել են համաչափությունների ու ձևերի
ներդաշնակությունը,
գույների
բնատիպ
նմանակումները,
դեմքերի
անատոմիական
կառուցվածքը, ծավալային խնդիրները:
Ձեռագրի զարդանկարչությունը բազմաբովանդակ է: Հետաքրքիր գունային (կարմիր,
կապույտ, նարնջագույն, կանաչ) երանգներ
ունեն 19 բ, 20 ա, 21բ, 22 ա, 23 բ, 24 ա, 25 բ, 26
ա, 27 բ, 28 ա էջերում [2] առկա խորանների
ճակատազարդում և սյուների վրա պատկերված
թռչունների տարբեր տեսակների (սիրամարգ,
աղավնի, արծիվ), կենաց ծառի, կենդանիների
(առյուծ, կապիկ) զարդամոտիվները: 67 բ, 94 բ,
105բ, 113 բ, 124 ա, 131 ա, 139 բ, 141բ, 143 բ, 154
բ, 159բ, 206ա և այլ էջերում [2] պատկերված
ծաղկազարդերի ծաղկաթերթիկներն իրենց վրա
կրում են տերևի գաղափարանշանը՝ կազմելով
ավելի բարդ հասկացություն: Այս տեսակետից
առանձնապես ուշագրավ են այն ծաղկազարդերը, որոնք միաժամանակ ցույց են տալիս
բողբոջների, ճյուղերի, պտուղների, հատիկների
և բուսական այլ օրգանների գաղափարաձևերը:
Առկա են կենաց ծառ [2, էջ 89 ա], տերև [2, էջեր
90 բ, 91ա), սիրամարգ [2, էջեր 91բ, 152բ, 158ա],
խաչ [2, էջեր 97ա, 327ա), տաճար [2, էջ 155ա,
247ա], աղավնի [2, էջ 234ա], զանգակատուն [2,
էջ 239 բ] և այլ զարդամոտիվներ:
ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ - «Թուին ռ.ճ.խ.բ. (1693
թ.), գրիչ՝ Եփրեմ քահանայ, ստացող՝ տիկին
Մահփարի» [2, էջ 1ա]:
ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ԳՐՉԻ - «Հնազանդուի,
օրհնութի որ կարդայ գովութիւն որ լսէ փառք
տուողին եւ յիշատակ գրչիս, Ամէն» [2, էջ 264բ]:
«….բարեպաշտի եւ երկիւղազարդի, մեծահաւատի եւ Քրիստոսասիրի, անուն Մահփարի,
որէ տիկին մեծին մէլիք Հախնազարին, որդւոյն
մէլիք Գասբարին եւ թոռն պարոն Հայկազին,
վասն որոյ եւ զայս Մահփարի խաթունս դուստր
Բինիաթին ’ի
գեղջէն Շինաթաղ կոչեցեալ
սիրայօժար կամօք եւ զուարթագին սրտիւ
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պատկերը խորհրդանշում է այն, որ Քրիստոսի
տնօրինական գործունեությունն ավարտվում է
խաչով: Խաչափայտին գամված Քրիստոսով
հաստատվում է կյանքի հաղթանակը մահվան
վրա: Կենտրոնում խաչի վրա Քրիստոսն է,
նրանից ներքև՝ աջ հատվածում, անկյունագծի
մոտ, քրիստոնեական եկեղեցին:
ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ - Կազմի ներսի
հատվածում՝ թղթի վրա նշվել էր գրիչ Եփրեմ
քահանայի անունը, ձեռագրի ժամանակը՝
1693թ., նյութի, գրության տեսակը, ձեռագրի
չափսերը: Այդ գրությունում նշվել էր [2] Զանգեզուր պատմական անունը, որից կարելի է

ենթադրել, որ ձեռագիրը այնտեղից է բերվել
Մատենադարան (կազմ` b):
Օգտագործված ձեռագրեր

1. Երևանի Մեսրոպ Մաշտոցի անվան
Մատենադարան, ձեռագիր Հմր 4281:
2. Երևանի Մեսրոպ Մաշտոցի անվան
Մատենադարան, ձեռագիր Հմր 7840:
Сдана/Հանձնվել է՝ 05.09.2021
Рецензирована/Գրախոսվել է՝ 10.09.2021
Принята/Ընդունվել է՝ 13.09.2021
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Армяно-грузинская война 1918 года
Оганнисян A. A.
директор Карнутской средней школы Ширакского марза, учительница истории, педагог 2-й
квалификационной категории, “Лучший учитель года” (2014) (с. Карнут, Ширакского марза РА)
hhovhannisyan333@gmail.com
Аннотация: В статье представлены исторические причины возникновения армяно-грузинской войны 1918
года, новая геополитическая ситуация в Закавказье в конце Первой мировой войны, «несоразмерное территориальное размежевание между грузинами, армянами и кавказскими мусульманами». Упоминаются четырехдневные столкновения октября 1918 года, дипломатические усилия, и объясняется имевшее место в то время,
неизбежность войны, разразившейся двумя месяцами позже. Показано участие англо-французских сторон в
войне декабря 1918 года, особенно с целью пресечь успешный ход армянской стороны и по возможности
прекратить боевые действия. Представлены начало, ход и конец боевых действий. Во время боевых действий
армянская сторона, соблюдая все нормы ведения войны, реализует стратегию по спасению армянского
населения от депортации и уничтожения. Начало декабрьской войны – 13 декабря 1918 года, почти ежедневное
течение которой несли потери и достижения, приводятся в статье. Благодаря усилиям командующего закавказскими войсками союзников, генерала Томсона, окончание могло быть завершено 16 декабря, однако грузинская
сторона не была склонна к компромиссному варианту и посредническая миссия капитана Грина проваливается.
Свою боевую поддержку и службу в армянской армии осуществляют два российских командира – Нестеровский и Корольков. Несмотря на соглашение, подписанное 25 декабря английским генералом Райкрофтом и
французским полковником Шардином и Жорданией, согласно которому прекращались военные действия,
грузинская сторона продолжает наступление. Боевые действия продолжаются до 12:00 31 декабря 1918 года.
После окончания войны армянская делегация отправляется в Тифлис для участия в январской конференции.
В статье приводятся цитаты в пользу решения вопроса путем переговоров, которые приведены из письменных
обращений и ответных писем членов правительства Первой Республики Армения, в частности, первого
премьер-министра Первой Республики Армения Ованеса Каджазнуни, министра иностранных дел Сиракана
Тиграняна, председателя делегации Армении Мартироса Арутюняна. В цитатах авторы приводят обоснованные доводы о правах армян на спорные территории, а также о причинах компромиссов, приоритетной выгодой
считается не только уважение прав армянского народа и решение вопроса территориальной принадлежности,
но и установление и поддержание мира и стабильности в регионе, в частности, в Закавказье. В заключение
делается вывод о том, что нужно всегда надеяться на собственный народ и оружие, никогда не ожидать
миротворческой миссии или поддержки какого-либо государства.
Ключевые слова: Армяно-грузинская война, Закавказье, Армения, Грузия, Лори-Ахалкалаки, Борчалу,
территориальные споры, военные действия, Первая Республика Армения, Ованес Каджазнуни.

The Armenian-Georgian War of 1918
Hovhannisyan H. H.
director of the Karnut secondary school Region Shirak, history teacher, II Degree of Teacher Qualification
Category, The Best Teacher of RA for 2014, (v. Karnut, Region Shirak RA)
hhovhannisyan333@gmail.com
Abstract. The article presents the historical reasons for the origin of the Armenian-Georgian war in 1918, the new
geopolitical situation in Transcaucasia at the end of the First World War, the "disproportionate territorial demarcation
between Georgians, Armenians and Caucasian Muslims." The four-day confrontations in October, the diplomatic efforts
made during that time, explain the inevitability of the war that broke out two months later. The involvement of the
British-French sides in the December War of 1918 is shown, especially in order to stop the successful course of the
Armenian side and to stop the hostilities as much as possible. The beginning, the course and the end of the hostilities are
presented. During the hostilities, the Armenian side, observing all the norms of war, implements a strategy to save the
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Armenian population from deportation and destruction. The beginning of the war is the thirteenth of December 1918,
the almost daily course of which losses and gains is presented in the article. Due to the efforts of the commander of the
Transcaucasian troops, General Thomson, December 16 could have come to an end, but the Georgian side was not
inclined to compromise; Captain Green's mediation mission failed. Two Russian commanders, Nesterovsky and
Korolkov, provide military assistance and service in the Armenian army. Despite an agreement signed by British
General Rycroft, French Colonel Chardin and Jordan on December 25 to end hostilities, the Georgian side continues to
attack. The fighting continues until at 12:00 AM on December 31, in 1918. After the war, the Armenian delegation left
for Tiflis (Georgia) to participate in a conference in January. The article contains quotations in favor of resolving the
issue through negotiations, which are taken from the written applications and reply letters of the members of the
Government of the First Republic of Armenia, in particular, the First Prime Minister of the First Republic of Armenia
Hovhannes Kajaznuni, Minister of Foreign Affairs Sirakan Tigranyan, Chairman of the Armenian delegation Martiros
Harutyunyan.In the quotations, the authors make well-founded arguments about the rights of Armenians to the disputed
territories, as well as the reasons for making compromises. It is important not only to respect the rights of the Armenian
people, to resolve the issue of territorial affiliation, but also to establish and maintain peace and stability in the region,
particularly in the Caucasus.Summing up, I should mention that we should always rely on our own people and weapons,
never expect any peacekeeping mission or support from the state.
Keywords: The Armenian-Georgian war, Transcaucasia, Armenia, Georgia, Lori-Akhalkalaki, Borchalu, territorial
disputes, military actions, The First Republic of Armenia, Hovhannes Kajaznuni.

վրացական տարաձայ- նություններից փորձեց
օգտվել Թուրքիան վարելով երկդիմի քաղաքականություն: Վեհիիբ փաշան հունիսին գրավելով
հայկական մի շարք տարածքներ, մասնավորապես Լոռի-Բորչալուի հայ-վրացական վիճելի
տարածքը, փորձում էր հավաստիացնել հայերին, թե այդ տարածքների գրավումը նպատակ է
ունեցել թույլ չտալ ռազմական բախում
Հայաստանի և Վրաստանի միջև, և որ այդ
ամենը բխում է հայերի շահերից:
Իրավիճակն առավել սրվում է հոկտեմբերի
20-ին Վրաստանի պաշտպանության նախարար
Գերգաձեի ներկայացրած վերջնագրից հետո,
համաձայն որի հայկական բանակը քսանչորս
ժամվա ընթացքում պետք է լքեր Լոռին։
Հոկտեմբերի 21-ին վերջնագիրը հասնում է ՀՀ
վարչապետ Հ. Քաջազնունուն, որից հետո էլ
գերագույն խորհրդում այն դառնում է քննարկման առարկա։ Հանդիպումից հետո Քաջազնունին հեռագիր է ուղարկում Նոյ Ժորդանիային՝
հրաժարվելով կատարել ներկայացված պահանջները և տալով ստույգ հիմնավորումներ։
Որպես հավելում՝ հայոց պետության առաջնորդը վրացի պաշտոնակցին հորդորում է զերծ
մնալ ռազմական բախումներից և վեճը լուծել
խաղաղ ճանապարհով։
Հոկտեմբերի 23-26-ն ընկած ժամանակահատվածում տեղի են ունենում հայ-վրացական
առաջին ռազմական բախումները։ Վրացական
զորքերը՝ գեներալ Գիորգի Ծուլուկիձեի գլխավորությամբ, սկսում են շարժվել Լոռու ուղղությամբ։ Հոկտեմբերի 25-ին վրացիները սկսում են
ռմբակոծել Լոռվա սահմանամերձ գյուղերը,
նախ և առաջ՝ Շնողը։ Սակայն գերմանական
սպաների ներկայությունը վրացական կողմում
հարկադրում է հայերին թողնել Քոբերն ու
Ծաթերը: Եվս մեկ անգամ հայկական կողմը
գրավում է Քորինջ (Քարինջ) ու Ծաթեր գյուղերը, սակայն հոկտեմբերի 26-ին ստիպված են
լինում թողնել այդ երկու գյուղերը։ Ռմբակոծու-

Անդրկովկասի երեք հանրապետությունների անկախության հռչակումից հետո՝ 1918 թ.
մայիսի վերջին, տարածքային լուրջ խնդիրներ
առաջացան հարևան պետությունների միջև:
Հայաստանի առաջին Հանրապետությունը,
փորձելով միջպետական հարաբերություններ
հաստատել Վրաստանի և Ադրբեջանի հետ,
նրանց հետ ունեցավ սահմանային վեճեր: Նոր
անկախացած պետություններից յուրաքանչյուրը
գտնելով, որ իր սահմաններն առաձգական են,
փորձում էին դրանք մեծացնել մյուսների
հաշվին:
Տարածքային վեճերի առաջացման
պատճառն ունի ավելի խոր արմատներ:
Հայտնի է, որ ցարական Ռուսաստանն
Անդրկովկասի վարչատարածքային բաժանում
կատարելիս անտեսել էր ազգային սկզբունքը։
Բաժանման հետևանքով Ախալքալաքի և
Բորչալուի գավառները ընդգրկվել էին Թիֆլիսի
նահանգի մեջ։ Տարածքային այսպիսի բաժանումը բնականաբար ձեռնտու էր Ռուսաստանին, որովհետև Անդրկովկասը պահում էր
ազգամիջյան վեճերի մեջ և երկրամասն
ամբողջությամբ դարձնում կառավարելի:
Ստեղծված աշխարհաքաքական նոր իրավիճակը նպաստավոր էր վրացինների և կովկասյան թաթարների (ադրբեջանցիներ) համար:
Ստացվում է այնպես, որ վրացիները, որոնք
կազմում էին Անդրկովկասի բնակչության միայն
28%-ը, ստացան երկրամասի տարածքի 33%-ը
(61 հազ. քառ. կմ): 43% կովկասյան մահմեդականներին բաժին էր ընկնում 38% տարածք՝ 70
հազ. քառ. կմ.: Իսկ Անդրկովկասի բնակչության
29% կազմող հայերը, որոնք հավակնում էին
միայն 54,5 հազ. քառ կմ կամ 29% տարածքի,
հայտնվեցին
հարևանների
տարածքային
նկրտումների կիզակետում: Հայաստանի նկատմամբ Վրաստանի պահանջները, ներառյալ
թուրքերի կողմից բռնագրավված Ախալքալաքի
գավառը, կազմեցին 13 հազ. քառ. կմ՝ 261 հազ.
հայ և միայն 7 հազ. վրացի բնակչությամբ: Հայ-
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թյունները երկար չեն տևում, քանի որ
հոկտեմբերի 26-ին գործողությունները դադարում են [4, էջեր 207-209]։
Այսպիսով՝ հայ-վրացական առճակատման
առաջին շրջանում հաջողվեց Հայաստանի
վերահսկողությունը հաստատել Հարավային
Լոռու վրա, իսկ հյուսիս շարժվելու փորձերն
ավարտվեցին անհաջողությամբ:
Փոխադարձ անվստահության և տարակարծության ֆոնի վրա տապալվում է հայվրացական բանակցությունների հերթական
փորձը, որն էլ հանգեցնում է իրադարձությունների հետագա զարգացումների այլընտրանքային եղանակի կիրառմանը։ Հայկական կողմը ադեկվատ կերպով գիտակցում էր
իրավիճակի լրջությունը և պատերազմի սկսման
հավանականությունը։ Այս կապակցությամբ
Արշակ Ջամալյանը գրել է. «Համաձայն եմ
Քաջազնունու հետ, որ ծանր մտահոգությունների
դուռ է բաց անում հայ-վրացական պատերազմի
փոստը»։ Պատերազմի սկսմանը բացասական
էին վերաբերվում նաև Հայաստանի կառավարության մյուս անդամները։
Երկխոսությունների շնորհիվ կողմերին հաջողվում է կանխել հոկտեմբերյան բախումները,
սակայն դրանք բաց պատերազմական գործողությունները հետաձգում են ընդամենը երկու
ամսով։ Բանակցությունների փորձերի տապալումից հետո կողմերը սկսում են խնդրի լուծման
այլընտրանքային եղանակներ գտնել՝ արդյունքում հանգելով պատերազմին: Կողմերը չգալով
փոխադարձ համաձայնության, անխուսափելի
դարձրեցին հայ-վրացական պատերազմը, որը
բռնկվեց դեկտեմբերի 13-ին: Ուշագրավ է Հովհաննես Քաջազունու ներկայացրած փաստարկը, թե ինչպես սկիզբ առավ հայ-վրացական
պատերազմը. «Դեկտեմբերի սկզբերին ծագեց
կարճատեւ հայ-վրացական պատերազմը: Երբ
թուրքական բանակը՝ Ալեքսանդրապօլի վրայից
անցնելով հասաւ՝ Փամբակ և գրաւեց Ղարաքիլիսան, վրացիները օգտւեցին հանգամանքից ու
զօրքերը մտցրին Հայկական Լօռին: Պատրուակը
այն էր, թե ուզում են կանգնեցնել թուրքերի
առաջխաղացումը դեպի Թիֆլիս: Բայց թուրքերի
հեռանալուց յետո էլ վրացինները չուզեցին
դատարկել Լօռին, ընդհակառակը, եռանդօրեն
աշխատում էին ամրացնել և յաւերժացնել իրենց
տիրապետութիւն, իսկ տեղացիների դժգոհութեան
արտահայտութիւները խեղդում էին դաժանօրեն:
Լօռին-կռվածաղիկ էր Հայաստանի և Վրաստանի
միջև, ամէինց ցաւոտը հայ-վրացական սահմանային վէճերի մեջ: Մեզ վրա ճնշում գործ դնելու
նպատակով, Վրաստանը փաստօրեն կտրել էր մեր
հաղորդակցութիւնը դրսի աշխարհի հետ, փակել էր
մեր սահմանները, նույնիսկ այն հացը, որ
ուղարկւում էր դրսից մեր սովամահ գաղթականութիւնը կերակրելու համար, այդ հացն էր հանդի-

պում Վրաստանում բազմազան արգելքների ու
ուշանում էր, լրիւ չէր հասնում տեղը: Վրաստանը
գրաւել էր Լօռին, փակել երկաթուղին ու պաշարել
մեզ, այն էր պատերազմի հիմնական պատճառը:
Իսկ անմիջական առիթը՝ Լոռուայ մի քանի հայ
գիւղերի ապստամբութիւնն էր եւ Վրաց կառավարութեան գործադրած անհամապատասխան
խիստ միջոցները, կարծես կառավարութիւնը առիթ
էր որոնում (և նույնիսկ ինքը ստեղծում) որպեսզի
կոտորի ու ահաբեկի հայ ազգաբնակչութիւն»[3,
էջեր 137-138]։
Պատերազմը սկսվելուց հետո էլ Հայաստանի կառավարությունը փորձում էր վեճը
լուծել խաղաղ ճանապարհով: Հարցը խաղաղ
ճանապարհով լուծելու փորձ դարձյալ կատարեց
արտաքին գործերի նախարար Ս. Տիգրանյանը:
Վերջինս կրկին դիմում է Վրաց կառավարությանը հարցը խաղաղ ճանապարհով լուծելու
համար: Ս. Տիգրանյանը իր դիմումագրում գրում
էր. «Վրաց կառավարությունը ո'չ միայն ընդառաջ
չգնաց մեր փափագին՝ սահմանների հարցը
խաղաղությամբ լուծելու, այլև կամենալով ամրապնդել օտար հողի գրավումը՝ ձեռնարկեց արշավանք խաղաղ բնակչության դեմ՝ ենթարկելով
արյունահեղ ու դաժան բռնությունների, մինչև իսկ
հայկական գյուղերը թնդանոթների կրակի մատնելով: Հայասատանի կառավարությունը չի կարող
մնալ անկարեկից դիտողի դերում, որովհետև
հարևան պետության զորքերը սխրագործություններ են անում Հայաստանին պատկանող հողի վրա
և գնդակահարում են Հայաստանի քաղաքացիներին: Իմ կառավարությունը՝ ջերմորեն ձգտելով
առաջն առնել ապագա բարդությունների՝ ուզում է
հավատալ, որ ձեր կառավարությունը՝ հարգելով
ժողովրդի բաղձանքն ու Հայաստանի իրավունքը՝
կփութա սեփական նախաձեռնությամբ դուրս
հանել զորքերը, հնարավորություն կտա ձեր
պատգամավորությանը հարաբերության մեջ մտնել
մերինի հետ, կվերականգնե հեռագրական կապը և
դրանով կամրացնե երկու հարևան հարազատ
պետությունների խաղաղ կենակցությունը» [4,
էջեր 227-228]։ Այս դիմումն էլ մնում է անպատասխան: Փոխարենը Ժորդանիան հայտարարում է, որ Հայաստանն է հրահրել պատերազմ:
Դեկտեմբերի 13-ին Հայաստանի կառավարությունը դիմում է Դրոյին, որպեսզի Լոռիից
հեռացնի վրաց զորքերին:
Դեկտեմբերի 13-15-ը ընթացած ռազմական
գործողությունները կանխորոշեցին պատերազմի կարճ տևողությունը։ Նախաձեռնելով ուժեղ
գրոհային ճնշում, հայկական զորքերը երկու
օրում գրավեցին Սանահինը, Ալավերդին։
Զորքերի անմիրական հրամանատարն ու
ռազմական գործողությունները կոորդինացնողը
Դրոն էր։ Հայկական զորամիավորումների
առաջին
ռազմական
հաջողությունները
իրարանցում առաջացրին Թիֆլիսում, որի
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նախկինում ռուսական կայսերական բանակի
սպա Արտեմ Տեր-Նիկողոսյանի վերահսկողության ներքո։ Դեկտեմբերի 19-ին իրավիճակը
ռազմաճակատում համեմատաբար կայունանում է։ Այդ օրվա հիմնական ձեռքբերումը լինում
է այն, որ հայերը կարողանում են ամրապնդել
իրենց դիրքերը Բոլնիս-Խաչենում՝ ծրագրելով
ռազմական
հաջողությունների
հետագա
զարգացումը։ Հայ-վրացական պատերազմի
ամենաթեժ մարտերը տեղի են ունենում
դեկտեմբերի 20-22-ն ընկած ժամանակաշրջանում։ Հայկական զորքերի համար հաջող զարգացող գորոծղությունների արդյունքում վրացական զորքերը կենտրոնացել էին Սադախլոյում։
Դեկտեմբերի 23-ին հայկական ուժերը
վերադասավորվում են և մարտական գործողությունները հընթացս սկսվում են։ Ծանր ու
համառ մարտերից հետո 4-րդ գնդի 12-րդ
վաշտը՝ փոխգնդապետ Ասլանյանի ղեկավարությամբ, ամբողջապես գրավում են Սադախլոն:
Վրացական զորքերը վերստին անհաջողության
են մատնվում նաև Բոլնիս-Խաչենի մատուցներում։ Դեկտեմբերի 24-ին վրացական զորքերը
վերսկսեցին հարձակումը Շուլավերի ուղղությամբ՝ գյուղը և խճուղին գրավելու նպատակով։
Նկատի ունենալով Հայաստանի վատ
դրությունը Քաջազունին ցանկանում էր շուտ
վերջացնել պատերազմը: Հայկական զորքերի
հաջողությունները ստիպեցին Դաշնակիցների
ներկայացուցիչները Թիֆլիսում պահանջեցին
դադարեցնել պատերազմը: Դեկտեմբերի 25-ին
անգլիացի գեներալ Ռայկրոֆտը, ֆրանսիացի
գնդապետ Շարդինին և Ժորդանիան ստորագրում են մի համաձայնագիր, որով և
դադարեցվելու էր ռազմական գործողությունները Ջալալօղլի-Դսեղ գծից հյուսիս ընկած
տարածքում: Ախալքալաքում պետք է հաստատվեր վրացական վարչակարգ: Բացի այդ
բրիտանական և ֆրանսիական բանակների
սպաներից պետք է կազմվեր հանձնաժողով,
որը մեկնելու էր ռազմաճակատ և ձեռնամուխ
էր լինելու, որպեսզի իրագործվեր համաձայնագիրը:
Հայաստանի
ներկայացուցիչ
Ջամալյանին, երբ առաջարկում են ստորագրել
պայմանագիրը,
վերջինս
հրաժարվում
է
ստորագրել, բողոքելով որ վրացական զորքերը
պետք է դուրս բերվեն Ախալքալաքից: Այդ
պատճառով էլ Ռայկրոֆտը և Շարդինին
համաձայնագրի տակ ավելացնում են, որ «Պ.
Ջամալյանը համաձայն չէ Ախալքալաքի գավառը
Վրաստանի կողմից գրավելու կետին»: Այսպիսով
դաշնակիցները հաշվի չառնելով հայերի բողոքը,
փորձում էին իրենց ստորագրած համաձայնագիրը իրագործել [2, էջ 188-190]։ Մինչ
հանձնախումբը կհասներ Ղարաքիլիսա դեկտեմբերի 28-ին վրացական զորքերը անցնում են
հարձակման: Վրացական զորքերը հետ են

հետևանքը եղավ այն, որ դաշնակիցների
անդրկովկասյան
զորքերի
հրամանատար,
գեներալ Թոմսոնը խաղաղարար միջնորդության
նպատակով ռազմական գործողությունների
վայր
ուղարկեց
կապիտան
Գրինին։
Դեկտեմբերի 15-ին Գրինը Սանահինում Դրոյին
է հանձնում 7 կետից բաղկացած զինադադարի
միջնորդությունը: Հայկական կողմը համաձայնվում է Գրինի առաջարկած պայմաններով գնալ
հաշտության առաջադրելով մեկ նախապայման,
հայկական զորքերը դուրս կգան Բորչալուից
միայն այն դեպքում, երբ վստահ կլինեն, որ
Ախալքալաքի գավառներ վրացական զորքերը
այլևս չեն ներխուժի: Հայկական կողմի այս
քայլին հակառակ, վրացական կառավարությունը հայտարարում է, որ հայկական զորքերը
Բորչալուից պետք է դուրս բերվեն առանց
նախապայմանի [1, էջեր 81-82]։ Ստեղծված
իրավիճակում Հայաստանի համար ամենաշահեկան տարբերակը պատերազմի ավարտն էր
ամենամոտ
տրամաբանական
ժամկետում։
Քանի որ վրացական կողմը ևս պատրաստ չէր
զիջումներին, Դրոյի զորքերին մնում էր միայն
շարունակել ռազմական
գործողությունները՝
արագացնելով պատերազմի ընթացքը։ Դեկտեմբերի 15-20-ը անգլիացիներին չհաջողվեց
դադարեցնել ռազմական գործողությունները։
Պատերազմը շարունակվեց: Դեկտեմբերի 16-ին
Տեր-Նիկողոսյանի զորքերը հարձակվում է
Բոլնիս-Խաչենի և Եկատերինենֆլեդի ուղղությամբ: Նույն օրը Կորոլոկովի աջ թևը գրավում է
Այրում կայարանը: Մարտական գործողությունների առաջին երկու օրերին վրացիները հատկապես համառ դիմադրություն էին ցուցաբերում Ալավերդիում, սակայն Դրոյի ջոկատների
ճնշման արդյունքում դեկտեմբերի 15-ին՝
Ալավերդին, իսկ 16-ին՝ Այրումը անցնում է
հայերի վերահսկողության տակ։ Դեկտեմբերի
17-ին գնդապետ Թարվերդյանը արևելքից և
Փիրումյանը արևմուտքից անցնում են հարձակման, ինչի արդյունքում մեծ զոհերով ցիր ու ցան
է լինում վրացական 5-րդ և 6-րդ գնդերը և
սահմանապահ
գվարդիական
ջոկատները։
Արդեն
դեկտեմբերի
18-ին
հայկական
զորամիավորումները
գրավեցին
Այրումը,
Ախթալան և Բոլնիս-Խաչենը։ Հատկապես թեժ
բախումներ են լինում Ախթալայում, որի
ընթացքում հայերին հաջողվում է գերի վերցնել
վրացական մի ամբողջ գումարտակ՝ գնդապետ
Էրիստովայի գլխավորությամբ։ Խորհրդանշական է նաև այն, որ հայկական բանակային
կորպուսում կային ազգությամբ ռուս երկու
ականավոր զորահրամանատարներ՝ ի դեմս
Նեստերովսկու և Կորոլկովի։ Վերջիններս
գործողություններ էին ծավալում մարտական
ճակատի կենտրոնական և աջ թևերում, իսկ
ամբողջ ձախակողմյան հատվածը գտնվում էր
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Կատաղի կռիվները վրացիների և հայերի միջև
շարունակվեցին մինչև ժամը 12-ը՝ դաշնակիցների կողմից որոշված ժամկետը։ Չնայած
հայկական զորքը գրավեց նաև վերջին 4-րդ
զրահագնացքը, այդուհանդերձ դա վերջին
ճակատամարտն էր, և այն չավարտվեց [3, էջ
188]։ Զինադադարի պայմանագիրը ստորագրելուց հետո այս գործողությունները կողմերից
բազում զոհեր խլելուց բացի ոչինչ չտվեցին,
որովհետև զինադադարը կայացավ ու պատերազմը դեկտեմբերի 31-ին, ժամը 12-ին վերջացավ նույն այն վրաց-հայկական սահմանագծում,
որտեղ կանգնած էին կողմերի զորքերը
դեկտեմբերի 28-ին։ Այսպիսով ավարտվեց հայվրացական երկշաբաթյա պատերազմը: Պատերազմի ավարտից հետո հայկական պատվիրակությունը մեկնում է Թիֆլիս՝ մասնակցելու
հունվարին տեղի ունեցող խորհրդաժողովին:
Ինչպես ցույց է տալիս պատմությունը,
տարբեր ժողովուրդների համար միշտ էլ
առաջնային է եղել իրենց քաղաքական շահերը:
Եվ այդ շահերին հասնելու ճանապարհին,
վաղեմի բարեկամ ժողովուրդները, մի կողմ
դնելով
մինչ
այդ
եղած
դաշնակցային
հարաբերությունները
հարվածում են այն
ժամանակ, երբ ամենաքիչն ես սպասում: Ուստի
պետք է մշտապես հույսը դնել սեփական
ժողովրդի և զենքի վրա, երբևիցե չակնկալել
որևէ պետության օգնություն:

գրավում Շուլավերը: Ղարաքիլիսիայում գտնվող
պատվիրակությունը կապ հաստատելով հայկական կառավարության հետ, տեղեկացնում է, թե
ինչպիսի պայմաններ են առաջադրել դաշնակիցները: Կառավարությունը տեղեկանալով թե
ինչ իրադրություն է Ղարաքլիսիայում ուղարկում են հետևյալ պատասխան հրահանգը.
«Մեկնելով այն համոզմունքից, որ պատերազմը
դարձյալ շարունակելը կարող է առաջ բերել
դրության վատացում, մինիստրների խորհուրդը
միաձայն որոշում է առաջարկել պատվիրակությանը (Մ. Հարությունյանի նախագահությամբ)
կապիտան Դուգլասի նախագահությամբ կոմիսիային տալ հետևյալ պատասխանը. չցանկանալով
շարունակել արյունահեղությունը, ընդառաջ գնալով
համաձայնության պետությունների ցանկությանը
պատերազմի շուտափույթ վախճանի մասին և
երկաթուղային հաղորդակցության վերականգնման
մասին` Հայաստանի կառավարությունը համաձայնություն է հայտնում անգլո-ֆրանսիական
միսիայի առաջարկին` դադարեցնելու պատերազմական գործողություններն այն պայմաններով, որ
մշակել է միսիան»: Ստանալով այս հեռագիրը
Հայաստանի պատվիրակության նախագահ Մ.
Հարությունյանը ստորագրելուց առաջ ասում է
հետևյալը. «Չորս տարի շարունակ մեր ժողովուրդը կռիվ մղելով դաշնակիցների շարքում
ընդհանուր թշնամու դեմ և անասելի զոհեր տալով`
աչքը հառած սպասում էր դաշնակիցների գալուն և
նրանց օգնությանը: Այժմ, երբ մենք դարձյալ
կռվում ենք մեր արդար իրավունքների համար, իսկ
դաշնակիցներն արդեն մեզ մոտ են, մեզ առաջարկում են զինադադարի այնպիսի պայմաններ, որոնք
կատարելապես ոտնահարում են մեր իրավունքները և ինքնասիրությունը: Բայց միայն հարգելով
մեր մեծ դաշնակիցների խոսքը և վստահ, որ
նրանց ցանկությունն ի վնաս մեզ չի լինի և
չուզենալով պատճառ դառնալ, որ արյունահեղությունը շարունակվի, համաձայնում ենք ստորագրել զինադադարի այս պայմանները» [2, էջ 190]։
Այսպիսով դեկտեմբերի 29-ին Մ. Հարությունյանը նախապայմանով, որ զինադադարով
նախատեսվող պայմանները ժամանակավոր են,
ստորագրում է վրացինների շահերից բխող
միակողմանի այդ համաձայնագիրը: Դեկտեմբերի 30-ին վրացական զորքերը փորձում են
մոտենալ Սադախլու կայարանին ու Լամբալու
գյուղին, սակայն հայկական զորքերին հաջողվում է հետ դարձնել վրացական ղորքերին:
Վրացական և թուրքական զորքերը միասին
այրում են Դամիա գյուղը, այնուհետև գրավում
են Բոլնիս-Խաչեն գյուղը: Ռազմական գործողությունները փոփոխակի հաջողություններով
շարունակվեցին
մինչև
դեկտեմբերի 31-ը:
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представленном здесь случае, я попытался объяснить некоторые нерешенные вопросы, существующие в
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Abstract. In this article, we demonstrate a different method to the textual, historical, and interpretive approach, seeking
to answer some of the problems of Scripture interpretation using a variety of data. We are trying to explain some of the
problems that exist in Matthew 1: 23, Isaiah 7: 14b, and 8: 8,10 through an textual, historical, and interpretive approach.
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ուսումնասիրելով Մատթէոս Աւետարանի ամենայայտնի համարներէն մէկը, որ լրումը կը նկատուի Եսայի մարգարէի մարգարէութեան։
Յիսուս Քրիստոսի կուսական ծննդեան հետ
կապուած ամենայայտնի համարն է «Ահա կոյսն
յղասցի եւ ծնցի որդի եւ անուն նորա կոչեսցեն Էմմանուէլ» (Եսայի 7.14բ)։ Այս համարը որպէս
լրում ընդունուած է Մատ. 1.23ի մէջ եւ Քրիստոսի կուսական ծննդեան վարդապետութեան հիմնական համարն է։ Բնականաբար ժամանակի
մէջ ամենաշատ քննադատուած համարներէն ալ
մէկը եղած է։ Թէ՛ բնագրագիտական, թէ՛ պատմական եւ թէ՛ մեկնողական տեսակէտէ այս համարը բաւական բացատրութեան կարիքը կը
զգայ։
Համարի ուսումնասիրութեան մէջ տարբեր
խնդիրներ ձեռք պիտի առնենք, որոնք թէ մեկնաբանութեամբ եւ թէ թարգմանական մարզի մէջ
խնդիրներ յարուցած են։ Օրինակ. ո՞վ է որ մանուկը էմմանուէլ կը կոչէ, մարգարէութեան մէջ
յիշուած կոյսը ի՞նչ կը նշանակէ, մարգարէութիւ-

Սուրբ Գրային մեկնութիւնը Աստուածաբանութեան եթէ ոչ ամենագլխաւորը գոնէ գլխաւորագոյն մարզերէն մէկն է։ Աստուածաբանութեան մէջ տեղ գտած բոլոր մարզեր հիմնականին
մէջ պէտք է ծառայեն Սուրբ Գրային ուղիղ եւ ըմբռնելի մեկնութեան եւ բացատրութեան։ Կ՚ապրինք այն դարուն մէջ, որ միտքը կը քննէ ու կը
հարցնէ։ Աստուածաշնչային մարզն ալ ենթակայ
է սոյն քննութեան եւ քննադատութեան։ Այսօր
Աստուածաշնչի մեկնիչը առաւել հարցադրումներու հետ դէմ հանդիման կը կենայ։ Ուստի պէտքն
ունի առաւել յստակ ու տրամաբանուած բացատրութիւններու եւ համոզիչ վերլուծումներու։
Պէտք չէ վախնայ հարցում հարցնելէ ու այդ հարցումներուն լաւ, ուսումնասիրուած եւ պարփակող պատասխաններ պէտք է գտնէ։ Մեր այս աշխատութեամբ մեկնողական ուսումնասիրութեան թէ բնագրագիտական, թէ մեկնողական եւ թէ
պատմական մօտեցումներու մեթոտի մը կիրառումը ցոյց տալ ուզելով, վերոյիշեալ առաջադրանքի համար ջանացինք կարճ օրինակ մը տալ,
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նը եթէ Յիսուս Քրիստոսի մասին է, ուրեմն ինչո՞ւ ոչ թէ Էմմանուէլ, բայց Յիսուս կոչուած է եւլն: Նաեւ պատմական տեսակէտէ ալ շատ քննելու մարզեր կը բացուին մեր առջեւ: Այս աշխատութեան մէջ զանազան ուսումնասիրութիւններով կ՚ուզենք օրինակներ ցոյց տալ:
Նախ որպէս բնագրագիտական եւ թարգմանական ուսումնասիրութեան օրինակ, տեսնենք
թէ ո՛վ է որ մանուկը պիտի «կոչէ».
Այս յստակացնելու համար պէտք ունինք քննելու բնագրի տարբերութիւնները։ Եսայի 7.14
համարին մէջ եբրայականը1 եւ Եօթանասնիցը2
բոլորովին կը համաձայնին ու Նոր Կտակարանեան3 մէջբերումը բոլորովին համապատասխան
է միայն մէկ բառի տարբերութիւնով, որը կը յարուցանէ խնդիրը։
Եբրայերէն Վէքարաթ, որուն հիմքն է քարա
(կոչել), ըստ ձայնաւորի փոփոխման կարելի է
մեկնաբանել «կոչեսցէ»՝ իգական սեռով կամ՝
«կոչեսցես», արական սեռով4։ Եօթանասնիցը
գործածած է Քալէսէիս, որ կը թարգմանուի «կոչեսցես»5։
Իսկ Յունարէն Նոր Կտակարանի բառն է
Քալէսուսին, որ կը թարգմանուի «կոչեսցեն»6։
Վերջնական յայտնի չընէր թէ ով պիտի կոչէ, սակայն երրորդ անձի վրայ կը թողու կոչելու գործը։
Գրաբարը թէ Եսայիի եւ թէ Մատթէոսի մէջ
կը գործածէ «կոչեսցեն»7 ձեւը։
Այսինքն Եzսայիի մէջ եբրայական ձեւը եզակի Գ. դէմք, իգական է. Յունարէնը եզակի Բ.
դէմք է, գրաբարը յոգնակի Գ. դէմք է։ Բնագրերու
առանձին ուսումնասիրութիւն մը վերջնական
պատասխան չի տար սակայն մեր առջեւ կը դնէ
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ներկայ նկարը։ Ուստի քննենք բնագրային իմաստը։
Տեսանք թէ բայը տարբեր տրուած է բոլոր
բնագրերու մէջ։ Ուրեմն որո՞ւն կը պատկանի կոչել բայը։ Մարգարէութեան ենթական Դաւթի
Տունն է «…լուարուք տուն Դաւթի. Թեթե՞ւ ինչ
թուիցի ձեզ…» (Ես. 7.13)։ Ընդգծուած բառերու
Եբրայերէնն է Շիմու եւ Յունարէնն Աքոուսաթէ,
որ երկուքն ալ յոգնակի են։ Եթէ կոչել բայը կը
պատկանի Դաւթի տան՝ ուրեմն պէտք էր նաեւ
յոգնակի ու արական ըլլար, սակայն չէ։ Նոյնն է
պարագան Յունարէնի համար, սակայն այն ալ
եզակի է։ Ուրեմն չենք կրնար ըսել թէ կոչողը
Դաւթի տունն է։ Յունարէնի «Կոչեսցես»8ը անիմաստ կը դարձնէ մարգարէութեան գնացքը, քանի որ Աստուած այստեղ կը խօսի ուղղակի մարգարէին հետ եւ մարգարէին ըսել թէ դուն պիտի
կոչես կը փոխէ բոլոր իմաստը։ Իսկ Եբրայերէնի
«կոչեսցէ»ն՝ այսինքն իգական եզակի Գ. դէմքը
կը մատնանշէ կոյսը։ Այս համարի պարագային
կոյսն է, որ պիտի կոչէ։ Ինչ որ բաւական տրամաբանական է։ Իսկ գրաբարի «կոչեսցեն»ը կը
մտածենք թէ համարը Նոր Կտակարանի հետ
յարմարցնելու խմբագրութիւն մըն է։
Ուստի մենք մեկնութեան համար պիտի նախընտրէինք Եբրայերէնին մօտեցումը։
Աշխարհաբար թարգմանութեանց պարագային Հին Կտակարանի մէջ պիտի առաջարկէինք «Պիտի կոչէ» տարբերակը։ Իսկ Նոր Կտակարանի «պիտի կոչեն» ձեւը պէտք է թողուլ Աւետարանիչի մեկնաբանութեան իրաւունքին։
Երբ մենք պատասխան կը գտնենք առաջին
հարցումին, ապա կ՚անցնինք երկրորդ հարցումին։ «Կոյս» եզրը յստակացնելու համար տարբեր մօտեցումի՝ պատմական եւ օրինական քննութեան պէտք ունինք։ Նաեւ ուսումնասիրութեան ժամանակ գտնենք տարբեր պարագաներ
ալ, որ թէեւ քիչ ազդեցութիւն ունի եզրին քննութեան մէջ, սակայն ժամանակագրական ճշտումներու համար ձեւ մը ցոյց կու տայ։
Այս մարգարէութիւնը տեղի կ’ունենայ Յուդայի Թագաւոր Աքազի ժամանակ, երբ Սուրիոյ
Ռասին թագաւորը Իսրայէլի թագաւոր Փակէէի
հետ միաբանելով պատերազմի ելաւ Յուդայի
դէմ, սակայն չկարողացան գրաւել զայն (Ես. 7.1)։
Իսկ Աքազ Թագաւոր օգնութիւն խնդրեց Ասորւոց Թագաւորէն, որ գալով գրաւեց Դամասկոսը
(Դ. Թագ. 16. 7-9)։ Բաւարար տուեալ ունինք գտնելու համար թուականը։ Աքազ Թագաւորը Դաւիթ թագաւորի ցեղէն 9. սերունդն էր, որ թագաւորած էր Ն.Ք. 735-715 թուականներուն9։ Իսկ

lae( WnM'î[i Amßv. tar"îq'w> !Beê td<l,äyOw> ‘hr"h' hm'ªl.[;h' hNEåhi
ivdou. h` parqe,noj evn gastri. e[xei kai. te,xetai ui`o,n kai.
kale,seij to. o;noma auvtou/ Emmanouhl)
VIdou,( h` parqe,noj evn gastri. e[xei kai. te,xetai ui`o,n( kai.
kale,sousin to. o;noma auvtou/ VEmmanouh,l)
Սոյն թարգմանութիւնը կը կարօտի որոշ բացատրութեան։ Տուեալ ձեւով բային կառոյցը կատարեալ ժամանակ,
վավ յաջորդական, բ. դէմք, եզակի, իգական է։ Սակայն
arq բայը որոշ պարագաներու տակ tar"îq'w ձեւը կը թարգմանուի կատարեալ ժամանակ, Գ. դէմք, եզակի, իգական։ Նոյնն է պարագան Բ. Օր. 31.29ի մէջ։ Բոլորովին
նոյն ձայնաւորներով նոյն բայը կը գտնուի Ծննդ. 16.11 եւ
Ես. 60.18ի մէջ, որ Բ. դէմք ըլլալով կը թարգմանուի [1]:
Հաւանաբար թարգմանիչները բացառութիւն չեն տեսած
սոյն համարի մէջ եւ թարգմանած են սովորական ձեւով։
Սակայն Բ. Օր. 31.29ի մէջ գտնուող բառը թարգմանուած է sunanth,setai այսինքն՝ գ. դէմք, եզակի ձեւով։
Գիտնականներ կան, որոնք կը մտածեն թէ Մատթէոս
կրնայ գործածած ըլլալ  ի որոշ տարբերակ մը։ Սակայն
աւելի հաւանական կը գտնեն թէ Աւետարանիչը կը նախընտրէ մեկնաբանել բայը, քան թէ բառացի առնել, որպէսզի աւելի յարմար ըլլայ իր փոխանցել ուզած գաղափարին (տես՝ Beale & Carson, էջ՝ 4։ Ըստ մեր կարծիքին
դժուար է ըսել թէ ազդուած է որեւէ թարգմանութենէ,
կամ տարբերակէ, քանի որ հին թարգմանութիւններու
մէջ բնաւ յոգնակի Գ. դէմք չկայ։
Ահա կոյսն յղասցի եւ ծնցի որդի, եւ կոչեսցեն զանուն նորա Էմմանուէլ։
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LXX Sinaiticusը ունի kale,sei, որ կը թարգմանուի «կոչեսցէ»։ Իսկ Migneի խմբագրած լատիներէնը ունի Vocabitor
որ կը թարգմանուի «կոչեսցի»:
Գիտնականներ մեծ մասամբ կը միաբանին Սողոմոնէ յետոյ իշխող թագաւորներու գահակալման տարիներու
կապակցութեամբ։ Սողոմոն կ’ընդունուի թէ գահակա-
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Փակէէ Իսրայէլի նախավերջին թագաւորն է, որ
թագաւորած է Ն.Ք. 742-73210։
Ուստի մարգարէութեան թուականը Աքազի
թագաւորութեան սկիզբը եղող Ն.Ք. 735 ու Փակէէի թագաւորութեան վերջը եղող Ն.Ք. 732 թուականներու միջեւ պէտք է դնել։ Ռասին եւ Փակէէ թագաւորներու միաբանելու թուականը կարելի է մտածել Ն.Ք. 736-735 [5, էջ 45]։ Նաեւ
նկատի առնենք Դամասկոսի անկումը, որ տեղի
ունեցաւ Ն.Ք. 732 [2, էջ 125; 6, էջ 122; 7], մարգարէութենէն յետոյ։ Բնականաբար գոնէ տարի
մը կ’առնէ երկու թագաւորներու միաբանելու եւ
պատրաստութիւն տեսնելու ժամանակը։ Այս
կ’աւելցնենք Ն.Ք. 735ի վրայ եւ կը հասնինք Ն.Ք.
734։ Երբ հաշուի կ’առնենք տուեալ պարագաները մարգարէութեան համար ամենահաւանականը կ’երեւին Ն.Ք. 734 կամ աւելի նուազ հաւանականութեամբ Ն.Ք. 733 թուականները։
Իսկ այս մարգարէութեան վայրը շատ յստակ
տրուած է։ Կը կարդանք հետեւեալը «ի ծայրի
ջրմղի աւազանին վերնոյ, ի ճանապարհի ագարակին թափչի» (Ես. 7. 3)։ Նոյն վայրի մասին նաեւ
կը յիշատակուի Դ. Թագ. 18.17 եւ Ես. 36.2 համարներուն մէջ։ Բնականաբար քաղաքը Երուսաղէմն է։ Հին տեսութիւնը այն եղած է թէ այս
տեղը կը գտնուէր այսօրուայ Jaffa Gateի մօտ։
Սակայն Է. Վ. Գ. Մասթըրմէն կ’առաջարկէ թէ
այս տեղը պէտք է գտնուի Երուսաղէմի հիւսիսային կողմը [8]։ Լայն ուսումնասիրութիւն մը
առ այժմ չէ կատարուած, ուստի կը բաւարարուինք Մասթըրմէնի առաջարկով։
Քանի յստակացուցինք թուականն ու միջավայրը՝ ուրեմն աւելի յստակ կը դառնայ Կոյսին
մասին տուեալները։ Մարգարէութեան մայր
նպատակն է, յայտնել թէ Յուդան պիտի փրկուի
ապագայ յարձակումներէ եւ կը տրուի այդ խոստումը թէ Աստուած է, որ պիտի փրկէ Յուդան
(Ես. 7.7)։ Սակայն պայման մը կայ՝ պէտք է վստահին Անոր։ Իսկ Եսայի մարգարէութեան տուեալ համարը կը մարգարէանայ երբ ան Աքազ
թագաւորին կ’առաջարկէ թէ ան նշան մը խնդրէ
Աստուծմէ թէ այս խոստումը պիտի կատարուի։
Թագաւորը, որ «ոչ արար ուղղութիւն առաջի Տեառն Աստուծոյ իւրոյ» (Դ. Թագ. 16.2), կը պատասխանէ ըսելով. «Ոչ խնդրեցից եւ ոչ փորձե-
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ցից զՏէր» (Ես. 7.12)։ Ապա Եսայի իր երկար
մարգարէութեան մէջ կը գործածէ յիշեալ խօսքերը, որ կը մէջբերուի Մատթէոսի աւետարանին
մէջ։ Աստուած մարգարէի միջոցով նախ կը յանդիմանէ Դաւթի Տունը եւ ապա կու տայ նշան մը.
«Ահա կոյսն յղասցի եւ ծնցի որդի»։ Սակայն Աքազ
թագաւորը հակառակ Աստուծոյ խոստումին, կը
դիմէ Ասորեստանի Թակղաթ-Փաղասար՝ թագաւորին որպէսզի օգնութեան հասնի իրեն11։ Ուրեմն մարգարէութեան բուն նպատակն է Աքազ
Թագաւորին ցոյց տալ նշան մը, որ մարգարէութիւնը պիտի իրականանայ։ Ճիշդ այստեղ կը ծագի խնդիրը։ Ո՞վ է այդ մարգարէութեան մէջ յիշուած կոյսը։ Կեդրոնանանք «Կոյս» թարգմանուած ալմա բառին վրայ։ Որոշ գիտնականներ
«Կոյս» թարգմանութիւնը կը մերժեն կամ առ նուազն որոշ վերապահումով կը մօտենան ըսելով
թէ ալմա կը նշանակէ աղջիկ եւ ոչ թէ կոյս, որովհետեւ Եբրայերէն կոյս բառը Բէթուլա է [9, էջ
643] ։ Ալմա բառը եբրայական բնագրի մէջ գործածուած է եօթը տեղեր եւ միայն երկու տեղ
Յունարէն թարգմանութիւնը եղած է Պարթենոս
այսինքն կոյս։ Առաջինն է Ծննդ. 24.43, իսկ միւսը
Ես. 7.14։ Այս նիւթի մասին մեծ ուսումնասիրութիւն մը կատարած է Ջոն Ուալթըն [10] նաեւ
մէջբերելով Բրեչըրի [11, էջ 98] մօտեցումները։
Ան ցոյց կու տայ թէ ալմա աւելի կը նշանակէ՝
ծննդաբերելու յարմար հասուն աղջիկ։ Եօթանասնից թարգմանութեան մէջ այլ տեղեր գործածուած Պարթենոս բառը թարգմանուած է Բէթուլա բառէն։ Ուշագրաւ է Եօթանասնից թարգմանիչներու մօտեցումը։ Անոնք, ալմա բառը հինգ
անգամ թարգմանած են նէանիտես իսկ միայն երկու անգամ՝ Պարթենոս։ Յստակ է թէ անոնք
տարբեր իմաստ ու մօտեցում տեսած են այս
բաժնին մէջ։
Շնորհալիի եւ Սկեւռացիի բացատրութիւններէն կը տեսնենք թէ այս խնդիրը շատ հնուց
առկայ եղած է։ Գէորգ Սկեւռացի յանդիմանական կը մօտենայ հարցին. «Ոմանք ի թարգմանչացն՝ «աղջիկ յղասցի» ասեն, որով հրէայք աղջիկ
անուամբն ջանան սուտ առնել զյղութիւն կուսին՝
զմաւրն Քրիստոսի։» [12, էջ 128]:
Շնորհալի կը ջատագովէ Եօթանասնից
թարգմանիչներու մօտեցումը12։ Նաեւ կը մէջբերէ
որոշ բաժիններ13 կոյս եւ աղջիկ բառերուն հոմանիշ ըլլալը բացատրելու համար։ Բոլորովին համախոհ լինելով իր թարգմանիչներու ջատագովութեան ջանքին՝ չենք բաժներ եզրերու մասին
տուած բացատրութիւնները։ Երանելի Հայրապետի մէջբերած համարներու մէջ գործածուած
եզրերը, որոնք հայերէն «Կոյս» թարգմանուած
են Նաարա եւ Բէթուլա բառերն են եւ արդէն
պէտք է թարգմանել «երիտասարդուհի» եւ

լած է Ն.Ք. 970-930 ի միջեւ։ Ուստի միւս թագաւորներու
տարիները կը հաշուուին այս թուականի հիման վրայ, ըստ Սուրբ Գիրքի եւ այլ արտաքոյ Սուրբ Գրոց վկայութիւններու։ Այս մասին տե՛ս [2; 3, էջ՝ 589-603; 4]։
Այստեղ խնդիր մը կը ծագի գիտնականներու եւ Սուրբ
Գիրքի տուեալներու միջեւ։ Տեղեկութիւնները ցոյց կու
տան թէ Փակէէ ամենականուխ Ն.Ք. 740 թուականին
թագաւորած կրնայ ըլլալ։ Իսկ իր մահուան թուականը
Ն.Ք. 732/731 թ. աւելի ստոյգ է։ Փորձեր կատարուած են
Սուրբ Գրային տուեալները ու այլ տուեալները հաշտեցնելու։ Նիւթը շատ չխճողելու համար կը բաւարարուինք
կատարուած ուսումնասիրութիւններու մասին նշելով
աղբիւրներ։ [2, էջ 129; 4, էջեր 173-180]։
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Տե՛ս Ես. 7.1-3 նաեւ Դ. Թագ. 16.
Շնորհալի, էջ 35։
Բ. Օր. 22.27 եւ Սղմ. 148.12։

«կոյս»՝ նոյն կարգով։ Ուստի չարդարանար ալմա
բառի գործածութեան մասին տրուած բացատրութիւնը։
Թէեւ ճիշդ է թէ Հրեաներ տարբեր բացատրութիւն տալով կը ջանան կուսական ծննդեան
պարագան մերժել, սակայն մեր բացատրութիւնը
եւ պատասխանը պէտք է ճիշդ ըլլայ։ Հրէից մօտեցումը ճիշդ է այն առումով թէ, ինչպէս կը տեսնենք, գործածուած բառը յստակ «աղջիկ» ըսել է
եւ ոչ թէ՝ կոյս։ Ուստի այլ ձեւի բացատրութիւն
պէտք է աւետարանիչի մեկնութիւնը արդարացնելու համար։
Նիւթի բուն լուծումը, ըստ մեզի, կը կայանայ
մարգարէութիւններու ժամանակաւոր ու լիարժէք կատարման մօտեցումով։ Ուստի նման մարգարէական խօսքերու առաջին նպատակը եղած
է, խօսիլ այն պատահարներու մասին, որոնք տեղի պիտի ունենային տուեալ շրջանի կամ ժամանակի մէջ։ Սոյն մարգարէութիւնները աւելի վերջ
մեկնաբանուած են Քրիստոսի անձի հետ կապուած նիւթերու վրայով։ Այս ձեւը շատ ակներեւ է
Մատթէոսի մեկնաբանութիւններուն մէջ։
Հետեւեալը կ’ըսէ մարգարէն. «Վասն այնորիկ մինչչե́ւ ծանուցեալ իցէ մանկանն զբարի
կամ զչար, անարգեսցէ́ զչարն՝ եւ ընտրեսցէ զբարին։ եւ մնասցէ երկիրդ՝ յորմէ դուդ կասկածես
յերեսաց երկուց թագաւորացն» (նշումը մերն
է)։ Այսինքն կայ մարգարէութիւն մը, որ պէտք է
կատարուի այդ օրերուն՝ մօտ ապագային, ինչ որ
տեղի ունեցաւ եւ տեսան, որ կատարուեցաւ։ Եթէ այսպէս չըլլար, Մովսէսի օրէնքին համաձայն,
պէտք էր Եսայի Մարգարէն քարկոծուէր, որպէս՝
սուտ մարգարէ14։ Եղած են գիտնականներ, որ
մինչեւ իսկ առաջարկած են թէ այս մանուկը Եսայի Մարգարէի իր որդին է [13, էջք 12-13]15։
Նաեւ մարգարէութիւնը միայն մանկան ծնունդին մասին չէ, այլ նաեւ թագաւորներու հեռանալուն մասին է, ինչ որ կատարուեցաւ։ Ուստի կայ
մարգարէութիւն մը, որ կատարուած է Եսայի
մարգարէի օրօք, իր ժամանակաւոր իմաստով։
Ալմա եզրը պէտք է ձեռք առնել որպէս «երիտասարդ աղջիկ», որ հաւանաբար թագաւորի
ծանօթ էր եւ յղացաւ, ու որդի ծնաւ ու անունը
Էմմանուէլ դրին իսկապէս։ Այսինքն վերոյիշեալ
մանկան այդ ժամանակուայ մօր մասին է մարգարէութիւնը։ Այսպէսով կ’արդարանայ ալմա
եզրը եւ կը վերանայ Բէթուլա եզրի գործածութեան պէտքը։ Բնականաբար ուրիշ տուեալ չունինք
հաստատելու՝ բայց այս կ’երեւի լաւագոյն լուծումը։ Նաեւ պէտք է նկատի առնել թէ Եօթանասնից թարգմանիչները բնաւ անպատեհ չեն նկատած ալմա եզրը թարգմանել պարթէնոս եւ ոչ թէ՝
նէանիդես։ Սիմէոն Ծերունիի վարքագրութենէն
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գիտենք թէ Աստուած յայտնութեամբ միջամտած
է թարգմանութեան եւ մանաւանդ այս համարի
թարգմանութեան [14]։ 70 գիտնական կատարելապէս յարմար գտած են սոյն թարգմանութիւնը։
Յայտնի է թէ անոնք նկատելով հանդերձ թէ այս
մարգարէութիւնը կատարուած պէտք է ըլլար Եսայի մարգարէի ժամանակ, Աստուածային միջամտութեամբ տեսած են նաեւ խոստում մը, որ
ապագային պիտի կատարուէր։ Այս էր Սիմէոնի
խնդրանքը՝ «չմեռնիլ մինչեւ տեսնէ խոստացուած մանուկը»։ Ուստի Մատթէոս Աւետարանիչ,
Ս. Հոգիի ներշնչումով եւ հետեւելով Եօթանասնից թարգմանիչներու մօտեցումին, տեսած է
սոյն մարգարէութեան կատարումը Բեթղեհէմի
մանուկին վրայ, որ ծնած էր Կոյսէն։ Շահէ Արքեպս. Աճէմեան իր «Աւետարանի Աշխարհաբար
Նոր Թարգմանութիւնը» քննադատական յօդուածին վերջաւորութեան կը յայտնէ իր տեսակէտը, որուն կը ձայնակցինք. «Յովսէփ... հասկցաւ
թէ Մարիամ կոչուած է Ս. Հոգիով յղացած իր
զաւակը ունենալու իբրեւ կոյս եւ ինք պարտականութիւն ունի զայն պահելու իր տան մէջ, իբրեւ իր կինը՝ յարգելով անոր կուսութիւնը» [15,
էջ 8]։
Երբ կը լուծենք երկրորդ հարցումը՝ ապա
տեսնենք երրորդ հարցումին լուծումը, ինչո՞ւ Յիսուս եւ ոչ Էմմանուէլ։
Այս խնդիրը լուծելու համար մենք պէտք ունինք քննելու նաեւ Ես. 8.8 եւ 8.10 համարները։
Եբրայականը16 եւ յունականը17 բոլորովին
տարբեր բնագրեր են։ Մէջբերումը աւելի կը կայանայ եբրայական բառախաղին վրայ։ 8. համարի մէջ գործածուած «Էմմանուէլ»ը անուն է։
Մարգարէի պատգամին մէջ Աստուած կը խօսի
ուղղակի Էմմանուէլի հետ։ Ուստի Էմմանուէլը
անձ մըն է։ Իսկ 10. համարի մէջ նախադասութեան աւարտին Էմմանուէլէն առաջ քի շաղկապը
որ կը թարգմանուի “զի», Էմմանուէլը կը դարձնէ
«ընդ մեզ Աստուած»ի։ Եբրայերէն բնագիրը կու
տայ այս բառախաղը, որ միւս լեզուներու մէջ կը
կորսուի։ Գրաբարը «ընդ մեզ Աստուած»ը բաժնելով 8. համարէն դրած է 9. համարին գլուխը18։
Այս տարբերութիւններու պարագան ձեռք պիտի
առնենք երբ կը քննենք նպատակը։ Տեսնենք ուրիշ տուեալներ.
Այս մարգարէութիւնը տեղի կ’ունենայ Ես. 7
գլխու հետ մօտաւոր ժամանակաշրջանին։ Նախ
յստակացնենք թուականը եւ ապա ժամանակաշրջանը։
Ունինք ճշգրիտ տուեալներ։ Նոյն անուննե16
17

Բ. Օրինաց 18.20-22։
Առանց երկար խորանալու սոյն մօտեցումի բացատրութիւններուն մասին, պէտք է ըսենք թէ, չափազանցեալ
մեկնաբանութիւն թուեցաւ մեզի Oswaltի մօտեցումը։
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lae( WnM'î[i ^ßc.r>a;-bx;ro) al{ïm. wyp'ên"K. tAJåmu ‘hy"h'w
lae( WnM'Þ[i yKiî ~Wqêy" al{åw> ‘rb'd" WrÜB.D:
kai. e;stai h` parembolh. auvtou/ w[ste plhrw/sai to. pla,toj th/j
cw,raj sou meqV h`mw/n o` qeo,j
meqV h`mw/n ku,rioj o` qeo,j
ARMz ՀԿ Եւ եղիցի բանակ նորա լնուլ զլայնութիւն երկիրդ քո, / ընդ մեզ Աստուած (Ես. 8.8 բ-9ա), ARMz ՆԿ
Քանզի ընդ մեզ Տէր Աստուած է
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րը՝ Ռասին եւ Որդին Ռովմեղայ կը յիշուին։ Նաեւ
յստակ է թէ մարգարէութիւնը կը տրուի Դամասկոսի Ն.Ք. 732 թուին անկումէն առաջ, որովհետեւ Տիրոջ խօսքը յստակ է «Քանզի մինչչեւ ծանուցեալ իցէ մանկանն կոչել զհայր կամ զմայր,
տարցի զօրութիւնն Դամասկոսի եւ աւարն Սամարեայ»։ Սա պէտք է ընդունիլ Դամասկոսի
կործանման մասին մարգարէութիւն՝ Ասորեստանի թագաւորի ձեռամբ [2, էջ 125; 6, էջ 122;
16]։ Նաեւ պէտք է նկատի ունենալ «եւ մերձեցայ
առ կինն իմ մարգարէ, եւ յղացաւ եւ ծնաւ որդի»
խօսքը։ Մէկ առաջուայ մարգարէութեան թուականին վրայ պէտք է գումարել մօտաւորապէս
մէկ տարի, որով կը հասնինք՝ Ն.Ք. 733։ Նաեւ իմաստ կը ստանայ մարգարէութեան հետեւողականութիւնը 7. եւ 8. համարներու միջեւ, որոնք
տեղի ունեցած են մօտաւորապէս մէկ տարուայ
ընթացքին։
Վերոյիշեալ տուեալներէն մեկնելով կը գտնենք թէ, ինչպէս նախորդ համարը, Յուդայի
Թագաւորը Աքազն է, Իսրայէլի թագաւորը՝ Ռովմէղայ որդի՝ Փակէէ եւ Սուրիոյ թագաւորը Ռասին։ Նաեւ առանց երկար ուսումնասիրութեան
կը բաւարարուինք ըսել թէ նոյն վայրը կ’ընդունինք նախորդ գլուխի կատարուած ուսումնասիրութեան գծով, որովհետեւ ոչ մէկ տուեալ ունինք
զայն փոխելու կամ այլ կերպ մտածելու։ Ուստի
ժամանակաշրջանը նոյնն է եւ մօտաւոր նոյն
պայմանները կը տիրեն։
Ինչո՞ւ գործածուած է Էմմանուէլը այստեղ։
Էմմանուէլ բառին գործածուած երկու համարները բոլորովին տարբեր նպատակներով տրուած
է։ Եբրայերէն բնագրի մէջ 8. համարը Էմմանուէլ
անունը կը գործածէ անունի ձեւով։ Յանդիմանական ոճ մը կը տիրէ։ Իսկ 10. համարի մէջ գործածուած Էմմանուէլը «ընդ մեզ Աստուած» յիշեցում մըն է եւ մխիթարելու նպատակ ունի։ Անիմաստ կը թուի մեզի այս գնացքը։ Յունարէնը
«ընդ մեզ Աստուած» թարգմանած է, սակայն
զայն թողնելով 8. համարի վերջաւորութեան իմաստի անջատում մը կը ստեղծէ։ Հետեւեալն է
երեւոյթը՝
1. Եբրայականը Էմմանուէլը անունի պէս գործածելով կը խօսի անձի մը հետ։ Սակայն այս
անձը կրնայ ըլլալ միայն Եսայի մարգարէն,
որովհետեւ Տէրը կը խօսի անոր հետ եւ ցոյց
կու տայ թէ ինչ պիտի պատահի Յուդայի երկրին հետ։ Սակայն պատգամ մը չի փոխանցուիր ո՛չ թագաւորին եւ ոչ ալ ուրիշ անձի մը։ Սակայն այս ալ ուրիշ դժուարութիւն
կը ստեղծէ։ Ինչո՞ւ Աստուած Էմմանուէլ կոչէ
Եսային։
2. Յունականը Էմմանուէլը կը նախընտրէ
թարգմանել եւ meqV h`mw/n o` qeo,j «ընդ մեզ
Աստուած» գործածել։ Սակայն բոլորովին
անկապ կը մնայ համարին իմաստէն։ Աստուած ցոյց կու տայ գալիք մեծ փորձանքը եւ

կ’ըսէ «ընդ մեզ Աստուած»։ Անիմաստ է,
միտքը կը մնայ պարապութեան մէջ։
3. Իսկ լուծումը կը գտնենք գրաբարի մօտեցման մէջ։ Գրաբարը այս համարը կը դնէ 9.
համարին սկիզբը, տալով այն իմաստը թէ
հեթանոսներուն կը յայտարարէ թէ Աստուած մեզի հետ է։ Ուստի եբրայական իմաստէն բոլորովին տարբեր մօտեցում կը պարզէ
եւ Յունարէնէն աւելի իմաստաւոր տեղ մը
կը դնէ։ Դժուար է ըսել թէ գրաբարը կը հետեւի Յունարէնին, քանզի ան ալ մեթ իմոն
հո թէոս (ընդ մեզ Աստուած) թարգմանելով
հանդերձ կը դնէ 8. համարին վերջաւորութեան։ Հին լեզուներու մէջ գրաբարի մօտեցումը կամ կիրառումը բնաւ չէ գործածուած։
Բայց մեր կարծիքով լաւագոյն մօտեցումը եղած է այս մէկը։ Ուստի Աստուած կը յայտնէ
ապագայ նեղութիւնը սակայն անմիջապէս
երկու անգամ գործածելով Էմմանուէլ անունը կը քաջալերէ Յուդայի ժողովուրդը։ Հաւանաբար գրաբար Սուրբ Գրքի համարակալութեան ժամանակ յատուկ ուշադրութիւն
դարձուցած են այս պարագային։
Յստակացնելով հանդերձ Էմմանուէլ բառին
Հին Կտակարանի մէջի գործածութեան խնդիրը,
դեռ չենք ճշդած Նոր Կտակարանի մէջի խնդիրը՝
ինչու Յիսուս եւ ոչ Էմմանուէլ։
Այս մարգարէութեան մէջ լրումը կը կայանայ
անուններու յարաբերութեան մէջ։ Պէտք է տալ
բացատրութիւն մը Յիսուս եւ Էմմանուէլ անուններու կապակցութեամբ։
Ընդհանուր առմամբ կը քննադատուի այն իրողութիւնը թէ մարգարէութիւնը կ’ըսէ թէ Էմմանուէլ պիտի կոչուի, իսկ կը կոչուի Յիսուս։
Մեր հովուական փորձառութիւնն ալ ցոյց տուած
է թէ ոչ միայն գիտնականներու, այլ նաեւ պարզ
հաւատացեալի մտքին մէջ ալ նոյնն է խնդիրը։
Մեր մօտեցումով հետեւեալն է խնդրի լուծումը.
1. Նախ պէտք է ըսենք թէ Մարգարէութիւններու լրումը մեքենայական պատահար մը չէ։
Եթէ կը մօտենանք բառացի լրումի տրամաբանութեամբ կը հասնինք տեղ մը, ուր ելք
չենք գտներ։ Մանաւանդ Մատթէոսի մօտեցումը աւելի նպատակային է եւ ոչ թէ Հին
Կտակարանի կոնտեքստին յարմարցուած։
2. Ինչպէս վերեւի բացատրութեան մէջ նշեցինք
Էմմանուէլ անունը պէտք է տրուած ըլլար
այն ժամանակ ծնած մանուկի մը։ Իսկ Յիսուսի ծննդեան ժամանակ պէտք է հասկնալ
Էմմանուէլ բառին իմաստով՝ «ընդ մեզ Աստուած»։ Այսինքն Յիսուս Քրիստոսի ծնունդով մարմնացեալ Բանն, Աստուծոյ Որդին
կ’իջնէր ու Աստուած մարդկանց հետ, այսինքն «ընդ մեզ Աստուած» կ’ըլլար։
3. Յիսուս անունը կը տրուի հրեշտակի կողմէ,
ուստի բոլորովին նոր պատգամ է եւ Յիսուսի տրուած անունը պէտք է այլ մակարդակի
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վրայ ձեռք առնուի։ Օծեալի ծնունդով Աստուած մեզի հետ կ’ըլլար (Էմմանուէլ), եւ անոր անունը կը կոչուէր Յիսուս (փրկիչ)։ Օծեալ (Քրիստոս) Փրկչի (Յիսուս) ծնունդով
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Возможности развития экотуризма в Армении на примере села Калаван
Симонян А. А.
Армянский государственный экономический университет (Ереван, РА)
mayis.simonyan01@gmail.com
Аннотация: В настоящее время практически все страны мира руководствуются принципами устойчивого
экотуризма, отчётливо осознавая, что для развития этого вида туризма в своей стране необходимо охранять и
сохранять естественные богатства и природные ресурсы этого края, на мониторинговой основе осуществлять
анализ состояния этих ресурсов, чтобы достойным образом передать право пользования этим добром
последующим поколениям.
Внедряя международный опыт экотуризма в Армении, можно сделать шаг к его устойчивому развитию, так как
Армения имеет большой потенциал и возможности быть первой в регионе по уровню развития этого вида
туризма учитывая её климатических условия, богатый природный мир, разнообразие флоры и фауны,
гостеприимство населения, которое всегда привлекало туристов со всего мира.
Устойчивое развитие экотуризма способствует экономическому росту страны, сохранению окружающей
среды, повышению порога материальной состоятельности населения и взаимному признанию культурных
ценностей.
Вышеупомянутый экотуризм позволяет населению страны чувствовать себя гражданином мира. Как
интересный объект экотуризма, мы провели анализ для села Калаван и показали препятствия и перспективы
развития экотуризма в Калаване.
Ключевые слова: экологический туризм, экотурист, охраняемая природная территория, Калаван

Opportunities for the development of ecotourism in Armenia, following the example of
Kalavan village
Simonyan A. H.
Armenian State University of Economics (Yerevan, RA)
mayis.simonyan01@gmail.com
Abstract: Nowadays, almost all countries of the world understand the importance of the principles of sustainable
tourism. They realize that in order to develop this type of tourism in their country, it is necessary to preserve the
country's natural resources, conduct regular monitoring of those resources, and enable future generations to make use of
those resources as well.
By introducing the international experience of ecotourism in Armenia, we can take a step towards sustainable
development, as Armenia has great potential and opportunities to be the first in the region in terms of the level of
development of sustainable tourism due to its climate, rich nature and biodiversity, which has always attracted tourists.
The sustainable development of eco-tourism contributes to the sustainable growth of the country's economy,
preservation of the environment, overcoming poverty, and mutual appreciation of cultural values. The latter will allow
the population of the country to feel like a citizen of the whole world.
As an interesting eco-tourism object, we conducted an analysis for the village of Kalavan and revealed the obstacles
and prospects for the development of eco-tourism there.
Keywords: ecotourism, ecotourist, protected areas, Kalavan

լինելով տնտեսության աշխատատար ճյուղ,
խթանում է զբաղվածության աճին, աղքատության մակարդակի նվազեցմանը։ Այս ամենով
պայմանավորված՝ զբոսաշրջությունը, հատկապես զարգացող երկրների համար ձեռք բերելով

Այսօր շատ երկրներում զբոսաշրջությունն
արտարժույթի և օտարերկրյա կապիտալի
ներհոսքի գլխավոր աղբյուրներից է, ինչն էլ իր
հերթին նպաստում է տնտեսության մյուս
ճյուղերի զարգացմանը։ Զբոսաշրջությունը,
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Կայուն զարգացման մասին սկսեց խոսվել
1987-ին ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայում։
Հետագայում Ռիո դե Ժանեյրոյում 1992 թ.
Ռիոյի հռչակագրով սահմանվեցին կայուն զարգացման 27 սկզբունքներ և գլոբալ մասշտաբներով գործողությունների երկարաժամկետ
ծրագիր («Օրակարգ 21») [3, ст. 32], իսկ արդեն
փոքր-ինչ ուշ վերջնականապես ընդունվեց
կայուն զարգացման հռչակագիրը [4]:
Ըստ ԶՀԿ սահմանման՝ կայուն զբոսաշրջությունը զբոսաշրջության տեսակ է, որը
լիովին հաշվի է առնում իր ներկա և ապագա
տնտեսական, սոցիալական և բնապահպանական ազդեցությունները, որոնք վերաբերում են
այցելուների, տեղական արդյունաբերության,
շրջակա միջավայրի և ընդունող համայնքների
կարիքներին [5, էջեր 11-12]:
Կայուն զբոսաշրջությունը միտված է
շրջակա միջավայրի ռեսուրսների օպտիմալ
օգտագործմանը, համայնքների սոցիալ-մշակութային յուրօրինակության պահպանմանը, մի
շարք սոցիալական հիմնախնդիրների լուծմանը,
մասնավորապես՝ աղքատության մակարդակի
նվազեցում, կայուն զբաղվածության ապահովում և այլն։
Նախքան էկոզբոսաշրջություն եզրույթի ի
հայտ գալը այն նույնացվում էր կայուն զբոսաշրջության հետ։ Սակայն էկոզբոսաշրջությունը
կայուն զբոսաշրջության միայն մի մասն է,
աշխարհում զբոսաշրջության մեծ պահանջարկ
վայելող ճյուղերից է, և այս եզրույթը գիտական
շրջանառության մեջ է դրվել բոլորովին վերջերս՝
1983 թ., Հեկտոր Ցեբալոս-Լասկուրեյնի կողմից։
Ըստ նրա՝ էկոզբոսաշրջությունը զբոսաշրջության
այնպիսի տեսակ է, որը ենթադրում է ճանապարհորդություն դեպի համեմատաբար պահպանված
բնական տարածքներ՝ բնաշխարհն ու դրա վայրի
բույսերն ու կենդանիները ուսումնասիրելու, հիանալու ու վայելելու, ինչպես նաև բացահայտելու
տվյալ տարածքներում գոյություն ունեցող մշակութային արժեքները [6]։ Առավել կարճ ձևակերպմամբ՝ էկոզբոսաշրջությունը ճամփորդություն է
«բնության մեջ» [7, էջ 7]։
Միջազգային փորձում էկոզբոսաշրջային
հիմնական երթուղիներն անցնում են հենց
բնության հատուկ պահպանվող տարածքներով։
ՀՀ բնության հատուկ պահպանվող տարածքների հարուստ կենսաբազմազանությունը, բազմաբնույթ գեղատեսիլ լանդշաֆտային տիպերը,
բնապատմական ժառանգությունը և պատմամշակութային
բազմաթիվ
հուշարձանների
առկայությունը հնարավորություն են տալիս
կազմակերպելու
զբոսաշրջության
տարբեր
ձևեր, համակցված տուրեր և արշավներ [8]:
ՀՀ-ում ԲՀՊՏ-ները ունեն հետևյալ դասակարգումները.

սոցիալ-տնտեսական նշանակություն, պահանջում է ոլորտի զարգացմանն ուղղված տարատեսակ քաղաքականությունների մշակում և
դրանց արդյունավետ իրագործում։
Չնայած նրան, որ զբոսաշրջային այցերը
տվյալ երկրին ապահովում են եկամտային
մեծածավալ
հոսքերով,
այնուամենայնիվ,
ունենում են նաև որոշակի բացասական
ազդեցություն շրջակա միջավայրի վրա, ինչին էլ
վերջին ժամանակներս մեծ ուշադրություն է
դարձվում պետությունների կողմից։ Զբոսաշրջության զարգացումը ուղեկցվում է շրջակա
միջավայրի հետ ակտիվ փոխազդեցությամբ՝
վերջինիս վրա թողնելով և՛ դրական, և՛
բացասական
հետևանք։
Բացասական
հետևանքի մեղմման նպատակով զարգացած
շատ երկրներ լուրջ միջոցառումներ են ձեռնարկում, ինչը իրատեսական չէ զարգացող
երկրների, այդ թվում նաև ՀՀ-ի դեպքում, քանի
որ բացակայում են ֆինանսական անհրաժեշտ
միջոցները, նաև առկա են սոցիալական
բազմատեսակ հիմնախնդիրներ, որի պատճառով էլ տարիներ շարունակ ականատես ենք եղել
անտառահատումների, կենդական աշխարհի
ոչնչացման, բնական ու պատմամշակութային
արժեքների վերացման։
Բնական միջավայրի խարխլումը իր հետ
բերում է նաև զբոսաշրջային արդյունաբերության անկում, իսկ զբոսաշրջության և բնական միջավայրի փոխադարձ կապը հիմնականում հանգում է հետևյալին.
• Զբոսաշրջությունը պատճառ է դառնում
շրջակա միջավայրի աղտոտման (զբոսաշրջության նպատակներով բնական ռեսուրսների
օպտիմալ օգտագործում),
• Զբոսաշրջությունը պահպանում է շրջակա միջավայրը (բնության և մշակութային հուշարձանների պահպանում և պաշտպանում,
զբոսաշրջիկների մեջ բնապահպանական հանդուրժողականության դաստիարակում, զբոսաշրջային ծառայությունների մատուցում և այլն)
[1, էջ 27]:
Եվ հենց այս ամենով պայմանավորված
(զբոսաշրջիկների բացասական ազդեցությունը
շրջակա միջավայրի վրա)՝ առաջացան էկոզբոսաշրջության սաղմերը։ Մի շարք գլոբալ հիմնախնդիրների հետ մեկտեղ (կլիմայական փոփոխություններ, կենսաբազմազանության կրճատում և այլն) դասական զբոսաշրջությունը իր
տեղը զիջեց զբոսաշրջության ժամանակակից,
այլընտրանքային տեսակներին, կարևորվեց
կայուն զարգացման գաղափարը, քանի որ
վերջինիս շնորհիվ ավելանում են այն զբոսաշրջիկների թվաքանակը, որոնք հարգանք ունեն
շրջակա միջավայրի, համայնքների կողմից
ստացված տնտեսական օգուտների և սոցիալական խնդիրների նկատմամբ [2, էջ 671]:
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Գծապատկեր 1. ԲՀՊՏ-ների դասակարգումը ՀՀ-ում
[9]

ՀՀ-ում կան 3 պետական արգելոցներ, 4
ազգային պարկեր, 27 պետական արգելավայրեր:
ՀՀ ԲՀՊՏ-ները երկրի ողջ տարածքի գրեթե
13 %-ն են կազմում։ ՀՀ-ում բնակվող 17500
կենդանիներից շուրջ 300-ը և 3800 բարձրորակ
բույսերից 450-ը գրանցված են Կարմիր գրքում։
Իսկ Կարմիր գրքում գրանցված կենդանիների
65 %-ը և բույսերի 36 %-ը գտնվում են ԲՀՊՏներում [10]։
ՀՀ ԲՀՊՏ-ները ունեն էկոզբոսաշրջային
լայն ներուժ, ինչի արդյունավետ օգտագործումը
ենթադրում է եկամուտների զգալի ներհոսք։

Աղյուսակ 1. Էկոզբոսաշրջիկների թվաքանակը ՀՀ-ում 2016-2018 թթ. (կազմվել է հեղինակի կողմից։ Տվյալները
վերցված են ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության էկոտուրիզմի աջակցության և զարգացման բաժնից):
ԲՀՊՏ
2016
2017
2018
«Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց
635
802
1500
«Զանգեզուր» կենսոլորտային համալիր
421
1039
1122
«Սևան» ազգային պարկ
320000
350000
250000
«Դիլիջան» ազգային պարկ
100000
100000
120000
«Արփի լիճ» ազգային պարկ
110
1200
3300
«Զիկատար» բնապահպանական կենտրոն
250
290
340
Արգելոցապարկային համալիր «Սոճուտ»
0
23264
36350
դենդրոպարկ
421416
476595
412792
Զբոսաշրջիկների թվաքանակը ԲՀՊՏներում
1259657
1494779
1651782
Ներգնա զբոսաշրջիկների թվաքանակը
ՀՀ-ում
979968
1086707
1092322
Ներքին զբոսաշրջիկների թվաքանակը
ՀՀ-ում

2018 թ. ԲՀՊՏ-ներում էկոզբոսաշրջիկների
թվաքանակը եղել է 412792, որն ավելի քիչ է, քան
նախորդ տարիներինը (2016-ին եղել է 421416
էկոզբոսաշրջիկ, 2017-ին՝ 476595)։ 2019 թ. կրկին
աճ է գրանցվել էկոզբոսաշրջիկների թվաքանակի առումով (439616)՝ նախորդ տարվա համեմատ ավելանալով 26824 էկոզբոսաշրջիկով [11]։
2016 թ. արգելոցապարկային համալիր
«Սոճուտ» դենդրոպարկում հաշվառում չի արվել
(դա չի ենթադրում, որ տվյալ տարի դենդրոպարկ չի այցելել և ոչ մի զբոսաշրջիկ), այդ իսկ
պատճառով աղյուսակի համապատասխան
մասում գրված է 0։
Էկոզբոսաշրջությունից ստացված եկամուտները 2016-2018 թթ. ունեցել են հետևյալ
տեսքը.

ԲՀՊՏ
«Խոսրովի
անտառ»
պետական
արգելոց
«Զանգեզուր»
կենսոլորտային
համալիր
«Սևան»
ազգային պարկ
«Դիլիջան»
ազգային պարկ
«Արփի լիճ»
ազգային պարկ
«Զիկատար»
բնապահպանակ
ան կենտրոն
«Սոճուտ»
դենդրոպարկ
Ընդամենը

2016
2356000

2017
2034500

2018
2550000

20000

3748000

1686000

-

-

-

422000

181000

52000

215000

500000

1000000

2845000

1790500

1160000

անվճար

անվճար

10405000

5858000

12921200

16853000

Աղյուսակ 2. ԲՀՊՏ այցելություններից ստացված եկամուտները 2016-2018 թթ. (դրամ)
(կազմվել է հեղինակի կողմից։ Տվյալները վերցված են ՀՀ շրջակա միջավայրի
նախարարության էկոտուրիզմի աջակցության և զարգացման բաժնից):
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ստեղծումը։ Հաճախ բնության մեջ եղած մարդածին շինությունները բացասաբար են անդրադառնում շրջակա միջավայրի վրա։ Երբեմն այդ
համալիրները կառուցված չեն լինում բնական
շինանյութերով կամ դրանց չափերը իշխում են
բնական միջավայրի վրա։
Ըստ ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության՝ ՀՀ ԲՀՊՏ-ներում էկոզբոսաշրջությունը գործնական հիմքերի վրա դնելու նպատակով անհրաժեշտ են համապատասխան
ենթակառուցվածքներ, հատկապես՝ ճանապարհային ցանց, որի զարգացման համար
խիստ կարևոր է հստակ ձևակերպված երթուղու
առկայությունը։
Լուրջ խնդիր են ներկայացնում նաև այն
երթուղիները,
որոնք
իրականացվում
են
տրանսպորտային միջոցներով։ ՀՀ-ում տարածված են ջիփինգ տուրերը, որի ժամանակ որպես
տրանսպորտային միջոց ծառայում են ծանր
մեքենաները, որոնց երթուղին ընթանում է
բարձրլեռնային գոտիներով։ Վերջինիս պատճառով ուղղակիորեն դեգրադացիայի է ենթարկվում տվյալ տարածքի բուսածածկույթը։ Այդ
նպատակով անհրաժեշտություն է առաջանում
խստագույնս սահմանափակել մեքենաների
կամայական տեղաշարժը այդօրինակ տարածքներում։
Գրեթե ողջ աշխարհում էկոզբոսաշրջությանը խոչընդոտող գլխավոր գործոններից մեկը
աղքատությունն է։ Վերջինս բնական միջավայրի
անաղարտության պահպանման լուրջ սպառնալիք է։ Շատ պետություններում աղքատ բնակչության ավելի քան 80 %-ը ապրում է էկոլոգիապես
անբարենպաստ
միջավայրում։
ՀՀ
էկոզբոսաշրջային շատ օբյեկտներ, որոնք անհամեմատ հեռու են գտնվում խոշոր բնակավայրերից, դժվարություններ են ունենում էկոզբոսաշրջային հոսքեր ապահովելու գործում։
Այդ պատճառով էլ տեղացիները այդ տարածքներում կառուցում են զվարճանքի օբյեկտներ,
որոնք խաթարում են բնական միջավայրը։
ՀՀ
էկոզբոսաշրջային
արդի
վիճակը
ուսումնասիրելիս մենք տեսնում ենք, որ մինչ օրս
առաջընթաց չի գրանցվել կայուն զբոսաշրջության սերտիֆիկացման ուղղությամբ, ինչը
հնարավորություն կտար ձեռք բերել որոշակի
ճանաչողություն և՛ տեղական, և՛ համաշխարհային շուկաներում մարքեթինգային գործունեության շնորհիվ՝ տարածելով զբոսաշրջային
տարբեր տեղեկատվական նյութեր միջազգային
ճանապարհորդական տոնավաճառներում և
կայքերում: Սերտիֆիկացիայի շնորհիվ ապահովվում է անդամակցությունը բնապահպանական միջազգային միություններին և հնարավորություն է տրվում գովազդ տեղադրել
միջազգային էկոզբոսաշրջային հրատարակություններում: Սերտիֆիկացումը զբոսաշրջային

Բերված եկամուտները ստացվել են էկոզբոսաշրջային տվյալ օբյեկտների մուտքավճարներից։ 2016 և 2017 թվականներին «Սոճուտ»
դենդրոպարկում մուտքը անվճար է եղել։ Ինչ
վերաբերում է «Սևան» ազգային պարկին, ապա
այստեղ շատ են հասարակական լողափերը,
որոնցից կարող է օգտվել յուրաքանչյուր ոք
առանց մուտքավճարի։ Իսկ արդեն 2019 թ.
էկոզբոսաշրջությունից ստացված եկամուտները
կազմել են 23878000 դրամ [11]:
Ընդհանուր առմամբ՝ զբոսաշրջության զարգացման հիմնախնդիրները կապված են տարբեր
գործոնների հետ՝ ենթակառուցվածքների թերզարգացվածությունից մինչև կոնկրետ միջոցառումների բացակայություն։
Էկոզբոսաշրջության առումով ՀՀ-ն ունի
զարգացման լուրջ հեռանկարներ։ Բայց այդ
զարգացմանը խոչընդոտում են բազմաթիվ
գործոններ, որոնցից ամենաառանցքայինները
առանձնացրել ենք ստորև ներկայացված գծապատկերում.

Գծապատկեր 2. Էկոզբոսաշրջության զարգացմանը
խոչընդոտող գործոններ (կազմվել է հեղինակի կողմից)

Շատ ԲՀՊՏ-ներ գտնվում են բնակավայրերից հեռու, և էկոզբոսաշրջության բնականոն
զարգացման համար անհրաժեշտ է էկոզբոսաշրջային կայուն ենթակառուցվածքների առկայություն։ Այս համատեքստում առավելապես
կարևորվում է ճանապարհային ու արահետային
ցանցի, հստակ առանձնացված կացարանների
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ծառայություններ մատուցողներին հնարավորություն է տալիս նաև իրականացնել կրթական
ծրագրեր ռեսուրսների ռացիոնալ օգտագործման, շրջակա միջավայրին համահունչ վերականգնման հետ կապված, երաշխավորում է
զբոսաշրջության սպասարկման բարձր որակ:
Բացի այդ այսօր ՀՀ-ում գրեթե չկան տեղեկատվական հատուկ վահանակներ տարածաշրջանի աշխարհագրական կոորդինատների
վերաբերյալ, որոնք կուղղորդեին զբոսաշրջիկներին ճանապարհորդության ժամանակ:
Ներկայումս առավել արդիական է այդ նույն
տեղեկատվական վահանակների կիրառումը մեր
ամենօրյա օգտագործման տեխնոլոգիաներում՝
հեռախոսային ծրագրեր ստեղծելով, որոնց մեջ
զետեղված ամբողջական տեղեկատվության
շնորհիվ հնարավորություն կտրվի հենց տեղում
իմանալ զբոսաշրջիկին հուզող բոլոր խնդիրները,
ներկայացնել ամբողջական տեղեկատվությունը
և հարցերին օպերատիվ լուծում տալ:
Ընդհանուր հմտությունների և կարողությունների
բացակայությունը
կամ
թերի
առկայությունը նպաստում է նրան, որ ՀՀ-ը չի
կարողանում պատշաճ բավարարել զբոսաշրջիկների, այդ թվում նաև՝ էկոզբոսաշրջիկների
բազմատեսակ պահանջմունքները և ակնկալիքները։ Այս խնդրի լուծումը հատկապես
կարևոր է ներգնա զբոսաշրջիկների հետ գործ
ունենալիս, քանի որ օտար լեզուներով
հաղորդակցվելու սահմանափակ կարողությունները խոչընդոտում են ներգնա զբոսաշրջիկների
և տեղացիների շփումը (տաքսու, հանրային
տրանսպորտի վարորդներ, զբոսաշրջային այլ
ծառայություններ մատուցող անձինք)։ Զբոսաշրջության ոլորտի փորձագետները զգուշացնում
են, որ զբոսավարների ստանդարտացման, նաև
նրանց համար նախատեսված ուսումնական
ծրագրի բացակայության պատճառով վերջիններս կարող են Հայաստանի մասին տարբեր
պատմություններ պատմել։ Սա հանգեցնում է
նրան, որ զբոսաշրջիկները կարող են լսել
Հայաստանի պատմության բազմաթիվ տարբեր
մեկնաբանություններ, ինչը շատ դեպքերում
բացասաբար է անդրադառնում Հայաստանի՝
որպես զբոսաշրջային երկրի հեղինակության
վրա [12, էջ 38]։
Էկոզբոսաշրջության կազմակերպման համար կարևորագույն հիմնախնդիրը էկոզբոսաշրջիկների անվտանգության ապահովումն է, որը
հրամայական է դարձել հատկապես լեռնային
երկրներում, այդ թվում՝ ՀՀ-ում։ Ամեն տարի
Ֆրանսիայի և Ճապոնիայի լեռնային երթուղիներում 300-400 մարդ է զոհվում, իսկ
Տատրաների (լեռնային զանգված Լեհաստանում
և Սլովակիայում) նման ոչ մեծ լեռնային
շրջանում՝ մինչև 30 մարդ [13, էջ 67]։

ԲՀՊՏ-ներում հատուկ ուշադրության է
արժանի հրդեհային անվտանգությունը։ ԲՀՊՏներում անհրաժեշտ է առանձնացնել անվտանգ
վայրեր, որտեղ կարելի է իրականացնել այնպիսի
միջոցառումներ, ինչպիսիք են խարույկների
վառում, ուտեստների պատրաստում, ծխախոտից օգտվել և այլն։ Իսկ տարվա այն եղանակներին, որոնց ժամանակ ԲՀՊՏ-ներում
առկա է չոր խոտածածկույթ, կրակի օգտագործումը պետք է խստագույնս արգելվի։
Էկոզբոսաշրջության զարգացմանը զուգընթաց շատ բուսատեսակներ, թռչնատեսակներ
և կենդանիներ հայտնվել են անհետացման
եզրին, որովհետև դրանք բազմատեսակ ճաշատեսակների մասն են կազմում։
ՀՀ-ում հաջորդ կարևորագույն ու տարածված հիմինախնդիրը, որն առաջանում է էկոզբոսաշրջային գործունեությունից, վանդալիզմն
է։ ՀՀ շատ պատմամշակութային վայրերում
մենք ականատեսն ենք լինում դրանց վրա
մակագրությունների, նկարչությունների և այլ
վնասների։
Քանի որ տարեցտարի աճում է էկոզբոսաշրջիկների թվաքանակը, անհրաժեշտություն է առաջանում էկոզբոսաշրջային զարգացած ենթակառուցվածքների ապահովում։
Երբեմն վերջիններիս բացակայությունը և
էկոզբոսաշրջային
կանոնների
անտեսումը
հանգեցնում է անդառնալի հետևանքների՝
մարդկային կորուստների տեսքով։ Բացի
ենթակառուցվածքային
խնդիրների
հաշվի
առնելը, պակաս կարևոր չեն էկոզբոսաշրջային
տվյալ տարածքում անընդմեջ կրկնվող բնական
երևույթները։
Զբոսաշրջության ցանկացած տեսակի հետ,
այդ թվում՝ էկոզբոսաշրջության, խիստ կապված
է հյուրանոցային տնտեսությունը, որը էականորեն վնաս է պատճառում շրջակա միջավայրին։ Այս գիտակցումը խթան է դարձել, որ
աշխարհում տարածում են գտել էկոհյուրանոցները՝ իրենց ներքին բնապահպանական
քաղաքականությամբ։
Էկոհյուրանոցները
գտնվում են բնության գրկում, օգտագործվում
են
արևային
վահանակներով,
կահույքը
վերամշակված բնական նյութերից է, իսկ
հյուրանոցի ողջ տարածքում հանդիպում են
աղբարկղեր՝ աղբը տեսակավորելու համար։
Զբոսաշրջության չվերահսկվող աճը երբեմն
հանգեցնում է գերզբոսաշրջության, որը էական վնաս է հասցնում երկրին։ ԶՀԿ-ի սահմանման համաձայն՝ գերզբոսաշրջությունը այն կետն
է, երբ զբոսաշրջիկների թիվը գերազանցում է
մեկնման ուղղության՝ զբոսաշրջիկներ ընդունելու
կարողությունները կամ «մարդկանց առավելագույն
թիվը, որը կարող է միաժամանակ այցելել՝ չվնասելով ֆիզիկական, տնտեսական և սոցիալ-մշակութային միջավայրը և չհանգեցնելով այցելուների
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Յուրաքանչյուր էկոարահետում ընդգրկված
դիտարժան օբյեկտների թվաքանակը, սովորաբար, չի գերազանցում 30-ը, որոնցից յուրաքանչյուրի մասով տրվում է համապարփակ
տեղեկատվություն տեղեկատվական վահանակների միջոցով։
Այսօր էկոզբոսաշրջությունն ունի մեծ հնարավորություններ ոլորտը զարգացնելու համար
ներգրավելու գյուղական համայնքները, որովհետև ցանկացած էկոզբոսաշրջիկի հետաքրքրությունների շրջանակում մեծ տեսակարար
կշիռ ունի գյուղական կյանքին ինտեգրվելը։
Այդկերպ գյուղական փոքր և միջին բիզնեսի
ձևավորումը ու դրան աջակցելը կենսաապահովման հնարավորություններ են առաջարկում,
որի միջոցով էլ էկոզբոսաշրջությունը կարող է
ուժեղացնել իր սոցիալական ազդեցությունը։
ՀՀ գյուղական համայնքներում էկոզբոսաշրջության ձևավորման և զարգացման մեջ աչքի
է ընկնում Կալավանը, որն էլ դարձել է մեր
հետազոտության ուսումնասիրության հիմնական օբյեկտը (Կալավանի վերաբերյալ ողջ
ինֆորմացիան՝ ստեղծման նախապատմությունից մինչև վիճակագրական կոնկրետ
տվյալներ, տրվել է Կալավան գյուղի հետազոտող
Մարգարիտա Մուրադյանի կողմից)։
Կալավանը ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի
գյուղերից է, որն ունի հարուստ բնաշխարհ։
Գտնվում է մարզի հյուսիս-արևելքում՝ Արեգունի
լեռնաշղթայի
հյուսիսային
լանջին,
ծովի
մակերևույթից 1600 մ. բարձրության վրա։
Զբաղեցնում է 26.3 կմ2 տարածք։ Վերջին
տվյալներով գյուղում բնակվում է 107 մարդ,
որից 50-ը տղամարդիկ են, 57-ը՝ կանայք։
Հիմնականում զարգացած է անասնապահությունը։ Վերջին ժամանակներս այն մոռացված
գյուղից վերածվել է էկոզբոսաշրջային օբյեկտի։
Գյուղը էկոլոգիապես մաքուր ու անվտանգ է։ Իր
պատմության ընթացքում այստեղ երբեք
արդյունաբերական գործարաններ չեն եղել։
Կալավան այցելող էկոզբոսաշրջիկը կհանդիպի
էկոլոգիապես մաքուր սննդի և օրգանական
սերտիֆիկացիա անցած հողերի ու մեղրի։
Կալավանը էկոլոգիապես մաքուր օրգանական գյուղատնտեսության կազմակերպման
համար գերազանց պայմաններ ունի, քանի որ
հետազոտությունների արդյունքում Բարեպատ
գետի (Կալավանի ջրային հիմնական աղբյուրը)
ջրի որակը գնահատվել է առաջին կարգի, որն
ամենաբարձրն է։ Գյուղի ֆլորան և ֆաունան
հարուստ ու բազմազան են։ Հանդիպում են
վայրի մրգատուներ, մեղրատու, դեղատու
բույսեր, որոնց իրացնում են տեղի բնակիչները։
Ֆլորայի բազմազանությունը իր ազդեցությունն
է ունեցել ֆաունայի բազմազանության վրա։
Կենդանիներից այստեղ հանդիպում են գորշ
արջեր, գայլեր, աղվեսներ, եղնիկներ, վայրի

բավարարվածության անթույլատրելի անկման»
[14]։ Ցանկացած շուկայում գերզբոսաշրջությունը առաջացնում է համակարգային ռիսկեր ,
որոնք կարող են վտանգել զբոսաշրջության
երկարաժամկետ աճը։ Այդ ռիսկերից են.
• Օտարված և տուժված տեղաբնակներ
• Զբոսաշրջային պրակտիկայի անկում
• Գերբեռնված ենթակառուցվածք
• Բնական միջավայրի քայքայում
• Սպառնալիք մշակույթին և ժառանգությանը
Վերոնշյալ ռիսկերից էկոզբոսաշրջության
առումով առավել առանցքային են բնական
միջավայրի քայքայումը և մշակութային ժառանգության սպառնալիքները։ Այցելությունները
տեսարժան վայրեր կարող են վնասել վայրի
բնությունը, հանգեցնել լրացուցիչ աղտոտման,
ինչպես նաև թափոնների վատ կառավարման։
Սրա վառ ականատեսն ենք լինում Թաիլանդի
Կոհ Խայ կղզին ուսումնասիրելիս։ Կղզու
կորալների 80 %-ը հիմնականում փչացվել է
զբոսաշրջիկների կողմից։ Իսկ արդեն այն
զբոսաշրջիկները, որոնք ունեն անհարգալից
վերաբերմունք մշակութային վայրերի և առհասարակ բնության նկատմամբ, առաջացնում են
տեղի մշակութային հեղինակության անկում։
Օր.՝ այսօր Եգիպտոսում դեպի բուրգեր տանող
ճանապարհին կարելի է տեսնել KFC:
ԶՀԿ փորձագետները նշում են, որ
էկոզբոսաշրջությունն ունի զարգացման լուրջ
հեռանկարներ հատկապես լեռնային երկրներում։ ՀՀ ԲՀՊՏ-ներում առաջարկվող էկոզբոսաշրջային երթուղիները շատ են ու բազմաբնույթ։
Օր.՝ «Խոսրովի անտառ» պետական արգելոցում
առկա է 5 հիմնական երթուղի, «Դիլիջան»
ազգային պարկում՝ 12, «Սևան» ազգային
պարկում, «Արփի լճում», «Զիկատար» բնապահպանական կենտրոնում՝ 4-ական, «Զանգեզուր»
կենսոլորտային համալիրում՝ 13, և այլն։
Բայցևայնպես այս երթուղիները այսօր այդքան
էլ մեծ պահանջարկ չեն վայելում, այդ իսկ
պատճառով էլ քայլեր են ձեռնարկվում նոր
երթուղիներ մշակելու ուղղությամբ։
Ընդհանուր առմամբ՝ էկոզբոսաշրջության
զարգացման համար մեծ կարևորություն ունեն
նաև պատշաճ էկոարահետների կառուցումը։
Անհրաժեշտ է հետաքրքիր ու հագեցած
երթուղիներ մշակել էկոզբոսաշրջիկների համար,
քանի որ դա թույլ կտա էկոզբոսաշրջիկի և
բնության միջև արդյունավետ ու կանոնակարգված շփման հաստատման։ Էկոարահետների կառուցման ժամանակ անհրաժեշտ է
հաշվի
առնել
որոշակի
հանգամանքներ։
Նախևառաջ էկոարահետի երկարությունը կարող է տատանվել 0.5-1.5 կմ-ի սահմաններում,
իսկ երթուղու տևողությունը՝ 0.5-1.0 ժամի։
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և շրջակա միջավայրը չաղտոտվի։ Ուստի եթե
համայնքը մոտիվացված է, ապա անկախ դժվարություններից և պետական ուշացող աջակցությունից կարելի է ավելի մեծ արդյունքներ
գրանցել [15]։
2016 թ. Կալավանի զբոսաշրջային ծրագրերը ներկայացվել են Ալյասկայում անցկացվող
«Արկածային զբոսաշրջության համաշխարհային
համաժողովին»։ Համաժողովի ընթացքում ներկայացվել են գյուղի զարգացման ծրագրերը
զբոսաշրջության ոլորտում և ձեռք են բերվել մի
շարք պայմանավորվածություններ, որոնց շնորհիվ հետագա տարիներին ներգնա զբոսաշրջիկների կտրուկ աճ է գրանցվել։
Կալավանի զբոսաշրջության զարգացման
ծրագրի մեկնարկից՝ 2013-ից ի վեր, այցելուների
դինամիկան ներկայացված է ստորև.

կատուներ, սկյուռներ, կզաքիսներ և այլն, իսկ
թռչուններից՝ մայրեհավեր, արծիվներ, բազեներ
և այլն։
Կալավանի՝ որպես էկոզբոսաշրջային այցելվող օբյեկտի նախապատմությունը սկսվել է 2013
թ.-ից, երբ կալավանցի Ռոբերտ Ղուկասյանի
կողմից ստեղծվում է «Թայմ Լենդ» հիմնադրամը։ Վերջինիս գործունեության հիմնական
նպատակը տեղի մարդկային ու բնական ողջ
ներուժի բացահայտումն էր և այդ ներուժի
օգտագործումը գիտակրթական և զբոսաշրջային զարգացմանն ուղղված աշխատանքներում, որն էլ ի վերջո կնպաստեր համայնքի
համաչափ զարգացմանը, կենսամակարդակի
բարձրացմանը։ Ըստ Ղուկասյանի՝ մոտիվացված համայնքն ամենաուժեղն է, պետք է
վերադարձնել կամ ձևավորել տիրոջ զգացողությունը, որ ծառեր չկտրվեն, արգելված որս չարվի

Գծապատկեր 3. Կալավան այցելածների թվաքանակը 2013-2019 թթ. (կազմվել է հեղինակի կողմից)

Կալավանի տարածքը հարուստ է հնագիտական հուշարձաններով՝ ստեղծված քարի
դարից մինչև ուշ միջնադար։ 2005-2009 թթ.
Կալավանում հայ-ֆրանսիական արշավախմբի
կողմից իրականացվել են պեղումներ, որի
արդյունքում հայտնաբերվել են այնպիսի եզակի
հուշարձաններ, որոնցից մեկը՝ «Կալավան 1»-ը,
թվագրվում է մ. թ. ա. 15000, իսկ մյուսը՝ «Կալավան 2»-ը՝ մ. թ. ա. 34200։ Սրանք գիտական մեծ
արժեք են ներկայացնում ժամանակակից հնագիտության ոլորտում։ Հուշարձանների մասին
կան հրապարակություններ միջազգային հանրահայտ ամսագրերում [16, էջեր 39-51] և դրանք
մշտապես ներկայացվում են միջազգային գիտաժողովներում [17]։ Այս տեսանկյունից Կալավանը մեծ ներուժ ունի գիտական էկոզբոսաշրջության զարգացման համար։
Գյուղում իշխում է հետևյալ սկզբունքը՝
առաջ գնալ հավասարաչափ բոլոր բնակիչներով։
Տեղացիներից բոլորը ներգրավված են զբոսաշրջային ծառայությունների մատուցման մեջ։

2013-ին Կալավանն ընդունել է 60 այցելուի,
2014-ին՝ 200, 2015-ին՝ 600, 2016-ին՝ 1250, 2018ին՝ 2000։ 2017 թ. այցելուների մեծ թիվ էր կանխատեսվում, բայց գյուղում որոշում կայացվեց
մեկ տարով դադարեցնել զբոսաշրջիկների
ընդունելությունը՝ հյուրատնային գործունեություն սկսելու և զբոսաշրջային ենթակառուցվածքները բարելավելու նպատակով։ Մեկ տարվա ընթացքում ստեղծվեցին 7 հյուրատներ, բարելավվեց անտառային խոհանոցը և այլն։ Վիճակագրական վերջին տվյալները 2018-ի վերջին են
հավաքագրվել, և 2019 թ. տվյալները կանխատեսված են ներկայացված՝ 2000-2500 այցելու։
Կալավան են այցելում հիմնականում մեծաքանակ խմբերով՝ միջինում 15-20 հոգանոց, երբեմն
հանդիպում են նաև 40-50 հոգանոց խմբեր։
Կալավան այցելող զբոսաշրջիկների աշխարհագրությունը
բազմաշերտ
է՝
Գերմանիա,
Ռուսաստան, Լեհաստան, Չինաստան, Իսրայել,
Պերու, Արգենտինա, ԱՄՆ, Կանադա, Գանա և
այլն։

79

ներում աճող բույսերից, հատապտուղներից,
մրգերից և սնկերից պատրաստված էկոլոգիապես մաքուր կերակրատեսակներ, հյութեր և
թուրմեր: Կերակրատեսակների բաղադրատոմսերը կազմվել են Ճամբարակի և շրջակա
գյուղերի բնակչության հարցումների արդյունքում: Կազմվել են շուրջ 85 կերակրատեսակներ,
43 տեսակի հյութեր և ոգելից խմիչքներ, 22
տեսակի թուրմեր: Որոշ բույսերից պատրաստված կերակրատեսակները գրեթե մոռացված են
և նրանց վերստին օգտագործումը կնպաստի
պահպանմանը և հետագա օգտագործմանը:
Անտառային խոհանոցում կերակրատեսակները
մատուցվում են կավե ինքնատիպ սպասքով: Այն
մեծ
պահանջարկ ունի ինչպես արտերկրից
ժամանած զբոսաշրջիկների , այնպես էլ
տեղական այցելուների շրջանում:
3. Քայլարշավներ
Կալավանում կազմակերպվում են նաև
քայլարշավներ դեպի Արեգունի լեռնաշղթա,
Մուրղուզ և Կարկտասար լեռները: Քայլարշավների ուղեկցումը իրականացվում է գյուղի
բնակիչների կողմից: Այդ ընթացքում այցելուները ծանոթանում են Կալավանի հարակից
անտառներում բնակվող կենդանիներին և
թռչուններին: Քայլարշավներից բացի գյուղի
բնակիչների մեքենաներով իրականացվում են
նաև արտաճանապարհային տուրեր:
4. Գիշերակացի ապահովում
Կալավանում էկոզբոսաշրջության զարգացման հաջողության հաջորդ կարևոր գործոնը
էկոզբոսաշրջիկին գիշերակացով ապահովումն է։
Գյուղում
զբոսաշրջիկներին
գիշերակացով
ապահովելու համար «World Vision Armenia»
բարեգործական կազմակերպության աջակցությամբ ձեռք են բերվել 45 և ավել զբոսաշրջիկի
համար նախատեսված վրաններ և քնապարկեր:
Գյուղի բնակիչները իրենց բնակարանները տրամադրում են հանգստի, զբոսաշրջության կամ այլ
նպատակներով գյուղ այցելած հյուրերին:
5. Տուրեր՝ առանց ուղեկցորդի
«Հայկական Լեռնաշխարհ» քայլարշավների
թվային երթուղիների կառուցումն ու քարտեզագրումը նպաստում են առանց ուղեկցողների
անցնել բոլոր արահետներով և տեղեկություններ ստանալ երթուղու շրջակայքում
գտնվող բոլոր հետաքրքրաշարժ վայրերի մասին:
Կալավանում տեղադրված այդ ցուցանակն իր
մեջ պարունակում է 6 հիմնական երթուղիներ՝
55 կմ ընդհանուր երկարությամբ:
Կալավանի էկոզբոսաշրջության զարգացման համալիր վերլուծության նպատակով
իրականացրել ենք SWOT վերլուծություն, որը
բերված է ստորև.

Ընդհանուր առմամբ Կալավանում կա 9 հյուրատուն, որից 7-ը պատկանում է տեղի բնակիչներին, իսկ 2-ը՝ երևանաբնակների, որոնցից
մեկը մշտական հաստատվել է Կալավանում։
Հետաքրքիրն այն է, որ համայնքի զբոսաշրջային
զարգացմանը նպաստում են նաև արտասահմանցիները։ Օր.՝ 1 գերմանացի, 1 ամերիկացի, 1
ավստրալացի տներ են գնել Կալավանում ու
ակտիվորեն նպաստում են համայնքի զարգացմանը։ Առկա 9 հյուրատները կարող են միաժամանակ գիշերակացով տեղավորել 45 հյուրի։
2018 թ. տվյալներով ապրիլ-հոկտեմբեր ամիսներին Կալավան է այցելել մոտ 2000 հոգի ՀՀ-ից և
արտերկրից։ Այցելուներից 500-ը օգտվել է հյուրատնային ծառայություններից առանց գիշերակացի, իսկ մոտ 1300-ը՝ 1 և ավելի գիշերով։
Նախքան համավարակի տարածումը կանխատեսվում էր, որ այստեղ առաջիկա 2-3
տարիներին այցելուների թվաքանակը կհասնի
3500-4000-ի (տարեկան)։ Ընդհանուր առմամբ
համայնքը կարող է ընդունել տարեկան 65007000 այցելուի։
Կալավանն իր էկոզբոսաշրջիկներին առաջարկում է զբոսաշրջային այս հագեցած
փաթեթը։
1. «Մամոնտ» խաղեր
Ծրագիրն իրենից ներկայացնում է քարեդարյան նախամարդու կյանքը և կենսակերպը՝
հիմնված հնագիտական ուսումնասիրությունների արդյունքների վրա: Այստեղ այցելուները
հնարավորություն կունենան տեսնել այն ամենը,
ինչը տեղի է ունեցել տասնյակ հազարավոր
տարիներ առաջ: Այցելուները կարող են կացարաններ կառուցել, կրակ ստանալ, աշխատանքային գործիքներ պատրաստել և փորձել
ապրել նախամարդու կենսակերպով: Ծրագրի
թիրախային խումբը բոլորն են: Իրականացվում
են ինչպես ժամանցային ծրագրեր, այնպես էլ
գիտակրթական, ուսումնական միջոցառումներ:
Այս ծրագիրը կարող է Հայաստանում խթանել
գիտական էկոզբոսաշրջությունը՝ ներգրավելով
հնագիտական, երկրաբանական, պատմական,
բնապահպանական,
կենդանաբանական
և
գիտական այլ ոլորտները: Ծրագիրը մեկնարկել է
2013 թ. սեփական նախաձեռնությամբ և կարճ
ժամանակահատվածում մեծ հետաքրքրություն
առաջացրել կրթական և զբոսաշրջային ոլորտներում: Նկատի ունենալով Հայաստանի հարուստ պատմությունն ու մշակույթը՝ այս
ծրագիրն ունի զարգացման լայն հնարավորություններ:
2. Անտառային խոհանոց
Անտառային խոհանոց ծրագիրը Կալավանում առաջարկվող հերթական նորարարությունն է: Անտառային խոհանոցի առանձնահատկությունն այն է, որ այցելուներին առաջարկվում է բացառապես անտառային գոտի-
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Ուժեղ կողմեր
• Էկոզբոսաշրջային
բազմատեսակ
ռեսուրսներ
• Էկոզբոսաշրջային
հարուստ փաթեթի
առկայություն
• Օրգանական տնտեսություն
• Մարդկային և բնական
մեծ ներուժ
• Մոտիվացված համայնք
• Բնակչության
հյուրընկալություն
Հնարավորություններ
• Գիտական
էկոզբոսաշրջության
զարգացման մեծ ներուժ
• Համայնքահենք
զբոսաշրջության
(Community based
tourism) զարգացում
• Աշխատատեղերի
ստեղծում
• Զբոսաշրջային
ենթակառուցվածքների
բարելավում
• Ներուժի, բնական և
մարդկային ռեսուրսների
առավելագույն
օգտագործում
• Պայմանավորված
բարձրադիր վայրում
տեղկայմամբ՝
աստղադիտումների
անցկացում

օբյեկտ) զբաղվածության խթանման նպատակով, որը կկանխի արտագաղթը
Վերջին տարիներին զարգացող էկոզբոսաշրջությունը միակ շահույթ գեներացնող գործունեությունն է Կալավանում, քանի որ բիզնեսի այլ
տեսակներ այստեղ չեն գործում (չկա անգամ
գործող մթերային խանութ)։ Էկոզբոսաշրջիկները սնվում են էկոլոգիապես մաքուր անտառային ճաշատեսակներով, որը կազմակերպվում
է տեղի կանանց կողմից։
Կալավանի պարագայում տիպական է
ուժեղ և թույլ կողմերի համադրությունը վերածել մրցակցային առավելության։
Կալավանում չկա գազամատակարարում, և
վերջինս, լինելով թույլ կողմ, տեղացիները
վերածել են հնարավորության, քանի որ այդտեղ
շուտով զարգացում է ապրելու արևային
էներգետիկան (որոշ ընտանիքներում արդեն
կիրառվում են արևային վահանակներ)։
Կալավանի առջև ծառացած գերխոչընդոտը
ճանապարհային վատ ցանցն է, որի երկարությունը 7 կմ է։ Տարբեր ժամանակներ պետական
կառավարման մարմիններից այցեր են եղել
այստեղ, բայցևայնպես այդ տեսանկյունից որևէ
դրական տեղաշարժ մինչև օրս չկա։
Հաշվի առնելով իրականացված SWOT վերլուծությունը՝ կարող ենք ասել, որ Կալավանում
էկոզբոսաշրջությունը զարգացնելու համար
անհրաժեշտ է իրականացնել հետևյալ քայլերը.
 Բարելավել զբոսաշրջային ենթակառուցվածքները, այդ թվում՝ ճանապարհային
ցանցը,
 Մշակել երթուղիներ, զբոսաշրջային գրավիչ
փաթեթներ ձմեռային տուրերի անցկացման
համար,
 Համագործակցել զբոսաշրջային գործակալությունների, տուրօպերատորների հետ,
 Կազմակերպել
իրազեկման
արշավներ
Կալավանի
զբոսաշրջային
պրոդուկտը
պոտենցիալ շուկային հասանելի դարձնելու
համար։
Կալավանը էկոզբոսաշրջային այլընտրանքային մոդելի օրինակ է ՀՀ այն համայնքների
համար, որոնք ունեն էկոզբոսաշրջային լուրջ
ներուժ,
անհրաժեշտ
ռեսուրսներ,
բայց
արդյունավետորեն չեն օգտագործում։ Կալավանի զարգացման մոդելը հետևյալն է՝
տեղական մարդկային և բնական ողջ ներուժի
բացահայտում և ներկայանալի պրոդուկտի
վերածում։
ՀՀ էկոզբոսաշրջային ներուժը խիստ բարձր
է և գնալով էկոտուրերը մեծ պահանջարկ են
վայելում զբոսաշրջիկների համար (անկախ
համավարակի գոյությունից)։ ՀՀ-ն իդեալական
ուղղություն է ներգնա այն զբոսաշրջիկների
համար, որոնք արդեն վայելել են էկոզբոսաշրջային հայտնի օբյեկտները, և նպատակ են

Թույլ կողմեր
• Գազամատակարարման
բացակայություն
•
Ճանապարհային
թերզարգացած
ցանց
• Մանրածախ
առևտրի կետերի
բացակայություն
• Ձմեռային
տուրերի
բացակայություն
• Ճանաչելիության
խնդիր
Սպառնալիքներ
• Համավարակի
ահագնացող
տեմպերը
• Ադրբեջանական
ագրեսիայի
հնարավոր ռիսկեր
• Արտագաղթի
վտանգ
• Ֆինանսատնտեսական ճգնաժամ

Գծապատկեր 4. Կալավանի էկոզբոսարջության
զարգացման SWOT վերլուծություն

ՈՒՀ – Ապահովել ինչպես էկոզբոսաշրջային
այցելությունների աճ, այնպես էլ էկոզբոսաշրջության տարատեսակների առաջխաղացում
(օր.՝ զարգացնել արկածային զբոսաշրջությունը,
ագրոզբոսաշրջությունը)
ՈՒՍ – Խթանել ներքին զբոսաշրջությունը,
թշնամական անակնկալ ագրեսիայից ելնելով՝
մշակել զբոսաշրջային այնպիսի պրոդուկտներ
(հուշանվերներ, կերակրատեսակների արտահանում և այլն), որոնք հասանելի կլինեն
զբոսաշրջիկներին նաև Կալավանից դուրս
ԹՀ – Սկսել արևային վահանակների կիրառումը, խրախուսել անտառային խոհանոցը
ԹՍ – Կառուցել նոր հյուրատներ կամ այլ
ՀՏՕ-ներ
(հյուրանոցային
տնտեսության
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հետապնդում
բացահայտել
փոքր,
բայց
կլիմայական 6 գոտի ունեցող Հայաստանը։
Վերջինս էլ ավելի է խթանում էկոզբոսաշրջության զարգացումը ՀՀ-ում, քանի որ
այցելելով Հայաստան՝ զբոսաշրջիկը միանգամից
տարբեր
ռելիեֆների
ու
լանդշաֆտների
ականատեսը կարող է լինել. տպավորություն
կստեղծվի, որ մի քանի երկիր է այցելում մեկ
ճանապարհորդության ընթացքում։
Յուրաքանչյուր պետության համար ԲՀՊՏները ունեն լուրջ դերակատարում էկոզբոսաշրջության զարգացման մեջ։ Ուստի հենց այս
օբյեկտներն էլ պետք է հատուկ ուշադրության
արժանանան պետության կողմից՝ արագորեն
արձագանքելով ԲՀՊՏ-ների գործունեությունը
խաթարող գործոններին։
Ներկայումս ԲՀՊՏ-ների գործունեության
մեջ խիստ կարևորվում են.
 ԲՀՊՏ-ներում էկոզբոսաշրջության ռազմավարության մշակում և ներդրում,
 ԲՀՊՏ-ների նկատմամբ կենտրոնական
վերահսկողական համակարգի ներմուծում,
 ԲՀՊՏ-ների ենթակառուցվածքների, կիրառվող սարքավորումների և պարագաների
վերապրոֆիլավորում և բարեկարգում,
անհրաժեշտության դեպքում՝ ներմուծում,
 Համապատասխան
վերապատրաստում
անցնելուց
հետո
էկոզբոսաշրջության
կառավարման անձնակազմի ներդրում։
Արդեն նշեցինք, որ էկոզբոսաշրջության
զարգացման կարևոր նախադրյալներ են
պատշաճ էկոարահետները, որոնք գրավիչ և
ճիշտ կառուցելու համար անհրաժեշտ է.
• Իրականացնել տարածքի համակողմանի
ուսումնասիրություն՝ կազմելով երթուղու
հիմնական կանգառների բնութագիրը,
• Ըստ հնարավորության՝ շրջակա միջավայրը
քիչ ենթարկել փոփոխության,
• Վերացնել արահետի բոլոր խոչընդոտները՝
խուսափելով ծառահատումներից, խոտածածկի ամբողջովին ոչնչացումից,
• Հնարավորության դեպքում էկոարահետը
կառուցել ոլորանների տեսքով՝ այդկերպ այն
առավել գրավիչ ու հետաքրքիր դարձնելով
էկոզբոսաշրջիկի համար։
«Էկոզբոսաշրջության զարգացման հնարավորությունները ՀՀ-ում» իրականացված հետազոտության արդյունքում մենք հանդես ենք գալիս առաջարկությունների հետևյալ փաթեթով.
 Սահմանել վերահսկողություն ՀՀ ազգային
պարկերի նկատմամբ՝ հյուսիսամերիկյան
ազգային պարկերի կառավարման փորձը
տեղայնացնելով ՀՀ-ում (ազգային պարկերի
կառավարման լիազորությունները պատվիրակել մի քանի կազմակերպությունների,
ավելի բարդ կառավարման դեպքում՝ նաև
տեղի բնակչությանը), մինչդեռ ՀՀ-ում տեղի
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բնակչությունը չի մասնակցում ԲՀՊՏ-ների
կառավարմանը (Հայաստանում ԲՀՊՏ-ների
կառավարումն իրականացնում են Հայաստանի Հանրապետության շրջակա միջավայրի նախարարությունը և բնության պահպանությամբ զբաղվող մի քանի ՊՈԱԿներ),
Ձևավորել կամավորական խմբեր, որոնք
կզբաղվեն ՀՀ ԲՀՊՏ-ների ամբողջականացման պահպանմամբ,
Էկոզբոսաշրջային այցելությունները ԲՀՊՏներ սահմանափակել միայն որոշակի
հատվածներում՝ խուսափելով էկոզբոսաշրջիկների՝ տեղանքին հասցված բացասական ազդեցությունից (տեղայնացնել
Քենիայի օրինակը, որտեղ գտնվող «Ամբոսելի» ազգային պարկում էկոզբոսաշրջային
այցելությունների 90 %-ը տեղի է ունենում
ազգային պարկի 10 %-ի վրա, որպեսզի էկոզբոսաշրջիկի բացասական ազդեցությունը
հնարավորինս նվազեցվի),
Ապամոնտաժել այն օբյեկտները (զվարճանքի, սննդի և այլն), որոնք կառուցված են
էկոզբոսաշրջության օբյեկտներին անմիջապես մոտ, և որոնց շահագործումը խաթարում է տեղանքի բնության անաղարտությունը, վնաս է պատճառում բուսական
և կենդանական աշխարհներին,
Էկոզբոսաշրջային օբյեկտներում որոշակի
հեռավորության վրա տեղակայել ուղեցույցներ,
նստարաններ,
ցայտաղբյուրներ,
էկոզուգարաններ, աղբամաններ,
ՀՀ էկոզբոսաշրջային ներուժ ունեցող համայնքներում կառուցել էկոտներ, էկոհյուրանոցներ,
Համաշխարհային շուկայում ճանաչելիություն և հետևապես զբոսաշրջային հոսքեր
ապահովելու նպատակով ձեռք բերել կայուն
զբոսաշրջության սերտիֆիկացիա, ինչի
շնորհիվ կապահովվի ՀՀ անդամակցությունը բնապահպանական միջազգային
միություններին, գովազդ տեղադրելու հնարավորություն
միջազգային
էկոզբոսաշրջային հրատարակություններում,
ՀՀ էկոզբոսաշրջային օբյեկտներում տեղադրել տեղեկատվական հատուկ վահանակներ վայրի աշխարհագրական կոորդինատների վերաբերյալ, որոնք կուղղորդեն
զբոսաշրջիկներին տուրերի ընթացքում
(դրանք կա՛մ բացակայում են, կա՛մ բավականին հին են և կարիք ունեն բարեկարգվելու),
Պատրաստել, վերապատրաստել ոլորտի
մասնագետներին, էկոզբոսաշրջային ծառայություններ մատուցողներին՝ ընդհանուր
հմտությունների և կարողությունների զարգացման նպատակով, իսկ էկոզբոսա-
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վարների համար մշակել ուսումնական
հատուկ ծրագրեր,
 Բարեկարգել
դեպի
էկոզբոսաշրջային
օբյեկտներ տանող ճանապարհային ցանցերը, օր.՝ դեպի Կալավան տանող ճանապարհը, Դիլիջան ազգային պարկում դեպի
շատ
պատմամշակութային
կոթողներ
տանող ճանապարհները և այլն,
 Վանդալիզմի
կանխման
նպատակով
իրականացնել վերահսկողություն պատմամշակութային
վայրերի
նկատմամբ,
սահմանել խիստ պատժամիջոցներ վանդալների նկատմամբ (ՀՀ պատմամշակութային
վայրերի մեծ մասը ենթարկված է և
շարունակում է ենթարկվել վանդալիզմի),
 Վերջապես կարճաժամկետում ներուժային
ռեսուրսները վերածել էկոզբոսաշրջային
կոնկրետ փաթեթների։
Այսօր ՀՀ հասարակությունը պետք է
գիտակցի բնության պահպանման անհրաժեշտությունը, իսկ էկոզբոսաշրջությունը խթան
դառնա մարդկանց աշխարհաճանաչողության
գործում:
Այսպիսով՝ կարող ենք եզրակացնել, որ
Հայաստանը ունի էկոզբոսաշրջային լուրջ
ներուժ, և ՀՀ համայնքներում էկոզբոսաշրջությունը զարգացնելու համար անհրաժեշտ է.
• Բացահայտել տեղի մարդկային և բնական ողջ ներուժը,
• Ներգրավել տեղացիներին, տեղի ռեսուրսների ողջ համախումբը,
• Ավանդույթները վերածել պրոդուկտի,
իսկ առկա խոչընդոտները՝ հնարավորության։
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ՀՀ պետական պարտքի կառավարման ռիսկերը
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Риски управления государственным долгом РА
Асланян Г. С.
аспирант кафедры экономико-математических методов
Армянский Государственный Экономический Университет (Ереван, РА)
gevorgaslanyan97@gmail.com
Аннотация: Государственный долг является одним из важнейших инструментов бюджетного регулирования,
способствующих реализации экономической стратегии государства. Отсутствие должного внимания к
проблемам формирования структуры государственного долга повышает вероятность того, что государство
станет финансово и политически зависимым от кредиторов. В статье исследуется динамика государственного
долга и факторы, влияющие на него. Отношение государственного долга к ВВП прогнозируется с
использованием модели MAC DSA, представляются вероятные диапазоны прогноза. В целях эффективного
управления долговым портфелем Правительства Республики Армения были выявлены и оценены риски,
присущие долговому портфелю.
Ключевые слова: Государственный долг, государственный долг, ВВП, долговой портфель, процентная ставка,
обменный курс, MAC DSA

Management risks of public debt of RA
Aslanyan G. S.
graduate student at chair of Mathematical Methods in Economics
Armenian State University of Economics (Yerevan, RA)
gevorgaslanyan97@gmail.com
Abstract: Public debt is one of the most important tools of budgetary regulation that contribute to the implementation
of the state's economic strategy. Lack of proper attention to the problems of the formation of the public debt structure
increases the likelihood of being financially and politically dependent from creditors. This article examines the public
debt's dynamic and the factors affecting it. The government debt / GDP ratio is projected using the MAC DSA model
and the probable ranges of the forecast are presented. In order to effectively manage the debt portfolio of the
Government of the Republic of Armenia, the risks of the debt portfolio were identified and assessed.
Keywords: public debt, government debt, GDP, debt portfolio, interest rate, exchange rate, MAC DSA

րեն
նշանակալի
բյուջետային
միջոցներ
հատկացնել այդ նպատակի իրագործմանը:
Պետական պարտքի կառուցվածքի ձևավորման
խնդիրների հանդեպ պատշաճ ուշադրության
բացակայությունը բարձրացնում է պետության
վարկատուներից
ֆինանսական
ու
նաև
քաղաքական կախվածության մեջ հայտնվելու
հավանականությունը [3]:
Պետական պարտքի գնահատման համար
տարբեր միջազգային կառույցներ արդեն իսկ
առաջարկել են մի քանի ցուցանիշներ, որոնք
հնարավարություն են տալիս գնահատելու
երկրի պետական պարտքը: Պարտքի կայունության տեսակետից երկիրը պետք է ի վիճակի լինի
միջնաժամկետ
հեռանկարում
կատարել
պարտքի
գծով
պարտավորությունները

Պետական պարտքը պետության տնտեսական
ռազմավարության
իրագործմանը
նպաստող,
բյուջետային
կարգավորման
կարևորագույն գործիքներից մեկն է: Պետությունը, ստանձնելով պարտքային պարտավորություններ, հնարավորություն ունի լրացուցիչ
ռեսուրսներ ներգրավել խոշոր ներդրումային
նախագծերի իրականացման և հարկային բեռի
ռացիոնալ բաշխման համար: Մյուս կողմից՝
պետական փոխառությունների ներգրավումը
կարող
է
ունենալ
նաև
բացասական
հետևանքներ: Մասնավորապես, պետական
պարտքի սպասարկման համար ծախսերի
կատարման անհրաժեշտությունը պետությանը
հարկադրում է տնտեսական և սոցիալական
զարգացման կարիքների բավարարման փոխա-

84

Регион и мир, 2021, № 5
(վճարունակություն) և կարողանա կատարել
այն պարտավորությունները, որոնց մարման
ժամկետը լրացել է (իրացվելիություն)։
Պետական պարտքը Հայաստանի Հանրապետության անունից և Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի անունից
(բացառությամբ
ռեզիդենտների
հանդեպ
Կենտրոնական բանկի առկա պարտքային
պարտավորությունների) ստանձնված և որոշակի պահի դրությամբ առկա պարտքային
պարտավորությունների
հանրագումարն
է:
Պետական պարտքի բաղադրիչներն են՝ Ներքին
պետական պարտք, արտաքին պետական
պարտք և պետական երաշխիքներ [1]։
Պետական պարտքի ներգրավման նպատակներն են`
1) պետական բյուջեի դեֆիցիտի ֆինանսավորումը
եւ
ընթացիկ
իրացվելիության
ապահովումը.
2) վճարային հաշվեկշռի աջակցությունը եւ
պահուստների համալրումը.
3) ներքին պետական պարտքի շուկայի
պահպանումը եւ զարգացումը:
Պարտքի կայունության ապահովման և
պարտքի պորտֆելի կառավարման ռիսկերի
չեզոքցման գործում առանցքային դերակատարում ունեն կառավարության հարկաբյուջետային կանոնները: Դրանք կապ են սահմանում
պարտքի մակարդակի և հարկաբյուջետային
քաղաքականության միջև՝ պայմանավորելով
Կառավարության
պարտքը
40% Պարտք/ՀՆԱ 50% -

կառավարության «Ֆիսկալ արձագանքը»: Երբ
հարկաբյուջետային կանոնները երաշխավորում
են բավարար ուժեղ ֆիսկալ արձագանք,
պարտքի կայունության ռիսկերը նվազագույնի
են հասնում [4]:
ՀՀ կառավարության նախկին հարկաբյուջետային կանոններն ուղղակի կապ էին սահմանում կառավարության պարտքի բեռի և բյուջեի
դեֆիցիտի միջև: Համաձայն ՀՀ պետական
պարտքի մասին օրենքի՝ պետական պարտքը
տվյալ տարվա դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ
չպետք է գերազանցի Հայաստանի Հանրապետության նախորդ տարվա համախառն ներքին
արդյունքի 60 տոկոսը: Եթե պետական պարտքը
տվյալ տարվա դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ
գերազանցում է Հայաստանի Հանրապետության
նախորդ տարվա համախառն ներքին արդյունքի
50 տոկոսը, ապա հաջորդ տարվա պետական
բյուջեի դեֆիցիտը չպետք է գերազանցի
Հայաստանի Հանրապետության համախառն
ներքին արդյունքի վերջին երեք տարիների
ծավալների միջին ցուցանիշի 3 տոկոսը [1]:
Կառավարությունը 2017 թ. գնացել է հարկաբյուջետային կանոնների արդիականացման
[12]: Նոր հարկաբյուջետային կանոնները ճկուն
կապ են ապահովում պարտքի բեռի և դրա
միջնաժամկետ և երկարաժամկետ կայունության միջև: Համառոտ ներկայացնենք հարկաբյուջետային նոր կանոնները. [2]

Պարտքի կանոն

50% Պարտք/ՀՆԱ 60% -ՄԺԾԾ-ում ներկայացնել
պարտքի նվազեցման ծրագիր
-Ստանձնել ՀՆԱ-ի նկատմամբ
կառավարության պարտքի
մակարդակի կանխատեսվող
հետագիծը 5 տարիների
ընթացքում 50 տոկոսից
նվազեցնելու պարտավորություն,
եթե չկան բացառիկ դեպքեր
- Ստանձնել ՀՆԱ-ի նկատմամբ
Պարտք/ՀՆԱ 60%
կառավարության պարտքի
մակարդակի կանխատեսվող
հետագիծը 5 տարիների
ընթացքում 60 տոկոսից
նվազեցնելու պարտավորություն,
եթե չկան բացառիկ դեպքեր
-ՀՀ Ազգային ժողովի
քննարկմանը ներկայացնել
պարտքի նվազեցման ծրագիր

Ծախսերի կանոն
-կապիտալ ծախսերը չպետք է
փոքր լինեն պետական բյուջեի
պակասուրդից
-ընթացիկ առաջնային ծախսերի
աճի տեմպը սահմանափակվում
է նախորդ 7 տարիների ՀՆԱների միջին անվանական աճով
-կապիտալ ծախսեր>պակասուրդ
-Ծախսային կանոնը չի
կիրառվում, եթե կան բացառիկ
դեպքեր
- ընթացիկ առաջնային ծախսերի
աճի տեմպը սահմանափակվում
է նախորդ 7 տարիների ՀՆԱների միջին անվանական աճից
0.5 տոկոսային կետով
նվազեցված ցուցանիշով
-ընթացիկ ծախսեր<հարկեր
-կապիտալ ծախսեր>
>պակասուրդ

Աղյուսակ 1. ՀՀ հարկաբյուջետային կանոնները (ՄԺԾԾ 2020-2022 թթ.)

Ներկայացնենք կառավարության պարտքի

և ՀՆԱ-ի մեջ կառավարության պարտքի մասնա-
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երկու անգամ, իսկ ՀՆԱ–ն նվազեց 14.1%-ով: Այդ
ընթացքում
կառավարության
պարտք/ՀՆԱ
ցուցանիշը կազմել է 34.6%, նախորդ տարվա
14.9%-ի փոխարեն:

բաժնի դինամիկան վերջին երկու տասնամյակում(տե՛ս գծ. 1): Պետական պարտքը միշտ աճել
է, սակայն կտրուկ աճ գրանցվել է 2008-2009 թթ.
ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի հետևանքով,
երբ կառավարության պարտքը աճեց գրեթե
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ՀՆԱ մլրդ դրամ

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

0
2009

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

Պարտք/ՀՆԱ, %

2008

530.6

0.0
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Կառավարության պարտք, մլրդ դրամ

Գծապատկեր 1. ՀՀ կառավարության պարտքի, ՀՆԱ–ի և կառավարության պարտք/ՀՆԱ
ցուցանիշների դինամիկան [4-10; 11]:

646.6 մլրդ դրամով): Այսպիսով 7.4% տնտեսական անկման պայմաններում կառավարության
պարտք/ՀՆԱ հարաբերակցությունը կազմեց
63.5%, որը կառավարությունը պարտավոր է
նվազեցնել հաջորդող 5 տարիների ընթացքում
համաձայն հարկաբյուջետային նոր կանոնների։
Հաշվի առնելով հարկայուջետային նոր
կանոնները, պարտքի նվազեցման ծրագրերը,
պարտքի
կռավարման
ռազմավարական
ծրագրերն ու այլ կանխատեսումներ, ներկայացնենք պետական պարտքի հնարավոր չափը
հաջորդող հինգ տարիների համար։ Կանխատեսումը կատարվել է Արժութի միջազգային
հիմնադրամի և Համաշխարհային բանկի կողմից
մշակված MAC DSA մոդելի օգնությամբ [13]։
MAC DSA մոդելը միջնաժամկետ ռիսկերի
բազմակողմանի
վերլուծության
ստանդարտացված համակարգ է, որը լիարժեքորեն կարող
է կիրառվել Հայաստանի պարտքի կայունության
վերլուծություններում։
ՀՀ
պետական
պարտքի
հնարավոր
հետագծի կանխատեսման համար մոդել ենք
ներմուծել որոշ մակրոտնտեսական ցուցանիշների կանխատեսումներ։

2017 թ. պարտք/ՀՆԱ ցուցանիշը աճեց 1.8
տոկոսային կետով և կազմեց՝ 53.7%: Որն էլ
ազդակ դարձավ նոր հարկաբյուջետային
կանոնների կիրառմանը: 2018թ-ին ՀՀ կառավարության պարտք/ՀՆԱ հարաբերակցությունը
նվազել է 2.4 տոկոսային կետով և կազմել 51.3
տոկոս: Ցուցանիշի նվազումն արձանագրվել է
մի կողմից ՀՀ կառավարության կողմից
պլանավորված հարկաբյուջետային կոնսոլիդացիայի, մյուս կողմից՝ սպասվածից էլ ավելի
զսպող քաղաքականության իրականացման
շնորհիվ, որի արդյունքում բյուջեի առաջնային
հաշվեկշիռը կազմել է ՀՆԱ 0.6 տոկոսը:
Պարտք/ՀՆԱ ցուցանիշը 2019 թ. դեկտեմբերի
31-ի դրությամբ կազմել է 50.1%` նախորդ
տարվա նույն ցուցանիշի նկատմամբ նվազելով
3.6 տոկոսային կետով, ինչը հիմնականում
պայմանավորված է եղել անվանական ՀՆԱ-ի
առաջանցիկ աճով (7.6%` պետական պարտքի
4.9% աճի դիմաց): 2020 թ. ընթացքում
համաճարակի և պատերազմի սոցիալական և
տնտեսական հետևանքները հաղթահարելու
համար կառավարությունը ներգրավեց նոր
պարտք(նախորդ տարվա համեմատ այն աճել
Անվանական ՀՆԱ
ՀՆԱ դեֆլյատորի աճ
Իրական ՀՆԱ աճ

2021
6.769
3.9
5.5

2022
7.412
4
5.2

2023
8.116
4
5.1

2024
8.868
4
5.1

2025
9.688
4
5.1

2026
10.585
4
5.1

Աղյուսակ 2. Պարտքի կայունության վերլուծության հիմքում ընկած առանցքային ենթադրություններ
Աղբյուրը` [4-10] և հեղինակի հաշվարկներ:
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ից 64% միջակայքում, իսկ 2026 թ.` 40%-ից 63%
միջակայքում(տ՛ես գծ. 2)։ Միջակայքը գնալով
լայնանում է։ 25-75% հավանակային միջակայքում կառավարության պարտք/ՀՆԱ ցուցանիշը
2026 թ. կգտնվի 45%-ից 57% միջակայքում։

Ըստ կանխատեսումների հավանակային
բաշխման սիմետրիկ գրաֆիկի(համաձայն 2020
թ. ամփոփ տվյալների)` 10%-ից 90% հավանակային
միջակայքում
կառավարության
պարտք/ՀՆԱ ցուցանիշը 2025թ-ին կգտնվի 42%80
70

63.5

61.6

59.9

58.6

60

55.7

53.5

52.2
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0
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2022

բազային Պերցենտիլ

2023
10th-25th

2024
25th-75th

2025
2026
75th-90th

Գծապատկեր 2. Կառավարության պարտքի կանխատեսումների հավանականային բաշխումը (% ՀՆԱ-ում)
Աղբյուրը` [4-10], հեղինակի հաշվարկներ

ՀՀ կառավարության պարտքի պորտֆելի
արդյունավետ
կառավարման
նպատակով
անհրաժեշտ է բացահայտել և գնահատել ՀՀ
կառավարության պարտքի պորտֆելին բնորոշ
ռիսկերը: Այդ պատճառով ՀՀ կառավարության
պարտքի կառավարման ռազմավարությունը
սահմանում է պարտքի պորտֆելի ռիսկերի
ուղենշային ցուցանիշներ, որոնց նպատակն է
որոշակի
սահմանափակումների
միջոցով
պահպանել փոխարժեքի, տոկոսադրույքի և
վերաֆինանսավորման ռիսկերը վերահսկելիության շրջանակներում: Ուղենշային ցուցանիշները սահմանվել են՝ հաշվի առնելով ՀՀ

կառավարության
պարտքի
կառավարման
միջավայրին բնորոշ առանձնահատկություններն
ու սահմանափակումները [6]: ՀՀ կառավարության պարտքի կառավարման 2018-2020 թթ. և
2019-2021 թթ. ռազմավարական ծրագրերում
կառավարությունը սահմանել է միևնույն
ուղենշային ցուցանիշները [5]: Սակայն, հաշվի
առնելով 2020 թ. տեղի ունեցած իրադարձությունները, կառավարությունը 2021-2023 թթ.
պարտքի ռազմավարական ծրագրում [7]
փոխարժեքի ռիսկի ցուցանիշները սահմանեց
առնվազն 25%, նախկին 20%-ի փոխարեն։
Ուղենիշ

Վերաֆինանսավորման ռիսկ
Մինչև մարում միջին ժամկետը
Առաջիկա տարվա ընթացքում մարվող պետական գանձապետական
պարտատոմսերի (ՊԳՊ) կշիռը ՊԳՊ-երի ծավալի մեջ (տարեվերջին)
Տոկոսադրույքի ռիսկ
Ֆիքսված տոկոսադրույքով պարտքի կշիռն ընդամենը պարտքի մեջ
Փոխարժեքի ռիսկ
Ներքին պարտքի կշիռն ընդամենը պարտքի մեջ
ՀՀ դրամով ներգրավված պարտքի կշիռն ընդամենը պարտքի մեջ

8 – 11 տարի
առավելագույնը 20%
առնվազն 80%
առնվազն 20% (25%)
առնվազն 20% (25%)

Աղյուսակ 3. ՀՀ կառավարության պարտքի պորտֆելի 2019-2021 թթ. ուղենշային ցուցանիշները(2021-23 թթ.
ուղենշային ցուցանիշներ) [4-10]

ցուցանիշների միջոցով: Վերջին երեք տարիների
ընթացքում պարտքի մարման միջին ժամկետը և
առաջին տարվա ընթացքում մարվող պետական
պարտատոմսերի ցուցանիշները համապատասխանում են ուղղենիշային ցուցանիշներին։
Առաջին տարվա ընթացքում մարվող պարտատոմսերի կշիռը 2017 թ. կազմել էր 19.1% [8], որը

Ներկայացնենք
յուրաքանչյուր
ռիսկը
առանձին։
Վերաֆինանսավորման ռիսկ
Վերաֆինանսավորման ռիսկը գնահատվում է մինչև մարում մնացած միջին ժամկետի
մեծության, ընդհանուր պարտքում կարճաժամկետ պարտքի տեսակարար կշռի և ռիսկի այլ
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կտրուկ մոտեցել էր ուղղենիշային ցուցանիշին,
սակայն վերջին երեք տարիներին այն շարու-

նակաբար նվազել է և 2020 թ. կազմել է 11.5%,
որը բավականին հեռու է ռիսկային գոտուց։

ՀՀ կառավարության պարտքի մինչև մարում միջին
ժամկետը, (տարի)
ՀՀ կառավարության արտաքին պարտքի մինչև մարում
միջին ժամկետը, (տարի)
ՀՀ կառավարության ներքին պարտքի մինչև մարում միջին
ժամկետը, (տարի)
Մեկ տարվա ընթացքում մարվող ՀՀ կառավարության
պարտքի կշիռը (%)
Մեկ տարվա ընթացքում մարվող ՀՀ կառավարության
արտաքին պարտքի կշիռը (%)
Մեկ տարվա ընթացքում մարվող ՀՀ կառավարության
ներքին պարտքի կշիռը (%)
Կառուցվածքն ըստ մինչև մարումը մնացած միջին
ժամկետայնության, %
Կարճաժամկետ (մինչև 1 տարի)
Միջնաժամկետ (1-5 տարի)
Երկարաժամկետ (5-ից ավելի տարի)
Առաջիկա տարվա ընթացքում մարվող պետական
գանձապետական պարտատոմսերի (ՊԳՊ) կշիռը ՊԳՊերի ծավալի մեջ (տարեվերջին)

2017

2018

2019

2020

9.0

8.7

9.1

8.8

9.4

8.8

9.3

8.4

7.4

8.4

8.1

8.9

5.3

5

7.0

5.8

2.9

3.3

4.7

4.9

14.2

11.4

10.8

11.5

100

100

100

100

3.0
23.5
73.5

2.6
22.7
74.6

4.4
16.4
79.2

3.1
27.9
69.0

19.1

13.1

12.7

11.5

Աղյուսակ 4. ՀՀ կառավարության պարտքի վերաֆինանսավորման ռիսկի ցուցանիշները 2017-2020 թթ. [4-10]

փոփոխություններին,
վերաֆինանսավորման
ռիսկը գտնվում է կառավարելիության շրջանակներում:
Տոկոսադրույքի ռիսկ
Տոկոսադրույքի ռիսկի կառավարման տեսակետից կարևորվում է լողացող տոկոսադրույքով պարտքի ծավալների աճի սահմանափակումը: 2020 թ. ֆիքսված տոկոսադրույքով
պարտքի կշիռը կազմել է 80.4% 2017 թ. 86.5%-ի
փոխարեն: Այսպիսով այն մոտեցել է պարտքի
ռազմավարական ծրագրում սահմանված ուղենիշին, ինչը նշանակում էէ պետք է առանձնահատուկ
ուշադրություն
դարձնել
այս
ցուցանիշին։

ՀՀ կառավարության պարտքի մինչև
մարման միջին ժամկետը 2017 թ. եղել է 9 տարի,
իսկ 2020 թ. 8.8 տարի, որը ևս կառավարելի
միջակայքում է։ Վերաֆինանսավորման ռիսկը
ավելի ցածր է լինում, երբ պարտքի` ըստ ժամկետայնության կառուցվածքի կարճաժամկետ
պարտքերը ավելի քիչ կշիռ են կազմում։
Այսպիսով` կարճաժամկետ պարտքերի կշիռը
2017-2020 թթ. ընթացքում տատանվել է 2-4.4%
սահմաններում, իսկ երկարաժամկետ պարտքերի կշիռը 2019 թ. համեմատ նվազել է 10.2
տոկոսային կետով և կազմել է 69%:
Վերը նշված ցուցանիշների փաստացի
տվյալները վկայում են, որ վերջին տարիների
արդյունքներով,
չնայած
տեղի
ունեցած

Կառուցվածքն ըստ տոկոսադրույքի,
ֆիքսված
լողացող
ՀՀ կառավարության պարտքի մինչև վերաֆիքսում միջին
ժամկետը1 (տարի)
արտաքին պարտքի մինչև վերաֆիքսում միջին ժամկետը, (տարի)
ներքին պարտքի մինչև վերաֆիքսում միջին ժամկետը, (տարի)
Մեկ տարվա ընթացքում վերաֆիքսվող ՀՀ կառավարության

2017
100
86.5
13.5

2018
100
85.0
15.0

2019
100
83.8
16.2

2020
100
80.4
19.6

7.5

7.1

7.4

7.1

7.5
7.4
18.6

6.8
8.4
19.8

6.0
7.2
23.6

5.8
8.8
25.7

1
Ցույց է տալիս շրջանառության մեջ գտնվող պարտքի մարման և վերաֆինանսավորման արդյունքում պարտքի պորտֆելի
տոկոսադրույքի փոփոխման միջին կշռված ժամկետը:
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պարտքի կշիռը (%)
մեկ տարվա ընթացքում վերաֆիքսվող արտաքին պարտքի կշիռը
(%)
մեկ տարվա ընթացքում վերաֆիքսվող ներքին պարտքի կշիռը (%)

19.7

22.1

30.9

36.8

14.2

11.4

10.8

11.5

Աղյուսակ 5. ՀՀ կառավարության ֆիքսված և լողացող պարտքի տեսակարար կշիռները [4-10]:

ընթացքում տվյալ տարվա պետական բյուջեի
մասին օրենքով նախատեսված արտարժույթով
կատարվող կառավարության պարտքի գծով
մուտքերն ու ելքերը փոխարկվում են տվյալ
տարվա ՀՀ պետական բյուջեի մասին օրենքի
(եթե այն ուժի մեջ չի մտել, ապա նախագծի)
ցուցանիշների հաշվարկման հիմքում դրված՝ ՀՀ
կառավարության բյուջետային ուղերձում ներկայացված փոխարժեքներով: Սույն համաձայնագիրը կառավարությանը հնարավորություն է
տվել ֆիքսել կառավարության պարտքի գծով
արտարժութային վճարումների հետ կապված
փոխարժեքները՝
փոխարժեքային
ռիսկը
դարձնելով ավելի կառավարելի:
Ուսումնասիրելով ՀՀ կառավարության
արտաքին պարտքի դրամային և դոլարային
ցուցանիշները` նկատում ենք, որ կախված
փոխարժեքի փոփոխությունից դրանց տոկոսային փոփոխությունները հավասարաչափ չեն
տեղի ունենում։ Օրինակ 2020 թ. դրամով արտահայտված արտաքին պարտքը աճել է 15.2%-ով,
իսկ դոլարային պարտքը աճել է 5.7% -ով։

Կառավարության
պարտքի
մինչև
վերաֆիքսման միջին ժամկետը 2020 թ.` 2017 թ.ի նկատմամբ նվազել է և կազմել է 7.1 տարի` 7.5
տարվա փոխարեն։ Այս ցուցանիշի նվազումը
բարձրացնում է տոկոսադրույքի ռիսկը։ 2020 թ.
աճել է մեկ տարվա ընթացքում վերաֆիքսվող
ՀՀ կառավարության պարտքի կշիռը և կազմել է
25.7%: Լողացող տոկոսադրույքով վարկերի
դեպքում սպասարկման ծախսերի հաշվարկման
հիմքում ընկած LIBOR տոկոսադրույքը(2017 թ.
6-ամսյա ԱՄՆ դոլարի LIBOR դրույքաչափի
միջին ցուցանիշը կազմել է 1.5%, 2018 թ.՝ 2.5%,
2019 թ.` 2.32%, 2020 թ.՝ 0.76%) [15]: Այս ցուցանիշի
չափը
ուղիղ
համեմատական
է
տոկոսավճարների չափին։
Այսպիսով` տոկոսադրույքի ռիսկի ցուցանիշները ցույց են տալիս, որ չնայած տոկոսադրույքի ռիսկը կառավարման շրջանակներում է,
սակայն վերջին տարիներին ռիսկը ավելանում է։
Փոխարժեքի ռիսկ
Փոխարժեքի ռիսկի նվազեցման նպատակով
ՀՀ ՖՆ-ն 2007 թ. համաձայնագիր է ստորագրել
ՀՀ ԿԲ-ի հետ, ըստ որի բյուջետային տարվա
ՀՀ կառավարության արտաքին պարտք
(մլրդ ՀՀ դրամ)
ՀՀ կառավարության արտաքին պարտք
(մլն ԱՄՆ դոլար)
ԱՄՆ դոլարի փոխարժեքը տարվա
վերջում

2017

2018

2019

Փոփ.

2020

Փոփ.

2,368.9

2,412.1

2,540.1

5.3%

2,926.2

15.2%

4,893.4

4,986.3

5,295.2

6.2%

5,599.5

5.7%

484.10

483.75

479.7

(-0.8)%

522.59

8.9%

Աղյուսակ 6. ՀՀ կառավարության արտաքին պարտքը [4-10; 14]

իսկ 2018 թ. 19.1%, որը ռիսկային միջակայքում է
ըստ պարտքի ռազմավարական ծրագրի։
Սակայն 2019 թ. այդ ցուցանիշը կազմեց 20.8%,
որը
դրական
տեղաշարժ
է
ռիսկերի
կառավարման տեսանկյունից, իսկ 2020 թ. ՀՀ
դրամով
ներգրավված
պարտքի
կշիռը
շարունակեց աճել՝ կազմելով 24.4 %։ ՀՀ
կառավարության պարտքի կառուցվածքում 5.6
տոկոսային կետով նվազել է դոլարով պարտքի
կշիռը, իսկ SDR-ով պարտքի կշիռը աճել է 2
տոկոսային կետով, ինչը պայմանավորված է
տարվա ընթացքում արտաքին վարկային
գործառնությունների բնույթով:

2020 թ. ՀՀ կառավարության ներքին
պարտքը կազմել է 25.4%, որը 4.7 տոկոսային
կետով ավել է 2017 թ. ցուցանիշից։ Այսինքն եթե
2017 թ. ներքին պարտքի ցուցանիշը մոտեցել է
ռիսկային կետին, ապա 2020 թ. այն արդեն
ամրապնդվել է կառավարման միջակայքում, որի
հետևանքով էլ կառավարությունը 2021 թ.
համար որպես ուղենիշ սահմանել է 25% [7] ։
2020 թ. ՀՀ կառավարության պարտքի արժութային կառուցվածքում ՀՀ դրամով ներգրաված
պարտքի մասնաբաժինն աճել է 3.6 տոկոսային
կետով նախորդ տարվա համեմատռ: 2017 թ. ՀՀ
դրամով ներգրավված պարտքը կազմել է 18.4%,

2017
փաստ
100.0
20.7

տոկոս
Կառուցվածքն ըստ ռեզիդենտության, %
Ներքին պարտք

89

2018
փաստ
100.0
21.8

2019
փաստ
100.0
22.5

2020
փաստ
100.0
25.4

Արտաքին պարտք
Արժութային կառուցվածքը
այդ թվում`
ՀՀ դրամով ներգրաված պարտք
Արտարժույթով ներգրաված պարտք
այդ թվում`
USD
SDR
EUR
JPY
AED
CNY

79.3
100.0

78.2
100.0

77.5
100.0

74.6
100.0

18.4
81.6

19.1
80.9

20.8
79.2

24.4
75.6

42.0
26.5
8.7
3.9
0.1
0.4

43.6
24.1
9.1
3.6
0.1
0.4

43.9
21.0
10.6
3.3
0.1
0.3

38.3
23.0
10.9
3.0
0.1
0.3

Աղյուսակ 7. ՀՀ կառավարության պարտքի կառուցվածքն ըստ ռեզիդենտության և արժույթի [4-10]

Ցուցանիշների ուսումնասիրությունը ցույց
է տալիս, որ վերջին տարիներին առկա է եղել
փոխարժեքի ռիսկ, սակայն 2019-20 թթ.
Ցուցանիշները այնքան են բարելավվել, որ
կառավարությունը բարձրացրել է դրանց
ուղենիշները։
Այսպիսով, չնայած նրան, որ կառավարության պարտք/ՀՆԱ հարաբերակցությունը 201719 թթ. նվազում էր ՀՀ կառավարության կողմից
պլանավորված հարկաբյուջետային կոնսոլիդացիայի, մյուս կողմից՝ սպասվածից էլ ավելի
զսպող քաղաքականության իրականացման և
տնտեսական առաջանցիկ աճի շնորհիվ, 2020 թ.
համաճարակի և պատերազմի հետևանքով
կառավարության պարտք/ՀՆԱ հարաբերակցությունը կազմեց 63.5%, որը կառավարությունը
պարտավոր է նվազեցնել հաջորդող 5 տարիների
ընթացքում համաձայն հարկաբյուջետային նոր
կանոնների։
Ըստ կանխատեսումների հավանակային
բաշխման սիմետրիկ գրաֆիկի (համաձայն 2020
թ. ամփոփ տվյալների)` 10%-ից 90% հավանակային
միջակայքում
կառավարության
պարտք/ՀՆԱ ցուցանիշը 2025թ-ին կգտնվի 42%ից 64% միջակայքում, իսկ 2026 թ.` 40%-ից 63%
միջակայքում։ 25-75% հավանակային միջակայքում կառավարության պարտք/ՀՆԱ ցուցանիշը
2026 թ. կգտնվի 45%-ից 57% միջակայքում։
ՀՀ Կառավարության պարտքի պորտֆելի
ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ
 վերաֆինանսավորման ռիսկը գտնվում է
կառավարելիության շրջանակներում,
 տոկոսադրույքի ռիսկը կառավարման
շրջանակներում է, սակայն վերջին տարիներին
ռիսկը ավելանում է,
 վերջին տարիներին առկա է եղել փոխարժեքի ռիսկ, սակայն 2019-20 թթ. ցուցանիշները այնքան են բարելավվել, որ կառավարությունը բարձրացրել է դրանց ուղենիշները։
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Анализ динамики основных показателей денежно-кредитной политики в 2000-2020 гг.
Левонян С. Р.
Аспирант кафедры Экономико-математические методы АГЭУ (Ереван, РА)
levonyansur@gmail.com
Аннотация. Денежно-кредитная политика оказывает прямое влияние на уровень инфляции, который, в отличие
от других экономических политик, является наиболее гибким и эффективным в экономике страны для
обеспечения краткосрочной и среднесрочной макроэкономической стабильности. Инструменты денежнокредитной политики помогают сдерживать инфляцию, обеспечивать финансовую стабильность, а также
регулировать денежно-кредитные отношения или, другими словами, страховать экономику от резких
колебаний обменного курса. В статье представлен количественный анализ динамики основных монетарных
показателей за 2000-2020 годы, в частности, темпов инфляции, структурных различий денежной массы,
динамики обменных курсов и процентных ставок по депозитам.
Ключевые слова: Денежно-кредитная политика, процентная ставка, денежная масса, депозит, инфляция.

Analysis of the dynamics of the main monetary policy indicators in 2000-2020
Levonyan S. R.
PHD student at the chair of Economic-Mathematical Methods ASUE (Yerevan, RA)
levonyansur@gmail.com
Abstract. The monetary policy has a direct impact on the level of inflation, which, unlike other economic policies, is
the most flexible, effective for ensuring short-term and medium-term macroeconomic stability in the country's
economy. Monetary policy tools help to restrain inflation, ensure financial stability, as well as regulate monetary
relations or, in other words, insure the economy against sharp fluctuations of exchange rate. The article presents the
quantitative analysis of the dynamics of the main monetary indicators for 2000-2020, in particular, the inflation rates,
the structural differences in the money aggregates, the dynamics of exchange rates and interest rates on deposits.
Keywords: Monetary policy, interest rate, money supply, deposit, inflation.

դրամավարկային քաղաքականությունը, որը, ի
տարբերություն տնտեսական մյուս քաղաքականությունների, ամենաճկունն է և արդյունավետը երկրի տնտեսությունում կարճ և
միջնաժամկետ
մակրոտնտեսական
կայունության ապահովման համար։
2021 թվականի սկզբին, ամբողջ աշխարհում
կորոնավիրուսի համավարակի շարունակվող
տարածման, ՀՀ-ում ետպատերազմյան դրության և դրանց հետևանքով ստեղծված անկայուն իրավիճակը նպաստում է, որ ՀՀ-ում
դեռևս նկատվում է ցածր տնտեսական ակտիվություն և գնաճի բարձր մակարդակ։ Գնահատվել է, որ գնաճը կախված է առաջարկի գործոններով, միջազգային շուկայում արձանագրված
գնաճով և դրամի արժեզրկմամբ։ Ըստ ԿԲ-ի
առաջիկա եռամսյակներում գնաճը կպահպանվի
բարձր մակարդակում [3] ։

Դրամավարկային
քաղաքականությունը
պետության տնտեսական քաղաքականության
բաղկացուցիչ մասն է, որի մշակման և
իրականացման նպատակը գների կայուն մակարդակի ապահովումն է, որն էլ համարվում է
շատ երկրների ԿԲ-երի գործունեության հիմնական առանցքը և խնդիրը։ Գնաճի ցածր և
կայուն մակարդակը շուկայական տնտեսության
պայմաններում տնտեսական աճի ապահովման,
բնակչության կենսամակարդակի բարձրացման,
երկրի տնտեսության մակրոտնտեսական կայունության ապահովման կարևոր նախադրյալ է [7,
էջ 265]։ Հայտնի է նաև, որ կայուն տնտեսական
աճն ուղեկցվում է որոշակի ցածր գնաճով,
այսինքն՝ գների կայունության հասկացության
ներքո ենթադրվում է գնաճի որոշակի բնականոն
մակարդակ [2]: Գնաճի մակարդակի վրա ուղղակի ազեդեցություն ունի իրականացվող
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Գծապատկերում ներկայացված է գնաճի
միջին տարեկան ցուցանիշը ՀՀ-ում 2000-2020
թվականներին։
Գնաճի համար 2007 թվականներին որպես
նպատակային թիրախ է սահմանվել 4 տոկոս`
1.5 տոկոս տատանումների թույլատրելի միջակայքով [5] ։ Ինչպես երևում է գծապատկերից,
դիտարկվող ժամանակահատվածում եղել են
գնաճի ծրագրված մակարդակից փաստացի

մակարդակի շարունակական շեղումներ։ Այն
հազվադեպ է գտնվել թիրախավորված մակարդակի սահմաններում, ավելի շուտ այն եղել է
ծրագրված մակարդակի ստորին շեմին կամ
վերին շեմը գերազանցող տիրույթներում։ 2008
թվականին գրանցվել է ամենաբարձր գնաճը՝
մոտ 9 տոկոս, իսկ 2018 թվականից այն կարելի է
ասել հայտնվել է թույլատրելի տատանումների
միջակայքի ստորին շեմում։

Գծապատկեր 1. Գնաճի դինամիկան ՀՀ-ում, %: Աղբյուրը՝ ՀՀ վիճակագրական կոմիտե
110
109
108
106
104

105.8

104.8

104.4

103.7

103.1
103

102
100
98

107.7

108.2

107

101

103.4
102.6

103

102.5

101
101.4

100.6

99.2

101.2

98.6

96
94
92
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
գնաճ,%

Գծապատկեր 2-ում ներկայացված է դրամական ագրեգատների դինամիկան 2000-2020
թվականներին։ Շրջանառության մեջ կանխիկ
դրամը և ցպահանջ ավանդները կազմավորում
են M1 դրամական ագրեգատը: M1-ը համարվում է փողի նեղ զանգված: Ընդգրկում է
բանկային համակարգի վճարման միջոցի
գործառույթ իրականացնող պարտավորությունները։ M1-ին ավելացնելով ժամկետային ավանդները՝ կստանանք դրամային զանգվածը (M2
դրամական ագրեգատը): Դրամային զանգվածին
ավելացնելով արտարժութային ավանդները՝
կստանանք դրամական զանգվածը (M2X) [8]:
Փողի զանգվածը, ինչպես երևում է
գծապատկերից, հիմնականում դրսևորել է աճի
միտում։ M1 և M2 դրամական զանգվածները
նվազել են 2008-2009 թվականներին և 2015
թվականին, ինչը, սակայն, չի արտացոլվել M2X
դրամական զանգվածում տվյալ տարիներին
արտարժութային
ավանդների
ավելացման
պատճառով։

Ինչպես երևում է գծապատկերից, 2020 թ.
սկսված համաշխարհային շուկայում ցնցումները, կորոնավիրուսը, ինչպես նաև ՀՀ-ում
հայտարարված ռազմական դրությունը և այս
ամենից բխող ճգնաժամային գործընթացները
հնարավոր է եղել զսպել կատարված խթանող
հարկաբյուջետային խթանող քաղաքականության, սպառողների ցուցաբերած նախազգուշական վարքագծի, պահանջարկի անկման
պայմաններում։ Տարեվերջին 12-ամսյա գնաճը
պահպանվել է նպատակային շեմից ցածր՝
կազմելով 1,2 տոկոս։ Սակայն տարվա վերջին
աստիճանաբար վերականգնողական սպասումների ներքո ԿԲ-ն բարձրացրեց վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը 1 այնուհետ 0,25 տոկոսային կետով, ինչը նպաստեց գնաճի կտրուկ
բարձրացմանը՝ մարտին կազմելով 5,8 տոկոս։
Գնաճ 2021 թվականին նկատվել է գրեթե բոլոր
ապրանքային խմբերում, առավել բարձր գրանցված գնաճ է արձանագրվել սննդամթերքի, ոչ
ալկոհոլային խմիչքների ենթաբաժնում [6] ։
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Գծապատկեր 2. Դրամական զանգվածի դինամիկան ՀՀ-ում 2000-2020 թթ., մլն դրամ:
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Աղբյուրը՝ ՀՀ ԿԲ, ավանդային կազմակերպությունների ամփոփ ցուցանիշներ

թյունները 2012 և 2020 թթ։ Տնտեսության դոլարայնացման բարձր մակարդակը շատ մեծ
ռիսկեր է պարունակում։ Մասնավորապես, այդ
պարագայում Կենտրոնական բանկը կորցնում է
արդյունավետ դրամավարկային քաղաքականություն վարելու հնարավորությունները, քանի որ
դրա հետևանքով թուլանում են նրա կողմից
տնտեսությանն ուղարկվող ազդակները։
Ինչպես նկատելի է՝ դոլարայնացման մակարդակը, որը հաշվարկվել է որպես արտարժութային ավանդներ/ դրամական զանգված
հարաբերակցությամբ, ունի նվազման միտում։
Եթե համեմատենք 2012 և 2020 թվականների
դրամական զանգվածի կառուցվածքը, ապա
կտեսնենք, որ կառուցվածքային բավականին
մեծ փոփոխություններ են տեղի ունեցել։

Աճի համեմատաբար ցածր միտում է ունեցել M1 դրամական զանգվածը, որը 2020 թ.
2007թ.-ի համեմատ աճել է մոտ 2.7 անգամ։ Ի
համեմատություն M2 և M2X ագրեգատների,
որոնք համապատասխանաբար աճել են 3.9 և
4.9 անգամ։ Նկատելի է նաև M2X դրամական
ագրեգատում M2 ագրեգատի կշռի փոքրացումը,
որը նախկին 2007 թ.-ի 81.1 տոկոս ցուցանիշի
համեմատ նվազել է և 2019 թվականին կազմել
64,9 տոկոս: M1, M2 և M2X դրամական ագրեգատները 2020 թվականին նախորդ տարվա
նկատմամբ աճել են 24.06, 14.75 և 8.96 տոկոսներով՝
կազմելով
համապատասխանաբար
1236.7, 2183.9, 3362 մլրդ դրամ։
Գծապատկեր 3-ում ներկայացված է դրամական զանգվածի կառուցվածքային տարբերու-

Գծապատկեր 3. Դրամական զանգվածի կառուցվածքը ՀՀ-ում 2012 և 2020 թթ., %

19%
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35%
45%
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12%
14%
Շրջանառությունում կանխիկ դրամ
Ցպահանջ ավանդներ ՀՀ դրամով
Ժամկետային ավանդներ ՀՀ դրամով
Արտարժույթով ավանդներ

Շրջանառությունում կանխիկ դրամ
Ցպահանջ ավանդներ ՀՀ դրամով
Ժամկետային ավանդներ ՀՀ դրամով
Արտարժույթով ավանդներ

Աղբյուրը՝ ՀՀ ԿԲ, դրամավարկային քաղաքականության վիճակագրություն, փողի ագրեգատներ
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ավանդների ծավալը՝ 2009 թվականին 2008
թվականի նկատմամբ աճելով մոտ 2.1 անգամ,
իսկ մնացած ցուցանիշներում այդ ժամանակահատվածում նկատվել է ծավալների
կրճատում։ Նկատելի է նաև, որ ամենացածր
աճի տեմպն ունի շրջանառության մեջ կանխիկ
դրամը, որի 2020 թվականի աճը 2007 թվականի
նկատմամբ կազմել է մոտ 98%, իսկ ամենաբարձր աճի տեմպն ունի ժամկետային
ավանդները ՀՀ դրամով, որը 2007 թվականի
նկատմամբ աճել է մոտ 9,24 անգամ, իսկ
արտարժույթով ավանդները աճել են մոտ 9
անգամ։ 2020 թ. նախորդ տարվա նկատմամբ
արտարժութային ավանդները նվազել են 0.35
տոկոսով, դրամով ժամկետային, ցպահանջ
ավանդների և շրջանառության մեջ կանխիկ
դրամը աճել են համապատասխանաբար 4.51,
18.95, 29.09 տոկոսներով՝ կազմելով 947.16,
588.3, 648.4 մլրդ դրամ։ Նկատելի է նաև, որ 2020
թվականին դրամով ժամկետային ավանդների
ծավալը բավականին մոտեցել է արտարժույթով
ավանդների
ծավալին,
իսկ
ցպահանջ
ավանդների ծավալները՝ կանխիկին։

Նախ, ամենակարևորը դոլարայնացման
մակարդակի նվազումն է՝ 45% դառնալով 35%։
Կրճատվել է նաև կանխիկ շրջանառության մեջ
դրամը՝ կազմելով 19% նախկին 29% փոխարեն։
Շատ կարևոր է նաև ժամկետային ավանդների
ավելացումը, որը 2012 թ. համեմատ դրամական
զանգվածում իր կշիռը կրկնապատկել է։ Եթե
սույն ցուցանիշները համեմատենք 2005 թ.
Ցուցանիշների հետ, ապա կտեսնենք, որ այն
ժամանակ զանգվածի գերակշիռ մասն էին
կազմում արտարժութային ավանդները և
շրջանառության մեջ կանխիկ դրամը՝ 39-ական
տոկոսներով։ Շատ ցածր տոկոս էր կազմում
ժամկետային ավանդները դրամով, որը կազմում
էր մոտ 6%։ 2020 թ. նախորդ տարվա նկատմամբ
նվազել է արտարժութային ավանդների կշիռը,
որը 2018 թ. կազմում էր 44%:
Գծապատկեր
4-ում
պատկերված
է
դրամական զանգվածի տարրերի դինամիկան
2000-2020 թթ։ Գծապատկերից երևում է, որ
բոլոր ցուցանիշներն էլ ունեն աճի միտում։
Նկատելի է, որ 2008-2009 թթ. ճգնաժամի
պայմաններում կտրուկ աճել է արտարժույթով

Գծապատկեր 4. Ավանդների և կանխիկ դրամի դինամիկան 2000-2020 թթ., մլն դրամ
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Շրջանառությունում կանխիկ դրամ
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Աղբյուրը՝ ՀՀ ԿԲ, ավանդային կազմակերպությունների ամփոփ ցուցանիշներ

կազմելով 9.45 տոկոս: Արտարժույթներով
ավանդների տոկոսադրույքները ամենաբարձր
մակարդակն ունեցել են 2000 թվականին, իսկ
2004-2007 թվականներին ունեցել են աճի
միտում 2009 թվականին կազմելով 8.78 տոկոս,
որից հետո շարունակել են նվազել՝ 2020
թվականին կազմելով 4.18 տոկոս:

Արտարժութային և դրամով ավանդների
նման դինամիկան ուսումնասիրելու նպատակով
նաև դիտարկվել է դրամով և արտարժույթով
ավանդների տարեկան միջին տոկոսադրույքները, որոնք ներկայացված են գծապատկեր 5ում։ Նկատելի է, որ 2007 թվականից դրամով
ավանդների տոկոսադրույքները աճել են՝ 2015
թվականին կազմելով 14.34 տոկոս, որից հետո
շարունակաբար նվազել են՝ 2020 թվականին
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Գծապատկեր 5. Դրամով և դոլարով ավանդների տարեկան միջին տոկոսադրույքները, %
16.00
14.00
12.00
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
ՀՀ դրամով երկարաժամկետ ավանդների միջին տոկոսադրույք
ԱՄՆ դոլլարով երկարաժամկետ ավանդների միջին տոկոսադրույք

Աղբյուրը՝ ՀՀ ԿԲ, ավանդային կազմակերպությունների ամփոփ ցուցանիշներ

2014 թ. նոյեմբերին, երբ դոլլարի նկամամբ
արժեզրկումը կազմեց 4%, Եվրոյի՝ 3.7%, ռուբլու՝
6.2%:
Այս
արժեզրկումը
հիմնականում
պայմանավորված է եղել ՌԴ-ում տեղի ունեցած
արժութային ճգնաժամով, երբ կտրուկ նվազեցին
նավթի համաշխարհային գները, ինչպես նաև
կիրառվեցին տնտեսական պատժամիջոցներ,
որի պատճառով ռուսական ռուբլին արժեզրկվեց
արտարժույթների նկատմամբ։ Հենց այդ նույն
ժամանակ ԿԲ-ն հայտարարություն տարածեց,
որում ասվում էր, որ փոխարժեքի ճշգրտումը
թելադրված է միջազգային ֆինանսական
շուկաներում տեղի ունեցած զարգացումներով։
ՀՀ կենտրոնական բանկի պահուստները լիովին
բավարար են կանխելու փոխարեքի բոլոր
տեսակի արհեստական տատանումները և
ապահովելու ֆինանսական կայունությունը:

Գծապատկեր 6-ում ներկայացված է դրամ/
դոլլար, դրամ/ եվրո, դրամ/ ռուբլի փոխարժեքի
դինամիկան։ Ինչպես երևում է գծապատկերից,
դրամ/ դոլլար հարաբերակցությունը իր նվազագույն մակարդակին է հասել 2008 թ. կազմելով
տարեկան միջին 305.9 դրամ, որից հետո կայուն
աճի տեմպ է ձեռք բերել և վերջին տարիներին
տատանվում է 480 դրամի սահմաններում։
Ռուբլին շարունակաբար նվազել է և վերջին
տարիներին սկսել է տատանվել 7-8 դրամի
սահմաններում։ Ինչ վերաբերվում է եվրոյին,
ապա այն իր առավելագույն մակարդակին է
հասել 2004 թ.՝ կազմելով 662.2 դրամ, որից հետո
կայուն կերպով նվազել է մինչև 2008 թ.՝ հասնելով 450.2 դրամի։ 2019 թ. նախորդ տարվա
նկատմամբ նվազել է մոտ 5.8%՝ կազմելով 538
դրամ։ Նշանակալի արժեզրկում է տեղի ունեցել

Գծապատկեր 6. Անվանական փոխարժեքի դինամիկան ՀՀ-ում 2000-2020 թթ.:
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Աղբյուրը՝ ՀՀ ԿԲ, Տվյալների Բանկ
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վում
մ է դրամա
այնացման գ
գործակցի օգնությամբ,
օ
,
բավ
վականին կա
արևոր ցուց
ցանիշ է: Դրամայնաց-ման
ն մակարդ
դակը իրեն
նից ներկայ
այացնում է
դրա
ամական լայյն զանգված
ծի և ՀՆԱ հարաբերուհ
թյոււնը։ Ընդհա
անուր առմա
ամբ, ճգնաժա
ամից հետո
ո
այն
ն ունեցել է աճի
ա միտում
մ, նվազել է միայն 20144
թվա
ականին՝ կա
ազմելով 34..7%, նախորդ տարվա
ա
36.1
1% փոխարեն։ Փորձագետները նշշում են, որ
ր
դրա
ամայնացմա
ան
մակա
արդակը
անցումային
ա
ն
տնտ
տեսություն ունեցող երկրներում
մ պետք է
լինե
են 60-70%, որը հասա
անելի ցուցա
անիշ է ՀՀ
Հ
տնտ
տեսության համար նմ
ման աճի մակարդակ
կ
պա
ահպանվելու դեպքում, որը 2020 թվականին
ն
կազ
զմել է 54.4%
%:

Փոխա
արժեքը սկսե
եց կտրուկ անկում ապ
պրել
2020 թվա
ականի հոկ
կտեմբերից սկսած, իսկ
դեկտեմբեր
րին ամսա
ական միջի
ին ցուցանի
իշով
կազմեց 1 դոլարի դի
իմաց 518.233 դրամ, եվ
վրոյի
դիմաց՝ 6300.72, իսկ ռո
ուբլու դիմա
աց՝ 7 դրամ [1]։
Նման կտր
րուկ արժե
եզրկումը ոււնեցավ բա
ավականին ծա
անր հետևա
անքներ, մասնավորա
մ
ապես
հանգեցրեց
ց ներմուծվ
վող ապրան
նքատեսակն
ների
գնաճի և տնտեսությա
տ
ան ակտիվոււթյան անկման։
Հայաս
ստանի տն
նտեսության դրամայյնացումը, այս
սինքն՝ դրամ
մական միջո
ոցներով (լիկ
կվիդային ակտ
տիվներով) տնտեսութ
թյան ապահ
հովվածության
ն աստիճա
անը, որոն
նք կարող են
կատարել այնպիսի գործառույյթներ, ինչչպես
շրջանառոււթյան և վճ
ճարման միջջոցը, որը որոշո

Գծապ
պատկեր 7. Դրամայնացմա
Դ
ան մակարդակի դինամիկա
ան 2000-2020 թթ., %
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Աղբյուր
րը՝ ՀՀ ԿԲ, ՀՀ
Հ ՎԿ, հեղինա
ակային հաշվ
վարկներ

Ինչ վե
երաբերվում
մ է վերաֆի
ինանսավոր
րման
տոկոսադր
րույքին, ապ
պա այն դիտ
տարկվող ժա
ամանակահատ
տվածում առ
ռավելագույն
ն մակարդա
ակին
է հասել 2015 թ.՝ հասնե
ելով 10.5%, որի նպատ
տակն
էր կանխելլ ՀՀ-ում ֆի
ինանսական
ն շուկայում արտարժույթի
ի նկատմա
ամբ արժեզ
զրկման պա
ատճառով ստե
եղծված լար
րվածություւնները և վե
երականգնել վե
երաֆինանս
սավորման տոկոսադրո
տ
ույքի
ուղղորդիչ դերը շուկա
այում [4]։ ԿԲ
Բ-ին հաջողվ
վել է
զսպել գնա
աճային սպ
պասումները
ը և 2015 թ.
երրորդ
եռամսյակի
ից
թուլաց
ցնել
դրա
ամավարկային պայմանները և նվազ
զեցնել վերա
աֆինանսավոր
րման տոկո
ոսադրույքը, որը 20199 թ.
առաջին եռամսյակում
մ եղել է 5..75%, իսկ 4-րդ
4
եռամսյակո
ում՝ 5.5%։ 2020 թ. բռնկված ճգ
գնաժամի պա
այմաններում
մ կենտրոն
նական բա
անկը
աստիճանա
աբար իջեցր
րեց վերաֆի
ինանսավոր
րման
տոկոսադր
րույքը՝
սե
եպտեմբերին
հասցն
նելով
4.25%, որի
ից հետո տա
արեվերջին տոկոսադրո
տ
ույքը

րձրացվեց 1 տոկոսայի
ին կետով, իսկ
ի 2021 թ..
բար
այն
ն շարունակա
աբար բարձ
ձրացվեց, և ներկայումս
ն
ս
կազ
զմում է 6.5%
% [9], որը ն
նպատակ ոււնի զսպելոււ
դրա
ամի արժեզ
զրկումը և տնտեսությյան ակտի-վաց
ցման բարձ
ձրացմանը, ինչին ի պատասխան
պ
ն
տնտ
տեսությունո
ում արդեն
ն նկատելի
ի է դրամի
ի
որո
ոշակի արժև
ևորում։
Ամփոփելո
ով կատարված վերլո
ուծությունը,,
կար
րելի է փաստ
տել, որ
 Գնաճը Հայաստա
անի Հանրապ
պետությու-նում
մ հազվադ
դեպ է գտն
նվել թիրա
ախավորված
ծ
միջակայքում, իսկ ճգնա
աժամային տարիներին
տ
ն
այն
ն բավական
նին բարձր ցուցանիշ է գրանցել,,
մաս
սնավորապե
ես ամենաբարձրը եղելլ է 2008 թ.՝՝
կազ
զմելով 9%։ 2021 թ. ս
սկզբին այս ցուցանիշը
ը
կազ
զմել է 5.8%,, որը ըստ Կ
ԿԲ կանխատ
տեսումների
ի
դեռ
ռևս կպահպանվի բարձր
ր մակարդա
ակում։
 Դրամա
ական
զա
անվածը
դիտարկվող
դ
ղ
ժամ
մանակաշրջջանում գրա
անցել է աճ
ճի միտում,,
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իսկ
կառուցվածքային
փոփոխությունները
դիտարկելիս նկատելի է դառնում դոլարիզացիայի մակարդակի նշանակալի նվազումը,
դրամով ավանդների աճը և շրջանառության մեջ
անկանխիկ
միջոցների
աճը
(ցպահանջ
ավանդներ), որը գրեթե հավասարվել է կանխիկ
դրամաշրջանառությանը։
 Տնտեսության
մեջ
դոլարիզացիայի
մակարդակի նվազմանը և տնտեսության
դրամայնացմանը նաև նպաստել է դրամով և
դոլարով ավանդների տոկոսադրույքների զգալի
տարբերությունը,
որի
շնորհիվ
տնային
տնտեսությունների մոտ նկատվել է դրամով
ժամկետային ավանդների ծավալի աճ և
արտարժույթով ավանդների նվազում։
 դրամ/ դոլլար հարաբերակցությունը իր
նվազագույն մակարդակին է հասել 2008 թ.
կազմելով տարեկան միջին 305.9 դրամ, որից
հետո կայուն աճի տեմպ է ձեռք բերել և վերջին
տարիներին տատանվում էր 480 դրամի սահմաններում, սակայն 2020 թ. սկիզբ առած սոցիալ
տնտեսական խնդիրների պատճառով նկատվեց
դրամի կտրուկ արժեզրկում, մասնավորապես
դրամ/ դոլար հարաբերակցությունը տարվա
սկզբին գերազանցեց 520 դրամը, որին ի
պատասխան կենտրոնական բանկը բարձրացրեց վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը՝
հասցնելով 6.5 տոկոսի։ Ռուբլին 2014 թ. ճգնաժամից հետո շարունակաբար անկում է գրանցել,
2020 թ. գրանցելով միջին 6.79 դրամ ցուցանիշ։

Օգտագործված գրականության ցանկ
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

ՀՀ ԿԲ, Արտաքին հատվածի վիճակագրություն։
Դրամի նկատմամբ որոշ արժույթների միջին
փոխարժեքներ:
ՀՀ ԿԲ, գնաճը, փողը և կենտրոնական բանկը,
վերլուծական նյութեր և հետազոտություններ,
2006։
ՀՀ ԿԲ, Գնաճի հաշվետվություն (դրամավարկային քաղաքականության ծրագիր I եռամսյակ
2021թ. Դրամավարկային քաղաքականության
2020թ. IV եռամսյակի ծրագրի կատարման
հաշվետվություն), 2021 ։
ՀՀ ԿԲ, Դրամավարկային քաղաքականության
ծրագրի կատարման հաշվետվություն (2020 թ. 2րդ եռ. - 2021 թ. 1-ին եռ.), 2021:
ՀՀ ԿԲ, Դրամավարկային քաղաքականության
նպատակները, պաշտոնական կայքէջ։
ՀՀ Վիճակագրական Կոմիտե, հրապարակումներ, Հայաստանի Հանրապետության սոցիալտնտեսական վիճակը 2021 թվականի հունվարապրիլին։
Հայրիյան Եվ., Դրամավարկային քաղաքականության արդի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում, ԱրՊՀ
գիտական ընթերցումներ, Երևան 2016։
ՀՀ ԿԲ, ՀՀ դրամավարկային և ֆինանսական
վիճակագրության ձեռնարկ, Փողի ագրեգատների էությունը և կիրառման Շրջանակները։
https://www.cba.am/AM/pmessagesannouncements/
Minutes_sshort_15.06.2021.pdf առ 15.06.2021

Сдана/Հանձնվել է՝ 17.06.2021
Рецензирована/Գրախոսվել է՝ 22.06.2021
Принята/Ընդունվել է՝ 29.06.2021
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Модель пяти конкурентных сил М. Портера. Базовые конкурентные стратегии
Седракян И. Г.
Аспирант факультета управления Армянского государственного экономического университета
(Ереван, РА)
ingasedrakyan95@gmail.com
Аннотация: Значение стратегического поведения, позволяющего фирмам выживать в конкурентной борьбе,
резко возросло в последние десятилетия. Сущность конкуренции и ее движущие силы детально
рассматриваются в трудах известного современного экономиста М. Портера. Его теория пяти конкурентных сил
и трех базовых стратегий была разработана в 1979 году, но сохранила актуальность по сей день. Этот метод
анализа позволяет произвести оценку возможных рисков в перспективе развития бизнеса в каждой отрасли и
особо уместен в случае формирования новой стратегии развития и выпуска нового продукта. В статье описаны
способы освоения конкурентного преимущества и прибыльности бизнес-единицы, также способы, с помощью
которых компания в долгосрочном периоде может удерживать свою прибыльность и сохранять
конкурентоспособность.
Ключевые слова: конкурентное преимущество, пять конкурентные силы, привлекательность отрасли,
конкурентная позиция, три базовые стратегии

M. Porter's five competitive forces model. The three generic strategies
Sedrakyan I. G.
PhD. student at Armenian State University of Economics (Yerevan, RA)
ingasedrakyan95@gmail.com
Abstratct: The importance of strategic behavior allowing firms to survive in competitive pressure has increased sharply
in recent decades. The essence of competition and its driving forces are considered in detail in the writings of the
current economist M. Porter. His theory of the five competitive forces and three basic strategies was developed in 1979,
but has remained relevant to date. This analysis method allows to assess possible risks of the business development in
each industry and especially appropriate in case of new development strategy and new product launch. The article
presents the ways to uptake competitive advantage and profitability of a business-unit, also the ways in which the
company can maintain its profitability and remain competitiveness over the long term.
Keywords: competitive advantage,the five competitive forces, industry attractiveness, competitive positioning, the
three generic strategies

կազմակերպության կամ առանձին բիզնես-միավորի շահութաբերությունը: Մրցակցային ռազմավարության ընտրությունն, անշուշտ, պետք է
իրականացվի հաշվի առնելով վերը նշված
գործոնները: Նույնիսկ եթե կազմակերպությունը
գործում է բարենպաստ պայմաններ ապահովող
ճյուղում, սակայն չունի հաջող մրցակցային
դիրք, երկարաժամկետում կարող է կորցնել
շահույթ ստանալու հնարավորությունը: Եվ
հակառակը՝ եթե կազմակերպությունը գործում է
ցածր գրավչություն ունեցող, անբարենպաստ
շուկայում, նույնիսկ առաջատար մրցակցային
դիրքը չի երաշխավորում երկարաժամկետ
շահույթի ստացման հեռանկար [12, էջ 14]:

Մրցակցային առավելությունների դերն ու
կարևորությունը
կազմակերպությունների
առաջընթացի համար դեռ երբեք այնքան որոշիչ
չեն եղել, որքան հիմա: Մրցակցային ռազմավարության մշակման համար հիմք է ծառայում
երկու կարևոր գործոնների վերլուծությունը.
նախ՝ ճյուղի գրավչությունը և շուկայական
պայմանները՝ երկարաժամկետ շահութաբերության տեսանկյունից, և երկրորդ՝ ճյուղի ներսում
կազմակերպության հարաբերական մրցակցային դիրքը: Գործնականում ոչ բոլոր ճյուղերն
ունեն երկարաժամկետ շահութաբերության
բարձր մակարդակ, հետևաբար ճյուղի գրավչությամբ մասնակիորեն պայմանավորված է նաև
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Տնտեսակա
ան գործուն
նեության ցա
անկացած ոլորո
տում, ան
նկախ մրց
ցակցային պայմաննե
երից,
ճյուղի գր
րավչություն
նից, շուկա
այի տարո
ողությունից և բազմաթիվ
վ այլ գործո
ոններից, որ
րպես
կանոն գոյյություն ոււնեն մրցակ
կցության հինգ
հ
գործող ոււժեր: Ըստ այս մոդելի
ի հեղինակ Մ.
Պորտերի՝ թվարկված բաղադրիչն
ներով որոշվ
վում
է ճյուղի կառուցված
կ
ծքը, որից էլ
է մեծ հաշշվով
կախված է դրա շահո
ութաբերութ
թյունը: Մրց
ցակցային ռազ
զմավարությ
թյան նպատ
տակը շուկա
այում
կայուն և շահեկան
շ
դի
իրքի գրավո
ումն է, որը թույլ
թ
կտա դիմ
մադրել ճյուղի
ճյ
ներ
րսում գոր
րծող
մրցակցայի
ին ուժերին կամ օգտագ
գործել դրանք ի
շահ կազմա
ակերպությա
ան [8, էջ 5]:

դ
ս
ստիպված կլինի կրելլ
թյոււնը այս դեպքում
երա
աշխիքային սպասարկմ
ման, անսա
արք մասերի
ի
փոխ
խարինման մեծածավ
վալ ծախ
խսեր, ինչը
ը
անխ
խուսափելիո
որեն կհար
րվածի նրա եկամուտ-ներ
րին, հեղինա
ակությանը և մրցակցայյին դիրքին:
Փա
աստորեն, այս
ա իրավիճ
ճակում ևս անուղղա-կիո
որեն մեծանո
ում է մատա
ակարարի մրցակցային
մ
ն
ազդ
դեցությունը
ը:
Սպառողների մրցակ
կցային ուժը
ը մեծանում
մ
է, եթե
ե
նրանք խոշոր են կամ ապա
ահովում են
ն
վեր
րջնական ար
րդյունքի իր
րացման զգա
ալի մասնա-բաժ
ժին: Այս դե
եպքերում սպ
պառողները
ը կարող են
ն
փոխ
խել բանակ
կցություննե
երի ընթաց
ցքը իրենց
ց
համ
մար մաքսիմ
մալ շահեկա
ան ուղղությա
ամբ՝ ազդե-լով ապրանքի գնի և իրաց
ցման այլ պայմանների
պ
ի
վրա
ա: Եթե շուկա
այում առաջջարկվող ապ
պրանքները
ը
հիմ
մնականում նույնատիպ
պ են կամ ստանդար-տա
ացված, մեծա
անում է սպա
առողների մրցակցային
մ
ն
ուժը
ը, քանի որ նրանց՝ մի կազմակերպ
պությունից
ց
մյոււսին անցնե
ելու ծախսե
երը նվազոււմ են կամ
մ
հավ
վասարվում զրոյի [13, էէջ 131]:
Գործնակա
անում հաճա
ախ մրցակց
ցային պայ-քար
րի մեջ կար
րող են մտնե
ել տարբեր ճյուղերում
մ
գոր
րծող կազմա
ակերպությո
ուններ: Սա
ա տեղի է
ունե
ենում, երբբ նրանց կողմից արտադրվող
ա
ղ
միմյանց
ապ
պրանքները
փոխարի
ինող
են:
Օրի
ինակ օպտի
իկական ակ
կնոցների արտադրողը
ա
ը
մրցակցում
է
կոնտա
ակտային
լինզաներ
ր
արտ
տադրող կա
ազմակերպոււթյան հետ, մրցակցում
մ
են պլաստիկ
պ
և ապակյա տարաներ արտադրող
ղ
կազ
զմակերպութ
թյունները և այլն: Այյս գործոնի
ի
ազդ
դեցությամբբ շուկայում ձևավորվոււմ է գնային
ն
առա
աստաղ՝ այն
ն առավելագ
գույն գինը, որից հետո
ո
սպա
առողները նախապատ
տվություն են տալիս
ս
փոխ
խարինող ապրանքներ
ա
րին: Եթե փոխարինող
փ
ղ
ապ
պրանքները ունեն զգա
ալի գնայի
ին առավե-լութ
թյուն և ստ
տեղծում են սուր մրցա
ակցություն,,
ճյոււղի ներսում
մ գործող կա
ազմակերպո
ությունները
ը
կար
րող են իջեց
ցնել ապրանքի շուկայա
ական գինը
ը
կոմ
մպենսացնելլով եկամտ
տի վրա դր
րա բացա-սակ
կան ազդեց
ցությունը ծախսերի կր
րճատմամբ:
Փա
աստորեն, որքան
ո
փո
ոխարինող ապրանքն
ն
ավե
ելի մրցունա
ակ է գնա
ային կամ որակական
ն
բնո
ութագրիչներ
րով, այնքան մեծ է ճյո
ուղի համար
ր
նրա
ա մրցակցայ
ային ազդեցո
ությունը: Այս
Ա հանգա-ման
նքը պետք է հաշվի առնել նա
աև կազմա-կեր
րպություննե
երի գնային
ն քաղաքա
ականության
ն
մշա
ակման ժամա
անակ:
Նոր մրցա
ակիցների մո
ուտք գործե
ելու հնարա-վոր
րությունը այս
ա կամ այն
ն շուկա կա
ախված է մի
ի
քան
նի հիմնակա
ան խոչընդոտ
տներից [5, էջ
է 54-56]:
1.
1 Մասշտա
աբից տնտե
եսման անհա
ասանելիու-թյուն - սա
ս կարող է վանել նո
որ կազմա-կերպությ
թյուններին, ովքեր կա
ամ պետք է
ապահով
վեն մեծ ծա
ավալի արտա
ադրություն՝՝
հաստատ
տուն ծախսե
երի կրճատ
տման նպա-տակով կամ
կ
սկզբնա
ական շրջան
նում աշխա--

Գծապա
ատկեր1. Մ. Պորտերի
Պ
հիննգ մրցակցայիին
ուժեր
երի մոդելը

ճյուղում
մր
րցակցության
ն
ոււժգնությունը
ը

Մատակ
կարարներ

Սպառողնե
եր

ճյուղ նո
որ
մուտք
ք
գործող
ղ
պոտենցյյալ
մրցակիցներ

Փոխ
խարինող
ապ
պրանքներ

Այն, թե
թ որքան մեծ է մատ
տակարարն
ների
մրցակցայի
ին ուժը, որոշվում է նրանով, թե
որքան կա
արևոր է մա
ատակակար
րվող ապրա
անքը
կազմակեր
րպության համար: Մա
ատակարարն
ների
մրցակցայի
ին ազդեցոււթյունը էա
ականորեն նվան
զում է, եթ
թե ապրանք
քը ստանդա
արտացված է և
շուկայում գործում են
ն այլընտրա
անքային մատ
տակարարներ
ր [9, էջ 36]]: Մրցակցա
ային ազդե
եցությունը մե
եծանում է,
է երբ մա
ատակարար
րվող
ապրանքը վերջնակա
ան արդյունք
քի արտադ
դրության ծախ
խսերում ուն
նի մեծ տես
սակարար կշիռ
կ
կամ ուղղա
ակիորեն ազդում
ա
է դր
րա որակա
ական
բնութագրի
իչների վրա [6, էջ 232]: Ներկայացն
նենք
մատակար
րարների մր
րցակցային ազդեցութ
թյան
մեծացման
ն ուշագրա
ավ իրավի
իճակ: Օրին
նակ՝
նրանք այս կամ այն պատճառով
պ
չ ապահով
չեն
վում
իրենց կողմ
մից մատակ
կարարվող կոմպլեկտա
ավորող տարրե
երի պահան
նջվող որակ
կը, արդյունք
քում
վերջնական
ն արտադր
րանքը վաղա
աժամ դուր
րս է
գալիս շար
րքից, առաջջանում են տեխնիկա
ական
անսարքութ
թյուններ: Արտադրող
Ա
կազմակերպ
պու-
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տեն ցածր, երբեմն նույնիսկ բացասական
շահութաբերությամբ: Այն նոր կազմակերպությունները, որոնք հնարավորություն
ունեն ապահովել արտադրության խոշոր
ծավալներ, նպաստում են շուկայում
առաջարկի մեծացմանը, ինչի արդյունքում
նվազում է ապրանքի շուկայական գինը:
Փաստորեն՝ շուկա մուտք գործող նոր
կազմակերպությունը երկու դեպքում էլ
պետք է պատրաստ լինի նախնական
շրջանում ցածր եկամուտներին: Մասշտաբից տնտեսումը վերաբերում է ոչ միայն
բուն արտադրության, այլ նաև մարքեթինգի, իրացման, գնումների, հետիրացումային սպասարկման և այլ գործընթացներին:
2. Նորագույն
տեխնոլոգիաների,
նոուհաուների անհասանելիություն - նոր կազմակերպությունները չեն կարող ապահովել
գործունեության միևնույն տեխնոլոգիական-տեխնիկական մակարդակը ճյուղում
արդեն իսկ գործող կազմակերպությունների հետ հավասարը պայմաններում
մրցակցելու համար:
3. Սպառողների հավատարմությունը ճյուղում գործող կազմակերպություններին:
Այս խոչընդոտն հաղթահարելու համար
նոր մուտք գործող կազմակերպությունը
ստիպված է կատարել զգալի ծախսեր
մարքեթինգային արդյունավետ քաղաքականության, ապրանքի ճանաչելիության
մեծացման նպատակով: Նշենք, որ այս
կամ այն ապրանքանիշին սպառողների
հակվածությունը նվազեցնում է պահանջարկի առաձգականությունը գնի նկատմամբ: Աշարհում ամենամեծ սպառողական
նվիրվածություն
ձեռք
բերած
ապրանքանիշներն են Netflix, Amazon,
Apple, McDonald's, Coca-Cola, Starbucks,
Samsung, Microsoft [14]:
4. Պետական քաղաքականությամբ պայմանավորված խոչընդոտներ: Պետական
մարմինները կարող են սահմանափակել
կամ արգելել նոր կազմակերպությունների
մուտքը տվյալ ճյուղ լիցենզիաների,
թույլտվությունների և այլ գործիքների
կիրառմամբ: Այնպիսի ոլորտներն, ինչպիսիք են բանկային և ապահովագրական
համակարգը,
հեռուստատեսությունը,
երկաթգծային կապը վերահսկվում են
պետական մարմինների կողմից: Շրջակա
միջավայրի պահպանման, ախտոտվածության մակարդակի կրճատման, անվտանգության
ապահովման
նպատակով
պետության կողմից սահմանված ստանդարտները ևս խոչընդոտում են նոր

կազմակերպությունների մուտքը տվյալ
ոլորտ:
5. Անհրաժեշտ ծավալի կապիտալ ներդրումների բացակայություն
Ճյուղում գործող կազմակերպությունների
միջև մրցակցության ուժգնությունը կախված է
բազմաթիվ գործոններից, մասնվորապես նաև
[7, էջ 51,52].
• Մրցակցող
կազմակերպությունների
թիվը. Որքան շատ են ճյուղի մասնակիցները
որոնց չափերն ու արտադրության ծավալները
գրեթե նույնական են, այնքան ավելի ուժգին է
նրանց միջև մրցակցային պայքարը:
• Որպես կանոն մրցակցությունն ավելի
սուր է դանդաղ աճող պահանջարկի պայմաններում: Պահանջարկի աճի բարձր տեմպերը
թույլ են տալիս բոլոր կազմակերպություներին
«գտնել իրենց տեղն արևի տակ» առանց սուր
մրցապայքարի: Սակայն, երբ աճի տեմպը
դանդաղում է կամ պահանջարկը նվազում է,
ուժգնանում է մրցակցությունը շուկայական
ավելի մեծ մասնաբաժին ունենալու համար:
Ստեղծված պայքարը կարող է ճյուղից դուրս
մղել թույլ և պակաս մրցունակ կազմակերպություններին:
• Որքան հասանելի և քիչ ծախսատար է
սպառողի համար մի ապրանքանիշից անցումը
մյուսին, այնքան մեծանում է ճյուղում մրցակցությունը: Սա հեշտացնում է կազմակերպությունների խնդիրը՝ իրենց կողմը ներգրավելու
մրցակից կազմակերպությունների սպառողական շուկան:
• Մրցակցությունն ուժգնանում է նաև, երբ
շուկայից դուրս գալու արգելքներն ավելի մեծ են,
քան մրցապայքարին մասնակցելու ծախսերը:
Այս դեպքում կազմակերպությունները հակված
են մնալ շուկայում և շարունակել գործունեությունը նույնիսկ ցածր շահութաբերության
պայմաններում:
Ճյուղում մրցակցությունը մեծանում է նաև
այն դեպքում, երբ այլ ոլորտներում գործող
խոշոր կազմակերպությունները ձեռք են բերում
տվյալ ոլորտի որևէ սնանկացող, թույլ
կազմակերպություն և ձեռնամուխ լինում նրա
զարգացմանն ու մրցունակության բարձրացմանը նոր տեխնոլոգիական, ռազմավարական
լուծումներով: 1966 թ-ին ծխախոտի արտադրությամբ համաշխարհային առաջատար «Philip
Morris» կորպորացիան գնում է գարեջրի արտադրությամբ զբաղվող և շուկայում առանձնակին
հաջողություններ չգրանցած «Miller Brewing»
ընկերությունը: Կարճ ժամանակահատվածում
մշակվում է նոր մարքեթինգային համակարգ,
ապրանքանիշը ձեռք է բերում միջազգային
ճանաչում՝ ապահովելով վաճառքի աննախադեպ ծավալներ:
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Մրցակցությունն ընդունված է համարել
ինտենսիվ, երբ կազմակերպությունները վարում
են կոշտ գնային պայքար, ագրեսիվ մեթոդներով
և նրանց գործունեությունը բացասաբար է
ազդում ճյուղի ընդհանուր շահութաբերության
վրա: Մրցակցությունը համարվում է չափավոր,
երբ բոլոր մասնակիցները ստանում են ընդունելի
շահույթ՝
կիրառելով
մրցապայքարի
տարբեր մեթոդներ:
Շուկայում հաջոող գործելու և կազմակերպության վրա վերը թվարկված հինգ մրցակցային ուժերի ազդեցությունը նվազագույնին
հասցնելու համար մշակվում են ռազմավարություններ, որոնք.
 Հնարավորի սահամաններում մեկուսացնում են կազմակերպությունը՝ չեզոքացնելով հինգ մրցակցային ուժերի ազդեցությունը
 Ազդում են մրցակցային խաղի կոնոնների վրա՝ ծառայեցնելով դրանք ի շահ
կազմակերպության
 Ապահովում են շուկայում հաստատուն
մրցակցային դիրք
Գործնականում հնարավոր չէ մշակել նման
ռազմավարություն առանց ճյուղում գործող
մրցակցային
ուժերի,
դրանց
հնարավոր
փոփոխման հետագա միտումների գնահատման
և բազմակողմանի վերլուծության:
Այսպիսով, ճուղի գրավչությունը մրցակցության կառուցվածքի վերլուծության առաջին
կարևոր գործոնն է, որին հաջորդում է շուկայում
կազմակերպության մրցակցային դիրքը: Այս
առումով վճռորոշ են կազմակերպության կամ
նրա առանձին բիզնես-միավորների մրցակցային
առավելությունները: Դրանք կարող են վերաբերել կազմակերպության գործունեության բոլոր
գործառնական ոլորտներին՝ արտադրություն,
մարքեթինգ, մարդկային ռեսուրսներ, տեխնոլոգիական հագեցվածություն, սպասարկում և
այլն: Մ. Պորտերի կողմից առանձնացվել են
երեք հիմնական ռազմավարություններ, որոնք
թուլ են տալիս հաղթահարել վերը նշված հինգ
ուժերը՝ ձեռք բերելով մրցակցային առավելություններ [8, էջ 35]:
Գծապատկեր2. Երեք հիմնական
ռազմավարությունները

Ցածր ծախսերի
ռազմավարություն

Տարբերակման
ռազմավարություն

Կենտրոնացման ռազմավարություն
Երբ ճյուղում շուկայական պահանջարկը
առաձգական է գնի նկատմամբ, արտադրական
ծախսերի կրճատումը՝ ինքնարժեքի իջեցման

նպատակով դառնում է կազմակերպությունների
մրցակցային ռազմավարության կարևորագույն
բաղադրիչ: Սա հնարավորություն է տալիս
ընդլայնել շուկայում ունեցած մասնաբաժինը՝
ցածր գներով նոր սպառողների ներգրավման
միջոցով կամ մեծացնել իրացումից ստացվող
շահույթը գործող շուկայական գների պայմաններում: Այս ռազմավարությունը կիրառել են
այնպիսի խոշոր ընեկորւթյուններ, ինչպիսիք են
«General Electric»-ը, «Sharp»-ը՝ կենցաղային
սարքավորումների արտադրության, «Ford»-ը՝
գերծանր բեռնատար մեքենաների, «Toyota»-ն
մարդատար ավտոմեքենաների արտադրության
ոլորտում, «Wal-Mart»-ը՝ մեծածախ առևտրի,
«South West Airlines»-ը ավիափոխադրումների
ոլորտում: Մրցակիցների հանդեպ գնային
առավելություն
ձեռք
բերելու
հիմնական
ուղղություններից են [13, էջ 216].
 տնտեսում մասշտաբից
 արտադրության ռեինժինիրինգ՝ արտադրական փուլերի և ավելորդ գործառնությունների կրճատման նպատակով
 նվազ կապիտալատար, պարզ տեխնոլոգիաների կիրառում
 թանկարժեք հումքի և կոմպլեկտավորող
ապրանքների փոխարինում ավելի մատչելի այլընտրանքներով
 արտադրության և այլ գործառնական
ոլորտների ավտոմատացում՝ անձնակազմի
վարձատրության
ծախսերի
կրճատման նպատակով
 Արտադրական հզորությունների տեղակայում սպառման շուկաների մոտ՝
մատակարարման ծախսերի կրճատման
նպատակով
Կարելի է ասել, որ ծախսերի կրճատման
ռազմավարությունը չեզոքացնում է մրցակցային
հինգ ուժերի ազդեցությունը: Այսպիսով՝ ցածր
գնի պայմաններում նվազում է մատակարարների
մրցակցային իշխանությունը, քանի որ մեծանում
է կազմակերպության ճկունությունը՝ արձագանքելու մատակարարվող ապրանքների գնային
փոփոխություններին:
Նվազում
է
նաև
սպառողների իշխանությունը, որոնք հակված են
ձեռք բերել ապրանքը՝ վճարելով հնարավոր
ցածր գինը: Կազմակերպության՝ ծախսերի
կրճատման
ռազմավարությունը
լրացուցիչ
արգելքներ է ստեղծում ճյուղ մուտք գործող նոր
մասնակիցների համար: Հարկ է նշել սակայն, որ
այս ռազմավարության իրագործման սկզբնական շրջանում կարող են պահանջվել մեծածավալ կապիտալ ներդրումներ՝ նորագույն տեխնոլոգիաների ներդրման, բարձր որակավորում
ունեցող անձնակազմի ներգրավման, մարքեթինգային ագրեսիվ քաղաքականության իրականացման համար: Այս ներդրումները սակայն
արդարացված են և երկարաժամկետում կարող
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են ապահովել բարձր շահութաբերություն:
Գործնականում գոյություն չունի որևէ ռազմավարություն, որը թույլ է տալիս լիովին կասեցնել
հնարավոր ռիսկերը: Ծախսերի կրճատման
ռազմավարությունը նույնպես զերծ չէ ռիսկերից:
Մասնավորապես՝ մրցակիցների կողմից յուրացվող տեխնոլոգիական նոր մոտեցումները, նրանց
կողմից ծախսերի կրճատման նոր մեթոդների
կիրառումը կարճ ժամանակում կարող է ի չիք
դարձնել կազմակերպության գնային առավելության ձեռքբերմանն ուղղված բոլոր ջանքերն
ու կատարած ներդրումները: Հաճախ կազմակերպությունները իրենց ներուժն ու ռեսուրսները կենտրոնացնում են հնարավորինս ցածր
ծախսերով ապրանքի արտադրություն ապահովելու վրա, արդյունքում՝ անտեսելով շուկայում
պահանջարկի
փոփոխությունները,
նոր
ապրանքներ շուկա հանելու կամ առկա
ապրանքների
որակական
հատկանիշները
կատարելագործելու անհրաժեշտությունը: Նման
խնդրի առաջ կանգնեց «Ford» ընկերությունը,
որը 1920-ական թվականներին շուկայում ուներ
բացարձակ գնային առավելություն: Սակայն
առաջարկվող
ապրանքների
նկատմամբ
պահանջարկի հագեցվածությանը զուգընթաց
առաջ եկան սպառողների կողմից նոր պահանջներ և նախընտրություններ: Նրանք պատրաստ
էին վճարել ավելի բարձր գին՝ նոր մոդելի,
առավել հարմարավետ և այլ տեխնիկական
բնութագրիչներով մեքենաների ձեռքբերման
համար: «Ford»-ը որը նախկինում կատարել էր
մեծածավալ կապիտալ ներդրումներ արտադրանքի գնի իջեցման նպատակով, չուներ
բավարար
ճկունություն՝
արձագանքելու
պահանջարկի փոփոխություններին: Արդյունքում կազմակերպությունը կրեց հսկայական
կորուստներ՝ ռազմավարության վերափոխման,
արտադրության վերապրոֆիլավորման համար:
Տարբերակման
ռազմավարությունը
ստեղծում է նոր հնարավորություններ այն
շուկաներում, որտեղ սպառողների պահանջներն
ու նախընտրություններն արագ փոփոխվում են
և չեն կարող բավարարվել գոյություն ունեցող
ստանդարտացված ապրանքերով կամ ծառայություններով: Ի տարբերություն ծախսերի
կրճատման ռազավարության, որը արդյունավետ
է ստանդարտացված ապրանքային շուկաներում, տարբերակման ռազմավարությունը միտված է նոր և եզակի արդյունքի ստեղծման
ճանապարհով
մրցակցային
առավելության
ապահովմանը [10, էջ 57]: Տարբերակման ռազմավարության մշակումից առաջ անհրաժեշտ է
նախ ուսումնասիրել սպառողների պահանջները,
նախապատվությունները, վարքագիծը, հասկանալ՝ ապրանքի ինչպիսի արժեքների համար են
նրանք պատրաստ վճարել: Որքան արժեքավոր է
առաջարկվող արդյունքի այս կամ այն առանձ-

նահատկությունը սպառողի համար, այնքան
որոշիչ է կազմակերպության մրցակցային
առավելությունը: Արդյունավետ տարբերակումը
թույլ է տալիս կազմակերպությանը ապրանքի
կամ ծառայության համար սահմանել բարձր
գին, մեծացնել վաճառքի ծավալները և նվաճել
սպառողների՝
ապրանքանիշի
նկատմամբ
նվիրվածությունը: Տարբերակումը արդյունավետ է, եթե դրա իրականացման ծախսերը
փոխհատուցվում են ապրանքի առանձնահատկություններով և եզակիությամբ պայմանավորված բարձր գնով և շուկայական մասնաբաժնի
մեծացմամբ: Տարբերակման ռազմավարությունը պետք է կիրառել հաշվի առնելով ճյուղային առանձնահատկությունները, ապրանքի
նկատմամբ սպառողների սպասելիքները: Оրինակ՝ փոստային ծառայությունների ոլորտում
որոշիչ նշանակություն ունի առաքման արագությունն ու հուսալիությունը, ինչը հաջողությամբ
օգտագործել է «Federal Express» ընկերությունը,
ապահովելով
ամենաարագ
առաքումներն
աշխարհում և ձեռք բերելով բացարձակ
մրցակցային առավելություն: «Rolex», «Jaguar»,
«Cartier» և այլ հեղինակավոր ապրանքանիշեր
ձեռք են բերել մրցակցային առավելություններ՝
ընդգծելով սպառողների տարբերվող ոճը, իմիջը
և ազդեցիկ սոցիալական դիրքը: Ուշագրավ
մոտեցում է նաև մրցակցային առավելությունների ձևավորումը այնպիսի արժեքներով, որոնք
չեն առնչվում առաջարկվող բուն ապրանքին
կամ ծառայությանը, սակայն նպաստում են
սպառողի պահանջմունքների առավել ամբողջական բավարարմանը: Այսպես օրինակ՝ բարձրակարգ հյուրանոցները կամ ռեստորանները
հատկացնում են անվճար կայանատեղ իրենց
հաճախորդներին: Իհարկե, տարբերակման
ռազմավարությունը պետք է զուգորդվի գնային
գրագետ քաղաքականությամբ՝ հաշվի առնելով
սպառողական շուկայի վճարունակությունը,
ճյուղում առկա մրցակցությունը և այլ կարևոր
գործոններ: Ինչպես ցանկացած այլ ռազմավարություն, տարբերակումը ևս չի երաշխավորում
միանշանակ
մրցակցային
առավելություն:
Ապրանքի կամ ծառայության եզակիությունը
կարող է չձևավորել բարձր սպառողական արժեք
կամ առաջարկվող ապրանքի հատկությունները,
նորարարությունները կարող են հեշտությամբ
ընդօրինակվել մրցակից կազմակերպությունների կողմից: Փաստորեն, ներկայացված ռազմավարության հաջողումը պայմանավորված է
ապրանքի այնպիսի սպառողական արժեքների
ձևավորմամբ և պահպանմանմամբ, որոնք
հնարավոր չի լինի ընդօրինակել կարճ ժամկետներում կամ ցածր ծախսերով:
Կենտրոնացման ռազմավարությունը, ի
տարբերություն
վերը
թվարկված
երկու
ռազմավարությունների, ուղղված է շուկայի նեղ
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սեգմենտներին [1, էջ 32]: Այն կարող է հիմնված
լինել ինչպես ծախսերի կրճատման, այնպես էլ
ապրանքի տարբերակման վրա, սակայն բացառապես թիրախային շուկայի շրջանակներում:
Կազմակերպությունը
կարող
է
չունենալ
մրցակցային առավելություն ընդհանուր ճյուղի
մասշտաբով, սակայն լինել բացարձակ առաջատար նույն ճյուղի առանձին սեգմենտում:
Կենտրոնացման ռազմավարության ընտրությունը նպատակահարմար է, եթե [11, էջ 140].
 Ճյուղում առկա են առանձին սեգմենտներ, որոնք ունեն աճի մեծ ներուժ և
կարող են ապահովել բարձր շահութաբերություն
 Ճյուղի առաջատար կազմակերպությունները հետաքրքրված չեն առանձին
սեգենտներով, ինչը նվազեցնում է այդ
կազմակերպությունների հետ մրցակցության հավանականությունը
 Կազմակերպությունն
ունի
տվյալ
սեգմենտի հետ աշխատելու անհրաժեշտ
փորձ և ռեսուրսներ
Կենտրոնացման
ռազմավարությունն
ընտրած կազմակերպությունների համար ևս
նվազում է հինգ մրցակցային ուժերի ազդեցությունը: Ունենալով հաստատուն շուկայական
դիրք տվյալ սեգմենտում` այն ստեղծում է
մուտքի արգելքներ այլ կազմակերպությունների
համար: Սեգմենտում կազմակերպության ձեռք
բերած հեղինակությունն ու մրցակցային առավելությունները կրճատում են նաև փոխարինող
ապրանքների ի հայտ գալու հավանականությունը: Այս ռազմավարության շրջանակներում
տարբերակման ռազմավարության կիրառումը
նպատակահարմար է, երբ տվյալ սպառողական
շուկայում առկա է եզակի, յուրահատուկ
բնութագրիչներով ապրանքների նկատմամբ
պահանջարկ, որը չի բավարարվում ընդհանուր
ճյուղում
գործող
կազմակերպությունների
կողմից: Այսպես օրինակ՝ «Hammermill Paper»
ամերիկյան ընկերությունը իրականացնում է
տարբերակման ռազմավարություն՝ կենտրոնանալով շուկայի նեղ սեգմենտի վրա: Այս
կազմակերպությունն աշխարհում առաջինն էր,
որ 1986 թ. սկսեց բարձրորակ թղթի արտադրություն՝ նախատեսված հատուկ լազերային
տպիչների համար [3, էջ 31]: Ընկերության
արտադրական հզորությունները մոդիֆիկացված են փոքր խմբաքանակով և թիրախային
շուկայի
պահանջմունքներին
բավարարող
արդյունքի արտադրությանը, մինչդեռ խոշոր
ընկերությունները, որոնց գործունեությունն
ուղղված է լայն սպառողական շուկային, նման
ապրանքի թողարկում սկսելու համար կարող են
կրել զգալի ֆինանսական կորուստներ:
Ուսումնասիրելով կազմակերպության կողմից մրցակցային առավելությունների ձեռք-

բերման ռազմավարությունները` տրամաբանական հարցադրում է առաջանում. կարող է
արդյոք կազմակերպությունը զուգորդել այդ
ռազմավարությունները: Այս հարցին միանշանակ պատասխան գտնել հնարավոր չէ:
Պատմության մեջ բազմաթիվ են դեպքերը, երբ
կազմակերպությունները, տրվելով տարբեր
ռազմավարությունների զուգորդման գրավչությանը, ձախողել են՝ կրելով հսկայական
կորուստներ կամ առհասարակ դուրս են մղվել
շուկայից: Ռազմավարությունների զուգորդումը
կարող է ստեղծել լրացուցիչ մրցակցային
առավելություններ, եթե կազմակերպությունը իր
ապրանքային պորտֆելում ունի մի քանի լիովին
անկախ բիզնես-միավորներ, և յուրաքանչյուրի
համար կիրառվում է վերը նշված ռազմավարություններից որևէ մեկը: Նման մոտեցման
հաջողված օրինակ է «Accor» հյուրանոցային
ցանցը, որն ունի շուրջ 2200 հյուրանոցներ
ամբողջ աշխարհում և կիրառում է տարբեր
ռազմավարություններ հինգ առանձին թիրախային շուկաներում: Միևնույն բիզնես-միավորի
համար ծախսերի կրճատման և տարբերակման
ռազմավարությունների միաժամանակյա կիրառումը գործնականում գրեթե անհնար է և կարող է կործանարար լինել, ինչպես օրինակ «Laker
Airways» ընկերության դեպքում [2, էջ 225]:
Չնայած նախորդ մի քանի տասնամյակներում Մ. Պորտերի հինգ մրցակցային ուժերի և
երեք ռազմավարությունների մոդելը ամենաամբողջականն ու հեղինակավորն էր համարվում, սակայն հատկապես վերջին տարիներին
սրվել է քննադատությունը բազմաթիվ տնտեսագետների կողմից: Մասնավորապես շեշտադրվում է Պորտերի մոդելի ժամանակավրեպությունը ներկայիս գերարագ փոփոխվող արտաքին միջավայրի պայմաններում: Քննադատությունը հանգում է նաև մրցակցային նոր ուժերի,
որոնք ներառված չեն Պորտերի առաջարկած
մոդելում: Լ. Դաունսի կողմից, ի լրումն հինգ
մրցակցային ուժերի, առաջադրվել են ևս երեքը.
թվայնացում, գլոբալիզացիա, դեռեգուլյացիա:
Պորտերի տեսության քննադատներից է նաև
ամերիկացի հայտնի վերլուծաբան, «Strategos»
միջազգային խորհրդատվական ընկերության
հիմնադիր Գարրի Հեմելը, ով առաջ է քաշել
«կոմպետենցիաներ ռեսուրսների փոխարեն»
կոնցեպտը [4, էջ 77]: Ենթադրվում է, որ
ժամանակակից պայմաններում մրցակցային
կարևորագույն գործոն է ոչ միայն և ոչ այնքան
փոփոխություններին արագ արձագանքելը, այլ
այդ փոփոխությունների կրողն ու նածաձեռնողը
լինելը [4, էջ 235]: Այնպիսի խոշորագույն ընկերություններ, ինչպիսիք են «Microsoft»-ը,
«Apple»-ը, «Honda»-ն, «Wal-Mart»-ը, իրենց
ռազմավարությունը կառուցել են հենց այս
գաղափարախոսությամբ՝ ստեղծելով ապագայի
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շուկաներ: Հեմելը նշում է, որ գծային, քայլ առ
քայլ կատարվող փոփոխությունների դարաշրջանն այլևս անցյալում է, և 21-րդ դարում
կազմակերպությունները թևակոխել են ցնցումային հեղաշրջման փուլ:
Օգտագործված գրականության ցանկ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bhandari A., Strategic management: A Conceptual
Framework, «McGraw Hill Education». – New
Delhi, India, 2013
Eun C., Resnick B., «International Financial
Management» 7-th ed., «McGraw-Hill Education»
2014
Froud J., Sukhdev J., Financialization and Strategy,
«Routledge». – New York, 2006
Hamel G., Leading the revolution:How to Thrive in
Turbulent Times by Making Innovation a Way of
Life, Harvard Business School, 2002
Hitt M. A, Ireland R. D., Strategic Management.
Competitiveness and Globalization, «SouthWstrn
Publishing Co», 2007
Kotler Ph., Keller K., Marketing management, 14th ed., 2012

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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Orcullo N., Fundamentals of Strategic Management,
1-st ed., Manila Philippines. 2007
Porter М., Competitive Strategy. Techniques for
Analyzing Industries and Competitors. – New York.
1998
Ritson N., Strategic Management. 2008
Rowe J., «Studying Strategy». 2008
Маркова В. Д., Стратегический Менеджмент,
«ИНФРА-М». – Москва, 1999
Портер М., Конкурентное преимущество: Как
достичь высокого результата и обеспечить его
устойчивость, «Альпина Паблишер», 2016
Томпсон А. А., Стратегический менеджмент. –
Москва, 1998
«Brand Keys Loyalty Leaders 2020» https://brandkeys.com/wpcontent/uploads/2020/09/Press-Release-2020Loyalty-Leaders-List-FINAL.pdf
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Կապիտալի շուկայի ազդեցությունը վարկային ռիսկի վրա.
պարտապանի ակտիվի բնույթը
Ըռքոյան Ա. Ս.
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան Տնտեսագիտության ինստիտուտ
Կրտսեր գիտաշխատող (Երևան, ՀՀ)
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Влияние рынка капитала на кредитный риск: природа активов должника
Эркоян А. С.
НАН РА, Институт экономики, Младший научный сотрудник (Ереван, РА)
arsen.erkoyan@gmail.com
Аннотация: Исследование факторов кредитного риска показывает, что они разнообразны, а также очень
сложно определить и рассчитать их влияние на кредитный риск. Хорошо известно, что модели расчета и оценки
кредитного риска могут использовать многие факторы, но некоторые из этих факторов более важны и могут
иметь больший вес в моделях. Рынок капитала оказывает большое влияние на кредитный риск, особенно на
степень стабильности этого рынка. Связь между рынком капитала и кредитным риском в первую очередь
связана с тем, что коммерческие банки придают большое значение залогу в своих инструментах снижения
кредитного риска. В качестве залога можно использовать любой актив, но залог недвижимости важнее.
Ключевые слова: рынок капитала, управление кредитным риском, природа активов должника, обеспечение,
секьюритизация

The impact of the capital market on credit risk: the nature of the debtor's assets
Erkoyan A. S.
NAS RA, Institute of Economics, Junior Researcher (Yerevan, RA)
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Abstract: A study of credit risk factors shows that they are diverse, and also it is very difficult to identify and calculate
their impact on credit risk. It is well known that credit risk calculation and assessment models can use many factors, but
some of these factors are more important and may gain more weight in the models. The capital market has a big impact
on credit risk, especially the degree of stability of that market. The link between capital market and credit risk is
primarily due to the fact that commercial banks attach great importance to collateral in their credit risk mitigation tools.
Any asset can be used as collateral, but real estate collateral is more important.
Keywords: capital market, credit risk management, nature of the debtor's assets, collateral, securitization

Ներածություն: Վարկային ռիսկը առաջին
անգամ ի հայտ է եկել արևմտյան երկրներում՝
սերտորեն կապված լինելով հիմնական եկամտի
և կապիտալի շուկաների հետ [2, էջ 23]:
Վարկային
ռիսկին
հարող
գործոնների
ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ դրանք
բազմազան են, ինչպես նաև շատ բարդ է
բացահայտել
և
հաշվարկել
դրանց
ազդեցությունը վարկային ռիսկի վրա: Չնայած
այս հանգամանքին յուրաքանչյուր առևտրային
բանկ ձգտում է առավելագույն ինֆորմացիա
ստանալ և դրա հիման վրա իրականացնել
վարկային ռիսկի ճշգրիտ գնահատում և
արդյունավետ կառավարում: Վարկային ռիսկի
վրա մեծ ազդեցություն ունի կապիտալի շուկան՝
հատկապես
այդ
շուկայի
կայունության
աստիճանը: Կապիտալի շուկայի և վարկային
ռիսկի կապը առաջին հերթին պայմանավորված

է այն հանգամանքով, որ առևտրային բանկերը
իրենց
վարկային
ռիսկի
նվազեցման
գործիքակազմում մեծ կարևորություն են տալիս
գրավին: Որպես գրավ կարող է ծառայել
ցանկացած ակտիվ, սակայն քննարկվող կապի
տեսանկյունից առավել էական նշանակություն
ունի անշարժ գույքի գրավը: Առևտրային
բանկերը վարկային ռիսկի նվազեցման համար
հաճախ կարող են պահանջել գրավ, իսկ որոշ
դեպքերում
էլ,
օրինակ՝
հիփոթեքային
վարկավորման պարագայում, անշարժ գույքի
գրավադրումը համարվում է պարտադիր
պայման:
Հայտնի է, որ վարկային ռիսկի
հաշվարկման և գնահատման մոդելները կարող
են օգտագործել բազմաթիվ գործոններ, սակայն
այդ գործոնների ցանկում որոշներն ունեն ավելի
մեծ կարևորություն և մոդելներում կարող են
ստանալ ավելի մեծ կշիռներ: Նման բնութագիրը
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կարող ենք վերագրել նաև կապիտալի շուկայի
բնույթին,
ինչպես
նաև
պարտապանի
ակտիվների բնույթին:
Գրականության ակնարկ: Ներկայացված
հետազոտությանը օժանդակել են մի շարք
հեղինակների կողմից ներկայացված գիտական
աշխատանքներ, որոնք ներառում են քննարկվող
խնդրի բազմակողմանի հետազոտություն՝ իրենց
մեջ ներառելով նման խնդիրների լուծմանը
ուղղված տարբեր մոտեցումներ՝
1. Banking, Capital Markets and Corporate
Governance, Hiroshi Osano, Toshiaki Tachibanaki,
2002: Այս աշխատանքում ներկայացված են
բանկային համակարգը, կապիտալի շուկաները
և կորպորատիվ կառավարումը որպես առանձին
անկախ համակարգեր, ինչպես նաև մեծ
նշանակություն է տրվում դրանց կապին, որը ինչ
որ չափով կարող ենք համարել սիմբիոտիկ:
Հետազոտությունում մեծ ուշադրություն է
դարձվում բանկային համակարգի փխրունությանը՝ դիտարկելով այն կորպորատիվ կառավարման և կորպորատիվ ֆինանսների աճող
արժեթղթավորման տեսանկյունից: Հատկապես
խորությամբ ուսումնասիրվում է այն հանգամանքը, թե ճգնաժամի դեպքում ինչ խնդիրներ են
ունենում բանկերը իրենց ակտիվների վերակառուցման հետ կապված և թե ինչպես կարող
են տնտեսական և օրենսդրական ինստիտուտները կարգավորել բանկերի և կազմակերպությունների կառավարումը: Ուշադրություն է
դարձվում նաև կորպորատիվ ֆինանսներում
արժեթղթավորման աճի և դրա հետևանքների
վրա, ինչպես նաև ֆինանսական համակարգում
գիրառվող նորարարությունների և դրանց
ազդեցության վրա:
2. Credit Risk: Models, Derivatives, and
Management, Niklas Wagner, Chapman &
Hall/CRC Financial Mathematics Series, 2008: Այս
աշխատանքի վրա մեծ ազդեցություն ունի 20072008 թթ. Ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը և
այն ներկայացնում է վարկային ռիսկի հետ
կապված բազմակողմանի ուսումնասիրություն՝
իր մեջ ներառելով և կապիտալի շուկային
վերաբերող հարցեր, և որպես դրա ածանցյալ,
պարտապանի ակտիվի բնույթին վերաբերող
հարցեր: Աշխատանքում ներկայացված են
հուսալի և արդյունավետ մոդելներ, որոնք
ներառում
են
բազմաթիվ
անհրաժեշտ
գործոններ, որոնց հիման վրա կատարվում է
վարկային ռիսկի հաշվարկ և գնահատում:
Կապիտալի շուկային և պարտապանի ակտիվի
բնույթին վերաբերող հիմնական հարցերը
քննարկվում են գրքի երրորդ և չորրորդ
գլուխներում: Մասնավորապես՝ երրորդ գլխում
ներկայացվում է CAPM (capital asset pricing
model) մոդելը, որը ներկայացնում է շուկայական
պորտֆելի չափերը, միջոցների տեղաբաշխման

որոշումը և կապիտալի շուկան, ինչպես նաև
համեմատականներ են անցկացվում CAPM և
CFO (collateralized fund obligation) մոդելների
միջև: Risk Management Systems: Technology
Trends (Finance and Capital Markets), Martin
Gorrod,
2004:
Աշխատանքում
հեղինակը
ուսումնասիրում է հաջորդ սերնդի ռիսկերի
կառավարման համակարգի բազմաթիվ մարտահրավերները: Մինչջգնաժամային ժամանակահատվածում կատարված հետազոտությունը
բավականին
առաջադիմական
է,
որտեղ
ուսումնասիրվում են շուկայական պայմանների
կտրուկ
փոփոխությունները,
բյուջետային
սահմանափակումները՝ հաշվի առնելով նաև
ֆինանսական կազմակերպության ներսում
ռիսկերի՝
հատկապես
վարկային
ռիսկի
էվոլյուցիոն բնույթը: Նշված գործոնները, ինչպես
նաև համաշխարհային շուկայում կարգավորման
մեծացման պահանջները վարկային ռիսկի
գնահատման և կառավարման համար բոլորովին
այլ միջավայր են ստեղծում: Հետևաբար այս
նպատակների կատարմանն ուղղված ծրագրերը
պետք է լինեն ֆունկցիոնալ առումով ավելի
հարուստ, ունենան ավելի մեծ կատարողականություն, ապահովեն անխափան և բարելավված ինտեգրում, ինչպես նաև արագորեն տեղակայվեն, ունենան մատչելի կատարելագործման
հնարավորություններ: Աշխատանքում նշվում է,
որ տեխնոլոգիայի նվաճումները մի շարք նոր
գործիքներ են տրամադում ռիսկի հաշվարկման
և գնահատման գործընթացը ավելի դյուրին
դարձնելու համար: Աշխատանքն ամփոփում է
այս նոր միտումները, ինչպես նաև տալիս է
միջավայրի մասին նոր և անհրաժեշտ գիտելիքներ, գործիքներ և մոտեցումներ: Այն իր մեջ
ներառում է գործարքի բոլոր կողմերի պահանջները: Աշխատանքը մասնավորապես ուղղված է
ներկայացնելու, թե ինչպես կարող են նորագույն
տեխնոլոգիաները՝ մասնավորապես ծրագրային
ապահովումները աջակցել ռիսկերի կառավարմանը ընդհանրապես: Այս հետազոտական
աշխատանքի ուսումնասիրությունը հնարավորություն է տալիս ընդհանուր ռիսկերից մասնավորեցնել եզրահանգումները և հիմնավորումները՝ դրանք վերագրելով վարկային ռիսկին:
Արդյունքում վարկային ռիսկի գնահատման և
արդյունավետ կառավարման գործիքների շարքում կարևոր դեր են ստանում ծրագրային
ապահովումները:
3. Credit Risk: From Transaction to Portfolio
Management (Securities Institute Global Capital
Markets) Andrew Kimber, 2003: Այս հետազոտությունը ներառում է վերլուծական տվյալներ
բանկի պորտֆելի կառավարման և վարկային
ռիսկի բնույթի վերաբերյալ: Աշխատանքում
ներկայացված են այնպիսի տեղեկություններ,
որոնք վարկային ռիսկի կառավարման համար
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պատասխանատու անձանց համար ունեն մեծ
արժեք: Աշխատանքում կարևորվում է այն
հանգամանքը, որ վարկային ռիսկի կառավարումը ուղղված է նաև բանկի կապիտալի ու
հեղինակության պաշտպանությանը` ապահովելով երկարաժամկետ շահութաբերություն:
Աշխատանքում հատուկ տեղ ունեն վարկային
համապատասխան քաղաքականությանը և
ուղեցույցներին վերաբերող առաջարկությունները,
բանկերի
կողմից
հաճախորդների
նկատմամբ ունեցած պարտավորությունների
պատշաճ կատարումը, վարկային ռիսկի և
եկամտաբերության
հավասարակշռության
ապահովման համար և՛ քանակական, և՛
որակական
վերլուծության
իրականացման
անհրաժեշտությունը, իրավական և գործառնական հարցերի հետ կապված համակարգման
իրականացումը,
բանկի
գործարքներում
արդյունավետությունը բարձրացնելու համար
տեխնոլոգիական փոփոխությունների անհրաժեշտության քննարկումը, կապիտալի շուկայի
ազդեցությունը բանկային համակարգի և
հատյկապես վարկավորման վրա: Աշխատանքը
տրամադրում է բավականին մեծ ծավալի
ինֆորմացիա, թե ինչպես է հնարավոր վերահսկել և կառավարել վարկային ռիսկը: Այստեղ
ներկայացված է առևտրային ռազմավարության
և բարդ ածանցյալ գործարքների հիմնարար
վերլուծություն, ինչպես նաև ցույց է տտրվում,
թե ինչպես ճշգրիտ քանակականացնել և չափել
փոխկապված ռիսկերը:
Հետազոտության
մեթոդաբանություն:
Հետազոտական աշխատանքի իրականացման
համար որպես մեթոդական հիմք են ծառայել
ինդուկցիայի մեթոդը և համակարգային մոտեցման մեթոդը: Առաջինի միջոցով ուսումնասիրվել
է կապիտալի շուկային վերաբերող հարցեր,
պարտապանի կապիտալի բնույթին հարող
ուսումնասիրություններ են կատարվել, այնուհետև կատարվել է ընդհանրացում՝ արդյունքում
ստանալով վարկային ռիսկին վերաբերող
եզրահանգումներ, իսկ համակարգային մոտեցման միջոցով ուսումնասիրությունը կատարվել է
վարկային ռիսկի վրա ազդող այլ գործոններից
չվերացարկվելով: Արդյունքում օգտագործված
մեթոդաբանությունը հնարավորություն է տվել
ուսումնասիրել կոնկրետ գործոնի ազդեցությունը վարկային ռիսկի գնահատման, հաշվարկման և կառավարման վրա՝ միաժամանակ
հաշվի առնելով նաև այլ ազդող գործոնները:
Վերլուծություն: Կապիտալի և ֆինանսական շուկաների առաջնային կարևորությունը
այն է, որ դրանք հավաքագրում են միջոցները մի
տեղից և բաշխում մեկ այլ տեղում, իսկ բանկային համակարգը իր հերթին այս շուկաներում
կարևոր մասնակից է համարվում: Այս
տեսանկյունից յուրաքանչյուր երկրի համար

կենսական նշանակություն ունի այս համակարգերի արդյունավետ աշխատանքը [2, էջ 8]:
Կապիտալի շուկայի և առևտրային բանկերի
կապը խորն է: Բանկի և կապիտալի շուկայի
միջև կապը մեծապես պայմանավորված է
բանկի՝ վարկային ռիսկը նվազեցնելու ձգտմամբ:
Եթե բանկը պահանջում է վարկառուից
ներկայացնել գրավ, ենթադրաբար բանկը
ձգտում է պաշտպանել ինքն իրեն այն ռիսկից, որ
վարկառուն կամ պարտապանը չի վճարի
ժամանակին կամ ընդհանրապես չի կատարի
վճարումներ, այսինքն այլ կերպ ասած՝
նվազեցնում է վարկային ռիսկը: Հենց այս
հիմնավորմամբ է պայմանավորված բանկի
կողմից գրավի պահանջը: Գրավի պահանջը չի
կարող բացառել բանկի կողմից վերլուծության
իրականացման անհրաժեշտությունը: Բանկը
պետք է պայմանագիր կնքի միայն «վարկային
արժանիք» ունեցող կողմի հետ: Այսպիսի
մոտեցումը
կապահովի
ակտիվներով
ապահովված վարկերի շուկայում ավելի մեծ
արդյունավետություն: Այսինքն միայն ակտիվով
ապահովելը կարող է կապիտալի շուկայում
ինչպես
նաև
բանկային
համակարգում
առաջացնել խնդիրներ՝ հետևաբար պետք է նաև
մեծ կարևորություն ստանա պարտապանի
բարձր վարկունակությունը [4, էջ 58]: Գրավի
պահանջը չի ենթադրում, որ վարկային ռիսկի
հաշվարկի կարևորությունը կարող է թերագնահատվել, հետևապես դրանք պետք է ինչ որ
առումով անկախ լինեն: Գրավի պահանջը պետք
է բանկի համար ծառայի որպես ռիսկի
նվազեցման գործիք: Այն չի կարող փոխարինել
վարկային ռիսկի հաշվարկին: Որպես նման
մոտեցման հիմնավորում կարող ենք համարել
այն, որ բանկը վարկառուին է տրամադրում
բացարձակ իրացվելի ակտիվ՝ կանխիկ կամ
անկանխիկ գումարի տեսքով, սակայն գրավը,
որը ունի գույքային կապիտալի տեսք, չի կարող
կարճաժամկետում իրացվել, իսկ եթե հաշվի
առնենք նաև իրավաբանական գործընթացները,
ապա խնդիրը կարող է ավելի խորանալ: Առանց
վարկային ռիսկի հաշվարկի՝ զուտ գրավի հիման
վրա վարկի տրամադրումը կարող է նաև
երկարաժամկետում մակրոտնտեսական խնդիրներ առաջացնել, քանի որ ֆինանսական համակարգի կողմից տնտեսության ոչ պատասխանատու ֆինանսավորումը կարող է վերջնարդյունքում ամբողջ տնտեսության մակարդակով հանգեցնել անվճարունակության: Որոշ
դեպքերում կարող ենք հանդիպել այն մտքին, որ
ճգնաժամը Ֆինանսական համակարգում իր
սկզբնաղբյուրից տարածվում է դեպի ռիսկի այլ
մակարդակներ, և ապա տնտեսության իրական
հատված [2, էջեր 22-24]: Եթե հղում կատարենք
2008 թ. ֆինանսատնտեսական ճգնաժամին,
ապա կարող ենք նշել, որ նույնիսկ բոլոր հայտնի
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գործոնները
հաշվի
առնելու
դեպքում
անկառավարելի իրավիճակների ի հայտ գալը
հնարավոր է: Նման խնդրի առաջացումը
հավանական է, քանի որ որոշ դեպքերում
առևտրային բանկերը կարող են հետապնդել
կարճաժամկետ շահեր, և իրենց վարկային
ռիսկը ամբողջությամբ ապահովելով կապիտալի
շուկայի հաշվին, կարող են առաջացնել
տնտեսության հատվածների միջև խզում՝
կապիտալի շուկայում ստեղծելով ճգնաժամ, որը
բնականաբար նման պայմաններում կտարածվի
նաև ֆինանսական շուկայի վրա: Հատկանշական է, որ ներկայացված պարագայում
նախնական փուլերում ֆինանսական հատվածում կարող են խնդիրներ չդիտվել, սակայն հենց
այս հատվածից է սկիզբ առնում խզումը և
վերջնարդյունքում
ամենամեծ
խնդիրները
առաջանում են հենց ֆինանսական հատվածում:
Հիմնավորապես կարող ենք եզրակացնել, որ
տնտեսության
ֆինանսկան
հատվածի
և
կապիտալի շուկայի կապը բավականին խորն է,
և առևտրային բանկերը չեն կարող հաշվի չառնել
այդ հանգամանքը վարկային ռիսկի հաշվարկման և կառավարման գործընթացներում:
Առևտրային բանկերը պետք է ավելի ակտիվ
գործընթացներ ծավալեն կապիտալի շուկայի
հետ
կապված
փոփոխությունները
և
զարգացումները բացահայտելու համար, քանի
որ բանկերը գնալով պակաս կարևոր են
դառնում որպես ֆինանսավորման աղբյուր, և
խոշոր ընկերությունները ավելի շատ են
օգտվում պարտքային կապիտալի շուկաներից՝
իրենց ֆինանսավորման պահանջները բավարարելու համար, որը մեծապես պայմանավորված է
կապիտալի տեղաբաշխման գործընթացում
վարկանիշային գործակալությունների ունեցած
մեծ ազդեցությամբ [1, էջ 85]:
Վարկային
ռիսկի
կառավարման
տեսանկյունից՝ գրավի առկայության դեպքում
գրավի արժեքը հանվում է ընդհանուր կորստի
կամ ռիսկի արժեքից, որպեսզի ճշտվի բանկի
սննկացման ազդեցությունը կամ ռիսկը (ՍԱ-ն,
կամ EAD-ն (exposure at default)) և դեֆոլտի
դեպքում կրած կորստի արժեքը (ԴԴԿԿ կամ
LGD-ն (loss given default)): Սա առևտրային
բանկի համար կարող ենք համարել ոչ բարդ
խնդիր, եթե գրավի արժեքը հայտնի է: Գրավի
արժեքը կարող է հեշտությամբ գնահատելի լինել
օրինակ բարձր որակի արժեթղթերի, պետական
պարտատոմսերի կամ այլ դեպքերում: Սակայն
այս խնդրի լուծումը դառնում է ավելի բարդ, երբ
գրավի արժեքը հստակ որոշելի չէ և կարող է
տատանվել: Որպես նման օրինակ կարող է լինել
առևտրային բանկերում ամենատարածված
գրավի տեսակը՝ անշարժ գույքը: Վարկավորման
շուկայում մեծ տարածում ունեցող հիփոթեքային վարկերը ապահովված է անշարժ գույքի

գրավով, իսկ անշարժ գույքի գները կարող են
տատանել: Այս ամենը կախված է կապիտալի
շուկայից, դրա կայունության աստիճանից,
ինչպես նաև տնտեսության այլ հատվածների
հետ ունեցած կապվածության աստիճանից: Այս
համատեքստում, եթե հաշվի առնենք նաև այն
հանգամանքը, որ հիփոթեքային վարկերը հաճախ երկարաժամկետ են, ապա գրավադրված
անշարժ գույքի գները կարող են բանկի համար
անկանխատեսելի տատանումներ ունենալ: Եթե
գրավի
արժեքը
կոնկրետ
իրավիճակում
գերազանցում է վարկի արժեքին, ապա դեֆոլտի
դեպքում վերականգնումը կարող ենք ընդունել
ոչ կասկածելի, իսկ դեֆոլտի դեպքում կրած
կորուստը կարող ենք համարել զրոյական: Իսկ
հակառակ դեպքում բանկի կորուստները կարող
են անխուսափելի լինել: Այս դեպքում անհրաժեշտ է գնահատել հնարավոր կորուստի ռիսկը,
իրականացնել պարբերական վերագնահատումներ՝ ապահովելով վարկային ռիսկի արդյունավետ կառավարելիություն:
Վարկի տրամադրման համար առևտրային
բանկերի կողմից իրականացվող վերլուծության
մեջ էական նշանակություն պետք է տրվի նաև
վարկառուի ակտիվի բնույթին, քանի որ դրանից
է մեծապես կախված պարտապանի սննկացման
դեպքում բանկի վնասի վերականգնման մակարդակը: Վարկառուի ակտիվի բնույթը կարող է
ազդել նաև ընթացիկ վճարունակության վրա,
սակայն եթե բանկը կայացրել է վարկի տրամադրման որոշում, ապա ընթացիկ ժամանակահատվածում խնդիրների առաջացումը քիչ
հավանական է: Սակայն կապիտալի բնույթի
բացահայտումը բանկին հնարավորություն կտա
ավելի ճշգրիտ գնահատել հետագայում պարտապանի կողմից անվճարունակության հավանականությունը: Պարտապանի սննկացման դեպքում բանկը փորձելու է վերադարձնել ներդրված
միջոցները, որոնք ենթակա են հավանական
կորստի, և այդ կորստի մակարդակը մեծապես
որոշվում է պարտապանի կապիտալի բնույթի
վրա: Հետևաբար, բանկը պետք է իրականացնի
նաև վարկառուի կապիտալի վերլուծություն:
Այստեղ էական է բացահայտել պարտապանի
կապիտալում ակտիվների բաշխվածության
մասնաբաժինները՝ ըստ դրանց արժեքների
կայունության աստիճանի: Նման վերլուծություն
իրականացնելու համար անհրաժեշտ է տիրապետել
կապիտալի
շուկային
վերաբերող
ընթացիկ տվյալներին, ինչպես նաև ունենալ
հավանական փոփոխություններին վերաբերող
տեղեկություններ: Բացի ներկայացված առնչությունները, կապիտալի շուկան և առևտրային
բանկերի կողմից իրականացվող վարկավորումը
ունեն ալյ ակնհայտ և ոչ ակնհայտ կապեր:
Զարգացած տնտեսությու ունեցող երկրներին
հատուկ էայն, որ վարկերի համար գանձվող
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տոկոսադրույքը սահմանափակվում է կապիտալի շուկաներով` որպես ֆինանսավորման
այլընտրանքային աղբյուր: այս հանգամանքը
ճնշում է ավանդական բանկերին` ստիպելով
փնտրելու եկամտի այլընտրանքային աղբյուրներ, կամ գտնելու գործունեության նոր
ոլորտներ [1, էջ 89]: Որպես այլընտրանք կարող
է դիտարկվել նաև բանկային համակարգի և
կապիտալի շուկայի միջև կապի խորացումը:
Վարկային ռիսկի գնահատման և կառավարման գլխավոր նպատակները կարող ենք
համարել այդ ռիսկի աքավելագույն խելամիտ
նվազեցումը, ինչես նաև վարկառուի սննկացման
կամ բանկի ակտիվների կորստի վտանգ
առաջանալու
դեպքում
այդ
ակտիվների
վերադարձի կազմակերպումը: Այս դեպքում
հաճախորդի վարկային ռիսկը կարող է
կոմպենսացվել վարկառուի հանդեպ բանկի
ունեցած
պարտավորությունների
հաշվին,
իհարկե հաշվի առնելով որ առկա է վնասը
վերականգնելու օրինական պահանջ: Օրինակ
եթե պարտապանը վարկ է ստացել բանկից և
զուգահեռաբար բանկի հետ ֆորվարդային
գործարք է կնքել, դեֆոլտի դեպքում բանկը
կարող է դադարեցնել ֆորվարդային գործարքը
և ստանալ գործարքից մաքուր եկամուտ՝ ի
օգուտ վարկային վնասի: Իհարկե պետք է հաշվի
առնել, որ նման մեխանիզմը հնարավոր է
կիրառել
բացառապես
համապատասխան
օրենսդրական
միջավայրի
առկայության
դեպքում: այս համատեքստում կարևոր է նաև
կոնկրետ պայմանագրերի առկայությունը, որոնք
կնքվել են բանկի և պարտապանի միջև: Եթե
բանկը
ուսումնասիրելով
պարտապանի
ակտիվները, եզրակացնում է, որ հավանական
սննկացման
պարագայում
պարտապանի
ակտիվների միջոցով հնարավոր չի լինի
փոխհատուցել բանկի կրած վնասը, ապա այս
դեպքում բանկը կարող է ձեռնարկել լրացուցիչ
միջոցներ: Օրինակ բանկը կարող է պահանջել
վարկառուից բանկում ունենալ կոնկրետ չափի
կանխավճար, որը դեպոզիտի տեսքով կպահվի
բանկում ցածր տոկոսով կամ առանց տոկոսի, և
որին պարտապանը չի ունենա ազատ հասանելիություն առանց բանկի թույլտվության, կամ
կբացառվի հասանելիությունը մինչև վարկի
ամբողջական մարումը: Նման կոնպենսացիոն
մնացորդների առկայությունը բանկի համար
ունի բազմաթիվ օգուտներ, սակայն պարտապանի ակտիվների վրա սահմանափակումների
կիրառումը նպատակահարմար չէ վարկառուի
տեսանկյունից, հետևաբար բանկը պետք է ձգտի
նվազեցնել նման մեխանիզմների կիրառումը՝
պարտապանի
ակտիվների
առավելագույն
ճշգրիտ գնահատման միջոցով:
Բանկերի համար կարևոր է նաև պարտավորության
առաջնայնությունը,
և
այս

տեսանկյունից կարող ենք ասել, որ ինչքան
առաջնային է պարտավորությունը, այնքան
փոքր է LGD ցուցանիշը, սակայն այս ցուցանիշը
մեծապես կախված է նաև վարկի հիմքում ընկած
ակտիվների որակից և գրավից կամ երկրորդային վճարման աղբյուրի առկայությունից:
Մակրոտնտեսական գործոնները ազդում են
գրավի արժեքի վրա, և հետևաբար ազդում են
դեֆոլտի դեպքում վերականգնման մակարդակի
վրա: Եթե նշված հանգամանքը կապենք նաև
վերականգնման մակարդակի հետ, ապա կարող
ենք ասել, որ վերականգնաման մակարդակը
ավելի ցածր է, երբ դեֆոլտի ենթարկված
ակտիվների արժեքը ցածր է: Նման խնդիր
կարող է ի հայտ գալ այն դեպքում, երբ կոնկրետ
շուկայում, կամ համաշխարհային տնտեսության
մակարդակով լինի ակտիվների և գրավի
ավելցուկային առաջարկ, որը շղթայաբար
կարող է իջեցնել նշված ակտիվների գները:
Տրամաբանորեն վերականգնման մակարդակը
զգալիորեն ավելի ցածր է տնտեսական
անկումների ժամանակ, և հենց այդ պատճառով
է, որ շատ բանկեր տնտեսական ցիկլերի
ժամանակ կարող են ունենալ մեծ խնդիրներ՝
կապված դեֆոլտի արագացող տեմպերի հետ:
Նման իրավիճակներում բանկերի համար
լավագույն լուծումն է համարվում չաշխատող
ակտիվների
առանձնացումը
ակտիվների
կառավարման առանձին բաժնում: Այս բաժնի
գլխավոր խնդիրն է համարվում այդ ակտիվների
իրացումը բանկի համար ընդունելի արժեքով:
Կապիտալի շուկայի և պարտապանի
ակտիվների բնույթից ելնելով վարկային ռիսկին
վերաբերող հարցերի քննարկման տեսանկյունից
կարևոր է անդրադառնալ նաև ռեկուրսային
վարկին: Եթե վարկը ոչ ռեկուրսային է, ապա
գրավադրված
ակտիվի
արժեքի
կորստի
դեպքում վարկառուն պարտավոր չէ վճարել այն:
Այսինքն այս դեպքու ակտիվի արժեքի
փոփոխության ռիսկը բանկը վերցնում է իր վրա:
Նման մոտեցումը բանկին ստիպում է ավելի
շատ ինֆորմացիա ունենալ կապիտալի շուկայի
մասին: Եթե վարկը պարտապանի համար
ամբողջությամբ ռեկուրսային է, ապա բանկը
կարող է պահանջ ներկայացնել պարտապանի
բոլոր ակտիվների նկատմամբ՝ վարկի մարման
համար: Հետևաբար ռեկուրսային վարկի
դեպքում եթե գրավը բավարար չէ վարկը
մարելու համար դեֆոլտի դեպքում, բանկը
կձգտի պարտապանից ձեռք բերել լրացուցիչ
միջոցներ: Այս դեպքում էական է, թե պարտապանը ինչ ակտիվների է տիրապետում, ինչպես
նաև թե վարկի ժամկետում ինչպիսի արժեքի
փոփոխության կամ մաշվածության կարող են
դրանք ենթարկվել: Ոչ ռեկուրսային վարկի
դեպքում, վարկատուն կարող է օգտագործել
միայն վարկի գրավը դեֆոլտի դեպքում վարկը
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մարելու համար: Եթե վարկատուն չի պահանջում լրացուցիչ վճարման ապահովություն, ապա
դա նշանակում է որ նա իր վրա վերցնում է
վերավարկավորման մեծ ռիսկ, հետևաբար ոչ
ռեկուրսային վարկը հասանելի է միայն
լավագույն հաճախորդներին: Ոչ ռեկուրսային
վարկերի հետ համեմատած ռեկուրսային
վարկերը հիմնականում նվազեցնում են LGD
ցուցանիշը, քանի որ կա լրացուցիչ վերականգնման հնարավորություն, իսկ ոչ ռեկուրսային
վարկի վերականգնումը սահմանափակվում է
գրավի արժեքով և այն ակտիվներով որոնցով
ապահովված է վարկը: Եթե ոչ ռեկուրսային
վարկը ստեղծվել է առանց երկրորդային վճարման ապահովման, բանկի կորուստը կախված
կլինի այն չծանրաբեռնված ակտիվներից, որոնք
ունի պարտապանը բացի այլ պարտատերերի
պահանջներից:
Վարկի տրամադրման համար գրավի
պահանջ ներկայացնելիս, կամ պարտապանի
ակտիվների
հետ
կապված
գործարքներ
իրականացնելու հեռանկար ունենալու դեպքում՝
վարկային ռիսկի գնահատման համար կարևոր է
հասկանալ, որ կան երկրների օրենսդրական
դաշտերի տարբերություններ: Այս տեսանկյունից որոշ օրենքներ ավելի մեղմ են վարկատուի
համար և առաջարկում են ավելի մեծ, լայն և
արագ
օրենսդրական
հասանելիություն
պահանջի անվտանգ իրացման համար, իսկ որոշ
երկրներում վարկառուն ունի ավելի լայն
օրենսդրական հնարավորություններ վճարումը
կասեցնելու կամ ընդհանրապես պարտքը
կասեցնելու համար: Հետևաբար գրավի ընդունման դեպքում բանկը պետք է հաշվի առնի նաև
հետագայում վարկառուի սննկացման դեպքում
նրա ակտիվների իրացման միջոցով վնասի
վերականգնմանը ուղղված գործընթացների
օրենսդրական
բարդությունները:
Նման
գործընթացները կարող են ծախսատար և
ժամանակատար լինել՝ բանկի համար առաջացնելով բազմաթիվ խնդիրներ:
Եթե պարտապանը ունի ակտիվ, որը հեշտ
իրացվելի է և կարող է մարել պարտավորությունը՝ դեֆոլտի դեպքում, ինչպիսիք կարող ենք
համարել դեբիտորական պարտքը կամ բարձր
որակի ապրանքները, ապա նրա LGD գնահատականը ավելի ցածր կլինի, քան այն ընկերությանը, որը չունի իրացվելի ակտիվներ: Այս
տեսանկյունից կարող է թվալ, որ ծառայությունների ոլորտը կարող է ունենալ խնդիրներ, քանի
որ ի տարբերություն առևտրային գործունեության, այս դեպքում ապրանքանյութական պաշարներ չկան, ինչպես նաև գույքային կապիտալը
կարող
է
վարձակալական
հիմունքներով
ծառայել ընկերությանը: Սակայն դա կարող է
մոլորեցնող լինել բանկի համար: Օրինակ եթե
բանկը կնքում է նույն բնույթի պայմանագիր

առևտրային գործունեություն ծավալող ընկերության և հյուրանոցային բիզնեսով զբաղվող,
կամ էլեկտրաէներգիա արտադրող ընկերության
հետ, ապա կարող ենք ենթադրել, որ վերջիններս
կունենան ավելի ցածր LGD ցուցանիշ, քան
առևտրային ընկերությունը՝ հիմնվելով այն
հանգամանքի վրա, որ նշված երկուսը կարող են
ունենալ ներդրումներ ընկերություններում և
գործարքներում, որոնք կապված են իրենց
առօրյա գործունեության հետ: Սակայն երբ
առևտրային ընկերությունը դեֆոլտի է ենթարկվում, ապա այդ դեպքում ենթադրաբար առկա
են քիչ նյութական ակտիվներ որոնք կարող են
ապահովել իրենց պարտավորությունը:
Կապիտալի շուկայում տեղի ունեցող տատանումները ավելի շատ ճնշում են սահմանային
վարկառուներին, ավելի մեծացնելով ֆինանսական և գործառնական ծանրաբեռնվածությունը այդ ընկերությունների համար, որն էլ իր
հերթին կարող է մեծացնել դեֆոլտի հավանականությունը: Այս տեսանկյունից դեֆոլտի
տևողության հաշվարկումը պետք է հիմնավոր
կերպով հաշվի առնի նաև կապիտալի շուկայում
պոտենցիալ ցիկլիկ փոփոխությունները: Կապված կապիտալի շուկայի հետ՝ ավելի ընդհանրացնելով կարող ենք նշել, որ վարկավորումը
ունի պրոցիկլիկ բնույթ, այսինքն՝ ավելի ակտիվ է
տնտեսության վերելքի փուլում և հիմնականում
վարկավորման ծավալները մեծանում են
տնտեսության ընդլայնման ժամանակ: Այս
դեպքում դեֆոլտի մակարդակը հիմնականում
ցածր է, և վարկերը լայնորեն հասանելի են:
Սակայն հենց որ տնտեսական անկում է տեղի
ունենում վարկավորման ծավալները նվազում
են: Այս տեսանկյունից կարող է դիտվել նաև
հակառակ
փոխազդեցություն:
Վարկային
ածանցյալ գործիքներում տեղ գտնող փոփոխությունները և զարգացումները ոչ միայն
ազդեցություն են ունենում բուն վարկավորման
շուկայի վրա, այլ նաև ազդում են տնտեսության
այլ հատվածների և ներդրումային վարքագծի
վրա [4, էջ 49]:
Կապիտալի շուկայում տեղի ունեցող
փոփոխությունները ազդում են բանկի վրա ոչ
միայն վարկառուների և պարտապանների
ակտիվների և գրավի վրա ազդելու միջոցով, այլ
նաև հենց բանկի կապիտալի վրա ազդելու
միջոցով: Օրինակ՝ բանկի հասանելի կապիտալի
նվազման դեպքում, բանկը կարող է մեծացնել
վարկային սփրեդը, որպեսզի ստանա ավելի
բարձր եկամուտ: Բացի այդ, կապիտալի շուկայում անկում դիտվելու դեպքում կմեծանան
նաև հենց շուկայական սփրեդները, որն էլ իր
հերթին կազդի վարկային սփրեդների աճի վրա:
Երբ պարտավորությունը երաշխավորության առարկա է, ապա դեֆոլտի դեպքում
երաշխավորը իր վրա է վերցնում ֆինանսական
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պատասխանատվությունը: Սրա օրինակները
իրենց մեջ են ներառում մայր երաշխավորությունները /դուստր ընկերությանը մայր ընկերության կողմից երաշխավորելը/, վարկային
նամակները /ակրեդիտիվ//թողարկված բանկերի
կողմից/, և երաշխավորագրերը /թողարկված
ապահովագրական ընկերությունների կողմից/:
երաշխավորության առկայության դեպքում
բանկը նախ պետք է գնահատի երաշխավորության իրավական ուժը: Կարևոր է նաև
երաշխավորի վարկունակությունը:
Հաճախ շատ բանկեր գրավը և երաշխավորությունը օգտագործում են փոխարինաբար,
սակայն երաշխավորությունը նվազեցնում է
սննկացման հավանականությունը, իսկ դրա
ազդեցությունը LGD ցուցանիշի վրա որոշվում է
ելնելով տվյալ իրավիճակի առանձնահատկություններից: Ռիսկի ընկալման տեսանկյունից՝
անհատական ռիսկի ընկալումը պարզ է, որն
արտացոլվում
է
շուկայական
պորտֆելի
ներդրումային մասնաբաժնի և ռիսկից ազատ
ակտիվի միջոցով [4, էջ 49]: Իսկ այ դեպքերում
կարող են առաջանալ նույնիսկ ընկալման
բարդություններ: Եթե խոսենք ոչ անձնական
երաշխավորությունների մասին, ապա երաշխավորություն ներկայացրած մայր ընկերությունը
կարող է ունենալ ավելի մեծ ֆինանսական
հզորություն
քան
պարտապան
դուստր
ընկերությունը, բայց միաժամանակ, եթե նրա
ակտիվները ծանրաբեռնված են, ուրեմն մայր
ընկերության LGD ցուցանիշը կարող է ավելի
փոքր լինել, քան դուստր ընկերությանը: Որոշ
դեպքերում էլ երաշխավորը կարող է ունենալ
ավելի
փոքր
վարկունակություն
քան
վարկառուն: Օրինակ, մասնավոր ընկերության
վարկը կարող է երաշխավորվել անձամբ դրա
սեփականատիրոջ
կողմից:
Չնայած
որ
սեփականատերը ունի շատ քիչ ակտիվներ
ընկերությունից դուրս: Այս դեպքում բանկը
օգտագործում է նման երաշխավորությունը,
որպեսզի նվազեցնի LGD ցուցանիշը՝ դեֆոլտի
դեպքում հնարավորություն ունենալով պահանջ
ներկայացնել սեփականատիրոջ ակտիվների
նկատմամբ: Այս համատեքստում պետք է նշել,
որ ըստ բազելյան կոմիտեի LGD և EL
ցուցանիշների
հաշվարկներում
անձնական
երաշխավորությունների համար պետք է օգտագործվի զրոյական արժեք: Նման մոտեցում
պետք է կիրառվի նույնիսկ այն դեպքում, եթե
բանկի վերլուծաբան մասնագետը վստահ է, որ
երաշխավորը համապատասխանում է երաշխավորության արժեքին: Բացի այդ բազելյան
հանձնաժողովը գտնում է, որ բանկը նախևառաջ
պետք է պահանջ ներկայացնի վարկի հիմքում
ընկած ակտիվների նկատմամբ և դրանցից
ստանա հնարավոր մաքսիմալ արժեքը, որից
հետո միայն դիմի երաշխավորին՝ ցանկացած

պակասուրդ լրացնելու համար: Իրականում
բանկերը սովորաբար դիմում են երաշխավորին
առաջին հերթին՝ փոխանակ պահանջ ներկայացնեն որևէ գրավային ակտիվի նկատմամբ:
Դա տեղի է ունենում այն պատճառով, որ
երաշխավորին դիմելու գործընթացն ավելի քիչ
ռեսուրսատար է, քան պարտապանի ակտիվներից որևէ արժեք ստանալը: Այս դեպքում
բացառություն կարող է լինել այն իրավիճակում,
երբ պարտապանը ունի ակտիվներ հենց բանկի
տիրապետության տակ, որոնք բացարձակ
իրացվելի են:
Եզրակացություն:
Ուսումնասիրելով
կապիտալի շուկայի և վարկային ռիսկի միջև
կապը, նկատելի է, որ այն բավականին խորն է, և
հետևաբար վարկային ռիսկի գնահատման և
կառավարման գործընթացներում չենք կարող
վերացարկվել կապիտալի շուկային ազդեցությունից: Այս հանգամանքը նույնպես ընդունելով
ի գիտություն կարող ենք ներկայացնել ոլորտի
արդյունավետությունը բարձրացնող նորարարական մոտեցում: Նման մոտեցման հիմքում
կապիտալի շուկայի և ֆինանսական շուկայի՝
մասնավորապես առևտրային բանկերի կողմից
իրականացվող վարկավորման գործընթացի
միջև կապն է: Երկու համակարգերն էլ ունեն
իրենց բնորոշ գծերը և առանձնահատկությունները, սակայն մենք ուշադրություն ենք
դարձնում արժեթղթերի շուկայի այն առանձնահատկության վրա, որ այստեղ գործարքները
ավելի քիչ ռիսկային են, քանի որ քլիրինգային
տների
գործունեությունը
նվազեցնում
է
բազմաթիվ ռիսկեր՝ գործարքի կողմերի համար
ստեղծելով
ավելի
վստահելի
միջավայր:
Արժեթղթերի շուկայում ձևավորվում է ընկերության կապիտալի իրական գինը, որը
անընդհատ և մոնիթորինգ չպահանջող ազդակ է
տվյալ ընկերության հետ համագործակցող
ցանկացած այլ սուբյեկտի համար՝ ինչպիսին
կարող է այս դեպքում լինել բանկը: Հետևաբար
արժեթղթերի շուկայի զարգացման դեպքում,
առևտրային բանկերի և արժեթղթերի շուկայի
միջև համագործակցությունը կարող է ունենալ
բարձր արդյունավետություն: Բանկային համակարգը հնարավորություն կունենա կապիտալի
շուկայից ստացվող վստահելի ազդակների
հիման վրա կայացնել վարկավորմանը վերաբերող որոշումներ: Այս դեպքում առևտրային
բանկերը կարող են խնայել իրենց ռեսուրսները,
որոնց միջոցով անհրաժեշտ էր կատարել
անհատական վերլուծություններ՝ միաժամանակ
ունենալով վարկային ռիսկի հաշվարկման համար պատրաստի տվյալներ: Նման փոփոխությունների և հետագա զարգացումների հետ
զուգահեռ կարող է կիրառվել նաև վարկերի
արժեթղթավորման գործընթաց, քանի որ
վարկերի արժեթղթավորումը կարող է ներ-
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կայացվել որպես ռիսկի փոխանցում կապիտալի
շուկային [1, p. 28]: Նման մեխանիզմը կարող է
նաև նախապայման հանդիսանալ, որպեսզի
բանկերը կրճատեն իրենց կողմից կիրառվող
սփրեդները՝ միաժամանակ անփոփոխ թողնելով
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5. Benzschawel, Terry Credit Risk Modelling - Facts,
Theory and Applications, 2012
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Abstract: In the modern financial system, data is constantly growing, and to make calculations for credit risk analysis,
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Ներածություն: Ժամանակակից բանկային
գործունեությունը
իր
մեջ
ներառում
է
էլեկտրոնային գործարքների մեծ ծավալներ,
ինչպես նաև նկատվում են վարկավորման
գործընթացին
մասնակցող
անձնակազմի
կրճատման միտումներ: Բանկերը շատ դեպքերում նախապատվություն են տալիս ավտոմատացված գործընթացներին և ավելի քիչ թվով
մարդիկ են ներգրավվում բանկային գործարքների՝ հատկապես վարկային դիմումների
դիտարկման համար: Այս դեպքում ռիսկ է
առաջանում, որ ռիսկ պարունակող գործարքները կարող են ավելի երկար ժամանակ
աննկատ մնալ՝ հետագայում մեծ կորուստներ
պատճառելով բանկերին: 2008 թվականի

ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի պատճառների ցանկում կարող ենք նաև կարևոր տեղ
հատկացնել վերջինիս: Տեղեկատվության ծավալների անընդհատ և պրոգրեսիվ աճի
պայմաններում՝ հաշվի առնելով նաև վերը նշված
գործոնները, անհրաժեշտություն է առաջացել
բանկային
համակարգում
ներդնել
նոր
գործիքակազմ, որը հնարավորություն կտա
խուսափել կամ նվազեցնել նշված ռիսկերը:
Նման խնդիրների լուծման համար մեծ
պոտենցիալ ունի «Big data» (մեծ տվյալներ՝
այսուհետ նաև BD) կոչվող տերմինը, որը
շրջանառության մեջ է մտել 21-րդ դարի սկզբին:
Այս տեխնոլոգիան
կարող
է կիրառվել
արտադրության, առևտրի, մատակարարման
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գործընթացների կազմակերպման, ապահովագրության, առողջապահության և այլ ոլորտներում, սակայն մեր նպատակն է հետազոտել և
բացահայտել, թե ինչպես և ինչ արդյունավետությամբ կարող է այն կիրառվել բանկային
համակարգում՝ տարբեր խնդիրների լուծման
համար՝ հատկապես վարկային ռիսկի կառավարման համար: Ուսումնասիրելով խնդրին
վերաբերող ժամանակակից գրականությունը,
պարզ է դառնում, որ խնդիրը ունի մեծ
կարևորություն, սակայն դեռևս առաջարկվող
լուծումների շարքում հայտնի չէ ակնհայտորեն
ամենաբարձր արդյունավետություն ունեցող
տարբերակը: Հետևաբար բանկային համակարգում այս տեխնոլոգիան հաճախ կիրառվում է
փորձնական տարբերակներով: Մեր հետազոտության նպատակն է հիմնավորել BD և հարակից տեխնոլոգիաների ու գործիքակազմերի
կիրառության անհրաժեշտությունը ՀՀ առևտրային բանկերում՝ բացահայտելով դրանց
առավելությունները և հնարավորությունները:
Գրականության ակնարկ: Ժամանակիկից
տեխնոլոգիաները
արագացող
տեմպերով
ներխուժում են տնտեսության բոլոր ոլորտներ:
Բանկային համակարգը նույնպես զերծ չի մնում
նման փոփոխություններից: Հետևաբար նման
հանգամանքը գրավում է բազմաթիվ տնտեսագետ հետազոտողների ուշադրությունը: Մի
շարք գիտնականներ դեռևս 2000-ական թվականների սկզբից իրենց ուշադրությունն են
հրավիրել բանկային համակարգում նորագույն
տեխնոլոգիաների կիրառման վրա և այժմ
արդեն ունեն բավականին հարուստ փորձ:
Մասնավորապես մեր հետազոտության իրականացման համար մեծ նշանակություն են ունեցել
հետևյալ աշխատանքները՝
1. Hassani Hossein, Huang Xu, Silva
Emmanuel, Digitalisation and Big Data Mining in
Banking, Big Data and Cognitive Computing,
2018 / 07 Vol. 2; Iss. 3: Այս աշխատանքում
հետազոտողները կարևորում են այն հանգամանքը, որ բանկային գործունեությունը համարվում է մեծ ծավալի տվյալներ պարունակող և
ինտենսիվորեն փոփոխվող համակարգ, այն
անընդհատ գրանցում է առաջընթաց՝ պայմանավորված նաև մեծ տվյալների օժանդակող
ազդեցությամբ: Տվյալների արդյունահանման
(Data Mining` այսուհետ նաև DM) տեխնոլոգիաների, մեծ տվյալների (Big Data` այսուհետ
նաև BD) վերլուծության գործիքների ուսումնասիրությունը մեծ կարևորություն ունի առևտրային բանկերի համար: Այս տեխնոլոգիաների
մշակման վերջնական նպատակն է մեծ ծավալի
տվյալներից առանձնացնել անհրաժեշտ և
կարևոր տեղեկատվությունը, օգտագործել այն՝
վերջնարդյունքում ապահովելով բանկի ավելի
արդյունավետ կառավարում, հաշվի առնելով

հաճախորդների պահանջմունքները: Այս հետազոտութունը
ներկայացնում
է
գիտական
առաջընթացի պայմաններում DM տեխնոլոգիայի
կիրառման
հնարավորությունները
բանկային համակարգում՝ ներկայացնելով BD
տվյալների կիրառությունը բանկային գործունեության տարբեր ոլորտներում՝ ըստ դրանց
մասնաբաժինների, որոնց մեջ մեծ բաժին ունի
ռիսկերի կառավարումը: Այն նպաստում է DM-ի,
BD-ի և բանկային համակարգի զարգացման
վերաբերյալ արժեքավոր պատկերացումների
կազմմանը:
2. Pérez-Martín A., Pérez-Torregrosa A., Vaca
M., Big Data techniques to measure credit banking
risk in home equity loans, Journal of Business
Research, 2018 / 2: Հետազոտությունում հեղինակները նշում են, որ ներկայումս տվյալների
այն ծավալը, որը կառավարում են ֆինանսական
ընկերությունները, այնքան մեծ է, որ կարող է
առաջացնել լուրջ խնդիրներ: Հետևաբար
անհրաժեշտություն է առաջանում լուծել այդ
խնդիրները: Այս խնդրի լուծումը հեղինակները
տեսնում են BD տեխնոլոգիաների կիրառման
մեջ: Այն կարող է կիրառվել ռիսկի խմբերի
սեգմենտավորման համար՝ մեծ ծավալի ֆինանսական և ոչ ֆինանսկան տվյալների շտեմարանների կիրառմամբ: Աշխատանքում BD
տվյալների մշակումը ներկայացվում է «Մոնտե
Կառլո» սիմուլյացիոն մեթոդի որոշ փորձերի
մշակման միջոցով: Բացի այդ, ներդրվել է նաև
գծային խառը մոդել (LMM): Սա վարկային
ռիսկի հաշվարկման համար նոր տեխնիկա է:
Հետազոտության արդյունքները ցույց են տալիս,
որ որ մեծ ծավալի տվյալների համար
անհրաժեշտ են BD տեխնիկա և ալգորիթմներ,
որոնք կարող են ավելի արագ և օբյեկտիվ
գնահատականներ տալ:
3. Rahman Nayem, Iverson Shane, Big Data
Business Intelligence in Bank Risk Analysis,
International Journal of Business Intelligence
Research 2015 / 07 Vol. 6; Iss. 2: Աշխատանքում
հեղինակները փորձի և տեսության համադրությամբ ներկայացնում են BD տեխնոլոգիաների
կիրառման հնարավորությունները բանկային
համակարգում՝ դիտարկելով այն «<Business
Inteligence» գործիքի (այսուհետ նաև BI) կիրառման տեսանկյունից: Հեղինակները քննարկել են
բանկային ոլորտում առկա մարտահրավերները,
որոնք կարող են լուծվել BD տեխնոլոգիաների
օգտագործման միջոցով: Հեղինակները ներկայացնում են գործիքների և տեխնոլոգիաների
համակցություն, որոնք կարող են օգտագործվել
իրական ժամանակում տվյալների մշակման
համար: Նման գործիքները կարող են նաև օգնել
բանկերին խարդախությունների հայտնաբերման և կանխարգելման, ինչպես նաև այլ
բանկային ռիսկերի վերլուծության գործում:
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Հետազոտության
մեթոդաբանություն:
Հետազոտական աշխատանքի իրականացման
համար որպես մեթոդական հիմք են ծառայել
վերլուծության մեթոդը և համեմատության
մեթոդը: Առաջինի միջոցով ուսումնասիրվում և
վերլուծվում են այն հանգամանքները, որոնք ի
հայտ են եկել ժամանակից տեխնոլոգիաներիև
փոփոխությունների՝ բանկային համակարգ
մուտք գործելու արդյունքում: Արդյունքում վեր
են հանվում խնդիրները, որոնք ունեն լուծման
կարիք: Համեմատության մեթոդի միջոցով
զուգահեռներ են տարվում նորարական մոտեցումները կիրառող և չկիրառող բանկային
համակարգերի միջև՝ մատնանշելով կոնկրետ
վնասները և օգուտները: Արդյունքում օգտագործված մեթոդաբանությունը հնարավորություն է տվել ուսումնասիրել կոնկրետ գործիքակազմի կիրառության ազդեցությունը վարկային
ռիսկի գնահատման, հաշվարկման և կառավարման վրա:
Վերլուծություն: Վարկային ռիսկի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ այն կախված է
պարտապանի և վարկի մի շարք բնութագրերից,
որպիսիք են վճարունակությունը, վարկի
տեսակը, մարման ժամկետը, վարկի գումարի
մեծությունը, գրավի առկայությունը, դրա որակը
և վարկավորման գործարքին, ինչպես նաև
վարկառուին բնորոշ այլ հատկություններ:
Բնութագրերը բազմազան են, ինֆորմացիան
մեծ ծավալների, որը կարող է ունենալ և
քանակական և որակական տեսք: Նման մեծ
ծավալի ինֆորմացիայի մշակումը անհատի
կողմից հնարավոր չէ, նույնիսկ ժամանակակից
տեխնոլոգիաներն են խնդիրներ ունենում նման
ծավալի ինֆորմացիայի մշակման ժամանակ:
Ավանդական
վարկավորման
մեխանիզմը
իրենից ենթադրում էր, որ վարկավորման
որոշման կայացման գործում մեծ նշանակություն ունի վարկային վերլուծավանի որոշումը,
որը երբեմն կարող էր սուբյեկտիվ լինել: Սակայն
այժմ
վարկի
հաստատումը
օբյեկտիվ
գործընթաց է, որը կախված չէ վերլուծաբանի
հայեցողությունից [2, էջ 2]: Այս պարագայում
խնդիրն այլ է: Անհրաժեշտություն է առաջանում
առավելագույն արդյունավետությամբ հիմնավորել նման օբյեկտիվ որոշման կայացումը, որը
կապված է մեծ ծավալի տվյալներից անհրաժեշտ
տեղեկատվության զտման և դրա ճիշտ
մշակման գործընթացների հետ: Այս խնդրի
լուծման համար կազմակերպությունները շարունակաբար ջանքեր են գործադրում բարելավելու
իրենց որոշումներ կայացնելու կարողությունները` օգտագործելով BI գործիքակազմը (4, էջեր
11-21): Բանկային համակարգում տվյալների մեծ
մասը կարող է անկանոն կառուցվածք ունենալ և
ամփոփվել հսկայական ծավալների մեջ: Բանկը
տվյալներ է ստանում բազմաթիվ աղբյուրներից:

Դրանք կարող են ստացվել բջջային գործարքներից, լրատվամիջոցներից, տեսանյութերից,
հսկողության սարքերից, աշխատակիցների
կողմից ստեղծված տվյալների շտեմարաններից,
արխիվներից և այլն: Հենց այս բոլոր տվյալների
համախումբն էլ կարող ենք անվանել BD: BD
տեխնոլոգիան իր մեջ կարող է ներառել բանկային ծառայություններից օգտվողների կողմից
կիրառվող գործողությունների տրամաբանությունները (օրինակ ստեղնաշարի օրինաչափությունները, սերվերներից ստացված տեղեկամատյանների ձևերը և այլն), որոնք կարող են
վերլուծվել՝ արդյունքում հնարավոր դարձնելով
հաճախորդի կասկածելի գործողությունների
բացահայտումը: Այսպիսով, ստացվում է, որ
օրինաչափությունների ճանաչումն ընկած է BD
վերլուծության հիմքում [3, էջ 61]:
Մեծ տվյալների ուսումնասիրության համար
մեծ նշանակություն ունի նեյրալ ցանցերի
կիրառումը (Neural Networks` այսուհետ նաև
NN): Սրանք մասնագետների կողմից մշակված
ծրագրեր են, որոնք կարող են բացահայտել
մարդու նյարդային համակարգի կառուցվածքը՝
կոնկրետ
գործողություններ
կատարելու
ժամանակ: Դրանք քարտեզագրում են մարդու
ֆիզիկական և վարքային օրինաչափությունները
և կարող են հեշտությամբ օգտագործվել անձին
նույնականացնելու համար: 2013 թ.-ի «Beehive:
Large-Scale Log Analysis for Detecting Suspicious
Activityin Enterprise Networks» վերնագրով
ուսումնասիրության մեջ՝ հեղինակները ներկայացնում են «Beehive» (Փեթակ) կոչվող
համակարգը, որը մշակելով տարբեր ցանցային
սարքերի՝ DHCP և VPN սերվերների, Windows
տիրույթում ստեղծված տվյալները հնարավորություն է տվել հայտնաբերել անոմալիաները: Մեխանիզմը հնարավորություն է տվել
օրական մշակել 200 միլիոն տեղեկամատյաններ՝
օգտագործելով կլաստերային ալգորիթմներ:
Տեղեկատվության մշակումից հետո հայտնաբերված շեղումները ավտոմատացված համակարգի միջողով փոխանցվում են մասնագետներին, ովքեր կարող են արդեն ուսումնասիրել
խնդիրը [3, էջեր 62-63]1: Նման մեխանիզմների
կիրառությունը ակնհայտորեն բանկերին կարող
է տալ մեծ օգուտներ՝ հնարավորություն տալով
անմիջապես արձագանքել ցանկացած փոփոխության, որը կարող է իր մեջ պարունակել որևէ
ռիսկ:
Բանկային համակարգում կիրառվող մարժայի վրա մեծ ազդեցություն ունեն հնարավոր
ռիսկերը և կորուստները: Նման հաշվարկների
իրականացման համար մեծ նշանակություն ունի
նախորդ տարիների փորձը: Իրականացված
1
Հեղինակների կողմից հղում է կատարվում [5] աշխատանքին:
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հետազոտության արդյունքում պարզ է դարձել,
որ տիպիկ ֆինանսական կազմակերպությունն
ամեն տարի կորցնում է իր եկամուտների 5%-ը
խարդախությունների պատճառով: Ներկայացնելով որպես բացարձակ թիվ, ստացվում է
տարեկան կանխատեսվող խարդախության
կորուստ `ավելի քան $ 3,5 տրիլիոն դոլար [3, էջ
65]2: Բնականաբար կազմակերպությունները
հաշվի են առնում այս հանգամանքը և յուրաքանչյուր տարի ներառում են այն իրենց
հնարավոր
կորուստներում՝
բարձրացնելով
մարժան: Վերջնարդյունքում ֆինանսական բեռը
փոխանցվում է նաև ոչ ռիսկային պարտապանին:
Բանկի
կողմից
արդյունավետ
մեխանիզմների կիրառումը հնարավոր կդարձնի
նման
կորուստներից
խուսափումը,
կամ
առնվազն այդ կորուստների նվազեցումը:
Առևտրային բանկերում BD տեխնոլոգիաների
օգտագործման հիմնական պատճառներից մեկն
էլ հանդիսանում է խարդախությունների
հայտնաբերումն ու կանխարգելումը: Այս տեխնոլոգիայի միջոցով բանկերը հնարավորություն
ունեն հզոր ծրագրերի օգնությամբ վերլուծություններ
կատարել,
իրականացնել
անընդհատ մոնիթորինգ, կանխատեսել ապագա
փոփոխությունները՝ ներառյալ պարտապանի
վարքագծային փոփոխությունները: Այս պարագայում տվյալների վերլուծության հիմքում BI-ն
է, որը մեծապես կապված է նաև ռիսկերի
քանակական գնահատման հետ:
2008 թ.-ի համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը առաջ բերեց նոր
մեթոդների մշակման անհրաժեշտություն և
արդյունքում ի հայտ եկավ ֆինանսաբանկային
համակարգի կարգավորման նոր փաստաթուղթ՝
Բազել III-ը: Ստեղծված իրավիճակից ելնելով
այս փաստաթուղթը ֆինանսական ընկերություններին
ներկայացնրեց
ավելի
խիստ
պահանջներ՝ հատկապես ռիսկերի գնահատման
և դրանց հիման վրա պահուստների ձևավորման
հետ կապված: Այս դեպքում վարկային ռիսկերի
գնահատման
ճշգրտության
բարձրացումը
առևտրային բանկերի համար դարձավ անհրաժեշտություն, որը կարող է բերել մեծ օգուտներ
[2, էջ 2]: Արդյունքում ստեղծվում է նոր
մեխանիզմների կիրառման համար նախադրյալներ` ինչպես պարտադրման մեխանիզմով,
այնպես էլ շուկայի պահանջներից ելնելով:
Վարկային ռիսկի տեսանկյունից այս ոլորտի
ուսումնասիրությունը մեծ կարևորություն ունի
բանկային համակարգի համար,
քանի որ
վարկային ռիսկը կազմում է ընկերության
ընդհանուր ռիսկի 60%-ը [2, էջ 3]:

Ինչպես արդեն նշվեց, վարկային ռիսկերի
հաշվարկման ավելի արդյունավետ մեխանիզմների ներդրման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է ոչ միայն շուկայական պայմանների
էվոլուցիայով, այլ նաև միջազգային նոր
ստանդարտների ի հայտ գալով: Այսպիսով 2018
թվականից սկսած «Ֆինանսական հաշվետվությունների 9-րդ միջազգային ստանդարտների»
(ՖՀՄՍ 9) ներդրումից հետո ֆինանսական
ընկերությունները ստիպված են հաշվարկել
հաջորդող 12 ամիսների ընթացքում դեֆոլտից
սպասվող վնասները [2, էջ 3]: Այս պարագայում
առևտրային բանկի կողմից կիրառվող ռիսկի
գնահատման ավելի բարձր արդյունավետություն ունեցող մեթոդի կիրառությունը հնարավորություն կտա խուսափել մեծ կորուստներից,
իրականացնել հաճախորդների ցանկալի թիրախավորում, տրամադրել ավելի բարձր որակի
վարկեր և արդյունքում ապահովել ընկերության
համար շահույթի բարձր մակարդակ:
Ինչպես արդեն նշվեց, տվյալների մեծ
ծավալից անհրաժեշտ տեղեկատվության հավաքագրումը նույնպես մեծ նշաակություն ունի
BD-երի շնորհիվ արդյունքի ապահովման
գործում: Այս տեսանկյունից անհրաժեշտ է
անդրադառնալ DM մեխանիզմի կիրառությանը՝
ներկայացնելով այն ավելի մանրամասն: Hassani
Hossein-ի, Huang Xu-ի, Silva Emmanuel-ի կողմից
իրականացված հետազոտությունը ներկայացնում է այս մեխանիզմի կիրառությունը ըստ
փուլերի (գծանկար 1) [1, էջ 2] 3:
Այս մեխանիզմը իրենից ենթադրում է
տվյալների շարունակական հավաքագրում և
վերլուծություն: Գործընթացն իրականացվում է
հաշվի առնելով նախորդ արդյունքները, առաջացած խնդիրներն ու թերությունները, ինպես
նաև հստակ սահմանվում է հետագա հետազոտության շրջանակները: Հետազոտությունները ցույց են տալիս որ DM գործիքակազմը
բանկերը օգտագործում են 3 հիմնական նպատակներով, որոնցից մեկը ռիսկերի կառավարումն է՝ 26% մասնաբաժնով [1, էջ 8]:
Հետևաբար ներկայացված գործիքակազմերի
համադրությունը վարկային ռիսկերի կառավարման տեսանկյունից ունի մեծ արժեք և
առևտրային բանկերի համար պետք է
հանդիսանա խորը հետազոտության առարկա:

2

Հեղինակների կողմից հղում է կատարվում [6] հետազոտությանը (եզրահանգումը ներկայացված է Summary of
Findings բաժնում՝ էջ 4):

3
Հեղինակները գծապատկերը ներկայացնելիս հղում են
կատարել [7] աշխատանքին:
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Գծանկար 1. DM մեխանիզմի կիրառության գործիքակազմը բանկային գործունեության համար

Հետազոտության ոլորտի
սահմանում
DM հայտերը բանկային
համակարգում

Որոնման բանալի բառեր.

Որոնման շրջանակները.

1. Բանկային գործունեության հետ
կապված

1. Տարածաշրջանի առաջատար ամսագրեր

2. DM տեխնիկայի հետ կապված

3. Google Scholar

2. Science Direct
4. Առաջատար գիտաժողովներ

Մեխանիկորեն առանձնացվող և արտահանվող հիմնարար
տեղեկատվություն
1. Օգտագործված DM տեխնիկա
2. Բանկային գործունեության շրջանակներում կիրառման ոլորտը
3. Օգտագործված ծրագրակազմ

Վերլուծություններ և վերանայում.
1. Նկարագրական վերլուծություններ
2.Վերանայում ըստ բանկային
գործունեության ոլորտների
3. Միտումներ, թերություններ և հետագա
հետազոտություն

4. Փորձի շրջանակները

Եզրակացություն:
Վերջին
երկու
տասնամյակներում
տարբեր
հետազոտությունների միջոցով համեմատվել են վարկային
ռիսկի գնահատման տարբեր մեթոդներ:
Սակայն կարող ենք նշել, որ առկա խնդիրները
դեռևս արդյունավետորեն չեն լուծվել: Դրա
մասնին են վկայում ՀՀ առևտրային բանկերում
առկա ժամկետանց վարկերի ծավալները
(քանակական
տվյալները
կներկայացվեն
հաջորդող
հետազոտություններում):
Այս
հանգամանքի հետ մեկտեղ մեծ թափով
ավելացել են նաև ուսումնասիրվող տվյալների
ծավալները: Ներկայումս բանկերի տիրապետած
տվյալների շտեմարանների ծավալն այնքան մեծ
է, որ անհրաժեշտություն է առաջացել լուծել այդ
խնդիրը
ժամանակակից
որևէ
մեթոդի
օգնությամբ: Այս խնդրի լուծումը կարելի է
գտնել BD տեխնիկայում, որը կարող է կիրառվել
նաև պարտապաններին և գործընկերներին ըստ
ռիսկերի խմբերի սեգմենտավորման համար:
Բացի այդ, հաշվարկային փորձերը ցույց են
տալիս, որ BD տեխնիկան և հարակից
ալգորիթմները հնարավորություն են տալիս
ավելի արագ և անաչառ գնահատականներ տալ
[2, էջ 2]: Մեծ տվյալների կիրառությունը
հնարավորություն է տալիս կայացնել ավելի
արդյունավետ որոշումներ՝ առանց մեծ ժամանակ կորցնելու: Այս տեխնիկան հնարավորություն է տալիս կանխատեսել, թե որ դեպքում
կազմակերպությունը ավելի քիչ ռիսկ կունենա:
Այս մեխանիզմը հնարավորություն է տալիս
նաև իրականացնել առանձին անհատների
համար վարքագծային վերլուծություններ, որը
բանկերին
հնարավորություն
է
տալիս
կանխատեսել սպասվող փոփոխությունները:
Նման մեխանիզմը ոչ միայն նվազեցնում է
ռիսկերը, այլ նաև հնարավորություն է տալիս
բանկերին
պատկերացում
կազմել
իր
հաճախորդների պահանջմունքների մասին:

Արդյունքում BD տեխնոլոգիաների կիրառությունը բերում է բանկային գործունեության
ընդհանուր արդյունավետության բարձրացման
և առաջարկվող ծառայությունների կատարելագործման: Այս մեխանիզմը բանկերին հնարավորություն է տալիս ավելի ճիշտ միջոցներ
ձեռնարկել ռիսկերի գնահատման և կառավարման ոլորտներում: Սա տեղի է ունենում,
քանի որ բանկերն՝ օգտագործելով այսպիսի
ինտեգրված տվյալներ, տիրապետում են հաճախորդների մասին ավելի բազմակողմանի
ինֆորմացիայի: Վստահաբար կարող ենք
եզրակացնել, որ BD, BI և DM տեխնոլոգիաները
և վերլուծության նոր գործիքները բանկային
ռիսկերի գնահատման և կառավարման համար
կապահովեն նոր հնարավորություններ:
Աշխատանքում ուսումնասիրվել է տվյալների ծավալների աճը բանկային համակարգում,
և ըստ դրա ռիսկերի հետ կապված նոր մարտահրավերները, որոնց բախվում է բանկային
համակարգը: Քննարկվել է մեծ քանակությամբ
տվյալների ընկալմանը, մշակմանը և պահպանությանը վերաբերող հարցեր՝ առաջարկելով
լուծումները: Աշխատանքում առաջարկվում են
գործիքներ և տեխնոլոգիաներ՝ որոնք հնարավորություն են տալիս մշակել մեծ ծավալի
տվյալներ առանց ժամանակային կորուստների
և բարձր արդյունավետությամբ:
Պետք է նշել, որ հիմնախնդրի հետազոտությունը լինելու է շարունակական, որի նպատակն
է լրացնել առկա բացթողումները և կատարելագործել առաջարկվող լուծումները:
Օգտագործված գրականության ցանկ
1. Hassani Hossein, Huang Xu, Silva Emmanuel,
Digitalisation and Big Data Mining in Banking, Big
Data and Cognitive Computing, 2018 / 07 Vol. 2; Iss.
3

117

2. Pérez-Martín A., Pérez-Torregrosa A., Vaca M., Big
Data techniques to measure credit banking risk in
home equity loans, Journal of Business Research,
2018 / 2
3. Rahman Nayem, Iverson Shane, Big Data Business
Intelligence in Bank Risk Analysis, International
Journal of Business Intelligence Research 2015 / 07
Vol. 6; Iss. 2:
4. Schlesinger P. A., Rahman N., Self-service business
intelligence resulting in disruptive technology. Journal
of Computer Information Systems, 56(1), 2015, p. 11–
21.
5. Yen, T. F., Oprea, A., Onarlioglu, K., Leetham, T.,
Robertson, W., Juels, A., & Kirda, E. (2013).
Beehive: large-scale log analysis for detecting
suspicious activity in enterprise networks. Proceeding

of the 29th Annual Computer Security Applications
Conference (ACSAC ‘13), New York, NY, USA (pp.
199-208). ACM. doi:10.1145/2523649.2523670
6. ACFE REPORT TO THE NATIONS ON
OCCUPATIONAL FRAUD AND ABUSE, 2012
GLOBAL FRAUD STUDY
7. Amani, F.A.; Fadlalla, A.M. Data mining
applications in accounting: A review of the literature
and organizing framework. Int. J. Account. Inf. Syst.
2017, 24, 32–58.

118

Сдана/Հանձնվել է՝ 20.07.2021
Рецензирована/Գրախոսվել է՝ 27.07.2021
Принята/Ընդունվել է՝ 02.08.2021

Регион и мир, 2021, № 5

Концепция переориентации инвестиционной политики
пенсионных фондов РА в инфраструктурные проекты
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Ключевые слова: инфраструктурные проекты, государственно частное партнёрство,
секьюритизация, пул базовых активов, ценные бумаги обеспеченные базовыми активами.
ՀՀ կենսաթոշակային ֆոնդերի ներդրումային քաղաքականությունը
ենթակառուցվածքային ՊՄԳ ծրագրեր վերակողմնորոշելու հայեցակարգը
Քարիմյան Դ. Վ.
3-րդ կուրսի ասպիրանտուրա Ռուս-հայկական (Սլավոնական) համալսարան
Տնտեսագիտություն և Ազգային տնտեսության կառավարում
Survex Consulting-ի ֆինանսական մենեջեր (Երևան, ՀՀ)
davit.karimyan96@gmail.com
Ամփոփում. Հոդվածում դիտարկվել է կենսաթոշակային ֆոնդերի ներդրումային քաղաքականության
նպատակադրման փոփոխությունը, ուղղված՝ ՀՀ ենթակառուցվածքային ծրագրերում
ներդրումների
ընդլայնմանը: Առաջարկվել է հատուկ ներդրումային պլատֆորմ ՝ պետական մասնավոր գործընկերություն
ենթակառուցվածքային ծրագրերում ներդրումների համար: Նման ներդրումային պլատֆորմը ուղղված կլինի
ռիսկի ու եկամտաբերության օպտիմալ հարաբերակցության ապահովմանը, ներդրումների սպասարկման
համար դրամական հոսքերի կայունությանը, չեզոքացնելով էկզոգեն անբարենպաստ ազդեցությունները և
գնաճից պաշտպանվածությանը: Կենսաթոշակային ֆոնդերի համար ՊՄԳ ծրագրերի արդյունավետ
կառուցման նպատակով դիտարկվել են նաև ՊՄԳ ծրագրերի պետական աջակցության ձևաչափերը:
Ներդրումների արդյունավետ ներգրավման և հուսալիության նպատակով առաջարկվել է ՊՄԳ ծրագրերում
ներդրումների կառուցվածքային ֆինանսավորումը՝ ակտիվների արժեթղթավորմամբ մատրիցով: Դիտարկվել
են արժեթղթավորման տարբեր փուլերում ռիսկերի կանխարգելման մեխանիզմները: Մանրամասն քննարկվել
են արժեթղթավորման բազային ակտիվների պորտֆելում ակտիվի ներառման չափորոշիչները, ինչպես նաև
բազային ակտիվների դասումը ֆինանսական և ոչ ֆինանսական խմբերի:
Հանգուցաբառեր՝
ենթակառուցվածքային
ծրագրեր,
պետական
մասնավոր
գործընկերություն,
արժեթղթավորում, բազային ակտիվների փուլ, ակտիվներով ապահովված արժեթղթեր
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Summary. The article discussed the shifting of the goal setting in investment policy of pension funds, aimed at
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Трудный пост военный и продолжающийся
ковидный период в РА, начиная с конца 2020 г. в
кратко- и средне- долгосрочной перспективе
ставит очень много проблем в государственной
экономической политике Армении. Вызваны
они, в основном, резким повышением потребности разнообразных социальных выплат. По
сути, на государственный бюджет страны
«надета смирительная рубашка» по части капитальных расходов, тем самым значительно
подавляется финансирование инфраструктуры,
жизненно важной для экономического роста
страны.
На этом фоне важна следующая постановка:
можно ли решить одновременно две проблемы:
а) произвести серьезную реконструкцию и
модернизацию многих объектов промышленной,
городской, сельской и социальной инфраструктуры; б) выявить требуемые для этого
инвестиционные ресурсы, без большой нагрузки
на государственный бюджет, и тем самым
смягчить рост валового государственного долга,
который по апрельскому прогнозу 2021 г. МВФ,
достигнет в в конце 2021 г. 69,9% ВВП (с 62,8%
ВВП в 2020 г.) [1], а по прогнозу «Fitch» к
концу 2021 г. достигнет пика в 67,6% ВВП1.
Остро востребованные в РА инвестиционные ресурсы в основном находятся в пенсионных фондах, но тем не менее они прямо не
направляются в реальный сектор и в т. ч. на
строительство, реконструкцию и модернизацию
инфраструктуры. В начале 2021 г. в структуре
инвестиционных вложений пенсионных фондов
РА 31 процентов приходилось на иностранные
инвестиционные фонды, 31 процентов на
денежные средства и депозиты в банках, 30
процентов на государственные облигации и
только 8 процентов вложений размещены в
других облигациях (примерно схожая картина и
в прошлые годы) [3]. Из этих 8-и процентов
львиная доля приходиться на облигации выпущенные коммерческими банками РА. Таким
образом, лишь ничтожная часть инвестиций
направляется прямо в реальный сектор, из
размещенных в РА средств (без учета гособлигаций, примерно - 36 процентов) в реальный
сектор вложения поступают опосредовано через
финансовый сектор по депозитам и по облигациям выпущенными коммерческими банками
РА.
Таким образом, насущная проблема для
страны это кардинальная переориентация концепции инвестиционных вложений пенсионных
фондов на развитие инфраструктуры РА, что
1
По прогнозу Fitch госдолг Армении в 2021 году достигнет
пика в 67,6% ВВП [2].

требует разработки действенных финансовых
инструментов, без которых такое требование
нереалистично.
Обоснованность концепции инвестиций
пенсионных фондов в инфраструктуру, с точки
зрения выгоды для экономики очевидна. При
такой постановке сомнения не должны вызывать
выгоды с позиции пенсионных фондов,
поскольку ставить под угрозу накопления
предназначенные для будущих пенсий даже под
самыми благими намерениями недопустимо.
Помимо политических и экономических
выгод для инвестиций пенсионных фондов в
инфраструктуру, в пользу последних в научной
литературе экспертами выделяется шесть
основных критериев: (1) четкое соответствие
между долгосрочным горизонтом зрелости
инфраструктурных проектов и портфелем
пенсионных фондов или длительные сроки
погашения с учетом долгосрочных горизонтов
институциональных инвесторов; (2) стабильная
стоимость инфраструктурных активов связанная
с тенденцией их функционирования в режиме
естественных регулируемых монополий или
олигополий, с пониженной или нерыночной
конкуренцией, что приводит к более стабильному портфелю; (3) низкая корреляция между
активами в инфраструктурных проектах и др.
финансовыми активами в портфеле пенсионных
фондов, которые обычно отслеживают превратности экономического цикла; (4) инфраструктурные активы привлекательны с точки зрения
характеристики риск-доходность (желаемый
компромисс между риском и доходностью), (5)
инфраструктура
обеспечивает
защиту
от
инфляции; (6) инфраструктурные активы
обладают большей стабильностью денежных
потоков после завершения проекта [4].
В международной практике, очевиден ещё
один немаловажный фактор выраженный в том,
что существующая потребность в финансировании инфраструктуры, сталкивается с бюджетными ограничениями правительств, а коммерческие банки не могут инвестировать в такие
активы из-за ограничения финансового регулирования (банки столкнулись с ограничениями
Базеля III, в частности, с положением о
требованиях к капиталу (CRR)). На этом фоне,
общая тенденция состоит в том, что все страны
по всему миру вводят нормативные изменения, с
тем чтобы разрешить или увеличить инвестиции
пенсионных фондов в инфраструктуру. С этой
целью Европейская комиссия поставив вопрос
со финансирования инфраструктуры со стороны
частного сектора, пришла к выводу, что
страховые и пенсионные фонды идеальные
кандидаты для такого финансирования. Экспер-
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ты отмечают, что в некоторых странах многие
пенсионные фонды инвестируют от 10 до 31
процентов своих портфелей даже в не
котирующиеся на бирже инфраструктурные
активы [5].
Для сравнения отметим, что в Армении
инвестиционная деятельность коммерческих
банков довольно жестко ограничена прямо
законом РА «О банках и банковской деятельности». Согласно статье 35, банкам без
предварительного согласия центрального банка
запрещается осуществление таких сделок и
операций, в результате которых участие банка:
а) составляет 4,99 процентов и более участия в
уставном фонде другого лица; б) превышает в
уставном фонде одного лица 15 процентов
общего капитала данного банка; в) превышает в
уставных фондах всех лиц 35 процентов общего
капитала данного банка [6].
Для инвестиций пенсионных фондов в
реальный сектор и в инфраструктуру РА
недостаточно констатации такой необходимости,
для реализации этого требуется одновременное
решение нескольких задач: во-первых, выявление целевых эффективных проектов инфраструктуры, во-вторых, разработка действенной
институциональной платформы, механизмов и
финансового инструментария для такого инвестирования, в третьих, выработки определённых
государственных гарантий, что в комплексе
позволит без особых проблем привлечь пенсионные фонды РА для инвестиций инфраструктурных проектов РА.
Действенной платформой для инвестиций
пенсионных фондов в инфраструктуру должны
стать
проекты
государственно
частного
партнерства (ГЧП). Для пенсионных фондов РА
инвестиции в проекты ГЧП могут открыть новые
реальные возможности инвестиций с высокой
доходностью и приемлемым риском. Инвесторы
могут получить привлекательную текущую
прибыль с существенной премией по сравнению
с государственными облигациями с выгодой от
стабильной стоимости капитала, полученной из
долгосрочных контрактов с фиксированной ценой от государства. В РА есть много
неиспользованных инвестиционных возможностей, которые могут быть интересны для
пенсионных фондов в виде проектов ГЧП, в том
числе по направлениям: возобновляемой энергетики, водоснабжения, недвижимости, жилья,
здравоохранения, высоких технологий и других.
Предложенная постановка дает возможность: а) реализовать в РА новые инвестиции в
инфраструктуру и поддержать имеющуюся, и
при этом не брать на себя новые долги,
пенсионные фонды могут быть основным

источником капитала для таких инвестиций; б)
приобретая активы ГЧП пенсионные фонды
могут обеспечить маневренность бюджета РА в
крупных инфраструктурных проектах; в)
инфраструктура финансируемая ГЧП создает
экономические выгоды, включая занятость в
строительстве, при том что владение и
управление проектами осуществляется частным
партнером. Как показывает канадский опыт
основными препятствиями, с которыми могут
столкнутся пенсионные фонды в РА это
небольшой размер, и политический риски
проектов ГЧП [7].
Для эффективного построения проектов
ГЧП для пенсионных фондов государственная
поддержка должна включать гарантии для тех
рисков, которыми государство управляет лучше,
чем частные инвесторы, и для дополнения
проектов, которые жизнеспособными экономически, но не финансовом плане. Эти механизмы
действенны, поскольку риски не управляемы для
частных инвесторов берет на себя государственный партнер.
Финансовая поддержка по проекту может
включать:
- выделение государственным партнером
средств в денежной или иной форме в виде
субсидий, грантов, например, для финансирования
строительства, приобретения земли,
предоставления активов, компенсации затрат на
участие в торгах и других;
- инвестиции в акционерный капитал в
формате, предоставление средств в форме
займов проекта;
- предоставление преференций по налогом,
сборам другим платежам, в виде налоговых
каникул или полного освобождения
от
налоговых обязательств;
- финансирование оплаты тарифов или
повышение тарифов, которые должны оплачиваться некоторыми или всеми потребителями, к
примеру проекты
водо- газо- и электроснабжения, чтобы снизить риск спроса, который
несёт управляющая проектом компания.
Кроме прямых механизмов содействия
правительство может также предоставить
условные механизмы, что означает, что взамен
предоставления финансирования, правительство
берет на себя определенные условные обязательства, обеспечивает к примеру: а) возмещение от неплатежей со стороны государственных органов, недополученных доходов или
перерасхода средств; б)
страхование; в)
гарантии по рискам долговых обязательств в т.
ч. обязательства конечного покупателя, сбора
тарифов, уровня обменных курсов и не
конвертируемости
национальной
валюты,
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уровня спроса на услуги, компенсацию за выход
и др.; г) хеджирование рисков процентных
ставок или цен на товары; или поддержка уровня
доходов по формату: обещание ссуды управляющей компании для компенсации недополученной выручки, достаточной для погашения
обязательств по обслуживанию долга, при
получении по проекту только краткосрочного
финансирования, выдача гарантии правительства
по предоставлению займа с заранее оговоренной
процентной ставкой на определенную дату в
будущем.
Для пополнения нехватки инвестиционных
ресурсов в программах ГЧП эффективным
механизмом является структурное финансирование по формату секьюритизации активов.
Проекты инвестиций инфраструктуры с
секьюритизацией активов для финансирования
ГЧП предназначенные для инвестирования
пенсионных фондов в РА, в первую очередь,
дадут возможность: а) привлечь инвестиции с
рынка капитала на матрице превенции рисков,
что чрезвычайно важно для пенсионных фондов;
б) трансформировать имеющиеся имущественные активы и будущие потоки доходов в
ликвидные денежные активы, б) диверсифицировать и обеспечить гибкость финансирования
и предотвратить её возможные сбои, г) управляющей компании ГЧП не принимает на себя
новых обязательств, а конвертировать свои не
ликвидные активы в ликвидные денежные
средства для успешного старта или продолжения
программы капитальных вложений.
Следует отметить, что внедрение инвестиционной матрицы для пенсионных фондов с
секьюритизацией активов программ ГЧП,
приведёт к мультипликативному эффекту, мобилизуя далее ресурсы страховых компаний,
инвестиционных фондов, банков, тем самым,
стимулируя
развитие
армянского
рынка
капитала.
Предпосылкой для внедрения и реализации
в РА секьюритизации ценных бумаг по проектам
ГЧП является наличие соответствующего законодательства, это – закон РА «О государственно
частном партнёрстве», закон РА «О секьюритизации активов и об обеспеченных активами
ценных бумагах», который является американской моделью секьюритизации. Ниже
представлены
ключевые
методологические
особенности и подходы для реализации в РА
инвестиционной платформы пенсионных фондов
для вложений в секьюритизированные ценные
бумаги по программам ГЧП.
При разработке и внедрение инвестиционной матрицы для пенсионных фондов с
секьюритизацией активов программ ГЧП

предлагается придерживаться классической
схемы секьюритизации, и одновременно на
каждом этапе секьюритизаци превентивно
урегулировать (или отсечь) влияние возможных
рисков. Следует учесть, что проблемы
секьюритизации разделяются на общие, вне
зависимости от рынка капитала страны, и
частные, связанные с особенностями рынка
страны.
На первом этапе секьюритизации компания
инициатор заинтересованный в вовлечении
инвестиций должен аккумулировать пул базовых
активов; на втором этапе компания инициатор
секьюритизации СПК переведёт (продаст) пул
селективно подобранных базовых активов
целевой компания по секьюритизации активов «SPV» (Special Purpose Vehicle); на третьем
этапе «SPV» выпустит свои собственные ценные
бумаги, обеспеченные базовыми активами и
предстоящими потоками денежных средств по
ним; на четвертом этапе должно быть
реализовано размещение обеспеченных ценных
бумаг среди пенсионных фондов. Последние
будут уверены в получении инвестиционного
дохода и их погашении, т. к. источники доходов
генерируются от базовых активов и к тому же
эмиссия будет гарантирована правительством
РА, т. е. эти активы имеют двойную защиту; на
пятом этапе, компания «SPV» переводит выручку полученную от эмиссии специальной компании «SPV» инициатору проекта – «СКП» и ведет
обслуживание выпущенных ценных бумаг для
инвесторов, в течение всего срока.
Следует указать, что основные проблемные
вопросы секьюритизации возникают в представленных выше четырёх этапах, в связи с чем
подробно рассмотрим механизмы реализации и
превенции рисков на этих этапах.
Важно констатировать, что такие проблемы
не возникли при реализации первого пилотного
проекта секьюритизации проведённой в РА при
содействии «Программы финансирования экономического развития» (FED) агентства «US AID»
в 2015 [8]. В пилотной программе по существу,
не возникало двух особо проблематичных
вопросов это, во-первых, необходимость
селекции однородных базовых активов (assetbacked securities - ABS) и, во-вторых, налогообложение процентных доходов от базовых
активов (доходы по ним не подлежат
налогообложению), поскольку в основе секьюритизации были однородные ипотечные кредиты
(пяти
кредитных
организаций
РА).
В
Центральном банке РА был зарегистрирован
«Первый фонд секьюритизации кредитного
портфеля» для секьюритизации выпуска ценных
бумаг, обеспеченных активами в соответствии с
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законом РA «О секьюритизации активов и об
обеспеченных активами ценных бумагах» [9].
Одним из ключевых условий пилотной
программы для повышения инвестиционной
привлекательности была гарантия, предоставленная «FED USAID», собственникам инвесторам облигаций в размере 50 процентов от
основной суммы. Среди основных инвесторов
этих ценных бумаг были управляющие
пенсионными фондами и банки РА.
Опыт реализованной в РА пилотной
программы довольно ценный, но он сильно
отличается от предлагаемой секьюритизации
проекта по ГЧП, в частности, по своей цели,
типу, базовым активам и характеру. Один из
основных вопросов сводится к селекции базовых
активов и их доходности. В пилотном проекте
базовые активы были совершенно однородны, а
их доходность обеспечивалась процентной
маржой между ипотечными кредитами и
выпущенных ценных бумаг с обеспеченных
активами.
В случае проектов ГЧП с секьюритизацией
активов проблема сводится к марже приведенных затрат на единицу инвестиций и банковской
процентной ставкой. Основным критерием
количественного обоснования сделки секьюритизации в рамках программ ГЧП следует
рассматривать приведенную сумму затрат на
единицу базовых активов, a сопоставимoй
базой – рыночную процентную ставкой по
кредитам банков. В том случае, когда сумма
стоимости требуемых затрат секьюритизации на
единицу базовых активов выше, чем процентная
ставка банка, секьюритизация теряет свой
смысл, т. к. целесообразно взять банковский
кредит.
Регулирование процесса секьюритизации
ставит много специфичных вопросов к деятельности и транзакциям «SPV», которая должна
создаваться исключительно для целей секьюритизации (как это имело место в пилотной
программе). «SPV» должна быть юридически и
экономически независимой, с минимальным
уставным капиталом, без громоздкого штата
сотрудников, для минимизации своих затрат, она
не должна преследовать цели получения прибыли. Цель компания «SPV» эмиссия обеспеченных активами ценных бумаг, направление
вырученных из этого средств на оплату
купленных базовых активов и обслуживание
эмитированных ценных бумаг. Эмитент «SPV» к
тому же должен иметь активную роль в
проведении селекции ликвидных и стабильных
базовых активов, которые она приобретает у
компании инициатора (СКП), и создает пул
базовых активов секьюритизации. Юридически

передача портфеля базовых активов должна
осуществляться в форме договора куплипродажи, поскольку этим в дальнейшем пресечь
влияние на эмитента «SPV» возможного риска
неплатежеспособности инициатора СПК.
Превенция рисков на этапе передачи
базовых активов от инициатора СПК к эмитенту
«SPV» требует, чтобы после сделки, компания
инициатор СПК функционально оставалась
ответственна за сбор выручки от поступлений
базовых активов, хотя юридически эти активы
уже не будут принадлежать ему (они проданы),
и их учёт будет вестись на забалансовом счету
компании продавца - инициатора (СПК). Такая
превентивная мера обоснована тем, что компания «SPV» функционально будет сконцентрирована на эмиссии, размещении и обслуживании
секьюритизированных ценных бумаг и, по сути,
является агентом инвесторов и при малом штате
вряд ли сможет эффективно вести текущие
операции по сбору выручки с базовых активов.
Данный вопрос требует юридического оформления, а именно заключения специального
договора на обслуживание (на коммерческой
основе), подписываемый между инициатором
«СКП» и эмитентом «SPV». По этому же
договору компания инициатор – «СКП» на,
также будет регулярно представлять отчет
компании «SPV», информируя о задержках
выплат, о фактически невыплатах и предпринимаемых мерах, в частности, подключения
механизмов гарантии со стороны государственного партнёра.
При эмиссии обеспеченных ценных бумаг
со стороны «SPV» превенция рисков требует: 1)
чтобы для матрицы инвестиций пенсионных
фондов проспект эмиссии обеспеченных
облигаций имел особую пометку – «эмиссия
гарантирована правительством РА»; 2) на этапе
генерации базовых активов «SPV» смогла
приобретать базовые активы у нескольких компаний, для обеспечения требуемого масштаба
сделки.
Государственная гарантия должна быть
предоставлена: а) в случае делистинга ценных
бумаг, выпущенных на основе секьюритизации,
б) в случае прекращения программы ГЧП, в) в
случае судебных исков с к компании инициатора
СПК, хотя в последнем случае «SPV» может
назначить заменяющего агента по обслуживанию базовых активов. Задача в том, что
вступление в схему указанного нового агента
повысит общие затраты секьюритизации, но
этим будет нивелировано воздействие указанного риска.
Как было указано, на первом этапе
секьюритизации компания инициатор заинтере-
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сованный в вовлечении инвестиций аккумулирует пул базовых активов и в нём активно
участвует «SPV». Ключевое требование к
базовым активам это однородность и наличие
по ним стабильных предсказуемых денежных
потоков, подтвержденных прогнозом рынка и
фактическими результатами.
Механизм и превенция рисков требует при
аккумулировании базовых активов исходить из
принципа селекции однородных активов
(homogeneous pool of assets). В РА для обеспечения масштабов сделки (очень важный фактор
для проведения проекта по секьюритизации),
возможен набор разных активов и даже
субординированных активов, но опять же они
должны быть сгруппированы в однородных
подгруппах. При подборе разных базовых
активов рекомендуется сгруппировать их в
финансовые и не финансовые активы, а следовательно, компания «SPV» в рамках одного
выпуска может эмитировать два класса ценных
бумаг с разными обеспеченными активами
ценных бумаг: а) обеспеченные финансовыми
активами, и б) обеспеченные не финансовыми
активами. Вторая группа по условиям эмиссии
может быть равна или субординирована к более
предпочтительной первой группе (финансовые
активы более однородны, процентные доходы по
ним не вызывают налоговых обязательств).
Вопрос субординации должен решатся в каждом
конкретном случае, исходя из критерия
получения плавных доходов генерируемых от
базовых активов.
Таким образом пул или базовый портфель
активов секьюритизации может быть поделен на
транши: с держателями или инвесторами
«старшего долга» и «субординированного»
долга. «Старшие» транши подлежат погашению
в первую очередь, а «субординированные»
транши не гласно покрывают убытки, защищая
денежные потоки «старших» траншей. Субординированные или «младшие» по отношению
к нормальным облигациям создают дополнительные риски для держателей, но одновременно
обеспечивают повышенную доходность.
Для оценки однородности пула базовых
активов «Банк международных расчетов» (BIS)
предлагает учитывать тип, правомочия и валюту
активов [10]. В плане ключевых правовых требований при секьюритизации базовых активов,
следует обратиться к критериями «Международной финансовой корпорации» Всемирного
банка, представленных ниже [11].
Согласно этим критериям с правовой точки
секьюритизировать можно только те активы
которые можно передать. Любые препятствия
для фактической передачи - например, запреты

уступки дебиторской задолженности или защиты
данных или правила банковской тайны, если они
могут ограничивают эту передачу, в целом,
уменьшают
объём
активов
подлежащих
секьюритизации.
Трансфер активов не должен быть слишком
дорогим или обременительным. Например,
любые громоздкие требования к процедуре,
такие как необходимость уведомления должника
об уступке, или необходимость регистрирования
передачи, могут увеличить транзакционные
издержки уменьшить и объем секьюритизации.
Уступка задолженности должна быть возможна
без уведомления должника. Для реализации
таких предписаний потребуются некоторые
дополнения в Гражданском кодексе РА,
касающиеся исключительно базовых активов
секьюритизации.
Компании инициатору должно быть
разрешено обслуживать секьюритизированные
активы для покупателя – компании «SPV» (о
котором нами было указано).
Компании «SPV» должна иметь возможность эффективно обеспечивать соблюдение
своих прав собственности в отношении секьюритизированных активов и при необходимости,
иметь возможность назначить резервного
обслуживающего лица.
Стороны должны иметь возможность
заключать эффективные механизмы обеспечения
безопасности, обеспечивать повышение качества
заимствования, снижать возможность наложение
рисков. Обеспечение безопасности должно быть
прозрачным и относительно эффективным.
С целью обеспечения снижения риска
неплатежеспособности
эмитента,
стороны
должны согласовать между собой договоренность об отказе от конкуренции, положения о
регрессных
требованиях
принудительного
исполнения.
Важно правовая регламентация и вступление в силу соглашения о субординации.
Например, в случае несостоятельности эмитента
в силу должно вступить положение согласно
которому права инвесторов (с обеспеченными
активами) в «младшем» транше ценных бумаг,
были субординированы к правам инвесторов
«старших» траншов.
Возможность осуществления реальной
продажи: продажа и передача активов, подлежащих секьюритизации, должны быть необратимыми. На него не должно влиять неплатежеспособность компании инициатора. В частности,
он не должен подвергаться повторной оценке
или отмене сделки по неплатежеспособности.
Данный критерий, указанный «Международной
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финасовой корпорацией» пожалуй неоднозначен
и вызывает возражения.
Исходя из вышеуказанного обязательными
критериями для базовых активов должны быть:
a) соответствие законодательным требованиям
для операций с этими активами. Сделка по
контракту с базовым активом должна быть в
юридическом плане действенной и законной,
заемщик должен выполнить свои обязательства
по контракту; в т. ч. условия платежа, указанные
в нём, должны быть выполнимы, исполнение
должником своих платежных обязательств не
подлежит к какой либо компенсации или
основанию для не исполнения обязательств. К
базовым активам секьюритизации следует
исключить
предъявление
юридических
требований от третьей стороны, они не должны
попасть под защитные требования должника; б)
возможность их идентификации подразумевает
четкое название и другие характеристики; в)
способность генерировать независимые и
предсказуемые денежные потоки; г) долгосрочная окупаемость присущая этим активам и
одновременно
способность
обеспечивать
устойчивые денежные потоки.
Как было указано выше базовые активы
могут быть финансовыми и не финансовыми
активами. В финансовые активы входят – акции,
облигации и др. ценные бумаги; фьючерсы,
опционы, свопы и др. производные финансовые
инструменты; любые права требования и счета
и; долговые обязательства в т. ч. кредиты и
депозиты; лизинговые контракты; векселя др.. В
не финансовые активы входят активы с правом
собственности или имущественные права, в
частности, недвижимость или имущественные
права организации, к примеру требования по
аренде, трасты, дебиторская задолженность
организации, причем для последних делаются
очень строгие оговорки или они вовсе не
допускаются.
При секьюритизации ценных бумаг ГЧП к
базовым активам (ABS); должны присоединены
или приравнены будущие базовые денежные
потоки (Future Flow Securitisation), к примеру,
оговоренные бюджетные фискальные субсидии.
Этим расширяется пул или портфель базовых
активов, с ожидаемыми стабильными денежными потоками.
Исходя из важности имплементации структурного финансирования и его отдельных сегментов, в частности, проведения эффективной
селекции базовых активов секьюритизации
целесообразно, чтобы уполномоченные государственные орган (органы) правительства РА и
центральный банк РА совместно приняли бы
особый регулирующий документ с руководством

применения, касательно процесса секьюритизации (такая практика совместного регулирования правительства и центрального банка имеется). Принятие этого совместного документа
обосновано тем, что вопрос касается также налоговых вопросов, и следовательно, полномочия
центрального банка РА здесь строго ограничены.
В целом данной совместной регуляции правительства и центрального банка целесообразно
отразить: а) подходы и методологию обоснования проектов ГЧП, критерии для предпочтительных проектов, типовые формы контракта
ГЧП; б) порядок получения финансовой поддержки частным партнёром из фонда программы
развития ГЧП; в) механизм финансирования
ГЧП, включая: 1) типовой механизм эмиссии
ценных бумаг без обеспечения и эмиссии с обеспеченными активами, особенности их проспекта
эмиссии, 2) финансирование секьюритизации
активов, 3) требования к базовым активам
секьюритизации и процедура их оценки, 4)
механизм обслуживания обеспеченных ценных
бумаг; г) налогообложение транзакций и
участников схемы секьюритизации.
По нашей оценке внедрение предложенной
платформы по инвестированию пенсионных
фондов в инфраструктурные проекты ГЧП,
позволит за 3-4 года сформировать у пенсионных фондов такой портфель
на сумму
примерно 100 млрд. драм или 25 процентов от
всех активов пенсионных фондов, и тем самым
существенно повысить манёвренность государственного бюджета по другим направлениям
капитальных вложений.
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Пути совершенствования текущих активов в системе финансового управления
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Аннотация. Обеспечение устойчивых темпов роста в коммерческих организациях непосредственно зависит от
эффективных решений финансового менеджмента. Одним из важных направлений в этом отношении является
эффективный контроль над текущими активами, а также разработка и применение новых и качественно иных
подходов к финансовому управлению ими. В ходе повседневной деятельности управленческий персонал
коммерческой организации вынужден принимать правильные решения в рамках оперативного управления,
решая ряд ключевых вопросов, наиболее важным из которых является целевое и равномерное использование
ресурсов. Регулирование спроса на оборотный капитал - сложный процесс, требующий соответствующих
рассуждений, а также необходимо учитывать отрасль деятельности организации и технологические
особенности. В рамках данной статьи, подчеркивая роль управления текущими активами в общей системе
финансового менеджмента, в результате проведенных нами теоретических и практических исследований, были
вдвинуты пути совершенствования.
Ключевые слова: оборотный капитал, текущие активы, оборот, путь, дебиторская задолженность, оперативная
фаза, финансовый менеджмент, коммерческая организация, запасы.

Way of Improving Current Assets in the System of Financial Management
Baboyan Kh. L.
PhD candidate at the Institute of Economics after M. Qotanyan of the National Academy of Sciences of the
Republic of Armenia, Candidate of Economics (Yerevan, RA)
xach-baboyan@mail.ru
Abstract. The ensuring of sustainable growth rates in commercial organizations is directly dependent on effective
financial management solutions. One of the important directions in this regard is the effective control of current assets
and the development and application of new and qualitatively different approaches to financial management thereof. In
the course of their day-to-day activities, the management staff of a commercial organization is forced to make the right
decisions within the scope of operational management, by addressing a number of key issues, the most important of
which is the targeted and equitable use of resources. The regulation of the demand for working capital is a complex
process, which requires appropriate reasonings. Besides, it is necessary to take into account the peculiarities of the
sector of activity and the technological peculiarities of the organization. In this article, by emphasizing the role of
management of current assets in the overall financial management system, we have put forward ways for improvement
on the basis of theoretical and practical studies made by us.
Keywords: working capital, current assets, turnover, route, receivables, operating phase, financial management,
commercial organization, inventory.

Սույն հոդվածի շրջանակներում ֆինանսական կառավարման հայեցակարգային հիմնադրույթների ուսումնասիրություններին համապատասխան ՀՀ առևտրային կազմակերպություններում կատարելագործման անհրաժեշտ
առաջնային խնդիրներից մեր կողմից հիմնավորվեց նաև ընթացիկ ակտիվների ամբողջական
ֆինանսական կառավարման համակարգի բարելավումը։

Արտադրատնտեսական հարաբերությունների շարունակական բնույթ կրող փոփոխությունների համատեքստում մեծ պահանջարկ
ունեն ռեսուրսների կառավարման ոլորտում
համալիր որոշումները, որոնք հիմնված են
ժամանակակից ֆինանսական կառավարման
տեսությունների նվաճումների և կուտակված
գործնական փորձի վրա։ Ֆինանսական կառավարման ամբողջական համակարգում կառա-
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վարչական որոշումների կայացման մեխանիզմի
կատարելագործման և, մասնավորապես, դրանք
շրջանառու կապիտալի կառավարման ոլորտում
կիրառման համար ներկա փուլում էական նշանակություն ունեն մշակվող նոր մոտեցումները։
Ընդհանրապես, ինչպես ցույց տվեցին սույն
հետազոտության
ընթացքում
կատարված
ուսումնասիրությունները
և
վերլուծության
արդյունքները, շրջանառու կապիտալի կառավարումը ՀՀ առևտրային կազմակերպություններում ամենակարևոր խնդիրների շարքում է,
որի ակնհայտ փաստարկներից է հայրենական
կազմակերպությունների
մեծ
մասի
մոտ
սեփական ընթացիկ ակտիվների պակասուրդը։
Միաժամանակ, բավարար ուշադրության չեն
արժանանում շրջանառու միջոցների շրջանառության վերահսկման գործընթացները շրջանառու կապիտալի ամբողջ շրջապտույտի
ընթացքում։ Արդյունքում, բավականին խորքային խնդիրներ են կուտակվել պաշարների,
դեբիտորական
պարտքերի
կառավարման
ուղղությամբ։
Առևտրային
կազմակերպություններում
իրացվելիության և վճարունակության և դրա
հետ կապված ֆինանսական կայունության
կարգավորման գործում խիստ էական նշանակություն է ունենում կարճաժամկետ փուլում
ակտիվների
կառավարման
խնդիրը։
Դա
կապված է այն հանգամանքի հետ, որ տարբեր
գործոնների ազդեցությամբ պայմանավորված
կազմակերպության ակտիվները գտնվում են
դինամիկ վիճակում, դրանց ամբողջական
բնութագրերն անընդհատ փոփոխվում են։
Կոնկրետ կազմակերպությունում արդյունավետ
ֆինանսական կառավարում իրականացնելու
համար էական նշանակություն է ստանում
գործառնական կառավարումը, որի շրջանակներում առաջնահերթ լուծում պահանջող
խնդիրներից կարևորվում են՝
 Ընթացիկ խնդիրները՝ ամենօրյա գործունեություն
իրականացնելիս
յուրաքանչյուր
կազմակերպություն կրում է արտաքին և ներքին
գործոնների ազդեցությունները, որի հետևանքով նրա ֆինանսական վիճակը մշտական
ենթակա է տատանումների։ Այդ պատճառով,
հաճախ անհրաժեշտ է լինում որոշումներ
կայացնել կազմակերպության գործունեությունը
կայունացնելու համար, ինչը հնարավոր է
դառնում ամենօրյա աշխատանքի կարճաժամկետ պլանավորման, գործողությունների
ընթացիկ մշտադիտարկման և վերահսկման
միջոցով։
 Կազմակերպության
տրամադրության
ներքո գտնվող բոլոր ռեսուրսների նպատակային
և հավասարաչափ օգտագործումը։ Եթե գործնականում առաջանում է կոնկրետ ռեսուրսի
մասով պակասուրդ, ապա ռազմավարական

պլանավորման շրջանակներում անհրաժեշտություն է առաջանում դրանք ուղղել գործունեության ամենակարևոր ուղղություններին։ Այս
առումով, ռեսուրսների տեղաբաշխման հիմնական չափանիշ է հանդիսանում դրանց
ամբողջական, նպատակային և հավասարաչափ
օգտագործումը։
 Շրջանառու միջոցների պահանջի կարգավորումը, որի հիմնական բնութագրիչներից է
ընթացիկ
ակտիվների
շրջանառելիության
ցուցանիշը։
Ավանդաբար, առևտրային կազմակերպություններում ընթացիկ ակտիվների օգտագործման արդյունավետությունն ընդունված է
գնահատել շրջանառելիության ցուցանիշների
միջոցով։ Մասնագիտական գրականության մեջ
լիարժեք առկա չէ միասնական տեսակետ
ֆինանսական արդյունքի որոշման մոտեցման
առումով, որի հիման վրա հաշվարկվում է
շրջանառու միջոցների և առավել ամբողջական
ընթացիկ ակտիվների շրջանառելիությունը։
Առանձին հեղինակների կողմից որպես հիմնական ցուցանիշներ այս գործընթացում օգտագործելու համար առաջարկվում են ապրանքային արտադրանքի ծավալը [1, էջ 164]
իրացումից հասույթը [2, էջ 384] Ն. Իլիշևա [3, էջ
480; 4, էջ 240], ապրանքների անկանխիկ
իրացումը [5, էջ 289], վճարման ենթակա
հասույթը [6, էջ 336], ապրանքային վարկով
իրացումը [7, էջ 768], իրացված արտադրանքի
ինքնարժեքը [8, էջ 652], արտադրական
ծախսերը [9, էջ 9-22]։ Տարբեր բանաձևերով,
բայց նույն արդյունքային ցուցանիշների կամ
դրանց տարբեր վարիացիաների օգտագործմամբ հաշվարկվող շրջանառելիության գործակիցներն էապես կարող
են
միմյանցից
տարբերվել, ինչը դժվարացնում է դրանց
մեկնաբանումը և նվազեցնում տեղեկատվական
նշանակությունը։
Միաժամանակ, շրջանառու միջոցների
շրջանառելիության հաշվարկը հաճախ անհրաժեշտ է
լինում
իրականացնել
տարբեր
արդյունքային ֆինանսական ցուցանիշներով,
օրինակ՝ պաշարների շրջանառելիությունն ըստ
իրացված
արտադրանքի
ինքնարժեքի,
դեբիտորական պարտքերի շրջանառելիությունն
ըստ իրացումից զուտ հասույթի կամ իրացումից
շահույթի և այլն։ Սակայն պետք է նշենք, որ
շրջանառու միջոցների շրջապտույտի տևողությունն ըստ նմանատիպ հաշվարկների չի
համընկնում ընթացիկ ակտիվների առանձին
տարրերի շրջապտույտի տևողության հանրագումարին, ինչն էլ անհնար է դարձնում ճշգրիտ
վերլուծությունը
և
տվյալ
ցուցանիշների
արդյունավետ վերահսկողությունը։
Շրջանառու միջոցների շրջանառելիության
հաշվարկը
տարեկան
և
եռամսյակային
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տվյալներով, ըստ Օ. Ավերինայի [10, էջ 24-31]
գրեթե ոչինչ չի տալիս ֆինանսական վերլուծաբանի ընթացիկ ակտիվների օպերատիվ կառավարման տեսանկյունից։ Նման հաշվարկներում
ստացված ցուցանիշների նշանակությունը հետ
են ընկնում կազմակերպության ընթացիկ
գործունեության վիճակից, ինչն էլ ֆինանսական
կառավարման տեսանկյունից կայացվող որոշումների հիմքում դրանք ներառելը դարձնում է
ոչ նպատակահարմար։
Ընթացիկ ակտիվների շրջանառելիության
գործակցի թերությունների և սահմանափակումների մասին իրենց տեսակետներն են արտա-

հայտել Ի. Լայրոնովան [11, էջ 64-69],
Լ.Սուխովան [12, էջ 16-23], Պ. Չորբան [13, էջ
53-55]։
Մեր
կողմից
ուսումնասիրված
ՀՀ
առևտրային կազմակերպություններից Երևանի
Շամպայն գինիների գեործարան ԲԲԸ-ի,
Մաքուր Երկաթի գործարան ԲԲԸ-ի և Պռոշյանի
Կոնյակի գործորոն ՍՊԸ-ի ֆինանսական
հաշվետվությունների տվյալների հիման վրա
ստորև բերված թիվ 1, 2 և 3 գշապատկերներում
ներկայացրել
ենք
դինամիկ
կտրվածքով
ընթացիկ
ակտիվների
շրջանառելիության
գործակցի փոփոխման միտումները։
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Երևանի Շամպայն գինիների գործարան ԲԲԸ KԸՊՇ
Linear (Երևանի Շամպայն գինիների գործարան ԲԲԸ KԸՊՇ)

Գծապատկեր 1. Երևանի Շամպայն գինիների գործարան ԲԲԸ-ում ընթացիկ ակտիվների շրջանառելիության
գործակցի փոփոխման միտումները 2011-2020 թթ.

կայացման առումով օրինաչափ, ընդհանուր
բնույթի որոշումները կազմել են ցածր
տեսակաարա կշիռ, ինչից հետևում է, որ
կոնկրետ տարվա համար ընթացիկ ակտիվների
շրջանառելիության կառավարումն այս կազմակերպությունում պահանջել է կիրառված
անհատական մարտավարական լուծումներ։

Օգտվելով թիվ 1 գծապատկերից, պարզում
ենք, որ Երևանի Շամպայն գինիների գործարան
ԲԲԸ-ում 2011-2020 թթ. առավելագույն արժեք
ունեցել է 2017 թ.՝ 4.41, իսկ նվազագույն արժեք՝
2020 թ.՝ 0.95։ Այս ցուցանիշի միջին արժեքը
կազմել է 2.99, մաթեմատիկական տրենդի
գնահատականից ՝ R2=0.1481, հետևում է, որ
ֆինանսական
կառավարման
որոշումների
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Linear (Մաքուր երկաթի գործարան ԲԲԸ KԸՊՇ)

Գծապատկեր 2. Մաքուր Երկաթի գործարան ԲԲԸ-ում ընթացիկ ակտիվների շրջանառելիության գործակցի
փոփոխման միտումները 2011-2020 թթ.
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Օգտվելով թիվ 2 գծապատկերից, պարզում
ենք, որ Մաքուր Երկաթի գործարան ԲԲԸ-ում
2011-2020 թթ. առավելագույն արժեք ունեցել է
2011 թ.՝ 76.72, իսկ նվազագույն արժեք՝ 2020 թ.՝
1.15։ Այս ցուցանիշի միջին արժեքը կազմել է
17.38, մաթեմատիկական տրենդի գնահատա-

կանից ՝ R2=0.5078, հետևում է, որ այս
կազմակերպությունում հիմանական շեշտադրումն ի տարբերություն Երևանի Շամպայն
գինիների գործարան ԲԲԸ-ի, կատարվել է
օրինաչափ, ընդհանուր բնույթի որոշումների
կիրառման ուղղությամբ։
R² = 0.0547
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Պռոշյանի կոնյակի գործարան ՍՊԸ KԸՊՇ
Linear (Պռոշյանի կոնյակի գործարան ՍՊԸ KԸՊՇ)

Գծապատկեր 3. Պռոշյանի կոնյակի գործարան ՍՊԸ-ում ընթացիկ ակտիվների շրջանառելիության գործակցի
փոփոխման միտումները 2011-2019 թթ.

Օգտվելով թիվ 3 գծապատկերից, պարզում
ենք, որ Պռոշյանի կոնյակի գործարան ԲԲԸ-ում
2011-2019 թթ. առավելագույն արժեք ունեցել է
2019 թ.՝ 10.63, իսկ նվազագույն արժեք՝ 2016 թ.՝
1.40։ Այս ցուցանիշի միջին արժեքը կազմել է
4,55, մաթեմատիկական տրենդի գնահատականից ՝ R2=0.0547, հետևում է, որ այս կազմակերպությունում, ինչպես Երևանի Շամպայն
գինիների գործարան ԲԲԸ-ում ֆինանսական
կառավարման որոշումների կայացման առումով
օրինաչափ, ընդհանուր բնույթի որոշումները
կազմել են ցածր տեսակաարա կշիռ, ինչից
հետևում է, որ կոնկրետ տարվա համար
ընթացիկ
ակտիվների
շրջանառելիության
կառավարումն
այս
կազմակերպությունում
պահանջել է կիրառված անհատական մարտավարական լուծումներ։
Ֆինանսական կառավարման համակարգի
կատարելագործման
շրջանակներում
առևտրային կազմակերպությունների գործառնական
գործունեության կառավարումը պետք է պատասխանի ոչ միայն այն հարցին, թե հատկապես
որ ռազմավարությունն է կիրառվում և որքանով
է այն արդյունավետ, այլև հաստատի, թե
որքանով է գործառնական գործունեության
ռազմավարությունը համաձայնեցված կազնակերպության հիմնական ռազմավարության հետ՝
հաշվի առնելով կազմակերպության կամ
թողարկվող
արտադրանքի
կենսափուլը,
վերջինիս մասով անհրաժեշտության դեպքում
մտցնելով համապատասխան ճշգրտումներ։

Ըստ Ե. Կորշունովայի տեսակետի [14, էջեր
102-105]
առևտրային
կազմակերպության
գործունեության ցանկացած ռազմավարություն
հիմնվում է գործառնական գործունեության վրա
և
ռազմավարության
փոփոխություններին
պետք է հետևեն նաև համարժեք փոփոխություններ գործառնական գործունեության
շրջանակներում։
Ա. Տոմպսոնի և Ա. Ստրիկլենդի [15]
համատեղ տեսակետում նշվում է, որ նոր
զարգացող ճյուղերում, որոնք ունեն աճի բարձր
տեմպ, առավել կենսունակ են համարվում այն
ռազմավարությունները, որոնք կողմնորոշված
են կա՛մ նվազագույն ծախսերը, կա՛մ դրանց
դիֆերենցմանը։
Իր գործունեության ժամանակային փուլում
առևտրային կազմակերպությունները մշակում և
կիրառում են ռազմավարական տարբեր լուծումներ, որոնք ուղղակիորեն իրենց անդրադարձն են
ունենում
գործառնական
գործունեության
արդյունավետության վրա։
Գործառնական գործունեության ռազմավարությունն իրենից ներկայացնում է արտադրանքի արտադրության քանակապես որոշված
ձև, որը պետք է համաձայնեցվի կազմակերպության հիմնական ռազմավարության և
արտադրանքի կենսափուլի հետ։ Եթե բացահայտվում
է
անհամապատասխանություն
գործառնական գործունեության և կազմակերպության հիմնական ռազմավարության միջև,
այդ թվում թողարկվող արտադրանքի կենսափուլի առումով, ապա պարտադիր պետք է
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վերակառուցվի գործառնական գործունեության
ռազմավարությունը։ Այն գործնականում և
տեսականորեն հնարավոր է շրջանառու միջոցների
ծավալի
և
դրանց
շրջապտույտի
տևողության հավելաճի տեմպերով։
Առևտրային
կազմակերպություններում
շրջանառու միջոցների կառավարումը մեծամասամբ հիմնվում է պատվերի օպտիմալ
չափաքանակի որոշման Ուիլսոնի մոդելի [16]
վրա։ Այն հնարավորություն է ընձեռում որոշել
պարբերական մատակարարումների օպտիմալ
չափաքանակը և դրան համապատասխան 2
հաջորդական
մատակարարումների
միջև
օպտիմալ ժամանակահատվածը։
Գործառնական կառավարման շրջանակներում պաշարների կառավարումը նպատակաուղղվում է արտադրական ծրագրի անընդհատության ապահովմանը, որի շրջանակներում
կարևոր նշանակություն են ունենում լոգիստիկայի ձևերի կիրառումը, որին վերաբերում են
հետևյալ խնդիրները՝
 Պաշարների մշտադիտարկումը,
 Պաշարների նորմավորումը,
 Պահեստային տնտեսությունների ձևավորումը։
Մասնագիտական գրականության ուսումնասիրությունը հնարավորություն է ընձեռում
բացահայտել պաշարների կառավարման տեսության զարգացման մի շարք մոտեցումներ,
որոնցում կիրառվող մոդելներում հաշվի են
առնվում տարբեր գործոններ՝ տարբեր տեսակի
զեղչերը [17; 18, էջեր 54-59], փողի ժամանակային արժեքը [19, էջեր 66-71], պահանջարկի
փոփոխությունը [20, էջեր 53-62], պահանջարկի
անորոշությունը և դրա պատահական տատանումները [21, էջեր 52-58; 22, էջեր 42-46],
պաշարներում ավանսավորված կապիտալի
կորստի մեծությունը [23, էջեր 94-97], ռիսկերը
[24, էջեր 204-227], սահմանափակումների
համալիրը [25, էջեր 244-246]։
Պաշարների
կառավարման
մոդելները
կարող են կիրառվել ինչպես միմյանցից կտրված,
այնպես էլ համալիր ձևով։ Գործնականում
ապացուցվել է, որ պաշարների կառավարման
համալիր մոտեցումը հանգեցնում է արդյունաբերության ոլորտի առևտրային կազմակերպությունների գործառնական գործունեության
արդյունավետության բարձրացմանը [26, էջ 29]։
Առևտրային
կազմակերպություններում
շրջանառու միջոցների և դրանց նյութական
կրողների՝ ընթացիկ ակտիվների, կառավարման
կատարելագործման նպատակով առաջարկում
ենք համալիր մոտեցում, որը ներառում է
հետևյալ գործընթացները՝
 Կառավարման կազմակերպում,
 Վերլուծություն,
 Վերահսկողություն,

 Պլանավորում,
 Կանխատեսում։
Կառավարման կազմակերպման գործընթացում լուծվում են հետևյալ խնդիրները՝
 Կառավարման օբյեկտի սահմանում,
 Կառավարվող օբյեկտների սահմանում,
 Բիզնեսգործընթացների սահմանում,
 Կազմակերպության կառավարման կառուցվածքի ձևավորում,
 Ստորաբաժանումների
միջև
գործառույթների
և
պարտականությունների
բաշխում։
Վերլուծության գործընթացը ներառում է
հետևյալը՝
 Կազմակերպության ընդհանուր վիճակի
դինամիկ գնահատում,
 Կազմակերպության
ակտիվների
և
պասիվների կազմի, կառուցվածքի վերլուծություն,
 Ըստ շուկայական սեգմենտների դրամական հոսքերի բաշխման գնահատում,
 Կապիտալի օգտագործման արդյունավետության գնահատում,
 Ներդրումների ռիսկի, դրանց իրականացման վրա ազդող գործոնների գնահատում և
վերլուծություն։
Վերահսկողության գործընթացում կարևոր
նշանակություն
են
ստանում
հետևյալ
գործընթացները՝
 Նյութական արժեքների հոսքերի վերահսկողություն,
 Դրամական հոսքերի վերահսկողություն,
 Դեբիտորական պարտքերի հավաքագրելիության վերահսկողություն,
 Միջոցների ձևավորման աղբյուրների
նկատմամբ վերահսկողություն,
 Գործարար ակտիվության վերահսկողություն,
 Շահութաբերության վերահսկողություն։
Պլանավորման գործընթացում իրականացվում է հետևյալը՝
 Գործառնական փուլի նպատակի սահմանում,
 Կազմակերպության բիզնես ռազմավարության մշակում,
 Սեփական ընթացիկ ակտիվների պահանջի որոշում,
 Ընթացիկ ֆինանսական պահանջի կանխատեսում,
 Դրամական միջոցների նվազագույն
պահանջվող մնացորդի որոշում,
 Առևտրային գաղտնիք պարունակող
գործառնական վերլուծության ցուցանիշների
որոշում։
Կանխատեսման գործընթացում լուծվում են
հետևյալ խնդիրները՝
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 Կանխատեսվում է կազմակերպության
ռեսուրսներով ապահովվածությունը,
 Կանխատեսվում է կազմակերպության
համարընդլայնված վերարտադրությունը,
 Կանխատեսվում է սեփական ընթացիկ
ակտիվների օգտագործման արդյունավետությունը,
 Կանխատեսվում են ֆինանսական ռիսկերը,
 Կանխատեսվում է ընթացիկ ակտիվների
ռազմավարության արդյունավետությունը։
Յուրաքանչյուր առևտրային կազմակերպությունում շրջանառու միջոցների ձևավորման ու
օգտագործման արդյունավետության կառավարումը նպատակահարմար է իրականացնել
կազմակերպության
կառուցվածքից
բխող
առանձին ստորաբաժանումների կամ բյուջետավորման տեսանկյունից պատասխանատվության
կենտրոններին համապատասխան։
Ընդհանրական ձևով գերփոքր և փոքր
առևտրային կազմակերպություններում պատասխանատվության կենտրոնները կարող ենք
ներկայացնել հետևյալ կերպ՝
 Արտադրության գծով պատասխանատվության կենտրոն,
 Մատակարարման գծով պատասխանատվության կենտրոն,
 Վաճառքի գծով պատասխանատվության
կենտրոն,
 Հաշվարկների և ներդրումների գծով
պատասխանատվության կենտրոն,
 Կազմակերպա-կառավարչական
գծով
պատասխանատվության կենտրոն։
Շրջանառու միջոցների ռազմավարական
կառավարումը համարվում է բարդ, բազմաբովանդակ գործընթաց, որի հաջողությունը
մեծապես պայմանավորված է այն հանգամանքից, թե որքանով են ուսումնասիրված
դրանց շրջապտույտն ապահովող ներքին և
արտաքին գործոնները։
Ընդհանուր առմամբ շրջանառու միջոցների
ձևավորման
քաղաքականության
տեսակի
ընտրությունը կախված է կազմակերպության
ֆինանսական քաղաքականության ուղղվածությունից և եկամտաբերություն - ռիսկ փոխհարաբերակցությունից։ Ժամանակակից պայմաններում առևտրային կազմակերպությւոնների
ընթացիկ ակտիվների կառավարումն անմիջականորեն բնութագրվում է դրանց արժեքի և
վերջիններիս ֆինանսավորման երկարաժամկետ
ու կարճաժամկետ աղբյուրների հարաբերակցությամբ. առաջնային նպատակ համարելով
շահութաբերության պահանջվող մակարդակի
ապահովումը, կազմակերպության ֆինանսական
կայունության,
իրացվելիության
և

բնականոն
վճարունակության
անհրաժեշտ
պայմանների ձևավորումը։
Այս առումով, գործնականում, անհրաժեշտություն է առաջանում ֆինանսական
քաղաքականության շրջանակներում վերակառուցել ընթացիկ ակտիվների ֆինանսավորման աղբյուրների կառուցվածքը, որի
վերաբերյալ մեր կողմից մշակված ուսուցանման
Առաջին մոդելի կիրառումը ապահովել է
բարելավման ցանկալի արդյունքներ պատահական թեստավորված ՀՀ առևտրային կազմակերպությունների համար։ Դինամիկ վերահսկողության տեսանկյունից կարևորում ենք մեր
կողմից կառուցված ուսուցանման կանխատեսման Երրորդ մոդելը, որը հնարավորություն
ընձեռեց պատահական թեստավորված ՀՀ
առևտրային կազմակերպություններում իրականացնել ընթացիկ ակտիվների և դրանց
ֆինանսավորման աղբյուրների միջև կառուցվածքային հարաբերակցության օպտիմալացում։
Ամբողջական
համատեքստում
նշված
լուծումներով հանդերձ ՀՀ առևտրային կազմակերպություններից, մասնավորապես, սննդի և
թեթև արդյունաբերության կազմակերպությունների համար շրջանառու կապիտալի և
համապատասխանաբար դրանց նյութական
կրողների՝ ընթացիկ ակտիվների, կառավարման,
քաղաքականության բարելավումն առաջարկում
ենք հետևյալ ուղվածությամբ՝
1. Քաղաքականության տեսակից նախընտրելի ենք համարում պահպանողական
քաղաքականությունը, ըստ որի ակտիվների
մասով անհրաժեշտ է ապահովել ընթացիկ
ակտիվների տեսակարար ցածր կշիռ, դրանց
շրջանառելիության կարճ փուլ և տնտեսական
շահութաբերության բարձր մակարդակ,
 Պասիվների ոլորտում հանարավորինս
կարճաժամկետ վարկերի տեսակարար կշռի
նվազում, երկարաժամկետ ֆինանսավորման
աղբյուրների տեսակարար կշռի ավելացում,
վարկերի փոխարեն հնարավորության դեպքում,
փոխառությունների ներգրավում, մասնակի
դեպքերում կայուն պասիվների ռազմավարության գործածում՝ շեշտադրելով գնումների գծով
կրեդիտորական պարտքերը և ստացված
կանխավճարները։
2. Ընթացիկ ակտիվների կառավարման
քաղաքականության, բովանդակության բարելավման առումով անհրաժեշտ է.
 Թիրախները և չափանիշները,
- Նյութական ռեսուրսների պահանջի
որոշում,
- Պայմանագրային հարաբերությունների
կարգավորում,
- Պաշարների շրջանառելիության աճ,
- Պաշարների ձեռքբերման և պահպանման ծախսերի նվազեցում,
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 Իրականացվող միջոցառումները
- Պաշարների ձեռքբերման պայմանները՝
խմբաքանակի մեծությունը, պատվերի հաճախականությունը, գնային զեղչերը,
- Հումքի, նյութերի առաջիկա մատակարարումների համար կանխավճարներ, գնումների կայունություն,
- Ընթացիկ ակտիվների առանձին բաղադրիչների գծով շրջանառելիության արագացում,
բավարար իրացվելիության և եկամտաբերության մակարդակի ապահովում, ընթացիկ
ակտիվների հաստատուն և փոփոխուն մասերի
հարաբերակցության օպտիմալացում,
- Արդյունավետ վերահսկողություն պաշարների առաքման և պահպանման ծախսերի
մասով, ըստ կազմակերպության ստորաբաժանումների պահեստից արտադրություն նյութական արժեքների տեղափոխման ծախսերի
մասով,
3. Արտադրության գործընթացի տեսանկյունից անհրաժեշտ է.
 Արտադրական ծախսերի նվազեցում,
 Ընթացիկ ակտիվների համապատասխան տարրերի պահանջի նորմավորում և
կանխատեսում,
 Արտադրանքի ինքնարժեքի օպտիմալացում,
 Արտադրական կորուստների նվազեցում,
 Արտադրանքի տեսականու կառուցվածքի վերակառուցում,
 Մարքեթինգային ուսումնասիրությունների հիման վրա վաճառքի ծավալի ավելացում,
 Օպտիմալ գնագոյացման քաղաքականության մշակում,
 Հնարավորինս երկարաժամկետ պայմանագրերի կնքում,
 Հաշվարկային և ներդրումային գործունեության բարելավում։
4. Հաշվարկաներդրումային գործընթացի
տեսանկյունից նախընտրելի է.
 Հաշվարկներում միջոցների օպտիմալացումը,
մասնավորապես,
անհրաժեշտ
է
բացահայտել ժամկետանց
և կասկածելի
պարտքերը, որոշել հաշվարկներում միջոցների
շրջանառելիությունը, օպտիմալացնել կանխավճարները և ապրանքային վարկի ծավալը,
որոշել դեբիտորական պարտքերի վերաֆինանսավորման
պայմանները՝
կիրառելով
ֆակտորինգը,
 Ներդրումների աճը, մասնավորապես,
որոշել ընթացիկ ակտիվների օգտագործման
արդյունավետությունը, ֆինանսական ռիսկերի
մակարդակը, վերլուծել ընթացիկ ակտիվների
ֆինանսավորման աղբյուրների կառուցվածքը,
գնահատել ընթացիկ ակտիվների շրջապտույտի
ընթացքում կորուստների մեծությունը,

 Դրամական հոսքերի կառավարման
արդյունավետության բարձրացումը, մասնավորապես, որոշել օրեկան կտրվածքով դրամական
միջոցների ծախսերը, հիմնվելով դրամական
հոսքերի վերահսկման գործընթացում մշակված
մոդելների վրա օպտիմալացնել դրամական
միջոցների մնացորդը՝ ազատվող միջոցները,
ուղղելով կարճաժամկետ ներդրումներին։
Ընթացիկ ակտիվների բաղադրիչներից
դեբիտորական
պարտքերի
կառավարման
արդյունավետության բարելավումը ֆինանսական կառավարման մեր կողմից կարևորվող
հիմնական ուղիներից է։
Առևտրային կազմակերպությունների ֆինանսական
կառավարման
կարևորագույն
խնդիրներից մեկը ֆինանսական կայունության,
վճարունակության ու իրացվելիության ապահովման գործում ուղղակիորեն կապվում է
դեբիտորական
պարտքերի
արդյունավետ
վերահսկողության գործընթացի հետ։
Դրանով իսկ անհրաժեշտություն է առաջանում գործնականում գտնել արդյունավետ
մեխանիզմներ կազմակերպության գնորդ- մատակարար շղթայում դեբիտորական պարտքերից կորուստները նվազագույնի հասցնելու
համար։
Դեբիտորական պարտքերի կառավարման
արտերկրյա
փորձի
ուսումնասիրությունը
հնարավորություն է տալիս տարբերակել
դեբիտորական պարտքերի վերահսկողության
գործընթացում կիրառվող հիմնական ուղիները։
Կազմակերպութունները դեբիտորական պարտքերը վերահսկելու և անհուսալի պարտքի
առաջացումը կանխելու համար հաճախ օգտագործում են դեբիտորական պարտքերը ըստ
առաջացման ժամկետի և շրջանառելիության
ցուցանիշի դասակարգման մոտեցումը։ Վերջինիս հիմնական թերություններից է այն, որ
հնարավոր
չի
լինում
ճշգրիտ
հետևել
դեբիտորական պարտքերի ընդհանուր մեծության որակի փոփոխությանը, ինչն էլ արևմտյան
փորձում առավել էական է դարձրել վճարային
կարգապահության
դիրքից
դեբիտորական
պարտքերի վերլուծությունը և գնահատումը։
Վճարային
կարգապահության
դիրքից
դեբիտորական պարտքերի վերլուծության և
գնահատման գործընթացում կարևոր նշանակություն է տրվում կազմակերպության վարկային քաղաքականությանը հաշվի առնելով
վերջինիս հետևյալ հիմնական տարրերը՝
 Վարկի տրամադրման ժամկետը,
 Առևտրային վարկի դեպքում զեղչի
մեծությունը՝ պայմանավորված ժամկետից շուտ
վճարելու դեպքում,
 Վարկունակության չափանիշները,
 Անկարգապահ հաճախորդների նկատմամբ ցուցաբերվող մոտեցումը։
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Առևտրային
կազմակերպություններում
դեբիտորական
պարտքերի
գործառնական
կառավարման էությունը հանգում է պարտքերի
ընթացիկ կառավարման ուղղությամբ իրականացվող
միջոցառումներին։
Այս
գործընթացում կիրառվում են տարբեր մեթոդներ, որոնք ուղված են կազմակերպության
ընթացիկ իրացվելիության բարձրացմանը և
դեբիտորական պարտքերով պայմանավորված
ֆինանսական ռիսկերի նվազեցմանը։ Տեսամեթոդական առումով կազմակերպություններում դրամական միջոցների ներհոսքի
մաքսիմալացման համար անհրաժեշտ է մշակել
գործընկերների հետ պայմանագրային փոխհարաբերությունների
համակարգ,
կիրառելով
վճարման ճկուն պայմաններ և ձևեր, որոնցից
կարևոր նշանակություն ունեն հետևյալները՝
 Կանխավճարները, որոնց դեպքում կարող է հաստատվել վաճառք նվազագույն գին,
 Մասնակի կանխավճարը, որը համատեղում է ապրանքային վարկով իրացումը և
ստացվող կանխավճարը,
 Վաճառքի համար փոխանցումը, որը
նախատեսում է, որ վաճառողը պահում է
վաճառված ապրանքների սեփականությունը,
մինչև դրանց դիմաց վճարման ամբողջ գումարը
ստանալը,
 Հաշիվ ապրանքագրի դուրսգրումը, որը,
սովորաբար, օգտագործվում է երկարաժամկետ
պայմանագրերի համար աշխատանքի առանձին
փուլերի ավարտին կանոնավոր դրամական
միջոցների հոսքեր ապահովելու համար,
 Բանկային երաշխիքը, որը ենթադրում է
բանկի կողմից պահանջվող գումարի փոխհատուցում այն դեպքում, երբ պարտապանը չի
կատարում իր պարտավորությունները,
 Ճկուն գների կիրառում, որոնք կարող են
կապված լինել տարբեր ցուցանիշների հետ՝
ընդհանուր գնաճի ինդեքսի կամ արտարժույթի
փոխարժեքի հետ։ Կազմակերպությունների
կողմից ճկուն գին օգտագործվում է գնաճային
կամ արտարժույթի փոխարժեքային կորուստներից պաշտպանվելու համար։
Այսպիսով, կոնկրետ առևտրային կազմակերպությունում ֆինանսական կառավարման
համակարգի կատարելագործումն այլ հիմնական
խնդիրների լուծման հետ մեկտեղ, որոնք
առանցքային են համարվել մեր կողմից սույն
հետազոտության
շրջանակներում,
որպես
հարակից լուծումներ արդյունավետ ձևով կարող
են օգտագործվել սույն ենթահարցում քննարկված ընթացիկ ակտիվների կառավարման
գործընթացի բարելավմանն ուղղված ուղիները։
Ողղակի փաստենք, որ այդ ուղիների կիրառական լուծումները խիստ կախվածության մեջ
են գտնվում կոնկրետ ուսումնասիրվող կազմակերպության
ճյուղային
պատկա-

նելիությունից և տեխնոլոգիական առանձնահատկությունից, ինչն էլ, անհրաժեշտաբար,
պետք է հաշվի առնել ֆինանասական կառավարման համալիր ռազմավարական լուծումներ
առաջարկելիս։
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Annotation: The role of the digital economy in the EAEU countries Annotation: The article discusses the relevance of
the topic of the digital economy, the impact of modern information technologies on the processes of globalization
(digital globalization), as well as the formation and implementation of the digital agenda of the Eurasian Economic
Union (EAEU). The possibilities of transforming the economy of the Eurasian Economic Union (EAEU) with the help
of digital technologies have been studied. According to a study conducted by specialists of the World Bank, the
effectiveness of the implementation of the digital agenda of the EAEU was notable, in particular, GDP growth,
employment growth in the field of information and communication technologies (ICT). During the pandemic, digital
solutions have become a connecting link of society and should become the driving force behind the development of the
EAEU.
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Թվային տնտեսության դերը ԵԱՏՄ երկրներում
Կարախանյան Ս. Ա.
ասիստենտ, ՀՊՏՀ, Կառավարման ամբիոն (Երևան, ՀՀ)
seda-karakhanyan@rambler.ru
Ամփոփում՝ Հոդվածում ուսումնասիրվում են թվային տնտեսության արդիականությունը, ժամանակակից
տեխնոլոգիաների ազդեցությունը գլոբալացման վրա, ինչպես նաև ԵԱՏՄ թվային օրակարգի ձևավորումն ու
իրագործումը։ Ուսումնասիրվել են ԵԱՏՄ տնտեսության վերափոխման հնարավորությունները թվային
տեխնոլոգիաների միջոցով։ Ըստ հետազոտության, որն իրականացվել է Համաշխարհային բանկի
մասնագետների կողմից, դիտարկվել է ԵԱՏՄ թվային օրակարգի իրագործման արդյունավետությունը,
մասնավորապես ՀՆԱ-ի աճն ու զբաղվածության աճը տեղեկատվական և հաղորդակցման
տեխնոլոգիաների(ՏՀՏ) ոլորտում։ Համաճարակի ընթացքում թվային տեխնոլոգիաները հանդիսացան կապող
օղակ հասարակության համար և պետք է դառնան ԵԱՏՄ զարգացման շարժիչ ուժը։
Հանգուցաբառեր՝ թվային տնտեսություն, ԵԱՏՄ, թվայնացում, վերափոխում, տեղեկատվական և
հաղորդակցման տեխնոլոգիաներ(ՏՀՏ), զբաղվածություն, ՀՆԱ, ԿՈՎԻԴ-19

На современном этапе развития ключевой
точкой роста, как на макро-, так и на микроуровне являются информационные технологии.
Информационные технологии являются ядром
развития цифровой экономики, экономики, в
которой ключевую роль играет цифровой капитал. Эффективность использования цифрового
капитала напрямую связана с интеллектуальным
потенциалом, включая навыки и знания в сфере
информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ).
В настоящее время такое направление как
цифровая экономика является актуальной темой
для обсуждения. На протяжении многих лет
наша страна хорошо развивается и создаются
различные условия, для того чтобы улучшить

уровень жизни и упростить нашу жизнь в целом.
Цель состоит в анализе и в правильном распределении места цифровой экономики в современном мире. Что же такое цифровая экономика?
Термин« цифровая экономика впервые был
употреблен в 1995 г., известным американским
ученым из Массачусетского технологического
института Н.Негропонте [12] в связи с интенсивным развитием ИКТ и началом процесса информатизации второго поколения. Он указал, что
фактически все сферы человеческой жизнедеятельности (экономическая, социальная, политическая, культурная и другие) в той или иной
мере изменились благодаря развитию ИКТ и
Интернета, однако изменения последних лет
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позволяют утверждать, что начинается новый
этап информатизации, название которому
«цифровая экономика».
По данным Всемирного экономического
форума, цифровая экономика влияет на все
аспекты жизни общества, включая характер
взаимодействия людей между собой, навыки,
необходимые для получения хорошей работы, и
даже процесс принятия политических решений
(электронное правительство) [13].
Цифровая экономика — это отображение
всех имеющихся данных в цифровом виде. Это
позволяет быстро и направленно ориентироваться в показателях, записях и документах,
которые составляются в различных организациях. А также, в цифровом виде проще найти
ту или иную нужную для всех информацию,
статистические показатели и т. д. [3].
В современных условиях расширение
экономического пространства Евразийского
экономического союза (ЕАЭС), применение
новых технологий, развитие кооперации и
специализации становятся объективной необходимостью [11]. Процессы информатизации
предопределяют актуальность темы реализации
цифровой повестки ЕАЭС до 2025 года. Среди
приоритетных направлений интеграции в
цифровой сфере следует выделить:
 создание цифровой платформы и единой
системы цифровой идентификации;
 защита данных и создание общих
стандартов электронного документооборота;
 работа над системой документальной
физической
прослеживаемости
движения
товаров и услуг;
 создание в центре компетенций ЕАЭС в
области технологий;
 развитие цифровых стартапов [5, с.1].
Особенности, предоставляемые цифровыми
технологиями для трансформации экономики
Евразийского экономического союза, беспрецедентны. Внедрение цифровых технологий
ведет к размыванию географических и физических границ и открывает новые перспективы
для экономического, социального и культурного
развития Союза, а также для роста региональной
и глобальной конкурентоспособности.
В этой связи на руководстве государствчленов ЕАЭС лежит серьезная ответственность
за стимулирование процессов технологической
трансформации и управление этими процессами
на благо всего населения Союза. Сегодня перед
ЕАЭС открываются новые возможности сотрудничества на базе единой сетевой инфраструктуры, общих цифровых платформ и новых
цифровых решений, позволяющих сокращать
расстояния, преодолевать границы, создавать но-

вые рабочие места и развивать прежде не
существовавшие
направления
деловой
активности.
В ноябре 2016 года Евразийская экономическая комиссия вместе с экспертами Всемирного банка начала совместную работу по изучению опыта и выработке рекомендаций для
получения экономического эффекта от развития
цифрового пространства и реализации Цифровой
повестки ЕАЭС до 2025 года, направленной на
создание в регионе единой цифровой экономики
и получение соответствующих цифровых дивидендов.
26 декабря 2016 г. в Санкт-Петербурге главы государств ЕАЭС приняли Заявление о
цифровой повестке Евразийского экономического союза, где они выразили стремление обеспечить необходимые условия для формирования
цифровой повестки ЕАЭС, в том числе путем:
а) разработки нормативно-правовой базы
цифровой экономики государств-членов ЕАЭС;
б) подготовки предложений и обмена
опытом в сфере охраны и защиты прав на
объекты интеллектуальной собственности;
в) создания государственно-частных партнерств в области цифровой экономики;
г) стимулирования и поддержки цифровых
инициатив и проектов;
д) поддержки диалога между всеми заинтересованными организациями и гражданами
государств-членов ЕАЭС и продвижения лучших практик в области цифровой экономики [2].
Задачи цифровой повестки до 2025 года:
 Вклад цифровой экономики ЕАЭС в
ежегодный рост валового внутреннего продукта.
 Увеличение количества рабочих мест в
цифровой экономике.
 Вклад цифровизации в повышение
производительности в приоритетных отраслях.
 Увеличение экспорта цифровых товаров
и услуг, а также традиционных товаров и услуг
за счет цифровизации [6, с. 6].
В настоящее время во всех государствах членах ЕАЭС разработаны и приняты программы цифровой трансформации и развития
цифровой экономики.
Так, в России 28 июля 2017 года была
утверждена программа «Цифровая экономика
Российской Федерации» [4]. Для реализации
программы «Цифровая экономика» в России
создан ряд новых федеральных структур и
институтов. Так, в мае 2018 года в структуре
Правительства РФ создано министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций,
в функции которого входит регулирование и
осуществление реализации программ и проектов
в сфере цифровой экономики. Правительство
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Российской Федерации выпустило Постановление от 28 августа 2017 г. N 1030 «О системе
управления реализацией программы «Цифровая
экономика Российской Федерации».
В Республике Армения в 2017 году разработана «Повестка цифровой трансформации
Армении до 2030 г.». Этот документ, определяет
основные направления и цели цифровой трансформации страны, включающей три основных
этапа: 2018-2020 годы - цифровой скачок (акцент
на широкомасштабное внедрение инфраструктур
и обновление имеющихся ресурсов); 2010-2025
годы – цифровое ускорение (инвестиции для
обеспечения
максимально
высокой
производительности); 2026-2030 годы - развитие
на основе цифровизации (особое внимание на
инновации для обеспечения экономического
роста). К 2030 г. в Армении планируется достичь
100% цифровизации во взаимоотношениях государство – бизнес, и 80% – по линии предоставления услуг гражданам. С целью эффективной
координации продвижения национальной цифровой повестки и генерации новых инициатив
правительство Армении в 2017 г. учредило фонд
«Цифровая Армения». Ближайшим приоритетом
является создание единой цифровой платформы
государственных услуг в стране [8].
В Казахстане была разработана государственная программа «Цифровой Казахстан», которая была принята и утверждена в декабре 2017
года. Реализация «Цифрового Казахстана» будет
проводиться по пяти ключевым направлениям:
цифровизация отраслей экономики; переход на
цифровое государство (концепция «умного» города (SmartCity); реализация цифрового Шелкового пути; развитие человеческого капитала;
создание инновационной экосистемы [10].
В Кыргызской Республике разработана
общенациональная программа цифровой трансформации «Таза коом», нацеленная на
использование потенциала индустрии данных,
технологий, цифровой инфраструктуры для
улучшения уровня жизни людей, создания
новых
экономических
возможностей
и
«процветающего общества». «Таза Коом» занимает важное место в «Стратегии устойчивого
Рост международной
пропускной способности
Интернета
0,55%

развития страны-2040». В стратегии также
обозначена задача создания современной
информационно-коммуникационной
инфраструктуры, в рамках которой до каждого
населенного пункта будет доведена широкополосная оптико-волоконная сеть и все социальные объекты будут иметь высокоскоростной
доступ к сети Интернет [7].
В декабре 2017 года Президент Беларуси
А.Г. Лукашенко подписал Декрет № 8 «О
развитии цифровой экономики», который
является основополагающим для развития
цифровой экономики страны. Важнейшими
задачами формирования в Республике Беларусь
цифровой экономики являются: развитие
электронной торговли в сфере электронных
государственных закупок, упрощение торговых
и транспортных процедур; развитие единого
расчетного и информационного пространства
для оплаты услуг через банки, небанковские
кредитно-финансовые организации, организации
почтовой и электрической связи; развитие человеческого капитала; развитие электронного
здравоохранения; развитие электронного образования [9].
Насколько выгодна цифровизация экономики – это вопрос, ответ на который поможет
оценить эффективность проводимых изменений.
Согласно исследованию Всемирного Банка,
реализация цифровой повестки в рамках
Евразийского союза увеличит ВВП ЕАЭС к 2025
г. примерно на 10,6% от общего ожидаемого
роста совокупного ВВП государств-членов к
2025 году. Указанный потенциальный эффект
почти в два раза превышает возможный размер
увеличения ВВП стран ЕАЭС в результате
цифрового развития без реализации общей
Цифровой
повестки.
К
примеру,
при
рассмотрении влияния цифровых инициатив на
рост ВВП ЕАЭС до 2025 года (см. График 1)
следует отметить важность проникновения ШПД
в интернет (+2,6% к ВВП), увеличения
международной
пропускной
способности
(+0,66% к ВВП) и распространения электронной
торговли (+0,69% к ВВП). [1, с.10].

Рост проникновения
фиксированного ШПД

>0.11%

1.70%

0.66%

>0.9%

2.60%

Распространение
электронной торговли

0.44%

>0.25%

0.69%

График 1. Сравнительный рост ВВП при внедрении страновых и региональных цифровых повесток в 20182025 годах
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Реализация Цифровой повестки обеспечит
рост занятости в ИКТ отрасли на пространстве
ЕАЭС на 66,4% к 2025 г. (1 млн новых рабочих
мест в области ИКТ), что почти на 50% больше,
чем в случае цифрового развития государствчленов без совместной Цифровой повестки. В
свою очередь рост занятости в отрасли ИКТ
обеспечит
дополнительный
рост
общей

занятости на 2,46% к 2025 г. При этом прирост
производительности труда возможен до 1,73%
до 2025 года. Оптимизация и роботизация
производства, а также повышение эффективности труда, безусловно, выведут ряд работников из экономики, но в целом воздействие
развития цифровой экономики на рынок труда
будет положительным [6, с. 3].

% среднегодовые темпы роста
занятости в отросли ИКТ

Сравнительный анализ среднегодовых темпов роста по двум
сценариям
занятости в отрасли ИКТ (%) к 2025 году
20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
Армения

Беларусь

Казахстан

Индивидуальный сценарий развития

Кыргызская
Республика

Россия

Сценарий Цифровой повестки ЕАЭС

График 2. Влияние цифровой экономики на рост занятости на минимальных значениях при двух сценариях (%)
до 2025 года

В 2020 году пандемия спровоцировала
ускорение цифровой трансформации процессов
госуправления, в здравоохранении, торговле, в
сфере образования и т.д. Благодаря цифровым
технологиям в период пандемии в рамках
вводимых правительствами ограничений, стал
возможен массовый переход работы в удаленном
формате.
Учебные заведения в период кризиса
перешли на онлайн обучение, но организации в
разной степени были готовы к новым условиям.
Многие из них смогли оперативно создать и
запустить онлайн платформу. Использование
технологий связи и онлайн-тренинги позволяли
учителям и преподавателям продолжать обучать
учащихся. Это также позволило иностранным
студентам вернуться домой и продолжить
обучение.
Пандемия
заставила
вузы
пересмотреть традиционные подходы.
Пандемия оказала негативное воздействие
на цифровые платформы, особенно в сфере
передвижения и путешествий, был заметен
резкий спад в сфере туризма.
Кризис,
вызванный
распространением
COVID-19, внес изменение потребительских

привычек, увеличился объем электронных
продаж.
Когда весь мир находился на карантине,
цифровые сервисы приобрели исключительное
значение. Коронавирус стал доказательством,
что главное средство существования стран,
людей и
бизнеса – это интернет и сети.
Цифровая платформа позволяет продолжать
работать,
учиться,
заниматься
спортом,
обеспечивать себя едой и необходимыми
товарами, общаться, отдыхать, и даже посещать
музеи и галерии в онлайн формате.
В начале 2021 года было запущено
приложение «Путешествую без COVID-19», которое разработано для безопасного передвижения граждан стран – членов ЕАЭС, которые
въезжают в Российскую Федерацию из
Республики Армения, Республики Белоруссия и
Киргизской Республики. После скачивания
приложения пользователям необходимо включить доступ к своему местоположению для
выявления ближайшей лаборатории для сдачи
теста на коронавирус. Далее предлагается
отсканировать паспорт для получения и
контроля информации о тестировании на
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коронавирус. Результаты теста появятся в
мобильном приложении в формате QR-кода,
который необходимо будет предъявить по
требованию контролирующих органов в ходе
поездки. Приложение доступно для скачивания
в магазинах AppStore и Google Play.
ЕАЭС находится на пороге исторической
эволюции, в которой цифровые технологии
окажут фундаментальное воздействие на все
секторы экономики и социальную сферу. Ставки
высоки, и важно не упустить время. Показателем
успеха
станет
интегрированный
ЕАЭС,
добившийся в результате процесса цифровой
трансформации высоких темпов экономического
роста, глобальной конкурентоспособности и
высокого уровня общественного благосостояния.
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կառավարում
Общая характеристика производства косметики в Армении
Григорян Д. О.
Соискатель, НАН РА, Институт экономики Котаняна (Ереван, РА)
donnie.greg@mail.ru
Аннотация: Современная парфюмерно-косметическая промышленность - один из самых быстрорастущих
секторов мировой экономики, привлекающий внимание широкого круга инвесторов. В настоящее время есть
перспективы развития и совершенствования отдельных сфер экономической деятельности, одним из которых
является рынок индустрии красоты. В Армении, в отличие от других товаров, косметические компании имеют
тенденцию развиваться и расти. Хотя мы импортируем большую часть косметики, у нас также есть
положительная экспортная тенденция. В настоящее время в Армении есть одна или две производственные
компании, Наирян и Дютен.
Ключевые слова. Косметика, средства ухода, производство, Армения, менеджмент

General description of cosmetics production in Armenia
Grigoryan D. H.
Institute of Economics after Kotanyan, National Academy of Sciences RA (Yerevan, РА)
donnie.greg@mail.ru
Abstract: The modern perfumery and cosmetics industry is one of the fastest growing sectors of the world economy,
attracting the attention of a wide range of investors. Currently, there are prospects for the development and
improvement of certain areas of economic activity, one of which is the beauty industry market. In Armenia, unlike other
products, cosmetic companies tend to develop and grow. Although we import most of our cosmetics, we also have a
positive export trend. Currently, there are one or two manufacturing companies in Armenia, Nairyan and Duten.
Keywords. Cosmetics, care products, production, Armenia, management

Ամփոփագիր։ Ժամանակակից օծանելիքի և
կոսմետիկայի
արդյունաբերությունը
համաշխարհային տնտեսության կայուն զարգացող
ոլորտներից է՝ գրավելով ներդրողների լայն
շրջանակի ուշադրությունը: Ներկայումս հեռանկարներ են բացվում տնտեսական գործունեության որոշակի ոլորտների զարգացման և
բարելավման համար, որոնցից մեկը գեղեցկության արդյունաբերության շուկայի ոլորտն է:
Գեղեցկության ոլորտի ձեռնարկությունների
շուկան բավականին յուրահատուկ է, իր մի շարք
առանձնահատկությունների շնորհիվ այն դինամիկորեն փոխվում է կարճ ժամանակում: Ամեն
տարի բոլոր գեղեցկության սրահների մոտ 2030%-ը սնանկանում են և դադարում են գոյություն ունենալ, բայց նոր սրահներ անմիջապես
շուկա են մտնում փակ հաստատությունները
փոխարինելու համար, ուստի դրանց ընդհանուր
թիվը չի նվազում, այլ ընդհակառակը, ընդհանուր
թիվն աճում է: Բնակչությանը ծառայություններ
մատուցող բոլոր ձեռնարկությունները մրցակ-

ցում են սպառողների և հաճախորդների համար,
և շահում են այն կազմակերպությունները,
որոնք ծառայություններ են մատուցում, որոնք
բավարարում են բնակչության կարիքները [1]:
Համաձայն համաշխարհային վիճակագրական
տվյալների ամեն տարի թողարկվում է 120 մլրդ
կոսմետիկ և խնամքի միջոցների փաթեթավորում [2]: Կոսմետիկ և խնամքի արտադրությունում շատ կարևոր է արտադրողների կողմից
կատարված նորարարությունների կիրառումը
այս ոլոտում: Այսօր կատարվելիք նորարաությունների շարքին են դասվում հետևյալները [3] ՝
 Բջջային կոոսմետիկա, սա կոսմետիկայի
և խնամքի միջոցների զարգացման որակապես
նոր մակարդակ է, որոնք խթանում են մաշկի
բջիջների բարելավվմանը, առողջության և
երիտասարդացմանը: Դրանք ներառում են
կենսաբանորեն ակտիվ նյութեր, որոնք գործում
են ինչպես մաշկի մակերեսային, այնպես էլ խորը
շերտերում
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 Թթվածնային կոսմետիկա, սա իր հերթին, ակտիվացնում է նյութափոխանակության
պրոցեսները
մաշկի
հյուսվածքներում
և
ավելացնում թթվածնի սպառումը բջիջների
կողմից
 Նանոմասնիկներով կոսմետիկա, սա
պարունակում է երկու մոլեկուլ՝ լիպոսոմ. սա
արհեստականորեն սինթեզված մոլեկուլ է, որի
ներսում, տեղադրվում են ակտիվ նյութեր:
Լիպոսոմի խնդիրն է դրանում պարունակվող
ակտիվ բաղադրիչները տեղափոխել մաշկի
բջիջներ: Նանոսոմ. դա լիպոսոմի առաջադեմ
մոլեկուլն է: Դրա չափը շատ ավելի փոքր է, բայց
ընդունակ է տեղափոխել միայն մեկ նյութ:
Նանոյի խմբի կոսմետիկ պատրաստուկները
կարող են ներառել հիալուրոնաթթու, Q10
կոենսիմներ, կոլագեն, էլաստին, ամինաթթուներ, վիտամիններ և բուսական տարբեր
բաղադրիչներ:Մոլեկուլի թաղանթը բացվում է
մաշկի բջիջ մտնելուց հետո
 Տեղեկատվական կոսմետիկա, դա նորարարական կոսմետոլոգիայի ամենաերիտասարդ միտումն է, որը հիմնված է ռիբոնուկլեինաթթվի օգտագործման վրա: Փորձերի
արդյունքում պարզվել է, որ խոզի սաղմերից
ստացված ՌՆԹ-ի ցածր մոլեկուլային կշիռը
արթնացնում
է
բջիջների
գենետիկական
հիշողությունը, ներառյալ տարիքի հետ քնած

գեները: Այս ազդեցությունն օգնում է վերականգնել հասուն և ծերացող մաշկի սպառված
պաշարները: Արդյունքում, նյութափոխանակության գործընթացների մակարդակը բարձրանում է մինչև երիտասարդ բջիջների մակարդակ.
Ակտիվանում են սպիտակուցների սինթեզը,
էպիդերմալ բջիջների փոխանակումը և արտաբջջային մատրիցի կառուցվածքի վերականգնումը,
ինչպես
նաև
մաշկի
տեղական
իմունիտետը բարձրանում է:
Հարուստ է և շատ ինքնատիպ Հայկական
լեռնաշխարհի բուսականությունը. Լանդշաֆտները փոխվում են ըստ վերընթաց գոտիականության: Հայաստանում են աճում բույսերի մոտ
4 հազար տեսակ: Հայաստանը ինքնին տալիս է
հնարավորություն կոսմետիկ և խնամքի միջոցների արտադրությունում ներառել հրաշք
դեղաբույսերը: Այս պահին Հայաստանում գործում է 10 ընկերություն որոնք զբաղվում են
կոսմետիկ և խնամքի միջոցների արտադրությամբ, սակայն ոչ բոլորն են կիրառում
դեղաբույսերի ուժն ու բուժիչ հատկությունները:
Վերլուծություն: Ստորև ուսումնասիրենք
Հայաստանում գործող կոսմետիկ միջոցների
արտադրությունը, ինչպես նաև կանդրադառնանք
կոսմետիկ
և
խնամքի
միջոցներ
ներմուծողներին և նրանց խնդիրներին:
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Գծապատկեր 1. Ամբողջ արդյունաբերությունը ՀՀ-ում, 2011-2020 թթ.-ին [4], հազար դրամ

Գծապատկեր 1-ում ներկայացված է
Հայաստանում գործող ամբողջ արդյունաբերությունը 2011-2020 թթ.-ին: 2012 թ.-ից մինչև 2019
թ.-ը այն ունեցել է աճի միտում և աճել է
1087779394 հազար դրամով: Իսկ 2020 թ.-ին ի
տարբերություն 2019 թ.-ի այն նվազել է 24028069
հազար դրամով: Արդյունաբերության անկումը
կարող է պայմանավորված լինլ կորոնա-

վիրուսային համաճարակով, որի ընթացքում
փակվեցին գրեթե բոլոր արտադրությունները,
խանութները և ամեն բան, արդյուքնում
զարգացավ
առցանց
առևտուրը:
Ըստ
համաշխարհային վիճակագրական տվյալների
կանաց մոտավորապես 50%-ը իրենց խնամքի և
կոսմետիկ միջոցները փնտրում են և գնում են
առցանց խանութներից[5]:
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Գծապատկեր 2. Ամբողջ ձեռնարկությունների քանակը ՀՀ-ում, 2011-2020 թթ.-ին, հազար դրամ

Գծապատկեր 2-ում ներկայացված է Հայաստանում գործով ամբողջ ձեռնարկությունների
ընդհանուր քանակը 2011-2020 թթ.-ին: Համաձայն գծապատկերի 2-ի ձեռնարկությունների
քանակը 2011-2016 թթ.-ին ունեցել է աճի միտում

և աճել է 320-ով, այնուհետև 2016-2018 թթ.-իհն
այն նվազել է 73-ով, որից հետո 2019 թ.-ին
ունեցել
է
կտրուկ
աճ,
իսկ
արդեն
պայմանավորված համաճարակով 2020 թ.-ին ի
տարբերություն 2019 թ.-ի նվազել է 468-ով:
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Գծապատկեր 3. Կոսմետիկ ձեռնարկությունների քանակը ՀՀ-ում, 2011-2020 թթ.-ին

Գծապատկեր 3-ը ներկայացնում է կոսմետիկ և խնամքի միջոցներ արտադրող ձեռնարկությունների քանակը Հայաստանում 2011-2020
թթ.-ին: 2011-2016 թթ.-ին կոսմետիկ և խնամքի
միջոցներ արտադրող ձեռնարկությունները եղել
են 4-6 հատ, իսկ 2017 թ.-ին ի տարբերություն
2016թ.-ի այն կտրուկ աճել է 6-ով և դարձել 11
հատ: 2019 թ.-ին ի տարբերություն 2017 թ.-ի
կոսմետիկ և խնամքի միջոցներ արտադրող
ձեռնարկությունները աճել են ևս 1-ով, որից
հետո կրկին պայմանավորված համաճարակով
2020 թ.-ին այն նվազել է 2-ով համեմատած 2019
թ.-ի հետ: Ներկայացնենք Հայաստանում մի
քանի կոսմետիկ և խնամքի միջոցներ արտադրող ձեռնարկությունների՝ Գառնիլայն, Նռենե,
Նաիրիան, ԱլոեԼաբ, Ա.Կ.Լ Հովհանսիյաններ,
Դյութեն, Մարինա Գրեյ, Ֆաբելլա, Էրեբունու
գույները և ԲԻՈ-ՔԻՄ:
Գծապատկեր 4-ում ներկայացված է ամբողջ
ձեռնարկությունների և խնամքի և կոսմետիկ

միջոցների արտադրության աճի տեմպերը
Հայաստանում 2011-2020 թթ.-ին, տոկոսային
հարաբերակցությամբ: Կոսմետիկ և խնամքի
միջոցների արտադրությունը ի տարբերություն
այլ արտադրությունների ունի աճի միտում:
Կտրուկ անկում եղել է 2013 թ.-ին և 2020 թ.-ին,
իսկ արտադրության աճի պիկին հասել է 2017
թ.-ին:
Բացի
արտադրող
ընկերություններից
Հայաստանը նաև ներմուծում է կոսմետիկ և
խնամքի միջոցներ տարբեր երկրներից՝ Ռուսաստան, Բելառուս, ԱՄՆ, Թուրքիա, Չինաստան,
Կորեա և այլ: Հայաստանում կոսմետիկ
միջոցներ ներմուծող խոշոր ընկերություններն
են՝ «Ռուժ Բուտե», «Ամարանտ», «Հերմիտաժ»,
«Այդիա-ԷՍ», «Մերի»,«Լիսապ ՕԼԼԻՆ», «Փեռլ
Գրուպ», «Մաքուր Տուն», «Առոմե»: 2019 թ.-ին
միայն Ռուսաստանից ներմուծվել է 5.566.939
ԱՄՆ դոլարի կոսմետիկ միջոցներ, Բելառուսից՝
173.140 ԱՄՆ դոլար ի կոսմետիկ միջոցներ, իսկ
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Ղաազխստանից՝ 13,364 ԱՄՆ դոլարի [6]:
Ընդհանուր առմամբ ԵԱՏՄ-ից 2019 թ.-ին ներմուծվել է 5.753.443 ԱՄՆ դոլար կոսմետիկ և
խնամքի միջոցներ: Ներմուծման հետ մեկտեղ
Հայաստանը կատարում է նաև կոսմետիկ և
խնամքի միջոցների արտահանում, ճիշտ է

ներմուծման ծավալների հետ համեմատած այն
բավականին քիչ է, բայց այնուամենայնիվ,
Նարիրան ընկերության կողմից արտադրվող
կոսմետիկ և խնամքի միջոցները արտահանվում
են [7]:
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150.00%
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Գծապատկեր 4. Ամբողջ ձեռնարկությունների և Խնամքի և կոսմետիկական միջոցների արտադրություն աճի
տեմպերը ՀՀ-ում, 2011-2020 թթ.-ին, %

Գեղեցկության ապրանքների և ծառայությունների վաճառքի վրա ազդում են շուկայի
անընդհատ փոփոխվող կարիքները: Ստորև
ներկայացնենք այն.
 Կյանքի որակի փոփոխությունները
 Տվյալ երկում ՀՆԱ-ի մակարդակը
 Մաշկի խնամքի շուկայի աճը
 Բնական բաղադրիչների կիրառումը
կոսմետիկ միջոցներում
 Փաթեթավորման ոճերի փոփոխում և
գրավիչ շուկայավարման ռազմավարությունների օգտագործում
 Կողմնակի բաղադրիչների ազդեցության
իրազեկում
Եզրակացություն: Այսպիսով կարող ենք
եզրակացնել, որ Հայաստանում ի տարբերություն մնացյալ արտադրությունների կոսմետիկ և խնամքի միջոցներ արտադրող ընկերությունները զարգացման և աճի միտում ունեն:
Չնայած որ կոսմետիկ և խնամքի միջոցների մեծ
մասը նեմուծում ենք, ունենք նաև դրական շարժ
արտահանման հետ կապված: Հայաստանում
այս պահին կա մեկ երկու արտադրող
ընկերություններ՝ Նաիրիան և Դյութեն, որոնք
իրենց արտադրանքը արտահանում են դեպի
մեծ շուկաներ, հատկապես, ԱՄՆ, Ռուսաստան,
Եվրոպա և այլն:
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Аннотация: Стремительное развитие экономики в 21-м веке во многом обусловлено прогрессивным развитием
науки и инновационных процессов. Организация каждой сферы стремится разработать и внедрить такие
инновационные проекты/процессы, которые будут способствовать развитию данной организации, сферы и всей
экономики. Целью исследования является рассмотрение этапов разработки и реализации инновационных
проектов/процессов в телекоммуникационном секторе. Этапы разработки и внедрения инноваций были
изучены с учетом особенностей сферы.
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Peculiarities of developing innovative projects in telecoms
Poghosyan M. V.
Institute of Economics after M. Kotanyan, NAS RA, 1st level economist, PHD student (Yerevan, RA)
mpoghosyan13@yahoo.com
Abstract. The rapid development of the economy in the 21st century is largely due to the progressive development of
science and innovative processes. The organization of each sphere strives to develop and implement such innovative
projects/processes that will contribute to the development of the organization, the sphere and the entire economy. The
purpose of the study is to consider the stages of development and implementation of innovative projects/processes in the
telecommunications sector. The stages of development and implementation of innovations were studied taking into
account the peculiarities of the sphere.
Keywords: the telecommunications sector, innovations, innovative projects, technologies, ideas

Ներածություն: Վերջին 30-40 տարիների
ընթացքում գիտության և ինովացիաների դերը
հասարակության սոցիալ-տնտեսական զարգացման գործում անչափ աճել է: Տնտեսության
նմանատիպ զարգացումները պայմանավորված
են եղել գիտության և ինովացիաների առաջանցիկ աճով: Մենք այնպիսի ժամանակաշրջանում ենք ապրում, երբ գիտելիքն ու ինովացիաները փոփոխում են մարդու պատկերացումները շրջապատող աշխարհի մասին:
Դե իսկ գիտելիքը, ինովացիաներն ու
մարդկային կապիտալն էլ դարձել են այն
գործոնները, որոնք ձևավորում են ինովացիոն
տնտեսությունը [2, էջ 64]:
Հետազոտության նպատակն է դիտարկել
ինովացիոն ծրագրերի/գործընթացների մշակման և ներդրման փուլերը կապի ոլորտի
կազմակերպություններում: Ուսումնասիրվել են

ինովացիայի մշակման ու ներդրման փուլերի
առանձնահատկությունները «Տելեկոմ Արմենիա» (Բիլայն) ընկերության օրինակով:
Գրականության ակնարկ: Ինովացիան
այն երևույթն է, որը նպաստում է կարևոր
նպատակի իրագործմանը` մարդկանց կյանքը
ավելի հարմարավետ դարձնելուն: Այս գաղափարն ամբողջացնելով Leiponen-ը և Helfat-ը
պնդում են, որ ինովացիաները նպաստում են ոչ
միայն անհատների, այլև կազմակերպությունների գոյատևմանը [5] :
Պատահական չէ, որ հետազոտողները 21րդ դարի սկիզբը կոչում են «ինովացիայի
դարաշրջան» [4, էջ 5]:
Տնտեսական տեսանկյունից ինովացիան
գաղափարների և տեխնոլոգիաների մշակումն
ու կիրառումն է, որոնք բարելավում են ապրանքներն ու ծառայությունները կամ դրանց
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արտադրությունն ավելի արդյունավետ են
դարձնում: Ինովացիաները սովորաբար սկսում
են փոքր մասշտաբից, այն մշակող կազմակերպությունների
կողմից
առաջին
անգամ
կիրառելուց: Այնուամենայնիվ, ինովացիաների
առավելությունների լիարժեք իրականացման
համար անհրաժեշտ է, որ դրանք տարածվեն
ամբողջ տնտեսության մեջ և հավասարապես
օգտակար լինեն տարբեր ոլորտներում և տարբեր չափերի ընկերություններին: Փորձագետները այս գործընթացը անվանում են նորարարությունների դիֆուզիա։
Ինովացիայի կարևորագույն օգուտներից
մեկը տնտեսական աճին նպաստելն է [6]:
Հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ
սոցիալ-տնտեսական առաջընթացն ապահովվում է ինովացիոն գործընթացի` նոր գիտելիքների և փորձառության գործընթացի հաշվին:
Նոր տեխնոլոգիաների շնորհիվ տեղի են
ունենում խորքային կառուցվածքային փոփոխություններ տնտեսության տարբեր ոլորտներում, ձևավորվում են նոր ճյուղեր, ստեղծվում
են նոր աշխատատեղեր: Ավտոմատներն ու
մեքենաները մարդուն դուրս են մղում արտադրական ոլորտից՝ կատարելով բարդ ու վտանգավոր աշխատանքային գործողություններ,
միևնույն ժամանակ նախկինում գոյություն
ունեցող հին տեխնոլոգիաներն ու ոլորտները
անհետանում են: Փոխարենը ստեղծվում են
ավելի
առաջադեմ
տեխնոլոգիաներ:
Այս
գործընթացը Շումպետերն անվանել է «ստեղծագործական ոչնչացում»: Ինովացիոն գործընթացներն ապահովում են աճ և արտադրողականության բարձրացում տնտեսության տարբեր
ոլորտներում [4, էջ 5-6]: Տնտեսության նմանատիպ զարգացմանը համընթաց զարգանալու,
արտադրական կազմակերպության արդյունավետ ու մրցունակ գործունեության ապահովման
համար անհրաժեշտ է անընդհատ թարմացնել
թողարկվող արտադրանքի անվանացանկը, որը
թույլ կտա, ներդնել բարձր պահանջարկ ունեցող
նոր արտադրատեսակներ, նոր տեխնոլոգիական
գործընթացներ, արտադրության և աշխատանքի
կազմակերպման նոր մեթոդներ: Այս նպատակով
էլ կազմակերպություններում մշակվում և
իրականացվում է համապատասխան ինովացիոն քաղաքականություն, որի ռազմավարության մշակման համար անհրաժեշտ է ձևավորել
համապատասխան տեղեկատվական հենք՝ հիմք
ընդունելով շուկայում տեղի ունեցող փոփոխությունները և սպառողների կողմից ներկայացվող
նոր պահանջները [1, էջ 158-159]:
Չնայած, որ կապի ոլորտի կազմակերպություններն ի տարբերություն արտադրական
կազմակերպությունների
ունեն
որոշակի
առանձնահատկություններ,
այնուամենայնիվ
կապի ոլորտի կազմակերպություններում ևս

մշակվում են նոր ծառայություններ, փաթեթներ,
աշխատանքի կազմակերպման նոր մեթոդներ`
հաշվի առնելով շուկայում տեղի ունեցող
փոփոխություններն ու բաժանորդների պահանջները:
Ինովացիայի կարևորությունը կազմակերպության առաջընթացի գործում անքննարկելի է: Հետազոտող Քեվին Դեսուզան և այլք
2009 թ.-ին հրապարակած հոդվածում ներկայացրեցին ինովացիոն նախագծի/գործընթացի
մշակման և ներդրման 5 փուլերը`
1. Գաղափարի գեներացում և մոբիլիզացիա: Սա նոր գաղափարների ձևավորման
սկզբանգիծն է: Հաջողված գաղափարի գեներացումը պետք է ուղեկցվի թե' ճնշված մրցակցությամբ, թե' բացահայտումներ անելու ազատությամբ: Նոր գաղափարը գեներացվելուց
հետո անցնում է մոբիլիզացման փուլով, որտեղ
գաղափարն անցնում է տարբեր ֆիզիկական և
տրամաբանական ճանապարհներ: Քանի որ
շատ գյուտարարներ շուկայագետներ չեն,
հետևաբար նոր գաղափարը բացի ստեղծողից
նաև մեկ այլ առաջ մղողի կարիք ունի: Այս փուլը
կենսական նշանակություն ունի նոր գաղափարի
զարգացման համար, դրա բացթողումը կարող է
հետաձգել
կամ
անգամ
չեղարկել
դրա
իրականացումը:
2. Իրազեկում և դիտարկում: Այս փուլը
գաղափարի լավ և վատ կողմերի բացահայտման
փուլն է: Գաղափարի մասին իրազեկումն ու
դիտարկումը պետք է միաժամանակ ընթանան,
որպեսզի
բացահայտեն
առանց
ներուժի
գաղափարները:
3. Փորձարկում: Այս փուլում գնահատվում
է
գաղափարի
կայունությունը
կոնկրետ
կազմակերպության համար կոնկրետ ժամանակահատվածում և կոնկրետ միջավայրում: Այս
փուլում էական է նշել, թե ով է լինելու
հաճախորդը և ինչի համար է օգտագործելու
ինովացիան: Սրա միջոցով կազմակերպությունը
կարող է բացահայտել, որ չնայած որևէ մեկը լավ
գաղափար ունի, բայց այն ժամանակավրեպ է
կամ տվյալ շուկայի համար չէ:
4. Առևտրայնացում: Այս փուլում կազմակերպությունը պետք է ուսումնասիրի իր
հաճախորդներին, պարզելու արդյոք մշակված
ինովացիան լուծու՞մ է նրանց հիմնախնդիրները,
որից հետո վերլուծի ինովացիայի համար
անհրաժեշտ ծախսերն ու ստացվող օգուտները:
5. Դիֆուզիա և իրականացում: Դիֆուզիայի և իրականացման փուլերը, հեղինակների
կարծիքով, «մեկ մետաղադրամի երկու կողմերն
են»: Դիֆուզիան նորարարության վերջնական,
համընդհանուր ճանաչման գործընթաց է, իսկ
իրականացումը դրա արտադրության համար
անհրաժեշտ կառույցների, ծառայությունների և
ռեսուրսների ստեղծման գործընթացն է [7]:
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Համաձայն մեկ այլ
ա հեղինա
ակի ինովաց
ցիաների ներ
րդրման գործընթացը
ը անցնում
մ է

տևյալ փուլե
երը`
հետ

Գծապ
պատկեր 2. Ինովացիաների
ի ներդրման գործընթացը
գ
[8]:

Ցանկա
ացած կա
ազմակերպոււթյունում այս
փուլերը շա
ատ կարևոր
ր են, բայց չմոռանանք
ք, որ
հեռահաղո
որդակցությա
ան ոլորտը
ը, ի տար
րբերություն տնտեսությա
տ
ան մյուս ոլլորտների, ունի
ո
մի շարք առանձնա
ահատկությո
ուններ, որ
րոնք
կարող են ազդել փուլլերի ձևավո
որման վրա: Այն
պայմանավ
վորված է իր ճյուղայյին առանձ
ձնահատկությո
ուններով՝
 Թո
ողարկվող արտադրան
ա
նքի յուրահա
ատկությունը: Այն ի տարբերությո
տ
ուն արդյոււնաբերական ապրանքի չունի նյութ
թական արտ
տահայտությո
ուն և իր
րենից ներ
րկայացնում
մ է
տեղեկատվ
վության փոխանցման
փ
ն գործընթ
թացի
վերջնական
ն արդյունք::
 Կա
ապի ծառայ
այություններ
րի արտադ
դրության և դրա
անց սպառ
ռման գործընթացը միա
աժամանակ է տեղի
տ
ունենո
ում: Այսինք
քն այս դեպք
քում
արտադրա
ական գործ
ծունեության
ն վերջնա
ական
արդյունքը հնարավոր
ր չէ պահես
ստավորել: Սա
հատկապե
ես ակնհայ
այտ է հե
եռախոսակա
ապի
դեպքում:
 Ի տարբերութ
տ
թյուն արդյո
ունաբերությ
թյան,
որտեղ աշխ
խատանքի առարկան ենթարկվոււմ է
նյութական
ն փոփոխոււթյան, կապ
պի արտադ
դրական գործ
ծընթացում աշխատան
նքի առարկ
կան՝
տեղեկատվ
վությունը ենթարկվում
ե
մ է միայն տատ
րածական տեղափոխմ
ման:
 Տեղ
ղեկատվութ
թյան հաղոր
րդումը երկկ
կողմանի բնոււյթ ունի՝ տեղեկատվո
տ
ություն ուղ
ղարկողի և ստա
ացողի միջև
և է [3, էջ 6-88]:
Վերլո
ուծություն: Ինովացի
իոն ծրագր
րերի
ներդրման և մշակմա
ան առնաձնա
ահատկությյունները ՀՀ կապի ոլո
որտի կազմ
մակերպությյուններում պա
արզելու նպա
ատակով էլ իրականաց
ցվեց
սոցիոլոգիա
ական հարց
ցում` հայաս
ստանյան կա
ապի
օպերատոր
րների շրջա
անում: Օպ
պերատորնե
երից
միայն Բիլա
այնը [9]1 նե
երկայացրեց
ց իրենց կող
ղմից
ներդրված ինովացիոն
ն նախագծե
երը և մշակ
կման
փուլերը:

1
«Տելեկոմ Արմենիա» (ն
նախկին «ՎԵ
ԵՈՆ Արմենիա
ա» և
«ԱրմենՏել») ՓԲԸ-ն պատ
տկանում է ԹԻՄ
Թ
ՍՊԸ-ին,, որի
հիմնադիրներ
րն ու սեփ
փականատերեր
րն են Հայկ
կ և
Ալեքսանդր Եսայանները:
Ե
Հ
Հոկտեմբերի
2
29-ին
«Թիմ» ՍՊԸՍ
ն ձեռք է բերել ընկերո
ության 100%
% բաժնետոմսերը՝
օգտագործելո
ով վարկային միջոցներ։ «Տ
Տելեկոմ Արմենիա»
ՓԲԸ-ն դեռևս
ս գործում է Beeeline բրենդի ներքո:
ն
Տես` [99]:

Ըստ Բիլա
այն («Տելեկ
կոմ Արմենի
իա» ՓԲԸ))
ընկ
կերության ներկայացո
ուցչի, իրեն
նց կողմից
ց
մշա
ակվող
և
ներդրվող
ղ
ցանկա
ացած
նոր
ր
գոր
րծընթաց
և
նախ
խագիծ
սկսում
ս
է
բաժ
ժանորդների
ի և աշխա
ատակիցներ
րի հիմնա-խնդ
դիրները բացահայտե
բ
ելուց: Չն
նայած, որ
ր
«ՎԵ
ԵՈՆ
Արմ
մենիա»-ն
մինչև
2020
2
թ.-ը
ը
հան
նդիսանում էր վերազ
զգային ՎԵ
ԵՈՆ ընկե-րութ
թյունների խմբի
խ
անդա
ամ, որում նե
երառված էր
ր
նաև
և Ռուսաստ
տանը և անկախ նր
րանից, որ
ր
Ռոււսաստանի և Հայաստ
տանի շուկա
աները նման
ն
են, Ռուսական
ն Բիլայնից
ց ոչինչ չի թելադրվել,,
բոլո
որ նախագծ
ծերն իրակա
անցվել են տե
եղի թիմերի
ի
աշխ
խատանքի շնորհիվ: Ն
Նախագծերի
ի մշակման
ն
թիմ
մերը աշխա
ատել, մշակ
կել և զար
րգացրել են
ն
տա
արբեր ծառա
այություննե
եր, որոնք ապահովում
ա
մ
են թե՛ հաճախ
խորդների գ
գոհունակոււթյունը, թե՛՛
ընկ
կերության շահույթը: Եղել են նախագծեր,
ն
,
որո
ոնք վերցվելլ են միջազ
զգային թիմ
մերից, բայց
ց
ընդ
դհանուր առմամբ Հայա
աստանյան թիմը
թ
գործելլ
է ազատ, մշակե
ել տարբեր ն
նախաձեռնո
ություններ,,
որի
ի շնորհիվ շարժական կապի բաժ
ժանորդների
ի
թիվ
վը շարունակաբար աճո
ում է, մասն
նավորապես
ս
2020 թ.-ի վերջում հասնելով 900 0000
բաժ
ժանորդի: Սա
Ս նշանակ
կում է, որ նախագծեր
ր
մշա
ակող թիմը
ը կարողա
անում է մշակել և
առա
աջարկել այնպիսի
այ
ծա
առայություն
ններ, որոնք
ք
բավ
վարարում են
ե բաժանոր
րդների կար
րիքները:
Չնայած կազմակերպ
կ
պությունում
մ առանձին
ն
հետ
տազոտությո
ունների և զարգացմ
ման (R&D))
բաժ
ժին չկա, բայց այստ
տեղ պահպ
պանված է
կառ
ռավարման
եվրոպա
ական
մոդ
դելը,
կա
ա
աշխ
խատանքի հստակ բա
աժանում, ին
նչպես նաև
և
կիր
րառվում է բիզնես կառավարմ
ման Agilee
մեթ
թոդը՝ աշխ
խատակիցնե
երը աշխա
ատում են
ն
նախ
խագծային թիմերով:
թ
 Բիլայն ընկերությյունը մեծ կարևորու-թյոււն է տա
ալիս ցանցի
ի արդիակ
կանացմանը
ը
վեր
րաբերվող նախագծերի
ն
ին, որոնք անմիջակաա
նոր
րեն ազդում են մրցունա
ակության վր
րա: 2020 թ.-ին ավարտեց VDSL
V
տեխ
խնոլոգիայի ներդրումը,,
որը
ը գործում է Երևա
անում և մարզերում:
մ
Շնո
որհիվ նոր ցանցի մին
նչև 100 մբ
բ/վրկ արա-գութ
թյան ինտե
երնետ կարո
ող է ապա
ահովվել այն
ն
հատ
տվածներում
մ, որտեղ կա ֆիքսվ
ված հեռա-խոս
սակապը, մարզերի
մ
խո
ոշոր քաղաք
քներում 500
մբ/վ
վրկ ապահո
ովում է:
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 Շարժական կապի ոլորտում գործարկել է
4G+ ցանցը 2020 թ.-ի սկզբից, որը նպատել է
արագության բարձրացմանը և կայք բացելու
հարցման ժամանակի կրճատմանը` այստեղ
խնդիրը հեռախոսի և բազային կայանի մեջ է
եղել, օգտագործելով անլար տարբերակը լույսի
արագությամբ է գնում, այս պահին այս ցանցը
բավարարում է բաժանորդների
բոլոր
կարիքները մինչև 5G ցանցը կմտնի:
 Մարքեթինգային բաժնում արդյունավետ
իրականացված նորարարական նախագծերից
են BeeShake գովազդային վիճակախաղը և
Beefree սակագնային փաթեթը: BeeShake-ը
նպատակ ուներ հաճախորդներին ծանոթացնել
Beeline
հավելվածին,
վիճակախաղին
մասնակցելու համար անձը պետք է ներբեռներ
հավելվածը և դառնար հավելվածի գրանցված
օգտատեր: Նպատակն էր ցույց տալ, որ
հիմնական բոլոր գործողությունները կարելի է
իրականացնել
հավելվածով
գրասենյակ
այցելելու փոխարեն:
 Հաջորդ հաջողված նախաձեռնությունը
վերաբերում է մարդկային ռեսուրսների բաժնին:
3-4 տարի առաջ սկսված նախաձեռնությունը,
որը հատկապես COVID-19-ի շրջանում գործեց
բավականին մեծ արդյունավետությամբ: Այս
նախաձեռնությունը կոչվում է Bee free, այն
աշխատակիցներին հնարավորություն էր տալիս
աշխատել իրենց հարմար վայրից: Սա նախատեսված է բարձրացնելու աշխատակիցների
մոտիվացիան, հնարավորինս ազատ գրաֆիկ
ապահովելով: Մինչ համավարակը աշխատակիցներն արդեն իսկ օգտվում էին այս եղանակից, եթե կարիք կար տանը մնալու կամ այլ
խնդրի դեպքում: Այստեղ կազմակերպության
տվյալների գաղտնիության խնդիրը չի եղել ի
սկզբանե, քանի որ ներդրվեց այնպիսի
համակարգ, որը թույլ էր տալիս անձնական
օգտագործման համակարգչով մուտք գործել
աշխատանքային համակարգչի մեջ և աշխատել:
COVID-ի շրջանում, երբ կազմակերպությունները սկսեցին մշակել հեռավար աշխատելու
քաղաքականությունը, Beeline-ը արդեն իսկ
բավականին արդյունավետ կիրառում էր այն:
Արդյունքում COVID-ի շրջանում աշխատակիցները գոհ էին իրենց հեռավար աշխատանքի
հնարավորությունից, հաճախորդները գոհ էին
հավելվածի և օնլայն խանութի ընձեռած
հնարավորություններից:
Բիլայն
ապրանքանիշը
ներկայացնող
«Տելեկոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ն արդեն իսկ սկսել է
նորարարական
Dark
Fiber
(ֆիզիկապես
առանձնացված օպտիկամանրաթելային կապուղի) տեխնոլոգիայով ցանցի ներդրումը
Դավիթաշեն վարչական շրջանից: Այս ցանցը
ավելի
ընդարձակ
և
կարելի
է
ասել
անսահմանափակ
հնարավորություններ
է

տալիս: Այն նախատեսված է հատկապես
կորպորատիվ հաճախորդների համար, ովքեր
կցանկանան
ստեղծել
իրենց
ցանցային
ենթակառուցվածքը,ստանալով մինչև 100 մբ/վրկ
արագություն: Ցանցը փոխելուց հետո մոտ 1,5
տարի անց Երևանը կդառա աշխարհում
ամենաարագ մայրաքաղաքը: Եթե պղնձալարերով անցկացված ցանցերը արդեն 100 տարի
է ինչ դիմանում են, ապա օպտիկամանրաթելային ցանցի հնարավորություններն անսահմանափակ կլինեն:
Ցանկացած նոր նախաձեռնություն կազմակերպությունում սկսվում է հիմնախնդրի բացահայտումից և անցնում ստորև ներկայացված
փուլերը՝

Գծապատկեր 1. Ինովացիոն նախագծի մշակման
փուլերը:2

Մինչ ինովացիոն նախագիծը շուկայում
ներկայացնելը, այն անցնում է որոշակի
փուլերով, որոնց արդյունքում էլ որոշում է
կայացվում դրա առևտրայնացման վերաբերյալ:
Կապի ոլորտում ևս շատ կարևոր է բացահայտել
այն հիմնախնդիրները, որոնց բախվում են
բաժանորդները, գործընկերները, աշխատակիցները: Նրանց կարիքներն ու պահանջները
բացահայտելուց հետո կատարվում է հիմնախնդրի վերաբերյալ առկա տեղեկատվական
հենքի ուսումնասիրություն: Տեղեկատվական
հենքի ուսումնասիրության արդյունքում էլ
կատարվում է գաղափարների գեներացումը`
նախագիծը մշակող թիմի կողմից: Ելնելով
կազմակերպության վիճակագրության բաժնի
կողմից տրամադրված տվյալների և առկա
փորձի ուսումնասիրումից հետո ընտրվում է
2
Մշակվել է համաձայն կազմակերպության ներկայացուցչի
հետ հարցազրույցի
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լավագույն գաղափարը: Չընտրված գաղափարներն արխիվացվում են, ընտրված գաղափարի համար մշակվում է նախնական
տարբերակ, որի թեստավորումն իրականացնում
են նախ աշխատակիցները, ապա բաժանորդները: Թեստավորմանը հաջորդում է որոշման
կայացումը` առևտրայնացնե՞լ, թե՞ վերադառնալ
հիմնախնդրի
բացահայտման
փուլին:
Առևտրայնացման ընթացքում էլ շարունակաբար
դիտարկում
են
իրականացնում,
հնարավոր խնդիրները վեր հանելու համար:
Կազմակերպության ներկայացուցչի խոսքով
գաղափարի ընտրությունը շատ խորքային է
կատարվում, ուստի արդեն թեստավորման
ժամանակ էլ հաջողվում են նախագծերը:
Համեմատելով կապի ոլորտի մյուս կազմակերպությունների կողմից հրապարակային
ներկայացված տեղեկատվությունը, կարող ենք
փաստել նաև, որ Բիլայն ընկերության կողմից
ներկայացված ինովացիոն նախագծերից որոշները արդեն իսկ ներդրված են մյուս կազմակերպություններում: Այդուհանդերձ, այս փաստը
ևս մեկ անգամ վկայում է այն մասին, որ
ինովացիաները նպաստում են սոցիալ-տնտեսական առաջընթացին, ոլորտում տիրող մրցակցությունն էլ նպաստում է բնակչության համար
լավագույն ծառայությունների ստեղծմանը:
Անդրադառնալով ինովացիաների մշակման
և ներդրման փուլերին, ակնհայտ է, որ պետք է
հաշվի
առնել
ոլորտի
առանձնահատկությունները: Ինովացիոն նախագծի մշակման և
ներդրման սկզբնական` գաղափարի գեներացման փուլում շատ կարևոր է թե' առկա
տեղեկատվության ուսումնասիրումը հիմնախնդրի բացահայտումից հետո, թե' ձևավորված
գաղափարների վերաբերյալ առկա վիճակագրական տվյալների վերլուծությունը, հաջորդող
փուլերում
էական
նշանակություն
ունի
դիտարկումը, որը կօգնի բացահայտել արդեն
իսկ թեստավորվող և առևտրայնացվող նախագծի խնդիրները: Հաշվի առնելով կապի ոլորտի
առանձնահատկութոյւնները
փաստենք,
որ
կապի ոլորտի կազմակերպությունների կողմից
մշակվող
ինովացիոն
շատ
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Аннотация. Последние нововведения в армянских коммерческих банках в основном включают предоставление
услуг удаленного банкинга, создание и совершенствование мобильного банкинга, систем интернет-банкинга,
внедрение новых виртуальных карт и других инновационных средств оплаты, чтобы сделать банк доступным
для клиентов в любом месте. С учетом текущих изменений и нововведений в банковских операциях изучены
тенденции объема кредитов и депозитов, привлеченных коммерческими банками Республики Армения за
последние 5 лет, необходимость кредитования и депозитных функций и необходимость внедрить единую
систему привлечения депозитов и предоставления кредитов.
Разработан механизм контроля возможных рисков в результате внедрения единой системы кредитования и
депозитов, в рамках которой добиться желаемого результата можно будет только за счет комплексной
реализации мероприятий.
Ключевые слова. Банковские инновации, комплексная проверка клиентов, система кредитования и депозитов,
E-Credit, E-Deposit, механизм снижения рисков

The ways to increase the efficiency of the management of innovative activities in the
commercial banks of RA from the point of view of the combined credit and deposit systems
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PhD Student at the Faculty of Management at ASUE (Yerevan, RA)
davtyanlianna95@gmail.com
Abstract. Recent innovations in the commercial banks in Armenia mainly include the provision of remote banking
services, mobile banking, creation and improvement of internet banking systems, introduction of new virtual cards, and
other innovative means of payment to make the bank accessible to customers anywhere. Taking into account the current
changes and innovations in banking operations, trends in the volume of loans և deposits attracted by commercial banks
of the Republic of Armenia over the past 5 years, the need for lending and deposit functions and the need to introduce a
combined system of attracting deposits and providing loans have been studied.
A mechanism for controlling possible risks as a result of the introduction of a combined system of lending and deposit
has been developed, within the framework of which it will be possible to achieve the desired result only through the
comprehensive implementation of measures.
Keywords. Banking innovations, customers due diligence, lending and deposit system, E-Credit, E-Deposit, risk
mitigation mechanism

ՀՀ առևտրային բանկերում վերջին շրջանի
նորամուծությունները հիմնականում ներառում
են հեռավար բանկային ծառայությունների
մատուցումը, մոբայլ-բանկինգ և ինտերնետբանկինգ համակարգերի ստեղծումն ու կատարելագործումը, նոր վիրտուալ քարտերի և

վճարման այլ նորարարական միջոցների ներդրումը
հաճախորդների
համար
բանկը
ցանկացած վայրում հասանելի դարձնելու
տեսանկյունից: Հաշվի առնելով բանկային
գործառնությունների արդի փոփոխություններն
ու նորամուծությունները՝ ուսումնասիրվել են ՀՀ

150

Регион и мир, 2021, № 5
առևտրային բանկերի կողմից վերջին 5
տարիների ընթացքում տրամադրված վարկերի
և ներգրավված ավանդների ծավալների միտումները, անդրադարձ է կատարվել վարկավորման
և ավանդադրման գործառույթների կարևորությանը և ավանդների ներգրավման ու վարկերի
տրամադրման միասնական համակարգի ներդրման անհրաժեշտությանը: Մշակվել է նաև
վարկավորման և ավանդադրման միասնական
համակարգի ներդրման արդյունքում հնարավոր
ռիսկերի զսպման կառուցակարգ, որի շրջանակներում իրականացվող միջոցառումների համալիր կիրարկմամբ միայն հնարավոր կլինի հասնել
ցանկալի արդյունքի:
Ներածություն: Նորամուծությունն այնպիսի գործընթաց է, որի արդյունքում հայտնագործությունը կամ նոր գաղափարը ձեռք է բերում տնտեսական բովանդակություն [8, с. 36]:
Արդի տնտեսական զարգացման ժամանակաշրջանում նորամուծությունների ներդրումը
ցանկացած կազմակերպության գործունեության
հետագա ծավալման և կենսապարբերաշրջանի
անքակտելի մասն է կազմում: Իսկ առևտրային
բանկերը, դասվելով օրեցօր աճող ու զարգացող
կազմակերպությունների շարքին, չեն կարող
դիմակայել մրցակցային պայքարում, եթե իրենց
ծառայությունները հաճախորդներին հասանելի
չդարձնեն ամենուր և յուրաքանչյուր ժամի
անկախ գտնվելու վայրից և ժամային գոտուց:
ՀՀ առևտրային բանկերը հիմնականում
որդեգրել են «Քո բանկը քեզ հետ» սկզբունքը և
փորձում են իրենց ծառայություններն անխափան մատուցել հաճախորդներին: COVID-19
համավարակը նույնպես նոր մարտահրավերներ
«նետեց» առևտրային բանկերին՝ ստիպելով
գտնել և հաճախորդներին տրամադրել տեխնոլոգիական արդի լուծումներ գործարքների կատարման և/կամ գործարար հարաբերությունների հաստատման գործընթացներում:
Գրականության ակնարկ: Հետազոտության շրջանակներում հեղինակի կողմից ուսումնասիրվել են տարբեր հեղինակների կողմից
հրապարակված աշխատությունները, գիտական
հոդվածները, ՀՀ ԿԲ-ի կողմից հրապարակված
հաշվետվությունները, ՀՀ բանկային համակարգը կարգավորող օրենքներն ու ենթաօրենսդրական ակտերը:
Ներկայումս տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման հիմնախնդիրների լուծումներն ի վերջո առաջարկում են ֆինանսաբանկային համակարգում գործող կազմակերպությունների
զարգացման
արդյունավետ
լուծումներ: Ֆինանսական գործառնությունները
կատարյալ հիմք են բարձր տեխնոլոգիական
համակարգերի կիրառման համար և ֆինանսական ու բանկային ծառայությունների ոլորտն
այն ոլորտներից է, որը հսկայական ֆինան-

սական միջոցներ է ծախսում բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտի մշակումների և փորձարկումների վրա: Նոր տեխնոլոգիաներով ֆինանսաբանկային համակարգում գործող կազմակերպությունների զինումը չափազանց կարևոր
գործոն է ինչպես հենց կազմակերպությունների
համար՝ աշխատանքի կազմակերպման արդյունավետությունն ապահովելու առումով, այնպես
էլ հաճախորդների համար, որոնք հնարավորություն են ստանում օգտագործել իրենց
ֆինանսական հոսքերի կառավարման առավել
հարմար միջոցներ և խնայել ժամանակը:
Ֆինանսավարկային և բանկային ծառայությունների մատուցման կազմակերպական տեխնոլոգիաներն ու դրանց մեթոդաբանությունը
ձևավորվում են համակարգչային տեխնոլոգիաների բնագավառում գիտելիքների զարգացման
ուղիով: Նորամուծական գործունեության ներդրումային ձևերի կազմակերպման մեթոդաբանությունը մշակվում է՝ հիմք ընդունելով
վերակազմակերպման և կարգավորման նորամուծական ձևերի իրականացման ժամանակակից մեթոդների վերաբերյալ համակարգված
տվյալները:
Բալաբանովը բանկային նորամուծությունը
մեկնաբանում է որպես՝ բանկի նորամուծական
գործունեության վերջնական արդյունք, որն
իրականացվում է նոր բանկային ծառայության
կամ գործառնության տեսքով», իսկ բանկային
նորամուծական գործունեությունը բնութագրում
է որպես՝ «նորամուծությունների ստեղծման և
իրագործման համակարգված գործընթաց» [6, с.
206]:
Ուսումնասիրելով նաև մի շարք հայտինի
խորհրդատվական ընկերությունների, ինչպիսիք
են McKinsey&C [15], Ernst & Young [16], Deloitte
[17] հրապարակումները բանկային նորամուծությունների վերաբերյալ՝ կարող ենք սահմանել, որ
բանկային նորամուծությունները վերաբերում են
այնպիսի նոր տեխնոլոգիաների ներդրմանը,
որոնք բանկային բիզնես գործընթացները
փոխակերպում են նորի՝ նպատակ ունենալով
ավտոմատացումը, վերահսկողության ազդեցության մեծացումը, հաճախորդներին ավելի
արագ, հարմարավետ և մրցակցային ծառայություններ մատուցելը՝ միևնույն ժամանակ
կրճատելով այդ տեխնոլոգիաների ստեղծման և
ներդրման ծախսերը:
Բանկային նորամուծություններն իրենց
բովանդակությամբ բնորոշվում են հետևյալ 3
բնութագրիչներով՝
 բանկային նորամուծություններ են համարվում այն նորույթները, որոնք առաջին
անգամ են հայտնվում տվյալ երկրի ֆինանսական շուկայում, այսինքն՝ տվյալ բանկում,
 բանկային
նորամուծություններ
են
համարվում արտասահմանյան բանկային փոր-
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ձում առկա արտադրանքները կամ ծառայությունները, որոնք առաջին անգամ են կիրառվում
տվյալ երկրի բանկային համակարգում,
 բանկային նորամուծություններ են համարվում այն ֆինանսական և այլ գործառնությունները, որոնք կարող են իրացվել ինչպես
արտաքին միջավայրում՝ ֆինանսական շուկայում, այնպես էլ բանկի ներսում տարբեր
գործառույթների տեսքով [11, p. 5]:
Շատ հաճախ մատուցվող ծառայությունների մեջ կիրառվող փոփոխությունները կամ
ապրանքների որոշակի հատկանիշների փոփոխությունները սխալմամբ դիտարկվում են
որպես նորամուծություններ, ուստի բանկային
նորամուծությունների բազմազանության մեջ
շատ կարևոր է դրանց դասակարգումն ըստ
հատկանիշների՝ նորամուծությունների և փոփոխությունների տարբերակման տեսանկյունից:
Աղյուսակ 1. Բանկային նորամուծությունների
դասակարգումը [7, էջեր 405-407]
Դասակարգման հատկանիշ
1.

Էություն

2.

Ծագման
պատճառներ
Նորույթի աստիճան

3.
4.
5.
6.

Ազդեցության
աստիճան
Գործառնական
բովանդակություն
Նորամուծության
բնույթ

Նորամուծության
տեսակ
Ապրանքային և
տեխնոլոգիական
Ռեակտիվ և
ռազմավարական
Եզակի և
կատարելագործվա
ծ
Ճշգրիտ և
համակարգային
Գործառնական,
ինտելեկտուալ և
կառավարչական
Արմատական և
բարելավող

Ընդհանուր առմամբ կազմակերպություններում, այդ թվում նաև բանկերում կիրառվող
նորամուծությունների կառավարումը ներառում
է հետևյալ 4 փուլերի հաջորդական իրականացումը՝
1. պլանավորում,
2. պայմանների որոշում և կազմակերպում,
3. իրագործում,
4. վերահսկողություն կամ հետադարձ
կապ [9, с. 26]:
Պլանավորման փուլի ժամանակ մշակվում
է նորամուծական ռազմավարության իրացման
պլանը: Այնուհետև հաջորդ փուլում նորամուծությունների կառավարման համար սահմանվում են անհրաժեշտ ռեսուրսները, անձնակազմի առջև դրված խնդիրներն ու նպատակները և կազմակերպվում են աշխատանքները:
Երրորդ փուլում մշակված հետազոտությունների միջոցով իրագործվում են արդեն սահման-

ված պլանով հաստատված աշխատանքները:
Ինչպես կառավարման ցանկացած գործունեության մեջ, այդպես էլ նորամուծական գործունեության կառավարման ժամանակ շատ
կարևոր է հետադարձ կապի ապահովումը, երբ
վերահսկվում և վերլուծվում են կատարված
աշխատանքները, ճշգրտվում են գործողությունները և իրականացվում է նորամուծությունների
գործընթացում կառավարչական որոշումների
արդյունավետության գնահատում:
Բանկային նորամուծության (մատուցվող
նոր
ծառայությունների)
կենսապարբերաշրջանը, ընդհանուր առմամբ, ներառում է յոթ
փուլ՝
1. բանկային նորամուծության մշակում,
2. մուտք դեպի շուկա,
3. շուկայի զարգացում,
4. շուկայի կայունացում,
5. շուկայի նվազում,
6. շուկայի աշխուժացում,
7. շուկայի անկում [9, с. 114]:
Բանկային նորամուծությունների ներդրման
ժամանակ պետք է հաշվի առնել նաև այն
հանգամանքը, որ ցանկացած նորամուծության
ներդրում կապված է ժամանակի հետ և
պահանջում է երկարաժամկետ գործողությունների իրականացում: Ժամանակն այն չափման
միավորն է, որն անհրաժեշտ է կենսապարբերաշրջանի գնահատման համար: Ժամանակը
շուկայի զարգացման, ինչպես նաև մրցակցային
պայքարում հաղթելու կարևոր խորհրդանիշն է
[10, p. 15]:
Հետազոտության մեթոդաբանություն:
Հաշվի առնելով հետազոտության նպատակներն
ու խնդիրները՝ սույն հոդվածի շրջանականերում
կիրառվել են տնտեսավիճակագրական, համակարգային, թվային, համեմատական վերլուծության, իրավական դաշտի վերլուծության
մեթոդները:
Տեղեկատվության հավաքագրման համար
հիմք են հանդիսացել տնտեսագիտության
տեսության, կառավարման դասական աշխատությունները, տնտեսական քաղաքականության տարբեր բնագավառների, մասնավորապես՝ նորամուծական տնտեսության հիմնահարցերին առնչվող հայրենական և միջազգային
գրականությունը, ՀՀ կենտրոնական բանկի և
առևտրային բանկերի կայքերը, ՀՀ իրավական
տեղեկատվական համակարգը:
Վերլուծության նշանակությունն այն է, որ
հետազոտությունում ամփոփված է բանկային
նորամուծական գործունեության կարգավորման
և կառավարման մեթոդաբանությունը, որը թույլ
է տալիս այդ գործընթացը համակարգել,
կանոնակարգել և դրան տալ գործնական
նշանակություն: Ուսումնասիրությունների համար վերլուծվել են նաև ՀՀ առևտրային բանկերի
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կողմից ՀՀ կենտրոնական բանկին ներկայացված հաշվետվությունների արդյունքները, ամփոփվել թվային տվյալների աճի միտումները:
Գնահատվել են առաջարկվող համակարգերի
ներդրման ժամանակ հանդես եկող հնարավոր
ռիսկերը և իրավական կարգավորման տեսանկյունից հնարավոր խոչընդոտները, առաջարկվել է դրանց կարգավորման և կառավարման
համար անհրաժեշտ միջոցառումների համալիրը:
Հոդվածում ներկայացված առաջարկությունները կարող են օգտագործվել ՀՀ առևտրային
բանկերում
նորամուծությունների
զարգացման և այդ ուղղությամբ կառավարման
արդյունավետության բարձրացմանն ուղղված
միջոցառումների
համալիրի
մշակման
և
իրականացման ընթացքում:
Շատ կարևոր հանգամանք է այն, որ
հոդվածում առաջարկվող համակարգերի ներդրումը պետք է բխի ՀՀ առևտրային բանկերի,
ՀՀ կենտրոնական բանկի և, հատկապես,
բանկային համակարգից օգտվող հաճախորդների շահերից: Ուստի, շատ կարևոր է նաև
ապահովել այնպիսի համակարգ, որը չի հակասի
«Բանկերի և բանկային գործունեության
մասին», «Բանկային գաղտնիքի մասին», «ՀՀ
կենտրոնական բանկի մասին» և «Փողերի
լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման
դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքներին:
Վերլուծություն: Հայաստանի Հանրապետության բանկային համակարգն ընդգրկում է
Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական
բանկը, Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բանկերը (այդ թվում` դուստր
բանկերը), նրանց մասնաճյուղերը, ներկայացուցչությունները, գործառնական գրասենյակները (կետերը), ինչպես նաև օտարերկրյա
բանկերի Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող մասնաճյուղերն ու ներկայացուցչությունները [2, հոդված՝ 2.1]:
Բանկերը ֆինանսական համակարգում
գործող ամենախոշոր ֆինանսական կազմակերպություններն են, որոնց բաժին է ընկնում
ֆինանսական համակարգի ակտիվների 83.5%-ը
[14]:
ՀՀ բանկային համակարգը ձևավորում են
Կենտրոնական բանկը, առևտրային բանկերը,
դրանց մասնաճյուղերը, ներկայացուցչությունները, գործառնական գրասենյակները, ինչպես
նաև օտարերկրյա բանկերի մասնաճյուղերն ու
ներկայացուցչությունները: Բանկերի հիմնական
գործունեությունն է բանկային հաշիվների
բացումը և վարումը, վարկերի տրամադրումը,
ավանդների ընդունումը, ինչպես նաև վճարային գործիքների (օր.` վճարային քարտ, չեկ)
տրամադրումը և սպասարկումը: Բանկերը
կարող են կատարել նաև ներդրումներ, իրակա-

նացնել չեկերով և արտարժույթով գործառնություններ, մատուցել տարբեր տեսակի այլ
ծառայություններ Կառավարությանը, տնտեսավարող սուբյեկտներին, քաղաքացիներին և
միմյանց:
ՀՀ-ում այժմ գործում են 17 առևտրային
բանկեր [14].
 «Ակբա Բանկ» ԲԲԸ՝ 63 մասնաճյուղ,
 «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ՝ 20 մասնաճյուղ,
 «ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ՝ 13 մասնաճյուղ,
 «ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» ԲԲԸ՝ 56 մասնաճյուղ,
 «Արդշինբանկ» ՓԲԸ՝ 60 մասնաճյուղ,
 «Արմսվիսբանկ» ՓԲԸ
 «Արցախբանկ» ՓԲԸ՝ 18 մասնաճյուղ,
 «Բիբլոս Բանկ Արմենիա» ՓԲԸ՝ 3
մասնաճյուղ,
 «Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան» ՓԲԸ՝
7 մասնաճյուղ,
 «Էվոկաբանկ» ՓԲԸ՝ 13 մասնաճյուղ,
 «Ինեկոբանկ» ՓԲԸ՝ 25 մասնաճյուղ,
 «Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ՝ 35 մասնաճյուղ,
 «ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ»
ՓԲԸ՝
60
մասնաճյուղ,
 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ»
ԲԲԸ՝
53
մասնաճյուղ,
 «Մելլաթ Բանկ» ՓԲԸ
 «Յունիբանկ» ԲԲԸ՝ 53 մասնաճյուղ,
 «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ՝ 72
մասնաճյուղ:
31.12.2019 թվականի դրությամբ բանկային
համակարգի.
o ընդհանուր ակտիվները կազմում են՝ 5
տրլն 828 մլրդ դրամ,
o ընդհանուր կապիտալը կազմում է ՝824
մլրդ դրամ,
o ընդհանուր
պարտավորությունները
կազմում են՝ 5 տրլն 4 մլրդ դրամ:
Բանկային համակարգի ակտիվների 58.6%ը (կամ 3 տրլն 415 մլրդ դրամը) բաժին է ընկնում
տնտեսությանը
տրամադրած
վարկերին:
Բանկերի պարտավորությունների 65.1%-ը (կամ
3 տրլն 255 մլրդ դրամը) կազմում են ֆիզիկական և իրավաբանական (բացառությամբ
ֆինանսական
կազմակերպությունների)
անձանցից ներգրաված միջոցները: Բանկային
համակարգի կապիտալի կազմում (փաստացի
լրացված)
կանոնադրական
հիմնադրամի
մեծությունը կազմում է 525.6 մլրդ դրամ: ՀՀ
բանկային համակարգում կենտրոնացվածությունը գնահատվում է ցածր. Կենտրոնացվածության Հերֆինդալ-Հիրշմանի գործակիցը
ՀՀ բանկային համակարգում 31.12.2019
թվականի դրությամբ ըստ ընդհանուր ակտիվների կազմում է 0.089, ըստ ընդհանուր
պարտավորությունների` 0.095, ըստ ընդհանուր
կապիտալի` 0.068 [14]:
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Ներկա
այացնենք ՀՀ
Հ առևտրա
ային բանկ
կերի
հիմնական
ն հաշվեկշռա
ային ցուցա
անիշները 200162020 թվակ
կաններին Աղյուսակ
Ա
2-ի
ի օգնությամ
մբ.
Աղ
ղյուսակ 2. ՀՀ բանկային համակարգի
հ
հ
հիմնական
հա
աշվեկշռային ցուցանիշները
ց
ը՝ 2016-2020 թթ
թ
Ցուցանիշ/
2016
2017
2018
20019
2020
Տարեթիվ
Ընդհանուր ակտիվնե
եր
3,994,544,703
4,364,374,970
0
4,986,448,973
5,828,3362,948
6,6
692,008,901
(հազ. դրա
ամ)
Ընդհանուր պարտավ
վո3,3340,954,154
3,678,101,781
1
4,237,601,,739
5,004,2285,556
5,813,501,011
րությունն
ներ
(հազ. դրա
ամ)
Հաշվեկշռ
ռային ընդհա
անուր
653,590,549
686,273,190
748,847,2234
824,0077,392
87
78,507,890
կապիտալ
(հազ. դրա
ամ)
Ընթացիկ
կ ժամանակա
աշրջանի չբ
բաշխված շա
ահույթ
3
31,659,531
40,368,438
38,355,548
61,2992,617
61,645,126
(Վնաս)
(հազ. դրա
ամ)
Աղյուսա
ակը կազմվել է հեղինակի կող
ղմից: Աղյուսա
ակի տվյալները վերցված են բա
անկերի ամսակ
կան հաշվետվո
ություններից
և ՀՀ
Հ ԿԲ ներկայա
ացված հաշվետ
տվությունների
ից:

Ինչպե
ես նկատում
մ ենք վեր
րոնշյալ աղ
ղյուսակից, ՀՀ
Հ բանկային
ն համակար
րգի հիմնակ
կան
թթ.
հաշվեկշռա
ային ցուցա
անիշները 2016-2020
2
դրսևորել են
ե աճի միտ
տումներ: Ըն
նդ որում, 2020
2
թվականին
ն 2019 թ.. համեմատ
տ ընդհան
նուր
ակտիվներ
րն աճել են
ն 14,8 %-ո
ով, ընդհան
նուր
պարտավո
որություններ
րը՝ 16,2 %-ով,
%
հաշվ
վեկշռային ընդ
դհանուր կա
ապիտալը՝ 6,6 %-ով, իսկ

չբա
աշխված շահ
հույթը՝ 0,6 %
%-ով: Ակնհա
այտ է նաև,
որ ընդհանուր
ր ակտիվնե
երը գերազա
անցում են
ընդ
դհանուր պա
արտավորոււթյունները 15,1 %-ով՝
2020 թ. դրությա
ամբ:
1-ի
օգնությամբ
Այժմ
գծ
ծապատկեր
ներ
րկայացնենք
ք ՀՀ առևտ
տրային բան
նկերի կողմից տրամադրվ
ված վարկե
երի ծավալը՝՝ 2016-2020
թվա
ականներին:

Գծապատկ
կեր 1. ՀՀ առև
ևտրային բաննկերի կողմից տրամադրվա
ած վարկերի ծա
ավալը՝ դրամա
ային արտահա
այտությամբ՝
2
2016-2020
թթ
թ

ՀՀ առ
ռևտրային
ն բանկերի
ի կողմից տրամադր
տ
րված վարկ
կեր՝ մլն.
ՀՀ դրամ
մ

47141244
4029
96964
26653114

2016 թ.

30005
5139

2017
7 թ.

34901640

2018 թ.

201
19 թ.

2020 թ.

Գծապատ
տկերը կազմվե
ել է հեղինակի կողմից՝
կ
ՀՀ ԿԲ
Բ ներկայացված ֆինանսակա
ան հաշվետվութ
թ-յունների հիմ
ման վրա:

Ինչպե
ես նկատում
մ ենք գծապ
պատկերից, ՀՀ
առևտրայի
ին բանկերի
ի կողմից տրամադրվ
ված
2016-2020 թվականնե
վարկերի ծավալները
ծ
երին
դրսևորել են
ե աճի միտ
տումներ՝ 20020 թվակա
անին

ի համեմատ
տ աճելով մոտ
տ 16,98 %2019 թվականի
իորեն գերա
ազանցում է նախորդ
ով, ինչը զգալի
արիների հա
ամեմատ վ
վարկերի ծավալների
ծ
տա
աճի
ին տոկոսա
ային ցուցա
անիշը: 2020 թ.-ին ՀՀ
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առևտրայի
ին բանկերի
ի կողմից տրամադրվ
ված
վարկերի զգալի
զ
աճը հիմնականո
ում պայմանավորված է COVID-19
C
հ
համավարակ
կով պայմանավորված բնակչության
բ
ն եկամուտ
տների կտր
րուկ
նվազմամբ:

Այժմ
գծ
ծապատկեր
2-ի
օգնությամբ
ներ
րկայացնենք
ք ՀՀ առ
ռևտրային բանկերի
կող
ղմից ներգր
րավված ա
ավանդների
ի ծավալը՝
2016-2020 թվա
ականներին:

Գծ
ծապատկեր 2. ՀՀ առևտրրային բանկերրի կողմից ներ
րգրավված ավվանդների ծավալը՝ դրամայյին
արտահայտ
տությամբ՝ 20116-2020 թվակկաններին (մլնն. ՀՀ դրամ)

ՀՀ առևտրային
ն բանկերի
ի կողմից ներգրավվ
ն
ված ավան
նդներ

42197119
9
38077718
3
32578545

29770054
25063110

2016 թ.
2018 թ.
2019
9 թ.
2020 թ.
2017 թ.
Գծապա
ատկերը կազմվե
ել է հեղինակի կողմից՝ ՀՀ ԿԲ
Բ ներկայացվա
ած ֆինանսակա
ան հաշվետվոււթյունների հիմ
ման վրա:

Վերոն
նշյալ գծապ
պատկերից երևում է, որ
2016 – 20020 թթ. ՀՀ
Հ առևտրա
ային բանկ
կերի
կողմից նե
երգրավված
ծ ավանդնե
երը նույնպ
պես
դրսևորել են
ե աճի միտումներ: 20220 թ. Ներգրա
ավ-

ծ ավանդնե
երը 2019 թ
թ. համեմատ
տ աճել են
ված
10,8
8 % -ով:
Այժմ ներկ
կայացնենք ՀՀ բանկայյին համակար
րգի ակտիվ
վներ/ՀՆԱ և վարկեր/ՀՆ
ՆԱ հարաբեր
րակցություն
նները՝ 2016--2020 թթ.:

Գծապատ
տկեր 3. ՀՀ բանկային
բ
համ
մակարգի ակտ
տիվների և վա
արկերի հարա
աբերակցությոունը ՀՆԱ-ի նկկատմամբ`
2016-2020 թթ. (%-ային արտ
տահայտությա
ամբ)
ՀՀ բանկային
բ
հա
ամակարգի ակտիվների
ա
և վարկերի՝ ՀՆԱ
Հ
նկատմա
ամբ
հարաբե
երակցությունը՝ %-ային արտահայտո
ությամբ
120.0
100.0
80.0
60.0
40.0
20.0
0.0
2016 թ.
թ

2017 թ.

2018 թ.

Բանկա
ային համակարգի ակտիվներ
ր/ՀՆԱ

2
2019
թ.

2020 թ.

Բանկային համակարգի
հ
վարկեր / ՀՆԱ

Գծապ
պատկերը կազմ
մվել է հեղինակ
կի կողմից ՀՀ ԿԲ-ի
Կ
կողմից հր
րապարակված
ծ հաշվետվությյունների հիմա
ան վրա:
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Ինչպես ակնհայտ է վերոնշյալ գծապատկերից, ՀՀ առևտրային բանկերի ակտիվների և
վարկերի հարաբերակցությունները ՀՆԱ-ի
նկատմամբ դրսևորում են աճի միտումներ, ընդ
որում 2020 թ.-ի դրությամբ ակտիվներ/ՀՆԱ
հարաբերակցությունը կազմել է 108,2 տոկոս`
2019 թ.-ի համեմատ դրսևորելով մոտ 21,6 %
աճ, իսկ վարկեր/ՀՆԱ հարաբերակցությունը՝
63,2 %՝ 2019 թ.-ի դրությամբ աճելով 21,3 %-ով:
Հաշվի առնելով վերոնշյալ միտումները` ՀՀ
առևտրային բանկերի կողմից տրամադրված
վարկերի և ավանդների աճը, ակտիվների և
վարկերի հարաբերակցությունների աճը ՀՆԱ-ի
նկատմամբ, ինչպես նաև տրամադրվող ծառայությունների վերաբերյալ բանկի աշխատակիցների կողմից հաճախորդներին տեղեկատվության տրամադրման համար պահանջվող
ժամանակահատվածը, հաճախորդների համար
ծառայությունների տրամադրման հասանելիությունը և ծառայությունների մատուցման
առավել արդիական մեթոդների կիրառման
անհրաժեշտությունը, COVID-19 համավարակով պայմանավորված հեռահար ծառայությունների մատուցման նոր մարտահրավերները՝ մշակել ենք ՀՀ բանկային համակարգում
վարկերի տրամադրման և ավանդների ներգրավման 2 միասնական համակարգ՝ անվանելով
էլեկտրոնային
վարկավորում
և
էլեկտրոնային ավանդադրում:
Վերջին շրջանում ՀՀ առևտրային բանկերում կիրառվող նորամուծությունների գերակշիռ մասն են կազմում մոբայլ-բանկինգ և
ինտերնետ-բանկինգ համակարգերի ներդրմանն
ու կատարելագործմանն ուղղված միջոցառումները, վճարային համակարգերով ու քարտերով
կատարվող
գործարքների
շրջանակներում
կիրառվող նորամուծությունները, նոր վճարային համակարգերի ներդրումը (stickers, mini
fobs և այլն), իսկ վարկերի տրամադրման ու
ավանդների ներգրավման գործընթացներում
առավել շահավետ պայմանների առաջարկն
առավել երկրորդային դեր է գրավում ՀՀ
առևտրային բանկերի մրցակցության ժամանակ, իսկ միասնական համակարգերի շնորհիվ
ՀՀ-ում
գործող
առևտրային
բանկերում
կառաջարկվեն առավել մրցակցային պայմաններ: Իհարկե, պետք է հաշվի առնել նաև այն
հանգամանքը, որ առևտրային բանկերում
ավանդների ներգրավումն անհրաժեշտ է միայն
նոր միջոցներ ներգրավելու և հետագայում
դրանք վարկերի տեսքով շրջանառելու համար և
ի վերջո այն հանդիսանում է ոչ թե եկամտաբեր,
այլ առավել ծախսատար ծառայություն,
այնուամենայնիվ արդի տնտեսության պայմաններում մի շարք առևտրային բանկեր ունեն
դրամական միջոցների ներգրավման անհրաժեշտություն և սույն համակարգերի ներդրմամբ

բոլոր բանկերի համար հավասար մրցակցային
միջավայր կձևավորվի:
Բացի վերոնշյալ հանգամանքներից, միասնական համակարգերի ներդրման արդյունքում
առևտրային բանկերը հնարավորություն կունենան կրճատել վարկերի և ավանդների նոր
առավել շահավետ պայմաններ առաջարկելու
շրջանակներում իրականացվող մարքեթինգային, գովազդային արշավների վրա կատարվող ծախսերը, քանի որ հաճախորդներն իրենց
դիմումների հիման վրա կստանան բոլոր
բանկերի կողմից տրամադրվող ծառայությունների պայմանները և լրացուցիչ գովազդային
արշավներ իրականացնելու անհրաժեշտություն
չի առաջանա:
Ներդրվող համակարգերի միջոցով հնարավորություն կընձեռնվի նաև հաճախորդի
կողմից արդեն իսկ լրացված նույնականացման
և պատշաճ ուսումնասիրության համար
անհրաժեշտ տեղեկատվությունը գեներացնել
նաև բանկերի կողմից կիրառվող տվյալների
համակարգ1, եթե հաճախորդը որոշի օգտվել
տվյալ բանկի կողմից առաջարկվող ծառայություններից: Արդյունքում կկրճատվի նաև
սպասարկող աշխատակիցների կողմից հաճախորդի նույնականացման և պատշաճ ուսումնասիրության շրջանակներում հավաքագրվող
տեղեկատվությունը տվյալների բազա մուտքագրելու համար պահանջվող ժամանակը:
Ինչպես ցանկացած նորամուծություն կամ
նորույթ, այս միասնական համակարգերի ներդրման ժամանակ ևս հնարավոր է մի շարք
ռիսկեր հանդես գան: Հաշվի առնելով հնարավոր ռիսկերը՝ առաջարկել ենք նաև ռիսկերի
զսպման և կառավարման մեխանիզմներ, որոնց
համալիր կիրառման արդյունքում միայն հնարավոր կլինի հասնել նոր միասնական համակարգերի ներդրման հնարավոր առավելագույն
արդյունքին: Ընդ որում, ռիսկերի կառավարման
համակարգի ներդրման ժամանակ առաջին
հերթին անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՀՀ
օրենսդրական դաշտը, որն իր հերթին պետք է
առնվազն ներառի «Բանկային գաղտնիքի
մասին», «Փողերի լվացման և ահաբեկչության
ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին», «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» ՀՀ
օրենքների ոսւումնասիրությունը:
Եզրակացություններ: Սույն հոդվածի
շրջանակներում հանգել ենք մի շարք եզրակացությունների և առաջարկների.
1. Վերջին շրջանում ՀՀ առևտրային բանկերում կիրառվող նորամուծությունների
գերակշիռ մասն են կազմում մոբայլբանկինգ և ինտերնետ-բանկինգ համակար1
ՀՀ առևտրային բանկերի մեծամասնությունում ներդրված է
ՀԾ (Հայկական ծրագրեր) համակարգը:
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գերի ներդրմանն
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վճարա
ային
համակ
կարգերով ու
ո քարտեր
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րգրավման գործընթա
ացներում
մ առավել շահավետ պայմանն
ների
առաջա
արկն առա
ավել երկրոր
րդային դեր
ր է
գրավո
ում ՀՀ առև
ևտրային բա
անկերի մրցա
ակցությա
ան ժաման
նակ, իսկ միասնակ
կան
համակ
կարգերի շնորհիվ
շ
ՀՀ
Հ-ում գործող
առևտ
տրային բա
անկերում կառաջարկ
կվեն
առավե
ել մրցակցա
ային պայման
ններ:
2. Առա
աջարկում ենք
ե ՀՀ առև
ևտրային բա
անկերում
մ ՀՀ ԿԲ աջջակցությամ
մբ ստեղծել նոր
վարկա
ավորման և ավանդնե
երի ներդրմ
ման
համակ
կարգեր` էլեկտրոնայի
է
ին վարկա
ավորում և էլեկտրոնա
ային ավան
նդադրում: Նոր
Ն
համակ
կարգերի էո
ությունը պե
ետք է լինի այն,
ա
որ հա
աճախորդը, մեկ միասն
նական համ
մակարգո
ում լրացնելլով իր նույնականացմ
ման,
KYC (Know Yoour Custom
mer) պատշշաճ
ուսում
մնասիրությա
ան շրջանա
ականերում պապ
հանջվ
վող ամբողջա
ական տեղե
եկատվությո
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և նշելով ակնկալվող
ա
վարկի կամ
մ ներդրվող
ավանդի գումարի չափը, ժա
ամկետները,
ստանա հե
ետադարձ էէլեկտրոնայի
ին նամակ,
թե լրացվա
ած տվյալներ
րով ՀՀ-ում գործող որ
առևտրայի
ին բանկեր
րում և ինչչ պայմաններով կար
րող է ստանալ պահան
նջվող գումարի չափ
փով նախը
ընտրելի վա
արկը կամ
ներդնել ավանդը: Այս համ
մակարգերը
հնարավոր
րություն կը
ընձեռնեն հա
աճախորդներին խնա
այել իրենց ժ
ժամանակը և հեշտությամբ ըն
նտրել այն առևտրայի
ին բանկը,
որում կկա
արողանան ստանալ պահանջվող
պ
գումարը կամ ներդ
դնել ավա
անդ իրենց
առավել նպ
պատակահա
արմար պայմաններով:
Բացի այյդ առաջա
արկվող հա
ամակարգը՝
ժամանակի խնայողության տեսա
անկյունից,
բավականի
ին նպատա
ակահարմար
ր է նաև ՀՀ
առևտրայի
ին բանկեր
րի համար, քանի որ
շատ հաճ
ճախորդներ
ր վարկավ
վորման և
ավանդներ
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ներդր
րման
պա
այմանների
վերաբերյա
ալ տեղեկատ
տվությունը կստանան
ավտոմատ
տ հաղորդագ
գրության մի
իջոցով:
Գծապատկ
կեր 4-ի և գ
գծապատկեր
ր 5-ի միջով ներկայացն
նենք առաջա
արկող համ
մակարգերի
ցով
կիր
րառման կառ
ռուցակարգ
գերը.

Գծապա
ատկեր 4. Առ
ռաջարկվող E--Credit համա
ակարգի կիրառ
ռման կառուցցակարգը
Հաճախ
խորդների
նույնակա
անացման և
պա
ատշաճ
ուսումնա
ասիրության
տեղեկա
ատվություն

Նույնականա
ացման
տվյալների լրա
ացում և
փաստաթղթերի
ի կցում

ՀՊՈՒ տվյա
ալների լրացում և
համապ
պատասխան
փաստա
աթղթերի կցում

Ակնկալվող վարկի գումա
ար
տեսակ, վարկի
ի
և վարկատ
տոկոսագո
ումարի և մայր
ր
գումար
րի մարման
նախընտր
րելի գրաֆիկ

Վարկատեսակի և վարկի
լ
գումարի չափի լրացում,
գրավով վարկի դեպքում
դ
գ
գրավադրվող
գույք
քի տեսակի
նշում

Վարկի տո
ոկոսագումարի և
մայր գո
ումարի մարման
նախընտրելի գրաֆիկ

Հետադ
դարձ կապ
էլեկտրոն
նային փոստի
մի
իջոցով

Հաճախորդին ՀՀ-ում
Հ
գործող յուրաքա
անչյուր
առևտրային բանկի
բ
վ
վարկավորման
պա
այմանների
վերաբերյա
ալ
տեղեկատվոււթյան
տրամադրո
ում

Հաճախ
խորդի կողմից
որոշմա
ան կայացում և
առավել նպ
պատակահարմար
առևտր
րային բանկից
վարկավո
որման ստացում

Գ
Գծապատկերը
կազմվել է հեղ
ղինակի կողմից
ց:
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Գծապա
ատկեր 5. Առա
աջարկվող E-D
Deposit համա
ակարգի կիրա
առման կառուցցակարգը
Հաճա
ախորդների
նույնակ
կանացման և
պա
ատշաճ
ուսումնա
ասիրության
ն
տեղեկա
ատվություն

Նույնականա
ացման
տվյալների լրա
ացում և
փաստաթղթերի կցում

ՀՊՈՒ տվյա
ալների լրացում և
համապ
պատասխան
փաստա
աթղթերի կցում

Ներդրվ
վող ավանդի
գումարի,
տոկոս
սագումարի
վճա
արման

Վարկատեսակի և վարկի
լ
գումարի չափի լրացում,
գրավով վարկի դեպքում
դ
գրավադրվող գույքի
տեսակի նշշում

Վարկի տո
ոկոսագումարի և
մայր գոււմարի մարման
նախընտ
տրելի գրաֆիկ

Հետադ
դարձ կապ
էլեկտրոն
նային փոստի
ի
մի
իջոցով

Հաճախորդին ՀՀ-ում
Հ
գործող յուրաքանչյուր
առևտրային բանկի
բ
վ
վարկավորման
պա
այմանների
վերաբերյա
ալ
տեղեկատվոււթյան
տրամադրո
ում

Հաճախ
խորդի կողմից
որոշման
ն կայացում և
առավել նպ
պատակահարմար
առևտր
րային բանկից
վարկավո
որման ստացում

Գ
Գծապատկերը
ը կազմվել է հեղ
ղինակի կողմից
ց:

3. Վեր
րոնշյալ հա
ամակարգերի
ի ներդրմա
ան և
իրակա
անացման
ժամանակ
կ
հնարա
ավոր
ռիսկեր
րից խուսա
ափելու կա
ամ վերջինն
ներս
չեզոքա
ացնելու նպ
պատակով անհրաժեշտ
տ է

ապահովելլ ռիսկերի զսպման կառուցա-կարգ, որ
րը պետք է առնվազ
զն ներառի
ի
հետևյալ միջոցառում
մ
մների համ
մալիր իրա-կանացում
մը.

Գծապա
ատկեր 6. Ռիսսկերի զսպմա
ան մեխանիզմի
մի շրջանակներ
երում իրականնացվող միջոցցառումների համալիրը.
Գծապ
պատկերը կազմ
մված է հեղինա
ակի կողմից հա
ամաձայն «Բան
նկային գաղտն
նիքի մասին» և «Փողերի լվաց
ցման և
ա
ահաբեկչությա
ան ֆինանսավո
որման դեմ պա
այքարի մասին»» ՀՀ օրենքների
ի:

Հ
Հաճախորդ
դների կողմի
ից մուտքագ
գրված տվյա
ալների անվտ
տանգության
ն և բանկային
գաղտ
տնիքի ապա
ահովում

Հաճախոր
րդի կողմից տրամադրվ
ված տվյալնե
երի հավաստ
տիության ա
ավտոմատ
ստուգոււմ Նորք բազ
զայում և ԱՔ
ՔՌԱ հարցմ
ման իրակա
անացում (նա
ախապես
հաճախո
որդի կողմից
ց ստուգում իրականաց
ի
նելու համա
աձայնության
ն կոճակը
սեղմելուց հետ
տո)

Տեղեկ
կատվական անվտանգո
ության ապա
ահովում

Ոչ ռեզիդե
ենտ հաճախ
խորդների դե
եպքում լրաց
ցուցիչ հարց
ցումների իր
րականացում
համապա
ատասխան բազաներոււմ (քաղաքա
ական ազդեց
ցություն ուն
նեցող կամ
պատ
տժամիջոցն
ների ցանկեր
րում ներառվ
ված անձան
նց բացահայյտում)

Բարձր ռիս
սկային հաճախորդների
ի դեպքում փողերի
փ
լվա
ացման և ահա
աբեկչությա
ան
ֆինանս
սավորման դեմ
դ պայքար
րի շրջանակ
կներում իրա
ականացվող
ղ հավելյալ
պատ
տշաճ ուսում
մնասիրության իրական
նացում
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4. Այսպիսով,
ներդրվող
միասնական
համակարգերի միջոցով հնարավորություն կընձեռնվի վարկային և ավանդային պայմանագրերի կնքման համար
անհրաժեշտ ժամանակը կրճատել,
հաճախորդներին տրամադրել առավել
արդի սպասարկման մոդելներ և
ներակայացնել առավել մրցակցային
պայմաններ,
իսկ
համակարգերի
ներդրման արդյունքում հնարավոր
ռիսկերը կառավարել ռիսկերի զսպման
կառուցակարգ համար առաջարկվող
միջոցառումների համալիրի միջոցով:
Օգտագործված գրականության ցանկ
1.
2.
3.

4.
5.

«Բանկային գաղտնիքի մասին» ՀՀ օրենքը,
սկզբնաղբյուրը՝ ՀՀ ԱԺՏ 1996.10.15/19 (1119)
Հոդ.230, ընդունված՝ 07.10.1996 թ.
«Բանկերի և բանկային գործունեության մասին»
ՀՀ օրենքը, սկզբնաղբյուրը՝ ՀՀ ԱԺՏ 1996/12,
ընդունված՝ 30.06.1996 թ.
«Ինովացիոն գործունեության պետական աջակցության մասին» ՀՀ օրենքը, սկզբնաղբյուրը՝ ՀՀ
ՊՏ 2006.06.28/33(488) Հոդ.679, ընդունված՝
23.05.2006 թ.
«ՀՀ կենտրոնական բանկի մասին» ՀՀ օրենքը,
սկզբնաղբյուրը՝ ՀՀԱԺՏ 1996/12, ընդունված՝
30.06.1996 թ.
«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքը,
սկզբնաղբյուրը՝ ՀՀ ՊՏ 2008.07.02/41(631)
Հոդ.658, ընդունված՝ 26.05.2008 թ.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Балабанова, И.Т. Банки и банковское дело:
учебник / СПб.: Питер, 2012
Гультяев,
В.
Ю.
Виды
современных
электронных банковских инноваций - Молодой
ученый, 2015, №12
Твисс, Б. Управление научно-техническими
нововведениями. – М.: Экономика, 1989
Шмидт,
Ю.
Характеристика
банковских
инноваций. – Спб: Н. Центр, 2000
Schadrack, Frederick C. and Korobow, Leon The
Basic Elements Of Bank Supervision. Federal
Reserve Bank Of New York, 1993
Frame, W. Scott & White, Lawrence J. Federal
Reserve Bank Of Atlanta, Working Paper 2002-12
July 2002
https://www.arlis.am/ [Վերջին մուտքի ամսաթիվ՝
15.04.2021 թ.]
https://www.armstat.am/
[Վերջին
մուտքի
ամսաթիվ՝ 15.04.2021 թ.]
https://www.cba.am/am/ [Վերջին մուտքի
ամսաթիվ՝ 15.04.2021 թ.]
https://www.mckinsey.com/industries/financialservices/our-insights [Վերջին մուտքի ամսաթիվ՝
12.02.2021 թ.]
https://www.ey.com/en_gl [Վերջին մուտքի
ամսաթիվ՝ 12.02.2021 թ.]
https://www2.deloitte.com/global/en/pages/financialservices/topics/banking-capitalmarkets.html?icid=top_banking-capital-markets
[Վերջին մուտքի ամսաթիվ՝ 12.02.2021 թ.]
Сдана/Հանձնվել է՝ 16.08.2021
Рецензирована/Գրախոսվել է՝ 20.08.2021
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Քաղաքային տնտեսության կառավարման ռազմավարության կատարելագործման
ուղղությունները ժամանակակից պայմաններում (Երևան քաղաքի նյութերով)
Ավետյան Ա. Ա.
Հայ – ռուսական համալսարանի կառավարման և բիզնեսի ամբիոնի դասախոս և հայցորդ
ՀՀ ՊՆ ՊԱՀՀ-ի Ռազմավարական առաջնորդության և կառավարման հետազոտությունների կենտրոնի
գիտնական - վերլուծաբան (Երևան, ՀՀ)
armavetian@mail.ru
Ամփոփում. Քաղաքային տնտեսության արդյունավետ կառավարման հիմնախնդիրը մշտապես եղել է
կառավարման ոլորտի գիտնականների ուշադրության կենտրոնում: XXI դարը նշանավորվեց տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների թռիչքաձև աճով, որը բերեց մարդկային հասարակության զարգացման մի նոր փուլի
ձևավոորմանը: Այս փուլում փոփոխվեցին նաև մարդու պահանջները քաղաքի և նրա տնտեսության հանդեպ:
Այս համատեքստում մեծացավ քաղաքային տնտեսության օբյեկտների տեղաբաշխման, քաղաքային
ռեսուրսների օպտիմալ ու արդյունավետ կառավարման համակարգերի ու մոդելների մշակման
կարևորությունը: Գիտական հոդվածում ներկայացվում են արդի պայմաններում Երևանի քաղաքային
տնտեսության զարգացման ռազմավարության կատարելագործման որոշ ուղիները:
Հանգուցաբառեր՝ ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, իրերի համացանց, ռազմավարական կառավարում,
տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, քաղաքային տնտեսություն, օպտիմալացում:
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scientists. The XXI century was marked by the rapid growth of information technologies, which led to the formation of
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Нарастающие темпы урбанизации и увеличение плотности населения в городских образованиях в XXI веке создали множество проблем
(загрязнение воздуха, увеличение объемов
мусора, неэффективная система транспортного
перемещения и др.) даже для развитых стран.
Вышеотмеченные процессы привели к усилению

роли городов и их превращению в отдельные
социально-экономические единицы. Ярким примером является город Ереван, где сконцентрирована более чем 54% экономики и ~35% населения Армении. Для решения обостряющихся
проблем и повышения эффективности управления городским хозяйством были разработаны
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различные программы развития, которые включали в себя множество мероприятий. Однако
принимаемые несистемные решения носили
всего лишь ситуационный характер, превращая
реализуемые проекты в места растраты городских средств. В то же время необходимо
отметить и об общей неразработанности стратегий развития городских образований в научной
литературе.
Учитывая новые реалии, современный
Ереван должен стать динамично и равномерно
развивающимся городом, где максимально
эффективным и оптимальным образом будут
взаимосвязаны практически все элементы
сложных систем. В городе должны быть оптимизированы расстояния между различными
точками, затраты времени, финансов, и других
ресурсов.
Труднодоступность и нехватка организаций
здравоохранения и общего образования приводят к множеству проблем (напр., многие дети
не получают начальное образование), которые в
конечном итоге ухудшают качество городской
жизни. А в случае дошкольного образования
неплатежоспособность семьи приводит либо к
временному отказу от работы одного из
родителей, либо к отказу от идеи пополнения
семьи. В первом случае финансовое состояние
семьи ухудшится, что приведет к повышению
социальной нагрузки на семью (несмотря на
выделяемые государством пособии). После
возвращения родителя на рынок труда возникает
необходимость в переподготовки, которая, как
правило, платная. А во втором случае возникают
серьезные угрозы демографической безопасности всего государства. Таким образом, выявляется и заинтересованность государства в
решении данной проблемы, которого необходимо также взаимосвязать с мобильностью го-

родского хозяйства, что обуславливает и параметры оптимального распределения объектов.
Предположим:
j – количество административных районов
Еревана,
где
планируется
строительство
объектов дошкольного образования (j=1,12);
i – необходимые объекты дошкольного
образования (i=1, 2, …, N);
h – регионы, где необходимо построить
объект дошкольного образования (h=1, 2, …, N).
Количество
необходимых
объектов
дошкольного образования будет равняться:

,

,

∙

1.1

– необходимое количество новых
объектов дошкольного образования в j-ом
районе города;
– площадь j-го района (кв. км);
– фактическое количество объектов
дошкольного образования в j-ом райoне;
R – радиус охвата одного объекта
дошкольного образования (R=0,4 км
(европейский стандарт)) [1];
P – плотность населения в j-ом районе
(чел./кв. км);
– численность населения, которые
K
должны проживать в h-ом регионе с охватом в R
км, чтобы в регионе был построен объект дошкольного образования (минимальное количество детей, для которых целесообразно
построить объект дошкольного образования –
56, следовательно, в случае Еревана K=1800 чел.
(31 детей на 1000 чел.)).
Решение задачи можно представить в виде
целого ряда линейных программ с Булевыми
переменными. Обозначим:

1, сли осуществляется строительство i го объекта в h
0, строительство не осуществляется ∗

где:

∙

ом регионе

,

i=1, 2, …, N;
h=1, 2, …, N.

- коэффициент назначения.
Математическая модель задачи будет следующего вида:
Найти
матрицу N-го класса так, чтобы дистанция посещения (Z) была
минимальной (минимизировалась):
*

В тех случаях, когда строительство не осуществляется или увеличение мощностей дейтвующих объектов невозможно,
городская администрация будет субсидировать оплату за обучение детей в частных организациях региона в размере 58 000
драмов (стоимость строительства и эксплуатации (~40 лет) модульного здания организации дошкольного образования на
одного учащегося за 1 месяц). Объязательным условием выделения будет отсутствие в радиусе 0,4 км от постоянного места
жительства семьи организации дошкольного образования городского подчинения или отсутствие свободных мест при
наличии объектов и невозможности дополнения новых мест. Родители представят справки о постоянном месте жительства и
от частной организации (которая находится в радиусе 0,4 км от постоянного места жительства) о том, что ребенок посещает
именно данную организацию. Городская администрация определит соответствие или несоответствие вышеуказанным
требованиям и в случае положительного исхода переведет деньги на счет частной организации.
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Z=∑

∑

→

,

(1.2)

- средняя дистанция посещения i-го объекта в h-ом регионе.
И удовлетворились следующие условия:
1,
1,

1, 2, … ,
1, 2, … ,

ом регионе должен построиться только один из объектов ;
ый объект должен построиться только в одном из регионов ;
∈ 0,1 ,

,

Как видно, представленное – задача
линейного планирования канонического вида и
может быть решена с помощью алгоритма
симплекс. Простой вид ограничений задачи дает
возможность ее решить и более простыми
методами (венгерский метод, “жадный” алгоритм, метод потенциалов).
Таким образом, решается вопрос размещения объектов, а не их размеров. Размер
каждого объекта будет зависеть от численности
населения, проживающих в радиусе R.
Задачи распределения объектов школьного
образования и поликлиник тоже решаются
аналогичным образом, однако возникают и
специфические особенности (Rшкола=0,5 км,
Rполиклиника=1 км).
В случае задачи распределения объектов
школьного образования, кроме вышеотмеченного необходимо обратить внимание на
нормативное количество учеников в классе
(влияет на размеры школы), количество
учителей (влияет на особенности формирования
персонала и учебных планов) и др.).
Учитывая современные требования к
школьному образованию, оптимальным количеством учеников в одном классе считается ~20
учеников (строго соблюдается, например, в
городах скандинавских стран, в Сингапуре и в
др. “умных” городах) [2]. В школах городского
подчинения Еревана учатся около 100 830
школьников (около 9.2% от всего населения).
В случае организаций здравоохранения,
кроме повышения доступности услуг необходимо улучшить состояние действующих организаций и систем их управления. В частности, к
электронным системам медицинских карт и
очередей следует добавить и услугу телемедицины, которая позволит получить гражданам, например, консультацию без посещения
организации здравоохранения. По обеспечению
кибербезопасности уже действующей системы
необходимо и активное участие государств
(Арцахская 44-дневная война показала уязвимость многих систем). Учитывая стратегическую
важность данного направления, необходимо
также нарастить мощности действующих

1, 2, … , .
организаций и увеличить количество предоставляемых услуг.
Следует также обратить внимание и на
развитие узкоспециализированных организаций
здравоохранения, которые создадут дополнительные условия снижения нагруженности
больниц и частных клиник (можно и рассмотреть варианты коммерциализации услуг
таких организаций).
Kак в предыдущих случаях, правильную
геолокацию и размеры организаций здравоохранения возможно определить только при
наличии трехмерной изохронной карты.
Для решения проблем транспортной
инфраструктуры Еревана в первую очередь
необходимо обратить внимание на уровень
автомобилизации населения (287 автомоб. на 1
000 чел.) и плотность улично-дорожной сети
(4.24 км/кв. км). Очевидно, что для стратегического и устойчивого повышения эффективности транспортной инфрастурктуры необходимы комплексные меры по адекватному увеличению плотности улично-дорожной сети,
снижению уровня автомобилизации населения и
популяризации альтернативных средств передвижения (исходя из стратегического видения).
С этой точки зрения целесообразно перераспределение основных человеческих потоков
на альтернативные виды перемещения (канатная
дорога, метро, фуникулёр, зиплайн и др.).
Данные мероприятия необходимо провести
параллельно с ограничением въезда частных
автомобилей в центр города и добавлением там
велодорожек (будет служить как велосипедам,
так и сегвеям, электросамокатам). Новая модель
должна обеспечить максимальное количество
перемещаемых пассажиров при минимальных
затратах:
1. финансов:
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C X

→ min
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0, когда
0
C
0
– стоимость транспортировки 1 человека kым видом транспортного средства из точки i в
точку j;
- численность пассажиров перевезенных kым транспортным средством из точки i в точку j;
ai – численность пассжиров, желающих выехать
из точки i;
bj – численность пассажиров, желающих
выехать из точки i в точку j.
2. времени:

t X

→ min

0
Xijk≤Ik, k=1, 2, 3, …, n
- численность пассажиров перевезенных kым транспортным средством из точки i в точку j;
– время транспортировки k-ым
транспортным средством из точки i в точку j;
Ik – средняя пропускная способность k-ого
транспортного средства в 1 час;
ai – численность пассжиров, желающих выехать
из точки i;
bj – численность пассажиров, желающих
выехать из точки i в точку j;
- численность пассажиров перевезенных kым транспортным средством из точки i в точку j.
Определение точной численности пассажиров (особенно bj) на данный момент практически очень сложно. Однако с внедрением
системы GPS, электронной системы оплаты и
регулирования входа/выхода пассажиров можно
будет получить конкретные данные о всех

пассажиропотоках и определить оптимальную
модель перемещения населения по нагруженным
точкам города.
Экология города (кроме вышеперечисленного) зависит и от системы сбора и транспортировки твердых бытовы отходов. В этой
сфере предлагается расчет количества мусорных
контейнеров, который будет зависеть от
численности населения города:
1.3
– количество мусорных контейнеров в jом районе;
C – среднедневной объем образования
мусора на 1 человека (для Еревана C=0,8
кг/чел.);
– численность населения в i-ом регионе с
радиусом охвата R j-го района (R= 35,7 м
(европейский стандарт)) [3];
m – вместимость 1 контейнера (у
контейнеров Еревана m=440 кг);
K
–
коеффициент
наполненности
контейнера (K=0,5).
Для Еревана ∑
3970 контейнера.
Этим решается задача сбора твердых бытовых
отходов, остальные виды мусора не учтены, т. к.
их сбор контейнерами не осуществляется.
Для снижения нагрузки транспортной
системы мусоровозы будут работать в
малонагруженные
часы
(22:00-05:00
(длительность рабочего дня – 7 часов)).
Необходимое количество мусоровозов в данном
случае будет равно:
∑
мусоровоз

1.4

– необходимое количество
мусоровоз
мусоровозов;
t – время сбора и трансортировки мусора
одним мусоровозом (t= (ti+t2)+t3+t4,
t1 –
время приближения мусоровоза к контейнеру
(t1≈3 м), t2 – время выгрузки 1 контейнера (t2≈1,5
м), t3 – время поездки мусоровоза в свалку и
≈ 32 м), t4 – время
обратно(для Еревана
выгрузки мусоровоза (t4≈4 м));
T – продолжительность рабочего дня (часов,
T=7 ч=420 м);

- количество контейнеров, обслуживаемых 1 машиной при 1 поездке (
Грузоподъемность мусоровоза
46 ед. );
.
Исходя из приведенных значений, для организации сбора и транспортировки твердых бытовых
отходов необходимо:
∑
243 3 970
50 ед. мусоровоза
мусоровоз
420 46
После
определения
приблизительного
количества
мусоровозов
и
мусорных
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контейнеров необходимо также оптимизировать
маршрут
транспортировки
мусора
(оптимизируется время и расход топлива).
Представление задачи. Мусоровоз должен
собрать мусор со всех предусмотренных
контейнеров, которые присоединены друг с
другом дорогой, протяженность которой
известна
(возможно
определить
при
установлении датчиков и создания изохронной
карты). Мусоровоз должен собрать мусор со
всех 46 контейнеров и отвезти в свалку.
Необходимо
решить,
по
какой
последовательности
должен
мусоровоз
подъехать к контейнерам, чтобы преодоленная
суммарная дорога была минимальной (затраты

времени
и
топлива
минимизировались).
Пронумеруем контейнеры и мусорную свалку
натурльными числами
(1, 2, …, n) и
предположим, что мусоровоз находится в точке
1 (с целью не нарушения общности). А
дистанцию от i-го до j-ый контейнер обозначим
dij. 1, i1, i2, …, in-1,1 – протяженность дороги
будет равна:

⋯
Математическая модель задачи. Из
набора натуральных чисел 1, 2, … ,
требуется
, ,…,
,
выбрать такое подмножество
чтобы длина дороги Z была минимальной:

⋯

Z=

=
…

…

…

→ min
…
…
…
…
…
…

…

dii=0
Из каждой строки и столбца матрицы D по
одному выбирается элемент таким образом,
чтобы составленная дорога из этих элементов ни
при каком шаге не стала циклом (кроме
последнего шага). Диагональные элементы не
включаются и в резульате сумма элементов
становится минимальной.
Задача принадлежит классу NP, по причине
чего, до сих пор не известен эффективный
алгоритм ее решения. Тем не менее предлагается
применить “жадный” алгоритм, метод ветвей и
границ.
“Жадный” алгоритм. На каждом шагу
мусоровоз должен подъехать к тому контейнеру,
у которой он не был. От последнего контейнера
мусоровоз должен отправиться в пункт 1
(мусорная свалка).
Метод ветвей и границ. Сначала определяются несколько допустимые маршруты, после
чего множество остальных маршрутов распадается на более малые подмножества. На каждом
шаге рассчитывается внутренняя граница длины
наилучшего текущего маршрута. С помощью
рассчитанных границ осуществляется дальнейшее разделение подмножеств допустимых
маршрутов и определяется наилучший маршрут.
Как уже было представлено, решение
предлагаемых задач и проектов требует в
первую очередь сбора больших данных, что

возможно исключительно при использовании
современных информационных технологий. Это
создаст благоприятные условия для дальнейшего
стратегического развития города и цифровизации управленческих процессов. Полученные
данные позволят решить такие острые проблемы, как:
 распределение и оптимизация количества
и затрат посещения образовательных и здравоохранительных организаций;
 оптимизация времени и затрат перемещения населения на важных транспортных узлах
города;
 разработка общей модели передвижения
населения на территории Еревана;
 оптимизация затрат вывоза твердых и
бытовых отходов г. Еревана;
 разработка эффективной модели снижения выбросов в природную среду и т. д.
Получаемые данные позволят выявить целевые группы проведения программ по стимулированию сортировки твердых бытовых отходов
или их выброса в правильном месте. Все это
приведет к улучшению экосистемы Еревана и
позволит вернуть ему свою инвестиционную
привлекательность.
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Аннотация: В данной статье рассматривается применение одного из методов стратегии иммунизации, матчинг
дюрации в контексте управления активами и пассивами инвестиционных фондов. Выявлены достоинства и
недостатки метода с точки зрения поддержания коэффициента соотношения активов и пассивов. Затем метод
был применен к обязательному пенсионному фонду консервативного типа Армении, для чего были
генерированны гипотетические обязательства фонда, для которых рассчитывалась величина дюрации и
сравнивалась со средней дюрацией активов. Результаты показывают, что дюрация активов пенсионных фондов
Армении довольно мала - в случае изменения процентных ставок, это может отрицательно сказаться на
эффективности управления фондом. Следовательно, следует увеличивать веса активов с большой дюрациею в
портфель фонда.
Ключевые слова: инвестиционный фонд, матчинг дюрации, коэффициент хеджирования, дюрация ETF, риск
процентной ставки.

The Application of the Immunization Strategy for the Interest Rate Risk Management of an
Investment Fund
Davtyan T. M.
YSU, Faculty of Economics and Management,
PhD student at the department of mathematical modeling in economics (Yerevan, RA)
tigrandavtyan100@gmail.com
Abstract: This article introduces the application of one of the methods of immunization strategy, duration matching in
the context of the management of investment fund assets and liabilities. The advantages and disadvantages of the
method are revealed in terms of maintaining the value of the assets/liabilities ratio. Then it has been applied to the
Armenian mandatory pension fund of conservation type, for which hypothetical liabilities of the fund have been
generated, the duration of which has been calculated and compared with the average duration of assets. The results
show that the duration of the assets of the Armenian pension funds is quite small, and in case of a change of interest
rates it can have a negative impact on the effectiveness of the fund management. Therefore, the weights of assets with
high duration should be increased in the portfolio of the funds.
Keywords: investment fund, duration matching, hedging ratio, ETF duration, interest rate risk.

Ցանկացած ֆինանսական ինստիտուտ
բախվում է որոշակի ռիսկերի, որոնց կառավարումը
դառնում է նրա գործունեության
հիմնական մասերից մեկը: Ֆինանսական համակարգում ամենատարածված ռիսկերից մեկը
տոկոսադրույքի ռիսկն է, որը դրսևորվում է ներդրումների արժեքի կորստով, երբ տոկոսադրույքը փոփոխվում է: Ցանկացած ակտիվների
համախումբ կարող է պարունակել տոկոսա-

դրույքի ռիսկ: Այսպիսով, եթե տոկոսադրույքը
բարձրանում է, ակտիվների արժեքները նվազում
են, քանի որ նրանցից յուրաքանչյուրի այլընտրանքային եկամտաբերությունը ավելանում
է: Նման ակտիվների համախումբ էլ ներդրումային ֆոնդն է, որի կառավարումն ունի
հստակ նպատակ. առավելագույն եկամտաբերության ապահովում: Ներդրումային ֆոնդը՝
որպես ֆինանսական ինստիտուտ, կարիք ունի
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տոկոսադրույքի ռիսկի կառավարման, որը պետք
է իրականացվի ֆոնդի կառավարչի կողմից:
Տոկոսադրույքի ռիսկի կառավարումը դառնում է
ավելի ակնհայտ, երբ ներդրումային ֆոնդը
դիտարկվում է փայատերերի նկատմամբ պարտավորությունների տեսակետից: Սա հատկապես կարևոր է այն ներդրումային ֆոնդերի
համար, որոնք ունեն հստակ սահմանված
պարտավորություններ:
Տոկոսադրույքի փոփոխության դեպքում
տեղի է ունենում ակտիվների և պարտավորությունների միջև արժեքային հավասարակշռության խախտում, որը կարող է հանգեցնել
դեֆոլտային իրավիճակի, երբ ակտիվների
արժեքը չբավականացնի պարտավորությունների մարման համար: Չնայած ներդրումային
ֆոնդերի համար դեֆոլտի ռիսկն այնքան էլ
խնդրահարույց չէ, ինչպես այլ ֆինանսական
ինստիտուտների համար, պարտավորությունների ժամանակին չկատարելը կարող է հանգեցնել ֆոնդի ձախողմանը և կառավարչի
հեղինակության անկմանը, հետևաբար և
սնանկացմանը:
Տոկոսադրույքի ռիսկը կարող է կառավարվել իմունիզացիայի մի շարք մեթոդներով,
մասնավորապես դյուրացիայի համապատասխանեցման, դյուրացիայի և ուռուցիկության
համապատասխանեցման և դրամական հոսքերի
համապատասխանեցման
միջոցով:
Դրամական հոսքերի համապատասխանեցումը
ամենապարզ մեթոդն է, երբ ակտիվները տեղաբաշխվում են այնպես, որ ստացված դրամական
հոսքերը
ճիշտ
ժամանակին
համընկնեն
պարտավորությունների արժեքի հետ: Օրինակ՝
զրո կուպոնով պարտատոմսի ձեռքբերման
դեպքում, որի ժամկետը համընկնում է պարտավորության ժամկետի հետ, և անվանական
արժեքը
հավասար է պարտավորության
արժեքին, ինչքան էլ փոփոխվի տոկոսադրույքը,
պարտավորությունները մարվելու են ճիշտ ժամանակին: Եթե փոխարենը ձեռք բերվի կուպոնով պարտատոմս, որի դեպքում առկա է
կուպոնների
վերաներդրման
ռիսկ
(երբ
տոկոսադրույքները նվազեն), ապա կտեսնենք,
որ նախորդ մեթոդը արդյունավետ չի լինի, քանի
որ վերաներդրման ռիսկը կնվազեցնի ակտիվի
արժեքը: Երբ տոկոսադրույքները նվազում են,
կուպոնային պարտատոմսի արժեքը մեծանում է
կապիտալի հավելաճից, սակայն կուպոնները
վերաներդրվում են ավելի ցածր տոկոսադրույքով, ինչը նվազեցնում է ներդրման արժեքը:
Իրականում այս երկու հակադարձ ուժերի
ազդեցությունը չեզոքացվում է (հավասարվում է)
այն ժամանակի պահին, որը հավասար է
պարտատոմսի դյուրացիային: Այսինքն, եթե
պարտատոմսը պահվում է պարտատոմսի տվյալ
պահին դյուրացիային հավասար ժամանակով,

նրա վրա տոկոսադրույքի ազդեցությունը
չեզոքանում է, քանի որ կապիտալի հավելաճից
և վերաներդրումից արժեքի կորուստի արժեքները հավասարվում են: Սա դյուրացիայի մեթոդի պարզագույն մեթոդն է, և ընդունված է
անվանել միավոր ժամանակահատվածի իմունիզացիա:
Ընդհանուր առմամբ դյուրացիան՝ որպես
ակտիվի արժեքի՝ տոկոսադրույքի նկատմամբ
զգայնության ցուցանիշ, կարող է հաշվարկվել ոչ
միայն պարտատոմսերի, այլ նաև այլ ակտիվների և պարտավորությունների համար, ինչը
հնարավորություն կտա կիրառել այն ներդրումային ֆոնդի համար: Ներդրումային ֆոնդերը կարող են ունենալ տարբեր ժամկետայնությամբ, հետևաբար և տարբեր դյուրացիաներով ակտիվներ և պարտավորություններ:
Ակտիվների
կառուցվածքի
ընտրությունը
կախված է նրանից, թե կառավարիչը պարտավորությունների որ մասն է ցանկանում հեջավորել, այսինքն պետք է որոշվի հեջավորման
գործակիցը: Եթե հեջավորման գործակիցը 1 է
(այսինքն պարտավորություններն ամբողջությամբ պետք է հեջավորվեն), ապա դյուրացիայի
համապատասխանեցման մեթոդը պահանջում է
ակտիվների և պարտավորությունների դյուրացիաների հավասարեցում [4, էջեր 142-144]:
Բացի այդ, ակտիվների ներկա արժեքը պետք է
մեծ կամ հավասար լինի պարտավորությունների
ներկա արժեքից, քանի որ դյուրացիան ցույց է
տալիս միայն
տոկոսային փոփոխությունը.
անհրաժեշտ է նաև արժեքային համապատասխանեցում:
Այսպիսով դյուրացիայի պարզագույն համապատասխանեցման պայմանները հետևյալն
են.
(1)
PV AV  PVLV ,

PV AV * DN AV  h * PVLV * DN LV ,

(2)

որտեղ

P V AV -ը և P V LV -ը համապատասխանաբար ակտիվների և պարտավորությունների բերված արժեքներն են, DN AV -ը և DN LV -ը
համապատասխանաբար ակտիվների և պարտավորությունների դյուրացիայի մեծություններն են, որոնք ցույց են տալիս դրանց
դիսկոնտավորման տոկոսադրույքի մեկ տոկոսի
փոփոխությունից դրանց արժեքի տոկոսային
փոփոխությունը: Նշված ցուցանիշները մեկից
ավելի ակտիվների կամ պարտավորությունների
դեպքում որոշվում են դրանց կշռված միջինների
միջոցով: h-ը հեջավորման գործակիցն է, որը
ցույց է տալիս, թե պարտավորությունների որ
մասն է կառավարիչը ցանկանում հեջավորել [5,
էջեր 11-12]:
Վերոնշյալ բանաձևից կարելի է ստանալ
ակտիվների դյուրացիայի ցանկալի մակարդակը.
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DN AV 

h * PVLV * DN LV

(3)

PV AV

Դյուրացիայի
համապատասխանեցման
պարզագույն մեթոդն այն է, երբ ակտիվների և
պարտավորությունների արժեքները միմյանց
շատ մոտ են, և հեջավորման գործակիցը 1 է, որի
դեպքում ակտիվների օպտիմալ կառուցվածքը
պետք է լինի այնպիսին, որ ակտիվների և
պարտավորությունների դյուրացիաները լինեն
հավասար՝ DN AV  DN LV : Պետք է նկատի
ունենալ, որ դյուրացիան հիմնված է գծային
կապի վրա, այսինքն երբ տոկոսադրույքները
նվազում կամ ավելանում են, ակտիվի արժեքի
փոփոխությունը բացարձակ արժեքով նույնն է:
Սակայն պետք է հաշվի առնել նաև
ուռուցիկությունը,
երբ
տոկոսադրույքների
նվազման դեպքում ակտիվի արժեքի աճն ավելի
մեծ է, քանի տոկոսադրույքների աճի դեպքում
ակտիվի արժեքի նվազումը: Սա բնականաբար
դրական
հատկություն
է,
որն
ունեն

պարտատոմսերը [6, էջեր 2-3]: Այդ նպատակով
Ֆրանկ Ռեդինգտոնի կողմից առաջ է քաշվել
իմունիզացիայի մեկ այլ մոտեցում, որը նախորդ
պայմաններին ավելացնում է CX AV  CX LV պայմանը, այն է՝ ակտիվների ուռուցիկությունը մեծ է
պարտավորությունների ուռուցիկությունից [1,
էջ 23]: Սակայն այս հոդվածում այս պայմանը չի
դիտարկվում:
Դյուրացիայի
համապատասխանեցման
մեթոդը կիրառելու համար դիտարկենք պայմանական ներդրումային ֆոնդ, որի ակտիվների
արժեքը 200 մլն դրամ է, իսկ պարտավորությունների արժեքը 190 մլն դրամ, ուստի
լևերիջի
գործակիցը՝
200/(200-190)=20
է:
Ենթադրենք ներդրումային ֆոնդի ակտիվները
տեղաբաշխված են ՀՀ առևտրային բանկերի
կողմից թողարկված 4 կորպորատիվ և ՀՀ
պետական 5 պարտատոմսերում: Ներդրումային
ֆոնդը
դիտարկվում
է
31.12.2020
թ.-ի
դրությամբ:

Աղյուսակ 1: Ակտիվների կառուցվածքը

Կորպորատիվ
պարտատոմսեր

ՀՀ պետական
պարտատոմսեր

Թողարկող

Արժույթ

Թողարկման
ամսաթիվ

Մարման
ժամկետ

Կուպոն

Կշիռը
ֆոնդում

Դյուրացիա

Ամերիաբանկ

AMD

9/24/2018

3 տարի

9.50%

4.0%

0.6

Կոնվերս բանկ

AMD

4/26/2018

3 տարի

9.50%

4.0%

0.3

Ինեկոբանկ

USD

6/11/2018

3 տարի

5.25%

4.0%

0.4

Հայէկոնոմբանկ

AMD

5/3/2019

3 տարի

10.25%

4.0%

1.2

ՀՀ (եվրոբոնդ)

USD

3/26/2015

10 տարի

7.15%

7.0%

3.6

ՀՀ (2036)

AMD

10/29/2016

20 տարի

13%

21.5%

7.7

ՀՀ (2023)

AMD

4/29/2020

3 տարի

7%

4.0%

2.1

ՀՀ (2029)

AMD

10/29/2019

10 տարի

9%

21.5%

5.9

ՀՀ (2025)

AMD

4/29/2020

5 տարի

7%

30.0%

3.6

100%

4.44

Ընդամենը

Ներդրումային ֆոնդի ակտիվների ընդհանուր դյուրացիան հաշվարկվում է որպես պարտատոմսերի դյուրացիաների և դրանց համապատասխան կշիռների արտադրյալների հանրագումար [3, էջ 450]: Տվյալ դեպքում (2020 թ.-ի
վերջի դրությամբ) այն կազմում է 4.44, ինչը
նշանակում է, որ տոկոսադրույքների մակարդակի մեկ տոկոս աճի (նվազման) դեպքում
ֆոնդի ակտիվները միջինում կարժեզրկվեն
(կարժևորվեն) 4.44 տոկոսով: Մեթոդի կիրառության պարզությունը ապահովելու համար
կորպորատիվ
պարտատոմսերի
վարկային,

լիկվիդայնության և այլ ռիսկերի պրեմիաները
հաշվի չեն առնվել:
Ենթադրենք ֆոնդն ունի 5 պարտավորություններ, որոնք ենթակա են վճարման 3
տարուց: Քանի որ պարտավորությունը տվյալ
դեպքում նման է զրո կուպոնով պարտատոմսին,
որի դյուրացիան հավասար է իր մարման
ժամկետին, ապա բոլոր պարտավորությունների
դյուրացիան հաշվարկվել է որպես դրանց
համապատասխան մարման ժամկետների և
կշիռների
արտադրյալների
հանրագումար:
Պարտավորությունների ընդհանուր դյուրացիան կազմում է 2.37:
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Աղյուս
սակ 2: Պարտ
տավորությունների կառուցցվածքը
Պարտավո
որություններ
ր

Ժամկետ
տ

Արժեք
ք (ՀՀ
դրա
ամ)

Կշիռ

Դ
Դյուրացիա

1
2

1/13/2023

15,200
0,000

8%

2.07

2/13/2023

17,100
0,000

9%

2.15

3

3/13/2023

20,900
0,000

11%

2.23

4

4/13/2023

22,800
0,000

12%

2.32

5

6/15/2023

114,00
00,000

60%

2.49

190,00
00,000

100%

2.37

ԸՆԴԱ
ԱՄԵՆԸ

Ինչպե
ես տեսնում ենք, ակտի
իվների դյոււրացիան զգա
ալի չափով
վ գերազան
նցում է պարպ
տավորությ
թյունների
դյուրացիա
ային:
Ոււստի
տոկոսադր
րույքների աճի
ա
դեպքո
ում ակտիվն
ներն
ավելի մեծ չափով են արժեզրկվելու, քան
պարտավո
որություններ
րը: Արդյոււնքում ակտ
տիվներ/պարտ
տավորություւններ հա
արաբերությո
ունը
փոքրանալլու է: Ուստ
տի ակտիվ
վների կազմ
մում
պետք է նվ
վազեցվեն երկարաժամ
ե
մկետ պարտ
տա-

մսերի քան
նակը, որպե
եսզի դյուրա
ացիանները
ը
տոմ
հավ
վասարվեն: Դիտարկեն
նք սույն ներ
րդրումային
ն
ֆոն
նդերի ակտի
իվների և պ
պարտավորո
ությունների
ի
դյոււրացիաների
ի ժամանակ
կային շարք
քերը վերջին
ն
28 ամիսների
ա
ը
ընթացքում:
Այն պարտ
տատոմսերը,,
որո
ոնք թողարկ
կվել են ավելլի ուշ, քան ժամանակի
ի
տվյալ պահն է,
է չեն ներա
առվել ֆոնդ
դի ակտիվ-ներ
րում, իսկ նրանց կշշիռը հավա
ասարաչափ
փ
բաշշխվել է մյուս
ս ակտիվներ
րում:

Գծապա
ատկեր 1: Դյյուրացիայի ժամանակային
ժ
ն շարքեր

Ինչպե
ես տեսնում ենք, սկզբնա
ական շրջան
նում
ակտիվներ
րի և պարտ
տավորություւնների դյոււրացիաները գրեթե
գ
հավա
ասար են, ինչչը ենթադրո
ում է
տոկոսադր
րույքի ռիսկի ամբող
ղջական հե
եջավորում: Սակայն
Ս
որոշակի ժա
ամանակ անց
ակտիվներ
րի դյուրացի
իան աճում
մ է, քանի
ի որ
պորտֆելոււմ ներառվ
վում են նո
որ թողարկ
կված
երկարաժա
ամկետ պա
արտատոմսե
եր: Այդ պա
ատ-

ճառ
ռով ակտիվն
ների կազմո
ում պետք է փոքրացվի
ի
երկ
կարաժամկե
ետ պարտ
տատոմսերի
ի մասնա-բաժ
ժինը հետ
տագա ռիս
սկերից խուսափելու
խ
ւ
նպա
ատակով:
Դիտարկեն
նք
ներդ
դրումային
ֆոնդերի
ի
ակտ
տիվների և պարտավո
որություննե
երի արժեզ-րկմ
ման
դեպք
քը
տոկո
ոսադրույքնե
երի
որոշշ
մակ
կարդակներ
րի աճի պայմ
մաններում:

Աղյուսակ 3: Ակտիվվների և պարտ
տավորությունների արժեք
քների փոփոխ
խությունը

2018
2020

1%

2%

3%

4%

5%

Ակտիվնե
եր

190,889,259

181,778,517

172,667,776

163,557,035

154,446,294

Պ
Պարտավորությ
թյուններ

181,144,522

172,289,044

163,433,567

1544,578,089

145,722,611

Ակտիվնե
եր

191,115,514

182,231,028

173,346,541

1644,462,055

155,577,569

Պ
Պարտավորությ
թյուններ

185,482,856

180,965,711

176,448,567

171,931,422

167,414,278

2018 թ.-ին,
թ
երբ DN
D AV  DN
N LV , ակտիվնների
արժեզրկոււմը այնքան
ն մեծ չէ, որք
քան պարտա
ավորություննե
երի արժեզրկ
կումը. արդյյունքում ֆո
ոնդի
վիճակը չի
ի վատթար
րանում: 20020 թ.-ին, երբ
եզրDN AV  DN
D LV , ֆոննդի ակտիվվների արժե

կում
մը ավելի զգալի է, և արդյունքում տո-կոս
սադրույքի 3%,
3
4% կա
ամ 5% աճի դեպքում
մ
պա
արտավորութ
թյունները
գերազան
նցում
են
ն
ակտ
տիվներին: Այս ամենը ևս մե
եկ անգամ
մ
հաս
ստատում է դյուրացիա
աների համ
մապատաս-խա
անեցման կա
արևորություւնը:
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Ցույց տանք դր
րա դերը նաև
ն
կենսա
աթոշակային ֆոնդերի
ֆ
կա
առավարմա
ան համատե
եքստում: Դիտ
տարկված պարտատոմ
պ
մսերին ավելացնենք բորս
սայում շրջա
անառվող 4 ներդրումա
ային
ֆոնդեր (ETF),
(
որո
ոնք արտա
ահայտված են
արտարժոււյթով (MSCI Emerging market indexx fd,
Ishares 7-100 YR, Vangguard S&P5000 index ET
TF և
Amundi inddex MSCI EM
MU OE): Բա
ացի Ishares 7-10
YR-ից, մյո
ուս ETF-երի
ի ակտիվներ
րը կազմված
ծ են
բաժնետոմ
մսերից: Ար
րդյունքում մենք ուն
նենք
պորտֆել, որտեղ ներա
առված են ETF-ներ,
E
որ
րոնց
համար դյո
ուրացիայի գործակից հազվադեպ
պ է
հաշվարկվո
ում, քանի որ այն կիրառվում
մ է
հիմնական
նում ֆիքսվա
ած եկամտո
ով գործիքն
ների
համար: Այնուամենա
Ա
այնիվ Լեյբբոիցի կող
ղմից
առաջարկվ
վել
է
բ
բաժնային
արժեթղթ
թերի
պորտֆելի համար դյուրացիայի
դ
ի հաշվարկ
կման
բանաձև, որը կիրառվել է նշվ
ված ETF-ն
ների
դյուրացիա
աները հաշվա
արկելու համ
մար.

DNe  e * DN E  e *

E
* corrrE &B * DNB , (4)
B

որտեղ
ղ DNe -ը, DN
D E -ը և DN
NB -ը համապ
պատասխանա
աբար
բա
աժնետոմսեր
րի
պորտֆ
ֆելի
(տվյալ դե
եպքում ET
TF-ների), բաժնետոմս
բ
սերի
ընդհանուր
ր շուկայի և պարտատ
տոմսերի ընդ
դհանուր շուկա
այի դյուրա
ացիաներն են,
ե
e -ը ET
TF-ի
բաժնետոմ
մսերի ընդհա
անուր շուկա
այի նկատմ
մամբ
բետա գոր
րծակիցն է (զգայնությո
ունը),  E -ը
- և

 B -ը համմապատասխ
խանաբար բաժնետոմս
բ
սերի
ընդհանուր
ր շուկայի և պարտատ
տոմսերի ընդ
դհանուր շուկա
այի ստանդ
դարտ շեղոււմներն են, իսկ
corrE & B -ըը՝ նրանց միիջև կոռելյա
ացիայի գոր
րծակիցը [5, էջ 21]:
ած նշված մոդելի արդյունավետ
ա
տուՉնայա
թյունն ամբբողջությամ
մբ ապացուցված չէ, և այն
զերծ չէ թե
երություննե
երից, այնուա
ամենայնիվ այն
հնարավոր
րություն է տալիս պարտատոմս
սերի

կայից գտն
նել բաժնե
ետոմսերի ընդհանուր
ր
շուկ
շուկ
կայի, այնոււհետև տվյա
ալ ETF-ի դյյուրացիայի
ի
գոր
րծակիցը, որն այս դեպքում իրական
ն
դյոււրացիան մոտարկող
ղ ցուցանի
իշ է: Այլլ
տա
արբերակ է նա
աև բաժնետ
տոմսերի դյո
ուրացիային
ն
զրո
ո արժեք վերագրելը
ը, որը սակայն
ս
չի
ի
արտ
տահայտի իրական
ի
պա
ատկերը:
Ishares 7-110 YR-ի հա
ամար նշված
ծ բանաձևի
ի
կիր
րառության անհրաժեշտ
տությունը չկա, քանի
ի
որ այն
ա պարտա
ատոմսերի վրա հիմնվա
ած ֆոնդ է,,
որի
ի դյուրացիա
ան հրապար
րակվում է: Իսկ մյուս
ս
ETF
F-ների համ
մար ընտրվ
վել են MS
SCI global,,
S&P
P500 և MSCI
M
EMU ESG leaders select 5%
%
issu
uer cappedd index ինդեքսներ
րը որպես
ս
բաժ
ժնետոմսերի
ի ընդհանոււր շուկան բնութագրող
ղ
գոր
րծիքներ: Իս
սկ պարտա
ատոմսերի ընդհանուր
ր
շուկ
կան նկարա
ագրող գոր
րծիքներ են ընտրվելլ
iShaares J.P. Moorgan USD E
Emerging Markets
M
Bondd
ETF
F (EMB), Ishares 7-100 YR, Ishares 3-7 YR,,
iShaares € Govt Bond 3-5yr և iShares € Govt Bondd
7-10
0yr
ETF-ն
ները: Համ
մապատասխ
խան բետա
ա
գոր
րծակիցների
ի, ստանդա
արտ շեղո
ումների և
կոռ
ռելյացիաներ
րի հաշվա
արկների արդյունքում
ա
մ
հնա
արավոր է եղել
ե
գնահա
ատել բոլոր
ր ETF-ների
ի
դյոււրացիաները
ը:
կենսաթոշակային
Այսպիսով
ն
ֆոնդի
ի
ակտ
տիվների կա
առուցվածք
քում ընտրվ
վել են 42%
%
պետ
տական պա
արտատոմսե
եր, 16% կո
որպորատիվ
վ
պա
արտատոմսե
եր և 42% ET
TF-ներ: Նշե
ենք, որ այս
ս
պոր
րտֆելի կառուցվածք
կ
քն ընտրվե
վել է ՀՀ
Հ
պա
արտադիր
պահպան
նողական
տեսակի
ի
կեն
նսաթոշակա
ային
ֆոն
նդերի
ակտիվների
ա
ի
կառ
ռուցվածքի հիման վր
րա: Ավելին,, ընտրված
ծ
գոր
րծիքները
նույնպես
ս
ընտր
րվել
են
ն
կեն
նսաթոշակա
ային
ֆոն
նդերի
ակտիվներից
ա
ց
նմա
անությունը պահպանե
ելու համար
ր: Սակայն
ն
դրա
ամական միջոցները
մ
և ավանդ
դները չեն
ն
ներ
րառվել, քան
նի որ դրանց
ց համար դյյուրացիայի
ի
գոր
րծակից սովո
որաբար չի հ
հաշվարկվո
ում:

Գծա
ապատկեր 2:
2 Պարտատո
ոմսերի դյուրա
ացիա
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Գծապատկե
եր 3: ETF-ներ
երի դյուրացիա
ա

Ինչպե
ես տեսնում
մ ենք, ETF
F-ների դյոււրացիաները բավականին
բ
ն մոտ են պարտատոմս
սերի
դյուրացիա
աներին:
Չնայա
ած ՀՀ պար
րտադիր կե
ենսաթոշակա
ային
ֆոնդերը ստեղծված
ս
ե «սահմա
են
անված հատ
տկացումներ (ddefined-contrribution)» սկ
կզբունքով, որի
դեպքում ֆոնդը չուն
նի պարտա
ավորություն
ններ
ֆոնդի մա
ասնակիցնե
երի նկատ
տմամբ (ֆո
ոնդի
մասնակիցները կստա
անան այնք
քան կենսա
աթոշակ, որքա
ան կլինի ֆոն
նդի եկամտ
տաբերություւնը),
սակայն կա
առավարչի տեսանկյուն
տ
նից նպատա
ակահարմար է սահմանե
ել հիպոթե
ետիկ պարտ
տա-

րություններ ֆոնդի ա
ակտիվների կառավա-վոր
րում
մը ավելի նպատակա
աուղղված դարձնելոււ
համ
մար: Օրինա
ակ` որպես
ս պարտա
ավորություն
ն
կար
րող են սա
ահմանվել տ
տվյալ պահին առկա
ա
հատ
տկացումներ
րը, որոնք ֆ
ֆոնդի կառա
ավարիչը չի
ի
ցան
նկանում, որ
ո նվազեն: ՀՀ պահպ
պանողական
ն
կեն
նսաթոշակա
ային ֆոնդի մասնակիցն
ների առկա
ա
տվյալների
հ
հիման
վ
վրա
հնարավոր
է
կան
նխատեսել ֆոնդի հ
հիպոթետիկ պարտա-վոր
րությունները
ը որոշ տ
տարիներ հետո,
հ
երբբ
կսկ
կսվեն
կո
ուտակային
ն
հատկա
ացումները:
Այս
սպիսով պատ
տկերը հետև
ևյալն է.

Գծա
ապատկեր 4:: Ֆոնդի ակտիիվներում մասսնակիցների մասնաբաժին
մ
ններն ըստ ծնննդյան տարեթ
թվերի

Իրակա
անում ցուց
ցանիշները միջակայքա
ային
են, այսինք
քն որոշակի տարիների
տ
ծնված անձ
ձանց
համար տրված
տ
է ընդհանուր
ը
թիվ: Սակ
կայն
դրանք հա
ավասարաչա
ափ բաժա
անվել են ըստ
միջև բոլոր
հերթական
նության տարիների
տ
բ
տարիների
ի համար պարտավ
վորությունն
ները
համար:
ստանալու
Չնայած
ծ
պարտա
ադիր
հատկացոււմներն իրա
ականացվել են 1974 թ.-ի
հետո ծնվ
ված անձա
անց կողմի
ից, մինչ այդ
նույն
իրականաց
ցված
կոււտակումները
նպես
կդիտարկվ
վեն որպես
ս պարտա
ավորություն
ններ:
Յուրաքան
նչյուր պար
րտավորությ
թյան ժամկ
կետը
տվյալ տար
րվա ծնված անձանց կե
ենսաթոշակա
ային
տարիքի հա
ասնելու մն
նացած տար
րիների թիվ
վն է:
Այս պարտ
տավորություւնները կար
րելի է համա
արել
առանց կուպոնի
կ
պարտատո
ոմսեր, որ
րոնց

դյոււրացիան հավասար է իրենց
ց մարման
ն
ժամ
մկետին: Այսպիսով
Ա
բոլոր պա
արտավորու-թյոււնների ըն
նդհանուր դյուրացիա
ան կլինի
ի
մար
րման ժամ
մկետների և համապ
պատասխան
ն
կշիռ
ռների ար
րտադրյալնե
երի հանրա
ագումարին,,
ինչպ
պես ակտիվ
վների համա
ար էր [2, էջեր
է
10-11]::
Դյո
ուրացիան հա
աշվարկվել է վերջին 28
8 ամիսների
ի
համ
մար, որի ընթացքոււմ այն հա
աստատում
մ
տեմ
մպով նվազե
ել է (2018 թ
թ.՝ 30.5, 2020
0 թ.՝ 28.53)::
Արդ
դյունքում ստացվում
ս
էէ, որ 2020 թ.-ի վերջի
ի
դրո
ությամբ ակ
կտիվների դ
դյուրացիան
ն միջինում
մ
5.12
2 է, իսկ պարտավորութ
թյունների դյյուրացիան՝՝
28.5
53: Եթե հա
ամարենք, ո
որ ապագա
ա պարտա-վոր
րությունների
ի արժեքը հ
հավասար է 2020 թ.-ի
ի
դրո
ությամբ զուտ ակտիվ
վների արժե
եքին, ապա
ա
կստ
տացվի, որ միակ
մ
պայմա
անը, որ բա
ավարարված
ծ
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չէ, դյուրացիաների բավականին մեծ չափով
տարբերությունն է: Նույնիսկ եթե ենթադրենք,
որ հեջավորման գործակիցը 0.5 է, ինչը
երկարաժամկետ պարտավորությունների դեպքում ավելի նպատակահարմար է, այդ դեպքում
ակտիվների դյուրացիան դեռ 3 անգամ փոքր
կլինի պարտավորությունների դյուրացիայից:
Այստեղ պետք է հաշվի առնենք, որ եթե
պարտավորությունների դեպքում գործ ունենք
նույն
տոկոսադրույքի
հետ,
ակտիվների
դեպքում դյուրացիաները հիմնված են տարբեր
տոկոսադրույքների վրա: Ուստի 5.12 դյուրացիան կգործի այն ժամանակ, երբ ՀՀ-ում և այլ
երկրներում տոկոսադրույքների մակարդակը
բարձրանա միևնույն չափով: Այլապես դյուրացիաները պետք է դիտարկվեն ըստ ակտիվների
խմբերի:
Այսպիսով, կարող ենք եզրակացնել, որ
ունենք դյուրացիայի անհամապատասխանություն: Նշված խնդիրը լուծելու համար պետք է
իրականացնել
ակտիվների
կառուցվածքի
էական փոփոխություններ: Նախ և առաջ պետք
է ավելացվի երկարաժամկետ պարտատոմսերի
կշիռը, որը թույլ կտա որոշ չափով ավելացնել
դյուրացիայի չափը: Պետք է հրաժարվել նաև
այն պարտատոմսերից, որոնց մարման ժամկետին քիչ է մնացել: Ինչը վերաբերում է ETFներին, ինչպես տեսանք, դրանց դյուրացիան
բավականին փոքր է: Այն մեծացնելու համար
ներդրումները
պետք
է
ուղղվեն
այն
ներդրումային ֆոնդերին (ETF-ներին), որոնց
հիմքում ընկած բաժնետոմսերն ավելի մեծ
վարիացիա ունեն, ինչպես նաև դրանց և
համապատասխան պարտատոմսերի շուկայի
միջև կոռելյացիայի գործակիցը մեծ է, ինչը մեր
դիտարկած օրինակում առկա չէր: Այնուհետև
ժամանակի ընթացքում պարտավորությունների
դյուրացիայի փոքրացման հետ միաժամանակ

ակտիվների կազմը պետք է անընդհատ վերափոխվի դյուրացիան փոքրացնելու և պարտավորություններին
համապատասխանեցնելու
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Երիտասարդական աշխատանքի ինստիտուտի կայացման
հիմնախնդիրները և հեռանկարները ՀՀ-ում
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երիտասարդական ասոցիացիա, երիտասարդական ճամբար, երիտասարդական աշխատող,
երիտասարդական աշխատանքի ինստիտուտ, երիտասարդական քաղաքականություն։
Основные проблемы и перспективы становления института молодежной работы в РА
Наджарян А. Х.
Преподаватель кафедры психологии, социологии и социальной работы Ширакский Годусарственный
Университет имени М. Налбандяна (Гюмри, РА)
artnajaryan@gmail.com
Аннотация. Целью статьи является выявление основных проблем и перспектив молодежной работы в РА.
Наша задача – изучить нынешнее состояние, предпосылки развития, цели, напрявления и принципы института
молодежной работы в РА. Также, в результате представлен сравнительный анализ со странами, достигшими
успешного опыта в данной сфере.
В ходе проведения исследования были использованы методы эмпирического исследования.
В результате, мы пришли к следующему заключению: молодежная работа способствует индивидуальному,
социальному и образовательному развитию молодежи. Она развивает потенциал молодежи, помогает им полностью основаться в обществе, стимулирует взятие остветственности и принятие самостоятельных решиний
относительно их собственой жизни, ценностей и развития.
Молодежная работа – инструмент, способствующий личному развитию молодежи, социальному включению и
активному гражданскому формированию. Таким образом, можем отметить, что в процессе формирования
института молодежной работы есть множество проблем. К примеру, остутствие законодательных органов,
регулирующих данную сферу деятельности, несовершенство, низкий уровень признания молодежной работы,
неопределенность основных стратегических целей молодежной работы, дифицит систем, программ и
материалов для подготовки молодежных работников. На основе всех выше перечисленных проблем,
разработаны пути улучшений.
Ключевые слова: молодежная работа, молодежный центр, молодежная ассоциация, молодежный лагерь,
молодежный работник, институт молодежной работы, молодежная политика.

The Problems and Prospects of Establishing the Institute of Youth Work
in the Republic Of Armenia
Najaryan A. Kh.
Lecturer, Chair of Psychology, Sociology and Social Work,
Shirak State University after M. Nalbandyan, (Gyumri, RA)
artnajaryan@gmail.com
Abstract. The article is aimed at revealing the problems and perspectives in the Republic of Armenia for the
establishment of the institute of youth work. Our objective is to study the current state of the institute of youth work and
the preconditions goals, directions and principles for its development. In the result, a comparative analysis with
countries with successful experience was also presented.
The research has been conducted by using empirical research methods.
As a result of this research, we came to the conclusion that youth work contributes to the individual, social and
educational growth of young people, develops their potential, helps young people to fully establish themselves in the
society, encourages them to take responsibility and make conscious decisions about their personal life, values and
development. Youth work is a tool for the personal development, social inclusion and active citizenship of the young
people.
To summarize, we can conclude that there are numerous problems in the process of establishing the institute of youth
work, such as the lack of a legislative framework for the coordination of the field, the imperfections, the low level of the
recognition of youth work, the uncertainty of the main strategic goals, the lack of systems, programmes and study
materials for the training of youth worker specialists. Based on these issues, guidelines for improvement have been
developed.
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Սոցիալական համախմբվածությունն և
ժողովրդավարության ամրությունը կախված է
հասարակության բոլոր անդամների, այդ թվում՝
երիտասարդների քաղաքացիական ակտիվությունից։ Այսօր երիտասարդների համար երիտասարդական աշխատանքի աջակցությունն ու
հնարավորությունները կարևոր են, եթե մենք
ցանկանում են ունենալ լավագույն պայմաններ
կյանքի նոր փուլ անցնող երիտասարդների
համար։ Ընտանիքի, ընկերների և դպրոցի
ազդեցությունը և աջակցությունը կարևոր է
երիտասարդների համար, սակայն հայտնի է
նաև, որ երիտասարդների մեծամասնությունը
կարիք ունի լրացուցիչ հնարավորությունների,
օգնության, ռեսուրսների և գործիքների` որպես
անհատ և, առավել ևս, որպես հասարակության
անդամ և երիտասարդ քաղաքացիներ: Երիտասարդական աշխատանքն օգնության միակ
աղբյուրը չէ: Այնուամենայնիվ, այն կարևոր
նշանակություն ունի, քանի որ այն երիտասարդներին տալիս է ուսման լրացուցիչ հնարավորություններ և ընդլայնում է նրանց հայացքները:
Երիտասարդական աշխատանքը բազմապրոֆիլ և բազմաբնույթ պրակտիկա է։ Այն
իրականացվում է զանազան պայմաններում,
սկսած չկազմակերպված պարապմունքներից
մինչև կազմակերպված ծրագրերը, որոնք
ներառում են մեծ թվաքանակի երիտասարդների, շոշափում են բազմաբնույթ թեմաներ և
փոխներգործում են տարբեր այլ դասընթացների և պրակտիկաների հետ։ Այս բազմակողմանիությունն երիատսարդական աշխատանքի
ուժեղ կողմերից մեկն է։ Երիտասարդական
աշխատանքը կարողանում է ճկուն արձագանքել
բազմազանությանը։ Մասնատումն ու մեթոդական տարբերակումը սկիզբ են առնում երիտասարդական աշխատանքի հասանելիությունը

Երկիր կամ միություն
Հայաստանի
Հանրապետություն

Եվրամիություն

մեծացնելու անդադար փորձից, բայց միևնույն
ժամանակ, այդ բազմակողմանիությունը բերում
է մասնատման և արդյունքի ոչ հստակ լինելուն
[1]։
Ֆիլիպ Կուսեն, ինչպես Ուլյամսոնը [2],
հաստատում է, որ դժվար է բնորոշել երիտասարդական աշպատանքի բնորոշ հատկանիշները։ Երիտասարդական աշխատանքն ամբողջ
Եվրոպայում ունի բնորոշման խնդիր, որը
պայմանավորված է երիտասարդական աշխատանքի նկատմամբ երկիմաստ վերաբերմունքով։
Այս ոլորտի աշխատողները հանդիպում են թե´
գովեստների և թե´ քննդատությունների։ Երիտասարդական աշխատանքը հզոր կրթական
գործիք է, այն կյանքի դպրոց է, որն ապահովում
է անհրաժեշտ հմտություններ՝ մեր ռիսկային
հասարակությունում գոյատևելու համար։ Ինչպես նաև այն ընդլայնում է երիատսարդների
սոցիալական միջավայրը։ Իսկ երկակի վերաբերմունքը հիմնականում պայմանավորված է լինում
երիատսարդական աշխատանքին ներկայացվող
կարգավիճակից։ Որոշ երկրներում կարող ենք
հադիպել կամավոր և մասնագիտացված երիտասարդական աշխատանքների միջև անհամապատասխանություն [3]: Երիտասարդական
աշխատանքի (այսուհետ՝ ԵԱ) ոլորտում, երիտասարդական քաղաքականության դաշտում
շրջանառվում են երիտասարդական աշխատանքի բազմաթիվ ու բազմազան սահմանումներ և միակ բացարձակ սահմանում
գտնելու փորձերը հաջողության չեն հասնում,
քանի որ տարբեր երկրներում ոլորտը տարբեր
դիմանկար ունի և դրանք ունիֆիկացնելու
արժեքը մեծ չէ: Ուստի ներկայացնենք տարբեր
երկրների և կազմակերպությունների կողմից
ընդունվող սահմանումները:

Աղյուսակ 1. Երիտասարդական աշխատանքի սահմանումները և հիմքերը [4]
Սահմանում
Հիմքեր
ԵԱ համարվում է երիտասարդների,
Երիտասարդական աշխատողի
երիտասարդական խմբերի հետ տարվող
ինստիտուտի կանոնակարգ [5]
աշխատանքը կամ աշխատանքը, որն ուղղված
ՀՀ երիտասարդական
է երիտասարդության հիմնախնդիրների
պետական քաղաքականության
լուծմանը։
2021-2025 թթ.
ռազմավարություն [6]
Երիտասարդական պետական
քաղաքականության հայեցակարգը [7]
ԵԱ-ն ընդգրկում է գործունեությունների շարք
Եվրոպական հանձնաժողովի
(օր.՝ սոցիալական, մշակութային, կրթական,
սպիտակ թուղթ. նոր խթան
սպորտային և քաղաքական), որոնք
եվրոպացի երիտասարդության
իրականացվում են երիտասարդների հետ,
համար [8]
նրանց համար և նրանց կողմից՝ ոչ ֆորմալ և
ինֆորմալ ուսումնառության միջոցով։
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ԵԱ-ը զարգացմանը միտված միջոցառումների
համար պայմանների ստեղծումն է, որոնք
ունակ է դարձնում երիտսարդին գործել
ընտանիքից դուրս, դպրոցական կամ իր
ընտրության աշխատանքային միջավայրում:

Ֆինլանդիա

ԵԱ-ն ակտիվ քաղաքացիության
առաջխաղացումն է՝ օգտագործելով
երիտասարդների ազատ ժամանակը,
երիտասարդների ինքնուրույնացումը,
աջակցումը նրանց զարգացմանն ու
անկախությանը, ինչպես նաև սերունդների
միջև շփումներին ու գործակցությանը։

Ուսումնասիրելով տարբեր երկրների կողմից ընդունված սահմանումները՝ կարող ենք
նշել, որ երիտասարդական աշխատանքը կրթական, սոցիալական, մշակութային միոջացառումների միջոցով ակտիվ ու ինքուրույն երիտասարդ
սերունդի ձևավորումն է հասարակությունում,
ովքեր կկարողանան արագ հարմարվել ժամանակակից մրցունակ աշխարհի մարտահրավերներին։ Ինչպես նաև առանձնացնենք, որ
ուսումնասիրված երկրներում և Երվրամությունում երիտասարդական աշխատանքը կազմակերպվում է արդեն ձևավորված իրավական
դաշտում, գոյություն ունի հստակ օրենքներ,
հայեցակարգ և ռազմավարություն, որոնք
Հայաստանում դեռևս հստակ ձևավորված չէ ։
ՀՀ-ում 2014 թ.-ին ընդունվել է Երիտասարդական պետական քաղաքականության հայեցակարգը, 2015 թ.-ին ընդունվել է Երիտասարդական աշխատողի ինսիտիտուտի կանոնակարգը և վերջերս մշակվել է ՀՀ երիտասարդական պետական քաղաքականության ռազմավարությունը 2021-2025 թթ։ Այս ամենը թույլ չի
տալիս լիարժեք լուժել ոլորտում առաջացող
խնդիրները։
Երիտասարդական աշխատանքի
նպատակները և կազմակերպման ոլորտները
Երիտասարդական աշխատանքն երիտասարդների համար գործունեության զարգացման
համար պայմանների ստեղծումն է, ինչը նրանց,
իրենց կամքի ազատության համաձայն, թույլ է
տալիս գործել ընտանիքից դուրս ստանալ
կրթություն
և
իրականացնել
որոշակի
աշխատանք:
Երիտասարդական աշխատանքի առարկան 7-26 տարեկան հասարակության անդամ է: Իսկ Երիտասարդական
աշխատանքի նպատակն է ստեղծել նախադրյալներ և աջակցել երիտասարդին, որպեսզի
նա կարողանա հաջողության հասնել որպես
հասարակության անդամ: Երիտասարդական
աշխատանքը սկսվում է այնտեղ, որտեղ կան
երիտասարդներ՝ իրենց սեփական աշխարհայացքով, կարծիքներով և հետաքրքրու-

Երիտասարդական աշխատանքի
ակտ (1999) [9], Էստոնիայի
երիտասարդական աշխատանքի
հայեցակարգ [10], Էստոնիայի
երիտասարդության
աշխատանքի զարգացման
ծրագիր 2014-2020 [11]
Երիտասարդության
աշխատանքների օրենք(1986,
1995 և 2006) [12]

թյուններով: Այն երիտասարդի համար պայմաններ է ստեղծում անձնական (անձնական) և
սոցիալական զարգացման համար՝ ոչ ֆորմալ
ուսուցման միջավայրում նոր գիտելիքների և
հմտությունների յուրացման միջոցով, ինչպես
նաև այն խթանում է էթիկական համոզմունքները,
քաղաքացիությունը
և
հարգանքն
երիտասարդների մոտ այլ մշակույթների
նկատմամբ:
Երիտասարդական աշխատանքի
սկզբունքները. [13]
 Երիտասարդների և երիտասարդների
հետ միասին կազմակերպվում է երիտասարդական աշխատանք՝ նրանց ներգրավելով երիտասարդության աշխատանքի
վերաբերյալ
որոշումների
կայացման մեջ:
 Երիտասարդական
աշխատանքը
հիմնված
է
երիտասարդության
կարիքների, հետաքրքրությունների և
ցանկությունների վրա:
 Երիտասարդական
աշխատանքը
հիմնված է երիտասարդության մասնակցության և կամավոր կամքի վրա:
 Երիտասարդական
աշխատանքը
հիմնված է երիտասարդության անձնական նախաձեռնության վրա:
 Երիտասարդական աշխատանքը բնութագրվում է ինչպես ներքին, այնպես էլ
միջազգային ինտեգրմամբ:
 Երիտասարդների աշխատանքն առաջնորդվում է էթիկական նկատառումներով և յուրաքանչյուր մարդու հավասար վերաբերմունքի սկզբունքով:
 Երիտասարդության հետ աշխատելիս
երիտասարդ աշխատողն ելնում է
հանդուրժողականության և գործընկերության սկզբունքից:
Երիտասարդական աշխատանքը կազմակերպվում է տարբեր հաստատություններում և
տարբեր ձևերով` օգտագործելով բազմազան
մեթոդներ: Երիտասարդական աշխատողի դերն
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ու աշխատանքային մեթոդները կախված են
երիտասարդների աշխատանքի տեղից, իրավիճակից, թիրախային խմբից և նպատակներից:
Այս դերերը ներառում են աշխատել երիտասարդների և երիտասարդական խմբերի հետ,
ծրագրեր և նախագծեր պլանավորել և
գնահատել, առաջատար գործընկերներ, շենքեր
և սարքավորումներ կառավարել, համագործակցել այլ մասնագետների, ծնողների և հետաքրքրող խմբերի հետ: Դպրոցներում հետաքրքրությունների շրջանակից կախված աշխատում են տարբեր բնագավառների մասնագետներ, ովքեր լրացուցիչ գիտելիքներ են
ձեռքբերքում երիտասարդական աշխատանքի
ոլորտում:
Երիտասարդական աշխատանք
իրականացնողները, աշխատելով դպրոցներում,
կենտրոնանում են երտասարդական աշխատանքների կազմակերպման կամ դրա գործնական իրականացման վրա` կախված դպրոցի
զարգացման ծրագրի կարիքներից և պայմաններից:
Ներկայացնենք
երիտասարդական
աշխատանքների կազմակերպման հաստատությունները և դրանց բնութագրերը [14]։
Երիտասարդական
ասոցիացիաներն
երիտասարդական կազմակերպություններ և ոչ
ֆորմալ երիտասարդական խմբեր են: Երիտասարդական համայնքն առաջնորդվում են այն
սկզբունքով, որ ասոցիացիայի նպատակներն ու
գործունեությունն որոշվում է անդամների
ընդհանուր
որոշմամբ:
Երիտասարդական
ասոցիացիաները գործում են երիտասարդական
աշխատանքի մեկ կամ մի քանի ոլորտներում:
Երիտասարդական ասոցիացիաներում երիտասարդական աշխատանքների մեծ մասն իրականացվում է կամավորության սկզբունքով:
Կարևոր են երիտասարդական ժողովները
(երիտասարդական խորհրդարան/ երիտասարդական խորհուրդ), որոնք չունեն իրավական
կարգավիճակ և ընտրվում կամ պատվիրակվում
են երիտասարդների կողմից: Երիտասարդական
ժողովների
նպատակն
է
մասնակցել
որոշումների կայացման գործընթացին և
պաշտպանել երիտասարդների շահերը:
Երիտասարդական կենտրոնների գործունեությունը կազմակերպում են տեղական
ինքնակառավարման մարմինները կամ շահույթ
չհետապնդող միությունները: Երիտասարդական կենտրոնները կարող են տարբեր լինել.
երիտասարդական բաց կենտրոններ, տեղեկատվության և խորհրդատվության կենտրոններ,
երիտասարդական աշխատանքի կենտրոններ և
այլն: Երիտասարդական կենտրոններում երիտասարդական աշխատանքը կազմակերպվում է
երիտասարդական աշխատանքի մի քանի
ոլորտներում
(օրինակ՝
տեղեկատվություն,
խորհրդատվություն, հոբբիի գործունեություն և
այլն) կամ կենտրոնանալ մեկ հատուկ մեթոդի

վրա (օրինակ՝ երիտասարդների բաց աշխատանք):
Երիտասարդական
կենտրոններն
իրականացնում
են
երիտասարդությանն
առնչվող աշխատանքներ։
Հետաքրքրությունների
շրջանակի
դպրոցները գործում են երիտասարդական
աշխատանքի ավելի պաշտոնական մասում՝
առաջարկելով երիտասարդներին հետաքրքրությունների շրջանակի կրթություն՝ հիմնվելով
ուսումնական ծրագրի վրա: Հետաքրքրությունների շրջանակում առաջարկվող կրթության
տեսակները տարբեր են՝ սպորտ, երաժշտություն, արվեստ, պար, դրամա, բնություն, ձեռագործություն, տեխնոլոգիա և այլն: Հետաքրքրույունների դպրոցները կարող են նաև
կազմակերպել երիտասարդական բաց աշխատանք, առաջարկել տեղեկատվական ծառայություններ:
Երիտասարդական ճամբարները գործում
են որպես իրավաբանական կամ հասարակական իրավաբանական անձ, որոնք գրանցված
են առևտրային ռեգիստրում, շահույթ չհետապնդող միությունների և հիմնադրամների
ռեգիստրում կամ եկեղեցիներում, ծխական
համայնքներում և ծխական միություններում,
որոնց կառավարությունը կամ կրթության և
գիտության նախարարությունը տրամադրել է
գործունեության թույլտվություն:
Ծրագրերն ու նախագծերն իրականացվում են տարբեր վայրերում, տարբեր կառույցների կամ անհատների կողմից: Տարածված
են երիտասարդական փոխանակման ծրագրերը,
միջոցառումները, արշավները և նախագծային
գործողությունները. ծրագրեր, որոնք կենտրոնացած են երիտասարդական ասոցիացիայի,
երիտասարդական ճամբարի, երիտասարդական
կենտրոնի կամ հետաքրքրությունների դպրոցի
հիմնական գործունեության վրա:
Երիտասարդական աշխատանքի բնագավառները գործողության պայմանագրային բաժանումներ են, որոնք պարզեցնում են երիտասարդական աշխատանքի կազմակերպումը և
ստեղծում են գնահատման համեմատության
հնարավորություններ: Երիտասարդների հետ
հատուկ աշխատանքը ռիսկի տակ գտնվող և
(կամ) վարքագծի խնդիրներ ունեցող երիտասարդների զարգացման նախադրյալների ստեղծումն է՝ երիտասարդների կարողությունների և
հմտությունների ակտիվացման և նրանց մոտիվացիայի բարձրացման միջոցով: Անդրադարնանք նաև երիտասարդական աշխատանքի
ոլորտներին, որոնք հետևյալն են [14] ՝
 Երիտասարդների հետաքրքրությունների
շրջանակի կրթությունը և գործունեությունը երկարաժամկետ (հետաքրքրությունների շրջանակի կրթություն) կամ
կարճաժամկետ (հետաքրքրությունների
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շրջանակի գործունեություն) համակարգված, վերահսկվող գործունեություն է,
որին մասնակցելը կամավոր հիմունքներով
իրականացվում է հիմնական կրթությունից ազատ ժամանակի ընթացքում:
Տեղեկեկատվության տրամադրում երիտասարդներին իրենից ներկայացնում է
երիտասարդներին ժամանակակից, կոմպետենտ, որակյալ և մատչելի տեղեկատվական ծառայությունների տրամադրում:
Խորհրդատվություն երիտասարդներին.
երիտասարդներին
խորհրդատվական
ծառայություններ տրամադրելը` նրանց
կյանքում որոշումներ կայացնելու հնարավորություններ ստեղծելու համար:
Երիտասարդական
հետազոտությունը
համակարգային և համեմատական հետազոտությունների առկայություն է, որոնք
անհրաժեշտ են երիտասարդական աշխատանքի պլանավորման և իրականացման
համար:
Դասընթացներն
երիտասարդական
աշխատանքի ոլորտում. երիտասարդների
որակյալ աշխատանքի համար անհրաժեշտ արժեքների, գիտելիքների և հմտությունների ձեռքբերման և զարգացման
մատչելիության և որակի ապահովում, որը
կնպաստի
երիտասարդական
աշխատանքի զարգացմանն ու արդյունավետությանը:
Երիտասարդների հանգիստ և զարգացում. երիտասարդների առողջության և
զարգացման գործունեության հնարավորությունների ստեղծում հանգստի և
ժամանցի և ճամբարների կազմակերպման
նախագծերի միջոցով։
Երիտասարդական
դաստիարակչական
աշխատանքներ. տարբեր միջոցներով
երիտասարդների
զբաղվածության
բարձրացում և աշխատանքի շուկա մուտք
գործելիս
երիտասարդների
վիճակի
բարելավում։
Միջազգային երիտասարդական աշխատանք. երիտասարդության և երիտասարդ
աշխատողների
համար
միջազգային
համագործակցության և միջմշակութային
ուսուցման
հնարավորությունների
և
հմտությունների ստեղծում։
Երիտասարդության
մասնակցությունը
բազմազան հնարավորություններ ստեղծելուն, որոնք թույլ կտան երիտասարդներին մասնակցել որոշումների կայացման գործընթացներին և բարձրացնել
մասնակցության մոտիվացիան։

Երիտասարդական աշխատանքի
ինստիտուտի կայացման գործընթացը ՀՀ-ում
Հայաստանում երիտասարական
աշխատանքի հիմնաքարը դրվել է 1991 թվականից
հետո, երբ Հայաստանը հայտարարվեց որպես
ինքնիշխան պետություն և ընտրեց ժողովրդավարական, սոցիալական և իրավական պետություն կառուցելու ուղին: Մոտ 70 տարի
Հայաստանը մաս էր կազմում ԽՍՀՄ-ի, որտեղ
երիտասարդական աշխատանքը գործում էր
որպես հիմնական կանոն: Գործում էին համապատասխան պետական կառույցներ, մեխանիզմներ,
ծրագրեր
և
ֆինանսավորում:
Այնուամենայնիվ, այդ աշխատանքը խիստ
գաղափարական և քաղաքական էր:
Անկախացումից
հետո
Հայաստանը
գտնվում էր բարդ անցումային շրջանում և
միայն 1995 թ.-ից էր, որ իրականացվում էր
պետական երիտասարդական քաղաքականություն: Դրանում չկար «Երիտասարդական
աշխատող», «Երիտասարդական աշխատանք»
տերմինները, բայց պետությունն աջակցում էր
երիտասարդական աշխատանքները: 1990 թ.-ին
Հայաստանում սկսեցին գործել հասարակական
և միջազգային կազմակերպություններ: Հիմնական թիրախը երիտասարդությունն էր, իսկ
նպատակն էր աջակցել երիտասարդության
խնդիրների լուծմանը: Այս տարիների ընթացքում նրանք բազմապատկվել են, ընդլայնվել են
գործունեությունը:
Հայաստանում երիտասարդական աշխատանքի պատմական ֆոնն ու ավանդույթները
մասամբ
արտացոլված
են
Սպորտի
և
երիտասարդության հարցերի նախարարության
2016 թ. Հրամանագրում, որն իրականացվել է
«Հետազոտություն երիտասարդական աշխատանքի և երիտասարդ աշխատողի մասին
Ուսումնասիրություն.
Երիտասարդության
աշխատանքի ներկա վիճակը և դրա զարգացման հեռանկարները»: 2015 թ.-ի Երիտասարդական աշխատողի ինստիտուտի կանոնակարգերը մշակվել են բազում նյութերի հիման
վրա տեղական և միջազգային երիտասարդական աշխատանքային փորձի: 2014 թ. հաստատվեց Երիտասարդական պետական քաղաքականության հայեցակարգը, որտեղ որպես
երիտասարդական
քաղաքականության
սուբյեկտ սահմանվեց «երիտասարդական աշխատողը»: Այս հայեցակարգում նշվում է, որ
երիտասարդական հասարակական կազմակերպությունը՝ Հայաստանի Հանրապետությանում գրանված հասարակական կազմակերպություններն են, որոնք համաձայն իրենց
կանոնադրության, զբաղվում են երիտասարդության հարցերով և/կամ իրականացնում են
երիտասարդական աշխատանք [7]։
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Հայաստանի ներգրավմամբ պայմանավորված
երիտասարդության ոլորտում բազմակողմ ձևաչափերով համագործակցության նոր հնարավորությունների իրացմանը [6]:
Հայաստանյան իրականության մեջ երիտասարդական աշխատանքի` որպես մասնագիտության ընկալումը դժվարանում է` պայմանավորված գործող երիտասարդական ՀԿ ոլորտային
բազմազանության հանգամանքով: Ընդ որում,
ըստ գործունեության առաջնային ոլորտի` երիտասարդական ՀԿ-ները (տվյալ դեպքում այն
կազմակերպությունները, որոնց գործունեության առաջնային ոլորտը երիտասարդության
հիմնահարցերն են) հարցվածների համախմբության մեջ կազմում են 19%, որոնց ըստ քանակի`
հաջորդում են իրավապաշտպան կազմակերպությունները` 15.2%, այնուհետև կրթական
կազմակերպությունները` 9.6%, ապա` մնացածը: Ինչպես տեսնում ենք, կազմակերպությունների 19%-ի մոտ է առաջնային ոլորտ համարվում երիտասարդական հիմնահարցերը։

Վերջին տարիներին երիտասարդության
ոլորտի պետական համակարգում իրականացվել
են կառուցվածքային փոփոխություններ, որի
հետևանքով լուծարվել են «Երիտասարդական
միջոցառումների իրականացման կենտրոն»
ՊՈԱԿ-ը, Երիտասարդական ուսումնասիրությունների ինստիտուտը, Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամը՝ իր 10 մարզային
երիտասարդական կենտրոններով: Ներկայումս
չեն գործում Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետին առընթեր ազգային երիտասարդական քաղաքականության խորհուրդը,
մարզպետներին առընթեր երիտասարդական
խորհուրդները: Նոր հիմունքներով այս կառույցների վերակազմակերպմանը զուգահեռ անհրաժեշտություն կա ժամանակի պահանջներին և
արդի մարտահրավերներին համապատասխանեցնել երիտասարդական ոլորտի քաղաքականությունը և ծրագրերը, աջակցել միջազգային
և տարածաշրջանային կազմակերպություններին անդամակցությանը, ինչպես նաև տարածաշրջանային ինտեգրացիոն գործընթացներում

Աղյուսակ 2. Երիտասարդական ՀԿ գործունեության առաջնային ոլորտը [15, 21]

Պատասխան
Երիտասարդության
հիմահարցեր
Մարդու իրավունքներ
Կրթություն և գիտություն
Համայնքային զարգացում
Հաշմանդամություն ունեցող
մարդկանց հիմնահարցեր
Մշակույթ
Առողջապահություն
Կանանց հիմնահարցեր
Բնապահպանություն
Մասնագիտական զարգացում
և զբաղվածություն
Սպորտ
Այլ
Ընդամենը

Քանակ
69

Տոկոս (%)
19.0

55
35
32
27

15.2
9.6
8.8
7.4

24
21
18
11
10

6.6
5.8
5.0
3.0
2.8

7
30
363

1.9
8.3
100

Երիտասարդական աշխատանքները ՀՀ-ում
իրականացվում են հիմնականում դասընթացների, սեմինարների, հանդիպումների, քննարկումների, խորհրդատվության, համաժողովների և
գիտաժողովների կազմակերպման տեսքով, ինչը

հաստատվում է նաև Երիտասարդական կազմակերպությունների քարտեզագրման հետազոտության արդյունքներում [15, 22]։
Տպագրություններ, վերլուծական և հետազոտական
աշխատանքները կազմում են միայն 10-15%:
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Այլ
Հումանիտար օգնության տրամադրում
Մրցույթների կազմակերպում
Տպագրություն
Վերլուծական աշխատանք
Հտազոտություն, տեղեկատվության հավաքագրում
Տեղեկատվական ծառայություններ
Արշավներ, սոպրտային միջոցառումներ
Մշակութային միջոցառումներ
Համաժողով, գիտաժողովների կազմակերպում
Խորհրդատվություն
Հանդիպումներ, քննարկումներ
Դասընթացներ, սեմինարներ

8%
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10%
11%
12%
14%
15%
15%
23%
43%
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74%
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Գծապատկեր 1. Երիտասարդական ՀԿ-ների իրականացման հիմնական գործողությունները

Կարևոր գործոն է նաև երիտասարդական
աշխատանքների ֆինանսավորման աղբյուները
ՀՀ-ում, մասնավորապես Շիրակի մարզում, որը
վկայում է միջազգային դոնոր համայնքների մեծ
դերը այս ոլորտում 2020թ.-ի տվյալներով։

Այլ

Հիմնականում ՀԿ-ները ֆինանսավորում են
ստանում միջազգային կազմակերպություններին,
դեսպանատներից,
ինչպես
նաև
համայնքապետարաններից, որը սակայն քիչ
տոկոս է կազմում։

10%

Անհատական նվիրատվություն

3%

Վճարովի ծառայություն

2%

Պետական մարմին

5%

Համայնք

10%

Միջազգային դոնոր
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Գծապատկեր 2. Շիրակի մարզի երիտասարդկան ՀԿ-ների ֆինանսավորման աղբյուրները

Հետազոտության արդյունքները ցույց են
տալիս, որ Երիտասարդական աշխատանքով
զբաղվող երիտասրադական ՀԿ-ներին բնորոշ
են հետևյալ առանձնահատկությունները.
 շատ քիչ են այն երիտասարդական ՀԿները, որոնք զբաղվում են միայն
երիտասրդական աշխատանքով,
 ֆինանսավորման աղբյուներից
կամ
առանձին ծրագրային առանձնահատկություններից կախված երիտասրադական
ՀԿ-ներն իրականացնում են այլ հիմնախնդիրների լուծման ուղղված աշխատանքներ,

 երիտսարդական ՀԿ-ների կողմից իրականացվող երիտասարդական աշխատանքները կարճատև բնույթ են կրում,
որը խոչընդոտում է երիտասարդների
կայուն ներգրավվածությանը։
Մասնավորպես նշենք, որ Շիրակի մարզում
գոյություն ունի 5 ՀԿ, որոնք իրականացնում են
Երիտասասարդական աշխատանք, մասնավորապես Գյումրու երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոն, Գյումրու երիտասարդների տուն, Երիտասարդական պալատ ՀՈԱԿ,
Նոր լույս մենթորինգ ՀԿ Ռեսթարտ Գյումրի ՀԿ,
Շիրվանյան երիտասարդական ՀԿ։ Գյուղական
համայնքներում նաև ձևավորվել են երիտա-
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սարդական կազմակերպություններ, սակայն
նրանց գործնեության մասշտաբներ շատ փոքր
են։
Կան նաև այլ կազմակերպություններ,
ինչպիսիք են՝ «Վորլդ Վիժն Հայաստան»
զարգացման և բարգործական միջազգային
կազմակերպություն, «Հայկական կարիտաս»
ԲՀԿ, որոնք իրականացնում են համայնքային
զարգացման ծրագրեր, որոշակի առնչություն
ունենալ երիտասարդներին։
Որպեսզի ոլորտի հիմնախնդիները կարողանանք համակողմանի բացահայտենք, նաև
իրականացրել ենք բենչմարքինգ, որը իրենից
ներկայացնում է «լավագույն նշաձողին հասանելիության ձգտումը»։ Այն իրենից ներկայացնում է լավագույն փորձի ուսումնասիրում,
արժևորում և համեմատում [16, էջեր 166-167]։
Երիատսարդական աշխատանքի ինստիտուտի
բենչմարքինգի համար ընտրվել է Էստոնիայի
փորձը՝ ուսումնասիրելով 2010 թ.-ի և 2020 թ.-ի
որոշակի ցուցանիշները և դրանց փոփոխությունները, այնուհետև համեմատվել է Շիրակի
մարզի ցուցանիշների փոփոխությունների հետ։
Մասնավորապես նշենք, որ Էստոնիան դեռևս
1999 թ.-ին ուներ Երիտասարդական աշխատանքի ակտ, Էստոնիայի երիտասարդական
աշխատանքի հայեցակարգ,նաև մշակվել է
Էստոնիայի երիտասարդության աշխատանքի
զարգացման ծրագիր 2014-2020։ Իսկ Հայաստանի,
մասնավորապես
Շիրակի
մարզի
տվյալները ձեռք են բերվել հարցման, դիտման և
կազմակերպությունների տարեկան հաշվետվությունների ուսումնասիրության արդյունքում։
Համեմատության համար առանձնացվել է
հետևյալ ցուցանիշները՝
 Երիտասարդական
աշխատանքներին
ներգրավվածներ
ընդհանուր
երիտասարդության %-ից,
 Մեկ
երիտասարդական
կենտրոնում
շահառուների միջին թվաքանակ,
 Կազմակերպված
երիտասարդական
աշխատանքների քանակ,
 Վերապատրասված
երիտասարդական
աշխատանք իրականացնողների տոկոսը,
 Իրականացված երիտասարդական աշխատանքների
բավարարվածության
մակարդակը։
Ներկայացված արդյունքներից ակնհայտ է
դառնում, որ նշված ժամանակահատվածում
Էստոնիայում և Հայաստանում, մասնավորապես Շիրակի մարզում 100% ավելացել է կազմակերպված երիտասարդական աշխատանքների
քանակը։ Աճ է գրանցվել երկու երկրներում էլ
երիտասարդական աշխատանքներին ներգրավվածների ընդհանուր քանակում, մասնավորապես Շիրակի մարզում 28%, իսկ Էստոնիայում՝ 18%։ Սակայն պետք է հաշվի առնել այն

փաստը, որը Էստոնիայի ընդհանուր երիտասարդության 60% 2020 թ.-ին ներառվել է երիտասարդական աշխատանքներին, իսկ Շիրակի
մարզում` միայն 35%:
Հաջորդ ցուցանիշի համար կարելի է նշել, որ
Էստոնիայում միայն 38.4%-ով է աճել մեկ
երիտասարդական կենտրոնում շահառուների
միջին թվաքանակը՝ հասնելով 1384: Միևնույն
ժամանակ Շիրակի մարզում այս ցուցանիշը
աճել է 250%-ով՝ հասնելով 700։ Սակայն նշենք,
որ Էստոնիայում կան բազմաբնույթ և
բազմաթիվ երիտասարդական աշխատանքներ
իրականացնող կազմակերպություններ, որոնք
արդեն ձևավորված և հստակեցված աշխատանքներ են իրականացնում ոլորտում և ունեն
իրենց հստակ որոշված շահառուների շրջանակը։ Իսկ Հայաստանում, մասնավորապես
Շիրակի մարզում այս ոլորտը դեռ ձևավորման
փուլում է և կան սակավ քանակի կազմակերպություններ, որոնք հստակ իրականացնում
է երիտասարդական մասնագիտացված աշխատանքներ։ Ինչ վերաբերում է վերապատրաստված երիտասարդական աշխատանք իրականացնողների քանակին, ապա նշենք, որ
Էստոնիայում այն աճել է 5%-ով՝ հասնելով 15%ի, իսկ Շիրակի մարզում այն աճել է 53%-ով՝
հասնելով 55%։ Այս ցուցանիշի մեծ տարբերությունը պայմանավորված է նրանով, որ Էստոնիայում գոյություն ունեն համալսարաններ,
որոնք տրամադրում են «երիտասարդական
աշխատանք» կրթական ծրագիր, ինչպես նաև
«սոցիալական աշխատանք» կրթական ծրագրում
երիտասարդական
աշխատանքին
առնչվող դասընթացներ կան։ Իսկ Հայաստանում, մասնավորապես Շիրակի մարզում,
հիմնականում
երիատասարդական
աշխատանքի հմտությունները և գիտելիքները ձեռք են
բերվում հասարակական կազմակերպությունների կողմից կազմակերպվող սեմինարների և
վերապատրաստումների արդյունքում։
Կարևոր ցուցանիշ է նաև իրականացված
երիտասարդական աշխատանքների բավարարվածության մակարդակը։ Էստոնիայում այս
ցուցանիշ նշված ժամանակատվածում աճել է
60%-ով՝ հասնելով 85%-ի։ Իսկ Հայաստանում
նման հետազտություններ չեն իրականացվել
2010 թ.-ին։ Այդ իսկ պատճառով մշակվել է
հարցման թերթիկ և հարցում է իրականացվել
շահառուների շրջանակում իրականացված երիտասարդական աշխատանքների բավարարվածության
մակարդակի
որոշման
համար։
Հարցման արդյունքները ցույց են տվել, որ
Շիրակի մարզում հիմնականում իրականացվել է
կրթական, սոցիալական և մշակութային երիտասարդական աշխատանքներ և շահառուների
բավարվածություն կազմել է 78%։
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Աղյուսակ 3. Հայաստանի և Էստոնիայի երիտասարդական աշխատանքների որոշ ցուցանիշներ
Հայաստան/ Շիրակի
Էստոնիա [17]
մարզի օրինակ
Ցուցանիշ
2010
2020
Փոփոխ.
2010
2020
Փոփոխ.
Երիտասարդական աշխատանքներին
ներգրավվածներ ընդհանուր
7%
35%
+28%
42%
60%
+18%
երիտասարդության %-ից
Մեկ երիտասարդական կենտրոնում
200
700
+ 250%
1000
1384
+38.4%
շահառուների միջին թվաքանակ
Կազմակերպված երիտասարդական
5
11
+120%
85
200
+135%
աշխատանքների քանակ
Վերապատրաստված երիտասարդական
2%
55%
+53%
10%
15%
+5%
աշխատանք իրականացնողների տոկոսը
Իրականացված երիտասարդական
Տվյալ
աշխատանքների բավարարվածության
78%
25%
85%
+60%
չկա
մակարդակը

Կատարված համապարփակ հետատոզոտության
արդյունքում
բացահայտվել
է
երիտասարդական աշխատանքի ինստիտուտի

զարագացման գործում առկա հետևյալ հիմնախնդիրները՝ ըստ ոլորտների և մշակվել է դրանց
զարգացման համար որոշակի քայլեր։

Աղյուսակ 4. Երիտասարդական աշխատանքի բարելավման ուղղված գործողություններ
Ոլորտ
Առաջարկվող գործողություններ
Իրավական դաշտ
 ոլորտի զարգացման ու կարգավորման համար իրավականորեն սահմանված
միջգերատեսչական համագործակցության խթանում՝ հատկապես սպորտի և
երիտասարդության հարցերի, կրթության և գիտության և սոցիալական
ապահովության,
տարածքային
կառավարման
նախարարությունների
միջև/հետ
 հկ/աշխատող/պետական ոլորտ շփման ու համագործակցության 50-50
ձևաչափով հարթակների մշակում ստեղծում /ուսուցողական համատեղ
ծրագրեր, համատեղ քննարկման ֆորումներ/
պետական
 երիտասարդական
աշխատանքի
իրականաման
քաղաքականության սահմանում
 պետական մակարդակում Երիտասարդության Ինստիտուտի ստեղծում
Որակի ապահովում
 Երիտասարդական աշխատանքի Ազգային մինիամալ ստանդարտների
մշակում /կապված ազգային երիտասարդական քաղաքականության
առաջնահերթությունների և ուղղությունների հետ/
 ԵԱ ծառայող մատուցող կատռույցների ներքին հատուկ ստանդարտների,
ուղենիշների, աշխատանքի կանոնակարգերի մշակման խթանում
 Որակի ստանդարների մշակման ուսուցողական ձեռնարկի պատրաստում և
ուսուցողական մոդուլների մշակում
 Որակի
ստանդարների
օգտագործում
անձանց
ու
կառույցների
կարողությունների նաև աշխատանքի որակի ու ազդեցության զարգացման
համար
 Անվտանգության
և
ապահովության
չափանիշների
սահմանում
երիտասարդական աշխատանք տրամադրող կառույցների գործունեության
համար
Ունակությունների
Երիտասարդական աշխատողների ունակությունների փաթեթի մշակում և
սանդղակի և ծրագրերի փորձարկում, որի հիման վրա՝
մշակում
- ինքնագնահատման մեխանիզմի սահմանում,
- համապատասխան ուսուցողական գործընթացի և կրթական ծրագրի մշակում։
ԵԱ ընդհանուր
Երիտասարդական աշխատանք տրամադրող կառույցների, երիտասարդական
հարթակ
աշխատողների, հանրային ժառայողների, ոլորտի միջազգային կառույցների
համար ընդհանուր հարթակի ստեղծում, որը հնարավորություն կտա
մասնագետների և այլ շահագրգիռ կառույցների շարունակական զարգացման
փորձի փոխանակման, փոխօգնության, արդյունավետության բարձրացման,
համատեղ լոբինգի համար։
ԵԱ ոլորտի
 դոնորային համայնքի կոորդինացիա ապահովող մեխանիզմի սահմանում
ֆինանսավորում
 ՏԻՄ և համայքների ռեսուրսների մոբիլիզացիայի հնարավոր ապահովում և
խթանում՝ տեղերում ոլորտի ֆինանսավորման համար
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Ամփոփելով կատարված համեմատությունը
և հետազոտությունը՝
կարող ենք նշել, որ
Հայաստանում երիտասարդական աշխատանքների իրականացման գործընթացում կան
որոշակի խնդիրներ, որոնք վերաբերում են
իրավական դաշտի կարգավորումներին, կրթակական համակարգերի անհրաժեշտ փոփոխություններին, պետություն ՏԻՄ երրորդ սեկտոր
համագործակցային մեխանիզմներին, որոնց
համար առաջարկում ենք իրականցնել որոշակի
քայլեր, մասնավորապես երիտասարդական
աշխատանքի իրականացման պետական քաղաքականության սահմանում, ՀԿ-ների, աշխատողների և պետական ոլորտի ստեղծել հարթակներ
50-50 համագործակցության ձևաչափով, Երիտասարդական աշխատողների ունակությունների փաթեթի մշակում և փորձարկում, ինչպես
նաև երիտասարդական աշխատանքի ֆինանսավորման համար ՏԻՄ և համայքների ռեսուրսների մոբիլիզացիայի հնարավոր ապահովում և
խթանում։ Այս ամենը թույլ կտա բարելավել
երիտասարդական աշխատանքի կազմակերպման և իրակացման որակը, որն էլ իր հերթին
կբարձրացնի երիտասարդների կյանքի որակը,
կնպաստի երիտասարդների բարեկեցիկ կյանքին, ինքնահաստատմանը և ինքնուսուցման։
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