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Ամսագրում տպագրված նյութերի վերատպման կամ թարգմանության համար անհրաժեշտ է խմբագրության թույլտվությունը:
Հրապարակված նյութերը կարող են չարտացոլել խմբագրական տեսակետը: Հրապարակումները վճարովի են։
Բոլոր հրապարակված հոդվածները տեղադրվում են eLIBRARY գիտական էլեկտրոնային գրադարանում և ինդեքսավորվում ԳՄՌԻ-ում`
համաձայն "Գիտական էլեկտրոնային գրադարան" ՓԲԸ-ի 2016 թ. դեկտեմբերի 13-ի # 660-12/2016 համաձայնագրի, որը թույլ կտա
հետևել ձեր գիտական աշխատությունների մեջբերումների ինդեքսին և էականապես ընդլայնել պոտենցիալ ընթերցողների շրջանակը:
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РЕДАКЦИОННАЯ___________________________________________________

Երբ մեկն է մեր տակից փախչում, երկու ձիու վրա խաղալ
հնարավոր չէ

Սարգսյան Սուրեն Թ.
պ.գ.դ., պրոֆեսոր, առաջատար գիտաշխատող, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ (Երևան, ՀՀ)
sargsyansuren@yandex.ru
Աշխատանքի բերումով հաճախ եմ անցնում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանատան մոտով:
Նկատել եմ, որ վերջին տարիներին այնտեղ երկար ու ոլոր-մոլոր հերթեր են գոյանում: Դե,
բազմամարդ համայնք ունենք, հազար ու մի հարցեր, արտագաղթ: Երբեմն էլ ցուցարարներ են
լինում, իրենց ասելիքն ասում-գնում են: Բայց Մարտի 19-ին ականատես եղա բավականին
մարդաշատ ցույցի: Մարդիկ եկել էին և ձյունն ու ցուրտն արհամարհելով` իրենց զորակցությունն էին
հայտնում մեր ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանին:
Պատերազմն, իհարկե, լավ բան չի: Ոչ ոք չի սիրում այն: Ինքս էլ բնույթով խաղաղասեր եմ,
արյուն ու պատերազմ մերժող: Նաև բավականին խորքային պատկերացում ունեմ մերօրյա ռուսուկրաինական պատերզամի մասին ու կարող եմ ասել, որ սխալվում են բոլոր նրանք, ովքեր դա
համարում են լոկ ռուս-ուկրաինական: Ավելին, եթե բացառենք դրսի ուժերի փողերն ուտող ու
ստիպված նրանց թելադրանքները կատարող արևմտաուկրաինական հատվածի ծայրահեղականներին, ապա ո´չ ռուս և ո´չ էլ ուկրաինացի ժողովուրդներն իրականում իրար թշնամի չեն եղել երբեք
և չեն նաև այսօր:
Այսօր Ուկրաինայում ուկրաինացիների արյան գնով ու նրանց իսկ ձեռքով արևմուտքը նենգաբար հերթական անգամ պայքարում է աշխարհում իր խաթարված մենատիրությունը վերականգնելու
և դրան արդեն 300 տարի խանգարող Ռուսաստանը ոչնչացնելու համար: Նենգաբար, որովհետև
մնացյալ բոլոր դեպքերի նման այս անգամ էլ է դա արվում ժողովրդավարության քողի ներքո: Ու
որքան էլ Զելենսկին «քաջաբար» հոխորտա ու հայտարարի մոտալուտ հաղթանակների մասին, նրա
արցունքակալած աչքերը մատնում են իր երկրի իրական ցավաշատ վիճակը: Հանճարեղ Ֆրիդրիխ
Նիցշեն ասում էր, որ քրիստոնեությունը նույնիսկ արիական ցեղի կայուն և ուժեղ հետևորդ հայերին
վերածեց ենթակա, խղճուկ և թուլամորթ վիճակի, միանգամից կոտրելով, վերացնելով անսահման
մշակութային փառքի և ազնվական փայլի հասած այդ ցեղը: Նույնը հանգիստ կարելի է տարածել
արևմուտքի թելադրած ժողովրդավարության և սեփական արմատներից հեռացած ու դրա հետևորդ
ուկրաինացիների վրա:
Ժամանակակից աշխարհաքաղաքական պայմաններում այսօր չգիտես, վաղն ինչ կլինի, կյանքիդ
գնացքը որտեղ կանգ կառնի: Կարևորն այն է, որ մարդ ուր էլ գնա, ուր էլ լինի, ինչ ճամփաներ էլ
հաղթահարի, իջնի ու բարձրանա, հարկավոր է միշտ հիշել` անհրաժեշտ է նախ լավ մարդ լինել և
երբեք հոգին չաղտոտել: Չգիտես, թե վաղն ինչ է լինելու: Իսկ բոլոր այն մարդիկ ու ժողովուրդները,
որոնք կտրվում են իրենց արմատներից, բնականոն ու միայն իրենց հատուկ զարգացման ուղուց և
դավանում են օտար ու խորթ արժեքներ, հազիվ թե հաջողություններ արձանագրեն: Միանգամայն
ճիշտ է ասված և ուկրաինացիների ներկա վիճակը բնութագրող է` դժբախտությունը նրանում չէ, որ
չհանդիպեցիր երջանկության, այլ նրանում, որ բաց թողեցիր այն:
Այս օրերին ամբողջ Արևմուտքը, որ սնվում ու տաքանում է Ռուսաստանի էներգակիրներով,
նրա դեմ է։ Կռվելուց բացի ամենատարբեր ձևերով աջակցում են, զենքեր մատակարարում, լիուլի
խոստումներ շռայլում։ Զելենսկին էլ ոգևորված մինչև վերջ հանուն ազատության կռվի կոչ է անում:
Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներն օր օրի խստանում են։ Դժվար է միանշանակ ասել, թե այս
ամենը երբ կվերջանա: Արևմուտքի ոչ մի երկիր Զելենսկուն չի հորդորում համաձայնել Ռուսաստանի պահանջներին և դադարացնել պատերազմը, իսկ վերջինս էլ դրանից ոգևորված, չգիտես ի՞նչ
հույս, չի ընդունում ռուսական վերջնագրերը։ Ոչ մեկին չի հետաքրքրում, թե ի՞նչ սարսափներ է կրում
քաղաքացիական հասարակությունը։ Արևմուտքը խոստումներով ու զենքեր մատակարարելով՝
ցանկանում է երկարացնել Ուկրաինայի անկման գործընթացը: Նրանց կարծիքով Ռուսաստանն էլ
երկար չի կարողանա դիմակայել պատժամիջոցներին և պատերազմի երկարացնելու դեպքում նրա
տնտեսությունը ևս լուրջ խնդիրներ կունենա։
Արդեն այն հայեցակարգը, որ ժողովրդավարական Ուկրաինան դառնում է ռուսական ագրեսիայի զոհը, իրեն չի արդարացնում, քանի որ այսօր շատ հաճախ «ժողովրդավարություն
եզրույթի» շահարկմամբ փլուզվում են համակարգեր և ստեղծվում ազդեցության նոր գոտիներ։
Հետխորհրդային տեղատվության շրջանում ժողովրդավարության կարգախոսների ներմուծումը
Ռուսաստան հանգեցրեց այդ ուժեղ, զարգանալու համար անհրաժեշտ բոլոր ռեսուրսներով
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հարուստ պետության մասնատմանը, ինչ որ պահի նաև` փլուզմանն ու քաոսին։ Չդրվատելով
Պուտինի պատերազմ սկսելու քայլը, կարծում ենք նաև, որ հայտնի ճանաչումներից հետո
Ռուսաստանն այդ երկրամասերի անվտանգությունն Ուկրաինայից ապահովելով չէր կարող հասնել
լիարժեք խաղաղության: Քանի որ վերջինս դարձյալ կշարունակեր ընդդեմ Ռուսաստանի զինվել։ Այդ
մասին է վկայում նաև այն, որ երբ Ուկրաինայի նախագահը շարունակաբար հայտարարում էր, որ չի
գնալու պատերազմի, Արևմուտքն ու ԱՄՆ-ը նույնիսկ պատերազմի սկբնավորման օրեր էին
մատնանշում: Հայտնի է նաև, որ Ռուսաստանը Ուկրաինայի անձնատվության ու դրանով
պատերազմի ավարտի համար նույնիսկ 96 ժամ ժամանակ տվեց։ Այնպիսի տպավորություն է, որ
վերջիններս շահագրգռված էին այս պատերազմով։
Պատերազմի ավարտի և ժամկետների հետ կապված անհիմն եզրակացություններից խուսափելով նշենք միայն, որ հստակ է, որ`
1. Այլևս նախկին տեսքով Ուկրաինա ցանկացած պարագայում չի լինելու:
2. Մեծ տերությունների առաջնորդներն այս պահին նրա քաղաքական ապագայի վերաբերյալ
միայն տեսություններ են մտմտում։
3. Ռուսատանին պատժելուց բացի նրանց ոչինչ չի հետաքրքում: Հակառակ դեպքում մի փոքր
կոչ-հորդոր նրանց կողմից և Ուկրաինան կործանման տանող հրեա Զելենսկին անմիջապես
կհամաձայնվի զինադադարի։
4. Հերթական անգամ համոզվում ես, որ «ժողովրդավարական արժեքների» պահպանումը
ժողովուրդների կյանք է արժենում։
5. Համոզվում ես, որ քիչ չեն նաև այնպիսի երկրները, որտեղ համակարգերը ժողովրդավարական չեն, բայց տնտեսապես ձեռնտու են ԱՄՆ-ին ու Արևմուտքին:
6. «Ժողովրդավարական արժեքների» պահապանները թքած ունեն, թե որքան անմեղ մարդիկ,
կանայք ու երեխաներ կզոհվեն կամ կխեղվեն, քանի միլիոն անտուն ու թափառական կդառնան,
որքան ճակատագրեր, կառույցներ, արվեստի, կրոնական ու կրթամշակութային օջախներ
կփոշիանան:
7. Հանուն միաբևեռ աշխարհի պահպանման թող վերջնականպես կործանվի անխելք ու
անհեռատես Ուկրաինան։
8. Դժվար է հստակ գտնել ժողովրդավարության օգուտների և վնասների սահմանները։ Սա
հեղափոխություններ անելու իրական շարժառիթն է։
9. Ուկրաինայի բախտին կարժանան նաև բոլոր նրանք, ովքեր առանց հզորների
համապատասխան «դաբրոյի» կփորձեն խաղեր տալ ու սեփական խաղը խաղալ, որպիսիք վերջերս
հաճախ անում է օրինակ Թուրքիան:
Այս ամենի հետնախորքում հետաքրքիր գործընթացներ են նկատվում նաև մեզանում:
Մեզանում մարդիկ հաճախ կուրորեն հետևում են մի բանի, որի միայն արտաքին փայլն են տեսնում:
Օրինակ` հետաքրքիր է Ռուսաստանի կործանման համար աղոթք բարձրացնող հայ, արևմտամետները, որոնք վերջին շրջանում շահարկելով ՌԴ-Ադրբեջան դաշնակցային պայմանագիրը` ՌԴ-ին
ներկայացնում դավաճան, իսկ Արևմուտքին՝ մի փրկիչ, որն, առայժմ չի փրկում Հայաստանն ու հայ
ժողովրդին, քանի դեռ կա Ռուսաստանը: Հետաքրքիր է, այդ մարդիկ կարդացե՞լ են ՆԱՏՕ-ի
կանոնադրությունը: Եթե այո, ապա ինչու՞ են թաքցնում վերջնիս դրույթները: Ինչու՞ չեն
հայտարարում, որ ՆԱՏՕ-ն ունի միասնական պաշտպանական և այլ հզոր համակարգեր: Իսկ եթե
խոսենք ռազմական և այլ փոխօգնության այնպիսի պարտավորությունների մասին, որոնք ունեն
Հայաստանի թշնամի Թուրքիան ու, օրինակ, ԱՄՆ-ն կամ եվրոպական բազմաթիվ երկրներ, ապա
դրանց դիմաց ՌԴ - Ադրբեջան դաշնակցային պայմանագիրն ուղղակի անուշածոր մեղր կարող է
թվալ: Չնայած նեղվածությանս, իրականում՝ ես երբեք ինձ թույլ չեմ տա հայհոյել, օրինակ,
Գերմանիային, Ֆրանսիային, կամ նույն ԱՄՆ-ին և ՆԱՏՕ-ի անդամ շատ երկրների` այն բանի
համար, որ վերջիններս այդքան խորը ռազմական և այլ կարգի համագործակցության մեջ են մեր
դարավոր թշնամու հետ: Նույնկերպ որպես թշնամի պետություն չեմ ներկայացնում նույն
Ֆրանսիային այն բանի համար, որ 1921 թ. դավաճանաբար ծախեց Կիլիկիան Թուրքիային, այժմ էլ
նրա հետ նույն ռազմական ճամբարում է:
Այսինքն, կարծում եմ, որ ամեն ինչ չէ, որ պայմանավորված է ՆԱՏՕ-ով: Նույն Ֆրանսիան մի
կողմից Թուրքիայի հետ ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում խորը ռազմական համագործակցության մեջ է,
մյուս կողմից՝ Հայաստանի բարեկամ երկիր, որտեղ անգամ օրենքով քրեականացված է Հայոց
ցեղասպանության ժխտումը: Նույն ՌԴ-ն կարող է համագործակցություն ունենալ Թուրքիայի կամ
Ադրբեջանի հետ, բայց նաև ռուսական զորքերն ԱՅՍ ՊԱՀԻՆ ՄԻԱԿՆ ԵՆ, որոնք հանդիսանում են
Հայաստանի իսպառ բնաջնջման թուրանական ծրագրերի իրագործման հիմնական արգելքը: Որպես
կանոն այս դեպքերում արևմտամետները կհակադարձեն, թե Արևմուտքը կզսպի Թուրքիային:
Այնինչ 1974 թ. ամռանը Եվրոպայի քթի տակ մեկ ամիս էլ չտևեց Կիպրոսի 40%-ի օկուպացիան այդ
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նույն Թուրքիայի կողմից: Նույնկերպ՝ Վրաստանի (այն այսօր տարածաշրջանի ամենաթույլ
պետություններից է և, հասկանալով իր տնտեսական և ռազմավարական շահերը, չմիացավ ՌԴ-ի
պատժամիջոցներին), Ուկրաինայի և այլնի օրինակները ճիշտ հակառակի մասին են խոսում:
Միանգամայն տեղին կլինի, որ բոլոր լրջախոհ ուժերը, որոնք գիտակցում են Հայաստանի և հայ
ժողովրդի կենսական շահերը, երբեք միակողմանի չծայրահեղացնեն իրերը, այլ աշխատեն և՛
Արևմուտքի, և՛ ՌԴ-ի հետ: Սակայն ցավոք, մի խումբ արևմտամետ խաղացող խոպանչիներ, որոնք
վայելում են իշխանության ուղղակի և անուղղակի աջակցությունը, իրենց «գաղափարական» ցանցը
գցելով պարզունակ մտածողների և ստորաբար շահարկելով այդ մարդկանց հայրենասիրական
զգացումները, վերջիններիս հանել են ՌԴ-ի դեմ: Հասել ենք այն մակարդակի, որ մարդիկ արդեն
կուրորեն հավասարության նշան են դնում ՌԴ-ի ու... ցեղասպան Թուրքիայի միջև...
Այսօր հստակ է, որ ՀՀ արտաքին քաղաքականությունն այդպես էլ չի դառնում հստակ։ Մի
կողմից Ադրբեջանի հետ սահմանազատման և պայմանագիր կնքելու վերաբերյալ բանակցություններ
ենք վարում, մյուս կողմից` արտգործնախարարը ՄԱԿ-ին է դիմում է և բողոքում օկուպացված
Շուշիում նրա ներկայացուցիչների հետ կազմակերպված միջոցառման դեմ։ Կարծես թե մոռանում
ենք և ժխտում, որ դա հիմա նրանց ձեռքին է, իսկ մեր իշխանությունները հայտարարել են, որ
տարածքների հարց չի դնում և հինգ կետերով պահանջների վերաբերյալ իր պատասխանում շեշտել
է, որ Արցախի խնդրի հիմքը պետք է լինի ինքնորոշման իրավունքը և այն պետք է կարգավորվի
Մինսկի խմբի շրջանակներում։ Արդյո՞ք սա աբսուրդի տիրույթում չի: Հետաքրքիր է, ինչու՞ ենք
ինքներս մեզ համար հակասական վիճակ ստեղծում, մի կողմից ջանքեր ենք գործադրում
խաղաղության հասնելու համար` առանց տարածքային պահանջների, մյուս կողմից ցույց ենք տալիս,
որ ունենք նման պահանջներ։ Կարո՞ղ ենք գոնե մեկ անգամ խելացի լինել և ձգտել խնդիրը լուծել լուռ
պատրաստվելով և հարմար պահի սպասելով։ Պետք է հասկանանք վերջապես, որ ՄԱԿ-ին դիմելով
ոչինչ չենք շահի, քանի որ այն Արցախն համարում է Ադրբեջանի տարածքի անբաժն մաս։ Հետո էլ
այդ դեպքում Ադրբեջանը դա կդիտարկի միջամտություն իր ներքին գործերին։ Իսկ դա արդեն
դիվանագիտություն չէ։ Հասկանանք վերջապես, որ երբ մեկ ձին է մեր տակից փախչում, հնարավորություն չունենք երկու ձիու վրա խաղալու։
Հարկավոր է վերջապես ըմբռնենք, որ կեղծ է այն հայրենասիրությունը, որ թելադրվում և
ներկայացվում է օտարի կողմից, օտարի լեզվով: Քանի որ այդպիսի դեպքերում մենք մեր զավակներին կօտարացնենք մեզանից: Սերնդափոխության ընթացքում էլ արդեն նրանց զավակները
անունով միայն կլինեն հայեր, իսկ հաջորդ սերունդները ավելորդ կհամարեն նույնիսկ այդ անունները
կրել: Ուրեմն խելամիտ լինենք, հիշենք այսօրյա Ուկրաինան, դասեր քաղենք ու հետևություններ
անենք, մեր դպրոցներում մայրենին հնչեցնենք, մեր ուղեղով մտածենք ու համազգային շահերով
առաջնորդվենք: Ուշադիր լսենք խելացի մարդկանց և ինչպես ռուս քաղաքական գործիչ Ալեքսանդր
Շերինը վերջերս բազմախորհուրդ ձևակերպեց` «Թուրքերը միշտ են եղել Ռուսների և Հայերի թշնшմին,
ժամшնակն է հիշեցնել թուրքերին, որ Սուրբ Արшրատ լեռը դեռ թուրքիայում է»…
22.03.2022
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Կազանյան փաստաթղթի հիմնական շեշտադրումները եվ
Ռուսաստանի դերը Ղարաբաղյան հակամարտության
կարգավորման տեսլականում1

Փաշայան Հրայր Ա.
քաղաքական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
Մեսրոպ Մաշտոց համալսարան (Ստեփանակերտ, Արցախի Հանրապետություն)
hrayr.pashayan@mail.ru
ՀՏԴ՝ 327
Հանգուցաբառեր՝ Ղարաբաղյան հակամարտություն, «Կազանյան փաստաթուղթ»,
Ռուսաստանի Դաշնություն, անվտանգություն, կարգավիճակ, տարածքներ, հիմնախնդրի
կարգավորման տեսլական:
Основные акценты Казанского документа и роль России в видении
урегулирования Карабахского конфликта
Пашаян Грайр А.
к. п. н., доцент , университет им. Месропа Маштоца (Степанакерт, Республика Арцах)
hrayr.pashayan@mail.ru
Аннотация. После достижений в войне против Арцаха в 2020 году военно-политическое руководство Азербайджана не упускает возможности считать вопрос карабахского конфликта закрытым. Однако проводимая
Азербайджаном политика окончательного изгнания армян из Арцаха, заявления сопредседателей Минской
группы ОБСЕ и других силовых центров по урегулированию конфликта показывают, что карабахский вопрос
остается нерешенным, вопреки желаниям официального Баку.
В статье утверждается, что, исходя из императива хрупкой среды безопасности вокруг нашей страны, а также
геополитических перестроек в регионе и мире, мы должны попытаться предпринять наши дальнейшие шаги в
сотрудничестве с Россией, стремясь восстановить минимальные права Арцахские армяне. Лучшим способом
решения этой проблемы в обозримом будущем может стать решение вопроса на принципах, изложенных в
Казанском документе, с учетом как изложенных в нем, но еще не реализованных положений, так и роли
Российской Федерации при составлении документа.
Несмотря на существующие, порой противоречивые взгляды, необходимо констатировать, что боевые действия
были остановлены собственными усилиями России. Последующие события, в том числе размещение российских миротворцев в Нагорном Карабахе, показывают, что только Россия может быть гарантом безопасности
нашей страны в обозримом будущем. Поэтому в отношениях с Россией мы должны исходить из практической
политики, а не воображаемой. Необходимо найти выход, предпринять шаги в соответствии с взаимными
интересами, уточнить территории, статус и другие вопросы, предусмотренные казанским документом, включая
установление правоотношений с Россией.
Ключевые слова: Карабахский конфликт, «Казанский документ», Российская Федерация, безопасность, статус,
территории, видение урегулирования конфликта.
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Abstract. After the achievements in the war against Artsakh in 2020, the military-political leadership of Azerbaijan
does not miss the opportunity to consider the issue of the Karabakh conflict closed. However, the policy pursued by
Azerbaijan of the final expulsion of Armenians from Artsakh, the statements of the co-chairs of the OSCE Minsk Group
and other power centers for the settlement of the conflict show that the Karabakh issue remains unresolved, contrary to
the wishes of official Baku.
The article argues that, based on the imperative of the fragile security environment around our country, as well as
geopolitical restructuring in the region and the world, we should try to take our further steps in cooperation with Russia,
seeking to restore the minimal rights of the Artsakh Armenians.
1
Հետազոտությունն իրականացվել է ԱՀ ԿԳՄՍ նախարարության կողմից տրամադրվող ֆինանսական աջակցության՝ Nº
scs20-003 գիտական թեմայի շրջանակներում:
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Despite the existing, sometimes conflicting views, it must be stated that the hostilities were stopped by Russia's own
efforts. Subsequent events, including the deployment of Russian peacekeepers in Nagorno-Karabakh, show that only
Russia can be the guarantor of our country's security in the foreseeable future. Therefore, in relations with Russia, we
must proceed from a practical policy, not an imaginary one. It is necessary to find a way out, take steps in accordance
with mutual interests, clarify the territories, status and other issues provided for by the Kazan document, including the
establishment of legal relations with Russia.
Key words: Karabakh conflict, "Kazan Document", Russian Federation, security, status, territories, vision of the
conflict settlement.

Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման
հանրությանն
առավել
հայտնի
տարբերակներից մեկը կապված է 2011 թ.
բանակցություններում կողմերին ներկայացված
«Կազանյան» անվանումը ստացած աշխատանքային փաստաթղթի հետ, որը արդի
պայմաններում նոր դերակատարություն կարող
է ունենալ: Դա պայմանավորված է առնվազն
հետևյալ հանգամանքներով: Նախ՝ 2020 թ.
Ադրբեջանի կողմից Արցախի դեմ ուղղված
ռազմական գործողություններից հետո հիմնախնդիրն այդպես էլ մնում է չկարգավորված [21],
անկախ այդ առթիվ պաշտոնական Բաքվի
պարբերաբար կատարվող հայտարարություններից [14] ու Լեռնային Ղարաբաղ անվանումը
չօգտագործելու ՄԱԿ-ի ամբիոնից հնչեցվող
կոչերից [15]: 2020 թ. պատերազմից հետո
ադրբեջանական կողմի ամենատարբեր մեթոդներով Արցախը վերջնականապես հայաթափելուն ուղղված շարունակական գործողությունները հենց այդ մասին են խոսում [5]:
Երկրորդ՝ հակամարտության կարգավորման
բանակցային գործընթացում որպես աշխատանքային
տարբերակ,
փաստորեն
այն
կողմերին ներկայացված վերջին փաստաթուղթն
է հանդիսանում: Հետևաբար չի բացառվում, որ
ապագա բանակցությունների ինչ-որ փուլում
կարող են օգտագործվել հենց դրանում արձանագրված դրույթները: Ճիշտ է, դրանից հետո
նույնպես հիմնախնդրի կարգավորման տարբեր
առաջարկություններ են հնչեցվել, սակայն
դրանք այդպես էլ փաստաթղթային տեսք չեն
ստացել: Ավելին՝ 2019 թ. Մինսկի խմբի համանախագահները, «հերքելու համար Մինսկի խմբի
գործընթացի բնույթի վերաբերյալ հրապարակային
հակասական հայտարարությունները», համատեղ
հայտարարությամբ ևս մեկ անգամ ներկայացրել
են կարգավորման սկզբունքներն ու տարրերը,
որոնք պետք է ընդգրկեին 2009-2012 թթ.
առաջարկությունները1: Վերջապես` Կազանյան

փաստաթղթի կարևորությունը պայմանավորված է ինչպես նրանում տեղ գտած ձևակերպումների, այնպես էլ դրա նախաձեռնողը համարվող
Ռուսաստանի
Դաշնության՝
Ղարաբաղյան
հիմնախնդրում ունեցած բացառիկ դերակատարությամբ: Պատմական տարբեր ժամանակներում այդպիսի դերակատարություն Ռուսաստանը միշտ էլ ունեցել է, սկսած ցարական
ժամանակաշրջանից մինչև 1994 թ. հրադադարի
հաստատում [13] և 2016 թ. ապրիլյան
առճակատում: Սակայն 2020 թ. պատերազմից
հետո, նաև ռուսական խաղաղապահների
տարածաշրջան մուտքով պայմանավորված,
նրա տեղն ու դերը նոր իմաստ ու բովանդակություն են ստացել2:
Քանի որ փաստաթուղթը պաշտոնապես չի
հրապարակվել3, հենվելով տարբեր պաշտոնյաների, վերլուծաբանների և ԶԼՄ-ներում տեղ
գտած հրապարակումների վրա, կփորձենք
ներկայացնել, թե ինչպիսի շեշտադրումներ են
առկա Կազանյան փաստաթղթում, ինչպիսի
տարբերություններ և նմանություններ ունի այն
միջնորդների
նախորդիվ
ներկայացրած
«Մադրիդյան» անվանումը ստացած փաստաթղթի հետ: Վերջապես, ինչպիսի դերակատարություն կարող է ունենալ Ղարաբաղյան
հակամարտության կարգավորման հեռանկարի
տեսանկյունից, հաշվի առնելով հատկապես 2020
կավոր կարգավիճակ, որը կապահովի անվտանգության և
ինքնավարության երաշխիքներ, Հայաստանը Լեռնային
Ղարաբաղին միացնող միջանցք, Լեռնային Ղարաբաղի
ապագա կարգավիճակի որոշում իրավականորեն պարտադիր
կամարտահայտության միջոցով, բոլոր ներքին տեղահանված
անձանց և փախստականների՝ իրենց նախկին բնակության
վայրերը վերադարձի իրավունք և անվտանգության միջազգային երաշխիքներ, որոնք կներառեն խաղաղարար գործողություն: Համանախագահներն ընդգծում են, որ այս սկզբունքներն ու տարրերը պետք է լինեն հակամարտության կարգավորման ցանկացած արդար և կայուն կարգավորման հիմքը և
պետք է դիտարկվեն որպես մեկ ամբողջություն: Ցանկացած
փորձ՝ այս կամ այն սկզբունքները կամ տարրերը մյուսներից
վեր դասելու, անհնար կդարձնի հավասարակշռված լուծման
ապահովումը»: Տես՝ [18]:
2
Այս հանգամանքը առավել ակնհայտորեն դրսևորվեց
Ուկրաինայի շուրջ տեղի ունեցող զարգացումներում,
մասնավորապես Ռուսաստանի Դաշնության կողմից
Դոնեցկի և Լուգանսկի Ժողովրդական Հանրապետությունների անկախության ճանաչման համատեքստում:
3
Ոչ պաշտոնապես Կազանի փաստաթղթի առանցքային
դրույթները՝ տարածքներ, կարգավիճակ, անվտանգություն,
փախստականներ, հրապարակվել է 2016 թվականին՝
լրագրող Թաթուլ Հակոբյանի կողմից: Տես՝ [11]:

1
Ըստ այդմ՝ «Արդար և կայուն կարգավորումը պետք է
հիմնված լինի Հելսինկյան եզրափակիչ ակտի հիմնական
սկզբունքների վրա, այդ թվում, մասնավորապես, ուժի և ուժի
սպառնալիքի չկիրառման, տարածքային ամբողջականության,
ժողովուրդների իրավահավասարության և ինքնորոշման
սկզբունքները: Այն նաև պետք է ընդգրկի 2009-2012 թվականներին համանախագահ երկրների նախագահների առաջարկած տարրերը՝ Լեռնային Ղարաբաղի հարակից տարածքների
վերադարձ Ադրբեջանին, Լեռնային Ղարաբաղի ժամանա-
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թվականի 44-օրյա պատերազմից հետո ստեղծված տարածաշրջանային իրողությունները:
Ինչպես հայտնի է, դեռևս Կազանյան
փաստաթղթին նախորդած ժամանակաշրջանում,
Ղարաբաղյան
հակամարտության
կարգավորման բանակցային գործընթացում
հերթական անգամ սկսեց նախաձեռություն
ցուցաբերել հենց ռուսական կողմը: Այդ առումով
բավականին խոսուն է 2008 թվականի նոյեմբերի
2-ին Ադրբեջանի Հանրապետության, Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի
Դաշնության
նախագահների
ընդունած
Մայենդորֆյան հռչակագիրը [17]: 2008 թ. ռուսվրացական պատերազմը իր ազդեցությունն էր
դրոշմել Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին
քաղաքականության և սեփական շահերի
պաշտպանության վճռականության տեսանկյունից: Դրանով էր նախևառաջ պայմանավորված
վերջինիս՝ Ղարաբաղյան հակամարտության
կարգավորման գործընթացում ցուցաբերած
նախաձեռնողականությունն ու ակտիվությունը,
ինչը միտված էր թե՛ իր անմիջական սահմանների մոտ նոր պատերազմի հնարավորությունը
կանխելուն, թե՛ ավանդական շահերի գոտում
սեփական դիրքերի ամրապնդմանը [24]:
Հիմնախնդրով զբաղվողների կողմից շեշտադրվող հանգամանքը, որ Կազանյան փաստաթուղթը հանդիսանում է Մադրիդյան սկզբունքների հենքով բանակցված աշխատանքային
տարբերակներից մեկը [7] և ըստ էության շատ
քիչ է տարբերվում նախորդիվ ներկայացրած
«Մադրիդյան» տարբերակից [4], ևս խոսում է
վերոնշյալ փաստարկի մասին: Այսինքն՝ եթե
Մայենդորֆյան հռչակագրի ընդունումը նպատակ ուներ նախևառաջ բացառել Հարավային
Կովկասում նոր պատերազմի բռնկումը, ապա
Մադրիդյան սկզբունքներին համահունչ, բայց,
այսպես ասած, սեփական ձևակերպումներով
արձանագրված
Կազանյան
փաստաթղթը
միտված էր Ռուսաստանի հեղինակության
բարձրացմանն ու դիրքերի հետագա ամրապնդմանը:
Այդուհանդերձ
դիվանագիտական
էթիկան պահելու և կառուցողական մթնոլորտ
ապահովելու համար, ինչպես ընդունված է
միջազգային
հարաբերություններում,
այն
համաձայնեցվել էր ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի
համանախագահների հետ4:
Մամուլում տեղ գտած հրապարակումները
նույնպես թույլ են տալիս փաստելու, որ այն իրոք
բավականին նմանություններ ունի «Մադրիդյան
սկզբունքների» հետ: Ըստ «Անի» հայկական

հետազոտական կենտրոնի կողմից ներկայացված հրապարակման, որն անուղղակիորեն
հաստատվել է նաև պաշտոնական մակարդակում5, Կազանյան փաստաթուղթը ենթադրում է հակամարտության կարգավորման
հետևյալ հիմնական քայլերը՝ ըստ հերթականության:
1. Հայկական ուժերը դուրս են գալիս
Աղդամի, Ֆիզուլիի, Ջեբրայիլի, Զանգելանի և
Ղուբաթլուի շրջաններից (ավելի քան 4 հազ.
քառ. կմ):
2. Լեռնային Ղարաբաղը նախկին ԼՂԻՄ
սահմաններում, ինչպես նաև Քարվաճառն
(Քելբաջար) ու Լաչինը ստանում են ժամանակավոր անցումային միջանկյալ կարգավիճակ:
Լեռնային
Ղարաբաղի
իշխանությունները,
միջանկյալ ժամկետի ընթացքում, մինչև իրավական վերջնական կարգավիճակի հստակեցումը, կիրականացնեն օրենսդիր և գործադիր
իշխանություն, կստանան արտասահմանյան
երկրների և միջազգային կազմակերպությունների ֆինանսական օժանդակություն:
3. Աղդամի,
Ֆիզուլիի,
Ջեբրայիլի,
Զանգելանի և Ղուբաթլուի շրջաններ են
վերադառնում ներքին տեղահանված անձինք:
Ստեղծված նոր ստատուս քվոյի պայմաններում
Ղարաբաղ-Ադրբեջան սահմաններում տեղակայվում են խաղաղապահ ուժեր: Քարվաճառի
և Լաչինի ոչ միջանցքային մասի վերադարձը
տեղի է ունենում այն բանից հետո, երբ
անցկացվում
է
քվեարկություն՝
որոշելու
Լեռնային Ղարաբաղի իրավական վերջնական
կարգավիճակը:
4. Լեռնային Ղարաբաղում անցկացվում է
վերջնական իրավական կարգավիճակը որոշելու
շուրջ քվեարկություն [8]:
Այսինքն՝ ինչպես նախորդ տարբերակներում, այստեղ ևս առանցքային են դիտվել
երեք հիմնական՝ տարածքների վերադարձի,
կարգավիճակի և խաղաղապահների միջոցով
անվտանգությանն առնչվող հարցեր, ճիշտ է
տարբեր հերթականությամբ: Ահա սրանք են
Կազանյան փաստաթղթի առանցքային կետերը:
Սրանից բացի իհարկե կան մի շարք այլ
մանրամասներ, ըստ մամուլում հայտնված
տեղեկատվության՝ 14 կետերից բաղկացած,
որոնք վերաբերում են երկու կողմերի փախստականների վերադարձին, անվտանգության միջազգային
երաշխիքներին`
համաձայնագրի
կատարումն ապահովելու համար և այլ՝
հիմնականում հումանիտար բնույթի հարցերի
[4]: Բանակցություններում անմիջականորեն

4

Դրա մասին է վկայում ինչպես բուն կազանյան հայտարարության տեքստում համանախագահող երկրների հասցեին
ասված գնահատանքի խոսքերը, այնպես հանդիպումից
առաջ (տես՝ [26]) ու հետո (երեք երկրների նախագահների
հանդիպումը տեղի է ունեցել 2011 թ. հունիսի 24-ին)
կատարած հայտարարությունները: Տես՝ [20]:

5

Այս մասին մասնավորապես նշել է ՀՀ ԱԳՆ մամուլի քարտուղար Տիգրան Բալայանը, շեշտելով, որ «Անի» հայկական հետազոտական կենտրոնի կողմից ներկայացված
«Կազանյան փաստաթուղթը» անվանումով հրապարակումը փորձագիտական աշխատանքի արգասիք է: Տես՝ [6]:
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իրողությունների մասին, որի վերաբերյալ հենց
նույն ՌԴ-ում կարծիքները տարբեր են [22]:
Ավելին՝ քանի որ փաստաթուղթը ներկայացվել
էր հակամարտության կարգավորմամբ զբաղվելու լիազորված միակ կառույցի՝ ԵԱՀԿ Մինսկի
խմբի համանախագահների համաձայնությամբ
[26], ապա կարելի է ասել նրա իրացումը,
համենայնդեպս բացահայտորեն, չէր հակասում
նաև
կառույցը
համանախագահող
մյուս
երկրների շահերին: Բացի դրանից, փաստաթղթում արձանագրված դրույթները, զուտ
բովանդակային առումով համապատասխանում
են
հակամարտությունների
կարգավորման
միջազգային իրավունքի հայտնի սկզբունքներին,
որոնք ամրագրված են Հելսինկյան եզրափակիչ
ակտում [27]: Այս տեսանկյունից Կազանյան
փաստաթուղթն ունի նույն կարգավիճակը, ինչ
Մադրիդյանը: 2016 թ. ապրիլի 15-ին լրագրողների հետ զրույցում, ՀՀ այն ժամանակվա ԱԳ
նախարարի տեղակալ Շավարշ Քոչարյանի
պնդմամբ՝ Կազանի փաստաթուղթն, ըստ
էության, Մադրիդյան սկզբունքներն են՝ որոշակի
փոփոխությունների ենթարկված, որոնք ԼՂՀ և
Հայաստանի համար ավելի դրական դրույթներ
են պարունակում [4]: Փաստաթղթի աշխատանքային տարբերակի կարևորագույն դրույթները առաջին անգամ հանրությանը ներկայացրած Թաթուլ Հակոբյանի կարծիքով՝ Կազանի
փաստաթուղթը, ինչպես և դրան նախորդած
Մադրիդյան տեքստը, հիմնված են հիմնականում 4 սկզբունքների վրա: Համեմատության
մեջ, անկասկած, Կազանի առաջարկները
հայկական կողմի/երի համար ավելի անընդունելի են, քան Մադրիդյան տեքստն է [7]:
Մասնավորապես՝ Մադրիդյան փաստաթղթում,
որպես առաջին կետ նշված է Լեռնային
Ղարաբաղի կարգավիճակը և օգտագործված է
պլեբիսցիտ
տերմինը,
մինչդեռ
Կազանի
տեքստում կարգավիճակը նշված է չորրորդ
կետում, իսկ պլեբիսցիտ իրավական ուժ ունեցող
բառի փոխարեն գրված է «պարտադիր ուժ
ունեցող կամարտահայտություն» ձևակերպումը
[7]: Չխորանալով «Կազանյան» տարբերակում
ձևակերպված դրույթների մանրամասնություններում, պետք է ասել, որ ընդհանրապես,
դիտարկելով
բանակցային
գործընթացում
Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման
առանցքային
հիմնահարցի՝
կարգավիճակի
առաջնայնությունը, ակնհայտ է դառնում, որ
1998 թ. «Փաթեթային տարբերակից» հետո
արցախահայության
կարգավիճակի
հարցը
աստիճանաբար իր տեղը զիջել է այլ
բաղադրատարրերի [2, էջեր 179-184], դրանից
բխող վտանգներով:
Պետք է արձանագրել նաև, որ եթե
Մադրիդյան
տարբերակի
իրականացման
պատասխանատու էին համարվում ԵԱՀԿ

ներգրավված ՀՀ նախագահ Սերժ Սարգսյանի
2016 թ. հարցազրույցներից մեկի համաձայն՝
կողմերը մի քանի անգամ մոտ էին այդ
փաստաթուղթը ստորագրելուն, որտեղ բոլոր
այդ սկզբունքները հստակ արտացոլված էին։
Այսինքն` հայկական կողմերը` Լեռնային
Ղարաբաղն ու Հայաստանը, թողնում են այն
տարածքները, որոնք վերցված են որպես
անվտանգության գոտի։ 2011 թ. թվում էր, թե
մենք արդեն մոտեցել ենք եզրագծին, պատրաստ
ենք փաստաթղթի ստորագրմանը։ ԱՄՆ-ի,
Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի նախագահները
համոզված էին, որ մենք կստորագրենք, բայց
Ադրբեջանը
հրաժարվեց։
Ռուսաստանի
նախագահը, բացելով այդ հանդիպումը, ասաց`
շատ լավ է, որ մենք հասել ենք խաղաղ
կարգավորման օրվան: Ելույթ ունեցավ Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովը։ Հետո
ելույթ ունեցավ Ադրբեջանի նախագահը՝
ասելով, որ իհարկե, ցանկանում են խնդիրը
լուծել խաղաղ ճանապարհով, բայց նրանց մոտ
դեռևս հարցեր են մնացել, և թվարկեց ութ կամ
ինը կետ [10]։ Ըստ էության կողմերն այդպես էլ
չկարողացան համաձայնության գալ մասնավորապես հետևյալ հարցերի վերաբերյալ.
1. ինչպե՞ս են շաղկապվելու Քարվաճառի
վերադարձն ու Լեռնային Ղարաբաղում անցկացվելիք հանրաքվեի՝ քվեարկության ժամկետները,
2. միջանկյալ կարգավիճակից հետո Քարվաճառը
ե՞րբ
է
անցնելու
Ադրբեջանի
վերահսկողության տակ,
3. ե՞րբ են վերադարձվելու Լաչինի շրջանի
ոչ միջանցքային մասերը,
4. ինչպիսի՞ կարգավիճակ է ունենալու
Լաչինի միջանցքը,
5. Լեռնային Ղարաբաղի իրավական կարգավիճակի քվեարկությանը ովքե՞ր իրավունք
ունեն մասնակցելու և ի՞նչ համամասնությամբ
[8]:
2016 թ. ապրիլին խոսելով Կազանյան
փաստաթղթի մասին ՌԴ ԱԳ նախարարը
նույնպես հաստատել է, որ «որպես այդ դեպքերի
անմիջական մասնակից կարող եմ ասել, որ
Հայաստանը չի մերժել Կազանի փաստաթուղթը»
[25], իսկ մամուլի ասուլիսին մասնակցող
Հայաստանի
ԱԳՆ
ղեկավար
Էդվարդ
Նալբանդյանը
շեշտել
էր,
որ
Կազանի
փաստաթուղթը մերժել է Ադրբեջանը [9]:
Կազանյան փաստաթղթի ճարտարապետը
հանդիսացող ռուսական կողմի այս և այլ
հայտարարություններից կարելի է ենթադրել, որ
Կազանյան փաստաթղթի իրացումը, որի
դրույթները մշակվել են տարիների ընթացքում,
առնվազն
չեն
հակասել
Ռուսաստանի
տարածաշրջանային շահերին, ինչը չենք կարող
ասել 2020 թ. հետպատերազմյան արդի
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Մինսկի խմբի համանախագահները՝ ի դեմս
Մինսկի խմբի անդամ պետությունների, ապա
ակնհայտ է, որ Կազանյան փաստաթղթի
իրականացման պատասխանատուի դերում
հիմնականում հանդես էր գալու Ռուսաստանը:
Այս առումով է առավելապես այն տարբերվում
Մադրիդյան սկզբունքներից: Մի քանի երկրների
ներգրավվածության հանգամանքը առաջին
հայացքից դրական տպավորություն թողնելով,
իրականում, Էթնոքաղաքական հակամարտությունների կարգավորման դեպքում հնարավոր է
բացասական
դերակատարություն
ունենա,
պայմանավորված նույն միջնորդ երկրների միջև
գոյություն ունեցող տարաձայնություններով,
ինչպես օրինակ տեղի ունեցավ 1994 թ. հենց
նույն Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացում6:
Անդրադառնալով Կազանյան փաստաթղթի
հիմնական շեշտադրումներին, մեր կարծիքով
ներկայումս նրա կարևորությունը պետք է
պայմանավորել ոչ միայն դրանում ներառված
կետերով, որոնցից կարևորների մասին արդեն
իսկ նշվել է: Բանն այն է, որ 2020 թ. 44-օրյա
ռազմական գործողություններից հետո քաղաքական շարժառիթներն ավելի ծանրակշիռ
երանգավորումներ են ձեռք բերել, կապված
ինչպես պատմական ու իրավական գործոնների
հետին պլան մղումով7, այնպես էլ տարածաշրջանի աշխարհաքաղաքական փոփոխություններով,
հատկապես
թուրք-ադրբեջանական
տանդեմի
դիրքերի
ուժեղացմամբ
ու
Ռուսաստանի
Դաշնության
կարևոր
դերակատարությամբ:
2020 թ. պատերազմից հետո Կազանյան
փաստաթղթում արձանագրված դրույթներից
ոմանք ադրբեջանական ագրեսիայի հետևանքով
«գերակատարվել» են: Խոսքը նախևառաջ
վերաբերում է տարածքների վերադարձին և
անվտագության
ապահովման
նպատակով
խաղաղապահների տեղակայմանը: Մյուս բոլոր
դրույթները ոչ միայն կոպտորեն խախտվել են,
այլև սպառնալիքի տակ է հայտնվել և հետին
պլան մղվել հակամարտության կարգավորման
առանցքը կազմող կարգավիճակի խնդիրը8:
Հետևաբար, ելնելով արդի իրողություններից
պետք է փորձել ՌԴ շահերի հետ համատեղմամբ
իրականացնել մեր հետագա քայլերը, ձգտելով

վերականգնել մեր նվազագույն իրավունքները:
Տեսանելի ապագայում այս խնդրի իրականացման թերևս լավագույն միջոցը կարող է լինել
հիմնախնդրի լուծումը Կազանյան փաստաթղթում ամրագրված սկզբնունքների վրա
հիմնվելով, հաշվի առնելով ինչպես դրանում
ամրագրված
բայց
դեռևս
չիրագործված
դրույթները, այնպես էլ, որպես Լեռնային
Ղարաբաղի անվտանգության երաշխավորի
ռուսական խաղաղապահ ուժերի կարգավիճակի
հստակեցումը: Խաղաղապահների հարցը հակամարտության կարգավորման բոլոր տարբերակներում մշտապես առանցքային տեղ է
զբաղեցրել, պայմանավորված դրա, որպես
Ադրբեջանի և Հայաստանի, իսկ ավելի լայն
համատեքստում նաև տարածաշրջանի վրա
ազդեցություն գործելու հիմնական մեխանիզմի
հնարավորություններով9: Հետևաբար, կարելի է
ենթադրել, որ որպես տարածաշրջանային
գլխավոր խաղացողի ՌԴ-ի հիմնական խնդիրներից մեկը ևս կապված է լինելու խաղաղապահներին հնարավորինս երկար Արցախում
պահելը, որի հետ իրավապայմանագրային
ձևաչափի ամրագրումը, պետք է համապատասխանի նաև մեր շահերին:
Այսպիսով, 2020 թ. ադրբեջանա-թուրքական
տանդեմի՝ Արցախի դեմ ուղղված նվաճողական
պատերազմից հետո տարածաշրջանում ստեղծված արդի իրողությունները, այդ թվում նաև
ռուսական խաղաղապահների՝ Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայումը, ցույց են տալիս, որ
ներկայում և տեսանելի ապագայում հենց ՌԴ-ն
կարող է հանդիսանալ մեր երկրի անվտանգության երաշխավորը: Թուրքիայի և Ադրբեջանի
ծավալապաշտական անթաքույց նկրտումների
պայմաններում, որոնք իրավապայմանագրային
տեսք են ստացել 2021 թ. «Շուշիի հռչակագրով»
[23], առանց հզոր արտաքին ուժերի հովանավորության արցախահայության (և ոչ միայն)
անվտանգ գոյությունը պարզապես հնարավոր
չէ: Այսինքն՝ ռուսական զինուժի ներկայությունը
պետք է դիտարկել և ՌԴ-ի հետ հարաբերություններ կառուցել հենց այս իրողություններից ելնելով, դրանում չփնտրելով դավադրությունների տեսությանը բնորոշ այլ մեկնաբանություններ: Այս տեսանկյունից արժե հիշատակել Արևմտյան այնպիսի երկրներում ԱՄՆ-ի
զինված ուժերի՝ որպես տվյալ երկրների
անվտանգության երաշխավորի ներկայությունը,
ինչպիսիք են Ճապոնիան [12], Հարավային
Կորեան [28], և այլն, որտեղ տասնամյակներ
շարունակ
գտնվող
ամերիկյան
զորքերը

6

«1994-ին Ռուսաստանի և ՄԽ հակասություններն այն
աստիճանի էին սրվել, որ ՀՀ նախագահը պաշտոնապես
հայտարարեց, թե մինչև միջնորդներն իրենք չլուծեն իրենց
հակասությունները, հակամարտող կողմերի հակասությունների մեղմացմանն ուղղված նրանց գործունեությունը
հեռանկար չունի», Տես՝ [1, էջ 143]:
7
Իհարկե իրավական և պատմական փաստարկները բոլոր
դեպքերում առկա են և կարևոր են նման հակամարտություններում: Տես՝ [3, էջեր 12-47]:
8
Դրանք լավագույնս արտացոլված են 2020թ. հրադադարի
հաստատման հայտարարությունում: Տես՝ [19]:

9
1994 թ. մայիսյան հրադադարից հետո, հակամարտության
կարգավորման խոչընդոտներից մեկն էլ կապված է եղել
խաղաղապահների տեղակայման հարցի հետ, քանի որ
դրանից էր կախված, թե ով է ունենալու գերակշիռ ազդեցություն Հարավային Կովկասում: Տես՝ [3, էջեր 159-161]:
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ամենևին էլ չեն խանգարում այդ երկրների
ժողովրդավարական, տնտեսական, մշակութային և մյուս ոլորտների զարգացմանը:
Ընդհակառակը հենց այդ հանգամանքն է
հնարավորություն
տվել
պաշտպանական
ոլորտին առավել նվազ միջոցներ հատկացնելով,
բայց նաև պաշտպանված զգալով, այն ուղղել
մյուս ոլորտների զարգացմանը: Հաշվի առնելով
ռուս-ուկրաինական
հարաբերությունների
հնարավոր զարգացումները, երկրի անվտանգության մակարդակը բարձրացնելու նպատակով
2022թ. փետրվարի 9-ին ԱՄՆ զորքերը մշտական
հիմունքներով Լիտվայում տեղակայելու առաջարկով է հանդես եկել նախագահ Գիտանաս
Նաուսեդան [16]: Այսինքն՝ սա բավականին
տարածված և մեզանից առավել զարգացած ու
բարձր սուբյեկտայնություն ունեցող երկրների
համար ընդունված երևույթ է:
Վերոնշյալը չի նշանակում սակայն, որ
պետք է անտեսել մյուս պետությունների՝ ԱՄՆի, Ֆրանսիայի կամ տարածաշրջանով շահագրգիռ այլ երկրների շահերը: Ընդհակառակը
պետք է նրանց ներուժը օգտագործել տնտեսական, գիտատեխնիկական, հումանիտար,
մարդու իրավունքների պաշտպանության և այլ
ոլորտներում: Ռուսաստանի տարածաշջանում
վարած քաղաքականությունից իրավացիորեն
դժգոհողները պետք է նաև իրավացիորեն հաշվի
առնեն տարածաշրջանում ստեղծված իրերի
դասավորվածությունը, վերջապես այն հանգամանքը, որ որևէ այլ երկիր պատրաստակամություն կամ հնարավորություն չի ունեցել
կանգնեցնելու պատերազմը և պայմաններ
ապահովել
արցախահայության
սեփական
հայրենիքում մնալու համար:
Հետևաբար Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում պետք է առավելապես ելնել ոչ
թե երևակայական, այլ գործնական քաղաքականության դիրքերից և երկուստեք շահերի
համապատասխանեցմամբ քայլեր ձեռնարկել
Կազանյան
փաստաթղթով
նախատեսված
տարածքների, կարգավիճակի և այլ հարցերի
հստակեցման համար: Իհարկե, մենք ավելի հզոր
իրավական և պատմական փաստարկներ
ունենք ողջ Լեռնային Ղարաբաղի Հայաստանին
պատկանելիության վերաբերյալ: Բայց կարծում
ենք, որ, որպես տարիներ շարունակված
բանակցությունների հետևանքով ձևավորված
դրույթների ամբողջություն Կազանյան փաստաթուղթը կարող է արդի ժամանակահատվածում
քաղաքական և իրավական հիմք հանդիսանալ
Ղարաբաղյան հակամարտությունը կարգավորելու և Այսրկովկասյան այս տարածաշրջանում տևական խաղաղություն հաստատելու համար:
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Հույն-թուրքական հարաբերություններում էգեյան հիմնահարցի
առաջացումը և դրա նախադրյալները
Խաչատրյան Ռաֆիկ Ա.
Երևանի պետական համալսարան, Արևելագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտ (Երևան, ՀՀ)
rafael.khachatryan77@gmail.com
ՀՏԴ 373.167.1
Հանգուցաբառեր՝ Հունաստան, Թուրքիա, Էգեյան հիմնահարց, մայրցամաքային շելֆ,
տարածքային
ջրեր,
օդային
տարածք,
Թռիչքային
տեղեկատվական
շրջան,
ապառազմականացում, պատմական տրավմաներ:
Возникновение эгейского вопроса в греко-турецких отношениях и его предпосылки
Хачатрян Рафик А.
Ереванский государственный университет, Факультет востоковедения, аспирант (Ереван, РА)
rafael.khachatryan77@gmail.com
Аннотация. С середины 1970-х годов и после оккупации Турцией северного Кипра в турецко-греческих отношениях самой спорной и взрывоопасной точкой становится эгейская проблема. Эгейская проблема включала
несколько взаимосвязанных вопросов: демаркация территориальных вод Турции и Греции, определение
размера континентального шельфа, демилитаризации Эгейских островов, демаркации национального воздушного пространства и уточнение Района полетной информации (FIR). Возникновение эгейского вопрoса
фактически объясняется нарастанием в начале 1970-х годов турецко-греческих противоречащих экономических
интересов и накалением греко-турецкой геополитической конкуренции, в которой особенное влияние имел
кипрский вопрос. Однако, помимо этих объективных экономических и политических причин, в вопросе
возникновения эгейской проблемы важную роль сыграли так-же многовековые греко-турецкие противоречия и
исторические травмы, которые в двухсторонних отношениях создали атмосферу глубокого недоверия. Греки
из-за турок потерявшие свою "эллинистическую империю", около 4 веков оказались под властью Османской
империи и свое национальное пробуждение и свою национальную идентичность в основном сформировали на
принципах антитуркизма. С другой стороны, переход от "османизма" к турецкому национальному самосознанию произошел в годы кемалисткого движения в борьбе против греков, в результате чего в турецком обществе
достаточно ярко проявились антигреческие настроения.
Ключевые слова: Греция, Турция, Эгейская проблема, континентальный шельф, территориальные воды,
воздушное пространство, Район полетной информации, демилитаризация, исторические травмы.

The beginning of the Aegean dispute and its preconditions in Greek-Turkish Relations
Khachatryan Rafik A.
Yerevan State Unversity, Ph. D. student (Yerevan, RA)
rafael.khachatryan77@gmail.com
Abstract. From the half of 1970 and after the occupation of the north of Cyprus by Turkey more exploding and
disputable point turns to be the Aegean dispute in Greek-Turkish relations. The Aegean dispute includes some related
subpoints which are the differentiation of territorial waters belonging to Turkey and Greece, definition of the size of
continental shelf, demilitarization of Aegean islands, differentiation of the national air space and question of clearness
(FIR) Flight information regions. The beginning of the Aegean dispute is explained by the increasing opposite
economic benefits and becoming strained Greek-Turkish geopolitical competition, in which the influence of especially
the Cyprus problem is important. But besides these objective economic and political reasons in the Aegean dispute the
role of Greek-Turkish historical traumas and centuries-old contrasts is also important, which created the atmosphere of
deep distrust in two side relations. The Greeks because of the Turks losing their “hellenistic empire” almost four
centuries appeared in the power of Osman empire and formed their national awakening and national essence on the antiTurkish principle. On the other hand the change of the national Turkish identity essence from the “Osmanic” took place
in the years of Kemalist movement with the struggle directed to the Greek in the result of which anti-Greek was enough
expressed in the Turkish society.
Keywords: Greece, Turkey, Aegean dispute, continental shelf, territorial waters, air space, Flight information region,
demilitarization, historical traumas.

դառնալ էգեյան հիմնահարցը: Ի տարբերություն
կիպրական խնդրի, որտեղ Հունաստանը, հաշվի
առնելով Կիպրոսի հեռավորությունը, չէր կարող
արդյունավետ
դիմագրավել
թուրքական

1970-ական թթ. կեսերից և Թուրքիայի
կողմից Կիպրոսի հյուսիսի օկուպացիայից հետո,
թուրք-հունական հարաբերություններում առավել վիճելի և պայթյունավտանգ կետն է սկսում
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կում են որպես «հունական ծավալապաշտության» մաս, որի հեռահար նպատակներից էր
Ստամբուլի գրավումը (Մեծ Հունաստանի
ստեղծման
գաղափարի
մասին
թուրք
հետազոտողների
գնահատականները
տե՛ս
օրինակ [27, էջ 84]) և որից սեփական երկիրը
պաշտպանելուն էին միտված թուրքական կողմի
բոլոր քայլերը (Թուրքիայի արտաքին գործերի
նախարարության կայքում հատուկ հոդվածով
ներկայացված
են
Էգեյան
հիմնահարցի
ենթակետերն ու դրանց շուրջ թուրքական կողմի
դիրքորոշումը, որն էլ գրեթե անփոփոխ արտացոլվում է թեմայով զբաղվող գիտնականպատմաբանների, քաղաքագետների հոդվածներում։ Հոդվածն հասանելի է՝ [5])։ Այսպես
օրինակ՝ Ա. Օ. Չելիքքոլը և Ս. Քարաբելը նշում
են. «Չնայած Հունաստանը, 1833 թ. Անկախություն ստանալուց հետո, իր արտաքին քաղաքականությունը կառուցել է հողեր գրավելու սկզբունքի
վրա և մեծապես ընդլայնել իր տարածքներն
Օսմանյան կայսրության հաշվին, սակայն, հիմնականում կարողացել է միջազգային հասարակությանը համոզել, որ երկկողմ հարաբերություններում ինքը տուժող կողմն է, իսկ թուրքերը՝
հարձակվող» [17, էջ 15]։ Հունական «ծավալապաշտության» մասշտաբները ցույց տալու,
համար թուրք հետազոտողները որպես կանոն
մեջբերում են հույն քաղաքական գործիչների
իրենց գնահատմամբ խիստ ազգայնական
հայտարարությունները։ Օրինակ, պատմաբան
Յ. Յազանն իր հոդվածում ընդգրկել է 1944 թ.
Հունաստանի խորհրդարանում, ելույթի ընթացքում,
պատգամավոր
Քոլլեթիսի
կողմից
հնչեցված հետևյալ միտքը. «Հունական թագավորությունը Հունաստանը չէ։ Հունաստանը ամենափոքր, ամենաաղքատ մասն է միայն։ Թագավորության բնակիչները միայն հույները չեն:
Յանյայում, Սալոնիկում, Սերեզում, Էդիրնեում,
Ստամբուլում, Տրապիզոնում, Կրետեում և
Սիսամում հունական պատմության և հույն ժողովրդի հետ կապված այլ վայրերում ապրողներն էլ
են։ Հելլենիզմը երկու կենտրոն ունի։ Թագավորության մայրաքաղաքը Աթենքն է, բայց Ստամբուլը՝ մեծ մարաքաղաքը, բոլոր հույների քաղաքը,
երազանքը և հույսն է» [25, էջ 195]։ Նման
ելույթները, որպես ծայրահեղ ազգայնամոլություն ներկայացնելիս, սակայն, թուրք հեղինակները միտումնավոր կերպով չեն մեջբերում,
ամենատարբեր մակարդակի թուրք քաղաքական
գործիչների
խոսքերում,
հույների
նկատմամբ բավական հաճախ տեղ գտնող
ատելության խոսքի դրսևորումները։
Մեծ Հունաստանի ստեղծման ճանապարհին, Էգեյան ծովի խորհրդանշական դերի
մասին հետազոտողներ Ու. Օզքըրըմլըն և Ս.
Սոֆոսը նշում են. «…նրանց (հույների) գրական և
տեսապատկերային ստեղծագործությունները ներ-

նկրտումներին և ստիպված էր համակերպվել
կղզում ստեղծված իրադրության հետ, էգեյան
խնդիրում
Հունաստանը
պատրաստ
էր
անզիջում պայքարի:
Էգեյան հիմնահարցի սկիզբն է համարվում
1973 թ., երբ Թուրքիան արտոնեց իր նավթային
ընկերությանը՝ TPAO-ին (Türkiye Petrolleri
Anonim
Ortaklığı),
սկսել
Էգեյան
ծովի
հատակում նավթի որոնման աշխատանքներ:
Սակայն, հանուն արդարության պետք է ասել,
որ էգեյան հիմնահարցը որոշակիորեն սկսվել էր
քննարկվել դեռևս 1960-ական թթ. սկզբներից:
Էգեյան
հիմնահարցի
առաջացումն
ակնհայտորեն, այլ միջպետական խնդիրների
նմանությամբ, ուներ մի շարք խորքային
պատճառներ: Առաջնային պատճառներն էին
1970-ական թթ. սկզբներին աճող հակադիր
տնտեսական շահերը և գնալով սրվող հույնթուրքական աշխարհաքաղաքական մրցակցությունը, որում հատկապես կարևոր էր
կիպրական խնդրի ազդեցությունը, ինչն էլ ըստ
էության էգեյան հիմնահարցի առաջացման
«կատալիզատորը» հանդիսացավ: Բացի այս
ամենից, էգեյան խնդրի առաջացման վրա
կարևոր
նշանակություն
ունեցան
նաև
Թուրքիայի ներսում ընթացող գաղափարախոսական փոփոխությունները:
Սկսած 1923 թ.-ից, թուրքական արտաքին
քաղաքականության
մեջ
ուղենշային
էր
համարվում քեմալիզմը և նրա առաջ քաշած
«խաղաղություն
երկրում,
խաղաղություն
աշխարհում»
կարգախոսը:
Երկրորդ
համաշխարհային պատերազմի տարիներին և
դրանից հետո, Թուրքիայում սկսում են թափ
առնել ծայրահեղ ազգայնական և պանթյուրքիստական գաղափարները: Այս գաղափարների
ջահակիրն է դառնում Ազգայնական շարժման
կուսակցությունը (Milliyetçi Hareket Partisi):
Անգամ 1980 թ. սեպտեմբերի 12-ի հերթական
ռազմական հեղաշրջումն արդեն ի զորու չէր
թուրքական
քաղաքական
էլիտային
վերադարձնել քեմալիզմին և 1980-ականների
սկզբին
վերակազմավորված
քաղաքական
իշխանությունն արդեն ոչ մի կերպ չէր կարելի
կոչել քեմալիստական [28, էջ 81-82]:
Էգեյան հիմնահարցի առաջացման մեջ,
բացի օբյեկտիվ տնտեսական և քաղաքական
պատճառներից, կարևոր էին նաև թուրքհունական դարավոր հակասությունների և
պատմական
տրավմաների
դերը:
Այս
գործոնների դերը շեշտելու համար, էգեյան
հիմնահարցի հայտնի հետազոտող Մ. Այդընը
նշում է. «և՛ Հունաստանում, և՛ Թուրքիայում
պատմությունը անցյալ չէ, իրականում, անցյալը
շարունակում է ապրել ներկայում» [7, էջ 111]:
Հետաքրիր է, որ թուրք հետազոտողները
էգեյան հիմնախնդիրը հիմնականում դիտար-

17

Օսմանյան կայսրության կործանումից հետո,
հունական ծավալապաշտության թիրախն է
դարձել, թուրքական ազատագրական պայքարը
(այս ձևակերպումը տողերի հեղինակինն է, հայ
արևելագիտության մեջ ընդունելի է «քեմալական շարժում» եզրույթը – ծնթ. հեղ.)
մեծապես ուղղված էր հույների դեմ։ Թուրքիայի
տեսանկյունից, հույների նկատմամբ տրավմատիկ,
խոր անվստահության պատճառ են Հունաստանի՝
Թուրքիայի հաշվին շարունակական տարածքային
ձեռքբերումների (ինչպես Կիպրոսում) կամ էլ
ազդեցության ոլորտի ընդլայնման (փոքրամասնությունների և Պոլսի Հունական Պատրիարքության
խնդիրների օրակարգում պահելը) մանևրները։ Այս
պատճառով
արժի կրկին նշել, որ Էգեյան
հիմնահարցը
ոչ
միայն
ինքնիշխանության
ոլորտների ընդլայնման հետ կապված թվերի, այլ
նաև անվստահության խնդիր է» [26, էջ 39-40]։
Այս ամենը հաշվի առնելով, միգուցե բավական
դիպուկ էին ԱՄՆ նախկին պետքարտուղար
Հենրի Քիսինջերը խոսքերը հույն-թուրքական
կոնֆլիկտի վերաբերյալ, որտեղ այն նա
բնութագրել էր, որպես դարերի պատմություն
ունեցող, էմոցիոնալ և ռացիոնալությանը
հակասող [8, էջ 2]:
Էգեյան ծովի հիմնահարցը ներառում է մի
քանի
փոխկապակցված
ենթախնդիրներ՝
Թուրքիային և Հունաստանին պատկանող
տարածքային ջրերի սահմանազատման, մայրցամաքային շելֆի չափի որոշման, Էգեյան
կղզիների ապառազմականացման, ազգային
օդային տարածքի սահմանագրման և Թռիչքային տեղեկատվության շրջանների (FIR)
հստակեցման հարցերը։ Ինչպես նշում է թուրք
հեղինակ Գ. Աքը. «Թուրքիայի և Հունաստանի
միջև խնդիրները հնարավոր չէ դիտարկել ոչ որպես
մեկ ընդհանրություն, ոչ էլ որպես իրարից լիովին
անկախ հարցեր։ Քանի որ թուրք-հունական հարաբերությունները մի խառը կծիկ են» [14, էջ 277]։
Էգեյան ծովի վերաբերյալ, թուրք-հունական
հարաբերությունների լարման և ընդհանուր
էգեյան հարցի գլխավոր և առաջնային կետն էր
մայրցամաքային շելֆի որոշման խնդիրը: Այն
պայմանավորված էր XX դարի կեսերից ծովի
հատակից արդյունահանվող օգտակար հանածոների և էներգակիրների նշանակության
շարունակական աճով: Էգեյան ծովի հատակում,
էներգակիրների հետախուզությունն առաջինը
սկսել էր Հունաստանը դեռևս 1959 թ. [12, էջ
454]: Հետաքրքիր է, որ մինչև 1973 թ., Թուրքիան
չէր վիճարկում Հունաստանի մայրցամաքային
շելֆի
պատկանելության
իրավունքը
և
հետաքրքրություն չէր ցուցաբերում Էգեյան
ծովում նավթի որոնման աշխատանքների
հանդեպ:
Ամեն ինչ փոխվեց 1973 թ., երբ հայտնի
դարձավ, որ Էգեյան ծովի հյուսիսում հայտնա-

կայացնում են Հունաստանը որպես «Էգեյան
պետություն»։ Հունաստանի պատկերման գործում
Էգեյան ծովի դերն ու կարևորությունը գնալով
աճում են։ Էգեյանի, նրա բնության և
ճարտարապետության մասին խոսելիս շեշտում են,
որ այն Հունաստանի և հունական ժողովրդի
անբաժանելի մասնիկն է» [22, էջ 192]։ Նշելով
Հունաստանի
պետական
ինքնընկալման
համակարգում Էգեյան ծովի առանձնահատուկ
դերը՝ հելլենիզմի քաղաքակրթության կենտրոն
լինելու փաստը՝ Օզքըրըմլըն և Սոֆոսը շեշտում
են, որ Լոզանի պայմանագրով հաստատված
աշխարհաքաղաքական բաժանման մեջ, Էգեյան
ծովը Հունաստանի համար մի կողմից դարձել է
«սահմանային տարածք», որ առանձնացնում է
Հունաստանը կորուսյալ հայրենիքից, բայց մյուս
կողմից «անցումային ճանապարհ» է, որ կարող է
միավորել այդ նույն հայրենիքի հետ [22, էջ 192]։
Մեկ այլ հետազոտող Բ. Շիմշիրն էլ այսպես է
բնութագրել Էգեյան տարածաշրջանում թուրքհունական
հակադրումը.
«Էգեյան
ծովը
ժամանակակից Հունաստանի և Թուրքիայի միջև
արդիական խնդիր է։ Հունաստանն Էգեյան ծովում,
թուրքական մայրցամաքային շելֆում, նավթ
փնտրելու աշխատանքներ է արտոնում՝ ոնտահարելով Թուրքիայի անքակտելի իրավունքներն ու
շահերը, (Էգեյանի) օդային տարածքը թուրքերի
դեմ է կիրառում, ցանկանում է խեղդել
«Անատոլիան»՝ ընդլայնելով հունական տարածքային ջրերը, միջազգային պայմանագրերը խախտելով՝ տրոյական ձիերի նման, Անատոլիայի ափեր
մխրճված հունական կղզիներ սպառազինություն է
տեղափոխում։ Կարճ ասած, Հունաստանը միտումնավոր կերպով փորձում է Էգեյան ծովը փակել
Թուրքիայի համար։ Մինչդեռ Էգեյանը թուրքական
նեղուցների աորտան է, Անատոլիայի թոքերը։
Թուրքիան անհնար է պատկերացնել առանց
Էգեյան ծովի» [27, էջ 92]։
Պատմաբան Մ. Է. Յըլմազն էլ, անդրադառնալով Էգեյան հիմնախնդրի խորքային
պատճառներին, գրում է. «(էգեյան) Հիմնահարցին մոտիկից ծանոթանալիս պարզ է դառնում,
որ ինչպես թուրք-հունական հարաբերություններում առկա բոլոր խնդիրները, այնպես էլ Էգեյան
խնդիրը, առկա օբյեկտիվ պրոբլեմներից բացի կամ
գուցե դրանցից էլ առավել, արտացոլում է այն խոր
անվստահությունը, որ ձևավորվել է երկկողմ
հարաբերություններում՝ պատմական տրավմաների
պատճառով։ Հույները, որ «հելլենիստական
կայսրությունը» կորցրել են թուրքերի պատճառով,
շուրջ չորս դար թուրքական գերիշխանության տակ
են եղել, մեծապես ձևավորել են իրենց ազգային
զարթոնքն ու ազգային ինքնությունը հակաթուրքականության սկզբունքների վրա։ Այս
սոցիալական հոգեբանության դեռ շարունակվող
ազդեցությունը երևում է թե Էգեյան, թե մյուս
խնդիրներում։ Մյուս կողմից, թուրք ազգն էլ
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խորտակել էր կոչ անում նաև հույն ընդդիմադիր
հայտնի քաղաքական գործիչ և Հունաստանի
ապագա ղեկավար Ա. Պապանդրեուն [11, էջ 16]:
Հունաստանի ղեկավար Կ. Կարամանլիսին
սակայն հաջողվեց պահպանել սառնասրտությունը և չգնալ արկածախնդրության: Կարամանլիսը հույն-թուրքական այս հակամարտությունը փորձեց տեղափոխել միջազգային դաշտ՝
դիմելով ՄԱԿ-ի Անվտանգության Խորհրդին և
Հաագայի Միջազգային դատարանին: Այս ամենին ի պատասխան, ՄԱԿ-ի Անվտանգության
Խորհուրդը, Թուրքիայի և Հունաստանի հարցով, 1976 թ. օգոստոսի 25-ին ընդունեց թիվ 395
բանաձևը [3], որով կոչ էր անում կողմերին
ցուցաբերել մաքսիմալ զսպվածություն, նվազեցնել լարվածությունը և վերսկսել բանակցություններ՝ խնդրի կարգավորման նպատակով,
միաժամանակ հաշվի առնել Միջազգային դատարանի համապատասխան ջանքերը: Հետևելով ՄԱԿ-ի Անվտանգության Խորհրդի կոչին,
կողմերը սկսում են բանակցություններ և 1976 թ.
նոյեմբերին Բեռնում ստորագրում են համաձայնագիր, որով պարտավորվում էին Էգեյան
խնդիրների շուրջ շարունակել բանակցությունները և չձեռնարկել գործողություններ, որոնք
կարող են Էգեյան ծովում առկա խնդիրների
բարդացման պատճառ հանդիսանալ [17, էջ 17]:
ՄԱԿ-ի Անվտանգության Խորհրդի հետ
մեկտեղ, դիմելով Միջազգային դատարանին,
Հունաստանը ձգտում էր հասնել մայրցամաքային շելֆի վերաբերյալ դատական որոշման
կայացման, փորձելով դատական գործընթացների մեջ ներքաշել Թուրքիային, սակայն
հաջողության չի հասնում: Միջազգային դատարանը եկավ այն եզրակացությանը, որ չի կարող
վճիռ կայացնել գործի վերաբերյալ՝ հաշվի
առնելով Թուրքիայի գործընթացի մերժումը:
Միջազգային դատարանի այս որոշումը սակայն
միաձայն չէր և հանգեցրեց միջազգային դատավորների միջև բարդ իրավական բանավեճի [10,
էջ 91]:
Ընդհանուր առմամբ, վերլուծելով հույնթուրքական հակասությունները Էգեյան ծովի
մայրցամաքային շելֆի վերաբերյալ, կարող ենք
առանձնացնել մի քանի սկզբունքային կետեր,
համաձայն որոնց կողմերը տեսնում էին խնդրի
լուծումը: Այսպես օրինակ՝ Հունաստանը պնդում
էր, որ Էգեյան ծովի բոլոր կղզիները, համաձայն
1958 թ. ՄԱԿ-ի Մայրցամաքային շելֆի մասին և
1982 թ. ՄԱԿ-ի Ծովային իրավունքի մասին
կոնվենցիաների [6] (ի տարբերություն Հունաստանի, Թուրքիան այս կոնվենցիաները չէր
ստորագրել [4, էջ 2]), ունեն մայրցամաքային
շելֆ: Բացի դրանից, Հունաստանը պնդում էր
նաև, որ հարևան երկրների միջև մայրցամա-

բերվել են նավթի պաշարներ: Էգեյան ծովի
պաշարների նկատմամբ թուրքական հետաքրքրությունների աճին էապես նպաստում էր
1973 թ. աշնանն արաբական երկրների
նախաձեռնությամբ սկսված Նավթային ճգնաժամը և դրան հաջորդած նավթի գների
ռեկորդային աճը: Էգեյան ծովում նավթի
պաշարների հայտնաբերումը, ըստ էության,
Հունաստանի և Թուրքիայի համար բացում էր
տնտեսական զարգացման համար բավական
գրավիչ հեռանկար: Բացի դրանից, թուրքական
իշխանությունները չէին կարող թույլ տալ իրենց
աշխարհաքաղաքական հակառակորդ Հունաստանին, միանձնյա արդյունահանել Էգեյան ծովի
նավթային ռեսուրսները և Թուրքիայի նկատմամբ ստանալ տնտեսական առավելություն: Այս
ամենից ելնելով էլ Թուրքիան Էգեյան ծովի
մայրցամաքային շելֆի համար սկսեց համառ
պայքար:
1973 թ. նոյեմբերին, թուրքական կառավարությունը «Türkiye Petrolleri» կորպորացիային
շնորհեց Էգեյան ծովի արևելքում նավթի
որոնման 27 թույլտվություն, որոնց ավելացան
ևս մի քանիսը 1974 թ. [21, էջ 199]: Թուրքական
այս
թույլտվությունների
տարածքը,
ըստ
էության, դուրս էր գալիս Թուրքիային
պատկանող ծովային ջրերի սահմաններից և
ներառում էր նաև հունական կղզիներից դեպի
արևմուտք ընկնող տարածքներ: Ավելին,
Թուրքիան 1974 թ. մայիսի 29-ից հունիսի 4-ը
վիճելի տարածքներ է ուղարկում օվկիանոսագրական Çandarlı նավը՝ նավթային հետախուզություն իրականացնելու նպատակով: Բացի
դրանից, նշված տարածքներ են ուղարկվում այս
հետախուզական նավին ուղեկցող 32 ռազմանավեր, ինչն ըստ էության ուժի բացահայտ
ցուցադրում էր [9, էջ 79]: Թուրքիայի այս
գործողությունները միաժամանակ ուղեկցվեցին
Հունաստանի և Թուրքիայի փոխադարձ կտրուկ
հայտարարություններով, նոտաներով և մայիսի
վերջին երկու երկրների բանակների մարտական
վիճակի բերումով [30, էջ 237]:
Էգեյան ծովի մայրցամաքային շելֆի
վերաբերյալ առավել լուրջ սրացումը սակայն
տեղի ունեցավ 1976 թ. օգոստոսին, երբ
Թուրքիան Էգեյան ծովի վիճելի տարածքներ
կրկին ուղարկեց հետախուզական Sismik-1
(նախկին Hora) նավը: Ինչպես 1976 թ. օգոստոսի
24-ին գրում էր բրիտանական The Middle East
ամսագիրը. «Աթենքն այս ամենին արձագանքեց
չափազանց կտրուկ, Թուրքիային ողողեց բողոքի
նոտաներով և օգոստոսի սկզբին հունական
զորքերը բերեց մարտական վիճակի: Սրան ի
պատասխան, Թուրքիան մոբիլիզացրեց իր Էգեյան
բանակը, այն լրացուցիչ համալրելով» [31, էջ 121]:
Ավելին, հունական բանակի բարձրաստիճան
պաշտոնյաները խորհուրդ տվեցին վարչապե-
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քային շելֆը պետք է որոշվի համաձայն
ցամաքից հավասար հեռավորության սկզբունքի:
Թուրքիան իր հերթին առաջ էր քաշում
միջազգային իրավունքին բացարձակ անհամապատասխան մի թեզ, որով հունական կղզիները
և Էգեյան ծովի արևելքը համարում էր
«Անատոլիայի» բնական շարունակություն և կոչ
էր անում Էգեյան ծովի մայրցամաքային շելֆը
բաժանել միմյանց միջև: Բացի դրանից,
Թուրքիան մերժում էր ցամաքից հավասար
հեռավարության սկզբունքը, շեշտելով, որ
հունական կղզիները բավական մոտ են գտնվում
իր ափերին և գտնում էր, որ հարցը պետք է
լուծել բանակցություններով:
Կողմերի նման հակադիր դիրքորոշումները,
ըստ էության, գրեթե անհնար էին դարձնում այս
խնդրի վերաբերյալ համաձայնության ձեռքբերումը: Այսպես օրինակ՝ հունական մամուլը
շեշտելով բանակցություններում բացասական
արդյունքները, նշում էր, որ թուրքական կողմը
պահանջում էր Էգեյան ծովի մայրցամաքային
շելֆի 60%-ը և օդային տարածքի 50%-ը, ինչն
անընդունելի էր Հունաստանի համար [1, էջ 3131շրջ]: Կողմերի բանակցություններն անարդյունք շարունակվեցին մինչև 1981 թ.-ը, երբ
Հունաստանի նոր վարչապետ Ա. Պապանդրեուն
որոշում կայացրեց այն դադարեցնել [13, էջ 29]:
Էգեյան մյուս կարևոր խնդիրը, որը
սերտորեն կապված էր մայրցամաքային շելֆի
խնդրի հետ, վերաբերում էր տարածքային ջրերի
սահմանազատմանը: Պետք է նշել, որ XX դարի
ընթացքում տարածքային ջրերի լայնությունն
աշխարհում շարունակաբար աճել էր: Այսպես
օրինակ,
եթե
դարասկզբին
միջազգային
պրակտիկայում ընդունված էր տարածքային
ջրերի 3 ծովային մղոնանոց լայնությունը1, ապա
արդեն 1982 թ. ՄԱԿ-ի Ծովային իրավունքի
մասին
կոնվենցիայով
նախատեսվում
էր
միջազգային պրակտիկայում կիրառել 12 մղոնանոց լայնությունը: Այս փոփոխություններն
իրավմամբ ազդում էին նաև Հունաստանի և
Թուրքիայի վրա: Այսպես օրինակ՝ 1923 թ.
Լոզանի պայմանագրով, Հունաստանի և
Թուրքիայի տարածքային ջրերի լայնությունը
սահմանվում էր 3 մղոն: Հետագայում, 1936 թ.
Հունաստանն
իր
տարածքային
ջրերն
ընդլայնում է մինչև 6 մղոն, որին Թուրքիան,
հաշվի առնելով 1930-ական թթ. տիրող
բարեկամական մթնոլորտը, չի ընդդիմանում:
Թուրքիան իր հերթին ընդլայնում է իր
տարածքային ջրերը մինչև 6 մղոն՝ 1964 թ.
մայիսի 15-ին ընդունելով թիվ 476 օրենքը [12, էջ
453]: Թուրքիայի այս որոշումն ըստ էության
պայմանավորված էր Կիպրոսում տեղի ունեցող
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իրադարձություններով, որոնք սրել էին հույնթուրքական հարաբերությունները:
Տարածքային ջրերի սահմանազատումը
1970-ական թթ., հույն-թուրքական հարաբերություններում, վերածվեց հերթական սուր խնդրի,
որի առաջացման վրա հատկապես մեծ ազդեցություն ունեցան արդեն իսկ սրված մայրցամաքային շելֆի վերաբերյալ խնդիրը և տարածքային ջրերի մինչև 12 ծովային մղոն ընդլայնման
միջազգային միտումները: Թուրքիան, ի սկզբանե, Էգեյան ծովում տարածքային ջրերի մինչև 12
մղոն ընդլայնման վերաբերյալ, ընդունել էր
բավական կոշտ դիրքորոշում:
1974 թ. ապրիլի 4-ին Թուրքիայի արտաքին
գործերի նախարարության գլխավոր քարտուղար Ի. Սոյզալը Անկարայում հույն պատվիրակին փոխանցում է, որ, եթե. «Հունաստանն
ընդլայնի իր տարածքային ջրերը 12 մղոնով, ապա
թուրքական
պետությունն
այն
կհամարի
միակողմանի գործողություն և կանտեսի» [9, էջ
81]: Երկու ամիս անց, 1974 թ. հունիսի 3-ին,
Թուրքիայի արտգործնախարար Թ. Գյունեշը
նույնպես հայտարարեց. «Էգեյան ծովում հունական տարածքային ջրերի 12 ծովային մղոնով
ընդլայնումն այն (Էգեյան ծովը) կդարձնի
հունական, մենք երբեք չենք ընդունի այդ
ընդլայնումը և Հունաստանը չի կարող դա մեզ
ուժով պարտադրել» [9, էջ 81]: Թուրքական
ամենակոշտ
զգուշացումը
սակայն
տեղի
ունեցավ 1974 թ. հուլիսի 12-ին, երբ Թուրքիան
առաջին անգամ պաշտոնապես հայտարարեց,
որ հունական տարածքային ջրերի ընդլայնումը
կհամարի casus belli (պատերազմի պատճառ):
Թուրք պաշտոնյաները, հետագայում ևս
կրկնելով այս դիրքորոշումը, պնդում էին, որ 12
ծովային մղոնով հունական տարածքային ջրերի
ընդլայնումը «կխեղդի» Թուրքիային և Էգեյան
ծովը կվերածի «հունական լճի» [4, էջ 3]:
Վերլուծելով հունական կողմի տարածքային
ջրերի 12-մղոնանոց զոնայի պահանջը՝ թուրք
հետազոտողները այն տեղավորում են Թուրքիայից հնարավորինս շատ տարածքներ ստանալու
հունական քաղաքականության շրջանակներում։
Նշելով, որ նույնիսկ 1936 թ. Հունաստանի
կողմից տարածքային ջրերը վեց մղոն սահմանելու ձեռնարկն է ապօրինի եղել և չի քննադատվել թուրքական իշխանության կողմից,
բացառապես
ժամանակի
թուրք-հունական
բարեկամությանը համահունչ լինելու արդյունքում, թուրքական գիտական շրջանակները
բացարձակապես անընդունելի են համարում
սահմանաչափի կրկնակի ավելացումը [16, էջ
185-186]։ Թուրք գիտնականների հետազոտություններում հատկապես ընդգծվում է այն
հանգամանքը, որ Թուրքիան պատրաստակամ է
եղել պահպանել Լոզանի դրույթները, սակայն,
ենթարկվելով Հունաստանի ակտիվ էքսպան-

1 ծովային մղոնը հավասար է 1,852 կմ-ի:
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ծովի տարածքն (միջազգային ջրեր) Էգեյանում՝
49%-ից դարձնելով ընդամենը 19,71% [9, էջ 184]:
Բացի
դրանից,
տարածքային
ջրերի
ընդլայնումը,
հաշվի
առնելով
հունական
կղզիների թուրքական ափին մոտ գտնվելը,
սպառնում էր Թուրքիային վերածել դեպի բաց
ծով ելք չունեցող պետության: Այս ամենի
վերաբերյալ թուրք պատմաբան Ս. Յուջելը նշում
էր. «12 մղոնանոց սահմանաչափի հաստատման
պարագայում Թուրքիան կզրկվի Էգեյան ծովից
դեպի բաց ծով անցման հնարավորությունից և
անգամ Ստամբուլից Իսքենդերունի նավահանգիստ փոխադրումներ իրականացնելու համար
թուրքական
նավերը
ստիպված
կլինեն
Հունաստանի տարածքային ջրեր մտնել» [27, էջ
88]։ Այս ընդլայնումը հատկապես սպառնում էր
ծանր
հետևանքներ
ունենալ
Թուրքիայի
տնտեսության և առևտրային կապերի վրա,
մանավանդ, եթե հաշվի առնենք, որ Թուրքիայի
առևտրային շարժի ավելի քան 2/3-ն անցնում էր
ծովով [4, էջ 3]: Բացի սրանից, Հունաստանի
կողմից տարածքային ջրերի ընդլայնումը, ըստ
էության, սպառնում էր հօգուտ Հունաստանի
«լուծել» նաև մայրցամաքային շելֆի խնդիրը:
Էգեյան հիմնահարցի մյուս վիճելի խնդիրը,
որը նույնպես կարևոր ազդեցություն ուներ
հույն-թուրքական հարաբերությունների վրա,
վերաբերվում էր երկրների օդային տարածքի
սահմանագրմանը և Թռիչքների տեղեկատվական շրջանների (FIR) հստակեցմանը: Այս
խնդրի էությունը հասկանալու համար, անհրաժեշտ է նշել, որ Հունաստանի օդային տարածքի
չափի որոշումը բավական յուրահատուկ էր: 1931
թվակնի սեպտեմբերի 6-ի նախագահական
հրամանագրով այն սահմանվել էր 10 մղոն, այն
դեպքում, երբ դրանք դուրս էին գալիս
Հունաստանի տարածքային ջրերի տարածքից,
որը նշված ժամանակաշրջանում կազմում էր 3
մղոն [12, էջ 457]: Հետագայում, 1944 թ.
Չիկագոյի
Միջազգային
քաղաքացիական
ավիացիայի կոնվենցիայի I հոդվածով, սահմանվել էր, որ յուրաքանչյուր պետություն ունի
ամբողջական և բացառիկ ինքնիշխանություն՝
միայն իր տարածքին համապատասխան օդային
սահմանների նկատմամբ (ներառյալ տարածքային ջրերը) [9, էջ 193], ինչին Հունաստանի 10
մղոնանոց օդային սահմանը հակասում էր:
Չնայած սրան, պետք է նշել, որ Թուրքիան մինչև
1974 թ.-ը երբեք չէր վիճարկել Հունաստանի
օդային սահմանի չափը:
Բացի օդային սահմանի չվիճարկելուց,
Թուրքիան, 1952 թ. մայիսի 23-ի Ստամբուլի
Քաղաքացիական ավիացիայի միջազգային
կազմակերպության (ICAO) հանդիպման ժամանակ, համաձայնվել էր, որ Հունաստանը
ստանձնի ամբողջ Էգեյան ծովի (բացառությամբ
Թուրքիայի տարածքային ջրերի) Թռիչքների

սիոնիստական ճնշմանը, դրանից պաշտպանվելու համար, ստիպված ընդունել է սեփական
տարածքային ջրերն Էգեյան ծովում մինչև 6
մղոն ընդլայնելու մասին թիվ 476 օրենքը [27, էջ
90], ապա նաև 1982 թ. թիվ 2674 տարածքային
ջրերի մասին օրենքը (այս օրենքով Թուրքիան
Սև և Միջերկրական ծովերում իր տարածքային
ջրերը սահմանում էր 12 մղոն, իսկ Էգեյան
ծովում թողնում անփոփոխ [12, էջ 454])՝ սեփական կառավարությանն իրավունք վերապահելով
որոշ ծովերի դեպքում յուրահատուկ մոտեցումներ կիրառել [23, էջ 55]։ Ըստ թուրք հետազոտողների, նման յուրահատուկ մոտեցում էլ
պետք է կիրառել Էգեյան ծովի պարագայում,
քանի
որ
կիսափակ
ծովերի
դեպքում
սահմանվում է տարածքային ջրերի բաժանման
հատուկ ռեժիմ։ Ալի Քարամահմութը նշում է, որ
Հունաստանին 12 մղոնանոց տարածքային
ջրերի հատվածի տրամադրման դեպքում,
Լոզանի պայմանագրով Էգեյանում նախատեսված 75% բաց ծովի հատվածը 20%-ից էլ պակաս
կդառնա [20, էջ 43]։ Թուրք պատմաբան Ս.
Բաշերենը նշում է. «Լոզանի պայմանագիրը երկու
երկրների տարածքային ջրերը սահմանում էր 3
մղոն։ Բաց ծովի մի մեծ հատված մնում էր երկու
երկրների համատեղ օգտագործման ոլորտում։ Սա
Լոզանի հավասարակշռության սկզբունքներից
մեկն էր» [16, էջ 9-10]։
Թուրքական կողմի համար հատկապես
անցանկալի էր 1982 թ. ընդունված ՄԱԿ-ի
Ծովային իրավունքի մասին կոնվենցիան [6],
որով պետությունների տարածքային ջրերի
սահմանն էր համարվում մինչև 12 ծովային
մղոնը: Հունաստանը հիմնվելով այս կոնվենցիայի հիմնադրույթների վրա, սկսում է
պահանջել Էգեյան ծովում իրեն տրամադրել
տարածքային ջրերի 12-մղոնանոց հատված [18,
էջ 31-32]։ Ավելին, թուրքական կողմի կոշտ
դիվանագիտական դիրքորոշմանը հակառակ,
Հունաստանը 1993 թ. նոյեմբերի 16-ին հայտարարում է, որ Էգեյան ծովում իր տարածքային
ջրեր է համարում ափամերձ 12 մղոնը [23, էջ 55]։
Միաժամանակ, թուրքական կողմը բավական
լավ հասկանում էր, որ Աթենքը չի համարձակվի
գնալ նոր պատերազմի և 12 մղոնով տարածքային ջրերի ընդլայնման շահարկումներն
արվում են Թուրքիայի համար դժվարություններ
ստեղծելու նպատակով [2, էջ 74-75]: Մանավանդ, որ Հունաստանը տարածքային ջրերն
ընդլայնելու համար չուներ մեծ տերությունների
աջակցությունը:
Հունաստանի կողմից տարածքային ջրերի
ընդլայնումը Թուրքիայի համար բացարձակ
անընդունելի էր, այն հարվածում էր թուրքական
պետության կենսական շահերին: Հունաստանի
կողմից 12 մղոնով տարածքային ջրերի
ընդլայնումը սպառնում էր կտրուկ կրճատել բաց
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սկսած, Թուրքիան սկսում է կանոնավոր կերպով
իր
ռազմական
օդանավերն
ուղարկել
Հունաստանի օդային սահմանի 6-ից 10
մղոնանոց հատված, ցույց տալու համար, որ
Հունաստանի սահմանած օդային կարգը չի
ճանաչում [9, էջ 193]: Հունաստանն իր հերթին,
Թուրքիայի այս գործողությունները որակում էր
որպես իր ինքնիշխան տարածքի խախտում և
դիմում էր կոշտ միջոցների՝ ընդհուպ մինչև
թուրքական օդանավերի խոցումը: Մանավանդ,
որ 2014 թ. դրությամբ հայտնի են մոտ 35 դեպք,
երբ հունական զինված ուժերը խոցել են
թուրքական ռազմական օդանավեր [29, էջ 43]:
Բացի այս ամենից, արժի շեշտել, որ
Հունաստանի Էգեյան ծովում սեփական օդային
տարածքը 6-ից 10 մղոն դարձնելու քայլը բացասաբար է ընդունվում նաև ԱՄՆ կողմից, որը
սեփական «Տեղաշարժի ազատության» ծրագրի
համատեքստում, Էգեյան ծովում հունական
կողմի պնդմամբ, իրեն պատկանող տարածքներում, ՆԱՏՕ-ի ռազմական տեղաշարժերն
իրականացնելու
համար,
Հունաստանից
թույլտվություն չի խնդրում [24, էջ 315]։
Էգեյան հիմնահարցի հաջորդ խնդիրը, որը
նույնպես բավական լարել էր հույն-թուրքական
հարաբերությունները, վերաբերում էր Էգեյան
ծովի հունական կղզիների ապառազմականացմանը: Դեռևս, 1923 թ. Լոզանի պայմանագրով,
նախատեսվում էր Արևելյան էգեյանի կղզիների
(հունական) սկզբունքային ապառազմականացում, իսկ Սաքըզ, Սիսամ, Միդիլլի (Քիոս,
Սամոս, Լեսբոս) և դրանց շրջակայքի ավելի
փոքր կղզիներում թույլատրվում էր ունենալ
փոքրաքանակ պաշտպանական ուժեր և թեթև
զինատեսակներ [15]: Պետք է նշել, որ
Հունաստանը պարտավորվել էր նաև, 1947 թ.
Փարիզի պայմանագրով, ապառազմականացնել
Իտալիայից ստացած Դոդեկանեսյան կղզիները:
Էգեյան ծովի կղզիների ապառազմականացման խնդրի առաջացման վրա հատկապես
մեծ ազդեցություն ունեցավ 1974 թ. Թուրքիայի
Կիպրոս ներխուժումը, որից հետո էլ, ըստ
էության, Հունաստանը սկսեց ակտիվորեն
կառուցել պաշտպանական ամրություններ և
ռազմականացնել իր կղզիները: Սակայն, հանուն
արդարության պետք է նշել, որ կղզիների
ապառազմականացման խնդիրը սկսել էր
շոշափվել
դեռևս
1960-ական
թթ.,
երբ
թուրքական կողմը Հունաստանին սկսել էր
մեղադրել
իր
սահմաններում
գտնվող
կղզիներում սպառազինություն տեղակայելու
հետ կապված: Ի սկզբանե, թուրքական բողոքի
նոտաներին ի պատասխան, Հունաստանը
պնդում էր, որ կղզիներում ՆԱՏՕ-ի շրջանակում
աշխատանքներ կամ ռազմական նպատակների
հետ որևէ կապ չունեցող շինարարություն է
իրականացնում [21, էջ 173]:

տեղեկատվական տարածքի (FIR) պատասխանատվությունը [12, էջ 457]: Թուրքիայի
համաձայնությունն այս որոշմանը, ըստ էության,
պայմանավորված էր 1940-ական թթ. վերջերին1950-ական թթ. սկզբներին ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու և եվրոպական կառույցներին ինտեգրվելու
քաղաքականության հետ [27, էջ 94]:
Ամեն ինչ փոխվեց սակայն 1974 թ.-ին՝
կապված կիպրական ճգնաժամի հետ: 1974 թ.
օգոստոսի 2-ին, Կիպրոսում թուրքական առաջին և երկրորդ ռազմական գործողությունների
արանքում,
Թուրքիան
հրապարակում
է
NOTAM 714 (հապավում անգլերենից, NOtice To
AirMen, ծանուցում օդաչուներին), որով Էգեյան
և Միջերկրական ծովերը միակողմանիորեն
«վտանգավոր գոտի» էր համարում [24, էջ 327]:
Բացի դրանից, Թուրքիան Էգեյան ծովի օդային
տարածքը հյուսիսից հարավ երկու մասի
բաժանեց և պահանջեց, որ այդ գծին մոտեցող
բոլոր ինքնաթիռները թռիչքային տեղեկությունները հաղորդեն Ստամբուլի FIR-ին [19, էջ 193199]: Այս ամենը բացատրվում էր Հունաստանի
հնարավոր օդային հարձակումը կանխելու
միտումով: Հունաստանն իր հերթին, օգոստոսի
7-ին, հրապարակեց NOTAM 1157, որով նշում
էր, որ հաշվի առնելով թուրքական ծանուցումը,
այլևս ի վիճակի չէ երաշխավորել Էգեյան ծովից
միջազգային թռիչքների անվտանգությունը [9, էջ
81-82]: Այս ամենի հետևանքով, միջազգային
թռիչքներն Էգեյան ծովի վրայով վեց տարով
դադարեցվեցին:
Հաղորդակցությունը երկու երկրների միջև
վերականգնվեց միայն 1980 թ.-ին, երբ
Հունաստանն ու Թուրքիան չեղյալ համարեցին
իրենց ընդունած NOTAM 714-ը և NOTAM 1157ը: Այս քայլի համար Թուրքիան ուներ մի շարք
պատճառներ.
1. Թուրքական ու հունական ծանուցումների (NOTAM 714 և NOTAM 1157) հետևանքով,
միջագային օդային շարժը փոխել էր իր
երթուղին, ինչի հետևանքով բարձրացել էր
ավիատոմսերի արժեքը և աճել էին բողոքներն
ավիաընկերություններից:
2. Քանի որ Հունաստանի հարաբերությունների ճնշող մեծամասնությունը րևմուտքի
հետ էին, ուստի նրա վրա արևելյան օդային
միջանցքի փակվելը մեծ ազդեցություն չունեցավ: Թուրքիան էր ամենամեծ տուժողը, քանի
որ նա նույնպես միջազգային հարաբերություններում ուղղված էր դեպի Արևմուտք:
3. Եվ վերջապես, Հունաստանից եկող
հարձակման վտանգը գործնականում վերացել
էր [12, էջ 458]:
Բացի Թռիչքային տեղեկատվական շրջանների խնդրից, 1974 թ.-ից սկսած, Թուրքիան
սկսում է վիճարկել նաև Հունաստանի օդային
տարածքի 10 մղոնանոց սահմանը: 1975 թ.-ից
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են թուրք հետազոտող Այդընը և հույն
հետազոտող Իֆանտիսը, հիշեցնում էր «հավի և
ձվի» պատմությունը, երբ թուրքերը պնդում էին,
որ «էգեյան» IV բանակն անհրաժեշտ է
կղզիների հունական ռազմականացման պատճառով, իսկ հունական կողմն իր հերթին պնդում
էր, որ կղզիներում ռազմական ամրություններն
անհրաժեշտ են «Էգեյան բանակի» պատճառով
[13, էջ 30]: Այս իրավիճակն ըստ էության
Հունաստանի և Թուրքիայի միջև ձևավորված
անվստահության մթնոլորտի հետևանքն էր, որն
առաջացել էր Կիպրոս թուրքական ներխուժման
և Էգեյան ծովում մայրցամաքային շելֆի,
տարածքային ջրերի և օդային տարածքի
վերաբերյալ խնդիրների սրման պատճառով:
Ընդհանուր առմամբ, վերլուծելով հույնթուրքական հարաբերություններում էգեյան
հիմնահարցի առաջացումը և նրա նախադրյալները, կարող ենք հստակ նկատել, թե
ինչպես, սկսվելով Էգեյան ծովի հատակի
էներգակիրները արդյունահանելու խնդրից, այն
աստիճանաբար ընդլայնվեց և ընդգրկեց Էգեյան
ծովի տարածքային ջրերի, օդային տարածքի,
Թռիչքային տեղեկատվական շրջանի (FIR)
պատասխանատվության և հունական կղզիների
ապառազմականացման խնդիրները ևս:
Էգեյան հիմնահարցի առաջացման մեջ,
բացի տնտեսական պատճառներից, կարևոր էին
նաև, ընդհանուր հույն-թուրքական հարաբերություններում լարման կետ հանդիսացող,
կիպրական խնդրի ազդեցությունը և Թուրքիայի
ներսում ընթացող, քեմալիզմից հրաժարվելու և
առավել ակտիվ արտաքին քաղաքականություն
վարելու գործընթացները:
Էգեյան հիմնահարցի վրա իրենց ազդեցությունն ունեին նաև հույն-թուրքական
հարաբերություններում առկա, կարևոր դեր
զբաղեցնող, պատմական տրավմաները: Ժամանակակից Հունաստանն ու Թուրքիան, ըստ
էության, ձևավորվել էին միմյանց դեմ պատերազմելով, ինչի հետևանքով, այս երկրներում
անվստահությունը հարևան երկրի նկատմամբ և
համապատասխանաբար թուրքական և հունական «սպառնալիքների» գոյությունը միշտ էլ
ակտուալ էր:
Այսպիսով, ընդհանրացնելով վերոնշյալը,
կարող ենք փաստել, որ 1970-ական թթ. կեսերին
տնտեսական, քաղաքական պատճառներով և
պատմական
տրավմաների
ազդեցությամբ,
հույն-թուրքական
հարաբերություններում
առաջացել էր մի նոր պայթյունավտանգ խնդիր,
որը սպառնում էր կանխորոշել հույն-թուրքական
հարաբերությունների ընթացքը հետագայում
ևս:

1974 թ.-ի Կիպրոս թուրքական զորքերի
ներխուժումից հետո, սակայն, Հունաստանն
ընդունեց, որ ռազմականացնում է իր կղզիները
և հայտարարեց, որ նա նման իրավունք ստացել
է համաձայն 1936 թ. Մոնտրոյի կոնվենցիայի:
Հունաստանը պնդում էր, որ Լոզանի պայմանագրի համապատասխան դրույթները փոխվել
են 1936 թ. Մոնտրոյի կոնվենցիայով, որով
Թուրքիան ստացել էր նեղուցները ռազմականացնելու և ռազմական շարժը վերահսկելու
իրավունք [4, էջ 3]: Հունական այս պնդմանը
հակադարձելով, թուրք հետազոտողները նշում
են, որ Մոնտրոյի կոնվենցիան չի փոխարինում
Լոզանի պայմանագրին և Մոնտրոյի դրույթներին չհակասելու դեպքում Լոզանի պայմանագրի հոդվածներն ուժի մեջ են [21, էջ 174]։
Բացի սրանից, թուրք հեղինակներն անդրադառնում են նաև այն հանգամանքին, որ
Մոնտրոյի կոնվենցիայի ստորագրումից հետո,
Հունաստանը շուրջ երեսուն տարի շարունակել է
հետևել Լոզանի պայմանագրի դրույթներին։
Հունական կողմն իր հերթին, որպես իր փաստարկների ապացույց, բերում էր Թուրքիայի
արտգործնախարար Թ. Ռյուշթյու Արասի 1936
թ. հուլիսի 31-ի ելույթը ԹԱՄԺ-ում, որի ընթացքում նախարարը հայտարարել էր. «Լոզանի
պայմանագրով ապառազմականացված, մեր հարևան և բարեկամ Հունաստանին պատկանող
Լիմնի (Լեմնոս) և Սամոթրակի կղզիներին վերաբերող նորմը ևս Մոնտրոյի կոնվենցիայով վերացվում է, ինչից մենք շատ գոհ ենք» [16, էջ 98-100]:
Բացի դրանից, հունական կողմը մշտապես
շեշտում էր, որ իր կղզիների ռազմականացումն
ունի բացառապես պաշտպանական բնույթ և
պնդում էր, որ Թուրքիայից եկող վտանգին չի
կարելի անլուրջ վերաբերվել՝ բերելով մի քանի
պատճառներ.
1. Թուրքական ներխուժումը և Կիպրոսի
շարունակվող օկուպացիան:
2. Նշմարվող casus belli-ին Էգեյանում:
3. Էգեյանի վերաբերյալ թուրք բարձրաստիճան պաշտոնյաների տարբեր սադրիչ
հայտարարությունները:
4. Իզմիրում թուրքական IV բանակի
ստեղծումը:
5. Տարածաշրջանում
մեծաքանակ
(թուրքական) նավատորմի ու դեսանտային
նավերի առկայությունը [9, էջ 203]:
Թուրք հետազոտողներն իրենց հերթին,
Էգեյան ծովում թուրքական բանակի ստորաբաժանումների առկայությունը մեկնաբանում էին
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խախտելու Աթենքի ցանկության հստակ ցուցիչ
էր» [17, էջ 18]։ Սա, ինչպես դիպուկ բնութագրել
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Аннотация: Цель данной статьи – раскрыть особенности посреднической политики Исламской Республики
Иран в контексте арцахского конфликта в период 1992-1994 гг. Мы попытались обосновать наше утверждение
о том, что провокация первой арцахской войны поставила перед Ираном новые вызовы безопасности, поэтому
Иран пытался выступить активным посредником между конфликтующими сторонами для достижения
урегулирования. Проанализированы посреднические усилия и программы Ирана по урегулированию
конфликта, предпосылки их формирования и причины провала, а также трансформация позиции Ирана в связи
с его отношениями со сторонами. Наиболее активным периодом иранского посредничества был март-май 1992
г. Именно в этот период Тегеран представил сторонам два плана урегулирования, которые, однако, не были
реализованы из-за эскалации боевых действий, деструктивной позиции Баку и конкуренции со стороны
иностранных деятелей. Тегеран был обеспокоен тем, что война возле его северных границ из локальной может
превратиться в региональную и вовлечь другие страны, включая Турцию. Кроме того, вспышка национализма и
сепаратизма в Иране тоже была возможной угрозой, которая могла бы произойти в случае успеха
азербайджанских войск.
Ключевые слова: регион, арцахский конфликт, урегулирование, посредничество, совместное заявление,
прекращение огня, ОБСЕ, Тегеран, внешние субъекты, военные действия.

The mediation policy of the Islamic Republic of Iran towards the Artsakh issue in 1992-1994
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Annotation: The purpose of this article is to reveal the features of the mediation policy of the Islamic Republic of Iran
in the context of the Artsakh conflict in the period 1992-1994. We tried to substantiate our assertion that the
provocation of the first Artsakh war presented Iran with new security challenges, so Iran tried to actively mediate
between the conflicting parties to reach a settlement. We analyzed Iran’s mediation efforts and programs aimed at the
settlement of the conflict, the prerequisites for their formation and the reasons for the failure, as well as the
transformation of Iran’s position in connection with its relations with the parties. The most active period of Iranian
mediation was March-May 1992. It was during this period that Tehran submitted two settlement plans to the parties,
which, however, were not implemented due to the escalation of hostilities, the destructive position of Baku, and
competition from foreign actors. Tehran was concerned that the war near its northern borders might turn from a local to
a regional one and involve other countries, including Turkey. Moreover, the outbreak of nationalism and separatism in
Iran was also a possible threat that could have occurred had the Azerbaijani troops succeeded.
Keywords: region, Artsakh conflict, settlement, mediation, joint statement, cessation of fire, OSCE, Tehran, external
actors, hostilities.

ների երկայնքով կայունություն և խաղաղություն ապահովել hյուսիսում նոր հարևանների
առկայության և տարածաշրջանի ապակայունացման պայմաններում:

Ներածություն
1991 թվականին Խորհրդային Միության
անկումը արմատապես փոխեց Իրանի Իսլամական Հանրապետության (ԻԻՀ) անվտանգային միջավայրը։ Նա ստիպված էր իր սահման-
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թյանն ազդում էր նաև կրոնական գործոնը. շիա
մահմեդականության շրջանում առաջնորդության ձգտող ժողովուրդը չէր կարող անտարբեր
մնալ նույնադավան հարևանների նկատմամբ
[19, էջ 199]:
Հաշվարկելով հնարավոր սպառնալիքները՝
Թեհրանը ձգտում էր դիվանագիտական ակտիվ
դերակատարում ունենալ արցախյան հակամարտության կարգավորման գործընթացում [11,
էջ 392]։ Հակամարտող հարևաններին դիտարկելով որպես իր ազդեցության ընդլայնման
պոտենցիալ գոտի՝ ԻԻՀ փորձում էր վարել չեզոք
և հավասարակշռված քաղաքականություն և
թույլ չտալ, որ նրացից որևէ մեկը տարածաշրջանում դառնա գերիշխող։ Թեհրանը հասկանում էր, որ կողմերից մեկին առավելություն
տալը կարող է նսեմացնել իր միջնորդական
դերակատարումն ու հակառակորդ կողմին
տրամադրել իր դեմ։ Հաշվի առնելով այդ
հանգամանքը՝ Ազիզին և Համիդֆարը պնդում
են, որ ԻԻՀ հարավկովկասյան քաղաքականությունն ունի քաղաքական, տնտեսական և
մշակութային ասպեկտներ, այլ ոչ թե գաղափարախոսական կամ կրոնական [6, էջ 169]:
Արցախյան ճգնաժամի կարգավորման շուրջ
ԻԻՀ-ն ակտիվ քաղաքականություն սկսեց
իրականացնել 1992-ին, երբ հակամարտությունը
տեղային ռազմական բախումներից վերաճեց
լայնածավալ պատերազմի։ Թեհրանը ձգտում էր
պաշտոնական և ոչ պաշտոնական դիվանագիտության միջոցով կողմերին նստեցնել
բանակցությունների սեղանի շուրջ և առնվազն
կարճ ժամանակով հաստատել հրադադար։
Ազիզին և Համիդֆարն առանձնացնում են
ճգնաժամի կարգավորմանն ԻԻՀ միջնորդական
մոտեցման
երեք
էական
սկզբունքներ՝
Արցախում բռնության դադարեցում, արևմտյան
դերակատարների կողմից քաղաքական կամ
ռազմական միջամտության բացառում և ճգնաժամի կարգավորման գործընթացում Ռուսաստանի դերի ճանաչում [6, էջ 170]:
ԱՀ անկախության սկզբնական շրջանում՝
Այազ Մութալիբովի պաշտոնավարման տարիներին, ադրբեջանական էլիտան ԻԻՀ դիտարկում էր բարեկամ երկիր և ձգտում էր կայուն
հարաբերություններ հաստատել նրա հետ։
Հաշվի առնելով այդ երկրում թյուրքալեզու զգալի
փոքրամասնության առկայությունը՝ ԱՀ ակնկալում էր, որ հանձին ԻԻՀ՝ արցախյան հակամարտությունում ձեռք կբերի եթե ոչ ռազմական
դաշնակից, ապա գոնե ադրբեջանամետ միջնորդ
[17, էջեր 5-7]: Ի հակադրումն ազգայնական
ընդդիմության՝ Մութալիբովը փորձում էր կայուն հարաբերություններ հաստատել տարածաշրջանային ուժային կենտրոնների, այդ թվում՝
ՌԴ և ԻԻՀ հետ և չհարուցել նրանցից որևէ մեկի
թշնամանքը։

ԽՍՀՄ փլուզումն ու նոր պետությունների
ձևավորումը ԻԻՀ դիտարկում էր որպես իր
հյուսիսային սահմաններին ուղղված հնարավոր
սպառնալիք և հանդես էր գալիս «պաշտպանողական դիրքից» [16, էջ 110]: ԻԻՀ անվտանգային շահերին առաջին հերթին սպառնում էր
հարևան նոր երկրներում տիրող քաղաքական
անկայունությունը:
Նոր
պետություններին
դեռևս չէր հաջողվել ձևավորել քաղաքական
կայուն համակարգ, քաղաքական էլիտաներն
ունեին փորձառության պակաս և ոչ միշտ էին
ունակ կանխել կամ կառավարել էթնիկական և
տարածաշրջանային
հակամարտությունները:
Նրանց արտաքին քաղաքականությունը խիստ
անորոշ էր և անկանխատեսելի [17, էջեր 5-6]:
Ներքին և արտաքին քաղաքական անկայունությունն առավել շեշտված էր հետխորհրդային
Ադրբեջանում (ԱՀ)։ Դրա դրսևորումներից էին
խորհրդային իշխանությունների և անկախականների միջև զինված բախումները, ռազմական
և պալատական հեղաշրջումները, էթնիկ փոքրամասնությունների դեմ բռնությունների կիրառումը։ ԽՍՀՄ գոյության մայրամուտին՝ 1988
թվականի փետրվարին բռնկվեց արցախյան
(Լեռնային Ղարաբաղի) հակամարտության
ժամանակակից փուլը, որը կանխորոշեց 70ամյա պետության վախճանն ու նոր պետությունների ձևավորումը։ Արցախի հիմնահարցն
արագ դարձավ հետխորհրդային տարածքի
ամենաբարդ և պայթյունավտանգ հակամարտություններից մեկը, իսկ 1992-ին վերաճեց
լայնածավալ պատերազմի՝ իր վրա սևեռելով
միջազգային և տարածաշրջանային մի շարք
կենտրոնների ուշադրությունը [3, էջ 175]:
Վերլուծություն
Իրանն
անհարժեշտ
էր
համարում
արցախյան ճգնաժամի արագ կարգավորումը,
քանի որ դրա երկարաձգման դեպքում տարածաշրջանում կարող էր ընդլայնել ուժային այլ
կենտրոնների դերակատարումը [7, էջ 15]։ Բացի
այդ, հակամարտության սրացումը ԻԻՀ-ին
կարող էր դեմ հանդիման հանել տարածաշրջանից ներգաղթյալների նոր հոսքեր ընդունելու
խնդրին, ինչպես նաև խափանել ցամաքային
հաղորդակցությունը Եվրոպայի հետ [13, էջեր 57]: Նա ձգտում էր պահպանել ռազմավարական
հավասարակշռությունը երկու հարևանների՝
Հայաստանի (ՀՀ) և Ադրբեջանի միջև և զսպել
Թուրքիայի ազդեցության հնարավոր ընդլայնումն իր սահմանների շուրջ [14]: ԻԻՀ նպատակ
ուներ ամրապնդել իր դիրքերը միջազգային
քաղաքականությունում, իսկ ճգնաժամի էսկալացիան ուղղակի սպառնում էր նրա տնտեսական անվտանգությանն ու վտանգում ԱՀ-ի
հետ էներգետիկ և տրանսպորտային նախաձեռնությունները [18]։ ԻԻՀ քաղաքականու-

26

Регион и мир, 2022, № 2
տեղյակ է եղել Շուշիի գործողության նախապատրաստման մասին և դրա դեմ քայլեր չի
ձեռնարկել։ Ի հեճուկս ԱՀ պաշտոնական քարոզչության՝ ԻԻՀ կրոնաքաղաքական վերնախավը ներկայացնող գործիչները ներկայացրել
են ԱՀ-ին ցուցաբերած օժանդակությունը
հավաստող փաստեր։ Այսպես, Արդեբիլում ԻԻՀ
հոգևոր առաջնորդի ներկայացուցիչ այաթոլլահ
Ամելին հայտարարում էր, որ պատերազմի
տարիներին գոյություն է ունեցել իրան-ադրբեջանական համատեղ ռազմաբազա, իրանական
կողմն ԱՀ-ին Շուշիի գործողության ժամանակ
աջակցել է ռազմամթերքով, իսկ ադրբեջանցի
շատ զինվորականներ ռազմական պատրաստություն են անցել ԻԻՀ հյուսիսում՝ Արդեբիլում և
Թավրիզում [12, էջեր 149-150]: Հատկանշական
է, որ այս տեղեկությունը հաստատվել է 90ականների առաջին կեսին ԱՀ բարձրաստիճան
քաղաքական և ռազմական գործիչների կողմից
[12, էջեր 148-151]:
Երկու
երկրների
հարաբերությունները
տրամագծորեն փոխվեցին Բաքվում «Ժողովրդական ճակատ» կուսակցության իշխանության գալուց հետո։ Ի հակադրումն Մութալիբովի՝ ազգայնամոլական և պանթյուրքական
կողմնորոշում ունեցող Աբուլֆազ Էլչիբեյը,
թշնամաբար տրամադրված լինելով ԻԻՀ նկատմամբ, փաստացի տարածքային հավակնություններ էր դրսևորում նրա հյուսիսային հատվածի
(ադրբեջանական ընկալմամբ՝ Հարավային Ադրբեջանի) նկատմամբ և ջանում էր ներքին
անջատողականություն հարուցել թյուրքալեզու
փոքրամասնության (իրանական ազերիների)
շրջանում [5, էջեր 110-114]: Էլչիբեյի օրոք
երկկողմ հարաբերությունների կտրուկ սրումն
ուղեկցվում էր իրանցի կամավորականների և
ԻԻՀ-ում ռազմական պատրաստություն անցած
ադրբեջանցի զինվորականների ձերբակալումներով և հարցաքննություններով [12, էջ 152]:
ԱԺՃ հակաիրանական քաղաքականությունը
փոխեց Թեհրանի մոտեցումը արցախյան հակամարտության նկատմամբ՝ այն դարձնելով
առավել հավասարակշռված։
Հաջորդ երկու տարիներին պատերազմը
ընթանում էր ԻԻՀ՝ գերազանցապես թյուրքախոս բնակչություն ունեցող շրջանների (Արևմտյան Ադրբեջան, Արևելյան Ադրբեջան և
Արդաբիլ) անմիջական հարևանությամբ, ինչը
հղի էր երկրի արտաքին անվտանգությանն ու
ներքաղաքական կայունության ուղղված վտանգներով [16, էջեր 107-108]: Հայկական ուժերին
հաջողվեց վերահսկողության տակ վերցնել ԻԻՀ
սահմանակից և նախկին ԼՂԻՄ-ի տարածքից
դուրս գտնվող մի քանի շրջաններ1, ինչն արժա-

1992-ի մարտին ԻԻՀ արտգործնախարարի
տեղակալ Մահմուդ Վայեզին ժամանեց Երևան
և իշխանություններին ներկայացրեց Բաքվի
հետ արդեն համաձայնեցված մի շարք դրույթներ։ Կողմերին առաջարկվում էր նախ
ժամանակավոր, ապա՝ մշտական զինադադարի
հաստատում, դիտորդների տեղակայում հրադադարը վերահսկելու և պայմանավորվածությունները պահպանելու համար, գերիների և
զոհերի փոխանակում, ԱՀ կողմից ԼՂ
նկատմամբ կիրառված տնտեսական պատժամիջոցների վերացում և դրան զուգահեռ՝
տեղահանվածների վերադարձի հանձնաժողովների ձևավորում, ԼՂ տրանսպորտի և
կապուղիների վերաբացում, ԼՂ-ին մարդասիրական օգնության ցուցաբերում և ԼՂ իրավական կարգավիճակի որոշման բանակցությունների ձեռնարկում [13, էջ 6]:
Հայկական կողմերը դրական էին վերաբերվում ԻԻՀ միջնորդությանը, սակայն լուրջ
վերապահումներ ունեին բանակցություններում
Արցախին տրվող սոսկ «դիտորդի» կարգավիճակի առնչությամբ. անընդունելի համարվեց
նաև Արցախի ադրբեջանական փոքրամասնությանը նույն կարգավիճակով օժտելու առաջարկը [1, էջ 42]։ Կարգավորման Թեհրանի
ջանքերը շարունակվեցին հետագա ամիսներին։
Մայիսի 7-ին ԻԻՀ նախագահ Ալի Աքբար
Հաշեմի Ռաֆսանջանին ԱՀ նախագահի պաշտոնակատար Յաղուբ Մամեդովը, ՀՀ նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ստորագրեցին
համատեղ հայտարարություն [4], որով պատրաստակամություն էին հայտնում դադարեցնել
ռազմական գործողությունները, ԵԱՀԽ և
միջազգային սկզբունքների համաձայն՝ հասնել
հակամարտության խաղաղ կարգավորման ու
բարիդրացիական հարաբերությունների հաստատման, շփման գծի երկայնքով տեղակայել
ԵԱՀԽ և իրանցի դիտորդներ [3, էջ 177]։
Սակայն պատերազմի հետագա ընթացքի,
մասնավորապես՝ 1992-ի մայիսին Շուշի բերդաքաղաքի ազատագրման արդյունքում կարգավորման այս փորձը ևս դատապարտվեց ձախողման։ Այս իրադարձություններից հետո ԻԻՀ
տարբեր քաղաքներում էթնիկ ազերի ուսանողները նախաձեռնեցին հակահայկական կարգախոսներով ցույցեր՝ կառավարությունից պահանջելով ընդունել ադրբեջանամետ կողմնորոշում և
պատերազմել հայերի դեմ [15, էջեր 195-196]:
Զուգահեռաբար ԱՀ ազգայնամոլական
ընդդիմությունը հասկանում էր, որ Շուշիի
կորուստը գործող կառավարությանը հեռացնելու և իշխանությունը նվաճելու հարմար պահ
էր ստեղծել։ Այդ նպատակին հասնելու համար
ԱԺՃ-ն հոխորտանքներ էր հնչեցնում նաև ԻԻՀ
հասցեին՝ նշելով, թե, իբր, մայիսի 7-ի հայտարարությունից առաջ նախագահ Ռաֆսանջանին
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1993-ի օգոստոսին հայկական ուժերի վերահսկողության
տակ են հայտվնում Վարանդայի (Ֆիզուլի) շրջանի մի
հատվածն ու Մեխակավանը (Ջաբրայիլ), հոկտեմբերին՝
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նացավ Թեհրանի հանդիմանությանը։ Ի հեճուկս
Բաքվի սպասումներին՝ Թեհրանն այդպես էլ
չմիացավ ՀՀ-ն տնտեսապես շրջափակելու
թուրք-ադրբեջանական քաղաքականությանը։
Երկկողմ հարաբերությունները կայունացան Հեյդար Ալիևի կառավարման շրջանում։
Ալիևը վարում էր արտաքին քաղաքականության
պրագմատիկ կուրս՝ ձգտելով կայուն հարաբերություններ հաստատել աշխարհաքաղաքական բոլոր կենտրոնների հետ, ուստի հրաժարվեց իր նախորդի ազգայնական ծայրահեղ
թյուրքականությունից և հակաիրանականությունից։
1993-ի հուլիսին Թավրիզում ԻԻՀ հոգևոր
առաջնորդ
Ալի
Խամենեին
քննադատեց
հայկական ուժերի կողմից Ակնայի (Աղդամ)
ազատագրման գործողությունը՝ նշելով, որ
«Հայաստանի կառավարությունն ու Ղարաբաղի
հայերը ճնշում են տարածաշրջանի մահմեդականներին»։ Իրանական մամուլը և հոգևորքաղաքական վերնախավը ևս քննադատության
արժանացրին Աղդամի ազատագրումը [2, էջ 16]։
Այս քայլը կարելի է համարել խորհրդանշանական ժեստ՝ ի պատասխան Ալիևի՝ ԻԻՀ
նկատմամբ առավել մեղմ և ոչ թշնամական
հռետորաբանությանը։ Քարվաճառի ազատագրումը ևս ԻԻՀ-ն որակեց «ագրեսիա» և ՀՀ-ից
պահանջեց զորքերն անմիջապես դուրս բերել
«գրավյալ տարածքներից»։ Թուրքիայի հետ
համատեղ նա ՄԱԿ-ի օրակարգ ներկայացրեց
874 և 884 բանաձևերը, որով դարձյալ հայկական
ուժերից պահանջվում էր «լքել Ադրբեջանի օկուպացված տարածքները» [12, էջ 190]: Բաքուն,
սակայն, բավարարված չէր իրանական կողմի
հայտարարություններով և դիվանագիտական
աջակցությամբ և ակնկալում էր, որ Թեհրանը
վերջապես կմիանա ՀՀ-ն շրջափակելու ծրագրին, ինչը, սակայն, տեղի չունեցավ։ Բայբուրդյանի կարծիքով՝ արցախյան հակամարտության շուրջ ԻԻՀ քաղաքականության մեջ շրջադարձ նկատվեց 1993-ի ամռանից հետո, ինչը նա
բացատրում է ԻԻՀ-ԱՀ հարաբերությունների
հարաճուն սրմամբ [2, էջեր 10-13]։ Թեհրանը շարունակում էր պաշտպանել միջազգային սահմանների անխաթարության սկզբունքը, սակայն
ՀՀ-ին և Արցախին այլևս չէր արժանացնում
կոշտ քննադատության [7, էջեր 18-21]:
1994-ին Ռուսաստանի միջնորդությամբ ՀՀ,
ԱՀ և ԼՂՀ ստորագրած զինադադարը ժամանակավորապես վերջ դրեց հակամարտության ռազմական փուլին։ ԻԻՀ փաստացի դուրս մնաց
հակամարտության կարգավորման պաշտոնական ձևաչափի՝ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի աշխատանքներից։

Ռամեզանզադեն առանձացնում է 1990ականներին ԻԻՀ միջնորդական ջանքերի
ձախողման հետևյալ պատճառները. ԵԱՀԽ-ն
աջակցություն չէր ցուցաբերում ԻԻՀ ներգրավմանը և ճգնաժամի վերաբերյալ որևէ քննարկում
այդպես էլ չծավալեց Թեհրանի հետ։ Տարածաշրջանի մի շարք երկրներում առկա էր այն
մտավախությունը, որ հակամարտությանը ներգրավվելու ԻԻՀ իրական նպատակը սեփական
շահերի և ազդեցության ամրապնդումն է։
Իրանական միջնորդությանը էապես խոչընդոտեց ԱՀ-ում ԱԺՃ և նրա առաջնորդ Էլչիբեյի
հակաիրանական քաղաքականությունը։ Հակամարտող կողմերը պատրաստ չէին շոշափելի
փոխզիջման, իսկ ԻԻՀ չուներ բավարար լծակներ
դա
նրանց
հարկադրելու
համար
[14]:
Հակամարտող կողմերի պատմական հիշողությունը, դեռ 20-րդ դարասկզբին ձևավորված
թշնամանքն ու փոխադարձ անվստահությունը
նվազեցնում էին համագործակցության և
երրորդ կողմի միջնորդության արդյունավետությունը [13, էջեր 5-7]: 1992 թվականի ԻԻՀ-ԱՀ-ՀՀ
բանակցություններից, ըստ էության, դուրս էին
մնացել արցախյան իշխանությունները, ինչը
նվազեցնում էր այդ ձևաչափի հաջողության
հնարավորությունները [1, էջեր 43-44]։
ԱՀ-ը ձգտում էր խորացնել տնտեսական և
ռազմաքաղաքական
հարաբերությունները
Թուրքիայի, Իսրայելի, Պակիստանի, Սաուդյան
Արաբիայի և ԱՄՆ-ի հետ, և գիտակցելով
վերջիններիս ոչ բարեկամական հարաբերությունները ԻԻՀ հետ՝ զգուշանում էր տարածաշրջանում նրա ազդեցության հնարավոր ընդլայնումից։ Բաքուն փորձում էր հիմնահարցը
տեղափոխել ՄԱԿ-ի Գլխավոր Ասամբլեայի և
միջազգային այլ կազմակերպությունների տիրույթ, կարգավորմանը ներգրավել իր դաշնակից
Թուրքիային, մինչդեռ ՀՀ-ն ձգտում էր պահպանել կարգավորման հիմնական՝ ԵԱՀԿ Մինսկի
խմբի համանախագահության ձևաչափը։ Հակամարտող պետությունների այդ մոտեցումները
հակասում են ԻԻՀ տարածաշրջանային քաղաքականության կարևոր սկզբունքին, այն է՝ կարգավորման գործընթացին թույլ չտալ արտատարածաշրջանային ուժերի միջամտությունը։
Իրանական միջնորդության համար բարենպաստ չէր նաև միջազգային իրադրությունը։
Ռուսաստանը տարածաշրջանը դիտարկում էր իր
առանձնահատուկ շահերի ոլորտ և չէր ցանկանում
հիմնական միջնորդի իր դերը զիջել որևէ այլ տերության, ուստի որևէ կերպ չնպաստեց Թեհրանի
միջնորդական աշխատանքներին [10, էջեր 13-14]։
Թեհրանի հետ ունեցած սուր տարաձայնությունների պատճառով Վաշինգտոնը ևս փորձում էր
նրան ամեն կերպ դուրս մղել կարգավորման
գործընթացից [10, էջեր 12-14]: Ազիզիի և
Համիդֆարի գնահատմամբ՝ տարածաշրջանում
ԻԻՀ դերի և ներգրավվածության վերելքներն ու

Կովսականի (Զանգելան) շրջանն ու Հորադիզ քաղաքը։
Տե՛ս [22]:
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անկումները հիմնականում պայմանավորված են
եղել նրա արտաքին քաղաքականության վրա
ազդող ներքին և արտաքին գործոններով, ուստի
ԻԻՀ կոնկրետ ռազմավարություն չի ունեցել ղարաբաղյան հակամարտության և նույնիսկ Հարավային Կովկասի՝ որպես իր առանձնահատկություններով առանձին տարածաշրջանի համար [6,
էջեր 182-183]: Չնայած միջնորդական ջանքերի
ձախողմանը՝ պատերազմի ընթացքում իրանական
կողմին հաջողվեց մի քանի անգամ, թեկուզ կարճ
ժամանակով, դադարեցնել ռազմական գործողությունները և իրականացնել մարդասիրական
աշխատանք [7, էջ 18]:
Ադրբեջանի անկախացումից մինչ օրս արցախյան հիմնախնդիրը շարունակում է լինել ԱՀ՝
ԻԻՀ նկատմամբ ունեցած անվստահության գլխավոր աղբյուրներից մեկը [8, էջ 300]: ԻԻՀ-ն պաշտոնական մակարդակով ճանաչել և ճանաչում է ԱՀ
տարածքային ամբողջականությունը, սակայն այդ
հանգամանքը չի խոչընդոտել ՀՀ-ի հետ բարեկամական հարաբերությունների հաստատմանը
[9]։ Ի հեճուկս Բաքվի ակնկալիքների՝ Թեհրանն
այդպես էլ որևէ «պատժամիջոց» չկիրառեց ՀՀ-ի
դեմ, այլ, ընդհակառակը, հետևողականորեն
ընդլայնեց նրա հետ քաղաքական և տնտեսական
համագործակցությունը [20]։
Արցախյան առաջին պատերազմից հետո
ադրբեջանական հետպատերազմական խոսույթում ամրապդնվում էր այն մտայնությունը, թե իբր
ԻԻՀ վճռորոշ դերակատարում է ունեցել «իր
տարածքների գրավման» հարցում։ Ադրբեջանական մամուլն ու քաղաքական ուժերը ԻԻՀ-ին
կշտամբում էին իբրև թե ԱՀ կայունությունը
խաթարելու, Շուշին և Լաչինը (Բերձոր) «գրավելու» հարցում հայերին օժանդակելու, ընդդեմ ԱՀ
ռուս-հայկական դաշինքին միավորվելու և հակաթյուրքական Մոսկվա-Երևան-Թեհրան առանցք
ձևավորելու համար։ Թեհրանում 1994-1988թթ. ԱՀ
դեսպան Ալիյար Սաֆարլին հայտարարում էր, թե,
իբր, ԻԻՀ զինյալ ջոկատներ էր նախապատրաստել
ԱՀ ներխուժելու և քաղաքացիական պատերազմ
հրահրելու համար, իսկ ՀՀ-ն էլ իբրև թե համաձայնել էր այդ ջոկատներին տարածք տրամադրել
Արցախում [2, էջ 25]։
Հերքելով ԱՀ-ում տարածված այդ մտայնությունները՝ ԻԻՀ Խորհրդարանի Ազգային անվտանգության հանձնաժողովի անդամ Մանսուր
Հաղիղաթ Պուրը բերել է ԻԻՀ՝ 1992-94 ժամանակահատվածում ԱՀ-ին ցուցաբերած մարդասիրական և ռազմական օժանդակությունը վկայող
փաստեր։ Դրանց թվում են նաև Հեղափոխության
Պահապանների և իր՝ Մանսուրի՝ ադրբեջանցիներին տրամադրված խորհրդատվական և ռազմական աջակցությունը և շուրջ 2.000 աֆղան վարձկանների տեղափոխումը արցախյան ռազմադաշտ՝ հայկական ուժերի դեմ պատերազմելու
համար [5, p.-131]։ 1994 թվականի զինադադարից
տարիներ հետո իրանցի կրոնական և քաղաքական
մի շարք գործիչներ իրենց ելույթներում բացահայտել են այլ փաստեր ԻԻՀ՝ պատերազմի թեժ

դրվագներում ԱՀ-ին ցուցաբերված ռազմական
օգնության վերաբերյալ։ ԱՀ-ին ցուցաբերված
զգալի աջակցության վերաբերյալ առանցքային է
ԻՀՊԿ նախկին հրամանատար Մոհսեն Ռեզայիի
հայտարարությունն առ այն, որ ինքն անձամբ է
հրամայել գնահատել իրադրությունն ու ադրբեջանական բանակի պատրաստության մակարդակը
պատերազմի տարիներին և համակարգել իրանցի
բազմաթիվ զինվորականների մասնակցությունը
գործողություններին:
Եզրակացություն
Ադրբեջանի կողմից արցախյան առաջին
պատերազմի հրահրումն Իրանին առաջարդել էր
անվտանգային մարտահրավերների նոր համախումբ, որի չեզոքացման նպատակով էլ ԻԻՀ-ն
ստանձնել էր հակամարտության ակտիվ միջնորդի
դերակատարում։ Հակամարտության կարգավորման իր ծրագրում ԻԻՀ-ն մեծ տեղ էր հատկացնում
միջազգային իրավունքին՝ հիմնվելով ՄԱԿ-ի և
ԵԱՀԿ-ի հիմնարար սկզբունքների վրա, փորձում
էր պահպանել տարածաշրջանի ռազմավարական
հավասարակշռությունն ու հնարավորինս սահմանափակել արտաքին դերակատարների միջամտությունը տարածաշրջանի հիմնախնդիրներին։
Հակամարտության վերաբերյալ իրանական
դիրքորոշման վրա անդրադառնում էր նաև ԻԻՀԱՀ հարաբերությունների՝ տվյալ պահին գոյություն ունեցող վիճակը։ Մութալիբովի կառավարման շրջանում ԱՀ-ն ԻԻՀ-ից ստանում էր
դիվանագիտական, տնտեսական և ռազմական
նշանակալի աջակցություն, մինչդեռ նրա հաջորդի՝
Էլչիբեյի հակաիրանական քաղաքականության
արդյունքում
Թեհրանը
կրճատեց
ԱՀ-ին
ցուցաբերվող օգնությունն ու հակամարտության
վերաբերյալ ստանձնեց առավել հավասարակշռված մոտեցում։ Հեյդար Ալիևին հաջողվեց
նվազեցնել լարվածության մակարդակը ԻԻՀ հետ
հարաբերություններում, սակայն, ի հեճուկս
Բաքվի
սպասումների,
ԻԻՀ-ն
չմիացավ
Հայաստանը շրջափակելու թուրք-ադրբեջանական
քաղաքականությանը։
Իրանը գիտակցում էր, որ Հարավային
Կովկասում առաջացած ուժային վակուումը
հաջորդ տասնամյակներում դառնալու է նաև
արտատարածաշրջանային
երկրների
շահերի
բախման առարկա, ուստի փորձում էր կանխել
տարածաշրջանից դուրս գտնվող պետությունների,
մասնավորապես՝ ԱՄՆ-ի և նրա դաշնակիցների
ներգրավումն այդ հակամարտությանը։ Հակամարտության էսկալացիայի և պատերազմի
վերսկսման դեպքում տարածաշրջանը «դոմինոյի
էֆֆեկտով» կարող էր լիովին ապակայունանալ և
վերածվել մեծ ռազմադաշտի՝ դրանից բխող բոլոր
աննպաստ հետևանքներով։ Ահա թե ինչու
Թեհրանը մշտապես ձգտել է պահպանել
ռազմավարական
հավասարակշռությունն
իր
հյուսիսային
հարևանների՝
Հայաստանի
և
Ադրբեջանի միջև, վարել հնարավորինս չեզոք և
պրագմատիկ արտաքին քաղաքականություն։
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Հայաստանի Հանրապետությունում էլեկտրոնային արդարադատության զարգացման
հեռանկարները
Հակոբջանյան Արման Վ.
«ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ ԵՎ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐ» ՍՊԸ, իրավաբան (Երևան, ՀՀ)
arman.hakobjanyan20@gmail.com
Ամփոփագիր. Աշխարհում և Հայաստանի Հանրապետությունում 2020 թվականին տարածված «COVID-19»
կորոնավիրուսային հիվանդության պանդեմիան լուրջ մարտահրավեր էր Հայաստանի Հանրապետությունում
գործող էլեկտրոնային արդարադատության համակարգի համար: Հայաստանի Հանրապետության դատական
իշխանության արձագանքը համավարակին, կիրառված միջոցները մի շարք դեպքերում հակասեցին գործող
իրավակարգավորումներին, կիրառված լուծումների շրջանակներում հնարավոր չեղավ ապահովել
համապատասխանությունը մի շարք իրավական սկզբունքների և արդար դատական քննության իրավունքի
բաղադրատարրերի (տվյալ խնդիրները առավել մանրամասն կներկայացվեն սույն աշխատանքի երկրորդ գլխի
շրջանակներում): Համավարակը ցույց տվեց, որ կարող են առաջանալ իրավիճակներ, երբ էլեկտրոնային
արդարադատության պատշաճ համակարգի առկայությունը կունենա կենսական նշանակություն անձի` արդար
դատական քննության իրավունքի երաշխավորման համար: Սույն գիտահետազոտական աշխատանքում
անդրադարձ է կատարվել էլեկտրոնային արդարադատության ներկայումս առկա տեսագործնական
հիմնախնդիրներին, մարտահրավերներին, ինչպես նաև ներկայացվել են մի շարք առաջարկներ կապված
Հայաստանի Հանրապետությունում էլեկտրոնային արդարադատության ներդրման հետ:
Աշխատանքում ներկայացվել է էլեկտրոնային արդարադատության ներդրման առնչությամբ առկա միջազգային
փորձը, վեր են հանվել մի շարք խնդիրներ, որոնք առկա են Հայաստանի Հանրապետությունում ներկայումս
գործարկված` էլեկտրոնային արդարադատության համակարգի շրջանակներում, առաջարկվել են մի շարք
լուծումներ առկա խնդիրների առնչությամբ:
Աշխատանքի շրջանակներում ներկայացվել են Հայաստանի
Հանրապետությունում
քրեական,
քաղաքացիական և վարչական արդարադատության համակարգերում թվային տեխնոլոգիաների էվոլյուցիայի
հնարավոր ուղղությունների ուրվագծումը, էլեկտրոնային արդարադատության զարգացման հնարավոր
հեռանկարները, մի շարք ուղղություններ, որոնց պահպանումը, գտնում ենք, առաջնային նշանակություն ունի
Հայաստանի Հանրապետությունում էլեկտրոնային արդարադատության պատշաճ համակարգի ներդրման
համար:
Հանգուցաբառեր՝ էլեկտրոնային արդարադատություն, քրեական արդարադատության միասնական
էլեկտրոնային հարթակ, արդար դատական քննության իրավունք, «DataLex» դատական տեղեկատվական
համակարգ, դատավարական փաստաթղթեր, հեռավար դատական նիստ:

Перспективы развития электронного правосудия в Республике Армения
Акобджанян Арман В.
''ВАРДАНЯН И ПАРТНЕРЫ'' ООО, юрист (Ереван, РА)
arman.hakobjanyan20@gmail.com
Аннотация. В Мире и в Республике Армении распространение коронавируса (COVID-19 ) в 2020 году стало
серьезным испытанием для системы электронного правосудия в Республике Армения. Реакция судебной власти
РА на пандемию инфекции, применяемые в ряде случаев меры противоречили действующим правовым нормам,
в рамках применяемых решений не удалось обеспечить соблюдение ряда правовых норм - принципы и
компоненты справедливого судебного разбирательства (эти вопросы будут представлены более подробно)
Пандемия показала, что могут возникать ситуации, когда наличие надлежащей системы электронного
правосудия будет иметь жизненно важное значение для обеспечения права человека на справедливое судебное
разбирательство. В данной исследовательской работе рассматриваются текущие видеопрактические проблемы
и вызовы электронного правосудия, а также ряд предложений, связанных с внедрением электронного
правосудия в Республике Армения.
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В статье представлен существующий международный опыт внедрения электронного правосудия, выявлен ряд
проблем, существующих в рамках действующей системы электронного правосудия в Республике Армения, и
предложен ряд решений существующих проблем.
В рамках работы намечаются возможные направления развития цифровых технологий в системах уголовного,
гражданского и административного правосудия в Республике Армения, возможные перспективы развития
электронного правосудия, ряд направлений, сохранение которых мы считают, имеют первостепенное значение
для внедрения надлежащей системы электронного правосудия.
Ключевые слова: электронное правосудие, единая электронная платформа для уголовного правосудия, право
на справедливое судебное разбирательство, судебная информационная система «DataLex», судебные
документы, удаленное судебное слушание

As the judiciary is a key component of
democracy, e-justice is a significant factor in edemocracy. The main purpose of it is to improve the
efficiency of the judiciary for the quality of justice.
Access to justice is one of the factors to ensure
accessibility of democratic institutions and
processes [8].
In terms of the introduction of e-government in
the judiciary - the establishment of e-justice, the
Republic of Armenia significantly yields not only
European but also regional countries. As noted by
lawyer G. Ghazinyan. "It simply came to our notice
that one of the most conservative and stable
branches of Soviet law, the criminal trial, has ceased
to exist because of new objective circumstances and
it needs a lot of flexibility" [13]. Agreeing with the
above-mentionedopinion, we believe that the current
level of development of digital technologies has
created trends in the gradual introduction of digital
technologies within civil justice. In this context,
criminal justice cannot refrain from the introduction
and use of digital technologies, so we consider it
necessary to address firstly the prospects for the
introduction of digital technologies in criminal
justice.
We consider that by studying the international
experience of the introduction of digital
technologies within the framework of criminal
justice, revealing the existing problems of the
system of criminal justice of the Republic of
Armenia that can be solved by introducing
appropriate e-justice tools, we can outline the
prospects for the introduction of digital technologies
in the Republic of Armenia and submit a number of
proposals.
The Republic of Singapore operates the
"ICMS" electronic system, which is connected to all
state bodies of the Republic of Singapore involved
in the criminal justice system [3]. The state
authorities can use this system to investigate the
case without going to court or sending letters by
mail. With the help of the system, it is possible to
submit applications to the court, to receive originals
of court decisions [1]. We consider that such a
procedure of document circulation within the
framework of criminal justice is especially useful, as
criminal justice is where all the state bodies are

Introduction. In the context of modern
developments in the introduction of information
technologies in public and political life, the need for
the penetration of e-government in the system of
public power is openly outlined. From this point of
view, the justice system at least cannot be isolated
and not to be part of the overall process. The
judiciary of the Republic of Armenia has not made
the transition to a proper e-justice system.
According to the annual report of the Supreme
Judicial Council, published in 2019 within։ "There
is an awareness that in the current level of human
digitalization and the development of information
technologies, it is impossible to ensure the
efficiency and accessibility of the judiciary without
the introduction of modern e-justice, automated
judicial management programs. Radical and
systemic transformation is an urgent need in that
regard. The creation of a unified e-justice platform,
the provision of access to electronic databases, the
modernization of the framework of the judicial-legal
reform strategy of the Republic of Armenia for
2019-2023 are defined as a strategic direction.
Within the framework of this work, various
theoretical sources were studied; Armenian and
foreign literature, and the RA Criminal Procedure,
Civil Procedure and Administrative Procedure
Codes were analyzed.
The purpose of this research is to put forward
systematic guidelines for the implementation of ejustice in the Republic of Armenia, to bring e-justice
to life as well as solve current issues related to the
scientific-practical orientation and outline the
prospects for the development of e-justice in the
Republic of Armenia.
Content. The definition of "e-Justice" is given
in the Council of Europe recommendation CM/Rec
(2009) about "e-Democracy". In the framework of
Recommendation CM / Rec (2009), in particular, eJustice, in the framework of the administration of
justice, the use of communication and information
technologies by all stakeholders in the judiciary are
aimed to improving the quality of public service,
especially for individuals and organizations. It
includes electronic communication, data exchange,
as well as access to court information.
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process for conducting a search. With the
introduction of a unified system, it will be possible
to carry out all document circulation electronically
within the framework of criminal justice, which will
obviously have a positive impact on guaranteeing a
person's right for a fair trial andensuring the
efficiency and accessibility of criminal justice.
As for the civil-administrative justice systems,
we find that the main perspective for the
development of e-justice is the introduction of
common electronic platforms for communication
and document circulation, which should carry out
the following functions:
1. Ensuring document circulation within the
framework of the court case. RA Civil Procedure
Code և The RA Administrative Procedure Code
provide for the possibility of submitting documents
electronically within the framework of a court case
[10; 11]. However, this opportunity is not
guaranteed and realized in practice, as the relevant
sections on the Datalex.am website do not function.
We propose to introduce a so-called data room for
each civil-administrative court case, as a result of
which it will be possible to circulate documents in a
single data center within each court case, which will
include all the information related to the case.
Regarding the security of such a system, we believe
that access to the mentioned data rooms should be
given only through using of the identification card
and the appropriate reader. The system can also
have an additional positive impact on security of
judicial documents by providing cloud storage,
which eliminates the risk of accidental loss or
damage to physical copies of documents (if there are
any).
We consider that the procedure of electronic
submission of documents should be mandatory for
the representatives of the state and local selfgovernment bodies, legal entities, individual
entrepreneurs, and the advocate-representatives of
the parties of the case, based on the presumption
that the latter should be ready to use digital
technologies,. As envisaged in the Republic of
Singapore [14], the submission of documents on
paper can be permitted in exceptional cases -based
on a relevant petition. Moreover when dealing with
the case of physical entities, the possibility of
electronic submission of documents should be
presented within the framework of the court session
or with the relevant notification - with an offer to
switch to the given system. In cases where the
documents will be submitted to the court in paper
form, they must be scanned and entered in the
appropriate data room.
Such procedure of document circulation will
undoubtedly increase the efficiency of the courts
within the framework of civil-administrative justice,

required to be most operative in order to ensure the
constitutional rights of individuals.
We believe that the introduction of such
systems is possible not only in developed countries
like the Republic of Singapore, but also in
developing countries, which is confirmed by the
example of the Republic of Rwanda. The Judicial
System of the Republic of Rwanda has been using
the Integrated Electronic Case Management System
(IECMS) since 2015-2016, which currently serves
as a single center for all bodies involved in the
justice system of the Republic of Rwanda. Under
criminal justice, the system stores all the
information related to the case from the moment a
person is arrested until the sentence is served,
making that information available to all authorities
involved [6]. Using the system, the bodies involved
in criminal justice have the opportunity to circulate
documents electronically which we believe is of
primary importance within the framework of
criminal justice to ensure the efficiency of the
bodies involved.
We believe that the introduction of a unified
electronic platform within the framework of
criminal justice in the Republic of Armenia can be a
solution to a number of problems, making the work
of both state bodies and justice beneficiaries easier.
We propose to introduce a unified electronic
platform of criminal justice in the Republic of
Armenia, within the framework of which all
relevant state bodies will be involved: courts, law
enforcement bodies. The parties of judicial cases
and their representatives will have access to the
platform as well. The system should enable the
submission of applications, motions and other types
of documents in criminal cases electronically, which
will significantly contribute to the efficiency of
criminal justice.
The search investigation can be an evident
example of the above-mentioned, as the promptness
of this proceeding has paramount importance for the
whole criminal case. Delays in the process of search
investigation are inadmissible as they can make this
operation meaningless. According to Article 225,
Part 3 of the RA Criminal Procedure Code, the
search of the apartment is carried out only by a court
decision [9]. However, even though the nature of
this investigational operation demands immediate
actions, there is no possibility to submit the motion
electronically. Submitting a petition by hand or by
mail is very time consuming, while promptness is
paramount importance in this case. With the
introduction of a unified electronic system, it will be
possible to submit a petition to the court
electronically, to receive the relevant decision from
the court in the same way, which will significantly
reduce the time of the court decision-making
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present the person has to submit a relevant motion
to get acquainted with the case file, wait for the
motion to be granted and to get acquainted with the
case file in the administrative building of the court
only after that, in case of launching a data room, the
person entitled to access the data room of a specific
case will have the opportunity to get acquainted
with the available documents and the whole history
of the court case within the framework of the
electronic submission platform.
The court records will be stored in the database,
the person will be able to download the records of
the court hearings by making an electronic payment,
while currently the person must make a
corresponding payment, visit the court building and
receive the court minutes on a CD-ROM. when
some modern computers do not even have the
ability to read such obsolete disks.
Based on all the above, we think that taking
into account the current level of development of
digital technologies, the implementation of the
submitted proposals will significantly contribute to
the efficiency, convenience and accessibility of
justice - helping to guarantee the right to a fair trial.
Conclusion. Thus, we offer։
1. Requirement of the possibility of holding
remote court hearings within the framework of the
RA Administrative Procedure Code and the RA
Criminal Procedure Code.
2. Introduce a unified system for the criminal
justice system, which will include all the state
bodies involved in criminal justice, through which,
among other things, it will be possible to carry out
electronic document circulation, which will
significantly reduce the duration of criminal justice.
3. Introduction of a "data room" system in
civil-administrative justice systems, which will
enable electronic document circulation, will be a
platform for video-audio communication and data
archive.

which is of primary importance in such proceedings
as family cases, cases on return of a child illegally
transferred or detained in the Republic of Armenia,
cases on protection of suffrage, etc.
2. Conducting remote court hearings using
video and audio telecommunications. We believe
that the remote conduct of court hearings should be
used as a permanent opportunity, saving the time
and resources of the participants in the case.
Currently, the procedure for conducting remote
court hearings within the framework of the RA Civil
Procedure Code does not define the software
through which remote court hearings should be
conducted. We consider that the possibility of
remote court hearings should be technically
provided in the data room created for each court
case, which will be a solution to a number of
problems arising in connection to remote court
hearings.
Thus, first of all, the security of video and
audio communication will be ensured. Currently,
video and audio communication within the
framework of court hearings in the Republic of
Armenia is carried out through private platforms "Skype", "Zoom", etc [12]. At present, the
authorities of a number of states - private
organizations - prohibit the use of such platforms in
official relations for security reasons [2; 4; 5; 7].
Agreeing with the existing concerns, we believe that
the best solution to this problem is the
implementation of video-communication through a
state-developed system, which will be embedded in
the existing data room for each case.
On the other hand, during the remote court
hearings within the data room, the rights of the
parties related to the submission of written
documents must be and can be ensured. Based on
the fact that the data room should provide the
opportunity to submit documents, court participants
will have the opportunity to submit motions,
evidence, and other written documents during the
remote court hearing. This, however, is not possible
during the remote court hearings currently
conducted through private platforms.
The introduction of the mentioned system will
also be the final solution to the problem of
identifying the person within the framework of the
remote court session, as the person can present the
identity document during the court session through
the data room. An additional security measure for
identification is the fact that it will be possible to
access the system only through the identification
card andthe appropriate reader.
3. Data archive. The proposed platform will
also be an archive of court cases, providing an
opportunity to get acquainted with the materials of
the case without the need to go to court. While at
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Аннотация. В 1918 году часть спасшегося от геноцида армянского народа, веря в обещания Антанты, в 1919г.
начал возвращаться в свои родные очаги Киликии. однако, следуя своим политическим и экономическим
интересам, последний не только нарушил эти обещания, но и пожертвовал Киликию кемалистской Турции.
Несмотря на все это и протурецкую политику, проводимую французскими властями, киликийские армяне
попытались самоорганизоваться и защитить свое физическое существование, честь и имущество от нападений
турецких и курдских бандформирований, однако силы были очень сильны и сильны. они были неравными, и
они вынужденно покинули Киликию и обосновались в соседних странах.
Ключевые слова: Киликия, эмиграция, мировая война, политическое положение, национальная жизнь,
самооборона, Национальный союз, партия, национальная делегация, полномочный представитель

Political Situation and National Life in Cilikia in 1918-1920
Sargsyan Suren T.
Doctor of Historical Sciences, Professor, Leading Researcher, Institute of history of NAS RA (Yerevan, RA)

sargsyansuren@yandex.ru
Abstract. Resume In 1918, part of the Armenian people who escaped the genocide, believing in the promises of the
Entente, began to return to their native centers of Cilicia in 1919. However, following his political and economic
interests, the latter not only broke these promises, but also donated Cilicia to Kemalist Turkey.
Despite all this and the pro-Turkish policy pursued by the French authorities, the Cilician Armenians tried to organize
themselves and protect their physical existence, honor and property from attacks by Turkish and Kurdish gangs, but the
forces were very strong and strong. they were unequal, and they were forced to leave Cilicia and settle in neighboring
countries.
Keywords: Cilicia, emigration, world War, political situation, national life, self-defense, National Union, party,
national delegation, plenipotentiary representative.

դուրս բերելու որոշմանը և անհիմն հավատ
ընծայելով Անտանտի տված խոստումներին`
1919թ. սկսեց վերադառնալ Կիլիկիայի իրենց
հայրենի օջախները և վերականգնել ավերված
տներն ու մոխիրների մեջ թաղված մյուս
շինությունները:
1919 թ. հունվարին բացվեց Փարիզի վեհաժողովը, որտեղ ակնհայտ դարձավ Անտանտի
երկրների Թուրքիան միմյանց մեջ բաժանելու
մտադրությունը: Եթե Մուդրոսի զինադադարը
հիմք դրեց Օսմանյան կայսրության փլուզմանը,
ապա Փարիզում այն վերջնականապես կործանվում էր: Սակայն դրան զուգահեռ, ինչպես 1919
թ. դեկտեմբերի 5-6-ին Մ. Քեմալի հետ հանդիպման ժամանակ նշել է Ժ. Պիկոն (այսինքն`

Նախաբան
1918 թ. օգոստոսի 30-ին Մուդրոս նավահանգստում, անգլիական «Ագամեմնոն» հածանավում զինադադարի պայմանագիր ստորագրվեց Թուրքիայի և Անտանտի դաշնության միջև:
Դրանով Առաջին աշխարհամարտն ավարտվեց:
Աշխարհի ժողովուրդներն ազատ շունչ քաշեցին
և անդառնալի կորուստների ցավը սգալով`
ձեռնամուխ եղան ավերված քաղաքներն ու մյուս
բնակավայրերը շենացնելու գործին: Բնակչության թվի հետ համեմատած ամենամեծաքանակ
զոհեր տված հայ ժողովրդի ցեղասպանությունից հրաշքով փրկված մի հատվածը, վստահելով
զինադադարի պայմանների 16-րդ հոդվածով
նախատեսված թուրքական զորքերի Կիլիկիայից
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Ֆրանսիան), ինքը կողմնակից է «Միջին
Արևելքում, թուրքական մեծամասնություն կազմող
հատվածում ուժեղ և անկախ թուրքական պետություն հիմնելուն» [12, էջ 978]: Այս երկակի խաղերից անտեղյակ և գաղափար չունենալով անգամ,
թե ինչ նոր աղետների են հանդիպելու և կարծելով, թե փորձությունների ժամանակներն
ավարտվել են, միամիտորեն հավատալով դաշնակիցներին` կիլիկիահայերը զանգվածաբար
սկսեցին վերադառնալ հայրենի եզերքներ:
Նրանք ամեն ինչ անում էին իրենց ավերված ու
թալանված, ոտնակոխ արված բազմաչարչար
հայրենիքը վերստին շենացնելու և բարեկեցիկ ու
ապահով կյանք ստեղծելու համար: Արդյունքում`1919-1920 թթ. Ռ. Սակայանի տվյալներով
Կիլիկիայի 500 հազար ազգաբնակչության 150160 հազարը հայեր էին, 100 հազարը` թուրքեր,
120 հազարը` արաբ-անսարիներ և այլք [13, էջ
86]:
Այստեղ զինակալած «Անտանտի ոգեշնչող
տերության»` Անգլիային 1919 թ. սկզբներին
փոխարինեց Ֆրանսիան: Այդ երկրի վարչական
վերահսկողության
ղեկավար
գնդապետ
Բրեմոնը1 ժամանելով Կիլիկիա հայտարարեց, որ
ազատագրված Կիլիկիայում հայերը պետք է
«տեր դառնան իրենց երկրին: Մենք պիտի
առաջնորդենք զիրենք, մինչեւ որ անոնք աճին և
սկսին ինքզինքնին կառաւարելու գործին հաջողիլ»
[14, էջ 210] և քանի որ «ինքնավարութիւն պիտի
ունենան, պէտք է այժմէն պատրաստէք վարչագէտ
մարդիկ երկրին վարչութիւնը ձեռք առենելու
համար» [37, թիվ 46, 3 հունիսի 1919]: Դա
առաջացնում է Կիլիկիայի 60 հազար թուրքերի
բուռն դժգոհությունը, որոնք հենց այդ ժամանակից սկսեցին պատրաստվել հայերի դեմ
պայքարի: Նրանք առավել աշխուժացան, երբ
անգլիացի գեներալ Մեջը, ֆրանսիացի գնդապետ Փիոփափը և Սսի կառավարիչ Թեյարդան
հայտնեցին,
որ
զինուժի
պակասության
պատճառով անհնար է Կիլիկիայի բալոր բնակավայրերը ներառել գրավման գոտու մեջ և
կայազոր թողնել այնտեղ [15, էջ 178]:
Այդ ամենի արդյունքում 1920 թ. սկզբներին
«Հայկական Հանրապետութեան սահմաններէն
դուրս ապրող լիահոծ հայութեան միակ կեդրոն»2
Կիլիկիայում ապրող ավելի քան 150 հազար
հայությունը գտնվում էր շատ ծանր վիճակում.
«…ամենքն ալ հալ ու մաշ ու կմախքացած, գտան
դաշտերը, տուներնին քար ու քանդ ի հիմանց…իսկ

կարոտությունն ու չքավորությունը միշտ անբաժան
մնաց…Ահա այս է վերապրող հայության
բարոյական, նյութական, կրթական և կրոնական
վիճակին իսկական կամ համանման պատկերը» [1,
ց. 2, գ. 2046, թ. 3]: Ընդհանուր առմամբ ներգաղթից հետո կիլիկիահայերի վիճակն իրենից
շատ տխուր պատկեր էր ներկայացնում [3, ց. 1,
գ. 811, թթ. 6-15]. ծայրահեղ թշվառություն,
սննդի և հագուստի պակաս, անապահով,
անորոշ վիճակ. «Տարագրեալները կը հասնին հոս
շարան-շարան ամէն օր` չափազանց խեղճ վիճակի
մէջ: Անոնց երևոյթը շատ սրտակեղեք է:
Ոտքերնին բոպիկ, հագուստները կտոր կտոր
եղած, գլուխնին մերկ կը հասնին հոս շարունակ:
Չորս տարուան տառապանքը զանոնք կմախքի
վերածած է: Անոնց աչքերը փոսացած, ծունկերը
դողդողուն ու կուրծքը անկարող վեր պահելու
համար անոնց մեռելացած մարմինը» [3, ց. 1, գ.
87, թթ. 1-3]: Եվ այս բոլորին մէջ` փոխանակ
համերաշխ և համագործակցական շինարար
աշխատանքի,
ներքին
ջլատիչ
պայքար,
պառակտում կար» [16, էջ 332]:
Տեղում հաստատված ֆրանսիական վարչությունը որևէ գործուն միջոց չձեռնարկեց
հայերի անվտագությունն ապահովելու և
թշվառությունը հաղթահարելու համար: Ավելին,
«ալժերացի պահակներ այնքան յառաջ գացեր են
իրենց վատթար վարմունքին մէջ, որ մինչեւ անգամ
կ'արգիլեն տեղացի հայերուն իրարու հետ հայերէն
լեզուով խօսելու, բան մը որ շուն թուրքը 500
տարիներէ ի վեր չէր յաջողած» [3, ց. 1, գ. 809, թ.
5]: Խնդիրը նրանում էր, որ Անգլիան Օսմանյան
կայսրությանը հաղթելուց հետո ձեռնամուխ
եղավ նրա մասնատման գործին: Դրան
հակառակ, Ֆրանսիան ձգտում էր պահպանել
Թուրքիայի ինքնուրույնությունը: Պատճառը
ֆրանսիական կապիտալի կենսական շահագրգռվածությունն էր և գերիշխող դիրքը թուրքական տնտեսությունում: Այսպես, Օսմանյան
պարտքի 60,31 տոկոսը (2.454.417.377 ֆրանկ)
բաժին էր ընկնում Ֆրանսիային, մինչդեռ
Անգլիային` միայն 14,9 տոկոսը (577.499,281
ֆրանկ) և Գերմանիային` միայն 14,19 տոկոսը
(867,583,506 ֆրանկ) [32, էջ 402]: Ֆրանսիան
նաև առավելություն ուներ Անգլիայի ու
Գերմանիայի նկատմամբ մասնավոր ձեռնարկություններում ներդրած կապիտալներով. Դրանք
կազմում էին 50, 58 տոկոսը, երբ Անգլիայինը և
Գերմանիայինը համապատասխանաբար կազմում էին 14,36 և 35,06 տոկոսը [33, էջ 475-476]:
Այսինքն` ինչպես իրավացիորեն նշել է Բեռլինում
թուրքական նախկին դեսպան Մուխթար
փաշան. «Ֆրանսիայի քաղաքականությունը Թուրքիայի նկատմամբ պայմանավորված էր նրա
դրամատերերի բուռն ցանկություններով» [34]:
Ավելին, Ֆրանսիայի շահերը Թուրքիայում
և, մասնավորապես, Կիլիկիայում, չէին սահմա-

1

Գնդապետ Էդուարդ Բրեմոն (1968 - 1948, Փարիզ)`
ֆրանսիացի սպա, հետագայում` գեներալ: 1919 թ. Հունվարից մինչև 1920 թ. սեպտեմբեր եղել է Կիլիկիայի ֆրանսիական վարչական վերահսկողության ղեկավարը:
2
Մուշեղ արքեպիսկոպոսի տեղեկագիրը Կիլիկիայի քաղաքական իրավիճակի, Ֆրանսիայի վարած հակահայ քաղաքականության և հայկական կոտորածի մասին, [3, ց, 1, գ.
817, թթ. 19-39]:
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նափակվում սոսկ տնտեսական ոլորտով, այլ
ընդգրկում էին նաև քաղաքական ու կրթամշակութային ազդեցության ոլորտները (ֆրանսերենը դարձել էր երկրորդ լեզու մտավորականության համար, 1914 թ. Թուրքիայում գործում
էին 500 ֆրանսիական դպրոցներ [17; 35, էջ 145146]): Ակնհայտ էր նաև, որ 1914-1918 թթ.
պատերազմը չխարխլեց այդ խորը և կայուն
համերաշխության հիմքերը. Ֆրանսիան առժամանակ թեքվելով դեպի անգլո-սաքսոնական
թևը, հետագայում ևս վերադարձավ Թուրքիայի
հետ բարեկամությանը:
Հենց այդ պատճառով էլ չնայած Անտանտի
երկրորդ
խոշոր
տերություն
Ֆրանսիայի
ներկայացուցիչ Բրեմոնը ջերմ ընդունելության
արժանանալով տեղի հայության կողմից,
սակայն չզլացավ ստահոդ խոստումներ շռայլել:
Նա փաստորեն «մեզ խաբեց, խոստանալով Կիլիկիան կառավարել իբրև հայկական երկիր մը, մեր
կեանքին ու պատիւին պահպանութիւնը երաշխաւորելով, ու յետոյ, թողլով որ 20.000 հայեր
ջարդուին իր բանակին աչքին առջև» [3, ց, 1, գ.
817, թթ. 19-39]: Հայերը, խանդավառված մոտալուտ ինքնավարության կամ անկախության
հույսով, չէին ըմբռնում, որ Ֆրանսիան Կիլիկիայում է հաստատվել ոչ թե իրենց պաշտպանելու
և օգնելու, այլ Մերձավոր Արևելքում իր գաղութային քաղաքականությունն իրականացնելու
համար. «Մենք լրջորեն կկարծենք, թե ֆրանսիացիք Կիլիկիա եկած են մեզ համար, թե մեզ
շնորհակալ պիտի ըլլան մեզ համար եկած ըլլալուն
և հետեւաբար պարտաւոր են մեզի համար ծառայել
մեր հասկցած և մեր դատած եղանակովը» [3, ց. 1,
գ. 807, թթ. 19-26]: Այս թյուր մտայնությամբ էլ
առաջնորդվելով Կիլիկիայի ազգային մարմինները Հայ Ազգային պատվիրակության լիազոր
ներկայացուցիչ Միհրան Տամատյանի գլխավորությամբ հիրավի կարծում էին, թե Ֆրանսիայի
շահերը պահանջում են հանդես գալ Հայ դատի
պաշտպանության դիրքերից, չկամենալով նկատել ֆրանս-քեմալական մերձեցման գործընթացները, որոնք էլ հանգեցրին կիլիկիահայության
նոր ողբերգությանը: Ի դեպ, Կիլիկիայում գործող կուսակցություններն էլ էին արհարհում
քեմալական շարժումը և գերագնահատում էին
դաշնակից տերությունների հնարավորությունները:
Այդ
քաղաքական
կարճատեսության
հետևանքով տեղերում «արդարութիւնը արիւնոտ
ձեռքերու մէջ մնաց» [37, թիվ 57, 15 հունիսի
1919]: Իշխանության ղեկին մնացին թուրք
պաշտոնյաները, որոնց «գերակշռող մասը մոլի
իթթիհատական գործիչներ էին» [13, էջ 127]:
Թուրք-քրդական զինված խաժամուժը և քեմալիստները շարունակեցին երիտթուրքերի հայաջինջ քաղաքականությունը, քանի որ Կիլիկիան
թուրքական տիրապետությունից ազատագր-

վելու պոտենցիալ վտանգ էր ներկայացնում:
Օգտվելով առիթից, որ 1920 թ. սկզբներին ֆրանսիական զորքերը սկսել էին դուրս գալ Կիլիկիայից և այն հանձնել Թուրքիային` քեմալական
ուժերը սկսեցին մեկը մյուսի հետևից գրավել
հայկական բնակավայրերն ու արյան մեջ խեղդել
վերջիններիս ինքնուրույնության ցանկացած
դրսևորում: Ընդամենը երեք-չորս տարի առաջ
ցեղասպանության
սարսափների
գեհենով
անցած հայերը շատ լավ ճանաչելով թշնամուն`
թեև դիմեցին ինքնապաշտպանության, սակայն
ուժերը խիստ անհավասար էին և պարտվեցին։
Որևէ այլ ելք չտեսնելով` հեռացող ֆրանսիական
բանակի հետ կենդանի մնացածներն էլ
ստիպված լքեցին Կլիկիան և ապաստանեցին
հարևան երկրներում:
Աղբյուրները
Ոչ վաղ անցյալում ցեղասպանության
սարսափներն ապրած կիլիկիահայությունը
սակայն չէր կորցրել հոգու կորովը և հավատը
լուսավոր ապագայի նկատմամբ. «Վերջին դեպքերու ընթացքին հայոց բռնած դիրքը պատճառ
եղած էին, որ թիւրքերը հայուն այլեւս չնայէին
«ստրուկ կեաբուրի» ակնոցով: Հիմա ատելութեանը
խառնուած էր նաեւ տեսակ մը հիացում եւ քիչ մըն
ալ պատկառանք» [38, թիվ 11, 1927, էջ 134]:
Անուղղելի այս լավատեսությունն էլ հենց օգնեց
նրանց, որ չնայած մեծաքանակ ու բազմապիսի
դժվարություններին, շատ կարճ ժամանակում
նրանք կարողանան ոչ միայն գոյատևել, այլև
արարել և ունենալ աշխույժ ազգային ու
մշկութային առօրյա:
Կիլիկիայի քաղաքական իրադրության և
ազգային կյանքի մասին տեղեկություններ քաղել
ենք արխիվային նյութերից [1, ց. 2, գ. 2046, թ. 3;
2, ց.1, գ. 52 ; 3, ց. 1, գ. 87, թթ. 1-3; 4], հուշագրություններից [6; 7; 8; 9; 10], տարբեր քաղաքների
պատմագրքերից [18; 19; 20; 21], մամուլից [37;
38; 39; 40 և այլն] և որոշ ուսումնասիրություններից [12; 13; 14; 15; 16; 22; 23; 24; 27; 28; 29 և
այլն]: Սակայն, ցավոք, բացառությամբ վերջին
տարիներին գրված ուսումնասիրությունների,
դրանց հեղինակների մեծ մասն այս կամ այն
կուսակցության անդամներ լինելով, ավելի շատ
քննադատում են իրար, քան օբյեկտիվ
տեղեկություններ հաղորդում: Իհարկե, եղել են
նաև իրավիճակներ, երբ Կիլիկիայում գործող
կուսակցությունները (ՀՅԴ, ՀՍՌԿ, ՍԴՀԿ և
Վերակազմյալ հնչակյան) գործել են նաև
համերաշխ, բայց շատ քիչ դեպքերում: Իսկ
հեղինակներից ոմանք էլ չեզոք լինելով` ավելի
հաճախ բավարարվել են միայն ընթացիկ
սեպքերն ու անունները թվարկելով: Դա է
պատճառը, որ Կիլիկիայի ազգային ու քաղաքական կյանքն ամբողջական և մանրամասն
դժվար է ներկայացնել:
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Ավելի ընդգրկուն տեղեկություններ ենք
քաղել տարբեր պարբերականներում հրապարակված հոդվածներից: Երկրամասի կյանքում
համեմատաբար կարևոր դերակատարություն
ունեցող Ադանայի Ազգային միությունը, «որուն
վիճակուած էր կարեւոր դեր խաղալ կիլիկիահայ
կեանքին մէջ, - գրում է Լ. Աճեմյանը, իր դիրքին
բերումով, դժբախտաբար ոչ մեկ կերպով արդարացուցած է իր վրայ դրուած յոյսերը:…Հապճեպ
կերպով ընտրուած այս մարմինը ժողովրդական ոչ
մէկ հոսանքին համակրանքը կը վայելէ, ոչ մէկ
դրական աշխատանք կատարած է ցարդ» [39,
Աճեմեան Լ., Պտոյտներ Կիլիկիոյ մէջ // 19
մարտի 1922]: Մեկ այլ հրապարակման մեջ էլ
նշվում է, որ Ազգային միությունում գտնվող մի
խումբ կա, որի անդամներից ոմանք «խիստ բարի
յարաբերութեանց մէջ են օրուան տէրերուն հետ.
այս կերպով անոնք, նիւթական շատ բարելաւուած
վիճակ մը ունին…» [39, 22 մարտի 1920]:
Քաղաքական կացությունը և ազգային
կյանքը
Կիլիկիայի յուրահատկություններից մեկն
այն էր, որ ազգային գործերը Կիլիկիայում
տնօրինում ու կառավարվում էին յուրաքանչյուր
քաղաքում կազմված ազգային միությունները:
Ամենացավալին այս դեպքում այն էր, որ այդ
միությունները գործում էին միմյացից անկախ և
ինքնագլուխ: Չկար մի համազգային մարմին,
որը ղեկավարեր, ուղղորդեր կամ կոորդինացներ
այդ միությունների գործերը: Այնինչ, ցանկացած
ժողովուրդ, որն ուզում է պետություն վերականգնել, առաջին գործերից մեկն այդպիսի
մարմնի ստեղծումը պիտի լինի: Կիլիկիան այս
առումով ոչ միայն բացառություն չէր, այլև ավելի
քան դրա կարիքն ուներ: Ժամանակն ու պայմանները պարզապես թելադրում-պահանջում
էին, որ Կիլիկիայի կենտրոն Ադանայում
անհապաղ ստեղծվեր Ազգային Կենտրոնական
միություն, որն էլ հենց կդառնար ապագա
պետության հիմնաքարը` նախապետությունը:
Կարևոր էր նաև, որ մյուս քաղաքների ազգային
միությունները ենթակա լինեին Կենտրոնական
միությանը: Այնինչ, այդ ուղղությամբ որևէ քայլ
չձեռնարկվեց, որն էլ հնարավորություն տվեց
թուրքերին առանձին-առանձին հեշտությամբ
պարտության մատնել դրանց:
Իհարկե, անհրաժեշտ է նաև նկատի առնել
այն կարևոր հանգամանքը, որ ստեղծված ծանր
ու անապահով իրավիճակի հետևանքով` ա)
հարաբերությունները տարբեր քաղաքների միջև
չափազանց դժվարացել էին, վտանգավոր ու
գրեթե անհնարին էին (ամենուրեք վխտում էին
թուրք, քուրդ և այլազգի հրոսակներ) դարձել, բ)
բացասական դեր էին խաղում նաև հայության
մեջ սկսված անզիջում միջկուսակցական
գզվռտոցները, գ) ինչպես նաև Ադանայի
Ազգային Կենտրոնական միության անկայուն

վիճակը: Հենց դրանք և մի քանի այլ օբյեկտիվ ու
սուբյեկտիվ պատճառներն էլ անհնարին դարձրին ընդհանուր ղեկավար մարմնի ստեղծումը:
Խնամատարական լիազոր ներկայացուցիչ
Վ. Քաջբերունին Ադանայի Ազգային միության
մասին իր դժգոհությունը հայտնելով «Ժողովուրդ» (հետագայում` «Ժողովուրդի Ձայն»)
թերթում գրում էր, որ Ազգային միությունը
«բարեացկամ եսասիրութիւնով մը ամէն բան
կեդրոնացուցեր է իր վրայ, բոլորը անոր դուռ ափ
կառնեն. Շուկայի կռիւները, ընտանեկան անհամաձայնութիւնները և նմանօրինակ խնդիրներ
անոր հալոցին մէջ կուգան լուծում գտնել. Ազգային
և դիւանագիտական գործերը իրմով կը տեսնուին…
Մէկ խօսքով` Ատանայի ամէն բանն է ան:
Սակայն… Ոչ մեկ գոհացուցիչ լուծում: Գործերուն
այս վիճակին պատասխանատու է նաեւ ժողովուրդը, որ ոչ մէկ հետաքրքրութիւն ցոյց կուտայ
դատապարտելի անտարբերութեամբ մը» [40,
Քաջբերունի Վ., դէպի Կիլիկիա // 22 հունիսի/5
հուլիս,
1919]:
Հոդվածագրի
ասելով
միությունում չկար աշխատանքի բաժանում, որը
կհեշտացներ նրա աշխատանքը: Ամեն օր
ժողովներ էին գումարվում և գործ անելու
փոխարեն խոսում: Միությունը «խորհելով
անշուշտ, որ Կիլիկիոյ շրջանի հայացման և
փրկութեան միակ միջոցն է աս…» [40, 22
հունիսի/5 հուլիս, 1919], տարված էր միմիայն
դիվանագիտական հարաբերություններով:
Իրավիճակը չնչին տարբերություններով
նույնն էր նաև մյուս վայրերում: Այսպես, Սսի
Ազգային միությունն էլ, որ վերադարձից հետո
երրորդ անգամ վերընտրվեց, նույն վիճակում էր
և իրեն ենթակա ու հաշվետու չէր համարում
Ադանայի Ազգային միությանը [39, 28 հունվարի
1920]: Նույնը` Դեորթ Յոլում էր, որտեղ չնայած
որ Ազգային միությունը տասնմեկ հոգուց էր
բաղկացած, «զինուորական կառավարութեան քով
դիրքը այնքան ալ զօրաւոր չէր» [39, 25 փետրվարի
1920]: Մերսինի Ազգային միության մասին էլ
խոսելիս Լ. Աճեմյանը նշում է, որ «աղտոտութիւնն ու անխնամութիւնն» էր այստեղ իշխում,
ապա ավելացնում է, որ Մերսինի հայոց մեջ
«Ռամկավար նորակազմ ակումբը թէ իր քանակով
թէ մանաւանդ իր որակով ամէնէն նկատառելի
կազմակերպութիւնն է հոս»: Նաև ընդգծում նաև,
որ տեղի կաթոլիկ հայերը խիստ բացասական
վերաբերմունք ունեին մյուս համայնքների
նկատմամբ [39, 17 նոյեմբերի 1919]:
Կիլիկիայի ազգային կյանքում կարևոր
դերակատարություն ունեին ազգային չորս
կուսակցությունները: Բայց դրանք փոխանակ
միասնաբար ու համերաշխ գործելով վերականգնեին բնականոն կյանքը Կիլիկիայում,
միմյանց հետ կատաղի մրցելով շտապում էին օր
առաջ կարևոր դիրքեր գրավել դաշնակիցների
կողմից խոստացված ապագա կառավարության
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կազմում: Համերաշխ համագործակցում էին
միայն Ռամկավար և Վերակազմյալ հնչակյան
կուսակցությունները: Սակայն վերջիններիս հարաբերությունները Հնչակյան և մանավանդ
Դաշնակցության հետ, շատ հեռու էին բարեկամական լինելուց: Նույն վիճակում էին նաև այս
վերջինների միջև եղած կապերը. «Ընկերային
կեանքը անբաղձալի դիրքը ունի, կուսակցական
իրարատեացութիւնը հայ հոգիին մէջ բոյն է դրել…
Մահուան ճամբարներէն դարձող ժողովուրդի մը
հոգին
եղբայրատեացութեան
մոլուցքով
է
լեցուած…» [39, Վտարանդի, Կիլիկիեան լուրեր //
10 հոկտեմբերի 1919]:
Արդարության դեմ չմեղանչելու համար
նշենք, որ, ինչպես այլ վայրերում այստեղ էլ,
անհամերաշխության հիմնական դերակատարը
մենատիրության ձգտող Դաշնակցությունն էր
[16, էջ 314]. «Զինադադարի նախօրեակին Տարսոնի հայութեան նուիրատուութեամբ կազմուած էր
Հայ Երիտ. Միութիւն մը, որուն շուրջ բոլորած էին
բոլոր հոսանքներէն երիտասարդներն ու մեծերը:
Առաջին օրերը կը կազմեն իր փայլուն շրջանը,
որուն շնորհիւ տեղւոյս դաշնակցական կոմիտէին
հաջորդեցին ցաւալի օրեր… սկսան երեւալ
միութեան գործերուն քայքայման նշաններ:
Միութեան անդամները սկսած էին մի առ մի
հեռանալ, որուն յաջորդեց ընթերցասրահին
ամայութիւնը, ուր սկսան յաճախել խաղամոլներ և
գինեմոլներ» [39, Կեանքը Տարսոնի մէջ // 10
հունիսի 1921]: Դաշնակցությունը նույն կերպ էր
վարվում նաև այլ ազգային կառույցների
նկատմամբ: Մասնավորապես Հայ բարեգործական ընդհանուր միության, որի պատվիրակ
Դավիթ Արամյանը շրջում և տարբեր քաղաքներում հիմնում էր իր կազմակերպության
մասնաճյուղերը: Դրանցից Այթափինն ուներ
200, Մարաշինը` 500, Տերե Քյոյը` 50, Պիրեճիքը`
52, Ուրֆայինը` 63 անդամ, որոնց ժողովուրդը
ողջունում էր, սակայն դրանց դեմ Դաշնակցությունը
«հակառակութիւն
ցոյց
կուտար
ամենուրեք» [39, Աճեմյան Լ., Պտոյտներ
Կիլիկիոյ մէջ // 12 մարտի 1920]: Այս ցավալի
իրողության ականատես կաթողիկոս Խապայանն ստիպված հատուկ կոնդակով դիմեց
ժողովրդին և միասնության կոչ արեց [27, էջ
842], որը սակայն մնաց «ձայն բարբառոյ
յանապատի»:
Այդ նույն ժամանակ թուրքերը, որոնք խիստ
թշնամաբար էին վերաբերում հայերի ներգաղթին և հատկապես Հայկական լեգեոնի
կազմվելու փաստին, երբ վերջինիս կամավորները ոտք դրեցին Ալեքսանդրեթի «հողին վրայ,
սկսան խռովութեանց» [28, էջ 67]: Նրանք
հոտառությամբ զգում էին, որ Հայկական լեգեոնը, որն իր ռազմական և պատմաքաղաքական բոլոր յուրահատկություններով հանդերձ, համադրելի էր թերևս միայն Վան-

Վասպուրականի 1915 թվականի հերոսամարտին, ուժգին ու դիպուկ հետհարված էր
թրքությանը։ Թուրքերի այդ թշնամանքը
ղեկավարվելով սկզբում երիտթուրքերի, իսկ
այնուհետև դրանց գունափոխված տարբերակ
քեմալականների
կողմից`
աստիճանաբար
ընդարձակվեց և ավելի կազմակերպված բնույթ
կրեց: Օրեցօր հզորացող քեմալականներն ամեն
ինչ անում էին հայերի կյանքը դժոխքի
վերածելու համար: Հայերի սպանություններ էին
կազմակերպում, թալան, առևանգումներ և զազրելի այլ արարքներ. «Մահմետական մոլեռանդութիւնը այսպէս գրգռուելով, ազատ ընթացք ստացաւ
եւ հայերը – զինուոր և քաղաքացին իսկական
պաշարման ենթարկուեցան» [28, էջեր 147-148]:
Այդ ամենից ահաբեկված հայերը դիմում
էին ֆրանսիացիներին և ակնկալում նրանց
օգնությունը: Սակայն վերջիններս կամ չնկատելու էին տալիս դրանք կամ սին խոստումներով
հանգստացնում էին հայերին: Իսկ երբ 1920 թ.
մարտին Լոնդոնում տեղի ունենալիք վեհաժողովին Կիլիկիայի քրիստոնյաների անունից
դիմում է ուղարկվում, թուրքերը կատաղում են:
Որովհետև դիմումում հիմնավորվում էր այն
գաղափարը, որ թե´ էթնիկական, թե´ իրավական
և թե´ այլ տեսանկյուններից դիտարկելով Կիլիկիային պիտի տրվի անկախություն: Դիմումը
ստորագրել էին Կիլիկիայում գործող ՀՅԴ,
ՍԴՀԿ, Վերակազմյալ Հնչակյան և Հայ Սահմանադրական ռամկավար կուսակցությունների,
հայ առաքելական, բողոքական և կաթոլիկ
եկեղեցիների, ինչպես նաև Կիլիկիայի հույն,
ասորի, արաբ համայնքների ներկայացուցիչները
[41, 21 մայիսի, 1920]:
Բրեմոնը, որը ստիպված ենթարկվում էր իր
վերադասի հրամաններին, բայց նաև համակրում էր հայերին, այդ պատճառով էլ 1920 թ.
սեպտեմբերին պաշտոնից ետ կանչվեց [42, 30
մարտի, 1951]: Ֆրանսիայի հակահայ քաղաքականությունը դրսևորվեց նաև երբ Բրեմոնին
փոխարինած գեներալ Կուրոյի հրամանով տեղացիներից միլիցիա էր կազմվում, հավաքագրում էին արաբներին, քրդերին, չերքեզներին և
նույնիսկ թուրքերին, իսկ քրիստոնյաներին, այդ
թվում նաև հայերին, խուսափում էին ընդգրկել
[2, ց. 1, գ. 52, թթ. 1-2]: Այսինքն, 1920 թ. Ֆրանսթուրքական մերձեցումից հետո Կիլիկիայի
հայության բախտն ըստ էության կանխորոշված
էր. հայերին մնում էր մի բան՝ պատրաստվել
կենաց և մահու պայքարի կամ լքել հայրենի
եզերքները [30, էջ 453]:
Կիլիկիայում ընթացող իրադարձությունների կիզակետում գտնվող Ազգային պատվիրակության լիազոր ներկայացուցիչ Մ. Տամատյանը, քաջածանոթ լինելով ֆրանսիական
իշխանությունների քաղաքականության հարափոփոխ ընթացքին «Հայ Դատին շուրջ ունեցած
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ների վերաբերյալ խորհրդակցության մասնակիցների կարծիքները բաժանվում են: Օրըստօրե
սպառնացող վիճակը նրանց ստիպում էր դնել
հայ բնակչության գաղթի հարցը: Կիլիկիայի
ինքնապաշտպանության ուժերի հրամանատար
նշանակված Շիշմանյանը` գտնելով, որ ուժերն
անբավարար են պայքարելու համար, ևս
կողմնակից էր գաղթին: Անորոշ դիրք ունեին
ՀՅԴ, Վեր. Հնչակյան և ՀՍՌԿ ներկայացուցիչները: Գաղթին դեմ էին Հնչակյան կուսակցության ներկայացուցիչը և Մ. Տամատյանը:
Նրանք կողմնակից էին շարունակելու իրենց
գործունեությունը [3, ց. 1, գ., 211, թթ. 6-13]:
Զգալով
կիլիկիահայությանն
սպասվող
վերահաս վտանգը, որևէ հույս չկապելով Կիլիկիայի ֆրանսիական իշխանությունների հետ,
Տամատյանը կազմում է Կիլիկիայի ինքնապաշտպանության կազմակերպման նախագիծը,
որի նպատակն էր պաշտպանել Կիլիկիայի
խաղաղ քրիստոնյա ազգաբնակչությանը հարձակվող թուրքական ուժերից: Նկատի առնելով
կիլիկիահայության հնարավոր դիմադրության
վայրերը, այն բաժանվում է պաշտպանության
հինգ շրջանների.
1) Ադանա,
2) Մերսին-Տարսոն,
3) Դեորթ-Յոլ,
4) Հասան Բեյլի-Բաղչե,
5) Հաճն, Զեյթուն, Սիս [3, ց. 1, գ., 211, թթ.
6-13]:
Այնուհետև նշվում էին այն միջոցները,
որոնցով պետք է իրականացվեր ինքնապաշտպանությունտ: Նախ և առաջ անհրաժեշտ էր
ստեղծել զինվորական մարմին, որը պետք է
իրականացներ ընդհանուր հրամանատարություն, տեղերում նշանակեր շրջանների հրամանատարներ, զինվորական դատարան, ինչպես
նաև ստեղծեր պարենի, առողջապահական,
կապի, ֆինանսական հանձնախմբեր և այլ
օժանդակ ծառայություններ [31, էջ 197]:
Սահմանվում էին նրանց իրավասությունների և
պարտավորությունների սահմանները: Փաստորեն սրանով դրվում էր Կիլիկիայի ապագա
բանակի հիմքը [31, էջ 197]:
Հայերը սակայն ստիպված էին ենթարկվել
Կիլիկիայի ֆրանսիական իշխանությունների
ներկայացուցիչների պահանջներին: Գնդապետ
Բրեմոնը թեև համակրանք էր տածում հայերի ու
մասնավորապես Տամատյանի նկատմամբ և
գիտակցում էր նրա իրավացիությունը, բայց նա
էլ ստիպված էր ենթարկվել բարձրագույն
հրամանատարությանը և Ֆրանսիայի կառավարության որդեգրած քաղաքական ուղղությանը: Այդ մասին պարզորոշ նշվեց Բրեմոնի
հրաժեշտի հավաքույթի ժամանակ, որ Ֆրանսիան Կիլիկիան գրավել է միայն իր շահը նկատի
ունենալով [31, էջ 198]: Ուստի պատահական

հարափոփոխ վերաբերմունքին ու ֆրանսիացիներուն ևս քեմալական թուրքերուն հանդեպ ցույց տալ
սկսած բարեացակամ ընթացքին» քայլեր է ձեռնարկում Կիլիկիայի թուրքական իշխանությունների հետ համաձայնության գալու համար
«ապահովելու և պաշտպանելու համար հայությանը
անոնց սովորական վայրագություններէն» [42, 17
ապրիլի, 1953]: Նրա առաջին քայլը լինում է
գնդապետ Բրեմոնի հավանությամբ 1920 թ.
ապրիլին հանդիպումը Ադանայի թուրք կուսակալի և թուրք երևելիների հետ: Տամատյանը
ներկայացնում է իր մշակած ծրագիրը, որի
նպատակն էր նորմալ հարաբերություններ
հաստատել Կիլիկիայի հայ և թուրք բնակչության միջև: Վերջ դնել անիշխանությանը և
խժդժություններին` անկախ այն բանից, թե ինչ
որոշում կընդուներ Փարիզի վեհաժողովը Կիլիկիայի վերաբերյալ: «Մարդկայնական և քաղաքակրթական հողի վրա» հիմնված այդ ծրագիրը
բաղկացած էր 15 մասից: Ընդգծվում էր բարիդրացիական հարաբերությունների անհրաժեշտությունը, դատապարտում քաղաքական, կրոնական,
տնտեսական և այլ պատճառներով «երկրի մը որևէ
մեկ տարրին դեմ ելլելը և մեկը մյուսը ջարդելը»
[42, 17 ապրիլի, 1953]: Սակայն դաշնակիցների
պրոթուրքական քաղաքականությունից քաջալերվելով` թուրքերը շարունակեցին իրենց
ջարդարար քաղաքականությունը Կիլիկիայում:
Դա էր պատճառը, որ 1920 թ. մայիսին, երբ
Մ. Տամատյանն ստանում է Պոլսի պատրիարքին ուղղված իր նամակի պատասխանը, որով
Պոլսից աշխատել էին «Տամատին համոզել, որ
հլու-հնազանդորեն
ենթարկվի»
Կիլիկիայում
ֆրանսիական իշխանությունների վարած քաղաքականությանը, իր պատասխան նամակում
վերջինս հայտնում է այդ տեսակետին իր անհամաձայնությունը [3, ց. 1, գ., 300, թ. 1]: Ավելին,
այդ նույն` 1920 թ. մայիսին Տամատյանը հաստատ համոզված էր, որ եթե միջազգային նոր
ուժեր չմտնեն, ապա Կիլիկիան չի ազատվի իր
ճգնաժամային վիճակից և հայության ապահովությունը կդրվի խիստ վտանգի տակ [3, ց. 1, գ.,
300, թ. 20]:
Սեղծված
քաղաքական
կացությունը
քննարկելու և իրենց գործողությունները
պարզելու նպատակով Մ. Տամատյանը Կիլիկիայում գործող հայ ազգային կուսակցութուններին հրավիրում է խորհրդակցության: Այն
տեղի է ունենում իր տանը 1920 թ. հունիսի 23ին: Ներկա էին ՀՅԴ, ՀՍՌ, Հնչակյան և
Վերակազմյալ Հնչակյան կուսակցությունների
ներկայացուցիչները և Կիլիկիայի հայ ազգային
միության անդամները: Հիմնական խնդիրը
ֆրանսիական իշխանությունների անորոշությունն էր և «հայերու հանդեպ ունենալիք
վերաբերմունքին հատկապես ճշտված չըլլալը»
[3, ց. 1, գ., 300, թ. 2]: Հետագա գործողություն-
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հոգանոց խումբը մի քանի ընդարումներ ունեցավ չեթեական զորախմբերի հետ և այդ
պատճառով չկարողացավ օգնել Հաճնին: Ինչ
վերաբերում երկրորդ՝ 400 հոգանոց խմբին,
ապա Հաճնի վրա արշավանքի հենց սկզբում՝
սեպտեմբերի 22-ին ֆրանսիական 500 հոգանոց
ջոկատը զինաթափեց նրանց և տարավ
Կաշաթաղ: Ճանապարհին նրանց մի մասը
փախավ, իսկ մնացած 200 հոգուն սկզբում
ֆրանսիացիք բանտարկեցին Մերսինի բանտում,
հետո
շոգենավով
արտաքսեցին
Կիլիկիայից3:
1920 թ. գարնանն ու ամռանը Կիլիկիայում
հայերի վիճակի և առօրյայի մասին պատկերացում կազմելու համար բորոշ է Ադանայի
օրինակը: Այն մեծամասամբ քրիստոնյա քաղաք
էր, մշտապես գտնվում էր շրջակա թուրքական
շրջանների հարձակման վտանգի տակ: Քաղաքի
ինքնապաշտպանության, ինչպես նաև շրջակա
դաշտերից հացահատիկի և այլ բերքը ապահով
քաղաք հասցնելու համար հայերը ստիպված էին
3-400 զինված խումբ պահել: Այդ խմբից զատ
հայ կուսակցությունները 4-500 հոգանոց կռվող
ուժ հանեցին շրջակա թուրքերի դեմ, որոնք
հարձակողական գործողություններ ձեռնարկելով քշեցին չեթեական զորախմբերին և շրջակա
թուրքերին, մաքրեցին քաղաքին հարող շրջանները և ազատեցին պաշարված դրությունից [3,
ց. 1, գ. 302, թթ. 9-10]:
Վտանգը դրսից վերացավ, բայց վտանգ կար
նաև ներսից: Դա Ադանայի թուրք բնակչությունն էր, որոնց հսկելու համար մոտ 500
զինված պահակներ զօր ու գիշեր հսկում էին
հայկական թաղամասերը (այս ծառայությունը
վճարովի էր): Հատկապես Սսի և Մարաշի
անկումից հետո մի քանի հազար գաղթականներ
եկան Ադանա և ստվարացրին հայության
շարքերը: 1920 թ. հունիսին ֆրանսիական
իշխանություններն զգուշանալով Ադանայի վրա
քեմալական հարձակման վտանգից, փորձված
սպա Շիշմանյանին նշանակում են հայկական
ինքնապաշտպանական ուժերի հրամանատար,
որը պատվով կատարեց իր խնդիրը: 1920 թ.
հուլիսին հայերի ճնշման տակ թուրքերը
փախան Ադանայից, իսկ նրանց տներում
բնակվեցին գաղթական հայերը [3, ց. 1, գ. 302, թ.
11]: Սակայն իրադարձությունների հետագա
զարգացման և ֆրանսիացիների թուրքամետ
պահվածքի արդյունքում հայերը ստիպված
լքեցին Կիլիկիան և տարածաշրջանը վերջնականապես հայաթափվեց:
Եզրակացություններ
1. Քաղաքական իրադրության և ազգային
կյանքի վրա վճռորոշ ազդեցություն ունեցան

չէր, որ հենց ֆրանսիական իշխանությունների
ջանքերով քայքայվեց կիլիկիահայերի ինքնապաշտպանության գործի երաշխավոր հինգհազարանոց հայկական լեգեոնը:
Առաջ անցնելով նշենք, որ Կիլիկիայի
ինքնապաշտպանությունը
կազմակերպելու
Ազգային միության փորձերը, ինչպես նաև
ազգային կուսակցությունների գործունեությունը բավարար չեղան կանխելու համար
աղետը: Ֆրանսիական իշխանություններն էլ
օգնելու փոխարեն լուրջ խոչընդոտներ էին
հարուցում ինքնապաշտպանության մարտիկներին օգնություն հասցնելու համար: Դա է
վկայում Սահմանադրական Ռամկավար Ապահին (Պետրոսյան) ուղղված «Արև» թերթի
աշխատակցի 1920թ. մարտի 30-ի նամակը, որից
պարզ է դառնում, թե ինչպես Հաճնի պաշտպաններին ուղղված 200 հրացանը տեղ չի հասել
և թե ինչ էր պետք անել. «Ադանայից մեր ընկերները օգնութիւն են խնդրում. անմիջապես
բացառիկ միջոցներու պետք է դիմենք: Մլեհը մեկնեց Զեյթուն: Մարաշի մեր ընկերները փամփուշտ
չունեն: 8-10 ընկեր այժմ Ադանա կգտնուին ամենաթշուառ դրութեան մեջ: Մալեկեանի հետ տեսնվեցա: Կամ պետք է գործինք այսօր և կամ ուրանանք մեր իդեալը» [4, (Ապահ) ց. 1, գ. 206, թ. 2]:
Ռազմական դաշտ տեղափոխված կիլիկիահայերի
ազգային-քաղաքական
կյանքում
կարևոր դրսևումներից եղավ կամավորական
խմբերի կազմակերպումը, որի մասին է վկայում
1920 թ. հուլիսի 20-ին Ապահին հասցեագրված
մի նամակ, ուր խոսվում է 200 հոգանոց այդպիսի
խմբի կազմակերպման մասին [4, ց. 1, գ. 160, թ.
1]: 1920 թ. հուլիսի 1-ին Ադանայի ինքնապաշտպանության մարմինը միջոցներ է ձեռնարկում
նաև զենք-զինամթերք ձեռք բերելու և Կիլիկիա
փոխադրելու համար. «Իզմիրում միջոցներ ստեղծել ի նպաստ Կիլիկիո շարժման մեծագումար ֆոնդ
մը ձեռք բերելու համար» [4, ց. 1, գ. 212, թ. 1]:
Այդ ընթացքում Կիլիկիայի որոշ քաղաքներում թուրքերը նախահարձակ լինելով`կամ
ոչնչացնում կամ դուրս էին մղում հայերին:
Ինչպես հայտնում է Տամատյանը, հայերը խնդիր
էին դրել ստեղծել 1200-ի չափ կամավորական
զորամաս, որը պիտի գրավեր Սիսը, վերացներ
Հաճնի պաշարումը. «Սա մեր հնարավորութեան
սահմաններում էր, - պարզաբանում էր Տամատյանը, - եթե հաջողուեր, մեր կարծիքով կիլիկեան
ինքնաւարութեան հարցը մենք մեր ձեռքով լուծած
պիտի ըլլայինք» [4, ց. 1, գ. 212, թ. 12]: Մինչ
սեպտեմբեր կազմավորվում են նախ 600 հոգուց
բաղկացած, ապա 400 հոգանոց երկու խմբեր,
որոնք ձեռնամուխ են լինում առաջադրված
խնդիրների լուծմանը: Սակայն կրկին ֆրանսիացիները խանգարում են (ռազմամթերք չեն
տալիս, տարբեր վարչական խոչընդոտներ էին
ստեղծում խմբերի առաջ և այլն): Առաջին՝ 600

3

Տամատյանի հաշվետվությունը Կիլիկիայի ինքնապաշտպանության մասին [3, ց. 1, գ. 302, թթ. 13-14]:
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համակիլիկիական ղեկավար մարմնի բացակայությունը, ֆրանսիական իշխանությունների
վարած
թուրքամետ
քաղաքականությունը,
անհիմն և կույր հավատը Անտանտի երկրների
նկատմամբ, ազգային կուսակցությունների միջև
փոխադարձ անվստահությունն ու անհամաձայնությունները:
2. 1918-1920 թթ. Կիլիկիա վերադարձած
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Аннотация. Основная цель исследования – представить проблемы армянской общины Германии. Армянская
община Германии небольшая, но достаточно активная и эффективная, обеспечивающая стабильность общины.
В статье говорится об истории формирования общины и ее деятельности в разных сферах в современный
период. В Германии насчитывается около 40 армянских неправительственных, образовательных, культурных,
медицинских организаций, которые в основном возглавляются Германо-Армянским Центральным Советом и
Германо-Армянским Прелатством.
Одной из основных задач исследования является представление деятельности армянской общины в направлении признания и осуждения Геноцида армян правительством и парламентом Германии. Благодаря своей
организации армянская община в вопросах Геноцида армян на равных конкурирует с могущественной турецкой
общиной.
При проведении исследования использовались методы исторической аргументации, событийно-содержательного анализа. При изучении работы структур армянской общины мы также в некоторой степени использовали
метод критического анализа.
Главный вывод нашего исследования заключается в том, что армянская община Германии, хотя и относительно
немногочисленная, играет значительную роль в немецкой общественно-политической жизни.
Ключевые слова։ Германо-армянская община, Германо-армянский совет, армяно-германские отношения,
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Abstract. The main purpose of the study is to present the problems of the Armenian community in Germany. The
Armenian community in Germany is small, but it is quite active and effective, ensuring the stability of the community.
The article refers to the history of the formation of the community and its activities in different spheres in the modern
period. There are about 40 Armenian non-governmental, educational, cultural, healthcare organizations in Germany,
which are mainly headed by the German-Armenian Central Council and the German-Armenian Prelacy.
One of the main tasks of the study is to present the activities of the Armenian community in the direction of the
recognition and condemnation of the Armenian Genocide by the German government and parliament. Due to its
organization, the Armenian community in the Armenian Genocide issues competes with the powerful Turkish
community as an equal.
In conducting the research, we used the methods of historical argumentation, event-content analysis. In studying the
work of the structures of the Armenian community, we have also used the method of critical analysis to some extent.
The main conclusion of our study is that the Armenian community in Germany, although relatively small in number,
plays a significant role in German socio-political life.
Keywords: German-Armenian community, German-Armenian Council, Armenian-German relations, Armenian
Genocide, immigrants, Armenian students, educational programs.
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Քանի որ Գերմանիան դաշնային հանրապետություն է, և հայերը սփռված են 16 երկրամասերով մեկ, այդ իսկ պատճառով նրանց
ընդհանուր թիվը ներկայումս մոտավոր է նշվում՝
50.000-60.000 մարդ [2]։ Հայերը հիմնականում
կենտրոնացած են տնտեսապես ավելի ուժեղ և
խիտ բնակեցված դաշնային հողերում. ՀռենոսՎեստֆալիա՝ 19.2 տոկոս, Հեսսեն՝ 12.1 տոկոս,
Բավարիա՝ 10,6 տոկոս, Բադեն-Վյուրթենբերգ՝
4.4 տոկոս և Բեռլին՝ 5.6 տոկոս [6] ։ Բավական
հզոր են Բեռլինի (մոտ 2000 մարդ) և Մյունխենի
հայ համայնքները [8, էջ 4]։ Դրանք նաև ներգաղթյալներին բավական բնորոշ բնակավայրեր
են։
Թեև այստեղ հայերը սակավաթիվ են, սակայն հայ համայնքը հետզհետե ավելի է
կազմակերպվում և հասարակական-քաղաքական կյանքում օրեցօր ակտիվանում է նրա դերը,
ինչը պայմանավորված է հայերի նկատմամբ
դաշնային իշխանությունների բարյացակամ
վերաբերմունքով [8, էջ 111]։ Գերմանահայ համայնքի դերն ավելի են ընդգծում հանրապետությունում գործող հայկական կազմակերպություններն ու տարբեր հողերում ստեղծված հայ
համայնքները:

Պատմական ակնարկ
Ինչպես աշխարհի բազմաթիվ երկրներում,
Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետությունում
ևս գոյություն ունի հայկական համայնք։
Գերմանահայ համայնքի ձևավորման սկիզբն է
համարվում 19-րդ դարի վերջը և 20-րդ դարի
սկիզբը, երբ հայ մտավորականների և վաճառականների փոքր խմբեր ժամանում էին Բեռլին,
Լայպցիգ, Դրեզդեն, Համբուրգ և հաստատվում
այդ քաղաքներում:
19-րդ դարում Գերմանիայում հաստատված
հայերից առաջինների շարքում էին Արևելյան
Հայաստանից եկած հայ ուսանողները, մյուս
խումբն Աբդուլ Համիդի 1895-1896 թթ. իրականացրած կոտորածների հետևանքով որբացած
երեխաներն էին, որոնք գերմանացի միսիոներների աջակցությամբ տեղափոխվեցին Գերմանիա: Արդեն 20-րդ դարում այդ երկիր հասան
1915 թ. ցեղասպանությունից մազապուրծ
հայեր, որոնց թիվը մեծ չէր: Իսկ ահա հետագայում առաջին և երկրորդ սերնդի հայերի թիվը
զգալիորեն աճեց Գերմանիայում [2]։
Հայ վերաբնակների առաջին զանգվածային
ալիքը դեպի Գերմանիա սկսվեց Երկրորդ
համաշխարհային պատերազմից հետո, 1940ական թթ. վերջերին, հիմնականում Մերձավոր
Արևելքի տարբեր երկրներից։ 1950-1960-ական
թթ. հայ վերաբնակների հիմնական զանգվածն
Իրանից, Թուրքիայից և Լիբանանից Գերմանիա
ուսանելու եկած հայ երիտասարդությունն էր,
որն այստեղ մշտական բնակություն հաստատեց։ Հենց այս ներգաղթյալներն էլ երկար ժամանակ կազմեցին Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետությունում հայկական սփյուռքի կորիզը
[5, էջ 111]։ Մինչև 1960-ական թթ. հայերի թիվը
Գերմանիայում շուրջ 2000-3000 էր [4, թ. 49]։
Հայերի զանգվածային տեղաշարժ տեղի
ունեցավ նաև 1970-ականներին, որը պայմանավորված էր Իրանում հեղափոխությամբ և լիբանանյան պատերազմով, իսկ արդեն 1980-ականներին իրան-իրաքյան պատերազմի հետևանքով
շարունակվեց իրանահայերի հոսքը դեպի
Գերմանիա: 1990-ականերին տեղի ունեցավ
հայերի զանգվածային արտագաղթ Գերմանիա՝
պայմանավորված
Խորհրդային
Միության
փլուզման հետևանքով Բաքվում, Սումգայիթում
և Լեռնային Ղարաբաղում հայերի դեմ
ծավալված հարձակումներով [5, էջ 112]։
Գերմանիայում որպես հայկական առաջին
կազմակերպություն հիշատակվում է «Հայ ուսանողական-ակադեմիական ճեմարանական ընկերությունը», որը հիմնադրվել է 1860 թ. (մեկ այլ
աղբյուրի հիշատակմամբ 1885 թ.) Լայպցիգի
համալսարանում, այնուհետև տեղափոխվել
Բեռլին, իսկ այժմ կազմակերպության վարչությունը գտնվում է Բոխում քաղաքում [4, թ. 49]:

Գերմանիայի հայկական կազմակերպությունները
Այդ երկրում գործող հայկական կազմակերպությունները հիմնականում կարելի է
բաժանել երկու խմբի՝ եկեղեցական համայնքներ
և, այսպես կոչված, աշխարհիկ թև [4, թ. 49]։
Դաշնային Հանրապետությունում գործում են
շուրջ 40 հասարակական, մշակութային և այլ
կազմակերպություններ, որոնց մեծ մասը ղեկավարվում է Գերմանահայոց կենտրոնական խորհրդի և Գերմանահայոց առաջնորդարանի կողմից: Գերմանահայոց կենտրոնական խորհրդի
կազմում ընդգրկված են 16 հայկական միություններ և բազմաթիվ անհատներ, Գերմանահայոց առաջնորդարանի կազմում՝ 14 համայնքային կառույցներ և անհատներ [3]։ Գերմանիայում գործում է Հայ առաքելական եկեղեցու
Գերմանիայի թեմը, որի առաջնորդարանը
գտնվում է Քյոլնում և հիմնադրվել է 1991 թ.
ապրիլի 15-ին՝ Ամենայն հայոց կաթողիկոս
Վազգեն Ա-ի հատուկ կոնդակով, երբ թեմի
առաջնորդ նշանակվեց Տեր Գարեգին արքեպիսկոպոս Բեկչյանը [9, էջ 61]։
Բացի Հայ առաքելական եկեղեցուց, Գերմանիայում գործում է նաև հայ բողոքականների
փոքրաթիվ համայնքը, որի առաջնորդն է Հակոբ
Ջամբազյանը՝ նստավայրը՝ Վեցլար, որը բարեգործական լայն աշխատանքներ է ծավալել
Հայաստանում և Արցախում [4, թ. 45] ։
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դեսներ և մեկօրյա հայկական դպրոցներ կազմակերպելը [9, էջ 53]։ Միության գործունեության վերածննդի մեջ մեծ է դրա նախագահ
Ազատ Օրդուխանյանի դերը, ով իր ակտիվ
գործունեությամբ մի յուրատեսակ կամուրջ է
ստեղծել Գերմանիայի և Հայաստանի միջև:
Գերմանիայում գործող հայկական կազմակերպություններից, որոնք առավել աչքի են ընկել
իրենց ակտիվությամբ, կցանկանայինք առանձնացնել՝ Բեռլինի հայ համայնքը (2000 թ. Բեռլինի
հայկական համայնքը բաժանվեց 2 մասի՝ մեկը
Գերմանահայոց
կենտրոնական
խորհրդի,
մյուսը՝ Գերմանահայոց առաջնորդարանի հետ
կապ պահպանելով), Հեսսենի հայ մշակութային
միությունը, «Հայաստան» համահայկական
հիմնադրամի տեղական հանձնախումբը, Գերմանահայ բժիշկների և բուժաշխատողների
միությունը,
Գերմանահայ
գործարարների
միությունը, Գերմանիայի ՀՕՄ-ի մասնաճյուղը,
Բոննի «Աբովյան» միությունը, Քյոլնում գտնվող
«Սիլվա Կապուտիկյան» կանանց միությունը,
Շտուտգարտի «Մարալ» մշակութային միությունը, Համբուրգի Հայ մշակութային միությունը, Բրաունշվայգի «Հռենոս-Արաքս գերմանա-հայկական» բարեսիրական միությունը,
Դյուսբուրգի Հայ մշակութային միությունը,
Մյունխենի «Սիամանթո» արվեստագետների
միությունը [4, թ. 51], ինչպես նաև Հանովերի
համալսարանի հայ ուսանողների միությունը,
«HAIK» գերմանա-հայկական ուսանողական
ակումբը [6]։
Բացի վերը նշված կազմակերպություններից, Գերմանիայում գործում են գիտական և
գիտահետազոտական նաև մի շարք կենտրոններ, որոնցից է Մյունխենի Հայկական հարցերի ինստիտուտը, որը հիմնադրվել է Եդուարդ
Օգանիսսյանի կողմից՝ Հայ յեղափոխական
դաշնակցություն կուսակցության նվիրատվությունների շնորհիվ: 1977 թ. ապրիլի 22-ին բավարական դաշնային իշխանությունները միությունը ճանաչեցին որպես գիտական ինստիտուտ: Մինչև 2004 թ. ինստիտուտը ղեկավարել է
Օգանիսսյանը, իսկ վերջինիս մահից հետո՝ Ալիս
Մարուխյանը [7, էջ 132]։ Գիտահետազոտական
կենտրոններից է նաև Աախենի հայկական ճարտարապետության հետազոտական կենտրոնը,
որը ղեկավարում է Արմեն Հախնազարյանը [4,
թ. 53]։
Կարևոր է գերմանահայ համայնքի դերը
Հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցն
առաջ մղելու գործում։ Այդ նպատակով
ստեղծվել են մի շարք ընկերություններ ու
հաստատություններ։ Այսպես, Բոխումի Ռուր
համալսարանին կից գործում է Սփյուռքի և
ցեղասպանության հարցերի հետազոտական
ինստիտուտը, որը ղեկավարում է Միհրան
Դաբաղը, իսկ պատվավոր տնօրենն էր Ցոլակ

Գերմանիայում գործող հայկական կազմակերպություններից հիմնականում կարող ենք
նշել քաղաքական կուսակցությունները, կրթական, մշակութային, մարզական, բարեգործական
կազմակերպություններն ու հաստատությունները:
Հատուկ կարևորությամբ պետք է նշել
Գերմանահայոց կենտրոնական խորհրդի (ZAD)
դերը: Այն մշակութային, մարզական և բարեգործական մի շարք կազմակերպությունների
հովանավոր է (այստեղից էլ առաջացել է
խորհրդի նախկին անվանումը՝ Dachverband
(տանիքային միություն)): Խորհուրդը կուսակցականացված չէ, բայց իր կազմում կան առանձին կուսակցություններ: Ի տարբերություն Հայ
առաքելական եկեղեցու Գերմանիայի թեմի՝
խորհուրդը ֆինանսական տեսանկյունից հզոր
չէ, սակայն հնարավորությունների առավելագույնն է ներդնում հայապահպանման և հայերի
համախմբման գործում: Գերմանահայոց խորհրդի և Գերմանահայոց առաջնորդարանի միջև
երբեմն որոշ տարաձայնություններ են լինում,
որն իր ազդեցությունն է թողնում դեսպանություն - հայ համայնք փոխհարաբերությունների
վրա, սակայն անհրաժեշտության դեպքում կողմերի միջնորդությամբ դեսպանությունն իր վրա
է վերցնում հաշտարարի պարտականությունները [4, թ. 51]։
Հայ-գերմանական
հարաբերությունների
մասին խոսելիս անգնահատելի է Հայ-գերմանական ընկերակցության (ՀԳԸ-DAG) դերը: Այն
ստեղծվել է 1914 թ. հայերի բարեկամ Յոհաննես
Լեփսիուսի,
հրապարակախոս
Պաուլ
Ռոհրբախի, հայագիտության պրոֆեսոր Յոզեֆ
Մարկվարտի և այլոց կողմից: Հայ-գերմանական
ընկերակցության զարգացման գործում մեծ
վաստակ ունի նրա ներկայիս ղեկավար Րաֆֆի
Քանդյանը (Հանովեր): ՀԳԸ-ի բազում միջոցառումների շնորհիվ Հայաստանն ավելի ճանաչելի
է դառնում Գերմանիայում: Հատուկ նշանակություն ունի նրա կողմից հրատարակվող
"Deutsch-armenische Korrespondenz"-ը (Գերմանա-հայկական թղթակցություն), որը լույս է
տեսնում 4 ամիսը մեկ, որը գերմանացի, հայ և
արտասահմանցի հեղինակների համար հինալի
հարթակ է քաղաքական, գիտական ու մշակութային հրապարակումների համար [9, էջ 61]։
«Հայ ակադեմիական միություն 1860»-ը
("Der Armenisch-Akademische verein 1860")
ստեղծվել է Լայպցիգում, ամենահին և կուռ
կազմակերպություններից է հայ համայնքում:
2001 թ. հունվարին միությունը վերածնվեց
Բոխումում: Նրա գործունեության հիմնական
ուղղություններից են Գերմանիայի տարբեր
քաղաքներում և համայնքներում մշակութային
տարբեր միջոցառումներ, հայկական մշակույթի
օրեր, դասախոսություններ, գրքերի շնորհան-
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հայկական դպրոցներ, սակայն դրանց փոխարինում են եկեղեցական համայնքների և հայկական տարբեր կառույցների կողմից կազմակերպվող կիրակնօրյա դասընթացները: Երիտասարդության համախմբման գործում ակտիվ
դերակատարություն ունի Հայ երիտասարդության խորհուրդը [10]։
Գերմանիայում երիտասարդների համախմբմանը ևս խանգարում է այն հանգամանքը,
որ երկրի տարածքում հայերը, այդ թվում նաև
ուսանողները համաչափ տեղաբախշված չեն,
որի պատճառով դժվար է ոչ միայն նրանց համախմբելը, այլև առհասարակ ճշգրիտ վիճակագրություն ունենալ Գերմանիայում ապրող
հայերի և հայ ուսանողների թվի վերաբերյալ:
Նախնական տվյալներով, Գերմանիայի 200-ից
ավելի բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում սովորում են տարբեր երկրներից
շուրջ 750-800 հայ ուսանող և ասպիրանտ:
Չկազմակերպված լինելու պատճառներից է
ինչպես
գերմանական
համալսարանների՝
աշխարհագրական տեսանկյունից կենտրոնացված չլինելը, այնպես էլ այն, որ, ի տարբերություն
նախկին ԽՍՀՄ երկրներից Գերմանիայում
հաստատված հայ երիտասարդների, այլ երկրներից այստեղ հաստատված հայերը, մանկապատանեկան տարիքից համայնքային կառույցներին սերտորեն ինտեգրված են [1, էջ 261]։
Գերմանիայում լույս տեսնող պարբերականներից են «Հայ-գերմանական թղթակցություն»
ամսագիրը, «Գարուն» ամսագիրը, որը հրատարակվում է Բրուխզալում, իսկ հրատարակության
համար անհրաժեշտ գումարները գոյանում են
բաժանորդագրությունից: Քյոլնի հայ համայնքի
ֆինանսավորմամբ հրատարակվում է նաև
«Բարև» ամսագիրը [4, թ. 53] ։

Տեր-Հարությունյանը:
Հալլե/Վիթթենբերգի
Մարտին Լյութեր համալսարանի Լոյկորեյա
հիմնադրամին կից «Մեսրոպ» հայագիտական
կենտրոնը ղեկավարում էր պրոֆեսոր Հերման
Գոլցը, իսկ տնօրենն էր Արմենուհի ԴրոստԱբգարյանը: Բեռլինում գործում է Հայկական
տեղեկատվական և փաստագրական կենտրոնը,
որը ղեկավարում են Թեսա Հոֆմանը և Ժիրայր
Քոչարյանը: Գերմանիայում Հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործում մեծ ակտիվություն
է ցուցաբերում «Հայաստան փաստագրական
կենտրոնի» ղեկավար Թեսա Հոֆմանը:
Հայոց ցեղասպանության հարցը գերմանահայ համայնքում
Գերմանիայում Հայոց ցեղասպանության
ճանաչման առաջին կազմակերպված փորձը
ձեռնարկվեց 2000 թ. ապրիլի 13-ին: Գերմանիայի Բունդեսթագի խնդրագրերի հանձնաժողով ներկայացվեց «Ժամանակն է դատապարտելու ցեղասպանությունը» [11] վերնագրով խնդրագիրը: Այս ձեռնարկի հեղինակներն
էին Գերմանիայում գործող չորս կազմակերպություններ՝ Գերմանահայոց կենտրոնական
խորհուրդը, Տեղեկատվական և փաստագրական
կենտրոնը, Հայկական հարցերի ինստիտուտը և
Վտանգված ազգերի միության՝ Հայոց ցեղասպանության հարցերով հանձնախումբը: Բացի
սույն կազմակերպություններից՝ խնդրագրին
կցվել էր Ֆրանկֆուրտում գործող թուրքական
«Ցեղասպանության հակառակորդների միության» կողմից անցկացված ստորագրահավաքը:
«Ժամանակն է դատապարտելու ցեղասպանությունը» խնդրագրի տակ ստորագրեցին
Գերմանիայի 16.000 քաղաքացիներ [10]: Դրա
երկու հիմնական պահանջներն էին՝ ճանաչել
Հայոց ցեղասպանության փաստը, ինչպես նաև
ճնշում գործադրել թուրքական կառավարության
վրա՝ ճանաչելու ցեղասպանության պատմական
իրողությունը:
Հետագա տարիներին ևս հայ համայնքը
սերտորեն համագործակցեց Բունդեսթագի մի
շարք խմբակցությունների հետ, որպեսզի
համատեղ
ջանքերով
կարողանա
ազդել
կառավարության դիրքորոշման վրա՝ տուրք
չտալու թուրքական գործոնին և ճանաչելու ու
դատապարտելու պատմական իրողությունը։
Այս ջանքերի արդյունքում 2016 թվականի
հունիսի 2-ին Գերմանիայի Բունդեսթագի
պատգամավորները ձայների ճնշող մեծամասնությամբ, մեկ դեմ և մեկ կողմ քվեով ընդունեցին բանաձև, որով 1915 թվականին
Օսմանյան կայսրության կողմից իրականացված
հայերի զանգվածային կոտորածները ճանաչվեցին ցեղասպանություն։
Ինչ վերաբերում է կրթական գործի
կազմակերպմանը, Գերմանիայում թեև չկան

Եզրակացություն
Այսպիսով, Գերմանիայում հայ համայնքի
ջանքերով ստեղծվել է մի ամուր ու կայուն
կազմակերպչական կառույց, որը համարձակ
քայլերով վերելք է ապրում: Ճիշտ է՝ հայ
համայնքն այնքան էլ մեծ չէ, սակայն համահայկական նշանակության հարցերում այն
բավականին ծանրակշիռ դեր ու ազդեցություն
ունի. օրինակ՝ Հայոց ցեղասպանությանը
վերաբերող հարցերում թուրքական հզոր
համայնքի հետ մրցակցության առումով երկու
կողմերի ուժերը, կարելի է ասել, գրեթե
հավասար են:
Ամփոփելով թեման՝ պետք է փաստել, որ
Գերմանիայի հայ համայնքը բավականին ակտիվ
և արդյունավետ գործունեություն է ծավալում՝
ապահովելով համայնքի կայունությունը:
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Районы в свою очередь делятся на 205 общин с
расширенными полномочиями (чешск. Obce s
rozšířenou působností).

Чехия (чешск. Česko, англ. Czechia), официальное название Чешская Республика (чешск.
Česká republika, англ. Czech Republic) – внутреннее государство в Центральной Европе.
Адмиzнистративно состоит из столицы (чешск.
hlavní město) – города Прага и 13 краёв (областей) (чешск. kraj), которые в свою очередь,
делятся на 77 районов (чешск. okres).
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История. География.
Одно из первых упоминаний о деятельности
армян в Чехии относится к началу XVIII в.,
когда армянин Георгиус Деодатус1, открыл в
пражском Старом Городе первые кофейни [7].
Но обо всем по порядку. В 1690 г. некий
Аствацатур из Дамаска отправил своего сына
Геворга в Каир, а затем в Триполи, для продолжения своего дела в качестве управляющего
кофейнями. Встретив в Триполи патриарха
Антиохийского, жизнь Геворга приобрела новый
смысл – он забросил торговлю и отправился в
Рим. Получив в течение пяти лет прекрасное
образование у иезуитов и приняв католическую
веру, свободно владея латынью и немецким
языком, в поисках заработка, так как философского образования было недостаточно для
существования, в 1704 г. он переехал в Вену, где
попытался заняться тем что умел – продажей
кофе. Однако, это предприятие было обречено
на провал по причине того, что в Вене уже была
монополия на продажу кофе, а в 1685 г. тоже
армянином по имени Ованнес, и тоже сыном
Аствацатура, была открыта первая кофейня.
Узнав, что в Праге кофе не распространено,
получив рекомендательные письма от иезуитов и
приобретя немного кофе, он вновь переезжает.
До этого кофе продавался в аптеках Праги
только как лекарство, и местные жители не
привыкли пить кофе для удовольствия.
Для начала в центре города, недалеко от
Карлова моста на углу улиц Карлова и Лилиова
в здании, где ранее была пивная Геворг
арендовав помещение открыл аптеку разместив
над входом вывеску, на картуше которой было
рельефное изображение
свернувшайся золотой
змеи с царской короной
на голове. По началу это
изображение дало название аптеке, а затем и
всему дому – «U Zlatého
Hada» (букв. «У золотой
змеи»). Однако, этого
было мало, ведь пражан
еще надо было приучить
пить кофе, а не принимать его как лекарство.
И тогда предприимчивый Геворг, начал хоИлл. 1. Вывеска у
кафе «U Zlatého
дить по улицам в тра-

диционной арабской одежде, с кружками, тростниковым сахаром, водой, кофе и угольными
камнями зазывая то по-немецки, то по-чешски,
попробовать бодрящий напиток.
Позже, на противоположном конце Карлова
моста, он взял в аренду деревянную лавку, в которой так же продавал готовый кофе. Постепенно, благодаря этой уличной лавке он разбогател
и в 1714 году устроил постоянное помещение
для розлива кофе – первое кафе в Праге – в помещениях дома у Мостовой башни под названием «U tří pštrosů» (букв. «У трех страусов»).
Тогда же он выкупил весь дом «У золотой
змеи», в котором некогда арендовал помещение
под свою аптеку. Остепенившись, женился на
чешке Анне Зиковой и имел от нее двух дочерей
и сына. Стал писать трактаты теологического
содержания, опубликовав 5 книг на латинском и
2 на немецком языках.
Однако, когда он заступаялсь за своего
соотечественника против некоего Оппенгейма
(Oppenheym) выступил в своих сочинениях
против пражских евреев, он и понятия не имел,
что евреи в Праге контролировали всю торговлю
… В итоге Геворг потеряв все свое состояние
был вынужден уехать в Лейпциг, где вновь став
на ноги вернулся в Прагу. Умер он так и не
достигнув своего прежнего богатства. После
смерти осталось шесть неопубликованных
трактатов на немецком, латинском и арабском
языках. Похоронили Геворга в находящемся
неподалеку от некогда принадлежащего ему
дома «У трех страусов» в монастыре католического ордена обутых августинцев с костелом Св. Апостола Фомы [17]. В настоящее
время часть монастыря служит роскошным
отелем (“Augustine”, a Luxury Collection Hotel
Prague).

Илл. 2. Титульный лист теологического
произведения изданного в Праге в 1714 г. и портрет
Георгия Дамасского сына Аствацатура со второй
страницы [17].

Hada»

1

Георгий Дамасский сын Аствацатура (арм. Գեվորգ
Աստվածատուրեան Դամասկոսեցի, лат. Georgius Deodatus
Damascenus, чешск. Jiří Bohdan Damašský) (2 пол. XVII в.,
Дамаск – 1740, Прага), армянский купец и мыслитель.
Уместно заметить, что имя Деодат есть перевод армянского
имени Аствацатур и означает “Богом данный” или Богдан.

После длительного перерыва, армяне вновь
появились на территории Чехии в начале XX в.
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Так, известно про некоего армянина Артина
Асланяна, владельца первой ковроткаческой
фирмы, которая в 1910-х гг. находилась в здании
первоклассной гостиницы на центральном проспекте Праги.
По окончании Первой мировой войны правительство новосозданной Республики Чехословакии (чешск. Československo, словацк. ČeskoSlovensko) провозгласило дотационную политику открытых дверей для студентов из разных
стран для учебы в университетах страны. По
началу жиденький поток армянских студентов
стал расти. В 1923 г. благодаря переговорам
Александра Хатисяна, одного из лидеров Армянской революционной партии «Дашнакцутюн»,
фактически являющейся правительством Республики Армении в эмиграции, правительство
Чехословакии приняло 50 армянских студентов в
Пражский университет с полным пансионом
составлявшим 300 тыс. франков в год [2, с. 134135].
Как писал один из профессоров пражского
университета Ншан Мартиросян в своей заметке
публикуемой под псевдонимом “Пражанин”
(зап.-арм. Փրակացի) в Стамбульской армянской
газете «Аревелк» (арм. Արեւելք, букв. Восход) в
1933 г., армян в Праге в начале века было
немало: «заняты преимущественно продажей
ковров, кишок для колбас, маслин, оливкового
масла, халвы и рахат локума: В Праге есть так
же один армянин, который занимается
производством сыра…» [7].
Как видно из выше изложенного, присутствие армян на территории Чехии не переростало до возникновения общины, которая стала
формироваться лишь в 1990-х годах, в следствие
значитальной эмиграции обусловленной развалом СССР и агрессией Азербайджана в Арцахе.
Количественная оценка армянской общины
в Чехии весьма противоречива. Согласно
переписям в Чехии проживало: в 2005 г. 1046, а
в 2009 – 2025 армян. Однако, по данным
посольства РА на 2010 г. в Чехии проживает
более 3,5 тыс армян, из коих 2 тыс. являются
гражданами и еще 1,5 тыс. ждут гражданства
[10]. Надо отметить, что среди мигрантов
учитывались лишь те у кого имелось гражданство РА, те же кто имел паспорта иных стран
причисляются соответственно к тем странам [13,
с. 151]. Ныне количество армян в Чехии,
согласно неофициальным данным, количество
колеблется в пределах 8 ± 2 тыс. Подавляющее
большинство, порядка 80% [13, с. 155], живет в
столице [4, с. 434]. Вторым по количеству
проживающих армян, является город Брно [13, с.
155].

Организации.
В 1920-х гг. в Пражском университете был
организован «Союз армянских студентов» (арм.
Հայ Ուսանողների Միություն) [2, с. 137]. Кроме
него, в тех же годах действовали «Армянский
Союз» (арм. Հայկական միություն) и «Пражский
армянский сельскохозайственный студенческий
Союз» (арм. Պրահայի Հայ գյուղատնտեսական
ուսանողական միություն) [2, с. 138].
Ныне в Чехии действовует несколько
общественных организаций: «Чешско-армянское
общество» (Прага, 1995), гражданское объединение «Армянский дом» (чешск. Občanské
sdružení «Arménský Dům», арм. «Հայկական
տուն» ՀԿ) (Млада Болеслав, 2000), клуб
«Армения» и ансамбль «Армянки» (Йиглав), а
также армяно-чешская ассоциация «Урарту»
(арм. ՈՒՐԱՐՏՈՒ հայ-չեխական միություն):
Церковь.
По случаю официальной регистрации
армянской общины ААЦ в Чехии и в знак
армяно-чешской дружбы Католикос Всех армян
Гарегин II подарил Праге хачкар, который был
установлен 25 апреля 2014 г. в сквере рядом с
костелом святого Йиндржиха и святой Кунгуты.
Армянской церкви пока нет, но в Праге
проводятся литургии. 11 октября 2015 года
католическая церковь Святого Духа в Праге,
построенная в XIV веке, была передана церковному приходу Святого Григория Просветителя
Армянской Апостольской церкви в бессрочное
пользование [8].
Образование.
Первая субботняя армянская школа была
учреждена при философском факультете Карлова университета в Праге в 1996 г., но начала
действовать в 1997 г. Преподавателями (на общественных началах) являются работники расположенной в Праге армянской редакции радиостанции «Свободная Европа» [11, с. 53; 13, с.
160]. Вторая субботняя школа была организована в Брно и открылась 6 октября 2007 г. [11, с.
57].
СМИ.
Арманская община Чехии имеет три периодических издания:
 ежемесячный общеевропейских журнал
«Орер», букв. дни (арм. «Օրեր» Համաեվրոպական անկախ ամսագիր; англ. “Orer” Armenian
European Magazine) (Прага, 09.1999). Издается
ежемесячно, тиражом от 700 до 900 экз. на
армянском, русском, английском и чешском
языках информационный центр «Кавказ-Восточная Европа» под редакцией Акопа Асатряна.
Содержит репортажи о жизни армян в странах
Европы и соответственно распространяется не
только в Чехии, но и во всех упоминаемых

51

ассоциации «Урарту» http://www.urartu-a.cz/ и
упомянутая выше, армянская редакции радиостанции «Свободная Европа».
Разное.
05.04.2006 г. по инициативе экс-президента
Чехии Вацлава Гавела в чешском Сенате
состоялась
международная
конференция
«Армянский геноцид», инициатором которой
была чешская сторона. Конференция стала
одним из этапов подготовки к принятию
декларации, признающей Геноцид армян в конце
XIX – начале XX века чешским правительством
и сенатом.
25.04.2017 г. Палата депутатов парламента
Чехии приняла резолюцию о признании и
осуждении Геноцида армян.
20.05.2020 г. на пленарном заседании Сенат
Чехии единогласно принял резолюцию приуроченную к 75-й годовщине окончания Второй
мировой войны и осуждающую преступления
против человечности, совершенные во время
двух мировых войн, в том числе и Геноцид
армян в Османской империи. Инициатором
резолюции был заместитель председателя
Сената Милан Штих от социал-демократической
партии.
5 февраля 2021 г. Комитет по внешним
сношениям Палаты депутатов парламента Чехии
принял резолюцию по конфликту в Нагорном
Карабахе, приветствующую прекращение огня,
в тоже время выражающую сожаление в связи с
невыполнением Азербайджаном пункта о пленных, и содержащую призыв к последнему вернуть оставшихся пленных.
11 июня 2021 г. Комитет по внешним сношениям Палаты депутатов Чехии принял резолюцию с призывом к Азербайджану немедленно
и безоговорочно освободить всех армянских
военнопленных и удерживаемых гражданских
лиц.

странах. Имеет веб портал – http://www.orer.eu/
(арм. հայ-չեխական համաեվրոպական անկախ
ամսագր) [13, с. 162].
 журнал «Наири» (чешск. Arménský
kulturně – společenský magazíne «Nairi», арм.
«Նաիրի» հասարակական, մշակութային հանդես) (Млада Болеслав, 04.2002) – орган общества «Армянский дом». Издается с периодичностью 4-5 номеров в год, тиражом ок. 800 экз.
на армянском и чешском языках. Кроме прочего
освящает вопросы правовой защиты мигрантов
[13, с. 161; 14]. Имеет свой сайт –
https://nairi.webnode.cz/magazin-nairi/.
 и альманах «Армянская газета» (чешск.
Arménský list) – студенческий орган философского факультета Пражского университета.
Издавался нерегулярно, на армянском и
чешском языках. Содержал репортажи о жизни
студентов, путевые заметки, а также переводы
иностранной (в первую очередь – армянской)
литературы на чешский язык [13, с. 162].

Илл. 3. Слева - Orer Armenian European Magazine,
Issue 3-4 (63), 2012; справа - Arménský kulturně –
společenský magazíne «Nairi», 2/2004.

Помимо указанных печатных изданий,
имеются электронный ресурс армяно-чешской
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Таблица-перечень памятников архитектуры и топонимики в Чехии
н/
н

1.

Объект

церковь

Наименование

Адрес и контакты

Год

Святого Духа

U Sv. Ducha, 110 00
Praha2 1- Staré město

получена в
аренду
11.10.2015

1714

2.

кофейня

«У золотой змеи»

Café-Restaurant
"U Zlatého Hada",
Liliová 17 / Karlova 18,
Praha 1- Staré město
Tel.: +420 222 222 160,
www.uzlatehohada.cz

3.

лапидарная
надпись

Билингва на
чешском и
латинском языках3

Находится над
центральным входом в
кофейню,
Там же

«У трех страусов»

Ныне
Hotel "U tří pštrosů",
Dražického nám. 12,
118 00 Praha 1- Malá
Strana
Tel.: +420 257 288 888
Fax: +420 257 533 217
www.utripstrosu.cz

1714

В монастыре обутых
августинцев с костелом
Св. Апостола Фомы,
Klášter obutých
augustiniánů s kostelem
sv. Tomáše Apoštola,
ul. Letenská,
118 00 Praha 1 - Malá
Strana

1740

4.

5.

6.

кофейня

надгробие

здание

Георгия из
Дамаска сына
Аствацатура

Ресторан
«Pomegranate»

Вид

Не сохранилось

"Pomegranate" Armenian
Restaurant & Wine Bar
ul. Lípová 1444/20a,
120 00 Praha 2 - Nové
Město,
www.pomegranaterestaura
nt.cz/

2

Прага (чешск. Praha, англ. Prague) – город, административный центр Среднечешского края, а также двух его районов,
Прага-Восток и Прага-Запад, не входя ни в состав районов, ни в состав края. Кроме того столица Чехии. Прага состоит из 22
административных округов (чешск. Městská čast), которые состоят из 57 самоуправляемых городских чзстей.
3

CAFÉ / RESTAURANT / U ZLATÉHO / HADA / KARLOVA / 18 / PRAHA I / ANNO DOMINI / 1714 / 1. CAFÉ /
A PRAGA
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7.

8.

9.

хачкар

мемориальная доска

здание

в память об
армяно-чешской
дружбе от католикоса армян

С шестистрочной
надписью на
чешском языке4

Ресторан
«Old Armenia»

Установлен в парке
рядом Kostel svatého
Jindřicha a svaté Kunhuty,
ul. Jindřišská 30,
110 00 Praha 2-Nové
Město,

25.04.2014

Находится на
постаменте хачкара,
Там же

Kavkaz Restaurant
"Old Armenia",
ul. Lihovarská 1096/6,
190 00 Praha 9-Libeň,
https://oldarmenia.cz/
некрополь русской
эмиграции на
Ольшанском кладбище,
Olšanské hřbitovy,
ul. Vinohradská 1835/153,
130 00 Praha 3-Žižkov
Находится в некрополе
русской эмиграции на
Ольшанском кладбище у
изголовья надгробий
Агабекянов,
Там же

10. надгробия

Представителей
армянских родов

11. хачкар

Агабекянов

12. надгробие

Сагимир Шамири
1932-1987

Находится перед
хачкаром слева,
Там же

1987

13. надгробие

Алла Рубени
1938-2001

Находится перед
хачкаром справа,
Там же

2001

14. надгробие

Княжна
Гения Багратуни
1913-2006

Находится в некрополе
русской эмиграции на
Ольшанском кладбище,
Там же

2006

15. памятник

“Материнство”
Автор Д. Ереванци
[1, с. 91]

Установлен в
мемориальном парке,
Lidice5

1987

4

TENTO KAMENNÝ KŘÍŽ DAROVAL / LATOLIKOS VŠECH ARMÉNŮ / GAREGIN II. NA PAMÁTKU /
OFICIÁLNÍ REGISTRACE ARMÉNSKÉ / APOŠTOLSKÉ CÍRKVE A JAKO VÝRAZ / ARMÉNSKO-ČESKÉHO
PŘÁTELSTVÍ. 24.4.2014

5

Лидице (чеш. Lidice, нем. Liditz) – шахтёрский посёлок в районе Кладно (чеш. Okres Kladno) Среднечешского края (чеш.
Středočeský kraj)
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16. хачкар

посвящен памяти
1,5 млн. жертв
Геноцида армян
1915 года,
совершенного
турками

Установлен в
центральном парке,
Kralupy nad Vltavou6
15.09.2021

мемориаль17.
ная доска

С пятистрочной
надписью

18. могила

Давидяна Аршавир
Абрамович

19.

памятникхачкар

Во имя
исторической
справедливости и
армяно-чешской
дружбы
[1, с. 90]

Установлена на лицевой
стороне постамента
хачкара,
Там же

Žďár nad Sázavou7

8.06.1945

Установлен рядом с
центральным парком,
Jihlava8

2005

20.

лапидарная
надпись

21. помещение

Трехстрочная на
армянском языке9

Находится на лицевой
стороне хачкара,
Там же

Армянский кебаб

Armenian Kebab.
Находится на плошади
7 Velké nám. 153,
500 03 Hradec Králové10

6
Кралупи-над-Влтавой (чеш. Kralupy nad Vltavou, бывш. нем. Kralup an der Moldau) – город в Чехии, муниципалитет с
расширенными полномочиями в районе Мельник Среднечешского края
7
Ждяр-над-Сазавоу (чеш. Žďár nad Sázavou) – город и одноимённый районный центр в краю Высочина.
8
Йиглава (чеш. Jihlava, нем. Iglau) – статутный город, административный центр края Височина (чеш. Kraj Vysočina).
9
1915 / 2005 / ԿԱՐՄԻՐ ԱՎԵՏԱՐԱՆ / ՀԻՇԱՏԱԿՆ / ԱՐԴԱՐՈՑ ՕՐՀՆՈՒԹՅԱՄԲ ԵՂԻՑԻ
10
Градец-Кралове (чеш. Hradec Králové, нем. Königgrätz) – статутный город в Чехии. Административный центр одноименного р-она в Краловеградецком крае (чешск. Královéhradecký kraj).
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Сокращения:
ul. (ulice) – улица;
nám. (náměstí) – квадрат, мал .площадь
Перечень использованной литературы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

Աշխարհի հայկական հուշարձանները Մաս 1: – Եր.: Անտարես, 2011: – 128 էջ:
Բախչինյան Ա. Պրահայի հայ ուսանողությունը (1920–1930-ական թվականներ): Էջեր 133-148: //
«Պատմա-բանասիրական հանդես», 2008, թիվ 1:
Բախչինյան Ա., Ասատրյան Հ. Հայերը Չեխիայում և Սլովակիայում (սկզբից մինչև մեր օրերը): – Եր.: ՀՀ
ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ, 2021: – 247 էջ
Հայ Սփյուռք հանրագիտարան: Չեխիա, էջեր 434-435: – Եր.: Հայկ. հանրագիտ. հրատ. 2003: – 732 էջ:
Հայկազն Եր. Հայ կյանքը Փրակայի մեջ: // «Հայրենիք», 1. I. 1924:
Հարությունյան Հ. Հայ-չեխական կապերի նորահայտ փաստեր: Էջեր 26-27: // «Սովետական Հայաստան»:
– Եր., 1982, հմ. 12:
Փրակացի Հայ և չեխ հնագույն և նորագույն հարաբերությանց մասին: (Շարունակելի): Էջ 2: // «Արևելք»
քաղաքական, տնտեսական եւ գրական օրաթերթ: Բ. Տարի, թիւ 569: Երկուշաբթի, 22 մայիս 1933:
Акобян Г. «Все удивлялись, как нам в центре Праги церковь предоставили»: архимандрит Барсег
Пилавчян. // электронный ресурс газеты «Аравот». - 12.01.2016 https://www.aravot-ru.am/2016/01/17/197438/
Армянская община Чехии в прошлом и в настоящем // электронный ресурс фонда «Нораванк» - 22.06.2007
http://www.noravank.am/rus/seminar/detail.php?ELEMENT_ID=4642
Ганаланян Т. Армянская община Чехии // «Глобус» аналитический журнал, № 12, 2012 - 21.01.2013
http://www.noravank.am/rus/articles/detail.php?ELEMENT_ID=6844
Ганаланян Т. Вопросы образования армянской общины Чехии. Стр. 53-63. // «Глобус: Национальная
безопасность», № 5, 2011.
Ольшаны – некрополь русской эмиграции [путеводитель] / Ред.: М. Добушева, В. Крымова. – Прага:
Русская традиция, 2011. – 276 с.
Сумленный С. Чешские армяне – маленькая община с большим потенциалом. Стр. 151-165. // журнал «21й ВЕК» № 1 (5), 2007
по материалам электроннаого ресурса радиогазеты “Radio Prahue International” http://www.radio.cz
веб портал кафе-ресторана “У золотой змеи”- http://www.uzlatehohada.cz/historie.html
веб портал гостиницы “У трех страусов” - http://www.utripstrosu.cz/historie/
[Georgium Deodatum Domaſcenum] Speculum veritatis, Sive Colloquium inter Hebræum, & Georgium
Deodatum Domaſcenum, nunc Civem Pragenſem, a præfato Georgio, partim ex Veteri Teſtamento, partim ex
Sanƈto Evanglio, partim ex Doƈtrina Chriſtiana Eminentiſſimi CardinalisBellarmini, partim ex rationibus à ſe
deduƈtis Italico Idiomate congetum, & toti Chriſtiano Orbi dedicatum; jam verò a grato ejuſdem Georgij Amico
Latinè verſum, ac in lucem editum. SUPERIORUM PERMISSU. – VETERO – PRAGÆ, Typis Joannis Wensceslai
Helm, Annô 1714. Die 14. Januarij. – 32 p.
Georgius Deodatus de Caio Damascenus (+1740) // электронный ресурс «PROSTOR – architektura, interiér,
design» https://www.prostor-ad.cz/pruvodce/praha/vuva/misenska/deodot.htm

Словакия (словацк. Slovensko, англ.
Slovakia), официально Словацкая Республика
(словацк. Slovenská republika, англ. Slovak
Republic) – государство в Центральной Европе
не имеющее выхода к морю. Столица и крупнейший город – Братислава. Административно разделена на 8 краев (словацк. kraj), состоящих, в
свою очередь из 79 районов (словацк. оkres).
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История. География.
Каких-либо достоверных сведений о пребывании армян на территории Словакии до нового
времени пока не обнаружено, хотя очевидно, что
эта территория была знакома, как минимум, уже
в XVI-XVII вв. армянским купцам из Речи
Посполитой, Бесарабии и Трансильвании, не
говоря уже о времени Австро-Венгерской империи.
Армянские общины в Словакии стали
формироваться лишь в 1990-х годах, в следствие
значитальной эмиграции обусловленной развалом СССР и агрессией Азербайджана в Арцахе.
Ныне в Словакии насчитывается ок. 1000
армян, из коих ¾ проживает в Братиславе.
Организации. СМИ.
Первая армянская общественная организация «Армянская община Словакии» была создана в нач. 2000-х гг.
Печатных органов не имеется.
Церковь. Образование.
Первая и пока что единственная армянская
культовая постройка в Словакии, появилась в
2012 г. в городе Кошице, где проживает вторая
по численности армянская община, построившая
небольшую часовню Св. Сергия (арм. Սբ.
Սարգիս).
В 2013 г. для духовных нужд Армянской
Апостольской церкви в Братиславе Римскокатолическая церковь Словакии передала сроком
на 99 лет часовню Св. Екатаринны [5].
Армянских образовательных учреждений на
территории Словакии нет.

Разное.
30 ноября 2004 г. Национальный Совет
Словакии признало уничтожение армян в
Османской Турции геноцидом “uznáva genocídu
Arménov v roku 1915, pri ktorej zahynuli státisíce
Arménov žijúcich v Osmanskej ríši a považuje tento
čin za zločin proti ľudskosti” [3; 6].
24 ноября 2011 г. Национальный Совет
Словакии, вторым в мире после Швейцарии
(1993), принял законопроект, криминализирующий отрицание Геноцида армян.
22 октября 2020 г. Национальный Совет
Словакии принял резолюцию «О продолжающемся конфликте в Нагорном Карабахе», в
которой осуждались убийства мирных жителей,
уничтожение памятников и гражданских
инфраструктур, культурного и религиозного
наследия, а также выражалась обеспокоенность в
связи с военной вовлеченностью в конфликт
третьих стран и их дестабилизирующая роль.
1 апреля 2021 г. Национальный Совет
Словакии в ходе 25-го пленарного заседания
единогласно принял вторую резолюцию «О
Нагорном Карабахе», в которой призывала
правительство Словакии, Евросоюз и международные организации обеспечить надлежащее
расследование военных преступлений, в том
числе использование кассетных боеприпасов. В
резолюции выражалась глубокая озабоченность
и призыв о немедленном освобождении всех
военнопленных и насильственно удерживаемых
гражданских лиц, а также доступе международных гуманитарных организаций в Нагорный
Карабах без ограничений.
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Таблица-перечень памятников архитектуры и топонимики в Словакии
н/
н

1.

Объект

хачкар

Наименование

Адрес и контакты

В память жертв
Геноцида армян в
1915 г.
[1, 98]

Находится в парке на
берегу Дуная на
набережной Тырша
Tyršovom nábreží,
Bratislava11

Год

Вид

2005

2.

3.

4.

лапидарная
надпись

Многострочная на
словацком12,
армянском13 и
английском14
языках

Находится на лицевой
стороне постамента
хачкара,
Там же

лапидарная
надпись

Многострочная на
словацком15,
армянском16 и
английском17
языках

Находится на тыльной
стороне хачкара,
Там же

мемориальная доска

С
благодарственной
надписью на
армянском18,
английском19 и
словацком20
языках

Установлена с обратной
стороны хачкара,
Там же

11

2005

Братислава (словацк. Bratislava; до 1919 г. – Prešporok, Prešporek, нем. Pressburg, венг. Pozsony) – город, административный центр одноименного края (словацк. Bratislavsky kraj), а также столица Словакии. Административно состоит из 5
районов (okres), 17 городских частей (Mestská časť). Город-побратим – Ереван (Армения) (2001).
12
NA / PAMATKU / 1.500.000 / ARMÉNSKYCH / OBETÍ / ZOSHULÝCH / V GENOCÍDE / V ROKU / 1915
13
Ի / ՀԻՇԱՏԱԿ / 1915 Թ. / ՀԱՅԵՐԻ / ՑԵՂԱՍՊԱ/ՆՈՒԹՅԱՆ / 1.500.000 / ԶՈՀԵՐԻ
14
TO THE / MEMORY / OF THE / 1.500.000 / VICTIMS / OF THE / ARMENIAN / GENOCIDE / OF 1915
15
UZNESENIE / NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ / REPUBLIKY / 1341 / 30. NOVEMBRA 2004 / NÁRODNÁ RADA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY / UZNÁVA GENOCÍDU ARMÉNOV V ROKU / 1915, PRI KTOREJ ZAHYNULI STÁTISÍCE /
ARMÉNOV ŽIJÚCICH V OSMANSKEJ RÍŠI / POVAŽUJE TENTO ČIN ZA ZLOČIN PROTI / ĽUDSKOSTI. / ZVÄZ „NIG
APARAN“
16
ՍԼՈՎԱԿԻԱՅԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ / 1341 ՈՐՈՇՈՒՄԸ / 30 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2004 թ / ՍԼՈՎԱԿԻԱՅԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ / ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ Է 1915 Թ. ՀԱՅԵՐԻ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՈՐԻ
ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ ԿՈՏՈՐՎԵԼ ԵՆ ՕՍՄԱՆՅԱՆ ԿԱՅՍՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԱՊՐՈՂ ՀԱՐՅՈՒՐ ՀԱԶԱՐԱՎՈՐ ՀԱՅԵՐ ԵՒ
ԱՅԴ ՓԱՍՏԸ ՀԱՄԱՐՈՒՄ Է ՈՃԻՐ ԸՆԴԴԵՄ ՀԱՄԱՅՆ ՄԱՐԴԿՈՒԹՅԱՆ: / “ՆԻԳ ԱՊԱՐԱՆ” ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ
17
RESOLUTION OF THE SLOVAK / PARLIAMENT 1341 / NOVEMBER 30. 2004 / THE SLOVAK PARLIAMENT /
RECOGNIZES THE ARMENIAN GENOCIDE / OF 1915 DURING IN THE OTTOMAN / EMPIRE WERE KILLED AND /
CONSIDERS THAT ACT AS A CRIME / AGAINST HUMANITY. / „NIG APARAN“ UNION
18
Սլովակիայի / Խորհրդարանի / 30.11.2004 թ-ին / ընդունած Հայոց / Ցեղասպանության / շուրջ 1361 / Բանաձևի / համար
խորհին / շնորհակալություն / ենք հայտնում / Յ. Չառնոգուսկուն / Ֆ. Միկլոշկոյին / Մ. Լաուկոյին / Պ. Հռուշովսկուն / Տ.
Միկուշին / Պ. Մինարիկին / Ռ. Ժիակին / Գ. Կրայչիին: / Հատուկ շնորհակալու-/թյուն և / երախտագիտություն / Բանաձևի /
գլխավոր կազմակերպիչ / ԱՇՈՏ / ԳՐԻԳՈՐՅԱՆԻՆ / ԵՎՐՈՊԱՅԻ / ՀԱՅԿԱԿԱՆ / ՄԻՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ / ՖՈՐՈՒՄ
19
In relation / to the adoption / of Resolution no 1341 / on the Armenian / Genocide / on 30.11.2004 / by the Slovak / Parliament we
hereby / express our deepest / gratitude to / J. Čarnogurský / F. Mikloško / M. Lauko / P. Hrušovský / T. Mikuš / P. Minárik / R. Žiak
/ G.Krajči / Special / acknowledgement / and appreciation it / attributed to / the organizer / of the Resolution / ASHOT /
GRIGORIAN / FORUM OF / ARMENIAN / ASSOCIATIONS / OF EUROPE
20
V súvislosti / s prijatím NRSR / 30.11.2004 / uznesenia 1341 / o Genocíde Arménov / si našu vďaku / zaslúžia / J. Čarnogurský / F.
Mikloško / M. Lauko / P. Hrušovský / T. Mikuš / P. Minárik / R. Žiak / G.Krajči / Mimoriadne / poďakovanie / a ocenenie patrí /
organizátorovi / rezolúcie, / AŠOTOVI / GRIGORIANOVI / FÓRUM / ARMÉNSKYCH / ASOCIÁCIÍ / EURÓPY
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5.

часовня

Св. Екатерины

6.

часовня

Св. Сергия

хачкар

Посвящен Святым
армянским
Новомученикам
Геноцида 1915
года

7.

8.

лапидарная
надпись

Семистрочная на
словацком языке22

9.

ойконим

Село Урмени

Kaplnka sv. Kataríny
Michalská 374/8,
811 01 Staré Mesto
Bratislava

Kaplnka sv. Sergia
Košice21
Установлен на
территории
Кафедрального собора
Успения Божией Матери
и Святителя Иоанна
Милостивого,
Ulici Československej
armády
Košice

Получена
в аренду в
2013

2012

31.01.2016

Находится на лицевой
стороне постамента
хачкара,
Там же
Ürmény23

с. ш. 48° 12′ 28″
в. д. 18° 03′ 40″
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Աշխարհի հայկական հուշարձանները Մաս 1: – Եր.: Անտարես, 2011: – 128 էջ:
Բախչինյան Ա., Ասատրյան Հ. Հայերը Չեխիայում և Սլովակիայում (սկզբից մինչև մեր օրերը): – Եր.: ՀՀ
ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ, 2021: – 247 էջ:
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ֆորումի
ղեկավար,
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Աշոտ
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հետ.
29.10.2010
http://www.noravank.am/arm/issues/detail.php?ELEMENT_ID=5092
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Тигранян С. Словакия – за независимость Арцаха // электронный ресурс Общество Русско-Арцахской
дружбы - 02 ноября, 2021 http://russia-artsakh.ru/index.php/node/8015
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY III. volebné obdobie, Číslo: 1754/2004, 1341, 30. novembra
2004.

21

Кошице (словацк. Košice, венг. Kassa, нем. Kaschau) – город, административный центр района Кошице-Околье
Кошицкого края (словацк. Košický kraj). Разделён на 22 самоуправляемых района.
22
TENTO CHAČKAR NA PAMIATKU SV. ARMÉNSKYCH NOVOMUČENÍKOV A SV. BISKU… / GREGORA
OSVIETITL’A, KRSTITEL’A ARMÉNOV, S POŽEHNANÍM JEHO SVATOSTI KAREKINA / II., KATOLIKOSA –
PATRIARCHU VŠETKÝCH ARMÉNOV, VENOVAL KOŠICKÉMU / PRAVOSLÁVNEMU KATEDRÁLNEMU CHRÁMU SV.
JÁNA MILOSTIVÉHO DOBRODINEC HRACHYA / MISAKOVIČ POGHOSIAN PRI PRÍLEŽITOSTI 100. VÝROČIA
GENOCÍDY ARMÉNSKEHO / NÁRODA. KRÍŽ BOL POSTAVENÝ STAROSTLIVOSŤOU BISKUPA DR. ANUŠAVANA /
MKOČIANA A MICHALOVSKO-KOŠICKÉHO ARGIBISKUPA KYR JURAJA V R. 2015.
23
Урмени или Моймировце (венг. Ürmény, нем. Urmin, словацк. Mojmírovce) – городок в районе Нитра (словацк. Okres
Nitra) Нитранского края (словацк. Nitriansky kraj).
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тября 1683 г. в битве под Веной турок разбили. В
спасении Вены немалая заслуга одного армянина
по имени Ованнес1. Во время двухмесячной осады Вены войсками великого визиря Османской
империи Кара-Мустафы, Ованнес способствовал
тому, чтобы подоспели союзники по Священной
Лиге под командованием Яна III Собеского. За
помощь, император Священной Римской империи Леопольд I даровал Ованнесу монопольное
право продажи в городе кофе и чая на 20 лет.
Через полтора года 17 января 1685 года, Ованнес
в своем доме на Хаармаркт (нем. Haarmarkt)
ныне Ротентурмштрассе №14, открыл первую
кофейню в Вене [30, с. 107]. Первоначально дом
№14 на указанной улице состояла из двух домов
с номерами 732 и 731. В 1840 году (1842?)
Людвиг фон Хаан приказал снести оба дома и
построить на их месте здание в соответствии с
планами Йозефа Корнхаузеля [24, с. 48-52]. Так
что кофейня “Дэниэль Мозер” (нем. Daniel
Moser) названная так в честь бургомистра Вены,
при правлении которого она была открыта,
являет собой дань уважения открывшему
первую кофейню в Вене и ее спасителю сыну
Аствацатура Ованнесу.
Уместно будет заметить, что по прошествии
20 лет от указанных событий, в 1704 г. в Вену
прибыл еще один армянин Геворг и тоже сын
Аствацатура, в надежде заняться продажей кофе.
Однако, так как монополия на продажу кофе уже
существовала, ему ничего не оставалось делать
как уехать, но уехав стать первооткрывателем
кофейни уже в соседней Праге. (Об этом см. в
разделе Чехия).
Практически в это же время, в 1700 г. ко
двору императора Леопольда I, в поисках
помощи для освобождения Армении, прибыл
активный деятель армянской национальноосвободительной борьбы Исраэль Ори2.
Упомянутые персоны были далеко не
единственными армянами посетившими или
жившими в Австрии. Так, например, Г. Алишан
приводит несколько имен и профессий армян:

Австрия (нем. Österreich), официальное название Австрийская Республика (нем. Republik
Österreich)
–
федеративная
республика
состоящая из 9 земель (нем. Bundesländer) в
Центральной Европе. Столица – Вена.

История. География.
Армяне на территории Австрии появляются
в конце XII в. В основном речь идет о купцах.
Кроме того известно о прибытии на переговоры
в Киликийское Армянское царство ко двору
Левона II Великого (1187-1219) посла герцога
Австрии Леопольда V (1177-1194) [3, c. 461].
Основанный в XIV в. Венский университет
(нем. Universität Wien, лат. Alma Mater
Rudolphina Vindobonensis) привлек некоторое
количество студентов армян.
В начале XVII в., после Великого сургуна,
Новоджульфинские купцы вели активную
торговлю достигая Гонконга на востоке и
Амстердама на западе и естественно, такой
город как Вена, не мог остаться без внимания.
Тому имеются письменные свидетельства,
например, в 1615 г. несколько членов армянской
общины присягают перед местным нотариусом в
том, что некий Ованнес сын Авета, прибывший в
город «достопочтенный человек и православный
христианин» [3, c. 461; 1, c. 172].
Вторая половина XVII в. для Австрии,
впрочем как и для всей Европы, явила начало
освобождения от турецкого ятагана. Наконец в
трехвековой войне произошел перелом – 12 сен-

1

Ованнес сын Аствацатурa (лат. Johannes Deodatus, арм.
Հովհաննես Աստվածատուրի) (1640, Константинополь –
17.05.1725, Вена), армянский купец, переводчик и разведчик. Поразительно сходство отчеств с основателем первой
кофейни в Праге купца Георгия (лат. Georgius Deodatus,
арм. Գեվորգ Աստվածատուրի). Армянское имя Аствацатур
переводится как Богом данный, т.е. Богдан или на латыни
Деодатус. Подробнее см. [Kretschmer, с. 6].
2
Исраэль Ори (арм. Իսրայել Օրի) (1658, с. Сисиан – 1711,
Астрахань) – представитель меликского рода. Имел без
результатные встречи со многими европейскими правителями и церковными иерархами, лишь при доре императора
Петра I был удостоен внимания план освобождения
Армении и Грузии. Во главе отряда в чине полковника российской армии был послан для разведки путей и крепостей.
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 Хаджи Теолвет – ювелир (1730);
 Маргар – кофейщик (арм. Մարգար
ղահվեճի) (1737-51);
 Арутюн – продавец драгоценных камней,
армянин из Персии (1749).
Кроме того, Г. Алишан упоминает служащих при императорском дворе:
 в 1699 г. упоминается Нерсес вардапет –
придворный священник;
 Аракел курьер;
 на рубеже XVII-XVIII вв. Шахриман
Шахриманян из Венеции пишет письмо императорскому капеллану (нем. Kofkaplan), который
был армянином в чине епископа;
 в 1804 г. в качестве придворного переводчика упоминается Огостинос Агамалян [3, c.
461].
Помимо сказанного в Вене упоминается
такое количество армян священнослужителей,
что сомнений о наличии армянской общины нет
(см. перечень духовенства представленный
ниже) [3, c. 461].
XVIII вв. в Австрии в царствовании МарииТерезии, а именно в 1771 г. особым указом было
даровано местным армянам монопольное право
заниматься ювелирным делом и торговлей драгоценных камней [3, c. 462]. И не удивительно,
потому что согласно переписи населения в Вене
в то время проживала 21 семья армян [28].
В течение XIX в. численность армян в
Австрии увеличилась в первую очередь, благодаря переезду из Триеста в Вену в 1810 г.
конгрегации Мхитаристов. Кроме того, открывшийся в 1819 г. Венский университет музыки и
исполнительского искусства стал вторым привлекательным учебным заведением для армянстудентов.
Согласно сведениям сообщаемым Аршаком
Алтуняном опубликовавшем воспоминания своего путешествия по странам центральной Европы и побывавшем в Вене в 1876 г., там жили армяне из разных мест: 20-25 семей из Венгрии, 15
– из Польши, 30 – из Молдавии и Турции, 15 –
из России и все адепты апостольской церкви.
Кроме того, в Вене есть много студентов армян
и армяно-католиков, в сумме ок. 150 человек, из
коих 30 женились на местных австрийках [2, с.
151].
В ХХ в. армянская община пополнялась
неоднократно.
Первая волна беженцев возникла после Геноцида армян в Османской империи и погромов
продолжающихся учиняемых прикаспийскими
турками вплоть до 1922 г. Тогда армянская община Австрии пополнилась несколькими десятками семей из Западной Армении и Закавказья.

Вторая, наиболее интенсивная волна, началась в ходе арабо-израильских войн во второй
половине 1970-х гг., когда главным образом в
Вену, переселились армяне из Ливана, а так же
из Ирана после исламской революции.
Третья волна, возникла в 1990-х гг. в следствие развала СССР и агрессии развязанной Азербайджаном против Республики Арцах.
В настоящее время численность армян в
Австрии насчитывает ок. 6 тыс. человек, большинство из которых проживает в Вене.
Церковь.
Армянская Апостольская Церковь была
представлена в Австрийской империи как минимум с начала XVIII в. Согласно Г. Алишану в
Вене в первой половине столетия были:
 1719 г. – Тер-Ованес (иерей), 114 лет;
 1729 г. – Тер-Минас;
 1733 г. – Варфоломей архимандрит;
 1737 г. – отец Давид прозванный “Проповедником”;
 1740 г. – Тер-Мануэл из Кафы (умер);
 1747 г. – 3 священника; и т.д.
А в 1752 г. венский архиепископ передал во
временное пользование армянскому духовенству
часовню радом с католической церковью Св.
Стефана [3, c. 461].
После аннексии Австрийской империей
Галиции и Буковины в 70-х гг. XVIII в., территорий в значительной степени заселенных
армянами на протяжении нескольких веков,
произошел крен в сторону большего количества
адептов армянской церкви. После личного
визита императора Иосиф II в Сучаву в 1783
году, император постановил, что центром
духовного правления ААЦ в Австрии становится
Сучава, поскольку управление армянской
церковью находилось за рубежом, а именно в
Османской империи и Сефевидской Персии.
В 1877 г. Католикос Всех армян Георг IV
попытался основать религиозную общину в
Вене, однако эта инициатива не приветствовалось армянами города, которые хотели продолжать оставаться в духовной юрисдикции
Сучавы.
В 1912 г. на чердаке дома в центральном
квартале города была построена часовня Св.
Спасителя (в нем. источниках Св. Сальвадора),
которую освятили 19 января 1913 г. [7, с. 93].
Часовня действовала до 1968 г. [10, с. 184]. Большая часть церковной утвари была перевезена из
Сучавы. После того, как армянская община
Сучавы была разрушена во время Первой мировой войны, Венская часовня стала ее преемницей
в Австрии. В качестве юридического курьеза она
сохранила за собой право матричного руководства. Примечательно, что после II Мировой
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известны коллекции армянских монет, церковных одеяний и утвари [10, с. 741].
Образование.
С появлением Конгрегации Мхитаристов в
Вене и учреждением монастыря, была основана
духовная семинария.
В 1975 г. «Австрийско-армянское культурное общество» основало курсы армянского
языка.
В 1981 г. усилиями духовного правления
ААЦ в здании рядом с церковью, которое было
выкуплено и переоборудовано под «Армянский
национальный Дом», основана субботняя школа
«Ованес Шираз» (арм. Հովհաննես Շիրազ). [7, с.
95-96]
Организации.
В Австрии действует партия «Армянская
Революционная Федерация» (арм. Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութիւն). Уже в 22 февраля
1907 г. в Вене состоялся IV съезд партии,
который считается одним из самых значимых.
В Австрии действовало и действуют множество общественных, благотворительных и
спортивных организаций. В основном эти организации базируются в Вене и лишь одна была в
Граце – «Армянский студенческий союз» (19581978). В числе Венских: отделение «Всеобщего
Армянского
Благотворительного
Союза»
(ՀԲԸՄ) (1910), «Армянский студенческий
союз» (1921-1927), «Армянский студенческий и
молодежный союз» (1960), «Австрийскоармянское культурное общество» (1975), «SOS
Армения» (1988), Австрийское отделение
«Армянского Всеобщего спортивного союза»
(ՀՄԸՄ) (1990) [7, с. 94-95]. А также созданные в
2000-х гг.: Австрийский филиал Общеармянского фонда «Айастан», «Армянская студенческая ассоциация Австрии» (ASV), Армянский
спортивный клуб «Арарат», «Всеобщее армянское спортивное общество» и «Ассоциации
скаутов Вены» (HMEM), «Армянский центр документации и информации» (AFDIZ), «Австрийский Армянский комитет», «Австрийскоармянская ассоциации исследований», «ЕвроАрмянское общество», Организация «Новое
поколение».
К перечисленным организациям можно
добавить религиозные: Правление Армянских
церквей Австрии, Армянская Апостольская Церковь Святой Рипсиме, Армянская католическая
Конгрегация Мхитаристов.
СМИ.
Венская ветвь конгрегации Мхитаристов
основав в 1812 г. типографию издавала как книги, так и множество периодик:
Справочная газета «Тсанотутюнк вачараканутян» (арм. Ծանօթութիւնք Վաճառականու-

войны адептов ААЦ в Германии окормлял пастырь из Вены, что было официально закреплено
кондаком Католикоса Всех армян Вазгена I в
1957 г. Основанная в 1952 г. церковная община
Св. Рипсиме, в 1964 г. смогла заложить строительство церкви, которая была освящена 21
апреля 1968 г.
В 1980 г. кондаком Католикоса Всех армян
Вазгена I Палчяна был учрежден Патриарший
экзархат Центральной Европы Армянской
Апостольской Церкви с центром в церкви Св.
Рипсиме в Вене, охватывающий церковные
приходы Австрии, Швеции и Германии, а также
церковные общины стран Скандинавии. В 1991
г. церковный приход Германии был выведен в
отдельную епархию [10, с. 184]. Позднее в
юрисдикцию окормления экзархата были
включены церковные общины Чехии, Словакии
и Венгрии.
Армянская Католическая Церковь в лице
монашеского ордена мхитаристов еще 30 мая
1775 г. получила высочайшее разрешение Марии
Терезии на создание монастыря в пределах
империи Габсбургов. Именно тогда часть
ордена, отколовшись от основной Конгрегации
на острове Св. Лазаря, из-за споров об уставе,
поселилась в вольном имперском городе
Триесте. В годы французской оккупации
Триеста наполеоновской армией (1797-1805),
орден мхитаристов, как подданные империи [7,
с. 95-96; 25], в октябре 1810 г. укрылись в
монастыре сервитов в Вене. Но уже через
месяц, 5 декабря получив от императора Франца
I высочайшее предписание о разрешении
постоянного поселения в городе, они взялись за
ремонт переданного в пользование заброшенных
помещениях монастыря ордена капуцинов, куда
и вселились в феврале 1811 г. [11, с. 47]. Еще
через 3 года в 1814 г. выкупили все помещения в
собственность. В 1835 г. при поддержке Фердинанда I и императрицы Марии Анны Савойской
началась перестройка монастыря [29], а его
краеугольный камень был заложен 18 октября
1837 г. [16, с. 427-428]. Новая монастырская
церковь Покрова Марии была построена в 1874
г. [26, с. 427-428] и освящена 15 августа 1874 г.,
а в дальнейшем, в 1901 и 1958 гг. была дважды
отреставрирована [29].
В июле 2000 г. на острове Св. Лазаря в Венеции на съезде двух ветвей ордена Мхитаристов было принято решение об объединении [10,
с. 742]. Ныне Венская конгрегация занимает несколько зданий в центре столицы. В матенадаране
конгрегации хранятся около 2600 армянских рукописей, более 120 тысяч книг, богатейшее
собрание армянской периодики. Конгрегация
имеет также музей, из экспонатов которого
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давала справочную ежемесячную газету «Ахтамар» (арм. Ախթամար) (1959); «Армянский студенческий и молодежный союз» издавал на
армянском и немецком языках: журнал «Арарат»
(арм. Արարատ) (1971-1972) и газету «Парбератерт»
(арм.
Պարբերաթերթ,
букв.
Периодическая газета) (1975); «Австрийскоармянское культурное общество» издавет
журнал на немецком языке «ÖAK Journal»,
который
имеет
электронный
ресурс
https://oakjournal.com (с 1981); Евро-Армянское
общество издало всего 3 номера ежемесячной
газеты «Менк» (арм. Մենք, букв. Мы);
Австрийское отделение «Армянского Всеобщего
спортивного союза» издает газету «Гахути
тегекату» (арм. Գաղութի տեղեկատու, букв.
Справочник общины) (с 2003) [7, с. 97].
Разное
В 1970 г. между австрийской областью
Форарлберг (центр - город Бригенц) и Арменией
было заключено соглашение о дружбе и сотрудничестве.
21 апреля 2015 г. совместное заявление
председателей парламентских фракций осуждающее Геноцид армян в Османской империи
(нем. Genozid an den Armeniern im Osmanischen
Reich) [15].
14 октября 2020 г. парламент Австрии принял резолюцию, осуждающую вмешательство
Турции в войну развязанную Азербайджаном
против Республики Арцах.

թեան, букв. Знакомство с коммерцией) (1819);
Еженедельная газета «Европа» (арм. Եվրոպա)
(1847-1863); Арменоведческий журнал «Андес
амсореа» (нем. Handes amsorya, арм. Հանդէս
ամսօրեայ, букв. Ежемесячный обзор)(с 1887-по
сей день) [7, с. 97]; Ежемесячная газета венской
семинарии Мхитаристов «Пундж» (арм. Փունջ,
букв. Букет) (1911-1921); Литературно-научный
ежемесячный журнал «Арег» (арм. Արեգ, букв.
Сонце) (1922-1924); Периодическая газета
наследников Левона «Ромкла» (арм. Հռոմկլայ)
(1964-1970); Еженедельная культурно-общественная газета «hРайк» (арм. Հրայրք, букв. Блеск)
(1984-1988) [8].

Илл. 4. Слева - журнал «Андес амсореа», №1 1890;
справа - газета «Европа» №1 1847.

Остальные общественные организации издавали: Партия Армянская Революционная Федерация издавала листовку (1895-1897); Молодежная группа церковного союза венских армян из-

Таблица-перечень памятников архитектуры и топонимики в Австрии
н/
н
1.

Объект
здание

Наименование
Жилой дом
Йоханнеса
Диодато

Адрес и контакты

Год

Вид

1., Rotenturmstraße, 14,
Innere Stadt,
1010 Wien1

1
Вена (нем. Wien, бав. Wean, лат. Vindobona) – город, федеральная столица Австрии и одновременно девятая из девяти
федеральных земель, расположенная внутри другой земли, Нижней Австрии.
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2.

3.

4.

кофейня

Йоханнеса
Диодато

1., Rotenturmstraße, 14,
Innere Stadt,
1010 Wien

мемориальная доска

В память об основателе кофейни
Йоханнеса
Диодато девятистрочная надпись
на немецком
языке2

Установлена в
помещении кофейни на
стене перед входом,
Там же

Йоханнеса
Диодато3

Johannes-Diodato-Park,
Находится в начале ул.
Schäffergaße,
Wieden,
1040 Wien

парк

5.

часовня

6.

часовня

Св. Спасителя
(арм. Սբ Փրկիչ)

7.

церковь

Св. Рипсиме

8.

лапидарная
надпись

Строительная
семистрочная на
армянском языке4

Находилась рядом с
католической церковью
Св. Стефана,
Wien
Kapelle St. Salvator,
Находилась на чердаке
дома по адресу
Dominikanerbastei 10,
Innere Stadt,
1010 Wien

3., Armenierplatz,
Kolonitzgaße 11,
Weißgerber,
Landstraße,
1030 Wien
Tel: +43 (1) 718 09 65
Fax: +43 (1) 890 68 86
http://www.aakg.at

Находится над входом в
церковь Св. Рипсиме,
Там же

2

XVII в.

С
16.09.2004

1752
передана
армянам
1912
Откр.
19.01.1913

Залож.
1964
Осв.
21.04.1968

1967

AM 17. JANUAR 1685 ERTEILTE KAISER LEOPOLD I. / DEM ARMENIER JOHANN DIODATO DAS PRIVILEG / FÜR
DAS ÖFFENTLICHE AUSSCHENKEN DES “THÜRKISCHEN / GETHRÄNKS CHAVA”. / DIODATO RICHTETE SEIN
LOKAL, DAS NACHWEISBAR / ERSTE WIENER KAFFEEHAUS, EIN KLEINES, NUR MIT / HOLZBÄNKEN
AUSGESTATTETES ZIMMER, IM HACHEN- / BERGISCHEN HAUS AUF DEM HAARMARKT, HEUTE /
ROTENTURMSTRASSE 14, EIN.
3
JOHANNES-DIODATO-PARK / Johannes Diodato, armenisher Abstammung / (Owanes Astoutzatur), / geboren 1640 in
Konstantinopel, / verstorben 1725 in Wien, / eröffnete das erste Wiener Kaffeehaus. / www.wien.at/ma42/
4
ԿԱՌՈՒՑԱՒ Ս. ՀՌԻՓՍԻՄԷ ԵԿԵ/ՂԵՑԻՍ Ի ՀԱՅՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ / Տ.Տ. ՎԱԶԳԵՆԻ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈ/ՍԻ ԱՄԵՆԱՅՆ
ՀԱՅՈՑ, ԱՐԴԵԱՄԲ / ՏԻԿՆՈՋՆ ՌՕԶ ԹՐԻՔԻ’Ի, ԾՆ. / ՀՌԻՓՍԻՄԷ ՀԱԼԱՃԵԱՆ, / Ի ԹՌՒԻՆ ՀԱՅՈՑ ՌՆԺՋ ԵՒ
ՅԱՄԻ ՏԵԱՌՆ 1967
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9.

мозаика

10. хачкар

11.

12.

13.

14.

Св. Рипсиме с
однострочной
надписью на
армянском языке5

Находится на внешней
стене слева от входа в
церковь Св. Рипсиме,
Там же

В дар от Первопрестольного Св.
Эчмиадзина

Вмонтирован в стену под
фреской Св. Рипсиме
слева от входа в церковь
Св. Рипсиме,
Там же

1960

лапидарная
надпись

Памятная
однострочная на
армянском языке6

мемориальная доска

В память о 30летнем пастырстве
отца Егише
Ивтивчяна
четырехстрочная
надпись на
армянском языке7

Находится в интерьере
церкви Св. Рипсиме,
Там же

1958

мемориальная доска

В память о
бесчисленных
мучениках
трехстрочная
надпись на
армянском языке8

Находится в интерьере
церкви Св. Рипсиме,
Там же

1965

мемориальная доска

В память об
основателях
часовни Св.
Спасителя четырнадцатистрочная
надпись на
армянском языке9

Находится в интерьере
церкви Св. Рипсиме,
Там же

1968

двухэтажная
прицерковная10

Пристроена к западной
стене церкви Св.
Рипсиме,
Там же

притвор15.
галерея

5

ՍՈՒՐԲ ՀՌԻՓՍԻՄԷ
ՍԲ ԷՋՄԻԱԾԻՆ ՌՆԹ (1960)
7
Ի ՅԻՇԱՏԱԿ / Տ. ԵՂԻՇԷ Ծ. ՎՐԴ. ԻՒԹԻՒՃԵԱՆԻ / 30-ԵԱՅ ԱՆՄՈՌԱՆԱԼԻ / ՀՈՎՈՒՈՒԹԵԱՆ 1928 - 1958
8
Ի ՅԻՇԱՏԱԿ / ԲԻՒՐԱՒՈՐ ՆԱՀԱՏԱԿԱՑ / 1915-1965
9
Ի ՅԻՇԱՏԱԿ / Ս. ՓՐԿԻՉ ՄԱՏՐԱՆ / ՎԻԷՆՆԱ 1913-1968 / ՀԻՄՆԱԴԻՐՔ / Տ. ԱՐԻՍՏԱՔԵՍ ՔՀՆ. ՖԷՍԼԵԱՆ /
ՄԱՔՍՈՒՏ ՀԻԻՍԷՑԻՆՃԵԱՆ / ԵՐՈՒԱՆԴ ԶԱՏԷԵԱՆ / ՏԻԳՐԱՆ ՓԱՓԱԶԵԱՆ / ԿԱՐԱՊԵՏ ՊՕՀՃԱԼԵԱՆ / ՄԻՀՐԱՆ
ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ / ԳԷՈՐԳ ԱԲՐԱՀԱՄԵԱՆ / ԱԲՐԱՀԱՄ ՊՕՅԱՃԵԱՆ / ԱՐՄԵՆԱԿ ԱՐՍԷԱՆԵԱՆ / ԳԵՂԱՄ
ԱՄԱՏՈՒՆԻ
10
В прицерковной галерее выставлена утварь из часовни Св. Спасителя.
6
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лапидарная
16.
надпись

17.

лапидарная
надпись

18. памятник

лапидарная
19.
надпись

20. площадь

21. здание
22.

лапидарная
надпись

однострочная
наармянском
языке11 в память
об основании в
1913 году часовни
Св. Спасителя
религиозная12

В память жертв
Геноцида армян
[5, с. 9]

Памятная
четырехстрочная
на армянском
языке13

Армянская

Армянский
национальный
Дом14
Билингва15 на
немецком и
армянском языках

23. школа

Ованес Шираз

24. памятник

В память 1700летия принятия
християнства в
Армении
[5, с. 10]

лапидарная
25.
надпись

Памятная с
четырехстрочная
на армянском
языке16

Находится на втором
этаже прицерковной
притворе-галерее,
Там же
Находится в интерьере
церкви над алтарем,
Там же
Denkmal für die Opfer des
Völkermordes an
Armeniern 1915.
Находится во дворе
церкви Св. Рипсиме,
Там же

1984

Находится на лицевой
стороне основания
памятника,
Там же
Armenierplatz,
Находится на пересечении улиц Landstraße,
Obere Viaduktgaße и
Kolonitzgaße,
1030 Wien
Kolonitzgaße 11,
Landstraße,
1030 Wien

2001

Куплено в
1970-х

Находится над дверью,
Там же
Hovhannes-Shiraz-Schule,
В здании «Армянского
национального Дома»,
Там же
Находится на
Armenierplatz, рядом с
церковью Св. Рипсиме
справа от входа в
Армянский
национальный Дом, на
тротуаре перекрестка
Obere Viaduktgaße и
Kolonitzgaße,
Там же
Находится на лицевой
стороне постамента
памятника,
Там же

11

1981

11.2001

“ՈՒՐԱԽ ԼԵՐՈՒՔ ՉԻ ԾՆԱՒ ՁԵԶ ԱՅՍՕՐ ՓՐԿԻՉ” Հաստատեցաւ Մատուռս ‘ի 1913 Յունվարի 12
ԵՍ ԵՄ ԼՈՒՅՍ ԱՇԽԱՐՀԻ
13
ԱՅՍՔԱՆ ԱՐԻՒՆ ԹԷ ՄՈՌԱՆԱՆ ՄԵՐ ՈՐԴԻՔ, / ԹՈ՛Ղ ՈՂՋ ԱՇԽԱՐՀ ՀԱՅԻՆ ԿԱՐԴԱՅ ՆԱԽԱՏԻՆՔ …. / 19151985
14
В его помещениях проводятся различные мероприятия, здесь же функционируют армянская субботняя школа "Ованес
Шираз" и отделение Всеобщего Армянского спортивного союза.
15
ST. HRIPSIME – ՍԲ. ՀՌԻՓՍԻՄԷ / ARMENISCHE KIRCHE
16
ՔՐԻՍՏՈՆԵՈՒԹԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ / ՄԷՋ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՐՕՆ ՀՌՉԱԿՄԱՆ / 1700-ԱՄԵԱԿԻ ՅԻՇԱՏԱԿԻՆ / ՀԱՅ
ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔ. ՆՈՅ, 2001
12
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26. хачкар

В знак
признательности
за помощь в
ликвидации
последствий
землетрясения
1988 г.
[5, с. 13]

27. хачкар

В память
Геноцида армян
1915 г.
Создан Вл.
Арутюняном в
память о своих
бабушек и
дедушек
[5, с. 14]

Установлен во дворе
церкви Св. Антониоса,
Rumänisch-orthodoxe
Kirche Hl. Antonius Wien,
Pouthongasse 16,
1150 Wien

Установлен на
центральном кладбище,
Denkmal für die Opfer des
armenischen Volkes 1915.
Zentralfriedhof, Tor 2,
Gruppe 12 A, Reihe 14
(Ecke), Simmeringer
Hauptstraße 234,
1010 Wien

лапидарная
28.
надпись

Трехстрочная на
немецком языке17

Находится на лицевой
нижней части
постамента хачкара,
Там же

лапидарная
29.
надпись

Десятистрочная на
немецком языке18

Находится на правой
боковой средней части
постамента хачкара,
Там же

В светлую память
всех армянских
мучеников

Установлен на
центральном кладбище,
Слева от входа за белым
зданием,
Zentralfriendhof, Tor 2,
Gruppe 22,
1010 Wien

надгробие

Установлен на
центральном кладбище,
Hauptstraße 234,
1010 Wien

30. хачкар

31. хачкар

17

1990

1995

1995

11.12.2016

zum gecenken An die Opfer / des Armenischen Volkes / im Jahre 1915
Dieses Denkmal / wurde von Herrn / Vladimir A. Arutunian / als Andenken an seine / Großeltern und in / Erinnerung an alle /
Opfer des Todesganges / des armenischen Volkes / im Jahre 1915 gestiftet. / Im April 1995

18
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32. улица

33. комплекс

34.

лапидарная
надпись

35. надпись

Мхитаристов

Mechitaristengaße,
Neubau,
1070 Wien

Монастырь
армянских
мхитаристов

Wiener
Mechitaristenkloster,
7., Mechitaristengasse 4,
1070 Wien
www.mechitharisten.org
Tel.: +43 (01) 523 64 17

Находится по краям
креста на гербовом щите
установленном над
входом в монастырь,
Там же

На армянском
языке20

Пояснительная

Осн.
181019
Перестр.
1837

21

Находится над входом в
монастырские
помещения,
Там же

1810

1839

1873

36. трапезная

Монастырская

Refektorium,
Находится в монастыре
армянских мхитаристов,
Там же

37. библиотека

Книгохранилище Матенадаран

Находится на территории
монастыря,
Там же

19

Первоначально размещался в зданиях принадлежащих ордену капуцинов.
Ո. Կ. Վ. Ա. («Որդի Կույսի Վարդապետ Ապաշխարության»)
21
Mechitharisten congregations / buch - u. Kunstdruckerei / gegründet 1810
20
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Монастырский

Находится на территории
монастыря,
Там же

39. церковь

Покрова Марии

Kirche Maria Schutz,
(Mechitharistenkirche)
7., Neustiftgasse 4,
1070 Wien
Tel.: +43 1 523 64170
www.mechitharisten.org

1874

лапидарная
40.
надпись

Строительная
однострочная на
латинском и
армянском языке22

Находится над входом в
церковь под гербом,
Там же

1874

41.

мемориальная доска

Семистрочная на
армянском языке23

Установлена в интерере
церкви,
Там же

1945

42.

мемориальная доска

Десятистрочная на
армянском языке24

Установлена в интерере
церкви,
Там же

1959

43.

мемориальная доска

Восемнадцатистрочная на
латинском языке

Установлена в интерере
церкви,
Там же

38. музей

22

MDCCCLXXIV * ՌՅԻԳ (1874)
Մ. Ա. Փ. / Ի ՅԻՇԱՏԱԿ ԱՆՄՈՌԱՑ / ՔԵԶ ՊԱՏՈՒԱԿԱՆ ԲԱՐԵՐԱՐԻԴ / ՊԵՏՐՈՍ ԿՐԷՏ ՀԱՅՐԱՊԵՏԻ /
ՀՐԱՄԱՆԱՏԱՐ ՔԱՋ ԱՍՊԵՏԻԴ Ի ԿԱՐԳԷ ՄԵԾԻՆ ԳՐԻԳՈՐԻ / ԿԱՆԳՆԵՆ ՍԻՐՈՎ ԶԱՐՁԱՆՍ ԶԱՅՍ ՀԱՐՔՆ
ՈՒԽՏԻ ՄԽԻԹԱՐԵԱՆ / ՎԻԵՆՆԱ 1945
24
Մ. Ա. Փ. / ՅԱՄԻՆ 1811 Ի Յ 18 ՓԵՏՐ. ԵՂԵՒ ՄՈՒՏ ՄԽԻԹԱՐԵԱՆ / ՀԱՐՑ Ի ԼՔԵԱԼ ՄԵՆԱՍՏԱՆ Կ[Ա]ՆԳՂԱՒՈՐԱՑ
ՈՐ ՅԱՅՍՄ ՎԱՅՐԻ: / ՅԱՄԻՆ 1814 ԱՌ ԲԱԲԻԿԵԱՆ ԱԲԲԱՅԻՒ ԳՆԵՑԱՒ ՄԵՆԱՍՏԱՆՆ ՅԱՆՈՒՆ / ՊԱՇՏՊԱՆ Ս.
ԱԾԱԾՆԻ: ՅԱՄԻ Տ[ԵԱ]ՌՆ 1837 ԱՌ ԱԶԱՐԵԱՆ ԱԲԲԱՅԻՒ ԿԱՆԳՆԵՑԱՒ / ՆՈՐ ՄԵՆԱՍՏԱՆՍ: ՅԱՄԻ 1874 ԱՌ
ՊՈԶԱՃԵԱՆ ԱԲԲԱԻՒ ՇԻՆԵՑԱՒ ԵԿԵՂԵՑԻ / ՆՈՐ ԵՒ ՄԱՍՆ ՄԻ ՎԱՆԱՑՍ: / Յ[Ի]Շ[Ա]Տ[Ա]Կ ԵՐԱԽՏԱՒՈՐԱՑ
ԵՂԻՑԻ ՕՐՀՆՈՒԹ[ՅԱՄ]Բ / ԱՆՇԱՐԺ ՊԱՀԵԱ ՏԷՐ ԶՄԻԱԲԱՆՈՒԹ[ՅՈՒՆ]Ս / ԵԴԱՒ ՎԵՄՆ Յ[Ի]Շ[Ա]Տ[Ա]ԿԻ ՅԱՄԻ
Տ[ԵԱ]ՌՆ 1959
23
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44. алтарь

Центральный –
Святой Марии с
картиной
“Покровительство
Армении Святой
Марией ”

45. алтарь

Боковой –
Григория
Просветителя

Находится слева от
центрального алтаря в
северной стене церкви, в
средней из трех ниш,
Там же

46. алтарь

Боковой – Вардана
Мамиконяна

Находится слева от
бокового алтаря
Григория Просветителя в
северной стене церкви, в
левой из трех ниш,
Там же

47. алтарь

Боковой

Находится справа
центрального алтаря,
Там же

48. алтарь

Боковой

Находится справа от
входа в церковь,
Там же

Находится в восточной
части церкви,
Там же
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49.

лапидарная
надпись

50. сад

Двухстрочная на
армянском языке25

Монастырский

Находится на потолке в
церкви,
Там же
Находится с тыльной
стороны здания
монастыря,
Там же

51. фонтан

Находится в
монастырском саду,
Там же

52. хачкар

Находится в
монастырском саду,
Там же
24.04.2015

53.

лапидарная
надпись

54. улица

55. памятник

Памятная
пятистрочная

Находится на лицевой
стотоне постамента
хачкара,
Там же

Аветика

15., Avedikstraße,
Rudolfsheim-Fünfhaus,
1150 Wien

Францу Верфелю
[5, с. 8]

Denkmal Franz Werfel,
Установлен в центре
сквера Schillerpark,
1., Schillerplatz,
1010 Wien
9.10.1998

56.

лапидарная
надпись

мемориаль57.
ная доска

Билингва на
армянском и
немецком языках26

27

Рауль Аслану

Находится на лицевой
части памятника,
Там же

Установлена на стене
жилого дома
Strudlhofg 13,
1090 Wien

25

Ի ՔԵԶ ԵՄՔԱՊԱՒԻՆԵԼ / Ք[ՐԻ]Ս[ՏՈՍ]Ի ՄԱՅՐ Ս[ՐԲՈ]Յ ՄԵՐՈՅ
ՄՈՒՍԱ ԼԵՌ / FRANZ / WERFEL / PRAG 1890-1945 BEVERLY HILLS / IN DANKBARKEIT / UND HOCHACHTUNG / DAS
ARMENISCHES VOLK
27
In diesem Hause wohnte / von 1934 bis 1958 / RAOUL M. ASLAN / Ehrenmitglied des Burgtheaters
26
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Рауль Аслан
[5, с. 15]

Установлен в фойе
Burgtheater,
Wiener Ringstraße,
Universitätsring 2,
1010 Wien

59. надгробие

Рауль Аслана
[5, с. 15]

Grabmal von Raoul Aslan,
Gruppe MA, Nr. 24 A,
Grinzinger Friedhof,
An den langen Lüssen 33,
1190 Wien

60. переулок

Р. Аслан

58. памятник

61. здание

62. здание

63. макет

28

1958

Aslangasse,
1190 Wien

Ресторан «Lavash»

Lavash - Der Geschmack
von Armenien
Hamerlingpl. 2,
1080 Wien
www.lavash.at
Tel.:+43 660 2021111

Магазин «Royal
Armenia»

Armenische lebensmittel
ROYAL ARMENIA
Landstraßer Hauptstraße
146/6A,
1030 Wien

кафедрального
собора Св.
Эчмиадзина

В музее "Мини Мундус"
("Маленький мир"),
близ города на берегу
озера,
Klagenfurt am
Wörthersee29

28

199430

Аслан Рауль Мариа (арм. Ռաուլ Ասլան / Տիգրան Ասլանյան, нем. Raoul Maria Eduard Karl Aslan-Zumpart) (16.10.1886,
Салонники – 17.06.1958, Литсберг) – армянин, актер-режиссер австрийского театра. Первый актер удостоенный звания
"Kammerschauspieler" (1929). Директор Бургтеатра (нем. Burgtheater) (1945-1948). Почетный член Венской академии музыки
и театра (1954).
29
Клагенфурт-ам-Вёртерзе (нем. Klagenfurt am Wörthersee, бав. Klognfuat, словен. Celovec, Celovec ob Vrbskem jezeru) –
город-штатутарштадт, административный центр второй федеральной земли Каринтия (нем. Kärnten, бав. Kärntn, словен.
Koroška) на юге Австрии.
30
Здесь установлены макеты наиболее известных архитектурных памятников многих стран мира – в 1/20 их натуральной
величины. В 1994 г. при активном участии армянской общины Австрии в музее установлен макет кафедрального собора Св.
Эчмиадзина.
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64. хачкар

В благодарность
помощи оказанной
во время
землетрясения
1988 г.

Установлен на
территории церкви
Katholische Kirche GrazKalvarienberg,
Kalvarienbergstraße 155,
8020 Graz31

65. хачкар

В память жертв
геноцида армян в
1915 году в
Османской
империи

Khatchkar zur Erinnerung
an Armenischen Genzoid,
Innsbruck 32

лапидарная
66.
надпись

Пятистрочная на
немецком языке33

Находится на лицевой
стороне постамента
хачкара,
Там же

мемориаль67.
ная доска

памяти армян,
погибших в
борьбе с
фашизмом34

Уустановлена на
Памятной стене
концлагеря Маутхаузена,
Mauthausen 35

1996

10.05.2009

Условные сокращения:
str. (straße) – улица
gas. (gaße) – улица
pl. (platz) - площадь

Перечень использованной литературы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Աբրահամյան Ա. Գ., Համառոտ ուրվագիծ հայ գաղթավայրերի պատմության: Հ. Բ: Ավստրիա, էջեր 171178:– Եր.: Հայաստան հրատարակչություն: 1967: – 424 էջ:
[Ալթունյան, Արշակ] Տեղեկագրութիւն հայոց գաղթականութեան որք ի Մոլտօ-Վալաքիա, Հունգարիա եւ
ի Լեհաստան: Ուղեւորութիւն յ՛ամին 1876 Արշակայ Մ. Ալթունեան: Վիէննա, էջեր 137-154: – Ֆօքշան,
1877: – 164 էջ:
[Ալիշան, Ղևոնդ] Սիսական: Տեղագրութիւն Սիւնեաց աշխարհի: Ի Հ. Ղեւոնդեայ Մ. Ալիշան: Մ.
Մխիթարեան: – Վենետիկ: Ի Մխիթարայ վանս. ի Ս. Ղազար: 1893:
Ակինյան Ն., Ակնարկ մը Վիեննական Մխիթարեան միաբանութեան գրական գործունեութեան վրա: –
Վնն., 1912:
Աշխարհի հայկական հուշարձանները. Մաս 1: – Եր.: Անտարես, 2011: – 128 էջ:
Համառոտ ակնարկ վիեննահայ գաղութի պատմութեան վերայ: / Առաջաբ.՝ Մ. Գրիգորեան: – Վնն., 1972:
Հայ Սփյուռք հանրագիտարան: Ավստրիա, էջեր 92-97: – Եր.: Հայկ. հանրագիտ. հրատ. 2003: – 732 էջ:

31

Грац (нем. Graz, словен. Gradec) – город-штатутарштадт, административный центр шестой федеральной земли Штирия
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Fiscal policy as a factor of accelerating economic growth
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Ֆիսկալ քաղաքականությունը որպես տնտեսական աճի զարագացման գործոն
(Հայաստանի օրինակը)
Մելքոնյան Գեորգի Ա.
Հայ-Ռուսական համալսարան, Տնտեսագիտության և ֆինանսների ամբիոն, մագիստրանտ (Երևան, ՀՀ)
georgi.melkonyan@gmail.com
Ամփոփագիր. Հարկաբյուջետային քաղաքականությունը կարող է խթանել տնտեսական աճը և զարգացումը
մի շարք տարբեր ուղիներով: Այս ուղիները ներառում են մակրոտնտեսական (օրինակ՝ բյուջեի դեֆիցիտի
ազդեցության միջոցով աճի վրա) և միկրոտնտեսական (ռեսուրսների արդյունավետության վրա դրա
ազդեցության միջոցով): Բայց կոնկրետ ինչպե՞ս են այդ ալիքներն աշխատում զարգացող երկրներում,
մասնավորապես՝ Հայաստանում։ Արդյո՞ք արդյունաբերական զարգացած երկրներում այս թեմաների
վերաբերյալ հետազոտությունների հսկայական շրջանակից ստացված գաղափարները փոխանցվում են
զարգացող երկրներ:
Մակրոտնտեսական տեսանկյունից, խելամիտ հարկաբյուջետային քաղաքականությունը, այսինքն՝ բյուջեի
ցածր դեֆիցիտը և ցածր պետական պարտքը, տնտեսական աճի հիմնական շարժիչ ուժն է, որն իր հերթին շատ
կարևոր է աղքատությունը նվազեցնելու և սոցիալական արդյունքները բարելավելու համար: Բյուջեի փոքր
դեֆիցիտը նաևնվազեցնումէտնտեսականճգնաժամերիվտանգը, որն առաջանում է կառավարության՝ իր
պարտքը սպասարկելու ունակության վերաբերյալ մտահոգություններից: Դրանք կանխում են
տոկոսադրույքների բարձրացումը այնպիսի մակարդակների, որոնք կրճատում են սոցիալական կարևոր
ծախսերը և ապահովում են, որ պարտքը մնա այն մակարդակի վրա, որը համարժեք է այդ պարտքը
սպասարկելուերկրի կարողությանը: Իրոք, նման ճգնաժամերի բացակայության հետ կապված
մակրոտնտեսական կայունությունը բերում է բազմաթիվ օգուտներ:
Հանգուցաբառեր՝ հարկաբյուջետային քաղաքականություն, պետական պարտք, պետական բյուջե,
ֆինանսական հատված:

Налоговая политика как фактор ускорения экономического роста
(на примере Армении)
Мелконян Георгий А.
Российско-Армянский Университет, Кафедра экономики и финансов, магистрант (Ереван, РА)
georgi.melkonyan@gmail.com
Аннотация. Фискальная политика может стимулировать экономический рост и развитие по целому ряду
различных каналов. Эти каналы включают макроэкономические (например, через влияние дефицита бюджета
на экономический рост) и микроэкономические (через его влияние на эффективность использования ресурсов).
Но как именно эти каналы работают в развивающихся странах, в частности в Армении? Передаются ли идеи,
почерпнутые из обширного массива исследований по этим темам в промышленно развитых странах, в
развивающиеся страны?
С макроэкономической точки зрения разумная налогово-бюджетная политика, то есть низкий бюджетный
дефицит и низкий уровень государственного долга, является ключевым фактором экономического роста, что, в
свою очередь, очень важно для сокращения бедности и улучшения социального результата. Небольшой
бюджетный дефицит также снижает риск экономических кризисов, вызванных опасениями по поводу
способности правительства обслуживать свой долг. Они предотвращают рост процентных ставок до уровней,
которые сокращают критически важные социальные расходы, и обеспечивают сохранение долга на уровне,
соответствующем способности страны обслуживать этот долг. Действительно, макроэкономическая
стабильность, связанная с отсутствием таких кризисов, приносит много преимуществ, включая более высокие
темпы инвестиций.
Ключевые слова: фискальная политика, государственный долг, государственный бюджет, финансовый сектор.
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At the beginning of this millennium, when the
crisis of "virtual websites" was successfully
overcome, in 2001 the world's superpowers,
especially the US and to some extent the EU
countries, began to pursue expansionary fiscal and
monetary policies in order to further stimulate the
economy and ensure post-crisis economic growth.
The central banks of these countries have begun
cutting interest rates sharply to provide the
necessary liquidity to the financial markets. This
continued until 2004. The main driver of economic
growth, the over-expanding fiscal policies of the
superpowers, has led to an expansion in global
demand. Along with these developments, there have
been significant shifts in the financial markets.
Banking financial intermediation has rapidly
evolved into market-based financial intermediation
in many countries.
The rapid emergence of new instruments on the
market has led to an increase in financial flows
around the world and an increase in the activity of
financial markets. Two other key drivers of global
transformation have been the rapid pace of
globalization of the financial system and the
convergence of large and complex financial
institutions. The positive side of financial
globalization was that financial resources could
move quickly from one place to another, entering
markets that guaranteed high returns on the one
hand and allowed investors to effectively diversify
their portfolios on the other. However, this process
had one risk and disadvantage: when difficulties
arose in the financial market of a country, they
could quickly affect another country, which actually
happened during the maturation and spread of the
crisis.
Large-scale consolidation both in the banking
system and in other parts of the financial system has
led to the emergence of a number of complex and
large financial structures both in the United States
and in the rest world. Consolidation in financial
markets has created another risk, more specifically,
some financial institutions have become too large to
be used for the normal functioning of the financial
system, and losses from any of them could create
problems for the global financial system. In fact, the
changes in the global financial system listed above
have made a significant contribution to fiscal and
monetary expansion around the world. As a result,
in the economies of developed countries, and then in
developing countries, since 2004, signs of
overheating have already begun to appear1, which
led to a global overheating of the economy.

Since 2004, cracks in all sectors of the world
economy and the GDP of developed countries have
changed from negative to positive. These trends
were observed until 2007 and marked the beginning
of the financial crisis. It is noteworthy that, in
parallel with fiscal and monetary expansion, the
global inflationary environment, especially in
developed countries, remained stable during this
period, and inflation expectations remained within
the target range, which was not typical of the classic
stages of overheating. The latter was explained, on
the one hand, by growing confidence in the inflation
targeting strategy of monetary policy, and, on the
other hand, by the rapid development of
infrastructure during this period, including
especially in the field of information technology,
which contributed to low inflation in the context of
high economic growth.
Despite the development of the world
economy, the expansion of financial resources was
mainly concentrated in the real estate markets,
which led to a sharp increase in prices and, as a
result, the emergence of financial "bubbles".
And what did this mean for developing
countries and for Armenia?
Under such conditions, problems were created
for developing countries, including Armenia. These
economies began to experience significant financial
flows, which were the result of an increase in
remittances to developed countries, an increase in
demand for services, an increase in interest in the
assets of developing countries, the influence of third
countries, which was more pronounced in our
country [1].
Relatively higher economic growth rates in
Armenia were explained by the large volume of
capital inflows (mainly into the housing sector)
compared to the small scale of the economy, the
growth of exports of raw materials, a sharp increase
in remittances from Russia. However, time has
shown that these factors alone are not enough to
sustain high economic growth, as evidenced by
more detailed studies, especially in the fiscal sector.
The influx generated an unprecedented increase
in demand, which also required tight fiscal policy to
contain the unprecedented increase in gross demand
due to financial flows (Table 1).

1

An economy overheats when aggregate demand grows at a
rate that exceeds production capacity, producing GDP above
current or trend levels, creating favorable conditions for a high
inflationary environment.
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Indicators:

2004

2005

2006

2007

2008

Total income and official transfers

19,1

20,1

20,1

22,2

22,0

Of which taxes and fees

14,4

14,7

14,9

14,5

17,4

Total costs

20,6

21,8

21,4

23,7

22,7

Deficit

-1,5

-1,7

-1,3

-1,5

-0,7

Table 1. Summary indicators of the RA consolidated budget for 2004-2008 (in % of GDP)
Source: RA Statistical Committee database www.armstat.am

/ GDP ratio, creating a basis for attracting additional
loans to withstand the crisis without a significant
threat to public debt. Thus, if in 2000 the external
public debt was 45% of GDP, then in the future this
indicator became stable and decreased to 13.2% at
the end of 2008 (Figure 1).

The period before the 2008 crisis is considered.
During a period of counter-cyclical economic
growth, the state budget received more liquidity
from the economy than it could provide [6]. In other
words, the deficit reduction policy was the right
direction during the period of economic growth,
which allowed for a significant reduction in the debt
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

Figure 1. Public debt of the Republic of Armenia, million US dollars.
Source: RA Statistical Committee database www.armstat.am

us to have more savings today, and on the other
hand, would curb economic overheating.
Perhaps the sharp increase in the level of tax
collection has ensured a more intensive
implementation of tax and customs reforms, for
which favorable conditions are created in a period of
economic growth. As a result of the backwardness
of structural reforms in some sectors of the
economy, there has been a sharp increase in price
rigidity - incomplete competition, under these
conditions, the resilience of the economy to shocks -

Despite the counter-cyclical nature of fiscal and
monetary policies, our economy has also
experienced overheating. The question then arises,
were there any shortcomings in the countercyclical
activities of fiscal and monetary institutions?
The results of the analysis show that, in
particular, gaps in the fiscal sector were present in
the following areas:
Although the fiscal policy at that time was
counter-cyclical, it was not completely, and for this
it was necessary to significantly increase the level of
tax collection, which, on the one hand, would allow
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Since 2004, large positive gaps have emerged
in all sectors of the world economy, which have
been ignored or insufficiently taken into account by
macroeconomic policymakers. The economy of the
Republic of Armenia could not stand aside either,
the trends in which were observed until 2007 and
laid the foundation for the financial crisis.
According
to
internationally
accepted
approaches, the assessment of the periods of the
Armenian economy shows that in 2000-2021
Armenia was characterized by all 4 phases of the
period: activation, growth peak, recession,
maximum recession point. Obviously, 2008-2009
was marked by more serious economic fluctuations,
which may indicate the coincidence of a longer
cycle of economic development and a shorter cycle.
It is also obvious that the structure of the
Armenian economy has undergone dynamic
changes due to changes in both the external and
internal environment. In particular, the main reason
for the "overheating" of the Armenian economy in
2005-2008 was a sharp increase in capital inflows
into Armenia, which led to an appreciation of the
equilibrium real exchange rate and an outflow of the
export sector of the economy. On the other hand, the
non-export sector of the economy, construction and
services, showed high growth rates. The period was
also marked by a sharp decline in unemployment
and demand-driven inflationary pressures.

the multiple impact of macroeconomic policies has
significantly decreased.
When analyzing fiscal policy, a distinction
should be made between discretionary budgetary
changes associated with government decisions and
periodic changes associated with changes in the
phase of the business cycle. At the ascending stage,
employment traditionally increases, incomes of
individuals and profits of companies increase,
which, in turn, leads to an increase in budget
revenues and a reduction in budget expenditures.
Therefore, in general, ceteris paribus, the budget
balance can be in surplus. However, it should be
noted that in the ascending phase of the business
period, the reverse situation is also possible: the
budget may be in deficit. Thus, the budget is subject
to business cycle fluctuations. Therefore, we believe
that the budget itself, with its key indicators, cannot
describe the fiscal policy of the state.
Based on the foregoing, it is advisable to divide
the budget into two components, the first of which
reflects discretionary changes in fiscal policy, and
the second - the effectiveness of the presented
stabilizers. The latter applies to income tax and
unemployment benefits. They stimulate the
economy to decline and limit the growth of the
economy, thereby stabilizing the economy without
government intervention. Therefore, in order to
characterize discretionary budget changes, it is
necessary to exclude the effect of these stabilizers
from the actual budget. Such a budget is usually
referred to as a "structural" or "periodic" budget.
The structural budget can be defined as the
budget that would have its place in terms of
probable output in GDP in the absence of periodic
fluctuations [9]. Structural budgeting can analyze
the short-term effects of fiscal stimulus, can budget
for the medium term, and can pursue a coherent
fiscal policy.
In our opinion, institutional rather than
macroeconomic factors are the cause of economic
decline in the post-Soviet countries.
The implemented fiscal policy should
correspond to the innovative development of the
economy and create conditions for increasing the
economic potential in the long term, which is very
important, especially in developing countries,
including Armenia. From this point of view,
consideration of the problem is also very important.
The role of rethinking the role of fiscal and
monetary policy is currently acute around the world.
It turns out that in the context of the new events of
the last decade, globalization and integration of
traditional approaches and tools of economic
regulation are not enough to effectively address the
problems facing this policy [21].
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Հայաստանի Հանրապետության կենսաթոշակային համակարգի բարեփոխման
քաղաքականության հայեցակարգը և հիմնական մոտեցումները
Քառյան Արա Վ.
տ.գ.թ. Ռուս-հայկական համալսարան,
տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտի դոցենտ (Երևան, ՀՀ)
ara.v.karyan@gmail.com
Քարիմյան Դավիթ Վ.
Ռուս-Հայկական համալսարանի տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտի ասպիրանտ (Երևան, ՀՀ)
davit.karimyan96@gmail.com
Ամփոփագիր. Հոդվածում դիտարկվում են Հայաստանում կենսաթոշակային բարեփոխումների
քաղաքականության հայեցակարգը և հիմնական մոտեցումները, որը մեկնարկել է 2010 թ. հաշվի առնելով
հետպատերազմյան և «կովիդով» չհաղթահարված իրողությունները՝ դրա երկարաժամկետ կենսունակությունն
ապահովելու նպատակով։ Կենսաթոշակային համակարգը, լուծելով իր ինստիտուցիոնալ խնդիրները, պետք է
միաժամանակ ունակ լինի կանխորոշել երկրի տնտեսական և սոցիալական զարգացումը։ Կենսաթոշակային
համակարգի ձևավորումը կարող է որոշել և ակտիվորեն ազդել. աշխատանքի նկատմամբ ակտիվ
վերաբերմունքի, ոչ ֆորմալ զբաղվածության մակարդակի, ներդրումային գործունեություն, կապիտալի շուկայի
զարգացման և, համապատասխանաբար, տնտեսության զարգացման ու աճի վրա և ըստ այդմ հետադարձ
արտացոլում ունենա սոցիալական ոլորտի, հասարակության ժողովրդագրական գործընթացների, միգրացիոն
բացասական միտումները կանխման վրա։
ՀՀ-ում կենսաթոշակային համակարգի բարեփոխման նպատակը պետք է լինի ոչ միայն կենսաթոշակառուների
կենսամակարդակի բարելավումը` եկամուտների և փոխարինման գործակցի մակարդակի բարձրացումը, այլ
շատ ավելի լայն և համալիր: Անհրաժեշտ է կենտրոնանալ ՀՀ–ում պարտադիր և կամավոր կուտակային
կենսաթոշակային սխեմաների առավել արդյունավետ սուբսիդավորման մեխանիզմների վրա, ինչպես նաև ՀՀ
կենսաթոշակային ֆոնդերի ներդրումների մեխանիզմների ու գործիքակազմի մշակման վրա, ուղղված՝ երկրի
ենթակառուցվածքային ծրագրերի ֆինանսավորմաը, միաժամանակ ապահովելով դրանց պահանջվող
կայունությունն ու շահութաբերությունը։
Հանգուցաբառեր՝ կենսաթոշակային համակարգի բարեփոխումների քաղաքականություն, պարտադիր և
կամավոր կուտակային կենսաթոշակային սխեմաներ, կուտակային կենսաթոշակային վճարների
սուբսիդավորում, կենսաթոշակային ֆոնդերի ներդրումները ենթակառուցվածքային ծրագրերում
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Аннотация. В статье рассмотрены концепция и основные подходы политики реформирования пенсионной
Армении начатой в 2010 г. и с учётом реалий поствоенной и не преодолённой «ковидной» ситуации, с целью
обеспечения её долгосрочной жизнеспособности. Пенсионная система решая свои институциональные задачи
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должна одновременно сама задавать развития экономической и социальной матрицы страны. Конструкция
пенсионной системы может определять и активно влиять на: отношение активному к труду, уровень
неофициальной занятости; инвестиционную активность, развитие рынка капитала, и соответственно развитие и
рост экономики и реверсное отражение на социальную сферу; демографические процессы в обществе;
миграцию, в случае РА свести на нет отрицательные тенденции миграции.
Целю реформирования пенсионной системы в РА должна быть не только повышение уровня жизни
пенсионеров - доходов и коэффициента замещения, а намного широкой и комплексной. В этом комплексе
необходимо сосредоточиться на определении путей эффективных механизмов субсидирования государством
накопительных взносов в обязательные и добровольные накопительные пенсионные схемы в РА и на
разработке механизмов и инструментария для инвестиционных вложений пенсионных фондов РА в
инфраструктурные проекты страны, с обеспечением требуемой устойчивости и доходности фондов.
Ключевые слова: политики реформирования пенсионной системы, обязательные и добровольные
накопительные пенсионные схемы, субсидирование накопительных пенсионных взносов, инвестиционные
вложения пенсионных фондов в инфраструктурные проекты

second option. The said incentives are in the plural
because the structure of the pension system may
determine and actively influence:
1) Attitude to active to work. With a low level
of pensions, it is practically impossible to motivate
young and capable people to work for the good of
the country when they see nearby poor and
distressed pensioners unable to live on pension.
Under such conditions the behavioral component of
each individual cannot be determined by patriotism,
moreover, by his personal concern for the state if the
state does not care for the elderly and is unlikely to
think about them when they reach that age.
Availability of certain mechanisms enabling the
people to independently determine the level of their
pension would give a behavioral motivation for
active and productive work and professional growth,
and will accordingly tell on the level of production,
employment and labor productivity.
2) The level of informal employment. The low
level of pensions cannot practically encourage the
citizens to abstain from unofficial wages (in
envelopes) and demand that the employer pay
official wages, and thereby transfer the contributions
to accumulation system.
3) Investment activity, development of the
capital market, and, consequently, economic
development and growth and their reverse reflection
on the social sphere;
4) Demographic processes in the society
because social stability is an important factor in
motivating the parents to have more children in the
family;
5) Migration. In the case of RA it should be
nullification of the negative trends of migration. It is
well known that most often the goal of an
individual's labor emigration is becoming in some
years a beneficiary of the pension system of the
country of immigration where the pension level is
high enough to ensure a trouble-free old age in RA.
As a result, a fair pension system can have a
direct positive impact on the social stability in the
country and eliminate possible political risks.

Due to the long lasting demographic crisis,
deteriorating social situation caused by the 44-days
war of 2020 and the ongoing COVID-19 pandemic
the Republic of Armenia is facing an urgent
problem to ensure the short-, medium- and longterm stability and efficiency of the pension system.
The unsurmounted aftermaths of this crisis tell on
economy as shown by the fact that despite the
unplanned 5.8% rise of the economic activity index
in 2021, the 7.2% inflation nullified the growth.
Actually, the growth of economic activity is hardly
recoverable [1].
It is also worth noting that COVID 19
pandemic gave rise to acute socio-economic
complications in all countries, and among them has
raised serious questions to the pension system. In
this situation we need to assess the trend and results
of the pension system reform launched in Armenia
in 2010 and - to ensure its long-term viability,
outline the goals and measures for furthering the
reform taking into account the post-war realities and
unsurmounted COVID situation.
An effective pension system must meet the
economic and socio-demographic challenges of the
country. In a welfare state the pension system
should humanely and justly ensure a fair standard of
living for pensioners and provide any opportunity to
employees to actively influence their future pension.
The pension system is an important and at the
same time a very vulnerable part of the social order
of the state, which is at the crossroads of interests of
the national economy, the society as a whole and the
retired elderly people. The pension system manifests
itself based on the level of economic development
and
prevailing
socio-demographic
realities.
Meanwhile, its position and role can be twofold, a)
either it is in the "backyard" of the socio-economic
matrix of the state, when the state allocations would
be always insufficient to ensure the goals of the
system, b) or while solving its institutional
objectives the pension system itself sets incentives
and supports the "tone" of the economic and social
matrix development. RA should be guided by the
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improve the results for the system beneficiaries
(specifically, in Russian Federation where it was
decided to suspend the adopted program of the
pension system development). To ensure the
sustainability of pension reforms, it is important to
consider the pension adequacy and affordability of
funds as two sides of the coin.
The pension system should be adapted to the
aging of the population, carefully considering the
logic and fairness of redistribution of the pension
system. Unless alternative sources of funding are
found the shrinking population of working-age and
the rising proportion of retirees lead to the risk of
placing a double burden on future workers: higher
contribution rates when they work and lower
pensions when they retire.
Pension systems must ensure pension equity
and redistribution across income levels, as social
security deductions (contributions to taxation) and
changes in progressivity rules limit the redistributive
power of pension systems and call into question
their fairness across income classes.
Summarizing the main results of pension
reforms in the countries with economies in
transition and in the Republic of Armenia, we can
state that there are still a number of relevant
problems in Armenia, which are discussed below.
We agree with the statement of Maria
Agusztinovics [2] that with a strong dependence of
pension funding on the level of employment and
especially high uncertainty about the future
development of the labor market one should proceed
from the mechanisms that make pension funding
more flexible. The task is to turn on the selfregulation mechanisms under conditions of
fluctuations in economic situation and thus ensure
the funding without losses in stability and trust. This
is a difficult question, which has no ready-made
answers. In this regard our approach is based on the
standpoint of reforming the mechanisms for the
state funding of accumulation contributions to
mandatory or voluntary accumulation pension plans
in the Republic of Armenia.
Based on the trends occurring after the
introduction of mandatory accumulation pension
contributions and the trends of stimulating and
encouraging pension savings in international
pension practice, we propose a new policy matrix
for promoting mandatory and voluntary pension
contributions by the state in RA. In particular, the
gradual withdrawal of the state co-financing of the
mandatory accumulation plan, which in fact became
mandatory for all its participants, and its
involvement in the co-financing of the voluntary
funding plan so that to stimulate the participant and
his employer making payments in it.

Thus, the goal of reforming the pension system
in RA should be much broader and more
comprehensive than just improving the pensioners’
living standards - income and replacement rate. In
this complex it is necessary to focus on determining
the ways to effective mechanisms of the state
subsidizing of accumulation contributions to
mandatory or voluntary accumulation pension plans
in the Republic of Armenia and on developing
mechanisms and instruments for making
investments from the RA pension funds into the
country's infrastructure projects that ensure the
necessary stability and profitability of the funds.
At the same time, this goal should organically
fit in and correlate with the broad context of the
pension system objectives as mentioned below.
It should be emphasized that even obvious at
first glance and generally accepted measures to
solve the problems require a comprehensive and
balanced approach, especially in the social sphere.
The concept of pension reform should avoid noncomplex and one-sided measures, especially savings
on such important indicators as reducing state
pensions by raising the retirement age, etc. For
example, simply raising the retirement age would
not bring anything positive unless steps are taken to
help elderly workers staying at work or to help them
improve their productivity. Without comprehensive
measures, the burden on the state budget will not
necessarily decrease. By the way many entities in
Armenia are currently resorting to the vicious
practice of firing, under the guise of non-compliance
with qualification or other standards, their
employees close to retirement age.
In general, the task is avoiding the need for a
compulsory or repetitive cycle of pension reform (as
happened in the Russian Federation), but making the
reforms objectively sustainable for hitting the
targets of reforming the pension system (within the
frames of its restrictions). A special objective in the
Republic of Armenia is achieving the understanding
of the goals and objectives of the pension reform by
broader social strata and at the behavioral level of
each citizen.
The problem of pension reform is also in its
pace, which is seen as dependent on the current or
projected state of the fiscal situation and on
intentions of the political forces trying to maintain
the status quo. To ensure the non-prevalence of
fiscal considerations we need to develop adequate
indicators for assessing the impact of reforms.
Consideration should be taken of international
experience where ungrounded and significant
changes to the pension system have led to
perceptible decrease in achieving the system's goals
and reversing the reforms. Therefore, as a rule,
compensatory measures have been introduced to
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private pension plans and the number of employees
involved into the accumulation system;
- redistribution of the burden of pension
payments from public to private for reducing the
dependence of the pension system on public
funding;
- increasing the replacement rate;
- increasing the efficiency of the state
distribution system and developing the voluntary
accumulation system;
- implementation of relevant initiatives and
measures to improve the ratio of pensioners and
workers;
- increasing the degree of the employees
involvement within the framework of the voluntary
accumulation system;
- optimization of administrative costs within
each or all subsystems of the pension system.
Increasing the efficiency of distribution system
requires optimizing overall costs and increasing the
efficiency of resource use in the pension system.
The parametric indicators of funding the pension
system in the Republic of Armenia are at the limit.
The increase in budgetary allocations is limited and
problematic in the context of increased social and
health spending caused by the consequences of the
44 days war of 2020 and the ongoing COVID-19
pandemic, and may undermine the financial stability
of the state budget. An increase in the tax burden in
these conditions can only complicate the general
economic situation.
While reforming the public distribution system
one should consider the some stabilizing measures.
Based on the internationally accepted approach,
it will be necessary to gradually heighten the
retirement age in line with the increase in life
expectancy after retirement. It should be noted that
its real impact can be felt later. In international
practice, this step has been taken in Austria,
Australia, Belgium, Germany, Greece, Denmark,
Italy, Ireland, Spain, Israel, the Netherlands, Korea,
France, Great Britain, Portugal, Slovakia, Czech
Republic, Estonia, Japan, Poland, USA, Slovenia,
Russia and Turkey. At the same time, measures
should be taken to keep older workers at work and
increase their productivity. To this end, steps should
be taken for “lifelong learning”, “healthy aging and
work initiatives”, in such case market reforms
would allow people in the age group of 65 and over
to remain active in the labor market. Otherwise, any
increase in the retirement age will be nothing more
than a false benefit [3, p. 25].
With an increase in average life expectancy,
heightening of the retirement age would lead to a
better balancing of the ratio of workers and
pensioners, to the increase of the pension system
income with a simultaneous decrease in costs. It will

One of the main objectives of the reform is
adjusting the rate of pension contributions and
ensuring that the replacement rate is on a suitable
level. However, to reach a broader social consensus
the general public, including employers and
employees, must be aware that reduced contribution
rates and sustainable and improved replacement
rates are incompatible. The society must know and
be ready to decide how much it is willing to pay.
The main long term objective of the Armenian
pension system is its balancing based on the
following realities.
Analysis of the socio-economic and
demographic characteristics of RA shows a need to
change its pension system for conforming it to the
possibilities of the state budget, as well as the age
structure of the population.
The mandatory pension insurance system,
diverting, whether directly or indirectly, the
resources from the system of distribution, should
increase the efficiency of the RA pension system
and not reduce the stability of the pension system as
a whole.
The system of voluntary pension provision has
a potential of further development to influence the
efficiency of the RA pension system as a whole.
Conceptual is the problem of efficient disposal
of investment funds of the pension savings in the
Armenian system of compulsory pension insurance
and their investment into the real sector of RA.
A specific problem of pension provision of the
self-employed and non-permanent full-time
employees. Currently they face significant
challenges in participating in the accumulation
pension system, and are at increased risk of poverty
and financial hardship in old age.
The targets of reforming the pension system in
Armenia should include ensuring a) the growth of
the material well-being of pensioners with a
replacement rate; b) long-term stability and financial
independence.
In this sense, the existing multi-level mixed
(distributive-accumulation) system today should
fully comply with the economic, socio-demographic
realities inherent in the Republic of Armenia and
take into account the ethno-cultural, spiritual and
historical values of the society. Based on this
formulation, the need for a dynamic (not
emergency) reform of the pension system should
preferably be accompanied and go in the following
directions:
- decrease/ reduction of the public debt as a
percentage of GDP;
- increase of the labor force and increase in the
employment of persons entering retirement age;
- ensuring an increase in the stability of the
pension system by increasing the level of assets in
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Consideration taken of the socio-demographic
and economic realities of Armenia and the latest
international practice in the field of the pension
systems development, as well as the available base
of the pension system reform over the past 10 years
the main directions for reforming the pension
system should include a set of structural and
parametric transformations.
The problems of reforming the system of
compulsory personal pension insurance are still
relevant. Over the past 7 years, Armenia’s
accumulation system has not turned into an
important investment resource or "long money" in
economy. Although the yield accumulated over the
above period was higher than inflation taking into
account that introduction of funded pensions is still
not adequately perceived by citizens, its returns
should be increased and duly advertised.
Accumulation system may be enrooted in the
pension system when beneficiary-workers and
employers have more incentives to pay into it. The
mechanism of mandatory personal pension
insurance raises many questions.
The issue boils down to the transformation of
the mechanisms of functioning of the voluntary
pension provision. In international practice,
voluntary pensions play a significant role in
increasing the replacement rate across the entire
pension system at between 11 and 55 percentage
points of the replacement rate [4]. To sustain the
stability of the accumulation subsystem, it is
important to:
‒ provide additional support to the pension
system at a level acceptable to the budget and
highten the level of the pension payments
sufficiency (increasing the final replacement rate);
- increase the return on the accumulation
system assets, as to assess the expected return of
emerging markets, it seems appropriate to add an
additional premium of 1% to 1.2%, which is a
compensation for their higher sensitivity to
macroeconomic shocks that these markets face [5].
- ensure the financial stability of the
accumulation pension system and reduce the
dependence of the funded part of the pension system
on state financing;
‒ encourage payments to the voluntary funded
system from the employees' own savings for
increasing the level of the working population
involvement in the voluntary funded system;
The main problem of the voluntary pension
insurance system in Armenia is its low circulation
among workers, which so far does not affect the
indicators of accumulation insurance or the overall
replacement rate. To develop the voluntary system,
the following measures should be taken:

also be reflected in the rise of supply in labor
market, which, in the context of a predicted decline
in the working-age population, is important for the
task of economic growth. In general, heightening of
the retirement age is not a momentary reaction to the
crisis, but an objective process associated with the
increase in life expectancy and quality, thereby
strengthening the financial stability of the pension
system.
Other
stabilizing
measures,
including
distribution and accumulation subsystems, consist
of:
- encouraging the late retirement through a
higher pension (using a surcharge factor) that will
reduce the burden on the pension system due to
shorter life expectancy. This approach in various
variations has been adopted in Switzerland, Italy,
France, Germany, Japan, Canada, Korea, and the
USA;
- toughening the requirements for the minimum
length of service (adopted by the UK, Belgium,
Poland, Slovenia, the Czech Republic);
- tightening conditions for early retirement
(adopted by Austria, Germany, France, Iceland,
Portugal, Switzerland, Israel, Belgium, Denmark,
USA, Japan, Korea, New Zealand);
- introducing stimulative mechanisms for the
rejection of "gray" wages, and an increase in the
income of the pension system. According to various
estimates, up to 30% of employees in Armenia are
in the field of illegal employment;
‒ adopting comprehensive measures to increase
the ratio of workers to pensioners;
‒ reviewing the expediency of the state
subsidizing of the mandatory accumulation system
in Armenia;
‒ optimizing the administrative costs and
increasing the efficiency of resource management in
the pension system;
‒ redistributing the burden of the state
allocations and subsidies to pension system by
sources, levels and forms of funding.
It should be emphasized that optimization of
costs, which limits the payment of pensions to
working pensioners or deprives them of tax breaks
would be a mechanical approach to international
practice. Based on realities and a low replacement
rate prevalent in the Republic of Armenia this is a
false path and would in fact undermine the target of
overcoming poverty among pensioners. In this case
pensioners take independent measures to protect
themselves from poverty. Currently about 18% of
Armenian pensioners continue working upon
retirement. Social support of the working pensioners
should be limited to lifting any restrictions
connected with the payment of pensions as well as
tax breaks due to all pensioners.
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expanding investments into the infrastructure
projects of RA the government developed a special
investment platform and instruments for investing
pension funds in PPP infrastructure projects. This
investment platform is aimed at ensuring an optimal
ratio of risk and return, stability of cash flows for
servicing investments, neutralizing the adverse
effects of exogenous factors and protecting against
inflation. In order to effectively build PPP projects
considered was also the format of the state support
of PPP programs for pension funds. For the
effective involvement and reliability of investments
proposed is a matrix of structured financing with
securitizing of assets for investments in PPP
projects. The mechanisms of risk control at the
stages of securitization, criteria for including an
asset in the pool of underlying assets, as well as the
division of underlying assets into financial and nonfinancial assets are considered in detail.
The above clearly demonstrates that the
efficiency of reforms in pension sector requires an
integrated approach, with the adoption of
appropriate measures to reform all components of
the pension system. In this case the pension system
can be brought into line with the targets of
economic development, taking into account the
ethno-cultural, historical, spiritual and social
characteristics of the Armenian society.

Development of the corporate voluntary
insurance programs with a balancing application of
tax and non-tax incentives. Active involvement of
businesses into the formation of voluntary (nonstate) pensions for their employees would need
including, to some extent, such expenses into the
taxable base of income tax expenses. Besides,
government subsidies for interest-bearing loans of
socially responsible enterprises implementing
voluntary pension insurance programs for their
employees may be an additional incentive for this.
It is necessary to take all measures for
developing the social responsibility of businesses
towards employees. Without building up such a
process in the society and in economy it will be
difficult to secure the socio-political stability.
Following the example of public and social
employees, businesses in RA should be motivated to
introduce a social package for their employees,
which would include a voluntary pension insurance
system. It must become a norm in RA, which may
have a significant impact not only on the level of
pension provision, but especially on the processes of
negative migration.
On the other hand, we have to take measures
that affect the behavioral component of personal
responsibility for one's pension. The state
undertakes the function of ensuring everyone a
comfortable old age, but the humanity and social
justice of the pension system is that the concern for
a pension (comparable to the previous salary) were
initiated by every citizen.
Suggested also may be an increase in tax
incentives for developing personal plans of
voluntary pension insurance, for example, in terms
of the amount of voluntary pension contributions, or
reducing the obligation to pay a single tax for the
self-employed, or property tax for persons living in
border areas (this approach to property tax
compensation is used in Switzerland).
It is necessary to actively expand the
infrastructure of the voluntary pension insurance
system, including the expansion of available
institutions and their instruments.
Another important aspect is the effective use of
the pension funds investment resources.
Assets of the APS funds have reached a critical
amount, and in case of availability of appropriate
investment instruments certain pension funds of
Armenia could actively influence the development
of the Armenian capital market through investing
into the real sector of the Republic of Armenia,
especially in infrastructure projects, which would
accordingly increase the funds’ returns and affect
the economic growth.
In terms of reorienting the targets of the
pension funds’ investment policy aimed at
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Քովիդ-19 համավարակի և 44 օրյա Արցախյան պատերազմի ազդեցությունը ՀՀ
բանկային համակարգի կայունության ցուցանիշների դինամիկայի վրա
Մինասյան Դավիթ Գ.
Ինֆորմատիկայի և վիճակագրության ֆակուլտետի ասպիրանտ
Հայաստանի Պետական Տնտեսագիտական Համալսարան (Երևան, ՀՀ)
davit.minasyan.1998@gmail.com
Ամփոփագիր. Սույն աշխատանքում կներկայացվեն Քովիդ-19-ի և քառօրյա պատերազմի ազդեցությունները
բանկային համակարգի կայունության վրա։
COVID-ը լավ հայտնի է ամբողջ աշխարհում, բայց Արցախյան 44 օրյա պատերազմը միջազգային մակարդակով
այդքան էլ հայտնի կարող է չլինել։ 2020 թ-ի սեպտեմբերի 27-ից նոյեմբերի 10–ը Ադրբեջանը հարձակում է
գործել պատմական Հայաստանի մաս հանդիսացող և Հայաբնակ Արցախի վրա։ Պատերազմը աղետալի էր,
քանի որ հազարավոր զոհեր եղան 2 կողմերից էլ (մոտ 4000 հայկական կողմից և շատ ավելի Ադրբեջանական
կողմից), մշակութային ժառանգություններ ոչնչացվեցին Թուրքիայի և Ադրբեջանի ագրեսիվ և նացիստական
դիրքորոշման պատճառով և Արցախի տարածքների ահռելի հատվածներ անցան ադրբեջանի կազմ:
ՀՀ բանկային համակարգում առհասարակ նկատվում է կայունության բավականին լավ ցուցանիշներ և եթե
դիտարկենք ՀՀ ԿԲ բանկային համակարգի ցուցանիշների վերլուծությունը, կտեսնենք, որ բանկերը կատարել
են իրենց պարտականությունը, տրամադրել են վարկային արձակուրդներ, ապահովել են եկամտաբերություն։
Սակայն հետաքրքրական կլինի առանձին ու կարևոր ցուցանիշների դինամիկայի վերլուծությունը և դրանց
փոփոխության խորքային ուսումնասիրումը։ Բանկերի կայունության դիտարկման համար ուսումնասիրվել է
համախառն վարկերի ու ավանդների, փոխարժեքի դինամիկան, ինչպես նաև բանկային կայունության ցուցանիշները՝ շոկերից առաջ և հետո։ Օգտագործվել է միջին ամսեկան աճի տեմպերը՝ որպես համեմատության
հիմնական ցուցանիշ։
Բացի ՀՀ ցուցանիշների վերլուծությունից, աշխատանքում ընդգրկվել է նաև ՀՀ նորմատիվային ընդհանուր
կապիտալի հարաբերությունը ռիսկով կշռված ակտիվների ցուցանիշի համեմատությունը այլ երկրների
միևնույն ցուցանիշի հետ և դրանց հիման վրա կառուցվել է կոռելյացիոն մատրից։
Շոկերի ազդեցությունը բոլոր ցուցանիշներում ակնհայտ է, և՛ պատերազմի, և՛ քովիդի հետևանքով գրեթե
բոլոր ուսումնասիրված աճի տեմպի ցուցանիշները ունեցել են նվազման միտում։
Վարկերի բոլոր տեսակներում գրանցվել է նվազում՝ բացառությամբ Հիպեթեքային շուկայում, որտեղ քովիդի
հետևանքով չնչին նվազում է եղել աճի տեմպերի միջին ցուցանիշում, իսկ պատերազմից հետո աճի տեմպը
գրեթե չի թուլացել։
Հանգուցաբառեր` Բանկային համակարգ, կայունություն, Քովիդ-19, 44 օրյա պատերազմ

Влияние пандемии COVID-19 и 44-дневной войны на динамику показателей
устойчивости банковской системы Армении
Минасян Давид Г.
Аспирант кафедры информатики и статистики
Армянский Государственный Экономический Университет (Ереван, РА)
davit.minasyan.1998@gmail.com
Аннотация. В этой статье будет представлено влияние 44-дневной арцахской войны и COVID-19 на стабильность банковской системы Армении.
Пандемия COVID-19 хорошо известена во всем мире, но 44-дневная арцахская война на международном
уровне, увы, малоизвестна. Ранним утром 27 сентября 2020 года Азербайджан без объявления войны напал на
Арцаха, который является исторической армянской территорией и населён более чем на 98% армянами. Война
продолжалась до 10 ноября и была катастрофической, так как тысячи людей были убиты с обеих сторон (около
4000 с армянской стороны, гораздо больше со стороны агрессора), разрушена инфраструктура, из-за нацистской
армяноненавистнической позиции Турции и Азербайджана было уничтожено культурное наследие, а
значительная часть Арцаха отошла под контроль Азербайджана.
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Если мы посмотрим на анализ показателей банковской системы Республики Армения, то увидим, что банки
выполнили свой долг, предоставив кредитные каникулы и обеспечив рентабельность во время пандемии
COVID-19. Однако индивидуальный динамический анализ отдельных индикаторов позволяет более глубоко
изучить их изменение. Для мониторинга стабильности банков изучалась динамика валовых кредитов и
депозитов, динамика обменного курса, а также показатели стабильность банков до и после шоков.
Среднемесячный темп роста использовался в качестве основного показателя сравнения.
Помимо анализа показателей Республики Армения, работа также включает соотношение совокупного
нормативного капитала Республики Армения к отношению активов, взвешенных с учетом риска, к
аналогичному показателю других стран.
Влияние шоков заметно по всем показателям, и индикаторы по-разному реагируют на изменения до и после 44дневной войны и COVID-19. В случае кредитного рынка, снижение произошло по всем видам кредитов, за
исключением ипотеки, где наблюдалось небольшое снижение средних темпов роста за счет COVID-19, а после
войны темпы роста даже не ослабли.
Ключевые слова: Банковская система, стабильность, COVID-19, 44-дневная война

calculated from the studied models with a z-score
was the next most significant factor. As a result, it is
very important for banks and states to realize that
the wider use of bank deposits can be a powerful
weapon to increase the flexibility of bank financing,
and strengthen financial stability[4].
According to the results of the Central Bank's
financial stability report, which includes the data as
of 30.04.2021, an economic and financial decline
was registered in Armenia due to the impact of two
main shocks: war and coronavirus epidemic, which
resulted in a 7.7% decline in the Armenian
economy.
At the same time, the banking system was able
to maintain the continuity and smoothness of
lending to the economy. As a result, the loans / GDP
ratio was 63.2% and loans increased by a total of
15%.
Coronavirus also carries with it a number of
credit risks, as mortality and disease rates rise
among the population, and many people lose their
jobs or become temporarily unemployed, which is a
great stress for banks. That is why the credit rating,
according to the Central Bank's annual report, has
increased in 2020.
The activity of the banking system is assessed
as stable, i.e. banks are able to absorb potential
risks, and capable of lending to the economy [2].
The impact of COVID-19 on the financial
position of the economy and enterprises is quite
different from country to country, and is especially
strong in countries and regions where the revenue
structure is focused on tourism and services that are
directly supplied to customers, micro, small and
medium-sized enterprises that are managed or run
by minorities (including women). It is true that the
impact of COVID-19 is gradually diminishing, but
this does not mean that the extraordinary losses
caused by non-performing loans will disappear.
There is still a danger that due to the increase in
mortality, the application of new restrictions, the
restriction of economic activity, as well as the early
or late withdrawal of local assistance policies, their

Introduction
The assessments of the stability of the banking
system are presented in the report of the Central
Bank of Armenia. They are very important for
building the country's banking system, confidence in
the financial market in general, as well as for
monitoring banking stability. In the last 2 years,
the strongest shocks took place both for Armenia
and the whole world, one of which was the
coronavirus, and the other was the 44-day Artsakh
war. It will be interesting to find out how the
Armenian banking system reacted to the banking
shocks and showed flexibility, as a result being able
to ensure profitability.
It is also possible to understand what factors
influenced the banking system to be able to
withstand such shocks, to secure the demand for
credit and liquidity.
Literature review
Decision-makers in financial development
often have to make choices in the development of
sustainability. For many reasons, there are
limitations that often prevent us from expanding our
access to credit, as not all of us are creditworthy and
can bear credit. This has been proven many times
during financial crises. However, banks do not have
to have restrictions on the expansion of deposits and
insurance, on the contrary, the diversity of deposits
and more financial inclusion can be a guarantee in
times of crisis and increase confidence in banks.
In times of financial stress, depositors,
especially large depositors, are the first to come to
the banks in a panic and withdraw their deposits. In
accordance with the law of large numbers, large
write-offs of deposits can be mitigated if bank
deposits are more diversified, and for that it is
necessary to ensure greater involvement of the adult
population in bank deposits.
A country survey was conducted, and digital
analysis of panel series in 95 countries also showed
that the availability of bank deposits could
significantly reduce the withdrawal of bank deposits
from banks. In addition, the banking stability index
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In the
t second stage of the analysis is observed
o
thee
ratio
o of total regulatory
r
ccapital to riisk-weightedd
asseets, which iss taken from
m the IMF website.
w
Thee
com
mparison wass made bothh by studying
g the graphss
of the dynam
mics of thhe indicatorrs and byy
constructing a coorrelation matrix with the Python.
The coronaavirus crisis hit the worrld economyy
very
y unexpecttedly and aggressivelly, leavingg
unsp
peakable connsequences tthat continuee to this dayy
and will continuue to have ann impact for a long time..
Finaancial instituutions face large-scale risks, bothh
tran
nsactional annd financial, as well as in terms off
labo
or retention [7]. Accordding to the Wall Streett
Jourrnal, banks have not hhad as man
ny logisticall
challlenges sincee the 2001 terrorist attaacks as theyy
did under COV
VID-19. Thee large-scalee closure off
busiinesses dealtt a severe blow to the crredit market,,
as did
d other coorporate debbt businesses. Reducingg
interest rates willl also reducee revenues [6
6].
To understtand globallly the dynam
mics of thee
bank
king system
m of the Central Bank of Armeniaa
duriing the shocck months, leet us take th
he indicatorss
of financial
f
stabbility [1] m
monitored by the Centrall
Ban
nk of Armennia and studyy their dynaamics beforee
and after COVID
D-19, as welll as before and
a after thee
44-d
day Artsakh war.
1. I001-Regullatory capitall to risk-weig
ghted assets
2. I002-Regullatory Tier 1 capital to riisk-weightedd
assets
3. I0042-Nonpperforming lloans to totall gross loans
4. I0061-Retuurn on assets
5. I0071-Retuurn on equityy
6. I010-Liquidd assets to tootal assets
7. I011-Liquidd assets to deemand depossits

volumes maay increase. Numerous sttudies have been
b
conducted on whether banks are able
a
to mainntain
capital lim
mits (TCR, CET1),
C
one of which was
conducted in Centraal and Eastern Europpean
countries (CESE). Ressearch show
ws that mosst of
these couuntries are able to meet caapital
requirementts, have adeqquate capitall, and are willing
to withstannd a 12% increase in non-perform
ming
loans. However, there is a differencce in the regiions,
how the countries
c
resspond to thhe shocks. The
countries inn the Europeaan Union aree less sensitivve to
the excessivve growth off non-perforrming loans, as a
result of whhich they arre better andd have less nonperforming loans durinng the repayyment periodd. In
countries outside the European
E
Unnion, banks also
maintain caapital limitss, but in this case therre is
already a riisk that theyy will not be
b able to atttract
new loans in the futurre, and willl not be ablle to
eliminate thhe effects off non-perform
ming loans. It,
I in
turn, will caause new credit risks.
The impact
i
of non-perform
ming loanss is
particularly large on the profitabbility of baanks,
which is the reason why manyy banks reecord
negative inncome. For large bankks it is easieer to
maintain thheir profitabiility than foor smaller banks
[5].
Researrch Methodoology
The sttudy was conducted
c
o the basiss of
on
comparativee analysis by compariing the aveerage
growth rates before andd after COVID
D-19 and 444-day
Artsakh warr, by comparring equal peeriods beforee and
after the shhocks. The data is colllected from
m the
websites of the Centrral Bank of
o Armenia and
Internationaal Monetary Fund. To study
s
the change
in the grow
wth rates of banking
b
stabbility, the peeriod
from Januarry 2017 to October
O
2021 was consideered.

Chart 1:: The dynamiccs of banking stability
s
indicaators [10]
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com
mpare the ressults after C
COVID-19 frrom Januaryy
2020 to October 2021, i.e. we have 19 months andd
we have to com
mpare with the results from Marchh
2018 to see the change
c
of inddicators.

Here we
w see the chhange and dyynamics where in
the right axis
a
is preseented only Liquid
L
assetts to
demand depposits ratio, as it has higher
h
rates than
others.
Let's calculate
c
thhe monthly average off the
above-menttioned indicaators before COVID-19 and

Table 1: Banking
B
Stabillity Indicatorss Before and After
A
COVID-119 [10]
Indicattor

Beffore COVID After COVID
D

Before W
War

Affter War

Regulatorry capital to risk-weighted assets

17.7

17.1

17.1

17.0

Regulatory Tier
T 1 capital to
t risk-weightted assets

15.3

14.9

14.9

14.8

Nonperfoorming loans to
t total gross loans
l

3.6

3.9

3.6

4.0

Return on assets

1.5

1.3

1.6

1.5

Return on equity

9.6

9.4

11.6

10.6

Liquid assets too total assets

27.7

28.0

27.1

26.0

Liquiid assets to deemand depositts

121.0

117.3

118.1

111.9

The peeriod from Jaanuary 2020 to October 2021
2
was considered for callculation of these indicaators,
and for thee comparisonn, the periood precedingg the
same number of monthss was taken (23).
(
As a reesult,
we see a deecrease in thee indicators: I001: -0.7, I002:
I
-0.4, I0042: +0.3, I00661: -0.2, I00071:-0.4, I010: +
0.3, I011: -22.8. These reesults show that
t
the COV
VID19, howeveer, had an impact
i
on banking
b
stability,
which inddicates that the fluctuuations in the
indicators are mainlyy decreasingg. Growth was
registered only
o
in I0042, which is
i also negaative
indicator annd shows the growth off non-perform
ming
loans, but at the samee time, the relative ratio of
highly liquiid assets hass increased inn the list of total
assets. Duriing the threee months folllowing the war,
the negativve dynamiccs of all indicators was
registered, including the
t
index of
o highly liiquid
assets.

Let's also explore thhe dynamics of creditt
indiicators by secctors:
As it is knnown, mortgaage and con
nsumer loanss
havee the largeest share off loans. Th
he share off
consumer loanss has risen considerablly in recentt
yearrs and continnues to rise, bbut with the coronavirus,,
som
me declines have
h
been reggistered, at leeast in somee
speccific types of
o loans. Ass for the typ
pes of loanss
wheere no declinne was registtered, we had
d a decreasee
in the
t growth rates
r
of crediting volum
mes, that is,,
som
me of the chaanges can bee concluded by studyingg
the growth ratess. In order to make the co
omparison off
lend
ding clearer, let us considder the growtth accordingg
to the
t
types of
o loans, aas well as the growthh
acco
ording to sepparate indicaators taken att the averagee
valu
ue.

Chart 2:
2 Historical Dynamics
D
of Loans per Segm
ment [12]
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Chart 3: Aggreegate Loans per
p Segment [112]

Table 2: Chhange in averrage loan grrowth rates before
and after thee COVID-19 [112]
Consumeer
loans

Mortgagge

Other loans

Before COVID
D

2.88%

3.34%

2.13%

After COVID

-0.41%
%

3.13%

0.88%

nd increasedd
finaancing throuugh state inccome tax an
dem
mand for houssing due to thhe war.
Tab
ble 3: Changee in average loan growth rates beforee
and after the Warr [12]
Coonsumer loans Mortgage

It is cllear from the table that there have been
b
significant changes in lending, annd credit groowth
rates have decreased inn the post-C
Covid period, the
average moonthly growthh rate has deecreased by 3.29
percentage points for consumer loans, by 0.21
and 1.25
percentage points foor mortgagees
percentage points
p
for othher types of loans.
Beforee the war, thhe average monthly groowth
rate also shhows that wee had a decreease in consuumer
loans by 2.18,
2
in otheer loans byy 1.9 percenntage
points, whiile in mortggage loans, on
o the conttrary,
there was an increasee, which caan be linkedd to

Other loans

Beforre War

1.14%

3.30%

2.06%

Afterr War

-1.04%

3.34%

0.16%

The analyysis of deeposits is also quitee
sign
nificant, as it will beecome clearr from thee
dyn
namics of depposits how m
much the population hass
with
hdrawn theirr cash from the banks, i.e. whetherr
the demand for cash
c
has incrreased.
To find out, let's loook at the dynamics
d
off
depo
osits using thhe same methhodology.

Chart4: Thhe growth ratees of Armenian
n deposits from 2017 [12]
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It is obbvious from the
t above graaph that we have
h
obvious chhanges in thhe structure of deposits and
fluctuations are
from Januaary 2020 downwards
d
increasing, and the genneral trend is downwarrd as
well.

The averagge monthly growth rate of depositss
decrreased by 0.76%
0
in thhe following
g months off
COV
VI-19.
After the war,
w the grow
wth rate of deposits
d
alsoo
decrreased, but not so muchh, as many shocks hadd
already been reggistered in 2021 due to the
t influencee
of COVID-19.
C
During thee war periodd a lot of shocks
s
havee
been
n registeredd for the bbanking sysstem amongg
which are the numbber of deaths,
d
thee
cred
ditworthinesss of the war participants, the demandd
for their own fuunds from thhe depositorrs in case off
the failure of thee banking syystem. Presum
mably, thesee
are the
t main factors that cann affect bankiing stability.
The next important indicator of bankingg
stab
bility is the stability off the country
y's currencyy
therrefore, it is important tto observe its behaviorr
und
der the influennce of two m
major shocks.

Table 4. Deccrease in the average
a
montthly growth raate of
deposits after
a
Covid [122]
Depositss
B
Before
COVID

1.19%

A
After
COVID

0.43%

Table 5. Deccrease in the average
a
montthly growth raate of
deposits duue to the war [12]
[
Depositts
Before War

0.77%
%

After war

0.70%
%

Chart 5: The Dynamiics of the Exchhange Rates in
n Dram for 3 Major
M
Currenncies [11]

In the left
l axes are presented exxchange rates for
EUR and USD,
U
and inn the right axes
a
is preseented
exchange raate of RUB.
A studdy of the dyynamics of these indicaators
shows that the Ruble exxchange ratee reacted morre to
the shocks, while in the case of the Euro and Doollar,
everything was
w relativelly more stabble. Only in 2021
2
we had veryy little fluctuuation, and since
s
October the
devaluationn of the dram
m has startedd to be registtered
in all currrencies. Thiis speaks to
t the negaative
economic consequences
c
s of the warr, as well ass the
loss of connfidence in the country''s currency as a
losing counntry.
After the COVID
D, the grow
wth rate off the
exchange rate
r
increaseed in case of
o the USD and

R, which inddicates the ddevaluation of
o the AMD
D
EUR
duriing COVID
D-19, i.e. thhe dram exchange ratee
agaiinst the menntioned curreencies started
d to grow onn
averrage 0.06% faster
f
in casee of USD, an
nd 0.15% inn
casee of EUR.
In case of the
t RUB, onn the contrarry, the AMD
D
valu
uated againsst the ruble at a faster rate, as thee
rublle was also quite
q
volatile during thee COVID-199
periiod.
After the war,
w the aveerage growth
h rate of thee
exch
hange rate of
o AMD afffected more than duringg
COV
VID-19, as the averagge growth rate of thee
devaaluation agaiinst the dollaar increased by 1.21, andd
agaiinst the euroo by 1.14 peercentage po
oints, i.e. thee
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dram began
b
to deppreciate fastter against those
t
currencies;
If durinng the COVID-19 the deevaluation of the
dram againsst the Russiaan ruble was slower than after
the COVID
D-19, then aftter the war thhe dram begaan to
depreciate 2.85
2
percentaage points faaster.

Tab
ble 7. Averagee Monthly Chaange in Foreig
gn Exchange
Rate Raates
Before and After the 44 dday Artsakh War
W [11]

Table 6: Avverage Monthlly Change in Foreign
F
Exchaange
Rattes Before andd After COVID
D-19 [11]
U
USD

EUR

RUB

Beforre COVID

-00.04%

0.09%
%

-0.14%

Afterr COVID

0.02%

0.24%
%

-0.62%

USD

EU
UR

RUB

Before
B
War

0.18%

0.777%

-1.03%

After
A
War

1.39%

1.991%

1.82%

In order too have a m
more compreh
hensive andd
com
mplete picturre of bankinng stability,, it will bee
interesting to study
s
the changes in the
t
bankingg
stab
bility indicattors of otheer countries as well, too
und
derstand whetther there is a correlation
n or not.

Chart 6: N1 I001 Com
mparison of norms by countries through correlation m
matrix [9]

C
Chart
7: Ratioo of regulatory
ry total capitall to risk-weighhted assets [133]
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mostly connected with Russia, and was in reverse
dependence with Germany.

In the above graph, the ratio of total regulatory
capital to the risk-weighted assets of Armenia is
compared with the indicators of observed countries.
The data is taken from the website of the
International Monetary Fund.
We see that in Armenia the index has started to
decrease more sharply from the second quarter of
2017 than in other comparable countries, and in the
observed period there has been no recovery, while in
other countries it has taken place. The index of
Armenia most often repeats the dynamics of the
index of Russia, and with the time series of the
index of Germany there is a significant negative
correlation, which can be connected with the
devaluation of the dram against the euro. The other
correlations are not significant.
Conclusions:
The banking system of the Armenia was able to
maintain its stability during the war and COVID-19,
but the strong shocks nevertheless had a major
impact on all the indicators of the banking system
and there were shocks and declines.
There were shocks in the growth rate of loans
and deposits, and growth rates have started to slow
down, the exchange rate began to depreciate against
the dollar and euro after COVID-19, and gained
value compared to the ruble due to sharp
fluctuations in the ruble, and after the war dram
depreciated against the ruble as well.
Comparison of financial stability with the
indicators of Germany, Russia, China, USA and
Canada shows that the banking system of Armenia
is less stable than in developed countries and
follows the dynamics of Russia and China, also is
affected by shocks more: showing low recovery
phase.
According to the correlation matrix, the
stability index of the Armenian financial system is
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Երևան քաղաքի բնակելի անշարժ գույքի գների
փոփոխությունների վրա ազդող մակրոտնտեսական և
ֆինանսական գործոնների տնտեսամաթեմատիկական
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Սարգսյան Անդրանիկ Հ.
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ՀՏԴ՝ 330.4 - Մաթեմատիկական տնտեսագիտություն: Էկոնոմետրիկա
Հանգուցաբառեր՝ Բնակելի անշարժ գույքի գներ, մակրոտնտեսական գործոններ, ՀՆԱ,
հիփոթեքային վարկավորում, շինարարություն, Գրենջերի պատճառականություն:
Экономико-математический анализ макроэкономических и финансовых факторов
влияющих на изменение цен жилой недвижимости в Ереване
Саргсян Андраник О.
Аспирант, Армянский Государственный Экономический Университет (Ереван, РА)
and.sargsyan@yahoo.com
Аннотация. В данной статье делается попытка выявить основные макроэкономические и финансовые факторы
влияющие на изменение цен на жилую недвижимость в Ереване. Для проведения анализа были выбраны
несколько экономические и финансовые временные ряды с ежеквартальной периодичностью. Для определения
предсказательной силы выбранных переменных использовался тест причинности Грейнджера. Результаты
проведенных тестов показали, что основными факторами, «вызывающими» изменение цен на жилье, являются
ВВП, процентная ставка по ипотеке, средняя номинальная заработная плата и индекс цен на строительство.
Затем с использованием полученных значимых факторов была построена регрессионная модель и был проведен
анализ оцененных параметров.
Ключевые слова: цены жилой недвижимости, макроэкономические факторы, ВВП, ипотечное кредитование,
строительство, причинность Грейнджера.

Economic and mathematical analysis of macroeconomic and financial factors influencing on
housing price changes in Yerevan
Sargsyan Andranik S.
Postgraduate student, Armenian State University of Economics (Yerevan, RA)
and.sargsyan@yahoo.com
Abstract. This paper attempts to reveal the main macroeconomic and financial factors influencing changes in
residential property prices in Yerevan. For performing the analysis a number of economic and financial time series
variables were selected with quarterly frequency. Granger causality test was used for determining the predictive power
of the selected variables. Results of the conducted tests showed that the main factors “causing” housing price changes
were the GDP, the mortgage interest rate, the average nominal salary and the construction price index. Then, using the
obtained significant factors, a regression model was constructed, and analyses of the estimated parameters were
performed.
Key words: housing prices, macroeconomic factors, GDP, mortgage lending, construction, Granger causality.

հաշվեկշիռների վրա, ինչը, շուկայի անբարենպաստ փոփոխությունների դեպքում կարող է
հանգեցնել այդ կազմակերպությունների ֆինանսական կայունության խաթարմանը։
Բացի տնտեսության սեկտորների հետ
ունեցած փոխազդեցությունների կարևորությունից, բնակելի անշարժ գույքը ունի նաև
սոցիալական նշանակություն։ Գրականության
մեջ նշվում են բնակարանի սեփականատեր
լինելու տնտեսական և սոցիալական բազմաթիվ
հետևանքներ, ինչպիսիք են՝ տնային տնտեսությունների պորտֆոլիոյի կառուցվածքը, շարժունակությունը, քաղաքական և սոցիալական

Ներածություն
Բնակելի անշարժ գույքի շուկան ուղղակի
կամ անուղղակի ձևով կապված է տնտեսության
մյուս սեկտորների հետ: Բնակելի անշարժ գույքը
կարևոր դեր ունի հատկապես ֆինանսական
շուկայում, քանի որ այն տնային տնտեսություններին տրամադրվող հիփոթեքային և այլ
վարկերի ամենատարածված ապահովության
միջոցն է հանդիսանում [7, էջեր 3-25]։ Այսպիսով՝
բնակելի անշարժ գույքի շուկայում տեղի ունեցող գնային փոփոխությունները անմիջականորեն ազդում են բանկերի և այլ ֆինանսական
կազմակերպությունների
հաշվապահական
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վերլուծության արդյունքում որպես բնակելի
անշարժ գույքի գների փոփոխություններ առաջացնող գործոններ ստացվել են ՀՆԱ-ի և
գործազրկության մակարդակի փոփոխությունները [2, էջեր 49-63]։
Ըստ Ցացարոնիս Կոստասի և Չժու
Հաիբինի միջերկրային էմպիրիկ հետազոտությունների՝ որպես բնակելի անշարժ գույքի
գների վրա ազդող հիմնական գործոններ են
գնաճը, պարտատոմսերի եկամտաբերության
կորը և բանկային վարկի տոկոսադրույքը [13]։
Մինչդեռ Տրիպաթի Սաբյասաչիի կողմից
իրականացված միջերկրային հետազոտությունը
առաջարկում է, որ բնակելի անշարժ գույքի
վարձակալության միջին գինը, գին-վարձ հարաբերությունը, գին-եկամուտ հարաբերությունը,
ուրբանիզացիայի մակարդակը, մեկ շնչի հաշվով
ՀՆԱ-ն, 15-64 տարեկան բնակչության մասնաբաժինը, փողի զանգվածը և արտարժույթի
փոխարժեքը նշանակալի ազդեցություն ունեն
բնակելի անշարժ գույքի գների վրա [12, էջեր
229-238]։
Ուսումնասիրելով հեղինակների կողմից
ստացված արդյունքների անհամաձայնությունը՝
կարելի է եզրակացնել, որ բնակելի անշարժ
գույքի գների փոփոխությունների վրա ազդող
ստացված գործոնները կարող են տարբեր լինել
ուսումնասիրության օբյեկտ հանդիսացող տարբեր երկրների դեպքում, կարող են կախված լինել
ուսումնասիրության մեթոդի ընտրությունից,
ինչպես նաև կարող են փոփոխվել ժամանակի
ընթացքում։
Մեթոդաբանություն
Վերլուծության իրականացման համար
ընտրվել է Երևան քաղաքի բնակելի անշարժ
գույքի առուվաճառքի շուկան։ Ելնելով ուսումնասիրված գրականությունում բնակելի անշարժ
գույքի գների փոփոխությունների վրա ազդող
առաջարկվող հիմնական գործոններից, և հաշվի
առնելով հետաքրքրություն ներկայացնող այլ
գործոններ՝ սույն ուսումնասիրության համար
ընտրվել են աղյուսակ 1-ում ներկայացված
փոփոխականները:

ակտիվությունը, դեմոգրաֆիան և այլն [8, էջեր
401-450]: Այս համատեքստում անհրաժեշտ է
նշել նաև բնակելի անշարժ գույքի՝ տնտեսության
վրա գնային փոփոխությունների ազդեցությունը
«հարստության էֆեկտի» միջոցով [6, էջեր 522541] ։
Այսպիսով, հաշվի առնելով բնակելի անշարժ
գույքի շուկայի կապը տնտեսության և սոցիալական գործընթացների հետ, անհրաժեշտություն է առաջանում բացահայտել բնակելի
անշարժ գույքի գների փոփոխությունների վրա
ազդող մակրոտնտեսական գործոնները, ինչը
առաջին քայլն է հանդիսանում կանխատեսումային մոդելներ կառուցելիս։
Գրականության ակնարկ
Տնտեսագիտական գրականությունը հարուստ է բնակելի անշարժ գույքի գների
փոփոխությունների վրա ազդող գործոնների
ինչպես առանձին երկրների, այնպես էլ միջերկրային ուսումնասիրություններով։ Առանձին
երկրների կամ քաղաքների բնակելի անշարժ
գույքի շուկայի վրա ազդող գործոնների
վերաբերյալ տնտեսամաթեմատիկական վերլուծություններ իրականացնելիս հեղինակները
հաճախ կիրառվում են սխալների ճշգրտման
մոդելներ (error correction models) [10, էջեր 27-62,
3]: Իսկ միջերկրային կամ միջքաղաքային
հետազոտությունների իրականացման դեպքում
օգտագործվում են պանելային ռեգրեսիայի
մոդելներ [4, էջեր 163-204]։
Սակայն տարբեր հեղինակների կողմից
ստացված
արդյունքները
հաճախ
չեն
համընկնում։ Օրինակ՝ Սին Հոլիի և Նատաշա
Ջոնսի կողմից իրականացված վերլուծությունը,
հիմնված մի շարք երկար ժամանակային
շարքերի վրա, փաստում է, որ Անգլիայում
բնակելի անշարժ գույքի գների փոփոխությունների վրա ազդող հիմնական գործոնը
տնային տնտեսությունների իրական եկամուտն
է [9, էջեր 549-565]: Այնինչ, Վիկտորիա Կոհենի և
Լինա Կարապավիչուտեի կողմից Լիտվայի
բնակելի անշարժ գույքի գների, ՀՆԱ-ի,
գործազրկության մակարդակի, գնաճի և
արտագաղթի տեմպերի փոփոխությունների

Աղյուսակ 1։ Հավաքագրված տվյալների նկարագրությունը և աղբյուրները

Փոփոխական
Y
NUM_TR
GDP
CONSTR_IND
CONSTR_VOL
CPI
SALARY
RETAIL_VOL

Փոփոխականի նկարգրություն
Երևանում բնակարանների առուվաճառքի միջին գների
ինդեքսը (1 մ2 մակերեսի հաշվարկով)
Երևանում բնակարանների առուվաճառքի
գործարքների քանակը
Համախառն ներքին արդյունք
Շինարարության գների ինդեքս
Շինարարության ծավալ
Սպառողական գների ինդեքս
Միջին անվանական աշխատավարձ
Մանրածախ առևտրի շրջանառություն
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Աղբյուր
ՀՀ Կադաստրի
կոմիտե

ՀՀ վիճակագրական
կոմիտե

MR_AMD
MR_USD
DR_AMD
DR_USD
TD_VOL_AMD
TD_VOL_USD
USD_PRICE

Ֆիզիկական անձանց ՀՀ դրամով տրամադրված
հիփոթեքային վարկերի միջին տոկոսադրույք
Ֆիզիկական անձանց ԱՄՆ դոլարով տրամադրված
հիփոթեքային վարկերի միջին տոկոսադրույք
ՀՀ դրամով տնտեսությունից ներգրավված ավանդների
միջին տոկոսադրույք
ԱՄՆ դոլարով տնտեսությունից ներգրավված
ավանդների միջին տոկոսադրույք
Տնային տնտեսությունների՝ ՀՀ դրամով ժամկետային
ավանդների ծավալը
Տնային տնտեսությունների՝ ԱՄՆ դոլարով ժամկետային
ավանդների ծավալը
1 ԱՄՆ դոլարի գինը ՀՀ դրամով

Բոլոր փոփոխականների համար համապատասխան աղբյուրներից [14, 15, 16]
հավաքագրվել են, 2003-2020 թվականների
եռամսյակային ցուցանիշները և ստեղծվել է
տվյալների
բազա։
Քանի
որ
GDP,
CONSTR_VOL, CPI, SALARY, RETAIL_VOL
փոփոխականները ունեն սեզոնային բնույթ, մինչ
հետագա վերլուծությունների իրականացումը
դրանք ենթարկվել են սեզոնային հարթեցման։
Սեզոնային հարթեցման համար օգտագործվել է
ԱՄՆ Բնակչության մարդահամարի բյուրոյի
կողմից մշակված Census X13 մեթոդը։
Այնուհետև ժամանակային շարքերը ենթարկվել
են լոգարիթմական ձևափոխության, և նրանցից
հեռացվել է տրենդային բաղադրիչը՝ օգտագործելով Հոդրիկ-Պրեսկոտի ֆիլտրը։
Ստացված ժամանակային շարքերի ստացիոնարությունը ստուգելու համար օգտագործվել են Դիքի Ֆուլերի ընդլայնված թեստը
(Augmented Dickey-Fuller (ADF) test), որի
դեպքում զրոյական հիպոթեզը ստացիոնարության բացակայությունն է, և ԿվիատկովսկիՖիլիպս-Շմիդտ-Շին
թեստը
(Kwiatkowski–
Phillips–Schmidt–Shin (KPSS) test), որի դեպքում
զրոյական
հիպոթեզը
ստացիոնարության
առկայությունն է։
Ընտրված
անկախ
փոփոխականների
կողմից առուվաճառքի միջին գների կանխատեսելու ունակությունը պարզելու համար
օգտագործվել է Գրենջերի պատճառականության թեստը։ Թեստի իրականացումը պահանջում է հետևյալ երկու ռեգրեսիոն հավասարումների գնահատում.
,

,

որտեղ p-ն կախյալ փոփոխականի դինամիկայի
մոդելավորման համար պահանջվող բավարար
լագերի թիվն է, որի դեպքում հավելյալ լագերի
ներառումը վիճակագրորեն նշանակալի չէ, իսկ εը սպիտակ աղմուկ է [11]։ Եթե գնահատված
բոլոր β1,p+j պարամետրերը միաժամանակ
նշանակալի են, ապա «x-ը գրենջեր պատճառ չի
հանդիսանում y-ի համար» զրոյական վարկածը
կարելի է մերժել։ Նմանապես, եթե գնահատված
բոլոր β2,p+j պարամետրերը նշանակալի են, ապա
կարելի է մերժել «y-ը գրենջեր պատճառ չի
հանդիսանում x-ի համար» զրոյական վարկածը:
Գրենջերի պատճառականության թեստերի
իրականացման համար օպտիմալ լագերի
քանակի ընտրության համար կիրառվել է Eviews
փաթեթում
առկա
լագերի
երկարության
չափանիշի
թեստը։
Լագերի
օպտիմալ
երկարության ընտրությունը իրականացվել է
Շվարցի տեղեկատվական չափանիշի միջոցով
(Schwarz Information Criterion, SIC)։ Այդ չափանիշի ընտրությունը պայմանավորված է գործնականում դրա միջոցով ընտրված մոդելների ավելի
պարզ լինելու հատկանիշով [5, էջեր 187-195]։
Բնակելի անշարժ գույքի գների փոփոխությունների նշանակալի «պատճառ» հանդիսացող
գործոնների ազդեցությունների գնահատման
համար օգտագործվել է պարզ գծային ռեգրեսիայի մոդելը.

որտեղ Yt-ն բնակելի անշարժ գույքի գների
փոփոխությունը ներկայացնող փոփոխականն է
ժամանակի t-պահին, n-ը՝ մոդելի կառուցման
համար ընտրված անկախ փոփոխականների
թիվը, Xi-ը՝ ընտրված i-րդ գործոնը, իսկ ε-ը՝
ստանդարտ
նորմալ
բաշխում
ունեցող
պատահական փոփոխական է։ Մոդելի βi
պարամետրերը գնահատվել են փոքրագույն
քառակուսիների մեթոդով։
Վերլուծություն
Ըստ իրականացված ADF և KPSS թեստերի
արդյունքների՝ բոլոր ձևափոխված ժամանա-

,
,

,

,

ՀՀ Կենտրոնական
բանկ

,
,
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կային շարքերը ստացիոնար են թե՛ առանց
առաջին կարգի տարբերությունների, թե՛ առաջին կարգի տարբերություններով։ Սակայն,
քանի որ սկզբնական փոփոխականներին բնորոշ

է ցիկլայնություն, որը կարող է կեղծ ռեգրեսիա
առաջացնել [1, էջեր 111-120], հետագա հաշվարկները իրականացվել են առաջին կարգի
տարբերություններով։

Աղյուսակ 2։ Միավոր արմատի գոյության թեստերի արդյունքները

Փոփոխական
Y
NUM_TR
GDP
CONSTR_IND
CONSTR_VOL
CPI
SALARY
RETAIL_VOL
MR_AMD
MR_USD
DR_AMD
DR_USD
TD_VOL_AMD
TD_VOL_USD
USD_PRICE

Level
(t statistic)
-3.040**
-3.504**
-3.793*
-4.872*
-5.375*
-3.811*
-3.546*
-4.083*
-3.908*
-4.659*
-4.890*
-4.863*
-4.015*
-3.199**
-2.942**

ADF
1st difference
(t statistic)
-3.462**
-4.946*
-10.436*
-7.736*
-7.993*
-8.002*
-8.774*
-11.506*
-9.578*
-4.375*
-5.620*
-10.261*
-4.031*
-8.792*
-5.056*

Level
(LM statistic)
0.069*
0.167*
0.051*
0.057*
0.075*
0.068*
0.053*
0.042*
0.048*
0.043*
0.046*
0.032*
0.037*
0.068*
0.062*

KPSS
1st difference
(LM statistic)
0.071*
0.176*
0.067*
0.151*
0.240*
0.034*
0.076*
0.090*
0.058*
0.044*
0.103*
0.054*
0.045*
0.046*
0.034*

(*-ը և **-ը ADF թեստի դեպքում ներկայացնում են ժամանակային շարքի՝ ստացիոնար չլինելու զրոյական հիպոթեզի
մերժումը համապատասխանաբար 1% և 5% նշանակալիության մակարդակներում, իսկ KPSS թեստի դեպքում՝
ժամանակային շարքի ստացիոնարության զրոյական հիպոթեզի մերժման ձախողումը համապատասխանաբար 10% և 5%
վստահելիության մակարդակների դեպքում)

Աղյուսակ 3-ում ներկայացված է յուրաքանչյուր անկախ փոփոխականի համար
հաշվարկված օպտիմալ լագերի քանակը։
Շվարցի տեղեկատվական չափանիշով ընտրված

օպտիմալ լագերի քանակը, բացառությամբ
գործարքների
քանակի,
շինարարության
ինդեքսի
և
շինարարության
ծավալի
փոփոխականներից, 1 է։

Աղյուսակ 3։ Լագերի օպտիմալ քանակի գնահատման արդյունքները

Փոփոխական
NUM_TR
GDP
CONSTR_IND
CONSTR_VOL
CPI
SALARY
RETAIL_VOL

SIC
-4.952
-8.153
-8.344
-6.688
-10.385
-9.036
-7.806

Լագերի
օպտիմալ
քանակը
3
1
3
3
1
1
1

Փոփոխական
MR_AMD
MR_USD
DR_AMD
DR_USD
TD_VOL_AMD
TD_VOL_USD
USD_PRICE

SIC
-9.105
-8.877
-7.089
-5.628
-6.128
-6.983
-9.038

Լագերի
օպտիմալ
քանակը
1
1
1
1
1
1
1

Ստացված լագերի օպտիմալ քանակները օգտագործվել են Գրենջերի պատճառահետևանքային
թեստերը իրականացնելիս։
Աղյուսակ 4։ Գրենջերի պատճառականության թեստի արդյունքները

Զրոյական հիպոթեզ

F վիճականի

D(NUM_TR) does not Granger Cause D(Y)
D(Y) does not Granger Cause D(NUM_TR)
D(GDP) does not Granger Cause D(Y)
D(Y) does not Granger Cause D(GDP)
D(CONSTR_IND) does not Granger Cause D(Y)
D(Y) does not Granger Cause D(CONSTR_IND)

1.264
1.535
12.570
0.713
2.651
0.484
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Հավանականություն
0.295
0.215
0.001
0.402
0.042
0.747

D(CONSTR_VOL) does not Granger Cause D(Y)
D(Y) does not Granger Cause D(CONSTR_VOL)
D(CPI) does not Granger Cause D(Y)
D(Y) does not Granger Cause D(CPI)
D(SALARY) does not Granger Cause D(Y)
D(Y) does not Granger Cause D(SALARY)
D(RETAIL_VOL) does not Granger Cause D(Y)
D(Y) does not Granger Cause D(RETAIL_VOL)
D(MR_AMD) does not Granger Cause D(Y)
D(Y) does not Granger Cause D(MR_AMD)
D(MR_USD) does not Granger Cause D(Y)
D(Y) does not Granger Cause D(MR_USD)
D(DR_AMD) does not Granger Cause D(Y)
D(Y) does not Granger Cause D(DR_AMD)
D(DR_USD) does not Granger Cause D(Y)
D(Y) does not Granger Cause D(DR_USD)
D(TD_VOL_AMD) does not Granger Cause D(Y)
D(Y) does not Granger Cause D(TD_VOL_AMD)
D(TD_VOL_USD) does not Granger Cause D(Y)
D(Y) does not Granger Cause D(TD_VOL_USD)
D(USD_PRICE) does not Granger Cause D(Y)
D(Y) does not Granger Cause D(USD_PRICE)

2.825
0.340
0.716
0.767
3.540
0.234
2.146
0.141
4.435
0.043
5.482
0.076
0.073
0.022
5.513
0.026
6.673
0.330
0.395
0.850
2.874
3.650

0.046
0.797
0.401
0.384
0.003
0.792
0.148
0.708
0.039
0.835
0.022
0.783
0.787
0.883
0.022
0.871
0.012
0.568
0.532
0.360
0.095
0.060

∆

Գրենջերի պատճառականության թեստերի
արդյունքները վկայում են, որ ՀՆԱ-ի, միջին
եռամսյակային աշխատավարձի, դրամով և
դոլարով ֆիզիկական անձանց տրամադրված
հիփոթեքային վարկերի միջին տոկոսադրույքները և տնային տնտեսությունների՝ ՀՀ դրամով
ժամկետային
ավանդների
ծավալը
մեկ
եռամսյակ լագով «պատճառ» են հանդիսանում
բնակելի անշարժ գույքի գների փոփոխությունների համար, իսկ շինարարության գների
ինդեքսը և շինարարության ծավալը՝ 3 եռամսյակ
լագով։
Իրականացված Գրենջերի պատճառականության թեստերի արդյունքում բնակելի անշարժ
գույքի
գների
փոփոխությունների
«պատճառ» հանդիսացող նշանակալի փոփոխականների հիման վրա կառուցվել է ռեգրեսիոն
մոդել, որից, հեռացնելով 0.1 նշանակալիության
մակարդակում ոչ նշանակալի գործակիցներ
ունեցող փոփոխականները, ստացվել է հետևյալ
մոդելը.

0.57 ∗ ∆
0.12
0.13
∗∆
∗∆
_
0.14 ∗ ∆
0.13
Մոդելում ստացված գործակիցների ստանդարտ շեղումները և նշանակալիության մակարդակները ներկայացված են 5-րդ աղյուսակում։
Կառուցված վերջնական մոդելի համար
գնահատված Դարբին-ՈՒոթսոնի վիճակագրի
արժեքը 1.757 է, ինչը նորմայի սահմաններում է,
և վկայում է մոդելի սխալներում ավտոկոռելյացիայի բացակայության մասին։ Սխալների
վարիացիայի հոմոսկեդաստիկաության վարկածը ստուգվել է Բրոյշ-Պագանի թեստի միջոցով, ըստ որի՝ կառուցված մոդելում սխալների
վարիացիաները հոմոսկեդաստիկ են։

Աղյուսակ 5։ Կառուցված ռեգրեսիոն մոդելի գործակիցները և դրանց նշանակալիությունը

Փոփոխական
∆Yt-1
∆GDPt-1
∆CONSTR_INDt-6
∆SALARYt-1
∆MR_USDt-1

Գործակից
0.573
0.118
0.131
0.138
-0.127

Ստանդարտ
շեղում
0.087
0.050
0.061
0.084
0.078

Համաձայն ստացված ռեգրեսիոն մոդելի
գնահատված գործակիցների՝ բնակելի անշարժ

t վիճականի
6.575
2.367
2.140
1.641
-1.624

Հավանականություն
0.000
0.021
0.036
0.090
0.096

գույքի գների փոփոխությունը ուղիղ համեմատական
կախվածություն
ունի
նախորդ
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ժամանակահատվածում գրանցված ՀՆԱ-ի և
միջին անվանական աշխատավարձի փոփոխությունների հետ։ Ուղիղ համեմատական կախվածություն գոյություն ունի նաև բնակելի անշարժ
գույքի գների և շինարարության գների ինդեքսի
փոփոխությունների միջև 6 ժամանակային
լագով, ինչը բացատրվում է շինարարության
գների փոփոխությունների ավելի երկարաժամկետ ազդեցությունով։ Մյուս կողմից՝
անշարժ գույքի ձեռքբերման նպատակով ֆիզիկական անձանց ԱՄՆ դոլարով տրամադրված
հիփոթեքային վարկերի միջին տոկոսադրույքը և
բնակելի անշարժ գույքի գները ունեն հակադարձ
համեմատական կախվածություն, ինչը կարելի է
բացատրել
տոկոսադրույքների
նվազմամբ
պայմանավորված բնակելի անշարժ գույքի
պահանջարկի աճով։
Եզրակացություն
Բնակելի անշարժ գույքի շուկայում տեղի
ունեցող գնային փոփոխությունները սոցիալական և տնտեսական մեծ նշանակություն
ունեն։ Ուստի հետաքրքրություն է ներկայացնում այդ շուկայում գների փոփոխությունների
վրա ազդող հիմնական գործոնների ուսումնասիրումը։ Ընդ որում՝ միջազգային գրականությունում իրականացված հետազոտությունների
արդյունքները հաճախ չեն համընկնում, ինչը
պայմանավորված է ինչպես հետազոտության
իրականացման համար ընտրված երկրի կամ
երկրների տարբերություններով, այնպես էլ
ընտրանքի ժամանակահատվածով։
Հոդվածում Գրենջերի պատճառականության
թեստերի
իրականացման
միջոցով
բացահայտվեցին Երևան քաղաքի բնակելի
անշարժ գույքի գների փոփոխությունների վրա
ազդող հիմնական մակրոտնտեսական և
ֆինանսական գործոնները, և կառուցվեց
ռեգրեսիոն մոդել։ Ըստ կառուցված ռեգրեսիոն
մոդելի՝ ՀՆԱ-ն, շինարարության գների ինդեքսը
և միջին աշխատավարձը ուղիղ համեմատական
կախվածության մեջ են գտնվում բնակելի
անշարժ գույքի գների փոփոխությունների հետ,
իսկ հիփոթեքային վարկերի միջին տոկոսադրույքը՝ հակադարձ համեմատական կախվածության։
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Анализ институциональной среды в Республике Армения
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коррупции1
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պետական կառավարման արդյունավետության ցուցանիշների և կոռուպցիայի
ընկալման համաթվի հիման վրա
Պետրոսյան Հեղինե Գ.
տ.գ.թ., Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարան, տնտեսագիտության տեսության և անցումային
շրջանի տնտեսության հիմնախնդիրների ամբիոնի ավագ դասախոս (Երևան, ՀՀ)
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Ամփոփագիր. 2020 թվականին Ադրբեջանի կողմից Արցախում սանձազերծված պատերազմն ու COVID-19
համավարակի հետևանքով առաջացած տնտեսական ճգնաժամն իրենց հետքն են թողել ՀՀ տնտեսության
բոլոր ճյուղերի վրա։ Սակայն առ այսօր այդ ժամանակաշրջանի հետևանքների ազդեցությունները ՀՀ
ինստիտուտների որակի վրա չեն ուսումնասիրվել։ Ուստի, հոդվածի շրջանակներում ներկայացվել են երկու
ամենահայտնի ինդեքսները, որոնք նկարագրում են տվյալ երկրի ինստիտուցիոնալ միջավայրը՝ պետական
կառավարման արդյունավետության ցուցանիշները (The Worldwide Governance Indicators), որը մշակվում է
Համաշխարհային բանկի կողմից, և կոռուպցիայի ընկալման համաթիվը, որն էլ իր հերթին, մշակվում է
«Թրանսպարենսի ինթերնեշնլ» հակակոռուպցիոն կենտրոնի կողմից։ Սույն ինդեքսների ցուցանիշները
դիտարկվել են ՀՀ համար և իրականացվել է համեմատական վերլուծություն նախորդ տարիների հետ։ Այս
համադրության արդյունքում հոդվածի վերջում բացահայտվել է՝ արդյո՞ք կորոնավիրուսն ու Արցախյան
պատերազմը ունեցել են ազդեցություն ՀՀ ինստիտուտների որակի վրա, թե ոչ։
Հանգուցաբառեր՝ պետական կառավարման արդյունավետության ցուցանիշներ, կոռուպցիայի ընկալման
համաթիվ, ՀՀ ինստիտուտների որակ, կորոնավիրուս, Արցախյան պատերազմ

Analysis of the institutional environment of the Republic of Armenia based on the Worldwide
Governance Indicators and the Corruption Perceptions Index
Petrosyan Heghine G.
PhD in Economics, Senior Lecturer in Russian-Armenian (Slavonic) University
of the Department of Economic Theory and Issues of Transition Period Economies (Yerevan, RA)
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Abstract. The war in Artsakh unleashed by Azerbaijan in 2020 and the economic crisis caused by the COVID-19 have
left their mark on all sectors of the Armenian economy. However, the effects of the aftermath of that period on the
quality of Armenian institutions have not been studied. Therefore, the article presents the two most popular indexes that
describe the country's institutional environment: the Worldwide Governance Indicators, developed by the World Bank,
and the Corruption Perceptions Index, developed by Transparency International. The indicators of these indexes are
observed for Armenia and a comparative analysis is carried out with the previous years. As a result of this analysis, at
the end of the article it is revealed whether the coronavirus and the war in Nagorno-Karabakh had an impact on the
quality of Armenian institutions or not.
Keywords: The Worldwide Governance Indicators, the Corruption Perception Index, quality of Armenian institutions,
coronavirus pandemic, war in Artsakh
1
Исследование выполнено при финансовой поддержке Комитета по науке РА в рамках научного проекта № «21T-5B254».
Название темы: «Политика преодоления последствий пандемии COVID-19 и войны в Республике Армения».
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Введение. Кризис, возникший вследствие
пандемии коронавируса и война в Арцахе привели к спаду в ВВП Армении в 2020 году на - 5.5%
[3, с. 264].1 Последствия распространились и на
качество институтов Армении, в связи с чем,
целью данной работы является выявление изменений в институциональной среде в послевоенный период и период пандемии коронавируса.
Основой для изучения влияние институциональных систем на экономический рост стали
работы Д. Норта, после которых многие исследователи начали изучать взаимосвязь качества
институтов и экономического роста. Современная экономическая теория больше не подвергает
сомнению значимость институтов для экономического развития. Общепризнанным является
тот факт, что их стабильность и эффективность
являются базовыми условиями для инвестиций и
развития предпринимательства [5, с. 8]. Причем
взаимосвязь между качеством институтов и
экономическим ростом проявляется двояко. С
одной стороны, эффективные институты положительно влияют на экономический рост
посредствoм минимизации рисков неопределенности, снижения информационной асимметрии и
повышения макроэкономической стабильности.
Но, с другой стороны, недостаточный экономический рост может стимулировать поиск ренты
государством и властвующими элитами (в форме
коррупции, «захвата бизнеса», прямой экспроприации инвестиций и т.п.) и тем самым приводить
к
образованию
институциональных
ловушек или повышению издержек институциональной трансформации [6, с.61].
Основным инструментом для определения
качества институтов выступают различные
международные индексы. Большинство индексов согласуются и дают однородную оценку,
следовательно, они могут быть использованы
для межстрановых сопоставлений по параметрам
качества институциональной среды. Полученные
коэффициенты корреляции между показателями
качества институциональной среды выявляют
взаимную дополняемость индексов и могут
служить подтверждением того, что рассмотренные индексы в некоторой мере отражают
объективную реальность [4, с. 53]. В рамках
нашего исследования мы изучили два индекса –
показатели эффективности государственного
управления в странах мира (The Worldwide
Governance Indicators) и индекс восприятия
коррупции (Transparency International) для
Армении, которые отражают институциональную развитость страны.

Показатели эффективности государственного управления в странах мира (The
Worldwide Governance Indicators (WGI)). Одним
из индикаторов, который отражает основные
аспекты государственного управления почти в
200 странах является the Worldwide Governance
Indicators. Он разработан и рассчитывается со
стороны Всемирного банка и состоит из 6
компонентов [11]:
1. Право голоса и подотчётность государственных органов (voice and accountability);
2. Стабильность политической системы и
отсутствие насилия/терроризма (political
stability and absence of violence/terrorism);
3. Эффективность
органов
государственного управления (government
effectiveness);
4. Качество регулирующих институтов
(regulatory quality);
5. Качество правовых институтов (rule of
law);
6. Антикоррупционный контроль (control of
corruption).
Источниками для формирования базы
данных отмеченных индикаторов являются
статистические обобщения опросов среди
граждан, коммерческих организаций, экспертных оценок различных агентств, занимающихся
оценкой коммерческих рисков, негосударственных организаций и исследовательских научных
центров.
Значения индикаторов варьируют в пределах от -2.5 до 2.5, причем, чем выше данное
значение, тем качественней индикатор. Далее
рассмотрим 6 индексов для экономики Армении.
Индикатор правa голоса и подотчетность
отражает представления о том, в какой степени
граждане страны могут участвовать в выборе
своего правительства, а также свободе выражения мнений, свободе объединений и свободе
средств массовой информации. Как представлено на рисунке 1, значение отмеченного
индикатора достаточно низкое и с 1996 по 2018
годы оно было отрицательным. В 2018-2019
годах оно, как и все остальные индикаторы,
изменилось в связи со сменой власти и получило
положительное значение в размере 0.06 в 2019
году. Однако, из-за войны в Арцахе индикатор
права голоса и подотчетности снова снизился до
0.04 в 2020 году.

1

Рассчитан темп прироста ВВП Армении за 2020 год по
сравнению с 2019 годом.
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Рисунок 1. Индикатор права голоса и подотчётность государственных органов (voice and accountability)
Армении, 1996-2020 гг. [11]

менее варьируются в небольших пределах,
разброс данного индекса для Армении
достаточно большой. Как показано на рисунке 2,
он варьируется от значения 0.24 (в 2003 году) до
-0.68 в 2000 году. За период с 2019 по 2020 годы
значение индикатора снизилось с -0.41 до -0.57,
причиной спада является война в Арцахе.

Индикатор стабильности политической
системы и отсутствия насилия/терроризма
измеряет вероятность наступления политической
нестабильности и/или возможность возникновения внутренних беспорядков с применением
насилия, включая терроризм. В отличие от
остальных индикаторов, которые более или
0.40

0.24

0.23

0.15

0.20

0.15 0.11

0.07

0.00
-0.20
-0.40
-0.60

-0.36

-0.26

-0.12-0.07
-0.26

-0.01

-0.06
-0.30-0.25

-0.44-0.41
-0.57
-0.66-0.62

-0.66-0.68

-0.80

Рисунок 2. Индикатор стабильности политической системы и отсутствие насилия/терроризма (political
stability and absence of violence/terrorism) Армении, 1996-2020 гг. [11]

Индикатор эффективности органов государственного управления отражает восприятие
качества государственных услуг, качества государственной службы и степени его независимости от политического давления, качества
разработки политики и ее реализации, а также
приверженности правительства обозначенной

политике. Как представлено на рисунке 3,
значение индикатора в 2018 году в связи с
изменениями во власти снизилось от -0.10 до 0.03, однако, учитывая то, что ожидания по
улучшению
качества
государственных
услуг/службы не оправдались, значение упало до
-0.12 в 2020 году.
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Рисунок 3. Индикатор эффективности органов государственного управления (government effectiveness)
Армении, 1996-2020 гг. [11]
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Индикатор качества регулирующих институтов показывает способность правительства
формулировать и исполнять разумную политику
и правила, которые поощряют развитие частного
сектора. Значение индикатора качества регули0.40
0.30

0.28 0.27

0.21

0.20

0.13
0.04

0.10

0.34

рующих институтов в 2018 году также, как и
предыдущего индикатора, поднялось до 0.33,
однако в 2019 и 2020 годах снизилось до 0.25,
что показано на рисунке 4.
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Рисунок 4. Индикатор качества регулирующих институтов (regulatory quality) Армении, 1996-2020 гг. [11]

Индикатор качества правовых институтов
измеряет степень доверия физических и
юридических лиц общественным законам и их
соблюдению. В частности, оценивается качество
контроля за исполнением контрактов, права
собственности, качество работы полиции и
судов, а также вероятность преступлений и

насилия. Как показано на рисунке 5 значение
данного индикатора до 2016 года имело
достаточно низкий показатель, а в 2016 году с 0.39 значение изменилось до -0.12. Это связано с
изменениями в правительстве и проводимой
политикой. До 2019 года значение снизилось до
показателя -0.13, а в 2020 году -0.08.
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Рисунок 5. Индикатор качества правовых институтов (rule of law) Армении, 1996-2020 гг. [11]

Индикатор антикоррупционного контроля
отражает представления о том, в какой степени
государственная власть используется для получения личной выгоды, как в малой, так и в
большой степени, а также роль элиты и частных
интересов в государстве. После создания отдельного органа Антикоррупционного комитета РА в

2018 году [1; 2], значение индикатора антикоррупционного контроля достаточно повысилось с
-0.56 в 2017 году до -0.35 в 2018. В последующие годы ряд новых антикоррупционных
программ был внедрен со стороны доноров, в
результате чего индикатор имел тенденцию к
улучшению, что представлено на рисунке 6.
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Рисунок 6. Индикатор антикоррупционного контроля (control of corruption) Армении, 1996-2020 гг. [11]
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Индекс
восприятия
коррупции
(Transparency International). Индекс восприятия
коррупции
(Corruption
Perception
Index)
представляет собой ежегодный составной
индекс, измеряющий уровень восприятия коррупции в государственном секторе различных
стран. Рассчитывается он с 1995 года со стороны международной независимой организации
Transparency International и отражает только
восприятие людьми уровня коррумпированности
в стране. Показатель каждой страны определяется на основе не менее трех источников
данных из 13 опросов и исследований, посвященных проблеме коррупции. Сбор этих данных
осуществляет целый ряд авторитетных организаций, включая Всемирный банк и Всемирный
экономический форум [7]. Эксперты Transparency International оценивают методологию
каждого
источника
информации,
чтобы
убедиться, что она соответствует стандартам
качества. На основе этой информации страны
мира ранжируются по шкале от 0 до 100 баллов.
(С 2012 года методология оценки ИВК изменилась, в
связи с чем сопоставление для Армении приводится
именно с этого года). Ноль обозначает самый

высокий уровень восприятия коррупции, а сто –
наименьший [8].
ИВК Армении в 2020 и 2021 гг. составил 49,
а место в мире – 58-ое. Отметим, что улучшение
в ИВК Армении с 2018 года, как и в случае с
индикатором антикоррупционного контроля,
связано с изменением правительства и рядом
реформ, в частности, с созданием Антикоррупционного комитета, изменениями в законодательстве по борьбе с коррупцией, внедрением
нескольких донорских программ [1, 2]. Как
отмечается в отчете Transparency International,
после изменения власти в Армении расширились
гражданские свободы, прокладывая путь к
большему участию граждан и подотчетности.
Несмотря на прогресс, программа реформ
остановилась, однако правительство должно их
возобновить [9, с. 9]. Отметим, что наивысшее
значение по данному показателю у Дании и
составляет оно 88.
Таким образом, несмотря на улучшение
позиции на несколько пунктов, ИВК в Армении
достаточно низок, и требуется колоссальная
работа по улучшению нынешней ситуации.
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Рисунок 7. ИВК Армении, 2012-2021 гг. [10]

Заключение. Анализ институциональной
среды Армении на основании индексов WGI и
ИВК показал, что влияние пандемии коронавируса и войны в Арцахе повлияло на качество
институтов незначительно, в частности, только в
индикаторах права голоса и подотчётности
государственных органов (voice and accountability); стабильности политической системы и
отсутствия насилия/терроризма (political stability
and absence of violence/terrorism); эффективности
органов государственного управления (government effectiveness) наблюдался незначительный
спад в 2020 году по сравнению с 2019 годом.
Остальные индикаторы WGI и ИВК остались
либо неизменными, либо имелись незначитель-

ные улучшения, причины которых уже были
отмечены. Однако, отсутствие спада в индексах
связано не столько с институциональной
стабильностью, сколько низким качеством
институтов Армении. Практически все показатели по индикаторам WGI имеют отрицательные
значения, а по ИВК Армения занимает 58-ое
место.
Учитывая
значимость
качества
институтов и их влияние на экономический рост,
необходимость их улучшения становится одной
из первоочередных задач нашей страны.
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Abstract. The transmission mechanism is a chain of macroeconomic indicators through which the impact of monetary
policy extends to the real sector of the economy. Transmission mechanisms work in different ways, affecting different
indicators and markets, as well as at different speeds and intensities, so in order to estimate the effectiveness and
optimality of the central bank's tools, it is necessary to analyze through which channels of the transmission mechanism
the impact will be reached to the real sector of economy.
The article presents the main channels of transmission mechanism known from theories, which are interest rate,
exchange rate, wide lending, narrow lending, asset prices, welfare and monetary channels. The article also presents the
analysis made in different countries or country groups, where the authors evaluated the effectiveness of transmission
mechanisms.
According to the analysis, the countries have quite different working channels of transmission mechanism. In some
countries, the interest rate can regulate inflation, in some countries the dependence is weak, and in some countries this
channel even does not work. Analysis showed, that in developing countries there are mainly 3 channels: interest rate,
exchange rate and lending.
Analyzes conducted in Armenia show that the impact of interest rates on inflation is still weak. Taking into account the
study and the features of the Armenian economy, it is advisable for Armenia to estimate also the narrow lending and
exchange rate channels.
Keywords: Monetary policy, transmission mechanism, channel, interest rate, exchange rate, assets.
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Аннотация. Трансмиссионный механизм представляет собой цепочку макроэкономических показателей, через
которую воздействие денежно-кредитной политики распространяется на реальный сектор экономики.
Трансмиссионные механизмы работают по-разному, воздействуя на разные показатели и рынки, а также с
разной скоростью и интенсивностью, поэтому для оценки эффективности и оптимальности инструментов
центрального банка необходимо проанализировать через какие каналы трансмиссионного механизма
воздействие будет достигнуто к реальной секторе экономики.
В статье представлены основные каналы трансмиссионного механизма, известные из теорий, а именно канал
процентный ставки, канал обменного курса, широкий канал кредитования, узкий канал кредитования, канал
цены активов, канал благосостояние и монетаристский канал. В статье также представлены анализы, проведен-
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ные в разных странах или группах стран, где авторы оценивали эффективность каналов трансмиссионного
механизма.
Согласно анализу, страны имеют достаточно разные рабочие каналы трансмиссионного механизма. В некоторых странах процентная ставка может регулировать инфляцию, в некоторых странах зависимость слабая, а в
некоторых странах этот канал вообще не работает. Анализ показал, что в развивающихся странах в основном
действуют канал процентный ставки, канал обменного курса и узкий канал кредитования.
Анализы, проведенные в Армении, показывают, что влияние процентных ставок на инфляцию все еще слабое.
Учитывая выводы, сделанных в статье на основе анализа, и особенности экономики Армении, для Армении
целесообразно оценить также узкий канал кредитования и канал валютного курса.
Ключевые слова: Монетарная политика, трансмиссионный механизм, канал, процентная ставка, обменный
курс, активы.

Դրամավարկային
քաղաքականությունը
երկրի մակրոտնտեսական քաղաքականության
հիմնական բաղկացուցիչ մասն է։ Դրամավարկային քաղաքականությունը տնտեսության մեջ
առաջարկվող փողի և այդ փողի գնի (տոկոսադրույքի) կառավարումն է երկրի կենտրոնական
բանկի կողմից։ Տարբեր երկրների կենտրոնական բանկերը կարող են տարբերվել թե
վերջնական նպատակի սահմանմամբ և թե այդ
նպատակին հասնելու ռազմավարությամբ1։
Վերջնական նպատակի և համապատասխան
ռազմավարության սահմանումից հետո կենտրոնական բանկերը սահմանում են նաև միջանկյալ
և գործառնական նպատակներ, որոնց միջոցով
դրամավարկային քաղաքականության ազդեցությունները պետք է փոխանցվեն վերջնական
նպատակին։
Դրամավարկային
քաղաքականության
ազդեցությունները գնահատելու համար անհրաժեշտ է ուսումնասիրել Կենտրոնական բանկի
նպատակները և այդ նպատակներին հասնելու
համար կիրառված գործիքները, քանի որ
գործիքի կիրառման հետևանքով առաջացած
ազդեցությունները վերջնական նպատակին են
հասնում տարբեր փոխանցումային մեխանիզմների միջոցով։ Պատճառն այն է, որ ԿԲ գործիքների կիրառման հետևանքով առաջացած գործառնական ցուցանիշների փոփոխությունները
հանգեցնում են միջանկյալ նպատակային ցուցանիշի փոփոխությանը, որն էլ իր հերթին պետք
է իր ազդեցությունը ունենա վերջնական
նպատակին։
Ընդհանրացնելով կարելի է նշել, որ փոխանցումային մեխանիզմը մակրոտնտեսական
ցուցանիշների շղթա է, որի միջոցով դրամավարկային քաղաքականության ազդեցությունը
տարածվում է տնտեսության իրական հատվածի
վրա։ Այսպիսով, գործիքի կիրառման արդյունավետությունը և օպտիմալությունը գնահատելու
նպատակով անհրաժեշտ է վերլուծել, թե ինչ
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Որպես վերջնական նպատակ կարող են հանդես գալ
փոխարժեքի կամ գնաճի կայունության ապահովումը, իսկ
որպես ռազմավարություն ընդունել գնաճի, փոխարժեքի
կամ դրամական զանգվածի նպատակադրման ռազմավարություններից մեկը։

փոխանցումային
մեխանիզմով
է
այն
աշխատում։
Փոխանցումային մեխանիզմներն աշխատում են տարբեր ուղիներով՝ ազդելով տարբեր
ցուցանիշների և շուկաների վրա, ինչպես նաև
տարբեր արագություններով և ինտենսիվությամբ։ Փոխանցումային մեխանիզմի և դրամավարկային քաղաքականության կանոնների միջև
կապը կարելի է ներկայացնել հետևյալ կերպ [12,
էջ 2]։
Քաղաքականության
գործողությունները
փոխանցվում են փողի և ակտիվների շուկային։
Այս շուկաներում փոփոխություններն էլ, իրենց
հերթին, ազդում են ապրանքային և աշխատանքային շուկաների վրա և, հետևաբար, ընդհանուր գների և ՀՆԱ-ի վրա։ ՀՆԱ-ի և գների
փոփոխություններն էլ կրկին փոխանցվում են
դրամավարկային քաղաքականության կանոններին, որտեղ կանխատեսված և փաստացի
արդյունքների հիման վրա մշակվում են նոր
գործողությունների կանոններ։
Տոկոսադրույքի լծակ
Ավանդական քեյնսյան մոտեցման համաձայն, տոկոսադրույքի լծակը կարելի է բնութագրել հետևյալ շղթայի միջոցով [13, էջ 4]
↓⇒ ↑⇒ ↓⇒ ↓
Որտեղ
↓ ցույց է տալիս զսպող
դրամավարկային քաղաքականությունը, որի
հետևանքով իրական տոկոսադրույքը աճում է
↑, ինչն էլ իր հերթին մեծացնում է կապիտալի
արժեքը, հետևաբար նաև նպաստում կապիտալ
ներդրումների նվազմանը ↓, որն էլ իր հերթին
բերում է համախառն պահանջարկի և եկամտի
նվազմանը ↓։ Ըստ Քեյնսյան մոտեցման, երբ
անվանական գները դանդաղ են ճշգրտվում,
անվանական տոկոսադրույքների կարճաժամկետ շարժումները վերածվում են նաև իրական
տոկոսադրույքների շարժի: Ընկերությունները,
պարզելով, որ փոխառության իրենց իրական
արժեքը աճել է, կրճատում են իրենց
ներդրումային ծախսերը: Նմանապես, տնային
տնտեսությունները, որոնք բախվում են փոխառության ավելի բարձր իրական ծախսերի,
նվազեցնում են տների, ավտոմեքենաների և այլ
երկարաժամկետ օգտագործման ապրանքների
գնումները: Սա բերում է սպառման և ներդրում-
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ների ծավալի կրճատման, ինչն էլ իր հերթին,
բերում է համախառն արտադրանքի և զբաղվածության նվազման։
Թեյլորը ընդունում է այն դիրքորոշումը, որ
առկա է տոկոսադրույքի ուժեղ ազդեցություն
սպառողական և ներդրումային ծախսերի վրա,
և, հետևաբար, դրամավարկային փոխանցումային տոկոսադրույքի ուժեղ լծակ: Նրա դիրքորոշումը հակասական է ըստ Բեն Բեռնանկեի և
Մարկ Գերտլերի աշխատությունների, ովքեր
նշում են, որ էմպիրիկ ուսումնասիրությունները
մեծ դժվարություններ են ունեցել տոկոսադրույքի էական ազդեցությունները բացահայտելու հարցում: Հիմնավորվում է, որ տոկոսադրույքի ուժեղ լծակի առկայության բացակայությունը խթան է հանդիսացել դրամավարկային քաղաքականության փոխանցումային այլ
մեխանիզմների որոնման համար, որոնցից է
հատկապես իրենց հոդվածում ուսումնասիրված
վարկային լծակը [6, էջ 27]։
Փոխարժեքի լծակ
Բաց տնտեսությունների համար առանցքային դեր ունի փոխարժեքի լծակը։ Այն իր մեջ
ներառում է տոկոսադրույքի էֆեկտը հետևյալ
կերպ։ Երբ տոկոսադրույքները բարձրանում են,
ազգային արժույթով ավանդների նկատմամբ
պահանջարկը մեծանում է, ինչը բերում է ազգային արժույթի արժեվորման, այսինքն, տեղական ապրանքների գնի աճի համեմատած ներկրված ապրանքների, որն էլ իր հերթին նպաստում
է արտահանման ծավալի և հետևաբար նաև
համախառն եկամտի կրճատմանը։ Շղթան
կարելի է ներկայացնել հետևյալ կերպ [13, էջ 5]։
↓⇒ ↑⇒ ↑⇒
↓⇒ ↓
Փոխարժեքը երկրում ընդհանուր գների
մակարդակի վրա ազդում է նաև ներմուծվող
ապրանքների գների փոփոխության միջոցով։
Ինչպես հայտնի է, փոխարժեքի արժեզրկումը
տեղական ապրանքը միջազգային շուկաներում
դարձնում են ավելի գրավիչ, իսկ ներմուծվող
ապրանքները՝ ավելի թանկ։ Այդ պատճառով,
արժույթի արժեզրկումը կարող է հանգեցնել
ներմուծվող ապրանքների գների մակարդակի,
հետևաբար նաև երկրում ընդհանուր գների
մակարդակի բարձրացման։
Կարճաժամկետ տոկոսադրույքի և փոխարժեքի միջև կապը պարզ ձևով կարելի է
ներկայացնել տոկոսադրույքի պարիտետային
տեսությամբ, ըստ որի, երկու երկրների տոկոսադրույքների տարբերությունը պետք է հավասար լինի փոխարժեքի տարբերություններին,
հակառակ դեպքում մի երկրից կապիտալի
արտահոսք տեղի կունենա մյուս երկիր ավելի
բարձր եկամտաբերությամբ այնքան ժամանակ,
մինչև սպասվող եկամտաբերության մակարդակները կհավասարվեն այդ երկու երկրներում
[18, էջ 15]:

Այսպիսով, փոխարժեքի լծակը առավել
կարևորվում է այն տնտեսությունների համար,
որոնց հաշվեկշռի մեջ գերակայում է ներմուծումը, իսկ տնտեսությունը բաց է։ Որոշ երկրներում, որտեղ ազգային տնտեսությունը ինքնաբավ է և մոդելը մոտ է փակ տնտեսության
մոդելին, փոխարժեքի լծակին հաճախ խիստ
ուշադրության չի դարձվում [2, էջ 386]։
Վարկավորման լծակ
Դրամավարկային
քաղաքականության
ազդեցությունը տոկոսադրույքի միջոցով ուժեղացվում է արտաքին ֆինանսական պրեմիումի
փոփոխություններով, որը հանդիսանում է
տնտեսական գործակալների արտաքին ներգրավված ֆինանսական միջոցների (պարտքի) և
ստեղծած եկամտի տարբերությունը։ Արտաքին
փոխառության վրա ազդեցության այս հավելյալ
էֆեկտի պատճառով դրամավարկային քաղաքականության ազդեցությունը իրական ծախսերի և տնտեսական ակտիվության վրա
մեծանում է։ Այս կապերը բացատրելու համար
տեսությունում առանձնացվում է վարկային 2
լծակ՝ վարկավորման լայն կամ հաշվեկշռային
լծակ և վարկավորման նեղ լծակ [6, էջ 29] ։
Վարկավորման լայն կամ հաշվեկշռային
լծակը առաջանում է այն պատճառով, որ
դրամավարկային քաղաքականության փոփոխությունները ազդում են ոչ միայն շուկայական
տոկոսադրույքների վրա, այլև փոխառուների
ֆինանսական դիրքի վրա՝ ուղղակիորեն և
անուղղակիորեն։
Տոկոսադրույքների
աճն
ուղղակիորեն մեծացնում է տոկոսային ծախսերը՝ նվազեցնելով դրամական զուտ հոսքերը և
թուլացնելով վարկառուի ֆինանսական դիրքը:
Բարձր վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքի
պատճառով նվազում է նաև կազմակերպության
ակտիվների գները և կազմակերպության զուտ
արժեքը2,
այդպիսով բերելով ներդրումների
ցածր մակարդակ և պահանջարկի անկում։
Վարկավորման նեղ լծակում հիմնական
դերը պատկանում է բանկային վարկավորմանը։
Դրա էությունն այն է, որ ԿԲ-ն, նվազեցնելով
առևտրային բանկերի պահուստների ծավալը,
պարտադրում է նրանց կրճատել վարկավորումը,
և այն ֆիրմաները, որոնք էականորեն կախված
են բանկային վարկավորումից և դրան
այլընտրանք չունեն, ստիպված պետք է
կրճատեն ներդրումները [5, էջ 2]:
Ակտիվների գների լծակ
Դրամավարկային
քաղաքականության
ազդեցությունը կարող է նաև փոխանցվել
տնտեսության իրական հատվածին ակտիվների
գնի լծակի միջոցով։ Ակտիվների գների լծակի
2

Այստեղ ակտիվների գները հատկապես կարևոր են նրանով, որ դրանք որոշում են գրավի արժեքը, որը ընկերությունները կարող են ներկայացնել վարկ ստանալու
ժամանակ:
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գործունեության մեխանիզմները ընդգծված են
Տոբինի (1969) q-ներդրումային տեսության և
Անդոյի և Մոդիլիանիի (1963) սպառման կենսական ցիկլի տեսության կողմից:
Թոբինի q-ն չափում է ընկերության արժեթղթերի շուկայական արժեքի հարաբերակցությունը կապիտալի փոխարինման արժեքին,
որը պատկանում է այդ ընկերությանը: Այլ
հավասար պայմաններում, քաղաքականությամբ
պայմանավորված կարճաժամկետ անվանական
տոկոսադրույքի աճը ներդրողների աչքում
պարտատոմսերն ավելի գրավիչ է դարձնում,
քան բաժնետոմսերը։ Հետևաբար, դրամավարկային քաղաքականության խստացումից հետո
արժեթղթերի շուկաներում հավասարակշռությունը պետք է մասամբ վերականգնվի բաժնետոմսերի գների անկման միջոցով [10, էջ 4]:
Կանգնելով q-ի ավելի ցածր արժեքի առաջ՝
յուրաքանչյուր ընկերություն պետք է թողարկի
ավելի շատ նոր բաժնետոմսեր՝ ցանկացած նոր
ներդրումային ծրագիր ֆինանսավորելու համար, ինչի պատճառով ներդրումներն ավելի
թանկ են դառնում ընկերության համար:
Հետևաբար, այն
ներդրումային ծրագրերը,
որոնք մինչև դրամավարկային քաղաքականության խստացումը փոքր-ինչ շահութաբեր են
եղել, չեն ֆինանսավորվում q-ի անկումից հետո,
ինչը հանգեցնում է նաև արտադրության և
զբաղվածության նվազմանը:
Բարեկեցության լծակ
Բարեկեցության լծակը առաջարկվել է
Մոդելյանիի կողմից իր կենսական ցիկլի վարկածում։ Տնային տնտեսությունների բարեկեցությունը կամ խնայողությունները տեսության
մեջ հանդես է գալիս որպես սպառողական
ծախսերի գլխավոր դետերմինանտ։ Այս լծակում
նույնպես հիմնական կապող օղակը հանդիսանում է տոկոսադրույքների ազդեցությունը
երկարաժամկետ ֆինանսական ակտիվների վրա
(ակցիաներ, օբլիգացիաներ, անշարժ գույք,
արժեթղթեր և այլն), որոնք տնօրինում են
տնային տնտեսությունները։ Տոկոսադրույքների
բարձրացումը բացասական ազդեցություն է
ունենում
երկարաժամկետ
ֆինանսական
ակտիվների վրա: Երբ ակտիվների գները նվազում են, սուբյեկտների ֆինանսական բարեկեցության արժեքը նվազում է, ինչն էլ իր հերթին
բերում է սպառման ծավալների, հետևաբար
նաև համախառն արտադրանքի և զբաղվածության կրճատման, ուստի կարելի է նշել, որ
բարեկեցության լծակի միջոցով տոկոսադրույքի
բարձրացումը հանգեցնում է սպառողական
ծախսերի կրճատմանը [3, էջ 41]։

Սպասումների լծակ
Տոկոսադրույքների ապագա փոփոխությունների սպասումները ազդում են միջնաժամկետ և երկարաժամկետ իրական տոկոսադրույքների վրա: Մասնավորապես, երկարաժամկետ տոկոսադրույքները մասամբ կախված
են կարճաժամկետ տոկոսադրույքների հետագա
ընթացքի և գնաճի վերաբերյալ շուկայի սպասումներից [7, էջ 17]: Կենտրոնական բանկը
կարող է իր միջոցներով և հաղորդակցությամբ
ազդել և ուղղորդել տնտեսվարող սուբյեկտների
ապագա գնաճի սպասումները և այդպիսով
ազդել գների զարգացման վրա՝ ազդարարելով
դրամավարկային քաղաքականության հետագա
ընթացքը։ Ապագա տոկոսադրույքների և գնաճի
սպասումները կարևոր են, քանի որ դրանք
ազդում են կարևոր տնտեսական որոշումների
վրա, ինչպիսիք են ներդրումները և կայուն
սպառումը և, հետևաբար, անուղղակիորեն
զբաղվածության, արտադրության և գների
սահմանման վրա:
Մոնետար լծակ
Այս լծակն առաջարկվել է մոնետարիստների
կողմից, որը նկարագրում է փողի առաջարկի
ուղղակի ազդեցությունն գների և իրական
եկամուտի վրա [14, էջ 49]: Դրամական ազդակները, բացի շուկայական տոկոսադրույքներից,
փոխում են մի շարք ներքին և արտաքին
ակտիվների փաստացի և ակնկալվող արժեքները: Ըստ մոնետարիստների՝ փողի բազայի
փոփոխությունը փոխում է փողի պաշարը՝ այլ
ակտիվների պաշարների համեմատ, և փոխում է
փողի սահմանային օգտակարությունը՝ այլ
ֆինանսական ակտիվների և սպառման սահմանային օգտակարության համեմատ: Հստակ
ինֆորմացիայի բացակայության պարագայում
սուբյեկտները կարող են տարբեր կերպ արձագանքել փողի զանգվածի փոփոխություններին՝
օրինակ, ոմանք փողից կանցնեն բաժնետոմսերի, ապրանքների կամ իրական ակտիվների,
մյուսները կանցնեն կարճաժամկետ պարտատոմսերի կամ բանկային ավանդների: Շատերը
ոչինչ չեն անի անորոշության պատճառով և
կսպասեն ավելի շատ տեղեկատվության՝ նախքան ճշգրտման ծախսերը վճարելը: Ուստի
սուբյեկտները փորձում են վերականգնել հավասարակշռությունը՝ հավասարեցնելով նոր սահմանային օգտակարությունները: Այս լծակում
տոկոսադրույքը էական ազդեցություն չունի և
իր մեջ ներառում է բազմաթիվ հարաբերական
գների, ծախսերի և ակտիվների պորտֆեյլների
փոփոխություններ, որոնք ենթադրաբար կապված են փողի բազայի փոփոխությունների հետ։
Փոխանցումային հիմնական մեխանիզմները կարելի է պատկերել հետևյալ տեսքով։
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Բաց շուկայական գործառնություններ

Պահուստներ
Վերաֆինանսավորման
տոկոսադրույք

Փողի բազա
Փողի առաջարկ

Վարկերի ծավալ

Շուկայական
տոկոսադրույքներ

Ակտիվների գների
մակարդակ

Իրական
տոկոսադրույքներ

Փոխարժեք

Տոկոսադրույքի լծակ
Գրավ

Նեղ
վարկային
լծակ

Բարեկեցությա
ն լծակ

Հարաբերական այլ
ակտիվների գներ

Փոխարժեքի
լծակ

Լայն
վարկային
լծակ

Համախառն պահանջարկ

Մոնետար
լծակ

Գրաֆիկ 1. Հիմնական փոխանցումային մեխանիզմները: Աղբյուրը՝ [11, էջ 16]

Դրամավարկային
քաղաքականության
արդյունավետության և տնտեսության իրական
հատվածի վրա ազդեցության ուղիների գնահատումը մշտապես եղել է փորձագետների
ուսումնասիրության առարկա։ Այս արդյունավետության վերլուծությունը հենց հանգում է
տվյալ երկրում գործող փոխանցումային մեխա-

նիզմների
բացահայտմանը,
լծակների
ազդեցության ձևի և չափի գնահատմանը։
Աղյուսակի միջոցով ներկայացված է
Հայաստանի և մի շարք այլ երկրների փոխանցումային
մեխանիզմների
գնահատմանը
նվիրված աշխատանքային փաստաթղթերը,
գնահատման մեթոդները և վերլուծությունից
ստացված հիմնական եզրակացությունները։

Աղյուսակ 1. Տարբեր երկրներում կատարված վերլուծությունների հակիրճ նկարագիր

Երկիր և
Հեղիժամանակ
նակներ
ահատված
Դաբլա- Հայաստան։
Նորիս, 2000M1Ֆլորկեմեյե 2005M12
ր, (2006)

էնդոգեն
փոփոխական
ներ1/ Մեթոդ
Y, P, R, M, S/
VAR (Vector
Auto
Regression)

Հիմնական եզրակացություններ
Դրամական ագրեգատները ազդում են ՀՆԱ-ի վրա, բայց
ոչ գնաճի։ Ռեպո տոկոսադրույքները ազդում են գնաճի
վրա, բայց ոչ ՀՆԱ-ի [9]։

1

Նշանակումները ներկայացնում են հետևյալը։ Y-ՀՆԱ, P-գների մակարդակ, R-կարճաժամկետ վերաֆինանսավորման
տոկոսադրույք, R - վարկավորման տոկոսադրույք, M- փողի զանգված, S- անվանական արդյունավետ փոխարժեք, S իրական արդյունավետ փոխարժեք, B- պետական բյուջե, C- վարկերի ծավալ։
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Բորդոն և Հայաստան։
Վեբեր 2000M1(2010) 2010M12
ԵԱՏՄ
Դեմիդենկո երկրներ։
և ուրիշներ 1995Q1(2017) 2015Q2

Y, P, R, M, S/
Markov switching VAR
Y, P, R , R, M,
S/ Non recursive Structured
VAR

Շևչուկ Վ. Չեխիա,
(2020) Հունգարիա
Լեհաստան,
Ռումինիա։
2001Q12017Q3

B, Y, P, R , R,
S / Recursive
SVAR

Անվար Ս., Վիետնամ։
Նգուեն Լ. 1995Q1(2018) 2010Q4

Y, P, R, M, S/
Recursive
SVAR

Նիզամանի Պակիստան
և ուրիշներ 1992Q1(2016) 2014Q4

Y, P, R, C, S, K/
non-Recursive
SVAR

Շաքր Մ. Եգիպտոս։
(2019) 1991Q12011Q4

Y, P, R, M, S /
non- Recursive
SVAR

Դրամական ագրեգատի ազդեցությունը նշանակալի է,
իսկ տոկոսադրույքի ազդեցությունը թույլ է [8]։
Բոլոր երկրներում ազգային արժույթի արժեզրկումն
ուղեկցվել է գնաճի արագացմամբ, սակայն ընդհանուր
առմամբ դրա ազդեցությունը տնտեսական աճի վրա
չեզոք է։ Տոկոսադրույքի ազդեցությունը Բելառուսում
բերում է արժեզրկման սպասումների, Հայաստանում այն
ունի
թույլ
ազդեցություն,
Ղրղզստանում
և
Ղազախստանում այն էական ազդեցություն չունի [1]:
Բյուջեի ավելցուկն ունի հակագնաճային ազդեցություն
բոլոր երկրներում, բայց ի հաշիվ ՀՆԱ աճի կարճատև
դանդաղեցման։ Փոխարժեքի արժեզրկումը խթանում է
ՀՆԱ-ն Ռումինիայում և նվազեցնում այն Լեհաստանում,
մյուս երկրներում ազդեցությունը
չեզոք է: Վարկի
տոկոսադրույքի բարձրացմանը հետևում է ՀՆԱ-ի անկում, մինչդեռ գնաճի վրա էական ազդեցություն չկա [16]:
Փոխարժեքի
տատանումները
զգայուն
են
տոկոսադրույքի և շրջանառության մեջ կանխիկի
տատանումներից: Գները միտում ունեն արագ աճի այն
ժամանակ, երբ տնտեսությունը «գերտաքանում» է:
Այնուամենայնիվ, կոշտ դրամավարկային քաղաքականության արդյունքում գնաճը նվազում է առնվազն
երեք-չորս եռամսյակների ընթացքում [4]։
Տոկոսադրույքի լծակը կարճաժամկետում դանդաղեցնում է ՀՆԱ աճը, իսկ գնաճի վրա այն նշանակալի
ազդեցություն է թողնում միջնաժամկետ և երկարաժամկետ հատվածում։ Վարկային լծակը և՛ կարճաժամկետում, և՛ երկարաժամկետում էֆեկտիվ է գործում մյուս
լծակների համեմատ [15]:
ԴՎՔ շոկը տոկոսադրույքի և փողի զանգվածի փոփոխության միջոցով ունեն նշանակալի ազդեցություն ՀՆԱի, փոխարժեքի և գնաճի վրա [17]։

Աղբյուրը՝ Աղյուսակը կազմվել է հեղինակի կողմից

Մի շարք էմպիրիկ վերլուծություններ փաստում են, որ զարգացող երկրներում դրամավարկային քաղաքականության ազդակները կարող
են տնտեսության իրական հատվածին փոխանցվել 3 հիմնական փոխանցումային լծակների
միջոցով՝ տոկոսադրույքի, վարկավորման նեղ և
փոխարժեքի։ Պատճառն այն է, որ կապիտալի և
ֆինանսական շուկաների ոչ բավարար զարգացվածությունը այդ երկրներում չեզոքացնում է
ակտիվների գների լծակի միջոցով փոխանցվող
ազդեցությունները, ուստի զարգացող երկրներին նվիրված էմպիրիկ վերլուծություններում
տնտեսագետները հիմնական շեշտը դնում են
այս 3 լծակների վրա և տնտեսամաթեմատիկական մեթոդների կիրառման օգնությամբ փորձում են պարզել, թե տարբեր երկրների
դրամավարկային քաղաքականության փոխանցումային մեխանիզմները ինչպես են աշխատում
և որոնք են ամենագործուն մեխանիզմները։
Ընդհանրացնելով հոդվածում ուսումնասիրված տեսական և էմպիրիկ վերլուծությունների
արդյունքները, կարելի է կատարել հետևյալ

եզրակացությունները դրամավարկային քաղաքականության փոխանցումային մեխանիզմների
մասին։
 Ինչպես երևում է աղյուսակից, երկրները
բավականաչափ տարբերվում են միմյանցից
փոխանցումային գործուն մեխանիզմներով։
Որոշ երկրներում, ստացված արդյունքների
համաձայն, տոկոսադրույքը կարող է կարգավորել գնաճը, որոշ երկրներում այդ կախվածությունը թույլ է, իսկ որոշ երկրներում նույնիսկ
այս լծակը չի գործում։ Դա կարող է պայմանավորված լինել տվյալ երկրներում դոլարիզացիայի
բարձր մակարդակով, բանկային համակարգի ոչ
բավականաչափ զարգացվածությամբ, ստվերային տնտեսության առկայությամբ և այլն։
 Այն երկրներում, որտեղ տոկոսադրույքի
դրական շոկը ունի նշանակալի բացասական
ազդեցություն գնաճի վրա, ապա այն ուղեկցվում
է ՀՆԱ աճի դանդաղեցմամբ։
 Փոխարժեքի արժեզրկումը հիմնականում բերում է գնաճի արագացմանը։ Հետաքրքրական է այն փաստը, որ դիտարկված
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երկրներից որոշներում փոխարժեքի արժեզրկումը ազդեցություն չունի տնտեսական աճի
վրա, որոշ երկրներում այն կարող է բերել
կարճաժամկետ ՀՆԱ աճի, իսկ որոշներում էլ այն
ունենա բացասական ազդեցություն նաև
տնտեսական աճի վրա։
 Հայաստանում տոկոսադրույքը ունի
թույլ ազդեցություն գնաճի վրա։ 2010 թվականին կատարված հետազոտության մեջ գնաճի
և տնտեսական աճի վրա իր էական ազդեցությունն էր թողնում դրամական զանգվածը,
ինչը հեղինակները բացատրում են այն
հանգամանքով, որ 2006 թվականին ընդունված
գնաճի նպատակադրման ռազմավարությունը
դեռևս ամբողջովին չի զարգացել, այդ պատճառով դրամական ագրեգատը դեռ իր ազդեցությունն ունի թիրախային ցուցանիշների վրա։
Նման թույլ ազդեցության պատճառ կարող է
լինել նաև դոլարիզացիայի բարձր մակարդակը,
ստվերային
տնտեսության
առկայությունը,
որոնք կարող են մեծ խոչընդոտ հանիդսանալ
կենտրոնական բանկի վարած քաղաքականության արդյունավետության համատեքստում։
 Նպատակահարմար է ՀՀ-ի համար
գնահատել նաև վարկային լծակը, ինչպես նաև
առավել խորը ուսումնասիրել փոխարժեքի
ազդեցությունները, քանի որ ՀՀ տնտեսության
մեջ գերակշռում են վարկերը1, իսկ վճարային
հաշվեկշռի բացասական լինելու պատճառով
արժույթի արժեզրկումը կարող է բերել ներմուծվող ապրանքների, հետևաբար նաև ընդհանուր
գների մակարդակի բարձրացում։
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Կանադայի տնտեսության վրա COVID-19-ի ազդեցության գնահատումը՝ ըստ
եռաոլորտային մոդելի
Աղաջանյան Մարտին Ա.
Երևանի պետական համալսարան, Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ,
Հանրային կառավարման բաժնի մագիստրոս (Երևան, ՀՀ)
martin1998yan@gmail.com
Ամփոփագիր. Տվյալ հոդվածում հեղինակը նպատակ է հետապնդել գնահատել COVID-19-ը համավարակի
ազդեցությունը Կանադայի տնտեսության վրա՝ ուշադրության դիտակետում ունենալով տնտեսության
առաջնային, երկրորդային և երրորդային հատվածների առանձնակի հետաքրքրություն ներկայացնող
ոլորտները: COVID-19 համավարակով պայմանավորված Կանադան հայտնվեց տնտեսական խորը անկման
մեջ՝ իր վրա կրելով համաճարակի բացասական ուղղակի և անուղղակի ազդեցությունները: Կանադայի
տնտեսությունը դեռևս փորձում է հարմարվել 2020 թվականի սկզբին համաշխարհային տնտեսական
ակտիվության աննախադեպ կրճատմանը, որը վերագրվում է COVID-19-ի բռնկմանը: Մասնավորապես,
սոցիալական և տնտեսական հարափոփոխ սահմանափակումները առաջացրել են տնտեսական
գործունեության կտրուկ կերպափոխումների. տնային տնտեսությունները և մասնավոր հատվածի
ընկերությունները չունեն այլընտրանք, քան հետևել Կանադայի կառավարության կողմից սահմանված
կանոններին և կարգավորումներին: Հաշվի առնելով համաճարակի բացասական ազդեցությունները՝
տնտեսական ակտիվությունը շարունակում է ցածր մնալ մինչհամաճարակային մակարդակից, և տնտեսության
ոչ բոլոր ճյուղերն են վերականգնվում նույն տեմպերով: Երկարաժամկետ հեռանկարում Կանադայի
զբաղվածության կառուցվածքի վրա կազդեն ժողովրդագրական փոփոխությունները՝ պայմանավորվածծ
մահացությունների թվի աճով, ներգաղթի կրճատմամբ և ընտանիքի պլանավորման հետաձգմամբ: Կատարվել
է նաև եզրահանգում առ այն, որ համաճարակային օպերատիվ կառավարումը հիմնական նախապայմանն է
Կանադայի տնտեսության կայուն աճի ապահովման համար: Ինչպես նաև ցածր տոկոսադրույքները, կայուն
արժույթը և ավելի կանխատեսելի քաղաքական մթնոլորտը կնվազեցնեն կանադական բիզնեսի կորուստների
ռիսկը և կխրախուսեն հետագա ներդրումները:
Հանգուցաբառեր՝ Կանադա, COVID-19 համավարակ, տնտեսական ազդեցություններ, տնտեսության
ոլորտներ, տնտեսական անկում, տնտեսական սահմանափակումներ, մակրոտնտեսական ցուցանիշներ:

Оценка воздействия COVID-19 на экономику Канады по трехсекторной модели
Агаджанян Мартин А.
Ереванский государственный университет, факультет Международных отношений,
магистрант кафедры Государственного управления (Ереван, РА)
martin1998yan@gmail.com
Аннотация. В этой статье автор намеревался оценить влияние эпидемии COVID-19 на экономику Канады,
сосредоточив внимание на областях, представляющих особый интерес для первичного, вторичного и
третичного секторов экономики. Из-за эпидемии COVID-19 Канада оказалась в глубоком экономическом спаде,
неся прямые и косвенные последствия эпидемии. Канадская экономика все еще пытается приспособиться к
беспрецедентному спаду мировой экономической активности в начале 2020 года, который связывают со
вспышкой COVID-19. В частности, изменение социально-экономических ограничений привело к радикальным
изменениям в экономической деятельности, поскольку у домохозяйств и компаний частного сектора нет иного
выбора, кроме как следовать правилам и положениям, установленным правительством Канады. Учитывая
негативные последствия эпидемии, экономическая активность остается ниже до пандемического уровня, а
также не все отрасли экономики восстанавливаются с одинаковой скоростью. В долгосрочной перспективе на
структуру занятости в Канаде повлияют демографические изменения из-за роста смертности, сокращения
иммиграции и задержки в планировании семьи.
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Был также сделан вывод, что борьба с эпидемиями является ключевым условием устойчивого экономического
роста в Канаде. А также более низкие процентные ставки, стабильная валюта, более предсказуемый
политический климат снизят риск потерь канадского бизнеса и будут стимулировать дальнейшие инвестиции.
Ключевые слова: Канада, пандемия COVID-19, экономические последствия, секторы экономики,
экономический спад, экономические ограничения, макроэкономические показатели.

COVID-19 has wreaked havoc on worldwide
healthcare systems, with ramifications affecting
every part of modern life. In order to curb and
mitigate socio-economic impacts, governments in
countries that constitute the world's largest
economies have enforced border shutdowns, travel
limitations, and quarantine, causing fears of an
imminent economic crisis and recession. The
epidemic compelled us all to spend more time
online than ever before. Virtually engaging with big
audiences and meeting with coworkers all around
the world is a more cost-effective and sometimes
easier alternative. Some economic sectors have been
on the verge of bankruptcy, while others were more
flexible and have flourished.
This paper attempts to evaluate the effects of
COVID-19 turmoil on the economy of Canada by
focusing on the primary sectors, including the raw
materials industry, secondary sectors involved in the
production of finished products, and the tertiary
sectors, including all service provision industries.
The real gross domestic product (GDP)
dropped by 7.2 percent in March 2021 as a result of
COVID-19-related shutdowns that significantly
affected service industry production. The firstquarter real GDP contraction was 2.1 percent, the
biggest quarterly fall since early 2009. As the
shutdowns continued throughout April, severe
losses in auto-related sales contributed to significant
decreases in economic activity. Merchandise trade
activity plummeted to its lowest level in over a
decade while manufacturing sales fell by about
30%, meanwhile retail sales plummeted by more
than a quarter. After three million job losses in
March and April 2020, employment increased by
290,000 in May 2021, led by increases in Quebec as
economic activity restrictions eased. The
unemployment rate reached a new high of 13.7
percent in May 2021, as the number of individuals
looking for work surged significantly as job-seekers
re-entered the labor sector. Household spending
decreased by a record 2.3 percent in March as public
health prohibitions stifled economic activity in the
final two weeks of March. Lower service
expenditure accounted for about two-thirds of the
overall decline in household spending, with
substantial reductions in food, beverage, and
lodging services, as well as recreational activities [9;
19].

Primary sectors
Agriculture
The pandemic presented many uncertainties for
farmers: farmer sickness, farm labor and specifically
the supply of out-of-country seasonal farmworkers,
delivery of inputs (seed, fertilizer, chicks, etc.),
planting and harvesting; transportation of livestock
and crops, temporary or extended closure of
processing and packing facilities, border thickening
or closures, exchange rate volatility, and, finally,
changes in consumer demand. In response, there
was a multitude of calls by the industry for
significant public financial aid [3].
The resilience of the agricultural sector has
been tested by the COVID-19 outbreak. A global
crash in demand from hotels and restaurants has
seen prices of agricultural commodities drop by
20% [13].
Canadian Senator Robbert Black recalls the
fear during the first few months of the pandemic
that shelves in grocery stores would be left bare.
However, this proved not to be the case as farmers,
producers and processors accepted the challenge and
proved themselves not only to be able to feed
Canadians but also to feed the world. This, in turn,
has resulted in greater trust and confidence in
Canada’s food system [17].
The Canadian Federation of Agriculture asked
the Federal Government to provide $2.6 billion in
response to COVID-19 as the first phase of support
above any existing programs [1]. Farmers wanted
governments and the public to think that the current
BRM programs are incapable of adequately
mitigating risk during COVID-19. However, from a
perspective of the farming sector, the following
occurred during 2020 and 2021, according to the
official website of the government of Canada:
1. AgriInvest farm savings accounts increased
to over $2.4 billion;
2. participation in AgriStability decreased by
4% despite sign-up being extended from April to
July;
3. farm income is projected to increase 22%;
4. household farm income is projected to
increase by 9% [2].
Petroleum and oil
Before turning to the real processes in Canada,
it is necessary to understand what was happening in
the international oil and gas market before the stage
of the serious spread of the pandemic.
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During an OPEC meeting in Vienna on March
6, 2020, Russia's unwillingness to cut oil output
prompted Saudi Arabia to react with unprecedented
discounts to customers and a threat to pump
additional crude. “Russia’s refusal to support
emergency supply cuts would effectively and fatally
undermine OPEC+’s ability to play the role of oil
price stabilizing swing producer,” said Bob
McNally, founder of Rapidan Energy Group [16].
Saudi Arabia, known as OPEC's de facto head,
raised its oil supplies by 25% compared to February
of the same year, bringing output volume to an alltime high. This resulted in the biggest one-day price
decline in over 30 years — on March 23rd, Brent
Crude fell by 24% from $34/barrel to $25.70 [5].
As to Canada, the study conducted by the
energy labor market organization PetroLMI shows
that two-thirds of employers in Canada's oil and gas
industry applied labor cost reduction measures in
the aftermath of the COVID-19 pandemic
lockdowns, with 37% implementing permanent
layoffs [7].
The 2020 COVID-19 epidemic had a
significant influence on Canadian crude oil output
and exports. Crude oil export values fell each month
in early 2020, reaching a low of $1.2 billion in
April, a number not seen since 2002. Export values
rose each month following that, owing primarily to
higher prices, but had not yet restored to prepandemic levels by December. On balance, crude oil
export values decreased 40.1 percent in 2020
compared to the previous year. Exports of crude oil
accounted for 9.6% of total export values in 2020,
down from 14.1% a year earlier, but remained
Canada’s top exported product for the year. By the
close of 2020, the monthly average WTI price had
recovered to US$47.02 per barrel. Canadian
production increased in response to the WTI price
rebound. On the whole, following a decade of
growth, Canadian production of crude oil in 2020
was down 4.5% to 4.5 million b/d, the lowest level
since 2018 [10].
Secondary sectors
Manufacturing
The COVID-19 epidemic has particularly had a
severe impact on the manufacturing industry.
Production constraints and, in certain cases, closures
have resulted from heavy reliance on labor and an
often complicated supply chain. While these are
substantial obstacles, opportunities for firms seeking
support to pivot and innovate continue to exist.
Manufacturers must innovate to be robust in these
difficult times. Process enhancements, better supply
chain management, and investments in information
technology and automation are vital. However, for
those in Canada, who suffer to adapt to a new
reality, Scientific Research and Experimental

Development (SR&ED) and government incentives
are available [23].
Over the past 20 years in Canada, GDP from
industrial
production
has
been
stagnant.
Manufacturing accounts for roughly 10 percent of
Canada’s GDP, down from about 16 percent in 2000
[21]. It took the Canadian manufacturing sector
nearly six years to restore from the 2008-2009
financial crisis [22].
From steel to renewable energy to telecoms,
from mined material to finished product, Canada has
the capacity to coordinate its supply chains to
generate the commodities required for a clean,
modern economy. Canada does not produce all it
requires, but it does have access to substantial
natural resources, much of which it exports for
critical value-added manufacturing. It is estimated
that the entire economic effect of Canada's
manufacturing industry is approximately four times
the direct impact, with four more jobs generated for
every direct manufacturing job created [6].
The most severe declines occurred in auto sales
due to a decrease in retail spending. Succeeding a
10% drop in March, retail sales plunged by more
than a quarter (-26.4%) in April 2020 to $34.7
billion. Motor vehicle and parts dealer sales
plummeted 44 percent, accounting for one-third of
the entire drop in retail expenditure. Lower sales at
grocery shops and petrol stations also contributed to
April's drop [19].
As to COVID-19 related manufacturers, the
statistics record that year-to-date medical equipment
and product exports increased 15.5 percent to $3.1
billion in 2020, the greatest quarterly value since the
third quarter of 2019. The majority of exports were
headed for the United States and Italy. Higher
exports of medicaments, medical equipment, and
oxygen treatment were somewhat offset by reduced
exports of medical consumables in the first quarter
of 2020. Medication exports increased due to
increases in antibiotic-containing medications
exported to the United States as well as other
unclassified medications exported to Italy. Personal
protective equipment exports, on the other hand, fell
4.9 percent year to date in 2020, to $535 million.
Lower US exports (-$25.1 million) were offset by a
rise in Chinese exports (+$7.7 million). While
exports grew month after month during the quarter,
monthly figures were lower than in early 2019 [20].
Tertiary sectors
Finance sector
In addition to the supply chain disruption, the
capital market industry has been impacted by
uncoordinated
governmental
responses
and
lockdowns. The collapse in global stock markets has
created a volatile environment with low liquidity
[8]. To counteract these consequences, central banks
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throughout the world have acted to assure liquidity
and alleviate the economic shock.
In reaction to the economic consequences of
COVID-19, the Bank of Canada reduced interest
rates to 1/4 percent in order to stimulate economic
activity. These actions benefit both consumers and
companies by decreasing payments on existing and
new loans across the economy. The Bank also
initiated several liquidities and bought initiatives to
keep markets open, credit flowing, and theinterest
rate reduction worked their way through the
economy. Moreover, to aid the recovery, the Bank
has pledged to continue large-scale asset purchases
of longer-term debt. The combination of the ultralow policy interest rate and asset purchases provides
significant monetary stimulation [4].
Tourism
The tourism sector has become one of the most
impacted by the outbreak of COVID-19, with
implications for both travel supply and demand. The
World Travel and Tourism Council has warned that
as a direct result of COVID-19, 50 million jobs in
the global travel and tourism sector may be
jeopardized[11].
In the case of Canada, the government enacted
travel restrictions and border closures to combat
COVID-19 in March 2020, effectively halting
movement to and from Canada [18]. The number of
foreign arrivals to Canada from other nations
plummeted by 54.2 percent in February 2021
compared to February 2020, the biggest singlemonth reduction since 1972. The majority of hotels
were empty: by the first week of April 2020, the
hotel occupancy rate in Canada was below 20% [12.
In 2020, tourism gross domestic product (GDP)
was down 47.9% annually, while economy-wide,
GDP fell at a much slower pace (-5.4%). This
contributed to a decline in tourism's share of GDP,
which fell from 2.0% in 2019 to 1.1% in 2020.
Tourism spending was almost cut in half (-48.1%)
in 2020 [18].
Prospects
Pandemics, like the viruses that cause them,
target vulnerable spots. The new coronavirus
exploits a flaw in the Canadian economy. However,
experts are quite optimistic about the future of the
Canadian economy. Particularly, OECD states that
due to lessened COVID-19 restrictions in the second
half of 2021 and robust foreign demand, the
Canadian economy will recover substantially and
increase by 3.8 percent in 2022. These changes will
be mirrored in a labor-market rebound. Despite this,
the output will stay below trend, and underlying
inflationary pressures will be controlled. The public
debt load will stabilize in 2022 after rising again in
2021 [14].

Strong demand in remote work, e-learning,
telemedicine, and e-commerce in 2020 increased the
adoption of technology across the economy. As a
consequence, output in the technology sector
decreased by just 3% between February and April
2020, compared to an 18% drop in the overall
economy. For the most part, the crisis appears to be
a regular recession. Production levels, which were
severely impacted at the start of the crisis, are
anticipated to gradually increase to pre-pandemic
levels by 2022. However, the rebound in the
tourism, accommodation, and food service
industries is expected to be sluggish. These hard-hit
industries will almost certainly have to wait until the
epidemic is nearly entirely contained before their
activity levels return to normal [15].
To sum up, the multifaceted negative impacts
of the COVID-19 pandemic forced the Canadian
economy into a recession. Canada's economy is still
adjusting to the unparalleled shrinkage in worldwide
economic activity in early 2020 attributed to the
COVID-19 outbreak. Specifically, ever-altering
social and economic confinements caused abrupt
changes in economic circumstances as households
and businesses have no choice but to follow the
rules imposed by the Government of Canada.
Nonetheless, the economic activity is still below
pre-pandemic levels, and not all industries rebound
at the same pace. In the long run, employment
structure will be affected by the demographic
changes due to increased mortality, reduced
immigration, and postponed family planning.
Furthermore, pandemic management will be the
primary prerequisite for the Canadian economy's
expansion. Meanwhile, low-interest rates, stable
currency, and a more predictable political climate
will reduce Canadian enterprises' risk of loss and
stimulate the further inflow of investments.
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Էներգետիկ ձեռնարկությունների կառավարման գործիքների
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մոտեցումներ, բիզնես գործընթացների, կառավարման գործիքներ, մրցակցային միջավայրի,
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Аннотация. Повышение эффективности управления энергетическими предприятиями является важнейшей
стратегической задачей государства, так как именно за счет применения четких и комплексных действий по
повышению эффективности управления энергетические предприятия могут достичь высокого уровня
эффективности, тем самым повышая энергетическую безопасность страны. Эффективность управления
предприятием во многом зависит от обоснованно правильного выбора инструментов управленческого подхода,
воздействие которых на бизнес-процессы предприятия приводит к решению поставленных предприятием задач,
реализации целей предприятия, повышению показатели эффективности. Для обоснования выбора подходов
управленческого инструментария необходимо разработать концепцию, после которой предприятия сферы
смогут проводить реформы в своей внутренней среде, а государственные органы смогут обеспечить более
благоприятные законодательные структура, организационно-правовая база, позитивные сигналы макросреды.
Научно обоснованный выбор инструментов управления предприятием в условиях конкуренции, их
актуальность для бизнес-процессов высокий уровень эффективности внедрения ведет к повышению
эффективности управления бизнесом, что в свою очередь влияет на устойчивое развитие отрасли, повышение
энергетической безопасности, улучшение экономической деятельности в других секторах.
Ключевые слова: энергетические компании, подходы к управлению предприятием, бизнес-процессы, инструменты управления, конкурентная среда, параметры управления, субъект управления, подсистема (объект)
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The concept of effective development of energy management tools in a competitive
environment
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Armenian State University of Economics
PHD of Bussines Management 3-rd course (Yerevan, RA)
zaven.khukeyan@gmail.com
Abstract. Improving the efficiency of energy enterprise management is a crucial strategic issue for the state, as it is
through the application of precise and comprehensive actions to increase the efficiency of governance that energy
enterprises can achieve a high level of efficiency, thus increasing the country's energy security. The effectiveness of
enterprise management largely depends on the justified correct choice of management approach tools, the impact of
which on the business processes of the enterprise leads to the solution of the problems set by the enterprise, the
realization of the enterprise goals, the increase of efficiency indicators. In order to justify the choice of approaches to
the management toolkit, in order to make an effective choice, it is necessary to develop a concept, with which
enterprises in the field will be able to carry out reforms in their internal environment, and state bodies will be able to
provide more favorable legislative framework. positive signals from macro environments. The scientifically sound
choice of enterprise management tools in a competitive environment, their relevance to business processes and high
level of implementation performance leads to increased efficiency of enterprise management, which in turn affects the
sustainable development of the sector, increasing energy security, improving economic activity in other sectors.
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Այս միջուկը պետք
պ
է լինի
ի
հիմնակա
կառ
ռավարման
ան
պար
րամետրերը՝՝
որպ
պես կառավ
վարման ազ
զդեցություն՝՝ միջավայր
ր
(կա
առավարման
ն համակար
րգ), միջոցն
ներ (կառա-վար
րման մեխա
անիզմ), գործ
ծողություն (կառավար(
ման
ն գործընթա
աց): Հենց ա
այս հիմնակ
կան պարա-մետ
տրերը կառա
ավարման ն
նպատակնե
երի, խնդիր-ներ
րի, գործառ
ռույթների և սկզբունք
քների հետ
տ
միա
ասին որոշո
ում են մրցա
ակցային մի
իջավայրում
մ
էներ
րգետիկ ձեռ
ռնարկությո
ունների կա
առավարման
ն
գոր
րծիքների մշշակման հի
իմնական ոււղղություն-ներ
րը (տե՛ս գծ. 1):

Գծապ
պատկեր 1. Էներգետիկ
Է
ձ
ձեռնարկությո
ունների կառա
ավարման գորրծիքների արդյ
դյունավետ մշա
ակման
հ
հայեցակարգը
ը մրցակցայինն միջավայրոււմ
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Կառա
ավարման հիմնական
հ
պարամետր
րերի
բաշխումը որպես կա
առավարման
ն ազդեցութ
թյուն
(միջավայր
ր, միջոցներ
ր, գործողո
ություն) հա
ամապատասխա
անում է ձեռնարկո
ության կա
առավարման հիմնական
հ
մ
մոտեցումնե
երին: Ձեռն
նարկության կա
առավարմա
ան միջավայյրը բացահա
այտված է կա
առավարման
ն համակարգված մոտ
տեցմամբ և համապատա
հ
ասխանում է մրցակցա
ային
միջավայրո
ում ձեռնա
արկության կառավար
րման
համակարգ
գին:
Կառ
ռավարման
գործիքն
ները
բացահայտ
տվում են ձե
եռնարկությյան կառավ
վարման իրավ
վիճակային մոտեցմա
ամբ և հա
ամապատասխա
անում են մրցակցային
մ
ն միջավայր
րում
էներգետիկ
կ
ձեռնար
րկության
կառավար
րման
մեխանիզմ
մներին: Գոր
րծողություն
նը բացահա
այտվում է ձե
եռնարկությյան կառավ
վարման գո
ործընթացային
ն մոտեցմա
ան մեջ և համապատ
տասխանում է մրցակցային
մ
ն միջավայր
րում էներգե
ետիկ
ձեռնարկոււթյան կառ
ռավարման բիզնես գո
ործընթացների
ին:
Ձեռնա
արկությունն
ների կառա
ավարման գորգ
ծիքների արդյունավե
ա
ետ զարգա
ացման հա
ամար
մրցակցայի
ին միջավայրում անհրա
աժեշտ է օգտ
տա-

գոր
րծել բոլոր երեք մոտե
եցումները. համակար-գային, իրավի
իճակային և գործընթ
թացային, և
միև
ևնույն ժամ
մանակ բար
րելավել կա
առավարման
ն
երե
եք բաղադրի
իչները.
- մրցակց
ցային միջա
ավայրում էներգետիկ
կ
ձեռ
ռնարկությա
ան կառավար
րման համա
ակարգ,
- ձեռնար
րկության կ
կառավարմա
ան մեխա-նիզ
զմը մրցակցա
ային միջավ
վայրում,
- էներգետ
տիկ ձեռնար
րկություննե
երի կառա-վար
րման բիզնե
ես գործընթ
թացները մրցակցային
մ
ն
միջավայրում:
Գծապատկ
կեր 2-ում նե
երկայացվա
ած է մրցակ-ցային միջավայ
այրում էներգ
գետիկ ձեռն
նարկության
ն
կառ
ռավարման գործիքների
ի արդյունա
ավետ մշակ-ման
ն հայեցա
ակարգի բբաղադրիչնե
երի փոխ-կապ
պակցվածոււթյունը: Բի
իզնես գործը
ընթացները,,
ձեռ
ռնարկությա
ան կառավա
արման համ
մակարգը և
մեխ
խանիզմը կազմում
կ
են
ն եռանկյունի, որում
մ
գտն
նվում է ձեռ
ռնարկությա
ան ներքին միջավայրը,
մ
,
և որոշվում
ո
են
ն ձեռնարկո
ության կա
առավարման
ն
նպա
ատակը, խնդիրները,
խ
գործառոււյթներն ոււ
սկզ
զբունքները:

Գծապատ
տկեր 2. Էներգետիկ ձեռնա
արկության կա
առավարման գործիքների
գ
ա
արդյունավետ
մշակման հայ
այեցակարգի
բ
բաղադրիչների
ի փոխկապակկցվածություննը մրցակցայիին միջավայրում

Եռանկ
կյունու սահ
հմաններից դուրս են ձե
եռնարկությյան արտաք
քին մեզոմիջջավայրը (մր
րցակիցներ,,
մատակար
րարներ, գն
նորդներ, կարգավորո
կ
ող մարմին
ններ, տեխնոլոգիաներ
ր, էլեկտրա
աէներգիայի
ի
շուկայի պա
այմանները)) և ձեռնարկ
կության ար
րտաքին մակ
կրոմիջավա
այրը (գործադիր իշխանո
ություններ,,
օրենսդիր մարմիններ,
մ
, երկրի և աշխարհի
ա
տ
տնտեսությա
ան վիճակը, գնաճի մակ
կարդակը, փոխարժեքը
փ
ը
և այլն)։
Այսպի
իսով, ձեռնա
արկության արտաքին
ն մեզոմիջա
ավայրի և մակրոմիջա
մ
ավայրի ազդ
դեցությամբբ
ձևավորվոււմ է ձեռնա
արկության ներքին մի
իջավայրը և որոշվում
մ ձեռնարկո
ության կա
առավարման
ն
նպատակը
ը, խնդիրներ
րը, գործառ
ռույթներն ու սկզբուն
նքները։ Այս
ս ամենը հ
հիմք է հա
անդիսանում
մ
մրցակցայի
ին միջավա
այրում էներ
րգետիկ ձեռ
ռնարկությա
ան կառավա
արման բիզ
զնես գործը
ընթացների,,
համակարգ
գերի և մեխա
անիզմների զարգացմա
ան համար։
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Եռանկյունու հիմնական գագաթները, ձեռնարկության ներքին և արտաքին միջավայրի
բաղադրիչները պետք է կապված լինեն
անընդհատ տեղեկատվական հոսքերի հետ, ինչը
մրցակցային միջավայրում էներգետիկ ձեռնարկության կառավարման գործիքների մշակման
նախապայման է:
Ստորև ներկայացված է մրցակցային միջավայրում
էներգետիկ
ձեռնարկությունների
կառավարման գործիքների արդյունավետ մշակման հայեցակարգի իրականացումը, որը
ենթադրում է.
 մրցակցային
միջավայրում
էներգետիկ
ձեռնարկությունների կառավարման համակարգի կառուցվածքային մոդելի ձևավորում.
 մրցակցային միջավայրում էներգետիկ ձեռնարկությունների կառավարման կազմակերպչական և տնտեսական մեխանիզմի
ստեղծում:
Ժամանակակից գիտական գործունեության
կարևոր հատկանիշը հետազոտության և
օբյեկտների նախագծման մոտեցումն է որպես
համակարգեր: «Ցանկացած համակարգ փոխկապակցված տարրերի բարդ համալիր է
բաղկացած ենթահամակարգերից, որոնք իրենց
հերթին ներառում են ավելի ցածր կարգի
համակարգի բաղադրիչներ: Տարբեր կարգերի
համակարգերի ամբողջ ցանցը պետք է կառուցվի
այնպես, որ հեշտացնի վերջնական նպատակի
իրագործումը, և ունենա միասնություն արտաքին
միջավայրի հետ» [1, էջ 79]:
Համակարգային
մոտեցման
էությանը
համապատասխան՝ կառավարման համակարգը
(կառավարման համակարգը) պետք է բաղկացած լինի արտաքին միջավայրից և ներքին
կառուցվածքից:
Ֆարխուտդինով
Պ.Ա.
«Ապրանքների մրցունակության կառավարում»
գրքում հիմնավորվել է հինգ ենթահամակարգերի կառավարման համակարգի ներքին կառուցվածքի նախագծման անհրաժեշտությունը
[2, էջեր 18-19].
 գիտական հիմնավորում;
 թիրախային ենթահամակարգ;
 օժանդակ ենթահամակարգ;
 վերահսկվող ենթահամակարգ;
 կառավարման ենթահամակարգ.
Մրցակցային միջավայրում էներգետիկ
ձեռնարկությունների կառավարման գործիքների
մշակման տեսական և մեթոդաբանական ասպեկտների ընդհանրացման հիման վրա մշակվել
է մրցակցային միջավայրում էներգետիկ ձեռնարկությունների կառավարման համակարգի
կառուցվածքային մոդել (տես Գծապատկեր 3):

Համակարգային մոտեցման մեթոդաբանության համաձայն, էներգետիկ ձեռնարկության
կառավարման
համակարգը
մրցակցային
միջավայրում կարող է ներկայացվել որպես
կառավարման բազմամակարդակ համալիր
համակարգ, որում ընդգծված են կառավարման
օբյեկտը, կառավարման առարկան և հիմնական
կառուցվածքային տարրերը.
Էներգետիկ ձեռնարկությունների կառավարման դիտարկումը մրցակցային միջավայրում համակարգի տեսքով թույլ է տալիս
բացահայտել հիմնական տարրերը, որոշել
դրանց ներքին և արտաքին հարաբերությունները շրջակա միջավայրի հետ և օգտագործել դրանք որպես կառավարման գործիք:
Կառուցվածքային մոտեցման տեսանկյունից ձեռնարկության կառավարման համակարգը
փոխկապակցված կառուցվածքային տարրերի
ամբողջություն է, որոնք իրենց համակարգված
փոխազդեցությամբ ապահովում են սահմանված նպատակների իրականացումը [3, էջ 85]:
Այս համակարգը բաց է և ակտիվորեն
փոխազդում
է
արտաքին
(մրցակցային)
միջավայրի հետ։ Համակարգի ներդրումը ներառում է այն ամենը, ինչ ձեռնարկությունը
ստանում է մրցակցային միջավայրում էներգետիկ ձեռնարկության զարգացման ռազմավարության մշակման և իրականացման համար
(մեթոդական փաստաթղթեր, աշխատանքային,
նյութական, ֆինանսական, տեղեկատվական և
աշխատանքային ռեսուրսներ): Համակարգի
արդյունքը
ներկայացված
է
վերահսկվող
փոփոխականով՝ մրցակցային միջավայրում
էներգետիկ
ձեռնարկության
արդյունավետ
կառավարում:
Համակարգված մոտեցման տեսանկյունից
մրցակցային
միջավայրում
էներգետիկ
ձեռնարկությունների կառավարումը ներառում է
հետևյալ
ընդլայնված
տարրերը,
որոնք
անքակտելիորեն կապված են և կազմում են մեկ
ամբողջություն.
Հետադարձ կապ
- արտաքին մակրո միջավայր;
- արտաքին մեզոմիջավայր;
- ներքին միջավայր;
- կառավարման առարկա (հսկողության
ենթահամակարգ);
- կառավարման օբյեկտ (վերահսկվող
ենթահամակարգ);
- թիրախային ենթահամակարգ;
- օժանդակ ենթահամակարգ;
- ֆունկցիոնալ ենթահամակարգ;
- ներքին միջավայրի գործոններ.
- գիտական հիմնավորման ենթահամակարգ:
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Գծապատկեր 3. Էներգետիկ ձեռնարկությունների կառավարման համակարգի կառուցվածքային մոդելը
մրցակցային միջավայրում

Էներգետիկ ձեռնարկությունների արտաքին
մակրոմիջավայրը ներկայացված է հետևյալ
գործոններով. տնտեսական և քաղաքական
իրավիճակը երկրում և աշխարհում, էլեկտրաէներգիայի արդյունաբերության իրավական
կարգավորումը, բնակչության և ձեռնարկությունների կողմից էլեկտրաէներգիայի սպառման

մակարդակը, ձեռնարկությունների և բնակչության էլեկտրամատակարարման մակարդակը:
Մասնավորապես, պետությունը օրենսդրության միջոցով ձևավորում և աջակցում է
էներգետիկ ձեռնարկությունների ձեռնարկատիրական գործունեության կազմակերպաիրավական դաշտը։ Անմիջապես գործադիր իշխա-
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նությունները դաշնային և տարածաշրջանային
մակարդակներում (ՀՀ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն) մշակում են էներգետիկ
ձեռնարկությունների զարգացման ուղղությունները որոշող ծրագրեր և փաստաթղթեր.
 ՀՀ Էներգետիկ Անվտանգության Ապահովման հայեցակարգը
 ՀՀ
Հիդրոէներգետիկայի
Զարգացման
հայեցակարգը
 ՀՀ Էներգետիկայի բնագավառի զարգացման ռազմավարական ծրագիր (մինչև 2040
թ.)
 ՀՀ Էներգախնայողության և Վերականգնվող Էներգետիկայի Ազգային Ծրագիր:
Ներկայացուցչական և օրենսդիր իշխանության մարմինները (ՀՀ խորհրդարանը) մշակում
են էներգետիկ ձեռնարկությունների գործունեությունը կարգավորող նորմատիվ իրավական
ակտեր, որոնցից հիմնականն է ՀՀ օրենքը
Էներգետիկայի մաիսն ընդունված 2001 թվականի մարտի 7-ին»:
Այսպիսով, պետությունը էներգետիկ ձեռնարկությունների հետ կապված իրականացնում
է նպատակային կառավարում և կարգավորում է
ձեռնարկատիրական գործունեությունը այս
ոլորտում։
Էներգետիկ ձեռնարկությունների արտաքին
միջմիջավայրը ներկայացված է ոլորտային
գործոններով՝ էլեկտրաէներգիայի արտադրության տեխնոլոգիաների զարգացում, վերականգնվող էներգիայի աղբյուրների օգտագործմամբ էլեկտրաէներգիայի արտադրության
զարգացում, մրցակիցների ձեռնարկությունների
գործունեությունը, կարգավորող մարմինների
գործունեությունը, ենթակառուցվածքային ձեռնարկությունների
զարգացումը։
էլեկտրաէներգիայի շուկա (էներգետիկ ծառայություններ
մատուցող ընկերություններ, վճարային ընկերություններ, էներգետիկ աուդիտ և էներգախնայողության ծառայություններ մատուցող
ընկերություններ):
Ներքին միջավայրը բնութագրվում է
որոշակի քանակությամբ կապիտալի առկայությամբ, շուկայավարման և կառավարման
արդյունավետությամբ, հետազոտություններով
և մշակմամբ, ձեռնարկության տեխնիկական
բազայով, հաշվապահական հաշվառման և
կառավարման հաշվառման համակարգով, ձեռնարկության անձնակազմով:
Կառավարման առարկան (վերահսկման
ենթահամակարգ)
ստորաբաժանումների
և
մասնագետների խումբ է, որը ղեկավարվում է
էներգետիկ ձեռնարկությունների ղեկավարների
կողմից, որոնք ստացված տեղեկատվության
հիման վրա օգտագործելով մրցակցային միջա-

վայրում ձեռնարկությունների կառավարման
մոդելներ, մեթոդներ, մեթոդներ, տեխնիկա,
տեսություններ, որոշել նպատակները, խնդիրները, մշակել ձեռնարկության ռազմավարություն և կառավարման մարտավարություն
մրցակցային միջավայրում:
Կառավարման ենթահամակարգը (կառավարման օբյեկտ) ներառում է մի շարք բաղադրիչներ.
- Ձեռնարկության կազմակերպչական կառուցվածքը - ստորաբաժանումների և կառավարման մարմինների կողմից աշխատանքի
կազմը, ենթակայությունը, փոխազդեցությունը
և բաշխումը, որոնց միջև հաստատվում են
որոշակի հարաբերություններ իշխանության,
հրամանատարական հոսքերի և տեղեկատվության իրականացման վերաբերյալ: Ձեռնարկության
կազմակերպչական
կառուցվածքը
պետք է փոխկապակցված լինի՝ բիզնեսի
նպատակների, դրանց բովանդակության և
իրականացման եղանակի հետ. գործունեության
բնույթով բիզնես գործընթացների տեխնոլոգիայի,
գործառույթների,
իրավունքների
և
պարտականությունների առումով. Սեփականատերերի և թոփ մենեջերների մոտիվները.
Ժամանակակից խոշոր էներգետիկ ձեռնարկություններում օգտագործվում են դիվիզիոնալ կառույցներ, որոնցում կա բաժանում
ինքնավար տարրերի և բլոկների, որոնք սպասարկում են որոշակի շուկա՝ ըստ ապրանքների
և ծառայությունների տեսակների, գնորդների
խմբերի, աշխարհագրական տարածքների:
Դիվիզիոնալ
կառույցների
էությունը
հետևյալն է.
Ա) էներգետիկ ձեռնարկություններում կան
մի քանի կազմակերպական մեկուսացված
մակարդակներ. կորպորատիվ կենտրոն. անկախ
գերատեսչությունների խմբերի կառավարում,
համեմատաբար անկախ արտադրական ստորաբաժանումներ, ընդլայնված իրավունքներով և
պարտականություններով առանձին կառուցվածքային ստորաբաժանումներ - բիզնես միավորներ, որոնց համար կարող եք բացահայտել
վերջնական արդյունքը և գնահատել դրա
իրականացման ջանքերը.
Բ) գերատեսչություններն ունեն որոշակի
տնտեսական անկախություն.
Գ) բիզնես ստորաբաժանումների ձևավորում, որն ուղեկցվում է գործառնական գործունեության և առանձին գործառույթների համար
ղեկավարներին իրավունքների և պարտականությունների փոխանցմամբ: Միաժամանակ
կորպորատիվ կենտրոնում պահպանվում են
առանցքային գործառույթները՝ ֆինանսներ,
իրավական խնդիրներ, ներդրումների պլանավորում, կադրային քաղաքականություն, հասարակայնության հետ կապեր [4, էջեր 278-279]։
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Ձեռնարկությունների
կառավարման
տեխնիկական և ծրագրային գործիքները ներառում են ծախսերի հաշվառման ժամանակակից
տեղեկատվական համակարգեր, ձեռնարկության գործունեության պլանավորում, բիզնես
գործընթացների մոդելավորում, ներդրումային
նախագծերի արդյունավետության գնահատում,
ձեռնարկության ֆինանսական վիճակի գնահատում։
- մրցակցային միջավայրում էներգետիկ
ձեռնարկության զարգացման ռազմավարություն. ռազմավարության հիմնական նպատակն
է ստեղծել պայմաններ էներգետիկ ձեռնարկությունների
գործունեությունը
մշտապես
փոփոխվող
մրցակցային
միջավայրում
հարմարեցնելու համար։ Ռազմավարության
հիմնական ուղղությունը փոփոխությունների
խորության, մասշտաբի և բնույթի արտացոլումն
է, ռեսուրսների առումով դրանց իրականացման
հնարավորությունների ինտեգրված գնահատումը:
Ռազմավարական
պլանավորումը
ներառում է՝ հիմնական նպատակների սահմանում, կորպորատիվ և ֆունկցիոնալ ռազմավարության մշակում, նպատակներին հասնելու
քաղաքականության մշակում:
Վերահսկիչ օբյեկտը (կառավարվող ենթահամակարգը) բաղկացած է հետևյալ բաղադրիչներից.
- ձեռնարկության հարմարվողական կառավարման բիզնես գործընթացները, որոնք
հնարավորություն են տալիս ձեռնարկության
գործունեությունը հարմարեցնել մրցակցային
միջավայրի գործողություններին.
-մրցունակության գործոններ՝ ձեռնարկության ֆինանսական վիճակը, ԳՀՓԿԱ բազայի
զարգացումը և դրանց համար ծախսերի մակարդակը, առաջադեմ տեխնոլոգիաների առկայությունը, բարձր որակավորում ունեցող անձնակազմի ապահովումը, տեղեկատվության տրամադրումը և այլ գործոններ [5, էջեր 336-344].
- մրցակցային հարաբերություններ էներգետիկ ձեռնարկությունների միջև.
Որպես վերահսկվող ենթահամակարգի
նկատմամբ վերահսկողության միջոց, կառավարման որոշումներն օգտագործվում են ձեռնարկության առջեւ դրված խնդիրները լուծելու
համար:
Էներգետիկ
ձեռնարկությունները
մրցակցային միջավայրում կառավարելու նպատակին հասնելու համար լուծվող խնդիրների
որակն ապահովվում է որոշումների կայացման
բլոկի առկայությամբ, ներքին և արտաքին
հետադարձ կապով [3, էջ 91]:
Թիրախային ենթահամակարգը ներառում է
հիմնական նպատակը՝ մրցակցային միջավայրում
էներգետիկ
ձեռնարկությունների
արդյունավետ կառավարում։ Այս նպատակը

ձեռք է բերվում հետևյալ խնդիրների լուծման
միջոցով.
- առավելագույն շահույթի հասնել շուկայի
հնարավոր լավագույն ծածկույթով.
- էներգետիկ ձեռնարկությունների ներդրումային գրավչության բարձրացում.
- էներգաարդյունավետության բարձրացում
և էներգիայի արտադրության տեխնիկական
բազայի արդիականացում.
- մրցակցային միջավայրում էներգետիկ
ձեռնարկությունների կառավարման գործիքների
հարմարեցում և մշակում:
Օժանդակ ենթահամակարգը ներառում է
հետևյալ բաղադրիչները. կարգավորող և
մեթոդական աջակցությունը կազմակերպչական, վարչական, կարգավորող, տեխնիկական,
տնտեսական բնույթի փաստաթղթերի մի շարք
է, որը սահմանում է կանոններ և պահանջներ,
որոնք հիմք են հանդիսանում էներգետիկ
ձեռնարկությունների կառավարման խնդիրների
լուծման համար (զարգացում, համակարգում,
ուղեցույցներ և հրահանգներ);
- ռեսուրսների ապահովումը ներառում է
ռեսուրսների պահպանման գործընթացների
կազմակերպման և իրականացման գիտական
մոտեցման ձևավորում, կառավարման որոշումների կանխատեսման և օպտիմալացման
գիտականորեն
հիմնավորված
մեթոդների
օգտագործում, տարբեր տեսակի ռեսուրսների
կարիքների որոշում, ռեսուրսների տրամադրման աղբյուրների և ձևերի որոշում;
տեղեկատվական
աջակցությունը
ներառում է.
ա) տեղեկատվություն սպառողների, նրանց
կարիքների, շուկայի պարամետրերի և մրցակցության մասին. էլեկտրաէներգիայի շուկայում
մրցակցության վիճակի, էլեկտրաէներգիայի
պահանջարկի,
էլեկտրաէներգիայի
գների
մոնիտորինգ,
բ) տեղեկատվություն էներգետիկ ձեռնարկությունների արտաքին միջավայրի և նրա
հիմնական մրցակիցների մասին.
գ) տեղեկատվություն ձեռնարկության և
նրա մրցակիցների մրցակցային առավելությունների և թույլ կողմերի մասին.
դ) ներքին տեղեկատվություն (էներգետիկ
ձեռնարկության կազմակերպչական և տեխնիկական մակարդակի, ձեռնարկության ֆինանսական վիճակի, անձնակազմի, կառավարման
համակարգերի որակի, մրցունակության մակարդակի մասին):
- Իրավական աջակցություն (էներգետիկ
ձեռնարկության գործունեության կարգավորող
շրջանակ).
Ֆունկցիոնալ ենթահամակարգը բաղկացած
է հետևյալ բաղադրիչներից.
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- Մարքեթինգի կառավարում. Էներգետիկ
ձեռնարկությունների շուկայավարման գործունեությունն ուղղված է պահանջարկի ուսումնասիրմանը և դրա վրա ակտիվ ազդելուն.
մարքեթինգը ներգրավված է ընկերության տարբեր բիզնես գործընթացներում՝ արտադրություն,
ներդրումային
գործունեություն,
վաճառք:
Ժամանակակից հրապարակումներում կարևորվում է այնպիսի հայեցակարգ, ինչպիսին է
էներգիայի շուկայավարումը, որը ներառում է
այնպիսի հատուկ գործողություններ, ինչպիսիք
են էլեկտրաէներգիայի շուկայի առարկաների
ուսումնասիրությունը, էլեկտրամատակարարման ոլորտում գնային քաղաքականության
ձևավորումը, էներգետիկ ծառայությունների նոր
տեսակների մշակումը, և էլեկտրական էներգիայի պահանջարկի կառավարում:
Էներգետիկ
ձեռնարկությունները
առևտրային կազմակերպություններ են, որոնք
կատարում են կարևորագույն հասարակական
գործառույթը, կազմում են տարածաշրջանի
ենթակառուցվածքի և նրա կենսաապահովման
համակարգի հիմնական տարրը: Այս առումով
էներգետիկ
շուկայավարումը
սոցիալական
էթիկական է, այսինքն. հիմնված է էներգետիկ
ընկերությունների սեփականատերերի և ղեկավարության նպատակների և խնդիրների իրականացման երեք գործոնների հավասարակշռման գաղափարի վրա՝ շահույթ, հաճախորդների
կարիքներ, տարածաշրջանի և հասարակության
շահեր, շրջակա միջավայրի պաշտպանություն
[4, էջ 364]:
- Անձնակազմի կառավարում. Ժամանակակից աշխարհում մարդկային կապիտալը մեծ
նշանակություն ունի ձեռնարկությունների կազմակերպման զարգացման գործում։ Էներգետիկ
ձեռնարկություններում անձնակազմի կառավարումն ուղղված է հետևյալ խնդիրների
լուծմանը. նպատակային ներդրումներ կատարել
առավել որակյալ և հեռանկարային կադրերում.
մշակել և կիրառել կորպորատիվ կառավարման
ստանդարտներ, որոնք համապատասխանում
են արտադրության ժամանակակից պահանջներին:
- ԳՀՓԿԱ կառավարում (տեխնիկական
բնութագրերի մշակում, տեսական և փորձարարական
հետազոտություններ,
ԳՀՓԿԱ
արդյունքների գրանցում):
- Ներդրումային գործունեության կառավարում (ներդրումային նախագծի տեխնիկատնտեսական հիմնավորումների իրականացում,
ներդրումների արդյունավետության գնահատում).
- Արտադրական գործունեության կառավարում (էլեկտրաէներգիայի արտադրության
տեխնոլոգիական գործընթացների բարելավում,
սարքավորումների
սպասարկում
և

վերանորոգում, արտադրության նյութատեխնիկական աջակցություն).
- Տնտեսական գործունեության կառավարում - ներառում է գործունեության այնպիսի
կարևոր ոլորտներ, ինչպիսիք են շահույթի
կառավարումը, ռեսուրսների օգտագործման
արդյունավետության բարելավումը, ծախսերի
կառավարումը, ձեռնարկության վճարունակության
և
ֆինանսական
կայունության
ապահովումը:
- Հաշվապահական և հաշվետվության
ենթահամակարգ (բյուջեի կատարման հաշվառում, շուկայավարման հաշվառում, բիզնես
պլանի իրականացման հաշվառում, ծախսերի և
ծախսերի հաշվառում, գործառնական հաշվառում):
Գիտական հիմնավորման ենթահամակարգը թույլ է տալիս դիտարկել տնտեսական
օրենքների և կազմակերպության օրենքների
գործողության մեխանիզմները, համապատասխանել մրցակցային միջավայրում էներգետիկ
ձեռնարկությունների կառավարման գիտական
մոտեցումներին՝ օգտագործելով ժամանակակից
մոդելներ և մեթոդներ: Ցանկացած ենթահամակարգի վերաբերյալ հարցեր լուծելիս անհրաժեշտ է դառնում հիմնավորել որոշումների
կայացման գործընթացը։
Ներքին հետադարձ կապն ապահովում է
ընդունված որոշումների որակը և կապված է
ձեռնարկության դինամիզմի հետ, որը պահանջում է արագ արձագանքել ներքին և մրցակցային միջավայրի փոփոխություններին: Նման
ռեակցիայի հիմքում ընկած են կոնկրետ
գործնական խնդիրների լուծման մոդելները,
մեթոդները, տեխնիկան, որոնք հնարավորություն են տալիս մրցակցային միջավայրում
բարձրացնել
էներգետիկ
ձեռնարկության
կառավարման արդյունավետությունը:
Եթե փաստացի արդյունքները չեն համապատասխանում ակնկալվողներին, ապա կառավարման համակարգը ճշգրտումներ է կատարում
մրցակցային միջավայրում էներգետիկ ձեռնարկության կառավարման մարտավարության և
ռազմավարության մեջ և կատարելագործում է
ձեռնարկության կառավարման գործիքները: Այս
գործողությունները ապահովում են արտաքին
հետադարձ կապ:
Կարևորվում են էներգետիկ ձեռնարկությունների համար մրցակցային միջավայրի
կառավարման գործիքների մշակման հիմնական
դրույթները.
- խոշոր և փոքր էներգիայի օբյեկտների
կողմից էլեկտրաէներգիայի արտադրության
գործընթացի ինքնակազմակերպում, էներգիա
վաճառող ընկերությունների գործունեության
ինքնակազմակերպում, էլեկտրաէներգիայի շուկայում մրցակցություն.
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- Smart Grid-ի զարգացման հայեցակարգի
իրականացում էներգետիկ ձեռնարկությունների
կառավարման յուրաքանչյուր մակարդակում
(մակրո, մեզո և միկրոմակարդակներ);
Էներգետիկ ձեռնարկությունների զարգացման պլանների համակարգման պետական
կազմակերպություն. խոշոր և փոքր էներգետիկ
օբյեկտներ, ցանցային ընկերություններ.
- փոքր էներգետիկ օբյեկտների զարգացման
առաջնահերթությունը մեծածավալ էներգետիկ
օբյեկտների զարգացման նկատմամբ.
էլեկտրաէներգիայի սպառման արդյունավետության բարձրացման նպատակով սպառողների գործունեության ակտիվացում. փոքր
էներգետիկ
օբյեկտների
կառուցում
և
օգտագործում.
Այսպիսով,
մրցակցային
միջավայրում
էներգետիկ
ձեռնարկության
կառավարման
գործիքների մշակման հայեցակարգը բաղկացած
է ձեռնարկության կառավարման երեք մոտեցումներից՝ համակարգային, իրավիճակային և
գործընթացային. ինչպես նաև երեք կառավարման
բաղադրիչների
միաժամանակյա
կատարելագործում. էներգետիկ ձեռնարկության
կառավարման համակարգը մրցակցային միջավայրում, ձեռնարկության կառավարման մեխանիզմը մրցակցային միջավայրում և էներգետիկ
ձեռնարկությունը մրցակցային միջավայրում
կառավարելու բիզնես գործընթացները:
Կառուցվածքային մոտեցման տեսանկյունից ձեռնարկության կառավարման համակարգը
փոխկապակցված կառուցվածքային տարրերի
մի շարք է, որոնք իրենց համակարգված
փոխազդեցությամբ ապահովում են սահմանված նպատակների իրականացումը: Էներգետիկ
ձեռնարկությունների կառավարման համակարգի կառուցվածքային մոդելը մրցակցային
միջավայրում հնարավորություն է տալիս որոշել
հիմնական բաղկացուցիչ տարրերը, որոշել
դրանց կապը մրցակցային միջավայրի հետ,

ինչպես նաև հավասարակշռել էներգետիկ
ձեռնարկությունների կառավարման գործիքները
մակրո, միջին և միկրո մակարդակներում:
ապահովել դրանց արդյունավետ գործունեությունը մրցակցային միջավայրում:
Օգտագործված գրականության ցանկ
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Abstract. The article examines the essence of macroeconomic stability, the indicators that characterize it, the
approaches presented by various economists and international organizations. Then was studied the movement of
indicators characterizing macroeconomic stability in the Republic of Armenia during the last two decades, the main
reasons for their changes and cases of violations of macroeconomic stability.
In the article also examines the role of fiscal policy in ensuring macroeconomic stability, as well as the fiscal policies
pursued by the governments of the Republic of Armenia in the event of violations of macroeconomic stability.
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Համաշխարհային տնտեսության ներկա
փուլում, երբ երկրների տնտեսությունները
մեծապես ինտեգրված են միմյանց հետ և մի
երկրում ծագած ճգնաժամը անպայմանորեն
ազդում է մյուս երկրի տնտեսության վրա,
ազգային
տնտեսությունների
զարգացման
կայունության ապահովումը դարձել է երկրների
կառավարությունների գլխավոր հիմնախնդիրներից մեկը:
Մակրոտնտեսական կայունությունը մշտապես եղել է տնտեսագետների ուշադրության

կենտրոնում: Չնայած նրան, որ երկրի մակրոտնտեսական
կայունության
հիմնախնդիրը
զգալիորեն ուսումնասիրված է, երևույթը և դրան
առանձնահատկություններն
ուսումնասիրող
գիտնականների շրջանում չկա մակրոտնտեսական կայունության էության վերաբերյալ
միասնական ընկալում և սահմանում:
«Կայունություն»
հասկացությունն
ի
սկզբանե հատուկ է եղել համակարգերի տեսությանը,
որտեղ
ազգային
տնտեսությունը
դիտարկվում է որպես բարդ տնտեսական համա-
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կարգ: Մակրոտնտեսական կայունությունն
ազգային տնտեսության հիմնական բնութագիրն
է:
Տնտեսագետների շրջանում «կայունության» վերաբերյալ կան բազմաթիվ մոտեցումներ: Ըստ Ի. Պ. Վորոբյովայի «Կայունությունը
համակարգի վիճակ է, որի պայմաններում հնարավոր է ոչ միայն արտաքին գործոնների ագրեսիվ
ազդեցությանը, այլև զարգացման ներքին անբարենպաստ գործոններին: Կայուն է համարվում առանձին երկրի տնտեսությունը, որը հաջողությամբ
դիմակայում է համաշխարհային գների տատանումներին, ստվերային տնտեսության և այլն» [2, էջեր
17-25]:
Ըստ քենսյան տեսակետի, «մակրոտնտեսական կայունություն նշանակում է արտաքին և
ներքին հավասարակշռության համադրում, որի
շնորհիվ պետք է լինին զբաղվածությունը,
տնտեսական աճ և ցածր գնաճ» [1, էջ 12]:
Մակրոտնտեսական կայունության մեկ այլ
բնորոշում է այն որպես «ամբողջական
առաջարկի և ամբողջական պահանջարկի միջև
որոշակի հավասարակշռություն» [3, էջ 56]:
Մակրոտնտեսական կայունությունը կարելի
է դիտարկել երկու տեսանկյունից՝ որպես
տնտեսական գործընթաց և որպես տնտեսական
վիճակ, որը թույլ կտա առավել ամբողջությամբ
բացահայտել դրա էությունն ու բովանդակությունը: Մակրոտնտեսական կայունությունը
որպես տնտեսական գործընթաց, տնտեսության
այնպիսի վիճակի ձեռք բերման գործընթացն է,
որը կարող է պահպանվել բավական երկար
ժամանակահատված՝ շնորհիվ տնտեսությանը
հատուկ կարգավորիչ մեխանիզմների:
Մակրոտնտեսական կայունության բնորոշումը որպես տնտեսության վիճակ այնքան էլ
ճիշտ չէ, քանի որ տնտեսության վիճակը
ստատիկ երևույթ է, իսկ մակրոտնտեսական
կայունությունը՝ դինամիկ է և պահանջում է
պետության միջամտություն՝ գործողություններ,
որոնք
կապահովեն
կայունության
ձեռք
բերմանը, այսինքն՝ հաշվի առնելով արտաքին
ցնցումները, ռիսկերը, ազդեցությունները և
դրանց հետևանքով խախտված մակրոտնտեսական կայունության պահպանման անհրաժեշտությունը:
Որպես
տնտեսական
հասկացություն՝
մակրոտնտեսական կայունությունը ներքին և
արտաքին սպառնալիքների պայմաններում
տնտեսական բավարար և բացարձակ կայունությունն ապահովելու և առավել նշանակալի
ներքին և արտաքին գործոնները հաշվի
առնելով՝ կայուն տնտեսական աճի ունակությունն ապահովող տնտեսական հարաբերությունների ամբողջությունն է: Այսպիսով որպես
տնտեսության կայունության կարևոր բնութագիր սահմանումներում առանձնապես ընդգծ-

վում է արտաքին գործոնների, այլ կերպ ասած՝
դրական կամ բացասական արտաքին շոկերի
ազդեցության պայմաններում տնտեսության
դինամիկ հարմարվելու փոփոխվելու, վերակառուցվելու, վերակազմակերպվելու ունակությունն ու կարողությունը:
Մակրոտնտեսական կայունության մեկ այլ
մոտեցում է այն որպես մակրոտնտեսական
հավասարակշռություն դիտարկելը: Այս մոտեցումը նեղացնում է «Մակրոտնտեսական
կայունության» հասկացության տնտեսագիտական բովանդակությունը: Հավասարակշռությունը կարող է դիտարկվել տվյալ պահին, իսկ
հաջորդ պահին արդեն չլինել: Իսկ երկարաժամկետ հավասարակշռությունը ավելի շատ
տեսական դրույթ է, հետևաբար մակրոտնտեսական կայունությունը կարող է գոյություն
ունենալ
նաև
առանց
երկարաժամկետ
մակրոտնտեսական հավասարակշռության:
Մակրոտնտեսական կայունության թեմային
անդրադարձել են նաև հայ տնտեսագետներ Կ.
Գրիգորյան, Գ. Ավագյանը, Ն. Կարապետյան և
Լ. Մխիթարյանը, ովքեր մակրոտնտեսական
կայունությունը համարում են պետական պարքի
կայունությունը: Ըստ նրանց պետական պարքը
կայուն է դրա բեռի նվազման կամ առնվազն
կայունացման համար անհրաժեշտ առաջնային
հաշվեկշիռը քաղաքական և տնտեսական
տեսանկյուններից իրատեսական է՝ պարտքի
ընդունելի ցածր վերաֆինանսավորման ռիսկերի
և տնտեսական աճի ներուժը չվնասելու
պայմաններում [4, էջ 36]:
Մակրոտնտեսական կայունությունը բնութագրող ցուցանիշները
Մակրոտնտեսական կայունության բնութագրման
տեսամեթոդաբանական
մոտեցումներում առանձնահատուկ ուշադրություն է
ցուցաբերում անմիջապես մակրոտնտեսական
կայունությունը բնութագրող չափանիշներին և
ցուցանիշների համակարգին:
Մակրոտնտեսական կայունությունը բնութագրող
ցուցանիշներ
ներկայացված
են
Եվրամիության մասին պայմանագրում (Treaty
on the Functioning of the European Union), որը
ստորագրվել է 1992 թվականին Մաաստրիխտ
քաղաքում
և
հաճախ
անվանվում
է
Մաաստրիխտյան պայմանագիր: Այս պայմանագրով սահմանվում են մակրոտնտեսական
կայունության
այն
չափանիշները,
որոնք
բավարարելու դեպքում միայն Եվրամիության
անդամ երկրները կարող են դառնալ եվրոգոտու
անդամ և ընդունել եվրոն՝ որպես ազգային
արժույթ [5, էջ 135]: Այդ չափանիշներն են.
1. Ցածր և կայուն գնաճ: Այն չպետք է
գերազանցի ուղենիշային ցուցանիշը, որը
հաշվարկվումէ որպես անդամ պետություններից
3 ամենացածր գնաճ ունեցող երկրների ՍԳԻ-
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ների մարզ միջին՝ գումարած 1,5 տոկոսային
կետ: Սակայն ԵՄ անդամ այն պետությունները,
որոնց ՍԳԻ ցուցանիշը զգալիորեն ավելի ցածր է,
քան Եվրոգոտու երկրների միջինը, չեն կարող
ներառվել 3 ամենացածր գնաճ ունեցող երկրների շարքում:
2. Ցածր երկարաժամկետ տոկոսադրույք,
որը անհրաժեշտ է կայուն գնաճային սպասումներ ձևավորելու համար: Նույնիսկ եթե ներկա
գնաճը ցածր մակարդակում է, երկարաժամկետ
բարձր տոկոսադրույքը վկայում է ապագա
բարձր գնաճային ռիսկի մասին:
3. Պարտք/ՀՆԱ հարաբերակցության ցածր
մակարդակ: Այս ցուցանիշը բնութագրում է
կառավարության ճկունությունը և կարողությունը հարկային եկամուտներն ուղղելու
ազգային տնտեսության խնդիրներին՝ արտաքին
պարտքը վճարելու փոխարեն: Բացի այդ,
պարտքի ցածր մակարդակը թույլ է տալիս ավելի
ճկուն հակաճգնաժամային ֆիսկալ քաղաքականություն իրականացնել, մեղմել ճգնաժամերի
ազդեցությունը և դիմակայել սպասվող ճգնաժամերին: Ըստ Մաաստրիխտի չափանիշների
պարտք/ՀՆԱ հարաբերակցությունը չպետք է
գերազանցի 60 տոկոսը:
4. Պետական բյուջեի փոքր պակասուրդը,
որը կանխումէ պետական պարտքի արագ աճը:
Ըստ Մաաստրիխտի չափանիշների այն պետք է
լինի ոչ ավել քան ՀՆԱ-ի 3 տոկոսը:
5. Փոխարժեքի կայունությունը, ինչը թույլ է
տալիս ներմուծողներին և արտահանողներին
մշակել երկարաժամկետ ռազմավարություն և
կրճատում է ներդրողների՝ փոխարժեքի հետ
կապված ռիսկերը:
2014 թվականի մայիսի 29-ի «Եվրասիական
տնտեսական միության» մասին պայմանագրի
63-րդ հոդվածով մակրոտնտեսական կայունության չափանիշներ են սահմանվում նաև
ԵԱՏՄ անդամ երկրների համար: Այդ չափանիշներն են՝
1. Պետական բյուջեի պակասուրդը, որը
չպետք է գերազանցի ՀՆԱ-ի 3 տոկոսը;
2. Պետական պարտքի ցուցանիշը, որը
պետք է փոքր լինի ՀՆԱ-ի 50 տոկոսից;
3. Սպառողական գների ինդեքսը, որը
չպետք է գերազանցի ԵԱՏՄ անդամ երկրներից
ամենացածր գնաճ ունեցող երկրի համապատասխան ցուցանիշը 5 տոկոսային կետից ավել
չափով:
Մակրոտնտեսական կայունությունը բնութագրող ցուցանիշների շարքում հաճախ նշվում
է նաև կայուն տնտեսական աճը: Մակրոտնտեսական
կայունության
ապահովումը
անհրաժեշտ է կայուն տնտեսական աճ համար,
հետևաբար վերջինս կարելի է դիտարկել որպես
մակրոտնտեսական կայունության հետևանք,
այլ ոչ թե այն բնութագրող ցուցանիշ: Այս

տեսանկյունից, անհրաժեշտություն է առաջանում գնահատել մակրոտնտեսական կայունությունը բնութագրող ցուցանիշների և տնտեսական աճի միջև փոխադարձ կապը: Թեև
տնտեսագետները հիմնականում միակարծիք են
այն հարցի շուրջ, որ վերոնշյալ ցուցանիշները
կարելի է կիրառել որպես մակրոտնտեսական
կայունությունը բնութագրող ցուցանիշների և
տնտեսական աճի փոխադարձ կապի վերաբերյալ:
Գնաճ. Գնաճը ոչ թե անկայունության
պատճառ է, այլ դրա ախտանիշն է, միևնույն
ժամանակ բարձր և անկայուն գնաճը կարող է
վատ լինել տնտեսական աճի համար: Տնտեսագիտական գրականության մեջ գերիշխող է այն
կարծիքը, որ կանխատեսելի և կայուն կամ
զգուշորեն աճող գների մակարդակը լավագույն
միջավայրն է կայուն և երկարաժամկետ տնտեսական աճի ապահովման համար: Այնուամենայնիվ, մասնագիտական գրականությունում
ներկայացվում են գնաճի և տնտեսական աճի
միջև գոյություն ունեցող կապի վերաբերյալ
տարաբնույթ մոտեցումներ: Ըստ Ֆիշերի,
տնտեսական աճի և գնաճի միջև բացասական
կապի փոխանցման մեխանիզն այսպիսին է՝
գնաճը նվազեցնում է ներդրումները, հետևաբար, նաև՝ արտադրողականության աճը, ինչը
վերջին հաշվով ազդում է տնտեսական աճի վրա:
Փոխարժեք. Իրական փոխարժեքի և
տնտեսական աճի միջև կապի վերաբերյալ
տնտեսագիտական գրականության մեջ հիմնավոր է համարվում այն կարծիքը, որ ազգային
արժույթի արժեզրկումը խթանում է տնտեսական ակտիվությունը՝ քանի որ ազգային
արտադրանքը արտաքին շուկաների համար
դառնում է ավելի էժան, արտահանման
ծավալները՝ ավելի մեծ, ինչն էլ խթանում է
հավելյալ արտադրության և արտահանման
կազմակերպումը: Սակայն, ըստ որոշ տնտեսագետների, արժույթի արժեզրկումը կարող է
աշխուժացնել
տնտեսությունը,
եթե
կան
չօգտագործված արտադրական գործոններ:
Հակառակ դեպքում արժեզրկումը կհանգեցնի
ներքին գների աճին:
Պետական պարտք. Ըստ տնտեսագետների մեծամասնության արտաքին պարտքը
ազդեցություն է ունենում տնտեսական աճի
վրա, սակայն, այդ ազդեցության ուղղության
վերաբերյալ կարծիքները տարբեր են: Արտաքին
ֆինանսական միջոցների ներգրավումը , որպես
տնտեսական աճի խթանման քաղաքականության միջոցառում, լայն տարաձայնությունների
առարկա է դարձել տնտեսագետների և
քաղաքականությունն իրականացնողների միջև:
Հիմնական խնդիրն այն է, թե արդյոք արտաքին
պարտքի ներգրավումը դրական է ազդում ՀՆԱի վրա, թե ոչ: Մի կողմից ներդասական և
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էնդոգեն աճի մոդելներում խոսվում է արտաքին
պարտքի դրական ազդեցության մասին՝ նշելով,
որ
արտաքին
ֆինանսական
միջոցները
նպաստում են կապիտալի կուտակմանը, և եթե
կապիտալի կուտակումը տանում է ներդրումների աճին, ապա պարտքի ներգրավումը
կունենա դրական ազդեցություն ՀՆԱ-ի աճի
վրա: Մյուս կողմից արտաքին պարտքի
ներկայացվում է որպես տնտեսական աճի
խոչընդոտող գործոն:
Եկամուտների
անհավասարություն.
Մակրոտնտեսական կայունության պահպանման համար, կարևոր է նաև բնակչության
եկամուտների
և
հետևաբար
սպառման
անհավասար բաշխվածության ցուցանիշը, որը
սոցիալական անհավասարությունը բնութագրող
տարր է: Անհավասարության կրճատում է
բնակչության զգալի հատվածի հասանելիությունը կրթական համակարգին, հետևաբար
բացասական է ազդում աշխատուժի կրթվածության մակարդակի վրա՝ նվազեցնելով արտադրողականությունը
և
տնտեսական
աճի
տեմպերը:
Այպիսով, ամփոփելով մակրոտնտեսական
կայությունը բնութագրող ցուցանիշները, դրանցից կարող ենք առանձնացնել հետևյալները.
1. Գնաճի մակարդակ
2. Իրական արդյունավետ փոխարժեքի
փոփոխություն
3. Պետական պարտք փոփոխությունը
4. Պետական բյուջեի պակասուրդ/ՀՆԱ
հարաբերակցություն
5. Բնակչության եկամուտների անհավասարություն
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Մակրոտնտեսական կայունությունը բնութագրող ցուցանիշների վերլուծությունը
Ուսումնասիրելով
մակրոտնտեսական
կայունության վերաբերյալ տարբեր տնտեսագետների մոտեցումները՝ պարզ դարձավ, որ
մակրոտնտեսական կայունությունը բնութագրող ցուցնիշներն են գնաճի մակարդակը,
իրական արդյունավետ փոխարժեքը, պետական
պարտքի փոփոխությունը, պետական բյուջեի
պակասուրդ/ՀՆԱ
հարաբերակցությունը
և
բնակչության եկամուտների անհավասարությունը:
Մակրոտնտեսական
կայունության
ապահովումը անհրաժեշտ է կայուն տնտեսական աճի համար, հետևաբար վերջինս կարելի է
դիտարկել որպես մակրոտնտեսական կայունության հետևանք, այլ ոչ թե այն բնութագրող
ցուցանիշ: Այս տեսանկյունից, անհրաժեշտություն է առաջանում գնահատել մակրոտնտեսական կայունությունը բնութագրող ցուցանիշների և տնտեսական աճի միջև փոխադարձ
կապը:
Գծապատկեր 1-ում ներկայացված է սպառողական գների ինդեքսի և տնտեսական աճի
փոփոխությունները ՀՀ-ում 2001-2020 թթ.
ընթացքում: Գծապատկերից երևում է, որ
Հայաստանում ուսումնասիրվող ժամանակահատվածում գները հիմնականում եղել են կայուն
մակարդակում և հենց այդ տարիներին էլ երկրի
տնտեսությունը կայուն զարգացել է: Սակայն
այն տարիներին երբ տնտեսությունը գտնվել է
ճգնաժամի մեջ, կարող ենք նկատել, որ գները
սկսել են ավելի արագ աճել(ինչպես եղել է 20092010 և 2020 թվականներին):
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ՍԳԻ, նախորդ տարվա դեկտեմբերի նկատմամբ(%)

Գծապատկեր 1. ՍԳԻ-ի և իրական տնտեսական աճի փոփոխությունը 2001-2020 թթ. [6]

Գծապատկեր 2-ում ներկայացված է
իրական արդյունավետ փոխարժեքի և իրական
տնտեսական աճի փոփոխությունը Հայաստանում 2001-2020 թվականների ընթացքում:
Ինչպես նախապես նշվել էր փոխարժեքի կուրսի
նվազումը նպաստում է տնտեսական աճին,
այնպես էլ գծապատկերի տվյալներից երևում է,

որ այն տարիներին երբ փոխարժեքը նվազել է
տնտեսական աճը արագացել է (ինչպես 20022003, 2011-2012, 2016-2017 թվականներին), իսկ
երբ փոխարժեքը աճել է տնտեսական աճը
դանդաղել է (ինչպես 2007-2008, 2014-2015 և
2020 թվականներին):
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Գծապատկեր 2. Իրական արդյունավետ փոխարժեքի և իրական տնտեսական աճի փոփոխությունը 2001-2020 թթ.
[10]

Գծապատկեր 3-ում ներկայացված է
Հայաստանի արտաքին պարտքի և տնտեսական
աճի փոփոխությունը 2001-2020 թվականների
ընթացքում: Գծապատկերի տվյալներից երևում
է, որ Հայաստանի կառավարությունը հիմնական
արտաքին պարտքը ավելացրել է ճգնաժամային
114.0 110.5 113.9
113.2

113.2
109.6

14000.0

113.7
106.9

12000.0

տարիներին՝ տնտեսության խորը անկումը
կանխելու համար: Այս առումով կարել է
ենթադրել, որ արտաքին պարտքի ներգրավումը
նպաստում
է
երկրի
տնտեսության
աշխուժացմանը և հիմքեր է ստեղծում հետագա
տնտեսական աճի համար:
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Գծապատեր 3. Արտաքին պարտքի և տնտեսական աճի փոփոխությունը 2001-2020 թթ. [7]

Գծապատկեր 4-ում ներկայացված է պետական բյուջեի պակասուրդ/ՀՆԱ և տնտեսական աճ ցուցանիշների փոփոխությունը 20012020 թվականների ընթացքում: Տվյալներից
երևում է, որ այն տարիներին երբ երկրի
տնտեսությունը գտնվել է կայուն վիճակում
պետական բյուջեի պակասուրդ/ՀՆԱ ցուցանիշը
նույնպես եղել է կայուն, երբեմն նույնիսկ
նվազել: Իսկ ճգնաժամային տարիներին պետական բյուջեի պակասուրդ/ՀՆԱ ցուցանիշը
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եկամուները նվազում են, իսկ պետական բյուջեի
պակասուրդ/ՀՆԱ ցուցանիշը ավելանում է:
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Գծապատկեր 4. Պետական բյուջեի պակասուրդ/ՀՆԱ և տնտեսական աճ
ցուցանիշների փոփոխությունը 2001-2020 թթ. [7]
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Գծապատկեր 5-ում ներկայացված է
բնակչության դրամական եկամուտները ըստ
տնային տնտեսությունների դեցիլային խմբերի
մեկ շնչի հաշվով միջին ամսական: Ինչպես
արդեն նշվել է բնակչության եկամուտների
անհավասար բաշխվածությունը բացասաբար է
ազդում տնտեսական աճի վրա, հետևաբար նաև
տնտեսության կայունության վրա: Բնակչության
դրամական
եկամուտների
10-րդ
դեցիլի
բնակչության եկամուտները բաժանելով 1-ին
դեցիլի բնակչության եկամուտների վրա 2004
թվականին ստացվում է 20,8, այսինքն 10-րդ
դեցիլի բնակչության եկամուտները 20,8 անգամ

գերազանցում են 1-ին դեցիլի բնակչության
եկամուտներին: 2019 թվականին 10-րդ դեցիլի
բնակչության եկամուտները 17.3 անգամ
գերազանցում են 1-ին դեցիլի բնակչության
եկամուտները: Ստացվում է, որ 2004-2019
թվականների
ընթացքում
բնակչության
եկամուտների անհավասար բաշխվածությունը
նվազել է: Ինչպես բնակչության եկամուտների
անհավասար բաշխվածությունն է ազդում
մակրոտնտեսական կայունության վրա, այնպես
էլ մակրոտնտեսական կայունության խախտումը
ազդում է որպեսզի բնակչությունը տարբեր
խբերի եկամուտների միջև ճեղքը մեծանա:
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Գծապատկեր 5. Բնակչության դրամական եկամուտները ըստ տնային տնտեսությունների դեցիլային խմբերի [8]

Հարկաբյուջետային քաղաքականությունը
որպես
մակրոտնտեսական
կայունության
ապահովման գործիք
Ինչպես արդեն նշվել է, մակրոտնտեսական
կայունությունը տնտեսության վրա ազդող
արտաքին շոկերի և ներքին անբարենպաստ
գործոնների
ազդեցության
պայմաններում
տնտեսության կայուն և հավասարկշռված
վիճակն է: Հասկանալու համար արդյոք
տնտեսությունը գտնվում է կայուն վիճակում՝
ուսումնասիրվում
է
տնտեսական
աճի
ցուցանիշը, քանի որ մակրոտնտեսական
կայունության խախտման դեպքում առաջին
հերթին խախտվում է հենց տնտեսական աճի
ցուցանիշը: Մակրոտնտեսական կայունությունը
բնութագրող ցուցանիշներ են նաև գնաճի
մակարդակը, փոխարժեքի փոփոխությունը,
պետական պարտքի մակարդակը, պետական
բյուջեի
պակասուրդ/ՀՆԱ
ցուցանիշը
և
բնակչության
եկամուտների
անհավասար
բաշվածության չափը:

Մակրոտնտեսական կայունության ապահովման գործում կարևոր տեղ է զբաղեցնում
հարկաբյուջետային քաղաքականության գործիքները: Տնտեսական անկման փուլում կառավարությունը նվազեցնում է հավաքագրվող
հարկային եկամուտների ծավալը և ավելացնում
է պետական ծախսերը՝ դրանով նպաստելով
տնտեսության հետագա խթանմանը: Իսկ
տնտեսության վերելքի փուլում կառավարությունը ավելացնում է հավաքագրվող հարկային
եկամուտների ծավալը և նվազեցնում պետական
ծախսերը՝ դրանով հետ պահելով տնտեսության
գերտաքացումից:
Մակրոտնտեսական կայունությունը բնութագրող ցուցանիշների վերլուծության արդյունքում պարզ դարձավ, որ Հայաստանում վերջին
երկու տասնամյակի ընթացքում մակրոտնտեսական կայունությունը խախտվել է 2008-2009 և
2020 թվականներին: Հասկանալու համար թե
ինչպես է Հայաստանի կառավարությունը
արձագանքել մակրոտնտեսական կայունության
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Գծապա
ատկեր 7. Պեետական բյուջջեի ծախսերի կառուցվածք
քը 2009 թվակկանին [9]

Գծապ
պատկեր 7-ում
7
ներ
րկայացված է
պետական
ն բյուջեի ծա
ախսերի կառ
ռուցվածքը 2009
2
թվականին
ն տնտեսակ
կան ճգնաժա
ամի ժաման
նակ:
Գծապատկ
կերից երևո
ում է, որ 2008
2
թվակ
կանի
հետ համեմ
մատած նվա
ազել է կրթո
ության (12 %)
% և
պաշտպան
նության (12 %) վրա կա
ատարված ծա
ախսերի տես
սակարար կշիռը
կ
և դրա
դ
փոխա
արեն

մեծ
ծացել տնտ
տեսական հարաբերո
ությունների
ի
ոլոր
րտում կատ
տարված պետական ծախսերի
ի
տես
սակարար կշիռը
կ
(14 %)):
2020 թվա
ականի տնտ
տեսական ճգնաժամը
ը
հիմ
մնականում պայմանավ
վորված էր կորոնավի-րուս
սային համ
մավարակի և Արցախա
աադրբեջա-նակ
կան պատե
երազմի տն
նտեսական հետևանք--
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ներով: Հասկանալոււ համար թե ինչպ
պիսի
հարկաբյոււջետային
քաղաքակ
է
կանություն
վարել կա
առավարությյունը ճգնա
աժամից դո
ուրս

ն ծախսերի
ի
գալլու համար 2020 թ. պետական
կառ
ռուցվածքը կհամեմատ
տվի 2019 թ. պետական
ն
ծախ
խսերի կառո
ուցվածքի հե
ետ:
Ընդ
դհանուր բնույթ
թի հանրային ծա
առայություններ
ր
Պաշտպանություն
ն

20%
%

Հաս
սարակական կարգ, անվտանգ
գություն և
դատ
տական գործոււնեություն
Տնտ
տեսական հարա
աբերություններ
ր

28%

Շրջ
ջակա միջավայր
րի պաշտպանո
ություն
Բնա
ակարանային շինարարություն
ն և կոմունալ
ծառ
ռայություններ
Առո
ողջապահություն

19%
8%
%
2%
6%

Հան
նգիստ, մշակույյթ և կրոն

1%
0% 7%

Կրթ
թություն

9%

Սոց
ցիալական պաշշտպանություն

Գծապատկեր 9. Պետական բյուջ
ւջեի ծախսերի
ի կառուցվածըը 2019 թվակա
անին [9]

Գծապ
պատկեր 9-ո
ում ներկայացված է 2019
2
թվականի պետական ծախսերի կառուցվա
ածքը:
Գծապատկ
կերից երև
ևում է, որ
ո
պետա
ական
ծախսերի մեջ ամենա
ամեծ տեսա
ակարար կշշիռը
ունի սոց
ցիալական պաշտպա
անության վրա

կատ
տարված ծա
ախսերը (277.9 %): Դրա
ան հաջոր-դում
մ է ընդհան
նուր բնույթ
թի հանրային
ն ծառայու-թյոււնների (19,66 %) և պաշշտպանությա
ան (19,4 %))
ոլոր
րտներում կատարված
կ
ծ ծախսերի
ի տեսակա-րար
ր կշիռը ընհա
անուր պետ
տական ծախ
խսերի մեջ:
Ընդհանուր բն
նույթի հանրային
ներ
ծառայությունն
Պաշտպանութ
թյուն

18%

Հասարակակա
ան կարգ, անվտ
տանգություն և
դատական գոր
րծունեություն
Տնտեսական հ
հարաբերություւններ

29%

Շրջակա միջա
ավայրի պաշտպ
պանություն
Բնակարանայի
ին շինարարութ
թյուն և կոմունա
ալ
ծառայությունն
ներ
Առողջապահություն

20%
8%
%

Հանգիստ, մշա
ակույթ և կրոն

2%
8%

0%
0% 7%
7

Կրթություն

8%

Սոցիալական պ
պաշտպանությյուն

Գծապա
ատկեր 10. Պետական բյուջջեի ծախսերի
ի կառուցվածք
քը 2020 թվակկանին [9]

Գծապ
պատկեր 10--ում ներկայ
այացված է 2020
2
թվականի պետական ծախսերի կառուցվա
ածքը:
Գծապատկ
կերի տվյալլներից երևո
ում է, որ 2019
2
թվականի հետ համե
եմատած 20020 թվակա
անին
մեծացել է պաշտպանության (20..5 %) ոլորտ
տում,
որը
հիմ
է
մնականում
պայման
նավորված
Արցախաա
ադրբեջանակ
կան պատ
տերազմով և
հետագա անվտագութ
ա
թյան երաշխ
խիքների ստե
եղծմամբ, առո
ողջապահոււթյան (7,8 %)
% և սոցիա
ալական պաշտ
տպանությա
ան (28,9 %)
% ոլորտներ
րում
կատարվա
ած ծախսերի
ի տեսակարա
ար կշիռներե
երը:
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administration,

Նոր հանրային կառավարման սկզբունքների հաստատումը քաղաքական զարգացման
գործընթացում
Աղաջանյան Մարտին Ա.
Երևանի պետական համալսարան, Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ, Հանրային
կառավարման բաժնի մագիստրոս (Երևան, ՀՀ)
martin1998yan@gmail.com
Ամփոփագիր. Վերլուծելով զարգացած երկրներում հանրային կառավարման բարեփոխումների ծրագրերը
հետազոտողները մշակել են նոր հանրային կառավարման համակարգ, որի հիմքում դրված է պետությունհասարակություն-մասնավոր հատված համագործակցությունը։ Քաղաքական զարգացման ներկա
գործընթացներում պետական համակարգի հիմնախնդիրերի լուծման համար մշակվել են սկզբունքների նոր
համակարգ, որը հնարավորություն է տալիս հաղթահարել նետված մարտահրավերները և ապահովել
քաղաքական համակարգի բնականոն զարգացումը։ Նոր հանրային կառավարման հայեցակարգի հիմքում
դրվեց տնտեսության, քաղաքացիական հասարակության և պետական կառավարման համակարգի
ինստիտուտների բնականոն գործառնումը՝ կարևորելով հանրային կառավարման համակարգի մարմինների
կողմից բարձրորակ ծառայությունների մատուցումը: Նոր հանրային կառավարման հայեցակարգի հիմքում
դրված են հետևյալ սկզբունքների արդյունավետ կիրառումը՝ մասնակցություն, ապակենտրոնացում,
ներկայացուցչական բյուրոկրատիայի գործունակության, նվիրվածության, պատրաստակամության և
նորարարական վերաբերմունք, նոր հումանիզմ: Այս սկզբունքների կիրառմաբ պետական կառավարման
համակարգի ինստիտուտները ձգտում են ապահովել իրենց գործունեության հրապարակայնությունը,
թափանցիկությունը՝ ժողովրդավարացնելով լիազորությունները, ապահովելով հանրային կյանքի որակի և
մակարդակի բարձրացում։ Հանրագումարելով զարգացած երկրներում նոր հանրային կառավարման
սկզբունքների ներդրման փորձը` կարող ենք փաստել, որ նոր հանրային կառավարման համակարգի
հաջողությունը կախված է հանրային ծառայություններ մատուցող, շահույթ հետապնդող և չհետապնդող
մարմիններում աշխատող ստորին օղակի վարչարարներից, որոնք կարևոր դեր են խաղում նաև
կառավարության գործունեությունում նոր հումանիզմի սկզբունքների ներդրման և դրանց միջոցով
հասարակության վստահության բարձրացման գործընթացում:
Հանգուցաբառեր` Նոր հանրային կառավարում, հանրային քաղաքականություն, նոր հումանիզմ,
վարչարարություն, սերունդների համերաշխություն, սոցիալական արդարություն, կատարողականի
կառավարում:

Установление принципов нового государственного управления в процессе
политического развития
Агаджанян Мартин А.
Ереванский государственный университет, факультет Международных отношений,
магистр кафедры Государственного управления (Ереван, РА)
martin1998yan@gmail.com
Аннотация. Анализируя программы реформ государственного управления в развитых странах, исследователи
разработали систему новую государственного управления, основанную на сотрудничестве государства,
общества и частного сектора. В современных процессах политического развития выработана новая система
принципов решения проблем государственного устройства, позволяющая преодолевать вызовы и обеспечивать
нормальное развитие политической системы. Концепция нового государственного управления основывается на
эффективной работе экономики, неправительственных организаций и государственных органов, подчеркивая
важность предоставления качественных услуг институтами государственного управления. Концепция нового
государственного управления основана на эффективном применении следующих принципов: участие,
децентрализация, эффективность представительной бюрократии, приверженность, готовность, инновационное
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отношение и новый гуманизм. Применяя эти принципы, институты системы государственного управления
стремятся обеспечить гласность и прозрачность своей деятельности, демократизируя свои полномочия,
обеспечивая повышение качества и уровня общественной жизни. Обобщая опыт внедрения новых принципов
государственного управления в развитых странах, можно констатировать, что успех новой системы
государственного управления зависит от администраторов низшего звена, работающих на государственной
службе, в коммерческих и некоммерческих организациях, которые также играют важную роль во внедрении
новых принципов гуманизма в деятельность правительства и тем самым в повышении доверия к ним со
стороны общества.
Ключевые слова: новое государственное управление, государственная политика, новый гуманизм, управление,
солидарность поколений, социальная справедливость, управление производительностью.

The public administration system, comprised of
multilevel relations, includes public administration
bodies, the private sector, and civil society. Public
administration is based on state, society, and private
sector partnerships, where each actor has an impact
on the effective functioning of the system.
In the 1970s and 1980s, a new approach to
public administration was formed within the
framework of the new public management. The
concept of new public management is based on the
effective operation of the economy, nongovernmental organizations, and governmental
agencies, emphasizing the importance of the
provision of high-quality services by public
administration institutions [1, pp. 100-117]. Thus,
the precondition for the development of the political
system was not the mechanical reform of the
traditional model of public administration but the
targeted transformation of the state, society, and
private sector cooperation, which is aimed at
overcoming internal and external challenges. The
concept of new public management is based on the
effective application of the following principles:
 participation,
 decentralization,
 the capability of representative bureaucracy,
 commitment, willingness, and innovative
approach,
 new humanism.
The new public management system ensures all
forms of participation while applying these
principles, as it guarantees the active involvement of
citizens in the affairs of government [2, pp. 201208]. Thus, in developed countries, reforms are
regularly carried out from above to establish and
effectively apply the principles of public
administration.
In
other
words,
public
administration bodies carry out continuous reforms,
taking into account the demand and supply of the
social market. In developing countries, meanwhile,
reforms are being carried out from the bottom. In
this case, the possibility of being tempted by
revolutions is much greater for the society, to which
the ruling circles of the state system must be able to
respond equally so that the society does not give in
to those temptations and finds itself in
marginalization.

Studying the political development processes in
post-Soviet countries, theorists of the "third wave"
concept of democratization began to develop
alternative ways to establish new public
management principles in post-Soviet countries in
order to overcome the crisis of political
development. At different stages of political
development, various reforms of the public
administration system have taken place, the results
of which are diverse and equivocal as the
implemented reforms are continuous in developed
countries and situational in developing countries.
The G8 countries re-analyzed the need to modernize
the institutions created in the decentralization
process and put forward new models for
streamlining the public administration system,
considering such political developments ineffective
[3, pp. 118-119]. The implementation of the new
public management principles presupposes the
quality
assurance
of
state
governance
democratization,
tolerance,
coexistence,
intergenerational solidarity, social dialogue, good
governance, and "new humanism" [4, pp. 445-456].
The structural domains of the new public
management are still being adjusted due to the
increase in living standards.
In the context of the new public management,
the following characteristics are paramount in the
radical reforms initiated in the field of
administration:
1. In new public management, it was necessary
to focus on achieving results, not adapting to
the situation.
2. The new public management must take
advantage of market competition in the
provision of goods and services in order to
ensure outcomes. In this process, state agencies
should at first reorganize to function similarly
to private organizations that make money by
selling goods and services.
3. In the new public management, effective
market relations address the needs of the
citizens, who are treated compassionately by
implementing stress management,
4. The government pursues a secure policy of
providing public goods and services, so it
"manages" and not "steers." Furthermore,
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governments, in conjunction with non-profit
organizations and agencies, pursue a security
policy that combines the interests of both
themselves and other actors.
5. The government should respond equally to
emerging changes without clinging to a preadopted agenda. With these considerations in
mind, some principles of traditional
administration
(centralized
employee
management, hierarchical staff management,
elaboration of financial estimates, auditing of
accounts, agency funds distribution) are no
longer intended to provide and evaluate results.
6. New public management as a result of the
modernization of society is more flexible,
relying on citizens’ innovative and initiative
characteristics [5, pp. 22-74].
Thus, some provisions of this new approach to
public administration are the result of the normal
development of society. In this respect, the
approaches of Plato, Hobbes, Machiavelli,
Jefferson, as well as the public and state governance
theorists, who have developed the "golden rule" of
governance in the relations of revolution and
counter-revolution, center and periphery, hero and
antihero, elites and masses, are remarkable. This
golden rule implies that the public interest is the
common good. The public interest realization forces
decision-makers to adopt effective and efficient
public policies guided by intergenerational
solidarity, social dialogue, and competitive
participation. Taking these principles as a starting
point, Herbert Kaufman views them as a mechanism
of establishing representation, political neutrality,
competence, and executive leadership. In Kaufman's
approach, the aforementioned values are at the
forefront of the various periods of new public
management [6, p. 296].
New public management presupposes better
(more efficient or more economical) governance, as
it is based on the social justice concept [7, pp. 488520]. The social justice-seeking process provides a
practical normative basis for public administration.
Like other eternal values, social justice creates new
forms of security, ensures the spread of humanistic
observations, promotes public health, as well as
satisfies various social needs. In fact, if classical
public administration answers the following
questions: how to offer more diverse or quality
services using existing resources (efficiency), or
how to maintain the level of services using less
money (savings), then the new public management,
including the first two questions, works within the
framework of the following question: does this
service contribute to the promotion of social justice?
The tendency of the new public management for
social justice presupposes a strong administrative or

executive government. The policy-making power of
the existing administrative departments in public
administration systems is constantly growing and
being assessed [6, p. 297].
On this account, the new public administration
effectively enhances competition and efficiency,
thus initiating a process in which public policy,
expanding its scope, includes the provision of
services, the award of tax rebates, and credit
guarantees to taxpayers, regardless of their level of
solvency. It should be emphasized that the success
of the public administration system mainly depends
on lower-level administrators working in public
service rendering, for-profit or not-for-profit
organizations, summarizing the experience of
introducing new public management principles in
developed countries. The lower-level administrators
also play a central role in introducing new
humanism principles in the functioning of the public
administration system and in the process of raising
public confidence through them. According to the
new humanism, public policy enables the citizens to
respond to the challenges of the time through
continuous education and self-education; and
preserve their identity from mechanical assimilation,
subjugation, submission, social and psychological
poverty.
The new public management develops
variables such as good governance, advocacy,
leadership responsibility, and transition to
constitutionality. The above-mentioned values have
been considered as the basis of humanism subject to
various interpretations since the Renaissance. In
other words, it is a common value system that
ensures the progress of human existence and
ontology.
In the 21st century, traditional humanism is
complemented by a new humanism, which by its
standards aims to solve the problem of social
justice, which is systemically important for the
existence and development of humanity. This
expresses the innovative nature of the new
humanism as hitherto the humanistic ideological
conceptions were not directly aimed at the selfpreservation of the global society by eliminating the
existing threats through its systematic activity and
result evaluation management. Changes in the world
require mutual understanding, the conditions
necessary for peace, in other words, the
development of a new humanism, which is not only
theoretical but also practical, focused not on the
search for values but the implementation of concrete
development programs and their visible results. To
be a humanist today means to adopt the traditional
knowledge of the field in the modern world, which
is an ongoing process. The humanistic ideology
presupposes a common set of values of ontology,
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making individuals part of a whole society, a
member of a community where social justice,
mutual respect, knowledge of community values,
cooperation, new unity prevail. This new humanism
presupposes an understanding of the environment,
understanding the effects of climate change
(droughts, desertification, rising water levels, etc.)
on millions of people, reaching out to those in need
of emergency assistance [8, pp. 8-10]. That is why
the new humanism presupposes the construction of
bridges in the north-south and west-east direction,
which will contribute to the global community
formation, including the provision of competitive
education, the promotion of network scientific
cooperation, and the dissemination of information
technologies for the exchange of ideas.
All this presupposes the development of a statebuilding culture. The experience of decentralization
and local government reform in the former socialist
states shows that there are still administrators of the
"Perestroika" era in the field of governance. A
generational change is indeed taking place, but the
spirit of Soviet bureaucracy in the administration
has not yet disappeared. After the collapse of the
Soviet Union, a network of high-ranking national
and local government officials and public
administrators governed the newly independent
government system. In fact, the first generation of
new democrats collaborated with the nomenclature,
which had real decision-making power and a
function of accountability to the citizens was
superficial. In the context of the democratic
transition, when new administrators emerged, the
Soviet nomenclature, using existing connections and
acquaintances, integrated into a socially innovative
area. It defended the process of liberal-democratic
reform while also advocating the establishment of
new public management principles.
Strengthening democratic structures, the rule of
law, respect for human rights, and fundamental
freedoms are the basic principles of EU-Armenia
relations. The political crisis following the 2008
presidential election underscores the strengthening
of the democratization process and the adoption of
European values in Armenia's political system and
governance. Decent progress towards the principles
and values of democracy, the rule of law, and
respect for human rights are central preconditions
for improving contractual relations within the
framework of the Eastern Partnership. Improving
the rule of law and good governance, reducing
corruption, and strengthening state institutions can
contribute
to
socio-economic
development,
including
Armenia's
investment
climate
amelioration.
Improving public financial management is a
chief element in ensuring public administration

effectiveness and efficiency, which increases
transparency and public accountability at all levels
of government and secures the potency of the fight
against corruption. Progress in public financial
management is one of the preconditions for
budgeting. The democracy strengthening should be
accompanied by the subsequent promotion of the
citizens' rights and participation in decision-making
and the establishment of greater state control over
state structures at all levels. The EU support will
assist in further promotion of freedom of speech and
freedom of the press while also improving the
electoral processes [9, p. 13]. It is noteworthy that
good governance is considered in the UN
Development Programmes 1995-1996 as an
overcoming factor in the political development
crises. In order not to re-enter the crisis of political
development, it is necessary to conduct resultsbased management in the areas of new public
management, planning the systemic operation of
security policy.
Thus, by applying the new public management
principles, the public administration system seeks
not only to democratize its legislative powers by
ensuring accountability and transparency but also to
influence political decision-making with a view to
improving the quality of public life. The complex
set of these actions is carried out for the purpose of
ensuring effectiveness and efficiency of public
policy, in which the interested citizens consciously
pursue the establishment of the principles of good
governance: participation, transparency, justice,
control, results-based management, strategic
foresight.
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Текущая реализация и ожидания выполнения стратегии территориального развития
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Аннотация. Государственная территориальная политика, осуществляемая в Республике Армения, основана на
стратегии территориального развития, которая определяет основные направления, цели и видение развития
территориальных единиц Республики Армения на 2016-2025 годы. Стратегия, разработанная для обеспечения
сбалансированного территориального развития территориальных единиц (десяти регионов) Республики
Армения, также определяет четко измеримые, конкретные критерии и индикаторы, которые гарантируют, что
стратегия может считаться реализованной. В армянской экономической литературе мало исследований,
посвященных текущему состоянию выполнения стандартов, установленных в стратегии территориального
развития, но необходимость острая. Проведенный в статье анализ направлен на восполнение этого пробела, в то
же время в статье излагаются ожидания от выполнения критериев, выявляются существующие проблемы, а
также намечаются определенные решения.
Ключевые слова: территориальное развитие, стратегия, территориальная политика, территориальные
единицы, асимметрия, стратегическое управление

ՀՀ 2016-2025 թվականների տարածքային զարգացման ռազմավարության ընթացիկ
կատարողականը և կատարման սպասումները
Բադադյան Գագիկ Զ.
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան,
կառավարման ամբիոն, ասպիրանտ (Երևան, ՀՀ)
gagikbadadyan@gamil.com
Ամփոփագիր՝ Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացվող պետական տարածքային քաղաքականությունը հիմնված է տարածքային զարգացման ռազմավարության վրա, որով սահմանվում են Հայաստանի
Հանրապետության տարածքային միավորների՝ մարզերի 2016-2025 թվականների զարգացման հիմնական
ուղղությունները, նպատակները և տեսլականը: Հայաստանի Հանրապետության տարածքային միավորների՝
թվով տասը մարզերի համաչափ տարածքային զարգացման ապահովման համար մշակված ռազմավարությամբ
սահմանված են նաև հստակ չափելի և կոնկրետ չափանիշներ ու ցուցանիշներ, որոնց ապահովմամբ է, որ
հնարավոր է համարել ռազմավարությունը կատարված: Հայաստանյան տնտեսագիտական գրականությունում
սահմանված չափանիշների ընթացիկ կատարման վիճակը ուսումնասիրող հետազոտությունները սակավաթիվ
են, բայց անհրաժեշտությունը՝ հրատապ: Հենց այդ բացը լրացնելուն է ուղղված հոդվածում կատարված
վերլուծությունը, որով նախանշվել են չափանիշների կատարման սպասումները, արձանագրվել են առկա
խնդիրները, ինչպես նաև տրվել են լուծման որոշակի ուղիներ:
Հանգուցաբառեր. տարածքային զարգացում, ռազմավարություն, տարածքային քաղաքականություն,
տարածքային միավորներ, անհամաչափություն, ռազմավարական կառավարում

Introduction: Proportional territorial development is one of the most important components of
the socio-economic development of any country.
Therefore, the implementation of territorial policy is
objectively imperative for each country. The
Republic of Armenia is no exception in this regard.

Moreover, the territorial policy in Armenia is built
in accordance with the principles of strategic
management. The RA territorial development
strategy for 2016-2025 defines the RA territorial
development mission, vision, priorities, goals and
criterias for the implementation of the strategy.
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However, the existence of a strategy is another
matter, and its effective implementation is a
completely different matter. The implementation of
the strategy implies the fulfillment of the criterias
that ensure its implementation. A key factor in
ensuring the effectiveness of territorial policy in this
regard is the ongoing monitoring of the
implementation of the criterias under consideration,
which will enable the achievement of the objectives
set by the current strategy. And the research
conducted in the article is aimed at solving that
problem.
Literature review: There are many foreign
and Armenian researches on the introduction of
territorial development, its symmetry, as well as the
principles of strategic management in the process of
territorial development. Foreign researchers such as
Valdaliso and Wilson have highlighted the
importance of the problem. According to their work
on
territorial
competitiveness
development
strategies, any country needs to develop a territorial
development strategy that focuses on building
sustainable competitive advantages [17, p. 2]. A
territorial development strategy is a public
governance strategy in nature, which, according to
Bryson and George, can be defined as a concrete
approach to aligning the aspirations and capabilities
of NGOs or other entities to achieve goals and
create public value [16]. Moreover, according to van
der Zwet, Butcher, Ferry, McMaster, and Miller, the
territorial development strategy is defined as a longterm development action plan that aims to reduce
persistent inefficiencies in specific territorial units
[18, p. 3]. The need to develop an effective policy of
territorial development was also touched upon by a
number of Armenian researchers, moreover, they
mostly focused on issues, which are mostly
attributable to the Republic of Armenia. In
particular, Tadevosyan, Hakobyan, Galoyan,
Kesoyan, Sargsyan, Aghajanyan and Ohanyan
stated that the lack of a clear and effective regional
policy is a significant reason for the disparities in
the territorial development of the Republic of
Armenia [14, p. 7], and Tigranyan, Vardanyan,
Avagyan, Grigoryan and Tigranyan defined the
solution of the problem by developing and
implementing a spatial economic development
strategy [15, p. 4].
However, almost no studies have been
conducted by Armenian researchers trying to
analyze the level of fulfillment of the criterias
determining the implementation of the territorial
development strategy in Armenia, as well as their
role in the process of ensuring balanced territorial
development. This is the gap that the article will try
to fill.

Research methodology: Methods and tools
such as dynamic and structural analysis,
extrapolation, predictions with the least squares
method, trend analysis, comparative analysis,
induction, deduction, analogy, etc. were used in the
research.
The official publications of the Statistical
Committee of the Republic of Armenia were mostly
the informational basis for the research.
The information was mostly obtained from the
following two publications: "Regions of the
Republic of Armenia and the City of Yerevan in
Numbers", as well as "Small and Medium
Enterprises in the Republic of Armenia". The study
period was chosen in accordance with the
requirements of the strategy. In particular,
depending on the criteria requirements of the
strategy and the level of information available for a
specific period, the study considered indicators
attributable to the period covering 2014-2020. The
indicators in the analysis are mainly presented
graphically. All calculations presented in the
research (coefficient, percentage, deviation, etc.)
were completely performed by the author.
It should also be noted that certain legal
regulations were also essential for the
implementation of the analysis. In particular, the
Annex to Protocol Decision No. 29 of the
Government of the Republic of Armenia of July 29,
2016 and the Annex to Protocol Decision No. 47 of
July 9, 2017 of the Government of the Republic of
Armenia were studied. These annexes are
respectively the Territorial Development Strategy of
the Republic of Armenia for 2016-2025 and the
Operational Program for Territorial Development of
the Republic of Armenia for 2018-2020.
The
analysis
was
summarized
with
conclusions, as well as some suggestions that can
help improve the approaches adopted to solve the
existing problems in the field.
Analysis: The territorial policy of the Republic
of Armenia is based on the principles of strategic
management, which are mostly focused on the
implementation of such goals as:
1. Increasing competitiveness in all regions,
2. Ensuring a high level of symmetry in the
areas,
3. Improving territorial development policies
and practices in the planning and
implementation processes [1, point 1.2].
The mission of the current territorial strategy of
the Republic of Armenia is to provide a series of
interconnected incentives to all regions of Armenia
in order to increase competitiveness based on
potentials and ensure socio-economic balance
between all regions. [1, point 5.1]: In other words,
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through strategy, conditions must be created that
will eliminate the disparities of territorial
development at the regional level, create
competitive advantages for those territorial units and
increase competitiveness. The desired state of
implementation of the strategy through the
implementation of this mission is reflected in the
vision, according to which growth will be activated
in all regions of the country, proportionality and
stability will be ensured [1, point 5.2].
However, one of the most important features of
strategic management is that in addition to defining
the mission, vision, goals and actions, it is also
necessary to set specific criterias by which the
strategy can only be considered fulfilled. From this
point of view, the RA territorial development
strategy is not an exception.
According to the RA Territorial Development
Strategy 2016-2025, from a strategic point of view,
the success of the RA Territorial Development is
assessed on the basis of three general, but clearly
defined and measurable indicators, these criterias
are:
1. In 2017, the Republic of Armenia will have
a common Territorial Development Operational
Program for the implementation of territorial
development policy, which will be the basis for
the preparation of budget programs and
receiving budget support from external sources
for the purposes of territorial development.
2. As of 2025, the GDP per capita in each
region will exceed 60% of the national average
GDP per capita, and no more than 30% of the
population of the regions will be below 70% of
GDP per capita.
3. By 2025, the number of people with
secondary vocational and higher education,
number of people formally employed in nonagricultural sphere and the number of active
enterprises in all regions will increase by at
least 10% compared to 2014 [1, point 5.2].
In this part of the article, an attempt will be
made to analyze the current state of implementation
of these criterias in order to understand what is the
current level of implementation of the territorial
development strategy in Armenia, and what
performance can be expected by the end of the
strategy in 2025.
The first criterion for the implementation of the
RA Territorial Development Strategy 2016-2025
refers to the existence of operational territorial
development programs. In particular, it has been
determined that in 2017 Armenia will already have a

similar program. Formally, this criterion has been
fully met, as Protocol Decision No. 47 of the
Government of the Republic of Armenia of
November 9, 2017 approved the Operational
Program for Territorial Development of the
Republic of Armenia for 2018-2020, which is
considered the first consolidated program for
territorial development of the Republic of Armenia
aming to consolidate interventions under strategic
directions [2, point 1.3]. But in this context, the
problem is a little different: Any strategy can be
implemented by implementing at least two
operational plans, otherwise, if it is possible to
achieve strategic goals with only one plan, then the
meaning of the strategy is questioned. But it is
already obvious that only with the implementation
of the operational plan for 2018-2020 it is
impossible to solve the problems of the territorial
development of the Republic of Armenia, therefore,
the implementation of the strategy covering a longer
time lag is mandatory. In order to ensure the
implementation of this strategy, it is also necessary
to develop several operational programs that cover
the entire duration of the strategy, the requirements
of which are not formulated in the current strategy.
It has only been determined that it is necessary to
have an operational plan in 2017. This program was
approved in 2017, but starting from 2021, there is
no other territorial development operational program
in Armenia. In other words, the standard of the
strategy has been met, but the existence of complete
programs to ensure the implementation of the
strategy is left within the intentions of the current
government, which is not an acceptable situation,
which is also evidenced by the fact that there is no
operational plan at the moment. It is necessary to
define the requirement for the development and
implementation of operational plans that ensure the
whole process of the strategy. It should be noted that
the implementation of such a change is justified
from the point of view of strategic management, as
the variability of the modern world has led to an
increase in the degree of adaptability of strategic
management mechanisms.
The next criterion, according to the defined
strategy, refers to GDP per capita. According to the
RA Territorial Development Strategy, there is a goal
to increase the GDP per capita to at least 60% of the
national average of GDP per capita in each region
by 2025. This indicator of the RA regions for 2019,
ie at the end of the 4th year of the strategy
implementation, is presented in Figure 1.
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Figure 1. RA regional GDP per capita and republican GDP per capita in 2019 [3]

Looking at Figure 1, it becomes clear that as of
January 1, 2020, the standard set by the RA 20162025 Territorial Development Strategy, related to
the minimum relative GDP per capita, was met in
only 6 out of 10 regions of Armenia. That is, problems with meeting this standard currently exist in
40% of the regions. What is more worrying, however, is that the ratio of these indicators of the regions
with the highest and lowest GDP per capita is
around 2.6. This means that, on a level playing field,
even if the standard set by the strategy was met in
all regions, the problems of balanced territorial development would still not be solved, as the provision of a minimum threshold does not yet ensure
proportionality. This assertion is also supported by
the fact that the RMSE / mean ratio of the observed
series was about 32%, in other words, the deviation

from the mean is quite large. As a result, we can
conclude that there is a problem with the definition
of this criterion too: It was necessary not only to set
a minimum threshold of the ratio of regional GDP
per capita / Republican GDP per capita, but also a
maximum, thus ensuring growth and proportion at
the same time. That is, unlike the first criterion, in
this case both the performance is not guaranteed and
the standard is not set in the best way.
In addition to the fact that the standard set was
not met as of January 1, 2020, it is also important to
understand what the trends are in this indicator, only
then it will be possible to assess whether the
standard will be met by the end of the strategy or
not. For this purpose, we will present the already
studied indicator in dynamics for 2016-2019 (Figure
2).
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Figure 2. RA regional GDP per capita and Republican GDP per capita in 2016-2019 [3; 4; 5; 6]

From the data of Figure 2 it becomes obvious
that in 7 out of 10 regions of Armenia the observed
index has a tendency to decrease. Moreover, these
trends are quite stable, as in 5 of the cases the
deviation from the trend is quite small, as the R2
index in these cases exceeds 0.5. It is only in three
cases that the trend of changing of the index curves
in a positive way, but in all three cases the deviation
of the actual indicators from the trend is quite large,
that is, in the case of these three regions it is
impossible to predict a definite growth. These re-

sults of the study give grounds to conclude that the
full implementation of the standard under discussion
in Armenia by 2025 is not very realistic.
The second criterion of the RA Territorial
Development Strategy for 2016-2025 also has a
second component, according to which the GDP per
capita of the regions should be less than 70% of the
national GDP per capita for no more than 30% of
the population of the regions. The corresponding
performance for this criteria is presented in Figure 3.
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Examining the indicators of Figure 3, it
becomes clear that as of January 1, 2021, in the case
of 7 out of 10 regions of Armenia, the GDP per
capita was less than 70% of the same national
indicator, which is the worst result of the whole
period of the current strategy. Moreover, if we
present the performance through the indicator
required by the standard, it will become clear that
instead of 30%, in the case of 66% of the RA
regional population, we have a result lower than the
required indicator. In this case, the result is the
worst since 2016 and is far from the set standard.
Thus, it becomes clear that the probability of
complete performance for both components of the
second criterion is quite small.
The third criterion for achieving the goals set
by the RA 2016-2025 Territorial Development
Strategy is the following: As of 2025, the number of
people with secondary vocational and higher
education in all regions, the number of those
formally employed in the non-agricultural sector,
and the number of active enterprises will increase by
at least 10% compared to 2014. This formulation of
the standard already has problems, in particular, it is

unclear why the comparative basis for the
implementation of the 2016-2025 strategy was set in
2014 and not in 2015.
Let us now turn to the possible performance of
these indicators. There is no public data on the
number of people with secondary and higher
education at the regional level, however, in order to
identify possible trends, in this section of the study
we will present the trends of change in the number
of graduates of vocational and higher education
institutions. Of course, the observed indicator is not
directly related to the set criterion, however, it can
give some ideas about the possible expectations. As
this indicator is compiled at the regional level based
on the data of educational institutions operating in
the regions, but in practice the residents of the
regions also receive education in Yerevan (this is
evidenced by the fact that about 77% of the
graduates of 2019 are graduates of educational
institutions operating in the city of Yerevan), we
consider it necessary to refer only to the tendencies
of changing that index at the national level. The
corresponding indicators are presented in Figure 4.

28000
27000
26000

27280

26713

25000

R² = 0.27

24951

24000
23000
22000
21000
20000
19000
2013

21606

21546

2018

2019

20753
2014

2015

2016

2017

2020

Figure 4. Number of graduates of secondary vocational and higher education institutions of the Republic of Armenia in
2014-2019 [3; 4; 5; 6; 7; 8; 9]

It is obvious from the data of Figure 4 that the
number of graduates of secondary vocational and
higher education institutions in Armenia has a
decreasing tendency, moreover, that number has
only been decreasing since 2016. The tendency of
such a decline in other equal conditions gives
grounds for questioning the possible fulfillment of
the established criterion, as the decrease in the
number of graduates creates a situation when the
number of citizens with the educational degrees in
question may decrease or not increase by at least
10%. If such a situation is registered in the Republic

of Armenia, then it becomes practically impossible
to ensure the standard in all the regions of the
Republic of Armenia. Therefore, to unequivocally
expect that the standard under discussion will be
met in 2025 is not an acceptable approach.
The next criterion refers to the change in the
number of people employed in the non-agricultural
sector, in particular, it is expected that in 2025 in all
regions of Armenia this number will increase by
10% compared to 2014. This indicator and the
trends for its change are presented in Figure 5.
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It is clear from the data in Figure 5 that as of
January 1, 2020, in the case of 8 out of 10 regions of
the Republic of Armenia, the standard set by the
strategy is fully met. Moreover, in case of making a
linear dependence forecast based on the method of
least squares, it becomes clear that the criterion set
in 9 out of 10 regions will be met (see Figure 5,
extrapolated trend), and the quality of those
forecasts is quite high, as in 7 cases out of those 9
regions the distance of the actual indicators from the
constructed trend is quite small. In other words, this

is the only one of the discussed criterias, when in
2025 a full implementation can be registered.
Now let's refer to the last sub-criterion defined
by the strategy, according to which the number of
active enterprises in all regions of Armenia should
increase by 10% by 2025 compared to 2014. Public
statistics on this indicator at the regional level have
been conducted only since 2017, so we will study
only the indicators for 2017-2020, which are
presented in Figure 6.
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Examining the data, it becomes clear that even
in the case of January 1, 2021, compared to January
1, 2018, there was a large amount of overperformance, in particular, instead of a 10% increase, at
least 27% cumulative growth was recorded in all
regions. Such a situation gives grounds to claim that
in 2025, compared to 2014, the parameters of this
criterion will undoubtedly be fully met.
Conclusions: Summarizing the performance
analysis of the vision assurance criterias set by the
Territorial Development Strategy of the Republic of
Armenia for 2016-2025, we can make the following
conclusions:

1. The criterias for measuring the performance
of the RA Territorial Development Strategy are not
defined in accordance with the goals set by the
strategy. In particular, in stratefy there is a
requirement to have a territorial development
operational plan for 2017, but it is not stipulated that
operational plans should be developed for the entire
duration of the strategy. This omission contradicts
the principle of strategic management hierarchy. In
addition, the thresholds of the indicators in the
criteria set by the strategy do not allow to ensure the
implementation of such a priority as ensuring a high
level of symmetry of development in the territories,
as the definition of minimum thresholds does not
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provide symmetry, as evidenced by actual
indicators.
2. The minimum thresholds for GDP per
capita are not met for both components of the
standard. Moreover, the current situation mostly
leads to deterioration. In this case, it is difficult to
expect full implementation in this regard at the end
of the implementation of the strategy. The problem
with this criterion goes deeper: The observed
indicator is the most key characteristic of socioeconomic development, it contains much wider
information than other indicators, but in the
Republic of Armenia the relative tendencies of the
indicator at the regional level are negative, and the
results are deeply differentiated. That is, balanced
territorial development is difficult to predict with
these levels and trends of the index under
discussion.
3. The situation is generally acceptable in
terms of the number of people employed in the nonagricultural sector, those with secondary vocational
education and higher education, as well as the
number of current businesses, but the impact of this
situation does not seem to materialize in the
indicators set by Criterion 2. In this case, the direct
connection of the indicators defined as a criterion
with the vision defined by the strategy is questioned.
Thus, the situation characterizing the
implementation of the RA Territorial Development
Strategy is not the most effective, there are
problems with both content and formal
requirements. Therefore, it is indisputably necessary
to change the existing approaches. This
transformation should be expressed in the form of
the adoption of the principle of strategic
management adaptability: It is necessary to consider
the strategy separately from the document as a tool
through which sectoral issues should be solved,
otherwise it will become a classic legal act without
using the opportunities provided by it during the
process of management. However, it should be
noted that the presence of a strategic management
system in the problem-solving process is already a
significant enough positive phenomenon.
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Абстракт. В настоящее время финансовое поведение населения является популярной темой в финансовой
литературе. В эмпирических исследованиях в основном обсуждаются детерминанты финансового поведения,
взаимосвязь между ними. Для сбора данных анализа в Армении был проведен опрос, объем выборки N = 511
(после очистки). Хотя в литературе упоминается множество детерминант финансового поведения, в данной
статье в качестве независимых переменных были выбраны финансовый стресс, финансовая грамотность и
финансовая удовлетворенность, а в качестве зависимой переменной — финансовое поведение. С одной
стороны, анализ показал, что финансовый стресс не оказал существенного прямого влияния на финансовое
поведение, с другой стороны, он оказал существенное влияние на финансовое поведение, опосредованное
финансовой удовлетворенностью. Финансовый стресс оказал значительное влияние на финансовую
удовлетворенность, взаимосвязь была отрицательной. И финансовая грамотность, и финансовая
удовлетворенность оказали значительное влияние на финансовое поведение, и взаимосвязь была
положительной. Полученные результаты могут быть полезны населению, финансовым учреждениям,
финансовым консультантам, частному сектору, разработчикам экономической политики.
Ключевые слова: финансовое поведение, финансовый стресс, финансовая грамотность, финансовое
удовлетворенность, структурная модель (SEM).
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Abstract. Currently, financial behavior of population is popular topic in finance literature. Empiric studies mostly
discuss the determinants of the financial behavior, the relationship between them. To compile analysis data, a survey
was conducted in Armenia, sample size N=511 (after cleaning). Although there are many determinants of financial
behavior mentioned in literature, in this article, financial stress, financial literacy and financial satisfaction were chosen
as independent variables and financial behavior as a dependent variable. On the one hand, the analysis proved that
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financial stress had no significant direct impact on financial behavior, on the other hand it had significant impact on
financial behavior mediated by financial satisfaction. Financial stress had significant impact on financial satisfaction,
the relationship was negative. Both financial literacy and financial satisfaction had significant impact on financial
behavior, and the relationship was positive. The obtained results may be of use to people, financial institutions, financial
advisors, private sector and economic policymakers.
Keywords: financial behavior, financial stress, financial literacy, financial satisfaction, structural model (SEM).

Բնակչության ֆինանսական վարքագիծը
ֆինանսների վերաբերյալ մասնագիտական
գրականության
ամենաքննարկվող
հիմնախնդիրներից է: Ֆինանսական վարքագծի բարելավումը կարող է նպաստել մարդկանց բարեկեցությանը: Բնակչության կամ տնային տնտեսությունների
վարքագծային
ֆինանսների
մասին
էմպիրիկ
հետազոտություններում
առավել շատ դիտարկվում են դրանց վրա ազդող
գործոնները ու ազդեցության չափը: Բացահայտելով ֆինանսական վարքագծի վրա ազդող
գործոններն ու դրանց ազդեցության ուղղությունները՝ հնարավոր է դրանց մեծությունների
փոփոխության միջոցով ազդեցություն ունենալ
բնակչության ֆինանսական վարքագծի վրա,
ֆինանսական վարքագիծը հաշվի առնելով՝
իրականացնել ավելի իրատեսական ֆինանսական պլանավորում՝ միկրոմակարդակում (այդ
թվում`
ֆինանսական
ինստիտուտներում),
տնտեսական քաղաքականության մշակում՝
մակրոմակարդակում: Բնակչության ֆինանսական վարքագծի վրա ազդող գործոնները կամ
դրա որոշիչները (դետերմինանտները) կարելի է
տարանջատել մակրոտնտեսականի և միկրոտնտեսականի: ՀՀ-ում բնակչության ֆինանսական վարքագծի մակրոտնտեսական որոշիչների
վերաբերյալ
վերլուծությունները
առավել
մանրամասն կարելի է գտնել նշված հոդվածներում [1; 5], իսկ սույն հետազոտությունը
կենտրոնացած է միկրոտնտեսական գործոնների վերլուծության, դրանց՝ ֆինանսական
վարքագծի վրա ազդեցության գնահատման
վրա: Բազմաթիվ են այն միկրոտնտեսական
գործոնները, որոնք ազդում են մարդկանց
ֆինանսական վարքագծի վրա, դրանցից կարելի
է առանձնացնել ֆինանսական գրագիտությունը, ֆինանսական բավարարվածությունը,
ֆինանսական վերաբերմունքը, ֆինանսական
վերահսկողությունը, ֆինանսական սթրեսը և
այլն [2; 10; 13; 14; 16]: Վերլուծության նպատակով բնակչության ֆինանսական վարքագծի
վրա ազդող գործոններից ընտրվել են ֆինանսական սթրեսը, ֆինանսական գրագիտությունը
և
ֆինանսական
բավարարվածությունը:
Գործոնների
ընտրությունը
կատարվել
է
գրականությունում առկա հետազոտությունների հիման վրա, որտեղ հաճախ ընգծվում է
նշված գործոնների և ֆինանսական վարքագծի
միջև նշանակալի կապի առկայությունը [4; 7; 8;
10; 13; 14; 16]: Սույն հետազոտության նպատակն է բացահայտել և ցույց տալ ստորև 4

վարկածներում նշված կապերի ուղղությունները, դրանց նշանակալիությունը և ազդեցության չափը:
H1. ֆինանսական սթրեսի և ֆինանսական
վարքագծի միջև բացասական և նշանակալի
կապ գոյություն ունի:
H2. ֆինանսական գրագիտության և ֆինանսական վարքագծի միջև դրական և նշանակալի
կապ գոյություն ունի:
H3. ֆինանսական բավարարվածության և
ֆինանսական վարքագծի միջև դրական և
նշանակալի կապ գոյություն ունի:
H4. ֆինանսական սթրեսի և ֆինանսական
վարքագծի միջև կապը ֆինանսական բավարարվածության միջնորդությամբ է:
Նշված կապերը բացահայտելու նպատակով
փոփոխականների վերաբերյալ տվյալներ են
հավաքագրվել հարցման միջոցով, որն իրականացվել է 2021 թ.-ի դեկտեմբերից 2022 թ.-ի
փետրվար ժամանակահատվածում: Հարցաթերթիկը բաղկացած է 5 բաժիններից («Ժողովրդագրական, սոցիալ-տնտեսական տվյալներ»,
«Ֆինանսական վարքագիծ», «Ֆինանսական
գրագիտություն», «Ֆինանսական բավարարվածություն», «Ֆինանսական սթրես»), ընդհանուր
25 հարցերից: Հարցաթերթի նման կառուցվածքն
ընտրվել է պիլոտային թեստ իրականացնելուց
հետո: Հարցմանը մասնակցելու պարտադիր
պայմաններ են եղել. լինել ՀՀ ռեզիդենտ, 16 և
բարձր տարիք ունենալ: Հարցմանը մասնակցել
են ՀՀ բոլոր մարզերից և մայրաքաղաք
Երևանից տարբեր սեռատարիքային խմբերում
ընդգրկված, տարբեր մասնագիտություն, կրթական մակարդակ, զբաղվածություն ունեցող
անձինք: Հարցման արդյունքներով՝ ընտրանքը
կազմել է N=517, որից 2-ը ջնջվել են սխալ կամ
կրկնակի լրացման պատճառով, բացակայող
պատասխաններով, կեղծ, տեխնիկական վրիպակներով կամ նույն արժեքով լրացված հարցաթերթիկներ չեն հայտնաբերվել: Տվյալների
վերլուծության համար կիրառվել են Microsoft
Excel 2019, IBM SPSS Statistics 26, IBM SPSS
AMOS 26 համակարգչային ծրագրերը: IBM
SPSS AMOS 26 վիճակագրական ծրագրի
միջոցով իրականացվել է N=515 ընտրանքով
տվյալների գնահատման մոդելի կամ սխեմայի
(measurement model) կառուցում, որտեղ յուրաքանչյուր քառանկյուն (item / observed variable)
ներառում է հարցաթերթից մեկ հարց, իսկ
օվալում (latent variable) նշված յուրաքանչյուր
գործոն բնութագրվում է իր հետ կապ ունեցող

151

քառանկյուններով, իսկ շրջաններում նշված e1,
e2,…, e19-ը մոդելի համապատասխան պատահական սխալի մեծություններն են [6, էջ 631; 11,
էջ 623]: Ֆինանսական վարքագիծը, ֆինանսական գրագիտությունը, ֆինանսական սթրեսը
և ֆինանսական բավարարվածությունը բնութագրվում են համապատասխանաբար 4, 6, 3 և
3 հարցերով: Ֆինանսական վարքագծին,
ֆինանսական գրագիտությանը վերաբերող
հարցերը գնահատվել են 0-ից 1 սանդղակով (0-ն՝
բացասական, 1-ը՝ դրական), ֆինանսական
սթրեսին վերաբերող 2 հարցերը գնահատվել են
0-ից 1 սանդղակով, 1-ը՝ Լայքերթի 1-ից 7
սանդղակով, իսկ ֆինանսական բավարարվածությունը գնահատվել է Լայքերթի (Likert) 1-ից 5
և 1-ից 7 սանդղակներով, նաև 1-ից 10 սանդղակով, սակայն նշված բոլոր գնահատականները
բերվել են 0-ից 1 սանդղակի: Երկկողմ ուղղվածությամբ սլաքները ցույց են տալիս փոփոխականների միջև կովարիացիան: Գնահատման
մոդելի կառուցումից հետո իրականացվել է
հաստատող գործոնային վերլուծություն (Confirmatory Factor Analysis կամ CFA), որի արդյուն-

քում որոշ հարցեր դուրս են մղվել մոդելից, քանի
որ դրանց ստանդարտացված գործոնային
բեռնումները (standardized factor loading) փոքր
են սահմանված նվազագույն 0.5-ից, ինչը
նշանակում է, որ հեռացված փոփոխականների
(հարցերի) և դրանց հիմքում ընկած գործոնի
միջև կապը կամ կոռելացիան համեմատաբար
թույլ է, ոչ բավարար [12, էջ 9]: Գնահատման
մոդելում արտացոլված փոփոխականները
(հարցերը) համապատասխան նշանակումներով
ամփոփված են
Աղյուսակ 1-ում այնպես, ինչպես և
ձևակերպված են եղել հարցաթերթիկներում:
Փոփոխականները
բնութագրող
հարցերը
վերցված են տարբեր հետազոտություններում
կիրառված հարցաթերթիկներից, որից հետո
հեղինակների կողմից թարգմանվել են հայերեն
[3, էջ 58; 2, էջեր 3463-3464; 9, էջեր 7-8]: Մոդելը
կարող է գնահատվել առավելագույն հավանականության (maximum likelihood) մեթոդով՝
գնահատելով յուրաքանչյուր գործոնը (նշված է
օվալում) բնութագրող փոփոխականը (նշված է
քառանկյան ներսում) [6, էջ 636]:

Աղյուսակ 1. Գնահատման մոդելում ներառված հարցերն ու դրանց նշանակումները
Փոփոխական (Construct)

Նշանակում

Հարց (Measure items)

Ֆինանսական վարքագիծ

ՖՎ 1

Ես վճարումները կատարում եմ ամբողջությամբ և
ժամանակին։

Ֆինանսական վարքագիծ

ՖՎ 2

Խնայողություն ունե՞ք նշված տարբերակներից որևիցե
ձևով՝ բանկերում, ընկերների, ընտանիքի և այլոց հետ,
կանխիկ, ոսկիով։

Ֆինանսական վարքագիծ

ՖՎ 3

Դուք ներդրումներ կատարո՞ւմ եք. այլ անձանց բիզնեսում
(օր.՝ հարևանի, ընկերոջ, բարեկամի) կամ օր.՝ անշարժ
գույքի, հողի, թանկարժեք մետաղների և քարերի
շուկաներում, արվեստում և այլն։

Ֆինանսական վարքագիծ

ՖՎ 4*

Նախորդ 12 ամիսների ընթացքում քանի՞ անգամ եք
պարտքով գումար վերցրել (բացի տան անդամներից, օր.՝
վարկ):

Ֆինանսական գրագիտություն

ՖԳ 1

Ենթադրենք, որ ունեք 10,000 դրամ և պետք է բաժանեք 5
հոգու միջև։ Որքա՞ն գումար կստանա նրանցից
յուրաքանչյուրը, եթե բաժանեք հավասարաչափ։

Ֆինանսական գրագիտություն

ՖԳ 2

Ենթադրենք, որ կարիք ունեք պարտքով վերցնել 10,000
դրամ։ Ըստ Ձեզ՝ վերադարձնելիս նշվածներից ո՞րն է ավելի
նախընտրելի (փոքր գումար). 10,500 դրա՞մը, թե՞ 10,000
դրամ՝ գումարած 3 տոկոսը:

Ֆինանսական գրագիտություն

ՖԳ 3

Ենթադրենք, որ հաջորդ 10 տարիների ընթացքում այն
ապրանքների գները, որոնք գնում եք, կրկնապատկվելու
են։ Եթե Ձեր եկամուտն էլ է կրկնապատկվելու, ապա. Դուք
ի վիճակի կլինեք գնել ավելի քիչ, քան այսօր, նույնքան,
որքան այսօր, ավելին, քան այսօր։

Ֆինանսական գրագիտություն

ՖԳ 4

Ո՞րն է ավելի ապահով կամ քիչ ռիսկային. ներդնել Ձեր
գումարը մեկ բիզնեսում կամ ակտիվում, ներդնել Ձեր
գումարը մեկից ավելի բիզնեսներում կամ ակտիվներում։
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Ֆինանսական գրագիտություն

ՖԳ 5

Ֆինանսական գրագիտություն

ՖԳ 6

Ֆինանսական
բավարարվածություն
Ֆինանսական
բավարարվածություն

Ենթադրենք, որ բանկում ներդրել եք գումար, բանկը
համաձայնել է ձեր խնայողական հաշվին տարեկան
ավելացնել 15 տոկոս։ Ըստ Ձեզ՝ բանկը երկրորդ տարում
ավելի շա՞տ գումար է ավելացնելու Ձեր խնայողական
հաշվին, քան առաջին տարում, թե՞ նույնչափ։
Ենթադրենք, որ Դուք ունեք 10,000 դրամ Ձեր
խնայողական հաշվին, և բանկն այդ հաշվին տարեկան
ավելացնում է 10 տոկոս։ Որքա՞ն գումար Դուք կունենաք
հաշվին 5 տարուց, եթե հաշվին մուտք կամ հաշվից ելք
չկատարեք։

ՖԲ 1*

Իմ անձնական ֆինանսների մասին մտածելը կարող է ինձ
անհանգստություն պատճառել։

ՖԲ 2

Երբ կազմում եք Ձեր եկամուտը ծախսելու ծրագիր, որքա՞ն
հաճախ եք հետևում դրան։

Ֆինանսական
բավարարվածություն

ՖԲ 3

Ընդհանուր առմամբ, որքանո՞վ եք բավարարված Ձեր
ընթացիկ անձնական ֆինանսական վիճակով՝ հաշվի
առնելով Ձեր ակտիվները, պարտքերը և
խնայողությունները։

Ֆինանսական սթրես

ՖՍ 1

Ես չափազանց շատ պարտքեր ունեմ այս պահին։

Ֆինանսական սթրես

ՖՍ 2

Վերջին 12 ամիսների ընթացքում պարտատերերից կամ
պարտքի հավաքագրման բաժիններից Ձեզ հետ կապ
հաստատե՞լ են։

Իմ ֆինանսները քննարկելը կարող է ստիպել, որ սիրտս
արագ բաբախի, կամ` սթրես զգամ։
* Հարցերի արժեքները շրջվել են (օր.՝ 0-ն դարձել է 1): Աղյուսակը կազմվել է հեղինակների կողմից:

Ֆինանսական սթրես

ՖՍ 3

Մոդելի կազմման գործընթացում տվյալների վավերականության (validity), հուսալիության (reliability), տվյալների համապատասխանության (goodness of fit), նորմալ բաշխման և
եզրային
արժեքների
(outlier)
ստուգման
արդյունքում մոդելի որակի բարելավման
նպատակով անհրաժեշտություն է առաջացել
ստացված Մահալանոբիսի հեռավորության
արժեքների հիման վրա ընտրանքից հեռացնել 4
եզրային արժեքներ (պատասխաններ 84, 247,
284 և 429), որից հետո նորից իրականացնել
հաստատող գործոնային վերլուծություն (CFA),
սակայն N=511 ընտրանքով [6, էջ 631; 11, էջ
622]: Նշված ընտրանքի ծավալը ներկայացուցչական է (մեծ է 385-ից), ստացված արդյունքները
հնարավոր է տարածել ՀՀ բնակչության վրա:
Իրականացված գործողություններից հետո
ստացվել է Գծապատկեր 1-ում ներկայացված
տեսքը:
Գործոնային վերլուծության ընթացքում,
բացի գործոնային բեռնումներից և եզրային

արժեքներից, ուշադրություն է պետք դարձնել մի
շարք այլ ախտորոշիչ ստուգումների (diagnostic
test), ինչպիսիք են վավերականության, հուսալիության վերլուծությունը, տվյալների համապատասխանության, նորմալության ստուգումները:
Առանձնացվում են վավերականության
երկու տեսակ՝ համամետ վավերականություն
(convergent validity) և տարբերակիչ վավերականություն (discriminant validity) [15, էջ 6]:
Համամետ վավերականությունը տեղի ունի,
քանի որ ստանդարտացված գործոնային բեռնումները 0.5-ից մեծ են (ցույց են տրված
Գծապատկեր 1-ում օվալից դեպի քառանկյուն
ուղղված սլաքներին կից), գործոնները վիճակագրորեն նշանակալի են 5% նշանակալիության
մակարդակում, փոփոխականների համակցված
հուսալիությունը (composite reliability) մեծ է 0.6ից, մեծ է նաև ստանդարտ շեղման (average
variance extracted) ցուցանիշից [15, էջ 6]:
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Գծապ
պատկեր 1.
ստանդարտա
ացված են)1

Հաստատ
տող

գործոնային

վերլուծության

(CFA)

արդդյունքները

(գործոններըը

Տարբե
երակիչ վա
ավերականո
ության գնա
ահատման համար իրականացվ
ի
վել է հետ
տերոտրիտ-մոնոտրիտ
տ կոռելացիա
աների հարա
աբերակցութ
թյան (hetero
otrait-monotrrait ratio of ccorreletions կամ
կ
HTMT))
վերլուծութ
թյուն, որն ամփոփված
ա
է
Աղյուս
սակ 2-ում: Ակնհայտ է,
է որ նշված
ծ արժեքներ
րը փոքր են
ն 0.85-ից, ի
ինչը նշանա
ակում է, որ
ր
տարբերակ
կիչ վավերա
ականություն
նը նույնպես
ս տեղի ունի:
Աղյո
ուսակ 2. Հետ
տերոտրիտ-մոոնոտրիտ կոռելացիաների հարաբերակցցության (HTM
MT) գործակիցցները
Ֆինա
անսական
Ֆի
ինանսական
ն
Ֆինանսական
Ֆ
Ֆինանսակա
ան
բավար
րարվածուվ
վարքագիծ
գրագիտ
տություն
սթրես
թյուն
թ

1

Այս և մնաց
ցած գծապատ
տկերները և աղյուսակները կազմվել
կ
են հե
եղինակների կողմից,
կ
տվյալլներն արտահա
անվել են IBM
M
SPSS AMOS 26
2 համակարգ
գչային ծրագրի
ից:
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-

0.488

0.266

0.445

Ֆինանսական
գրագիտություն

0.488

-

0.104

0.202

Ֆինանսական սթրես

0.266

0.104

-

0.701

Ֆինանսական
բավարարվածություն

0.445

0.202

0.701

-

Ֆինանսական վարքագիծ

Տվյալների համապատասխանության
ստուգման համար հաշվի են առնվում մի շարք
ցուցանիշների արժեքներ, որոնք, համեմատելով

գրականությունում ընդունված նորմաների հետ,
հնարավոր է եզրակացություն կատարել:
Աղյուսակ 3-ից կարելի է հասկանալ, որ
ստացված արդյունքները բավարար են [6, էջեր
639-647; 11, էջ 646]:

Աղյուսակ 3. Տվյալների համապատասխանության նորմաները և հաշվարկային արդյունքները. հաստատող
գործոնային վերլուծություն

Տվյալների
համապատասխանություն
CMIN/df
CFI
IFI
PNFI
PCFI
RMSEA
SRMR

Համեմատություն

Նորմա

Հաշվարկային
արժեք

Արդյունք

<
>
>
>
>
<
<

5.00
0.90
0.90
0.50
0.50
0.08
0.08

3.711
0.909
0.911
0.568
0.586
0.073
0.049

Բավարար է
Բավարար է
Բավարար է
Բավարար է
Բավարար է
Բավարար է
Բավարար է

Ինդեքսների և դրանց հապավումների վերաբերյալ մանրամասն՝ [6, էջեր 639-647; 11, էջ 646]:

Նորմալ բաշխման վերաբերյալ կարող ենք
նշել, որ միագործոն ասիմետրիա (skewness) և
էքսցես (kurtosis) չեն հայտնաբերվել, իսկ բազմագործոն էքսցեսի արժեքն է 1.833 (փոքր է 5-ից),
իսկ բազմագործոն նորմալության կրիտիկական
հարաբերակցությունը (c. r.)` 1.338 (փոքր է 1.96ից): Բոլոր ցուցանիշները հավաստում են նորմալ
բաշխման առկայությունը: Վերը նշված եզրային
արժեքների հեռացումից հետո (Մահալանոբիսի
հեռավորությունը մեծ էր 26-ից) այլ եզրային
արժեքներ չեն հայտնաբերվել:
Աղյուսակ 4-ից երևում է, որ տվյալները
համապատասխանում են կառուցվածքային
մոդելին,
աղյուսակում
ներառված
բոլոր

Վերը նշված ախտորոշիչ ստուգումներից և
հաստատող գործոնային վերլուծության իրականացումից հետո կարելի է իրականացնել կառուցվածքային հավասարման մոդելավորում (structural equation modeling կամ SEM) [6, էջ 649]:
Նախ, ինչպես հաստատող գործոնային վերլուծության դեպքում, այնպես էլ կառուցվածքային մոդելի կազմման ժամանակ անհրաժեշտ է
ստուգել տվյալների համապատասխանությունը
կառուցված մոդելին:
ցուցանիշների
հաշվարկային
արժեքները
բավարարում են նորմային նկատմամբ նշված
պայմաններին:

Աղյուսակ 4. Տվյալների համապատասխանության նորմաները և հաշվարկային արդյունքները. կառուցվածքային
մոդել (SEM)

Տվյալների
համապատասխանություն1
CMIN/df
GFI
AGFI
CFI
IFI
1

Համեմատություն

Նորմա

<
>
>
>
>

5.00
0.90
0.80
0.90
0.90

Հաշվարկային
արժեք
3.570
0.955
0.921
0.908
0.910

Ինդեքսների և դրանց հապավումների վերաբերյալ մանրամասն՝ [6, էջեր 639-647; 11, էջ 646]:
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Արդյունք
Բավարար է
Բավարար է
Բավարար է
Բավարար է
Բավարար է

PNFI
>
PCFI
>
RMSEA
<
SRMR
<
Գծապատկեր 2-ում ներկայացված են (սլաքների տեսքով) սույն հետազոտությունում առաջ

0.50
0.605
Բավարար է
0.50
0.626
Բավարար է
0.08
0.071
Բավարար է
0.08
0.050
Բավարար է
քաշված 4 վարկածները և կառուցվածքային
մոդելի հայեցակարգային տարբերակը:

Գծապատկեր 2. Կառուցվածքային մոդելի հայեցակարգային տարբերակ

Կառուցվածքային մոդելի հայեցակարգային
տարբերակում պատկերված են գործոնները,
դրանք բնութագրող փոփոխականները, գործոնների միջև փոխադարձ կապերն ու դրանց
ուղղությունները՝ վարկածների համապատասխան նշանակումներով:
Աղյուսակ
5-ում,
որտեղ
առանձին
ներկայացված են ուղիղ, անուղղակի և
ընդհանուր էֆեկտների նշանակալիությունը,
կապի առկայության դեպքում նաև դրա

Գործոնների
փոխկապակցվածության
բնույթն ու ուղղությունները մերժելու կամ
ընդունելու համար իրականացվել է դրանց
վիճակագրական ստուգում, որոնց արդյունքներն
ամփոփված
են
ուղղությունը: Առաջին վարկածի դեպքում կապն
անուղղակի է, բացասական, մինչդեռ մնացած
բոլոր վարկածների դեպքում ուղիղ կապ է
առկա:

Աղյուսակ 5. Առաջադրված վարկածների ստուգումը և դրանց արդյունքները
Ընդհանուր էֆեկտ
Վարկած

Անկախ
փոփոխական

Կախյալ
փոփոխական

pարժեք

Անուղղակի էֆեկտ
pարժեք

Կապ

Կապ

Ուղիղ էֆեկտ
pարժեք

Կապ

Արդյունք

H1

Ֆինանսական
սթրես

Ֆինանսական
վարքագիծ

0.000

(-),
նշանակալի

0.000

(-),
նշանակալի

0.735

Ոչ
նշանակալի

Անուղղակի
կամ միջնորդավորված
կապ

H2

Ֆինանսական
գրագիտություն

Ֆինանսական
վարքագիծ

0.001

(+),
նշանակալի

-

-

0.001

(+),
նշանակալի

Ուղիղ կապ
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H3

Ֆինա
անսական
բավա
արարվածությյուն

Ֆինանսական
վարքագիծ

0.001

(+),
նշա
անակալի

-

-

0.001

(+),
նշանակալի

Ուղիղ կապ

H4

Ֆինա
անսական
սթրե
ես

Ֆինանսական
բավարարվածություն

0.001

(-),
նշա
անակալի

-

-

0.001

(-),
նշանակալի

Ուղիղ կապ

Աղյուս
սակ 6-ում արտացոլվ
ված գործակ
կիցներից ևս տեսանելի
տ
է որ ֆինան
է,
նսական սթր
րեսի
և ֆինան
նսական բա
ավարարվածության միջև
մ
կապը բաց
ցասական է,
է այսինքն՝՝ ֆինանսա
ական
սթրեսի ավելացմանը
ա
ը զուգընթա
աց նվազոււմ է
ֆինանսակ
կան
բավ
վարարվածո
ությունը,
իսկ
ֆինանսակ
կան բավար
րարվածությյան, ֆինան
նսական գրագի
իտության բարձրացմա
բ
անը զուգընթ
թաց
դրական ֆինանսակա
ֆ
ան վարքագ
գիծ է դրսև
ևոր-

մ: Ընդ որոււմ, ֆինանս
սական սթրե
եսի միավոր
ր
վում
աճի
ի դեպքում,, ֆինանսա
ական բավա
արարվածու-թյոււնը նվազոււմ է 0.591 կետով, ֆի
ինանսական
ն
բավ
վարարվածո
ության և ֆ
ֆինանսակա
ան գրագի-տոււթյան միա
ավոր բա
արձրացման դեպքում
մ
ֆին
նանսական վարքագիծը
ը դրական տեղաշարժ
ժ
է ունենում
ո
համապատա
ասխանաբա
ար 0.464 և
0.29
95 կետով
վ: Նշված փոփոխո
ությունները
ը
վիճ
ճակագրորեն
ն նշանակա
ալի են ան
նգամ 0.1%
%
նշա
անակալիութ
թյան մակար
րդակում:

Աղյուս
սակ 6. Ռեգրեեսիայի կշիռները (չստանդա
արտացված) և ստանդարտ
տ սխալը
Կրիտ
տիկական
Ստանդար
րտ
Ազդե
եցություն
Կշիռ
հարաբ
բերակցուսխալ
թ
թյուն

Վարկած

Ֆինանսակ
կան
բավարարվ
վածություն

<-

Ֆինան
նսական սթր
րես

-0.591

0.078

-7.626

H4 (-)

Ֆինանսակ
կան
վարքագիծ
ծ

<-

Ֆինան
նսական
բավար
րարվածությո
ուն

0.464

0.113

4.113

H3 (+)

Ֆինանսակ
կան
վարքագիծ
ծ

<-

նսական
Ֆինան
գրագի
իտություն

0.295

0.06

4.887

H2 (+)

Գծա
ապատկեր 3.
3 Կառուցվածծքային մոդելիի (SEM) արդյյունքները (կշիիռները ստաննդարտացված
ծ են)
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Ինչպես ներկայացված է Գծապատկեր 3ում, բնակչության ֆինանսական վարքագծի
վարիացիան 34%-ով բացատրվում է մոդելում
ներառված գործոններով, իսկ ֆինանսական
բավարարվածության վարիացիան՝ 55%-ով ֆինանսական սթրեսով: Կառուցվածքային մոդելը
ցույց է տալիս, որ նշված գործոններն առանցքային են ՀՀ-ում բնակչության ֆինանսական
վարքագիծն ուսումնասիրելու տեսանկյունից,
քանի որ ֆինանսական սթրեսը ֆինանսական
բավարարվածության միջոցով, իսկ ֆինանսական գրագիտությունն ու ֆինանսական բավարարվածությունն ուղղակիորեն նշանակալի
ազդեցություն ունեն բնակչության ֆինանսական վարքագծի վրա:
Կատարված
ուսումնասիրություններից,
վերլուծությունից և արձանագրված արդյունքներից կարելի է կատարել մի շարք եզրակացություններ:
 H2, H3, H4 վարկածների հաստատումը
ցույց է տալիս, որ մոդելում ներառված գործոնները ֆինանսական վարքագծի էական որոշիչներ են (բացատրում են ֆինանսական
վարքագծի վարիացիայի 34%-ը):
 Քանի որ ֆինանսական սթրեսը առավել
բնորոշ է բնակչության ցածր եկամուտ ունեցող
հատվածին և ֆինանսական բավարարվածության միջոցով նշանակալի ազդեցություն է
ունենում ֆինանսական վարքագծի վրա (ոչ
ուղղակիորեն), վերջինի բարելավման տեսանկյունից բնակչության շրջանում ֆինանսական
սթրեսի առկայությունը հիմնախնդիր է գործազրկության և աղքատության բարձր մակարդակի
պայմաններում:
 Միաժամանակ ֆինանսական բավարարվածությունը, նշանակալի ազդեցություն ունենալով ֆինանսական վարքագծի վրա (1%
փոփոխությունը հանգեցնում է ֆինանսական
վարքագծի 0.464% փոփոխության), հնարավոր
է բարձրացնել հատկապես բնակչության
եկամուտների աճի հաշվին:
 Ֆինանսական գրագիտությունը նույնպես էական է պատասխանատու ֆինանսական
վարքագծի խթանման համար (1% փոփոխությունը հանգեցնում է ֆինանսական վարքագծի
0.295% փոփոխության): Դա հնարավոր է իրականացնել անձնական ֆինանսական միջոցների
կառավարման հմտությունների բարելավման,
ֆինանսական գիտելիքների ավելացման միջոցով, այլ կերպ ասած՝ ֆինանսական կրթության
միջոցով, որտեղ կարևորվում է ոչ միայն դպրոցների, համալսարանների, այլև ֆինանսական
ինստիտուտների դերը:
 Ֆինանսական գրագիտությունն առավել
էական ազդեցություն ունի ֆինանսական
վարքագծի վրա, քան քննարկված մյուս
գործոնները, ինչը ևս մեկ անգամ ընդգծում է

կրթական համակարգում բարեփոխումների
կարևորությունը, մասնավորապես վարքագծային ֆինանսների մասնագետների պատրաստումը և ուսումնական ծրագրերում վարքագծային ֆինանսների վերաբերյալ դասընթացների ներդրումը կարող են ֆինանսական
գրագիտության բարձրացման և ֆինանսական
վարքագծի բարելավման դրական սկիզբ և
ազդակ լինել:
Այսպիսով, հետազոտության արդյունքում
բացահայտվեցին, որ ֆինանսական սթրեսը
ֆինանսական բավարարվածության միջոցով
բացասական, իսկ ֆինանսական գրագիտությունն ու ֆինանսական բավարարվածությունն
ուղղակի և դրական վիճակագրորեն նշանակալի
(0.1% նշանակալիության մակարդակում) ազդեցություն են ունենում բնակչության ֆինանսական վարքագծի վրա: Ստացված արդյունքները կարող են օգտակար լինել բնակչությանը,
կրթական և ֆինանսական ինստիտուտներին,
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Ներդրումային քաղաքականության բարելավման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում՝
ներդրումային շուկայի զարգացման համատեքստում
Հովնանյան Լևոն Ա.
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ ասպիրանտ (Երևան, ՀՀ)

levon.hovnanyan@gmail.com
Ամփոփագիր. Հայաստանի տնտեսության մեջ նոր ներդրումներ ներգրավման, ինչպես նաև ընթացիկ
ներդրումների պահպանման ու ընդլայնման նպատակով անհրաժեշտ է շարունակական կերպով բարելավել
ներդրումների ներգրավմանն ուղղված միջոցառումների արդյունավետությունը Այս առումով մեծապես
կարևորվում է ներդրողներին ներդրումային պարբերաշրջանի բոլոր փուլերում միջազգային չափանիշներին
համապատասխան սպասարկող ծառայություններ մատուցումը, ինչը մեր երկրին կտրամադրի լուրջ
մրցակցային առավելություններ ներդրումների ներգրավման ոլորտում։ Այսպիսով, Հայաստանի ներդրումային
շուկայի զարգացման ուղղությամբ պետական քաղաքականության վերանայումը, ներդրումային միջավայրի
նկատմամբ ներդրողների վստահության մակարդակի
բարձրացումը դրական ազդեցություն կունենա
ներդրումային շուկայի զարգացման և տնտեսական կայուն աճի ապահովման վրա:
Հանգուցաբառեր՝
պետական
ներդրումային
քաղաքականություն,
միջոցառումներ,
զարգացում,
ներդրումային շուկա

Проблемы совершенствования инвестиционной политики в Армении в
контексте развития инвестиционного рынка
Овнанян Левон А.
институт экономики НАН РА имени М. Котаняна, аспирант (Ереван, РА)
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Аннотация. В целях привлечения новых инвестиций в экономику Армении, а также сохранения и расширения
текущих инвестиций необходимо постоянно повышать эффективность мер по привлечению инвестиций в сфере
привлечения. Таким образом, пересмотр государственной политики развития инвестиционного рынка Армении,
повышение уровня доверия инвесторов к инвестиционной среде окажут положительное влияние на развитие
инвестиционного рынка и обеспечение устойчивого экономического роста. .
Ключевые слова: государственная инвестиционная политика, меры, развитие, инвестиционный рынок.

Introduction
From 2000 to the financial and economic crisis
of 2008, during the period of active growth of the
world economy, Armenia recorded up to doubledigit economic growth, which was accompanied by
a significant activation of investment flows.
However, due to the global financial and economic
crisis that began in 2008, the Armenian economy
found itself in a period of deep decline and, as
expected, both domestic and foreign investment fell
sharply. In the post-crisis years, when the economy
gradually began to emerge from the crisis and
gradually recover the positive dynamics of
macroeconomic indicators, however, no significant
increase in investment flows was recorded; the
investment market in our country is still characterized by low activity.

At present, the adoption of an effective and
consistent state investment policy is of key importance for the development of the investment market
in the Republic of Armenia. The policy should focus
on the creation of favorable conditions for investors
in the investment market.
It should be noted that in recent years the
Government of Armenia has implemented a number
of reforms aimed at improving the country’s
investment environment and increasing investment
attractiveness. However, the lack of active cooperation with the business sector and the uncoordinated
nature of the measures have hindered the creation of
a favorable investment environment in the country
and the development of the investment market.
Literature Review
The development of a market economy in any
country is impossible to imagine without a syste-
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matic and effective state regulation of market
relations. For the effective operation of the market
mechanism, the state with its regulatory functions
ensures the freedom of economic activity of independent entities of the market economy, defines the
rights and responsibilities of market participants,
implements the principle of economic freedom,
ensures the protection of economic entities and
guarantees the fulfillment of obligations of market
entities [3].
Some economists describe investment policy as
an integral part of public economic policy aimed at
ensuring overall economic growth or investment
efficiency [4], or as a policy whose strategic goal is
to modernize the national economy, which can
ensure its effective economic development [1].
According to the OECD framework conditions
[5] and the set of recommendations proposed by the
United Nations Conference on Trade and Development [6], a complex of state measures aimed at
promoting investment activity should ensure the
correct formulation of public investment policy and
the normal functioning of certain sectors of the
economy (financial, social and other sectors).
Strategic and tactical priorities are set for the
collection of investment resources (national, foreign
and transnational) aimed at the organization of the
reproduction of material and material goods in the
society through the state investment policy. At the
expense of attracting investors, supporting the
implementation of investment projects, coordinating
the investment activity of investment entities,
cooperation with foreign governmental and nongovernmental organizations [2].
The following definitions are derived from the
important approach to the general targeting of public
investment policy, which assumes economic growth

at the expense of private investment. Moreover, in
terms of state investment policy, terms such as
"investment efficiency", "promotion of investment
activity" and "economic growth" is noteworthy.
Thus, the main goal of the state investment policy,
according to the above description, is to stimulate
the activities of private investors to increase the
efficiency of investment activities in order to ensure
economic growth.
Research Methods
During the research conducted in this article,
the methods of economic research were used:
systemic, statistical, econometric, comparative,
causal, analytical-comparison methods.
Analysis and Results
Analyzing the dynamics of gross domestic
investments in Armenia, we can see that since 2000
they have shown stable growth trends, reaching a
maximum of 5591.1 million dollars in 2008.
However, in the aftermath of the global financial
and economic crisis of 2008, gross domestic
investment since 2009 has shown a steady
downward trend in the long run, with the latter
growing slightly in 2018 but falling again to $
2385.6 million in 2019 and declining again in 2020,
amounted to 2178.1 million dollars [7].
Referring to the net foreign direct investments
in Armenia, it becomes clear that, like the gross
domestic investments, they have shown stable
growth tendencies since 2000, reaching a maximum
of $ 943.7 million in 2008. However, in the
aftermath of the global financial and economic crisis
of 2008, net foreign investment since 2009 has
shown a steady downward trend in the long run or
some increase over the years. In 2020, this figure
was $ 113.7 million, which is the lowest in the
period under review (Figure 1).

13996.2
13007.6 12932.5
12364.6
11502
11479.04
11123.1

10548.2
10393.6
9867.4
9695.5
9260.3
9060.1
8678.4
7666.5
6730.9
6091.3
5591.1
5343.2
4720.2
4306.7
4083.1
3594.4
3558.2
3237.5
2790.5
2695.9
2620.9
2470.9
2463.7
2385.6
2187.8
2178.1
2123.6
1899.9
1752.7
1073.7
1041.6
943.7
795.7
760.04
667.7
653.2
604.02
529.3
496.6346.1406.6184.1333.7250.9254.2254.1117.3
419.1
104.2485.2
69.9 110.7122.9247.1292.1466.5

Gross domestic investmemts,mln dol.

Net foreign direct investments,mln dol.

Figure 1. Gross domestic product, gross domestic investments
and net foreign direct investments in Armenia, mln US dol. [8]
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In fact, as we see, from 2000 to the financial
and economic crisis of 2008, during the period of
active growth of the world economy, up to doubledigit economic growth was registered in Armenia,
which was accompanied by a significant activation
of investment flows. However, due to the global
financial and economic crisis since 2008, the
Armenian economy found itself in a period of deep
decline and, as expected, both domestic and foreign
investment fell sharply. In the post-crisis years, as
the economy gradually began to emerge from the
crisis and gradually recover from the positive intercrisis dynamics, the steady growth of investment
flows is still not visible.
It is obvious that there is a direct link between
investments and GDP. Therefore, in order to assess
this connection, it is necessary to find out to what
extent the gross domestic investments, net foreign
investments, contributed to the growth of Armenia's
gross domestic product in the years 2000-2020.
In other words, it is necessary to find out what
correlation there is between the gross domestic
investment's GDP և as well as the net foreign
investment և GDP taken separately.
Using the correlation method of gross domestic
investment 2000 GDP 2000-2020. For the corresponding indices, we get the following image:
correlation coefficient r: r = 0.444. The relationship
between the studied parameters is direct, the
interdependence is moderate, the dependence of the
corresponding values of the observed indicators is
statistically significant.
As for the existing dependence of net foreign
investment և on GDP,, using the same correlation
method we get the following picture: the correlation
coefficient r value for the mentioned indicators is
0.214. The relationship between the parameters
under study is direct, the interdependence is weak,
the dependence of the values of GDP on net foreign
investment is not statistically significant.
We can conclude from the above that the
growth of the gross domestic product in Armenia
was moderately contributed by the domestic
investments, and the impact of the foreign direct
investments was rather weak. This is due to the fact
that long-term foreign direct investment in the real
sector of the economy is relatively small, which
indicates the low attractiveness of Armenia's
investment climate for foreign investors. As a result,
their multiplier effect on economic growth will
increase.
Therefore, it is necessary to stimulate foreign
direct investment in science-based sectors that add
value to the Armenian economy through targeted
public investment policy, which will ensure the
latter's multiplier effect on economic growth rates.

Based on the analysis of the negative factors in
the Armenian investment market and the urgency of
its development, it is expedient to carry out reforms
of the state investment policy in the following main
directions:
1. Improving Armenia’s investment climate,
including:
• Increasing the level of investor protection;
• Development of effective conditions for
investment promotion;
• Improving institutional mechanisms for the
attraction, servicing and support of investments;
• Development of an effective dispute settlement
system;
• Development of sustainable value chains for
commercial logistics systems between foreign
investors and local companies.
2. Development of effective operational
measures and introduction of new approaches to
investment attraction, in particular:
• Establishment of a coherent state system to
support investment attraction;
• Establishment of close cooperation with
investors and providing post-investment services for
investors;
• Establishment of an effective investor
feedback system.
3. Promotion of free economic-industrial zones,
expansion of state investments and increase of their
efficiency, promotion of investment flows within
the framework of public-private partnership, in
particular:
• Improving the mechanisms of operation of
free economic and industrial zones;
• Increasing of state investments in strategic
and innovative sectors of the economy;
• Promotion of public-private investment within
the framework of state - private sector partnership.
Favorable conditions for attracting investments
in any country, including Armenia, are considered
from geopolitical, economic, social, environmental
and other perspectives. We believe that the
geopolitical situation has a primary role in terms of
the attractiveness of the Armenian economy.
Evidence of this is the extremely low level of
investments flows since its independence.
Therefore, according to world market experts, the
most important factor in increasing the country's
investment attractiveness is the establishment of
political and economic security. It is known that
investments are very sensitive to the instability of
the political climate in this or that region or country.
Democracy, good-neighborly relations with the
countries of the region, and sustainable economic
growth significantly increase the level of confidence
in foreign investments is a country's investment
market. It is no coincidence that the vast majority of
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global investment flows traditionally take place in
developed countries, which are characterized by a
high level of democracy and developed economic
relations.
The upgraded legal framework for investment
relations, availability of effective mechanisms for
investment promotion, increased levels of
transparency and predictability of the state
investment policy are the important tools in
strengthening investor confidence in the investment
environment. Therefore, the consistent fight against
corruption should be emphasized in this context,
combined with the implementation of the improved
legislation, as well as the enhanced mechanisms for
cooperation with investors.
It is indisputable that ensuring an adequate
level of investor protection is a precondition for
increasing investment flows and maintaining
existing
investments.
Ensuring
а
proper
implementation of the main guarantees for the
protection of investors' rights within the framework
of the legislation will greatly contribute to the
activation of investment flows to Armenia. To
increase the level of investor protection, it is
essential to ensure the rule of justice and equality in
relations with investors, establish more favorable
rules for investment activities, protect property
rights, guarantee the free movement of capital as
well as establish effective mechanisms for settling
investment disputes.
We emphasize the need to take the following
important steps to minimize the risk of possible
disputes due to the non-fulfillment of the obligations
to protect the rights of investors between the
investors and the state:
• Development of an electronic system of
cooperation with investors, through which
investment projects, their current status and
development process will be registered.
• Introduce an investor tracking toolkit to
identify risky investments, systematically identify
investor issues, assess emergencies, and provide
effective solutions to those issues.
• Introduce effective mechanisms for managing
investor complaints to protect investor rights, with
the account of the best international practices in the
field.
Another important factor that will contribute to
the increase of the flow of foreign investment to
Armenia could be the implementation of clear,
targeted measures to eliminate the existing obstacles
and restrictions in this field. The current problems in
the field of technological modernization and
economic development urge to take appropriate
measures to attract qualified human resources,
eliminate employment restrictions, simplify
migration procedures, and attract highly qualified

managers and scientific and technical staff in the
areas of interest for investments. These measures
will open additional opportunities for the country's
business
community
to
establish
active
communication with the outside world, to intensify
cooperation between our citizens and foreign
partners in various fields.
The adoption of an inclusive investment policy
by the Government of Armenia can be a significant
move forward to ensure a wider involvement of the
private sector in the process of drafting legal acts
regulating investment activities. In particular, to
improve investment legislation and increase
predictability, it is expedient to discuss bills related
to investment relations in open hearings, with the
participation of a wide range of businesses and
potential investors, as well as the participation of all
stakeholders, which will increase investor trust in
the state.
A wide range of investment support tools have
been developed in Armenia, nevertheless, the
analysis of investment flows and studies of the
problems in the investment market show that the
latter have not been effective enough to ensure
stable investment flows in priority sectors of the
economy and increase the country's economic
activity. In this light, to increase the efficiency of
investment privileges, it will be helpful to first carry
out a clear classification of investors according to
the spheres, volumes and features of the investments
made by the latter. Accordingly, it is expedient to
classify investment projects according to the
following types:
• Investment strategic projects,
• Priority investment projects in any sector of
the economy;
• Startup projects;
• Reinvestment / double investment / projects.
The investment strategy should be defined
based on the sector and the volume of investments.
Accordingly, strategic investment privileges will be
provided if the relevant investments are made in one
of the strategic areas approved by the Government
of the Republic of Armenia.
It is expedient to provide the following
privileges to the organizations implementing
investment strategic projects: exemption from
customs duties, tax privileges, including exemption
from VAT, application of 0% profit, property and
land tax rates, and exemption from state duties.
As for priority investment projects, which are
not included in strategic spheres, but which scan be
considered as priorities in any sector of the
economy, can be considered by the RA Ministry of
Economy. The following investment privileges may
be granted to organizations investing in such areas:
exemption from customs duties, tax benefits,
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including the application of a 10% rate of return on
income tax, the application of a 0% rate of property
tax, exemption from state duties.
The development of the high-tech sector is of
great importance for the progressive development of
the country's economy, so it is very important for
the state to provide active support to start-ups in this
field. In particular, the latter may be granted the
following investment benefits: exemption from
customs duties, tax benefits, including a 50%
reduction of profit tax, application of a 10% income
tax rate, application of a 0% property tax rate,
exemption from state duties.
To ensure a long-term presence of investors in
the country, it is necessary to consistently stimulate
the implementation of multiple investments in the
economy. In particular, reinvesting companies may
be granted both all the benefits provided for in the
initial investment agreement (if no more favorable
investment benefits are provided by the RA
legislation at the time of the investment) and new
benefits based on the respective investment sector
and volume.
The Investment Support Center Foundation
(formerly the National Center for SME
Development) was established to attract, service and
support investments in Armenia. The mission of the
Center is to ensure the ongoing support and
development of the SME sector, to increase the
competitiveness of SMEs, guided by the principles
of knowledge-based economy, to become a reliable
partner on its way to success of small and medium
business by providing high quality business
solutions and services [9].
In fact, the Center's activities are mostly aimed
at supporting SMEs, rather than serving and
supporting investments. It should be noted that
within the framework of the Center there is a "single
window" service, with the help of which, according
to the information reflected on the website, the
following services are provided:
• Providing information on investment
opportunities and conditions in Armenia, including
information about government incentives and other
related procedures;
• Guidance through the processes of making
investments, assistance in working with state
bodies;
• Advice on potential resources for investment,
including land, other real estate, state-owned
property to be alienated, co-financing sources,
potential resident partners;
• Providing investment programs to potential
investors according to the scope of their interests;
• Ensuring prompt response to problems
arising during the implementation of investments.

It should be noted that there is still no unified
electronic platform for the implementation of the
above-mentioned functions. The communication
with the Center is ensured through telephone calls or
e-mails. In fact, the Center is more focused on the
implementation of the SME support programs of the
Government of the Republic of Armenia and the
support of start-up SMEs, rather than on the support
of local and foreign investments and the provision
of institutional services. Meanwhile, it would be
advantageous if the the activities of the Investment
Support Center be aimed at supporting investment
activities, regardless of the size of the company,
including the provision of public services at all
stages of the investment life cycle, as well as the
provision of information necessary for investment
decisions and post-investment services. In this
regard, in order to increase the efficiency of the
activities undertaken by the Center, the latter should
be endowed with broad powers of a national
operator in the field of investments, and if
necessary, should have both regional branches and
foreign representations.
To build higher trust among investors, it is
advisable for the Center to be managed by the
Board, which will be headed by the Prime Minister
of the Republic of Armenia, and the Board members
will include representatives of public administration
bodies and the private sector.
The activities of the Investment Support Center
should be based on long-term, medium-term
investment promotion plans to be approved by the
Board, as well as an annual plan developed by the
company, which will include activities for each
year, with measurable key performance indicators.
Based on the above mentioned, the Center
should enlarge the range of its functions and include
the following activities:
1) Discussion of issues related to the
implementation of investment projects with
investors on behalf of the Government of the
Republic of Armenia;
2) Operation of a unified investment project
management system;
3) Introduction of a "single window" for the
provision of public services to investors online,
providing a common entry channel for investors.
The operation of the latter will exclude or at least
minimize the need for contacts with investors,
representatives of state bodies, excluding
administrative hassles and various delays.
4) Organization of Initial Public Offering (IPO)
of securities issued by investing companies and
provision of relevant advice. Considering that the
capital market in Armenia is not distinguished by
high activity and liquidity, the aforementioned may
greatly contribute to the increase of access to
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financial resources for investors and to the
activation of the capital market.
5) Development of digital investment map, as a
primary tool for assessing the investment potential
of the country, including its separate regions.
6) Operation of an investor tracking system,
through which it will be possible to immediately
identify and solve problems that investors face.
7) Carrying out surveys of trust and identifying
business needs among investors on a permanent
basis in order to identify systemic problems in the
investment process.
As part of its commitment to support investors,
the Investment Support Center should be committed
to provide post-investment services to investors
based on close cooperation with government
agencies, local governments, and local governments,
which will include, in particular, the following types
of services:
1) Administrative services, which will facilitate
the administration of investors' activities;
2) Operational services which will support the
current effective activities of investors;
3) Strategic services, which will contribute to
the further expansion of investments in the Republic
of Armenia, the operation of new capacities, the
development of production processes.
Referring to the protection of investors' rights
and the procedures for discussing investment
disputes, it should be noted that to date, Armenia
has not yet established a specialized body
responsible for the protection of investors. This kind
of specialized bodied operate in many countries
around the world, including post-Soviet countries.
According to the current legislation, investors in
Armenia have the opportunity to go to court only to
protect their rights, which is quite time consuming
and in many cases inefficient due to the overload of
courts and the lack of specialized judges in the field
of investment disputes. Therefore, we consider it
necessary to develop and implement effective
mechanisms for the protection of investors' rights. In
particular, we consider the establishment of the legal
institution of the Investment Ombudsman in
Armenia, which will contribute to strengthening
investors' trust in the investment environment in the
country.
Improving the system for investment dispute
settlements also requires comprehensive reforms to
provide an appropriate legal basis for alternative
dispute settlement mechanisms, in particular, for
arbitration and conciliation institutions.
The deepening of regional integration
processes, including within the Eurasian Economic
Union, as well as the launch of the North-South
Road Corridor, open new perspectives for
Armenia’s stronger economic integration in the

region, as well as for position itself as a key tradetransit zone for Europe, Asia and the Middle East.
Given the need to reduce the cost of trade and
customs procedures, the improvement and
simplification of administrative procedures in this
area will be important steps to activate and maintain
investment flows, as well as to turn the country into
a regional transit, business and logistics hub. We
emphasize the following measures in this sphere:
1) Improving the conditions of international
trade by simplifying customs procedures, increasing
the level of transparency, improving the risk
management system, reforming the free transit
system, and further harmonizing customs
procedures within the Eurasian Economic Union;
2) Modernization of trade and logistics
infrastructures, with special emphasis on increasing
the competitiveness of logistics systems, in order to
reduce the costs of investors in this field, to
intensify Armenia's connection with regional and
international markets;
3) Development of an intermodal cargo
transportation system by establishing specific
infrastructures for cargo complexes and logistics
centers,
introducing
international
advanced
experience in this field and developing
telecommunication technologies.
Expanding and deepening the value chains
between foreign investors and local companies will
be a significant step for the transfer of new
technologies, innovations and best practices in the
country, which will greatly contribute to the
sustainable economic development of Armenia. In
this regard, it is necessary to develop a program for
the development of effective supply chains in the
priority sectors of the economy by foreign investors
and local organizations based on the best
international practices. Hence, the creation of a
unified database of local suppliers in the priority
sectors of the economy in accordance with the
international standards of local suppliers can play an
important role. The latter will be a practical tool for
investors to effectively find partners in the local
market and establish business contacts.
The development of tools to support foreign
investment in targeted areas, as well as the full
provision of the relevant international standards and
certification requirements, will enable local
companies producing services to provide supply
conditions in line with international standards.
The development of appropriate conditions and
incentives to improve the skills of employees,
including in the field of foreign language
proficiency, is considered as a priority for the
development of the local supply network. In this
regard, we believe that the strategic goal for the
government in the near future should be to fill the
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Armenian labor market with qualified workforce
with proper knowledge of foreign languages.
The second direction toward improving the
investment policy can be considered the
development of the institutional system in the field
of attracting foreign investment and the
development of new approaches to attract and
maintain investment. We estimate that the system of
attracting foreign investments in Armenia should
have a clear institutional structure, which will
proceed from the priorities of investment market
development.
We consider that the following 3 levels should
be separated in such a system.
1. External level, where the Ministry of Foreign
Affairs of the Republic of Armenia, investment
advisers at Embassies in foreign countries will be
represented.
In the context of attracting investments, the
tasks of the structures will include:
1) Organizing meetings with relevant state and
private structures operating in different countries;
2) Identification of potential foreign investors
for investments in various sectors of Armenia’s
economy;
3) Organization of visits of potential investors
to the Republic of Armenia;
4) Collection of targeted information for
investors and organization of special events.
2. Central level, which will involve the
Ministry of Economy of the Republic of Armenia
and sectoral governing bodies. The Ministry of
Economy of the Republic of Armenia as an
authorized body for the regulation of the
investment sphere, will define the foreign
investment attraction policy and strategy, will
initiate the reforms of the legislative field
regulating this sphere, will coordinate the work of
state sphere bodies and organizations, and at the
same time will implement investment programs.
3. The regional level, which will involve
territorial governing bodies, which, together with
the representatives of the Investment Support
Center, will work out the investment concept of the
region. The concept will setthe priority areas for
attracting foreign investment in the respective
region. The list of investment projects as well as
the list of investment projects will be approved.
At the same time, special attention should be
paid to the process of supporting and servicing
investment programs on the ground, as the final
result of the activities aimed at attracting
investment is the launch of productions and job
creation in specific areas of the country. In this
regard,
the
involvement
of
territorial
administration and self-governing bodies in the
process of attracting investments, their servicing,

as well as in the development of sectoral policies
for attracting investments is highly emphasized.
To activate investment flows in the regions of
the country, we consider it essential to establish
regional information centers to support investors
in the communities. This measure will provide
access to information on community infrastructure,
production areas, as well as on property
registration issues, etc.
The third direction of investment policy
improvement involves also the promotion of free
economic zones, industrial zones, expansion of
public investment, increase of efficiency,
improvement
of
public-private
partnership
mechanisms, based on investment attraction
priorities.
At present, there are only 4 free economic
zones in Armenia, two of which operate in the
high-tech sector and two in the manufacturing
industry [10].
The limited number of operating free
economic zones, as well as the analysis of their
activities, indicate a number of systematic
problems, which, despite the established privileges,
do not allow to use the potential of these important
economic structures to activate investment flows
and economic development of the country. Among
the problems the most crucial ones are the
following:
1) rather slow process of infrastructural
development of free economic zones, which is a
necessary condition for the effective operation of
the zones;
2) Lack of professionalism of the governing
bodies for the free economic zones and the low
efficiency of activities;
3) lengthy wait times for registration of land
plots in the regions of the country, which also
extends the implementation period of the
programs, while, according to international
experience, the regime of free economic zones
envisages the application of special simplified
administration in this sphere.
Taking into account the afore-mentioned, the
Government of Armenia, represented by the RA
Ministry of Economy, should take serious steps to
eliminate the mentioned obstacles.
One of the most effective tools for attracting
investment in the real sector of the economy is the
creation and development of industrial zones,
which allow both enterprises and the state to
develop production, by significantly reducink the
cost of building the necessary engineering
infrastructure.
The activity and conditions of industrial zones
in Armenia, including the allocation and return of
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territories for the development of the latter, are not
regulated by legislation.
Based on the analysis of international experience, as well as the need to solve recurrent problems of formation and development of industrial
zones, it is expedient to regulate the relations
related to the formation and the activity of the
zones by law, which should at least provide:
1) Setting the functions of the state authorized
body in the field of state policy aimed at the
creation and operation of industrial zones;
2) Regulation of relations related to the
formation and operation of industrial zones;
3) Establishment of a joint coordination
center, definition of the latter's functions, which
will simultaneously carry out the planning of
industrial zones, project expertise-monitoring;
4) Definition of financing mechanisms for the
development of infrastructure in industrial zones;
5) Establishment of a simplified procedure for
land allotment, return, as well as confiscation of
irrationally used land plots;
6) Setting the functions of management
companies.
Taking into account the potential of Armenia’s
industrial development, the promotion of industrial
zones will in turn contribute to the industrialinnovative development of the country, the
promotion of small and medium-sized businesses,
the attraction of active investment flows, and the
increase of employment.
From the point of view of the development of
the investment market, the expansion of state
investments is of strategic importance. The latter
should be aimed at the diversification of the economy, the development of priority sectors of the
economy, the promotion of innovations, the
increase of production efficiency and competitiveness, the development of human capital.
In this respect, priority directions for state
investments are:
• Modernization and development of
production infrastructure facilities essential for the
country (transport, information-communication,
etc.);
• Reconstruction and modernization of utility
infrastructure with simultaneous improvement of
the quality of services provided by modern energysaving technologies and costs reductions;
•
Expanding
investments
in
social
infrastructure facilities of national importance,
including in the fields of science, education,
culture and healthcare, to facilitate the increase of
the competitiveness of human capital.
• Rending support to investment projects and
projects of strategic importance in terms of
increasing the competitiveness of the economy;

• Financing projects aimed at modernization
of the military-industrial complex;
• Modernization of the technological base in
the field of science, which is of primary importance
for the formation of the "new economy", and
development and promotion of innovative
activities, which will contribute to the innovative
development of the main sectors of the economy
and the increase of their competitiveness;
• Implementation of comprehensive measures
for environmental protection ensuring safe living
environment.
The effective use of public-private partnership
(PPP) mechanisms is also important for the
development of the investment market. It is
estimated that the latter will also create significant
opportunities for attracting foreign direct
investment.
It should be noted that investment flows
significantly depend on the availability of services
in line with international standards, as well as the
development of economic infrastructure, which
contributes to the effective integration into both
regional and global potential supply chains. In this
regard, the process of attracting such investments
can be stimulated through active public-private
partnership. To promote the partnership, it is
essential to develop a new system of institutional
support for the selection, preparation and
management of respective projects. To this end, it
is necessary to improve the legislative framework
governing the sector, to establish rigid rules for
participation in such projects, including the
definition
of
program
management
and
development competencies and consolidation of
PPP project development requirements.
Stronger partnerships between government
agencies and the private sector should be built.
This kind of partnership wills highly qualified
professionals who are able to manage complex
investment processes and risks. At the same time,
it is crucial to identify and eliminate the obstacles
to the implementation of projects, improve the
servicink process in this area, especially in the case
of large infrastructure projects.
Further, to improve the financing mechanisms
of PPPs, we suggests to develop long-term
financing infrastructure, to improve the budget
financing mechanism to support PPPs, which will
help create the necessary conditions to promote the
participation of potential investors and financing
organizations in such projects.
Conclusion
To conclude, it should be noted that the
growth of the gross domestic product in Armenia
was moderately contributed by the domestic
investments, and the impact of the foreign direct
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investments was rather weak. This is due to the fact
that long-term foreign direct investment in the real
sector of the economy is relatively small, which
indicates the low attractiveness of Armenia's
investment climate for foreign investors. As a result,
their multiplier effect on economic growth will
increase.
In order to attract new investments in the
economy, as well as to maintain and expand
current investments, it is necessary to continuously
improve the effectiveness of investment attraction
measures. At present, the adoption of an effective
and consistent state investment policy is of key
importance for the development of the investment
market in the Republic of Armenia.
Hence, the state policy should The policy
should focus on the creation of favorable conditions
for investors in the investment market and also on
both the long-term presence of the investors and
the expansion of investments. This can be achieved
by providink services to investors in accordance
with international standards at all stages of the
investment period, which will provide the country
with a serious competitive advantage in the field of
investment attraction. Thus, the review of the state
policy for the development of the investment
market of Armenia, the increase of investors' trust
in the investment environment and the financial
system will have a positive impact on the
development of the investment market. The latter

are important conditions to ensure sustainable
economic growth of the country.
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«Խելացի քաղաք» հայեցակարգը և քաղաքային էկոհամակարգի
էներգաարդյունավետության որոշ հարցեր ժամանակակից պայմաններում
Ավետյան Արման Ա.
տ.գ.թ., ՀՀ ՊՆ ՊԱՀՀ-ի Ռազմավարական առաջնորդության և կառավարման հետազոտությունների
կենտրոնի գիտնական - վերլուծաբան (Երևան, ՀՀ)
armavetian@mail.ru
Ամփոփագիր. Հատկապես 2020 թ. իրադարձությունները ցույց տվեցին ժամանակակից տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների օգտագործման կարևորությունն ու անխուսափելիությունը։
Այս տեխնոլոգիաների
օգտագործման մրցավազքում, բացի ավանդական խաղացողներից, արդեն մտել են քաղաքները: Այդ
կազմավորումների էկոհամակարգերը տարբերվում են ինչպես իրենց կառավարման համակարգերով, այնպես էլ
սոցիալ-տնտեսական բաղադրիչներով։ Քաղաքների շրջակա միջավայրի բարելավման համալիր հայեցակարգի
մշակման ժամանակ դրանք կարող են դառնալ մարդկության կանաչ կենսագործունեության անցման
լոկոմոտիվը: Հոդվածում ներկայացվում են “Խելացի քաղաք” համակարգային հայեցակարգի հիմնական
դրույթները և ժամանակակից պայմաններում քաղաքային միջավայրի բարելավմանը վերաբերող որոշ հարցեր ։
Հանգուցաբառեր՝ քաղաքային էկոհամակարգ, իրերի համացանց, ինտելեկտուալիզացիա, տեղեկատվական և
կապի տեխնոլոգիաներ, շրջակա միջավայրի պահպանություն, ռազմավարական կառավարում,
էներգախնայողություն:

The concept of “Smart city” and some issues of energy efficiency of the urban ecosystem
in modern conditions
Avetyan Arman A.
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Abstract. Especially the events of 2020 have shown the importance and inevitability of using modern information
technologies. In addition to traditional players, cities have already entered the race to use these technologies. The
ecosystems of these formations differ both in their management systems and socio-economic components. When
developing a comprehensive concept to improve the environment of cities, they can become the locomotive of
humanity's transition to green life. The article presents the main provisions of the SMART CITY concept and some
questions on improving the urban environment in modern conditions.
Keywords: urban ecosystem, Internet of things, intellectualization, information and communication technologies,
environmental protection, strategic management, energy saving.

Города сегодня превратились в крупные
социально-экономические центры, некоторые из
которых по своим экономическим показателям
превосходят даже многих развитых государств.
Существующие модели управления городским
хозяйством не соответствуют требованиям современного человека, поскольку, с одной стороны, они очень быстро меняются и развиваются, а

с другой-существующие структуры управления
городским хозяйством не позволяют принимать
соответствующие взаимосвязанные и динамичные решения.
На сегодняшний день, в 600 крупнейших
городах мира проживает пятая часть населения
планеты, на долю которых приходится 50%
мирового ВВП. К 2025 году в этих городах будет
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проживать четверть населения Земли, и они
будут производить более 60% глобального ВВП
[5, стр. 16]. При этом, только в странах с
переходной экономикой население городов с
2000 по 2030 год удвоится с 2 до 4 млрд. человек, а их площадь утроится (с 200 до 600 тысяч
кв. км) [2, стр. 4].
Современная система государственного и
муниципального управления в первую очередь
связана с определением стратегических приоритетов развития регионов, территорий и муниципального хозяйства. Как для любой системы и
организации, так и для города необходимо
четкое обозначение стратегических целей развития, которые определяют основные положения и
ориентиры деятельности органов местного
самоуправления в процессе управления городским хозяйством.
Стратегия муниципального образования
позволяет ему разработать модель взаимоотношений между разнонаправленными целями,
многообразными ресурсами и новыми методами
управления, которые отражают современные
тенденции развития человеческого общества.
Городское хозяйство является имено тем
объектом.
Нужно отметить, что в нынешних условиях
быстрого развития общества без внедрения
современных информационных технологий
города не смогут соответствовать современным
вызовам. С этой целью многие ученые занимаются разработкой новой концепции городов –
“Smart city”. И многие города мира (вне зависимости от численности населения, размеров,
расположения и других социально-экономических показателей) уделяют особое внимание
реализации концепции “Smart city”. Следует
также отметить, что до сих пор не существует
единой общепринятой стратегии по “смартизации” городов. По разным оценкам, мировой
бюджет “Smart city” уже составляет около 2
млрд долл.
В частности, Н. Комнинос в своей книге
“The age of intelligent cities” дает следующее
определение “Smart city”: инфраструктура,
основанная на взаимодействии информационных
и коммуникативных технологий (ICT) и интернета вещей (IoT), предназначенная для управления городским имуществом (электростанции,
дороги, школы, транспортное передвижение,
водоснабжение и др.) [1, стр. 24].
Из определения понятно, что “Smart city”
можно описать по следующим параметрам:
 технологичность;
 интеллектуализация;
 фокусировка на стиле жизни. “Smart city”
должен быть экологичным, безопасным, энерго-

емким, открывающим широкие возможности и
обеспечивающим максимально комфортную
жизнедеятельность.
Исходя из вышеприведенного определения
и факторов, можно сделать вывод, что конечной
целью создания “Smart city” является улучшение
качества жизни населения и городской экосистемы посредством использования современных
технологий. Это в первую очередь обеспечивает
более эффективное обслуживание и удовлетворение потребностей жителей города. Информационные и коммуникативные технологии позволяют органам управления города обеспечивать
непрерывную связь с сообществами и инфраструктурой, определить по какому направлению
развивается город, какими темпами и методами
следует повысить уровень жизни.
Исходя из исследований и рейтингов
международных организаций, степени развитости, эффективности и законодательных особенностей, были исследованы методики составления рейтингов “Smart cities” международной
консалтинговой компании “Juniper Research” и
глобальный “Smart Cities Index”, составляющейся шведской компанией “Easy Park”, которая
занимается модернизацией автостоянок в крупных европейских городах. По различным критериям оцениваются почти все крупные города
мира и в конечном итоге составляются рейтинги.
Компания “Juniper Research”, например, составляет свои рейтинги по нижеперечисленным
параметрам [7]:
 электронная система здравоохранения;
 общественная безопасность;
 мобильная связь 4G LTE;
 большое количество свободных точек
доступа wi-fi;
 использование смартфонов как универсальное средство управления сервисами;
 умная парковка;
 услуги по обмену автомобилями (car
sharing);
 оптимизированная система движения
транспорта;
 онлайн – доступ к государственным
услугам;
 переработка мусорных отходов;
 активная гражданская позиция горожан;
 экологически чистые источники энергии.
Качество окружающей среды прямым образом влияет на здоровье населения. Копенгаген,
например, для улучшения этой среды приняла
стратегию по обнулению выбросов CO2 газа уже
к 2025 г. Для этого город планирует снизить
долю поездок на автомобиле до 30% [6].

170

Регион и мир, 2022, № 2
Остальная часть придется велосипедам, общественному транспорту и другим альтернативам. А
долю электромобилей город стремительнно
увеличивает еще с 1983 г. И уже сегодня
приблизительно 70% автомобилей (включая и
общественный транспорт) являются “зелеными”.
Вена в своей стратегии по улучшению
окружающей среды запланировала до 2050 г. на
85% сократить выбросы CO2 газа на душу населения (в базисном году (2005 г.) было 9.02 т на
душу населения). Уже сегодня сокращение составило 17%. Параллельно с этим город стимулирует потребление возобновляемой энергии,
доля которой, согласно стратегии, к 2030 г.
должна составить 50% от всего потребления [3,
стр. 12].
Сингапур в своей интегрированной системе
следит и за здоровьем своего населения. Ежедневно 10% обслуживаемых пациентов консультируются в онлайн режиме, без посещения
организаций здравоохранения. Администрация
во время коронавирусной пандемии в онлайн
режиме следила за всеми изолированными
гражданами,
при
ухудшении
состояния
автоматически отправляла экстренную службу.
Предпринятые решения не только улучшают окружающую среду, но образуют у
населения культуру здорового образа жизни и

снижают
количество
случаев,
например,
онкологических болезней.
Лайн (англ. The Line). Саудовская Аравия на
берегу Красного моря начала строительство
нового города. В городе с нулевым выбросом
углекислого газа не будут ни автомобили, ни
автодороги. Город будет по форме прямой
линии, с протяженностью 170 км и сохранит
95% от текущего состояния природы. Самые
важные объекты для жителей будут на
пятиминутном
доступе
по
специальным
пешеходным тротуарам, а путешествие с одного
конца города в другой продлится не более
двадцати минут (высокоскоростной подземный
транспорт). Городская жизнедеятельность будет
разделена на 3 уровня (см. рис. 1) – инфраструктуры (сверхскоростной транзит, грузовые перевозки и др.), обслуживание (городские службы и
обеспечение нормальной жизнедеятельности) и
пешеходный (верхний уровень жизни, уже на
Земле). Работа всех систем и уровней будет
регулироваться искусственным интеллектом. По
планам Государственного инвестиционного
фонда Саудовской Аравии, к 2030 году в городе
уже будет создано примерно 380 тыс. рабочих
мест, которые создадут 48 млрд долл. ВВП (~7%
от всей страны) (Для сравнения следует
отметить, что 45% ВВП обеспечивается за
счет нефтепродуктов).

Рисунок 1. Уровни архитектуры “The Line” [8]

Недавно был опубликован мировой рейтинг
столиц по качеству воздуха [4]. В основе
рейтинга лежат данные о содержании в воздухе
мелких твердых частиц (PM 2.5). Среди 92
городов столица Республики Армения (Ереван)
заняла 23-е место по загрязненности воздуха
(24.9 микр. гр./куб. м.), из столиц ЕАЭС и региона уступив только Бишкеку (6-ое место) и
Тегерану (19-ое место). PM2.5 – частицы с размером от 000.1 до 2.5 микрометра, находящиеся
в воздухе. Источниками PM 2.5 являются:

 выбросы автотранспорта (преимущественно дизельного);
 пыль;
 частицы, возникающие в результате
эксплуатации дорожного полотна, шин и деталей
транспорта;
 производства электроэнергии с использованием угля и мазута;
 работы отдельных отраслей промышленности;
 природные пожары.
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Рисуунок 2. Объем
м выброшеннной пыли в ат
тмосферу на 2012-19 гг., т
тонн.
Истоочник: Составвлен автором
м на основе сттатистически
их данных Сттатистическогго комитета РА
Р [9]

Из риссунка видно, что коли
ичество пылли в
городе, неесмотря на снижение в 2016-17 гг.,
резко увелличился в последние годы. Среедне162
дневная концентраци
к
ия пыли составляет
с
мкг/куб. м (максималльно допусттимое значеение
по междун
народным сттандартам – 70 мкг/куб
б. м).
Согласно предоставле
п
енным данн
ным В зависимости от сттепени озеллененности районов горрода
данная концентрацияя варьируеттся. Чрезмеерно
высокая коонцентрацияя пыли в первую
п
очерредь
способствуует распросттранению раковых
р
заб
болеваний (увееличиваетсяя ежегодноо). Рекомен
ндуемым значеением показзателя являеется 0-12 микр.
м
гр./куб. м. Исходя из данныхх ГНО “Цеентр
гидрометеоорологии и мониторинга” МОС РА, в
2019 г. кон
нцентрация пыли превы
ышала отмееченную нормуу 9 месяцев в году, в пррошлом годуу – 4
(повлияли противови
ирусные огграничения)). А
месячные показатели первого кввартала 20220 г.
превышаютт норму при
имерно на 200%.
Исходяя из статисстики уже реализован
нных
проектов «умных» городов эффективвное
распределеение ресурсоов позволяетт:
 сэккономить до 30% энерги
ии,
 соккратить до 15% воды,
 соккратить до 20% времяя пребывани
ия в
пути.
К таки
им результаттам пришли
и многие горрода
Северной и Южной Америки,
А
Еввропы и Ази
ии, а
также гороода Ближнегго Востока.
Исходяя из вышее представлленного, “Smart
city” долж
жен рассм
матривать преобразоваание
городской экосистемы
ы в данных направления
н
ях.
В сфеере здравооххранения гоородская ад
дминистрация должна ци
ифровизироввать не толлько
анкеты и документоооборот оргаанизаций, но
н и
взаимосвяззать существвующие дан
нные с друггими
платформаами городсского хозяй
йства (обрразование, кулььтура, спортт, защита пррав детей и др.).

итывая важ
жность рассполагаемых данных,,
Учи
возн
никают доп
полнительны
ые риски по кибербезо-пасн
ности, для предотвращ
щения котор
рых необхо-дим
мо примени
ить опыт китайских городов и
ком
мпаний. Преедлагаемые мероприяттия в сферее
здраавоохранени
ия повысятт мобильно
ость город-ских
х услуг, и значительным образом
м повлияютт
на качество
к
жи
изни населен
ния.
В отрасли охраны окружающ
щей среды
ы
горо
одская администрацияя должна предпринять
п
ь
акти
ивные мерооприятия поо сокращени
ию вредныхх
выб
бросов (треб
бования к м
модернизаци
ии заводов,,
сокр
ращение кооличества аавтомобилей с двига-телеем внутренн
него возгорания, замен
на изношен-ных
х аппаратовв освещенияя и др.) и расширению
ю
зелееных зон. Для полуучения по
овседневной
й
досттоверной информации
и
и о состояянии окру-жаю
ющей среды
ы необходи
имо установвление дат-чикков мониторринга состоояния возду
уха во всехх
районах город
да. Немалооважным является
я
и
вопрос “зеленоой” культурры населени
ия, которым
м
должны заниматься орган
низации обр
разования и
культуры.
Как видноо, данные м
мероприятияя находятсяя
во взаимосвязи
и практичеески со всееми осталь-ным
ми отрасляями (трансспорт, ком
ммунальноее
хозяяйство и т. д.). Исходяя из этого, разрабаты-ваем
мые и устаанавливаемы
ые целевые показатели
и
должны учиты
ывать многом
мерность и взаимосвя-занн
ность всех отраслей.
о
Ограничен
нность энерргоресурсов и стреми-телььный рост их
и потребления принуж
ждают чело-вечеество к боллее эффекти
ивному потр
реблению и
пои
иску новых источников
и
. В этом плаане концеп-цияя предлагаетт инструмен
нты энергосбереженияя
и энергоэффек
э
ктивности. Многие го
орода мираа
ужее сегодня получают
п
ээнергию изз мусорныхх
отхо
одов, что поозволяет, наапример, знаачительным
м
образом снизитть себестои
имость электтроэнергии..
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Отопление домов, система орошения зеленых
зон и другие системы уже управляются специальными датчиками, которые позволяют по
отдельным направлениям экономить ~40%
затрачиваемых ресурсов. А возобновляемые
источники энергии делают многие системы полностью автономными от общих электросетей.
Как отмечается в ежегодном отчете консалтинговой компании “Frost & Sullivan”, “умная”
энергетика является самым быстрорастущим
компонентом системной концепции “Умный
город”. Та же компания в 2014 г. спрогнозировала, что к 2025 г. “умная” энергетика составит 24% от общего объема экономики “умных”
городов [4].
Энергоэффективность “Умного города” начинается обычных квартир, домов, супермаркетов и расширяется по всему городу, образуя
его технологическую экосистему. Философия
концепции позволит достигать энергоэффективности даже в сфере укладки асфальта. А при
одновременном внедрении еще и концепции
“Зеленый город” полностью будет преобразована вся философия городской экосистемы.
Концепция в сфере энергоэффективности
предлагает не только использование современных информационных технологий, но и архитектурные, инженерные и другие решения (т. е.
не из IT сферы). Примерами таких меоприятий
являются:
 фасады зданий, которые меняются
(уклон, цвет и др.) в зависимости от погоды и
часов дня;
 установка солнечных панелей и энергоэффективных инфраструктур (двери, окна, аппараты освещения и др.);
 использование современных технологий
озеленения (капельное орошение, вертикальное
озеленение, интенсивные растения) и т. д.

Исходя из выше представленного, можно
прийти к выводу, что “Умный город” в плане
энергоэффективности предлагает и создает
новые решения не только современными технологиями, но и традиционными методами. В
результате этого концепция приобретает системный характер, нуждаясь в огромных инвестициях, которыми, как правило, городские администрации не обладают. В данном аспекте
повышается роль создания моделей сотрудничества и участия государства, городов и частного сектора.
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ный, тематический и иерархический принципы
размещения информации.
Разумеется, при таком большом объеме
информации необходимы мощные и одновременно удобные и быстрые механизмы поиска
необходимых сведений. В «Лазаревской энциклопедии» реализованы разнообразные поисковые возможности, встроенные в программную
оболочку: поиск по алфавиту, по категориям, по
датам, по географическим терминам и много
других.
По предметно-тематическому содержанию собираемые материалы группируются по
порталам энциклопедии:
 Персоны
 ЛИВЯ (Лазаревский институт восточных
языков)
 Памятники
 Портреты
 Награды, чины, звания, должности
 Библиотека
 Архивы
 Генеалогия
 Хронология
Персоны
На сегодняшний момент это биохроники
более 1700 персон. Это и многочисленные
представители Лазаревых и Абамелеков, люди с
которыми они общались, работали над проектами, служили. Педагоги и выпускники ЛИВЯ,
управляющие их многочисленных имений и все
те, чьи биографии помогут лучше понять события далекого прошлого, связанного с жизнью и
деятельностью
представителей
славных
фамилий Лазаревых, Абамелек-Лазаревых.
Список лиц, включаемых в энциклопедию,
регулярно пополняется новыми персонами. Биографии снабжены отсылками к многочисленным
документам других порталов энциклопедии.
ЛИВЯ (Лазаревский институт восточных
языков)
Информация
по
этому
разделу
энциклопедии включает в себя более 1300 статей
и документов, связанных тематически с
институтом и представленых в виде категорий.
Вот некоторые из них:
 Библиотека ЛИВЯ
 Врачи ЛИВЯ
 Главные начальники ЛИВЯ
 Директора ЛИВЯ
 Издания ЛИВЯ
 К истории ЛИВЯ
 ЛИВЯ выпускники
 ЛИВЯ Уставы

 Научная деятельность ЛИВЯ
 Педагоги ЛИВЯ
 Почётные посетители ЛИВЯ
 Почётные члены ЛИВЯ
 Преподавание в ЛИВЯ
 Стипендии ЛИВЯ
 Учредители именных стипендий для
учащихся ЛИВЯ
 Члены Общества любителей древности
при ЛИВЯ
Каждая из этих и других категорий в свою
очередь может дробиться в зависимости от
состава и количества однотипной информации.
Включает в себя, документы (печатные и архивные), которые, в случае и наличия, приводятся в
электронном виде.

Следующий
относительно
небольшой
портал – Памятники. Состоит из:
 Имения, усадьбы, дачи Лазаревых,
Абамелек-Лазаревых
 Мемориальные доски
 Некрополистика
 Памятные здания и сооружения
 Церкви,
построенные
Лазаревыми
(Абамелек-Лазаревыми)
Портал – Портреты. Представленные здесь
портреты, фотографии, скульптуры расположены алфавитно и по группам (авторы, материал, техника) и по музеям, картинным галереям
в которых экспонируются. Портреты представителе семей Лазаревых и Абамелек-Лазаревых
по возможности атрибутированны. Представлены научные статьи по наиболее известным
портретам. В разделе фото есть и фото предста-
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вителей вышеуказанных семей, а также фото,
сделанные Семёном Семёновичем АбамелекЛазаревым.

Справочный портал – Награды, чины,
звания, должности является справочным и
вспомогательным. Представлена информация о
чинах, званиях и должностях XVIII-начала XX
веков по постоянно меняющейся Табели о
рангах. Приводится информация о наградах и их
иерархии в Российской империи.
Категории и статьи этого портала связаны
гиперссылками с основным текстом энциклопедии.
Портал – Библиотека представляет всю
известную литературу по теме. Материал
сгруппирован по алфавиту, по авторам,
каталогам и сборникам документам
Портал Архивы – знакомит с материалами
по теме. Сегодня это 23 архива. из которых
выбраны дела, имеющие отношение к
многогранной деятельности Лазаревых и
Абамелек-Лазаревых. Аннотированный каталог
архивных дел помогает исследователям ориентироваться в огромном объёме архивных дел по
теме. Портал систематически пополняется
содержанием дел доступных исследователям. Со
временем, этот портал, благодаря совместной
деятельности специалистов будет и дальше
развиваться и пополнятся.
Портал Генеалогия, на сегодняшний день
пока не интегрирован в Лазаревскую энциклопедию. Полная генеалогия рода Лазаревых и
Абамелеков реализована в специальной генеалогической программе и пока не совмещена с
движком Вики. Программа имеет специальные
возможности анализа собранной информации по

месту рождения, смерти, даты заключения
браков, по месту проживания и др. В ближайшее
время эта проблема будет реализована, и мы
получим еще один инструмент для исследования
жизни и деятельности интересующих нас родов.
Портал Хронология представлен хронологической таблицей с середины XVIII века до
начала XX века. В таблицу включены события из
жизни и деятельности Лазаревых и АбамелекЛазаревых, что наглядно позволяет увидеть те
или иные события в хронологической их последовательности. По мере развития и пополнения
энциклопедии, портал расширяется и дополняется.
Каждый из порталов имеет своё особенное
расширение в зависимости от характера собранных материалов и способа их представления.
Уже сейчас реализована возможность разветвлённого поиска и гиперссылок внутри собранного материала. По мере формирования
разветвлённого дерева категорий по теме будет
упрощаться и улучшаться навигация и поиск
необходимого материала на страницах энциклопедии.
«Лазаревская энциклопедия» спроектирована как развивающаяся вглубь и вширь платформа. Предполагается активное пополнение
первичной информацией и дальнейшая разработка представленной тематики.
Цели и задачи проекта «Лазаревской
энциклопедии»
 Создание широкой, постоянно пополняемой базы данных, связанной с деятельностью
представителей семьи Лазаревых и АбамелекЛазаревых. Сбор, хранение, систематизация всей
доступной информации по теме.
 Создание разнообразных аннотированных тематических каталогов изданной литературы и других информационных ресурсов по
теме.
 Создание библиотеки, содержащей электронные книги и публикации по теме энциклопедии.
 Привлечение широкой общественности и
специалистов разных областей для онлайн
работы в проекте «Лазаревская энциклопедия».
 Налаживание информационных контактов, творческого взаимодействия между всеми
заинтересованными лицами (историками, культурологами, экономистами, общественными
организациями и т.п.).
Общие выводы
 «Лазаревская энциклопедия» – виртуальная платформа, помогающая создать наиболее
полное представление об информационном
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состоянии и изученности вопроса о роли и
значении деятельности Лазаревых в (истории
культуре, образовании и т.п.) России, Армении.
 Позволяет хранить большой объем
разнообразной информации – как в текстовой,
так и в иллюстративной форме.
 Накапливать и сортировать разнохарактерную и разноплановую информацию по теме.
 Обеспечить тематическое сортировку,
хранение и пополнение информации.
 Проводить различные виды исторического и культурологического анализа и структурирования материала.
 Решать широкий круг информационносправочных, культурно-просветительских задач.
 Устанавливать контакты, строить диалог
с широкой международной аудиторией, всеми
интересующимися рассматриваемой тематикой и
проблематикой.
«Лазаревская энциклопедия» может стать:
 Центром накопления и обработки информации по Лазаревской тематике.
 Центром формирования наиболее перспективных и важных направлений научных
исследований по Лазаревской тематике.
 Центром мобилизации информационных
ресурсов и координации научных исследований
по теме.
 Виртуальной площадкой поиска и
уточнения достоверной разнообразной информации по теме с привлечением самых широких
кругов респондентов.
Значение «Лазаревской энциклопедии»
Культурно-просветительное
 «Лазаревская энциклопедия» – в определённом смысле путеводитель, который позволит
открыть широкий доступ к систематизированной
и выверенной информации по теме.
 Идеологической и смысловой идеей
проекта является обоснование и иллюстрация
широких исторических, политико-экономических и культурных связей между Россией и
Арменией на примере деятельности Лазаревых.
 Проект «Лазаревская энциклопедия» –
гуманитарный
исследовательский
проект,
который не привязан к политическим процессам,
происходящим в современном мире.
Научное и научно-просветительское
 «Лазаревская энциклопедия» может
использоваться для подготовки публикаций в
электронном и печатном виде, для решения

различных
культурно-просветительских
и
учебных задач по теме.
 Научное значение накопленной в энциклопедии информации будет возрастать по мере
роста объёма и дальнейшей разработки баз
данных.
 В рамках задуманного проекта будут
соответствующим образом разработаны и
систематизированы следующие темы: «Лазаревы в искусстве», «Благотворительная деятельность представителей семьи Лазаревых»,
«Культурно-просветительская
деятельность
Лазаревы», «Лазаревы в художественной
литературе» и т.п. Всё это поможет популяризировать их грандиозный вклад и наследие и
позволит исследователям выявить и наметить
новые темы углублённого изучения.
Воспитательное
 Проект «Лазаревская энциклопедия»
призван содействовать утверждению высокой
культуры межнационального общения на основе
глубоких традиций российско-армянских гуманитарных контактов.
Энциклопедия адресована
 «Лазаревская энциклопедия» призвана
служить оперативным справочником, удовлетворяющим потребности в первичной и дополнительной информации по теме, и служить
подспорьем в научной и просветительской
деятельности.
 «Лазаревская энциклопедия» рассчитана
на разнообразную читательскую аудиторию: она
адресована как профессиональному научному
сообществу, так и широкому кругу любителей
отечественной истории.
Перспективы развития проекта
 «Лазаревская энциклопедия» может развиваться и вглубь, и вширь и способна стать
информационной платформой для координации
и объединения научной и культурно-просветительской деятельности по означенной проблематике.
 «Лазаревская энциклопедия» даже в том
незавершенном виде, в котором она сейчас находится, представляется уникальным информационным продуктом. До сих пор еще не предпринималась попытка собрать в одном проекте в
таком объеме целенаправленно структурированную информацию по Лазаревской тематике.
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Научная конференция в Ереване
29 марта в стенах Института истории
Академии Наук Республики Армения прошла
научная конференция «культурно-просветительская жизнь в Арцахе». Мероприятие было
организовано Общенациональным Армянским
образовательно-культурным
союзом
«Амазгаин» совместно с Институтом истории
Академии Наук Республики Армения и
Государственным университетом Арцаха.
Изначально проведение конференции планировалось 5 ноября 2021 г. в зале Национального собрания Республики Арцах в
Степанакерте. Однако из-за агрессивных действий Азербайджана по всей линии соприкосновения, сроки проведение конференции были
перенесены на февраль 2022 г. Увы, после
недолгого затишья Азербайджан вновь прибег к
действиям по запугиванию и выдавливанию
армянского населения из Арцаха, на сей раз
спровоцировав взрыв газопровода идущего из
Армении и длительного отключения газа. А
затем, еще и откровенное вторжение в зону
ответственности российских миротворцев, что
привело к вооруженному столкновению с
армией обороны Арцаха. Исходя из сложившейся обстановки организаторами было
принято решение о проведении конференции в
Ереване (что на наш взгляд было неверно).
Благодаря организованной прямой трансляции из Арцаха с приветственной речью, по
поводу открытия конференции, выступила
министр Науки и образования Республики Арцах – Анаид Акобян и ректор Государственного
университета Арцаха – Армен Саргсян. После чего выступили директор Института истории АН РА –
Ашот Мелконян, председатель Центрального Комитета Армянского Общенационального культурнопросветительского союза «Амазгаин» – Мкртич Мкртичян из Ливана и директор Ереванского
филиала «Амазгаин» – Рузан Аракелян.
На конференции было представлено 22 доклада представителей научных кругов из Армении и
Арцаха. Среди докладчиков из Армении, от имени журнала «РЕГИОН И МИР», Погосян (Хахбакян)
Гагик Гайкович представил работу на тему «Пещерный комплекс «Кронк» (некоторые вопросы
антропогенной архитектуры)».
Докладчик вкратце рассказал о том, что антропогенная архитектура Армянского нагорья
наблюдающаяся с древнейших времен, особое развитие и значительное распространение получила со
времен зарождения, а затем и принятия христианства в Великой Армении и ее сателлитных царств.
Особенно это относится к таким территориям как Малая Армения, Осроена, Софена, Каппадокия,
Албания и др. В антропогенных сооружениях этого периода естественно преобладает религиознокультовая составляющая. В силу исторических обстоятельств подавляющее большинство территорий
автохтонного проживания оказались вне пределов исследовательской досягаемости, а исходя из
нетерпимого отношения ко всем памятникам армянского наследия на территориях с возникшими
турецкими государстенными образованиями, до наших дней мало что сохранилось, что и вынуждает
обращаться к памятникам именно такого рода.
После чего докладчик описал местоположение памятника, рассказал о единственном
обнаруженном упоминании в одной из летописей XIII в., о многих описательных упоминаниях, об
исследованиях, ну и конечно, в конце описал сам памятник.

Сообщение составил Гагик Погосян /Хахбакян/
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