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Հանդեսում տպագրված նյութերի վերատպման կամ թարգմանության համար անհրաժեշտ է խմբագրության թույլտվությունը:
Հրապարակված նյութերը կարող են չարտացոլել խմբագրության տեսակետը: Հրապարակումները վճարովի են։
Բոլոր հրապարակված հոդվածները տեղադրվում են eLIBRARY գիտական էլեկտրոնային գրադարանում յուրահատուկ eLIBRARY
Document Number (EDN) ծածկագրերեի հատկացումով 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:

4

Регион и мир, 2022, № 3

REGION AND THE WORLD

scientific-analytical journal

Editorial council:
Andriasyan Levon H. – Honorary Editor;
Poghosyan /Khaghbakyan/ Gagik H. – Chief Editor;
Sargsyan Suren T. – Scientific editor (Doctor of Historical Sciences, professor, Institute of History of NAS RA,
Armenia);
Avetisyan Hayq G. (Doctor of Historical Sciences, professor, Yerevan State University, Armenia);
Ayvazyan Armen M. (Doctor of Political Sciences, Center of Strategic Research “Ararat”, Armenia);
Ayvazyan Norayr A. (Doctor of Law, Professor, Yerevan State University, Armenia);
Allen Susan (Doctor of Political Sciences, professor, George Mayson University, USA);
Bagratyan Hrayr A. (Doctor of Economic Sciences, professor, Armenian-Russian University, Armenia);
Bostanjyan Vardan B. (Doctor of Economic Sciences, Professor, Yerevan State University, Armenia);
Grigoryan Ernest R. (Doctor of Philosophical Sciences, professor, academician of Russian Academy of Natural
Sciences, Public Institute of Political and Social Research of Blacksea-Caspian Region, Armenia);
Demoyan Hayq A. (Doctor of Historical Sciences, Armenia);
Dubien Arno (Observatoire franco-russe, France);
Isagulyan Garnik S. (Public Institute of Political and Social Research of Blacksea-Caspian Region, Armenia);
Kojokin Ewgeniy M. (Doctor of Historical Sciences, professor, MGIMO-University, Russia);
Kornilov Aleksandr A. (Doctor of Historical Sciences, professor, Lobachevsky University of Nijny Novgorod, Russia);
Manukyan Sargis F. (Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, National Polytechnic University of
Armenia, Armenia);
Meliksetyan Arsen F. (Candidate of Economic Sciences, Public Institute of Political and Social Research of BlackseaCaspian Region, Armenia);
Melkonyan Ashot A. (Doctor of Historical Sciences, professor, academician of NAA RA, Institute of History,
Armenia);
Mironov Anatoliy N. (Doctor of Law, professor, The Russian Presidential Academy of National Economy and Public
Administration, Russia);
Nadein-Raevsky Vitaliy A. (Candidate of Philosophical Sciences, Institute of Political and Social Research of BlackseaCaspian Region, Russia);
Panibrattsev Andrey V. (Doctor of Philosophy, professor, Moscow State Technical University of Civil Aviation,
Russia);
Pakhomov Vitaliy G. (Doctor of Law, professor, Russian State Social University, Russia);
Petrosyan Georgiy M. (Nagorno-Karabakh Rebublic);
Redkous Vladimir M. (Doctor of Law, professor, The Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences,
Russia);
Reshetnikov Leonid P. (Candidate of Historical Sciences, Chairman of the Supervisory Board of “Tsargrad” TV
Station, Russia);
Romanovskaya Vera B. (Doctor of Law, professor, Lobachevsky University of Nijny Novgorod, Russia);
Dakessian Antranik M. (Doctor of Philology, Haygaziyan University of Beyrut, Lebanon);
Sergunin Aleksandr A. (Doctor of Political Sciences, professor, St. Petersburg State University, Russia);
Simonyan Hakob E. (Doctor of Science (Art), PhD of History, professor, State Academy of Fine Arts of Armenia,
Armenia)
Shakaryants Sergey E. (Public Institute of Political and Social Research of Blacksea-Caspian Region, Armenia);
Shaliand Gerar (Center for Analysis and Forecasts of the Ministry of Foreign Affairs, France);
Svarants Aleksandr A. (Doctor of Political Sciences, Russia);
Yakushik Valentin M. (Doctor of Political Sciences, professor, National University of Life and Environmental Sciences
of Ukraine, Ukraina).
Adress: RA, Yerevan, 3rd line of Tigran Mets, 9
Phone: (+374 91) 705-055, (+374 93) 868-797,
Website: www.geopolitika.am; e-mail: blacksea-caspian@mail.ru

To reprint or translate of materials published in the journal, it is necessary to get the editor’s permission.
Published materials have not always reflected by the editorial point of view. Publications are not free.
All published articles are placed in the scientific electronic library "eLIBRARY"
with the unique code of "eLIBRARY Document Number" (EDN) and indexed in the
RSCI in accordance with the agreement with LLC "Scientific Electronic Library" No. 660-12/2016 of December 13, 2016,
which will allow you to track the citation index of your scientific works and expand the number of potential readers.

5

Регион и мир, 2022, № 3

РЕДАКЦИОННАЯ___________________________________________________

Հարկավոր է հստակեցնել շարժման հիմնակետը

Սարգսյան Սուրեն Թ.
պ.գ.դ., պրոֆեսոր, առաջատար գիտաշխատող, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ (Երևան, ՀՀ)
sargsyansuren@yandex.ru

EDN: ZWKOBJ
Տևական ժամանակ է քաղաքն ալեկոծվում է, ցույցեր են, երթեր ու միտինգներ:
Հասարակությունը երկփեղկվել է, սակայն զգալի մասն էլ երկընտրանքի առջև են կանգնել. Դուրս գալ
ի վերջո փողոց, թե` ոչ: Այն պարզ ճշմարտությունը, որ ամեն ինչ կարգին չէ, որ այսքան անչափելի
կորուստներից հետո կրկին վտանգված է մեր ինքնությունն ու պետականության վերջին
մնացորդները, ակնհայտ է: Որ անհրաժեշտ է միշտ ու անընդհատ պայքարել այդ արժեքների
պաշտպանության համար, դա էլ է անվիճելի: Բայց ինչպե՞ս, ի՞նչ ձևերով ու մեթոդներով, այնքան էլ
պարզ չէ: Փողոցում լույսերով ու անլույս երթեր անելով, հայրենասիրական երգեր երգելով ու երբեմն
էլ պարելով ու՞ր ենք գնում:
Ստացվել է մի իրավիճակ, երբ հասարակության ավելի գիտակից մասի համար խիստ
կարևորվում է փողոց դուրս գալու կամ չգալու անձնական պատասխանատվությունը: Մասնակցե՞լ,
թե՞ չմասնակցել հանրահավաքին համլետյան հարց է դարձել նրանցից շատերի համար, որովհետև
ցանկացած հարցի նրանք վերաբերվում են պատասխանատվության ամենալուրջ զգացումով:
Հետևաբար ընդդիմությունը նրանց պետք է առարկայական ու հասկանալի ասի, բացատրի ու,
ամենակարևորը, համոզի իր պայքարի նպատակները, որպեսզի նրանց տանի իր հետևից: Իսկ ի՞նչ է
արվում գործնականում: Չնչին բացառությունները չհաշված` ուղղակի հայտարարվում է` ով մեզ հետ
չի, ազգի դավաճան է, իսկ երբեմն էլ` չմիացողներն ուղղակի տհասներ են որակվում և հարցը
համարում են փակված: Բա եղա՞վ, բա այդպես որևէ բան համաժողովրդական կլինի՞: Չէ, հաստատ
չի լինի: Հետևապես հարկավոր է ոչ թե վիրավորել ու խրտնեցնել հասարակության զգալի հատվածչկողմնորոշվածներին, այլ ականջալուր լինել խելացի, կենսափորձի տեր, պատմությանն ու անցյալի
դառը փորձին տեղյակ և բանիմաց մարդկանց ասածներին, ընթերցել նրանց գրածները, սովորել
դրանցից…Արդ, քանի դեռ ուշ ու ամեն ինչ կորած չէ, ինչ է անհրաժեշտ անել շարժումը
համաժողովրդական դարձնելու համար.
1. հասարակության և տնտեսության բոլոր կարևոր բնագավառների համար ստեղծել աշխատանքային խմբեր, դրանց մեջ ներգրավել կարող և սրտացավ ուժերին,
2. ուսումնասիրել համաշխարհային համանման իրավիճակների փորձը,
3. հստակ տարբերակել հասարակության մեջ այսօր գոյություն ունեցող խավերը, դասերն ու
դասակարգերը և նրանցից յուրաքանչյուրի ձգտումներն ու մտահոգող հիմնախնդիրները: Հասկանալ
է պետք, որ Հայաստան երկիրը չի սկսվում ու վերջանում Երևանով, որ մարդկանց զգալի մասն այսօր
մերկությունը ծածկելու և քաղցը հագեցնելու խնդիր ունի և այնքան էլ դրական չի վերաբերվում շքեղ
մեքենաներով երթերին ու առաջնորդներից շատերի բրենդային հագուկապին:
4. վերջապես հարկավոր է պարզորոշ ընկալել նաև սեռատարիքային առանձնահատկությունները, այդ խմբերի պահանջներն ու ակնկալիքները,
5. առանձնահատուկ վերաբերմունք դրսևորել պատերազմում զոհվածների, խեղվածների ու
ընդհանրապես բոլոր մասնակիցներին ու նրանց ընտանիքներին, չմոռանալ երբեք, որ միշտ և բոլոր
ժամանակներում հասարակության հենց այդ մասն է եղել և է հիմնական կռվողն ու Հայրենիքի
համար նույնիսկ կյանքը չխնայողը: Հարկավոր է ուշադիր նայել մեր շուրջը և ակներև ու պարզ
կդառնա, որ պատերազմների ընթացքում ոչ մի պաշտոնյայի կամ մեծահարուստի երեխայի մատն
անգամ չի արյունոտվում, մեզանում նույնպես:
6. ձևակերպել այնպիսի լոզունգ-կոչեր, որոնք սրտամոտ կլինեն հասարակության մեծ մասին և
նրանց դուրս կբերեն համազգային պայքարի: Ակներև է, որ բացի իմքայլականներից և նրա
արբանյակ մի քանի հնարովի արտախորհրդարանական խմբերից, բոլոր ուժերը ցանկանում են
հեռացնել օրվա իշխանություններին: Բայց քաղաքական վերնախավը չի կարողանում որդեգրել
այնպիսի ուղենիշ, որը մեծ զանգվածներ համախմբի և իրականացնի դա: Պատճառն այն է, որ մեր
քաղաքական էլիտան ունի ազգային, բայց չունի սոցիալական մտածողություն: Եվ դա այն
դեպքում, երբ ակնհայտ է, որ մեր ժողովրդի 90 տոկոսը սոցիալական խնդիրներ ունի և
մտածում է նախ և առաջ դրանք լուծելու մասին: Իսկ նորություն չէ, որ աղքատ մարդու համար
կարևոր է նախ օրվա հացը հայթայթել և մերկությունը ծածկել, հետո այլ բաների մասին մտածել:
Պատմությունը մեկ անգամ չէ, որ համոզել է ասվածի ճշմարիտ լինելու հանգամանքը:
1917թ., երբ բոլշևիկներն առաջ քաշեցին «հողը` գյուղացուն, գործարանը` բանվորին» լոզունգը,
ժողովուրդը, որ սոված էր ու տկլոր, թողեց ամեն ինչ, լքեց ոխերիմ թշնամու` գերմանացիների

6

Регион и мир, 2022, № 3
ճակատը, դեմ գնաց իր իսկ պետությանը և կանգնեց բոլշևիկների կողքին: Եվ ոչ միայն կանգնեց,
այլև ավելի քան երկու տարի տևած քաղաքացիական կռիվներում արյուն թափեց հանուն նրանց
հաղթանակի:
Նույնը 1933թ. արեցին ֆաշիստները: Նրանք աղքատին պարզ ասացին, որ դու ոչ թե
հակասության մեջ մտիր ու պայքարիր քո ազգակից կապիտալիստի դեմ, այլ օգնիր նրան այլ երկրներ
նվաճել, թալանել նրանց, և դրա հաշվին բոլորը շատ լավ կապրեն: Այսինքն` կրկին սոցիալական
հիմնախնդրով, կրկին լավ ապրելու գաղափարն առաջ քաշելով բանվորին ու գյուղացուն կանգնեցրին
իրենց կողքին ու գնացին պատերազմի: Ասել է, թե նացիոնալ-սոցիալիզմն այլ ժողովուրդներից բարձր
լինելու թեզերը նույն սոցիալական նպատակն էին հետապնդում, բայց ավելի «քաղաքակիրթ»
մակարդակում:
Հեռու չգնանք. Արցախյան շարժումից ավելի 1988-ին այդպես համախմբեց մեր ժողովրդին
աղքատ ԽՍՀՄ-ից դուրս գալու և Արևմուտքի պես հարուստ ապրելու գաղափարը: Քանի որ այդ
տարիներին արդեն զգալի թվով մարդիկ գնացել էին, տեսել կամ ԶԼՄ-ներից տեղեկացել էին, թե
որքան լավ են ապրում այնտեղ: Իշխում էր այն թեզը, թե սոցիալիզմից կապիտալիզմի անցնելով
կյանքի պայմանները կլավանան:
2018-ի թավշյան էլ նույն կերպ իրականացավ: Գյումրիից սկսված քայլարշավի ընթացքում
յուրաքանյուր կիլոմետրի հետ խոստումներն ավելի շռայլ էին դառնում: Հիմնական գաղափարն այն
էր, որ հարուստների կուտակած միլիոնները կխլվեն ու կտրվեն ժողովրդին, և բոլորը կապրեն
հարուստ ու երջանիկ:
Այս օրերին էլ խելացի շատ ելույթներ են հնչում (օրինակ` վերջերս Հրանտ Բագրատյանինը),
գործնական առաջարկներ, բայց, որ ամենակարևորն է իմ կարծիքով, սոցիալական գաղափարը
դրանցում կա՛մ բացակայում է, կա՛մ թույլ, աղավաղված ու այլ թեզերում տարալուծված տեսքով է
առաջ քաշվում: Այնինչ, ինչպես մի առիթով ասել եմ, դա հստակ ու շատ պարզ պիտի լինի, որովհետև
մարդկանց փողոց հանելու իրական միջոցը սոցիալական գաղափարն է: Չկա, քանի որ մերօրյա
էլիտան ուղղակի չգիտի վատ ապրելն ինչ է ու չի կարողանում աղքատի նման, նրան սրտամոտ
մտածել և նրան հոգեհարազատ թեզեր առաջ քաշել և նրանց փողոց դուրս բերել: Աղքատը
մոտավորապես մտածում է այսպես. իշխանությունները վատն են, մեծ դժբախտություններ բերեցին,
բայց որ գնան, դրանից ի՞նչ օգուտ կլինի իրեն, ո՞րքանով կթեթևանա իր վիճակը և արդյո՞ք
կթեթևանա, արդյո՞ք ջրից ջրհեղեղի մեջ չի հայտնվի: Այսինքն` այսօր փողոց են դուրս եկել ու այդ
խմորումները փորձում են ղեկավարել մարդիկ, որոնք հիմնականում կուշտ են, գիտեն հայրենիք ու
արժանապատվություն գաղափարների ինչ լինելը, բայց աղքատի հոգեբանությանն այնքան էլ
տեղյակ չեն: Ստացվել է մի վիճակ, երբ կուշտը սովածին իրոք չի հասկանում: Այստեղից էլ սկսվում
ու վերջանում է շարժման ղեկավարության և զանգվածների խզվածության ու փողոց դուրս
չգալու հիմնական պատճառը: Եվ դա այն դեպքում, երբ օրվա իշխանությունների ու նրա
առաջնորդի նման այսքան մերժված կերպար չենք ունեցել, որ նրանք արդեն նախկին հենարանը
չունեն հասարակության մեջ: Բոլորին նրանց իշխանությունն այնքան էլ ժողովրդական չի և հարմար
է միայն իրենց ու իրենց մտերիմ-բարեկամներին:
7. Հարկավոր է վերջապես այս ամենին զուգընթաց պայքարում ներառել Սփյուռքին ու
համազգային միասնական գաղափարախոսություն մշակել, որն այդպես էլ մեզ դեռ չի հաջողվել:
Քանի որ նախ, աշխարհի հզորները «քաղաքակրթութեան իրաւունքները ոտնակոխ ըրին», հետո էլ`
«Շուարումէ շուարում քալեցինք: Անստուգութիւն, անհեռատեսութիւն, ներքին պառակտումներ և
խուճապ պատեցին մեզ, և մեր ազգային նաւը, առանց ղեկի ծովու ալեկոծեալ ալիքներէն տարուեցաւ
հոս ու հոն»: Սակայն վստահ եմ, որ «ցիրուցան Հայութիւնը պիտի մի օր գայ բոլորուիլ ներկայ ազատ
Հայաստանի շուրջը և պիտի պատսպարուի ազատութեան ծառին թևերուն ներքև»: Կասկածից
դուրս է, որ Հայրենիքի սատարմանն ուղղված ազգային տեսլականը, խոսքերն ու գործադրած
ջանքերը, արևմուտքի երկրների հետ կապած հույսերն ու հուսախաբությունները, Հայաստանի
ռազմավարական
կողմնորոշման
վերաբերյալ
իրատեսական
դատողություններն
ու
գնահատանքները այսօր էլ խիստ արդիական են, քանի որ հիմնված են պատմաքաղաքական
փորձառության, գիտակցված ազգային նպատակի և գործնական հայրենասիրության վրա:
Այս առիթով ցանկանում եմ հիշեցնել, որ համազգային համախմբման այդպիսի գործնական
փորձ նույնիսկ ԽՍՀՄ-ում է եղել: Կոմկուսի կոնտկոմի քաղբյուրոյի որոշումով դեռևս 1962 թ.
ստեղծվեց «Սփյուռքահայության հետ մշակութային կապերի կոմիտեն»: Սակայն այդ եզակի և
ուրույն կառույցը ոչնչացվեց Տեր-Պետրոսյանի նախագահության առաջին իսկ օրերին: Այդ քայլը
«մահացու» հարված հասցրեց սփյուռքահայ կառույցներին: Սփյուռքում էլ ավանդական
կուսակցություններն ու նրանց ղեկավարությամբ գործող «Հայ դատ» և «Հայկական համագումար»
կամակերպությունները, որոնք ազդեցիկ դիրքեր ունեին ԱՄՆ-ում (տարիներ շարունակ երրորդ տեղն
էին զբաղեցնում), Եվրոպայում, Մերձավոր Արևելքում, «էրոզիայի» ենթարկվեցին և հստակ էլ չէ, թե
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այժմ որերորդ տեղում են: Որովհետև այդպես էլ չգիտակցվեց, որ մեր ժողովրդին նպատակի հստակ
ձևակերպում, այսինքն` համազգային գաղափարաբանություն է անհրաժեշտ և այն գիտակցումը, որ
երկրի կարևորագույն գործառույթը համազգային ներուժի արդյունավետ ու նպատակային
կառավարումն է: Այնինչ, ներկա վարչախումբն ավելի հեռուն գնաց և ընդհանրապես վերացրեց
Սփյուռքի նրարությունը:
Այսօր նաև օդի նման անհրաժեշտ է գիտակցել, որ պատերազմի օրերին ընգծված
հավասարության նշանով ստեպ-ստեպ հայտարարություններից բացի ոչինչ չձեռնարկած Արևմուտքն
աննախադեպ աշխուժացել է, քանի որ նրան հարկավոր է մեր տարածաշրջանում երբեմն-երբեմն
ժայթկող տաք կետը սառեցնել և ավելի հիմնավոր զբաղվել Ռուսաստանի ու նոր աշխահակարգի
ձևավորման հարցերով: Իսկ դրանից օգտվելով Թուրքիան Արևմուտքի զանազան կենտրոնների հետ
բանակցում և չքմեղանալով հայտարաում է, թե ինչ անեն Հայաստանի խեղճ իշխանությունները
(կարծես ինքը նրանց փաստաբանն է), նրանց ներսից արմատականներն են ճնշում, դրսից` Սփյուռքը
և թուլ չեն տալիս խաղաղություն հաստատել տարածաշրջանում: Ով-ով, մենք լավ գիտենք ինչի
մասին է խոսքը…
Պատերազմը նաև ցույց տվեց, որ ՀՀ-ն ու նրա խնդիրները ոչ մի արժեք չունեն Արևմուտքի
համար և 44-օրյայի ընթացքում ամենուր զրո լռություն էր: Իսկ սա Թուրքիայի համար պատմական
շանս է օրվա վարչակարգը պահելու, Ռուսաստանին ավելի նյարդայնացնելու և Հայաստանի հետ
անելու այն, ինչն արեց Արցախի հետ ու Ռուսաստանը չկարողանա նույնիսկ միջամտել: Այնպես որ,
այս պայմաններում իշխանությունների մնալն իսկապես սպառնալիք է մեր ազգային
անվտանգությանը: Կարծում եմ Ռուսաստանին էլ ձեռնտու չէ, որ Հայաստանում ղեկավար մնան
«խաղեր տվող» հայկական նավալնիները, միայն թե Ուկրաինայում երկարաձգվող հատուկ
գործողությունը հնարավորություն չի տալիս մեզանով զբաղվելու, ուղղակի «ему не до нас»: Այս
պայմաններում վտանգն այն է մեզ համար, որ մենք կկորցնենք մեր լիակատար սուվերենությունը,
քանի որ եթե խնդիր ունես և ինքդ չես լուծում այն, այլ ուրիշը, ապա նա էլ բնականաբար դառնում է
թելադրողը: Ամեն ինչ կախված է նրանից, թե մեր քաղաքական ղեկավարությունը և ընդդիմությունն
ինչպես իրենց կդրսևորեն ապագայում: Պարզապես հարկավոր է ամեն ինչ անել և թույլ չտալ, որ մենք
Ուկրաինայի նման հայտնվենք ռուսական և ամերիկյան շահերի բախման կիզակետում և գործիք
դառնանք նրանց ձեռքին: Ամենակարևորն ու անհրաժեշտն այս պահին ճկուն, պրագմատիկ և
համարձակ քաղաքականություն վարելն է, հզորների միջև առկա հակասությունից խլամիտ օգտվելն
ու երկրի համար առավել շահած դիրք ապահովելը:
29.05.2022
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Аннотация. Поведение международного сообщества и особенно сверхдержав во время азербайджано-турецкой
агрессии против Арцаха в 2020 году привело не только к изменению военно-политического ландшафта
Южного Кавказа с новой перестановкой сил. Эти, казалось бы, чисто региональные события, несущие на себе
печать геополитических событий, оказали определенное влияние на трансформацию представлений, позиций и
особенно на поиск решений внерегиональных конфликтов.
Анализируя глобальные геополитические изменения и ключевые события вокруг карабахского конфликта, мы
приходим к следующему выводу. Карабахский конфликт возник, заморожен и разогрет в контексте глобальных
геополитических изменений. Истоки проблемы в 1920-е годы, а затем заморозки тесно связаны с глобальными
изменениями, приведшими к формированию двух мировых полюсов.
Возобновление арцахского движения в 1988 году и последовавшие за этим боевые действия стали следствием
новых глобальных изменений, в целом приведших к формированию однополярного мироустройства.
Азербайджанская агрессия против Арцаха в 2020 году и нынешний конфликт России и Запада позволяют
говорить об очередной волне глобальных геополитических изменений.
Пользуясь достаточно уязвимым положением армянских сторон после боевых действий 2020 года и российскозападных конфликтов, азербайджанская сторона стремится как можно скорее принудить Армению к
подписанию так называемого мирного соглашения. Об этом свидетельствуют различные провокации,
осуществляемые в Арцахе, в зоне ответственности российских миротворцев, а также проникновение
азербайджанских вооруженных сил на территорию Республики Армения.
Учитывая вышеуказанные реалии, мы должны предпринять шаги, чтобы занять свое место в формирующемся
новом мировом порядке. Естественно, для этого необходимо много работать во всех сферах, понимая, что
наряду с вызовами создаются новые возможности.
Ключевые слова: Карабахская проблема, азербайджано-турецкая агрессия, 44-дневная война, сверхдержавы,
глобальные геополитические процессы, российско-украинский конфликт, новый мировой порядок, Республика
Арцах.
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Abstract. The behavior of the international community and especially the superpowers during the Azerbaijani-Turkish
aggression against Artsakh in 2020 led not only to change in the military-political landscape of the South Caucasus with
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a new reshuffling of forces. These seemingly purely regional events, bearing the stamp of geopolitical events, had a
certain impact on the transformation of ideas, positions, and especially on the search for solutions to extra-regional
conflicts.
Analyzing the global geopolitical changes and the key developments around the Karabakh conflict, we come to the
following conclusion. The Karabakh conflict has arisen, frozen and heated in the context of global geopolitical changes.
The origins of the problem in the 1920s, and then the freezing, are closely linked to the global changes that led to the
formation of two world poles.
The resumption of the Artsakh movement in 1988 and the ensuing hostilities were the result of new global changes that
generally led to the formation of a unipolar world order. The Azeri aggression against Artsakh in 2020, the current
Russia-West conflict, allows us to talk about another wave of global geopolitical changes.
Taking advantage of the rather vulnerable situation of the Armenian parties after the 2020 hostilities and the RussianWestern conflicts, the Azerbaijani side seeks to force Armenia to sign the so-called peace agreement as soon as
possible. This is evidenced by the various provocations carried out in Artsakh, in the area of responsibility of the
Russian peacekeepers, as well as the penetration of the Azerbaijani armed forces into the territory of the Republic of
Armenia.
Given the above realities, we must take steps to take our place in the emerging new world order. Naturally, in order to
achieve that, it is necessary to work hard in all spheres, realizing that new opportunities are created along with the
challenges.
Keywords: Karabakh problem, Azerbaijani-Turkish aggression, 44-day war, superpowers, global geopolitical
processes, Russian-Ukrainian conflict, new world order, Republic of Artsakh.

խնդիրը, որպես այդպիսին առաջացել է Ռուսական կայսրության փլուզման հետևանքով, երբ
Թուրքիայի ջանքերով Հարավային Կովկասում
հիմնադրվեց Իրանի հարավային հատվածի
անվանումը կրող ադրբեջանական պետությունը, կարճ ճամանակ անց տարածքային
հավակնություններ ներկայացնելով հարևան
բոլոր պետություններին, այդ թվում՝ Արցախին
[4]: Այնուհետև հեղափոխությունը դեպի արևելք
արտահանելու բոլշևիկների աշխարհաքաղաքական հաշվարկները խորհրդային ղեկավարությանը դրդեցին 1920-ական թթ. Լեռնային
Ղարաբաղը մտցնել Խորհրդային Ադրբեջանի
վարչական սահմաններ [18, էջեր 77-78], և ապա
«աչք փակել» ԼՂԻՄ կազմավորվելու ընթացքում
նրա տարածքների մասնատման [14, 222-224
էջեր], այդ թվում նաև՝ Կարմիր Քրդստանի
ստեղծման ու վերացման վրա [7, էջեր 83-106]:
ԽՍՀՄ
կազմաքանդման
տարիներին
աշխարհաքաղաքական նկատառումներից ելնելով Արևմուտքը և նրա առաջնորդողը համարվող
ԱՄՆ-ն հանդես եկավ երկրամասի ազգաբնակչության հայացքներին համապատասխան հիմնահարցը լուծելու հայտարարություններով [13,
էջեր 48-54]: Բայց արդեն 1991 թվականին, երբ
ԽՍՀՄ լուծարումը մտավ ավարտական փուլ և
Լեռնային Ղարաբաղը Արևմուտքի տեսակետից
կատարել էր ԽՍՀՄ փլուզման պայթուցիկի իր
դերը, ԱՄՆ-ը հայտարարեց, որ իրենք հետխորհրդային տարածքում նորանկախ պետությունները ճանաչելու են միութենական հանրապետությունների սահմաններում [3, 10-11 էջեր]:
Այլ շարժառիթներ սկսեցին «աշխատել»
հետխորհրդային շրջանում, երբ Հարավային
Կովկասը հայտնվեց խոշոր պետությունների
աշխարհաքաղաքական շահերի կիզակետում:
Այս առումով Ղարաբաղյան հակամարտությունն ունեցել է աշխարհաքաղաքական մի

Խնդիրը: 2020 թվականին Արցախի դեմ
ուղղված ադրբեջանա-թուրքական ագրեսիայի
ընթացքում
միջազգային
հանրության ու
հատկապես գերտերությունների դրսևորած
վարքը հանգեցրին ոչ միայն Հարավային Կովկասի ռազմաքաղաքական լանդշաֆտի փոփոխություններին՝ ուժերի նոր վերադասավորումներով: Առաջին հայացքից զուտ տարածաշրջանային թվացող այդ իրադարձությունները իրենց
վրա կրելով աշխարհաքաղաքական զարգացումների կնիքը, որոշակի ազդեցությունն են
թողել նաև արտատարածաշրջանային հակամարտությունների ընկալումների, դիրքորոշումների և հատկապես լուծումների որոնման փոխակերպումներում: Եթե մինչ այդ համանման
հակամարտությունների լուծումները փորձ էր
արվում գտնել քաղաքական-դիվանագիտական
հարաբերությունների շրջանակներում, ապա
իրավիճակը կարծես թե փոխվել է 44-օրյա պատերազմից հետո: Արցախի Հանրապետության
շուրջ տեղի ունեցած ռազմական ու քաղաքական իրադարձությունները նոր զարգացումների
ցուցիչ հանդիսանալով, ընկալելի դարձրին կոշտ
ուժի կիրառմամբ պետությունների առջև
ծառացած խնդիրների լուծումը, ինչի մասին են
փաստում նաև Ուկրաինայի շուրջ տեղի ունեցող
զարգացումները: Այս և Ղարաբաղյան հիմնախնդրի՝ որպես աշխարհաքաղաքական զարգացումների ցուցիչի փոխպայմանավորվածությանն առնչվող խնդիրների հետազոտմանն է
նվիրված սույն հոդվածը:
Ղարաբաղյան հիմնախնդրի աշխարհաքաղաքական գործոնները: Ընդհանրապես
Ղարաբաղյան հակամարտության պատմության
ուսումնասիրությունը վկայում է, որ նրա ծագման ու շարժընթացի դինամիկան մեծապես
պայմանվորված է եղել աշխարհաքաղաքական
զարգացումներով: Բավական է հիշել, որ հիմնա-
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խնդիրը լուծելուն ուղղված գործնական քայլերը4
[26]: Նպատակը՝ մի կողմից միջազգային հանրության և գերտերությունների շրջանակներում
հակամարտության
կերպարի
վերաբերյալ
ադրբեջանական ընկալումների ձևավորումն էր,
դրանից բխող քաղաքական հետևանքներով [16,
էջեր 49-58]: Մյուս կողմից՝ արդեն իսկ
ձևավորված կողմնակալ դիրքորոշումն օգտագործելը նպաստավոր տարածաշրջանային ու
աշխարհաքաղաքական իրադրության պայմաններում ռազմական ճանապարհով խնդիրը
լուծելու համար5 [26]: Դրան էին ուղղված նաև
սահմանային լարվածության պահպանման և
շփման գծի տարբեր հատվածներում պարբերաբար իրականացվող դիվերսիոն-հետախուզական գործողությունները [20, էջեր 31-58]:
Այս առումով բավականին հատկանշական
են տարածաշրջանային ու աշխարհաքաղաքական իրողությունների և ադրբեջանա-ղարաբաղյան հակամարտ զորքերի շփման գծում
տեղի ունեցած բախումների կամ տեղային
մարտական գործողությունների զուգահեռները:
Դրանցից մեկն էլ համընկնում է 2008 թվականի
փետրվարի 17-ին Կոսովոյի անկախության
հռչակմանը, ինչը աննախադեպ ալիք առաջացրեց հետխորհրդային նմանատիպ հակամարությունների գոտում: Արդեն 2008 թ. մարտի 3-ի
լույս 4-ի գիշերը օգտվելով նաև ՀՀ-ում տեղի
ունեցող
հետընտրական
գործընթացներից,
ադրբեջանական կողմը հերթական սադրանքը
նախաձեռեց Մարտակերտի շրջանի Լեոնարխ
բնակավայրի ուղղությամբ՝ կարճ ժամանակահատվածով գրավելով ՊԲ մարտական դիրքերից
մեկը [23]: Բացի դրանից, ՄԱԿ-ի գլխավոր
ասամբլեայում ներկայացրեց խիստ միակողմանի և պակակառուցողական մի բանաձև՝ փորձելով իրեն ապահովագրել «Կոսովոյի սինդրո-

քանի փոխակերպումներ, որոնք հարաբերականորեն
կարելի
է
բաժանել
հետևյալ
քրոնոքաղաքական ժամանակահատվածների.
ռուսական և օսմանյան կայսրությունների
քայքայման ժամանակահատված, խորհրդային
աշխարհաքաղաքական ժամանակաշրջան, հետխորհրդային ժամանակաշրջան և Եվրոամերիկյան քաղաքական հարթություն [1, էջ 148]:
Իրադարձությունները
տարածաշրջանային ու աշխարհաքաղաքական արդի
զարգացումների համապատկերում: Համապատասխան դասեր քաղելով 1990-ականների
իր իսկ սանձազերծած պատերազմական
գործողությունների հետևանքներից և ըմբռնելով
աշխարհաքաղաքական
զարգացումների
կարևորությունը Ղարաբաղյան հիմնախնդիրների լուծման գործընթացում1, ադրբեջանական
կողմը
հետագա
տարիներին
ընդհանուր
առմամբ պահպանում էր ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի
շրջանակներում հակամարտության կարգավորման գերտերությունների սահմանած կանոնները2 [19]: Միաժամանակ, հատկապես Ի. Ալիևի
իշխանության գալուց հետո միջազգային
կառույցներում ադրբեջանական դիվանագիտությունը առավել մեծ ակտիվություն սկսեց
ցուցաբերել՝ դառնալով հիմնախնդրին առնչվող
նոր բանաձևերի ու որոշումների նախաձեռնող3:
Դրան զուգահեռ, պաշտոնական Բաքուն աստիճանաբար ավելացնում էր ագրեսիվ հռետորաբանությունն ու ռազմական ճանապարհով
1

Ադրբեջանի նախագահների՝ Այազ Մութալիբովի, Աբուլֆազ Էլչիբեյի և Հեյդար Ալիևի միմյանցից տարբերվող
արտաքին քաղաքական կողմնորոշումները նաև այդ
նպատակն են հետապնդել: Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը
իր օգտին լուծելու նպատակով է 1993-ին Ադրբեջանը մտել
ԱՊՀ կազմի մեջ:
2
Բաքուն ակնկալում էր օգտագործել էներգակիրների
մատակարարման հարցում ԱՄՆ-ի և Եվրամիության
շահերը Ղարաբաղը Ադրբեջանին վերադարձի համար: ԵՄի հետ էներգետիկ համագործակցության համաձայնագրերը
Բաքվում մեկնաբանվել են բացառապես «նավթը՝ Ղարաբաղի դիմաց» բանաձեւի շրջանակներում: Հետագայում
փորձեր արվեցին օգտագործել Մոսկվայի շահագրգռվածությունը ՀԱՊԿ-ին Ադրբեջանի անդամակցության
հարցում, եւ այս անգամ բանաձեւը հնչեց այսպես՝ «ՀԱՊԿն՝ Ղարաբաղի դիմաց», իսկ հետո՝ «ԵԱՏՄ-ն՝ Ղարաբաղի
դիմաց»։ Տես՝ [19]:
3
Կարևորելով հանգամանքը՝ Բաքուն դեռևս ադրբեջանաղարաբաղյան պատերազմի տարիներին ձեռնամուխ եղավ
այս ուղղությամբ ակտիվ դիվանագիտական քայլերի իրագործմանը: 1992թ.՝ ՄԱԿ-ին անդամակցումից անմիջապես
հետո, Ադրբեջանը դիմեց կառույցին՝ խնդրելով վերջինիս
արտահայտել իր տեսակետը Հայաստանի այսպես կոչված
«ռազմատենչ քաղաքականության վերաբերյալ» և «միջոցներ ձեռնարկել նման գործողությունների կանխման
ուղղությամբ»: 1993թ.՝ պատերազմական գործողությունների ամենաթեժ շրջանում, ՄԱԿ ԱԽ-ը չորս բանաձև
ընդունեց, որոնցում առկա ձևակերպումներն ընտրողական
մեկնաբանություններով պարբերաբար օգտագործում է
ադրբեջանական քարոզչամեքենան՝ միջազգային հանրությանը սեփական դիրքորոշումը որպես իրականություն
մատուցելու համար:

4

2008 թվականի հունիսի 26-ի Բաքվում կայացած զորահանդեսին, Ի. Ալիևը շեշտեց. «Այս ուղղությամբ վերջին
տարիներին մեծ աշխատանք է կատարվել։ Համեմատության համար կարող եմ ասել, որ 2003 թվականին երկրի
ռազմական ծախսերն առնվազն տասն անգամ ավելի քիչ
էին, քան այսօր։ Այսօր բանակի կառուցման գործընթացը
լրացվում է նրա նյութատեխնիկական բազայի հզորացմամբ։ Վերջին հինգ տարիների ընթացքում Ադրբեջանի
ընդհանուր ռազմական ծախսերն աճել են ավելի քան 10
անգամ, իսկ այսօր դրանք գերազանցում են 2 միլիարդ
դոլարը։ Որոշ ժամանակ առաջ մենք խնդիր ենք դրել
ուժեղացնել ադրբեջանական բանակի նյութատեխնիկական բազան։ Ես շատ ուրախ եմ, որ այսօր մենք դրան
հասնում ենք։ Հետագայում ավելի զգալի աշխատանք
կարվի»։ Տես՝ [26]:
5
Ադրբեջանական կողմը բազմիցս է հրապարակավ հայտարարել ռազմական ճանապարհով Ղարաբաղյան խնդիրը
լուծելու մասին: Դեռևս 2008 թվականի հունիսի 26-ին Բաքվում կայացած զորահանդեսին, Ի. Ալիևը շեշտեց, որ հզոր
բանակի ստեղծումը դրական ազդեցություն ունի և կունենա բանակցային գործընթացի վրա, ինչպես նաև թույլ կտա
ամեն կերպ վերականգնել արդարությունը և ազատագրել
մեր հայրենի հողերը օկուպանտներից։ Տես՝ [26]:
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մից» [9, էջ 74]: Մարտի 14-ին ՄԱԿ Գլխավոր
վեհաժողովը 62-րդ նստաշրջանում ընդունեց ԱՀ
ներկայացրած
«Իրավիճակը
Ադրբեջանի
գրավյալ տարածքներում» բանաձևը [25]:
Միջազգային ամենահեղինակավոր կառույցի
կողմից նման բանաձևի ընդունումը, ինչ խոսք,
պետք է դասել Բաքվի դիվանագիտական
հաջողությունների շարքին6: Նույն թվականի
հունիսի 26-ին Ադրբեջանի զինված ուժերի
ստեղծման 90-ամյակի առթիվ անցկացված
զորահանդեսի
ժամանակ
Իլհամ
Ալիևը
բացահայտորեն հայտարարեց, որ ադրբեջանական ժողովուրդը հոգնել Է բանակցություններից, և մենք պետք Է պատրաստ լինենք
ցանկացած պահի ռազմական ճանապարհով
ազատագրելու մեր բռնազավթված տարածքները [26]: Տեղեկություններ կան առ այն, 2008
թվականի օգոստոսյան ռուս-վրացական առճակատման օրերին ադրբեջանական կողմը պատրաստվում էր առիթն օգտագործել Ղարաբաղյան
ճակատում հարձակման անցնելու համար: Սակայն օգոստոսյան պատերազմի` ի վնաս Վրաստանի շուտափույթ ավարտը և ռուսական կողմի
դիրքորոշումը [33], իսկ այնուհետև Ռուսաստանի միջնորդությամբ Հայաստանի ու Ադրբեջանի
ղեկավարների ստորագրած Մայենդորֆյան
հռչակագիրը [32] առժամանակ հետաձգեցին
նախահարձակ ռազմական գործողությունները:
Այսինքն՝ չնայած ադրբեջանական բանակը, ըստ
պաշտոնական Բաքվի պատրաստ էր ռազմական ճանապարհով լուծելու Ղարաբաղյան
հիմնախնդիրը [26], այդուհանդերձ աշխարհաքաղաքական պայմանները դեռևս նպաստավոր
չէին, չէին հասունացել նման գործողության
իրականացման համար: Նույնը կարելի է ասել
նաև 2014-2015 թթ. հակամարտ զորքերի շփման
գծի տարբեր հատվածներում ադրբեջանական
կողմի նախաձեռնած զինված բախումների և
մասնավորապես դիվերսիոն ներթափանցումների վերաբերյալ, որոնք ժամանակային առումով համընկնում են ռուս-ուկրաինական լարվածության, սիրիական իրադարձությունների և այլ
տարածաշրջաններում տեղի ունեցած սրացումների հետ: Այդպիսի հերթական քայլերից մեկն էլ
կապված է 2016 թվականի ապրիլյան մարտական գործողությունների հետ, որում իրենց

ուրույն տեղն ունեն նաև արտաքին քաղաքական գործոնները [27]: Բոլոր դեպքերում ինչպես
յուրաքանչյուր պատերազմում, այնպես էլ այս
դեպքում, բացի ռազմական հնարավորություններից անհրաժեշտ էին արտաքին քաղաքական
նպաստավոր պայմաններ: Ադրբեջանական
կողմը նման քայլի գնացել է ինչպես աշխարհաքաղաքական՝ պայմանավորված ԱՄՆ-ՌԴ հակասություններով7 [11, էջ 6] այնպես էլ տարածաշրջանային իրողությունների հաշվառմամբ
[11, էջեր 5-9]:
Այսինքն՝ ինչպես պատմական նախընթաց
իրադարձություններն են վկայում, ադրբեջանական կողմի համար մասնավորապես այդպիսի
նպաստավոր պայմաններ են ստեղծվել բոլոր այն
դեպքերում, երբ ռուսական կողմը, անկախ
հանգամանքներից կամ թուլացած էր, կամ
անհրաժեշտ ուշադրություն չէր դարձնում
տարածաշրջանին: Այդպես է եղել 1920-ականներին, երբ Լեռնային Ղարաբաղը մտցվեց
Խորհրդային Ադրբեջանի կազմ, 1990-ականներին, երբ Արցախն անկախացավ և այդպես էր
2020 թվականին, երբ ստորագրվեց նոյեմբերի 9ի (10) հայտարարությունը [34]:
Ղարաբաղյան հակամարտության սրացումները ռուս-ուկրաինական աշխարհաքաղաքական
գործընթացների
համապատկերում: Այն, ինչ այսօր տեղի է ունենում ռուսուկրաինական և ավելի լայն համապատկերում
Արևմուտք-Ռուսաստան
հարաբերություններում կարելի է բնորոշել որպես նոր աշխարհակարգի ձևավորմանն ուղղված գործընթացների հերթական արար, որի մասին խոսում են
ինչպես ռուսական կողմում [37], այնպես էլ
դրանից դուրս [40], վերլուծաբաններ ու
քաղաքագետներ: Ընդ որում հարկ է նշել, որ
մինչ այս պատերազմը թեև ութ եւ ավելի
տարիներ շարունակ Ուկրաինան ճնշում եւ
անմարդկային վերաբերմունք էր ցուցաբերում
Դոնբասի ու Լուգանսկի մարզերի ազգաբնակչության նկատմամբ, այդուհանդերձ ուղղակի
լայնածավալ ռազմական գործողություններ չէր
ձեռնարկում խնդիրը ուժով լուծելու համար [30]:
Ինչպես արդեն նշվեց, ռուս-ուկրանիական
աշխարհաքաղաքական գործընթացներն իրենց
անուղղակի արտացոլումը գտան նաև ադրբեջանա-ղարաբաղյան
հակամարտ
զորքերի
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Այդուհանդերձ, առկա են որոշակի քաղաքական նրբություններ, ինչից դժգոհ են մնացել ԱՀ-ում: Բանն այն է, որ
ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրները դեմ
քվեարկեցին, իսկ հարյուրից ավելի երկրներ ձեռնպահ
մնացին Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությանը
բանաձևին համապատասխան սատարելուց: Գիտակցելով
այս հանգամանքը՝ ԱՀ-ը դիվանագիտական խողովակներով
հարց բարձրացրեց ԵԱՀԿ Մինսկի խմբին Ղարաբաղյան
հակամարտության կարգավորման մանդատից զրկելու,
նույնիսկ այն լուծարելու ընթացակարգերի ճշգրտման
մասին՝ դրանով իր դժգոհությունը հայտնելով համանախագահների որդեգրած քաղաքականության դեմ:
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Հաշվի առնելով այն, որ հարձակումը ԼՂՀ-ի վրա սկսվել է
Ի.Ալիևի՝ ԱՄՆ-ում գտնվելու պահին, որոշ մեկնաբաններ
զուգահեռներ են տանում կատարվածի և 2008թ. Օգոստոսին Հարավային Օսիայի դեմ ձեռնարկված ավանտյուրայի միջև: Բոլոր դեպքերում, Հարավային Կովկասում
Ռուսաստանի ներգրավումը ռազմական գործողություններին կնշանակեր «երրորդ ճակատ» բացել վերջինիս դեմ։
Տրամաբանական է դիտարկել այն վարկածը, թե
«ապրիլյան ավանտյուրան» գլոբալ հարթությունում լիովին
համապատասխանում էր կամ, նվազագույնը՝ չէր հակասում
Միացյալ Նահանգների ազգային շահերին։ Տես՝[11]:
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շփման գծում տեղի ունեցած դիվերսիոնհետախուզական գործողությունների ակտիվացմամբ [22]: Այսպես, դեռևս 2014 թվականին
ադրբեջանական կողմը հասկանալով Ուկրաինայի շուրջ ծավալվող ՆԱՏՕ-Ռւուսաստան
աշխարհաքաղաքական գործընթացները, մի
կողմից փորձեց իրեն ապահովագրել Ղրիմի
Ռուսաստանին միացման շուրջ ծավալվող
իրադարձությունների հնարավոր բացասական
ազդեցությունից, մյուս կողմից՝ օգտագործելով
այն հանգամանքը, որ միջազգային դերակատարները ուշադրությունից դուրս են թողել
տարածաշրջանը, ձեռնարկեց քայլեր, որոնք
միտված էին ռազմական ճանապարհով խնդրի
լուծման սեփական նպատակներն ընկալելի
դարձնելուն: Ապրիլյան պատերազմից առաջ
Հայաստանում եւ հարակից տարածաշրջանում
(Հարավային Կովկաս) ստեղծվել էր աշխարհաքաղաքական բեւեռների մրցակցությամբ եւ
սեփական կարողությունների մասին գերագնահատված պատկերացումեր ունեցող Ադրբեջանի սանձարձակ նկրտումերով պայմանավորված գերլարված իրավիճակ [15, էջ 66]։ Ավելի
պարզորոշ՝ եթե Ադրբեջանը վստահ չլիներ, որ
Ռուսաստանը չի օգնելու եւ չի պաշտպանելու
Հայաստանին ու Լեռնային Ղարաբաղին, նման
ռիսկային քայլի չէր դիմի [8, էջ 18]։
Նշված սրացումների տրամաբանական հետևանքը հանդիսացավ 2016 թվականի ապրիլին
Ադրբեջանի կողմից նախաձեռնած ռազմական
գործողությունները [2]: Սակայն նրա հետագա
ծավալումը հնարավոր դարձավ կանխել մի
կողմից Պաշտպանության բանակի զինծառայողների սխրագործությունների և ողջ հայության միասնության [12], մյուս կողմից էլ, այն
պատճառով, որ գլոբալ աշխարհաքաղաքական
գործընթացները գտնվում էին իրենց սաղմնային
զարգացումների մակարդակում8:
Իրադարձությունները բոլորովին այլ էին
2020 թվականի աշնանը՝ Արցախի դեմ ձեռնարկված լայնածավալ ռազմական գործողություն-

ների օրերին: Ուսումնասիրողների կարծիքով
պատերազմ սանձազերծելու նշված ժամանակահատվածի ընտրությունը պատահական չէ:
Մատնանշվում են ԱՄՆ նախագահական
ընտրությունները, ռուս-թուրքական մերձեցումը, հայ-ռուսական հարաբերությունների
վատթարացումը, կորոնավիրուսով պայմանավորված համաշխարհային խնդիրներն ամբողջ
աշխարհում և այլ արտաքին ու ներքին
հանգամանքներ [10]: Սակայն կարծում ենք,
Արցախի դեմ ագրեսիա իրականացնելու համար
կարևորվել է նաև Ուկրաինայի շուրջ ծավալվող
աշխարհաքաղաքական գործընթացները, որոնց
խորքային շերտերը դեռևս մնում են չբացահայտված: ՌԴ պաշտպանության նախարարությունը վերջերս հրապարակել է Ազգային
գվարդիայի մարտական հրամանի բնօրինակները, որոնք ապացուցում են Ուկրաինայի
նախապատրաստությունը այս տարվա մարտին
Դոնբասի վրա հարձակվելու համար [29], ինչը
փաստորեն կանխվել է ՌԴ կողմից ձեռնարկված
հատուկ ռազմական գործողության շրջանակներում [42]: Բոլոր դեպքերում ակնհայտ է, որ
2020 թվականին Արցախի դեմ ձեռնարկված
ադրբեջանա-թուրքական ագրեսիայի ընթացքում միջազգային դերակատարների անտարբերությունն ու պահվածքը, գուցե նաև անդրկուլիսային պայմանավորվածությունները, նախադեպ
են ստեղծել, այդ թվում նաև ուկրաինական
իրադարձությունների համար, խնդիրները լուծել
ռազմական ճանապարհով [17]:
Նշված իրադարձությունների միջև հերթական զուգահեռների անցակցման ու փոխկապվածության հավելյալ փաստարկ կարող է
հանդիսանալ Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայում հատուկ ռազմական գործողությունների
իրականացումը և դրան զուգահեռ ռուսական
խաղաղապահ զորախմբի պատասխանատվության գոտի ադրբեջանական զինված ուժերի
ներթափանցման եւ հրադադարի ռեժիմի
խախտման փաստերը [35], շփման գծին հարող
բնակավայրերի բնակիչներին սեփական օջախները լքելուն ուղղված հայտարարություն սպառնալիքները [24], Արցախ մտնող գազատարի
նպատակային խափանումները և պաշտոնական
Բաքվի ձեռնարկված բազմաբնույթ այլ սադրանքները [21]:
Բոլոր դեպքերում, Ղարաբաղյան հակամարտության ծագումը, իսկ այնուհետև նաև
սառեցումը, ստատուս քվոյի հաստատումը կամ
թեժացումը հանդիսացել են աշխարհաքաղաքական գլոբալ զարգացումների հետևանք կամ
նախերգանք: Եթե Ղարաբաղյան հիմնախնդրի
ծագումը հետևանք էր 1920-ական թթ. տեղի
ունեցած համաշխարհային իրադարձությունների, ապա 1980-ականների շարժումը նախերգանքն էր սպասվող նոր գլոբալ աշխարհաքա-
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Ըստ քաղաքագետ Ա. Քանանյանի՝ Առավել քան հավանական է, որ ապրիլի 2-ից սկսված գործողություններում
Ադրբեջանը փորձարկել է յուրօրինակ ռազմավարություն.
նախ՝ սկսելով տեղայնական բնույթի հետախուզախափանարար հարձակողական ներթափանցում ենթադրող ռազմական գործողություններ՝ Բաքուն գործնականում ստուգում էր Հայաստանի զինված ուժերի մարտական պատրաստությունը, պաշտպանական համակարգի ճգնաժամային արդյունավետությունը եւ պաշտոնական Երեւանի
քաղաքական ու դիվանագիտական համարձակության
աստիճանը։ Եթե Բաքվի եւ արտաքին ուժի կենտրոնների
կանխատեսումերն ու սպասելիքները ողջ ծավալով իրականություն դառնային եւ հանկարծակի հուժկու հարձակման
ենթարկված հայկական առաջապահ ստորաբաժանումներն
ի զորու չլինեին արդյունավետ պաշտպանական մարտեր
մղել ու սկսեին անկանոն նահանջ, ապա որպես
տեղայնական սկսված պա- տերազմը արագորեն կվերաճեր
համապարփակ «բլիցկրիգ»-ի փորձի։ Տես՝ [15, էջ 72]:
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խնդիրները, այնպես էլ տասնամյակներ շարունակ մտքում փայփայած երազանքները:
Այսպիսով, վերլուծելով և զուգահեռներ
անցկացնելով գլոբալ աշխարհաքաղաքական
փոփոխություններն ու Ղարաբաղյան հակամարտության շուրջ տեղի ունեցած առանցքային
զարգացումները, գալիս ենք հետևյալ եզրակացության: Ղարաբաղյան հակամարտությունը
առաջացել, սառեցվել և թեժացել է գլոբալ
աշխարհաքաղաքական
փոփոխությունների
համատեքստում:
1920-ականներին
հիմնախնդրի ծագումը և ապա սառեցումը սերտորեն
առնչվում են գլոբալ այն փոփոխությունների
հետ, որոնք հանգեցրել են երկու համաշխարհային բևեռների՝ կապիտալիստական և
սոցիալիստական համակարգերի ձևավորմանը:
1988-ին վերսկսված արցախյան շարժումը և
դրան հաջորդած պատերազմական գործողությունները հետևանք էին նոր գլոբալ փոփոխությունների, որոնք ընդհանուր առմամբ հանգեցրին միաբեվեռ աշխարհակարգի ձևավորմանը: 2020 թվականի Արցախի դեմ ուղղված
ադրբեջանական ագրեսիան և ներկայումս
Ռուսաստան-հավաքական Արևմուտք հակամարտությունը թույլ են տալիս խոսելու գլոբալ
աշխարհաքաղաքական
փոփոխությունների
հերթական ալիքի մասին: Այսինքն՝ ռուսուկրաինական ռազմական գործողությունները
իրենց բնույթով առավել գլոբալ հակամարտության մաս կազմելով ընդամենը սառցալեռան
երևացող մասն են հանդիսանում: Խորքային
իմաստով դրանք ընթանում են հավաքական
Արևմուտքի և Արևելքի միջև: Կկարողանա
արդյոք Ռուսաստանը հերթական անգամ
համախմբել կամ մաս կազմել հավաքական
Արևելքին, դժվար է կանխատեսել, մանավանդ,
որ արևելքի ներկայիս հսկան՝ Չինաստանը
կարծես թե հետևում է դիվանագիտության մեջ
հայտնի «սպասման հնարքին» (стратагемы
выжидания), կամ ինչպես չինական ասացվածքն
է հուշում՝ «Lեռան վրա նստած՝ դիտելով
վագրերի կռիվը» [6, էջեր 179-180]: Թե ինչպիսի
աշխարհակարգ է ձևավորվելու տեղի ունեցող
արդի գլոբալ իրադարձությունների հետևանքով
դժվար է ասել: Բայց որ աշխարհը թևակոխել է
փոփոխությունների հերթական շրջափուլ և
այլևս առաջվանը չի լինելու կասկածից վեր է:
Կասկածից վեր է նաև այն, որ օգտվելով
2020 թվականի ռազմական գործողություններից
հետո հայկական կողմերի բավականին խոցելի
վիճակից, ադրբեջանական կողմը ձգտում է
հնարավորինս շուտ Հայաստանին պարտադրել
ստորագրելու, այսպես կոչված խաղաղության
պայմանագիրը: Այս դեպքում, ինչպես չինական
ստրատագեմաների մեկնաբաններն են շեշտում՝
«խոցելի դիրքում գտնվելու ժամանակ փախուստը լավագույն մեթոդն է, մանավանդ, երբ

ղաքական գործընթացների: Այս առումով
առանձնանում է նաև 2020 թվականի Արցախի
դեմ ուղղված ադրբեջանա-թուրքական ագրեսիան, որպես նախերգանք գլոբալ աշխարհակարգի ճգնաժամի և գալիք աշխարհաքաղաքական փոփոխությունների: Այն հանգամանքը, որ ընդհանուր առմամբ ամբողջ աշխահն
անտարբերություն ցուցաբերեց տեղի ունեցող
ռազմական գործողությունների և պատերազմի
ընդացքում իրականացվող բռնությունների
նկատմամբ, իսկ հրադադարի հաստատումից
հետո էլ շարունակեց իր կրավորական պահվածքը Արցախում ապրող ազգաբնակչության
հումանիտար խնդիրների նկատմամբ, վկայեց
արդի աշխարհում մինչ այդ գոյություն ունեցած
խաղի կանոնների անարդյունավետության և
վերանայման անհրաժեշտությունը:
Մյուս կողմից՝ այս իրողությունների գիտակցումը ցուցիչ դարձավ համանման խնդիրներ ունեցող երկրների համար դրանք լուծելու
կոշտ ուժի կրառմամբ: ԶԼՄ-ներում հայտնվող
տեղեկությունների համաձայն Չինաստանը ևս
պատրաստվում է ռազմական ճանապարհով
լուծել Թայվանի խնդիրը [36]: Չնայած այդպիսի
հայտարարություններ
պարբերաբար
են
հայտնվում մամուլի էջերում [44], սակայն
կարծում ենք, որ ներկայումս այդ սցենարն
ավելի հավանական է թվում, հաշվի առնելով
նաև այդ երկրի պաշտոնական հայտարարությունները [31]: Մարտի 17-ին Մոլդովայի
Հանրապետության նախագահն է հայտարարել,
որ պահանջում է դուրս բերել Ռուսական
խաղաղապահ
զորակազմը
Մերձդնեստրի
չճանաչված հանրապետությունից [39]: Վերջին
օրերին լարվածության միտումներ են արձանագրվում Կոսովոյի ու Սերբիայի հարաբերություններում [43], որտեղ կողմերը առաժմ
տեղեկատվական հարթակում են փոխադարձ
մեղադրանքներ հնչեցնում միմյանց հադեպ [41]:
Մարտի 26-ին Լեհ գեներալ, ցամաքային
զորքերի նախկին հրամանատար Վալդեմար
Սկսիպչակն է հայտարարել, որ Կալինինգրադի
շրջանը գտնվում է ռուսական օկուպացիայի
տակ, և որ Լեհաստանը պետք է «պահանջի իր
իրավունքները» [38]: Նույն օրը, Սաուդյան
Արաբիայի գլխավորած կոալիցիան ռազմական
գործողություն է սկսել, որի նպատակն է
դադարեցնել հարձակումներն իր նավթային
օբյեկտների վրա եւ պաշտպանել աշխարհի
էներգիայի աղբյուրները [28]: Դժվար չէ կանխատեսել, որ ռուս-ուկրաինական իրադարձությունների հետագա ընթացքով պայմանավորված, մասնավորապես Ռուսաստանի ձախողման
դեպքում, այս հայտարարություններին կհետևեն
կոնկրետ գործընթացներ: Այսինքն՝ նշված
երկրները կփորձեն օգտվել դրանից և կոշտ ուժի
կիրառմամբ լուծել ինչպես առկա հիմնա-
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տարբերակների ընտրությունը փոքր է: Կամ
պետք է կասկածելի արդյունքով մինչև վերջ
կռվել կամ հաղթողի ողորմածության ներքո
խաղաղություն հաստատել։ Բայց խոցելի դիրքի
դեպքում մինչև վերջ կռվելը նշանակում է չափից
շատ զոհաբերել, իսկ երկիրը հաղթողի
ողորմությանը թողնելը այլոց պայմանների
լիակատար ընդունումն է։ Այս դիրքում
փախուստն իսկապես լավագույն ելքն է, քանի որ
այն թույլ է տալիս խնայել սեփական ուժերը և
նույնիսկ պահպանել ավելի ուշ հաղթանակ
տանելու հնարավորությունը» [5, էջ 182]:
Վերոնշյալ իրողությունները հաշվի առնելով
մենք պետք է քայլեր ձեռնարկենք ձևավորվող
նոր աշխարհակարգում մեր տեղը զբաղեցնելու
համար: Բնականաբար դրան հասնելու համար
անհրաժեշտ
է
գործուն
և
քրտնաջան
աշխատանք
տանել
բոլոր
ոլորտներում,
գիտակցելով, որ մարտահրավերներին զուգահեռ
ստեղծվում են նաև նոր հնարավորություններ։
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Արցախյան հակամարտության շուրջ Իրանի Իսլամական Հանրապետության և
Ադրբեջանական Հանրապետության տարաձայնությունները Բիշքեքի զինադադարի
հաստատումից հետո
Թադևոսյան Սուրեն Գ.
քաղաքագիտության մագիստրոս, Երևանի Պետական Համալսարան (Երևան, ՀՀ)
suren.tadevosyan1@ysumail.am
Ամփոփագիր. Այս հոդվածում փորձել ենք հիմնավորել մեր այն պնդումը, որ դեռևս չկարգավորված արցախյան
հակամարտությունը շարունակում է անհամաձայնության և լարվածության աղբյուր լինել Իրանի Իսլամական
Հանրապետության և Ադրբեջանական Հանրապետության հարաբերություններում։ Մեր տեսակետը
հիմնավորելու համար վերլուծել ենք հակամարտության շուրջ Իրանի վարած քաղաքականությունը 1994
թվականի Բիշքեքի զինադադարից ի վեր։ Փորձել ենք բացահայտել Իրանի ազգային անվտանգությանը
սպառնացող այն մարտահրավերները, որոնք բխում են հակամարտության չկարգավորված վիճակից,
քառասունչորսօրյա պատերազմից և Ադրբեջանի ապակառուցողական արտաքին քաղաքականությունից:
Ընդգծել ենք նաև Թեհրանի պաշտոնական դիվանագիտության և հակամարտության ուղղությամբ
իրականացվող «ռեալպոլիտիկի» միջև եղած տարբերությունները։
2020 թվականի սեպտեմբերին Ադրբեջանը, Թուրքիայի լայն աջակցությամբ, հրահրեց Արցախյան երկրորդ
պատերազմը, որի արդյունքում նոր սպառնալիքներ ստեղծվեցին տարածաշրջանի բոլոր երկրների, այդ թվում
նաև Իրանի անվտանգության համար։ Ինչպես 1990-ականներին, այս անգամ էլ Թեհրանը փորձում էր
նպաստել ռազմական գործողությունների դադարեցմանը միջնորդական քաղաքականության միջոցով։
2021 թվականին Իրանի և Բաքվի միջև լարվածությունը հասավ աննախադեպ մակարդակի. Թեհրանը հստակ
ցույց տվեց, որ հարևան երկրների սահմանների փոփոխությունները և ոչ տարածաշրջանային
դերակատարների ներթափանցումը Հարավային Կովկաս համարում իր ազգային անվտանգության «կարմիր
գիծ»։
Հանգուցաբառեր՝ բիշքեքյան զինադադար, միջնորդ կողմ, անվտանգություն, 44-օրյա պատերազմ,
տարաձայնություններ, չեզոքություն, մոտեցումներ, միջանցք, զորավարժություններ, մարտահրավերներ

Разногласия между Исламской Республикой Иран и Азербайджанской Республикой по
арцахскому конфликту после подписания Бишкекского соглашения о прекращении
огня
Тадевосян Сурен Г.
Магистр политологии, Ереванский государственный университет (Ереван, РА)
suren.tadevosyan1@ysumail.am
Аннотация: В данной статье мы попытались обосновать наше утверждение о том, что до сих пор
неурегулированный арцахский конфликт продолжает оставаться источником разногласий и напряженности в
отношениях между Исламской Республикой Иран и Азербайджанской Республикой. Чтобы поддержать нашу
точку зрения, мы проанализировали политику Ирана в отношении конфликта после подписания Бишкекского
протокола в 1994-ом году, определили вызовы национальной безопасности Ирана, вытекающие из
неурегулированного состояния конфликта и деструктивной внешней политики Азербайджана. Мы также
попытались подчеркнуть различия между официальной дипломатией Тегерана и проводимой «реальной
политикой» по отношению к конфликту.
В сентябре 2020 года Азербайджан при широкой поддержке Турции спровоцировал 44-дневную войну в
Арцахе, в результате чего возникли новые угрозы безопасности всех стран региона, в том числе Ирана. Как и в
1990-х годах, на этот раз тоже Тегеран пытался положить конец войне путем активной посреднической
политики.
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В 2021 году напряженность между Ираном и Баку достигла беспрецедентного уровня. Тегеран наглядно
показал, что считает изменение границ соседних стран и проникновение внерегиональных акторов на Южный
Кавказ «красной линией» для своей национальной безопасности.
Ключевые слова: Бишкекское соглашение о прекращении огня, посредник, безопасность, 44-дневная война,
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economic, and military support of Turkey.
Moreover, Baku sought to convey nationalistreligious content to the issue and to prevent the
possible activation of the Iranian mediation
activities.
After 1994, Azerbaijani state propaganda was
actively disseminating the idea that Iran had
allegedly played a decisive role in the "occupation
of Azerbaijani territories" by providing significant
assistance to the Armenian and Artsakh armed
forces. The Azerbaijani media and some political
groups blamed Iran for disrupting the stability of
Azerbaijan and forming an anti-Turkish and antiAzerbaijani Moscow-Yerevan-Tehran axis. For
instance, the ambassador of the Republic of
Azerbaijan to Iran, Aliyar Safarli, stated that Iran
had allegedly prepared armed formations in order to
invade Azerbaijan and provoke a civil war there and
that the Republic of Armenia had allegedly agreed
to provide territory to those formations in Artsakh
[2, p. 25].
Contrary to these beliefs, Mansour HaghighatPur, a member of the National Security Committee
of the Iranian Parliament, presented evidence of
Iranian humanitarian and military assistance to
Azerbaijan during the first Artsakh war. These
included the Revolutionary Guards and Mansour's
military advisory assistance to the Azerbaijanis, and
the transfer of some 2,000 Afghan mercenaries to
the Artsakh battlefield to fight the Armenian forces
[9, p. 131]. After the 1994 ceasefire, a number of
Iranian religious and political figures have
uncovered other facts about Iran providing military
assistance to Azerbaijan during the harshest
episodes of the war. Mohsen Rezaee, the former
commander of the IRGC, claimed that he had
personally ordered the assessment of the situation
and the level of readiness of the Azerbaijani army
during the war and coordinated the participation of
many Iranian troops in the hostilities. [17, p. 150].
During the passive period of the conflict, the
principles of the Iranian stance were the exclusion
of military tension and hostilities between the
conflicting parties [8, pp. 15-16]. According to
Erendor and Öztarsu, the frozen state of the conflict
was favorable to Iran, as it limited Azerbaijan's
ability to provoke Iranian Azeris against the
authorities [15, p. 169]. A similar approach is
expressed by Shaffer; it was in Iran's interest for
Azerbaijan to be in a protracted conflict, as it
reduced Iran's attractiveness to "Iranian Azeris" and

Introduction:
In May 1994, the Russian-mediated Bishkek
ceasefire between Armenia, Azerbaijan, and Artsakh
temporarily put an end to hostilities in Artsakh. Iran,
which neighbors the conflicting parties, despite its
active mediation efforts in 1992, failed to achieve its
destination - to become the main mediator in the
settlement process. The main platform of the
settlement process became the OSCE Minsk Group,
co-chaired by Russia, France, and the United States.
The failure of the negotiations, which lasted for two
and a half decades, in 2020 led to the outbreak of a
full-scale war, which generated new threats to Iran's
national security.
In this article, we have tried to analyze Iran’s
policy over the Artsakh conflict since the 1994
ceasefire, how its security environment has
transformed as a result of the 44-day war, and what
new disagreements have emerged between Iran and
Azerbaijan. The relevance of the topic is
conditioned by the fact that the South Caucasus
direction of Iran's foreign policy is becoming a
counterbalancing factor to the Turkish-Azerbaijani
tandem, and it is an essential factor for the national
security of Armenia.
Analysis:
Since the independence of Azerbaijan, the
Nagorno-Karabakh conflict has been one of the
main sources of mutual distrust and disagreement
between Azerbaijan and Iran [13, p. 300]. Although
Iran has always recognized the territorial integrity of
Azerbaijan at the official level, this fact has not
prevented the establishment of friendly relations
with Armenia [14]. Contrary to Baku's expectations,
Tehran did not impose sanctions on Armenia during
the war, and after the ceasefire, it did not join the
Turkish-Azerbaijani policy of blockade and
isolation of Armenia from the outside world. On the
contrary, Iran has gradually expanded political and
economic cooperation with Armenia.
During the relatively peaceful period of 19942016, the role of Iran in the settlement process
significantly decreased. The Armenian-Azerbaijani
negotiations were mostly held within the framework
of the OSCE Minsk Group, and in practice, Russia's
role had become more decisive overtime. Because
of the failure of the negotiations, it was not possible
to reach a comprehensive settlement of the conflict
and establish long-term peace in the region.
Azerbaijan preferred a military solution to the
conflict, as it enjoyed the unconditional political,
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During the most severe days of the war, Iran
came up with its draft resolution to the conflict; it
discussed the plan with the Armenian, Azerbaijani,
and Russian authorities. The document was not
officially declassified, but, according to Iranian
Deputy Foreign Minister Abbas Araghchi, it should
have ensured "realism and peace through the forces
of the countries in the region", and emphasized the
importance of "territorial integrity and respect for
the rights of [national] minorities" [3].
Despite the active efforts of Tehran, the Iranian
initiative did not receive enough attention. Realizing
that the war could escalate and penetrate its
territory, it deployed units of the Islamic
Revolutionary Guard Corps in its northern regions.
At the same time, IRI Armed Forces launched
large-scale military exercises [6]. On November 3,
Ali Khamenei outlined Iran's approach to the
conflict: "Azerbaijani territories must be liberated
and the security of Armenian citizens must be
guaranteed," "International borders must be
protected, terrorists must never think of approaching
the Iranian borders because if they do, they will be
severely punished"[12].
Azerbaijan's ambitions for the sovereign
territory of the Republic of Armenia and the
aspiration to build a corridor to Nakhichevan
through the territory of the Syunik region are
another major threat to Iran's security interests. A
number of Iranian experts have described Aliyev's
ambitions as an attempt to isolate Iran from
international energy trade and reduce its geopolitical
role [21]. The realization of this scenario could
directly endanger the land communication between
Armenia and Iran, reduce their opportunities to
communicate with the outside world, and endanger
Iranian influence in the South Caucasus. In response
to this concern, the Iranian press reported that, if
necessary, Iran should establish a military base in
Syunik in order to prevent the opening of the
"Zangezur Corridor" [7].
A significant increase in tensions in IranAzerbaijani relations took place a year after the war,
in the fall of 2021. Tehran was concerned about the
closer military-technical cooperation between
Azerbaijan and Israel, as well as the transfer of
terrorists to the region by Azerbaijan and Turkey. In
September, Iran launched excessive military
exercises along the section of the Azerbaijani border
occupied by Azerbaijan in the 2020 war [18].
Tehran's rhetoric hardened after the arrest of
Iranian drivers by the Azerbaijani military in the
territory of Armenia. In parallel with the TurkishAzerbaijani military exercises in the Caspian Sea,
the Iranian army initiated another round of military
exercises on October 1. The Iranian Foreign
Ministry justified these actions by the need for the

prevented the threat of territorial ambitions against
Iran [19, p. 115]. The closure of the ArmenianTurkish, and Armenian-Azerbaijani borders, and the
absence of direct land connection between
Azerbaijan and Nakhichevan made it difficult for
Turkey to trade with the South Caucasus and
Central Asian countries and allowed Iran to
maintain its advantage as the main transit country
between Turkey and Azerbaijan [19, pp. 115-116].
After a long hiatus, the Iranian government
attempted to activate its mediation policy in 2010.
Iranian Foreign Minister Mottaki suggested holding
a meeting between the representatives of Azerbaijan
and Armenia, which, according to Tehran, could
contribute to the work of the Minsk Group [11, pp.
176-177].
During the first major escalation since the 1994
ceasefire - the four-day hostilities in April 2016,
Iran maintained neutrality at the official level [8, pp.
15-16], as well as reaffirmed its readiness for active
mediation [10]. In the days of the escalation in April
2016, Ankara and Baku voiced their concerns over
the "occupation of Azerbaijani lands" at the regular
summit of the Islamic Conference. Iran's position
was that none of the member states of the
Conference should make its internal or external
problems the subject of the summit agenda [4, p.
178].
As a result of the failure of the negotiations,
Azerbaijan provoked the Second Artsakh War in
October 2020. Thanks to the military, diplomatic
and economic support of Turkey, Azerbaijan
occupied most of the Artsakh Republic’s territory.
The destabilization of the region posed new threats
to neighboring countries, including Iran. It was
concerned about the growing presence of Israel in
the region in favor of Azerbaijan [1]. The
information that mercenaries had been transferred
from Syria to Artsakh was worrisome as well [1].
From the point of view of Iran's geopolitical
interests, the expansion of Turkish influence in the
region is quite unfavorable. Relying heavily on its
neo-Ottoman foreign policy, Erdogan's objective is
to minimize Iran's role not only in Azerbaijan but
also in the entire South Caucasus and the Middle
East, which could jeopardize Iran's strategic
interests in the region.
Shaffer defines the following factors
threatening Iran's security as a result of the Second
Artsakh War and the subsequent ceasefire: the
expansion of the state border with Azerbaijan
through the former Armenian-controlled territories;
Tehran's non-involvement in the settlement process,
the deployment of foreign (Russian) peacekeepers
along its northern borders, and the mobilization of
the Iranian Azeris against Iran’s support for
Armenia [20].
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inviolability of neighboring countries’ borders and
the inadmissibility of the spread of "Zionist proxies"
[16].
On the other hand, Azerbaijani authorities
accused Iran of transporting drugs through Armenia
to Europe [5], which was denied by both Yerevan
and Tehran [22]. High-ranking Iranian diplomats
and military commanders actively responded to
various accusations of Baku [7]. Although Baku and
Tehran managed to somewhat lessen tensions and
avoid a military confrontation, it became clear that
the deep differences between them remained
unresolved.
Conclusion:
After the Bishkek ceasefire in 1994, the postwar discourse of the Azerbaijani society was
characterized by a critical, even accusatory,
assessment of the Iranian mediation, which added to
the obvious tension in bilateral relations. Baku was
making efforts to minimize Tehran's influence in the
region and especially in the settlement process.
During the period between the first and second
wars in Artsakh (May 1994 - September 2020), the
Iranian position did not change radically. Iran now
continues to assert its principles of borders’
inviolability, respect for territorial integrity,
peaceful settlement of the conflict, and the exclusion
of extra-regional actors’ involvement. Taking into
account the issue of separatist forces and compact
national minorities living inside Iran, Tehran
officially defends the principle of "territorial
integrity"
of
Azerbaijan.
However,
this
circumstance does not prevent Iran from developing
strong political and economic relations with
Armenia, which is negatively perceived by the
Azerbaijani authorities.
The relations between Azerbaijan and Iran
reached an unprecedented level of tension after the
Second Artsakh War. In terms of Iran's national
security, the significant increase in Turkey's role in
the South Caucasus, the gradually closer
Azerbaijani-Israeli strategic cooperation, and the
relocation of mercenaries and terrorist groups near
the north-western borders of Iran are considered
unacceptable. In our view, the main reason for the
aggravation of bilateral relations is the plans of
Azerbaijan to acquire a "land corridor" to
Nakhichevan and Turkey through the territory of
Armenia, in case of which Iran may be isolated from
the region and face the challenge of pan-Turkic
separatism in its territory.
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Ֆրանսիայի քաղաքականությունն Անդրկովկասում անկախ պետությունների
ստեղծման նախօրեին
Թոփակյան Մարիամ Մ.
Երևանի պետական համալսարանի միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի միջազգային
հարաբերությունների և դիվանագիտության ամբիոնի ասպիրանտ (Երևան, ՀՀ)
mariam.topakyan@gmail.com
Ամփոփագիր. Հոդվածում լուսաբանվում են Ֆրանսիայի Հանրապետության արտաքին քաղաքականության
անդրկովկասյան ուղղության հիմնական նպատակներն ու խնդիրները երեք անկախ հանրապետությունների
ծննդից առաջ, ինչպես նաև ներկայացվում են ֆրանսիական կողմի՝ Անդրկովկասում տեղի ունեցող քաղաքական իրողությունների, փոփոխությունների, զարգացումների վերաբերյալ պաշտոնական արձագանքները և
դիրքորոշումները, որոնցից յուրաքանչյուրը պետության ազգային շահերի ու հետաքրքրությունների արտահայտությունն էր ու դրանց ձևակերպումը, որը գլխավորապես ժամանակի հրամայականն էր ու պատմական
անհրաժեշտության արտահայտությունը: Ֆրանսիական կողմը, որի արտաքին քաղաքականության կարևորագույն ուղղություններից էր անդրկովկասյան վեկտորը, ի սկզբանե ռազմավարական կարևորագույն նշանակություն ունեցող տարածաշրջանը որպես մեկ ամբողջական համակարգ էր դիտարկում՝ դրանով արտահայտելով
սեփական արտաքին քաղաքականությունը, դիրքորոշումը ու վերաբերմունքը ներտարածաշրջանային զարգացումների վերաբերյալ, քաղաքական օրակարգ, որը տրամաբանորեն փոփոխության ենթարկվեց անկախ
պետությունների ստեղծումից հետո՝ հիմնովին փոփոխելով երկրի արտաքին քաղաքականության անդրկովկասյան ուղղության ծավալման տրամաբանությունը և բովանդակությունը: Այսինքն, Ֆրանսիայի արտաքին
քաղաքական օրակարգում ամրագրում ստացած անդրկովկասյան ուղղությունը, որի նշանակությունը
հիմնված էր տարածաշրջանը որպես մեկ ամբողջական, համընդգրկուն կառույցի ընկալման ու դրանից բխող
աշխատանքի հիման վրա, որը ժամանակի ընթացքում պետք է դառնար կենսունակ ու իր հերթին հնարավորություն տար սեփական քաղաքատնտեսական դիրքերի, ազդեցության ու ներգրավվածության ուժեղացմանն ու հետագա ամրապնդմանը, որն էլ, ըստ էության, այն որոշիչ գործոնն էր, որ առաջ էր մղում տարածաշրջանի նկատմամբ երկրի վարած արտաքին քաղաքականությունը, որը, տրամաբանորեն զարգացման նոր
պատմափուլ թևակոխեց 1918 թվականի մայիսից հետո:
Աշխատանքում անդրադարձ է կատարվում նաև ժամանակի հայ-ֆրանսիական փոխշփումներին ու դրանց
պատմությանը, պատմական դրվագներ, որոնք այսօր իրենց ծանրակշիռ ու վճռորոշ դերն ունեն երկու
երկրների հարաբերությունների ու դրանց շարունակական զարգացման համատեքստում:
Հանգուցաբառեր՝ Ֆրանսիա, Առաջին համաշխարհային պատերազմ, Անդրկովկաս, արտաքին քաղաքականություն, համագործակցություն, պետական շահ, համակարգ, հավաքական անվտանգություն, քաղաքական
գործընթացներ, անկախություն:

Французская политика в Закавказье накануне создания независимых государств
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отношений Ереванского государственного университета (Ереван, РА)
mariam.topakyan@gmail.com
Аннотация. В статье освещаются основные цели и задачи Закавказского направления внешней политики
Французской Республики до рождения трех независимых республик, а также представлены официальные
реакции и позиции французской стороны на политические реалии, изменения и события на Кавказе и их
формулировка, которая была главным образом велением времени и выражением исторической необходимости.
Французская сторона, одним из важнейших направлений внешней политики которой был Закавказский вектор,
изначально рассматривала регион, имеющий важнейшее стратегическое значение, как единую целостную
систему, тем самым выражая свою внешнюю политику, позицию и отношение к внутрирегиональным развитиям, политическую повестку, которая логически изменилась после создания независимых государств,
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коренным образом изменив логику и содержание Закавказского направления внешней политики страны. То
есть, Закавказское направление, закрепившееся во внешнеполитической повестке Франции, значение которого
было основано на восприятии региона как единой целостной, всеобъемлющей структуры и вытекающей из нее
работе, которая со временем должна была стать жизнеспособной и в свою очередь дать возможность усилению
и дальнейшему укреплению собственных политико-экономических позиций, влияния и вовлеченности, что, по
сути, было тем решающим фактором, который продвигал внешнюю политику страны, логически новый этап
развития вступил после мая 1918 года.
В работе также затрагиваются армяно-французские взаимодействия того времени и их история, исторические
эпизоды, которые сегодня играют весомую и решающую роль в контексте отношений двух стран и их
продолжительного развития.
Ключевые слова: Франция, Первая мировая война, Закавказье, внешняя политика, сотрудничество,
государственные интересы, система, коллективная безопасность, политические процессы, независимость.

complete and comprehensive study, starting from
the first phase of the First World War, in particular
from February 1917 to May 1918, after which a new
period of French Transcaucasian policy began [2, p.
26].
Thus, in his first speech since the declaration of
war on August 4, 1914, the President of the French
Republic, Raymond Poincaré, did not mention any
purpose other than the protection of the country's
security and state borders [43]. In the months that
followed, as the war escalated to a new level of
inclusion, French political thought set out to define
a new plan of action - a strategy that would guide
the country during the war in the context of
geopolitical developments and changes [29, p. 172].
In this case, the main goal of the French government
was to create a security system to avoid new threats
and challenges that would directly threaten the
national security of the country. In order to achieve
all this, the goals were set to protect its own borders
as much as possible, to create international
frameworks, platforms and thus collective security
with the involvement of Germany [42]. In other
words, it turns out that the French political circles
would pursue a policy that would, consequently,
choose a strategy that would not only protect their
own borders, ensure the country's security, but in
turn could contribute to the creation of international
and regional systems, which would, in essence,
constitute a framework of collective security, thus
precluding further hostilities, the changes and
developments that would take place as a result of
which, in the first place, would preclude the
existence of a threat directed specifically at the
political and economic interests of France.
Apart from the European front, which was the
main stage and epicenter of the ongoing struggle
[28, p. 37], the Eastern Front [38, p. 267] was of
great importance, where the events had a direct
impact on the European front, thus strengthening it
in French political thought, the idea and the belief
that the two vectors of foreign policy are
interdependent and interconnected, therefore
complementary, so that ultimate success can be
achieved only through victories on both fronts.

This year we celebrate the thirtieth anniversary
of the establishment of bilateral diplomatic relations
between the Third Republic of Armenia and the
French Republic, a historical fact that is the result of
centuries-old historical relations and strong
psychological, historical and cultural relations
between the Armenian and French peoples.
Speaking about the history of the Armenian-French
privileged relations, its separate historical stages, it
should be noted that in the course of that time, in the
context of various geopolitical developments and
changes, it has always maintained its urgency and
importance for both the Armenian people and
France, taking into account the strategic importance
of the region for the French side as a center for the
realization of long-term interests [11, p. 68], to
achieve political positions, presence and influence in
the region, which is a zone of its interests [9, p.
170].
Fateful for the Armenian people, in 1918, when
the first Republic of Armenia was born as a result of
turbulent political processes and changes [2, p. 61],
a new historical stage of Armenian-French
interactions and relations began, which played a
significant role for continuous deepening,
strengthening and expanding cooperation, a process
that is in the process of being developed today.
It should be noted that May 1918 was the
culmination of geopolitical developments and
changes in the Caucasus, a historical period that
marked the beginning of further active political
processes, keeping the region in the center of
attention of extra-regional powers, including France,
a circumstance that he took advantage of to try to
maximize its influence in the region, a task that was
on the agenda of the French political elite on the eve
of World War I and throughout it [30, p. 25].
May 1918 was the starting point after which,
with the birth of three independent republics, the
French side redefined the transcaucasian direction of
its foreign policy [2, p. 96], which with its agenda
and priorities, as well as the dynamics of expansion,
was a new reality in the context of regional
developments. The distinctive features of the goals
and objectives can be understood as a result of its
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It turns out that the events taking place in
Transcaucasia were the result of conflicts between
regional and extra-regional forces, various political
interests of the centers of power, historical realities
on which not only the present, but also the future of
the peoples of Transcaucasia but also of the region
depended [2, p. 26].
Immediately after the February Revolution,
political life in the Caucasus underwent a period of
development and change, beginning with the
establishment of the Transcaucasian Special
Committee on March 9, 1917 [23] instead of the
Caucasus Substitute [21, p. 32], which began its
activities on March 18 of the same year [24, p. 360],
which, although a new reality in the context of
regional events, ceased to exist due to various
circumstances in the course of time, first of all due
to the diverse composition of the peoples of the
region, their activities, giving way to unique bodies
around which the political life of the region should
be concentrated.
The French socio-political thought always kept
in its focus the developments in the Transcaucasia,
especially the events which, by their nature,
significance, predictability and possible influence,
could fit into the geopolitical ideas of the future of
the country. And it is not accidental that many
French politicians prepared brief analyzes of
regional changes. One such analysis-report is a
document preserved in the archives of the French
Ministry of Foreign Affairs dated December 29,
1917, which presents the political situation in the
Caucasus after the February Revolution, the plight
of the peoples of the region, who, according to the
document, could still find strength to fight to
become the pioneers contributing to the sustainable
development of the region, of course, not excluding
the support of extra-regional forces, especially
France, which would make their struggle more
effective and real [26]. There were many
publications in the French press about these events
as a record of changes in the context of the state's
foreign policy in the Caucasus, which were
essentially assessments of the February Revolution
and subsequent political processes, predicting a
possible and desirable French presence in it [41, pp.
42-43].
As we have mentioned, the French political
circles saw the post-war world in general, its
separate regions in particular in security systems,
systems that at the same time would be collective
security frameworks that would exclude further
hostilities and other unpredictable developments. It
seems that the French side should have expressed
concern over the failure of the work of the
Transcaucasian Special Committee, a body that was
essentially a system of separate components, but

Speaking of the situation on the Caucasus Front
and the events taking place there [36, p. 132], it
should be noted that it was in a period of continuous
change, being a stage for diplomatic and military
operations of regional and extra-regional forces [2,
p. 26], center of conflicting interests and constant
confrontations [2, pp. 186-189]. It should be noted
that in the conditions of all this, the peoples of the
region found themselves in a difficult situation, who
tried to take steps, first of all, to ensure their own
security, participating in the events, pursuing their
own interests, political and economic goals. The
French side could not help but use all this, which
was positively impressed in the historical memory
of the peoples of the region [17, p. 311], taking into
account the historical past, the realities of the past,
in which the French side had a certain participation
[2, p. 246]. Thus, the use of the capital of the
peoples of the region for a positive attitude and
sympathy towards France has always been present
in French political thought, a problem that is still
relevant in the coming years and today in terms of
more active French penetration into the South
Caucasus and direct involvement in regional
realities [10, p. 68].
The February Revolution of 1917, which had
reached the Transcaucasus in full force [2, p. 274],
was widely reported in the French political circles,
and even the idea was circulated that the main
elements of the great French Revolution could be
seen in the logic of the Russian Revolution, and this
is also due to the fact that initially there was an
unequivocally positive attitude towards the event
[39, p. 439], but it soon changed to criticism, seeing
the revolution as a source of new difficulties and
unpredictable events [40, p. 30].
And it is no coincidence that from the very
beginning of 1917, the transcaucasian direction of
French foreign policy underwent new changes, a
circumstance which was first of all conditioned by
the new realities in the Russian-French relations,
which entered a new period of development after the
revolution [4, p. 1], one of the most important
components of which was the increase of
involvement and strengthening of influence in the
region, which both sides aspired to. According to
archival documents relating to Russian-French
relations, the positions and attitudes of French
political circles on the February Revolution, during
that period the relations between the two countries
entered a phase of deep crisis, which intensified day
by day due to continuous accusations and criticisms
of the French side [4, p. 3], a problem which in this
case testified to the growing rivalry between the
parties, which targeted the whole of Transcaucasia
[4, p. 4].
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a result of the Conference of Eastern Armenians
held in Tbilissi (Georgia) from September 29 to
October 13, 1917 [15, pp. 53-54], which was one of
the most important centers of Armenian political
and public thought, which, in fact, became the most
influential structure-body of the Armenian struggle
and political activity, whose agenda was quite
comprehensive, solving various issues facing the
Armenians, improving the situation of the
Armenians and other issues [6, p. 1].
The next major event of 1917, which had a
fundamental impact on the political situation in the
region, was the Bolshevik coup [37], a historical
event that received a mixed response not only from
national and political circles, but also from
extraterritorial forces, particularly the French side
[31, p. 369], being considered a factor threatening
regional stability, a position and attitude, which first
of all expressed France's idea of serving the
relatively stable regional situation to its own
political interests, which had already become a
distinguishing
feature
of
the
country's
transcaucasian foreign policy.
It should be noted that the French side followed
with interest all the events taking place in the
region, each of which, given the unfolding
geopolitical realities in that period, played a decisive
role not only in its policy [3, p. 16]. Further political
realities, such as the opening of the Transcaucasian
Commissariat in November 1917 [22, p. 35], the
ensuing internal political events, the escalating
Ottoman pressure [20, pp. 67-68], the controversy,
and the resolution of the Yerznka Armistice [4, pp.
14-23], French side showed caution first of all,
taking into account the fact that the reduction of its
own political weight and prestige among the peoples
of the region is not in its political and economic
interests, a problem which, according to the French
side, was faced by all the forces in the region at that
time [34, p. 189].
And it is not accidental that a few days after the
signing of the Yerznka Armistice on December 5,
1917 [7, pp. 412-416], in one of his reports sent to
Petrograd on December 9 of the same year, the
French consul in Tbilissi [3, pp. 1-6] spoke about
regional developments and the situation of the
peoples of the region, especially the Armenians. He
writes that the French side has a deep desire to
spread and establish its influence on all Armenians,
regardless of whether they are Turkish Armenians or
Russian Armenians, noting that they will all be
citizens of the future Greate Armenia, which will be
born after the victory of Countries of the Entente. In
the report, the consul refers to the activities of the
national councils, particularly the Armenian
National Council, as well as an interesting fact,
according to which the French side is greatly

unstable and viable, given first and foremost the
existing differences and contradictions that gave rise
to them [25].
And it is not accidental that the local
peculiarities became the agenda and historical
necessity of regional developments, taking into
account the creation of a third power or multiplicity
at the end of 1917, under the auspices of the
Armenian, Georgian, Tatar National Councils [14,
p. 14], about which the French side reacted
positively from the very beginning and expressed a
position,which was argued in the following years by
the active political processes, the frequent
interactions [2, pp. 190-201], which continued until
May 1918, found their further expansion already in
the conditions of new realities and changes [2, p.
169]. One of the vivid evidences of the above is one
of the documents kept in the archives of the French
Ministry of Foreign Affairs, a brief report dated July
10, 1918, which gives a brief overview of the
situation of the peoples of the region, the
establishment of national councils, their activities
and the attitude of the French side noting that
France must work hard with these structures, first of
all for the sake of regional security and its further
preservation, which must guarantee the deepening of
contacts between the region and the French side
both during the War and after the War, which,
according to This document was one of the main
problems of the French policy of the time [27]. It
should be noted that the report greatly emphasized
the importance of the French side working with the
national councils, its prospects, which provided
wide opportunities for it to achieve its strategic
goals.
In other words, the French side actually
reformulated its position on the concept of security
system, giving priority to ensuring the viability and
guarantee of its separate components, which,
logically, would automatically lead to the creation
of a unified regional security system, the individual
components of which would be strongly
interconnected. Indeed, the national councils, which
had become the coordinating bodies of the political
activities of the peoples of the region, were in active
interaction and work [5, pp. 2-7], which in fact
made the French political thought more probable
and predictable about the future model and structure
of the region.
Thus, new structures entered the political life of
Transcaucasia [33, p. 18], which from the beginning
not only enjoyed wide prestige, influence and great
popularity, but also became the real, viable
components that would form the core and the pillar
of the future regional security system-model of the
French side. One of those vital components was the
Armenian National (Central) Council established as
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to the issues of political and military assistance [3,
pp. 3-6], which, if successful, would in turn address
two issues: the future status of the Armenians, the
status issue and the victory of the Countries of the
Entente, in this case France [3, pp. 7-15].
As early as 1918, when the situation in
Transcaucasia reached a new, deeper level of
tension, with the establishment of the
Transcaucasian Seim in February [35] and the
subsequent political developments, the start of
diplomatic negotiations with Turkey, Germany,
Austria-Hungary and Bulgaria [4, pp. 32-33], the
result of which was the Treaty of Brest-Litovsk [32,
p. 134], the subsequent Trabzon negotiations [4, pp.
25-29] and its immediate aftermath [4, pp. 32-33],
the extraordinary meeting of Alexandropol in April
of the same year [16, pp. 82-84], and further
political developments, in fact, the strain of regional
tensions, dictated by time, gave rise to the three
independent republics, [2, p. 169] thus leading to
new developments, changes, and events in a region
that has become a scene of continual collapse.
And so, with the birth of the three independent
republics, not only do regional developments enter a
new phase, but in their context and development
dynamics they begin to include historical realities
that were directly related to the foreign policy,
activities and initiatives of the extraterritorial forces
and power centers which, in fact, gained momentum
after those important events.
The French side, in all the above-mentioned
events, continued to maintain its active involvement
for the benefit of the struggle and victory of the
countries of the Countries of the Entente, the
maximum realization of the strategic goals, the time
of which, according to French political thought,
came with the birth of three independent states [13,
pp. 269-273], an event which in turn was the
harbinger of a new historical period in the
transcaucasian direction of French foreign policy.
Thus, trying to summarize the results of the
study, we can say that France, one of the most
influential players in World Politics, has historically
necessitated the most important direction of its
foreign policy, the Transcaucasian vector, the region
which was of strategic importance for the country,
putting the French side first of all, the issue of
establishing regional involvement and its continuous
strengthening, an issue that is still relevant today,
has a significant place in the country's foreign policy
agenda.
The Transcaucasia, which is constantly
changing and evolving, which in the course of time
has become a short-term and long-term interests of
the extra-regional powers, their collision zone, has
been of great importance in French political thought,
given the capital of regional peoples which was the

inspired by the bravery of the Armenian general
Torgom, expresses its support to the Armenian side
to create new units that would contribute to the
victory of the Countries of the Entente [3, pp. 7-15].
In addition to the above, a special place in the
report is occupied by the issue of cooperation and
joint struggle of Armenians and Georgians, which,
according to the French consul, could have achieved
more significant success if it had a governing body,
armed forces, not excluding the commitment and the
interest of the French side in the creation and
realization of all that [3, p. 16].
Thus, the study of the report shows that the
French side, in the context of historical events, each
of which had its impact on the situation in the region
and its further stability, considered the main and
most important component of its foreign policy to
be cooperation between the peoples of the region.
The creation of a system through work, and,
consequently, through a joint struggle and by
contributing to that struggle, which, in turn, would
have both its political and military components.
That is, even during the First World War, one
of the most important ideas-goals of the French
political thought was reflected in the perspective of
the French side's involvement in the Eastern or
Caucasian front and its continuous increase.
It should be noted that the report also referred
to the Armenian or Eastern Legion [18, pp. 133134], Armenian volunteer military unit, formed in
1916 as part of the French army, based on the
agreement reached in London, October 27, 1916,
between representatives of the Countries of the
Entente Mark Sikes, Georges Picot and President of
the Armenian National Delegation [8, p. 220]
Boghos Nubar [1, p. 28], according to which the
Armenian legionnaires were to take part in the
military operations against the Ottoman Empire,
first on the Syrian-Palestinian and then on the
Cilician fronts [2, p. 233], in return for which
France promised to include Cilicia with its four
sanjaks in the future Greate Armenia [19, pp. 107108].
It should be noted that the existence and
activity of the Armenian Legion, as an exceptional
historical reality, opened a new stage in the context
of the Armenian-French relations, around which, in
fact, the active interactions of national, social,
political and military figures of the two peoples took
place for the benefit of their own interests [2, p.
233]. It is noteworthy that in the bilateral
correspondence of that time, in addition to
presenting the regional situation, the existing threats
and challenges [12, pp. 475-479], they also offered
options for overcoming or resolving them by both
sides, through Armenian-French agreements,
cooperation and joint work. In particular, it referred
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result of the political processes of the past and the
subsequent involvement of the French side in other
regional issues, which, in fact, was to turn into a
direct influence, a task set before the French
political elite of the time.
It should be noted that the vision-goal of
regional and international security systems, based
on them, the creation of collective security, which
arose during the First World War, which France was
trying to achieve by all possible means, was fully
reflected in the transcaucasian direction of French
policy. It was, in fact, a vector whose importance in
the foreign policy agenda of the state was growing
day by day, taking into account the decisive
influence of regional developments on the basis of
international processes, thus making visible in
general the international, in particular the existing
close ties between the regional systems, which
would later put them in a strong interdependence
and interconnectedness.
It can be said that the French side initially
considered the region as one complete system
(foreign policy, position, attitude, which logically
changed after the creation of three independent
states), a complete, comprehensive structure which
in the course of time had to become viable and
enable its own political positions and, consequently,
the strengthening of its influence and involvement
in the region, which was the decisive factor that
pushed the country's foreign policy towards the
region.
Thus, the French side, pursuing its strategic
interests, greatly intensified its policy in the
Caucasus from the middle of the twentieth century,
being directly involved and influential in the
unfolding events thus having a constant presence
and participation in regional change, political
processes that were essentially transformed and
reorganized with the creation of three independent
states, thus changing the previous state of affairs
and leading to new developments, keeping the
region in the focus of ongoing processes.
Thus, the French side's relations with the
Transcaucasian region, which have a history of
several centuries, allow us to discover and present
the current realities in a unique way, based on the
examination of past lessons and historical realities,
which not only show the past but also determine the
vision of the future.
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Аннотация: В 2022 году Россия установила антирекорд, став мировым лидером по количеству наложенных на
нее санкций. В последние годы санкции против России, их последствия стали предметом ежедневных
политических споров и академических дискуссий. Однако, чтобы оценить эффективность санкций, нужно
сначала понять политическое целеполагание санкционной политики. Целью данной статьи является
исследование процесса трансформации политических мотивов принятия санкционной политики Западом. Для
достижения поставленной цели автор проанализировал официальные документы, решения и заявления,
сделанные лидерами стран, применяющих санкции против РФ, в контексте текущих геополитических событий
и сопоставил полученные выводы с концептуальной литературой. Выводы оказались следующими: санкции
против России из инструмента политической коммуникации, используемого для предупреждения России о
неприемлемости ее политики, преобразовались в инструмент политики сдерживания; а в некоторых случаях
применение санкций является не инструментом, а целью политики.
Ключевые слова: санкции, международные отношения, Российская Федерация, экономические ограничения,
эмбарго, украинский конфликт, американо-российские отношения, трансформация.

Transformation of Sanctions against the Russian Federation
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PhD student and lecturer at YSU,
Faculty of International Relations, Chair of Political Science (Yerevan, RA)
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Abstract: In 2022, Russia set an anti-record becoming the most-sanctioned country in the world. Sanctions against
Russia and their consequences have become the subject of both everyday political debate and academic discussion in
recent years. In order to assess the effectiveness of sanctions, one must understand the political purpose of the sanctions
first. The goal of this article is to study the process of transformation of political motives for the adoption of the
sanction policy by the West. To achieve this goal, the author analyzed official documents, decisions and announcements
made by the leaders of the countries implementing sanctions against the Russian Federation, in the framework of
geopolitical events, and compared the conclusions with conceptual literature on the topic. The main conclusions of the
article are the following: sanctions against Russia have transformed from the means of political communication, aimed
to get across the idea of Russia’s policy being unacceptable, into a means of containment policy; in some cases, the
application of sanctions is not a means, but the goal of the policy.
Keywords: sanctions, international relations, the Russian Federation, economic restrictions, embargo, the Ukrainian
conflict, US-Russia relations, transformation.

գործողության մեկնարկից ընդամենը տասն օր
անց ՌԴ-ի նկատմամբ կիրառված պատժամիջոցների քանակը պատմական ռեկորդի հասավ, իսկ ՌԴ-ն զբաղեցրեց պատժամիջոցների
ենթարկված երկրներից առաջատարի դիրքը՝
առաջ անցնելով Իրանից և Հյուսիսային Կորեայից [1]։ Ըստ Ռուսաստանի Դաշնության նա-

Ռուսաստանի Դաշնության կողմից 2022 թ.ի փետրվարին Ուկրաինայի դեմ ռազմական
գործողության մեկնարկից հետո սկսվեց նաև
արևմտյան պետությունների (ԱՄՆ-ն և դաշնակից պետությունները, ԵՄ-ն և անդամ պետությունները) կողմից ՌԴ-ի նկատմամբ պատժամիջոցների կիրառման նոր փուլը։ Ռազմական
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թվականը՝ չնայած պատժամիջոցի հիմք հանդիսացող՝ հրեաների Իսրայել մեկնելու արգելքը
վաղուց արդեն չեղարկվել էր [7]։ ԱՄՆ-ի կողմից
2012թ.-ին վերոնշյալ օրենքի չեղարկումը
համընկավ ՌԴ-ի նկատմամբ «Օրենքի գերակայության հաշվետվողականության ակտ»-ի
կիրառման հետ, որն առավել հայտնի է որպես
Մագնիտսկու ակտ [8]։ Վերոնշյալ ակտի համաձայն՝ պատժամիջոցներ էին սահմանվում ՌԴ
իրավապահ մարմիններում աշխատող այն պաշտոնյաների նկատմամբ, որոնք, ըստ ԱՄՆ
կոնգրեսի, փոխկապակցված էին իրավապաշտպան Ս. Մագնիտսկու սպանության գործի հետ։
Թեպետ, Մագնիտսկու ակտի համաձայն՝
պաշտոնապես պատժամիջոցներ չէին կիրառվում ՌԴ-ի նկատմամբ որպես պետության,
այնուամենայնիվ, ակտն ուներ խորհրդանշական
կարևորություն, ըստ էության դա ԱՄՆ-ի կողմից առաջին պատժամիջոցն էր ՌԴ-ի նկատմամբ, քանի որ անգամ 2008 թվականի ռուսվրացական հնգօրյա պատերազմից հետո ԱՄՆն խուսափել էր ՌԴ-ի նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառելուց։ Մագնիտսկու ակտի
կիրառումը ռուս-ամերիկյան հարաբերություններում շրջադարձի ազդանշան էր, ըստ որի՝
երկու պետությունների միջև գոյություն ունեցող
տարաձայնությունները այլևս անհնար էր
դառնում լուծել միայն դիվանագիտական ճանապարհով և անցում էր կատարվում ուժային
քաղաքականության կիրառմանը։ Ընդ որում,
կողմերից յուրաքանչյուրը հետագայում կիրառելու էր իրեն հասանելի և ընդունելի ուժային
գործիքները միջազգային հարաբերություններում սեփական շահերի առաջ մղման համար՝
ՌԴ-ի պարագայում ռազմական միջամտության,
իսկ ԱՄՆ-ի պարագայում տնտեսական, ֆինանսական, տեխնոլոգիական և այլ մեթոդներով
ճնշում գործադրելու միջոցով։
Ռուսաստանի Դաշնության և Արևմուտքի
միջև հարաբերությունների փոխակերպումը
գործընկերությունից դեպի առճակատում առաջին անգամ հրապարակայնացվեց 2007 թ.-ին՝
Մյունխենի անվտանգության քաղաքականության համաժողովի ընթացքում, որտեղ ՌԴ
նախագահ Վ. Պուտինը իր ելույթում քննադատություն հնչեցրեց «միաբևեռ աշխարհակարգի
և ՆԱՏՕ-ի՝ դեպի ՌԴ սահմանների ընդլայնման
անթույլատրելիության» մասին [9]։ Այսպիսով,
ՌԴ-ը բացահայտ կերպով մարտահրավեր էր
նետում ՆԱՏՕ-ի՝ Եվրոպական մայրցամաքում
անվտանգության կառուցվածքի գլխավոր ճարտարապետը լինելու մենաշնորհին՝ ազդարարելով հետսառըպատերազմյան ստատուս քվոյի
անընդունելության մասին։ Այնինչ Սառը պատերազմից հետո ՌԴ-ն որդեգրել էր ԱՄՆ-ի և
հատկապես ԵՄ-ի հետ սերտ գործընկերության
ռազմավարություն։

խագահի՝ պատժամիջոցների քաղաքականության այդպիսի մոտեցումը նման է պատերազմի
հայտարարման [2]։ Արևմուտքի կողմից ՌԴ-ի
նկատմամբ կիրառվող պատժամիջոցների հետազոտությունն ունի առանցքային կարևորություն պատժամիջոցների կիրառման քաղաքական նպատակների վերլուծության, ինչպես նաև
ստեղծված նոր իրավիճակում պատժամիջոցների մեխանիզմների և հակամիջոցների արդյունավետության ուսումնասիրության համար։
Հակառուսական
պատժամիջոցների
արդյունավետության մասին գրվել են տասնյակ,
եթե ոչ հարյուրավոր աշխատություններ ինչպես
տեսական, այնպես էլ քաղաքական հետազոտությունների (Policy study) տեսքով։ Մասնագետները Ռուսաստանի դեմ կիրառվող պատժամիջոցներին տվել են թե՛ արդյունավետության և
գովասանքի [3], թե՛ ամբողջական ձախողման
քննադատողական գնահատականներ [4]։ Սակայն, պատժամիջոցների կիրառման արդյունավետությունը գնահատելու համար անհրաժեշտ է
նախ հասկանալ տվյալ պատժամիջոցի կիրառման իրական՝ քաղաքական նպատակը, այնուհետև միայն հնարավոր կլինի գնահատել գործիքի՝ պատժամիջոցի կիրառման արդյունավետությունը։
Գ. Հոֆբաուերի, Ջ. Սքոթի և Ք. Էլիոթի
հեղինակած պատժամիջոցների բնույթի մասին
ֆունդամենտալ աշխատությունում հեղինակներն առանձնացնում են պատժամիջոցների
կիրառման հետևյալ նպատակները՝ վճռականության դրսևորման ցուցադրություն, ներքաղաքական պահանջների բավարարում, հանրությանը առավել վճռական միջոցների պատրաստում և հակառակորդ պետությունների
զսպում [5]։ Հեղինակները ընդգծում են նաև
պատժամիջոցների կիրառման պատմականորեն
ձևավորված նպատակները՝ հետ քաշել զորքերը
սահմանային բախումներից, հրաժարվել տարածքների յուրացումից և ռազմական այլ արկածախնդրություններից [5]։ Սակայն կարծում ենք,
որ պատժամիջոցների իրական քաղաքական
նպատակներն առավել ընդգրկուն են և ամենևին
չեն սահմանափակվում պատժամիջոցի կիրառման պաշտոնական պատճառաբանությամբ [6]։
ՌԴ նկատմամբ կիրառվող պատժամիջոցները
նոր հնարավորություն են՝ ուսումնասիրելու
պատժամիջոցների կիրառման քաղաքական
տրամաբանությունը։
ՌԴ-ը դե յուրե գտնվել է պատժամիջոցների
ազդեցության տակ իր անկախության ողջ
ընթացքում, քանի որ ԽՍՀՄ նկատմամբ ԱՄՆ-ի
կիրառած որոշ պատժամիջոցներ, ինչպիսին էր՝
Ջեքսոն-Վենիկի ակտը, որը սահմանափակում
էր առևտուրը ԽՍՀՄ-ի հետ, շարունակում էր
գործել ԽՍՀՄ փլուզումից հետո վերջինիս
իրավահաջորդ ՌԴ-ի նկատմամբ մինչև 2012
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քանի որ հնարավորություն է տալիս ԱՄՆ
կոնգրեսին արտադատական պատժամիջոց
կիրառել ֆիզիկական անձանց նկատմամբ,
որոնց մեղավորությունը ճանաչված չէ դատարանի կողմից։ Առհասարակ, միջազգային
պատժամիջոցների կիրառման օրինականությունն իրավաբանության փորձագետների համար բանավեճի լայն և անվերջանալի թեմա է
[14]։ Յեյլի համալսարանի միջազգային իրավունքի պրոֆեսոր Մայքլ Ռայսմանը համարում
էր, որ քաղաքական նպատակին հասնելու
համար կարճատև և թիրախավորված պատերազմն իրավունքի տեսանկյունից առավել հիմնավոր կարելի է համարել, քան համընդհանուր և
երկարաժամկետ պատժամիջոցների կիրառումը,
որն ավելի մեծ վնաս է հասցնում հասարակ քաղաքացիներին [15]։ Ավելին, հեղինակն առաջարկում էր համապատասխանեցնել պատժամիջոցների կիրառումը ռազմական օրենքների
սկզբունքներին։ Սակայն, թե՛ պատժամիջոցների
կիրառումն առհասարակ, թե՛ Մագնիտսկու
ակտի կիրառումը, թե՛ հետագա պատժամիջոցների սահմանումը ԱՄՆ-ի կողմից, բխում են
ռեալիզմի քաղաքական մտածողությունից։
Մագնիտսկու ակտն ընդունվեց ԱՄՆ-ի կողմից ռազմական ուժի միջոցով հակամարտություններին լուծում տալու գերակայության քաղաքականությունից հրաժարվելու պայմաններում։ Նման փոփոխությանը նպաստել էր ԱՄՆում տիրող հանրային տրամադրությունների
փոխակերպումը, որոնք 2012 թ.-ին էականորեն
տարբերվում էին 2001 թ.-ի սեպտեմբերի 11-ի
ահաբեկչություններին հաջորդած ժամանակահատվածի հասարակական տրամադրություններից։ 2008 թ.-ի նախագահական ընտրություններին ԱՄՆ նախագահ էր ընտրվել Դեմոկրատական կուսակցության ներկայացուցիչ Բ. Օբաման, որի արտաքին քաղաքական հռետորաբանությունն ավելի չափավոր էր, քան իր նախորդինը (Ջ. Բուշ կրտսեր), իսկ արտաքին քաղաքականության իրականացման գործիքները՝
առավել մեղմ [16]։ Դեռևս 2011 թ.-ի դեկտեմբերին ԱՄՆ նախագահ Բ. Օբաման հայտարարեց
Աֆղանստանում և Իրաքում հակամարտությունից դուրս գալու ԱՄՆ-ի նպատակների մասին
[17]։ Այսպիսով, ԱՄՆ արտաքին քաղաքականության ուժային գործիքակազմում ռազմական
ուժի կիրառումն աստիճանաբար իր տեղը զիջում էր պատժամիջոցներին։ Սակայն, քաղաքականության իրացման գործիքի փոփոխությունը
ոչ թե ԱՄՆ-ի կողմից սեփական շահերի՝ այդ
թվում համաշխարհային քաղաքականության
մեջ ԱՄՆ-ի տնտեսական և քաղաքական հեգեմոնիայի, պահպանման քաղաքականությունից
հրաժարումն է, այլ տվյալ ժամանակահատվածում այդ շահերի պահպանմանը միտված
առավել օպտիմալ գործիքի ընտրությունը։

Ս. Մագնիտսկու մահը անշուշտ ողբերգական էր, սակայն ինչպես ՌԴ-ի և ԱՄՆ-ի, այնպես
էլ աշխարհի շատ պետությունների մեկուսարաններում արձանագրվում են մարդկանց խոշտանգման և մահվան դեպքեր։ Ուստի, Մագնիտսկու ակտի տրամաբանությունն անհրաժեշտ է
դիտարկել ոչ միայն մարդու իրավունքների և
օրենքի, այլև առավել լայն՝ քաղաքական լույսի
ներքո։ Ս. Մագնիտսկու ակտի ընդունման գործում իր ներդրումն է ունեցել վերջինիս գործատու կազմակերպության՝ «Hermitage capital»
ընկերության գործադիր տնօրեն Վ. Բրոդերը
[10]։ Վ. Բրոդերը լոբբիստական գործունեություն էր իրականացնում նաև ԱՄՆ Սենատում
և այսպիսով ազդեցություն ունենում ԱՄՆ-ի
կողմից
Մագնիտսկու
ակտի
ընդունման
գործընթացի վրա [11]։ Սակայն, Մագնիտսկու
ակտի մշակման և կիրառման գործում շատ
ավելի լայն ազդեցություն ունեին թե՛ ԱՄՆ
ներքաղաքական զարգացումները, թե՛ աշխարհաքաղաքական փոփոխությունները, որոնք
տեղի էին ունենում մի շարք տարածաշրջաններում։ Մագնիտսկու ակտի համաձայն՝
ԱՄՆ կոնգրեսը հնարավորություն էր ստանում
պատժամիջոցներ կիրառելու ոչ միայն Ս. Մագնիտսկու
մահվան
մեջ
մեղավորություն
ունեցողների նկատմամբ, այլև նրանց նկատմամբ, ովքեր աշխարհի ցանկացած կետում
պատասխանատու էին «արտադատական սպանությունների, խոշտանգումների կամ միջազգայնորեն ճանաչված մարդու իրավունքների և
ազատությունների այլ կոպիտ խախտումների
համար, որոնք կատարվել են այն անձանց
նկատմամբ» [8]։ Այսպիսով, ԱՄՆ-ն հնարավորություն էր ստանում հետագայում պատժամիջոցներ կիրառել ոչ միայն Ս. Մագնիտսկու
սպանության մեջ մեղադրվող և ՌԴ պաշտոնյա
կամ քաղաքացի հանդիսացող անձանց նկատմամբ, այլև աշխարհի ցանկացած կետում ցանկացած անձի նկատմամբ, որոնք ըստ ԱՄՆ
պետդեպի կհանդիսանային ակտում սահմանված ապօրինությունների կատարման «հանցակից», և նրանց նկատմամբ կարող է կիրառվել
ԱՄՆ մուտքի արգելքի և հաշիվների սառեցման
պատժամիջոց։ 2016 թ.-ին ԱՄՆ կոնգրեսը
ընդունեց «Գլոբալ Մագնիտսկու» ակտը, որն
առավել լայն և ճկուն գործիքակազմ էր տրամադրում ԱՄՆ նախագահին պատժամիջոցներ
կիրառելու համար [12]։ Վերոնշյալ օրենքների
կիրառմամբ պատժամիջոցների ծածկույթը տարածվում է ՌԴ-ից մինչև Եմեն, ՉԺՀ-ից մինչև
Հաիթի [13]։ Նոր ակտը նաև հնարավորություն
էր տալիս՝ բռնագրավելու պատժամիջոցների
տակ հայտնված անձանց անշարժ և շարժական
գույքը։
Իրավական տեսանկյունից Մագնիտսկու
ակտի կարգավորման ոլորտը խիստ խոցելի է,
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ճկուն գործիքակազմ էր տալիս ԱՄՆ գանձապետարանին և պետքարտուղարությանը ըստ
անհրաժեշտության ընդլայնելու պատժամիջոցները ՌԴ-ի նկատմամբ։ Այսպիսով, մի կողմից
ստեղծվում էր նոր և ճկուն գործիք ԱՄՆ-ի
հակառակորդների նկատմամբ օպերատիվորեն
նոր պատժամիջոցներ կիրառելու համար, մյուս
կողմից վնաս էր հասցվում քաղաքական հակառակորդին՝ ի դեմս Դ. Թրամփի։ Հարկ է նշել, որ
Դ. Թրամփը ԱՄՆ քաղաքական համակարգի
համար համարվում էր ոչ ինստիտուցիոնալ
անձնավորություն, իսկ օրենքն ընդունվել էր Դ.
Թրամփի նախագահ ընտրվելու գործընթացում
ՌԴ-ի
միջամտության
խոսույթների
լայն
քննարկման հանգամանքներում [21]։ Այսպիսով,
ԱՄՆ-ի կողմից ՌԴ-ի նկատմամբ կիրառված
պատժամիջոցների նպատակներից մեկն է ներքաղաքական հաղորդակցությունը երկու մակարդակում՝ հորիզոնական, երբ պատժամիջոցների կիրառման նախաձեռնության համար
միմյանց հետ մրցակցում են քաղաքական
ուժերը, ինչպես Մագնիտսկու ակտի ընդունման
ժամանակ էր և ուղղահայաց, երբ իշխանությունները փորձում են պատժամիջոցների
կիրառմամբ ցույց տալ իրենց վճռականությունը
ներքին լսարանին։
Մագնիտսկու ակտն իր էությամբ «խելացի
պատժամիջոցների» կիրառման տարատեսակ
էր՝ ուղղված անհատների դեմ, և հիմնական արտաքին նպատակը ՌԴ-ին քաղաքականության
անընդունելիության ազդակ տալն էր։ ՌԴ-ի
նկատմամբ կիրառված պատժամիջոցների նպատակների թվում հետագայում ևս պահպանվել է
հաղորդակցային գործառույթը։ Ղրիմում անցկացված հանրաքվեից հետո՝ 2014 թ.-ի մարտապրիլ ամիսներին, ԱՄՆ-ն, ԵՄ-ն, Կանադան և
Ճապոնիան սկսեցին պատժամիջոցներ կիրառել
ՌԴ-ում քաղաքական ազդեցություն ունեցող
անհատների նկատմամբ՝ սառեցնելով վերջիններիս բանկային հաշիվներն ու թույլ չտալով
մուտք գործել իրենց պետության տարածք [22]։
Այս փուլում պատժամիջոցները զգուշավոր էին,
իսկ դրանց կիրառման արդյունավետությունը՝
խիստ կասկածելի։ ՌԴ-ն արդեն իսկ ուժ էր
կիրառել Ուկրաինայի նկատմամբ և ըստ էության հասել իր նպատակներին, իսկ ԱՄՆ-ի և
ԵՄ-ի կողմից անհատների հաշվեհամարների
սառեցումը տվյալ պարագայում անհամաչափ
պատասխան էր։ Սակայն անհամաչափությունը
կարելի է բացատրել այն հանգամանքով, որ
ԱՄՆ-ի, ԵՄ-ի և նրանց դաշնակիցների համար
անակնկալ էր ՌԴ-ի կողմից ուժի նման «հանդուգն» կիրառումը։ ԵՄ-ի մի շարք պետություններ ունեին սերտ տնտեսական կապեր ՌԴ-ի
հետ և նախնական փուլում դժկամությամբ էին
այդ շահերը պատրաստ զիջել։ Մյուս կողմից,
Սառը պատերազմից հետո ԵՄ-ն չուներ պատ-

Մագնիտսկու ակտի ընդունումը հետևանքն
էր նաև ՌԴ-ի և ԱՄՆ-ի միջև աստիճանական
աճող լարման, որն արդեն իսկ 2012 թ.-ի սեպտեմբերին հանգեցրել էր ՌԴ-ի կողմից ԱՄՆ-ի
Միջազգային զարգացման գործակալության
գործունեության կասեցմանն իր տարածքում։
Այսպիսով, Մագնիտսկու ակտի կիրառմամբ
ԱՄՆ-ն փորձում էր նաև հեղինակության
պատասխան վնաս հասցնել ՌԴ-ին։ Սակայն
ԱՄՆ-ի կողմից ՌԴ-ի նկատմամբ կիրառվող
պատժամիջոցներն էականորեն սաստկացան
2014 թ.-ից հետո։ ՌԴ-ի նկատմամբ կիրառված
պատժամիջոցների միտումները հասկանալու և
արդյունավետությունը գնահատելու համար
անհրաժեշտ ենք համարում վերլուծել դրանց
նպատակները։
Անհրաժեշտ է հաշվի առնել այն, որ ժողովրդավարական համակարգ ունեցող պետություններում, ինչպիսին է ԱՄՆ-ն, հանրային տրամադրությունները մեծ նշանակություն ունեն
քաղաքական դերակատարների համար, ուստի
թե՛ դեմոկրատական, թե՛ հանրապետական քաղաքական գործիչների շարքերում կան քաղաքական գործիչներ, որոնք փորձում են հասարակական տրամադրությունները վերածել սեփական քաղաքական կապիտալի։ Միջուկային
սպառազինության առկայությունը ՌԴ-ի նկատմամբ ռազմական ուժի կիրառումը դարձնում է
անտրամաբանական, ուստի ամերիկյան քաղաքական գործիչները պատժամիջոցներն օգտագործում են որպես իրենց քաղաքական ուժի
վճռականության ցուցադրության գործիք։ Այսպիսով, Մագնիտսկու ակտի և հետագա պատժամիջոցների սահմանման ժամանակ ԱՄՆ-ում
և վերջինիս դաշնակից պետություններում ներքաղաքական դերակատարների քաղաքական
շահերը պատժամիջոցների կիրառման անարհամարելի գործոն են: ԱՄՆ-ում 2014 և 2017 թթ.
պատժամիջոցների սահմանման շուրջ հակասություններն ընթանում էին ոչ միայն հանրապետականների և դեմոկրատների միջև, այլև
նախագահների վարչակազմերի և սենատի
անդամների միջև [18]։ Եթե 2014 թ.-ին նախագահ Օբամային հաջողվում էր կոնսենսուս գտնել
կոնգրեսականների
հետ
պատժամիջոցներ
սահմանելիս, ապա 2017 թ.-ին Դ. Թրամփը
ստիպված էր գնալ ցավալի զիջումների, երբ
ընդունվեց «Ամերիկայի հակառակորդներին
պատժամիջոցների միջոցով հակազդելու մասին» օրենքը [19]։ ԱՄՆ նախագահ Դ. Թրամփը
նշված օրենքի ընդունումը համարում էր հիմնադիր հայրերի կողմից գործադիրին օժտած
լիազորությունների սահմանափակում Կոնգրեսի կողմից [20]։ Օրենքը փաստացի զրկում էր
ԱՄՆ նախագահին պատժամիջոցների չեղարկման օպերատիվ ղեկավարման հնարավորությունից, բայց ավելի շատ լիազորություններ և
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Հակառուսական պատժամիջոցների երրորդ
ուղղությունը նպատակաուղղված էր ՌԴ էներգետիկ համակարգի թուլացմանը։ ԱՄՆ-ի և ԵՄի կողմից պատժամիջոցներ էին սահմանվել
ռուսական էներգետիկ և հանքարդյունաբերական կազմակերպությունների նկատմամբ։ Ընդ
որում, պատժամիջոցները արգելք էին սահմանում ոչ թե ռուսական էներգակիրների գնման
վրա, այլ ռուսական հանքարդյունաբերող կազմակերպություններին ժամանակակից տեխնոլոգիաներ վաճառելու վրա։ ԱՄՆ-ն արգելել էր
գազի և նավթի արդյունահանման համար խորքային հորատման տեխնոլոգիաների, ինչպես
նաև Արկտիկայում թերթաքարային գազի և
նավթի ստացման համար անհրաժեշտ տեխնոլոգիաների արտահանումը դեպի ՌԴ [25]։ Եթե
ԱՄՆ-ի կողմից ՌԴ-ի ֆինանսական և ռազմաարդյունաբերական ոլորտի նկատմամբ կիրառվող պատժամիջոցները կարող են երկակի
մեկնաբանվել՝ միջազգային իրավունքի և պետության տարածքային ամբողջականության
նկատմամբ ոտնձգության տեսքով, ապա
Արկտիկայում էներգակիրների արդյունահանմամբ զբաղվող ռուսական կազմակերպությունների նկատմամբ պատժամիջոցների կիրառումը
կարող է մեկնաբանվել միայն որպես նոր
ռեսուրսների համար տարածաշրջանային տերությունների միջև մրցակցություն։ Գլոբալ
տաքացումը նպաստում է արկտիկական սառույցների վերացմանը և առավել մատչելի
դարձնում տարածաշրջանում գտնվող ռեսուրսների արդյունահանումը, ինչն էլ իր հերթին
հանգեցնում է տարածաշրջանային պետությունների միջև նոր մրցավազքի [26]։
2014 թ.-ի ուկրաինական ճգնաժամից հետո
առավել ծավալուն պատժամիջոցներ են կիրառվել Ղրիմի, Դոնեցկի և Լուգանսկի՝ Ուկրաինայի
վերահսկողությունից դուրս գտնվող հատվածներում գործունեություն ծավալող և ռազմավարական ենթակառուցվածքի նշանակություն
ունեցող կառույցների ու կազմակերպությունների նկատմամբ, արգելվել է ցանկացած տեսակի ներդրում իրականացնել նշյալ աշխարհագրական տարածքներում [27]։ Ընդ որում, պատժամիջոցները կիրառվում էին ոչ միայն վերոնշյալ
տարածքներում անմիջական գործունեություն
ծավալող կազմակերպությունների, այլև նրանց
մատակարարների նկատմամբ։ Սահմանափակվել էր անգամ համացանցային որոշ ծրագրերի
հասանելիությունը։ Սույն պատժամիջոցների
կիրառումը ընդգրկում էր սահմանափակ աշխարհագրական տարածք և նպատակ ուներ
բարդացնել ՌԴ-ի կողմից Ուկրաինայից անջատված տարածքների յուրացումը՝ հնարավորինս
բարձրացնելով ՌԴ-ի կատարած ծախսերի գինը
և ձգտելով սոցիալ-տնտեսական դեպրիվացիայի
հասցնել նշյալ տարածքի բնակիչներին։

ժամիջոցնեի կիրառման այնպիսի փորձ և ինստիտուցիոնալացում, ինչպիսին ուներ ԱՄՆ-ը։
Սակայն, 2014 թ.-ի հուլիսին Ուկրաինայի
արևելյան հատվածի երկնքում Մալազիական
ավիաուղիներին պատկանող ինքնաթիռի խոցման ողբերգական դեպքից հետո ՌԴ-ի նկատմամբ կիրառվող պատժամիջոցները խստացվեցին: Պատժամիջոցների կիրառման արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով
ԱՄՆ-ն և ԵՄ-ն սկսեցին կոորդինացնել իրենց
պատժամիջոցները և ընդլայնել պատժամիջոցների թիրախում հայտնված օբյեկտների ցանկը`
ներառելով ոչ միայն ֆիզիկական, այլև իրավաբանական անձանց։ ՌԴ-ի նկատմամբ պատժամիջոցների այս ալիքի հիմնական թիրախն էին
հանդիսանում ՌԴ սոցիալ-տնտեսական և անվտանգային զարգացման համար կարևոր ճյուղերը, ինչպիսիք են՝ բանկային և ներդրումային,
պաշտպանական և տեխնոլոգիական, հանքագործության և վերամշակման ոլորտները։ Սահմանափակումներ էին մտցվում ռուսական խոշոր բանկերի՝ ՎՏԲ բանկի, Գազպրոմբանկի և մի
շարք այլ ֆինանսական կառույցների նկատմամբ։ Համաձայն նոր պատժամիջոցների՝
խստացվում կամ արգելվում էր ֆինանսական
միջոցների տրամադրումը ռուսական առաջատար ֆինանսական կազմակերպություններին
[23]։ Սակայն, այս սահմանափակումները ընդգրկուն բնույթ չէին կրում և միտված էին ոչ թե
պատժամիջոցների թիրախում հայտնված կազմակերպությունների գործունեության խաթարմանն, այլ թուլացմանը։
Պատժամիջոցների կիրառման կարևորագույն նպատակը ՌԴ ռազմաարդյունաբերական
ոլորտի զարգացման կանխումն էր, այդ պատճառով պատժամիջոցների թիրախում էին հայտնվել այնպիսի կազմակերպություններ ինչպիսիք
են «Կալաշնիկով» կոնցեռնը, ՀՕՊ համակարգեր
արտադրող «Ալմազ-Անտեյ»-ը, մի շարք այլ գործարաններ և գիտահետազոտական կառույցներ,
որոնք զբաղվում էին ժամանակակից սպառազինությունների նախագծման և արտադրման
աշխատանքներով [24]։ Համաձայն պատժամիջոնցերի՝ արգելվել էր ֆինանսական և տեխնոլոգիական համագործակցությունը վերոնշյալ
կազմակերպությունների հետ, սառեցվել էին
վերջիններիս ֆինանսական միջոցները արևմտյան ֆինանսական կառույցներում։ Կարելի է
պնդել, որ ռուսական ռազմաարդյունաբերական
համալիրի նկատմամբ կիրառված պատժամիջոցները ՌԴ նկատմամբ զսպման քաղաքականության նոր մեկնարկն էին ազդարարում, որը
փաստացի ավարտվել էր Սառը պատերազմի և
ԽՍՀՄ կազմալուծումից հետո։ Միաժամանակ,
ԱՄՆ-ը փորձում էր նաև ճնշել սպառազինությունների արտադրության և արտահանմամբ
զբաղվող իր հիմնական մրցակիցներից մեկին։
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գործողությունների մեկնարկին։ Հավաքական
պատժամիջոցներ են սահմանվել մի շարք
ոլորտներում։ Ամենևին նպատակ չունենալով
թվարկել ՌԴ-ի նկատմամբ կիրառվող մի քանի
հազար նոր պատժամիջոցները` փորձենք ստորև
առանձնացնել պատժամիջոցների թիրախում
հայտնված հիմնական ոլորտները, որոնք
տարբեր ժամանակագրական միջակայքերում
շոշափելի վնաս են հասցնելու ՌԴ-ին։
Պատժամիջոցների է ենթարկվել ֆինանսական ոլորտը, ըստ որի՝ ԱՄՆ-ն արգելել է իր
քաղաքացիներին և կազմակերպություններին
ՌԴ-ում ներդրում կատարել, ինչպես նաև ռուսական պետական ինստիտուտների և կազմակերպությունների հետ գործարքներ իրականացնել [29]։ ԵՄ-ում և ԱՄՆ-ում սառեցվել են
ռուսական խոշորագույն բանկերի՝ հարյուրավոր
ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց ակտիվները, որոնք պահվում էին եվրոպական,
ամերիկյան և պատժամիջոցներին միացած այլ
պետությունների ֆինանսական կառույցներում։
«Վիզա» և «Մաստեր» քարտային համակարգերը ևս դադարեցրել են իրենց աշխատանքը
ՌԴ-ում։ ԵՄ-ն ռուսական մի շարք բանկեր
անջատել է նաև փոխանցումների SWIFT համակարգից։ ՌԴ-ի նկատմամբ պատժամիջոցներ
կիրառող երկրներին է միացել նաև Շվեյցարիան` խախտելով պատմականորեն ձևավորված
չեզոքության
քաղաքականություն
վարելու
ավանդույթը [30]։ ՌԴ արտաքին գործերի
նախարար Ս. Լավրովն «անսպասելի և գողություն» է որակել Արևմուտքի կողմից ՌԴ
ոսկեարժութային պահուստների արգելափակումը, որի մոտ կեսը պահվում էր արևմտյան
տարբեր պետությունների ֆինանսական կառույցներում [31]։ Թե՛ Ս. Լավրովի՝ ակտիվների
սառեցման անսպասելիության մասին պնդումը,
թե՛ մինչև ռազմագործողության մեկնարկը ակտիվները դուրս չբերելու փաստը խոսում են ՌԴում որոշում կայացողների` արևմտյան պետությունների
միավորվելու
վճռականությունը
թերագնահատման մասին։
Պատժամիջոցների երկրորդ կարևոր ճյուղը
տարածվում է տնտեսական և առևտրային
հարաբերությունների վրա։ Այստեղ ևս կիրառվող պատժամիջոցները կարելի է անվանել
աննախադեպ, քանի որ պատժամիջոցների
թիրախում են հայտնվել անգամ ռուսական
առևտրային նավերը, որոնց արգելվել է մուտք
գործել մի շարք պետությունների նավահանգիստներ [32]։ Գրեթե չորս տասնյակ պետություններ արգելել են իրենց օդային տարածքով
ռուսական ինքնաթիռների թռիչքները։ ԱՄՆ-ն
ամբողջությամբ դադարեցրել է էներգակիրների
ներկրումը ՌԴ-ից, որը ՌԴ արտահանման հիմնական ապրանքատեսակն է և ապահովում է
բյուջետային եկամուտների զգալի մասը։ ԵՄ-ն

ՌԴ-ի նկատմամբ պատժամիջոցների ցանկն
ընդլայնվել է նաև 2015 թվականից հետո՝ 2017
թ.-ին։ ԱՄՆ-ի կողմից ՌԴ-ի նկատմամբ պատժամիջոցների կիրառման պաշտոնական պատճառաբանությունները եղել են տարատեսակ՝
Միջամտություն ԱՄՆ ընտրություններին, Սկրիպալների և ընդդիմադիր գործիչ Ա. Նավալնիի
թունավորման, ինչպես նաև վերջինիս ձերբակալման կապակցությամբ։ Տնտեսական պատժամիջոցներին զուգահեռ ՌԴ-ն և ԱՄՆ-ն միմյանց տարածքներից վտարում էին հակառակ
կողմի դիվանագետներին, ինչն աստիճանական
լարվող հարաբերությունների ևս մեկ ազդակ էր։
2022 թ.-ին ՌԴ-ի կողմից Ուկրաինայի
նկատմամբ ռազմական ուժի կիրառմամբ պայմանավորված՝ ՌԴ-ի նկատմամբ կիրառված
պատժամիջոցների քանակը գրեթե կրկնապատկվեց՝ 2400-ից դառնալով 4700 (2022 թ.-ի
մարտի 15-ի դրությամբ), այսպիսով, ՌԴ-ն
սահմանեց համաշխարհային հակառեկորդ իր
նկատմամբ կիրառված պատժամիջոցների քանակով [28]։ ՌԴ-ի նկատմամբ կիրառվող պատժամիջոցները ռեկորդային էին ոչ միայն իրենց
քանակով, այլև տեսակների բազմազանությամբ։
Ընդ որում, եթե մինչ 2022 թ.-ը ԵՄ-ի և ԱՄՆ-ի
կիրառած պատժամիջոցները տարբերվում էին
ինչպես իրենց գործիքակազմով, այնպես էլ կիրառման քաղաքական տրամաբանությամբ,
քանի որ ի տարբերություն ԱՄՆ-ի, ԵՄ-ն առավել մեղմ և ճկուն գործիքակազմ օգտագործելու
կողմնակից էր և ըստ անհրաժեշտության նաև
մեղմում էր պատժամիջոցները՝ հնարավոր դրական ազդակներ տալու և քաղաքական երկխոսություն ծավալելու նպատակով։ 2022 թ.-ին ՌԴի կողմից ռազմական ուժի կիրառումը վերափոխեց ԵՄ-ի մոտեցումը, և վերջինս ԱՄՆ-ի
նմանությամբ որդեգրեց մաքսիմալ վնաս հասցնելու մարտավարություն։ Սակայն, անհրաժեշտ է հաշվի առնել, որ ԵՄ ռեսուրսներն
առավել սահմանափակ են, իսկ կառույցի անդամ
որոշ պետություններ ունեն կախվածություն
ռուսական էներգակիրներից։ Մաքսիմալ վնաս
հասցնելու միտմամբ պատժամիջոցների կիրառումը զգալի վնաս է հասցնում նաև որոշ ԵՄ
պետությունների տնտեսությանը։ Այնինչ, ԱՄՆի կողմից պատժամիջոցների կիրառումը միտված է ոչ միայն ՌԴ-ի զսպման քաղաքականությանը, այլև սեփական տնտեսական պրոտեկցիոնիզմի քաղաքականության իրագործմանը,
ինչը անընդունելի է համարվում խաղաղ ժամանակներում և գործող աշխարհակարգի պայմաններում, որի հիմնական ճարտարապետը հենց
ԱՄՆ-ն է։
ՌԴ-ի կողմից ռազմական գործողության
նախաձեռնումը էականորեն նպաստեց ԱՄՆ-ի
շուրջ դաշնակիցների կոնսոիլդացմանը և միասնական ճակատով Ռուսաստանի դեմ պատժիչ
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թյունների դադարեցմանը, այլև սոցիալ-տնտեսական համակարգի կազմալուծմանը և քաղաքական համակարգի փոփոխությանը, միջազգային մեկուսացման միջոցով վերջինիս քաղաքական ազդեցության նվազմանը։ Ռուսաստանի
նկատմամբ պատժամիջոցների կիրառումը որոշ
դեպքերում կարելի է այլևս կարելի է համարել
նպատակ և ոչ թե նպատակին հասնելու գործիք։

ևս փորձում է գտնել այլընտրանքներ ռուսական
էներգակիրներին [33]։ ԱՄՆ-ն և ԵՄ-ն սահմանափակել են նաև լյուքս դասի իրերի արտահանումը դեպի ՌԴ, և սպասարկման և
առևտրային ոլորտի արևմտյան տասնյակ
կազմակերպություններ հայտարարել են ՌԴ-ում
գործունեության դադարեցման մասին։
ՌԴ-ի նկատմամբ կիրառվող պատժամիջոցների ցանկում առանցքային դեր ունի տեխնոլոգիական պատժամիջոցների կիրառումը։
ԱՄՆ-ից ՌԴ տեխնոլոգիական արտադրանքի
արտահանման նկատմամբ սահմանվել է
լիցենզավորում [34]։ Ընդ որում, լիցենզավորումը տարածվում է ցածր տեխնոլոգիական
մշակվածություն ունեցող ապրանքատեսակների
վրա, որոնք կարող են օգտագործվել պաշտպանության, օդատիեզերական և ծովային
ոլորտներում։ ԵՄ-ն ևս միացել է տեխնոլոգիական պատժամիջոցներին և արգելել ռազմական
բնույթի սարքավորումների և ծրագրերի վաճառքը ՌԴ-ին [35]։ Հարավային Կորեան, Թայվանը և Ճապոնիան ևս միացել են տեխնոլոգիական պատժամիջոցներին, ինչը դժվարին
կացության մեջ է դնում ռուսական տեխնոլոգիական սեկտորը։ Ռուսաստանում իրենց
գործունեությունը և մատակարարումները դադարեցրել են առաջատար տեխնոլոգիաներ
արդյունահանող
տասնյակ
կազմակերպություններ։ Այսպիսով, Ռուսաստանի նկատմամբ
կիրառվող տեխնոլոգիական պատժամիջոցներից տուժելու են մի շարք ոչ ռազմարդյունաբերական ոլորտներ, ինչպիսիք են՝ մեքենաշինությունը, փոխադրումները, հանքարդյունաբերությունը, հեռահաղորդակցությունը [36]։ Այս
ոլորտում կիրառվող պատժամիջոցները միջնաժամկետ և երկարաժամկետ հեռանկարում
առավել դժվար հաղթահարելին են և հանգեցնելու են շղթայական խնդիրների։
Այսպիսով, կարելի է պնդել որ Ռուսաստանի
Դաշնության նկատմամբ կիրառվող պատժամիջոցները վերջին տասը տարիների ընթացքում
ենթարկվել են էական վերափոխման։ Եթե ՌԴ-ի
նկատմամբ կիրառվող առաջին պատժամիջոցների քաղաքական նպատակն էր հանդիսանում
տարվող քաղաքականության անընդունելիության մասին զգուշացումը, ապա այժմ ՌԴ-ի դեմ
պատժամիջոցները հանդիսանում են զսպման
գործիք։ Անկախ Ուկրաինայում ծավալվող ռազմական գործողությունների արդյունքից՝ ՌԴ-ի
նկատմամբ սահմանված պատժամիջոցները դեռ
երկար ժամանակ չեն չեղարկվելու, քանի որ
այսուհետ ՌԴ-ն ԱՄՆ-ի կողմից ընկալվում է
որպես հիմնական սպառնալիք։ ՌԴ-ի նկատմամբ սահմանված պատժամիջոցները միտված
են լինելու ոչ միայն Ուկրաինայի միջազգայնորեն
ճանաչված տարածքներից ռուսական զորքերի
դուրսբերմանը
և
ռազմական
գործողու-
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Միջազգային հարաբերությունների կոնֆուցիական տեսությունը` պատմություն և
հեռանկարներ
Բարդակչյան Հովհաննես Խ.
2-րդ կուրսի ասպիրանտ, Հայ-Ռուսական Համալսարանի դասախոս (Երևան, ՀՀ)
hovobard@gmail.com
Ամփոփագիր. Միջազգային հարաբերությունների ժամանակակից տեսությունը, ինչպես նաև միջազգային
հարաբերությունների ողջ ժամանակակից համակարգը, պատմական տեսանկյունից, ի հայտ եկավ
համեմատաբար ուշ: Մինչ Վեստֆալյան խաղաղության պայմանագրի կնքումը, ոչ միայն երկրագնդի, այլև
Եվրասիա մայրցամաքի տարբեր անկյուններում գոյություն ունեին ՄՀ-ի տարածաշրջանային տեսություններն
ու համակարգերը, որոնցից մեկը ավանդական Չինական կամ Կոնֆուցիական համակարգն է:
Հոդվածում քննարկվում է Կոնֆուցիականության տեսության տեղն ու ազդեցությունը Կայսերական
Չինաստանի միջազգային հարաբերությունների վրա, ինչպես նաև ավանդական գաղափարների
ազդեցությունը Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության ՄՀ ժամանակակից հետազոտողների վրա:
Վերլուծվում է այդ ազդեցության աստիճանը, ինչպես նաև պատմական գաղափարների կիրառման
հեռանկարները համաշխարհային քաղաքական և տնտեսական լանդշաֆտի մասնատվածության
համատեքստում։
Հանգուցաբառեր՝ տեսություն, կայսր, ավանդական, հայեցակարգ, երկիր, պետություն, Չինաստան, աշխարհ,
միջազգային հարաբերություններ, մեկնաբանություն
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го опыта деятельности императорских чиновников от дипломатии. Из-за чего, для полноценного понимания современной внешней политики
КНР, исследователям необходимо внимательно
изучить традиционную для Китая теорию
международных отношений.
Основой для традиционной теории международных отношений Китая, как и для всего
жизненного уклада страны, выступала конфуцианская философия, которая долгие столетия
являлась основной идеологией, стоящей на
вооружении империи. Именно в рамках конфу-

Китай не является новичком в международных отношениях. Дипломатическая служба
Поднебесной, как и сам Китай, имеет многовековую историю. Точно так же, как и те теории и
концепции, в рамках которых действовали китайские дипломаты вплоть до конца девятнадцатого века, когда внешние и внутренние факторы
вынудили элиту империи пересмотреть свои
взгляды на многие аспекты.
Однако современная китайская внешняя политика, несмотря на всю свою «западность»,
несет на себе незримый отпечаток тысячелетне-
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бесной, которой правил уполномоченное по воле
небес лицо – император. Отсюда исходит логическое утверждение о том, что «кто правит
центром мира, тот правит самим миром».
В своей книге «Мир, созданный торговлей»
Кеннет Померанц и Стивен Топик описали
отношения между китайским императором и его
подданными в виде концентрических кругов.
Первый из этих кругов состоял из подданных,
непосредственно управляемых императором, и
его чиновниками, уплачивавших обязательный
налог в казну. Второй круг состоял из тех, кто
управлялся и жил под властью частично ассимилированных местных вождей или королей, живших в непосредственной близости от китайских
границ. Эти страны и племена, как правило,
продолжали жить по своим собственным правилам и законам, подвергаясь китайскому влиянию
лишь частично. Представители этих народов
регулярно платили дань китайскому императору,
а так же вели торговлю без каких-либо существенных ограничений. Третий круг состоял из
менее ассимилированных правителей и королей,
плативших дань еще реже. В то же время торговля с ними подвергалась большему количеству
запретов и ограничений. Четвертый и самый
дальний круг народов или государств вокруг
китайской цивилизации не платил дани вообще.
Данную категорию стран в Китае традиционно
называли «варварами». Они не вели прямой
торговли в рамках китайской даннической
системы. Поэтому их торговля была либо
ограничена одним или двумя конкретными
приграничными городами, либо им приходилось
вести свою торговлю через посредников [6].
Исходя из вышесказанного, мы можем
прийти к еще одной особенности традиционной
китайской теории МО. Последователи западных
теорий утверждают, что международные отношения анархичны в своей сути, несмотря на то,
что каждое из направлений определяет причину
этого по-своему. Китаецентричная же система
международных отношений является иерархичной. Это в корне отличает ее от абсолютного
большинства западных теорий МО, которые
используются в современном мире [4].
Проявлением иерархичности можно назвать
то, что по негласной договоренности между
странами, в Восточной Азии был только один
император. Правители сопредельных стран,
таких как Корея, Вьетнам и другие в лучшем
случае носили титулы царей, но не императоров.
Единственным исключением из правил был
японский правитель, который так же носил
титул императора, однако это стало возможным
лишь
благодаря
островному
положению
японского государства.

цианства была оформлена традиционная для
Поднебесной идея «чести».
Согласно традиционному взгляду китайцев
на мир, императоры обладали «небесным мандатом» (кит. 天命, tiānmìng), своеобразным
разрешением на управление Срединным государством от небес. Однако мандат можно было
очень легко потерять. Для этого достаточно
было вести аморальный образ жизни, не исполнять возложенные на себя обязанности и, в целом, предпринимать действия, наносящие вред
авторитету института императора и государства.
Симметрично, сохранение высокого морального
облика, эффективное управления и другие деяния направленные на укрепление государства
показывали, что небесный мандат находится в
правильных руках и нужды в его замене (кит.
革命, gémìng) нет. Падение авторитета центра
могло привести как к иноземному вторжению,
так и к восстанию внутри страны. В связи с
этим, стратегическую важность приобретало
сохранение престижа институтов власти в империи не только перед собственными подданными,
но и иноземными правителями [1 с. 112-113].
Для этого был разработан сложный и
многоступенчатый дипломатический протокол,
наиболее известным элементом которого является процедура «Коутоу» (кит. 叩头). Представитель иноземного правителя или духовного лидера должен был встать на колени перед императором и трижды коснутся лбом пола. Фактически этот обряд показывал подчиненное положение того государства или кочевой группы,
которую представляла конкретная делегация [4].
Однако не только правящие круги Китая
получали легитимность благодаря тому, что их
признавали как сюзеренов правители соседних
государств. Малые страны, окружающие Поднебесную так же ощутимо зависели от того, признает ли их «центр» или же нет. Проявлением
этого являлось то, что часто именно из рук
китайских императоров вожди соседних стран
получали царские титулы [7].
Современным проявлением идеи сохранения чести является концепции «сохранения и
потери лица», активно использующаяся не только китайской дипломатией, но и бизнесом [5].
Исходя из вышесказанного, мы можем
прийти к заключению о том, что важной особенностью традиционной теории МО Китая является китаецентричность. Данная концепция подразумевает то, что Китай является своеобразным
центром мира. «Центром» же самого Китая выступал Император как лицо, наделенное «небесным мандатом». То есть с точки зрения традиционной китайской теории МО, все периферийные страны должны были подчиняться Подне-
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Традиционная китайская теория международных отношений, несмотря на свои фундаментальные отличия, имеет некоторые сходства с
рядом важнейших концепций, используемых в
классической теории МО и геополитике. Так
концепция многоступенчатой модели «центрпереферия» была воплощена в предложенной
Хертфордом Маккиндером модели Географической оси в виде соотношения Хартленда, Внутреннего полумесяца и Внешнего полумесяца.
Развитый дипломатический протокол, вместе со
своими писаными и неписаными правилами так
же занимает важнейшее место в современных
международных отношениях.
Кроме того, в рамках внутрикитайского политического дискурса появились национальные
вариации классических теорий международных
отношений. Так профессор Университета
Цинхуа Ян Сюэтун предложил концепцию «Морального реализма». Суть состоит в том, что
кроме идеи «Силы» в МО необходимо учитывать и моральный аспект взаимоотношений
между государствами. То есть насколько страны
авторитетны именно с моральной точки зрения.
Согласно профессору Яну, часто именно степень
«моральности»
может
стать
решающим
фактором при выборе линии поведения по
отношению к конкретному государству [3].
Другим важным аспектом, на который стоит
обратить внимание, является продолжение активной разработки собственного, национального
инструментария, с помощью которого китайские
исследователи могли бы совмещать как традиционные ТМО, так и чисто китайские теории.
Важное место здесь занимает предложенное
политологом Цинь Яцином концепция «гэ и» (кит.
格义, geyi), или «интерпретация по аналогии,
что означает использование определенной концептуальной схемы для объяснения и интерпретации реальности. Цинь Яцин выделяет три
подхода в интерпретации по аналогии: лицевая,
оборотная и интерактивная [2].
Лицевое толкование по аналогии (кит.
正向格义, zhengxiang geyi) подразумевает под
собой интерпретацию реальности с помощью
утвердившихся в рамках китайской традиции
концепций [2].
Оборотное толкование по аналогии (кит.
反向格义, fanxiang geyi), наоборот, подразумевает использование иностранный понятийный
аппарат для интерпретации реальности [2].
Интерактивная
интерпретация
(кит.
交互格义, jiaohu geyi), предложенная Цинь
Яцином, подразумевает взаимное использование

«коренных» и «чужеродных» концептуальных
основ [2].
Подводя итоги можно сказать, что с точки
зрения теории международных отношений
конфуцианская теория МО не имеет широкого
практического применения в современных реалиях, где пока еще господствуют классические
западные концепции. Однако, несмотря на это,
традиционные для внутрикитайского дискурса
вопросы, такие как особая конфуцианская
мораль по-прежнему влияют на мировосприятие
китайских исследователей.
В условиях мирового политического кризиса и ускоряющихся в связи с этим процессов
регионализации и фрагментации мира, мы стоим
перед перспективой вероятного развала единой
системы международных отношений и формирования нескольких отдельных кластеров, где
будут существовать свои правила и особенности.
С этой точки зрения, традиционные концепции
могут стать необходимой основой для создания
или восстановления систем международных
отношений, существовавших в доколониальную
эпоху.
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Հայաստանի Հանրապետությունում ուրիշի անշարժ գույքը տիրապետելու և
օգտագործելու արդյունքում ստացված եկամուտների բռնագանձումը
Գևորգյան Գարիկ Ս.
Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարանի
Իրավունքի և քաղաքականության ինստիտուտի քաղաքացիական իրավունքի և քաղաքացիական
դատավարության իրավունքի ամբիոնի ասպիրանտ (Երևան, ՀՀ)
gevorgiangarik@gmail.com
Ամփոփագիր. Հայաստանի Հանրապետությունում անշարժ գույքի սեփականատերերը հաճախ առնչվում են
իրենց գույքն ապօրինի տիրապետողից գույքի օգտագործման դիմաց վճարի բռնագանձման խնդրի հետ։
Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը գույքի տիրապետման և օգտագործման իրավազորություններից զրկվելու արդյունքում սեփականատիրոջ կրած կորուստների փոխատուցման համար նախատեսել
է իրավունքի պաշտպանության մի շարք միջոցներ՝ վերջինիս իրավունք տալով ապօրինի տիրապետողից
բռնագանձել անհիմն խնայած գույքի օգտագործման գումարը, ներկայացնել վնասների հատուցման պահանջ
կամ բռնագանձել այն եկամուտները, որոնք ապօրինի տիրապետողը ստացել է գույքը տիրապետելու
արդյունքում։ Սույն հոդվածում ուսումնասիրվում է անշարժ գույքն ապօրինի տիրապելու արդյունքում
ստացված եկամուտների բռնագանձման իրավական բնույթը։ Մասնավորապես, դիտարկվում են ապօրինի
տիրապետողի կողմից ստացված եկամուտները որպես վնասներ կամ անհիմն հարստացում որակելու
տարբերակները։ Չնայած այն հանգամանքին, որ ապօրինի տիրապետողի կողմից ստացված եկամուտների
բռնագանձման պահանջը առաջին հայացքից նման է բաց թողնված օգուտի բռնագանձման պահանջին,
հեղինակի կողմից ներկայացվում են հակառակը հիմնավորող փաստարկներ։ Քննարկվող պահանջի որակումը
ունի ոչ միայն տեսական, այլ նաև գործնական նշանակություն, քանի որ դա կարող է ազդել մի շարք
դատավարական հարցերի վրա, օրինակ՝ ապացուցման պարտականությունը բաշխելու վրա։
Հանգուցաբառեր՝ վինդիկացիոն հայց, դելիկտ, ապօրինի եկամուտներ, կոնդիկցիա, ապացուցման բեռ։
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Abstract. Often owners of immovable property in Armenia are facing problems of charging rental payments in cases of
adverse possession. Armenian legislation envisages several remedies for compensation of losses caused by adverse
possessor, including claims for unjust enrichment, reimbursement of losses and disgorgement of profits. In this article
the author analyses the issues of defining legal nature of claims on charging profits retrieved by adverse possession over
immovable property. Options to refer remedy at issue to tort liability or unjust enrichment are considered. Though at
first glance claims on charging profits from adverse possessor and claims on loss profit compensation are similar, the
author argues the contrary. Definition of legal nature of examined remedy has not only theoretical but also practical
significance in as much as it can affect several procedural matters like distribution of burden of proof.
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Также распространенными являются случаи, когда прежние собственники имущества
после обращения взыскания на имущество
отказываются передать недвижимость новому
собственнику, который приобрел имущество на
торгах, или залогадержателю, который во внесудебном порядке принял в собственность предмет залога. В указанных случаях прежние собственники продолжают владеть и пользоваться
недвижимостью без правовых оснований, в некоторых случаях недвижимость используется в
предпринимательских целях, и незаконный владелец, пользуясь уже чужим имуществом, получает доходы. Часто с подобными проблемами
сталкиваются банки и кредитные организации.
В указанных случаях, когда предъявляется
виндикационное требование, возникает необходимость взыскания тех дополнительных потерь,
которые собственник претерпел в результате
незаконных действий владельца, так как был
лишен возможности владения, пользования
имуществом и тем самым извлечения выгод из
своего имущества. Предъявление наряду с
виндикационным иском также имущественного
притязания в виде истребования полученных
незаконных доходов или рыночной стоимости
пользования имуществом может стимулировать
незконного владельца как можно скорее прекратить нарушение прав титульного собственника,
так как очевидно, что нарушитель права не
останется в выигрыше в результате продолжения
нарушения прав собственника.
Можно выделить следующие виды имущественных требований, которые собственник
недвижимости может предъявить к незаконному
владельцу кроме основного требования о возвращении имущества из незаконного владения:
Во-первых, незаконный владелец в результате пользования чужим имуществом сберегает
денежные средства, которые он бы потратил на
пользование подобным имуществом, например,
арендную плату. Эти денежные средства собственник вправе истребовать в качестве неосновательного обогащения на основании части 2
статьи 1095 ГК РА, согласно которой лицо, неосновательно временно пользовавшееся чужим
имуществом без намерения его приобрести либо
чужими услугами, должно вернуть потерпевшему то, что оно сберегло, по цене, существовавшей в том месте, где это происходило.
Во-вторых, незаконный владелец в результате пользования имуществом может получить
прибыль, которую собственник может истребовать на основании статьи 276 ГК РА.
В-третьих, незаконное владение может причинить собственнику убытки, например, в виде
упущенной выгоды, если собственник докажет,

В связи со сложившимся в Республике
Армения уровнем правосознания граждан,
можно встретить множество случаев, когда
недвижимое имущество передается во временное владение иного лица без заключения сделки
в надлежащей форме. Как правило, стороны
ограничиваются достигнутыми устными соглашениями. Очевидно, что такое соглашение по
своей правовой природе является ничтожной
сделкой, которая не влечет юридических
последствий, за исключением тех, которые
связаны с ее недействительностью. Например,
при отсутствии письменных доказательств
наличия фактических арендных отношений,
вопрос использования способа защиты в виде
применения последствий недействительности
ничтожной сделки, может породить сложности
для собственника в процессе доказывания. В
связи с этим, для нивелирования указанных
рисков предпочтительным является представление виндикационного требования к незаконному владельцу. Как правило, нежелание надлежащего оформления действительных отношений
между сторонами мотивировано, к числу иных,
уклонением от уплаты налогов, а также нежеланием в дальнейшем вовлекаться в судебные
споры относительно вопросов расторжения
договора аренды, и видится для собственников,
что они могут выселить нанимателей более
быстро без наличия соответствующего договора.
Но необходимо учитывать, что вопрос
выбора наиболее подходящего способа защиты
должен обсуждаться с учетом обстоятельств
конкретного дела. Например, если незаконное
владение продолжается более трех лет, тогда
виндикационный иск может быть отказан на
основании пропуска срока исковой давности при
наличии соответствующего заявления ответчика.
В армянской правоприменительной практике
есть противоречивые позиции судов относительно применения трехлетнего срока исковой
давности к виндикационным требованиям, хотя,
по крайней мере, в законодательстве отсутствуют регулирования относительно установления
для виндикационных исков более длинных сроков или неприменения сроков исковой давности,
в отличие от негаторного требования, к которому срок исковой давности не применяется
(статья 344 ГК РА). Таким образом, для собственника наиболее выгодно доказать в суде факт
заключения ничтожной сделки аренды недвижимого имущества и предъявить требование о
применении последствий недействительности
ничтожной сделки, требуя вернуть недвижимость, которую ответчик получил по ничтожной
сделке, так как срок исковой давности по
указанному требованию составляет 10 лет.
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при истребовании имущества из чужого незаконного владения собственник вправе потребовать у лица, который знал или должен был
знать, что его владение является незаконно
(недобросовестный владелец), возврата или возмещения также всех доходов, которые это лицо
извлекло или могло извлечь в течение всего
периода незаконного владения имуществом, а от
добросовестного владельца — возврата или возмещения всех доходов, которые он извлек или
мог извлечь, начиная с момента, когда он узнал
или должен был узнать о том, что его владение
незаконно или получил повестку по иску
собственника о возврате имущества.
Prima facie похожее регулирование закреплено в статье 17 ГК РА, посвященной возмещению убытков. Cогласно части 3 указанной
статьи, если нарушившее право лицо получило
вследствие этого доходы, то лицо, право которого было нарушено, вправе требовать наряду с
другими убытками, возмещения упущенной
выгоды в размере не меньшем, чем эти доходы.
Аналогичная норма присутствует в Гражданском кодексе РФ, а также в Гражданском
кодексе Нидерландов. Данный институт в странах англо-саксонской правовой системы именуется как disgorgement of profits. В юридической доктрине нет однозначного подхода
относительно квалификации доходов, полученных нарушителем права. Некоторые считают,
что данная норма устанавливает абстрактный
способ расчета упущенной выгоды, а другие
рассматривают данное требование в качестве самостоятельного способа защиты права пострадавшего лица [5].
По мнению автора, из текстуального толкования обсуждаемой правовой нормы следует,
что законодатель предоставил потерпевшему
возможность взыскания наряду с иными убытками также доходы, полученные в результате
нарушения права, именно в виде упущенной выгоды. Соответственно, к этим отношениям будут
применяться правила деликтной ответственности, а размер этих доходов является
абстрактным размером упущенной выгоды.
Необходимо учитывать, что, несмотря на
прямое указание закона, обсуждаемый механизм
взыскания упущенной выгоды не является
классическим проявлением упущенной выгоды.
Об этом свидетельствует то, что при взыскании
убытков налицо восстановление корректирующей (коммутативной) справедливости, имущественного баланса в отношениях сторон, попранного нарушением. В случае взыскания неправомерных доходов реализуется совсем иной
принцип справедливости – не корректирующая

что, например, незаконным владением был подорван договор аренды с третьим лицом на
крупную сумму.
Необходимо определиться с правовой природой требования о взыскании доходов, извлеченных незаконным владельцем, и определить
место этого требования в системе других способов защиты. Определение правовой природы
обсуждаемых требований не носит сугубо теоретический характер, а имеет весьма практическое
значение. От правовой квалификации требования зависят вопросы распределения бремени
доказывания фактов, имеющих значение для дела, например, факта добросовестности владельца, его вины, вопросы определения момента
исчисления процентов за незаконное пользование чужими денежными средствами и так
далее.
Самым главным вопросом, на который нужно ответить – можно ли одновременно взыскать
с незаконного владельца рыночную стоимость
пользования недвижимым имуществом как
неосновательное обогащение (предположим 100
единиц) и доходы, который незаконный владелец получил в результате владения имуществом (предположим 150 единиц), по статье
276 ГК РА. Например, лицо незаконно владеет
недвижимостью и осуществляет ресторанный
бизнес. Может ли в этом случае собственник
недвижимости потребовать от нарушителя 250
единиц, или собственник вправе воспользоваться только одним способом защиты?
Необходимо учитывать, что право собственности, а в частности правомочие пользования
имуществом предполагает наличие у собственника легитимного интереса в извлечении прибыли в результате пользования имуществом. О
защите легитимного интереса извлечения
прибыли от вещи отмечал Европейский суд по
правам человека в деле Edwards v. Malta [8]. В
связи с этим считаем ошибочным подход,
закрепленный в статье 144 ГК РА, которая в качестве общего правила устанавливает, что полученные в результате использования вещи плоды, продукция и доходы принадлежат законному
пользователю, а не собственнику вещи. Следовательно, в законе есть пробел, так как остается
открытым вопрос принадлежности полученных
доходов в случае незаконного использования
вещи. Данный пробел не заполняется даже далее
рассматриваемыми нормами, которые дают
собственнику право взыскать доходы, которые
незаконный пользователь получил.
Правило взыскания с незаконного владельца
доходов, полученных в результате использования чужого имущества, закреплено в части 1
статьи 276 ГК РА. Согласно указанной норме
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справедливость, а запрет на извлечение выгод в
результате правонарушения [5].
Общий запрет на извлечение прибыли в
результате правонарушения прямо не закреплен
в законодательстве Республики Армения, но он
вытекает из принципов гражданского права.
Этот запрет вытекает из принципа справедливости, согласно которому нельзя допустить,
чтобы лицо, ведущее себя недобросовестно или
незаконно, могло наслаждаться выгодами или
преимуществами, которые оно приобретает за
счет такого поведения. Право не должно
оставлять
правонарушителю
подобные
преимущества, иначе у других лиц в подобной
ситуации возникают стимулы совершать
аналогичные правонарушения, и право не
справляется с функцией их превенции,
эффективной
защиты
прав
и
охраны
правопорядка [1, с. 250].
Кроме того, в юридической доктрине справедливо указывается о разных целях, которые
преследуют способы защиты по взысканию
незаконных доходов и упущенной выгоды. В
частности, взыскание упущенной выгоды
нацелено на восстановление положения, которое
существовало бы, если нарушение права собственника не произошло, в то время как взыскание
незаконных доходов нацелено также на
предотвращение нарушения прав, призывая
участников оборота не пытаться извлекать
прибыль, незаконно используя чужое имущество
[7, с. 50].
Можно отметить, что деликтная ответственность, прежде всего, имеет восстановительную (корректирующую) функцию. Но Аристотель сводил корректирующую справедливость к
формальному
арифметическому
действию,
основанному на принципе арифметического
равенства, в результате которого «потеря»
потерпевшего должна была быть полностью
восстановлена за счет взыскания с деликвента
полученной им «выгоды» в результате совершения деликта [4, с. 81].
Рассматривая также штрафную (ретрибутивную) функцию деликтной ответственности,
следует согласиться с мнением Д.Е. Богданова о
том, что «под влиянием тенденции социализации
и гуманизации гражданско-правовой ответственности роль ретрибутивной справедливости будет
возрастать, что с неизбежностью приведет к
тому, что деликт станет сферой не только частного, но и социального, публичного интереса. На
первый план выйдет не компенсация, а функция
по сдерживанию (deterrence) вредоносного,
антисоциального поведения, а это означает необходимость в разработке средств, позволяющих
обществу дифференцированно реагировать на

умышленные, циничные и антисоциальные деликты. Рассмотрение деликтной ответственности
лишь с позиций корректирующей справедливости не позволяет решить данные общесоциальные задачи» [2, с. 361].
Учитывая изложенные функции деликтной
ответственности, можно констатировать, что
ответственность, предусмотренная в статье 276
ГК РА, преимущественно также сводится к этим
функциям и направлена как на восстановление
положения потерпевшего за счет полученного
деликвентом прибыли, так и на сдерживание
вредоносного, незаконного поведения.
В армянском законодательстве норма о
взыскании неправомерных доходов закреплена
также в главе о неосновательном обогащении.
Согласно части 1 статьи 1097 лицо, которое
неосновательно
получило
или
сберегло
имущество, обязано возместить или возвратить
потерпевшему все доходы, которые оно
извлекло или должно было извлечь из этого
имущества, начиная со дня, когда узнало или
должно было узнать о неосновательности
обогащения.
Некоторые авторы считают, что на основании норм неосновательного обогащения от незаконного собственника нельзя требовать доходы,
полученные от использования имущества. В
частности, В.С. Гербутов отмечает, что при
добросовестности пользователя (отсутствии у
него знания о неосновательности пользования)
следует ограничить размер кондикционной
ответственности рыночной стоимостью пользования, как это и сделано в настоящее время в п. 2
ст. 1105 ГК РФ. Недобросовестное же (осознанное) бездоговорное использование чужого
имущества должно рассматриваться в качестве
правонарушения, влекущего обязанность пользователя возместить причиненные убытки,
включая полученные доходы, согласно абз. 2 п. 2
ст. 15 ГК РФ. Взыскание доходов от пользования
имуществом нормами о кондикционных обязательствах не предусмотрено (даже если не
считать недоразумением упоминание сбереженного имущества в п. 1 ст. 1107 ГК РФ, и с точки
зрения данного пункта речь может идти лишь о
«доходах, извлеченных из сбереженного имущества», т.е. доходах, полученных от сохраненных денежных средств, а не от самого
пользования имуществом) [3, с. 12 -13].
Указанная позиция не является бесспорной,
так как автор считает, что взысканию подлежат
только доходы, полученные от неосновательно
сбереженных денежных средств. Но рассматриваемая статья прямо указывает, что взысканию подлежат доходы, извлеченные не только от
сбереженного, но и от самого имущества. А
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согласно статье 1093 ГК РА правила неосновательного обогащения mutatis mutandis относятся
к требованиям об истребовании имущества
собственника из чужого незаконного владения.
А лицо, которое без каких либо правовых
оснований владеет чужим имуществом, по
смыслу статьи 1092 ГК РА неосновательно
приобрело имущество, которое подлежит
возврату потерпевшему.
Но все же вопрос определения правовой
природы доходов, которые потерпевший может
взыскать на основании статьи 1097 ГК РА, не
является определенным, и несмотря на то, что
указанная норма находится в главе о неосновательном обогащении, природа указанных доходов совершенно не сводится к неосновательному
обогащению. Стоит отметить, что для неосновательного обогащения характерно фактическое
сбережение или приобретение имущества за счет
потерпевшего, в то время как статья 1097 ГК РА
inter alia допускает взыскание доходов, который
нарушитель должен был извлечь из неосновательно приобретенного или сбереженного имущества, но фактически не извлек. Но указанная
норма не подлежит применению к случаям
взыскания дохода, извлеченного незаконным
владельцем в результате пользования имущества, так как эти отношения регулируются
более специальной нормой, закрепленной в
статье 276 ГК РА. Подобный подход поддерживается также в судебной практике РФ,
например, из пункта 12 Постановления Пленума
ВАС РФ от 17.11.2011 N 73, Постановления
Президиума ВАС РФ от 06.04.2004 N 15828/03
по делу N А76-4715/03-9-188 следует, что к
отношениям, которые касаются расчетов, связанных с возвратом имущества из чужого
незаконного владения, положения о возмещении
стоимости неосновательного обогащения не
применяются. По мнению автора, собственник
вправе требовать от незаконного владельца
полученные доходы на основании статьи 1097
ГК РА в случае предъявления требования о
применении последствий недействительности
ничтожной сделки, например, договора аренды.
Из изложенного можно сделать вывод, что
способ защиты, описанный в части 3 статьи 17
ГК РА, законодатель отнес к взысканию упущенной выгоды. Хотя, учитывая, что взыскание
незаконных доходов и упущенной выгоды
преследуют разные цели, правовая природа
взыскания незаконных доходов как способа
защиты все же остается дискуссионной. Однако,
следует заметить, что статья 276 ГК РА, в
отличие от части 3 статьи 17 ГК РА, прямо не
указывает правовую природу доходов, которые
собственник может взыскать от незаконного

владельца. И, несмотря на похожие формулировки в обсуждаемых статьях, однозначно
нельзя утверждать, что доходы незаконного
владельца, которые собственник имущества
может взыскать по статье 276 ГК РА, являются
упущенной выгодой. Более того, вводит в еще
большее заблуждение статья 1093 ГК РА, которая прямо указывает, что правила неосновательного обогащения mutatis mutandis относятся
к требованиям об истребовании имущества
собственника из чужого незаконного владения.
Учитывая противоречивые законодательные
формулировки можно рассмотреть три варианта
правовой квалификации способа защиты,
предусмотренного в статье 276 ГК РА:
 Доходы, который собственник может
взыскать от незаконного владельца, являются
упущенной выгодой, соответственно, применяются правила деликтной ответственности.
 В силу прямого указания статьи 1093 ГК
РА доходы, которые извлек незаконный владелец, являются неосновательным обогащением.
 Способ защиты, закрепленный в статье
276 ГК РА, является самостоятельным и устанавливает самостоятельный вид гражданско-правовой ответственности, отличный от деликтной
ответственности и неосновательного обогащения.
Автор считает, что законодательное указание применения норм о неосновательном
обогащении к виндикационным требованиям, не
является достаточным для отнесения доходов,
извлеченных незаконным владельцем, к неосновательному обогащению. Наоборот, конструкция, закрепленная в статье 276 ГК РА, более
соответствует функциям деликтной ответственности, которые изложены выше, так как
указанный способ защиты входит в рамки как
ретрибутивной, так и сдерживающей функции
деликтной ответственности. Следовательно,
можно утверждать, что требование о взыскании
доходов, извлеченных незаконным владельцем
имущества, является одним из проявлений
деликтной ответственности. Рассматриваемое
требование похоже на требование о взыскании
упущенной выгоды, но совершенно не сводится
к нему. Об этом свидетельствует то, что
собственник имущества, требующий взыскание
незаконных доходов по статье 276 ГК РА, не
обязан доказывать размер доходов, которые он
сам бы заработал, если не было нарушено его
право собственности. Достаточно лишь доказать,
что незаконный владелец фактически извлек от
использования имущества доход в определенной
сумме. Более того, собственник вправе взыскать
также сумму того дохода, который незаконный
владелец мог извлечь, но фактически не извлек,
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направлена на восстановление коммутативной
(корректирующей) справедливости и не должна
приводить к неосновательному обогащению
потерпевшего [1, с. 1234].
Автор считает, что, исходя из принципа диспозитивности, собственник сам должен решать
каким из способов защиты его прав следует
воспользоваться, принимая во внимание обстоятельства конкретного дела, возможности доказывания имеющих значение для разрешения
дела обстоятельств. Например, при конкретных
обстоятельствах собственнику будет легче взыскать неосновательно сбереженную рыночную
стоимость пользования имуществом, чем размер
доходов, который незаконный владелец извлек
или мог извлечь.
Как уже было отмечено, определение правовой природы обсуждаемого способа защиты
может повлиять также на процесс доказывания в
ходе судопроизводства. Так, в статье 276 ГК РА
указаывается, что незаконные доходы подлежат
взысканию от недобросовестного владельца, а от
добросовестного владельца можно взыскать
доходы с того момента, когда последний узнал
или должен был знать о незаконности своего
владения или с момента получения извещения о
виндикационном иске. В связи с этим возникает
вопрос: кто должен нести бремя доказывания
факта
недобросовестности/добросовестности
ответчика?
Если считать взыскание доходов, извлеченных незаконным владельцем, проявлением деликтной ответственности, то можно следать вывод, что будет действовать презумпция вины
причинителя вреда. Следовательно, владелец
сам должен будет доказывать свою добросовестность и нести неблагоприятные последствия
в случае, если этот факт останется недоказанным.
Казалось бы, здесь появляется коллизия
между презумпцией вины и презумпцией добросовестности, но следует согласиться с позицией
Д.Б. Савельева, согласно которой в отношении
нарушителя обязательства или причинителя противоправного вреда действует презумпция вины,
поскольку его добросовестность опровергнута
самим фактом нарушения обязательства или
причинения вреда [6, с. 152].

в то время как при взыскании упущенной
выгоды следует доказать размер тех доходов,
которые бы получил сам собственник, а не
незаконный владелец.
О деликтной природе взыскания доходов,
извлеченных незаконным владельцем, указывает
также Кассационный суд РА в деле №
ԼԴ1/0030/02/10, отмечая, что одновременное
предъявление виндикационного иска и иска о
возмещении вреда допускается исключительно в
тех случаях, когда требование о возмещении
вреда носит производный характер и вытекает из
содержания виндикационного иска, делая
ссылку на статью 276 ГК РА. Более детальному
анализу статья 276 ГК РА не подвергалась в
армянской судебной практике.
Отвечая на поставленные в начале
настоящей статьи вопросы, можно отметить, что
собственник имущества может одновременно
представить против незаконного владельца
виндикационный иск и иск о возмещении
убытков в виде доходов, которые незаконный
владелец извлек или мог извлечь от пользования
имуществом. Вместо требования о взыскании
доходов собственник может истребовать от
незаконного владельца рыночную стоимость
пользования
недвижимостью
в
качестве
неосновательного обогащения. И, несмотря на
отсутствие прямого законодательного запрета,
считаем, что собственник может представить
одно из перечисленных двух имущественных
притязаний. По мнению автора оба способа
защиты направлены на защиту одного и того же
интереса потерпевшего – легитимного интереса
извлечения прибыли от пользования своей
собственности,
который
был
подорван
незаконным
владельцем.
Одновременное
истребование незаконных доходов и рыночной
стоимости пользования имуществом является
недопустимым, так как это повлечет к
неосновательному обогащению потерпевшего,
собственник получит значительно больше, чем
он мог рассчитывать, если его право не было
нарушено. Иными словами, собственник не
может одновременно передать одно и то же
имущество в аренду, получая арендную плату, и
извлекать из пользования того же имущества
прибыль. Более того, подобная ответственность
не была бы пропорциональной для нарушителя,
а ответственность бы носила чрезмерно
штрафной характер, что не свойственно природе
деликтной ответственности.
Изложенная нами позиция также исходит из
принципа полного возмещения убытков, который определяет нижнюю границу компенсации, но он же является по общему правилу и
верхним ограничителем. Компенсация убытков
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Abstract. In 1908 y. As a result of the merger of the Armenakan and the reorganized Gnchak parties, the Armenian
Constitutional Party Ramkavar (hereinafter-АCPR) was created, whose political credo became the universal principles
of equality, freedom, the rule of law and the national improvement of the life of the Armenian people and the
achievement of the right to live humanly: 1912-1914 After the opening of the Armenian issue, all political forces,
including the RSPP, were consistent in a fair solution to the issue.
In accordance with the provisions of the АCPR program, the parties "Van-Tosp", "Azg", "Arev" and other official
newspapers published articles in which they showed the roots of the Armenian question and the provisions of its
solution acceptable to the Armenian people
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Аннотация. В 1908 г. В результате слияния арменаканской и реорганизованной Гнчакской партий была
создана армянская Конституционная партия Рамкавар (далее-АКПР), политическим кредо которой стали
общечеловеческие принципы равенства, свободы, верховенства закона и национальное улучшение жизни
армянского народа и достижение права жить по-человечески. 1912-1914 гг. после открытия армянского вопроса
все политические силы, в том числе и АКПР, были последовательны в справедливом решении вопроса. В
соответствии с положениями программы АКПР партии «Ван-Тосп», «Азг», «Арев» и другие официальные
газеты публиковали статьи, в которых показывали корни армянского вопроса и приемлемые для армянского
народа положения его решения.
ключевые слова: Восточный вопрос, Берлинская ассамблея, Армянский вопрос, армянская Конституционная
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Վաստակաշատ Լեոն ասում էր` Հայկական
հարցն այնքան հին է, որքան հայ ժողովուրդը:
Մենք պատմության ընթացքում այնքան ենք
ճզմվել, կծկվել ու փոքրացել, չափից ավելի
կորցրել, որ հիմա դրա իրավունքն այլևս չունենք:
Այսօր ավելի քան համոզիչ է դառնում
մարդկության «Պարույրաձև» զարգացման
թեզը, որը հուշում է, թե ամեն անգամ
պատմությունը կրկնվում է, բայց` նոր
մակարդակում: Հայ ժողովրդի ու Հայկական
հարցի պատմության տեսանկյունից այդ թեզն
ամբողջովին քննություն է բռնում: Մեզ մնում է
ավելի խելամիտ գործել, իրատես լինել,
համամարդկային արժեքներին դավանել, բայց
երկաթե շերեփի մասին չմոռանալ:

XX դարի սկզին գիտարդյունաբերական
բուռն ու աննախադեպ զարգացող աշխարհում
տեղի ունեցած տեղաշարժերի արդյունքում
մարդկությունը վայրի մոլուցքով նետվեց
աշխարհը վերաբաժանելու: Միմյանց բախվեցին
երբեմնի բարեկամները, հանուն նյութական
շահերի միավորվեցին դարավոր թշնամիները:
1877-1878 թթ. ռուս-թուրքական պատերազմից
հետո Սան-Ստեֆանոյի հաշտության պայմանագրով, ապա բեռլինյան վեհաժողովում
բանաձևված Հայկական հարցը դարձավ
միջազգային դիվանագիտության խաղաթուղթ,
որը եվրոպական մեծ տերություններն սկսեցին
օգտագործել «հիվանդ ծերունի» Օսմանյան
կայսրությունից պատառներ պոկելու համար:
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գրել էր արմենական տեսաբաններից Սեպուհի
ձևակերպման ոգին: Այն էր` Հայկական հարցն
առաջացել է պատմականորեն, իսկ արևմտահայությունը երկար ու համբերատար սպասել է
նրա լուծմանը, սակայն ապարդյուն, որովհետև
սուլթանական կառավարությունը զանց առավ
այն: Ուստի հայն «իրաւունք ուներ ապստամբելու:
Միայն հարկաւոր էր ոյժ գոյացունել, քանի որ
գաղափարական շենքը իրական հողի վրայ պիտի
կառուցանէլ և ոչ թէ օդի մէջ» [1, էջ 170]:
ՀՍՌԿ ծրագիրը կայսրության մեջ բնակվող
ժողովուրդների
գոյության
ապահովման
երաշխիքներ էր համարում զանազան արտոնությունների վերացումը, թափառաշրջիկ և պարազիտ ապրելաձև ունեցող ցեղերի զինաթափումն
ու նստակյաց դարձնելը, «ջնջել համիդիէ զորագունդերը» [5, էջ 30]: Ընդգծենք, որ ռամկավար
առաջնորդները բացառապես արևմտահայեր
էին, քաջածանոթ թուրքական դժնդակ իրականությանը և ծրագիրը գրելիս, անկասկած,
հաշվի էին առել այն բոլոր հնարավորություններն ու խոչնդոտները, որոնք կնպաստեին կամ
կարգելակեին իրենց մտադրությունների իրականացմանը: Գտնվելով իրադարձությունների
կիզակետում նրանք չէին կարող առաջարկել
իրականությունից կտրված ու անիրագործելի
ծրագրեր:
1912 թ. ՀՍՌԿ Վասպուրականի շրջանի
պաշտոնաթերթ
«Վան-Տոսպը» հաճախ էր
անդրադառնում Հայկական հարցին: Գրեթե
չկար համար, որտեղ անդրադարձ չլիներ դրան:
Ռամկավարները, հաշվի առնելով անցյալի դառը
փորձը, ի սկզբանե որոշակի վերապահումով էին
մոտենում հայկական գավառներում բարենորոգություններ կատարելու թուրքական իշխանությունների
խոստումներին:
«Վան-Տոսպի»
խմբագրականներից մեկում ընդգծվում էր, որ
ամեն անգամ, երբ բարձրացվում է բարենորոգումների հարցը, թուրքական պաշտոնական
շրջանները հանգստացնում էին ժողովրդին`
ասելով. «Սպասեցէք քիչ մը, պատերազմը
անցնի, անգամ մը ինքզինքնիս գտնենք, յետոյ
Ձեր մասին բան մը կընենք անպատճառ»1:
Պարբերականի Հրազդան հոդվածագիրը
Հայկական հարցի վերաբացումը հայության
համար վտանգավոր էր համարում և անսքող
ակնարկում էր, որ դեռ 1890-ական թթ. սկսած,

XX դարի սկիզբին թուրքական հայատյաց
քաղաքականությունից խիստ թուլացած, Հայկական հարցի քողի տակ մանրադրամի դերակատարի վերածված հայ ժողովուրդն աշխարհակործան մարտահրավերներին դեմ առ դեմ
կանգնեց միայնակ: Սակայն կարողացավ արագ
սթափվել և ստեղծված իրավիճակից դուրս
գալու ուղիներ փնտրել: Հայկական հարցը մեզանում վատ չի ուսումնասիրված, սակայն ավանդական կուսակցությունների կողմից դրան
վերաբերմունքի կտրվածքով` գրեթե ոչինչ
արված չի:
* * *
Իբրև Արևելյան հարցի բաղկացուցիչ մաս,
Հայկական հարցը դիվանագիտական փաստաթղթի տեսքով ձևակերպվեց 1878 թ. փետրվարի
19-ին (մարտի 3-ին) Սան Ստեֆանոյի հաշտության պայմանագրի 16-րդ և Բեռլինի 1878 թ.
հունիսի 1(13) վեհաժողովի 61-րդ` հոդվածներով: Այնուհետև այն հաճախ բուռն քննարկումների և հուսախաբությունների առիթ դարձավ,
ինչպես նաև` ազատագրական պայքարի վերելքների ու փառապանծ հաղթանակների աղբյուր:
Բեռլինի
վեհաժողովից
հիասթափված
Հայաստանում մեկը մյուսի ետևից ասպարեզ
իջան ազգային կուսակցությունները` 1885 թ.`
Արմենականը, 1887 թ.` Հնչակյանը և 1890 թ.`Հայ
Յեղափոխական Դաշնակցությունը: Դրանց
հիմնական նպատակը հայ ժողովրդին թուրքական բռնատիրությունից ազատագրելն էր,
այսինքն` Հայկական հարցը լուծելը: Նրանց
ծրագրերի միջև եղած տարբերությունը սոսկ
այդ ազատությանը հասնելու միջոցների մեջ էր:
1908 թ. Արմենական և Վերակազմյալ
Հնչակյան կուսակցությունների միախառնումով
ստեղծվեց Հայ Սահմանադրական Ռամկավար
կուսակցությունը (այսուհետև` ՀՍՌԿ), որի քաղաքական հավատամքը համամարդկային` հավասարություն, ազատություն, օրենքի գերակայություն սկզբունքները և ազգային`հայ
ժողովրդի կյանքի բարելավումն ու մարդավայել
ապրելու իրավունքի նվաճումը դարձան:
Թուրքական մշտակեղծ քաղաքականության պայմաններում առաջին շրջանում կուսակցությունը փորձում էր ուժեղանալ և պաշտպանել հայության շահերը, սակայն պետության
բռնատիրական և քաղաքական անհանդուրժողական կեցվացքը մամլիչի տակ էին պահում
կուսակցության կառույցները և նա ստիպված
գործում էր Պատրիարքարանի հովանու ներքո:
1912-1914 թթ. Հայկական հարցի վերաբացվելուց հետո բոլոր քաղաքական ուժերը, այդ
թվում և ՀՍՌԿ-ն, հետամուտ էին հարցի արդարացի լուծմանը: Հարցը տեղ գտավ կուսակցության ծրագրային փաստաթղթերում, բազմիցս
քննարկվեց ընդհանուր պատգամավորական և
այլ մակարդակի ժողովներում: ՀՍՌԿ-ն որդե-

1

Պարբերականը` որպես կիսամսյա գիտական, կրոնական
հանդես, լույս է տեսել 1911-1914 թթ. Վանում: 1912 թ. սկսվում է թերթի Նոր շրջանը: Այն դառնում է ՀՍՌ կուսակցության Վասպուրականի շրջանակի պաշտոնաթերթը: Խմբագիրն էր Նշան Հակոբյանը, ապա Վարդան Պապիկյանը:
Այնուհետև` 1915-1918 թթ.` որպես Հայ Ռամկավարների
պաշտոնական օրգան, լույս է տեսել Թիֆլիսում: Պատասխանատու խմբագիրն էր Արտակ Դարբինյանը: 1919 թ.
հասարակական, քաղաքական, գրական այդ շաբաթաթերթը տեղափոխվում է և վերանվանվելով «Հայաստանի
ձայն», սկսում լույս տեսնել Երևանում: [4, էջ 90]:
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հույսերը իսպառ վերացնելու նպատակով թուրքական իշխանությունները Բալկանյան թերակղզուց խուճապահար գաղթող և քրիստոնյա
հպատակների հանդեպ կատաղի ատելությամբ
լցված մահմեդականներին բնակեցնում էին
հայկական վիլայեթներում, սրելով առանց այդ էլ
այնտեղ վաղուց գոյություն ունեցող հակամարտությունները: Հետո պատերազմներում կրած
պարտության մեղքերն իշխանություններն սկսեցին վերագրել հայ բնակչությանը: Այդ հակահայկական մթնոլորտը խիստ անհանգստացնում
էր ՀՍՌԿ-ին ու ստիպում նրան փրկության
միջոցներ որոնել: Ի դեպ, այդ շրջանում առաջացել էին Հայկական հարցի վերաբացման համար
բոլոր անհրաժեշտ նախադրյալները. ա) Բալկանյան պատերազմում Թուրքիան պարտվել էր,
բ) մեծ տերությունները հետաքրքրված էին դրա
արդյունքներով, գ) Ռուսական դիվանագիտությունն ընդգծված բարյացկամ վերաբերմունք էր
դրսևորում Հայկական հարցի նկատմամբ, դ)
Ամենայն Հայոց կաթողիկոս Գևորգ 5-րդը 1912թ.
հոկտեմբերի 15-ին, ապա դեկտեմբերի 24-ին
դիմեց ռուսական իշխանություններին Լոնդոնում գումարված դեսպանաժողովում Հայկական
հարցը պաշտպանելու խնդրանքով, ե) նոյեմբերի
10-ին վեհափառը հատուկ կոնդակով Պողոս
Նուբարին լիազորեց Բեռլինի համաձայնագիրը
ստորագրած պետությունների առջև բարձրացնել Արևմտյան Հայաստանում բարենորոգումների խնդիրը: Այդ ժամանակվանից Ազգային
պատվիրակությունը գտնվում էր Փարիզում և
արտահայտում հայ ժողովրդի հավաքական
շահերը:
1913 թ. հուլիսին Կ. Պոլսում տեղի ունեցավ
ՀՍՌԿ երկրորդ ընդհանուր պատգամավորական ժողովը: Համագումարում ի գիտություն
ընդունվեց այն իրողությունը, որ 1912 թ.
Հայկական հարցի վերաբացվելուց հետո, միջազգային տարբեր ատյաններում հայոց շահերը
ներկայացնում էր կաթողիկոսի ներկայացուցիչ
Պ. Նուբարի պատվիրակությունը, որի գործունեությունը որոշակի հույսեր էր ներշնչում,
սակայն մեծ տերությունների մրցակցությունը
կարող էր ավելի վատթարացնել հայերի վիճակը
[1, էջ 231]: Դրանից ելնելով էլ ռամկավարները
կոչ արեցին առավել զգույշ լինել: Ընդունվեցին
մի քանի կարևոր որոշումներ`ա) սպասել մեծ
տերությունների Հայկական հարցի վերաբերյալ
մոտալուտ հաշտության վեհաժողովի որոշումներին, բ) «Արևելեան նահանգներում զարկ տալ
ինքնապաշտպանութեան գործին» [1, էջ 235], գ)
հայաշատ երկրներում ձեռնարկել բացատրական աշխատանքներ, լուսաբանել պահի լրջությունը, Հայկական հարցի վիճակը և օրախնդիր
շատ այլ հարցերի վերաբերյալ ՀՍՌԿ-ի
տեսակետները:

Հայկական հարցի բուռն քննարկումներին միշտ
հաջորդել են հայերի ջարդեր և հիմա էլ,- գրում է
նա,- մարգարե դառնալու կարիք չկա գուշակելու
համար «արիւնոտ դէպքերու մեծ հաւանականութիւնը» [12, 1912, թիվ 28, էջ 20]: Պարբերականի մեկ այլ համարում թղթակիցը վկայակոչելով մի թուրք սպայի զինվորական վարժարանում արած հայտարարությունը` «Պատէրազմեն յաղթական ելնենք, թե ոչ, գիտենք ինչ դաս
պիտի տանք անհաւատարիմ հայերուն և
քիւրտերուն» [12, 1912, թիվ 2, էջ 35] լրջորեն
զգուշացնում էր մոտալուտ վտանգի մասին:
Թեև «Վան-Տոսպի» հայտնած այս տեսակետը
հեռու չէր ճշմարտությունից, սակայն, քանի որ
Հայկական հարցը վերաբացվելու էր Ռուսաստանի նախաձեռնությամբ, դրա համար էլ մեր
ազգային շրջանակները դրական հույսեր էին
փայփայում:
Ռամկավարները դեմ էին հեղափոխական
ելույթներին և պաշտպանում էին օսմանյան
ժողովուրդների հետ խաղաղ զարգացման գաղափարը: Իրականում թուրքական բռնապետության մամլիչի պայմաններում գործող արևմտահայ քաղաքական ուժերի մեծ մասը հարկադրված եղավ կանգնել իշխանության կողմը,
քարոզելով հայ բնակչությանը պաշտպանել
օսմանյան հայրենիքը:
Ռամկավարները տալիս էին Հայկական
հարցի լուծման իրենց բանաձևը, որն ամբողջանում էր «կեանքի, գոյքի և պատուի անձեռնմխելիութեան սրբազան իրաւունքի» մեջ [12,
1912, թիվ 1, էջ 2]: ՀՍՌԿ-ի տեսաբանները
գտնում էին, որ իրենց պահանջներն օգտակար
են ոչ միայն հայերին, այլև նրանց հարևաններին.
«Մենք ապստամբներ չենք և Հայկական հարցը
անջատողական շարժում մը չէ եղած երբեք, մեր
պահանջները տարրական արդարութեան պահանջներ են, որոնց իրագործումով հաւասարապէս
պիտի
օգտուին
նաև
քուրդ
ու
թուրք
ժողովուրդները և ի վերջո ամբողջ պետութիւնը»
[12, 1912, թիվ 2, էջ 35]:
Օրեցօր վտանգավոր դարձող զարգացումներին հետևելով և խոսքն ուղղելով իշխանություններին` ռամկավարներն անհրաժեշտ էին
համարում հաճախ կրկնել. «Մի անգամ ընդմիշտ
կը հայտարարենք, լավ մտիկ ըրեք, հայ ազգը
դժգոհ է, բայց ոչ ապստամբ», թե նա ամբողջ 30
տարվա ընթացքում ուրիշ նպատակ չի ունեցել, քան
հայ ցեղի ինքնուրույն կուլտուրական զարգացումը
նորոգուած ու բարեկարգ օսմանյան պետութեան
մէջ… այս է եղած մեր ազգային նշանաբանը» [12,
1912, թիվ 4, էջ 40]:
Ընդհանրապես, երբ թուլանում էին Օսմանյան կայսրության դիրքերը, հայության մոտ
արթնանում էին թուրքական լծից ազատագրվելու հույսերը: Այսպիսի իրավիճակ առաջացավ նաև 1911 թ. թուրք-իտալական և
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աշխարհամարտի նախօրյակին ի նպաստ
Հայկական հարցի, շարժում ծավալվեց: Պատրիարքարանը դատապարտում էր միջկուսակցական պայքարը [7, 1914, հունիս, էջ 522],
«Մշակը» ողջունում էր համախմբման գաղափարը [11, 1913, նոյեմբեր 14, թիվ 254],
«Արևելքը» ողջունելով շարժումը հայտարարում
էր, որ այն ուժ կտա «կուսակցութիւնների
յարատեւմանը եւ հզօրացմանը» [9, 1914, դեկտեմբերի 31, թիվ 7220]: Շարժմանը դրական արձագանքեցին ՀՅԴ-ն, Վերակազմյալները, ՀՍՌԿ-ն:
Սակայն վերջինս ավելի հրատապ էր համարում
ինքնապաշտպանության խնդիրը, որովհետև
մտավախություն ուներ, որ 1894-96 թթ. նման
հայկական բարենորոգումների վերաբերյալ
համաձայնագրերը կարող են հանգեցնել «միեւնոյն արիւնոտ արդիւնքին» [6, 1914, հունվարի
21, թիվ 38]: Համախմբման այդ կոչերն ավարտվեցին ազգային կուսակցությունների համերաշխության մասին հայտարարություններով,
հատկապես` բարենորոգումների իրականացման հարցում: Սակայն, իրականում նրանք
այնքան էլ համերաշխ ու միասնական չէին:
Տասնամյակներ շարունակ հայ հասարակական քաղաքական շրջանակները, կապելով
արևմտահայության բախտը Թուրքիայի դեմ մեծ
տերությունների տարած հաղթանակի հետ,
գտնում էին, որ պատմությունն իր արդար
խոսքը պիտի ասի և հայերին ազատագրի նրա
տիրապետությունից: Բայց ստեղծված իրավիճակը ստիպում էր նրանց տարբեր մարտավարություններ ընտրել:
ՀՍՌԿ-ն
գիտակցելով,
որ
սկսված
աշխարհամարտը թուրքերի համար կարող է
հարմար առիթ դառնալ հայերի հետ հաշվեհարդար տեսնելու, ռուս-թուրքական պատերազմի սկզբում կանգնեց օսմանյան հայրենիքի
պաշտպանության դիրքերում և կոչ արեց
հայերին կատարել իրենց զիվորական պարտքը.
«Հրաժարիլ ընդմիշտ, պատերազմի միջոցին,
ներքին վրդովիչ քաղաքականութենէ, այս կսովորեցնէ հայերուն ներկայ պատերազմի ընթացքին եվրոպական տերութիւններու որդեգրած
ուղղութիւնը» [12, 1914, թիվ 43-92, էջ 460]:
ՀՍՌԿ-ի կուսակցության ղեկավարությունը
1915 թ. գարնանը տեղափոխվեց Թիֆլիս և
աշնանը ձեռնամուխ եղավ «Վան-Տոսպի»
վերահրատարակությանը: Բախվելով երիտթուրքերի իրականացրած ցեղասպանության
փաստին, ՀՍՌԿ-ն փոխեց իր տեսակետները
Հայկական հարցի լուծման ուղիների մասին:
1915 թ. մայիսի 20-ին ՀՍՌԿ-ն և ՍԴՀԿ
Ալեքսանդրիայում համաձայնագիր կնքեցին,
որում ասվում էր. «երկու կողմերու մոտավոր
նպատակն է ինքնավար Հայաստան և Կիլիկիա»
[2, էջ 198; 10, 1950, հունիսի 2], որը պետք է դրվի
Անտանտի կամ Ռուսաստանի հովանավորու-

Կուսակցության մեկ այլ պաշտոնական
օրգան «Ազգը» նշում էր, որ քանի դեռ հայ ժողովուրդն իր սեփական ճակատագրի ղեկը չի
վերցրել իր ձեռքը, ամբողջ ուժը չի կենտրոնացրել դրա շուրջը, «Հայկական հարցը ամէն
ատեն տառապանքի, արիւնի և աւերի գնով երևան
պիտի գայ պետութեանց մասնաւոր շահերուն
ծառայելու համար: Պէտք է մեկընմիշտ իմանանք, ասվում էր թերթի խմբագրականում, - որ
մարդկային ու ազգային բոլոր իրաւունքները
հիմնուած են շահի վրայ ու զանոնք ձեռք ձգելու
համար սեփական ուժն է միակ դարմանն ու
միջոցը, ուժ խելքի, ուժ`սրտի, ուժ`շրջահայեցութեան, ուժ`բազուկի ու զէնքի» [6, 1914, հունվարի
7, թիվ 31]: Միաժամանակ, խմբագրականում չէր
անտեսվում արտաքին օգնության կամ դիվանագիտական աջակցության կարևոր դերակատարությունը:
Ռամկավարներն սկզբում դրական վերաբերվեցին 1914 թ. հունվարի 26-ի մեծ տերությունների ընդունած բարենորոգումները` բնութագրելով այդ ծրագիրը որպես «հաջող
վերջավորութիւն»: Նրանք գրում էին, թե հայ
ժողովուրդն «այսօր ուրեմն կրնա քիչ մը ավելի
յույսով ու վստահութեամբ նայիլ ապագային…» [1,
էջ 235]: Բայց հետո թերհավատությամբ լցվեցին
այդ ծրագրի հանդեպ: Ապա կանգնելով չեզոք
դիրքում, այնուամենայնիվ, չցանկացան վատատես լինել: «Չենք կրնար գուշակել, - գրում էին
նրանք «Ազգում»,- թե ապագայ պիտի ունենա,
որչափ տոկուն ու տևական պիտի ըլլա ծրագիրը,
բայց պետք է որ առանց հոռետեսութեան քիչ մը
յույսով նայինք անոր վրա և մեր կողմէ աշխատինք
դյուրացնել անոր գործադրութիւնը» [6, 1914,
հունվարի 7, թիվ 31]:
Կուսակցության որոշումներն ու որակումներն ակնհայտորեն անորոշ էին ու հեղհեղուկ,
քանի որ ռամկավարները փնտրտուքի մեջ էին և
հայկական նահանգներում բարենորոգումների
անցկացումը, միաժամանակ կապում էին թե'
մեծ տերությունների, թե' իթթիհադական կառավարության հետ:
Ռամկավարները հանդես եկան հայտարարությամբ, որտեղ Օսմանյան սահմանադրությանը հաջորդ տարիները բնորոշեցին որպես
Հայ ազգային հուսախաբության շրջան, իսկ դրա
բարձրակետը համարեցին Կիլիկիայի 1909 թ.
կոտորածը: ՀՍՌԿ-ն խիստ կարևորում էր
ինքնապաշտպանության գործի կազմակերպումը, որը սակայն, նրանց կարծիքով, գտնվում
էր թերի վիճակում [3, էջ 129]: Ռամկավարներից
շատերը, մասնավորապես` արմենական հատվածը, արևմտահայության ազատագրության
հույսը շարունակում էր կապել Ռուսաստանի
հետ:
Արևմտահայ իրականության մեջ բոլոր
ուժերի
համատեղման
համար
առաջին
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1916թ. «Արեւ» թերթում Տամատյանը
քննարկման առարկա էր դարձնում նաև արևմտահայության քաղաքական կողմնորոշման
հարցը: Նա ցույց էր տալիս, որ, անկախ ամեն
ինչից, հայ ժողովրդի համակրանքը Ռուսաստանի կողմն էր [8, 1916, հոկտեմբերի 16]:
«Վան-Տոսպը» ևս շեշտում էր, որ արևմտահայությունն իր ազատագրության հույսը կապել
էր Ռուսաստանի հետ. «Թուրքահայերը դեպի
Ռուսաստան ունեցել են դարավոր անայլայլ
համակրանք և իրենց ակնկալութիւններն իրականացած
տեսնելու
հավանականութիւնը
փնտրում են Ռուսաստանի մոտ» [12, 1916,
օգոստոսի 28]:
Որպես հավատարմության գրավական,
«Վան-Տոսպը» զգուշացնում էր հայերի երկարամյա դաշնակից Ռուսաստանին գրավյալ
տարածքներում մնացած քրդերի մասին: Ծոցում
պահված օձերի հետ էր համեմատում նրանց,
ովքեր, ձևականորեն հայտնելով իրենց հնազանդությունը Ռուսաստանին, հարմար պահին
սակայն «նամարդ բորենու նման հարձակվում
են երեկվա իր կյանքը բաշխողի վրա, հոշոտում՚
նրան, կողոպտում, ջարդում առանց խնայելու և
ՙավելի մեծ վտանգ էին դառնում բանակի
համար, քան թե առջևի թշնամին» [12, 1916,
օգոստոսի 7]:
1916 թ. անգլո-ֆրանս-ռուսական գաղտնի
համաձայնագրով նախատեսվում էր, որ հաղթականի դեպքում Օսմանյան կայսրությունը տրոհվելու էր և դրա մաս կազմող Կիլիկիան անցնելու
էր Ֆրանսիային, որն իր գաղութատիրական
նկրտումները քողարկում էր տեղի հայերին
ինքնավարություն շնորհելու խոստումով և,
ընդառաջելով Պողոս Նուբարի առաջարկին,
1916 թ. նոյեմբերի 28-ին որոշեց հայ տարագիրներից Կիպրոսում կազմել զորաջոկատ
«Արևելյան լեգեոն» անունով:
ՀՍՌԿ-ն, ողջունելով «Արևելյան լեգեոն»
ստեղծման գաղափարը, Եգիպտոսի հայ կուսակցությունների հետ կազմում են Հայ ազգային
միությունը, որի նպատակն էր զորավիգ լինել
ֆրանսիական կառավարության վերոհիշյալ
նախաձեռնությանը: 1917 թ. մարտի 16-26-ը
Ամերիկայի հայկական կուսակցությունները
(ՀՍՌԿ, ՀՅԴ, ՍԴՀ և Վերակազմյալ հնչակյան)
ևս բանակցում և կազմում են Ամերիկայի հայ
ազգային միությունը, որը դառնում է Ազգային
պատվիրակության ներկայացուցիչն ԱՄՆ-ում:
ՀՍՌ
կուսակցության
վերաբերմունքը
Հայկական հարցի նկատմամբ զգալի փոփոխություններ կրեց Ռուսաստանում տեղի
ունեցած հեղափոխությունների և դրանց հետ
կապված արմատական փոփոխությունների
հետ: Այդ մասին կներկայացնենք հաջորդիվ:

թյան ներքո: Այսինքն` առաջարկվում էր ստեղծել
Հայաստանի ինքնավարություն Ռուսական
պետության կազմում: Համաձայնող կողմերը
պատրաստվում էին զորակցել Պ. Նուբար
փաշայի պատվիրակությանը, իսկ վերջինս`
ապագա միջազգային վեհաժողովում, որպես
հայկական
պատվիրակության
լիազոր
ներկայացուցիչների, առաջարկելու էր երկու
կողմերի թեկնածուներին [2, էջ 201]:
ՀՍՌԿ-ի տեսաբաններից Վարդան Պապիկյանն`արտահայտելով կուսակցության տեսակետը, «Հայկական հարցի շուրջ» վերլուծական
հոդվածում հետադարձ հայացք էր նետում
Հայկական հարցի անցած ուղու վրա և փորձում
վերաիմաստավորել այն: Հեղինակը միանշանակ
չէր տեսնում եվրոպական դիվանագիտության
դերը հայկական խնդրում: Նա ո'չ արդարացնում
և ո'չ էլ դատապարտում է նրա միջամտությունը,
այլ ամեն ինչ տեսնում է իր տեղի ու ժամանակի
համատեքստում: «Կարելի՞ է քննադատել օտար
դիվանագիտութեանը դիմելու հայերի քայլը»,հարցնում է Պապիկյանը, և ինքն էլ պատասխանում, որ մինչ եղեռնը չէր կարող հայ ժողովուրդը
գուշակել ապագան: «Չէ՞ որ ժողովուրդներն ալ
ունեն իրենց անփորձութեան շրջանները, որոնց
մէջ նրանց գործած արարքները կարելի չէ չափել
հետագա տարիների չափով»,- գրում է հեղինակը
և ավելացնում, որ Եվրոպան չի փրկելու իրենց,
բայց «նրա սարսափն էր միայն, որ արգելում էր
թուրքին մահացու վերջին հարուածը հասցնելու
հայ ժողովրդի գլխին» [12, 1916, հունվարի 24]:
Հեղինակի կարծիքով կոտորածները տեղի
էին ունենալու անկախ մեր պահվածքից,
պարզապես «մեր պարտքն էր առավել զգոն լինել,
որը չեղավ» [12, 1916, հունվարի 24]: Նկատենք,
որ ռամկավարներն իրենց քննադատության մեջ
մոռանում էին, որ հայության ճակատագիրը ոչ
թե հայերն ու նրանց կուսակցություններն էին
տնօրինում, այլ` ելնելով իրենց քաղաքական
շահախնդրություններից, մեծ տերությունները:
Ռամկավարներին
մտահոգում
էր
Թուրքիայի ապագա կառուցվածքը, որից անմիջականորեն կախված էր արևմտահայության
ճակատագիրը: Այս հիմնահարցի մասին ՀՍՌԿ
տեսաբան Միհրան Տամատյանը 1916թ. ՙԱրեւ՚
թերթում
տպագրել է ՙԱսիական Թուրքիո
ապագան՚ հոդվածաշար: Նա գտնում էր, որ
Թուրքիայի համար լավագույն կառուցվածքը
նրա վերածումն էր Շվեյցարիայի տիպի մի
պետության: Տամատյանը ցույց էր տալիս նաև,
որ թուրքերը անկարող են հանդուրժելի
պայմաններ ստեղծել հպատակ ժողովուրդների
համար: Դրա համար անհրաժեշտ էր, որ
Թուրքիայում նշանակվեն եվրոպական կառավարիչներ: Տամատյանը ցույց էր տալիս նաև, որ
Եվրոպական պետությունների միջև կային լուրջ
հակասություններ :
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8.
9.
10.
11.

«Արեւ»
«Արեւելք»
«Զարթօնք» օրաթերթ, Պէյրութ
«Մշակ» հասարակական-քաղաքական, գրական
թերթ
12. «Վան-Տոսպ»
գրական,
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հասարակական-քաղաքական թերթ
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Տեփոյեան Պ., Ատոմ Ասլանեան, Պէյրութ, 1988
Հայ պարբերական մամուլը, մատենագիտական
համահավաք
ցուցակ
1794-1980,
կազմեց
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Германия (нем. Deutschland), официальное
название Федеративная Республика Германия
(нем. Bundesrepublik Deutschland) – государство
в Центральной Европе в состав которой входят
16 субъектов – федеральных земель (нем. Land,
букв. «земля, страна») часто именуемых «немецкие земли» (нем. Deutsche Länder), из которых 13
являются «территориальными землями» (нем.
Flächenländer), а 3 – «городами-землями» (нем.
Stadtstaaten). Федеральные земли делятся на 294
р-на (нем. Kreis / Landkreis) и 106 внерайонных
городов (нем. Kreisfreie Städte / Stadtkreise). Районы состоят из 10787 общин (нем. Gemeinde).
Города делятся на местные кварталы (нем.
Ortsreil), общины на местечки (нем. Ortschaft).
Столица – город Берлин.

История. География.
Где и когда появились на территории Германии первые армяне доподлинно неизвестно.
Согласно Г. Алишану [2, с. 461], Г. Ачаряну
[3, с. 738], а затем и А. Абраамяну [1, с. 187188]
армяно-германские
взаимоотношения
восходят не раннее конца XII в., относясь ко
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ная церковь, в которой хранилась икона святого
с частицей его мощей. Множество памятников
связанных со святым имеется во Франции [50].
Словом культ был распространен от Исландии
[32; 33] и до Гоа в Индии.
На территории Германии тоже имеется ряд
населенных пунктов в той или иной степени хранящих след некогда популярного святого. Так, в
приходской деревне Кластерсон в церкви Св.
Ламберта имеется фреска с ликом святого; в
приходской деревне Энгетрид есть церковь Св.
Власия и красочные фрески из жизни святого; в
городе Вюрцбург есть улица Блазиусгассе; в городе Любек в музее Св. Анны хранится уникальных пятичастный алтарь (нем. GreveradenAltar Retabel), одна из картин которого, посвящена святому. И наконец, город Святого Власия,
в котором святому посвящены: монастырь, соборная церковь, памятник с фонтаном, колледж
и музей. Кроме сказанного, в 10 из 16 федеральных земель Германии, святому посвящено
порядка восьми десятков церквей, как католических, так и протестантских, 2/3 которых
находятся в двух южных землях (см. табл. 1)2.

временам крестовых походов и коронации первого армянского короля Киликийского армянского королевства Левона. Авторы энциклопедии армянской диаспоры [7, с. 137], повторяя
предыдущих авторов, добавляют сведения о
архиепископе Григории обосновавшегося в
Баварии в кон. XI в.
Тем самым не затрагиваются вопросы связанные с императрицей армянского происхождения Феофано (X в.), а так же появления мощей
армянских святых Власия (IV в.), Серватиуса (IV
в.), Аурелиуса (V в.), и распространение их культа. Но самое главное, упускаются сведения из
разных средневековых хроник, в которых указывается прародина баварцев – Армения.
Приведем все сведения в хронологическом
порядке, за исключением хроник, которые приведем в порядке их написания.
Св. Власий (Блазиус, Блез)1
Распространение почитания Святого Власа
уникально. В средние века в Европе, был одним
из наиболее популярных святых. В православной
церкви день памяти отмечается 24 февраля, в
католической – 3 февраля, а в армянской апостольской – 16 января. Первоначально культ стал
распространятся через Византийскую империю
[6, с. 126]. Еще в годы иконоборчества в
империи, в 732 г., мощи святого были
перенесены из Себастии в итальянский город
Маратею, покровителем которого Власий
считается до сих пор. В конце 860-х гг. «…тело
св. Блазия было перевезено из Рима в Рейнау и
принесло немалую славу монастырю…» [45, с.
67]. Речь идет о бенедиктинском аббатстве на
острове Рейн в современной швейцарской
общине Рейнау в кантоне Цюрих. Видимо
отсюда, в 972 г. часть мощей, а именно: череп,
части обеих рук, одной ноги и шейного
позвонка, были перенесены в хорватский город
Дубровник, в котором он также является
покровителем. В конце X в. частица мощей
святого появилась в Киевской Руси, где князем
Владимиром на Подоле была заложена деревян-

Табл. 1. Распределение культовых построек
посвященных Св. Власию по землям Германии
н/
КолЗамли
н
во
1. Бавария / Bayern
25
2. Баден-Вюртемберг / Baden-Württemberg
23
3. Северный Рейн-Вестфалия /
7
Nordrhein-Westfalen
4. Тюрингия / Thüringen
7
5. Нижняя Саксония / Niedersachsen
6
6. Гессен / Hessen
3
7. Саар / Saarland
3
8. Саксония / Sachsen
1
9. Саксония-Ангальт / Sachsen-Anhalt
1
10. Рейнланд-Пфальц / Rheinland-Pfalz
1
Всего
77

Особенной популярностью почитание святого стало пользоваться с проникновением в
Европу армянского духовно-рыцарского ордена
Св. Власа или Василианцев основанного в
Киликийской Армении в XII в. [44]. Только в
одной Италии известно множество монастырей
этого ордена основанных в XIII-XIV вв.: в
Перудже (1273 г.), в Болонье (1304 г.), в Генуе
(1307 г.), в Милане (нач. XIV в.), в Пизе (1345 г.)
и т.д.

1

Св. Власий Севастийский (арм. Սուրբ Բարսեղ, греч.
Άγιος Βλάσιος, нем. Saint Blasius von Sebaste) (III в.,
Армения – † ок. 316, Себастия) врач, епископ Севастии,
общехристианский святой армянского происхождения,
почитаемый в лике священномучеников. Во время гонений
на христиан со стороны Рима, укрылся в пещерах
Аргейских гор (др.-греч. Ἀργαῖον ὄρος, лат. Argaeus) южнее
Кесарии Каппадокийской, где он жил с лесными
животными, заботился о них, если они были ранены, и
освобождал их из ловушек. Во время охоты его
обнаружили и взяли в плен солдаты наместника Агриколы.
Не отступив от веры был подвергнут истязаниям приняв
мученическую смерть путем отсекновения головы. [23,
Blasius Armentarius M. Cæsareæ in Cappadocia. Eh Menæis.
Illata tormenta: spiritus columbæ specie emissus. с. 357].

2

Перечисление такого количества церквей заняло бы много
места, а по сему в таблице, для примера, приведены лишь
нескоторые.
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Илл. 1. Гравюра с изображением
рыцаря ордена Св. Власа с характерным
символ ордена на плащах.

Илл. 2. На раскрашенной гравюре
рыцарь ордена Св. Власа слева (F.1)
[48, Tab 92.c, Moyen-âge, Tome III]

Илл. 4. Знак армянского
духовно-рыцарского ордена
Св. Власа (Рисунок взят из
многотомного альбома
изданного в Манце в 1806 г.
[48, 365. Planche LXVIII tome
VI. No 365 Decoration de l'odre
de St. Blaise, pag. 157]).

Илл. 7. Современные
инсигнии ордена Св. Власа

Илл. 3. Нашивка
рыцарского ордена
Св. Власия.
(Рисунок из альбома [36] к
французской многотомной
энциклопедии Дени
Дидро и Жана-Батиста ле
Ронда д'Аламбера изд. в
1763 г. [35], пояснение к
рисунку № 61 со стр. 92
Pl. XXVI Art Heraldique на
стр. 64 из [36]).

Илл. 6. Герб
реанимированного
ордена Св. Власа

Илл. 5. Армянский воин королевства Киликии.
(Рисунок взят из книги Гевонда Алишана на
французском языке Sissouan ou l'Arméno-Cilicie
изданной в Венеции на о. Св. Лазаря в 1899 г.
Подпись под раскрашенной гравюрой на
армянском (арм. ՁԻԱՒՈՐ ՀԱՅ Ի
ԹԱԳԱՒՈՐՈՒԹԵԱՆ ՍԻՍՈՒԱՆԱՅ).
[22, Цветной вкладыш между стр. 472 и 473]).
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Илл. 8. Современные
инсигнии ордена
Св. Власа

Св. Серватиус3
О Святом Серватии мы уже рассказывали в
предыдущих статьях посвященных памятникам
в Бельгии [13, с. 77] и Нидерландах [14 с. 34-36].
Как уже говорилось – не только в Бельгии
(Гримберген, Льеж) и Нидерландах (Маастрихт,
Схейндел) имеются культовые сооружения
посвященные Святому Серватию. Они имеются
и в Германии: приходская церковь в Зигбурге,
Соборная церковь в Кведлинбурге, где в сокровищнице хранятся реликварий Серватия, посох
настоятеля и палантин. А в Дюссельдорфе в
базилике святого Ламберта хранится часть
мощей Святого Серватия. Сюда они попали
благодаря тому, что в VIII в. здесь была
основана часовня, построенная в честь святого
Ламберта, епископа Маастрихтского. А так как
Святой Серватий был похоронен в Маастрихте,
частица мощей со временем появились в
Дюссельдорфе.
Что же касается реликвий хранящихся в
Соборной церкви Кведлинбурга считается, что
сама шкатулка реликвария из слоновой кости,
украшенная золотой филигранью, скорее всего,
была изготовлена при дворе Карла Лысого в
Западной Франкской империи примерно в 870 г.
На шкатулке изображен Иисус беседующий с
11-ю апостолами (Иуда не присутствует),
каждый из которых помещен в отдельную нишу,
над которой под аркой изображены вавилонские
знаки зодиака. Золотое обрамление с драгоценными и полудрагоценными камнями было
осуществлено примерно в 1200 г., возможно, по
заказу Кведлинбургской настоятельницы Агнес
II Мейсенской. Лицевую сторону украшает крупный аметист в виде головы святого Дионисия
Парижского, почитаемого в Соборной церкви
Кведлинбурга наравне со Святым Серватиусом.
Посох настоятеля был обит золотым листом, в
Лотарингии ок. 950 г. [25; 41].

Св. Аурелиус4
Об Аурелиусе мало что известно, за исключением того, что он родился в Армении в
Ридитио. Даже день его смерти вызывает споры.
Согласно “Житию” написанному в Райхенау в
IX в., которое хранится в Вюртембергской
земельной библиотеке в Штутгарте (рукопись
H.B. XIV 13, fol. 237v-242r) – это 25 мая 383 г., а
из миланской эпитафии5 приведенной в X-ой
книге церковной истории Руфина – это 9 ноября
475 года. Одно очевидно, что конец жизни находится на пороге периода глубоких потрясений в
Европе. Поэтому неудивительно, что исторический Аурелиус вскоре уже канул в лету. В IX в.,
400 лет спустя, монахи Рейхенау были уверены,
что Аурелиус родился в Армении. Они также
сообщают, что его история, как говорят, была
тесно связана с богословскими спорами в еще
молодой христианской церкви. В жизнеописании
повествуется, что он принял у себя в Армении
епископа Миланского, которому пришлось бежать от ариан. После смерти итальянского епископа Аурелиус сопроводил его останки обратно
в Милан, где скончавшись в годовщину своего
духовного брата, был похоронен рядом с ним.
В 830 г. мощи, теперь уже Святого
Аурелиуса, были вывезены из Милана и перезахоронены в Хирсау в специально воздвигнутой
капелле, вокруг которой образовался монастырь.
Как гласит Кодекс [31], монастырь был основан
как бенедиктинский во время правления
Людовика Благочестивого графом Эрлафридом.
Однако уже к 1000 г. он был заброшен, но в 1049
г. эти места посетил папа Лев IX, который велел
найти и раскопать мощи святого приказав своему племяннику, графу Адальберту Кальвскому,
восстановить монастырь Святого Аурелиуса.
Новое строительство началось в 1059 г., но уже
через 30 лет в 1079 г., по приказу короля
4

Святой Аурелиус (нем. Sint Aurelius, арм. Սբ. Ավրելիուս)
(? / ок. 400, Армения – † 25.05.383 или 9.11.475, Милан).
Был епископом Армении в городе Ридитио (лат. Riditio).
Название населенного пункта искажено и не поддается
идентификации. Зачастую возникает путаница с епископом
Аврелием Карфагенским (лат. Aurelius Carthaginiensis) (? –
ок. 430) возведенным в лик святых.
5
DEPOSVIT CORPVS TVMVLO SED LAVDE PERENNIS /
AVRELIVS PENETRANS REGNA BEATA POLI / QVI
MORTEM VICIT MERITIS MVNDVMQVE RELINQVENS /
IMMENSVM CHRISTI POSSIDET IMPERIVM / CVIVS VT
AGNOSCAS SANCTAE PRAECONIA VITAE / CONSORTIS
LECTOR RESPICE FATA VlRl / AMBO PARI LVCIS
CLAVSERVNT TEMPORE METAM / MEMBRAQVE
DIONYSIO IVNXIT AMICA PAPAE / PROMPTA
SACERDOTIS LACRYMAS MENS IVVIT ORANTIS /
HANC IDEO TABVLAM OBTVLIT EVSEBIA / AVRELIVS
CIVITATIS RIDITIONIS EPISCOPVS / HAC DIE POSITVS
QVO ETIAM PONTIFEX SANCTUS / CONFESSORQVE
DIONYSIUS POST CONSOL[ATVM] / DOMNI N[OSTRI]
DIVl LEONIS IVNIORIS [11, с. 70].

3

Св. Серватиус (арм. Սբ. Սերվատիուս, нидерл. Sint
Servaas) (ок. 320, Армения – † 13.05.384, Маастрихт).
Первый просветитель Нидерландов. В 350-х гг. по
поручению римского императора Константина II был с
посольской миссией в Эдесии и вел переговоры с
Магнентиусом. По преданию, св. Серватиус после видения,
где ему явился ангел, повелевший ему вести проповедь
христианства в северных землях, из Армении через
Иерусалим прибыл в Тонгерен (в современной Бельгии),
где был рукоположен в епископы города (поэтому ехо
часто именуют Серватием Тонгренскм). В 381-382 гг. в
связи с нашествием гуннов перенес епископскую кафедру в
Маастрихт. Мощи епископа Серватия хранятся в
кафедральном соборе Маастрихта в базилике святого
Серватия. Первая деревянная церковь над могилой святого
Серватия была построена вскоре после его смерти. В 550 г.
она была заменена каменной постройкой и получила
название Magnum Templum. Подробнее см. [13, с. 77; 14, с.
34-36].
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жене Оттона речь идет о Феофано10 дочери
Константина Склира (греч. Κωνσταντίνος
Σκληρός), брата знаменитого военачальника
Варды Склира11. А матерью Феофано была
София Фокина (греч. Σοφία Φώκαινα), племянница императора Никифора II Фоки. Сестра
Константина Склира, Мария Склирена (греч.
Μαρία Σκλήραινα) была первой женой императора Иоанна I Цимисхия, который, таким образом, оказался дядей Феофано по браку.
После смерти мужа 7 декабря 983 новым
правителем империи стал их малолетний сын,
Оттон III, коронованный на рождество 983 года
в Ахене королевской короной. До совершеннолетия сына Феофано вместе с матерью Оттона
II Адельгейдой стали осуществлять управление
Империей. Похоронили Феофано в монастырской церкви Святого Пантелеймона в Кёльне.
См. также [43, с. 16-19].

Генриха IV монастырь вновь был разрушен. В
1092 г. неподалеку от руин Аурелианского
монастыря был основан новый монастырь с
церковью Свв. Петра и Павла.
После Реформации в Германии в наступила
евангелическая эпоха, в теологии которой места
для святых не предусматривалось, а по сему 7
марта 1557 г. мощи Св. Аурелиуса были вывезены из монастыря, ставшим евангельской монастырской школой, и проданы графу Вильгельму
Вернеру Херренциммерну владетелю Циммерна,
затем у Гогенцоллернов, и, в конце концов, в
воскресенье 1 апреля 1690 г. оказались в
Цвифальтене. [18, с. 61]
В 1692 г. в войне за наследство в Пфальце
монастырь Свв. Петра и Павла в Хирсау был
подожжен и разрушен французскими войсками
под командованием генерала Мелака. Единственное сохранившееся культовое строение в
Хирсау часовня Св. Девы Марии с XVIII в.
использовалась
евангелистской
церковной
общиной в качестве приходской церкви.
После реставрационных работ в 1956 г.
церковь Св. Аурелиуса в Хирсау была повторно
освящена, но уже как католическая приходская
церковь, куда частично, были возвращены мощи
святого, за исключением черепа хранящегося в
алтаре кафедрального собора Св. Девы Марии в
Цвифальтене [18, с. 49].
Кроме Хирсау и Цвифальтена в Германии
Святого Аурелиуса почитают в итальянском
Пьемонте, где в деревне Габиано стоит церковь
Сан Аурелио.

Архиепископ Григорий
В Баварии в монастыре Нидернбург (нем.
Kloster Niedernburg), находящемся в историческом центре города Пассау в главной церкви в
рамках реконструкции в 1978-80 гг. начались
раскопки. Было известно, что в этой церкви
находится усыпальница аббатисы Гизелы
Баварской (нем. Gisela von Bayern) (984/5-1065),
сестры императора Генриха II Святого (9731024) и вдовы венгерского короля Стефана I
Святого (ок. 970/975-1038), принявшей постриг в
1046 г. и похоронненой 7 мая 1065 г. Склеп
Блаженной Гизелы, расположенный в южном
трансепте, над которым возвышался готический
памятник, однажды уже был вскрыт в 1908 г., но
общие раскопки превзошли все ожидания. Было
обнаружено множество захоронений относящихся к разным периодам, в зоне центрального
нефа из наиболее ранних было обнаружено 9
могил с 12 погребениями относящимися к
церкви предшествующей базилике Св. Креста
[29, с. 555-556]. После строительства последней
в XI в., как показали раскопки, захоронения
продолжались. Так, перед главным алтарем в
центральной точке центральной оси базилики
[46, с. 625], была обнаружена кирпичная гробница с костями человека около 45 лет – захоронение принадлежало армянскому архиепископу
Григорию, умершему 23 сентября 1093 г. во время затмения произошедшего в 11.00 [39, с. 14].

Императрица Феофано
В анналах одного из старейших монастырей
Европы Монтекассино6 (лат. Mons Casinus) за
969 г. имеется следующая запись «969. В этот
год случилось солнечное затмение, и великий
Оттон7 вторгся в Калабрию, и взял жену для
своего сына Оттона8 – племянницу константинопольского императора Иоанна по прозвищу
Цимисхий9» [24]. В данной записи под
племянницей императора Иоанна Цимисхия и
6

Монтекассинские анналы (лат. Annales Casinates) написанные неизвестным автором на латинском языке и сохранились в рукописях X и XI вв. охватывают период с 914 по
1042 гг.
7
Оттон I Великий (нем. Otto I der Große) (912-973) – герцог Саксонии в 936-961 гг., король Германии с 936 г., император Священной Римской империи с 962 года. Во время
его правления была основана Священная Римская империя.
8
Оттон II Рыжий (нем. Otto II der Zweite) (955-983) – король Германии и император Священной Римской империи с
973 г.
9
Иоанн I Цимисхий (греч. Ιωάννης «Τσιμισκής»
Κουρκούας, арм. Հովհաննես Ա Չմշկիկ) (924-976) – император Византии с 969 г. Происходил из знатного армянского
рода Куркуасов [10, т. 1, с. 367.].

10

Феофано Склераина (греч. Θεοφανώ Σκλήραινα, лат.
Theophanu) (ок. 960-991) – императрица Священной Римской империи, жена императора Оттона II Рыжего.
11
Варда Склир (греч. Βάρδας Σκλήρος) (ок. 919-991) –
византийский военачальник армянского происхождения,
выдающийся полководец. Выходец из богатого и знатного
рода. Занимал должность доместика схол Востока в царствование Иоанна I Цимисхия. [10, т. 1, с. 179].
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Мощи архиепископа Григория были перезахоронены в центре церкви 22 сентября 1982 г.
и закрыты надгробной плитой. Найденные же
артефакты экспонируются в музее “Römermuseum Kastell Boiotro”, находящемся на противоположном берегу реки [27].

Среди артефактов были обнаружены пряжки
ремня, пекторальный крест и две свинцовые
пластины, на которых выгравированы сведения
о захороненном «…sancti Gregorii, Armeniorum
guondam ut ferunt archiepiscopi …» [32, с. 232].

Рис. 7 и 8. Гробница Армянского архиепископа Григория († 1093 г.). План могилы и инвентарь: 1 бронзовая
поясная пряжка с железным шипом; 2 Бронзовый нательный крест 10.2 х 10.2 см [30, илл. 143–144].

строф: короткая всемирная хроника из двух
частей, сначала религиозная (1-7), затем светская
история (8-33), с житием Анно (34-49). Главная
тема – прославление кельнского архиепископа
Анно II (нем. Kölner Erzbischofs Anno II) (ок.
1010-1075) с целью канонизации. Поэма впервые
была опубликована с латинским комментарием
Мартином Опицем в 1639 г. [37]. Примечательно, что первый раздел поэмы содержит
акростихон: начальные буквы первых семи
стихов до раздела, в котором заканчивается
история спасения, дают среднегерманское
выражение «всезнающий».
Интересующая нас часть, повествующей об
истории Баварии, заключена в центре поэмы и
находится в 20-ой строфе, где говорится буквально следующее:

Из приведенных выше сведений о трех
святых, мощи которых в то или иное время были
перевезены в земли Германии, не дают оснований к утверждению о том, что армяне уже в те
времена были в Германии, но последние два персонажа, императрица Феофано и архиепископ
Георгий это право дают. Ознакомление же с
такими хрониками как «Баварская хроника»,
«Кайзерхроник» и тем более «Аннолид», отбрасывают все сомнения.
Упоминания в ранних хрониках
«Аннолид» (нем. Annolied, букв. «Песнь
Анно») – хроника-поэма анонимного автора написанная на раннем средневерхненемецком
языке, между 1077 и 1081 гг., но до 1100 г., предположительно монахом из монастыря в
Зигбурге. Поэма трехчастная, разбитая на 49
Средневерхненемецкий [34]
Dere geslehte dare quam wîlin êre
Von Armenie der hêrin,
Dâ Nôê ûz der arkin gîng,
Dûr diz olizuî von der tûvin intfieng:
Iri zeichin noch du archa havit
Ûf den bergin Ararat.

Новонемецкий [34, с. 27]
Ihr Stamm war vormals dorthin
gekommen
aus dem hochgelegenen Armenien,
wo Noah aus der Arche ging,
als er den Ölzweig von der Taube
empfangen hatte,
auf den Bergen Ararat.

«Кайзерхроник» (нем. «Kaiserchronik»,
букв. Императорская хроника) написана в
Регенсбурге, предположительно священнослу-

Перевод
Их племя прежде пришло туда
из высокогорной Армении,
куда Ной вышел из ковчега,
когда получил оливковую ветвь
от голубя,
на горах Арарата.

жителем на светской службе в 1150/70 гг.
Источниками служили «Вюрцбургская хроника»
(лат. Chronicon Wirzeburgense), «Всемирная хро58
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ника» Эккехарда из Ауры (лат. Ekkehardus
Uraugiensis) (нач. XII в.) и хроника-поэма «Песнь
Анно» (ок. 1100 г.) и собственные наблюдения

автора. Как и предыдущая хроника она содержит
сведения о прародине баварцев, но с небольшими уточнениями:

[42, с. 15]
Das Geschlecht der Baiern,
Hergekommen von Armenien,
Wo Noah aus der Arche ging
Und den Ölzweig von der Taube empfing,
Die Spuren der Arche kann man noch sehen
Auf den Bergen, die da heißen Ararat.

Перевод
Род Баварский
Прибыл из Армении,
Где Ной вышел из ковчега
И получил оливковую ветвь от голубя,
Следы ковчега все еще можно увидеть
На горе под названием Арарат
в 1457 г. и приняв сан, стал капелланом.
Пользуясь более ранними составил несколько
хроник, в первой из которых записано следующее:

«Баварская хроника» (лат. Chronica
Baioariorum) написана священником Вайтом
Арнпеком (лат. Vitus Arnpeckius) (1435/14401495), который родился во Фрайзинге и будучи
сыном сапожника окончив Венский университет
[42, с. 19]
Baioarius mit seinem fraisamen volk hat seinen
ursprung aus dem land Armenia und ist mit in
ausgezogen mit grossen macht, und sind komen
in das land und funden darin paurenvolk, di sich
nerten mit vischen und jagen der wilden thire,
und liessen sich da nider und nennten das land
nach irem fursten und herfurer Bavaria

Перевод
Байоариус вместе со своим свободолюбивым
народом, который происходит из Армении, откуда
они вышли большой силой, добрались до этой
страны, где нашли бедный народ, который питался
рыбной ловлей и охотой на диких животных.
Поселившись здесь, они назвали страну по имени
своего князя и предводителя – Бавария

Резюмируя лишь несколько приведенных
упоминаний в хрониках, можно спокойно утверждать, что армяне появились на территории
Германии очень давно и совершенно не удивительно, что один из главных героев – вождь
древнегерманского племени херусков, нанесший
римлянам в 9 г. н. э. поражение в битве в Тевтобургском Лесу – именовался Арминий (лат.
Arminius) (16 г. до н. э. - 21 г. н. э.). Кроме того
имеется достаточно много языковых переплетений в диалектах армянского и немецкого, но
на этом мы останавливаться не будем.

III, принявшим после пострига духовное имя
Гехи (арм. Հեղի) (1145-1218) [2, с. 461].
После победы над османами под стенами
Вены для армянского купечества в Европе и в
частности в Германии начинается новый период.
К концу XVII в. новоджульфинские купцы становятся завсегдатаями на рынках Ганзейского
союза, предлагая изысканные восточные товары.
Однако не все купцы приезжают из Армении и
Персии. Некоторые едут из давно сформировавшихся армянских колоний в Речи Посполитой, в
Трансильвании и т.д.
Как и раньше в XVII в. Германию посещают
не только торговцы, но и дипломаты. Так в 1695
г. после английского плена в Дюссельдорф
приезжает Исраэль Ори (арм. Իսրայել Օրի)
(1658-1711) дипломат и выдающийся деятель
армянского освободительного движения, к тому
времени в чине капитана французской кавалерии. Здесь, в течении 3 лет, он занимается
торговлей зерна и вина, пока в 1698 г. не
встречается с пфальцским курфюрстом Иоганном Вильгельмом (нем. Johann Wilhelm von der
Pfalz) (1658-1716), которому внушает мысль об
освобождении Армении от турецко- персидского
ига [1, с. 189; 3, с. 738].

***
Вот теперь мы наконец дошли до времени, с
которого начинали свои повествования об армяно-германских взаимоотношениях Г. Алишан, Г.
Ачарян и А. Абраамян.
Согласно этим авторам первое упоминание
о присутствии армян на землях Германии
относится к началу XIII в., а именно к 1211 г.,
когда в ответ на посольство короля Германии и
императора Священной Римской империи
Фридриха I Гогенштауфена (1122-1190), более
известного в истории по прозвищу Барбаросса
(от итал. barba, «борода», и rossa, «рыжая»), к
королю Киликийской Армении Левону II
Великому (1150-1219), коронованному как
Левон I, в Германию прибыло посольство во
главе с братом Нерсеса Ламбронского Гетумом
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приобрел неподалеку
от замка пивоварню
секуляризованного монастыря Альдерсбах14,
а через год и остальные здания монастыря.
В 1972 г. имение на
месте бывшего аббатства было продано, но
пивоварня остается во
Рис. 10. монастырское
владении рода и пропиво "Aldersbacher"
изводится монастырское пиво "Aldersbacher".
Однако, наряду со всем выше сказанным, не
смотря на присутствие армян в Германии с
давних времен, армянские общины в общепринятом современном понимании стали возникать
лишь в XIX в. с прибытием на обучение в
немецкие вузы армянских студентов.
В 60-70-х гг. XIX в. армянские студенты
обучались в университетах Лейпцига, Бонна,
Мюнхена, Галле, Дрездена и Гейделберга [1, с.
190; 3, с. 739; 7, с. 140]. Наиболее
предпочитаемыми из перечисленных были
университет Гейделберга (нем. Universität
Heidelberg),
а
затем
Лейпцига
(нем.
Universität Leipzig).
Как правило армянские студенты по окончании учебы возвращались на родину. Например, Григорий Арцруни изучал политико-экономические науки в Гейдельбергском университете, получив степень доктора философии в
1869 г, вернулся в Тифлис. А вот его младший
брат Андреас Арцруни15, прослушав лекции в С.Петербургском и Дерптском университетах, получив в последнем степень магистра минералогии и геогнозии, занимался в Гейдельбергском

С XVIII в. имеется множество свидетельств об армянах
постоянно проживающих в Германии.
Так,
например,
с
первой четверти XVIII
в. в Германии обосновался и до сих пор
существует баварской
баронской династии Рис. 9. Герб рода Аретин
армянского происхождения Аретин (нем. Aretin, арм. Արութիններ)
представители которого на протяжении трех
веков «неоднократно выдавались своими
заслугами на поприще государственной службы
и литературы» [21, т. II (1890): Араго – Аутка,
с. 70]. Основателем династии стал молодой
человек Иоанн Баптист Христофор Арутюн
Хачатур12, родившийся в княжеской семье из
Восточной Армении – отец Багдасар из меликов
Сюника, а мать Гогза из меликов Карабаха и
крещеный 8 мая 1710 г. в армянской церкви Св.
Богоматери в Константинополе В том же году
мальчика с сопроводительным письмом от
тамошнего
французского
посла
маркиза
д'Аржанталя и неким количеством золота и
драгоценностей, доставили на корабле «СанПаоло» из Константинополя в Венецию к
княгине Кунигунде (нем. Kunigunde), откуда он
был привезен курфюрстиной баварской в город
Мюнхен. Получив образование, Арутюн-Аретин
с 1723 г. занимал высокий пост при
Курфюрстенхофе Мюнхена. Позже он возглавил
таможню Ингольштадта в Баварии. В дальнейшем, занимал должность советника государственного казначейства. За пол года до смерти
удостоился звания барона. Подробнее об
Арутюне см. [43, с. 16-19], а о представителях
рода см. [20, Аретинъ, бароны, с. 303; 21,
Аретинъ, с. 70-71].
В 1762 г. один из представителей рода
выкупил замок Хайденбург вместе с лесными и
сельскохозяйственными угодьями. Другой представитель – Иоганн Адам фон Аретин13 в 1811 г.

своей умеренностью и вместе твердостью при защите
новых баварских учреждений. Oснователь «Общества
изучения древнегерманской истории»; ему принадлежало
обширнейшее собрание эстампов и множество картин,
проданных после его смерти с аукциона [28].
14
Монастырь Альдерсбах (нем. Kloster Aldersbach) – бывшее мужское цистерцианское аббатство, секуляризированное еще 21 марта 1803 г.
15
Арцруни Андреас Еремеевич (арм. Արծրունի Անդրեաս
Երեմի) (15.11.1847, Тифлис - 10.09.1898, Гогенгоннефе-наРейне), минералог, из армянского княжеского рода ЕранАрцруни. Приват-доцент Берлинского ун-та (1877),
хранитель минералогического музея (1880), профессор
университета в Бреславле (1883), кафедры минералогии в
Высшей политехнической школы в Аахене (Германия)
(1884). Почетный член Имп. СПб. минералогического
общества и член-корреспондент Имп. академии наук.
Иностранный член-корреспондент по разряду физическому
физико-математического отделения (2.12.1895). В его честь
назван редкий минерал – арцрунит, который встречается в
медных рудниках (в Армении – рудник Арцруни близ
Дилижана и в Чили). Похоронен в Тифлисе на кладбище
Ходживанк.

12
Иоанн Баптист Христофор Арутюн Хачатур (нем.
Johann Baptist Kristof von Aretin, арм. Հովհաննես Մկրտիչ
Քրիստափոր Հարություն Խաչատուր) (24.06.1706, Константинополь – 11.10.1769, Бавария) – родоначальник баварской баронской династии Аретин (нем. von Aretin), барон
(11.04.1769).
13
Иоганн Адам Фрайер фон Аретин (нем. Johann Adam
Freiherr von Aretin, арм. Ադամ ֆոն Արութին) (24.08.1769,
Ингольштадт – 16.08.1822, замок Хайденбург), политик. В
1798 г. назначен вице-канцлером. С 1807 г. был почетным
членом Баварской академии наук. Начальник дипломатического отдела министерства иностранных дел; в 1817 г.
был посланником союзных держав на сейме во
Франкфурте-на-Майне, где он приобрел всеобщее уважение

60

Регион и мир, 2022, № 3
Во второй половине XX в. армянская
община в Германии дважды пополнялась. Сначала в 60-х гг. это были рабочие мигранты из
Турции. В конце 70-х гг. после исламской революции беженцы из Ирана. А затем, в начале
90-г гг. после развала СССР, в связи с армянскими погромами в Азербайджане предшествующими войне развязанной против НагорноКарабахской Республики Арцах провозгласившей о своей независимости, был поток
беженцев.
По разным данным ныне в Германии
проживает ок. 55 тыс. армян. Только граждан
Армении на конец 2016 г. в Германии было
25170 чел. [51].
Организации.
В 1860 г. в университете Лейпцига было
создано «Армянское академическое общество»
(нем. Armenischer Akademischer Studentenverein,
арм.
Հայ
ճեմարանական
ուսանողական
միություն), которое прекратило действовать в
годы нацизма [7, с. 145; 12, с. 57] (по другим
данным, это общество было создано в 1885 г. [1,
с. 190; 3, с. 740]). В 2001 г. в городе Бохум союз
был воссоздан [7, с. 145].
В Берлине в 1897 г. было создано «Материалистическое общество» (арм. Մատերիալիստական միություն), а в 1898 г. – «Общеармянский студенческий литературный союз» (арм.
Ընդհանուր հայ ուսանողության գրական միություն). В тоже время был организован «Союз
армянских студентов Европы». Таким образом
Берлин стал центром армянского студенчества
[3, с. 740]. В 1898/99 учебном году по всей Германии насчитывалось 66 армянских студентов,
из коих 27 в Берлине, 11 в Лейпциге, по 8 в
Мюнхене и Галле, 6 в Дармштадте, 3 в
Фрейбурге, 2 в Дрездене и 1 в Брейслау [1, с.
191].
16 июля 1914 г. в Берлине был создан
«Германо-армянское общество» (нем. DeutschArmenische Gesellschaft, арм. Գերմանո-հայկական Ընկերակցություն) [1, с. 192]. Организация
была основана Йоханнесом Лепсиусом, Полом
Рорбахом и Аветиком Исаакяном. В 1956 г. она
была распущена, но в 1972 г. вновь восстановлена, но уже во Франкфурте-на-Майне [7, с. 143144].
Ныне в Германии действуют общественные
и благотворительные организации: «Армянский
национальный Совет» (арм. Հայ ազգային
խորհուրդ) (1942, Берлин); «Центральный Совет
армян
Германии»
(арм.
Գերմանահայոց
Կենտրոնական Խորհուրդ) (1962, Ахен);
«Учреждение по армянским вопросам» (арм.
Հայկական Հարցերի Հաստատությունը) (1982,
Мюнхен); «Центр по исследованию Геноцида»

и Берлинском университетах. Был ассистентом
при кафедре минералогии в Берлинском,
Бреславльском и Страссбургском университете и
до конца жизни остался в Германии. [1, с. 193].
Начало XX в. для
армян принес много горя.
Германия, будучи союзником Османской империи в первой мировой
войне не предприняла
никаких действий по
предотвращению
или
хотя бы по приостановке,
по
началу
массовых
избиений и выселений,
принявших
затяжной
Илл. 11. Портрет
характер и переросших в
Арцруни Андреас
Геноцид
армян
в
Еремеевич
Османской империи, став
тем самым молчаливым
соучастником свершившихся злодеяний.
Между первой и второй мировой войной
количество армян Германской империи не
превышало 1500 чел.
Совершенно иная картина представилась во
время и после второй мировой войны. Вопервых, достаточно значительное количество
армян было в рядах перемещенных лиц. И вовторых, было немало военнопленных, особенно
если учитывать, что на фронт ушло ок. 600 тыс.
армян (самый большой процент из всех народов
населяющих СССР – 28% от общей численности
народа. Для примера следующие ближайшие
проценты: 18.1% – русские; 17.8% - грузины).
Всего перемещенных и военнопленных
армян насчитывалось ок. 4500±500 человек,
почти половина «ок. 2000 человек – содержалось
в лагере Функерказерн, расположенном вблизи
Штутгарта» [9, с. 162-163]. Дело в том, что в
Штутгарте находился автомобильный завод
«Daimler-Benz» и сюда посылали армян еще с
разных мест уже с 1944 г. Сам лагерь был
сформирован осенью 1945 г. в зоне американской оккупации, а в Штутгарте был организован
«Центральный
исполнительный
комитет
армянских перемещенных лиц и беженцев в
Германии» [12, с. 47]. Надо сказать, что немало
армян работало на обувном заводе «Salamander»
в Корнвестхайме, куда изначально были
перемещены ок. 200 армян угнанных из Греции
[12, с. 56-57].
После войны армяне оказавшиеся в зоне
американской оккупации мигрировали в США, а
те которые были освобождены в ходе наступления советских войск вернулись на родину. К
1951 г. в Германии из числа «перемещенных
лиц» остались только 200-300 армян. [12, с. 57].
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(арм.
Ցեղասպանության
ուսումնասիրման
Կենտրոնը); «Комиссия по признанию Геноцида» (арм. Ցեղասպանության Ճանաչման
Հանձնախումբը); «Союз армянских предпринимателей» (арм. Հայ Գործարարների Միությունը); «Союз армянских врачей и медицинских работников» (арм. Հայ Բժիշկների և Բուժաշխատողների Միությունը) (1989, Франкфурт);
«Армянское общество помощи» (арм. Հայ
Օգնության Միությունը); «Центр арменоведческих исследований – Месроп» (арм. Մեսրոպ Հայագիտական Կենտրոնը) (1998, ГаллеВиттенберг); «Учреждение исследований армянской архитектуры» (арм. Հայկական ճարտարապետության հետազոտությունների կազմակերպություն) (1982, Ахен); «Информационнодокументальный центр» (арм. Տեղեկատվական
և Փաստագրական Կենտրոնը) (1985, Западный
Берлин).
Кроме общих организаций, есть региональные: «Армянский культурный союз Гессена»
(нем. Armenischer Kulturverein in Hessen e. V.,
арм. Հէսսէնի Հայ Մշակութային Միությիւն);
«Центр армянских исследований университета
Бохума»
(арм.
Բոխումի
համալսարանի
հայկական ուսումնասիրությունների կենտրոն)
(1989); «Армянская община Кельна» (нем.
Armenische Gemeinde Koeln e. V.); «Приход
Армянской церкви в Берлине» (нем. Gemeinde
der Armenischen Kirche zu Berlin e. V.) и т.д.
Церковь.
После II Мировой войны адептов ААЦ в
Германии окормлял пастырь из Вены, что было
официально закреплено кондаком Католикоса
Всех армян Вазгена I в 1957 г. [15, с. 62].
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. [8, с.
484; 13, с. 62].
В 1991 г. кондаком Католикоса Всех армян
Вазгена I Палчяна церковный приход Германии
был
выведен
в
отдельную
епархию
(арм. Առաջնորդութիւն Հայոց Գերմանիոյ կամ
Հայ Եկեղեցու Գերմանիայի Թեմ) с центром в
кафедральной церкви Свв. Саака и Маштоца в
Келне, кокторая была освящена в 1998 г. [8, с.
211-212].
Ныне в Германии имеется лишь 3 армянские
церкви (все три куплены), остальные 11
церковных общин посещают для своих нужд
местные протестантские или католические
церкви.

Образование
В Германии нет армянских ежедневных
школ. Однодневные школы действуют в
Берлине, Франкфурте-на-Майне, Штутгарте и
Кельне [7, с. 143].
СМИ.
Первая периодика в Германии на армянском
издавалась в 1901-1902 гг. в Марбурге под
названием «Журнал арменоведения» (арм.
Հանդես հայագիտության) [7, с. 148].
«Германо-Армянское общество» издавало
на армянском и немецком языках журнал
«Месроп» (1914) [1, с. 192-193; 3, с. 741; 7, с.
148] и на немецком языке еженедельник
«Айастан» (арм. Հայաստան) (1937-1944) [7, с.
148].
«Армянский национальный Совет» (арм.
Հայ ազգային խորհուրդ) (1942, Берлин) издавал
еженедельную
газету
«Айастан»
(арм.
Հայաստան) (1942-1944) и «Азат Айастан» (арм.
Ազատ Հայաստան, букв. Свободная Армения)
(1943) [7, с. 144].
В лагере Функерказерн для «перемещенных
лиц» в Штутгарте была основана типография
«Маштоц» где издавалось множество разной
литературы периодики (см. илл. 11).

Илл. 12. Книги, журналы и брошюры,
напечатанные в типографии «Маштоц» при лагере
Функерказерн [12, с. 49].

«Германо-армянское
общество»
(нем.
Deutsch-Armenische Gesellschaft) после восста62
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Турции к рассмотрению своей исторической
роли в этнических чистках.
2 июня 2016 г. Бундестаг Германии признал
уничтожение армян в Османской империи
геноцидом (Drucksache 18/8613).

новления с 1973 г. в Кельне издает ежеквартальный журнал армяно-немецкой переписки (нем.
Armenisch-Deutsche
Korrespondenz).
https://www.deutscharmenischegesellschaft.de/arme
nisch-deutsche-korrespondenz/.
Помимо перечисленных ныне издаются:
журнал «АДК», на немецком с политической
направленностью; журнал «Гарун» (арм.
Գարուն) издается на армянском, турецком и
немецком языках; журнал «Сирамарг» (арм.
Սիրամարգ,
букв.
павлин)
(нем.
Jubiläumsausgabe von SIRAMARK Magazin des
Armenischen Kulturvereins in Hessen e.V).
Имеется также множество электронных
ресурсов. Например:
 «Актуальная информация для армян и
немцев» (нем. Aktuelle Informationen für
Armenier und Deutsche) на немецком языке
www.armenian.de;
 «Первое
армянское
онлайн-радио
в
Германии» (англ. The First Armenian Online
Radio In Germany, арм. Առաջին Հայկական
Օնլայն
Ռադիոն
Գերմանիայում)
www.hayfm.de.
Разное
16 июня 2005 г. Бундестаг Германии принял
резолюцию, которая признает «организованное
изгнание и уничтожение армян», и в которой
говорится, что «многочисленные независимые
историки, парламенты и международные
организации» признали события как геноцид. В
резолюции также содержится извинение за роль
Германии в геноциде армян (Германская империя была союзником Османской империи во
время Первой мировой войны), и призыв к

С 2008 г. в Германии действует постоянное
представительство
Нагорно-Карабахской
Республики.
Два города в Германии стали городамипобратимами с городами в Армении: Висбаден
(в земле Гессен) со Степанаваном и Галле (в
земле Саксония-Анхальт) с Гюмри (май 2020 г.).
Согласно странному, вызывающему справедливые вопросы, утверждению посольства,
опубликованному в Государственной газете
"Республика Армения" издаваемой информационным агентством «Арменпресс», памятник
установленный 15 апреля 2018 г., был демонтирован через 4 дня из-за отсутствия разрешения
на установку. Что само по себе уже удивительно.
Но дальше больше: «Каждый год в преддверии
24 апреля памятник устанавливается, затем
демонтируется из-за отсутствия разрешения,
что по понятным причинам становится причиной возмущения наших многочисленных соотечественников, а также правового спора с
местными властями. Посольство Республики
Армения находится в непосредственном контакте с авторами инициативы и другими
заинтересованными сторонами и в ближайшее
время приложит усилия для содействия
разрешению ситуации взаимоприемлемым образом». [16].

.
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Таблица-перечень памятников архитектуры и топонимики в Германии
н/
н

Объект

Наименование

Адрес и контакты

Год

Вид

BE – Berlin1

1.

здание

Армянский дом

2.

улица

армянская

Gemeindehaus „Hay dun“,
Behaimstraße 22,
D-10585 Berlin2
Tel.: (030) 34 508 607
Fax: (030) 34 508 609
www.armenierberlin.de
Armenische straße,
D-13349 Berlin
Протяженность: 400 м
Установлен в кафедральном соборе Св. Ядвиги
(Sankt-HedwigsKathedrale) Hinter der
Katholischen Kirche 3,
10117 Berlin

3.

хачкар

4.

мемориальная доска

Билингва на
немецком3 и
английском4
языках

мемориальная доска

На армянском5,
немецком6 и
английском7
языках

5.

Закреплена на постаменте
хачкара,
Там же

23.04.2016

Закреплена на тыльной
стороне хачкара,
Там же

1

Берлин (нем. Land Berlin) – город-земля (нем. Stadtstaaten) в составе Федеративной Республики Германия.
Берлин (нем. Berlin) – столица Германии и одноименной земли.
3
Zum Gedenken an die Opfer des Völkermords an den Armeniern
4
In memory of the victims of the Armenian genocide
5
Այս խաչքարը կանգնեցվում է ի / հիշատակ Առաջին համաշխարհային / պատերազմի ընթացքում Օսմանյան /
կայսրութունում իրականացված Հայոց / ցեղասպանութան անմեղ զոհերի: // Այստեղ՝ Սուրբ Հեդվիգի տաճարում, /
Գերմանա-հայկական ընկերության / ջանքերով 1919 թվականի մայիսի 14-ին / անցկացվեց զոհերի հիշատակին / նվիրված
առաջին պատարագը / Գերմանիայում, որին, Վայմարյան / Հանրապետության պաշտոնական / ներկայացուցիչների հետ
մեկտեղ, / մասնակցեցին նաև օտարերկրյա / դիվանագետներ: // Բարերարներ Աննա և Արթուր Վարժապետյանների
կողմից
6
Dieser Kreuzstein (armenisch Chatschkar) / wurde in Erinnerung an die unschuldigen / Opfer des Völkermordes an den Armeniern /
während des Ersten Weltkrieges im Osma/nischen Reich aufgestellt. // Hier in der St.-Hedwigs-Kathedrale ließ am / 14. Mai 1919 die
Deutsch - Armenische Ge/sellschaft den ersten Gedenkgottesdienst / in Deutschland für die Opfer abhalten. / Daran nahmen neben
offiziellen Vertretern / der Weimarer Republik auch ausländische / Diplomaten teil. // Wurde gestiftet vorn Ehepaar Anna und Artur
Varzhapetyan.
7
This Cross-stone ('Khachkar' in Armenian) / was erected in memory of the innocent / victims of the Armenian genocide during /
World War I in the Ottoman Empire. // It was here in St.-Hedwg’s Cathedral that / the first Commemoration Service in / Germany in
honour of the victims was held / at the request of the German-Armenian / Society on May 14, 1919. Participants inclu/ded Weimar
Republic officials as well as for/eign diplomats. // Donated by Anna und Artur Varzhapetyan.
2
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

надгробия

Три десятка
представителей
армянских
фамилий

Находятся на русском
православном кладбище
Тегель8,
Russisch-Orthodoxer
Friedhof,
Wittestraße 37,
Tegel, Reinickendorf,
13509 Berlin

XX-XXI
вв.

надгробие

Аладжалов
(Аладьялов)
Иван Семенович
(186308.05.1909),
штабс-капитан

Находятся в 11 ряду 4
квартала на русском
православном кладбище
Тегель,
Там же

08.05.1909

надгробие

Саарбеков Иван
Степанович
(17.04.185830.10.1913),
потомственный
почетный
гражданин

Находятся в 1 ряду 4
квартала на русском
православном кладбище
Тегель,
Там же

30.10.1913

надгробие

Ванецов
Григорий
Петрович
(15.03.186331.10.1928),
купец первой
грильдии

(Memorial ID 189463473)
Находятся в 9 ряду 4
квартала на русском
православном кладбище
Тегель,
Там же

31.10.1928

надгробие

Мосесян Эрванд
Гриигорьевич
(08.09.189503.02.1928),
доктор
медицины

Находятся в 4 ряду 5
квартала на русском
православном кладбище
Тегель,
Там же

03.02.1928

надгробие

Попов Манук
Михайлович
(11.03.185726.06.1928),
купец из
Нахичевани-наДону

Находятся в 5 ряду 5
квартала на русском
православном кладбище
Тегель,
Там же

26.06.1928

8

Русское православное кладбище Тегель (нем. Russisch-Orthodoxer Friedhof) открыто в 1893/1894 гг. для членов русскоправославной церковной общины в Берлине. 4000 тысяч тонн земли было привезено из разных частей России, чтобы люди
могли быть похоронены в своей родной земле. Кладбище действующее.
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BB – Brandenburg9
12.

13.

памятник

Иоанну
Лепсиусу
[4, с. 37]

лапидарная
надпись

Билингва на
немецком11 и
армянском12
языках

Установлен во дворе дома
Лепсиуса (Lepsiushaus)
Große Weinmeisterstraße 45
14469 Potsdam10
Находится на одной из
сторон камня, справа от
выбитого креста,
Там же

2008

ST – Sachsen-Anhalt13

14.

церковь

Св. Воскресения

Armenisch – Apostolische
Orthodoxe Kirche
“Surb Harutyun”
Alfred-Reinhardt-Str. 8,
Ammendorf
06132 Halle14

9

Куплена у
католиков
2007
Осв.
17.04.2010

Бранденбург (от полаб. Бранибор, нем. Brandenburg, н.-луж. Bramborska, в.-луж. Braniborska), земля Германии. Столица –
Потсдам.
10
Потсдам (нем. Potsdam, н.-луж. Podstupim) – город на востоке Германии, столица федеральной земли Бранденбург, где
имеет статус внерайонного города.
11
ERLEUCHTE HERR / IHRE SEELEN / VON DIESEM ORT / IN POTSDAM / FÜHRTE / DR. JOHANNES LEPSIUS / 18581926 / SEINEN KAMPF GEGEN / DEN VÖLKERMORD / AN DEN ARMENIERN
12
ԼՈՒՍԱՒՈՐԵԱ ՏԷՐ / ԶՀՈԳԻՍՆ ԾԱՌԱՅԻՑ ՔՈՅ
13
Саксония-Анхальт (нем. Land Sachsen-Anhalt, англ. Saxony-Anhalt) – земля Германии. Dелится на 11 районов (нем.
Landkreis) и 3 внерайонных города (нем. Kreisfreie Stadt). Столица – город Магдебург.
14
Галле (Халле) [нем. Halle (Saale), англ. Halle] – один из 3-х внерайонных городов в земле Саксония-Анхальт. Городпобратим Гюмри (2020).
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Установлен во дворе
церкви Св. Воскресения,
слева от входа,
Там же

Установлен на площади,
Halle

15.

хачкар

В память 95летия жертв
Геноцида армян

16.

хачкар

В память жертв
Геноцида армян

17.

лапидарная
надпись

Билингва по 8
строк на
немецком15 и
армянском16
языках

Находится на лицевой
стороне постамента
хачкара,
Там же

18.

соборная
церковь

Св. Серватия

Stiftskirche St. Servatius,
Schloßberg 1,
06484 Quedlinburg17

XI-XII вв.

Св. Серватия
[41]

Servatiusschrein.
Находится в
сокровищнице соборной
церкви Св. Серватия,
Там же

Ок. 870

Servatiusstab und Stola
(liturgische Kleidung).
Находятся в
сокровищнице соборной
церкви Св. Серватия,
Там же

Ок. 950

19.

реликварий

20.

посох и
палантин

Св. Серватия
[41]

21.

улица

Св. Власия

Blasiistraße
06484 Quedlinburg

22.

церковь

Св. Власия
[40]

Kirche St. Blasii,
Blasiistraße 6,
06484 Quedlinburg

24.10.2010

10.05.2015

Протяженность: 300 м.

XIII в.

15
Dieser Kreuzstein wurde zum Gedächtnis / an die millionenfachen Opfer des Völkermords an den Armeniern / im Osmanischen
Reich in Westarmenien errichtet / Gebet und Segen unseren Märtyrern / Im Gedenken an die armenischen Opfer / und / die
deutschen Helfer der Überlebenden / Armenische Gemeinde von Sachsen-Anhalt und Stadt Halle /1915-2015
16
ԽԱՉՔԱՐՍ ԿԱՆԳՆԵՑԱԻ Ի ՈԳԵԿՈՉՈՒՄՆ / ՅԻՇԱՏԱԿԻ ԲԻԻՐԱՎՈՐ ՆԱՀԱՏԱԿԱՑՆ ՄԵՐՈՑ / ՈՐՔ ԿԱՏԱՐԵՑԱՆ ՅԸՆԹԱՑՍ ՄԵԾԻ ԵՂԵՌՆԻ
/ ՅՕՍՄԱՆԵԱՆ ԿԱՅՍՐՈՒԹԵԱՆՆ ՅԱՐԵՎՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ / ԱՂՕԹՔ ԵԻ ՕՐՀՆՈՒԹԻԻՆ ՀԱՅ ՄԱՐՏԻՐՈՍԱՑ / ԵՎ / ՓՐԿԵԱԼ ՀԱՅՈՑ
ԶՈՐԱՎԻԳ ԳԵՐՄԱՆ ԲԱՐԵԿԱՄԱՑ / ՍԱՔՍՈՆԻԱ ԱՆՀԱԼՏԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔ ԵՎ ՀԱԼԼԵԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
17
Кведлинбург (нем. Quedlinburg, н.-нем. Queddelnborg) – город в округе Гарц (нем. Harz) в земле Саксония-Анхальт.
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TH – Thüringen 18
23.

хачкар

В память жертв
Геноцида армян

в одном из центральных
парков города,
Jena19
17.04.2016

24.

лапидарная
надпись

Двухстрочная на
армянском20
языке

Находится в нижней части
тыльной стороны хачкара,
Там же

25.

лапидарная
надпись

Двухстрочная на
армянском21
языке

Находится в нижней части
лицевой стороны хачкара,
Там же

17.04.2016

26.

мемориальная доска

Памятная с
одиннадцатистрочной
надписью на
немецком22
языке

Установлена справа от
хачкара,
Jena

17.04.2016

27.

церковь

Божественного
Власия

Divi Blasii Kirche,
Mühlhausen23

18

XII в.

Свободное государство Тюрингия (нем. Freistaat Thüringen) – федеральная земля Германии. Территория Тюрингии
состоит из 17 районов (нем. Landkreis) и 6 районных свободных городов (нем. Kreisfreie Stadt). Столица – город Эрфурт.
19
Йена (нем. Jena) – внерайонный университетский свободный город в земле Тюрингия.
20
ՎԱՐՊԵՏ / ԱՐՏԱԿ ՀԱՄԲԱՐՁՈւՄՅԱՆ
21
Յիշատակն արդարոց / Օրհնությամբ եղիցի
22
1915-2015 / Zum Gedenken an die 1,5 Millionen Opfer des Völkermordes an den Armeniern im / Osmanischen Reich und zum
Gedenken an die ermordeten Aramäer, Assyrer und / kleinasiatischen Griechen vor 100 Jahren. / Die Stadt Jena bekennt sich zur
deutschen Mitverantwortung. / Dieser Kreuzstein ist ein Zeichen der Versöhnung. / Armenischer Kreuzstein/Chatchkar / Kreuzsteine
gehören seit der frühchristlichen Zeit (305 n. Chr) zur armenischen / Kultur. Sie sind zugleich Gedächtnis-Steine und Kunstwerke. /
Jeder Chatchkar ist ein Unikat. Die eingearbeiteten Symbole repräsentieren Leben, / Fruchtbarkeit, Fortdauer, Menschlichkeit und
Liebe.
23
Мюльхаузен (нем. Mühlhausen) – уездный город в районе Унструт-Хайних (нем. Kreisstadt Unstrut-Hainich-Kreises) штата
Эрфурт (нем. Landeshauptstadt Erfurt) в федеральной земле Тюрингия.
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BY – Bayern24
Aretinstraße,
81545 München25

28.

улица

Аретин

Протяженность: 500 м

29.

надгробие

Григорий
архиепископ
армянский

Kloster Niedernburg,
Jesuitengasse 3,
94032 Passau26

1093

23.09.1093

30.

пекторальный крест

Григория
архиепископа
армянского

из захоронения
армянского архиепископа
Григория перенесен в
Römermuseum Kastell
Boiotro,
Lederergasse 43,
94032 Passau

31.

лапидарная
надпись

На латынском
языке27

Находится на свинцовых
пластинах,
Там же

1093

Хайденбург

(Aktennummer D-2-74440097 im Bayernatlas)
Schloss Haidenburg,
Alte Schloßstraße 1,
94501 Haidenburg28

Осн. XII в
Перестр.
1608 г.
Куплен в
1762 г.
Продан в
1972 г.

32.

замок

24

Свободное государство Бавария (нем. Freistaat Bayern) – федеральная земля Германии, состоит из семи административных округов (нем. Regierungsbezirk), в состав которых входят 71 район и 25 внерайонных городов. Столица – Мюнхен.
25
Мюнхен (нем. München, бав. Minga, лат. Monacum, Monachium) – внерайонный город административным центр одновременно административного округа Верхняя Бавария (нем. Oberbayern, бав. Obabayern) и федеральной земли Бавария.
26
Пассау (нем. Passau, лат. Batavia) – внерайонный город в округе Нижняя Бавария (нем. Niederbayern, бав. Niedabayern).
27
…sancti Gregorii, Armeniorum guondam ut ferunt archiepiscopi …
28
Хейденбург (нем. Haidenburg) – община в коммуне Альдерсбах (нем. Aldersbach) в районе Пассау административного
округа Нижняя Бавария в земле Бавария.
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Находится на месте
бывшегоаббатства
(Aldersbach Abbey),
Freiherr-von-Aretin-Platz 15, 94501Aldersbach29
Aldersbach brewery.
Находится на территории
поместья в бывшем
аббатстве Альдерсбах,
Freiherr-von-Aretin-Platz 1,
94501 Aldersbach

Осн. 1120
Сек. 1803
Купл. 1812

33.

поместье

Альдерсбах

34.

здание

Пивоварня
Альдерсбах

35.

фреска

просвещение
языческой
Армении
Маштоцем и
армянский
алфавит

36.

улица

Св. Власия

Blasiusgaße,
97070 Würzburg

37.

церковь

Св. Власия

Kirche St. Blasius,
Hauptstraße 5,
87733 Engetried32

38.

фреска

Исцеление
животных Св.
Власием

Находится на потолке
церкви Св. Власия,
Там же

175733

39.

фреска

Исцеление
людей Св.
Власием

Находится на потолке
церкви Св. Власия,
Там же

1757

40.

фреска

Допрос Св.
Власия

Находится на потолке
церкви Св. Власия,
Там же

1757

41.

фреска

Избиение Св.
Власия

Находится на потолке
церкви Св. Власия,
Там же

1757

Находится в Епископском
дворце (Резиденции),
Würzburger Residenz,
Residenzplatz 2,
97070 Würzburg30

29

Куплен в
1811 г.

XVIII в.31

Протяженность: 150 м

Альдерсбах (нем. Aldersbach) – община в одноименной коммуне, состоящей из 52 общин, в районе Пассау административного округа Нижняя Бавария в земле Бавария.
30
Вюрцбург (нем. Würzburg, майнфранк. Wörtzburch, бав. Wiazburg) – внерайонный город, земельного района Вюрцбург
административный центр округа Нижняя Франкония (нем. Unterfranken, бав. Untafrankn).
31
Автор фрески Джованни Батиста Тьеполо (5.03.1696, Венеция – 27.03.1770, Мадрид)
32
Энгетрид (нем. Engetried) – приходская деревня (нем. Pfarrdörfer) в общине Маркт Реттенбах (нем. Gemeinde Markt
Rettenbach), в районе Унтералльгау (нем. Landkreis Unterallgäu) в административном округе Швабия (нем. Schwaben) в земле
Бавария.
33
Фрески из жизни святого Власия выполнил в 1757 г. Антон Джозеф Уолч (нем. Антон Джозеф Уолч) [Berchtold].
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42.

фреска

Убиение Св.
Власия

Находится на потолке
церкви Св. Власия,
Там же

1757

43.

фреска

Вознесение Св.
Власия

Находится на потолке
церкви Св. Власия,
Там же

1757

44.

улица

Аретин

45.

фреска

Св. Власия

46.

улица

Аретин

47.

улица

Аретин

48.

улица

Аретин

49.

хачкар

50.

хачкар

51.

лапидарная
надпись

посвящен
политическому
деятелю,
социалисту
Вольфгангу
Фогелю
В благодарность
за социальную
заботу за
ребенка от
Виктора
Аветисяна
на армянском40
языкe [5, с. 51]

Aretinstraße,
86316 Friedberg34
Находится на потолке в
церкви Св. Ламберта
бывшего бенедиктинского
аббатства Сеон,
Klosterseeon35

Протяженность: 1300 м

Кон. XVI в

Aretinstraße
84453 Mühldorf am Inn36
Aretinstraße,
85123 Karlskron37
Aretinstraße,
86669 Königsmoos 38
Находится во дворе
католической церкви,
Erlangen39

Протяженность: 75 м
Протяженность: 1300 м
Протяженность: 370 м
2017
Поломан
09.2019

установлен напротив
Райффайзенбанка,
Höchstadt an der Aisch
1997
Находится на лицевой
строне постамента
хачкара,
Там же

34
Фридберг (нем. Friedberg) – город и городская община в районе Айхах-Фридберг (нем. Aichach-Friedberg) административного округа Швабия (нем. Schwaben) в земле Бавария.
35
Клостерсеон (нем. Klosterseeon) – приходская деревня в общине Сеон-Зеебрюк (нем. Gemeinde Seeon-Seebruck) в районе
Траунштайн (нем. Landkreis Traunstein) в административном округе Верхняя Бавария в земле Бавария.
36
Мюльдорф-ам-Инн (нем. Mühldorf am Inn) – город, административный центр района Мюльдорф (нем. Mühldorf)
правительственного округе Верхняя Бавария в Баварии.
37
Карлскрон (нем. Karlskron) – коммуна в районе Нойбург-Шробенхаузен (нем. Neuburg-Schrobenhausen)
административного округа Верхняя Бавария, в земле Бавария.
38
Кёнигсмос (нем. Königsmoos) – коммуна в районе Нойбург-Шробенхаузен административного округа Верхняя Бавария в
земле Бавария.
39
Эрланген (нем. Erlangen, франкские. Erlánga) – внерайонный город административный центр района Эрланген-Хёхштадт
(нем. Erlangen-Höchstadt) в административном округе Средняя Франкония (нем. Mittelfranken, бав. Middlfrankn) в земле
Бавария.
40
ԵՂԻՑԻ / ԼՈՒՅՍ
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BW – Baden-Württemberg41
52.

мемориал

53.

лапидарная
надпись

54.

хачкар

55.

лапидарная
надпись

56.

лапидарная
надпись

57.

мемориальная доска

В память жертв
Геноцида армян
[5, с. 47]

на немецком43
языке

Установлен на главном
кладбище города
Bad Cannstatt,
Steinhaldenstraße 52,
70378 Stuttgart42

26.04.1987

Находится на лицевой
стороне стеллы,
Там же
Вмонтирован в стеллу в
правой части,
Там же

На армянском44

Находится в нижней части
вмонтированного хачкара,
Там же

на армянском

Находится под
вмонтированным
хачкаром,
Там же

26.04.1987

На немецком46
языке

Закреплена на тыльной
стороне стеллы,
Там же

26.04.1987

45

41
Баден-Вюртемберг (нем. Land Baden-Württemberg) – земля Германии. Делится на 4 административных округа, которые
включают 35 земельных районов и 9 внерайонныхгородов Столица – город Штутгарт.
42
Штутгарт (нем. Stuttgart) – город, административный центр земли Баден-Вюртемберг.
43
ƵUM / GEDENKEN / AN DIE / OPFER DES / ARMENISCHEN / VOLKES
44
ՍԲ ԷՋՄԻԱԾԻՆ
45
Ի ՅԻՇԱՏԱԿ / ՀԱՅՈՑ / ՄԵԾ / ԵՂԵՌՆԻ / ԶՈՀԵՐՈԻՆ
46
26.4.1987 / Dieses Denkmal wurde errichtet / vom Rat der Armenisch-Apostolischen / Kirche Baden-Würtemberg e. V.
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58.

лагерь

Функерказерн
[12, с 50]

лагерь «Функерказерн»
для армянских
перемещенных лиц и
беженцев в Германии,
Stuttgart

59.

кладбище

армянскoe
[12, с 54-55]

армянская часть
центрального кладбища,
Stuttgart

XX в.

мамориальная доска

о
принудительном
привлечении на
работу более
двухсот армян во
время войны47
[12, с 47]

Установлена под
автомобильным мостом,
Stuttgart

16.06.1999

хачкар

В память
Герхарду
Майеру
[5, с. 46]

60.

61.

62.

лапидарная
надпись

Билингва на
немецком49 и
армянском50
языках

63.

церковь

Св. Креста

64.

капелла

Св. Аурелиуса

65.

усыпальница

Св. Аурелиуса

66.

монастырь

Аурелианский

67.

церковь

Св. Аурелиуса

Установлен на дороге
ведущей к церкви Св.
Марии,
Rauchbeinstraße,
73525 Schwäbisch
Gmünd48
Находится на лицевой
строне постамента
хачкара,
Там же

Lerchenberger Str. 48,
D-73035 Göppingen51
Tel.: +49 (07162) 46 12 85

Hirsau 52
Находилась в капелле
Св. Аурелиуса,
Там же
Aureliuskloster, или
Kloster St. Aurelius
Hirsau

Aureliuskirche,
Hirsau

47

1945

2010

Аренда с
1983
Выкупл. у
евангелистской
ц. в 2018
830
Перезахоронен
14.09.830
IX в.
Заброшен
к 1000 г.

не сохранилась
не сохранилась
не сохранился

1059

AUF DEM CELÄNDE DES HEUTIGEN / CROSSMARKTES WAREN VON 1944 BIS 1945 / MEHR ALS 200
ZWANGSARBEITERINNEN / UND ZWANGSARBEITER AUS / ARMENIEN UNTERGEBRACHT. / 16 JUNE 1999 / AUS
ANLÄSSLICH DES 28. DEUTSCHEN EVANGELISCHEN / KIRCHENTAGES IN STUTTGART (пер. На территории нынешнего Центрального
рынка (Гросмаркта) с 1944 по 1945 гг. были размещены более 200 рабочих из Армении, привлеченных к принудительному
труду. (Установлена) 16 июня 1999 г. по случаю 28-го немецкого церковного евангелического съезда в Штутгарте).
48
Швебиш-Гмюнд (нем. Schwäbisch Gmünd) – город в составe района Восточный Альб (нем. Ostalbkreis)
административного округа Штутгарт в земле Баден-Вюртемберг.
49
IN DANKBARKEIT FÜR / GERHARD MAIER / VOM ARMENISCHEN VOLK
50
ԳԵՐՀԱՐԴ ՄԱՅԵՐԻՆ՝ / ԵՐԱԽՏԱՊԱՐՏ ՀԱՅ / ԺՈՂՈՎՐԴԻՑ
51
Гёппинген (нем. Göppingen) – городок, административный центр одноимённого правительственного округа, часть административного района Штутгарт в земле Баден-Вюртемберг.
52
Хиршау (нем. Hirsau) – маленькая деревня в районе Кальв (нем. Calw) административного округа Карлсруэ (нем.
Karlsruhe) в земле Баден-Вюртемберг. С 1975 г. считается районом города Кальв, отстоя от него к северу на 2 км.
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68.

улица

Аурелиуса

Aureliusplatz,
Hirsau
Протяженность: 220 м

69.

70.

71.

72.

73.

74.

Св. Аурелиуса

Aureliusplatz 1,
75365 Calw,

рака

С мощами св.
Аурелиуса
[5, с. 48]

Reliquienschrein,
Находится в церкви
Св. Аурелиуса в правом
боковом нефе, на низком
каменном постаменте с
бронзовой пластиной,
Там же

1956

лапидарная
надпись

Многострочная
на немецком
языке по
периметру раки53
и на бронзовой
пластине54

Находится на раке с
мощами и на ее
постаменте,
Там же

1956

церковь

витраж

крышка
саркофага

лапидарная
надпись

Св. Аурелиуса

Находился в капелле
Св. Девы Марии
монастыря
Свв. Петра и Павла.
Ныне хранится в замке
Альтсхаузен,
Hirsau

Св. Аурелиуса
[5, с. 49]

Прислонена к стене
справа от южного входа в
капеллу Св. Девы Марии
монастыря
Свв. Петра и Павла,
Hirsau

Эпиграфия на
немецком
языке55

XV в.
Рест. 1956

Ок. 1487

XVI в.

Находится по периметру
надгробной плиты,
Там же

53

В переводе с немецкого: «Кто же верный и благоразумный раб, которого господин его поставил над слугами своими,
чтобы давать им пищу вовремя?» и «Блажен тот раб, которого господин его, придя, найдет поступающим так» [11, с.
57-58].
54
В переводе с немецкого: «Аурелиус, епископ в Армении, умер в Милане в 475 г. Епископ Ноттинг Верчеллийский перенес
останки в Хирсау в 830 г. Почитаем в качестве заступника христианского народа в болезни и нужде. Возвращение святых
мощей из Цвифальтена в Хирсау в благостном году 1956, 15 сентября аббатом Вильфредом OSB (Ordo Sancti Benedicti –
Орден Св. Бенедикта) Вайнгартеном» [11, с. 57].
55
В переводе с немецкого: «В блаженный год 830 почитаемое тело светлого предстоятеля Аурелиуса было перенесено из
Италии в Хирсау и там же было принято и утвердилось» [11, с. 67].
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75.

алтарь

Св. Аурелиуса56

Находятся в
кафедральном соборе
Св. Девы Марии,
Münster Zwiefalten,

Zwiefalten57

76.

77.

мощи

скульптура

80.

81.

Св. Аурелиуса

Копия фрагмента амвона первой
церкви
Св. Аурелиуса в
Хирсау

78.

79.

Череп Св.
Аурелиуса

церковь

Св. Власия

церковь

Евангелическая
городская
Св. Власия

алтарь

Створчатый
пятичастный
(На второй и
пятой частях
изображен
Св. Власий)

Находятся в алтаре
Св. Аурелиуса
кафедрального собора
Св. Девы Марии,
Там же

Находилась на правом
карнизе соборного фасада.
Ныне оригинал спущен в
притвора собора Св. Девы
Марии, а на открытом
воздухе выставлена копия,
Там же

1753

Находятся в
прицерковном музее,
Там же

Evangelischen Kirche Sankt
Blasius,
Klosterhof 10,
Nellingen
73760 Ostfildern58

Осн. 1220

Evangelischen Stadtkirche
Sankt Blasius,
Kirchplatz 1,
73441 Bopfingen59

Ок. 1100

Flügelaltar
В евангелической
городской церкви
Св. Власия,
Там же

56

1452

Один из 17 алтарей
Цвифальтен (нем. Zwiefalten) – коммуна (состоящая из 9 сельских округов) в составе района Ройтлинген (нем.
Reutlingen) административного округа Тюбинген (нем. Regierungsbezirk Tübingen), в земле Баден-Вюртемберг.
58
Остфилдерн (нем. Ostfildern) – город в районе Эсслинген (нем. Esslingen) административного округа Штутгарт, в земле
Баден-Вюртемберг
59
Бопфинген (нем. Bopfingen) – город в районе Восточный Альб (нем. Ostalbkreis) административного округа Штутгарт, в
земле Баден-Вюртемберг
57

75

82.

ойконим
город

Св. Власия

Sankt Blasien60

83.

монастырь

Св. Власия

Fürstabt-Gerbert-Straße 16,
79837 St. Blasien

Xв

84.

собор

Св. Власия

Dom St. Blasien
Fürstabt-Gerbert-Straße 16,
79837 St. Blasien

1783

85.

фонтан с
памятником

Св. Власия

Blasiusbrunnen
Установлен перед входом
в собор Св. Власия,
Domplatz,
St. Blasien

86.

скульптура

Св. Власия
[5, с. 50]

Установлена на столбе в
фонтане Св. Власия,
Там же

Св. Власия

Kolleg St. Blasien.
Находится рядом с
собором Св. Власия,
Fürstabt-Gerbert-Straße 14,
79837 St. Blasien

87.

колледж

47°45′43″ с. ш.
8°07′42″ в. д.

1714

Kreismuseum St. Blasien.
Находится рядом с
собором Св. Власия,
Am Kurgarten 1-3,
79837 St. Blasien

88.

здание

Окружной музей
Св. Власия

89.

церковь

Св. Власия

Pfarrkirche St. Blasius,
Pochgasse/Kirchplatz,
79108 Freiburg61

90.

церковь

Св. Власия

Pfarrkirche St. Blasius,
Biberach62

1958

60

Санкт-Блазиен (нем. St. Blasien) – небольшой городок в составe района Вальдсхут (нем. Waldshut) административного
округа Фрайбург (нем. Regierungsbezirk Freiburg) в земле Баден-Вюртемберг

61

62
Биберах (нем. Biberach) – коммуна в составе района Ортенау (нем. Ortenau) административного окруа Фрайбург (нем.
Freiburg) в земле Баден-Вюртемберг.
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NW – Nordrhein-Westfalen63
Kirche St. Lambertus,
Stiftspl. 1,
40213 Düsseldorf 64
Находится в 8-угольном
мартириуме пристроенном
с западной стороны в
церкви Св. Пантелеймона
Am Pantaleonsberg 8,
50676
Altstadt-Süd, Köln

91.

мощи

Св. Серватия

92.

саркофаг

императрицы
Феофано65
[4, с. 36]

мозаика

портрет
императрицы
Феофано

Находится на стене
церкви Св. Пантелеймона
рядом с саркофагом
императрицы Феофано,
Там же

кафедральная церковь

Св. Саак-Месроп

Diözese der Armenischen
Kirche in Deutschland,
Allensteiner Str. 5,
D-50735
Niehl-Süd, Köln66
Tel.: +49 (0221) 71 26 223
https://dakd.de/

Купл. 1990
Рест. 1997
Осв.
24.01.1998

мемориальная доска

Памятная
билингва на
армянском67 и
немецком68
языках

Установлена над входом в
церковь,
Там же

1998

93.

94.

95.

63

С VIII в.

991

Северный Рейн-Вестфалия (нем. Land Nordrhein-Westfalen, англ. North Rhine-Westphalia) – земля в Германии. Столица –
город Дюссельдорф.
64
Дюссельдорф (нем. Düsseldorf, н.-нем. Düsseldörp) – город в Рейнско-Рурском регионе, административный центр
федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия
65
Феофано Склераина (греч. Θεοφανώ Σκλήραινα, лат. Theophanu) (ок. 960 – 15.06. 991) – императрица Священной
Римской империи, жена императора Оттона II Рыжего. По некоторым источникам считается, что Феофано дочь императора
Византии (либо Константина VII Багрянородного, либо Романа II). Согласно анналам Монте-Кассино Феофано племянница
императора Иоанна I Цимисхия (греч. Ιωάννης «Τσιμισκής» Κουρκούας; арм. Հովհաննես Ա Չմշկիկ).
66
Кёльн (нем. Köln, рип. Kölle, англ. Cologne) – город, административный центр одноимённого правительственного округа
в земле Северный Рейн-Вестфалия.
67
Ս. ՍԱՀԱԿ-ՄԵՍՐՈՊ ՀԱՅ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻ / ՍՏԱՆՁՆՈՒՄ՝ 1990, ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՈՃՈՎ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ՝ 1997 /
ՕԾՈՒՄ՝ 24.01.1998, ՁԵՌԱՄԲ՝ / Ն.Ս.Օ. Տ.Տ. ԳԱՐԵԳԻՆ Ա ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ / ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻՆ ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ, /
ՅԱՌԱՋՆՈՐԴՈՒԹԵԱՆ՝ / Տ. ԳԱՐԵԳԻՆ ԱՐՔԵՊՍ. ՊԵՔՃԵԱՆԻ
68
ST. SANAK-MESROP ARMEISCH-/APOSTOLISCHE KIRCHE / ÜBERNAHME: 1990, RESTAURIERUNG: 1997 / WEIHE AM
24.01.1998, DURCH / S. H. KAREKIN I. SARKISSIAN / KATHOLIKOS ALLER ARMENIER / IN DER AMTSZEIT DES PRIMAS /
ERZBISCHOF KAREKIN BEKDJIAN

77

96.

барельеф

Св. Саака

Находится слева от
алтаря,
Там же

1997

97.

барельеф

Св. Месропа

Находится справа от
алтаря,
Там же

1997

98.

купель

Находится в нише слева
от алтаря,
Там же

здание

Находится рядом с
церковью
Св. Саак-Месроп,
Köln

99.

100. хачкар

лапидарная
101.
надпись

69

пасторат
памяти святых
новомучеников
геноцида армян
1915 года в
Османской
империи

Установлен в армянской
(сев-вост) части кладбищa
Friedhof Brück,
Lehmbacher Weg,
51109 Köln

Пятистрочная на
немецком69
языке

Находится на лицевой
стороне постамента
хачкара,
Там же

1990

18.11.2017

IN GEDENKEN / AN DIE OPFER / DES VÖLKERMORDES / AN DEM ARMENIERN / 1915-1916
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памяти геноцида
армян 1915 года
в Османской
империи70

Установлен на левом
берегу Рейна около моста
Гогенцоллернов, перед
статуей кайзера
Вильгельма II,
Altstadt-Nord, Köln

лапидарные
103.
надписи

на армянском71,
английском,
немецком72,
турецком73 и
английском74
языках

Находятся на ребрах
мемориала и на
основании,
Там же

104. церковь

Святого
Серватия

102. мемориал

105. алтарь

Св. Серватия

Pfarrkirche Sankt Servatius,
Kirchpl. 3,
53721 Siegburg75

Уст.
15.04.2018
Демонт.
06.05.2022

Уп. 1073
Перестр.
1169

Находится в северном
хоре церкви Святого
Серватия,
Там же

70

Авторы кельнские скульпторы Штефан Кайзер (нем. Stefan Kaiser) и Макс Шольц (нем. Max Scholz).
ԱՅՍ / ՑԱՒԸ ԿԸ / ՎԵՐԱԲԵՐԻ / ԲՈՒՈՐԻՍ / Ա Աշխարհամարտի / ընթացքին, 1915-1918 / թուականներու միջեւ, /
ներկայիս Թուրքիոյ մէջ աւելի / քան մէկ միլիոն հայ կիներ, / տղամարդիկ եւ երեխաներ իրենց / տուներէն տեղահանուեցան,
/ աքսորուեցան եւ սպանուեցան։ / Օսմանեան կայսրութիւնը եւ / Վիլհէլմ Բ կայսրի ղեկավարութեան / ներքոյ պատերազմին
մէջ ներգրաւուած / գերմանական սպաները կը կրեն / հայ բնակչութեան նկատմամբ / իրագործուած այս ցեղասպանութեան
/ պատասխանատուութիւնը։ / Միմիայն փոքրամասնութիւններու նուաստացման / նկատմամբ անարգանքը եւ նաեւ
ըմբռնումը, որ / մարդիկ իրար նկատմամբ չեն կրնար ուենալ / կրօնական, ազգային կամ ցեղային գերազանցութիւն, / կրնան
կանխել նման յանցագործութուններ։
72
DIESER / SCHMERZ / BETRIFFT / UNS ALLE / Während des 1. Weltkrieges / -zwischen 1915 und 1918 - / wurden in der
heutigen Türkei / über eine Millionen armenische / Frauen, Männer und Kinder aus / ihren Häusern vertrieben, deportiert / und
ermordet. Das Osmanische / Reich und die beteiligten deutschen / Offiziere unter Führung Kaiser / Wilhelm II. tragen die
Verantwortung für / diesen Völkermord an der armenischen / Bevölkerung. / Nur eine entscheidende Ächtung der / Entwürdigung
von Minderheiten und die / Einsicht, dass es weder relegiösen, nationale / noch ethnische Überlegenheit zwischen den / Menschen
gibt, kann solche Verbrechen verhindern.
73
BU ACI / HEPIMIZIN / ACISIDIR / 1915-1918 yillarinda / Birinai Dünya Savaşi / sirasinda, bugünkü Türkiye / toplklarinda bir
milyon / Ermeni кadin, erkek ve çocuk / evlerinden alinarak tehcir edildi / ve katledildi Ermeni halkina / yönelik bu soykinmin
sorumluluğu, / Osman Imparatorluğu ve onun / suç ortaği olan Alman Imparatoru / II. Wilhelm emrindeki Alman subaylaridir. /
Ancak azinliklarin asağilanmasinin kati / suretle kinanmas ve insanlar arasinda / dinsel, ulusal veyal etnik bir üstünlük / olmadiği
analyişi, bu tür suçlari önleyebilir.
74
THIS PAIN / AFFECTS US ALL / During the First World War between / 1915 and 1918 – more …… one million / Armenian
women, men and children were / expelled from their homes, deported and / murdered in present-day Turkey. The Ottoman / Empire
and allied German generals under the / command of Emperor Wilhelm II, were responsible for / Genocide of the Armenian people. /
………es can only be prey….ed by steadfastly rejecting the / ……………..of minorities a…y acknowledging the no religion, /
……………………city is superior to another.
75
Зигбург (нем. Siegburg, рип. Sieburch) – город, административный центр земельного округа Рейн-Зиг (нем. Rhein-Sieg), в
административном округе Кёльн в земле Северный Рейн-Вестфалия
71

79

106. памятник

Гимн миру
«Пульсар»
(автор Альберт
Варданян)
[4, с. 34]

Установлен во дворе
церкви Christuskirche Kirche der Kulturen,
Platz des europäischen
Versprechens 1,
44787 Bochum76

19.11.2006

Detmolder str.,
Exter 77

107. хачкар

NI – Niedersachsen78

108. надгробие

Фридрих Карл
Андреас
Багратуни

Находится на городском
кладбище,
Göttingen Stadtfriedhof,
Göttingen79

76

4.10.1930

Бохум (нем. Bochum, н.-нем. Baukem) - город в Германии, один из четырёх центров Рурского региона в земле Северный
Рейн-Вестфалия
77
Экстер (нем. Exter) – пригород города Флото (нем. Vlotho) в районе Херфорд (нем. Herford). Подчинён административному округу Детмольд в землe Северный Рейн-Вестфалия.
78
Нижняя Саксония (нем. Niedersachsen, н.-нем. Neddersassen, англ. Lower Saxony) – земля Германии. Столица – город
Ганновер.
79
Гёттинген (нем. Göttingen, н.-нем. Chöttingen) – университетский город на юге земли Нижняя Саксония.
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109. хачкар

В память о
жертвах
геноцида армян
в Турции
[4, с. 36]

Установлен у стены
евангелистской церкви Св.
Братьев Ульрих,
St.Ulrici-Brüdern,
Schützenstraße 21a,
38100 Braunschweig80

4.05.2005

Памятная на
армянском81
языке

Находится на тыльной
стороне хачкара,
Там же

Билингва82 на
армянском и
немецком языках

Установлена рядом с
хачкаром на бетонной
подставке,
Там же

2005

Пояснительная
на немецком83
языке

Установлена рядом с
хачкаром на бетонной
подставке рядом с
предыдущей,
Там же

2005

113. церковь

Св. Власия

St. Blasius kirche,
Ziegelstraße 16
34346 Hann. Münden84

XIII в

114. хачкар

В память о
жертвах
геноцида армян
в Турции

Установлен на
центральной площади
Leer 85

лапидарная
115.
надпись

Билингва86 на
армянском и
немецком языках

Находится на лицевой
стороне постамента
хачкара,
Там же

Армянский
алфавит

Находится на тыльной
стороне хачкара,
Там же

110.

лапидарная
надпись

мемориаль111.
ная доска

112.

116.

мемориальная доска

лапидарная
надпись

80

10.10.2015

Брауншвейг, Брауншвайг (нем. Braunschweig, н.-нем. Bronswiek, Brunswiek, Brönswiek) – крупный город в Северной
Германии на юго-востоке федеральной земли Нижняя Саксония.
81
Ա. ՓԱՆՈՍՅԱՆ / 2005 թ.
82
Հայկական Մեծ Եղեռնի 90-ամեակի / առիթով, 1.500.000 զոհերուն / յիշատակին նուիրուած / 24. April 1915 – 24. April
2005 / Zum 90. Jahrestag des Völkermordes an den / Armeniern im Osmanischen Reich gedenken / wir der 1.500.000 ermordeten
Armenier
83
Der KHATCHKAR gehört zu den ältesten Formen der armenischen / Kunst. Wie kaum eine andere künstlerische Ausdruckform
verkörpert / er eine Synthese von Bild, Schrift, Skulptur und Architektur. Für die / Armenier symbolisieren die Khatchkars ihre
kulturelle Verwurzelung. / So lesen wir im Namen und in der Form des Kreuzes die Interpretation / des christlichen Glaubens als eine
Djsnk-und Lebensform. // Die Khatchkarkunst-ist seit der frühchristlichen Zelt (305 n. Chr.) / in der armenischen Kulturlandschaft
präsent. Sie wurde als / künstlerische Gattung in jeder kulturellen Epoche weiter entwickelt / und markiert Spuren der armenischen
Gemeinschaften. Jeder / Khatchkar ist ein Unikat. Die eingearbeiteten Symbole repräsentieren / Leben, Fruchtbarkeit. Fortdauer.
Menschlichkeit und Liebe.
84
Мюнден (нем. Hann. Münden) – город и самостоятельная община в районе Гёттинген (нем. Göttingen, н.-нем. Chöttingen),
в земле Нижняя Саксония.
85
Лер (нем. и н.-нем. Leer, в.-фриз. Lier) – город в земле Нижняя Саксония.
86
ՀԱՅՈՑ ՄԵԾ ԵՂԵՌՆ / 1915 / GENOZID IM OSMANISCHEN REICH / ZUM GEDENKEN AN 1,5 MILLIONEN /
armenische Opfer

81

HE – Hessen 87

117. захоронения

118. надгробие
119. надгробие

Представителей
армянских родов
Барсегов Никита
Иванович
[17, с. 28]
Бознарджан
Маргарита
[17, с. 33]

Находятся на кладбище
Русский некрополь
Friedhof Wiesbaden
(Russischer)
Christian-Spielmann-Weg 2,
65193 Wiesbaden88
Находится в Русском
некрополе,
Там же
Находится в Русском
некрополе,
Там же

120. холм

Св. Власия
[38]

Находится между
населенных пунктов
Dorndorf, Wilsenroth и
Frickhofen,
Blasiusberg89

121. часовня

Св. Власия
[38]

Blasiuskapelle
Находится на холме
Св. Власия
Blasiusberg

122. алтарь

Св. Власия

Находится в восточной
части часовни Св. Власия
Там же

87

10.12.1921
15.09.1946

Надгробный памятник не
сохранился

Гессен (нем. Hessen) – земля в центральной части Германии. Состоит из трех административных округов (нем.
Regierungsbezirk): Дармштадт, Гиссен и Кассель, которые, в свою очередь, состоят из 21 земельного района (нем. Landkreis)
и 5 внерайонных (приравненных к районам) города (нем. Kreisfreie Stadt). Всего включает 426 общин (нем. Gemeinde) (нем.
Kreisfreie Stadt). Столица – город Висбаден.
88
Висбаден (нем. Wiesbaden, лат. Aquae Mattiacae, Aquae Mattiacorum) – внерайонный город, административный центр
федеральной земли Гессен. Город-побратим Степанаван.
89
Бласиусберг (нем. Blasiusberg) – холм в коммуне Дорнбург (нем. Gemeinde Dornburg) района Лимбург-Вайльбург (нем.
Limburg-Weilburg) административного округа Гисен (нем. Gießen) земли Гессен.
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HB – Freie Hansestadt Bremen90
123. хачкар

В память о
жертвах
геноцида армян
в Турции
[4, с. 35]

Установлен на углу
Gustav-Deetjen-Allee /
Parkstraße,
28000 Bremen91
24.04.2005

124.

лапидарная
надпись

мемориаль125.
ная доска

126.

мемориальная доска

Памятная на
армянском92
языке

Находится на тыльной
стороне хачкара,
Там же

Билингва93 на
армянском и
немецком языках

Установлена рядом с
хачкаром на бетонной
подставке,
Там же

2005

Пояснительная
на немецком94
языке

Установлена рядом с
хачкаром на бетонной
подставке рядом с
предыдущей,
Там же

2005

90

Вольный ганзейский город Бремен (нем. Freie Hansestadt Bremen) – земля в Германии, состоящая из двух городов –
Бремена и Бремерхафена, разделённых территорией земли – Нижней Саксонии, которые состоят из городских районов
(нем. Stadtbezirke), городских кварталов (нем. Stadtteile) и городских микрорайонов (нем. Ortsteile).
91
Бремен (нем. Bremen) – город в составе земли Бремен.
92
Ա. ՓԱՆՈՍՅԱՆ / 2005 թ.
93
Հայկական Մեծ Եղեռնի 90-ամեակի / առիթով, 1.500.000 զոհերուն / յիշատակին նուիրուած / 24 April 1915 / 24 April 2005
/ Zum 90. Jahrestag des Völkermordes an den / Armeniern im Osmanischen Reich gedenken / wir der 1500 000 ermordeten
Armenier
94
Der KHATCHKAR gehört zu den ältesten Formen der armenischen / Kunst. Wie kaum eine andere künstlerische Ausdruckform
verkörpert / er eine Synthese von Bild, Schrift, Skulptur und Architektur. Für die / Armenier symbolisieren die Khatchkars ihre
kulturelle Verwurzelung. / So lesen wir im Namen und in der Form des Kreuzes die Interpretation / des christlichen Glaubens als eine
Djsnk-und Lebensform. // Die Khatchkarkunst-ist seit der frühchristlichen Zelt (305 n. Chr.) / in der armenischen Kulturlandschaft
präsent. Sie wurde als / künstlerische Gattung in jeder kulturellen Epoche weiter entwickelt / und markiert Spuren der armenischen
Gemeinschaften. Jeder / Khatchkar ist ein Unikat. Die eingearbeiteten Symbole repräsentieren / Leben, Fruchtbarkeit. Fortdauer.
Menschlichkeit und Liebe.
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SH – Schleswig-Holstein95

127. картина

Св. Власий,
автор Ганс
Мемлинг (нем.
Hans Memling)

Находится в левом краю
пятичастного алтаря (нем.
Greveraden-Altar Retabel)
ныне хранящегося в
Museumsquartier St. Annen
Lübeck96

1491

Условные сокращения: str. (Straße) – улица
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Шлезвиг-Гольштейн (нем. Schleswig-Holstein, н.-нем. Sleswig-Holsteen) – земля в Германии, состоящая из 11 районов
(нем. Landkreis) и 4 внерайонных (приравненных к районам) города. Столица – город Киль (нем. Kiel).
96
Любек (нем. Lübeck) – внерайонный город в земле Шлезвиг-Гольштейн.
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Գրառումներ մադհվաների ուխտագնացության վերաբերյալ
Ղարիբյան Վահե Կ.
Ասպիրանտ, Արևելագիտության ինստիտուտ, Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարան (Երևան, ՀՀ)
gharibyan.vahe@rau.am
Ամփոփագիր. Հանդիսանալով վայշնավական ավանդույթի անբաժանելի մաս՝ ուխտագնացությունը, կարևոր
դեր ունի վայշնավների կրոնական կյանքում, այդ թվում նաև մադհվաների համար։ Մադհվաները
հինդուիստական բրահմանական համայնքներ են, ովքեր հետևում են Մադհվաչարայի Դվաիտա Վեդանտա
դպրոցին (նաև հայտնի է որպես Տատվավադա)։ Նրանց կրոնական կյանքում ուխտագնացությունը
նշանավորովում է որպես առանցքային հոգևոր պրակտիկա, որին հետևում են բոլոր մադհվաները անկախ
իրենց կրոնական աստիճանից և կարգավիճակից։ Մեծ կրոնական տոների ժամանակ առավելապես ընդգծվում
է ուխտագնացության նշանակությունը, քանի որ դրանք բացառիկ հնարավորություն են մադհվաների և
հինդուզիմի մյուս հետևորդների համար այցելել սուրբ վայրեր, ձեռք բերել նոր հոգևոր գիտելիքներ, կատարել
սահմանված ծեսերը և շփվել հոգևոր դասի հետ։ Պարյայա ծիսակատարությունից առաջ սվամիները
(մադհվաների կրոնական առաջնորդները) կատարում են ուխտագնացություն այնպիսի սուրբ վայրեր, ինչպիսիք
են Դվարական, Մաթուրա-Վրինդավանը, Հարիդվարը, Ռիշիկեշը, Բադրինաթը, Տիրուպատին և այլն: Մադհվա
բրահմանները իրենց կրոնական ծառայությունը և երկրպագությունը կատարում են տարբեր հինդուիստական
տաճարներում, որոնցից ամենհայտնին Ուդուպիի Շրի Կրիշնայի տաճարն է։ Մադհվաների կրոնական
ավանդույթում ձևաևվորևված ուխտագնացության մշակույթը ժամանակի ընթացում դարձել է վայշնավական
ավանդույթի նշանակալի բաղկացուցիչներից մեկը։ Այս աշխատանքում վերլուծվում է ուխտագնացության դերը
և նշանակությունը մադհվաների ավանդույթում։
Հանգուցաբառեր՝ վայշնավականություն, մադհվաներ, ուխտագնացություն, Ուդուպի, Շրի Կրիշնայի տաճար,
պուջա։

Заметки о паломничестве мадхвов
Гарибян Ваге К.
Аспирант, Институт востоковедения,
Российско-Армянский (Славянский)Университет (Ереван, РА)
gharibyan.vahe@rau.am
Аннотация: Будучи важным элементом традиции вайшнавизма, паломничество является неотъемлемой частью
религиозной жизни вайшнавов и одним из важнейших сегментов их религиозной практики. Для мадхвов,
общин индуистских браминов-последователей школы Двайта Веданты (также известной как Таттвавада)
Мадхвачарьи, важность паломничества подчеркивается как писаниями, так и устной религиозной традицией.
Религиозные праздники предполагают различные виды паломничества, каждое из которых имеет свои
особенности. Так, например, перед праздником Парьяя, свами (религиозные лидеры) мадхвов посещают такие
святые места, как Дварака, Матхура-Вриндаван, Харидвар, Ришикеш, Бадринатх, Тирупати и др. Помимо
исполнения соответствующих ритуалов как способ получения духовных знаний, паломники используют
возможность встретиться с известными духовными учителями и аскетами. В рамках паломничества мадхвабрамины завершают ритуальную часть в различных индуистских храмах (храм Шри Кришны в Удупи является
одним из наиболее популярным). Особый формат паломничества, возникший в рамках религиозной традиции
мадхвов, стал важной частью вайшнавизма в целом. В данной работе анализируются ниша и роль
паломничества в традиции мадхвов, его особенности и специфические черты в современных сообществах.
Ключевые слова: вайшнавизм, мадхвы, паломничество, Удупи, храм Шри Кришны, пуджа.

The role of pilgrimage (Sanskrit: तीथर्यात्रा,
tīrtha-yātrā) is very significant in all the Hindu
communities, and in the communities of the
Mādhvas in particular. The Mādhvas, a specific
community of the Hindu brahmins, follow the

Dvaita Vedanta school (also known as Tattvavāda)
of Madhvacharya [5]. The religious center of
Mādhvas is Udupi, where Astha Mathas of Udupi
(eight monastery centers) are located. The religious
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traditions and spiritual practices of the Mādhvas
constitute an important part of Vaishnavism in general.
For the Mādhvas, pilgrimage is an essential
element of the religious life. Through the whol history
of the community, the Mādhva spiritual leaders have
made pilgrimages to various holy centers of India.
The biography of Sri Madhvacharya “Madhva
Vijaya” (“The story of the victory of Madhva”) written
by Sri Narayana Panditacharya, the son of Trivikrama
Panditacharya (a direct disciple of Madhvacharya),
tells about Acharya's pilgrimage to Badrinath [5, p.
612].
The tradition has preserved information about
pilgrimages of some prominent Madhva leaders, such
as Padmanabha Tirtha, Vadiraja Tirtha, Ragavendra
Tirtha, to various shrines and temples of India. The
Tirtha Prabhandha, one of the main Sanskrit works by
the 16th century Dvaita philosopher and saint Sri
Vadiraja Swamy, mentions the Hindu temples and
shirnes visited by Vadiraja Tirtha (c.1480–c.1600), a
Dvaita philosopher, poet, traveller and mystic, during
his grand tour through India [5, p. 430].
Ragavendra Tirtha (c.1595 – 23 July 1671), a
Hindu scholar, theologian and saint, made a pilgrimage
tour to several holy places including Rameshwaram,
Ramnad, Srirangam and Mathura. [5, pp. 483-484].
Padmanabha Tirtha, a 14-century Dvaita
philosopher, scholar and the disciple of Madhvacharya
made pilgrimages to Tirupati, Trivandrum,
Manjeshvar, Udupi, Basrur, Bhatkal, Gokarna [5, p.
606].
Nowadays, the tradition of pilgrimage is striсtly
ibserved among the swamins1 (sannyasins2 of Ashtha
Mathas), especially during the period of the Paryaya, a
religious ritual which takes place every alternate year,
the worship ceremony being performed in Sri Krishna
Matha of Udupi. Approximately four to five months
before the Paryaya ceremony, the swamin, who is
going to become the next “paryaya swamiji” 3 makes a
pilgrimage tour to various shrines and holy cities all
over India. This process is called “Paryaya purva
sancharaya” (“the pilgrimage before the Paryaya'') [4,
pp. 33-36].
The swami visits the following holy centers:
Dvaraka, Mathura-Vrindavan, Haridvar, Hrshikesh,
Badrinath, Prayagaya, Kashi, Gaya, Puri, Tirupat [3,
pp. 259-260].
The tradition of pilgrimage in the Mādhvas
religious life is inherited from the medieval period and

transferred as an essential part of their community and
family life. Having been practiced through centuries,
the Mādhva tradition of pilgrimage has been
organically integrated into the general Vaishnava
tradition, mostly because the Mādhvas represent one of
the main schools of the Vaishnava branch within the
Hinduism.
The practice of pilgrimage has various important
components for all the devotees of Vaishnavism and
approached as opportunity to obtain good karma
(punya)4, among those components are various
worship rituals (puja), Vedic sacrifice rite (yajna), and
communication with spiritual leaders and temple
servants.
The daily worship ritual or puja is particularly
important for all the Mādhvas, especially for the
brahmins. The puja rituals dedicated to Sri Vishnu,
aim at the demonstration the supremacy of Sri Vishnu
and the hierarchical essence of the universe. The
practice of puja is supposed to bring the merits of
karma or punya for performers [7, p. 38].
Pilgrimage, too, is seen as a way of obtaining
good karma and various spiritual benefits, as well as
achieveing the moksha (liberation), the idea of the
latter as the main goal of spiritual life, has been
extensibly discussed in the Madhva’s philosophy (see
in detail 6).
During the pilgrimage, the pandits5 help pilgrims
by performing various rituals, thus giving them an
opportunity to be integrated into the religious
procedures. The role of the pandits,which has been
considered as crucial since the Vedic times, is now
particularly emphasized in the religious community of
the Mādhvas of Udupi. Apart from performing
relevant rituals, the pandits of the Mādhva community
are in constant contact with their followers and
disciples and guide them giving special religious
assignments.
Pilgrimage to holy rivers is another important
elements marking the devotees of all the Vaishnava
schools and traditions. Expressing their devotion to
Vishnu, the Mādhva pilgrims go to the rivers of
Narmada, Yamuna, Ganges, Krishna, Kaveri [3, p.
260].
The city of Udupi, Karnataka, the home to the
main Mādhva community, is naturally considered the
principal center of pilgrimage for all the Mādhvas as
well as other Vaishnavas living all over India. The
three famous temples of Udupi Sri Krishna (see pic. 1),
Sri Chandramouleshwara (see pic. 2)
and Sri
Ananteshwara and eight monastic centers next to them
(Astha Mathas of Udupi) are considered the main
goals of the pilgrimage to the city.

Swami (Sanskrit
वामी svāmī, “master”) – a
religious ascetic or holy person (see the relevant article in
[13.1]).
2
Sannyasi – in Hinduism, a religious ascetic who has
renounced the world by performing his own funeral and
abandoning all claims to social or family standing (see the
relevant article in [13.2].
3
Paryaya swamiji is the reliogious leader of the matha
(monastic center), who is in charge of worship and
administration of Shri Krishna Matha (Krishna temple) [4, pp.
33-36].
1

4

Karma (lit. “action, work, deed”) – in Hinduism, the sum of a
person's actions in this and previous states of existence, viewed
as deciding their fate in future existences. Punya (lit. ‘that
which purifies’) refers to the fruit of any good or meritorious
action (see the relevant article in [14]).
5
Pandit, Hindu Priest (see the relevant article in [15]).
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and other worshipping rituals, as well sa to meet
famous ascetics, pandits.
Taking prasada7 is another significant element
in the religious life of the Mādhvas (see pic. 3).
Public feeding is the responsibility of the
present paraya swami who is in charge of Krishna
matha [4, p. 64]. I particularly paid attention to the
rituals of taking prasada in the above mentioned
three temples of Udupi during my fieldwork. A
huge number of people visit a special big hall,
where the prasada is served to them. The prasada
food is cooked in abundance, so that the pilgrims
had the opportunity to eat it as much as they want.
In the big hall near Sri Krishna temple the swamis
and eminent pandits read a sermon and deliver
lectures for pilgrims and devotees gathered there.
The main topics of the lectures are commentaries of
religious texts, such as Mahabharata, Bhagavad
Gita, Ramayana, the Puranas and the commentaries
of Madhvacharya’s works. In Udupi, temples can be
accessed by anyone following internal regulations,
especially on religious holidays when men need to
wear the dhoti8.
The Paryaya festival is the most convenient
period for pilgrims to visit Udupi and participate in
all the celebrations taking place in temples and
streets of the city (see pic. 4); the festival, being a
great occasion for all the Hindus, demonstrates the
living spiritual tradition of the Mādhvas [see 1].
Among other religious festivals celebrated by
the Mādhvas in Udupi are the following: Narasimha
Jayanti9, Maha Shivaratri10, Dipavali11, Navaratri12
etc.[3, pp 221-252].
The Paryaya festival of 2022 was celebrated by
the Mādhvas in a very magnificent way [8]. Today
the devotees and tourists can be informed about the
details of the spiritual and ritualistic life in Udupi
through the Ashtha Matha’s social media pages [17;
18; 19] what proves that the Mādhva community is
becoming more open. The Mādhva festivals attract
more participants every year, including those from

pic. 1, Sri Krishna temple, Udupi [9]

pic. 2, Sri Ananteshwara temple, Udupi [10]

of a deity (especially in image form), revered person, or sacred
object (see the relevant article in [13.3]).
7
Prasada (Sanskrit: प्रसाद Prasāda “favour” or “grace”) –
in Hinduism, food and water offered to a deity during a worship
rite (puja) (see the relevant article in [13.4]).
8
Dhoti – long loincloth traditionally worn in southern Asia by
Hindu men (see the relevant article in [13.5]).
9
Narasimha Jayanti – the Incarnation day of the Lord
(Vishnu) as Narasimha, the fourth of the daśāvatāras [3, p. 223].
10
Maha Shivaratri – an important Hindu festival celebrated in
honour of god Shiva, (see the relevant article in [16]).
11
Dipavali (Diwali) – one of the major religious festivals
in Hinduism, Jainism, and Sikhism, (see the relevant article in
[13.6]).
12
Navaratri, an annual Hindu festival observed throughout
India celebrated over nine days in September-October, (see the
relevant article in [13.7]).

pic. 3, pilgrims taking prasada in Sri Krishna temple [11]

Sri Ananteshwara temple is the oldest and wellknown center of pilgrimage, spirituality and
philosophy in the region [2, p. 12]
Every day numerous pilgrims visit Sri
Krishna’s darshan6, in order to perform the pujas
Darshan(a) (Sanskrit: दशर्न Darśana “viewing”) – in Indian
philosophy and religion, particularly in Hinduism, the beholding

6
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10. “Sri Ananteshwara temple”, DevDarshan
https://devdarshanapp.com/hi/temples/ShriAnantheshwara-Temple/ChIJey3pWi7vDsRlmLINTZuNTc (accessed on 17.04.22)
11. Food and Travel, 2017
https://foodandtravelsecrets.com/why-you-would-bemad-to-miss-udupi (accessed on 15.04.22)
12. Sri
Palimaru
Matha,
2018
https://sripalimarumatha.org/news/dates-saptotsavaduring-sri-palimaru-paryaya (accessed on 19.04.22)
13. Encylopaedia Britannica
13.1. Swami
https://www.britannica.com/topic/sadhu#ref943
8, (accessed on 19.04.22)
13.2. Sannyasi
https://www.britannica.com/topic/sannyasi,
(accessed on 20.04.22)
13.3. Darshan(a)
https://www.britannica.com/topic/darshan,
(accessed on 17.04.22)
13.4. Prasada
https://www.britannica.com/topic/prasada,
(accessed on 17.04.22)
13.5. Dhoti https://www.britannica.com/topic/dhoti,
(accessed on 18.04.22)
13.6. Dipavali
https://www.britannica.com/topic/DiwaliHindu-festival) (accessed on 18.04.22)
13.7. Navaratri
https://www.britannica.com/topic/Navratri)
(accessed on 18.04.22)
14. Hindupedia,
The
Hindu
Encyclopedia,
http://www.hindupedia.com/en/Pu%E1%B9%87ya,
(accessed on 19.04.22)
15. Merriam-Webster,
https://www.merriamwebster.com/dictionary/pandit,
(accessed
on
12.04.22)
16. Yogapedia,
https://www.yogapedia.com/definition/6680/mahashivaratri (accessed on 18.04.22)
17. Sri
Ragavendra
Swamy
Mutt
https://www.facebook.com/Rayaramatha (accessed
on 11.04.22)
18. Sri
Palimaru
Matha
https://www.facebook.com/PalimaruMatha
(accessed on 11.04.22)
19. Sri
Admaru
Matha
https://www.facebook.com/adamarumatha (accessed
on 11.04.22)

other religious traditions and culturs who are
interested in the Vedic culture.
The pilgrimage tradition, which has been
developed among the Mādhvas for centuries, will
definitely preserve its niche and remain one of the
most significant elements for the Mādhvas’ spiritual
life, despite all the changes in the modern Indian
society.

pic. 4, Paryaya celebrations in Udupi, pilgrims
gathering [12]

List of used literature
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.

Gharibyan, V. K. The Paryaya Tradition among the
Mādhvas of Udupi, REGION AND THE WORLD
scientific-analytical journal, volume XII, № 3,
Yerevan , 2021.
Govindacharya, B. Udupi–A Brief History of Udupi
and Sri Krishna Mutt. Udupi, Ishavasya
Prathishthana, 2015.
Hebbar, B. N. The Sri-Krsna Temple at Udupi: The
History and Spiritual Center of the Madhvite Sect of
Hinduism. New Delhi, Bharatiya Granth Niketan,
2005.
Rao, V. Living Traditions in Contemporary Context:
The Madhva Matha of Udupi. New Delhi, Orient
Blackswan, 2002.
Sharma, B. N. K. History of the Dvaita School of
Vedanta and its Literature. Delhi, Motilal
Banarsidass, 2000.
Sharma, B. N. K. Philosophy of Śrī Madhvācārya.
Delhi, Motilal Banarsidass 2014.
Sharma, D. The Tīrtha of Udupi, Journal of
Vaishnava studies. VOl 27, NO. 1, 2018.
Glimpses of 'Paryaya 2022'. A religious ritual that
takes place every alternate year at Udupii,
https://www.facebook.com/TourismFaceOfKarnatak
a/videos/1099867290790481 (accessed on 14.04.22)
“Sri Krishna temple”, Karnataka.com, 2018
https://www.karnataka.com/udupi/udupi-shrikrishna-matha (accessed on 17.04.22)

Сдана/Հանձնվել է՝ 02.05.2022
Рецензирована/Գրախոսվել է՝ 14.05.2022
Принята/Ընդունվել է՝ 20.05.2022

90

Регион и мир, 2022, № 3

Эволюция образов дракона и змея в китайской
мифологии
Чжоу Шухань
Аспирантка, Государственная академия художеств Армении,
факультет изобразительного искусства (Ереван, РА)
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Ключевые слова: образ дракона и змея; древнекитайская мифология; множественное
происхождение; разнообразие взглядов; пять легендарных императоров Китая.
Վիշապի և օձի կերպարների էվոլյուցիան չինական դիցաբանությունում
Չժոու Շուհան
Ասպիրանտ, Հայաստանի Գեղարվեստի Պետական Ակադեմիա,
Կերպարվեստի ֆակուլտետ (Երևան, ՀՀ)
790575454@qq.com
Ամփոփագիր. Չինական դիցաբանությունը հետազոտելու համար գոյություն ունի երկու սկզբնաղբյուր:
Առաջինը՝ զուտ գրական ժառանգությունն է, երկրորդը՝ պատմական, հնագիտական և գեղարվեստական
աղբյուրները: Հենց մարդիկ են ստեղծագործում առասպելներ, որոնք՝ աշխարհն ընկալելու ներքին հեռանկար
են: Ըստ էության, առասպելի ծագումն անբաժանելի է մարդու մտածողությունից: Հետևաբար, այդ երկու
հասկացությունները կարելի է զուգակցել: Այս հոդվածում վիշապօձերի չինական առասպելական կերպարները
հիմնականում ստեղծվել են մոտավորապես մ.թ.ա. 2500-1500 թթ.: Սովորաբար նրանք ասոցացվում են
վիշապ/օձերի հետ:
Այդ կերպարները արտացոլված են հնագույն գրական հուշարձաններում և ուղղակի կապված են բարու և չարի
գաղափարի հետ:
Հիմնաբառեր՝ Վիշապի և օձի կերպարներ, հին չինական դիցաբանություն, բազմակի ծագում, տեսակետների
բազմազանություն, Չինաստանի հինգ կայսրեր:

Polyphyletic evolution and integration of Chinese mythology about the image of the dragon
and the snake
Zhou Shuhan
Aspirant at State Academy of Fine Arts of Armenia, Art History (Yerevan, RA)
790575454@qq.com
Annotation: There are two positions in the studies of Chinese mythology. The first is the study of purely literary
material, and the second is a research method that combines written material with history, archeology and cultural
anthropology. In my opinion, it is people who create myths, and myths are an internal perspective of understanding the
world. In essence, the emergence of a myth is inseparable from human life. Therefore, I think that these two positions
can be considered in combination. In line with this interdisciplinary research stance, several of the Chinese
mythological heroes discussed in this article are primarily centered around 2500–1500 BC. But whatever the position,
when faced with ancient written materials, one can see the same problems and formulate different points of view and
conclusions.
This article lists several heroes of Chinese mythology. They are usually associated with dragons/serpents. Ancient
materials about them give different perspectives and positions for modern literary criticism. Mutual influences of
ancient national cultures are also reflected in ancient written materials. And the images of dragons and snakes have a
direct connection with the good and evil of the heroes themselves.
Keywords: The image of a dragon and a serpent; Ancient Chinese mythology; Multiple Origins; Variety of positions;
Five [legendary] Emperors of China

лимо от человеческого мышления. Следовательно, эти две категории можно рассматривать в
сочетании. Китайские мифологические персонажи, обсуждаемые в этой статье, в основном
возникли примерно в 2500-1500 годах до нашей
эры.

Введение. Для исследования древнекитайской мифологии существуют два источника.
Первый – чисто литературное наследие, второй –
исторические, археологические и художественные памятники. Именно люди создают мифы, а
мифы – это внутренняя перспектива понимания
мира. В сущности, возникновение мифа неотде91

Их образы отражены в древних письменных
и художественных памятниках и имеют прямую
связь с представлениями о добре и зле.
Исторический анализ: В процессе эволюции от культуры Луншань (ок. 2500-2000 гг.
до н.э.) к Эрлитоу (середина 19-го до середины
16-го веков до нашей эры), структура социальной организации общества Центральных равнин
Китая перешла от «множественности» к единству [1, с. 3]. Согласно легенде, в этот период
господствовала «избирательная система», которая представляла собой классовое общество с
военной демократией, которая в результате эволюционного развития преобразовалась в институт наследственного правления в конце периода
Эрлитоу [2, с. 84-86]. Основная культура Эрлитоу сформировалась во время среднего и позднего периодов правления династии Ся [3, с. 45].
С археологической точки зрения тенденция
культурного обмена и интеграции между родами
в этот период усиливалась, и в культурах разных
этнических групп Китая появлялось все больше
общих и сходных элементов.
Гу Цзеган предложил теорию «послойного
формирования историографии Древнего Китая»,
то есть чем позднее мифологический персонаж
появляется в литературных текстах, тем древнее
время его деятельности [4, с. 1-9]. Например, в
династии Чжоу самым древним героем был Юй
в «Ши Цзи 诗诗», а легендарные императоры
Китая Яо и Шунь в первый раз упоминались в
период Чуньцю. Легендарный правитель Китая
Хуан Ди в «Цзо Чжуань 左传» и бог-земледелец
Шэнь Нун в «Мэн Цзы 孟子» жили в период
Воюющих царств. В историческом тексте «Ши
Бэнь 世本» упоминаются три императора династии Цинь и Бог творения Пань Гу в «Разбитой
каменной стеле Вэй Дасян (о награждении
армии)» династии Хань.
Этот феномен был распространен даже в
средневековой китайской мифологии. Следовательно, можно отметить, что древние письменные источники с течением времени были адаптированы учеными к тогдашней социальной ситуации разных периодов. При этом стиралась
грань между мифом и историей, а события становились детализированными. У этих легендарных событий и персонажей могли быть общие
прототипы, которые в процессе распространения
и под влиянием культурных воззрений различных регионов преобразовались в разные версии
о добре или зле. Возможно, это обстоятельство
и повлияло на создание образов дракона и змея.
Хотя дракон по форме похож на змея, но в
целом они имеют разные значения в китайской
мифологии. При рассмотрении письменных
источников древнекитайской мифологии можно

обнаружить, что справедливые персонажи имеют отношение к драконам, а зловредные образы
связаны со змеем.
В «Шань Хай Цзине» слугой Гун Гуна является девятиглавый змей «Сян Лю» [5]. В разных
древних письменных источниках существуют
некоторые расхождения образа Гун Гуна (共工),
но сюжетная линия практически одинакова.
Одним из наиболее распространенных ошибок
является смешивание персонажей Чжуань Сюй
(颛颛) и Юй (禹). Как бы он не назывался, в
любом случае это неудачник Гун Гун. При
чтении древних письменных источников мы
можем заметить, что в одних к персонажу Гун
Гуна (共工) относились с уважением, а в других
– враждебно. Начиная с самых ранних письменных источников «Шан Шу (尚书)», «Цзо Чжуань
(左传)», «Го Юй (国语)», «Мэн Цзы (孟子)» до
«Хуай Нань Цзы (淮南子)» и «Ле Цзы (列子)»
образ и черты характера Гун Гуна с течением
времени постепенно ухудшались. Злой образ
трактовался исходя из концепции «победитель
всегда прав, а проигравший - неправ» [6, с. 88].
Мифы и легенды о Гуне (鲧) очень похожи
на легенды о Прометее. Они оба старались
помочь людям преодолеть трудности. Разница
лишь в том, что Прометей украл огонь, а Гунь –
почву. Гунь и Юй связаны с наводнениями в
мифологии. Гунь украл почву у божества, чтобы
остановить наводнение, но ему это не удалось. В
исторических и мифологических источниках Гун
является грешником. В случае с Юй ему удалось остановить наводнение. Разные концовки в
аналогических событиях вызывают у образов
разные ассоциации. Успешный Юй становится
драконом, а Гунь умирает и рождает дракона.
Некоторые ученые считают, что Гун Гун и Гунь
– одно и то же лицо [7, с. 230-241]. Основанием
для такого заключения является то, что в письменных источниках у этих двух образов есть
некоторое сходство.
Взаимоотношения Юй и Гунь в древних
письменных источниках также вызывали массу
вопросов.
① Отец Гунь и сын Юй. Этих взглядов
придерживались Юань Кэ и другие, основываясь на древних письменных источниках [8, с.
537].
② Мать Гунь и сын Юй. Чжан Гохуа считает, что Гунь – это женщина, с которой началось зарождение поклонения рыбе, и представляла матриархальное начало, а Юй – патриархальное [9, с. 126-129]. И Гун Вэй-ин считает,
что Гунь была Ту Шань династии Ся [10, с. 263].
③ Продолжательницы
племени. Хуан
Чжэньюнь считает, что Юй был новым
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наследником, и между ними не было родства
[11, с. 52-55,87].
④ Братья. Тянь Чжаоюань считает их
братьями-близнецами, что в древних письменных источниках на самом деле является
кесаревым сечением [12, с. 141].
«Разнообразные» Ди Ку (帝喾) обычно
имеют отношение к драконам. У Ди Ку есть
много других названий, включая Ди Цзюнь
(帝俊), Гао Синь (高辛), Цзи Цзюнь (姬俊), Ди
Шун (帝舜) и др. У каждого имени есть свой
миф и легенда, и иногда они аналогичны, но в
подробностях разнятся либо родственны друг
другу. Например: в «Ли Цзи (礼记)» 475-221BC –
«Цзи Фа (祭法)» написано, что Династия Шан
поклонялась Ди Ку... Династия Чжоу поклонялась Ди Ку... А в «Го Юй (国语)» 475-221BC «Лу Юй (鲁语)» было написано, что династия
Шан поклонялась Ди Шуну... Династия Чжоу
поклонялась Ди Ку... [5]. В мифологии
этнических меньшинств народа Шэ из Чаочжоу,
провинция Гуандун, у Гао Синя была жена со
странным левым ухом. Однажды Гао Синь
попросил врача вылечить болезнь уха жены.
Врач вытащил яйцо из уха маленькой
серебряной ложечкой. Феникс вместе с другими
птицами танцует и поет вокруг яйца день и ночь.
Гао Синь почувствовал, что это хорошее
предзнаменование, и был рад этому, поэтому
попросил врача разбить яйцо. Как только яйцо
было разбито, из яйца выпрыгнул разноцветный
щенок - это собака-дракон [13, с. 13-14]. В
«Шань Хай Цзине» написано про Ди Цзюнь, в
котором говорится о том, что есть страна под
названием Си Ю (司幽). Ди Цзюнь родил Веселящегося дракона (Янь Лун, 晏龙). Веселящийся
дракон родил Си Ю. Си Ю родил Си Ши (思士)
и Си Нюй создал {страны}, где мужчины и
женщины не любят друг друга [5].
Образ Чжуань Сюй обычно связан со
змеем/рыбой. Он сражался с Гун Гуном и
победил его.
В данных исследованиях
мифические тексты о Чжуань Сюй создавались
раньше, чем о Юй, Гунь и Ди Ку. Змеи и рыбы в
мифологии о Чжуань Сюй появляются в виде
стражей. В китайской мифологии о Чжуань Сюй
много положительных записей1. Он может

попросить Фейлону (дракон), чтобы тот написал
музыку2.Но у него также есть титул «Бог
чумы»3. Будучи одним из пяти императоров, у
него
было
наибольшее
количество
«никудышных» сыновей. Например, в «Лунь
Хэне» записано, что у Чжуань Сюя было трое
сыновей, и все они после смерти стали ««злыми
духами, распространявшими мор».
Исследование происхождения Чжуань Сюй
основано на различных точках зрения
древнекитайских и современных китайских
этнологов. Эти взгляды перемешались, что
привело к спорам о происхождении Чжуань
Сюя. В этом направлении также прослеживается
«тотем (культуры) змея/рыбы».
Преобладающие взгляды имеют:
① Мэн Вэньтун полагал, что в древнем
Китае существовало три основных племени в
соответствии с географическим распределением,
именно национальности «Цзян Хань, 江汉
(бассейн реки Янцзы)», «Хэ Луо, 河洛 (средний
и нижний район Хуанхэ)» и « Хай Дай, 海岱
(нижняя часть Желтой реки)» [14, с. 22-160].
Чжуань Сюй родился в районе Сычуань-Чунцин
(Цзян Хань) [15, с. 38-52,79-93,159-214].
② Фу Синиан считает, что древний Китай
имел две разные системы - Восточную и
Западную. Эти две системы воевали друг с
другом, что приводило к
перемешиванию.
Перемешивание способствовало культурному
прогрессу. И (夷) и Шан (商) принадлежат к
восточной системе, а Ся (夏) и Чжоу (周)
принадлежат к западной системе. Фу Синиан
четко выдвинул утверждение о том, что
династия Шан происходила из региона Бохай на
северо-востоке и древнего Яньчжоу (низовья
Желтой реки). Чжуань Сюй тесно связан с
северо-восточным регионом, и он принадлежит к
восточной культуре, этим и объясняется, почему
2

«Анналы Люй Бувэя-Цзи (Замета) - Древняя музыка»:
Чжуань Сюй родился в Жо Шуй, жил в Кон Сане. Он стал
императором. У него был хороший характер и поведение, и
он очень понравился Богу. Чистый ветер бежит вовремя
(атмосфера чистоты и справедливости) со всех сторон. Они
издали звуки хи-хи, ци-ци, цзя-цзя. Чжуань Сюю нравились
эти звуки, поэтому он попросил Фейлуна сочинить музыку,
чтобы имитировать их. ...отдать Богу... [5]. «Шань Хай
Цзин-Великих пустынь запада»: Чжуань Сюй родил Старца-младенца. Старец-младенец (老童) родил Заклинающего
огонь (Чжуюна 祝融). Заклинающий огонь родил Наследника Длинной лютни. Он поселился на горе Яо. Первый
создал музыкальную мелодию [20, с. 119].
3
«Лунь Хэн-Дин Гуй (Пересмотрите распространенное в то
время в обществе понимание призраков)»: у древнего императора Чжуань Сюй было трое сыновей, которые умерли
при рождении. После смерти они стали призраками чумы.
Один из них жил в реке и был призраком чумы, второй жил
в Жо Шуй и был демон и урод; Третий жил в доме, где
часто болели дети.

1

«Шань Хай Цзин-Великих пустынь запада»: Чжуань Сюй
родил Старца-младенца. Старец-младенец (老童) родил
Великого (Чжуна 重) и Чёрного (Ли 黎). Бог приказал
Великому поднять небо, а Чёрному – опустить землю.
Опустив землю, Чёрный родил Е (噎). Поселился на краю
запада, чтобы управлять чередованием движения солнца и
луны, звезд и планет.[5; 20, с. 120]; «Го Юй-Чжоу Юй»:
Звезды, солнце и направление пересечения солнца и луны –
все на севере, их создал Чжуань Сюй, и Ди Ку унаследовал
их. [5].
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государство Чу в южном регионе поклоняется
Чжуань Сюй [16, с. 3-53,150-170].
③ Ян Куань предположил, что все древние
исторические легенды до династии Ся произошли от мифов эпохи Шан. Эти мифы можно
разделить на две основные системы: восточную
(нация Дон И -Шан 东夷-商) и западную (нация
Си Цзюн-Чжоу 西戎-周). Эти две системы
мифов в течение длительного периода
претерпели преобразование и эволюцию в
отдельности и наконец смешались. В династиях
Шан и Чжоу была сформирована система
древней истории и легенд от Хуан Ди до
династии Ся. Чжуань Сюй происходит из нации
Си Цзюнь-Чжоу [7, с. 69-75].
④ Сюй Сюйшэн считает, что древние
китайские племена можно приблизительно
разделить на три группы: Хуа Ся (华夏, Среднее
течение Желтой реки), Донь И (东夷, Низовье
Желтой реки) и Нан Ман (南蛮, Бассейн реки
Янцзы). Эти три основные группы воевали друг
против друга, а затем мирно сосуществовали, и
наконец полностью ассимилировались, сформировав ханьскую национальность. Чжуань Сюй
происходил из группы Хуа Ся на западе, но
находился под влиянием группы Донь И [17, с.
42-147].
В археологических материалах Юй считался
героической фигурой поздней династии Ся. Яо и
Шунь были героями до Юй (период культуры
Луншань). Хуан Ди был ещё раньше (ранняя
культура Луншань). Шэнь Нун существовал в
период культуры Яншао4.
Изучая письменные и устные источники, мы
можем заметить, что в разные исторические периоды в разных регионах существовали разные
версии легенд и мифов, которые различались, а
иногда даже противоречили друг другу. Одна из
основных причин этого заключается в том, что
существовали различия в именах персонажей,
часто одинаковых при описании событий, но
иногда занимающих разные позиции, когда дело
доходит до суждений о добре и зле. Фактически
мифология или история до появления письменных записей нуждается в научном подходе, в
дискуссиях. Причина заключается в том, что до
сих пор нет убедительных археологических и

письменных свидетельств о мифах. Даже самые
ранние письменные источники датируются
только 700 г. до н.э.
Заключение. По вышеприведенным материалам мы можем заключить, что образ дракона
символизирует
положительный
образ
в
литературе. Например, Ю и Ди Ку во всех
приведенных текстах представлены в основном
как положительные образы. Мифологические
герои-неудачники, такие, как Гунь и Гун-Гун,
связаны со змеями или рыбами. Чжуань Сюй
имеет две стороны. Если мы будем изучать
придворных персонажей вокруг Чжуань Сюй, то
обнаружим, что встречаются также образ змея
или
дракона.
Его
собственный
образ
представляет собой совокупность хорошего и
плохого, поэтому в мифах, связанных с ним, есть
образы дракона и змея. Фактически среди
героев, упомянутых в этой статье в последовательном порядке, Чжуань Сюй является
самым старшим. Поэтому его символика рассматривается как процесс перехода от
матриархата к патриархату. Его противоречивый
«родной город» также является мифологическим
выражением культурной передачи и обмена. Из
примеров в тексте мы также можем сделать
вывод, что у героев древнекитайской мифологии
обычно несколько имен. Эта ситуация представляет слияние культур еще во времена династии
Чжоу. На самом деле события до династии Ся
рассматривались как процесс развития мифов,
которые в дальнейшем были восприняты как
исторические события и наконец переданы
двумя сюжетами в нескольких версиях.
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Armanī (Հայ) ցեղանունը դասական պարսից գրականության և
իրանական պատմագրության մեջ
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Аннотация. Термин armanī (т.е. Армянин) в этническом смысле был впервые использован в X веке в таких
произведениях, как Tarǰama-yi tafsīr-i Ṭabarī, Ḥudūd al-‘ālam, and Šāhnāma. Настоящая статья посвящена
ранним свидетельствам слова Аrman и его семантическому анализу в классической персидской литературе и
иранской историографии.
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Ethnonym Armanī (Armenian) in classical Persian literature and Iranian historiography
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Russian-Armenian (Slavonic) University, Institute of Oriental Studies, Researcher (Yerevan, RA)
amir.zeyghami@rau.ram
Abstract. The term armanī (i.e. Armenian) in ethnic sense was first used in the 10th century in works such as Tarǰamayi tafsīr-i Ṭabarī, Ḥudūd al-‘ālam, and Šāhnāma. The present article is devoted to the semantic analysis of the early
attestations of this word in classical Persian literature and Iranian historiography.
Keywords: Armanī (Armenian), Arman (Armenia), Classical Persian Literature

շրջանի և հետագա ժամանակաշրջանների
բնագրերում Հայաստանը հիշատակվում է՝
Arman [6, էջ 200; 13, էջ 339, 341] (Հայաստան) ,
kūhistān-i Arman [12, էջ 161] (Հայոց լեռներ) , dār
al-mulk-i Arman [12, էջ 190], vilāyat-e Arman [7, էջ
273] (երկուսն էլ մոտավորապես «Հայոց երկիր»
իմաստով) ձևերով և այլն:
Պարսհց պատմագրական տեքստերում
Armīnīya/Armanīya տեղանունն հնագույն ու
ամենատարածված անունն է եղել` Հայաստանի
երկիրը կոչելու համար: Պարսից գրականության
(այսինքն՝ դասական նոր պարսկերեն) սկզբից
մինչև Ղաջարնեի դարաշրջանի ավարտը (1925
թ.) այս անունը կարելի է տեսնել բազմաթիվ
սկզբնաղբյուրներում:
Տեղանունն
առաջին
անգամ հիշատակվում է Ḥudūd al-‘ālam գրքում
(982 թ.) [15, էջ 32, 34, 35], որը պարսկերեն լեզվի

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
Արմեն բառը օտարների կողմից հայերին
տրվող ամենատարածված անվանումն է, բայց
դասական պարսից գրականության (սկսած IX
դարից)1 և իրանական պատմագրության մեջ
Arman եզրույթը վերաբերում է Հայաստանին
կամ Հայոց երկրին: Այն առաջին անգամ
հանդիպում է XI-րդ դարում Farruxī Sīstānī-ի
(1038 թ.) և Qaṭrān Tabrīzī-ի (1073 թ.?)
պոեզիայում2 [6, էջ 200] [13, էջ 339, 341]: Այս
1

Հարկ է նկատել, որ դասական նոր պարսկերենը նոր
իրանական լեզուներից մեկն է: Նոր պարսկերենը զրադաշտական միջին պարսկերենի շարունակությունն է, որը
Յաղուբ Լայս Սաֆֆարիի ժամանակաշաջանից (իշխել է`
861-878 թթ.) դարձավ մահմեդական իրանցիների պաշտոնական լեզուն և աստիճանաբար փոխարինեց իրանական
այլ լեզուներին (սողդերեն, սկյութերեն, խորեզմերեն և
բակտրերեն): Այս լեզուն վերջապես տարածվեց աշխարհի
լայն շրջաններում՝ Հնդկաստանից մինչև Եվրոպա և
Արալյան ծովից մինչև Պարսից ծոց: Իրանական լեզուների
նոր դարաշրջանը սկսվում է 868 թվականից [1, էջ 283-286]:
2
Հարկ է նկատել, որ խոսքն այստեղ դասական նոր
պարսկերենի մասին է: Armina բառն առաջին անգամ
նշվում է Աքեմենյան թագավոր Դարեհ I մեծի (մ.թ.ա. 522-

486) արձանագրության հին պարսկերեն տեքստի առաջին
սյունակի 15-րդ տողում՝ Բեհիսթուն լեռան վրա [11, էջ 117]:
Դրանից հետո էլ Arman անունն հանդիպում է
Սասանյանների դարաշրջանի գրություններում և միջին
պարսկերեն տեքստերում, ներառյալ Bundahišn [5, էջ 134]:
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աշխարհագրական հնագույն տեքստն է, ինչպես
նաև Ֆերդոուսիի Šāhnāma-ում (1010 թ.) [8,
հատ. 7 էջ 9, 42]:
Հարկ է նշել, որ Armīnīya տեսքով այն
նույնպես գործածվել է իսլամական ժամանակաշրջանի աշխարհագրագետների արաբերեն
աշխատություններում, ինչպիսինք են՝ Balādhurī
[4, հատ. 1 էջ 193] և Ibn Xurdādbih [10, էջ 118]:
Armanistān (Հայաստան) բառը, որն այժմ էլ
պարսկերեն լեզվով այս երկրի պաշտոնական
անունն է, առաջին անգամ XIV-րդ դարում հանդիպում է Musāmirat al-axbār (Tārīx-i Salājiqa)
պատմական երկում [2, էջ 204]: Իսկ մինչև
Ղաջարների շրջանը (XIX-րդ դար) այս բառը
շատ հազվադեպ է կիրառվում: Ղաջարների
ժամանակներից է, որ Armanistān-ն աստիճանաբար փոխարինում է Armīnīya/Armanīya-ի
անվանմանը:
ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ
Armanī եզրույթը պարսկերեն լեզվով նշանակում է և՛ հայ, և՛ հայերեն ու հայկական:
Իսկ հայկական նշանակությամբ` այն
ավելի շատ օգտագործվել է բժշկական տեքստերում Հայաստանին վերագրվող որոշ բույսեր և
դեղեր նկարագրելու համար, ինչպիսինք են՝
հայկական ցեխ (gil-i Armanī) [9, էջ 32],
հայկական կամ դերբենդական պուշ 3 (būš/pūši Armanī կամ Darbandī) [9, էջ 171], հայկական
բուրա4 (b/pūra-yi Armanī) [3, էջ 209]:
Armanī-ն՝ հայ իմաստով առաջին անգամ
գործածվել է X դարում այնպիսի երկերում,
ինչպիսիք են՝ Tarǰama-yi tafsīr-i Ṭabarī [14, հատ.
2 էջ 495], Ḥudūd al-‘ālam [15, էջ 190] և Šāhnāma
[8, հատ. 7, էջ 93; հատ. 8, էջ 9, 42]: Պարսկերեն
տեքստերում, նախքան Սեֆյանների շրջանը,
armanī (հայ) բառը դեռ ձեռք չէր բերել երկրորդական իմաստ ու ուներ միայն էթնիկական
նշանակություն: Այս իմաստը հստակորեն
դիտվում է Manāqib-i Auḥad al-Dīn Kirmānī (XIIIրդ դար) գրքի հեքիաթներից մեկում:
Շեյխ Աուհադ ալ-Դինը տեսնում է մի քանի
հոգու, որոնք նստած են եկեղեցու դիմաց, բայց
չեն մտնում եկեղեցի: Նա կարծում է, որ այդ
մարդիկ մահմեդականներն են ու, երբ հարցնում
է նրանց, թե դուք ի՞նչ ազգից եք, պատասխանում են՝ հայ ենք: Շեյխը հարցնում է՝ ինչո՞ւ
եկեղեցի չեք մտնում՝ երկրպագելու, արձագանքում են. «Շեյխ, մենք աղքատ (դերվիշ) ենք,
չունենք մոմեր, զոհաբերության առարկա, խունկ և
այլն, ոչինչ չունենք ու դրա պատճառով էլ ամաչում
ենք մտնել եկեղեցի» [16, էջ 229-230]:
XVII-րդ դարի սկզբից, պարսկահայերի
բնակչության աճով այս ժողովրդի անունն իր

սկզբնական իմաստին զուգահեռ, աստիճանաբար ստանում է կրոնադավանական նշանակություն ու սկսում է վերաբերել առհասարակ
Իրանի քրիստոնյա ազգաբնակչությանը: Նման
կիրառման մնացորդները դեռ կարելի է տեսնել
նախորդ սերնդի որոշ պարսիկների մոտ:
Վերջապես, հարկ է նշել, որ ի տարբերություն, պատմական տեղեկությունների, հայ
ժողովրդի մասին ազգագրական տվյալները շատ
հազվագյուտ են հանդիպում դասական պարսից
գրականության և իրանական պատմագրության
մեջ:
Օգտագործված գրականության ցանկ
1. Abolqâsemi, M., Târix-e zabân-e fârsi, -Tehran,
1373/1994.
2. Āqsarāʼī, Maḥmūd b. Muḥammad, Tārīx-i Salāǰiqa
(Musāmirat al-axbār wa musāyerat al-axyār), ‘O.
Turân (ed.), -Tehran, 1362/1983.
3. Axawaynī al-Buxārī, Abūbakr Rabī‘ b. Aḥmad,
Hidāyat al-muta‘alimīn fi al-ṭibb, J̌ . Matini (ed.), Mashhad, 1344/1965.
4. Balādhurī, A., Futūḥ al-buldān, M. J. de Goeje (ed.),
-Leiden, 1865.
5. Farnbaγ Dadagī, Bundahišn, M. Bahâr (tarns.), Tehran, 1370/1991.
6. Farruxī Sīstānī, Dīvān, M. Dabir Siyâqi (ed.), Tehran, 1335/1956.
7. Faxr-i Banākatī, Tarīx-i Banākatī: Rauḍat ūlī alalbāb fī maʻrifat al-tawārīx wa al-ansāb, J. Še‘âr
(ed.), -Tehran, 1348/1969.
8. Firdausī, Šāhnāma, J̌ . Xâleqi Moṭlaq/A. Xaṭibi (eds.),
-Tehran, 1386/2007.
9. Ḥakīm Meysarī, Dānišnāma dar ‘ilm-i piziškī, B.
Zanǰâni (ed.), -Tehran, 1366/1987.
10. Ibn Xurdādbih, ‘U., Kitāb al-masālik wa almamālik, M. J. de Goeje (ed.), -Leiden, 1889.
11. Kent, R. G., Old Persian (Grammar, Texts, Lexicon),
-New Haven, 1950.
12. Niẓāmī Ganǰeʼī, Xusrau u Šīrīn, B. Tharvatiân (ed.), Tehran, 1386/2007.
13. Qaṭrān Tabrīzī, Dīvān, M. Naxǰavâni (ed.), -Tehran,
1363/1984.
14. Ṭabarī, Muḥammad b. J̌ arīr, Tarǰama-yi tafsīr-i
Ṭabarī, Ḥ. Yaγmâyi (ed.), -Tehran, 1356/1977.
15. Unknown author, Ḥudūd al-‘ālam min al-mašriq ila
al-maγrib, M. sotudeh (ed.), -Tehran, 1362/1983.
16. Unknown author, Manāqib-i Auḥad al-Dīn Kirmānī,
B. Foruzânfar (ed.), -Tehran, 1347/1968.
Сдана/Հանձնվել է՝ 11.05.2022
Рецензирована/Գրախոսվել է՝ 17.05.2022
Принята/Ընդունվել է՝ 20.05.2022

3

Պուշը մի տեսակ բույսի անունն է:
Բուրան կամ Բորաքսն աղի պես մի նյութ է (գիտական
անվանումը՝ Sodium tetraborate decahydrate):

4

97

Особенности перевода конструкций, вводимых
сравнительными союзами, с русского языка на хинди
Арора Сантош Кумари
Кандидат филологических наук,
Институт востоковедения, Российско-Армянский университет, (Ереван, РА)
arorasantosh2007@gmail.com

УДК: 81`25; EDN: RDBRVH
Ключевые слова: Сравнительный оборот, союзы, «как», «как будто», «будто», «как бы»,
«словно», «точно».
Ռուսերենից հինդի թարգմանության առանձնահատկությունները
նախադասության մեջ համեմատություն արտահայտող շաղկապների առկայության
դեպքում
Արորա Սանտոշ Կումարի
Բանասիրական գիտությունների թեկնածու,
Հայ-ռուսական համալսարան, Արևելագիտության ինստիտուտ (Երևան, ՀՀ)
arorasantosh2007@gmail.com
Ամփոփագիր. Համեմատական կոնստրուկցիաների տարատեսակները սահմանելիս անհրաժեշտություն առաջացավ, կառուցվածքային և քերականական առանձնահատկություններից բացի, հաշվի առնել նաև իմաստային կողմը, քանի որ դիտարկումը ցույց տվեց, որ առաջին հայացքից նույնը թվացող ձևական քերականական ցուցիչների դեպքում կարող ենք ունենալ տարբեր շարահյուսական միավորներ, որոնք իրենց գործառույթով և քերականական բնույթով անհատական են, և որոնց առանձնահատկությունը որոշվում է արտահայտվող հարաբերությունների բնույթով։
Հաշվի առնելով իմաստային կողմի, քերականական կառուցվածքի և շարահյուսական գործառույթների
առանձնահատկությունները՝ նպատակահարմար համարեցինք շաղկապով կառույցների ընդհանուր զանգվածի
մեջ զատել համեմատություն արտահայտողները։
Հարկ է նշել համեմատական կառույցներին բնորոշ ինքնատիպ մի հատկանիշ. դրանց հատուկ շարահյուսական
ճկունությունը, շարահյուսական տարբեր երանգներ ընդունելը՝ կախված նախադասության մեջ բառերի
հերթականությունից և բառերի համեմատության ժամանակ քերականական իմաստի հարաբերակցությունից։
Կարևոր է նաև նկատի ունենալ համեմատական մասնիկների և շաղկապների շարահյուսական գործառույթների սահմանազատումը։ Նրանց գործառույթները տարբեր են. ի տարբերություն շաղկապի, մասնիկը կապ չի
հաստատում նախադասության մեջ նշված երկու երևույթների միջև, այլ միայն պայմանական, ենթադրյալ
բնույթի ցուցիչ է։ Համեմատական մասնիկի օգտագործումը համեմատական շրջադասություն չի տալիս։ Համեմատական մասնիկի բացթողումը չի փոխում նախադասության համապատասխան անդամի շարահյուսական
տեսքը, փոխվում է միայն նրա իմաստային նշանակությունը, այսինքն՝ մասնիկը նախադասությանը տալիս է
ենթադրության իմաստ։
Հաշվի առնելով վերլուծության ենթարկված կառույցները և ռուսերենից հինդի թարգմանության առանձնահատկություններն ու մեթոդները՝ առանձնացվել են թարգմանության հետաքրքիր տարբերակներ: Նշվել են
որոշ սխալներ:
Հանգուցաբառեր` համեմատական արտահայտություններ, հինդի, թարգմանություն, ռուսերեն, կապեր,
«ինչպես», «կարծես թե», «իբրև», «իբրև թե» «կարծես», «ճիշտ և ճիշտ», «ասես», «որպես թե», «քան»:

Peculiarities of Translation of Constructions Introduced by Comparative Unions,
From Russian to Hindi
Arora Santosh Kumari
PhD in Philology, Hindi language lecturer at the Institute of Oriental Studies,
Russian-Armenian University (Yerevan, RA)
arorasantosh2007@gmail.com
Abstract. In defining the types of comparative constructions, it is necessary to take into account the semantic side, in
addition to the structural-grammatical features, since in the case of figurative grammatical indicators that seem the same
at first glance, we can have different syntactic units, whose peculiarity is determined by the nature of the expressed
relations.
Taking into account the semantic side, the peculiarities of the grammatical structure and syntactic functions, we
considered it expedient to separate the expressions of comparison of connected structures in general.
It is worth mentioning a unique feature typical of comparative structures: their special syntactic flexibility, ability to
accept different syntactic nuances depending on the word order in a sentence and the lexical meaning of the compared
words.
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It is also important to keep in mind the delimitation of the syntactic functions of comparative particles, conjunctions.
Their functions are different: unlike the union, the particle does not establish a connection between the two phenomena
named in the sentence, but is only an indicator of the hypothetical, conditional, presumptive character. The use of a
comparative particle does not give a comparative turnover. The omission of the comparative particle does not change
the syntactic appearance of the corresponding member of the sentence, only its semantic connotation changes, that is,
the particle gives the sentence the meaning of conjecture.
Considering the features, methods of translation of the analyzed constructions from Russian into Hindi, some interesting
cases were outlined, and some mistakes have been analyzed.
Keywords: Comparative constructions, Russian-Hindi translation, conjunctions, “like”, “as”, “as like”, “as if”, “exactly
like”.

В первую очередь, рассмотрены те
конструкции, которые переводятся синтаксически сходными конструкциями.

В статье сопоставлены сравнительные
конструкции русского языка со сравнительными
конструкциями языка хинди. Рассмотрены особенности перевода сравнительных конструкций
с русского языка на хинди. Выяснено, как
переведены полные сравнительные придаточные, неполные сравнительные придаточные
предложения и простые предложения со сравнительным оборотом. Известно, что в каждом
языке есть свои специфические выражения,
которые трудно перевести на другой язык, и
задача переводчика состоит в максимально
близкой передаче смыслы текста. При этом
переводчики довольно часто сталкиваются с
рядом трудностей, в том числе при передаче той
или иной грамматической единицы. К специфике и проблемам перевода с русского на хинди
исследователи обращаются постоянно [1; 2; 3].
В исследуемом материале имеется ряд
конструкций, переведенных с русского языка на
хинди не эквивалентными конструкциями. В
языке хинди значение сравнения можно обнаружить во всех типах предложения, например, в
простом (सरल) в сложноподчиненном (िमि त) и в
сложносочиненном (संयक्त
ु ) предложениях. В сложносочиненном предложении одно из простых
предложений содержит сравнение. О сравнительных конструкциях на уровне простого
предложения не пишут в индийских грамматиках, а рассматривают только сравнительные
придаточные предложения в составе сложных,
которые называются на языке хинди «िमि त» смешанными.
В языке хинди сравнения выражаются при
помощи сравнительных союзов जैसे jaise – «как»,
मानो mānо – «словно», «точно», «будто», «как
будто», «как будто бы» и послелогами (संबंधवाचक
श द) की तरह ki tarah, का जैसा ka jaisa, (का) सा ka sa.
В функции сравнительного союза может
выступать составное относительное слово िजस तरह
– jis tarah. В роли указательных слов выступают:
ऐसे aise – «так», ऐसा aisa – «такой» वैसा vaisa –
«так», य yon «так» (в поэзии) и сочетания: उस तरह
us tarah – «таким образом» इस प्रकार is prakar –
«таким образом».

Полные придаточные сравнительные
предложения.
Среди сложных предложений языка хинди,
выражающих сравнение, имеются предложения,
вторая часть которых вводится сравнительными
союзами jaise, mānо, по функции соответствующими в таком случае сравнительным союзам
русского языка «как», «как будто», «будто».
Обычно в грамматиках языка хинди эти предложения специально не рассматриваются. В
наиболее полных грамматиках можно найти
лишь краткие замечания относительно конструкций этого типа [7, с. 205; 5; 6, с. 449]. В ряде
типов предложений, исследуемых здесь, большую роль при установлении сравнительных
отношений играют и лексические средства. В
той мере, в какой эти лексические средства становятся неотъемлемой частью сложных предложений того или иного типа, мы можем говорить
о формировании в хинди таких сложных предложений, в которых связь между частями осуществляется лексико-синтаксическими средствами.
Выясним, как переведены сложноподчиненные предложения с придаточными сравнительными:
- Он поднялся на ноги, темный, сильный.
Лицо его потускнело, борода вздрогнула, точно
он неслышно щелкнул зубами... [7, с. 22]
- वह उठकर खड़ा हो गया , िदखने म बाहूबली और काला , उसकी दाड़ी
इस तरह िहल रही थी मानो उसने अपने दाँत कसकर भींच रखे हो । [8, с.
184]
- Когда его увели, она села на лавку и,
закрыв глаза, тихо завыла. Опираясь спиной о
стену, как, бывало, делал ее муж... [7, с. 61].
जब वे लोग पावल को लेकर चले गये तो माँ एक बच पर बैठकर चपु के चपु के रोने लगी । वह दीवार की तरफ पीठ िकये बैठी थी जैसे उसका पित बैठा
करता था। … [8, с. 23].
- Наступило молчание, вдруг, сразу, точно
оно невидимо опустилось сверху и обняло
людей прозрачным облаком [7, с. 143].
- घोर िन त धता छा गयी सहसा , मानो एक अ य और पारदशीर् बादल
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главной части предложения, в большинстве
случаев, употребляются соотносительные слова,
если даже в русском оригинале их нет.
Употребление соотносительных слов указывает
на более тесную связь между главной и
придаточной частями в языке хинди.
Неполные сравнительные придаточные
предложения часто переводятся с русского языка
на хинди как полные. Например, неполные
предложения с опущенным сказуемым:

ने आकाश से उतरकर सब लोग को ढक िलया हो [8, с. 216].
- По небу, бледно-голубому, быстро плыла
белая и розовая стая легких облаков, точно
большие птицы летели, испуганные гулким
ревом пара [7, с. 130].
- ह के नीले रंग के आकाश पर गल
ु ाबी और सफ़े द बादल का एक झंडु
मंडला रहा था मानो फै क्टरी की भाप की सी - ती से भयभीत होकर बड़ी - बड़ी
िचिड़य का एक झडंु उड़ा जा रहा हो। [8, c. 1] .
Данные предложения являются сложноподчиненными, но в языке хинди они называются
смешанными.
Отметим, что jaise – относительное местоимение в функции наречия, а mānо – форма
глагола mānnā - «верить», «считать», «представлять». Эти слова выступают как сравнительные
подчинительные союзы. Соединительный элемент mānо используется только при выражении
так называемого нереального сравнения. В
отличии от mānо, jaise может использоваться и
когда содержание придаточной части представляется как реальный факт.

- Люди, истощенные голодом, преждевременно ложатся в могилы, дети родятся слабыми,
гибнут, как мухи осенью... [7, с. 158].
- पयार् भोजन न िमलने के कारण िकसान समय से पहले ही मर जाते ह ।
उनके ब चे कमजोर पैदा होते ह और जैसे शरद ऋतु म मिक्खयाँ मरती ह वैसे ही
वे भी मर जाते ह । [8, с. 238].
В вышеприведенном примере союз «как»
заменен двумя союзами और जैसे – «и как».
- Недалеко от стен фабрики, на месте недавно сгоревшего дома, растаптывал ногами
угли и вздымая пепел, стояла толпа народа и
гудела, как рой шмелей [7, с. 112].
- फै क्टरी से थोड़ी ही दरू पर , जहां एक जला हुआ मकान था , लोग की
भीड़ जमा थी , जैसे भवं र का छ ा हो, वे अधजली लकड़ी को पैर तले र द
रहे थे और राख को कुरे द रहे थे । [8 , с. 16].

Неполные придаточные сравнительные
предложения.
Данные предложения в хинди спциально не
анализируются. Их также относят к смешанным,
то есть к сложноподчиненным предложениям и
не указывают на их неполноту. На наш взгляд,
данные конструкции нужно считать не просто
придаточными сравнительными предложениями,
а неполными придаточными. Ниже следуют те
конструкции, в которых неполные придаточные
сравнительные переводятся с русского на хинди
также как неполные придаточные сравнительные, то есть без изменения.

Придаточное предложение с опущенными
сказуемым и подлежащим может быть переведено как полное придаточное.
- Да, Павел, мужик обнажит землю себе,
если он встанет на ноги! Как после чумы - он все
пожгет, чтобы след обид своих пеплом развеять
[7, с.126].
- पावेल , यह सच बात है । एक बार जहाँ िकसान अपने पाँव पर खड़ा हो
गया वह जमीन को िब कुल साफ कर देगा , जैसे ताऊन के बाद चीज - जलाई
जाती ह , और उसने जो मसु ीबत सही ह उसका एक - एक िनशान िमटा देगा [8
, с. 190].

- Мать, не раздеваясь, легла в постель и
быстро, точно упала в глубокий омут,
погрузилась в тяжелый сон. [7, с. 151].
- माँ कपड़े पहने ही लेट गयी और शीघ्र ही ऐसी बोिझल नींद म सो गयी
मानो िकसी गहरे तालाब म डूब गयी हो । [8, с. 222].
- А начальства тебе не жалко? Оно ведь
тоже беспокоится! - заметил Егор. Он открыл
рот и начал так двигать губами, точно жевал
воздух [7, с. 195].
- और हािकम भी तो परे शान हो रहे ह गे तु हे उन पर तरस नहीं आता ?
वे तो बहुत परे शान ह गे । येगोर ने कहा । वह अपना महंु खोलकर इस तरह होठ
चलाने लगा मानो हवा चबा रहा हो । [8, с. 283].

Неполные придаточные без подлежащего
тоже часто переводятся как полные придаточные
со всеми главными членами:
- Иду себе, спокойно, как будто жабу пнул
ногой [7, с. 117].
लेिकन म अपने रा ते पर धीरे - धीरे बढ़ता चला गया , मानो मढक पर
पैर पड़ गया हो । [8, с. 187].
Очень редко неполные сравнительные
придаточные
предложения
могут
быть
переведены неполными придаточными без
подлежащего и без сказуемого:
- Находка снова приняли на фабрику, он
отдавал ей весь свой заработок, и она брала эти

В обоих придаточных предложениях
отсутствует подлежащее.
В неполных сравнительных придаточных
предложениях на русском языке в главной части
могут быть употреблены, но необязательно,
соотносительные слова, а в языке хинди в
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деньги так же спокойно, как принимала их из
рук Павла [7, с. 87].
- उक्रइनी को फै क्टरी म िफर काम िमल गया और वह अपनी सारी
मजदरू ी लाकर मां को देने लगा । माँ उससे यह पैसे उतनी ही आसानी से वीकार
कर लेती थी , जैसे पावल से । [8, с. 133].

сравнительный оборот (то, с чем сравнивается) +
сказуемое.
- Должно быть, они не в первый раз были
здесь и знали друг друга; между ними лениво и
медленно сплетался тихий и липкий, как
паутина, разговор [7, с. 89].
- प तः वे यहाँ पहली बार नहीं आये थे क्य िक व एक दसू रे को जानते
थे और वे बहुत चपु के -चपु के परु ानी िमटी हुई बात कर रहे थे , ऐसा मालमू होता
था िक ये बात मकड़ी के जाले की तरह उनसे िचपक गयी ह । [8, с. 135].
- И кругом, как воронье, начальство
сторожит, нет ли лишнего куска у тебя? [7, с.
122].
- वे तो बस उमर भर हािकम उ ह कौव की तरह ताकते रहते ह िक कहीं
वे कुछ यादा न पा जाय । [8, с. 184].

Иногда бывает наоборот, когда неполные
предложения, в которых пропущены и сказуемое, и подлежащее, могут быть переведены как
полные двусоставные предложения:
‐ Спутник Самойлова, тяжело и хрипло
вздыхая, снял шапку короткими пальцами,
сказал ей дружески, как старой знакомой: Здравствуйте мамаша! Не узнали? [7, с. 62].
- समोईलोव के साथी ने टोपी उतारकर अपना छोटा सा गठीला हाथ
आगे बढ़ा िदया । उसकी साँस म खरखराहट थी । , क्य मां , हम पहचाना नहीं "
उसने ऐसे पछू ा मानो बहुत परु ाना िमत्र हो । [8, с. 95].

Конструкции со сравнительными частицами
могут быть переведены:
а) как сравнительные придаточные предложения,
б) как предложения совсем без сравнения и
в) как простые предложения, где сравнительная частица придает оттенок предположительности.
Например:
- Рыбин порой ударял пальцами по столу,
как бы ставя точку [7, с. 49].
- बीच - बीच मे रीिबन मेज पर इस तरह उंगली मारता, मानो पावल के
भाषण म िबराम िच ह लगा रहा हो [8 , с. 258].
- Он ходил по комнате, взмахивая рукой
перед своим лицом, и как бы рубил что-то в
воздухе, отсекал от самого себя [7, с. 115].
- वह कमरे म इधर -उधर टहलता रहा और इस तरह हाथ िहलाता रहा
मानो िकसी चीज को काट रहा हो , अपने आपसे छुड़ा रहा हो । [8, с. 103].
‐ Весь день Павел ходил сумрачный,
усталый, странно обеспокоенный, глаза у него
горели и точно искали чего-то [7, с. 59].
- पावेल िदन भर थका- थका और उदास घमू ता रहा । उसे एक अजीब
िच ता सता रही थी , उसकी आँख से िचंगािरयां िनकल रही थी और ऐसा मालमू
होता था जैसे वह कुछ ढूंढ रहा हो । [8, с. 61].
- Говорят, будто ходят к вам из города
барышни зазорного поведения [7, с. 35].
- लोग कहते ह िक शहर की बरु ी लड़िकयाँ उससे िमलने आती ह। [8,
с. 55].
- Жаворонок! - серые глаза Софьи ласково
разгорались, и тело как будто поднималось от
земли навстречу музыке, невидимо звеневшей в
ясной высоте [7, с. 168].
- "लवा है!" - सोिफया की भरू ी आँख यार से चमक उठीं और वह
एकाग्रिच होकर व छ शाकाश म गंजू ते हुये संगीत का सनु ती रही । [8, с.
213].
- Тихо звучал глуховатый голос женщины.
Как бы доходя из прошлого, он будил надежды,
внушал уверенность, и люди молча, слушали
повесть о своих братьях по духу [7, с. 182].

Простые предложения со сравнительным
оборотом обычно переводятся на хинди как
простые же предложения. Сравнительное значение обычно вводится в предложение сравнительными послелогами. В таких случаях часто
употребляются послелоги की तरह ki tarah, के जैसे ke
jaise, का-सा ka-să в значении «как», «как будто», и
т.д. Сочетания с этими послелогами в хинди не
обособляются. Название сравниваемого предмета обычно стоит перед словом, обозначающим
тот предмет, с которым его сравнивают, то есть
перед сравнительным оборотом.
- Головы людей покачивались, точно
колосья [7, с. 57].
- लोग के िसर अनाज की बािलय की तरह िहल रहे थे ।[8, с. 80].
‐ А он ревет: «сковырну их с земли, как
болячки!» [4, с.76].
- मगर वह यही िच लाता रहता है , म तो इ ह जख्म पर की पपडी की
तरह इस पृ वी से उखाड़ फे कँू गा। [8, с.116].
- Эту песню пели тише других, но она
звучала сильнее всех и обнимала людей, как
воздух мартовского дня [7, с. 33].
- वे इस गीत को और गीत की अपेक्षा मंद वर म गाते थे, पर उसकी
गँजू अिधक प्रबल होती थी और लोग पर उसका नशा बस ती यार की मादकता
की तरह छा जाता था । [8, с. 53].
- А вот когда высосут кровь человека и
бросят его, как падаль,– это не объясняется
ничем [7, с. 180].
- लेिकन जब िकसी आदमी का एक - एक बंदू खनू िनचोड़ िलया जाता है
और उसे फोक की तरह फे क िदया जाता है । िफर उसके िलये कोई बहाना नहीं
बनाया जा सकता । [8 , с. 281].
В простых предложениях, имеющих сравнительный оборот, в языке хинди порядок слов
таков: подлежащее (то, что сравнивается) +
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- सोिफया का वर मदं और भारी था ( यह आवाज अतीत की गहराईय
से आती हुई प्रतीत होती थी और जो लोग दसू रे देश के अपने भाईय की यह
कहानी बड़े यान से सनु रहे थे उनके दय म उसकी आवाज और िव ास
जाग्रत कर रही थी । [8, с. 263].
- Они точно боялись, что человек бросит в
жизнь что-нибудь такое, что нарушит ее уныло
правильный ход, хотя тяжелый, но спокойный
[7, с. 7].
- उ ह तो मानो यह डर लगता िक वह उनके जीवन की नीरस िनयिमतता
को भगं कर देगा जो किठनाईय के बावजदू कम से कम िनिवर्घ्न तो था । [8, с.
14].
- И, как будто отвечая ее желанию, после
обеда явился Николай Иванович [7, с. 153].
- मानो उसकी इसी इ छा को परू ा करने के िलये िनकोलाई इबानोिवच
खाना खाने के बाद उससे िमलने आया [8, с. 231].
- Михайло-то? – воскликнула мать. – Будто
и не жил на фабрике, совсем мужиком стал! [7,
с.125].
- िमखाईलो । माँ बोली । मालमू होता है जैसे उसने कारखाने म कभी काम
ही नहीं िकया । िब कुल िकसान हो गया [8, c. 190].
- Да будто вас никто никогда не обижал... [7
, с. 40].
- जैसे िकसी ने कभी तु हारा िदल ही न दख
ु ाया हो । [8, с. 62].

было приятно видеть, что к сыну пришел
пожилой человек и говорит с ним, точно
исповедуется [7, с. 48].
- मां बड़ी उ सक
ु ता से उसका नपा- तल
ु ा भाषण सनु रही थी । उसे यह
देखकर खश
ु ी हुई िक यह अधेड़ उम्र का आदमी अपने िदल की बात उसके बेटे के
सामने खोलकर कह रहा था । [8, с. 78].
Конструкции со сравнительным союзом,
вводящими главный член (сказуемое), переводятся так же, как предложения со сравнительным оборотом:
- И неверно! - воскликнул хохол. - У нее нос
крючком, скулы – ножницами, а душа - как
звезда [7, с. 96].
- सब बकवास है । उक्रईनी ने िच लाकर कहा । उसकी खदु की नाक
कंिटया की तरह और गाल की हड्िडयाँ चाक के फाल जैसी ह पर उसकी आ मा
िसतारे की तरह चमकदार है [8, с. 145].
- Порою у матери являлось недовольство
сыном, она думала: «Все люди - как люди, а он как монах, уж очень строг. Не по годам это...» [7,
с. 14].
कभी- कभी उसे अपने बेटे पर खीज आती और वह सोचती : वह दसू र
जैसा क्य नहीं है । यह िब कुल साधु - स त हो गया ।" [8, с. 23].

Есть такие случаи перевода, когда вместо
сравнительных
конструкций
употреблены
конструкции без сравнения, например:
- Тебе все должны помочь, потому твой сын
за общественное дело пропадает. Хороший
парень он у тебя, это все говорят, как одна душа,
и все его жалеют [7, с. 66].
- तु हारी मदद तो सबको करनी चिहये क्य िक तु हारा बेटा सबकी भलाई
की खाितर लड़ता हुआ पकड़ा गया है । वह बहुत अ छा है , सब लोग यही
कहते ह , और उ ह उसके पकड़े जाने का दख
ु है [8, с. 101].
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Перечень использованной литературы

В данном предложении при переводе
отсутствует сравнение: «Это все говорят, как
одна душа» переведено как «Все так говорят».
Верно, что на хинди не возможно сказать «Все,
как одна душа», но можно передать как «Все
говорят в один голос», что было бы ближе к
горьковской мысли.
Иногда
сравнение
отсутствует
в
переведенных конструкциях на хинди, но смысл
может быть в той или иной степени передан
лексическим наполнением частей, например:
- Никто! - отозвался, точно эхо, чей-то голос
[7, с. 55].
- "नहीं !"- िकसी ने उसके को उित विजत िकया । [8, с. 5].
- Мать жадно слушала его крепкую речь,
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антропонимы, зоотопонимы, фитотопонимы.
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Տեղանունների իմաստային կողմի բացահայտումը միտված է անվան բովանդակային
կողմը բացահայտելուն, քանզի դրանց մի մասն
արտահայտում են իրենց անվանած օբյեկտի
տարբերակիչ ինչ-որ հատկանիշ: Անվանադրումից հետո տեղի է ունենում իմաստազրկման
գործընթացը և տեղանունը դադարում է կրել
իմաստային լիցք` ձեռք բերելով զուտ անվան
նշանակություն: Անձնանուններից ու մականուններից, էթնիկական անուններից կամ փոխանվանաբար տեղանուն դարձած բառերի իմաստային կապը տեղանվան հետ պայմանական է,
իսկ երբ բնակավայրի անունը անվանադրման
պահին համապատասխանում է նրա բնույթին,
կամ բնականունը հասարակ բառ է, որում
հասկացական իմաստը անհնար է անտեսել,
ապա իմաստային կապը ավելի նկատելի է: Ըստ
իմաստային կազմության սկզբունքի, Թալիշստանում արձանագրվել են էթնոտեղանուններ,

անձնանուններից կառուցված տեղանուններ,
կենդանիների, բույսերի, բնակլիմայական պայմաններն ու աշխարհագրական դիրքն արտահայտող հասկացությունների, զբաղմունքի ու
մասնագիտությունների անունների վրա կառուցված տեղանուններ և փոխանվանաբար առաջացած տեղանուններ:
Բառակազմական սկզբունքը, որը ներկա
ուսումնասիրության մյուս կարևոր բաղադրիչն է,
պարունակում է կաղապարային այն բացահայտումը, որով կազմվել են տեղանունները:
Բառակազմական նման քննությունը թույլ է
տալիս
որոշարկել
տեղանվանակազմական
տիպը, որին պատկանում է տարածքի տեղանունների համակարգը` ածանցավոր անունների գերակշռմամբ, կամ բարդ ու բառակապակցություններով արտահայտված տեղանունների գերակայությամբ: Տեղանունների կենդանի
կամ կենսունակ բառակազմությունը ապահո-

*Տվյալ հոդվածը պատրաստվել է ՀՀ Գիտության կոմիտեի "Կասպիցի շրջանի տեղաբնիկ ժողովուրդների
ինքնագիտակցության ձևափոխումը. Իրանի և Կովկասի միջև" 20TTSH-034 ծրագրի շրջանակներում:
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վում է օբյեկտի և անվան միջև իմաստային
հարաբերությունը, իսկ պատմական բառակազմությունը բացահայտում է այն բաղադրիչները,
որոնք ունեն միայն տեղանվանական կիրառություն: Թալիշստանի տեղանունները ըստ
բառակազմության բաժանվում են պարզ,
ածանցավոր, բարդ և բառակապակցական:
Թալիշստանի տեղանունների կազմության իմաստային սկզբունքները.
Թալիշստանի
տեղանուններն
ըստ
իմաստային սկզբունքի բաժանվում են հետևյալ
խմբերի`
Տեղանուններ, որոնց հիմքում ընկած է
տարածքային, բնակլիմայական պայմանների
նկարագրությունը
Այս տեղանունների կազմության հիմքում
ընկած են տարածքը, բնակլիմայական պայմանները բնորոշող առանձնահատկությունները:
Տարածքի
նկարագրությամբ
կազմված
տեղանունները հաճախ պայմանավորված են
տվյալ վայրում ջրային ավազանի, լեռան կամ
ժայռի, անտառի կամ բնական իջվածքների`
ձորերի, խորխորատների առկայությամբ: Ուստի
այս խմբի մեջ են մտնում օրոնիմները (լեռների,
բլուրների, կիրճերի անվանումներով), հիդրոնիմները կամ ջրանունները (գետերի, լճերի,
ծովերի, ճահիճների, աղբյուրների անվանումներով) և այլն: Նման տեղանունները Թալիշստանի տարածքում քանակային առումով
գերիշխում են: Այսպես` թալիշների երկրում կարելի է հանդիպել մեծ քանակությամբ տեղանունների, որոնք կազմված են bānd ադրբ. «լեռ»
բառից, ինչպես` Blābānd, որն առաջացել է
Bǝlǝbdabānd
“բարձր
լեռ”
միավորիցից
[Гейбуллаев 1986: 55], չնայած բերված
տեղանվան համար ելակետային կարող է
համարվել նաև Bolobānd ձևը` «լեռ, որտեղ
կարկուտ է գալիս» նշանակությամբ: Bāndākūža
տեղանունը ևս կազմված է bānd- «լեռ»
միավորից, որը ā հոդակապով կապակցվել է kūža «շրջան, թաղամաս, փողոց» միավորի հետ:
Burzubānd
տեղանունը
Bārzobānd
բառի
աղճատված տարբերակն է և նշանակում է
«բարձր լեռ», հմմտ.` թալիշ. barz (bəland)
«բարձր», մ.պ. buland, burz, պրթև. bwrz[burz],
bwrzynd[burzend], ավ. bərəz-, barəz-, bərəzant-:
Tīkabānd տեղանունը կազմված թուրքերեն tīka«կտոր» և -bānd «լեռ» բառերից և նշանակում է
«լեռան կտոր» :
Այս խմբի մեջ են դասվում նաև տեղանունների այն ստվար զանգվածը, որոնք
ջրանունից հետագայում վերածվել են բնականվան` մեծամասամբ պահպանելով նախորդ
գործառույթը: Դրանք են հիմնականում իրանական ծագման āb “ջուր”, թալիշ. āv (ov) (< հ.
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իր. *ā/ap-, հհնդ. áp-, ā́ p- < հնդեվր. *āp-), rū(d)
“գետ” (հմմտ.` հ.պ. rauta-, մ.պ. rōt, պրթև. rwd
[rōd], ն.պ. rūd, թալիշ. բրբռ. rəvâr, rəbâr, rəbȏr, ru,
rebâr), češm, čema (čašm) “աղբյուր” (հմմտ.`մ.պ.
čašmag, պրթև. cšmg [čašmag], ն.պ. češme),
թյուրքական ծագման čāy “գետ”[Мурзаев 1980:
81]1, honi “աղբյուր” (հմմտ.` ավ. Xā-, մ.պ. xān,
պրթև. x'nyg [xānīg], թալիշ. բրբռ. huni, xuni) և
այլ հիմնաձևույթներով կազմված տեղանունները: Andar-ab տեղանունը, որն ունի միանգամայն թափանցիկ ստուգաբանություն և
նշանակում է «ջրի մեջ (կառուցված գյուղ)»:
Չափազանց հետաքրքիր է Āstārā տեղանունը`
ադրբեջանա-իրանական սահմանի վրա գտնվող
քաղաքը` Ռեշթից մոտ 190 կմ հյուսիս-արևմուտք: Այս տեղանունը վկայված է տարբեր
պատմական աղբյուրներում, ինչը թույլ է տալիս
այն դիտարկել պատմական համատեքստում ևս:
Հանդիպում է այս բնականվան Iṣţārāb, Iṣţarāb,
Iṣtāra и Āstārā ձևերը [Moḥaqqeq 1996: 32]:
Ակնհայտ է, որ բառավերջի -ā ձայնավորը āb
«ջուր» բառի կրճատ տարբերակն է, իսկ առաջին
բաղադրիչը āstar-ն է, որը նույնպես իրանական
ձև է և կարող է զուգադրվել Քաշանի բրբռ. assar,
āstar «ջրամբար, ավազան» բառամիավորի հետ,
որն էլ, ամենայն հավանականությամբ, հանգում
է հ. իր. *āpa-starana- «ջրային ամբար» (դժվար
թե istaxr «ավազան») բառին: Միով բանիվ,
Āstārā անվան նախաձևը վերականգնվում է
*āstar-āb ձևով, և *Āstar-āb- > Āstārā անցումը
միանգամայն օրինաչափ է: Ինչ վերաբերում
աղբյուրներում վկայաված արաբական էմֆատիկ բաղաձայներին, ապա դրանք ուսումնասիրողներին չպետք է շփոթության մեջ գցեն,
քանի որ Իրանի տարածքի շատ բնիկ
տեղանուններ գրավոր խոսքում ենթարկվում են
այդ ավանդույթին, օր.` Qamṣar, Ṭare, Ṭehrān և
այլն: Bio տեղանունը Bǝaov ձևի կրճատ
տարբերակն է, որը կազմված է Bǝa- «սառույց» և
ov «ջուր» բառերից` «սառցե ջուր» նշանակությամբ: Gendov ( )ﮔﻨﺪابտեղանունը իրանական ծագման է` կազմված gend- «կեղտոտ» <
հ.իր. gand-, ն.պ. gand և -ov «ջուր» միավորներից:
Hovil բնականվան hovibīl < ovībīl նախաձևը
թույլ է տալիս եզրակացնելու, որ այն կազմված է
ov (āb) «ջուր» բառամիավորից և -bīl «շատ,
առատ» < հ. իր. *waiti- «առատ, շատ» տեղանվանակերտ ձևույթից: Vov տեղանունը
հայտնի է տարածքում բուժիչ ջրի առկայությամբ. ենթադրվում է, որ երկրորդ բաղադրիչը
կրկին ov «ջուր» ձևույթն է: Siyov տեղանունը
իրանական ծագման է` «սև ջուր» նշանակությամբ, հմմտ.` (siyo «սև» < ավ. syāva-, մ.պ.
1

Թյուրքական բարբառների մեծ մասում` թուրքմեներեն,
ղրղզերեն, ալթայերեն, ույգուրերեն և այլն, քննարկվող
ձևույթն ունի «չորացած հուն, երբեմն` ոչ մեծ գետակ, փոքր
ջրատարածք» նշանակությունները:
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siyā, պրթև. sy'w(g) [syāw(ag)], ն.պ. siyāh, թալիշ.
բրբռ. siyâ, siyȏ): Gǝlgǝlov տեղանունը նշանակում է «եռացող ջուր»: Կազմված է թալիշ. gǝl«եռ» միավորի կրկնությամբ և -ov «ջուր» բառից:
Sutamurdov տեղանունն առաջացել է suta«այրված» < ավ. saok-/suxta-, պրթև. swc- [sōž-] և
mǝrdov «չհոսող, կեղտոտ ջուր, ճահիճ»` հմմտ.
ն.պ. mordāb (morde- մահացած < հ.պ. mar-/mṛta-,
մ.պ. mīr-/murtan, պրթև. mīr-/murdan և -āb «ջուր»
բառերից):
Češm «աղբյուր» բառամիավորով կազմված
տեղանունները ևս հաճախ են հանդիպում:
Արդաբիլ նահանգի Հիր շրջանի Վիլքիջ
դեհեսթանի Garm Češme գյուղի անվանումը
նշանակում է «տաք աղբյուր», հմմտ.` garm
«տաք», ավ. garəma-, մ.պ. garm, պրթև. garm,
թալիշ. բրբռ. germ, garm, gām և češm «աղբյուր»:
Իսկ Češmān տեղանունը կրկին češm «աղբյուր»
բառից -ān երկրոդական ձևույթով կազմված
բաղադրություն է:
Թալիշերեն honi «աղբյուր» (հմմտ.` մանիք.
մ.պ. xānīg, քրդ. kānī «աղբյուր») հիմնաբառով
կազմված տեղանունները ևս մեծ թիվ են
կազմում: Դրանցից են Hāfthoni (Hāftonū) «յոթ
աղբյուր»`hāft-/hoft- «յոթ» և -honi «աղբյուր»,
Zārdonū < Zārdoni, կազմված zārd- «դեղին» և honi «աղբյուր» բաղադրիչներից:
Tangarūd տեղանունը հարավային Թալիշստանում, կազմված ն.պ. tang- «նեղ» և -rūd
«գետ» միավորներից` նշանակում է «փոքր, նեղ
գետ»:
Այս շարքում կարելի է նշել նաև թյուրքական
ծագման մի շարք տեղանուններ, ինչպես` Āγčāy
-ը, որը կազմված է թուրքերեն āγ- «սպիտակ» և čāy «գետ» ձևերից: Čāyγǝrāγ կոչվող վայրի
սկզբնական անունը Badalan գետի ափին
գտնվելու պատճառով եղել է Ruakano < Rūdkenār
ձևի աղճատված տարբերակը, կազմված rūd«գետ» և kenār «ափ, եզր» բառերից: Այս անվան
ադրբեջաներեն բառացի թարգմանությունն է
Čāyγǝrāγ-ը` čāy- «գետ», իսկ -γǝrāγ` «եզր, կողք,
ափ»: Rūdkenār –ն է ընկած նաև Իրանի Գիլան
նահանգի Ārde Rūdkenār տեղանվան հիմքում:
Čāyrūd տեղանվան այն մեկնությունը, որ
բնակավայրի անունն առաջացել է թալիշերեն čo«չորս» և -rūd «գետ» միավորներից և նշանակում
է «չորս գետ», այնքան էլ համոզիչ չէ: Առավել
հավանական վարկածն այն է, որ բնականունն
առաջացել է «գետ» բառի թուրքերեն (čāy) և
պարսկերեն (rūd) տարբերակների համադրմամբ:
Čāyuzu տեղանունը կազմված է čāy – «գետ» և uz
(ōz/avaz)
«մակերևույթ»
բառերից:
Čānāğbūlāğ տեղանունը կազմված է թուրքերեն
čānāğ- «կոնք, տաշտակ» և -būlāğ «աղբյուր»
միավորներից, իսկ Sarinbūlāγ թյուրքական
տեղանունը` sarin «սառը» և būlāγ «աղբյուր»
ձևերից:
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Թալիշական տեղանունների մեջ շատ է
հանդիպում թալիշ. go, jo «տեղ, վայր»,
(հմմտ.`ն.պ. gāh «տեղ, վայր») բառով կազմված
տեղանունները, որոնք ունեն տեղանքը բնութագրող հատկություն և ստացել են նաև տեղանվանակերտ գործառույթ: Նշենք, օր.` Ātašgāh
տեղանունը, որը կազմված է պարսկերեն ātaš –
«կրակ» և -gāh «տեղ» բառերից, Borādigāh
(Bǝradigo) տեղանունը նշանակում է «գյուղ,
որտեղ աճում են փշեր»: Կազմված է` թալիշ. bǝr«փուշ», (հմմտ.` bǝrǝn «կտրել, հատել»), -āհոդակապից և -di- «գյուղ» (հմմտ.` ն.պ deh) և gāh «տեղ» միավորներից: Նույն իմաստն ունի
նաև Brādi (Bǝradi) տեղանունը` «փշերով
հարուստ գյուղ»: Digāh (Digo, Dijo) բառացի
նշանակում է «գյուղի տեղ» այսինքն` «գյուղ
կառուցելու հարմար վայր»: Կազմված է di«գյուղ», -gāh «տեղ» բառամիավորներից: Di«գյուղ» բառամիավորով կազմված տեղանուններից է Miondi տոպոնիմը, որ նշանակում է
«գյուղերի մեջտեղում, կենտրոնում»` mion«մեջտեղ» և -di «գյուղ»: Իմաստով և կառուցվածքով վերջինիս հետ համընկնում է նաև
Monidigāh (Mondigo) բնականունը` կազմված
mon-(mion) «մեջտեղ, կենտրոն», -di- «գյուղ» և gāh «տեղ» բառերից: Miyānkuh (Mionku) տեղանունը` mion- «մեջտեղ» և ku(h) «լեռ», ունի
«լեռների մեջտեղում գտնվող գյուղ» նշանակությունը: Kornadū տեղանունը Kornadi ձևի
աղճատված տարբերակն է` թալիշ. ko- «մեջ», rǝna «հացահատկի չորացած ցողուն» և -di
«գյուղ» բառերից: Մեկնաբանվում է որպես
«արտերի մեջ գտնվող գյուղ»:
Տեղանքի առանձնահատկությունները բնորոշող տեղանունների շարքին են դասվում այն
տեղանունները, որոնք կապված են տվյալ վայրի`
հանքերով ու տարբեր նյութերով հարուստ
լինելու հանգամանքի հետ: Օրինակ` Kānrūd
տեղանունը, որ կազմված է kān- «հանքավայր» <
*kan- «քանդել» (Абаев 1956:448) և -rūd «գետ»
բառամիավորներից: Տեղանունը կարող է
նշանակել հանքերով հարուստ վայր: Kānrūd-ը
գտնվում
է
Գիլան
նահանգի
Ասթարա
Շահրեսթանի Կենտրոնական շրջանում և
Լավանդվիլ թալիշաբնակ դեհեսթանի գյուղերից
է: Mistān (Mǝston) տեղանունը նշանակում է
«պղնձով հարուստ վայր»` mǝst`«պղինձ», onտեղանվանակերտ ցուցիչը: Māstāyǝl < Māstābīl
տեղանվան -bīl ֆորմատն ունի «շատ, առատ»
նշանակությունը, տես նաև` Lavandvīl: Սակայն
թալիշական տեղանունների մեջ հանդիպում են
Bīl- «ճահիճ» միավորով կազմված տեղանունները, օր.` Bīlasar (Bīlasa) բնականունը
Հյուսիսային Թալիշստանում, որտեղ bīl- ն, ըստ
ամենայնի, նշանակում է «ճահիճ, լիճ»
(Гейбуллаев 1986: 55):

Ցեղանուններից կազմված տեղանուններ`
էթնոտեղանուններ
Էթնոնտեղանուններն իրենց մեջ հարուստ
տվյալներ են պարունակում տարածքները որևէ
էթնիկ խմբով բնակեցված լինելու, ժողովուրդների տեղաշարժերի մասին: Այդ տեղանունները կարող են սահմանագծել տարբեր
ժողովուրդների ու էթնիկ խմբերի տարածման
արեալը: Թալիշստանի տարածքի նախաիրանական էթնիկ կազմի մասին են հուշում այն
տեղանունները, որոնք ուղղակիորեն առաջացել
են ժամանակի բնիկների անուններից:
Էթնոտեղանունները
արտացոլում
են
«էթնոսների ներքին և արտաքին տեղաշարժերի»
պատկերը, երբ էթնիկ խմբերի արտագաղթի ու
ներգաղթի հետևանքով «գաղթում են» նաև
տեղանունները: Թալիշստանում էթնոժողովրդական փոփոխությունները լիովին արտացոլված են էթնոտեղանունների մեջ:
Բնակլիմայական պայմանների բարենպաստությունը հիմք հանդիսացավ նաև, որ բազմաթիվ ցեղեր բնակություն հաստատեին
Կասպից ծովի մերձափնյա շրջաններում և
հիմնադրելով գյուղեր` դրանք անվանեցին իրենց
ցեղանուններով: Էթնոտեղանունների բնութագրող կարևոր հատկանիշ է այն, որ ցեղանուններով կոչված բնակավայրերը ունեին մոնոէթնիկ
կազմ և միջոց էին ցեղային ինքնության և պատկանելիության խնդիրները լուծելու համար: Ինչ
վերաբերում է քոչվոր կամ կիսաքոչվոր կյանք
վարող ցեղերին, ապա նրանք էթնոտեղանուններով լուծում էին տարածքային և ցեղային
իդենտիֆիկացիայի խնդիրները (Bazin 2000:
348):
Էթնոտեղանունների կառուցման հիմնական
ձևերն են.
1. -istān/-estān տեղանվանակերտ ձևույթի
միջոցով`հիմնականում Իրանի տարածքում, օր.`
Tāli/ešestān և այլն: Իսկ հյուսիսային Թալիշստանում հոգնակիակերտ`-lār, ածականակերտ` -li
ձևույթների միջոցով, որոնք ունենք տեղանվանակերտ գործառույթ:
2. Ցեղանունը առանց ձևույթային հավելումների` Tāli/eš, Īmīr և այլն:
3. Առանձին կլանների, տոհմերի անունները` Ālār, Gāsǝmlǝ և այլն:
Հնագույն գիլ2 ցեղի անունով տեղանուններ
հանդիպում է հարավային և հյուսիսային
Թալիշստաններում`
Gilakarān – հյուսիսային Թալիշստանում.
տեղի բնակչությունը անվանում է նաև Gīlakon:
Տեղանունը նշանակում է «գիլանցիերի տներ,
այսինքն` գիլանցիների գյուղ»: Gilār տեղանունը
ենթադրվում
է
առաջացել
է
gilanlilar
2

Գիլերը կամ գելերը մերձկասպյան շրջանի նախաիրանական ցեղերից էին, որոնց էթնոնիմը և դրանով կառուցված
տեղանունները մինչ այսօր կենդանի են:
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«գիլանցիներ» ձևից`-lār հոգնակիակերտ ցուցիչով:
Ārab «արաբ» էթնոնիմը ևս տարածված է
Թալիշստանի հարավային և հյուսիսային
հատվածներում: Հյուսիային Թալիշստանում է
գտնվում
Ārab գյուղը, որը կոչվել է նաև
Ārabgadim, հմմտ.` -gadim < ար. qadim «հին»:
Ադրբեջանի տեղանուններում սրանով չի
սահմնափակվում
«ārab»
էթնոնիմի
առկայությունը: Այս էթնոնիմով տեղանուններ
վկայված են նաև Աղդամի, Բերձորի, Խաչմազի,
Եվլախի, Շամախիի, Աղդաշի, Կյուրդամիրի
շրջաններում` Արաբ, Արաբբասրա, Արաբղադիմի,
Արաբոջաղի,
Արաբուշաղի,
Արաբսարվան,
Արաբխանա և այլ տեղանուններ: Հարավային
Թալիշստանում են գտնվում ʻArabde «արաբների գյուղ» բնակավայրը և այլն:
Āšlā տեղանունը հյուսիսային Թալիշստանում հավանաբար կապվում է նույնանուն ցեղի
կամ տոհմի անվան հետ, իսկ Ālār բնականունը
ālār ցեղի անունից է, Gadirli է կոչվում Գյադիրլի
ցեղի բնակավայրը:
Gāsǝmlǝ վայրը կոչվում է նաև Ղասեմլի
Կայարան: Առաջացել է այստեղ 19-րդ դարում
բնակվող Շահսևանական Ղասեմլի տոհմի
անունից [Էյնոլլահզադե, Է. 2009, «Շահսևան
ցեղամիավորումը
(Ընդհանուր
ակնարկ)»,
Orienatlia, հտ. 9, Երևան, էջ 40-45]:
Իրանի թուրքմենական խմբերից մեկի
անվանումով է կոչվել Īmīr բնակավայրը` հյուսիսային Թալիշստանում և Իրանի երբեմնի
թալիշաբնակ Արդաբիլ նահանգում:
Թալիշստանի տեղանվանական համակարգում հաճախադեպ են kurd էթնոնիմով կազմված
տեղանունները: Դրանից է Korde Deh բնականունը, որ կազմված է kord «քուրդ» էթնոնիմից և
պրսկ. deh «գյուղ» բառից: Այս գյուղը գտնվում է
Ատրպատական3 նահանգի արևելքում` Արդաբիլի Նիր շրջանում: Աբգյարմ դեհեսթանի գյուղերից է: Նույն ցեղանունից է Kord Kandī
բնականունը` kord էթնոնիմի և թուրքերեն kandī
«գյուղ» բառերի համադրումից:4 Այս գյուղը
գտնվում է Ատրպատական նահանգի արևելքում` Արդաբիլ նահանգի Կենտրոնական
3

Այստեղ մենք մեթոդաբանորեն ճիշտ ենք համարում
«Ատրապատական» եզրը, քանզի հայերենը հնարավորություն է տալիս եզրաբանորեն տարբերակելու Արաքս գետից
հյուսիս գտնվող տարածքներում հիմնականում 19–րդ
դարավերջից հետո ընկած ժամանակահատվածում վերջնականապես ձևավորված և 1919 թ.–ից ի վեր Ադրբեջան
(պրսկ Azarbāyjanī) անունով հայտնի թյուրքախոս երկիրը
նույն գետի հարավային ափերին գտնվող Ատպատականից
(պրսկ Azarbāyjān), քանի որ վերջինս, չնայած լեզվական
ընդհանրությանը, այսուհանդերձ ոչ մի մակարդակում չի
նույնացվում Ադրբեջանի հանրապետության հետ:
4
Թուրք. kandī (կամ kendi) «գյուղ» բառը ծագում է սողդերեն kanθ «գյուղ, բնակավայր» ձևից և միջինասիական
թյուրքական բարբառներից թափանցել է նաև արևելյան
թյուրքական խոսվածքներ:
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շրջանում, Սարդաբե դեհեսթանում: Kord ğešlāğī
տոպոնիմը կազմված է kord «քուրդ» էթնոնիմից
և թուրքերեն -ğešlāğ «ձմեռանոց» բառից: Այս
գյուղը գտնվում է Ատրպատական նահանգի
արևելքում` Արդաբիլի կենտրոնական շրջանում:
Ղարբի դեհեսթանի գյուղերից է: Kurdabāz
էթնոտոպոնիմը կապված է այստեղ ապրող
քրդական ցեղերի հետ: Տեղանունը կազմված է
kurd- էթնոնիմից, -a- հոդակապից և -bāz բառից,
որն, ըստ ամենայնի, bāzǝ բառի կրճատ
տարբերակն է: Ոմանք կարծում են, որ գյուղի
սկզբնական անունը եղել է Kurd Ābbās: Kurdlār
տեղանունն առաջացել է kurd- էթնոնիմից և -lār
վերջածանցից, իսկ Kurdasar տեղանունը
վերստին «քուրդ» ցեղանվան և -sar ձևույթի
համակցման արդյունք է` «քրդերի գյուղ»
նշանակությամբ:
Kyohna Orānd (կամ Kāna Orānd) տեղանունը ևս էթնոտեղանուն է` «Օրանդ» թյուրքական ցեղի անունից, (հմմտ.` պրսկ kohna
«հին» ): Mikbila տեղանվան հիմքում ընկած է
Miki ցեղի անունը (հմմտ. նաև` թալիշ. «փոքրիկ
եղբայր»): Miki ցեղանվան մասին առաջին
անգամ հիշատակում է Հեկաթեոս Միլեթացին
(մ.թ.ա. 6-5-րդ դդ.): Ըստ նրա` Միկի ցեղն
ապրում
էր
Արաքս
գետի
ավազանում
[Гейбуллаев 1986:5]: Ս. Ալիևը գտնում է, որ այս
ցեղի անունից է ծագում ժամանակակից
Ադրբեջանի Հանրապետության տարածքում
գտնվող Muğan աշխարհագրական անունը
[Алиев 1960: 15]: Որոշ գիտնականներ, ելնելով
նրանից, որ Հերոդոտոսը Միկի ցեղը հիշատակում է ուտիների հետ միասին, նրանց համարում
է արյունակից [Геродот 1972: 168]: Mikolān
տեղանունը ևս, հնարավոր է, կապված է
վերոհիշյալ Miki ցեղի հետ:
Mirimli տեղանունն առաջացել է Mirimli
ցեղի անունից:
Pirembel տոպոնիմն առաջացել է նույնանուն էթնոնիմից: Pirembel ցեղամիավորումն
ապրում էր Թալիշում և բաղկացած էր մի քանի
ցեղախմբերից [Гейбуллаев 1986:39]:
Tālǝšlǝ տեղանունը կազմված է tāliš «թալիշ»
էթնոնիմից և -li ածանցից:
Թալիշստանի տեղանուններում արձանագրված են ձևեր` կազմված turk էթնոնիմից:
Դրանցից են` Turkakarān (Turkakon)-ը «թուրքերի տներ», այսինքն` «թուրքերի գյուղ» նշանակությամբ: Turkanjil տեղանունը թալիշերեն
հնչում է Tǝrkānj, մեկնաբանվում է որպես
«թուրքերի ծագման տեղ»: Տեղի բնակչության
կարծիքով այս տեղանունն առաջացել է tūršanjir
բառից, որը նշանակում է «թթու թուզ»,
հավանական թզի տեսակ հետ կապված, հմմտ.`
պրսկ. tūrš- «թթու» և -anjir «թուզ»:
Turkobā տոպոնիմի առաջացումը կապված
է այստեղ թյուրքական ցեղերի բնակեցման հետ:
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Թալիշերեն հնչում է Tǝrkobā: Լենքորանի շրջանի
Turkakarān, Veravūl, Garmatuk գյուղերում կան
Turkobā անունով փողոցներ, ինչը ևս կապված է
այստեղ բնակվող թուրքերի հետ (turk «թուրք»,
obā ադրբ. «տուն»): Գիլան նահանգի Թավալեշ
Շահրեսթանի Tork Mahalle տեղանունը ևս
առաջացել նույն էթնոնիմից և mahalle «շրջան,
թաղամաս» բառից:
Թալիշստանում
էթնոտեղանուններ
են
արձանագրված իրանական թաթ5 էթնոնիմով`
մասնավորապես հյուսիսային Թալիշստանում
[Clifton et al. 2005; Грюнберг 1963]: Tātyān –ը,
որն առաջացել է tāt- ցեղի անունից և -ān (yān)
հոգնակիակերտ ածանցից: tāt- էթնոնիմի և -lār
ածանցի միակցմամբ է առաջացել Ջալիլաբադի
շրջանի Tātlār տեղանունը: Tātobā տեղանունը
նշանակում է «թաթերի բնակավար» (tāt «թաթ»,
obā ադրբ. «վրան»), Tātonū` tātoni «թաթեր»
ձևից: Եթե վերականգնենք հնարավոր tāthoni
ձևը, ապա կնշանակի «թաթերի աղբյուր»:
Ūrākarān տեղանունն առաջացել է Ուրան
(Օրան) ցեղի անունից և նշանակում է դրանց
պատկանող տներ. ūr թալիշերեն նշանակում է
նաև կաղնի:
Xolmili (Холмили) – Xol թալիշերեն
նշանակում է ծառի ճյուղ կամ երկար, չոր ծառ:
Xol նշանակում է նաև խալ: Այս տոպոնիմը
ծագում է «xon mongoli» արտահայտությունից,
որ նշանակում է մոնղոլների արյան թափման
վայր: Zūvandlǝ տեղանունը առաջացել է
թալիշական լեռներում բնակվող Zūvand ցեղի
անունից և -lǝ ածանցից:
Kyohne Zūvand- տես վերևում` Zūvandlǝ.
Տեղանուններ, որոնք ծագում են էպոնիմներից (անտրոպոնիմներ)
Անտրոպոնիմները այն տեղանուններն են,
որոնք առաջացել են բնակավայրի հիմնադրի
կամ դրա հետ կապ ունեցող որևէ մեկի, իսկ
ավելի հաճախ` ցեղապետի անունից: Թալիշստանի տեղանվանական համակարգում հանդիպում է ցեղապետերի ու տոհմապետերի, գյուղի
հիմնադրի անունների և տարբեր տեղանվանակերտ
ածանցների
համադրությամբ
ստեղծված բնականուններ:
Ներկայված բնակավայրերի անունների
քննությունը թույլ է տալիս եզրակացնելու, որ
անձնանուններից կառուցված տեղանունները
գերակշիռ մաս են կազմում Թալիշստանի
տեղանվանական համակարգում և ունեն
կազմության հետևյալ ձևերը`
Պարզ անուններ են` ցեղապետի կամ
հիմնադրի անունով, տես`Hubi, Samidxan և այլն;
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Թաթ տերմինը, ըստ էության, ոչ թե մի կոնկրետ ցեղի կամ
էթնոսի անուն է, այլ թյուրքալեզու տարածքներում իրանալեզու կղզյակների ընդհանուր անվանում:

Ածանցավոր անուններ են, հյուսիսային
Թալիշստանում`-li, -lǝ, -lār, -kandī վերջանցներով, իսկ հարավային Թալիշստանում` -di, ābād տեղանվանակերտ ձևույթներով բնականունները:
’Alīkarān տեղանունը նշանակում է «Ալիի
տուն»: Գյուղ է Ատրպատական նահանգի
արևելքում` Մեշքինշահր շահրեսթանի Արշաղ-է
Մարքազի շրջանում: Տեղանունը կազմվել է ‘Alīանձնանունից և -karān «տներ» միավորներից:
’Alī ĞešlaĞī տեղանունը նշանակում է «Ալիի
ձմեռանոց»` ‘Alī- անձնանունը և թուրքերեն ğešlāğ «ձմեռանոց», գտնվում է Ատրպատականի
Արդաբիլի
շահրեսթանի
Կենտրոնական
շրջանում: ’Alīābād տեղանունը կազմվել է ‘Alī
էպոնիմից
և
-ābād
տոպոֆորմանտից:
Թալիշերեն հնչում է Aliobod: Bābā ’Alī
տեղանունը կազմված է ’Alī - էպոնիմից և bābā
«հայր» բառից, սակայն, ըստ ամենայնի, սա հնչել
է որպես մեկ անձնանուն:
Ābbāsābād տեղանունը կազմված է Ābbāsէպոնիմից և -ābād տոպոֆորմանտից, Ābbaslǝ –
ն` Ābbās էպոնիմից և -lǝ տեղանվանակերտ
վերջածանցից:
Ābdūllā Taklasi տեղանունը կազմված է
Ābdūllā էպոնիմից: Ինչ վերաբերում է տեղանվան
երկրորդ մասին, ապա, ըստ ամենայնի, այն Takla
էթնոնիմն է: Միևնույն բաղադրիչը տեսնում ենք
նաև Takla-Makan (անապատ Կենտրոնական
Ասիայում) տեղանվան մեջ: Է. Տենիշևը գտնում
է, որ takla բառն ունի արաբական ծագում` tark
«լքում, մի կողմ նետում» ձևից (Тенишев 1961:
58): Գուցե Ābdūllā Taklasi տեղանվան դեպքում
ևս գործ ունենք նույն արմատի հետ: Takla
թուրքերեն նաև նշանակում է «գլուխկոնծի»:
Takla (tagla, taglasi) է կոչվում նաև աղավնու այն
տեսակը, որը բազմացվել է որոշ թյուրքական
ցեղերի կողմից և տարածվել ողջ տարածաշրջանում:
Ābdǝnlǝ տեղանունը կազմված է Ābdǝnէպոնիմից
և
-lǝ
տեղանվանակերտ
վերջածանցից:
Āgāšbaylī
տեղանունն
առաջացել
է
Āğākišibaylī` Āğākiši- և -lī բաղադրիչներից:
Āhmadlī բնականունը ազմված է Āhmadանունից և -lī տեղանվանակերտ վերջածանցից:
Āllāharlǝ տեղանունը կազմված է Āllāharէպոնիմից և -lǝ տեղանվանակերտ վերջածանցից:
Āstānlǝ տեղանունը կազմված է Āstānանձնանունից և -lǝ տեղանվանակերտ ձևույթից:
Āzizābād է կոչվել նախկին Lošgālǝng` 20-րդ
դարի սկզբին ոմն Miraziz-ի անունով մեկի
պատվին վերանվանվում է Āzizābād:
Badirlī տեղանունը կազմված է Badirէպոնիմից և -lī տեղանվանակերտ ածանցից, իսկ
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Badalān տեղանունը թալիշերեն հնչում է Badalon
և կազմված է Badal- անունից և -ān (on)
հոգնակիակերտ ածանցից:
Būrzūnbūl տեղանունը, ըստ ամենայնի,
առաջացել է Pir Zumbul արտահայտությունից,
որպեղ Pir- նշանակում է «սուրբ մարդ, ծերունի», իսկ Zumbul-ը անուն է: Մեծ հավանականությամբմ հիշյալ անձի դամբարանը` որպես
սրբատեղի, կազմել է տեղանվան հիմք:
Dāvidonū
բնականունն
առաջացել
է
Dāvidhonī ձևից, որը նշանակում է «Դավթի
աղբյուր»,
կազմված`
Dāvid
«Դավիթ»
անձնանունից և honī «աղբյուր» միավորներից:
Divāğāj բնականունը Divağaš տեղանվան
աղճատված տարբերակն է և առաջացել է Div
Āğaši (Āğākiši) արտահայտությունից, որը
նշանակում է «քաջ Աղաշի»: Ժողովրդական
ստուգաբանությամբ մեկնաբանվում է որպես
«վայր, որտեղ մահացել է դևը»:
Asadābād տեղանունը կազմված է Asad(արաբ. «առյուծ») անձնանունից և -ābād
տոպոֆորմանտից: Eminli տեղանունը կազմված
է Emin- էպոնիմից և -li վերջածանցից, իսկ
Ehsanakaran տեղանվան հիմքում ընկած է
Ehsan- էպոնիմից և -karan «տուն» բառից:
Eyarūd տեղանունը կազմված է Eyaանձնանունից և -rūd «գետ» միավորից:
Ezarūd (Ezarū) տեղանունը կազմված է Eza
էպոնիմից և rū(d) “գետ” բառից:
Ğosmālyān տեղանունը կազմված է Ğosmանունից
(Ğāsǝm
էպոնիմի
աղճատված
տարբերակը) և -ān (on) հոգնակիակերտ
ածանցից:
Hasankuja տեղանունը կազմված է Hasanէպոնիմից և -kuja «տեղ, տուն, թաղամաս»
բառից:
Hasanli տեղանունն առաջացել է Hasanանունից (արաբ. «գեղեցիկ, լավ»): Բացի
Hasangala, Hasangaya, Hasangalatapa տեղանուններից Ադրբեջանի հանրապետությունում կան
Hasanli անունով ևս 12 բնակավայրեր Բարդա,
Թովուզա, Սաաթլի, Սաբիրաբադա, Սալյանա,
Գուբի, Ջաբրայիլ, Ջալիլաբադ և այլ շրջաններում: Իրանում այս անձնանունով տեղանունները ևս բավականին շատ են, սակայն հիմնականում -ābād վերջածանցով, հմմտ.`Hasanābād
նույնանուն գյուղերը Ղոմի, Թեհրանի, Ղազվինի
շահրեստաններում և այլն:
Hubi տեղանունը հավանաբար Hubeyda
անվան փոփոխված տարբերակն է:
Huseynābād տեղանունը կազմված է
Huseyn- էպոնիմից և -ābād տոպոֆորմանտից,
որը
տարածված
է
նաև
հարավային
Թալիշստանում:
Huseynhājǝlǝ տեղանունը կազմված է
Huseyn- անձնանունից և hājǝlǝ թյուրքական
ցեղի անունից: Ֆիզուլու, Շամախիի և
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անձնանունով կազմված տեղանուններ:
Imānlǝ տեղանունը կազմված է Imānէպոնիմից և -lǝ տեղանվանակերտ ածանցից:
Isi տեղանունն անտրոտոպոնիմ է: Գիտնականների կարծիքով Ադրբեջանի Հանրապետությում կան ավելի քան 35 նման անտրոտոպոնիմներ: Ըստ տեղի բնակչության` տեղանունը կապ չունի անձնանունի հետ, այլ
կապված է թալիշական I և Sa բառերի հետ, որ
նշանակում է մեկ-երեք, այսինքն` մի քանի տուն,
ինչև ժողովրդական ստուգաբանություն է:
Iskandarli տեղանունը կազմված է Iskandarանունից և -lī տեղանվանակերտ վերջածանցից:
Jāmāšāir տեղանունը Jamoša- տեղանվան
աղճատված տարբերակն է, կազմված` Jamoանունից և թալ. šay «քայլող, գնացող» < šo
«գնալ» ձևից, հմմտ.` ավ. šyav-, հ.պ. šiyav-, մ.պ.,
պրթև. šav-/šuδan, ն.պ. šudan:
Šay թալիշ.
նշանակում է նաև «վերնաշապիկ», որը հանգում
է մ.իր. *šapīk «հագուստ (գիշերային)»
նախաձևին, հմմտ. վաֆսի šay, քալհորի šeü, հյ.
շապիկ > քրդ. šāpīk (Asatrian 2011:741): Սակայն
այս բնականվան մեջ վերջին նշանակությունը
թերևս բացառելի է:
Kalbahuseynli տեղանվան մեջ Kalba-ն
Karbala-ի կրճատ տարբերակն է: Գյուղն այսպես
է կոչվել իր հիմնադիր Karbalayǝ Huseyn-ի
անունով6:
Laladulā տեղանունը Laladilon անվան
աղճատված տարբերակն է, կազմված` Lalaանձնանունից և -dulā/-dūl- բառաձևից, որն ունի
«լեռնանցք» նշանակությունը և տարածված է
հատկապես կենտրոնական և արևմտյան
Իրանում: Մ. Մուկրին նշել է, որ dūl-/dūla ձևին
զուգահեռ լայն կիրառություն ունի նաև dara/darra- ձևը, որոնք ունեն միևնույն ստուգաբանությունը և նույն արմատի տարբեր
դրսևորումներն են, ինչը հեղինակը գիտականորեն չի հիմնավորում։ Այստեղ պետք է
նկատել, որ dūl –ը, բացի նշված նշանակությունից, ունի նաև «դույլ» իմաստը, պհլվ. dōl,
որը որևէ կապ չունի նշված տեղանունում
գործածված նույնանուն բառի հետ (հմմտ.`
Քոմջանի, Ֆարիզհանդի, Բադրուդի, Յարանդի
և այլ խոսվածքներում՝ dūl «դույլ») (Mokri 1997:
27)։
Lalahirān տեղանունն առաջացել է Lalahion
բառից, որ նշանակում է «Լալայի հողեր»:
Lalakapešta տեղանունը կազմված է Lalaանձնանունից, -ka- «տուն» և -pešta «ետև»
բառերից: Pešta թալիշ. նշանակում է նաև
«փոքրիկ բլուր»:
6

Kalb պրսկ karbalāyī «Քերբելա ուխտի գնացած մարդ»
ձևի կրճատ տարբերակն է, որը հանդիպում է նաև
պարսկերենում. Հմմտ.` kalbʻalī (< Karbalāyī ʻAlī), Kalbḥasan
(< karbalāyī Hasan) ևլն:
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Malikli տեղանունը կազմված է Malikէպոնիմից և -lī տեղանվանակերտ ածանցից:
Mamadoba տեղանունը կազմված է Mamadէպոնիմից և -oba «վրան, խրճիթ» բառից, իսկ
Mamadxānlǝ տեղանունը կազմված է Mamadxānանձնանունից և -lǝ տեղանվանակերտ ձևույթից:
Mamadrzākūča տեղանունը նշանակում է
«Մամադրզայի փողոց, թաղամաս»: Կազմված է
Mamadrzā- (Muhammad Rezā անվան աղճատված
տարբերակը) էպոնիմից և -kūča «թաղամաս,
փողոց» բառից:
Mahmūdāvār տեղանունը ծագում է Mahmūd
էպոնիմից: Եթե ենթադրենք, որ տեղանվան
երկրորդ մասը ծագում է āvār էթնոնիմից, ապա
կստացվի, որ Մահմուդը այդ ցեղից է: Միևնույն
ժամանակ իրանական -vār տոպոֆորմատը <
հին իրան. *wāra- (*wara-) արմատից ունի «ցանկապատված տարածք, ամրոց» նշանակությունը
[Bailey 1954: 26-28] և տեղանունը կարող է
մեկնաբանվել «Մահմուդի գյուղ»: Ադրբեջաներեն vār նշանակում է նաև «հասարակական
վայր, ծննդավայր», որն աներկբայորեն իրանական
փոխառություն
է:
Նախկինում
Mahmūdāvār բնակավայրը կոչվել է Madodūr:
Թալիշերենում կա «mado» բառը, որը նշանակում
է «ուլունքների ծառ» (ma- «ուլունք», do «ծառ»):
Ժողովուրդը պատմում է, որ մի ժամանակ
այստեղ տնկել են նմանատիպ շատ ծառեր,
որոնց սերմերից պատրաստում էին զարդեր ու
բնականունը կապում այդ պատմության հետ
[Mirzoiev 1993: 46]7:
Miškami (Mǝškami) կոչվող բնակավայրի
նախկին անունը եղել է Varsahmonobā: Miškami
տեղանունն առաջացել է պարսկերեն mošk
(մուշկ) բառից և ըստ ժողովրդական մեկնության` իրանցի մի վաճառական հաճախ է եկել
այս վայրը և մուշկ ու տարբեր անուշահոտություններ գնել: Այդ մարդը հայտնի է եղել
Moškami անունով և հարգանք է վայելել տվյալ
շրջանում, ուստի աստիճանաբար Varsahmonobā
կոչվող վայրը անվանվել է նրա անունով:
Mollāhasanli տեղանունը կազմված է mollā–
«մոլլա» բառից, -Hasan- էպոնիմից և -lī
տեղանվանակերտ ածանցից:
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Սաիդ Նաֆիսին գտնում է, որ Mado (Mādā) բառն առաջացել է
Mādon ձևից և այն կապ ունի մարերի հետ` -on հոգնակիակերտ
ածանցով: Ըստ նույն հեղինակի, մարերի հետ կապված տեղանուններ պահպանվել են Իրանի հյուսիս-արևմուտքում: Եթե
ընդունենք այն տեսակետը, որ թալիշները մարերի հետևորդն են,
ապա Mado տոպոնիմի առաջացման այս տարբերակը լրիվ
հաստատվում է: Այս վայրերում հայտնաբերված բրոնզե դաշույնները` պահպանված մարերի ժամանակներից, հաստատում են
այդ վարկածը: Ռուսական աղբյուրներում այս տոպոնիմը հիշատակվում է որպես Mayo: Այսպիսով հանգում ենք այն եզրակացության, որ նշված գյուղի հին անունը Mado (Mādo) է եղել, բայց
11-12-րդ դդ. այստեղ թյուրքական ցեղերի հայտնվելով գյուղը
ձեռք է բերում մեկ այլ անուն:

Morāddašt տեղանունը կազմված է Morādանձնանունից և -dašt «դաշտ» < մ.պ. dašt > հյ.
դաշտ բառից: Գտնվում է Գիլան նահանգի
Թավալեշ շահրեստանի Կենտրոնական շրջանի
Հավիղ դեհեսթանում:
Mūsākuja տեղանունը կազմված է Mūsāէպոնիմից և -kūja «թաղամաս, շրջան» բառից:
Mūsāvār տեղանունը կազմված է Mūsāանունից և -vār ածանցից, տես` Māhmūdāvār:
Nazarābād – Գյուղ է Գիլան նահանգի
Աստարա շահրեսթանի Կենտրոնական շրջանի
Հավամե դեհեսթանում` «Նազարի գյուղ»: Իսկ
Nazar
mahalle
գյուղը
նույն
նահանգի
Լավանդվիլ դեհեսթանում է և կազմված է Nazarանունից և mahalle «թաղամաս» բառամիավորից: Իսկ հյուսիսային Թալիշստանում գտնվող
Nazarobā տեղանունը կազմված է Nazarէպոնիմից և ադրբ. obā «վրան» ձևից` կրկին
«Նազարի գյուղ» իմաստով:
Odūrākarām տեղանունը ā հոդակապով
կազմություն է` Odūr- էպոնիմից և karām/n
«տներ» բառաձևից: Նշանակում է «Օդուրին
պատկանող տներ, այսինքն` գյուղ»: Բառավերջի
-n > -m անցումը ուշ զարգացման արդյունք է:
Pirjānǝ տեղանունը կազմված է pir«ծերունի,
իմաստուն»
բառից
և
Jānǝ
անձնանունից: Ըստ ժողովրդական ստուգաբանության` տեղանունն առաջացել է պարսկերեն
pirojavāni «ծերեր և երիտասարդներ» բառից:
Pirzakūča տեղանունն առաջացել է Pirūzէպոնիմից և -kūča «փողոց, թաղամաս» բառից,
իսկ Pirzora տեղանունը հավանաբար առաջացել
է Pirzorāğ բառից, որը նշանակում է «Փիրզո
տոհմի հող»:
Ğariblar տեղանունը (կազմված է արաբ.
ğarib«օտարական» բառից և -lār վերջածանցից),
որոշ գիտնականների կարծիքով
առաջացել է մի ժամանակ Թալիշստանի
լեռներում բնակվող Ğariblar կոչվող ցեղի
անունից: Հետագայում այդպես է կոչվում նաև
նրանց բնակության վայրը: Մեկ այլ տեսակետի
համաձայն, 19-րդ դարում Ğarib անունով մեկը
հիմնադրել է այս գյուղը (Mirzoiev 1993: 46):
Ğāsem Kandī
տեղանունը կազմված է
Ğāsem- էպոնիմից և թուրքերեն -kand «գյուղ»
բառերից:
Այս
գյուղը
գտնվում
է
Ատրպատականի
արևելքում`
Մեշքինշահր
շահրեսթանի Արշաղ-է Մարքազի շրջանում:
Samidxan
տեղանունը
Samidxan
անձնանունից է, իսկ Sanjaradi տեղանվան մեջ
Sanjar- անձնանունը կապակցվել է -di «գյուղ»
բառի հետ: Sārǝjafarli տեղանվան հիմքում
Sārǝjafar էպոնիմն է և -lī տեղանվանակերտ
ածանցը: Նշված տեղանունները Հյուսիսային
Թալիշստանի բնակավայրերից են:
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Šǝxhuseynli
տեղանունը
կազմված
է
Šǝxhuseyn էպոնիմից` - lī տեղանվանակերտ
ածանցով:
Tāhirli տեղանունը կազմված է Tāhir
էպոնիմից և - lī տեղանվանակերտ ածանցից:
Valixānlǝ տեղանունը կազմված է Valixān
էպոնիմից և -lǝ տեղանվանակերտ ածանցից:
Verī–Āliābādǝ ըստ երևույթին, Ալիաբադ
տեղանունն
է
(ʻAlī
էպոնիմով`
-ābād
տոպոֆորմանտի օգնությամբ կազմված), իսկ
նախադաս veri մասնիկը, գուցե հայ. վերին
որոշիչ ածականն է, որը լայնորեն հանդիպում է
նաև հայկական տեղանուններում, հմմտ. Վերին
Պտղնի, Վերին Ճալա- հանդ Գեղարքունիքի
մարզում, Տաճար լեռան հս-արլ. լանջերին,
Վերիգետ - գետակ Սյունիքի մարզում, Զոհաջրի
օժանդակը: Սկիզբ է առնում Գառնարած լեռան
հվ. լանջերից և Սալվարդ գյուղի մոտ միանում
մայր գետին: Երկարությունը` 4,5 կմ և այլն:
Xalifahoni տեղանունը նշանակում է
«Խալիֆի աղբյուր»: Կազմված է Xalif- անունից
և թալիշ. honi “աղբյուր” բառից: Xalifakuja
տեղանվան մեջ Xalif- անունը կազմության մեջ է
մտել kūja «թաղամաս, շրջան միավորի հետ:
Xānālion տեղանունն առաջացել է Xānāli
էպոնիմից և -on հոգնակիակերտ ածանցից.
նշանակում է Խանալիի տոհմի բնակության
վայր:
Yusifli գյուղի սկզբնական անունը Mollā
Yusifli է եղել: Տեղանունը կազմված է Yusifանձնանունից`-li ածանցով:
Տեղանուններ, որոնք առաջացել են կենդանիների անուններից (զոոտոպոնիմներ)
Կենդանու անունից առաջացած տեղանունները մտնում են իմաստային սկզբունքով
դասակարգված այն անունների շարքը, որոնց
անվանադրումը
արտացոլում
է
օբյեկտի
իմաստային էությունը: Այս բնականունների
առաջացումը կապված է տվյալ վայրին բնորոշ
կենդանական աշխարհի, կենդանուն հիշեցնող
աշխարհագրական դիրքի ու կառուցվածքի,
կենդանու հետ կապված լեգենդի կամ առասպելի
հետ, նաև` կենդանու հետ կապված պաշտամունքային լիցքի նշանակություն: Թալիշստանի
տարածքում
կենդանիների
անուններով
ստեղծված
տեղանունները
հիմնականում
ներառում են նշված իմաստային կաղապարները
և կարող են դասակարգվել հետևյալ կերպ` ա)
վայրի կենդանիների անուններից առաջացած
տեղանունները, որոնք արտացոլում են թալիշաբնակ տարածքների կենդանաշխարհի պատկերը, բ) ընտանի կենդանիների անուններից
առաջացած
տեղանուններ.
վերջիններիս
միջոցով ճշտվում են անասնապահ թալիշների
կողմից
կարևորվող
կենդանիները,
գ)
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թռչնանունների և դ) սողունների դասի
անուններից կազմված տեղանուններ:
Ālmū տեղանունը Հյուսիսային Թալիշստանում ունի «արծվի ամրոց, բույն» նշանակությունը, և անվանադրումը պայմանավորված է
գյուղի բարձր դիրքով, որը նույնացվում է արծվի
բույնի հետ: Լեզվաբանական առումով տեղանվան առաջին Āl բաղադրիչն ունի «արծիվ»
իմաստը (< հին իրան. *ṛdifya-, ավ. ərəzifiya-,
պրսկ aloh, քրդ. alō, halō) և տարածված է ոչ
միայն բնակավայրերի, այլև՝ լեռների ու սարերի
անուններում, օր.՝ Āloh լեռը Քաշանի հարավ–
արևմուտքում, Alendān տեղանունը Իսֆահանում և այլն: Սակայն ի՞նչ է նշանակում անվան
երկրորդ բաղադրիչը և ո՞րտեղից է այն գալիս:
Այս կապակցությամբ հյուսիսային Թալիշստանում վկայված սույն տեղանունը ակամայից
հիշեցնում է Ալամութը` Alamūt, «Լեռան ծերունու», սասինների առաջնորդ Հասան Սաբբահի
լեռնային ամրոցը Ղազվինից 70 կմ արևելք: Այն,
որ թալիշ. Ālmū – ն հենց Alamūt անվան
տարբերակն է, կարծում ենք, կասկածից դուրս է,
սակայն առավել կարևոր է այն փաստը, որ
Alamūt անունը, ըստ էության, չի եղել
իսմայիլականների հնարածը, ինչը ընդունվում էր
մինչ օրս, այլ առահասարակ եղել է բարձրադիր
կառույցների տարածված անվանում: Այլապես
դժվար է բացատրել նույնպիսի տեղանվան
առկայությունը
հարավային
Կովկասում`
Ալամութից հարյուրավոր կմ. հեռավորության
վրա: Գալով սույն բաղադրյալ կազմության
երկրորդ հատվածին` -mū(t), ապա այն, ըստ 19րդ դարի գերմանացի արևելագետ Հ. Շինդլեռի,
*amuxt «ընտելացված, վարժեցված» դերբայական ձևի բարբառային տարբերակն է, իսկ
ամբողջ կազմությունը գալիս է *aluh-amuxt
նախաձևից` «արծիվների համար ընտելացված
վայր» սկզբնական իմաստով:
Ārvānā տեղանունը կապված է ուղտի
նույնանուն ցեղատեսակի հետ, հմմտ. Քաշանի
բրբռ. ārūne, օսմ. «էգ ուղտ»:
Bibiyānǝ
տեղանունը
bibiyonǝ
բառի
աղճատված տարբերակն է, որը թալիշերենում
ցախաքլորի մի տեսակի անվանում է:
Evčadūlān տեղանունը, հնարավոր է,
vačadūlon բառի աղճատված տարբերակն է: Vača
միավորը, ըստ ամենայնի, «գառ, ուլ» իմաստն
ունի, հմմտ.`պրսկ bačča, իսկ -dūlon (dǝlon)`
«լեռնացք» (տես` Laladulā):
Gajimārda տեղանունը կազմված է gaji«արծիվ» և -mārda «մեռած» բառերից:
Gersāvān տեղանունը բաղկացած է ger «թռչունի տեսակ», -sā- «գլուխ» միավորներից և
vān տեղանվանակերտ ձևույթից:
Hālākǝt տեղանունն առաջացել է hālā kǝtǝ
«լեռնային կատու» արտահայտությունից: Մեկ
այլ մեկնություն ևս ենթադրելի է այն բնակ111

անվան համար` hālātǝk բառամիավորից` «ժայրի
եզր» նշանակությամբ:
Kākālos– Հավանաբար առաջացել է kagalūs
բառից, որի բաղկացուցիչ միավորներն են`
Ka(r)g «հավ» և lūs «տափաստանային կատու»:
Kalvaz– Առաջացել է kal- «գոմեշ» անունից
(հմմտ.` աշթիանի kal), իսկ -āvaz ձևը,
հավանաբար, հանգում է պհլվ varzāk ձևին <
*warz«աշխատել, հերկել» արմատին:
Տեղանունը կոչվել է այս կենդանու անունով:
Kargān –karg «հավ» (պհլվ kark(g)) ձևի և ān հոգնակիակերտ մասնիկի միացություն է:
Գտնվում է Արդաբիլ նահանգում:
Kekonū– Տեղանունը կազմված է` kek- «լու»
և -honi «աղբյուր» միավորներից:
Kopūrčāl
–
Չափազանց հետաքրքիր
տեղանուն է, կազմված է երկու բաղադրիչներից`
kopūr
և -čāl. Երկորդ բաղադրիչը որպես
տոպոֆորմատ բավականին տարածված է
«ցածր տեղանք, փոս» նշանակությամբ և
թուրքերեն çuxur բառի հոմանիշն է: Տեղանվան
առաջին մասը մինչ օրս մեկնաբանված չէ: Մեզ
թվում է, որ այն ծագում է հին իր. *kapa- «ձուկ»
բառից և *bara- «տանող» բառի միացումով,
այսինքն`*kapa-bara«ձկներով
հարուստ
(տեղանք)», ինչը միանգամայն համապատասխանում է տվյալ բնակավայրին: Ամենայն հավանականությամբ, քափուր (կամ քաֆուր) տեսակի
ձկան անունը ծագում է հենց այս տեղանունից և
ոչ թե հակառակը: Այս տեղանվան մեջ վկայված է
արևմտաիրանական լեզվական հազվագյուտ
տարր` *kapa- «ձուկ» բառը, որը սովորաբար
համարվում է արևելաիրանական զուգաբանություն (հմմտ.` օս. kœf «ձուկ»):
Lobǝr /Ловаин/ – Lo- նշանակում է
«ագռավ», bǝr` «փուշ», կարելի է մեկնաբանել`
«ագռավափուշ»:
Loda – Lo- նշանակում է «ագռավ», da-`
«հովիտ»:
Meye Kūke – Կազմված է meye «ջրով լիքը
թաս, ջրհոր» կամ «ուռենի», kūke «բու» բառերից:
Գյուղ է Գիլան նահանգի Ասթարա Շահրեսթանի
Կենտրոնական շրջանում:
Mūryā – հավանաբար mūr(yā) «մրջյուն»
բառն է` պհլվ mōr, mōrčak, պրսկ mūrče (mūr + -če
փոքրացուցիչ վերջածանց),
«մրջնաբույն»
ընդհանուր նշանակությամբ:
Palangušta – palang նշանակում է
«ընձառյուծ»:
Այս
բառը
չունի
հստակ
ստուգաբանություն, հմմտ. միջին պրսկ palang,
սողդ. pwrδ’nk, փաշտու pṛāng, քրդ. pilink. gušta
(պրսկ košte) նշանակում է «սպանված» < koštan
«սպանել»: Տեղանունը նշանակում է «վայր,
որտեղ սպանում են վագրերին» կամ «վայր,
որտեղ վագր է սպանվել»:
Siobili– Թալիշերեն նշանակում է «սև սագ»`
հմմտ.` sio (siah)- «սև» և -bili «սագ»:

Թալիշական տեղանունների մեջ հանդիպում են šağol «բորենի» (հմմտ. մ.պ. šaγal),
կենդանու անունից կազմված ձևեր` Šāğlākūja
(Šağolakūža)
տեղանունը
Հյուսիսային
Թալիշստանում` կազմված šağol - «բորենի» և kūža «շրջան, թաղամաս» բառերից: Šağolakū
տեղանունը Մասալլի շրջանում նշանակում է
«բորենու լեռ» (kū «լեռ, սար»): Šāğlāsar
(Šağolasa) տեղանունը ևս կազմված է šağol –
անունից և -sa(r) «գլուխ» միավորից: Ըստ Զ.
Իբրահիմովի, Šağolasa բառն առաջացել է šāh
ğāla sa «շահական ամրոցի վերին մասը»
արտահայտությունից (Mirzoiev 1993: 29):
Šāğūlāzūza տեղանունը նշանակում է վայր,
որտեղ ոռնում են բորենիները:
Xārxātān զոոտոպոնիմն առաջացել է
xarxātān բառից, որը նշանակում է «վայր, ուր
կան շատ ավանակներ», հմմտ.` պրսկ xar
«ավանակ» < *xara-: Թալիշերեն այս տեղանունը
հնչում է Xaxarton: Հավանական է, սակայն, որ
այս տեղանունը ծագում է մոնղոլական
Խարգաթան ցեղի անունից:
Բուսանուններով կազմված տեղանուններ
(ֆիտոտոպոնիմներ)
Բուսանուններից կազմված տեղանունների
իմաստային սկզբունքը պայմանավորված է
տարածքում բուսատեսակի առկայության կամ
տվյալ բույսի պաշտամուքային նշանակության
հետ: Նշենք նաև, որ բուսանուններից կազմված
տեղանունները,
հիմնականում
կենսունակ
տեղանվանահիմքեր են և մինչ այժմ ծառայում
են որպես նոր բնակավայրերի անվանակոչման
կամ հների վերանվանման միջոց: Ընդ որում,
շատ դեպքերում նաև, բնականուններում
բուսանուններն ունենում են պայմանական դեր
և կարող են նաև չարտացոլել անվանակոչվող
միավորի բուսական աշխարհը:
Ālūče տեղանունը Արևելյան Ատրպատականի Արդաբիլ շահրեստանում, որը նաև «ալոճ»
բուսանունն է, պայմանավորված է այդ բույսով
հարուստ լինելու հանգամանքի հետ։
Ālāzapin – ālā- ն սև ու սպիտակ, կեղևից
չմաքրած բրնձի տեսակ է, իսկ pin-ը կեղևի
մնացորդն է բրինձը մաքրելուց հետո [Mirzoiev
M. 1993: 27]:
Anbū – Թալիշերեն նշանակում է «տանձ»
(հմմտ.` պհլվ urmōt, պրսկ amrūd, քրդ. hurma):
Ամենայն հավանականությամբ, տեղանունն
առաջացել է տեղանքում շատ տանձենիներ
աճելու հետևանքով: Իսկ Anbūrdara բնականունը Anbūda տեղանվան նախաձևն է` Anbū «տանձ» և da – «հովիտ»:
Gābāgdibi – Gābāg է կոչվում տերևաշատ և
արագ տարածվող մի բուսատեսակ:
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Ğǝzǝlāğāč – Տեղանունը նշանակում է «կարմիր ծառ»: Հյուսիսային Թալիշստանում գտնվող
այս բնականունը կազմված է թուրքերեն ğǝzǝl«կարմիր» և -āğāč «ծառ» բառամիավորներից:
Hazovi բնականունը, ըստ ամենայնի,
կազմված է hazo- «հազար» և -vi «ուռենի» (< հին
իրան. *waiti- ձևից, (հմմտ.` պրսկ bīd միավորներից) և նշանակում է «հազարավոր ուռենիներ
ունեցող վայր»: Vi բուսանունից կազմված
տեղանունները բավական հաճախ են հանդիպում Թալիշում: Viyan տեղանունը ևս կազմված
է vi- «ուռենի» բառից` -an հոգնակիակերտ
ածանցի միջոցով: Նշանակում է տեղ, ուր կան
շատ ուռենիներ: Verāvūl տեղանունը թալիշերեն
Viyavūl < Viyabīl` -bīl տոպոֆորմանտով
բնականուն է` «ուռենիներով առատ» նշանակությամբ:
Kenāzağ տեղանունը հավանաբար առաջացել է kenāz (kanaz) «արմավի կորիզ» բառից` aĞ տոպոֆորմանտի միջոցով: Գտնվում է
Արևելյան
Ատրպատականի
Արդաբիլ
Շահրեսթանի Հիր շրջանում:
Karkarağ – Սոճու տեսակի անվանում է, որ
կոչվում է նաև ğaml-e ğarīš: Բնակավայրն
այսպես է կոչվել, քանի որ հավանաբար այստեղ
աճում էին այդ տեսակի շատ ծառեր: Գտնվում է
Արևելյան Ատրպատականի Հիր շրջանում:
Kuvanil տեղանունը կազմված է kuv(h) «լեռ,
սար» (< հ.իր. *kaufa-, հմմտ.` պրսկ kūh) և nil
ծառատեսակի անունից: Nil բուսանունից է
առաջացել նաև Nilaša տեղանունը: Նշանակում
է «լեռ, ուր կան նիլ տեսակի շատ ծառեր»:
Nārbāğǝ տեղանունը կազմված է nār «նուռ»
(հմմտ.`պրսկ. anār) և bāğǝ «այգի» բառերից և
նշանակում է «նռան այգի» [Bāğ ձևի և
իրանական լեզուներում «այգի» նշանակությամբ
բառամիավորների մասին տես` Eilers W. 1988,
Bāğ
i.
Etymology,
http://www.iranicaonline.org/articles/bag-i]:
Pāmbahi տեղանվան մեջ pāmba-ն ունի
«բամբակ» նշանակությունը, իսկ -hi թալիշ.
նշանակում է «հրապարակ, այգի, պարտեզ»,
այլաբանորեն «ցանքսի տեղ»:
Թալիշական տեղանունների մեջ մի ամբողջ
շարք են կազմում raz «խաղողի որթ» (> *raza-,
պրսկ raz) բառով կազմված տեղանունները:
Դրանցից կարելի է նշել Razavūl տեղանունը, որ
նշանակում է «վայր, ուր կան շատ խաղողի
որթեր, այսինքն` այգիներ», Razgāh (Razgov,
Razgo) բնականունը` կազմված raz- «խաղող
որթ» և -gāh (go) «տեղ» բառերից: Razvān
տեղանունը ևս առաջացել է raz- ձևից և նշանակում է «խաղողի որթերով առատ տեղ»
(հնարավոր է նաև արաբ. «այգի» բառից):
Մասալլի շրջանում Razobā տեղանվան ծագումը
ևս կապվում է այս արմատի հետ: Razvān
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տեղանվան մեջ raz- ը կապակցվել է -vān/-bān
տեղանվանակերտ ցուցիչի հետ:
Serapoža
տեղանունը
Հյուսիսիային
Թալիշստանում կազմված է sera- «զկեռ» և poža/-poja
«լեռան
լանջ»
միավորներից:
Տեղանունը նշանակում է «զկեռով հարուստ
լանջեր ունեցող գյուղ»:
Sibiyyat - Sib «խնձոր» (հմմտ.` մ.պ. sēp,
sēv) բառից` արաբ. -īyyat վերջավորությամբ.
նշանակում է «խնձորենիներով հարուստ վայր»:
Tuado անունը թալիշերեն է և նշանակում է
«թթենիներով հարուստ վայր», հմմտ.` tua«թութ» և -do «ծառ»:
Tutapešta– Թալիշերեն հնչում է Tuapešta`
tua- «թութ» և -pešta «լեռան լանջ»: Տեղանունը
կարելի է բացատրել` «թթենիներով հարուստ
վայր»:
Կան մի խումբ տեղանուններ` կազմված van
«հացենի» բառից: Դրանցից մեկը Vanadi
տեղանունն է (van «հացենի», a-ն` հոդակապ, di
«գյուղ»): Vanapoža տեղանունը նշանակում է
«հացենիներիով հարուստ լեռան լանջ» (van
«հացենի»,
poža
«լեռան
լանջ»):
Սույն
բուսանունից է կազմված նաև Գիլանի Թավալեշ
շահրեստանի Vānegāh տեղանունը, որի առաջին
բաղադրիչը թալիշերեն՝ vānādō(r) «հացենի»
ծառատեսակն է։ Տեղանունը նշանակում է
«հացենիներով առատ վայր»։
Vanašakaš տեղանունը կազմված է vanaša
«մանուշակ» (հմմտ.` պհլվ vanafšak,
պրսկ
banafša, հայ. մանուշակ) բառից` «մանուշակներով հարուստ տեղանք» նշանակությամբ:
Vaznaš տեղանվան Vaz-/Vəz- բաղադրիչը
ծառի տեսակ է` «ծփի» (հմմտ. քրդ. būz) և
հնարավոր է տեղանվան հիմքում ընկած է այս
ծառատեսակի անունը [Henning 1963: 68-72;
Eilers /Mayrhofer 1962: 61-92]:
Vel նշանակում է «ծաղիկ»: Նույն հիմնական
ձևույթով են կազմված Velačola` vel- «ծաղիկ» և
-čola «դաշտ», Veladi` vel – «ծաղիկ» և -di
«գյուղ», բնականունները: Իսկ Vǝlapargo
տեղանունն առաջացել է Vǝlapārğo բառաձևից և
նշանակում է «վարդի պես մաքուր, վարդի պես
փափուկ»:
Zardālū – Բնականվան հիմքում zardālū
«ծիրան» անունն է (հմմտ.` նաև պրսկ zardālū):
Za’frān – Բուսանուն է (lat. Crócus, հայ.
քրքում): Բնակավայրը գտնվոււմ է Արևելայն
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Ատրպատական
նահանգի
Արդաբիլ
Շահրեսթանի Կենտրոնական շրջանում:
Թալիշական տեղանունների մեջ հանդիպում են bǝr «փուշ» բառից կազմված մի շարք
տեղանուններ, օրինակ` Bǝrkāndul, որի bǝr
«փուշ» բաղադրիչը կապակցվել է kāndul
«որմնախորշում դրված փտած ծառ» միավորի
հետ: Bǝrsut տեղանունը նշանակում է «այրված
փշի թուփ, փշածածկ վայր»: Իսկ Bursulum
տեղանունն առաջացել է Bǝrsilim ձևից, որ
նշանակում է «տեղ, ուր կան փշեր և ցեխ»: Եվ
այլն:
Տվյալ հոդվածը պատրաստվել է ՀՀ Գիտության կոմիտեի "Կասպիցի շրջանի տեղաբնիկ
ժողովուրդների ինքնագիտակցության ձևափոխումը. Իրանի և Կովկասի միջև" 20TTSH-034
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Abstract. H. Ghevond Alishan and Mkrtich Khrimyan became unforgettable literary figures in the works of no less
patriotic, Armenophile and talented poets during their lifetime. In the eyes of their contemporaries, they stood out from
ordinary mortals, becoming a symbol of the Armenian reality, an example and a guide. And it was the contemporaries
who honored them with the titles of «Nahapet» («Patriarch») and «Hayots Hayrik» («Armenian Father»), the artists
painted their portraits, the intellectuals glorified them as tireless seekers of truth.
Keywords: outstanding figures of works of art, national-public activities, Nahapet (Patriarch), Hayrik (Father)

Как в начале ХХ в., так и до и после этого
ни у одного из представителей армянской
интеллигенции не было столько последователей,
покровителей и приверженцев, как у Гевонда
Алишана и Мкртича Хримяна. Эти два великих
человека, будучи в жизни армян источником
высоких побуждений, источником армянской
мысли и идей, не раз становились героями
художественных произведений других писателей как при жизни, так и после смерти,
представ в этих произведениях в образе выдающихся деятелей. Это было следствием их
национально-общественной деятельности, распространенности и популярности их творчества,
той высокой оценки, которую дали им
современники, признания современниками их
величия, а также результатом личного обаяния

этих двух великих людей, особенностей их
характера и темперамента.
Отец Алишан и Хримян Айрик в своих
религиозных и культурных наитиях выразили
общечеловеческие жизненные истины. Вечные
проблемы спасения Родины, человеческой
судьбы, окутанной тайной жизни в произведениях этих писателей были облачены в
форму вечных общенациональных и общечеловеческих тем.
Актуальность темы исследования более чем
очевидна: нашей целью было представить
размышления Г. Алишана и Мкртича Хримяна о
национально-освободительной
борьбе,
дух
борьбы, нашедшие отражение в стихотворениях
разных писателей. Их величие, их притягательность заключалась в том, что они были
114

Регион и мир, 2022, № 3
оценку лишь писателю, произведения которого
сыграли важную роль в отечественной истории и
литературе.
Многие читатели верили в самобытность
Патриарха и, чувствуя наплыв животворных
настроений Алишана, считали его фигурой, символизирующей национальную историю и
поэзию.
В конце 1849 г. в «Базмавепе» было
опубликовано анонимное стихотворение на
древнеармянском «Патриарх уснул под сенью
Масисов». Это был ответ на опубликованное под
именем Патриарха стихотворение «Горы
Масиса». Алишан в своем произведении
обращается к горам Масиса со словами
восхваления и просит хранить армян, имея в
виду более чем актуальную сегодня молитву
«Боже, храни армян». Неизвестный поэт ликует,
предвкушая мысли Алишана. В его строках
Патриарх предстает как собирательный национальный образ, живущий тоской по родине и ее
горем. Каким бы слабым с художественной
точки зрения ни было стихотворение, мы
считаем его своеобразной трактовкой образа
Патриарха. Это произведение до сегодняшнего
дня не было исследовано:
(Опьянев от тени Масиса, / Я, Патриарх,
уснул./Вы, рассеянные повсюду, /Двуглавой горе
несите привет).
В 1889 г. было опубликовано стихотворение
Газароса Агаяна «Об отце Гевонде Алишане»,
согласно которому, по меткому выражению
писателя, «гениальный певец» является дедомпатриархом тысяч внуков и великим и незаменимыым Патриархом армянских поэтов:
(О, ты, Патриарх тысяч внуков, /Не
имеющий наследника, который был бы тебе
равен,/ Который бы обладал частицей твоего
гения, /Который был бы достоин твоего
бесподобного трона).
Тонкостью и выразительностью выделяется
представленная в 1901 г. в стихотворении О.
Туманяна «Памяти Г. Алишана» туманяновская
трактовка образа
Патриарха: «памятникгордость армянского мира» и «душа – огонь и
пламя». Своеобразный замысел Туманяна
раскрывается в подзаголовке стихотворения
«Составлено из сочинений о. Алишана». Стихотворение начинается с изображения осеннего
пейзажа, затем идут строки, изображающие
Масис:
(О, горы в цвету, о, смеющиеся ручьи,/
Обдайте меня прохладой,/ Милые ветры,
придите, /возьмите мою песнь и мою душу и
заберите с собой на гору Масис).
Туманян, высоко оценивая своеобразие
художественного слова Алишана, почти в каж-

армянами по происхождению, глубоко близкими
армянам своими мыслями и устремлениями,
своими желаниями и целями, они были
армянами до мозга костей. С целью раскрытия
проявлений их освободительного духа нами
были использованы аналитический метод и
метод литературоведческой интерпретации,
которые позволили рассмотреть особенности
образов Хримяна и Алишана, нашедшие
отражение в стихотворениях разных писателей,
которые до сих пор не были основательно
изучены.
Особенности речи и воззрений Г. Алишана
и Мкртича Хримяна, своеобразие литературных
образов, наполняющих жизнь движением, цветом, запахом, смыслом, переплетаясь воедино,
придавали произведениям этих писателей
своеобразие и делали затронутые ими темы
закономерными
и актуальными для своего
времени.
Описание крупнейшего армянского поэта
Алишана связано с такими авторитетными
именами, как М. Налбандян, Г. Агаян, Ов.
Туманян, А. Чопанян, П. Дурян, Д. Варужан, А.
Исаакян, Е. Чаренц: «Трудно представить более
высокую оценку армянского поэта, чем та,
которую они дали Алишану» [1, с. 22].
Знаменитый писатель, ученый, редактор,
педагог Алишан выделялся
жизнелюбием,
титаническим трудом  разнохарактерными и
разноплановыми
произведениями.
Многие
писатели и общественные деятели относились к
Гевонду Алишану с глубоким почтением и
пиететом, признавая, что «...в юности из числа
других писателей и мыслителей именно Гевонд
Алишан оказал на их формирование глубокое
влияние» [2, с. 207].
Е. Чаренц с нескрываемым восторгом и
похвалой начинает поэму «Видение смерти» с
Гевонда Алишана, тем самым открывая поэтическую галерею образов пионеров армянского
национально-освободительного движения. Чаренц искренне и беспристрастно представляет
богатый содержанием
художественный мир
Патриарха. Это относится к части, где изображен
портрет Алишана и где иллюстрируется
пассаж из патриотического цикла Алишана;
устами Патриарха дается своеобразная оценка
патриотической поэзии:
(Воспел
я
мужественным
голосом
армянские крепости, / Города армянского царя,
его великолепные дворцы, /Воспел Красный
Аварайр, глядящий на звезды Масис, / Стремясь
удержать навсегда в сердцах былую славу
армян.)
Рассматривая особенности патриотического
цикла Алишана, Чаренц мог дать подобную
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дой своей строке использует выражения, образы,
стиль «Песен Патриарха», разделяя мнение А.
Чопаняна о том, что «…Алишан превосходит
всех
бесконечным
многообразием
своего
таланта, богатством и гибкостью языка,
беспредельным разнообразием метрики» [3, с.
75].
В стихотворении раскрывается новый
взгляд Туманяна на проблему жизни и вечности
и скорбь по поводу смерти Патриарха:
( Я, сраженный молнией, подавлен горем:/
Пал Патриарх Армянский, / Родная страна в
смертной тоске, / Его душа простерлась ввысь
– к Богу).
Стихотворение О. Туманяна «Памяти о. Г.
Алишана» свидетельствует о том, как хорошо
знал Туманян «Песни Патриарха». В его
сознании Алишан отождествляется с Патриархом. То, что молодой Патриарх писал в свое
время о старом поэте Патриархе, теперь
Туманян возвращает ему – Алишану по
принципу «Да воздастся каждому по делам его».
Рассматривая суету и преходящесть жизни,
писатель считает высшей целью человека формулу жизни, завершая стихотворение наставлением армянским детям:
(Крепитесь, над вами Бог/ Цветите, как
роза на кусте,/ Не забывайте землю армянскую/
И молитесь за Патриарха ).
Выражением восхищения является изданное
в 1904 г. стихотворение Даниела Варужана «На
могиле Алишана», полное красочных описаний.
Это искреннее, взволнованное слово, которое
наглядно характеризует облик благочестивого
Алишана, который «заключил в свою душу
солнце». Стихотворение начинается с посещения усталым странником могилы Алишана,
чтобы «преклонить колени» и «задуматься,
припасть к могиле».
(Здесь
ты
покоишься,
окруженный
тишиной,/ Ты океан, который покрывает этот
саван, /Ты алое пламя, которое уносит смерть
под пепел. /Будешь покоиться здесь, как пламя
под небом).
Даниел Варужан проявляет нескрываемый
интерес к теме вечности жизни, изображая, как
виноградная лоза и грустные ивы до сих пор
хранят эхо лиры Алишана. Хорошо, когда душа
человека парит, когда она направлена ввысь и ее
прибежищем является Беспредельность. Алишан
– орел с огненными зрачками, сокрушающий
мрачные и темные тучи:
(И в твоей жизни и песнях/Ты поэт
Патриарх, чарующий душу,/Ты пылающая заря,
восходящая над океаном,/Которая расстилается во тьме, над Человеком).

В конце стихотворения Варужан раскрывает
суть творчества Алишана, значение его обширного наследия, в частности отмечая, что он
«вознес, измерил наше будущее․
Алишан, восторженный автор «Напевов» и
«Воспоминаний», художественный образ которого нашел отражение в лучших произведениях
современников, посвятил свое трепетное и
призывающее к милосердию перо почитаемому
им армянскому народу. «Душа Алишана в этом
мире признавала лишь две вещи: его Нацию и
Орден, - которые существовали для него параллельно и между которыми он до самой смерти
двигался, не спотыкаясь» [4].
Многие талантливые представители интеллигенции написали стихотворения, в которых
два этих великих человека предстают как символ
патриотизма армянского народа, путеводитель
по освобождению Армении для армянской
молодежи. В 1869 г. Петрос Дурян посвятил
Хримяну Айрику два замечательных стихотворения: «По случаю встречи Айрика» и «По
случаю избрания Айрика Патриархом». Здесь он
развивает мысль о том, что мы должны познать
нашу историю и армянскую жизнь с ее
радостями и печалями через Хримяна.
Хримян Айрик  звезда, освещающая
тысячелетний путь армянского народа; эта
мысль нашла яркое выражение в стихотворении
Петроса Дуряна “По случаю встречи Айрика”:
(Кто идет к нам, рассекая воздух, волны,
/На челе его сверкают жемчуга и звезды./ Царь
ли армянский, восставший из могилы?/ Нет,
слезы, обжигающие его лицо – это шрамы./ Он
презирает пурпур и славу, / Он одет в черное).
По мысли Дуряна, Хримян передал жизнь
армян с теплым чувством отца, описывая
борьбу армянского народа, его патриотические
нравы, искупая слезы наших армянских братьев,
изображая кровь и разрушения:
(Это вышел из гробницы богатырь? / Нет,
в руках у него не меч, а крест, /Глаза мечут не
молнии, а излучают любовь и милосердие. /
Дрожи, Курд.)
Призвание духовного лица Хримяна 
побеждать крестом, трубить в трубу свободы и
свободно парить над армянским миром:
(Восславлен победным крестом/ Протрубил
в трубу свободы, /Смотрите, на нем власяница,
как будто он мертв, / Но сердце его  огонь).
В стихотворении Мкртич Хримян везде и в
любой форме видится нам армянским ангелом.
Мкртич Хримян – духовное лицо и геройхранитель нации, имя которого неразрывно
связано с политической, религиозной, литературной и образовательной жизнью как
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восточных, так и западных армян, а также армян
всего мира:
(Одно у него вознаграждение: оно его
призвало. Хримян Айрик: 1869).
Великолепный портрет Хримяна с большим
художественным мастерством представлен в
стихотворении Петроса Дуряна «По случаю
избрания Айрика Патриархом»։
(Это не тень подает голос, / Это не звезды
вдыхают пламень, /Это пламень и голос
братства, /Это армянин, любящий армянина).
Целью Хримяна стало просвещение, интеллектуальное развитие и душевное облагораживание армян; согласно Дуряну, это те качества,
которые должны помочь армянскому народу
обрести политическую свободу:
(Разлился свет повсюду,
свет,/Знания,
свет с армянских звезд,/Свет хижинам, свет
пещерам,/ Свет неугасимому факелу армянской
славы).
Как становится ясно из концовки стихотворения, при осуществлении патриотической
программы,
направленной на сохранение
армянства, Хримян делал ставку на свое перо и
живую речь, которая звучала проникновенно,
искренне и просто.
(И пусть забудут армяне/ Старые удары и
глубокие раны,/ И пусть сердца их от стука
рокочут, / -Да пребудешь вечно, Айрик Хримян)
Знаменитый писатель Раффи, находясь под
идейным влиянием Хримяна, посвятил ему три
прекрасных стихотворения: «Подарок Васпураканскому орлу», «Плач почитателя армян» и
«Труженик». По словам Раффи, Мкртич Хримян
как патриот, педагог, проповедник и публицист
был золотым целым, гением от рождения. «Хримян был в душе поэтом, а в сердце  проповедником, напоминающим нам самоотверженных монахов V века, которые, вооружившись посохом духовного воина и пройдя
сквозь огонь и воду, ходили по Армении,
распространяя науку и веру» [5, с. 3].
Раффи, осмысляя причинно-следственную
связь прошлого и настоящего как ключ к проникновению в глубины национальной философии и внимательно исследуя историю, представляет в стихотворении Васпураканского орла
как мыслителя новой формации:
(Как свежий ветерок, / Ширококрылый
орел/ Восстал светозарный/Из тьмы как дар/).
В стихотворении «Плач почитателя армян»
Раффи представил доходящие до фанатизма
патриотические и идейные устремления Хримяна. Стихотворение кажется полным горести
диалогом Раффи и Хримяна:
(Боюсь, когда-нибудь бездомный, беззащитный, / Умрет больной без лекарства,/ И

пропадет бесподобная нация, /Нам остается
лишь скорбеть, о, армянский ученый).
Автор, держа за руку Нерсеса, Саака
Партева, Месропа и других святых Отцов,
изображает
скорбные сцены,
руины и
оплакивает бедственное положение Армении.
(Нет царей-патриотов, подобных нашим
предкам,/Паства
разошлась,
нет
собраний,/Есть лишь вера, но нет ни единства,
ни любви/Раздели мое горе, Хоренский старец).
В конце стихотворения, обращаясь к Богу,
он ропщет:
(Почему ты, вседержитель,/ Проигнорировал бедную армянскую нацию).
Стихотворение Раффи «Труженик» посвящено Хримяну, развернувшему
широкую
просветительскую
деятельность.
Раффи
сравнивает Хримяна с «веками отяжелевшего в
судьбе» и «тщательно скрывающего грусть»
труженика, сеющего мысли.
(В неосвоенной пустыне он так же как и
ты / Всю свою жизнь проводит в
изнурительном труде/ В пустыне упрямых
сердец/ И бесплодных мыслей людей).
Будучи реалистом, проницательный Хримян
глубоко верил в победу человеческого разума и
справедливости, был далек от пессимизма.
Раффи в стихотворении, посвященном Хримяну,
все это метко выразил:
(И вместо его благородных усилий/
Невежда плетет терновый венец. /А он полон
надежд и сеет свои семена).
Дружба Католикоса Всех Армян Хримяна
Айрика и поэта всех армян Ованеса Туманяна
является одной из знаменательных страниц в
истории армянского народа и его культуры. Для
Туманяна Хримян Айрик был одной из тех
редких родственных душ, которой писатель
посвятил два стихотворения: «Армянскому
паломнику» и «Дуб». В стихотворении
«Армянскому паломнику» в обращении к
Хримяну можно заметить прилив жизненных
сил:
(Доброго пути, паломник,/ Блажен ты,
армянский паломник, /Что, исполненный тоски
и любви,/ Совершаешь паломничество к
Арарату) .
Задушевные слова О.Туманяна почти в
каждом четверостишии звучат наставительно;
Туманян пытается привести в равновесие
постоянно колеблющиеся чаши весов природы и
человека, в данном случае – Хримяна:
(Тебя будут приветствовать одетые в
зелень горы Гегама и Арагац,/ И как родное
око/Тебе улыбнется прозрачный Севан ).
Еще одной одой деятельности незабвенного
Айрика является стихотворение Ованеса Тума117

мером и путеводной звездой. И именно почитающие их современники дали им почетные
имена «Патриарх» и «Армянский Айрик»;
художники писали их портреты, представители
интеллигенции прославляли их как неутомимых
искателей истины. Светлые и жизнерадостные
настроения произведений о. Алишана и Хримяна
Айрика, художественные приемы изображения
ими жизни впечатляют также современную
молодежь, направляют ее на путь патриотизма и
просвещения и учат бороться не только за право
на жизнь, на ее продолжение, но и бороться за
красоту, человека, любовь, родину, не забывая
про обязательства перед ними.

няна «Дуб», в котором писатель сравнивает дуб
с Хримяном Айриком, полагая, что движущей
силой и стержнем его жизни и деятельности
является поклонение родной земле и последовательные усилия, направленные на заботу об
армянском мире, его защиту и процветание:
(Посередине леса возвышался/Старый дубвеликан с толстым стволом./ Сильная молния с
неба много раз сжигала его ствол/ А буря
холодным ударом/ Беспрестанно била, злобно
свистела).
Как отмечает Эд. Джрбашян в аллегорическом образе дуба Туманян выражает свое
отношение к Мкртичу Хримяну (Айрику):
(… Но он всегда был стоек,
всегда
непоколебим/ И с надеждой смотрел на
пасмурное небо…/Под его сенью, далеко внизу/
Прижавшись друг к другу, сплелись/Мелкие
травы, кустарники и деревья).
О. Туманян посвятил стихотворение
близкой родственнице Мариам Туманян.
О. Гевонд Алишан и Мкртич Хримян при
жизни стали незабываемыми героями произведений не менее патриотически настроенных, не
менее преданных армянскому народу талантливых поэтов. В глазах современников они
выделялись среди простых смертных и стали
символом армянской действительности, при-

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

Джрбашян Эд. Писатель и народ. – Ер., 1989
Даллакян К., Аршак Чопанян. – Ер., 1987
«Анаит», Париж, 1902, N 4
«Армения», N 9, 27 ноября 27, 1901
«Мшак», Тифлис, 1873, № 49
Сдана/Հանձնվել է՝ 19.05.2022
Рецензирована/Գրախոսվել է՝ 26.05.2022
Принята/Ընդունվել է՝ 30.05.2022

118

Регион и мир, 2022, № 3

ЭКОНОМИКА ___________________________________________________

Նորագույն տեխնոլոգիաների պայմաններում հաճախորդների
վերաբերմունքը E-KYC գործընթացին ՀՀ բանկային
համակարգում
Գրիգորյան Գրիգոր Վ.
ՀՊՏՀ Բանկային գործի և ապահովագրության ամբիոնի ասպիրանտ (Երևան, ՀՀ)
grigrig1997@gmail.com
ՀՏԴ` 336.7; EDN: QHTEKY
Հանգուցաբառեր՝ E-KYC, բանկեր, նորագույն տեխնոլոգիաներ, Տեխնոլոգիաների
ընդունման մոդել (Technology Acceptance Model), Քրոնբախի ալֆա գործակից
Отношение клиентов к процессу E-KYC в банковской системе РА
в условиях новейших технологий
Григорян Григор В.
Аспирант АГЭУ, кафедра банковского дела и страхования (Ереван, РА)
grigrig1997@gmail.com
Аннотация: Организация процесса KYC в контексте развития цифровых технологий вступила в новую фазу,
когда идентификация клиентов также может осуществляться с помощью удаленных цифровых технологий.
Организация идентификации клиентов с помощью таких технологий может быть выгодна как банкам, так и
клиентам. Существующие в мире встроенные технологии E-KYC постепенно развиваются, и Армения также
участвует в таких изменениях. Однако перед внедрением таких технологий банкам и финансовым учреждениям
следует попытаться рассчитать затраты на их внедрение, получаемые выгоды, спрос клиентов на такие услуги,
пытаясь при этом конкурировать с другими участниками рынка.
Позитивное отношение клиентов к E-KYC может способствовать внедрению новейших программных решений,
но предлагаемые решения могут иметь другие последствия, которые также следует принимать во внимание
банкам.
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Abstract. The organization of the KYC process in the context of the development of digital technologies has entered a
new phase when customer identification can also be carried out through remote digital technologies. The organization
of customer identification due to such technologies can be beneficial for both banks and customers. The existingembedded E-KYC technologies in the world are gradually developing, and Armenia is also involved in such changes.
However, before the introduction of such technologies, banks and financial institutions should try to calculate the costs
of its implementation, the benefits to be received, the demand of customers for such services, while trying to compete
with other market participants.
Customers' positive attitude towards E-KYC may encourage the introduction of the latest software solutions, but the
proposed solutions may have other consequences, which should also be taken into account by banks.
Key words: E-KYC, banks, latest technologies, Technology Acceptance Model, Cronbach's alpha coefficient.

Ներածություն։ Տեղեկատվությունը միշտ
համարվել է բիզնես գործունեության ամենակարևոր տարրերից մեկը, որի ճիշտ օգտագործման շնորհիվ այն տիրապետողները ունենում են
մրցակիցներից առաջ անցնելու բազում հնարավորություններ։ Սակայն բանկային համակարգում տեղեկատվության մշակման, գործարքների դիտանցման արդյունքում, հնարավոր է, ի
հայտ գան այնպիսի հանգամանքներ, որոնք

կարող են վկայել ոչ թե ազատ մրցակցության,
այլ բանկի համար ռիսկային գործարքների
կատարման, ինչպես նաև փողերի լվացման և
ահաբեկչության ֆինանսավորման մասին։
Աշխարհում գործող բազմաթիվ օրենքների,
համաձայնագրերի, ինչպես նաև տվյալ երկրի
օրենքների համաձայն, ներքին իրավական
ակտերի ընդունման միջոցով ֆինանսական,
ինչպես նաև ոչ ֆինանսական հաստատություն-
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ները իրականացնում են հաճախորդների
ուսումնասիրություն ըստ տարբեր չափանիշների, որոնցից են [4]՝
 Երկրի կամ աշխարհագրական ռիսկ,
 Հաճախորդի ռիսկ,
 Ապրանքի / ծառայության ռիսկ:
«Ճանաչիր քո հաճախորդին» սկզբունքը
(անգլերեն՝ KYC - Know Your Customer) հնարավոր ռիսկերի գնահատման նպատակով ֆինանսական և ոչ ֆինանսական հաստատությունների
կողմից տեղեկատվության հավաքագրումն է,
տրամադրումը և պահպանումը փողերի լվացման ու ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ
պայքարի (ՓԼ/ԱՖ) գործընթացի շարունակական իրականացման համար1։
KYC-ի ավանդական մեթոդները կիրառվում
են աշխարհի բազմաթիվ երկրներում, սակայն
ներկայումս, երբ թվային տեխնոլոգիաները
արագ զարգացում են ապրում, և բանկային
համակարգում նոր հաճախորդների ներգրավումը, ինչպես նաև գործող հաճախորդների
սպասարկումը մեծամասամբ իրականացվում է
հեռահար տարբերակով, պահանջ է զգացվում
նորացնելու և ներդնելու հաճախորդների
վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքագրման
նոր տեխնոլոգիաներ։
Գրականության ակնարկ։ «Ճանաչիր քո
հաճախորդին» սկզբունքը բազմաթիվ տարիներ
եղել է և ներկայումս էլ բոլոր բանկերի,
ապահովագրական
ընկերությունների,
այլ
ֆինանսական և ոչ ֆինանսական հաստատությունների կողմից իրականացվող պահանջ է,
որը նպատակ ունի պարզել հաճախորդի ինքնությունը, գնահատել ռիսկի մակարդակը, որը
կարող է առաջանալ հաճախորդին սպասարկելու ընթացքում, այդ թվում՝ կանխելու ֆինանսական հանցագործությունները, ահաբեկչության ֆինանսավորումը, թրաֆիքինգը և դրանից
բխող այլ հետևանքներ [5]։ Դրանց կանխարգելման նպատակով աշխարհում ընդունվել են
բազմաթիվ կոնվենցիաներ, բանաձևեր, օրենքներ, սակայն այն դեռևս ամբողջական համարել
չի կարելի և, համաձայն այդ պահանջների,
ֆինանսական և ոչ ֆինանսական հաստատությունները պարտավոր են առնվազն իրականացնել հաճախորդների պատշաճ ուսումնասիրություն, գնահատել հաճախորդին, նրա կատարած գործարքների ռիսկը, բնույթը և այլն։ Այս
գործընթացը կարող էր շարունակվել անընդհատ
և որևէ փոփոխություն չկրեր, սակայն ներկայումս թվային տեխնոլոգիաների զարգացման
պայմաններում պահանջ է զգացվում նաև
ներդնելու հաճախորդների նույնականացման
հեռահար թվային տեխնոլոգիաներ՝ միաժամանակ ապահովելով վերոնշյալ բոլոր գործողու1

սահմանումը՝ ըստ հեղինակի

թյունները՝ առանց հաճախորդի հետ առերես
շփման։
Թվային տեխնոլոգիաների կտրուկ աճի հետ
աշխարհում սկսեցին նաև զարգանալ հաճախորդների նույնականացման հեռահար տեխնոլոգիաները, որտեղ կիրառվում են արհեստական
բանականության (AI) և մեքենայական ուսուցման (ML) տարբեր գործիքներ և մեթոդներ։
Թեմայի ուսումնասիրության շրջանակներում ուսումնասիրվել են նաև տարբեր հեղինակների կողմից կատարված նմանատիպ
հետազոտություններ և զարգացրած ուղղություններ, սակայն քանի որ նորագույն տեխնոլոգիաները E-KYC-ի մեջ վերջերս են սկսել
օգտագործվել, այդ իսկ պատճառով թեման,
կարելի է ասել, ամբողջովին ուսումնասիրված չէ,
ինչպես նաև չկան բավականին շատ գիտական և
հանրամատչելի աշխատանքներ, որտեղ նկարագրված լինեն որոշ հեղինակների զարգացրած
գաղափարները։ Այնուհանդերձ, լայն աշխատանք, որպես այդպիսին, առկա է L.Perlman-ի և
N.Gurung-ի [3] կատարած հետազոտություն մեջ,
որտեղ անդրադարձ է կատարվում աշխարհում
առկա KYC-ի մեթոդներին, դրանց տեսակներին,
նորագույն տեխնոլոգիաների պայմաններում
դրանց ներդրմանը, օրենսդրական փոփոխություններին և այլն։ Ուսումնասիրության են
ենթարկվել նաև խոշոր ֆինանսաբանկային
ընկերությունների ռազմավարություններ, որոնց
մեջ առաջնային տեղ է գրավում E-KYC համակարգի
ներդրման
հնարավորությունների
ստեղծումը, ինչպես նաև ԱՄՆ-ի, Եվրոպական
երկրների, Հնդկաստանի, ԱՄԷ-ի և մի շարք
ասիական երկրների փորձը, որոնցից շատերը
կարողացել են բարեհաջող կերպով իրականացնել E-KYC համակարգի ներդրումը։ Վերլուծության արդյունքների հիման վրա կփորձենք
ստանալ այնպիսի մոդել, որը լավագույնս կհամապատասխանի ՀՀ-ին։
ՀՀ ֆինանսական և ոչ ֆինանսական համակարգերի համար չեն գտնվել սույն հետազոտության թեմային առնչվող կատարված վերլուծություններ, գիտական աշխատանքներ, չնայած
այն հանգամանքին, որ ՀՀ բանկային համակարգում գործող առնվազն 2 առևտրային բանկ
ներդրել և օգտագործում է հաճախորդների
նույնականացման հեռահար ավտոմատ թվային
տեխնոլոգիաներ։
Հետազոտության
մեթոդաբանություն։
Հետազոտության ընթացքում հիմնականում
կիրառվել են սոցիոլոգիական հեռակա հարցումների մեթոդը և Կրոնբախի ալֆա [6] գործակցի
հաշվարկը։ Չնայած այն հանգամանքին, որ
հարցման առանձնահատկությունը հետազոտության ժամանակ կարևոր ընդհանրական պատկերն է, այլ ոչ թե կոնկրետ հարցվողի պատասխանը, այնուամենայնիվ, փորձել ենք Կրոնբախի
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ալֆա գործակցի միջոցով հասկանալ հարցման
արդյունավետությունը, որը և կբնութագրի, թե
մարդկանց մոտ ինչպիսի կարծիք կա հեռավար
նույնականացման և, առհասարակ, հեռահար
բանկային ծառայությունների մասին։
Նորագույն թվային տեխնոլոգիաների ներդրման ժամանակ, մինչ բանկի ռազմավարությանը, շահերին անցնելը, անհրաժեշտ է հաշվարկել, թե հաճախորդները ինչպես կվերաբերվեն դրանց ներդրմանը, ունեն վստահություն
այդ ծառայությունների հանդեպ, թե ոչ, պատրաստ են անցում կատարել թվային կապուղիների միջոցով ծառայությունների ստացմանը և
այլն։ Այդ իսկ պատճառով նախևառաջ անհրաժեշտ է որոշակի մեթոդներով ուսումնասիրել, թե
արդյոք հաճախորդները պատրաստ են այդ
փոփոխություններին։
Հետազոտության մեջ վերցվել են մի քանի
գործոններ, որոնց համար համապատասխանաբար
սահմանվել
են
հարցադրումներ։
Որպեսզի ստանանք, թե վերցված գործոնները
որքանով են կայուն միաժամանակ, կատարված
հարցումը որքանով է հուսալի և վստահելի
որպես մեկ համախմբություն, հաշվարկել ենք
Քրոնբախի ալֆա գործակիցը։ Գործակիցը
հիմնականում տատանվում է 0-ից 1 միջակայքում, սակայն հնարավոր է, որ ստացվի նաև
բացասական գործակից։ Բացասական գործակիցը հուշում է, որ հավանական է տվյալների
սխալմունք։ Համաձայն հիմնական ցուցանիշների՝ Քրոնբախի ալֆա գործակցի դրական ցուցանիշները հետևյալն են. 0,7 և բարձր՝ լավ, 0,8 և
բարձր՝ շատ լավ, 0,9 և բարձր՝ գերազանց [8] ։
Հետազոտության ընթացքում կիրառվել են
նաև համեմատություն, ինդուկցիոն և դեդուկցիոն մեթոդներ, իսկ ստացված արդյունքների
հիման վրա տրվել են եզրակացություններ։
Վերլուծություն։ Ներկայիս ավանդական
եղանակներով KYC գործընթացը հիմնականում
իրականացվում է հետևյալ քայլերի միջոցով՝
 Հաճախորդը ձեռքով լրացնում է դիմումի
ձևը,
 Բանկի սպասարկման աշխատակիցը
հավաքում է փաստաթղթերը և KYC փաստաթղթերը՝ մեծ հավանականությամբ առանց
մանրամասն դիտարկելու,
 Վերադաս աշխատակիցը հետագայում
իրականացնում է փաստաթղթերի ստուգում։
Եթե հավաքագրված փաստաթղթերում
բացթողումներ կամ անճշտություններ են նկատվում, ապա գործընթացը վերադառնում է
նախորդ փուլին և ամեն ինչ սկսվում է նորից։
Նման գործընթացի արդյունքում ընկերությունը հանդիպում է այնպիսի խնդիրների,
ինչպիսիք են [9] ՝
 Ձևաթղթերում
սխալ
լրացված/բաց
թողնված տեղեկատվության,

 Հաճախորդի տրամադրած տեղեկատվության՝ իրական ժամանակում
ստուգելու անհնարինության,
 Փաստաթղթերի կամ մանրամասնությունների բացակայության,
 Ժամանակի
առումով
գործընթացի
աշխատատարության,
 Տեղեկատվության՝ ձեռքով մշակման, որը
աշխատատար է և պարունակում է սխալվելու
ռիսկեր։
Այսպիսի խնդիրներից խուսափելու համար
ժամանակակից տեխնոլոգիական հնարավորությունները մեզ ընձեռել են դրանք չեզոքացնելու
կամ նվազեցնելու միջոցներ, որոնց շնորհիվ
կարող ենք իրականացնել դրանց ավտոմատացում, իսկ որպես արդյունք մի շարք ուղղություններով ունենալ դրական փոփոխություններ,
որոնցից են [11] ՝
 Խարդախությունների
ցածր
ռիսկը՝
կապված տեղեկատվության տրամադրման հետ,
 Նույնականացման գործընթացի ավտոմատացումը,
 Համապատասխանության (AML, KYC)
գործընթացի թեթևացումը, ճկունությունը,
 Ծախսերի նվազեցումը և այլն։
Աշխարհի բազմաթիվ խոշոր բանկեր արդեն
իսկ ավանդական գործընթացից անցում են
կատարել դեպի թվային տարբերակով հաճախորդների նույնականացման գործընթացին,
ինչը հանգեցրել է հաճախորդների ներգրավման
ընդհանուր ծախսերի տնտեսմանը, հեռավար
վաճառքների ծավալի մի քանի անգամ աճին,
աշխատակիցների կենտրոնացվածությանը ավելի կարևոր առաջադրանքների լուծման ուղղությամբ, հաճախորդների փորձառության՝ ավելի
ճկուն լինելուն, հետևաբար նաև բիզնեսի
եկամտաբերության աճին։
Ինչ վերաբերում է ՀՀ բանկային համակարգին, ապա այստեղ հաճախորդների ներգրավման գործընթացը հեռավար եղանակով
բավականին տարբեր է։ Որոշ բանկեր ընդհանրապես հնարավորություն չեն տալիս հեռավար
եղանակով դառնալ բանկի հաճախորդ, որոշները՝ սահմանափակ հասանելիությամբ, իսկ մի
քանիսը ընձեռում են թվային կապուղիների
միջոցով դառնալ բանկի հաճախորդ՝ թույլ տալով
ամբողջական հասանելիությամբ օգտվել համակարգի ծառայություններից։ Այստեղ կարող են
լինել տարբեր կարծիքներ՝ կապված հեռավար
եղանակով նույնականացման և բանկի հաճախորդ դառնալու հետ։ Այն բանկերը, որոնք
ընձեռում են հնարավորություն հեռավար
եղանակով նույնականացվելու և գործարքներ
կատարելու, կարելի է ասել, որ ստանձնում են
ռիսկի որոշակի մակարդակ՝ համեմատած այն
բանկերի, որոնք նման հնարավորություն չեն
ընձեռում։
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Սակայն նաև անհրաժեշտ է հասկանալ, թե
որքանով
է
պոտենցիալ
հաճախորդների
տեսանկյունից ճիշտ և ընդունելի այնպիսի
հնարավորությունը, երբ նրանք ունենան
տարբերակ
առանց
բանկի
մասնաճյուղ
մոտենալու դառնալ բանկի հաճախորդ։
ԲԱՆԿ
ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ ԲԲԸ
ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ ՓԲԸ
ԱՅԴԻ ԲԱՆԿ ՓԲԸ
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ՓԲԸ
ԱՐԴՇԻՆԲԱՆԿ ՓԲԸ
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ ՓԲԸ
ԱՐՑԱԽԲԱՆԿ ՓԲԸ
ԲԻԲԼՈՍ ԲԱՆԿ ԱՐՄԵՆԻԱ ՓԲԸ
«ԷՅՉ-ԷՍ-ԲԻ-ՍԻ ԲԱՆԿ
ՀԱՅԱՍՏԱՆ» ՓԲԸ
ԷՎՈԿԱԲԱՆԿ ՓԲԸ
ԻՆԵԿՈԲԱՆԿ ՓԲԸ
ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ ՓԲԸ
ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ ՓԲԸ
ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ ԲԲԸ
ՄԵԼԼԱԹԲԱՆԿ ՓԲԸ
ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ ԲԲԸ
ՎՏԲ-ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԲԱՆԿ ՓԲԸ

Ստորև ներկայացված են ՀՀ առևտրային 17
բանկերը և նկարագրությունը, թե արդյոք նրանք
ընձեռում
են
հնարավորություն
օնլայն
համակարգերով
վայրկյանների
ընթացքում
դառնալու բանկի հաճախորդ առանց բանկի
աշխատակցի միջամտության։

ՀԵՌԱՀԱՐ ՆՈՒՅՆԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ՆՈՒՅՆ ՊԱՀԻՆ՝
ԱՌԱՆՑ ԲԱՆԿԻ ԱՇԽԱՏԱԿՑԻ ՄԻՋԱՄՏՈՒԹՅԱՆ
Ոչ
Ոչ
Այո
Ոչ
Ոչ
Ոչ
Ոչ
Ոչ
Ոչ
Այո
Ոչ
Ոչ
Ոչ
Ոչ
Ոչ
Ոչ
Ոչ

Աղյուսակ 1. ՀՀ առևտրային բանկերի կողմից մատուցվող ամբողջովին հեռահար նույնականացման
հնարավորությունները (Կազմվել է հեղինակի կողմից՝ հիմնվելով ՀՀ առևտրային բանկերի կայքերում
արտացոլված տեղեկատվության հիման վրա)

Տեղեկությունների հավաքագրման արդյունքում ստացվել է վերոնշյալ պատկերը, ըստ որի՝
ՀՀ
բանկային
համակարգում
հեռահար
նույնականացման հնարավորություն նորագույն
տեխնոլոգիաների միջոցով տրամադրում են
միայն Էվոկաբանկը և ԱյԴի Բանկը։ Մնացած
բանկերի մեծ մասը հեռահար ծառայություններից օգտվելու հնարավորություն առանց բանկ
մոտենալու հիմնականում տալիս է իր առկա
հաճախորդներին, որոնք ունեն բանկային հաշիվ
կամ քարտ, որոնց միջոցով կարող են անցնել
նույնականացում, կամ որոշ դեպքերում տեսազանգի միջոցով անցնել նույնականացում, ինչը
որոշակի ժամանակ է խլում՝ ի տարբերություն
առցանց եղանակով վայրկյանների ընթացքում
նույնականացում անցնելու։
Ստացված տվյալները վկայում են այն
մասին, որ ՀՀ բանկային համակարգում նորագույն տեխնոլոգիաների կիրառմամբ հաճախորդների նույնականացումը գտնվում է
սաղմնային շրջանում, և ՀՀ բանկերը բավականին աշխատանք պետք է կատարեն այդ
ուղղությամբ, բայց մինչ այդ պետք է հասկանալ,
թե արդյոք նման ներդրումային ծախսերը

կարդարացնեն իրենց։ Եթե այդ ամենը դիտարկենք հաճախորդների ներգրավման տեսանկյունից, ապա կարող ենք գնահատել, թե ինչպիսի
զարգացվածություն կա շուկայում թվային
ծառայությունների պահանջարկի առումով։
Ընդհանրապես, մարդիկ նոր տեխնոլոգիաների օգտագործմանն անցնում են այն ժամանակ, երբ տվյալ պրոդուկտը օգտագործման
համար դյուրին է և միևնույն ժամանակ
օգտակար։ Որպեսզի գնահատենք նոր հաճախորդների՝ պրոդուկտը օգտագործելու հնարավորությունը, օգտագործել ենք Տեխնոլոգիաների
ընդունման մոդելը (անգլերեն՝ Technology
Acceptance Model (TAM)) [2]:
Օգտագործման դյուրինության և ստացված
օգտակարության համար որպես արտաքին
փոփոխականներ վերցրել ենք 5 այլ գործոններ՝
հարմարություն, արդյունավետություն, ծախսերի խնայողություն, Covid-19-ով վարակվելու
ռիսկ և համակարգերի անվտանգություն ու
ապահովություն, որոնց միջոցով փորձել ենք
գնահատել, թե հաճախորդները որքանով են
պատրաստ անցում կատարելու նոր բանկային
ծառայությունների առկա պայմաններում։
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Օգտագործման
դյուրինություն
Վերաբերմունք
դեպի
օգտագործումը

Ծախսերի
խնայողություն
Covid-19-ով
վարակվելու ռիսկ

Փաստացի
օգտագործում

Ստացված
օգտակարություն

Համակարգերի
անվտանգություն
ու ապահովություն
Գծապատկեր 2. Տեխնոլոգիաների ընդունման մոդել (TAM Model) [13]

Որպեսզի ստանանք մոտավոր պատկեր,
իրականացրել ենք օնլայն հարցում, որին
մասնակցել է 118 անձ։
Ընդհանուր 118 մասնակիցներից ստացված տվյալները մշակելու արդյունքում
ստացված լավագույն արդյունքներն են.
հարցվողների գերակշիռ մեծամասնությունը
իգական սեռի ներկայացուցիչներ են՝ 64
(54,2%), տարիքային միջակայքը՝ 18-25
(50,8%), զբաղվածությունը՝ աշխատողներ՝
84 (71,2%), մեծամասնությունը՝ Երևան քաղաքից՝ 83 (70,3%), հեռահար բանկային ծառայություններից օգտվողները՝ 108 (91,5%):
Յուրաքանչյուր գործոնի համար նախատեսված հարցադրումները, որոնց պատասխանները ընկած են 1-ից 5 միջակայքում(որտեղ
1-ը վատագույն գնահատականն է, 5-ը՝
լավագույն), համապատասխանաբար ունեն
հետևյալ տեսքը՝
1. Հեռահար բանկային ծառայությունների
օգտագործման դյուրինություն՝ 51,7 տոկոսը
կամ 61 հոգին գնահատել է 5 միավոր,
2. Հեռահար բանկային ծառայությունների
օգտակարությունը և արդյունավետությունը՝
60,2 տոկոսը կամ 71 հոգին գնահատել է 5
միավոր,
3. Հեռահար բանկային ծառայությունների
ծախսախնայողությունը՝ 50,8 տոկոսը կամ 60
հոգին գնահատել է 5 միավոր,
4. COVID-19-ով վարակվելու ռիսկ՝ հեռահար բանկային ծառայություններ օգտագործելով՝ 68,6 տոկոսը կամ 81 հոգին գնահատել է 5
միավոր,
5. Հեռահար բանկային համակարգերի
անվտանգությունը և ապահովությունը՝ 38,1
տոկոսը կամ 45 հոգին գնահատել է 5 միավոր,
իսկ 37,3 տոկոսը կամ 44 հոգին գնահատել է 4
միավոր։

Հարցվածները վերոնշյալ բոլոր 5 հարցերի պատասխանները դրական են գնահատել՝ մեծամասամբ տալով լավագույն գնահատական՝ 5 միավոր։ Միայն անվտանգության և ապահովության հարցադրումն է, որ,
չնայած առավելություն տալով լավագույն
գնահատականին, ընդհանուրի մեջ տոկոսային առումով այդքան էլ վստահություն չի
ներշնչում, ինչից կարող ենք եզրակացնել, որ
հաճախորդները հեռահար բանկային համակարգերի անվտանգությունը և ապահովությունը բավարար չեն գնահատում2։
Սակայն նաև անհրաժեշտ է հասկանալ
և գնահատել, թե իրականացված հարցման
տարրերը մեկ ամբողջության մեջ ինչպես են
միմյանց հետ հարաբերվում, այսինքն՝ հավելյալ ուսումնասիրություն կատարելով կարող ենք հասկանալ տվյալ թեստի հուսալիությունը։
Իրականացված հարցման տարրերի
ներքին հուսալիությունը որոշելու համար
կարող ենք օգտագործել Քրոնբախի ալֆա
գործակիցը։ Այն իրենից ներկայացնում է
թեստի ներքին կայունությունը գնահատող
գործակից և ընկած է 0-ից 1 միջակայքում
[7] ։ Ինչքան գործակիցը մոտ է 1-ին, այնքան
թեստը հուսալի է, և հակառակը։
Գործակցի հաշվարկը իրականացվում է
հետևյալ բանաձևի միջոցով.

k

2

1

1

∑

,

Իրականացված հարցման արդյունքները կարող եք
գտնել կից հավելվածներում
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որտեղ k-ն հավասար է հարցադրումների քանակին, Vi-ն` յուրաքանչյուր հարցադրման պատասխանների միջին վարիացիային, Vt-ն՝ բոլոր հարցադրումների
միավորների միջին վարիացիային [12]։

Մեր կողմից հավաքագրված տվյալների
հիման վրա հաշվարկվել են համապատասխան միջին վարիացիաները, որոնք պատկերված են աղյուսակում.

Հարցադրումների քանակ(k)
Հարցերի միջին վարիացիանիերի գումար(Vi)
Ընդհանուր վարիացիա (Vt)

5
4,352054007
11,3516231

Աղյուսակ 3. Բանաձևի տարրերի ստացված արժեքները

Ունենալով աղյուսակում առկա տվյալները և օգտագործելով գործակցի հաշվարկման բանաձևը՝ կարող ենք հաշվարկել
Քրոնբախի ալֆա գործակիցը.
5
4,352054007
∗ 1
5 1
11,3516231
0.77076 ∶
Գործակիցը ընկած է 0,7-0,8 միջակայքում, որից պարզ է դառնում, որ կատարված
հարցումը պատկանում է «Լավ» ցուցանիշին, այսինքն՝ հարցման տարրերը որպես
մեկ համախմբություն բավականին լավ են
միմյանց հետ հանդես գալիս, ունեն ներքին
կայունություն և, հետևաբար, հարցումը
հուսալի է։
Այսպիսով՝ կատարված վերլուծությունը
վկայում է այն մասին, որ ՀՀ-ում բանկերի
միայն չնչին մասն է հնարավորություն
տալիս հեռահար եղանակով, առանց բանկի
աշխատակցի միջամտության և նույն
պահին անցնել նույնականացում ու օգտվել
թվային բանկային ծառայություններից,
չնայած այն հանգամանքին, որ, համաձայն
կատարված հարցման, հաճախորդները
դրական են գնահատում նորագույն ծառայությունների ներդրումը և օգտագործումը։
Եզրակացություններ։

 ՀՀ առևտրային բանկերի մեծամասնությունը դեռևս չի ինտեգրել հաճախորդների
ամբողջովին հեռահար և ավտոմատ նույնականացման հնարավորություններ՝ չնայած այն
հանգամանքին, որ հաճախորդները պատրաստ
են, ինչպես նաև արդյունավետ և օգտակար են
համարում նման ծառայություններից օգտվելը։

 Կատարելով հարցում և հաշվարկելով
Քրոնբախի ալֆա գործակիցը՝ ի հայտ եկավ, որ
հաճախորդների մեծամասնությունը բարձր է
գնահատում և ունի դրական վերաբերմունք
դեպի թվային ծառայությունների օգտագործումը։
 ՀՀ այն բանկերը, որոնք դեռևս չեն
ներդրել հաճախորդների նույնականացման
ամբողջովին հեռահար և ավտոմատ համակարգեր, դրանց ներդրման պարագայում կարող
են թեթևացնել մասնաճյուղերի աշխատակիցների ծանրաբեռնվածությունը՝ շեշտը դնելով
պրոդուկտների վաճառքի վրա, որը համապատասխանաբար կնվազեցնի բանկի ծախսերը
և միաժամանակ կավելացնի պրոդուկտների
վաճառքից առաջացած եկամուտը՝ աշխատակիցների
արդյունավետության
մեծացման
շնորհիվ։
 COVID-19-ով պայմանավորված՝ հաճախորդների հեռահար ներգրավման և սպասարկման հնարավորություն ընձեռելը կխթանի
նոր հաճախորդների բազայի աճին։
 Այն բանկերը, որոնք ՀՀ տարբեր մարզերում և համայնքներում չունեն մասնաճյուղեր,
E-KYC ծառայության ներդման արդյունքում
կապահովեն նոր հաճախորդների ներգրավում,
որը կարող է արդյունավետ լինել երկու կողմերի
համար։
 Բացի հաճախորդների տեսանկյունից EKYC-ի կարևորության ներկայացմանը, նրանց
կողմից
ծառայությունների
օգտագործման
պատրաստակամությանը, ամեն դեպքում, հարկավոր է տալ նաև քանակական գնահատական
բանկերի կողմից նման ծառայությունների
ներրդման արդյունավետությանը, որից հետո
միայն կարող ենք կազմել համապարփակ
կարծիք և ստանալ ամբողջական պատկերը։
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Հավելվածներ
Սեռ

Տարիք

Զբաղվածության ոլորտ

Բնակության մարզ

Օգտվո՞ւմ եք հեռահար
բանկային ծառայություններից
Որքանո՞վ են դյուրին հեռահար
բանկային ծառայությունները
օգտագործման
Գնահատեք հեռահար
բանկային ծառայությունների
օգտակարությունը և
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Գնահատեք հեռահար
բանկային ծառայությունների
ծախսախնայողությունը
Որքանո՞վ է հեռահար
բանկային ծառայություններից
օգտվելը նվազեցնում COVID19-ով վարակվելու ռիսկը
Գնահատեք հեռահար
բանկային համակարգերի
անվտանգությունը և
ապահովությունը

1.
2.
3.
4.
5.

Բնութագրեր
Արական
Իգական
18-25
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46-55
55 +
Ուսանող եմ, չեմ աշխատում,
Ուսանող եմ, աշխատում եմ,
Աշխատում եմ,
Գործազուրկ եմ,
Ինքնազբաղված
Արագածոտն
Արարատ
Արմավիր
Գեղարքունիք
Կոտայք
Շիրակ
Սյունիք
Երևան
Այո
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1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
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13
1
1
6
21
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3
6
4
9
3
2
3
2
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83
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2
1
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42
61
0
4
9
34
71
3
3
13
39
60
8
1
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3
3
23
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45

Տոկոս (%)
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54,2
50,8
36,4
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0,8
0,8
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17,8
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2,5
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3,4
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2,5
1,7
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0
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0,8
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Ամփոփագիր՝ Հոդվածում ուսումնասիրվել են պետական պարտքի վերաբերյալ հիմնական տեսությունները,
տնտեսագիտական տարբեր դպրոցներ ներկայացնող տնտեսաբանների հայացքները, պետության պարտքային
քաղաքականության հիմնարար հայեցակարգերը, ինչպես նաև են մի շարք երկրների օրինակներ, որոնք արդեն
իսկ անցել են տնտեսական կոլապսի միջով: Հայաստանի համար հետևություններ անելու հիմք հանդիսացող
օրինակներ են՝ ավելի ուշադիր գտնվելու ինչպես տնտեսության կառուցվածքային խոցելիություններից բխող
ռիսկերի, այնպես էլ սխալ տնտեսական քաղաքականության նկատմամբ։
Արտասահմանյան փորձի վերլուծության և ուսումնասիրության արդյունքները հիմք են տալիս եզրակացնելու,
որ ՀՀ պետական պարտքի կառավարման արդյունավետության բարձրացման համար անհրաժեշտ է իրականացնել համակարգված օրենսդրական և կազմակերպչական բարեփոխումներ՝ հիմք ընդունելով պետական
պարտքի կառավարման գործառույթները։
Տարբեր ժամանակաշրջանների տեսաբանների հայացնքների ուսումնասիրությունների միջոցով պետական
պարտքի տեսության զարգացման վերլուծությունը թույլ է տվել տարանջատել տեսաբանների երկու խումբ,
որոնցից առաջինը պարտքի նկատմամբ բացասական, իսկ երկրորդը` դրական վերաբերմունք ունի:
1. Վաղ դասական: Հյումը, Սմիթը, Ռիկարդոն գտնում էին, որ պարտք վերցնելն արդյունավետ չէ, քանի որ այն,
հզորացնելով պետությանը, ոչնչացնում է կապիտալը:
2. Ուշ դասական և նոր դասական: Մալթուսը, Միլը գտնում էին, որ պարտքը միշտ չէ, որ արդյունավետ չէ, եթե
պետությունը ներգրավի այնպիսի ռեսուրսներ, որոնք հնարավոր է արդյունավետ օգտագործվեն: Իսկ ավելի ուշ
Ադամսը, Բաստեբլը, Լերուա-Բոլյեն հանգեցին այն եզրակացության, որ պարտքը կարող է օգուտ բերել
հասարակությանը, եթե պետության կողմից ներգրավված միջոցներն ուղղվեն ներդրումներին:
3. Քեյնսյան (կայունացման տեսություն): Քեյնսը, Լերները, Սամուելսոնը, Գելբրեյթը, Հարիսը առաջ էին
քաշում պետական բյուջեի պակասուրդի կայունացման տեսությունը և գտնում, որ պետությունը
հարկաբյուջետային քաղաքականության միջոցով պետք է ակտիվ միջամտի տնտեսական գործընթացներին և
կարգավորի տնտեսությունը, իսկ պարտքը երկարաժամկետում պետական ֆինանսներին և տնտեսությանը
վնաս չի կարող հասցնել [1]:
Չնայած տեսաբանները միակարծիք չեն պետական պարտքի և պարտքային քաղաքականության հարցերի
շուրջ, այնուամենայնիվ աշխարհի զարգացման պատմությունը փաստում է, որ պետական պարտքը եղել է,
մնում է և կլինի պետական բյուջեի ֆինանսավորման կարևոր և առանցքային աղբյուրներից մեկը։
Հանգուցաբառեր. Պետական պարտք, պարտքային քաղաքականություն, տնտեսական կոլապս,
Արգենտինայի տնտեսական ճգնաժամը, Հունգարիայի տնտեսական ճգնաժամը, Հունաստանի պարտքային
ճգնաժամը, ՀՀ պետական պարտք
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Abstract. In the article discusses the main theories of public debt, the views of economists, the views of various schools
of economics, the basic concepts of public debt policy, as well as the examples of a foreign countries. Here are some
examples of posts in Armenia why need to be sharper about the risks associated with the structural development of the
economy and misguided economic policies.
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The results of the analysis and study of foreign experience give grounds for conclusion that in order to increase the
efficiency of the RA public debt management, it is necessary to carry out systematic legislative-organizational reforms,
based on the public debt management functions.
Analysis of the development of theories of the long-term mediation of observations by looking at the theorists of
different periods allowed the division of two groups of theorists, the first of which has an explicit relation to the long,
and the second - a positive relation.
 Early classical construction. Hum, Smith and Ricardo have argued that borrowing is ineffective, rather than forcing
power, destroying capital:
 Late Classical and New Classical Creation: Malthus, Miles believed that debt is not always inefficient if the state
will attract resources that can be used efficiently. And later, Adams, Basteble, Leroy-Baulieu came to the conclusion
that debt can benefit society if the funds raised by the state are directed to investments. The new classic
 Keynes's theory (stabilization theory). Keynes, Lerner, Samuelson, Galbraith, Harris put forward the theory of
stabilizing the state budget deficit and believed that the state, through fiscal policy, should actively intervene in
economic processes and regulate the economy, and debt cannot harm public finances and the economy in the long
run. [1].
Although theorists are not unanimous on issues of public debt and debt policy, nevertheless, the history of the
development of the world shows that public debt has been, remains and will be one of the important and key sources of
financing the state budget.
Keywords: Public debt, debt policy, economic collapse, Argentina Economic Crisis, Hungary Economic Crisis, Greece
Debt Crisis, RA Government Debt

Причинами накопления бремени долга в
исторически развитых странах были мировые
войны, мировые кризисы, местные банковские и
финансовые кризисы, внутренние противоречия
и местные войны, политика стабилизации
высокой инфляции, а в развивающихся странахтакже изменение модели развития, структурные
шокы (например, нефтяные шокы), простая,
отсталая и уязвимая структура экономик, отток
капитала, неэффективные реформы, навязанные
кредиторами, неспособность выпускать долг в
собственной валюте.
В международной практике цели управления государственным долгом в разных странах
(Бразилия, Швеция, США, Великобритания) в
основном совпадают, однако в результате
различных политических и экономических
ситуаций у стран есть различия [2, с. 7].
В вопросе привлечения долгов существенные различия существуют между большими
и
маленькими
странами.
Максимальная
величина государственного долга стран-членов
Евросоюза установлена по Маастрихтским
соглашениям, согласно которым государственный долг государств-членов не должен
превышать 60% ВВП [3].
В развивающихся странах в 21 веке бремя
государственного долга уменьшилось после
крупных долговых кризисов конца 20 века, но в
последние годы оно увеличивается. В развитых
странах картина обратная: государственный долг
превысил превысил 100% уровень ВВП,
который, начиная со Второй мировой войны,
никогда не был зафиксирован. Основная
причина – последний мировой финансовоэкономический кризис. При этом среди развитых
стран бремя госдолга достаточно большое, в
основном, в европейских странах (Греция в

настоящее время сталкивается с серьезными
проблемами), а также в Японии и США [4, с.
168-169].
Финансовый кризис 2007-2009 годов в
США и последовавший за ним экономический
спад привели к крупным общинным дефицитам,
которые ускорили рост общего долга, что
потребовало введения ряда лимитов долга.
Прошлый опыт показывает, что в период
финансового
кризиса
прямые
налоговобюджетные расходы, такие как расходы на
спасение финансовых учреждений, ослабляются
из-за снижения налоговых поступлений и
повышенных
пособий
по
социальному
обеспечению [5, с. 31].
Огромное долговое бремя
в мире
действительно беспокоит, потому что есть как
минимум две причины, по которым нам нужно
его уменьшить. Во-первых, это необходимость
реагировать на шоки; снижение бремени
государственного долга даст правительствам
дополнительную возможность реагировать на
внутренние и внешние потрясения, если это
необходимо. Современный мир не лишен таких
явлений (вторичные последствия глобального
кризиса, нестабильность финансовых рынков,
геополитические конфликты, долларализация,
шок цен на нефть, низкие темпы экономического
роста и т. д.), а Армения не является исключением (снижение внешнего спроса, экономический спад в России, ключевой партнер,
девальвация драма, уменьшение инвестиций и
др.). Однако с другой стороны, проблема
снижения долгового бремени усугубляется
такими глобальными вызовами, как высокий
уровень бедности и безработицы, неравенства,
старение населения, рост частного долга и
слабый прогноз экономического роста на
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текущий и ближайшие годы. Вторая причина в
том, что большие государственные долги могут
негативно сказаться на экономическом росте, так
как может действовать эффект долгового навеса
(debt overhang) и другие негативные факторы,
потому что в развитых странах бремя госдолга
превысило 90% предел, а долг, выше этого, по
мнению авторитетных специалистов сферы,
начинает отрицательно влиять на экономический
рост, а в развивающихся странах эта отрицательная связь существует даже при низких
уровнях бремени долга.
Таким образом, бремя госдолга стало мировым вызовом, а его снижение – довольно
сложным
и
проблематичным
явлением.
Исторически пути снижения бремени долга
были экономический рост, сдерживающая
налогово-бюджетная политика, дефолт и
реконструкция, инфляция, финансовые давления
(ограничение потоков капитала, регулирование
процентных ставок и т.д., financial repression).
Эксперты в этой области в настоящее время
предлагают ограничительную налогово-бюджетную политику, сопровождаемую структурными реформами и финансовыми давлениями.
Остальные пути трудно реализуемы в нынешних
условиях низкого экономического роста и нестабильности финансового рынка. С другой стороны, предлагается еще один подход, согласно
которому страны должны оценить, в какой зоне
находятся: зеленый (большой долг, но широкие
налогово-бюджетные возможности), желтый
(некоторые налогово-бюджетные возможности,
но высокая степень риска государства) или
красный (большой долг, но отсутствие налоговобюджетных возможностей). Однако считаем, что
прежде чем перейти к этим шагам, необходимо
прежде всего всесторонне проанализировать
результаты практического применения семи
важных концепций долговой политики государства, во-вторых, оценить эффективность ранее взятых долгов (что, пожалуй, самый проблемный вопрос во многих странах), их влияние
на экономику и при получении долга в будущем
руководствоваться их эффективными расходами
и
стимулированием
экономического
потенциального роста [4, с. 169-171].
Растущее внимание к управлению государственным долгом в последние годы связано
прежде всего с тем, что в разных странах он уже
вышел из-под контроля. В воспоминаниях
специалистов все еще свежи долговой кризис
Греции, долговые проблемы, дошедшие и
широко обсужденные в Португалии, Ирландии,
Италии и других странах. Если в указанных
европейских странах в самый тяжелый момент
на помощь приходит европейская община, то в

случае с Арменией трудно предугадать, пойдут
ли наши стратегические партнеры на такую
роскошь, или нет? Анализ исторических реалий
дает основания полагать, что в случае серьезных
долговых потрясений Армения будет вынуждена
уступить еще одну важную составляющую
государственной собственности, или пойти на
более серьезную геополитическую уступку [6].
Экономический кризис в Аргентине (19982002 гг.). Аргентина 1998-2002 гг. пережила
худший экономический кризис в своей истории.
С учетом высоких показателей экономического
развития предыдущих лет, последствия кризиса
были более неожиданными и тревожными. Еще
за пять лет до кризиса многие считали
аргентинскую модель экономики способной
противостоять неблагоприятным потрясениям.
Годовой уровень бюджетного дефицита
около 3% считался не тревожным, так как темпы
роста ВВП были достаточными. Однако в случае
замедления роста ВВП такой уровень бюджетного дефицита может стать дополнительным
источником уязвимости экономики. Этот
сценарий, конечно, был реалистичен, так как
Аргентина накапливала значительную сумму
нового долга вместо того, чтобы создавать
бюджетные резервы во время экономического
бума. В 1992 году соотношение госдолг / ВВП
составляло 31%, а в 1998 году - 41%.
Беспокоила также валютная структура
государственного долга. С 1992 по 1998 год
большая часть государственного долга Аргентины была в иностранной валюте. В 1992 году
доля долга в иностранной валюте достигала
90%, а в 1998 году - 93%. Аргентина проводила
политику валютного управления3, то есть действовал режим фиксированного курса. Учитывая
высокий уровень долларизации страны, а также
то, что валютные кредиты в общем кредитном
портфеле занимали преобладающее место,
режим фиксированного курса также делает
экономику уязвимой в случае девальвации или
ревальвации песо.
Снижение спроса на экспортные товары изза бразильского кризиса 1998-99 гг., девальвация
Реала4, приведшая к снижению конкурентоспособности Аргентины на международном
рынке, и снижение относительной цены5 на
3

Денежно-кредитный менеджмент – форма денежно-кредитной политики, направленная на обеспечение фиксированного обменного курса по отношению к валюте
(например, доллару США).
4
Валюта Федеративной Республики Бразилия.
5
Английский: terms-of-trade (TOT) – относительная цена
экспорта к ценам на импорт. Индекс интерпретируется как
объем импортных товаров, которые экономика может
купить на единицу объема экспорта.
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экспортные товары на 6%, частично связанное с
резким снижением международных цен на
экспортируемые из Аргентины ресурсы, снизили
доходы от экспорта в страну и сократили
объемы экспорта.
Налоговые доходы, по данным за последний
квартал 2001 года, по сравнению с прошлым
годом сократились на 17% и, несмотря на то, что
в разных сферах значительно сократились
государственные расходы, дефицит бюджета в
2001 году достиг 4,5% ВВП, несмотря на то, что
целью пересмотренной программы было 2,5%.
23 декабря новый президент Аргентины Саа
официально объявил о дефолте6 по части долга
правительства
и
назначении
новых
президентских выборов.
Таким образом, высокий уровень госдолга,
уязвимая структура экспорта и сокращенные
объемы, отсутствие гибкости рынка рабочей
силы, большая зависимость от валютных
заимствований и высокий уровень долларизации
не
позволили
Аргентине
противостоять
внешним шокам, в результате чего экономика
пережила
коллапс.
Макроэкономические
последствия кризиса были тяжелыми. Реальный
ВВП в 2002 году (по сравнению с 2001 годом)
упал на 11%, способствуя накопительному спаду
около 20%, рассчитанному с 1998 года, а
уровень безработицы составил более 20%., а
госдолг резко вырос по отношению к ВВП,
достигнув 135% в конце 1998 года с 41% в конце
2002 года.
Экономический кризис Венгрии (2008-2009
гг.). После вступления в Европейский союз (ЕС)
в 2004 году Венгрия успешно перешла от
централизованной экономики к рыночной
экономике,
со
всеми
необходимыми
предпосылками для экономического развития
страны, достигнув уровня развития ведущих
стран ЕС. В период с 2004 по 2008 год ВВП
вырос на 34%. Однако следует отметить, что как
в случае с Аргентиной и Грецией, так и в период
2008-2009 годов кризис, обрушившийся на
Венгрию, не в иррациональной панике, это
результат накопившихся в стране в годы другого
экономического подъема уязвимостей, которые
уже неуправляемы.
Мировой финансовый кризис 2008 года
заставил участников международного рынка
переоценить риск развивающихся стран, в
результате чего Венгрия ухудшила свою
рисковую позицию. В частности, повышению
риска страны способствовали такие уязвимые
проблемы в экономической системе Венгрии,
6

Исключение составляла часть долга правительства,
которая была снята на структурный пересмотр еще в ноябре
2001 года.

как высокий уровень внешнего долга и
зависимость от внешнего финансирования,
большие
дефициты
текущего
счета
и
государственного
бюджета
и
некоторые
особенности финансовой системы.
Таким образом, ошибочные политики
правительства по части госдолга и государственных расходов, в сочетании с высоким
риском банковской системы и мировыми
финансовыми потрясениями, осенью 2008 года
втянули Венгрию в тяжелый экономический
кризис, который продолжился и в 2009 году.
Реальный ВВП упал на 6,7% в 2009 году, а
уровень безработицы вырос с 7,4% в 2007 году
до 10% в 2009 году. Государственный долг к
ВВП с 66,1% на конец 2007 года уже составлял
78,4% в конце 2009 года, при этом валовой
внешний долг вырос со 103,2% на конец 2007
года до 146,2% на конец 2009 года.
Долговой кризис Греции (2010-2018 гг.).
Глобальный экономический спад, усиливающийся в результате мирового финансового
кризиса, выявил долгосрочные структурные
уязвимые места экономики Греции. В этом
контексте долговой кризис Греции, начавшийся
в 2010 г. и продолжавшийся до 2018 г., не
должен был вызывать удивления. Несмотря на
то, что долговой кризис начался в 2010 году,
экономический спад в Греции был зафиксирован
в 2009 году и стал основой для дальнейшего
ухудшения состояния экономики.
В связи со вступлением в Евросоюз в 1990-х
годах Греция собиралась установить евро в
качестве национальной валюты, что привело к
резкому
снижению
кредитных
ставок.
Инвесторы были уверены, что со стороны
Европейского
центрального
банка
будет
обеспечен надлежащий контроль над Грецией, а
по части дефицита и долга показатели7,
установленные для государств-членов ЕС,
сохранятся-показатели еще более ухудшились,
что положило начало новому экономически
нестабильному и порочному циклу.
Для Греции отныне были закрыты рынки
частного капитала, а уже в начале 2010 года
правительству пришлось обратиться в ЕС и
МВФ за финансовой помощью. Именно этот
момент
ознаменовал
начало
греческого
долгового кризиса. К сожалению, с полученной
7

В 1997 году в соглашении о стабильности и росте,
подписанном государствами-членами ЕС (на английском
языке-Stability and Growth Pact (SGP)), были установлены
бюджетные правила, согласно которым дефицит бюджета
не должен был превышать 3% ВВП, а долг-60. Если бы
страны в течение нескольких лет не смогли обеспечить
установленные правила, то должны были быть
оштрафованы на 0,5% от ВВП.
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помощью правительство не смогло восстановить
экономическую стабильность в стране, что
привело к резкому увеличению риска дефолта. В
2012 году неплатежеспособность государства
уже была фактом для всех и правительство
объявило
дефолт
по
государственным
облигациям, выпущенным в частный сектор.
Таким образом, экономический и долговой
кризис в Греции стал результатом плохого
управления
государственными
финансами,
которое произошло, в частности, из-за
сокращения капитальных расходов в условиях
экономического роста, требуемого, увеличения
текущих расходов, увеличения госдолга и
замедления темпов роста ВВП. В 2015 году
госдолг
Греции
продолжал
оставлять
значительные негативные последствия на всю
экономическую систему, в результате чего
экономика оказалась в более сильном коллапсе,
чем прогнозировалось в начале кризиса.
Экономический коллапс длился намного
дольше, чем Великая депрессия в США в 1930-х
годах. Из-за кризиса в 2015 году по сравнению с
2008 годом экономика Греции сократилась на
25%. Безработица утроилась и составила около
21%
(около
50%
для
молодежи).
Государственный долг к ВВП увеличился со
100% до 180%, большую часть которого
составил внешний долг. После 2015 года
произошли
положительные
изменения
в
управлении долгом в стране. 21 июня 2018 г.
кредиторы Греции договорились о продлении
срока погашения кредита в размере около 97
млрд евро на 10 лет8, а также о предоставлении
10-летнего льготного периода при тех же
процентных
ставках
по
кредиту
и
амортизационных отчислениях. Греция вышла
из долгового кризиса 20 августа 2018 года.
Какие уроки может извлечь Армения?
Примеры Аргентины, Венгрии и Греции еще раз
доказывают, что экономический коллапс во
многом является результатом неправильной
экономической
политики,
проводимой
правительствами в докризисные годы, а также
неэффективного управления в кризисных
ситуациях.
В этой связи примечательно, что нынешнее
правительство Республики Армения, похоже,
повторяет те же ошибки, которые когда-то
допустили правительства вышеупомянутых
стран. В частности, политика государственных
расходов является одной из главных ошибок
правительства Армении, которая существенно
способствовала экономическому коллапсу в
Аргентине, Венгрии и Греции. Исследование
8

опыта этих стран позволяет заметить, что в трех
случаях красной нитью проходит проблема ее
неправильного распределения в структуре расходов государственного бюджета параллельно с
увеличением бремени долга правительства. В
результате мы наблюдаем не только долговой
кризис, но и крах существующих экономических
систем. В то же время в таких ситуациях
государствам часто не удается обеспечить
фискальную консолидацию.
Особенность воздействия кризиса на
Армению заключалась в том, что не было
устранено его первичное воздействие, то есть
паника финансовых рынков, ликвидность банков
и других финансовых институтов. Во многом это
было связано с тем, что фондовый рынок финансового рынка в Армении был не так развит,
как с тем, что Центральный банк Армении
проводил достаточно жесткую политику контроля над финансовыми учреждениями в
Армении. Однако в Армении наблюдалось
вторичное влияние финансово-экономического
кризиса, затронувшее экономику по следующим
4 направлениям:
• значительное сокращение
частных
денежных переводов из-за рубежа;
• снижение цен на сырье, особенно металлы,
на мировых рынках;
• снижение спроса на экспорт товаров и
услуг из-за снижения совокупного спроса в
мировой экономике;
• снижение объема инвестиций, поступающих в экономику Армении, в связи с
проблемами ликвидности финансовых активов в
мировой экономике [7, с. 282-283].
На данный момент, хотя правительство
Армении пока в состоянии обслуживать свои
долговые обязательства, заметим, что в
Армении, как и в случаях с указанными странами, расшатаны основы налогово-бюджетной
стабильности.
С другой стороны, накопившиеся в
результате
коронавирусной
эпидемии
и
Арцахской войны и пока еще не полностью
погашенные риски (вероятность четвертой
волны коронавируса и риски, вытекающие из
ветхой системы безопасности), а также
внутриполитическая нестабильность (как в
указанных странах) также могут обострить
ситуацию и снизить возможности осуществления эффективной экономической политики.
Как подсказывает международный опыт, в
этой ситуации вероятность экономического
коллапса достаточно высока, и он может
произойти так же, как и в Аргентине, Венгрии и
Греции [8].

Почти треть всего долга Греции.
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Стабильность долга является важным
признаком точной макроэкономической политики, однако ее точное определение непонятно,
и ее оценка сложнее [4].
Устойчивое развитие – это живой процесс,
состоящий из ряда действий и функций, которые
происходят ежедневно в устоявшейся и функционирующей институциональной структуре. Как
мы оцениваем долговую устойчивость? Ответ
прост: если бы мы не могли просто сравнить
текущую стоимость обслуживания долга и
будущие профициты бюджета, мы рассмотрели
бы только одну из нескольких областей процесса. Вместо этого, чтобы иметь хорошую и
надежную оценку реальной долговой стабильности, нам необходимо оценить каждую из этих
областей в каждой стране. Стабильность,
которая определяется как непрерывный процесс,
затем может быть оценена и, в конце концов,
достигнута. Эти два измерения являются
основными элементами для достижения целей
развития тысячелетия и успеха инициативы
«Бедные страны с задолженностью» [9].
По словам Международного валютного
фонда, хотя Армения начала преодолевать
вызовы в 2020 году, тем не менее, пока есть
определенные риски. Риски относительно
сбалансированы, а неопределенность остается
высокой. Реализация мощных реформ и ускорение вакцинации могут улучшить перспективу,
в то время как риски затяжной эпидемии, новая
геополитическая напряженность, замедление
основного торгового партнерства и стресс от
мировой финансовой нестабильности и/или
торговой напряженности могут помешать
восстановлению [10, с. 259-272].
В то же время, на нынешнем этапе развития
системы государственного управления наиболее
актуальным является решение таких проблем,
как обеспечение целеустремленности использования привлеченных заемных средств, необходимость внедрения «бизнес-планов» по привлечению и использованию нового долга, а также
внедрение механизмов хеджирования валютных
и других рисков, что позволит избежать
проблем, связанных с превышением критических лимитов государственного долга и
превращением его в реальную угрозу [11].
Заключение. В любой стране, в том числе и
в Республике Армения, чрезвычайно распространены выплаты по графику внешнего
государственного долга. В последние годы
больше внимания уделяется внешнему долгу
Армении, что обусловлено и без того неконтролируемым объемом средств, привлекаемых из
различных стран и международных организаций,
а в ряде случаев и выходящих из-под контроля.

Эксперты, а также те, кто интересуется этим
вопросом, до сих пор помнят долговой кризис в
Греции, долговой риск в Португалии, Ирландии,
Италии и долговые вопросы, широко обсуждавшиеся во многих других странах во время
недавнего финансово-экономического кризиса.
Это доказывает, что вопрос о размере и управляемости государственного долга не только
актуален сейчас, но и игнорировать его ни в
коем случае нельзя.
В исследовании, изучая опыт стран, столкнувшихся с долговыми кризисами, мы обнаруживаем строжайшую последовательность в
повышении уровня управления государственным
долгом со стороны Правительства Республики
Армения с точки зрения повышения уровня
подотчетности и ответственности.
Хотя информация о государственном долге
РА размещена на официальном сайте Министерства финансов РА, однако желательно создать отдельную платформу, где будет публиковаться сводная хронологическая информация
о государственном долге РА, определяя четкий
график публикации, минимальный набор
опубликованных данных.
По результатам многочисленных анализов и
исследований становится ясно, что одним из
важнейших факторов, влияющих на управление
государственным долгом РА, является обменный
курс национальной валюты, который плодотворно колеблется в зависимости от определенных обстоятельств, оставляя значительное
влияние на платежи из государственного бюджета по обслуживанию долга. В этом контексте
мы придаем важность снижению удельного веса
государственного долга, котируемого в иностранной валюте в структуре государственного
долга, а также закреплению еще двух важнейших показателей предельной величины государственного долга законодательством РА,
таких как валютная структура государственного
долга
РА
и
соотношение
внешний
долг/внутренний долг, что позволит сделать
более всеобъемлющим продуктивное обеспечение мероприятий, направленных на повышение эффективности управления государственным долгом.
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Արդյունավետության դերը տնտեսական աճի որակի ձևավորման և դրսևորման
գործընթացներում
Նավասարդյան Միքայել Ա.
Ասպիրանտ, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան (Երևան, ՀՀ)
navasardianmichael@gmail.com
Ամփոփագիր. Ժամանակակից տնտեսագիտությունը շարունակում է ուսումնասիրել ազգային
տնտեսությունների արդյունավետությունը` սկսած դրա դերից և դրսևորումներից մինչև դրա գնահատումը,
մոդելավորումը և բարելավման հնարավորությունների ու մեխանիզմների բացահայտումը։ Ըստ էության`
մակրոմակարդակում թվարկված խնդիրների լուծման համար անհրաժեշտ է արդյունավետությունը դիտարկել
տնտեսական աճի համատեքստում, ընդ որում, աճի որակի համատեքստում, քանզի աճի վերջնանպատակը
հասարակության բարեկեցության բարելավումն է։ Մյուս կողմից որակյալ տնտեսական աճն ինքնին
ենթադրում է արդյունավետության ամենատարբեր դրսևորումները։ Սույն ուսումնասիրության հիմնական
նպատակը տնտեսական աճի տարբեր փուլերում արդյունավետության դերի վերհանումն է, որն իրականացվել
է մի կողմից ընդհանուր գործոնային արտադրողականության և աշխատուժի արտադրողականության
ցուցանիշների միջոցով, մյուս կողմից՝ բարեկեցության համաթվի և երջանկության համաթվերի, գլոբալ
մրցունակության և շուկայի կենտրոնացվածության ինդեքսների, ինչպես նաև Ջինի գործակցի միջոցով։ Նշված
ցուցանիշներն ընտրվել են տնտեսական աճի որակի ձևավորման և դրսևորման գործընթացներում դրանց
կարևորությունից ելնելով։ Աշխատանքում անդրադարձ է կատարվում վերոնշյալ՝ արդյունավետություն
նկարագրող ցուցանիշներին, դրանց գնահատման մեթոդներին և դինամիկային ՀՀ-ում ու աշխարհում՝ որպես
արդյունավետության դերի ուսումնասիրություն տնտեսական աճի որակի ձևավորման գործընթացում։ Իսկ
արդեն աճի որակի դրսևորման համատեքստում արդյունավետության դերի կարևորությունը փաստում են
դրա և որակի դրսևորումները նկարագրող ցուցանիշների միջև առկա բարձր կորելացիաները,
մասնավորապես՝ առավել ընդգծված կապ է գրանցվել արդյունավետություն-բարեկեցություն
և
արդյունավետություն-մրցունակության զույգերի պարագայում։
Հանգուցաբառեր՝ տնտեսական աճի որակ, աճի ձևավորում, աճի դրսևորում, արդյունավետություն,
ընդհանուր գործոնային արտադրողականություն։

Роль эффективности в процессе формирования
и проявления качества экономического роста
Навасардяан Микаел А.
Аспирант, Армянский Государственный Экономический Университет (Ереван, РА)
navasardianmichael@gmail.com
Аннотация. Современная экономика продолжает изучать эффективность национальных экономик, начиная от
ее роли и проявлений и заканчивая ее оценкой, моделированием и выявлением возможностей и механизмов
улучшения. Для решения перечисленных задач, перечисленных на макроуровне, необходимо рассматривать
эффективность в контексте экономического роста, причем в контексте качества роста, ибо конечная цель роста
- улучшение благосостояния общества. С другой стороны, качественный экономический рост сам по себе
предполагает самые разные проявления эффективности. Основной целью данного исследования является
выявление роли эффективности на разных этапах экономического роста, которая проводилась, с одной
стороны, через показатели общей факторной производительности и производительности труда, с другой - через
индексов благосостояния, счастья, глобальной конкурентоспособности и рыночной концентрации, а также
через коэффициент Джини. Указанные показатели были выбраны исходя из их важности в процессах
формирования и проявления качества экономического роста. В данной работе затрагиваются вышеуказанные
показатели эффективности, методы и динамика их оценки в Республике Армении и в мире как изучение роли
эффективности в процессе формирования качества экономического роста. А уже в контексте проявления
качества роста важность роли эффективности свидетельствует о высокой корреляции между её показателями и

134

Регион и мир, 2022, № 3
показателями, описывающими проявления качества, в частности, были отмечены наиболее выраженные связи
между парами эффективность- благосостояние и эффективность-конкурентоспособность.
Ключевые слова: качество экономического роста, генерация роста, проявление роста, эффективность,
совокупная факторная производительность.

Under conditions of limitation, efficiency has
become one of the most important terms in scientific
circles, and not only. Moreover, it is used in almost
all spheres, attributed to different processes,
evaluated by different approaches and methods,
interpreted from different angles.
Economics also has its problems to be solved
within the framework of the concept of efficiency,
both at micro and macro levels. Apparently, free
competition, which exists at both levels, first of all
presupposes high efficiency in terms of enduring
competition and maintaining a stable position in the
market. When talking about competitive advantages,
there is an automatic need to refer to efficiency, in
particular, to those aspects, due to the effective
organization, implementation and control of which
it is possible to put forward one's own trump card in
the market.
The efforts of the Economic Cooperation and
Development Organization are very valuable from
both theoretical and methodological points of view.
The main goals of their work include an accessible
guide provision to productivity measurement for
those involved in constructing and interpreting
productivity measures, in particular statistical
offices, other relevant government agencies and
productivity researchers, and also identifying the
characteristics of performance evaluation criteria,
referring to a coherent framework linking economic
theory and the theory of combined numbers [26, p.
7].
The concept is quite diverse, the reasons for its
emergence are sometimes unnoticed, and the
manifestations are unpredictable. Efficiency implies
expansion, on the other hand, cost reduction.
Adding to these the possible negative
environmental,
social
and
psychological
consequences of growth, as well as the problems of
its stability and uncertainty, it turns out that we deal
with a phenomenon that has a versatile
characteristic, which separately, by stages, and
coherently accompanies economic growth at all
stages of its evolution. Therefore, there are different
manifestations of effectiveness. The main purpose
of this work is to identify the role of efficiency at
different stages of economic growth.
With regard to economic growth and
efficiency, there is a need to move to the qualitative
plane of economic growth, since, on the one hand,
production efficiency is not an end in itself and, in
the end, is aimed at improving the welfare of
society, and on the other hand, qualitative economic

growth itself presupposes all the forms of efficiency
manifestations. For example, the extent to which
growth reduces poverty depends on the degree to
which the poor participate in the growth process and
share in its proceeds. Thus, both the pace and
pattern of growth matter for reducing poverty [12, p.
2]. And the macro manifestations of efficiency in
this case are the ratio of the poor population to the
share of income in economic growth, on the other
hand, the inclusive manifestations of growth.
Comparison of living standards across
countries is most often based on per capita gross
domestic product (GDP) expressed in monetary
terms. However, this indicator reflects very little of
the income distribution issues within the country
and, at the same time, does not provide
information on non-monetary factors, which may
play a significant role in determining the quality
of life of a particular population [29].
On the other hand, it is well known that high
economic growth is the goal of all countries as an
indicator of the success of the economic
development of the country. However, its
publication in different reports and statistical
summaries is less important than poverty reduction
and income redistribution and [10], especially in the
conditions of quite active experiments on the
assessment of the growth quality by the modern
economy and its examination interpretations.
According to Easterlin paradox of happinessincome, happiness at a certain point in time is
directly different from income, but over time,
starting from a certain point, happiness does not
increase as the income of the earth increases [7].
The most striking contradiction is China where,
despite a fourfold multiplication in two decades in
real GDP per capita from a low initial level, life
satisfaction has not improved [8]. And the latest
research prove that improved environmental and
social outcomes are possible even as the growth rate
declines to zero [17].
The development of the high-quality economic
growth idea is also interconnected with the
formation of various areas of the economy. In this
context, behavioral economics is very meaningful
and even necessary within the modern social
sciences framework, which, in addition to numerous
features and pursuing goals, is aimed at ultimately
ensuring better economic growth, taking as a
starting point the inefficient behavior of people.
Using empirical tools, behavioral economists have
shown rather that people have psychological biases,
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limited cognitive resources, and care about other
values such as fairness, all of which might
undermine their utility maximization behavior [22].
Thus, the scientific community began to propose
various theories, approaches, to discuss their impact
on people's quality of life, and consequently on the
quality of growth as well. Some approaches are
based on the idea of one mindset, for example, the
Nudge theory, others are based on the principle of
different mindset, for example, inspirational labs
[4].
Integral indicators describing the quality of
economic growth, which have been actively
proposed by the professional literature in the last
decade with different approaches, mostly refer to the
social aspect of the measured object, in other words,
the manifestations of the economic growth quality.
However, we believe that the qualitative side of
economic growth should be considered in the
process of its formation as well, in particular
through macroeconomic various indicators. The
following circumstances emphasize its importance
in the current context:

the need to engage the potential of
the economy in the context of assessing the
quality of growth. Trends in potential change
can have a major impact on growth
expectations and planning,

real growths in branches of the
economy. the parallels drown between their
contribution to economic growth and the
qualitative effects of economic growth can put
under magnifier and observe GDP production
problems in the country, properly direct
economic incentives and actions aimed at
ensuring quality growth,

Consideration of investments in
human capital. It will give an opportunity to
reveal the rational contribution of expenditures
on education and R&D to improving the wellbeing of society, which is an integral part of
growth in the modern world,

efficiency of production factors and
management decisions. The processes of
resource use and their distribution are
characterized not only by the effectiveness of
the production factors, but also by their
distribution and direction, which are obvious
indicators for describing the possibilities of
improving the manifestations of growth
quality,
Thus, we have identified two main processes
that characterize the evolution of economic growth:
the formation and manifestation of the growth
quality. Of course, in this context, one can single out
another link that provides a causal relationship
between them, i.e. the current economic policy,

which efficiency also needs to be evaluated, but it is
object for separate thorough study.
At the macro level, each country puts forward
and applies its own solution to the problem of
organizing efficient production. It is no coincidence
that the study of economic growth has been
reinvigorated by new developments in theory and
empirical findings that suggest growth is in the
sphere of policy. This new literature, referred to as
endogenous growth theory, helps to explain
movements in long-term growth and why some
countries grow faster than others [11, p. 25]. After
the formation of the theory, the ancient neoclassical
theory of growth of Solow and Swann was ousted
from academic research. Endogenous growth theory
starts by accepting one of the main implications of
neoclassical theory, namely that in the long run the
main underlying determinant of economic growth is
the long-run growth rate of total factor productivity
(TFP). Where it differs from neoclassical theory is
in maintaining that the rate of technological
progress depends on economic forces, and can be
influenced by economic policy. Technological
progress comes from innovations - new products,
new processes and new markets that allow us to
satisfy our material wants in ways that had never
been thought of. Some innovations come from the
application of fundamental science, and in that sense
they depend on the rate of scientific progress. [15, p.
3].
Over the past decade, various attempts have
been made to produce a measure of the quality of
growth or a nation’s well-being to capture the
multidimensional concept, which is represented by
many separate indicators. Variants of such measures
have taken three different approaches, namely
dashboards, frameworks, and composite indices.
Since
the
United
Nations
Development
Programme’s seminal work on its Human
Development Index in 1990, composite indices have
been widely used. This multidimensionality
approach is suitable “to shift the focus of
development economics from national income
accounting to people-centered policies”, including
intergenerational aspects of development by giving
weight on dimensions other than GDP growth [18,
p. 2]. Accordingly, in order to assess the quality of
growth, economists and sociologists at the first stage
set themselves the task of forming and formulating a
system of indicators underlying the phenomenon.
According to the same logic, in the future we will
outline those indicators that play a fundamental role
in the manifestation of the quality of economic
growth, we will touch on the relationship between
them and efficiency. However, before that, let's turn
to the role of efficiency in the process of forming
the quality of growth.
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First of all, let us look at the role of efficiency
in the actual economic growth, in particular, the
separate factor productivity and total factor
productivity. In macroeconomics, empirical
observations of GDP production are usually made in
the context of production function. In fact, it is a
metaphorical tool [20]. It is a mathematical
expression that describes the input-output process,
which use was initially driven mainly by attempts to
take account of economic growth. The production
function is the basis of the attempt to answer the
questions posed by the modern growth theory, e.g.
what factors are the reasons for the observed
economic growth?
In the classical production function, the result
according to a certain law depends on labor force,
capital stock and TFP. Labor productivity can be
assessed both by directly determined values and by
relative indicators as well, such as GDP per
employed or per hour, as well as by other related

indicators, a wide selection of which the
International
Labor
Organization
publishes
systematically. The efficiency of the organization of
GDP production can also be described by capital
stock per labor unit. The dynamics of these
indicators in the Republic of Armenia (RA) and in
the world are presented in figures 1-3. As we can
notice in them, the indicators of the RA are lower
than the corresponding world ones, in particular, the
GDP per capita in Armenia in 1991 was almost
twice lower than in the world, although in 2020 this
indicator of the country is almost equal to the one in
the world. The picture is much different in the case
of capital stock per labour unit. In some years, the
index of Armenia is even three times lower than the
world one. The most positive fact about the growth
rates of the labor force of the country is the GDP per
hour, according to which the indicator of Armenia is
already higher in 2017-2021, although at least in the
previous 7 years it was relatively low.
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Figure 1. GDP per person employed (constant 2017 PPP $) [33]
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
-3

2

7

12

17

22

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
0

Armenia

World

2000
Armenia

Figure 2. Output per hour worked (GDP constant 2017
international $ at PPP) [16]
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Figure 3. Gross fixed capital formation per labour unit
(constant 2015 US$) [36; 37]

Approaches to assessing the efficiency of the
country's GDP production are different, one of
which is the residual method. Based on the logic of
the production function, it is the combination of
factors other than the direct participation of labor
and capital inputs in the output that is known as
TFP. It includes not only the productivity of
individual factors, but also the additional value
generated through the effective organization of
production and technology. The authors sometimes
single out some of the factors included in the
production function, such as human capital [1] and
R&D [21]. The contributions of the relevant factors

to economic growth presented in Figure 4 indicate
how large the share of TFP in the formation of the
RA GDP is. The contribution of capital stock to
economic growth has been almost zero for more
than 10 years, and over the past 20 years it has
averaged
2.18%.
During
2000-2020,
the
contribution of the labor force was mainly negative,
with an average of -0.79%. Both economic growth
and recessions in the country mainly cause TFP,
contributing to an average of 4.59%. It means that it
was the change in the TFP that caused the cracks in
Armenia's GDP for the most part.
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Figure 4. GDP production factors’ contributions to economic growth of the RA(%) [23]

On the other hand, the majority of efficiency
studies, not just ones referring to GDP production
efficiency, are based on parametric methods, such as
the stochastic frontier method, or non-parametric
ones, such as the Malmquist index [2]. They, in
turn, include different approaches. They are so
diverse that from time to time economists take upon
themselves the responsibility to coordinate them, to
represent the development and branching of
professional literature in this direction, as well as
attempts to integrate methods [24].
Thus, the role of efficiency in the economic
growth quality generation process is primarily
acquired through the TFP, and the professional
literature has already proposed and continues to
propose various methods of its evaluation. In most
of developing countries, such as Armenia, efficiency

plays a decisive role in economic growth formation.
When judging the role of efficiency in the process of
the economic growth quality generation, reference is
often made to a specific types of efficiency:
technical, technological, pure, scale or allocative.
Through the latter, many experiments in the
professional literature are evaluated not only at the
country or world level, but also at the regional [14]
or micro level. The purpose of efficiency monitoring
is also essential - aimed at reducing revenues
preserving the same result and increasing output
with the same inputs. The decision-making unit,
which at the macro level most probably is
considered a country, can be characterized as
efficient, if given the technological state of affairs
and given the input quantities used, it produces the
optimal quantities of output. Reversely, a firm can
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be called efficient if, given the technological state of
affairs and given the output quantities produced, it
uses the optimal quantities of input. The meaning of
“optimal” determines the meaning of “efficiency”
[3].
Next, we will touch on the role of efficiency in
the process of the economic growth quality effects.
The manifestations of growth can be considered
prime, if they are inclusive, improve the
competitiveness of the country, are environmentally
friendly and create more favorable conditions for
further growth. Let us turn to these aspects, and then
try to assess the relationship between the efficiency
of GDP production and factors describing growth
qualitative effects.
household consumption in the most prosperous
areas of today’s low-income and middle-income
countries is more than twice that of similar
households in the lagging areas, compared with
high-income countries where this ratio is only 50
percent higher [13]. To rectify this reality, various
countries and organizations are deliberately
developing policies and packages of measures. For
example, one of the key innovations of the Europe
2020 strategy for reasonable, sustainable, inclusive
growth was to set a new common goal in the fight
against poverty and social exclusion, which is to
reduce by 25% the number of Europeans living
below the national poverty line [9].
In order to provide a quantitative rationale for
judging income inequality and inclusion in general,
it is necessary to evaluate what is often done in the
professional literature with the help of the Gini
coefficient. The Gini coefficient is an index of
inequality based on the comparison of cumulative
proportions of the population against cumulative
proportions of income they receive, and it ranges
between 0 in the case of perfect equality and 1 in the
case of perfect inequality [5].
Various works on the issues of welfare
improvement and unequal income distribution
single out certain patterns or make theoretical
hypotheses claiming the right to life in practice. The
results of the study of Soava et al. confirm the
Kuznets hypothesis that income in-equality tends
to increase with early economic development
and tends to decrease when a country reaches a
certain level of development. [28] Another example
represented Stern et al. in the last century.
Summarizing some of the assessments, they note
that further development will reduce environmental
degradation is dependent on the assumption that
world per capita income is normally distributed
when in fact median income is far below mean
income [30].
In order to make the growth quality assessment
system complex, it is necessary to include not only

objective indicators but also subjective ones in the
process of its evaluation, as sometimes the
published statistics do not always transparently
describe the situation in the country. In this context,
it is appropriate to cite a separate field of economics
- the economics of happiness, which is based on
people's subjective reports. The Economics of
happiness provides a complementary yet radically
different approach to studying human well-being.
Typically, subjective well-being measures include
positive and negative feelings (e.g., momentary
experiences of happiness or stress), life evaluations
(e.g., life satisfaction), and feelings of having a life
purpose [25].
When listing the effects of the economic
growth quality, it is necessary to assess not only its
social aspects, but also the preconditions that are
formed as a result of the manifestations of previous
periods, that is, through the effective structure of
current growth greater growth opportunities can be
designed. In the macroeconomic context, this
phenomenon
describes
the
country's
competitiveness. Economic growth leads to the
improvement of trade openness [27], countries with
higher level of trade openness have better
opportunities to exploit technological innovations,
which also determines a faster pace of their
economic growth. [6]. On the other hand, trade
openness allows the dissemination of knowledge
and human skills [38], which also expands the
opportunities for further economic growth, creating
a synergy.
Thus, we have identified several characteristics
of the growth quality effects, the high level of which
allows us to consider the manifestations of growth
superlative. According to these characteristics we
have highlighted the following indicators: prosperity
index, Life Ladder score (which forms the
Happiness index), Global Competitiveness Index,
Herfindal-Hirschman (HH) market concentration
index, Gini coefficient. The correlations between the
above and the indicators describing the GDP
production efficiency are presented in Tables 1-3.
Table 1. Correlation coefficients between
manifestations of economic growth and TFP9 [19, 23, 31,
32, 34, 35]
TFP
Prosperity index
0.8082
Life Ladder (Happiness index)
0.7404
Global Competitiveness Index
0.8161
HH Market concentration index
0.7408
Gini index
0.3723
9

All these and subsequent tables were compiled by the
author, calculations – due to the statistical software Stata.
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Table 2. Correlation coefficients between
manifestations of economic growth and GDP per
employed [19, 31, 32, 33, 34, 35]
Prosperity index
Life Ladder (Happiness index)
Global Competitiveness Index
HH Market concentration index
Gini index

 In the process of growth formation, efficiency
appears in the form of TFP, which is the main factor
causing economic growth and declines in the GDP
GDP per employed
of the RA.
0.5592
 The role of GDP production
efficiency in the
growth qualitative effects is quite
0.7549large, which is
evidenced by the high correlation
between them.
0.8754
0.6776
References
0.5701

Table 3. Correlation coefficients between
manifestations of economic growth and GDP per hour
worked [16, 19, 31, 32, 34, 35]
GDP per hour
worked
Life Ladder (Happiness index)
0.8599
Prosperity index
0.4669
Global Competitiveness Index
0.6005
HH Market concentration index
0.3745
Gini index
0.4471

Note that the indicators are highly correlated,
i.e. there is a linear relationship between them. On
average, the highest correlations were recorded in
the case of TFP, which recorded a relatively more
conspicuous relationship with the prosperity and
global competitiveness indices, and the lowest with
TFP was the Gini coefficient. GDP per employed
has a relatively stronger linear relationship with
indicators
describing
competitiveness
and
happiness, minimum - to prosperity. On average,
GDP per hour worked has a relatively weaker
relationship with growth quality effect indicators: in
positive terms, the relationship with the prosperity
index is more noticeable, and the relationship with
the market concentration indicator is relatively
weak.
Leaving aside the important link between the
processes of quality generation and manifestation,
the current policy, which is the subject of a separate
study, we summarize the current study conducted
with the following statements.
 Modern economics tends to assess not just the
economic growth, but the quality of it.
 When assessing the quality of growth, it is
necessary not to limit the scope of the study only to
social indicators, but also to the macroeconomic
fundamental factors that determine the growth
quality generation process.
 The processes of formation and manifestation
of the growth quality at each stage are accompanied
by efficiency manifestations, for the evaluation of
which there are already various approaches and
indicators.

1.

Attanasio O., Sarah C., Emla F., Costas M.,
Marta R.-C., Estimating the Production Function for
Human Capital: Results from a Randomized
Controlled Trial in Colombia, American Economic
Review, 2020, Vol. 110, No. 1, pp. 48-85,
https://doi.org/10.1257/aer.20150183
2. Avagyan G., Vardanyan Q., Petrosyan G.,
Navasardyan M., Margaryan A., The Malmquist
productivity index and its analysis on the example of
the RA, Sciences of Europe, 2021, Vol. 82,
https://doi.org/10.24412/3162-2364-2021-82-3-3-10
3. Balk B., Scale Efficiency and Productivity Change,
Journal of Productivity Analysis, 2001, Vol. 15, pp.
159-183, https://doi.org/10.1023/A:1011117324278
4. Buheji M., Understanding the Potential of
Behavioural Economics on Establishing 'Quality of
Life' Constructs, American Journal of Economics,
2018,
Vol.
8,
No.
6,
pp.
279-288,
https://doi.org/10.5923/j.economics.20180806.07
5. Cingano, F., Trends in Income Inequality and its
Impact on Economic Growth, OECD Social,
Employment and Migration Working Papers, 2014,
No.
163,
pp.
1-63,
http://dx.doi.org/10.1787/5jxrjncwxv6j-en
6. Duczynski P., Capital Mobility in Neoclassical
Models of Growth: Comment. American Economic
Review, 2000, Vol. 90, Issue 3, pp. 687–694,
https://doi.org/10.1257/aer.90.3.687
7. Easterlin R., Will Raising the Incomes of All
Increase the Happiness of All?, Journal of Economic
Behavior and Organization, 1995, Vol. 27, No. 1, pp.
35-48, https://doi.org/10.1016/0167-2681(95)00003B
8. Easterlin, R., Happiness and Economic Growth The Evidence. Global Handbook of Quality of Life,
2014, pp. 283–299, https://doi.org/10.1007/978-94017-9178-6_12
9. European Commission, Europe 2020 strategy,
https://bit.ly/3LFqbaS
10. Barrios S., Schaechter A., The quality of public
finances and economic growth, Publications Office,
2008, https://doi.org/10.2765/88752
11. Gould D., Ruffin R., What Determines Economic
Growth? Economic and Financial Policy Review,
1993,
Vol.
2,
pp.
25-40,
https://bit.ly/3vJgHFZ
12. Great Britain, Department for International
Development, Growth: building jobs and prosperity
in developing countries, London: Department for
International Development. 2008, pp. 1-25,
https://www.oecd.org/derec/unitedkingdom/4070098
2.pdf

140

Регион и мир, 2022, № 3
13. Grover A., Lall S., Maloney W., Place,
Productivity, and Prosperity: Revisiting Spatially
Targeted Policies for Regional Development, The
World Bank, 2022, https://doi.org/10.1596/978-14648-1670-3
14. Hassen A., Marwa B., Hanen A., Amira M.,
Analysis of the technical efficiency, pure and scale
efficiency of rained cereal farms: Case of the upper
semi-arid, In Journal of Experimental Biology and
Agricultural Sciences, 2017, Vol. 5, Issue Spl-1SAFSAW,
pp.
116–125,
https://doi.org/10.18006/2017.5(spl-1safsaw).s116.s125
15. Howitt P., Endogenous Growth, Productivity and
Economic Policy: A Progress Report. International
Productivity Monitor, 2004, Vol. 8, pp. 1-15,
https://bit.ly/3OVQtHT
16. International Labour Organization, Output per
hour worked (GDP constant 2017 international $ at
PPP) - ILO modelled estimates, 2022,
https://bit.ly/3FeAQXM
17. Jackson T., Victor P., The Transition to a
Sustainable Prosperity-A Stock-Flow-Consistent
Ecological Macroeconomic Model for Canada.
Ecological Economics, 2020, Vol. 177, 106787,
https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2020.106787
18. Jha S., Measuring, Monitoring, and Operationalizing
Quality of Growth, ADB Briefs, 2018, No. 98, pp. 16, https://doi.org/10.22617/brf189573-2
19. Legatum Institute, 2021 Full Data Set - Legatum
Prosperity
Index,
2021,
https://www.prosperity.com/about/resources
20. Lewin, P., Methods and metaphors in capital theory,
Advances in Austrian Economics, 1995, Vol. 2 No.
2, Emerald Group Publishing Limited, Bingley, pp.
277-296,
https://doi.org/10.1016/S15292134(95)02004-7
21. Margo L., Jaan M., Kadri U., The contribution of
R&D to production efficiency in OECD countries:
econometric analysis of industry-level panel data,
Baltic Journal of Economics, 2014, Vol. 14, Issue 12,
pp.
78-100,
https://doi.org/10.1080/1406099X.2014.981105
22. Miller J., Amit E., Posten A.-C., Behavioral
Economics, Encyclopedia of Global Bioethics, 2016,
pp. 235–240, https://doi.org/10.1007/978-3-31909483-0_37
23. Ministry of finance of the Republic of Armenia,
https://minfin.am
24. Murillo-Zamorano, L., Economic Efficiency and
Frontier Techniques, Journal of Economic Surveys,
2004,
Vol.
18,
No.
1,
pp.
33–77,
https://doi.org/10.1111/j.1467-6419.2004.00215.x
25. Nikolova M., Graham C., The Economics of
Happiness. Handbook of Labor, Human Resources
and Population Economics, 2020, pp. 1–33,
https://doi.org/10.1007/978-3-319-57365-6_177-1
26. OECD, Measuring Productivity - OECD Manual:
Measurement of Aggregate and Industry-level
Productivity Growth, OECD Publishing, 2001, pp. 1156, https://doi.org/10.1787/9789264194519-en
27. Pilinkienė V., Trade openness, economic growth and
competitiveness. The case of the Central and Eastern

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.
35.

36.

37.

38.

141

European Countries, Engineering Economics, 2016,
Vol.
27,
Issue
2,
pp.
185-194,
https://doi.org/10.5755/j01.ee.27.2.14013
Soava G., Mehedintu A., Sterpu M., Relations
between income inequality, economic growth and
poverty threshold: new evidences from EU countries
panels. Technological and Economic Development
of Economy, 2019, Vol. 26, Issue 2, pp. 290–310.
Vilnius
Gediminas
Technical
University,
https://doi.org/10.3846/tede.2019.11335
Soava G., Mehedintu A., Sterpu M., Raduteanu
M., Impact of renewable energy consumption on
economic growth: evidence from European Union
countries.
Technological
and
Economic
Development of Economy, 2018, Vol. 24, No. 3, pp.
1197-1215. https://doi.org/10.3846/tede.2018.1426
Stern D., Common M., Barbier E., Economic
growth and environmental degradation: The
environmental Kuznets curve and sustainable
development. World Development, 1996, Vol. 24,
Issue
7,
pp.
1151–1160,
https://doi.org/10.1016/0305-750x(96)00032-0
Sustainable Development Solutions Network,
World Happiness Report 2021: Appendices &
Data, 2021,
https://happinessreport.s3.amazonaws.com/2021/DataPanelWHR2021
C2.xls
The World Bank, WBG - WITS, HH Market
Concentration
Index,
2015,
https://tcdata360.worldbank.org/indicators/hh.mkt?in
dicator=2370
The World Bank, World Development Indicators,
GDP per person employed (constant 2017 PPP $),
2021,
https://data.worldbank.org/indicator/SL.GDP.PCAP.
EM.KD
The
World
Bank,
World
Development
Indicators, Gini index (World Bank estimate), 2022,
https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI
The World Bank, World Economic Forum Global
Competitiveness Index, Global Competitiveness
Index,
2017,
https://govdata360.worldbank.org/indicators/h93b3b
7a4?indicator=632
The
World
Bank,
World
Development
Indicators, Gross fixed capital formation (constant
2015
US$),
2022,
https://data.worldbank.org/indicator/NE.GDI.FTOT.
KD
The
World
Bank,
World
Development
Indicators, Labor
force,
total,
2022,
https://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.TOTL.I
N
Xu H., Lai M., Qi P., Openness, human capital and
total factor productivity: evidence from China.
Journal of Chinese Economic and Business Studies,
2008, Vol. 6, Issue 3, pp. 279–289,
https://doi.org/10.1080/14765280802283576
Сдана/Հանձնվել է՝ 06.05.2022
Рецензирована/Գրախոսվել է՝ 17.05.2022
Принята/Ընդունվել է՝ 20.05.2022

ՀՀ պետական բյուջեի հարկային եկամուտների կառուցվածքի
համեմատական վերլուծություն
Բաղդասարյան Լիլիթ Լ.
տնտեսագիտության թեկնածու,
ՀՊՏՀ տնտեսագիտության տեսության ամբիոնի դասախոս (Երևան, ՀՀ)
baghdasaryan_lilit@bk.ru
Կարախանյան Սեդա Ա.
ՀՊՏՀ կառավարման ամբիոնի դասախոս (Երևան, ՀՀ)
seda-karakhanyan@rambler.ru
Բախշյան Ելենա Ա.
ՀՊՏՀ ֆինանսներ մասնագիտության ուսանողուհի (Երևան, ՀՀ)
bakhshyanelena@gmail.com
ՀՏԴ՝ 336.22; EDN: QBZWFI
Հանգուցաբառեր. Հարկային եկամուտներ, պետական տուրքեր, պետական բյուջե, ՀՆԱ,
տնտեսական արդյունավետություն
Сравнительный анализ структуры налоговых доходов государственного бюджета РА
Багдасарян Лилит Л.
Преподаватель кафедры экономической теории АГЭУ, кандидат экономических наук (Ереван, РА)
baghdasaryan_lilit@bk.ru
Караханян Седа A.
Преподаватель кафедры управления АГЭУ (Ереван, РА)
seda-karakhanyan@rambler.ru
Бахшян Елена A.
Студентка финансового факультета АГЭУ (Ереван, РА)
bakhshyanelena@gmail.com
Аннотация. В статье рассматриваются основные источники финансовой базы, необходимой для
осуществления функций государственной системы и, следовательно, для решения многих задач социальноэкономического характера  налоговые доходы. Налоговые доходы служат не только интересам
государственного и общинного бюджетов, но и способствуют принятию деловых решений коммерческими
банками и другими организациями, осуществлению эффективной экономической политики. Основным
источником доходов государственного бюджета современных государств являются налоговые доходы,
обеспечение которых является основной целью деятельности налоговых органов. Следовательно, анализ
изменения структуры налоговых доходов имеет как теоретическое, так и прикладное значение для разработки
эффективной экономической политики.
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Abstract. The article discusses the main sources of the financial base necessary for the implementation of the functions
of the state system and, consequently, for the solution of many tasks of a socio-economic nature - tax incomes. Tax
incomes serve not only for the interests of the state and community budgets, but also contribute to the adoption of
business decisions by commercial banks and other organizations, the implementation of an effective economic policy.
The main source of the incomes of the state budgets of modern states is tax incomes, whose provision is the main goal
of the activities of tax bodies. Hence, the analysis of changes in the structure of tax incomes has both theoretical and
applied importance for the development of an effective economic policy.
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երի սահու-նութ
թյան գործ
ծակիցը կա
ազմել է 0,9
92 նախորդ
դ
տա
արվա 1,79-ի փոխարեն, ինչը նշանա
ակում է, որ
ր
անվ
վանական ՀՆԱ-ի 1% փոփո
ոխությունը
ը
հան
նգեցրել է հարկային եկամուտն
ների 0,92%
%
փոփ
փոխության
ն, այսինքն՝ դ
դարձել է քի
իչ էլաստիկ։
Այս
ս առումով, եթե
ե 2020 թ. պահպանվ
վեր նախորդ
դ
տա
արվա էլաստ
տիկությունը
ը, ապա կո
ունենայինք
ք
հար
րկային եկա
ամուտների ոչ թե 5,4%
% նվազում,,
այլ 10,5% (5,9*1,79=1,055), որն էլ համարժեք
ք
կլին
ներ 153,4 մլլրդ նվազմա
ան փաստաց
ցի 79,1 մլրդ
դ
նվա
ազման դիմ
մաց: Այսինքն՝ այս ցուցանիշի
ի
համ
մադրման տեսանկյոււնից, այլ հավասար
ր
պայ
այմաններում
մ, հարկային մարմնի ջանքերի և
հար
րկ վճարո
ողների օր
րինապահ վարքագծի
ի
շնոր
րհիվ հարկ
կային եկա
ամուտների կորուստը
ը
կան
նխվել է 74,33 մլրդ դրամով [6]։

144

Регион и мир, 2022, № 3
40

34.8

34.9

34.6
28.3

30
20

16

13.5

9.1 11

9.5

8.7

10

30.4

30

1.7

4.3 2.3

2.2

4.3

2 3.9

0.3

0
2018 թվական

2019 թվական

2020 թվական

ԱԱՀ

Ակցիզային հարկ

Շահութահարկ

Եկամտային հարկ

Շրջանառության հարկ

Բնապահպանական հարկ և բնօգտագործման վճար

Այլ հարկային եկամուտներ

Գծապատկեր 4. 2018-2020 թթ. հարկային եկամուտների և պետական տուրքերի կառուցվածքը ըստ
հարկատեսակների (%) [7]

Հարկային եկամուտների գերակշիռ մասը
ապահովվել է ԱԱՀ-ի հաշվին։ 2020թ. նախորդ

տարվա համեմատ ԱԱՀ-ի կշիռը հարկային
եկամուտներում նվազել է 0,6 տոկոսային կետով:
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Գծապատկեր 5. 2018-2020 թթ. ԱԱՀ-ի տեսակարար կշիռը հարկային եկամուտներում, ԱԱՀ-ի հավելաճի
տեմպը (%) [7]

2020 թ. ԱԱՀ-ի մուտքերը կազմել են 471,6
մլրդ դրամ, ինչը 0,6%-ով պակաս է նախորդ
տարվա ցուցանիշից։ 2020 թ. ԱԱՀ-ի մուտքերից
283,8 մլրդ դրամն ապահովվել է ՀՀ ներմուծվող
ապրանքներից։ ԱԱՀ-ի գծով մուտքերի վրա
բացասական ազդեցություն են թողել «Ռազմական
դրության
ժամանակահատվածում
հարկային արտոնություններ սահմանելու մասին» ՀՀ օրենքի ընդունումը։ 2020 թ. ԱԱՀ-ի
կշիռը հարկային եկամուտներում կազմել է
34,9%։

2020 թ. շահութահարկի մուտքերը կազմել
են 148,8 մլրդ դրամ՝ նախորդ տարվա 181,3 մլրդ
դրամի նկատմամբ արձանագրելով 17,9%
նվազում։ Միաժամանակ աճ է գրանցվել ոչ
ռեզիդենտ շահութահարկ վճարողների շահութահարկի մուտքերի գծով 1,6 մլրդ դրամով։
Շահութահարկի տեսակարար կշիռը հարկային
եկամուտներում 2020 թ. կազմել է 11%՝ նախորդ
տարվա նկատմամբ նվազելով 1,8 տոկոսային
կետով [6]:
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Գծապատկեր 6. 2018-2020 թթ.շահութահարկի տեսակարար կշիռը հարկային եկամուտներում, շահութահարկի
հավելաճի տեմպը (%) [6]
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2020 թ. եկամտային հարկի մուտքերը
կազմել են 411,2 մլրդ դրամ՝ նախորդ տարվա
համեմատ աճելով 0,2%-ով, ինչը պայմանավորված է եղել միջին ամսական անվանական
40

29.2

աշխատավարձի աճով (նախորդ տարվա
համեմատ՝ 3,9% աճ), ինչպես նաև նախորդ
տարվա նկատմամբ աշխատատեղերի աճով
(4,3%) [9]:
30.4

28.9
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2020 թվական
Եկամտային հարկ/հարկային եկամուտներ
Եկամտային հարկի հավելաճի տեմպ

Գծապատկեր 7. 2018-2020 թթ. եկամտային հարկի տեսակարար կշիռը հարկային եկամուտներում,
եկամտային հարկի հավելաճի տեմպը (%) [9]

2020 թ. շրջանառության հարկի մուտքերը
կազմել են 26,6 մլրդ դրամ։ 2019 թ. համեմատ
շրջանառության հարկի մուտքերն նվազել են
8,3%-ով։ Շրջանառության հարկի տեսակարար

կշիռը հարկային եկամուտներում 2020 թ. կազմել
է 2%՝ 2019 թ. համեմատ նվազելով 8,3 տոկոսային կետով: [9]
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Գծապատկեր 8. 2018-2020 թթ. շրջանառության հարկի տեսակարար կշիռը հարկային եկամուտներում,
շրջանառության հարկի հավելաճի տեմպը (%) [6]

2020 թ. ակցիզային հարկի մուտքերը
կազմել են 123,6 մլրդ՝ նախորդ տարվա
նկատմամբ արձանագրելով 3,1% անկում։ 2020
40

թ. ակցիզային հարկը կազմել է հարկային
եկամուտների 9.1%-ը: [6]
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Գծապատկեր 9. 2018-2020 թթ. ակցիզային հարկի տեսակարար կշիռը հարկային եկամուտներում, ակցիզային
հարկի հավելաճի տեմպը (%) [6]

2020 թ. բնապահպանական հարկի և
բնօգտագործման վճարի տեսակարար կշիռը
հարկային եկամուտներում կազմել է 3,9%՝
50

նախորդ տարվա համեմատ նվազելով 0,2%-ով
[6]:
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Բնապահպանական հարկի և բնօգտագործման վճարի հավելաճի տեմպ

Գծապատկեր 10. 2018-2020 թթ. բնապահպանական հարկի և բնօգտագործման վճարի տեսակարար կշիռը
հարկային եկամուտներում, դրանց հավելաճի տեմպը(%) [6]
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2020 թ. ճանապարհային հարկի մուտքերը
կազմել են 2,9 մլրդ դրամ, որը 17%-ով պակաս է
նախորդ տարվա ցուցանիշից։ Հարկային
մարմինների կողմից ապահովված ճանապար-

հային հարկի տեսակարար կշիռն ընդհանուր
ճանապարհային հարկում կազմել է 3,4%։ 2020
թ. ճանապարհային հարկի տեսակարար կշիռը
հարկային եկամուտներում կազմել է 0,2%: [6]
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Գծապատկեր 11. 2018-2020 թթ. ճանապարհային հարկի տեսակարար կշիռը հարկային եկամուտներում,
ճանապարհային հարկի հավելաճի տեմպը(%) [6]

2020 թ. այլ հարկային եկամուտները կազմել են 21,4 մլրդ դրամ, որը 2019 թ. համեմատ
աճել է 20,9%-ով։ Այլ հարկային եկամուտների
40,7%-ը կազմել են հանրային ծառայությունների
կարգավորման պարտադիր վճարները, 42,5%-ը՝
դրոշմանիշային վճարները, 42,5%-ը՝ վերը նշված
խմբերին չդասվող այլ հարկային եկամուտները
[6]:
2021 թվականի պետ բյուջեի հարկային
եկամուտներ և պետական տուրքերը կազմել են
մոտ 1,440,136,839.5 հազար դրամ, պաշտոնական դրամաշնորհներ՝ 23,233,542.7, այլ եկամուտներ՝ 44,964,907.2, իսկ 2022թ, պետ բյուջեի
նախագծով եկամուտները
նախատեսվում է
կազմել 1,946,236,135.6 հազար դրամ [8]:
Հարկային եկամուտների մասով գլխավոր
խնդիրը շարունակում է մնալ հարկեր/ՀՆԱ
հարաբերակցության
ցանկալի
ցուցանիշը,
ուստի առաջնային խնդիր է դիտարկվում՝ մինչև
30%-ի հասցնել վերոնշյալ ցուցանիշը և այն
դիտարկել որպես մակրոտնտեսական ցուցանիշ։
Ներկա պայմաններում ՀՀ տնտեսության
զարգացմանը նպաստող կարևոր գործոններից է
հանդիսանում հարկային վարչարարությունը,
որի արդյունավետության բարձրացումը՝ որպես
երկրի սուվերենության բարձրացման, գործարարության զարգացման գրավական, շարունակում է մնալ տնտեսական քաղաքականու-

թյան ուշադրության կենտրոնում և օրակարգից
վերաճել գլոբալ նպատակի:
Օգտագործված գրականության ցանկ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

147

ՀՀ ՊԵԿ հարկային և մաքսային մարմինների
գործունեության տարեկան հաշվետվություն
2018-2020 թթ.
ՀՀ 2018-2020 թթ. թվականի պետական բյուջեի
կատարման վերաբերյալ հաշվետվություն
«Հարկային
համակարգ»
դասընթացի
դասախոսության նյութեր, Կ.Ա.Միքայելյան, –
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Տնտեսական ինքնիշխանությանն ուղղված սպառնալիքները՝ խոշոր և վերազգային
կապիտալի գործունեության համատեքստում
Գևորգյան Գառնիկ Ա.
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի
Կառավարման ամբիոնի ասպիրանտ (2002-2005) (Երևան, ՀՀ)
garnikagevorgyan@gmail.com
Ամփոփագիր. Տնտեսական ինքնիշխանությունը ժամանակակից գլոբալացված աշխարհում հարաբերական
բնութագիր է։ Պետությունները՝ մասնակցելով աճող ինտեգրացիոն ու գլոբալիզացիոն գործընթացներին՝
ստիպված են լինում զիջել իրենց ինքնիշխանության որոշակի չափաբաժինը՝ ավելի նպաստավոր տնտեսական
հարաբերությունների, արտոնյալ ռեժիմների միջոցով տնտեսական զարգացում ապահովելու համար։
Տնտեսական ինքնիշխանության վերաբերյալ ժամանակակից գիտական մոտեցումների բազմազանության մեջ
կարելի է հանդիպել՝ ինչպես ինքնիշխանության մասնակի կորստի, այնպես էլ՝ ընդհանրապես
ինքնիշխանության վերացման մասին դատողությունների։ Խնդիրը Հայաստանի Հանրապետության համար
արդիական է ոչ միայն համաշխարհային գլոբալացման աճող միտումների համատեքստում, այլ նաև
պայմանավորված վերազգային միավորումներին անդամակցության հետևանքով (ՀՀ–ի դեպքում՝
անդամակցությունը Եվրասիական տնտեսական միությանը) տնտեսական ինքնիշխանությանն առնչվող
ռիսկերի հետ։ Տվյալ հոդվածի շրջանակներում, սակայն, քննարկվել են ոչ թե տնտեսական ինքնիշխանությանն
ուղղված արտաքին, այլ ներքին սպառնալիքները, մասնավորապես՝ ազգային տնտեսության մեջ
հարաբերականորեն մեծ տեսակարար կշիռ ունեցող ընկերությունների կողմից կառավարության նկատմամբ
ազդեցության լծակների համակարգը։ Նախորդող տարիների էմպիրիկ տվյալների վերլուծությամբ
ներկայացվել են Հայաստանի Հանրապետության Համախառն ներքին արդյունքում շոշափելի մասնաբաժին
ունեցող տեղական և օտարերկրյա ընկերությունների կողմից տնտեսական ինքնիշխանությանն ուղղված
հնարավոր սպառնալիքները։ Խնդիրը քննարկվել է նաև Հայաստանի Հանրապետությունում կատարված
օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների պաշարների համատեքստում՝ ինքնիշխանությանն ուղղված ներքին
սպառնալիքները համադրելով որոշակի արտաքին մարտահրավերների հետ։ Հոդվածն ամփոփվել է
արծարծվող հիմնախնդիրների հաղթահարմանն ուղղված առաջարկություններով։
Հանգուցաբառեր՝ Տնտեսական ինքնիշխանություն, գլոբալիզացիա, վերազգային կորպորացիաներ,
օտարերկրյա ուղղակի ներդրումներ, ազգային տնտեսություն, ազդեցության լծակներ

Угрозы экономическому суверенитету в контексте деятельности крупного и
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Аннотация. Экономический суверенитет – относительная характеристика в современном глобализованном
мире. Государства, участвуя в растущих интеграционных и глобализационных процессах, вынужденно
уступают определенную часть своего суверенитета для обеспечения более выгодных экономических
отношений, достижения экономического развития посредством льготных режимов. В разнообразии
современных научных подходов, относящихся к экономическому суверенитету, можно встретить рассуждения
касательно как частичной, так и полной потери суверенитета. Проблема актуальна для Республики Армения не
только в контексте мировых тенденций роста глобализации, но и в плане рисков для экономического
суверенитета, связанных с членством в наднациональных объединениях (в случае РА – членство в Евразийском
экономическом союзе). Однако, в рамках данной статьи обсуждались не внешние, а внутренние угрозы
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экономическому суверенитету, в частности система рычагов влияния на правительство страны компаний,
имеющих относительно большой удельный вес в национальной экономике. Исходя из анализа эмпирических
данных предшествующих лет, представлены возможные угрозы экономическому суверенитету, исходящие от
местных и иностранных компаний, имеющих значительную долю в Внутреннем Валовом Продукте Республики
Армения. Проблема обсуждалась в контексте накопленных иностранных прямых инвестиций в Республике
Армения – путем сопоставления внутренних угроз суверенитету с внешними вызовами. В заключении статьи
представлены предложения, направленные на преодоление упоминаемых проблем.
Ключевые слова: Экономический суверенитет, глобализация, наднациональные корпорации, иностранные
прямые инвестиции, национальная экономика, рычаги влияния.

The economic sovereignty is a relative
description in the modern globalized world. The
states, participating in the growing integration
and globalization processes, are forced to give
up a certain portion of their sovereignty to
ensure economic development through more
favourable economic relations and preferential
regimes. In the diversity of modern scientific
approaches to economic sovereignty both
judgments about the partial loss of sovereignty
and the abolition of sovereignty in general can
be found. The problem is urgent for the
Republic of Armenia not only in the context of
the growing tendencies of globalization, but
also due to the risks related to economic
sovereignty given to the membership in
supranational unions (in case of the Republic of
Armenia, membership in the Eurasian
Economic Union). This article, however, did
not discuss external threats to economic
sovereignty, but the internal ones, in particular,
the system of leverages of influence over the
government by companies with a relatively
large share in the national economy. Through
the analysis of empirical data of previous years
presented the possible threats to economic
sovereignty by local and foreign companies
with a tangible share of the Gross Domestic
Product of the Republic of Armenia. The issue
was also discussed in the context of foreign
direct investment reserves in the Republic of
Armenia, combining internal threats to
sovereignty with certain external challenges.
The article was summed up with suggestions
aimed at overcoming the issues raised.
Introduction. The issue of the economic
sovereignty has been widely discussed in
scientific circles, especially in the last two
decades, due to the integration processes taking
place in the world economy and the growing
level of globalization. On one hand, they allow
countries to use the opportunities of free trade
in preferential economic conditions, serving the
economic development, on the other hand, they

pose a certain threat to the economic
sovereignty of states. Among many definitions
of economic sovereignty, the common approach
is that it is the ability of the states and their
governments to make their own decisions about
the possession, distribution, and use of their
own resources in their own territory. As a result
of globalization, this very capacity of states
weakens, as on one hand they become involved
in a complex system of bilateral and multilateral
relations, on the other hand they become
dependent on the global players, including
supranational organizations and corporations.
The contemporary issue of the global
economy is that nations cede their sovereignty to
private economic players. The uncertainty of
unregulated markets intensifies the pressure on
the states, which have to make greater efforts to
ensure acceptable results for their citizens. On the
other hand, in the face of growing incentives to
integrate into the private global economy, the
nation-state continues its role of the political
moderator. Moreover, the state, unlike private
corporations and banks, continues to be amenable
for the economic welfare of its citizens. The state
continues to be the platform on which social
contracts are negotiated. However, the growing
imbalance between the integrated, unregulated
world economy and the weakened set of national
and supranational tools for governing it, deprives
countries of the mechanisms to operate
effectively. The Keynesian nation-state loses most
of its economic leverage, giving way not to
supranational
public
power
but
to
internationalized private capital. Other countries
are weaker than private capital in the management
of cross-border trade [1, p. 7-9].
After World War II, states relinquished
their economic sovereignty to the so-called
supranational public power, preferring it to the
management of the economy by nation-states.
In the post-war period, that supranational power
practically belonged to the United States, which
had gained hegemonic influence. However,
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after the 1970s and 1980s, national sovereignty
was ceded to global private equity, and US
hegemonic role was weakened in many aspects
of economic life [1, p. 47].
There are significant differences between
the processes of globalization/ internationallization and supranationalization. This is
reflected in the peculiarities of international
law. The international law is derived from the
absolute sovereignty of nation-states, while
supranational legislation is expressed by
institutions the decisions of which are
mandatory and subject to execution, as opposed
to nation-states [2, p. 165-166].
In the modern conditions of globalization,
the idea of the so-called extraterritorial
governments or non-territorial governments has
developed among scientists. A number of
authors put forward the thesis on political and
economic settlement in a borderless world. It is
based on the hypothesis that governments with
national or other territorial affiliation may not
be able or unwilling to regulate certain areas of
economic activity, which, according to the
authors of this approach, is done by
extraterritorial governments. There are some
types of the latter, but they are usually ignored
because they are not territorial; they usually act
not as bearers of complete sovereignty, but as
highly specialized structures. Such structures
have an external economic orientation, but in
reality, they perform political or governmental
functions. These include the GATT, the World
Bank, the IMF, OPEC, the G-7, the European
Community, a number of UN agencies, such as
the World Health Organization, and the
International Committee of Refugees. Some of
these organizations, especially the European
Community, act as regional governments. The
European Union has institutions that can
sometimes become holistic governments,
leaving the national governments of the
member states as states, provinces or cities [3,
p. 111-112].
Especially due to the growing volume of
globalization, the view of the transformation of
sovereignty has currently become relevant. If
nations concede certain aspects of their
sovereignty on certain issues, the capacity of
organizations previously based on national
priorities
increases.
Individually,
no
organization can compete with territorial

nation-states, as they are generally singlepurpose bodies, but collectively they can
present challenges that national governments
will have a hard time to withstand. If these
supranational agencies can become independent
of their national planners, they can function
more effectively, at the same time threatening
the sovereignty of the states they have created
[3, p. 114].
The thesis of the transfer of power includes
the thesis of separation or distribution of power.
The government, business and labour coexist in
the same area. None of these three can have
absolute power, even though governments act
as supreme representatives of state power,
which
affirms
exceptional
sovereignty.
However, the fact of power-sharing weakens
the sovereignty of the government, at least to
the extent or perception that it had a century
ago. Moreover, as a result of this distribution of
power, the state and its government have
become less inclusive and multifunctional
institutions [3, p 226].
All the mentioned subsystems of the state
and public system, ultimately, contribute to
economic growth. However, the role of the state
is especially important not only for mechanical
and economic growth, but also for economic
development, because without economic
development only a state with economic growth is
a country only for the rich, bank owners, foreign
companies and capital. Consequently, the state
must develop such structures and institutions of
economic development so that all members of
society, rich, poor and the middle class, become
beneficiaries of economic growth [4, p 16].
Economic sovereignty is the most
important component of state sovereignty, its
materialized expression. It is in organic
connection with political sovereignty. The
statement that political sovereignty does not
make sense without economic sovereignty is
relevant at all times [5, p 4-5].
Modern perceptions of political sovereignty
are synonymous with governments' ability to
act autonomously. Consequently, economic
sovereignty is the ability of nations to exercise
their inalienable power through actions based
on economic self-determination. If economic
self-determination is a more general concept
that refers to the ability of individuals or states
to make decisions in economic matters, then
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economic sovereignty is a unique type of
economic self-determination, which is based on
the degree of state autonomy to guide economic
systems and priorities. [6, p. 39-41].
In the twenty-first century, states without an
economic basis do not really have the sovereign
self-discipline or power to negotiate an
agreement, pursue a monetary or security policy.
Without the material basis of economic
sovereignty, the sovereignty of the state becomes
meekness. It is the national sovereignty that
ultimately endows the state with political,
economic, and institutional power, tools that
enable it to develop and implement national
economic development strategies [5, p. 20-21].
In recent years, an approach has emerged
among economists that states can prevent or
strengthen the seemingly inevitable decline in
economic sovereignty through the development
of small and medium-sized businesses. It is
based on the hypothesis that the large share of
large transnational corporations in national
economies makes states dependent on a limited
number of economic players, which in various
circumstances can jeopardize economic sovereignty. The establishment and strengthening of
small and medium-sized businesses are considered as a guarantee for economic stability. The
problem of economic stability is inextricably
linked with economic developments, withstandding economic shocks, and, consequently, with
overcoming problems related to economic
sovereignty [6, p. 25-26].
The issue of economic sovereignty,
especially in the light of globalization and the
emergence of large, transnational corporations
as a result, is significantly related to the
problems of state regulation of the economy.
Especially in the case of large companies and
supranational corporations, the risk of the socalled "regulatory capture" syndrome is
growing, to which a number of representatives
of political and economic sciences referred in
the middle of the last century. In the 1950s,
political scientists Samuel Huntington and
Marvin Bernstein developed the models of
"captivity of settlement", followed by Chicagobased economist George Stigler in his famous
1971 paper on settlement theory. According to
Stigler, a small group of players with a large
share in the regulated industry can advance their
interests more effectively than a large number

of market participants with a small share, such
as consumers. Consequently, the regulating
industry seeks to "captivate" the regulatory
agency by obtaining the regulations price and
market access, thus fighting against competition. Stigler's main thesis is that the sectors of
the economy to be regulated can influence it in
such a way that the settlement serves their
interests. This phenomenon is figuratively
called "regulatory capture" [7, p. 3-5, 12-13].
According to Stigler, the regulatory agency
is an inevitable tool to ensure public control
over the economy. The specialized agencies are
welcomed by the regulated industries, the
control takes the opposite direction over time:
cooperation is formed between the industries
and supervisors, as a result of which the
regulated sector gains control over the agency
initially created for its control. This is, in a
broad sense, the meaning of "regulatory
capture". [8, p. 146]
In recent years, a number of scientists, not
denying the existence of "regulatory capture"
models, have put forward other types of
captivity. According to them, the theory of
regulation reasonably took into account the
ways of regulating market access in the United
States in the 1970s, but it did not explain the
subsequent market reforms - deregulation. In
the light of these reforms, Theodor Keeler
perfected the theory of settlement, arguing that
well-founded settlements respond to and
balance the pressures of both special groups and
the public interest. And Samuel Peltzman
argued that regulators were shifting their focus
to market reform as the economic benefits of
regulations of prices and market entry for
regulating branches has diminished. However,
these scientists limit the captivity of regulation
to the protection of regulated industries by
regulating access to prices by government
agencies (regulatory biased captivity). They
deny the existence of other forms of settlement
captivity, such as market reforms aimed at
satisfying certain interests (market biased
captivity) or the captivity of regulators who
benefit from a private-owned regime (antiregulatory captivity) [9, p. 127-128].
The problem of state regulation of the
economy in the context of economic
sovereignty is seen in the sense that local and
foreign companies, including transnational
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corporations, which have a large share in the
national economy, can gain leverages of
influence over governments in the absence of
adequate government policies, by using the
threat of their exit from the economy. In order
to assess the possibility of companies extorting
favourable terms from the state, it is important
to differentiate between large, international and
global companies, because especially the latter
enjoy the benefits of global transactions.
Depending on the concentration of global or
international companies in the country and the
geographical location of the assets of those
companies, the country may be more or less
affected by globalization. The leverage or
leverage of influence of global companies on
countries is a function that expresses: 1. the
impact of the company on the local economy the "footprint" of the company and 2.
distribution of the company's production assets
outside its country of origin - the "globality" of
the company. Quantitatively, this can be
expressed as a product of the company's global
footprint, which will show its contribution to
the domestic economy in percentage terms, net
global
assets
("non-domestic"
minus
"domestic") in relation to its total assets. The
problem is that if the economy of the country in
question has a large number of companies with
production capacity in different countries of the
world, then economic sovereignty may be
seriously threatened. The aggregate impact of
companies extorting such concessions may
ultimately lead to a cumulative weakening of
economic sovereignty. The concept of the
leverages of influence measures the interaction
of globalization and national economy. When
the impact of globalization on the local
economy increases, the autonomy of the state to
develop and implement policy, economic
sovereignty, decreases. In other words, the more
globalization "touches" a particular country, the
more difficult it is to maintain economic
sovereignty.
The ratio of the leverages of influence of a
global company shows the ability of a
"domestic" global company to influence the
economic policy of a country through a credible
threat of exit from the economy of a particular
country over a period of time. It is a function of
two components: 1. footprint - the impact of the
company on the domestic economy, and 2.

globality - the degree of distribution of the
company's
production
operations.
The
coefficient is interactive: the company's
footprint is multiplied by its globality,
expressing the degree of leverages of influence.
Consequently, the company with the highest
footprint and globality has the greatest leverage.
Higher leverage scores indicate higher levels of
globalization and higher degrees of leverage.
The individual unit of each company is added to
the units of other "domestic" global companies,
to get the total leverage unit for a certain
country in a certain period of time. The
footprint index is obtained by dividing the total
value of a company's physical assets in the
country of origin by the country's current Gross
Domestic Product. The footprint index
fluctuates in the range of 0-1. The points close
to the 1st indicate a bigger footprint. For
example, indicator 05 shows that the company's
operations in the domestic economy are equal to
5% of GDP. The index of globality is obtained
by subtracting the value of physical assets of
the company from the value of assets outside
the country. The resulting number is then
divided by the value of the company's total
physical assets. The globality index fluctuates
in the range of -1 - +1. The company meets the
minimum threshold of being considered a
global enterprise if its global unit is a positive
number, i.e. if most of the company's physical
assets are located outside its home country. In
case of negative value, the company is mainly
international, i.e. most of its physical assets are
located in the country of origin [10, p. 131132].
The presented model makes it possible to
assess the leverages of influence of companies
with a relatively large share in the national
economy towards the government, which may
threaten economic sovereignty. The table below
presents the years of 2014-2020, the 10 largest
taxpayers of the Republic of Armenia,
according to the weight of the taxes paid by
them to the state budget of the Republic of
Armenia and in GDP.
The presented data show that although the
large companies separately had a share of less
than 1% in the GDP in different years,
nevertheless, their total impact on both the state
budget tax revenues and the GDP is relatively
large. The peculiarity of the model under
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discussion is that this threat to economic
sovereignty is either calculated on the basis of
individual companies, it is considered that these
large companies do not agree on their strategies,
but theoretically the sum of their threats of exit
can have a cumulatively negative impact on
economic sovereignty. The assumption that the
threats of exit of large companies can reduce
the economic sovereignty of the country is
generally confirmed by the indicators presented
in Table 1.
Within the framework of our research,
some difficulties arose in calculating the
"globality" indicators of individual companies,
as in case of most of the companies included in
the list of 10 largest taxpayers in Armenia, it is
practically impossible to access information on
the placement of their assets. However, without
accurate indicators, based on the origin of most
of the companies included in the list and global
operations, it is assumed that the majority of
their assets are outside Armenia (for example,
Gazprom Armenia, K-Telecom, Zangezur
Copper and Molybdenum Combine, Armenia
Telephone Company, ENA, Philip Morris
Armenia), which means that according to the
criteria of company classification described
above, they are global companies (most of the
assets are located outside Armenia), with
relatively high indicators of “globality”.
Consequently, the coefficients of their leverages
over the government (the product of the
"footprint" index, the "globality" index) will be
relatively high, so these companies can be a
significant threat to the economic sovereignty
of the Republic of Armenia.
In addition, some of the companies with a
large share in the GDP of the Republic of
Armenia are organizations of foreign origin or
their subsidiaries, which in their countries of
origin are considered means of political, in
some cases, even geopolitical influence. In this
sense, their involvement in the Armenian
economy and the relatively large share in the
structure of GDP may indicate the vulnerability
of economic sovereignty, as these companies
are guided not only, and in some cases, not so
much by economic as by political motives.

The above-mentioned problem is more
urgent in the Republic of Armenia because the
syndrome of "dependence on one country" is
reflected in the structure of foreign direct
investments in the country - FDI. Thus, in 2020,
as of the end of the year, the net stock of FDI in
Armenia amounted to 2,726,710 billion drams.
Russia has the largest share in the structure of
this net stock - 883.691 billion drams, which is
32.4% of the gross net stock. There is no other
country in the structure of net stock of FDI in
Armenia that has at least a comparable index to
the index of Russia. In terms of net stock, Russia
is followed by Canada with a share of 9.5%,
followed by the United Kingdom with a share of
9.2%, followed by Cyprus with 8.8%. France
and Germany, the leading EU countries in the
structure of net stock of FDI, have only 3.3 and
2.9% share, respectively. Slightly more - 3.9%
share of the Netherlands, the share of the US in
the structure of net stock of FDI in Armenia is
the same - 3.9% [11].
Thus, the analysis of net stock of FDI in
Armenia reveals the phenomenon of Armenia's
dependence on one country, Russia, in terms of
foreign direct investment, which, among other
components of economic policy, is also
problematic in terms of economic sovereignty.
FDI, having a formal economic presence
abroad, in appropriate circumstances, can also
act as instruments of political influence in the
form of political and economic pressure exerted
by the countries of origin of the investment on
the receiving country.
The origin of some of the companies
presented in Table 1 (Gazprom Armenia, KTelecom, ENA, Armenia Telephone Company,
and partly Zangezur Copper-Combined
Combine) coincides with the predominant
country in the structure of FDI in the Republic
of Armenia and Russia. This means that in
certain circumstances, including not only due to
economic factors, these companies can at least
indirectly be used as relative threats to the
economic sovereignty of the Republic of
Armenia, both due to their external origin and
their relatively large share in GDP.
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ALEX HOLDING

ZANGEZUR
COPPERMOLYBDENUM
COMBINE

GEOPROMINING
GOLD
CPS OIL
FLASH

JTI ARMENIA

PHILIP MORRIS
ARMENIA
Total

39.7

34.8

22.0

21.5

18.7

13.5

12.6

12.5

12.0

11.6

198.8

0.71

0.62

0.40

0.39

0.34

0.24

0.23

0.22

0.22

0.21

3.57

CPS OIL

GEOPROMINING
GOLD

ALEX HOLDING

JTI ARMENIA

PHILIP MORRIS
ARMENIA

INTERNATIONAL
MASIS TABAK

FLASH

Total

2018
ENA

billion
AMD
weight
in
GDP,%

GAZPROM
ARMENIA

2017

GRAND TOBACCO

ENA
VOROTAN HPP
COMPLEX

ALEX GRIG

CPS OIL
TEGHUT
THE KTELECOM
ARMENIA
TELEPHONE
COMPANY
FLASH
Total

billion
AMD
weight
in
GDP,%

GRAND TOBACCO

2016
GRAND
TOBACCO

ZANGEZUR
COPPERMOLYBDENUM
COMBINE
THE K-TELECOM

ALEX GRIG

VOROTAN HPP
COMPLEX
ENA
ARMENIA
TELEPHONE
COMPANY
GRAND TOBACCO
FLASH
CPS OIL
Total

2015
GAZPROM
ARMENIA

billion
AMD
weight
in
GDP,%
GAZPROM
ARMENIA

GAZPROM ARMENIA

THE K-TELECOM

ALEX GRIG
ZANGEZUR COPPERMOLYBDENUM
COMBINE
ARMENIA
TELEPHONE
COMPANY
ENA
FLASH
GRAND TOBACCO
CPS OIL
PHILIP MORRIS
ARMENIA
Total

billion
AMD
weight
in
GDP,%

GAZPROM
ARMENIA

2014

ZANGEZUR
COPPERMOLYBDENUM
COMBINE

N
Table 1. Payments of 10 largest taxpayers to the RA state budget and weight in GDP, 2014-2021 [12]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

42.8
28.9
21.6
19.9
16.5
12.4
12.0
10.5
9.6
8.0
182.2

0.89
0.60
0.45
0.41
0.34
0.26
0.25
0.22
0.20
0.17
3.77

42.6
27.5
18.6
18.3
17.0
16.5
15.5
13.7
12.8
9.5
191.9

0.85
0.55
0.37
0.36
0.34
0.33
0.31
0.27
0.25
0.19
3.80

42.4
22.6
17.3
15.5
14.9
13.8
13.4
12.8
12.4
10.9
175.9

0.84
0.45
0.34
0.31
0.29
0.27
0.26
0.25
0.25
0.22
3.47
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14.6

14.0

13.5

13.1

11.5

234.6

0.85

0.70

0.67

0.30

0.27

0.24

0.23

0.23

0.22

0.19

3.90

0.25

0.24

0.21

0.21

0.21

0.19

3.93

Total

0.29

50.7

45.5

41.7

23.0

18.8

18.0

16.1

15.2

14.7

13.0

256.7

0.82

0.74

0.67

0.37

0.30

0.29

0.26

0.25

0.24

0.21

4.15

Total

0.67

JTI ARMENIA

0.78

TEGHUT

0.87

PHILIP MORRIS
ARMENIA

257.4

FLASH

12.2

FLASH

13.7

MTS ARMENIA

13.7

CPS OIL

14.1

CPS OIL

16.0

INTERNATIONAL
MASIS TABAK

16.4

INTERNATIONAL
MASIS TABAK

19.2

GEOPROMINING
GOLD

43.6

GEOPROMINING
GOLD

51.4

STAFF OF THE RA
MOD

57.0

GRAND TOBACCO

Total

16.1

VEON ARMENIA

18.3

GEOPROMINING
GOLD

40.1

PHILIP MORRIS
ARMENIA

42.2

CPS OIL

51.1

FLASH

10

JTI ARMENIA

9

INTERNATIONAL
MASIS TABAK

8

GAZPROM
ARMENIA

7

ZANGEZUR COPPERMOLYBDENUM
COMBINE

billion
AMD

6

STAFF OF THE RA
MOD

2021

5

GAZPROM ARMENIA

billion
AMD
weight
in
GDP,%

4

GAZPROM ARMENIA

2020

3

ZANGEZUR
COPPERMOLYBDENUM
COMBINE

billion
AMD
weight
in
GDP,%

2

GRAND TOBACCO

2019

1

GRAND TOBACCO

billion
AMD
weight
in
GDP,%

ZANGEZUR COPPERMOLYBDENUM
COMBINE

N

48.8

47.8

42.7

42.2

20.8

20.2

18.1

15.7

15.5

15.3

287.2

Conclusion. In the modern globalized
world, almost all countries face the threats to
economic sovereignty. They can be expressed
both in terms of membership in supranational
integration units (European Union, Eurasian
Economic Union, etc.) and its consequences, as
well as due to the activities of companies,
global and supranational corporations, which
have a relatively large share in the national
economy. In today's world, economic
sovereignty cannot be absolute, and all
countries, even the largest economies, have to
relinquish some of their sovereignty in order to
be part of the integrated world, thereby ensuring

economic
development.
Consequently,
economic sovereignty is presented as a relative
characteristic. States and their governments,
consequently, through their policies, must
ensure a relatively acceptable, effective level of
economic sovereignty, on one hand, not to be
isolated from the integration process, on the
other hand, not to lose economic independence.
The aspect of economic sovereignty discussed
in this article, the possibility of leverage by
companies with a relatively large share in the
national economy, should always be in the
focus of economic policy makers and
implementers. To overcome the big business
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dependency syndrome, the government can
pursue a policy of economic diversification,
including promoting the development of small
and medium-sized businesses, which can
counterbalance the threat of national economic
dependence on large corporations. At the same
time, it will reduce the risk of economic policymakers being "captured" by regulated
industries, which is especially important in the
economic life and in the dominance of large and
super-large companies in GDP.
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Թվային բանկինգ. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները բանկային համակարգում
Միրզոյան Լիլիթ Գ.
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի
կառավարչական հաշվառման և աուդիտի ամբիոնի ասպիրանտ (Երևան, ՀՀ)
lilit_mirzoyan_1997@mail.ru
Ամփոփագիր. Նորարարությունների դարաշրջանում բոլոր չափերի և ձևերի բանկերի համար առաջնային հրամայականն է հասկանալ խոշոր տեխնոլոգիական ներխուժման «սպառնալիքը», իրականացնել սեփական հնարավորությունների և շուկայի ուժեղ կողմերի օբյեկտիվ գնահատում, ինչպես նաև ցանկացած տեխնոլոգիական
նորարարությանը արագ արձագանքման պլան մշակել, եթե ցանկանում են պահպանել իրենց դիրքերը ֆինանսական ծառայությունների ոլորտում: Պատահական չէ, որ ավանդական բանկային համակարգին անհանգստանում են առկա տեխնիկական սահմանափակումները: Սրա մասին է վկայում այն հանգամանքը, որ 2019-2021
թվականներին այդ բանկերի շուրջ 65%-ը վերանայել և շարունակում է վերանայել գործող հիմնական բանկային
հարթակները: Հիմք ընդունելով այս ամենը և հաշվի առնելով բանկային ոլորտում օրեցօր սրվող մրցակցությունը՝ «թվային բանկինգը» լավագույնն է, որ կարող էր պատահել մարդկության հետ: Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ակտիվ կիրառումը բանկային ծառայությունների մատուցման գործընթացը ոչ միայն հարմարավետ է
դարձրել, այլև թույլ է տվել հոգալ շրջակա միջավայրի մասին: Թվային բանկային հեղափոխությունը խորաթափանց հայացք է այն բանի, թե ինչպես է ֆինանսական և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառումը հանգեցրել բանկային համակարգի ողջունելի փոփոխությունների՝ ճկունություն բերելով ֆինանսական ոլորտին:
Հանգուցաբառեր՝ թվային բանկ, տեղեկատվական և ֆինանսական տեխնոլոգիաներ, նեո բանկեր, բոթ
ռիսկեր, ֆինանսական էկոհամակարգ, «Y» սերունդ, բետա բանկեր

Цифровой банк. Информационные технологии в банковской системе
Мирзоян Лилит Г.
Аспирант кафедры управленческого учёта и аудита
Армянского государственного экономического университета (Ереван, РА)
lilit_mirzoyan_1997@mail.ru
Аннотация. В век инноваций для банков любого размера первичным императивом является понимание
«угрозы» крупного технологического вторжения, построение объективной оценки своих возможностей, сильных сторон рынка и разработка плана быстрого реагирования на любые технологические инновации, если они
хотят сохранить их положение в секторе финансовых услуг. Не случайно традиционная банковская система
обеспокоена существующими техническими ограничениями. Об этом свидетельствует тот факт, что в 20192021 годах около 65% этих банков будут пересматривать и продолжают пересматривать существующие основные банковские платформы. Исходя из всего этого, учитывая возрастающую конкуренцию в банковской сфере,
«цифровой банк» - это лучшее, что могло произойти с человечеством. Активное использование ИТ не только
сделало процесс предоставления банковских услуг более удобным, но и позволило позаботиться об окружающей среде. Последние быстрее обслуживают своих клиентов с помощью современных технологических
новинок, так как они более эффективны.
Ключевые слова: цифровой банк, информационные и финансовые технологии, нео банки, бот риски,
финансовая экосистема, поколение Y, бета банки

There is a legendary proverb that emphasizes
that a journey of a thousand miles begins with a
single step [3, p. 35]. In this case, the first step is
highlighting the concept of digital banking by
introducing the idea of chatbots or bots.

Digital banking has been defined as: the
application of technology to every banking activity,
process and program - thereby making the
customer’s experience simple, easy and convenient
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and in the process elim
minating the need to be at a
physical loccation [12].
A bot is
i a computeer program thhat interacts with
users emplloying artifiicial intelliggence (AI) “via
normal sounnding converrsations withh the objectivve of
answering questions and
a
providinng recomm
menddations”. With
W
this state-of-the--art technollogy,
software deevelopers creeate innovattive systems that
simulate huuman converssations to maake users bellieve
that they aree talking to actual
a
humanns [2, p. 57].
To unnderstand thiis concept, it is helpfuul to
focus on the idea of
o digital banking
b
andd its
categories, the advantagges of digitaal banking, using
u
bots in thhe banking industry, the
t
reasons for
implementinng bots in digital
d
bankss, the conceppt of
bot risk, annd bot exam
mples in the digital bannking
sector.
The COVID-19
C
p
pandemic
haas increasedd the
urgency aroound digitall banking trransformatioon in
financial seervices. The mission off digital bannking

tran
nsformation is not easyy. However, it providess
imm
mense oppoortunities ffor increaseed internall
efficciencies annd improvedd marketplaace compe-titiv
veness – as both fintechh organizatio
ons and bigg
tech
h players coontinue to eencroach on
n traditionall
bank
king stronggholds. The challenge is that thee
proccess of digiital banking transformattion touchess
man
ny areas of the organizzation, requiring priori-tizattion of inveestments. Thhe process also
a
requiress
ongoing engageement and ppotential reo
organization,,
becaause there is not a static eendpoint.
Digital Banking
B
R
Report rev
vealed
ann
overrarching aw
wareness and enthusiasm
m around thee
proccess of digittal banking transformatiion. 75% off
orgaanizations worldwide
w
ccite it as a top threee
prio
ority for 2020 and into 22021. This was
w followedd
by “improving the custom
mer experieence” (51%
%
men
ntioned as a top threee priority) and “costt
man
nagement” (447%).

75%

80%
70%
60%
50%
40%
30%

51%
%

47%
32%
3

300%
20%

20%
10%

18%

21%

%
8%

0%

Figu
ure 1. Top bannking prioritiees (2020-2021)) [14]

On thee surface these top prioorities appeaar to
be aligned with futuree banking needs. Howeever,
there still are severaal disconneects within the
priority raanking, sinnce three of the low
west
priorities mentionedd are innstrumental to
achieving digital trannsformationn success. Only
O
21% of the responndents citeed “deployying
advanced technologyy” as a priority, with
w
“operational excellennce” (20% mention) and
“culture deevelopmentt” (8% menntion) roundding

out the bottom
m three prriorities. Th
he lack off
focu
us on technnology, operrations and culture willl
ultim
mately derail
d
mosst digital bankingg
tran
nsformationn efforts.
The term “digital bbank” is a polysemyy
con
ncept (i.e., with m
multiple coexistence
c
e
meaanings and definitions)), and there are severall
typees of diggital bankss. Consequ
uently, thee
inno
ovation of digital bannks and th
he differentt
typees offered gives
g
custom
mers many advantages.
a
.
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Digital baanks can be classiffied into four

New
w banks

cateegories.

N bankss
Neo

Beta baanks

Non
nbanks

Figure 2. Four categorries of digital banks

1. New
w banks: These
T
are full-service diigital
bannks with bannking licensees. Examplees of
thesse banks aree: Revolut (E
England), Moonzo
(Enngland), N266 (Germany)), Starling Bank
B
(Enngland). It is estimated thhat there are 100
new
w banks in opperation globbally today.
2. Neoo banks: These
T
are financial
f
serrvice
provviders withoout banking liicenses that have
h
parttnered withh conventioonal, brick--andmorrtar banks6 to render online bannking
servvices. Neo baanks’ custom
mers are requuired
to have acccounts openned with the
corrresponding conventional
c
l bank to acccess
digiital-banking services. A global reporrt on
neoobanks from Business Inssider Intelliggence
estimates that there weere 39 million
neoobank users as of thee end of 2019.
2
Exaamples of neeo banks are: Moven (USA),
WeBank (Itaaly), Lunarw
way (Denmark),
Yollt (The Netheerlands).
3. Betta banks: Thhese are subbsidiaries or joint
j
venntures of connventional banks,
b
proviiding
onliine banking services throough their paarent
com
mpanys’ bannking licensees. Examplees of
betaa banks include: Simple (a partnerrship
betw
ween BBVA
A and Bancoorp), AiBannk (a
joinnt venture between
b
Baiidu and Chiina’s
CIT
TIC Bank Coorporation).
4. Non
nbanks: Thhese are orrganizations that
havve no buusiness relationship with
connventional baanks or bannking licensees to
reguulate and support
s
them
m. Nevertheeless,
theyy provide digital
d
bankking services to
custtomers. An example of
o a nonbannk is
Monese, whichh is a com
mpany operaating
undder an electroonic money license.
Advan
ntages of Diggital Bankin
ng
By rem
moving the neeed to visit a bank’s phyysical
location, diigital banks drive financcial customerrs to
the Internet. This advantage is one of the main
m
innovationss of digiital bankinng. Additiional
advantages of digital banking7
b
undder the umbbrella
of financial technology (fintech) incclude [11].
 Aroound-the-clocck bankingg hours: With
W
finttech, custom
mers have online
o
accesss to
theiir accounts 24
2 hours a day, seven daays a
weeek, 365 days a year. Theyy no longer need
n

to stannd in liness to condu
uct bankingg
transactiions. This capability creates ann
improveed service exxperience for customers.
 Reducedd operating ccosts: The diigitalization,,
automattion and sttreamlining of internall
processees in the baanking sectorr result in a
significaant reductionn of bankin
ng operatingg
costs. This
T
is the keey componeent of digitall
bankingg: generatinng added value forr
financiaal customers in terms of
o achievingg
lower administrativve fees an
nd creatingg
innovatiive financial services usin
ng fintech.
 Rapid, attractive aand simple onboardingg
processee: Openinng an account andd
conductting day-to--day transacctions withh
digital banks
b
are relatively easy. Using a
computeer or mobilee device, cu
ustomers cann
upload scanned copies are req
quired legall
documents such as passporrts, driver’ss
licenses, employment letters an
nd any otherr
documentation reequired to open a
digitalbaanking accouunt. In additiion, they cann
use AI via interactiions with co
onversationall
bots too guide theem through the entiree
process..
Safety of digital
d
bankiing
There are some
s
peoplee out there who
w are stilll
susp
picious of the safety of digital-o
only banks,,
lam
menting the loss
l
of physsical bank branches andd
questioning thee digitizatioon of such
h importantt
finaancial servicees.
However, the realityy could not be moree
diffe
ferent. Digitaal banks havve always made
m
securityy
one of their main
m
prioritiies and as such, havee
adop
pted much more
m
innovaative and tech
hnologicallyy
secu
ure protocolss than many ttraditional baanks.
The most high tech m
methods of in-app andd
paym
ment authenntication aree often soug
ght after byy
digiital banks annd they provvide them to customerss
via partners succh as Veriff . This includ
des practicess
such
h as:
 identity verification,,
 facial reecognition,
 fingerprrint scanningg,
 voice reecognition.
When it coomes to reggulatory bank
king bodies,,
mosst digital banks are uusually coveered by thee
Finaancial Condduct Authorrity (FCA) and/or thee
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Financial Services Compensation Scheme (FSCS),
which adds another level of security, bringing added
peace of mind to already happy customers [16].
Using Bots in the Banking Industry
When clients have banking queries related to
their personal or business accounts at conventional
banks, they typically have to go into the bank or call
the bank’s customer support center. This scenario
can be very time consuming, especially if it is
necessary every time a question arises.8 A faster,
more efficient way to address these situations is to
interact with banking bots. When using banking
bots, customers can directly chat with the bots and
quickly get the answers to their questions.
According to Y Media Labs, there are six
motives for banks to implement bots [13].
1. Automated fraud-prevention processes and
procedures: Fraud prevention is a critical
success factor (CSF) for any bank’s
operational strategy. Bots substantially
contribute to automating fraud prevention
processes and procedures.
2. 24/7 customer service: Once bots are set up,
they can operate without any human
interference. Therefore, they become the
new ongoing automated tool for customer
service at the bank.
3. Relevant content pushed to end users and
tested user engagement: Bots can become
competitive business weapons because they
are able to push strategic information to
particular and defined users to propel
engagement with the banking brand in terms
of innovative solutions. Likewise, bots can
test the interest level of new business
models, applications, processes, products
and services.
4. Brand consistency: A noteworthy attribute
of bots is the adoption of “one-threeimageprojections approach” (one voice, one
message and one tone). Bots are able to
ensure homogeneous branding consistency
for banking institutions.
5. Personalization strategies: Y Media Labs
defines personalization as the: Overall
digital strategy that leverages key data
points about a customer to present relevant
offers, products and services to a target
audience when customers need or want to
engage in a new purchase. In that sense,
personalization is a strategic tool used to
generate incremental revenue for the bank.
6. Enhanced user experience: Because bots
have the capability to run well during peak
times and low-volume times, they are able
to provide a greater user experience due to

their quick response time and stable
performance.
Reasons for Implementing Bots in Digital
Banks
A report titled How Financial Chatbots Are
Transforming Digital Banking determined that
digital banks should implement bot technology
because of the following reasons [13].
 Improving customer financial health: Bots
can advise customers on the day-to-day
convolutions of cash management, enabling
customers to make better spending decisions
and improve their overall financial health.
 Unlocking the value of data: Based on
customer conversations with bots and actual
banking transactions performed by those
customers, digital banks can create financial
profiles by identifying customer patterns
and behaviors and unlocking the value of
those data. Marketing teams can leverage
this operational data to generate strategic
information and introduce new business
models, applications, processes, products
and services.
 Provisioning of an all-in-one banking
solution: Because many customers hold
financial products such as bank accounts,
credit cards, cryptocurrencies (e.g., Bitcoin,
Litecoin, Ethereum, Dai, Monero), PayPal
accounts, Google Wallet accounts and Skrill
accounts, many digital banks are required to
use bots to aggregate the financial
information coming from different sources
and platforms. This requirement is known as
the all-in-one banking solution.
 Attracting digital natives: Attracting and
retaining digital banking customers is one of
the key missions of bots in the digital
banking landscape. Examples of such
customers are younger generations who
grew up using popular messaging platforms
such as Twitter, Facebook, Skype and
WhatsApp. The goal is to get the attention
of millennial or “Generation Y” customers,
who were born between 1981 and 1996 and
are comfortable with mobile devices, the
Internet and social networks. This younger
generation of consumers will earn banks a
large market share.
 Maximizing
engagement:
A
bot’s
environment can be a powerful mechanism
for maximizing dynamic engagement
through “human-bothuman” conversations.
Introducing the Concept of Bot Risk Based on
the Project Management Institute’s (PMI’s)
definition of risk, “bot risk” is “an uncertain event
or condition that, if it occurs, creates a threat or
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opportunity for a bot endeavor” [8]. Bot risk is a
subset of fintech risk and can be assessed using the
fintech risk management phases and processes.
Examples of bot risk include [5].
 Inaccurate responses: If bots have
incomplete rules or scripts, they may
provide inaccurate responses to users.
 Vulnerability: When bots are vulnerable,
attackers can take advantage of bots’
weaknesses, which could cause a loss of
sensitive data and information. This kind of
scenario includes hacking, phishing and
other cyberattacks.
 Lack of experience: This occurs when end
users have limited or no experience using
bots. Consequently, this situation precludes
end users from having smooth dialogs with
the bots.
 Lack of required regulatory compliance:
In this case, governments’ financial
regulators dictate bots’ user interaction
guidelines to safeguard consumers from
disguising
behavior
and
guarantee
transparency of operations. Therefore, bots
are required to comply with government
mandates embedded in their internal rules or
scripts. If bots do not comply with
government regulations, the organization
may be misleading users’ options,
subliminally forcing user actions and
advising users to select unnecessary
products and services.
 Degradation of network performance:
Humanbot-human sessions may fully use
the network bandwidth. Therefore, a
detailed analysis of network capacity and
size should be considered before bot
implementation.
 Lack of governance structures and
procedures: A lack of structure and
procedure can result in low operational
efficiency, which can lead to investment
losses.
Bot Examples in the Digital Banking Sector
There are many state-of-the-art bots that have
been developed for digital banking. For example
RASA is an “open-source machine learning
framework for building AI assistants and chatbots”
[10]. RASA can interact with application
programming interfaces (APIs), conversational
flow, database systems and interactive learning
environments with reinforcement neural network
[6]. It has main 2 components, RASA NLU and
RASA CORE.
 RASA NLU is the interpreter which
processes the user input and identifies the
intents and extracts the entities from it.

 RASA CORE receives the output from the
RASA NLU (which a dictionary specifies
the intents entities and other information)
and based on these details, the RASA Core
part selects the appropriate reply and sends
it back to the user as the bot reply.
For example, you say "Hello" to the bot. Rasa
NLU will understand the input's intent as a greeting
and Rasa Core will tell the bot to reply with a
greeting. The reply back would be a greeting if you
train your bot for it or it might be anything else as
well.
In fact, RASA was used to build the chatbot of
N26 [9].
Monzo Chat answers most user questions
quickly because it can send automated messages;
however, in some cases, the Monzo Chat can also
suggest help articles to assist end users with their
queries. If it is necessary, Monzo Chat can also
direct end users to talk to the customer operations
team. Monzo Chat is equipped with the later tools
and techniques of AI. Right now, almost 2.5 million
people are using Monzo, and around 250 000 people
are joining every month [7]. Monzo Chat uses
machine learning to see what your question is about
and suggest some help articles to point you in the
right direction. In some cases it will even show you
what you can do to fix your problem straight away,
like getting a PIN reminder in the app.
RITA (Revolut’s Intelligent Troubleshooting
Assistant) is a powerful AI-based chatbot that can
comprehend normal human language and gets more
clever over time as it learns from other
conversations with Revolut’s clients. During a pilot,
Rita resolved 20% of 7500 customer queries a day,
earning a customer satisfaction score of 4.3 out of 5.
Revolut says that Rita will become more
sophisticated over time, providing a more
personalised service. It will be able to answer
questions about how much users have spent on
specific areas such as transport as well as nonfinancial information like whether a flight is on
schedule [4].
Conclusion
A basic knowledge of digital banking and bots
is needed to answer the question of when to bot and
when not to bot. It is clear that digital banking can
be improved by using bots for innovative solutions
offered to customers. This allows customers to
enjoy the benefits of having someone (the bot)
available 24/7 to respond to questions and provide
recommendations accordingly. As a result, bots
have become the new labor workforce of digital
banking. Because fintech is behind this new breed
of banks, bot technology can also be used to support
internal digital banking management and control
processes and procedures such as fintech risk
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management and fintech governance. Furthermore,
using the risk assessment model from the risk
management framework will help identify new bot
risk areas in addition to lack of governance
structures and procedures, inaccurate responses, lack
of experience, vulnerability, lack of required
regulatory compliance, and degradation of network
performance.
The accelerating digital transformation gives
banks an opportunity to be more relevant to
customers and drive profitability. But things are
moving so quickly, it’s no longer possible for
institutions to internally develop and manage all of
the products, capabilities and services needed to
compete.
Collaborating with partners through platformbased ecosystems has emerged as an effective way
for banks to leverage customer trust and bolster
product and service offerings to improve customer
experiences, deepen relationships and drive revenue
growth. At the same time, shifting non-core
functions to third-party specialists can enhance
efficiency.
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Նախագծերի կառավարման տեխնիկական գործիքների կիրառումը ՀՀ ՏՏ
կազմակերպություններում
Հարությունյան Գոռ Ս.
ՀՊՏՀ տնտեսական ինֆորմատիկայի և
տեղեկատվական համակարգերի ամբիոնի մագիստրոս (Երևան, ՀՀ)
gorharutyunyan01999@gmail.com
Ամփոփագիր. Ժամանակակից արագ փոփոխվող բիզնես միջավայրում ընկերությունների հաջողության
գրավականներից մեկը նախագծերի իրականացումն է ու դրանց կառավարումը համաշխարհային
գրականության ու պրակտիկայի ամենակիրառելի սկզբունքների հիման վրա: Ճիշտ ընտրված նախագծերն ու
վերջիններիս ճիշտ կառավարումը ոչ միայն ընկերության հաջող աշխատանքի գրավականներն են, այլև
ռեսուրսների,
ժամանակի,
բյուջեի
արդյունավետ
կառավարման,
բաշխման:
Տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների ոլորտում նախագծերի կառավարման պրակտիկայում անկյունաքարային նշանակություն
ունի իրականացման փուլերն ու դրանց բաղկացուցիչ գործընթացները ուշադրության կենտրոնում պահելը,
քանզի փորձը ցույց է տալիս, որ նպատակներով սահմանված վերջնարդյունքների որակական հատկանիշները
մեծապես կախված են իրականացման յուրաքանչյուր գործընթացի իրականացման որակից: Տեղեկատվական
տեխնոլոգիաներում և բազում այլ ոլորտներում նախագծերի կառավարման գործընթացները արագացնելու,
հստակ ուղղություններում կենտրոնացնելու, թիմերի միջև աշխատանքների հստակ բաժանման, ժամանակի,
բյուջեի կառավարման նպատակով կիրառական շուկայում սկսեցին տարածվել նախագծերի կառավարման
բազում տեխնիկական գործիքներ ու ծրագրեր: Փորձի ընթացքում միայն պարզ էր դառնում, որ սրանք խիստ
անհրաժեշտ են ժամանակի արագ փոփոխվող պայմաններում գոյատևելու համար, և տարածումը ամբողջ
աշխարհի բիզնես ընկերություններում տեղի ունեցավ բավականին արագ: Այս գործընթացներից,
բնականաբար, հետ չի մնում նաև Հայաստանի բիզնես աշխարհը՝ ունենալով իր դրսևորման
առանձնահատկություններն ու ուղղությունները:
Հանգուցաբառեր՝ նախագծերի կառավարում, նախագծերի կառավարման գործիքներ, Atlassian Jira,
ժամանակի պլանավորում, բյուջեի պլանավորում, նախագծերի կառավարման մեթոդաբանություն
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Аннотация: Реализация и управление проектов на основе наиболее применимых принципов мировой
литературы и практики, является одним из ключей к успеху компаний в современной быстро меняющейся
бизнес-среде. Правильно подобранные проекты и грамотное управление ими являются не только залогом
успешной работы компании, но и эффективного управления и распределения ресурсов, времени и бюджета. В
практике управления проектами информационных технологий (ИТ), важно сосредоточить внимание на этапы
реализации и составляющие процессы, так как опыт показывает, что качественные характеристики конечных
результатов, поставленных перед целями, во многом зависят от качества каждого процесса реализации. На
прикладном рынке, в ИТ и во многих других областях, стал распространяться ряд технических инструментов и
программ с целью ускорения процессов управления проектами, фокусирования в четких направлениях, четкого
разделения труда между командами, управления временем и бюджетом. Только в ходе эксперимента стало
ясно, что они необходимы для выживания в быстро меняющихся условиях, и распространение среди
коммерческих компаний по всему миру произошло довольно быстро. Конечно же, деловой мир Армении не
отстает от этих процессов, имея свои особенности и направления развития.
Ключевые слова: управление проектами, инструменты управления проектами, Atlassian Jira, информационные
технологии, планирование времени, планирование бюджета, методология управления проектами
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Introduction: Project management is defined
as the application of knowledge, skills, tools and
techniques to meet project requirements [1, p. 34].
Project management refers to directing the project
process to achieve the intended results and teams
can achieve goals using a wide range of approaches.
The nature of project management is manifested in
its 5 main stages [2, p. 14]:
 initiation - clarification of business needs,
definition of expectations, budget, resources and
identification of all stakeholders influencing the
implementation of the project,
 planning - detailing project scope, time
constraints, risks, and resources, as well as planning
for project communications, quality, and
procurement of needed goods or services,
 implementation - recruiting and managing
the project team, communicating with the key
project stakeholders and managing those
relationships and finally implementing project plans,
 monitoring and controlling – performance
controlling, taking the necessary steps to achieve the
desired results of the project,
 closing - completion of all project activities.
Each of the above-mentioned stages of project
management, especially in the field of information
technology, contains many technical features due to
the number of participants, number of processes,
time or budget constraints. To minimize all the
difficulties encountered over time, many technical
45%
40%

tools have been implemented to coordinate project
management processes (Microsoft Project, Atlassian
Jira, Scoro, ProofHub, BaseCamp, Asana, Trello,
Bitrix24, Wrike). Listed IT project management
tools can be defined as a set of online applications
and programs that allow you to manage project
progress, tasks, and each team member has access to
see when and what kind of task has to complete.
These tools allow you to see the progress of the
team in the implementation of the project, the
obstacles that hinder it and the best ways that will
enable them to overcome them. Here are some key
points to take into account when companies choose
a project management tool.
 how many projects should the tool or
program be able to develop at one time?
 How many people should be able to use the
tool at a time?
 Is the tool user-friendly enough? The
average comfort ratings of the options under
consideration can be considered.
 Which type of the tool is much more
desirable to use, web or application?
 Does the program give the opportunity to
analysis the results, etc.
Analysis: Studies made in 2015, 2019 and
2021 show the key factors that are taken into
account when purchasing and implementing a
project management tool (see Figure 1).

40%
36%

35%
30%
25%
20%
15%

29%
24%

22%
18%

17%
14%
9%

10%

2015
2019
14%
13%
9%

5%

10%
10%
8%

2021
8%
5%
4%

5% 5%
2%

0%
Functionality Easy to use

Price

Customer Investment / Company
service
training
reputation

Program
popularity

Figure 1. The ratio of factors considered when choosing a project management tool, 2015, 2019, 2021 [3]

The experience of using IT project
management systems is rapidly spreading all over
the world, which has caused high competition in the
market among all the companies that offer such
tools. Datanyze's research on the size and

distribution of the IT project management tool
market, based on 112,990 project management
companies worldwide and 197 companies offering a
variety of project management tools on the market,
see below (see Figure 2).
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Hive

4.46%

Azure Devops Server
4.47%
%

Clubhouse
other tools

5.91%
15.70
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Figure 2. IT
T Project Manaagement Tools
ls Market Disttribution, 20211 [4]

Figure 2 shows thaat Atlassian Jira accounts for
a significannt 40.30% off the IT projject managem
ment
tools markeet. It is no cooincidence thhat about 83%
% of
Fortune 5000 companiess use Atlassiaan's tools, which
w
has more thhan 180,000 customers
c
cuurrently [5].
In Arm
menia, organnizations in the informaation
technologiees and manyy other relaated fields have
h
implementeed various methods
m
of project mannagement in ordder to increaase their worrk efficiencyy and
for a long tiime they havve been usingg various prooject
managemennt tools.
To stuudy the locaal experiencce and its pecup
liarities, sociological surveys were
w
conduucted
among 2177 respondentts. This num
mber of respondents is 5%
% of the stafff of the resspondents' workw
place softw
ware teams. A multi-stagee layered sam
mple
was used, foor which wass selected theese factors:
 field of work,

 employeee position.
The vast majority
m
of paarticipants (8
81.5%) workk
in various IT
T companiees. About 68.6% off
resp
pondents arre project managers, 22.1% aree
prog
grammers, and
a
9.3% arre other sofftware team
m
mem
mbers. Respoondents workk for compaanies such ass
SofttConstruct, Digitain, Picsart, Naghashyann
Solu
utions, Ithirre, Microbiiz, EPAM, Synopsys,,
Syn
nergy, ServiceTitan, TelC
Cell, etc.
It was founnd out that aabout 54% of companiess
use Scrum as their primarry project management
m
t
fram
mework, 21%
% use Kannban, 19% use hybridd
(Ag
gile and Wateerfall), and thhe remaining
g 6% use thee
bestt possible exxperience of m
merging other directionss
of Agile
A
methoddology (Safe,, XP).
We have thhe followingg picture fro
om the pointt
of view
v
of usaability of prooject manag
gement toolss
(seee Figure 3).

9%
12%
Jira
Trello
Asana

9%
57%

Clickup
Other tools

13%

Figure 3.. Distribution of applicability of IT project managemen
nt tools withinn the sample aas a result of the survey.
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The use of Atlassian Jira in the international
market as well as in Armenia is superior to other
tools. Respondents should also rate their satisfaction
with the work of the tool currently in use. In terms
of the answers to this question, we have the
following picture (it was necessary to evaluate it on
a scale of 1-5, where 1 is not satisfied at all, 5 is
very satisfied):
 1 - 3.2%,
 2 - 12.9%
 3 - 27.2%,
 4 - 41.9%,
 5 - 14.8%:
It is noteworthy that the employees who work
with the Jira tool are mostly satisfied with the
opportunities provided and the main complaints
were about the work of the ClickUp system.
Attached to this assessment can also be the results
of the organization's project management tool to
meet the needs of respondents, in which case we
have almost the same results as the previous one, of
course.
 fully satisfied - 24.9%,
 partially satisfied - 38.7%,
 neutral - 15.2%,
 almost not satisfied - 13.4%,
 not satisified at all - 7.8%.
The majority of respondents (60.8% - 132
respondents) participated in the selection and
discussion of the company's project management
tool, as a result of the development and grouping of
the factors influencing the selection, we have the
following picture (some respondents mentioned
more than 1 answer)
 efficiency - 43.2%,
 price - 36.4%,
 opportunity for integrations - 27.3%,
 memory volume - 11.4%,
 availability of analytic tools - 21.2%,
 ability to evaluate the schedule - 12.9%.

Most of the respondents singled out efficiency
as a possible factor when choosing an organization's
project management tool. Efficiency is perceived as
compliance with the principles underlying the work
of the tool and the project management
methodology of the company, ensuring team
collaboration.
Regardless
of
the
company's
project
management methodology, size, nature or direction,
the implemented tools some problems or
inconveniences may occur from time to time. Table
1 outlines the main drawbacks of Jira, Asana,
Trello, and ClickUp that respondents encountered
while working.
Jira

Difficulty in learning to use the tool
Inconvenience for top management to
see the whole process of the
company's work
Lack of flexibility
Few integrations
Difficultty to connect with service
departments
Few reports
Lack of study the time spent on
assignments
Monotonous external environment
Low applicability for Scrum teams
Existence of many non-practical
possibilities
Slow integration
Difficulty tracking tasks if they have
been assigned to another department
Problem of time analysis
No version of Excel to export data

Trello

ClickUp

Asana

As a result of the surveys, we also found out
the best tools and opportunities included in the
programs, according to the specialists working in
the field of RA project management.

Velocity charts

18.9%

Roadmaps

21.6%

Portfolio management

23.5%

Automated workflow

29.9%

Burndown chart

31.8%

Extent of integration opportunities

34.6%

Gantt charts

40.0%
0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

Figure 4. The best tools selected by the survey participants in IT project management systems
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We see that for most respondents, the use of
Gantt charts is of great importance for the effective
project management processes, especially in the
planning phase. The vast majority of voters in this
version were project managers, who mostly use such
tools. It becomes clear that when choosing a project
management system, it is important to understand in
advance the expected need for the use of such tools
by the organization. However, studies show that
attention to the above tools is insignificant, their use
is largely neglected.
Finally, respondents presented their insights
into the security of the tools they used in terms of
information leakage and inaccessibility of
information to other departments. As a result, the
vast majority of respondents (87%) believe that the
tool used is completely or mostly safe.
Conclusions: Summarizing the obtained
results, it can be assumed that Atlassian Jira
occupies the largest market of IT project
management systems in Armenia, as well as in the
whole world, and the satisfaction with the
opportunities provided by the latter is generally

satisfactory. It should be especially noted that there
is no best project management tool in any field. This
is due to the nature of the work done within the
company, the size of the teams and especially the
expected requirements.
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Նվազագույն աշխատավարձի քաղաքականության սոցիալ-տնտեսական
նշանակության շուրջ առկա բանավեճը գիտական գրականության մեջ
Համբարձումյան Տիգրան Վ.
Երեվանի պետական համալսարան, Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ,
Հանրային կառավարման բաժնի մագիստրոս (Երևան, ՀՀ)
tigham96@gmail.com
Ամփոփագիր. Տասնամյակներ շարունակ նվազագույն աշխատավարձի շուրջ բանավեճերը միշտ լարված
բնույթ են կրել դրա ջատագովների, քաղաքականություն մշակողների և հետազոտողների շրջանում:
Պատճառը նվազագույն աշխատավարձի առավելությունների և սահմանափակումների վերաբերյալ
իրարամերժ մոտեցումներն են։ Տվյալ աշխատանքում հեղինակը նպատակ է հետապնդել համապարփակ ձևով
վերհանել և վերլուծել սոցիալ-տնտեսական այն գործոնները, որոնք ունեն վճռորոշ նշանակություն նվազագույն
աշխատավարձի հիմնախնդրի ընկալման և դրա սահմանման գործընթացներում։ Հեղինակի ուշադրության
դիտակետում է նաև եղել նվազագույն աշխատավարձի սահմանման դրդապատճառների ուսումնասիրումը,
ինչպես նաև նվազագույն աշխատավարձի քաղաքականության իրականացման հետևանքով առաջացող
դրական և բացասական ազդեցությունների վերհանումը։ Իրականացվել է նաև միջազգային տարբեր
կազմակերպությունների կողմից կատարված հետազոտությունների ու հրապարակած զեկույցների հիմքով
նվազագագույն աշխատավարձի քաղաքականության վերլուծություններ։
Արդյունքում կատարվել է
եզրահանգում առ այն, որ ներկայիս քաղաքատնտեսական համակարգի պայմաններում նվազագույն
աշխատավարձի քաղաքականության վերաբերյալ նախկինում առկա բացասական մոտեցումները ենթարկվել
են դրական կերպափոխումների՝ այդպիսով արդարացնելով նվազագույն աշխատավարձի քաղաքականության
նախագծման և իրականացման հրատապությունը և անխուսափելիությունը։ Ավելին, նման դրական
տեղաշարժը ստիպել է և՛ քաղաքականություն մշակողներին, և՛ վերլուծաբաններին վերանայել նվազագույն
աշխատավարձի քաղաքականության ներդրման անհրաժեշտությունը ամեն մասնավոր դեպքի համար։
Այնուամենայնիվ, նվազագույն աշխատավարձի քաղաքականության արդյունավետությունը ստուգող
համապարփակ մոդել դեռևս գոյություն չունի: Կատարված ուսումնասիրությունները խիստ բևեռացված են և
սպառիչ չեն փոփոխականների համալիր վերլուծության տեսանկյունից։
Հանգուցաբառեր`
նվազագույն
աշխատավարձ,
սոցիալական
բարեկեցություն,
հանրային
քաղաքականություն, արտադրողականության բարձրացում, սոցիալական արդարություն։

Дискуссия социально-экономического значения политики минимальной заработной
платы в научной литературе
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Ереванский государственный университет, Факультета Международных отношений,
Магистр кафедры Государственного управления (Ереван, РА)
tigham96@gmail.com
Аннотация. На протяжении десятилетий споры о политике минимальной заработной платы всегда были
интенсивными среди защитников, политиков и исследователей. Причина – противоречивые подходы к
преимуществам и ограничениям минимальной заработной платы как инструмента политики для достижения
социально желательных целей, таких как сокращение бедности или сохранение занятости. В данной работе
автор ставит целью всесторонне выявить и проанализировать социально-экономические факторы, имеющие
решающее значение в процессе понимания и определения проблемы минимальной заработной платы в
современных обществах. Кроме того, автор акцентирует внимание на изучении стимулов установления
минимальной заработной платы, а также на выявлении положительных и отрицательных последствий
реализации политики минимальной заработной платы. В результате сделан вывод о том, что ранее негативные
подходы к политике минимальной заработной платы претерпели положительные изменения в действующей
политико-экономической системе, обосновав тем самым неизбежность и актуальность установления
минимальной заработной платы. Учитывая обобщенный обзор международных данных, представляется, что
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всеобъемлющей модели для проверки эффективности политики минимальной заработной платы не существует.
Проведенные исследования сильно поляризованы и не являются исчерпывающими с точки зрения
комплексного анализа переменных.
Ключевые слова: Минимальная заработная плата, социальное обеспечение, государственная политика,
повышение производительности труда, социальная справедливость.

For decades, the debate over the minimum
wage has always been intense among its advocates,
policymakers, and researchers. Classical political
economists such as Adam Smith, David Ricardo,
and Karl Marx shared the belief that, regardless of
industry or type of work, there is a minimum level
of wage acceptable to most workers. Although
Smith and Ricardo, as proponents of liberal
economics, did not encourage government
intervention; even they realized that the labor force
had to earn a high enough wage to survive [24].
Marx was in favor of a mandatory minimum wage
since he believed that capitalists' profits came from
the exploitation of labor. One of the main objections
to the minimum wage in modern economics is that
its existence is not secured by an economic basis.
The model of traditional neoclassical economics
argues that the costs of raising the minimum wage
for society far outweigh the benefits. According to
neo-classics, a policy that artificially raises salaries
in order to assist some groups at the expense of
others is simply ineffective. Even if the result of the
salary increase is positive, the fixed costs will
remain constant [19, pp. 773-802].
According to Richard Posner, there are two
main theories of economic regulation. The first is
the theory of "public interest", which claims that
regulations are designed to rectify inefficient or
unequal market practices such as monopolies and
external influences. The second is the "capture"
theory, according to which the adjustments are made
in favor of the interest groups that try to maximize
their income. That is, in one of the theories, the
economic component of state regulation is
considered, and in the other, the political one.
Minimal wage policy, as an instrument of state
intervention, is subject to many contradictions due
to the theoretical duality noted above, which
manifests itself in disagreements between
economists and political scientists. However, if
economists were once skeptical about the benefits of
a minimum wage, today this opinion has somewhat
altered. According to the new approach, raising the
minimum wage is a desirable policy. Proponents of
this policy dismiss the traditional preoccupation that
the increase in minimum wage will reduce the
employment among low-skilled workers that the
increase is actually targeted. Recent economic
research shows that the effects of raising the
minimum wage are negligible or non-existent while
raising the minimum wage has significant social

benefits. When labor markets are congested,
companies can effectively ignore small increases in
the minimum wage, allowing such increases to have
an expected impact on wages. Nevertheless, there
are several areas of research that periodically
conclude that high minimum wages reduce
opportunities for vulnerable people in certain
situations. While the modern economy recognizes
the link between extremely high minimum wages
and unemployment because it sets prices above
demand, the minimum wage can conversely increase
employment and productivity due to the monopsony
nature of labor markets and lack of bargaining
power [6, 826-831].
The minimum wage is the minimum amount of
salary that an employer is required to pay employees
for work performed during a given period and it is
not subject to deduction under collective or
individual contracts [14]. The minimum wage is a
universal obligation, regardless of the method of
fixing it. The minimum wage may be established by
law, by decision of the competent authority, by the
wage council, industrial or labor courts or tribunals,
as well as by enforcing the provisions of collective
agreements by law [12, pp. 3-10].
Governments aim to protect low-income
workers by introducing a minimum wage based on
country-specific factors such as access to
livelihoods, public welfare policies, labor market
conditions, inflation rates, and other economic
factors and trends. Decisions to introduce or
increase the minimum wage are related to the
following motives:
• Fairness, reduction of inequalities. The goal
of the minimum wage is to reduce wage inequality
between the lower and middle sections of the
income distribution.
• Poverty alleviation. The minimum wage
policy is often associated with poverty reduction,
but in reality, it is considered ineffective in tackling
poverty because it is less targeted at the needs of the
poor.
• Power Imbalance in employment relations.
The minimum wage mitigates the potential negative
effects of power imbalances between enterprises and
workers, which can lead to workers agreeing to
lower-wage conditions for employment.
• Incentives to work. The minimum wage can
foster employment if the minimum wage exceeds
social welfare benefits. Moreover, raising the
minimum wage can increase employee effort, as
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both bonuses and the possibility to lose a job
increase [17].

The minimum wage is determined by two
groups of factors [22] (Table 1).

Table 1

Economic
1. Change in the value of industrial output at
constant prices
2. Changes in the proportion of GDP in
agriculture, manufacturing, and services

Social
1. Change in the proportion of children attending
school
2. Changes in the level of literacy
3. Changes in the number of schools / hospitals
per capita
4. Changes in access to selected community
facilities (drinking water, markets, schools,
hospitals, postal services, fire services, police
services)

3. Changes in GDP per capita at constant prices
4. Changes in the value of foreign trade at
constant prices, changes in unemployment and
poverty
Several countries with higher living standards,
such as Austria [10] and the Nordic countries, do
not have a statutory minimum wage. In those
countries the collectively agreed or bargained wages
prevail, which offset the lack of a minimum wage,
directly or indirectly involving almost all workers
[13].
According to the World Bank, many countries
try to improve the welfare of low-wage earners by
imposing a minimum wage, but this policy does not
always work. Theoretical and empirical predictions
of the impact of the minimum wage have so far
yielded conflicting results, depending on the
country, the source of the minimum wage
fluctuations, and the methods of analysis [3].
One of the benefits of the minimum wage is the
increase in labor productivity and labor efficiency.
In general, raising the minimum wage can have a
positive impact on the purchasing power of workers,
thereby increasing their consumer spending and, in
turn, stimulating aggregate demand and economic
growth. C. Collins believes that a cost-benefit
analysis is required to assess the potential benefits
of raising the minimum wage. To take advantage of
the increase in the minimum wage and minimize
costs, a gradual increase in the minimum wage is
endorsed. For instance, in the case of balanced
adjustments to the minimum wage over the next 20
years, the effects of unemployment could be
recouped, in the meantime maximizing quality of
life and productivity. As a result, in the case of a
small increase in the minimum wage, the
macroeconomic benefits will outweigh the costs of
rising unemployment [8].
According to Heather Boushey's research, the
implementation of the minimum wage can have the
following favorable results:
• According to various economic estimates,
raising the minimum wage will lift millions of
working families out of poverty, greatly supporting

the breadwinners and their children. However,
governments also need to provide a full package of
benefits for affordable and quality health care and
housing for low-wage workers.
• Economic research shows that higher
minimum
wages
do
not
cause
higher
unemployment, but at the same time increase
productivity and solve the problem of income
inequality [4].
Despite the above-mentioned advantages and
the positive shift of opinions, there is still a large
amount of research in the literature, which
categorically denies the expediency of the minimum
wage policy and its economic efficiency.
Disadvantages are the deviations deriving from the
introduction of the minimum wage in the labor
market, which leads to high unemployment, high
labor costs for businesses, and increased
employment in the informal economy. The reasons
for these negative effects are:
• Excessively high minimum wages can lead
to the unemployment of low-skilled workers, while
more skilled and highly productive workers who are
not directly affected by the minimum wage policy
are more preferable to employers in terms of labor
cost and value-added. Moreover, as companies seek
to increase their productivity because of wage
increases, employees can be replaced in the medium
term through automation [16]. On average, a 10%
increase in the minimum wage reduces the
employment of low-skilled workers by 1.5%.
According to a study by the Organization for
Economic
Co-operation
and
Development
(hereinafter referred to as the OECD), a 10%
increase in the minimum wage reduces adolescent
employment by 1-4% [21]. According to a study by
researchers at the University of Washington, a twostage increase in the minimum wage in Seattle to $
13 led to a reduction in working hours in low-paid
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jobs by 6-7%, while hourly wages increased by 3%,
resulting in a decrease in total wages in 2016 for an
average of $ 74 [18]. A recent report from the
Congressional Budget Office also states that raising
the minimum hourly wage from the current $ 7.25 to
$ 15 would result in the loss of 1.4 million jobs [9].
• Numerous scientific studies show that, even
without employment or other effects, raising the
minimum wage is not designed to reduce poverty.
The problem is that the correlation between earning
a low hourly wage and living in poverty is weak
because most of the low-wage workers live in nonpoor families, and most working poor already has a
higher-than-minimum wage. [5, pp. 262–281]. The
fact that the poor are mostly unemployed or do not
work full time, on the one hand, and the existence of
more favorable working conditions, on the other
hand, make the minimum wage rate simply useless.
Raising the minimum wage can also induce
low-skilled people to seek a job in the informal
economy, where wages are even lower. Although
minimum wage legislation should apply to all
employees, it is difficult to enforce in an informal
economy. The situation is worse in developing
economies, where informal sectors sometimes reach
enormous proportions. Therefore, the role of the
minimum wage in developing countries as a means
of creating social welfare is much more dubious.
According to the 2020 report of the World
Employment Organization, almost 40% of wage
earners worldwide are involved in informal
employment. According to the World Bank, as of
2017, the share of the informal economy in Armenia
was estimated at 35% of GDP, in Azerbaijan – at
about 40%, in Georgia – at 57% [25]. Employees
with informal employment are more likely to suffer
from a non-comprehensive minimum wage policy
than those who are formally employed. The
minimum wage policy affects the earnings of
workers in the informal sector. The wages of
informal workers are determined by the level of the
minimum wage, known as the "lighthouse effect".
Informal workers are more likely to find themselves
at a low level of wage distribution, earning their
living in illegal conditions. Raising the minimum
wage and enforcing it universally can mitigate the
negative effects of informal employment, including
labor poverty and household inequality [14].
The minimum wage can stimulate the growth
of jobs outside the sphere of policy influence, which
will reduce wages in those spheres. Such areas are,
for example, retail and small businesses in general,
which will have to reduce additional benefits and
on-the-job training [26, pp. 5-13]. Minimum wages
can also affect higher-paid employees, who will also
demand higher wages for their higher productivity
and skills, thus increasing overall costs.

In Jim Blasingame’s view, any increase in the
minimum wage, in fact, harms the sector it aims to
help, especially young novice employees. The main
reason is that for decades employers have controlled
the impact of minimum wage growth by reducing
start-up jobs through a variety of organizational
tricks. Today, however, technological advances
have made it possible for all employers to opt-out of
low-level wages in favor of low-maintenance, nontaxable innovative devices or software. According to
a survey conducted among small businesses, 82% of
respondents said that the state should not set wage
rates. Meanwhile, to the question of how the
increase of the minimum wage will affect their
business, 76% answered: "Not at all". The reason is
that they already pay higher than the minimum wage
and have legal ways to circumvent the conditions
established by the minimum wage policy to the
detriment of unskilled workers [1]. Proponents of
the minimum wage argue that the situation with
employers is much more complicated. There can be
a monopsony in the labor market when the market
power of the sole employer determines the amount
of salary. Although in practice it is difficult to
imagine the existence of a single employer in large
labor markets, market failures such as asymmetric
information, imperfect mobility, and the personal
element of labor transactions can pay off for some
companies [2, pp. 86-112].
Findings by several researchers show that the
minimum wage is more closely linked to political
inclinations than to economic conditions, and this
may further distort economic incentives, which can
be economically detrimental in the long run.
Researchers consider that the political composition
of the legislature is a better indicator of the
likelihood of a future increase in the minimum wage
than the rise in the cost of living [11, pp. 57-67].
Studies conducted by D. Neumark and O.
Nizalova have shown that setting a mandatory
minimum wage distorts employees' stimulus for
work and training decisions, leading to long-term
negative consequences [20].
The scope of many minimum-wage analyses is
sometimes severely narrowed, in particular, they
limit the employee-employer relationship to two
factors: wages and employment. In this type of
analysis, the impact of the minimum wage on
employee well-being is simplified. If the salary
increases and the employee remains employed, such
models assume that the employee is in a better
position. In practice, however, employment
relationships have very subtle but important
characteristics. Important factors are flexible
working hours, and a fast or slow pace of work,
which may require more or less mental energy.
Other factors include the institution of
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compensation, which may include or exclude health
insurance, pension and other payments, employment
location, and promotion opportunities [7]. In many
cases, the above variables are not included in the
scope of research papers due to their computational
difficulties and subjective nature.
In conclusion, there is no comprehensive model
to test the effectiveness of the minimum wage
policy. The ongoing research in this area is
polarized and not comprehensive in terms of
multivariate analysis of variables. If one part points
out the fact that this policy is not economically
effective, the other part of the research, on the
contrary, refutes that belief. Nonetheless, as the
previously hardened negative attitude of economists
towards the minimum wage policy has undergone
some positive transformations recently, the topic has
gained new relevance, where the research
component is more case-specific.
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Թումանյան Վահե Լ.
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի կառավարման ամբիոնի ասպիրանտ (Երևան, ՀՀ)
vahetumanyan@paara.am
Ամփոփագիր. Տարբեր երկրներ տարբեր մոտեցումներ են որդեգրել իրենց սթարթափ էկոհամակարգը
զարգացնելու համար՝ կախված, թե այն ինչ փուլում է գտնվել և ինչի կարիք է ունեցել։ Իսրայելը 1990-ական
թվականներին, երբ սթարթափների թիվը և նրանց պահանջարկը վենչուրային կապիտալի նկատմամբ գնալով
աճել է, վենչուրային կապիտալի պետական ֆոնդեր ստեղծելու միջոցով ավելացրել է վենչուրային կապիտալի
առաջարկը։ Ֆրանսիան իր հերթին ստեղծել է ֆոնդային բորսա, որտեղ կյանքի վաղ փուլում գտնվող
սթարթափները հնարավորություն են ստացել վաճառել իրենց բաժնետոմսերը ներդրումներ ներգրավելու
համար։ Էստոնիան շեշտը դրել է կրթության զարգացման վրա, որպեսզի իր էկոհամակարգում ավելանան
որակյալ մասնագետներն ու նորարար գաղափարներ ունեցող ձեռնարկատերերը։ Բացի այդ, Էստոնիան
ազատականացրել է ԵՄ անդամ չհանդիսացող երկրների քաղաքացիների մուտքը իր սթարթափ
էկոհամակարգ՝ սթարթափում աշխատանքի անցնելու կամ սթարթափ հիմնելու համար։ Էստոնիան ու
Հնդկաստանը նաև իրականացնում են իրենց էկոհամակարգերի առաջխաղացումը համացանցում կայքէջեր ու
սոցիալական ցանցերում էջեր ստեղծելու միջոցով։ Իսկ Բելառուսը արտոնյալ պայմաններ է տրամադրում
սթարթափներին հարկային ու մաքսային պարտավորությունների գծով։
Հիմնաբառեր` սթարթափ, սթարթափ էկոհամակարգ, վենչուրային կապիտալ, տեղեկատվական
տեխնոլոգիաներ։
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Аннотация. Разные страны приняли разные подходы к развитию своей стартап-экосистемы в зависимости от
того, на каком этапе она находилась и что ей было нужно. Израиль увеличил предложение венчурного капитала
за счет создания государственных фондов венчурного капитала в 1990-х годах, когда увеличилось количество
стартапов, пользующихся спросом на венчурный капитал. Франция, в свою очередь, создала фондовую биржу,
где стартапы на ранних стадиях жизни имеют возможность продавать свои акции для привлечения инвестиций.
Эстония сосредоточила внимание на развитии образования, чтобы увеличить количество квалифицированных
специалистов и предпринимателей с инновационными идеями в своей экосистеме. Кроме того, Эстония
либерализовала доступ граждан стран, не входящих в ЕС, к своей стартап-экосистеме для работы в стартапе
или запуска стартапа. Эстония и Индия также продвигают свои экосистемы, создавая веб-страницы и страницы

174

Регион и мир, 2022, № 3
в социальных сетях. А Беларусь предоставляет стартапам льготные условия по налоговым и таможенным
обязательствам.
Ключевые слова: стартап, стартап-экосистема, венчурный капитал, информационные технологии.

Introduction. Startup ecosystem development
policies vary across countries depending on what
the ecosystem needs and requires. In order to
understand how to develop one’s startup ecosystem,
it’s important to analyze international practices that
enabled other countries to develop their ecosystems.
Based on that other countries may apply the best
policies and ensure long-term sustainable
development of their startup ecosystems.
Analyses. The first startup ecosystem we will
analyze is Israel. From 1986 to 1992, there was a
significant increase in the number of startups in
Israel, which increased the demand of startups for
venture capital [3, p. 2]. Accordingly, in 1993 the
state initiated the implementation of a program to
increase the supply of venture capital in its startup
ecosystem, known as "Yozma". Within this
program, a $ 100 million state-owned venture
capital fund was created to promote investment in
early-stage Israeli startups. Out of the $ 100 million,
$ 80 million went to 10 private venture capital
funds, and the remaining $ 20 million went to direct
investments in high-tech companies. Moreover,
each newly created private fund "Yozma" had to
include representatives of a reputable foreign
investment organization and an already established
investment organization in Israel. When this newly
established fund decided to invest in an Israeli
startup, the government made an additional
investment through the Yozma State Fund, which
accounted for 40% of the startup's investment
raised, but not more than $ 8 million Accordingly, $
100 million of state funds were able to attract
additional investments of $ 150 million from newly
created private funds. In addition, in the case of this
joint venture of the public-private sector, the
participating private venture capital fund had the
opportunity to purchase the shares acquired by the
state from the moment of the joint venture until the
next 5 years. Thus, when the startup that raised
money was successful and its stock price was rising,
the private venture capital fund was able to buy the
state's shares not at the higher price at the time of
purchase but at the lower price at the time of the
joint venture. This fact stimulated the creation of
new private venture capital funds and their
establishment in Israel. [3, p. 7]. It is noteworthy
that all but three of the newly created private funds
took advantage of this opportunity, which indicates
that the investments made were generally successful
[4, p. 99]. As a result, these 10 private venture
capital funds invested in 164 startups, 56% of which
had a successful exit, which is the sale of the startup

to other large enterprises or the startup becoming
public, ie passing the initial public offering. For
comparison, from 1993 to 2000 the average exit rate
of Israeli startups that raised money from venture
capital funds was 27%, and that of all startups - 14%
[3, p. 9]. After the launch of “Yozma” program, the
number of private venture capital funds began to
grow significantly, and the number of Yozma funds
gradually decreased, reaching 0 in 1998. [3, p. 10].
“Yozma” program also encouraged the creation
of a large number of new startups. In particular, if in
the three years prior to the launch of the program,
the number of startups newly created in Israel was
200, then from 1993 to 1995 that number became
440, in just two years. This was due to the fact that
as the opportunity and volume of investment in the
startup ecosystem increased, entrepreneurs became
more interested in bringing their innovative ideas to
life and creating startups, which speaks of an
indirect impact of “Yozma” program. [3, p. 11-12].
The next analysis of international experience
refers to France, which today has a fairly developed
startup ecosystem. However, in the 1990s in France,
the venture capital market was still young and could
not supply the required amount of investment to the
country's startup ecosystem. Until the second half of
the 1990s, innovators complained that they could
not find investors to finance their projects, while
investors complained that they could not find
promising innovative projects where it would be
profitable to invest. The dissatisfaction of both
parties was largely due to the fact that the supply of
venture capital in the market was quite low
compared to its demand, as well as the fact that
innovative projects were not well presented to
investors so that investors could study and conclude
that the projects are really promising. To solve this
problem, in 1996 the French government decided to
create a separate stock exchange called “Nouveau
Marche´”, which translates as “New Market”. The
purpose of this newly created stock exchange was to
facilitate the access of newly created startups to the
financial market, including the sales of shares of
newly established startups that had the opportunity
to grow rapidly but could not raise sufficient funds
to ensure that growth. This “Nouveau Marche´”
stock exchange enabled startups to become more
presentable to investors, increased the opportunity
to attract investments from them. It is noteworthy
that before the creation of this stock exchange there
was also the “Second Marche´” stock exchange in
France since 1983, which was designed for the
promotion of small and medium enterprises.
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However, it was evident that the newly created
startups are not able to use that stock exchange and
they had difficulties attracting investments there.
That is why it was decided to create a completely
new stock exchange, which would be designed
exclusively for newly created startups, which should
facilitate the presentation of their projects to
investors and attract investment from them. From
the investors' point of view, “Nouveau Marche´”
facilitated the discovery of promising startups by
them and reduced the time allocated for it. Since
then investors who wanted to invest in startups that
were growing rapidly could easily find those
startups, conduct their analysis, and invest in
promising startups by acquiring their shares directly
from “Nouveau Marche´”. As a result, the number
and size of venture capital investments increased
significantly from 1998 to 2000 [5, p. 91].
The next analysis of international experience
concerns Estonia, which, despite being a small
country in terms of population and area, has a welldeveloped startup ecosystem. The secret of such
success is based on several circumstances at once.
First of all, this success comes from the fact that
Estonia has a high level of education, as a result of
which many talented professionals enter the
country's labor market. In particular, according to a
2018 study by the Program for International Student
Assessment (PISA), Estonian students are among
the top students in European countries. Estonian
students are in the lead in all three assessment
criteria of PISA 2018: “Reading”, "Science" and
"Mathematics". Estonian students recorded these
figures in 2018 among students from 38 countries of
the Organization for Economic Cooperation and
Development. At the global level, where all 79
countries participating in the study are present,
Estonian students are ranked fifth in “Reading”
criteria, fourth in “Science” criteria, and eighth in
“Mathematics” criteria [6].
The second key factor in Estonia's success lies
in its “Startup Visa” program, which allows non-EU
citizens to set up their own startup in Estonia, as
well as get a job easily in a startup there. There are
two legal regimes for this part of the program. The
first is for startup founders who are not yet doing
business in Estonia but want to start their own
startup there. In this case, there are two visa
procedures: long-term (up to 12 months) and shortterm (up to 3 months). And if the founders who are
individual entrepreneurs are already doing business
in Estonia and have their own startups, then in
addition to applying for the above-mentioned longterm and short-term visas, they can also apply for a
temporary residence permit for a start-up business,
which can last up to 5 years [7]. This program also
makes it easier to hire employees in Estonian startup

ecosystem who are not EU citizens [8]. “Startup
Visa” program has been a great success for the
development of the Estonian startup ecosystem. In
particular, the founders of the startups, who took
advantage of the preferential terms offered by the
program, moved to Estonia to start or continue their
business, paid 72% more labor taxes, և had 46%
more turnover in 2020 compared to the previous
year . There is also an increase in the number of
applicants for the program. In particular, in 2020
Estonian Startup Committee received 88
applications from various non-EU countries. If an
existing startup wants to relocate its founders or
employees to Estonia to continue their operations, it
must be granted “startup” status. This also applies to
startups operating in Estonia, which must also apply
for “startup” status in order to attract non-EU
workforce to their startups. The number of
applications for “startup” status in 2017 was 325,
out of which 140 received the status, which is 43%
of the applicants, in 2018 the number of applicants
was 783, out of which 245 received the status,
which is 31% of the applicants, in 2019 the number
of applicants was 985, out of which 20%, ie 201
received the status, and in 2020 the number of
applicants was 685, out of which 25.5%, ie 175
were granted the status [9]. As these figures show,
the number of applicants has increased year by year,
except for 2020, which is due to the spread of the
“COVID-19” pandemic, which has imposed many
restrictions on visits to Estonia. However, the
number of applicants registered in 2020 has
decreased by only 30% compared to 2019, which,
given the conditions of the pandemic, is quite a
good indicator. The percentage of “startup” status
granted fell from 43% in 2017 to 25.5% in 2020,
which indicates that the status is granted only when
such a decision will be beneficial to both the
applicants and Estonian startup ecosystem. Since the
start of the program, Estonian Startup Committee
has received 2778 applications, out of which 761
have received the status, which can be considered a
success of the program.
And the last international experience study
relates to Belarus. The Belarusian High
Technologies Park, which was established on the
basis of Decree N 12 of the President of Belarus on
“High Technologies Park”, adopted on September
22, 2005, which the greatest contribution to the
development of the Belarusian startup ecosystem. It
has a special legal regime for IT companies. In
particular, the decree sets preferential terms for
taxes and customs duties for IT enterprises [1].
The first phase of the High Technology Park
lasted until 2016 and is called HTP 1.0. During this
time, the main focus of Belarus' IT industry has
been on outsourcing, which is the development of
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software, the ownership of which, when the work is
completed, passes to the customer. The Decree N 8
of the President of Belarus on “Development of the
Digital Economy”, adopted on December 21, 2017,
which amended the Decree N 12 of the President of
Belarus on “High Technologies Park”, was crucial
in the development of the Belarusian IT sector,
especially the startup ecosystem and started HTP 2.0
phase. It was this decree that extended the legal
regime in the High Technologies Park until January
1, 2049. Prior to that, the legal regime in the Park
lasted for 15 years after the entry into force of
Decree N 12 on “High Technologies Park”. This
new decree, in addition to the Presidential Decree N
12, added a number of provisions clarifying the
criteria for becoming a resident of the Park and
areas of activity [2].
As a result, in 2017 the annual growth rate of
exports of IT services of High Technologies Park
was 25%, and total exports exceeded $ 1 billion, and
in 2018, the annual growth rate of exports was 38%,
in 2019 - 55%, and in 2020 - 25%, making the total
export volume almost $ 3 billion. The number of
Park's resident companies and startups began to
grow at a much faster rate, making a record 712%
growth in 2018 compared to the previous year, 19%
growth in 2019 and 5% growth in 2020. At present,
the total number of resident companies and startups
in the High Technologies Park exceeds 1,000,
amounting to 1065. Prior to the ratification of
Decree N 8 of the President of Belarus on
“Development of the digital economy” on
December 21, 2017, the number of startups in the
Park was 192, and after ratification, the number of
startups registered in 2021 was 1,004, five times the
existing 192 figure, bringing it to 1065 [10].
Startups and Startup ecosystems in general
need to be promoted so that they become more
presentable and visible to entrepreneurs, investors,
other members stakeholders of the startup
community. To this end, governments in many
countries collect information about their startup
ecosystems, make it available on the Internet by
creating websites and social media pages that
present important news about their startup
ecosystem, the startups operating there, the
regulatory framework, and other information. An
example of such an initiative is the initiative of the
Government of Estonia, Startup Estonia, which
provides access to a rich database through its
website on the startups operating in their startup
ecosystem and the key indicators recorded by them.
In addition, the website presents the legal
framework governing the sector and the
opportunities it offers for both entrepreneurs and
employees, as well as investors. In separate sections,
the website presents the main programs

implemented by them, such as “Startup Visa”. The
website also contains the main news of the Estonian
startup ecosystem [11]. The “Startup Estonia”
initiative also promotes its startup ecosystem on the
world's most popular social media networks, such as
Facebook [12], Twitter [13], Instagram [14] and
«LinkedIn [15], that mainly present the important
news of the ecosystem and the events to be held.
Users of these social media networks, in turn, can
follow these pages and get acquainted with the
developments taking place in Estonian startup
ecosystem.
The Government of India also has an initiative
to promote its startup ecosystem called “Startup
India”. In addition to information on startups in
Indian startup ecosystem, the website provides
information on startup ecosystem accelerators and
incubators, investors, government agencies and
provides opportunities for interested parties and
organizations to contact them. The website also
presents the programs and events held by the Indian
government and various organizations and the
opportunities to participate in them. As in the case
of Estonia, the website also contains information on
the legal framework governing the sector [16]. This
initiative has its presence on Facebook [17] and
Twitter [18] social media networks, where the main
news, programs and events of the Indian startup
ecosystem are presented.
Conclusion. Countries use different methods to
develop their startup ecosystems. Israel increased
the supply of venture capital through public venture
capital funds when the number of startups and their
demand for venture capital increased significantly.
France created a new stock exchange dedicated
solely for early-stage startups. Estonia, on the other
hand, develops its educational sector to provide
qualified specialist and entrepreneurs having
innovative ideas to their startup ecosystem. They
also implement facilitate the entry of non-EU
citizens to their ecosystem through “Startup Visa”
program. Along with India, Estonia also promotes
their startup ecosystem through websites and social
media networks. And Belarus applies preferential
tax and custom duties conditions for IT companies
to promote their development in the country.
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Հեջ ֆոնդերի հիմնական ներդրումային ռազմավարությունները և դրանց
արդյունավետությունը
Գևորգյան Գայանե Վ․
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան,
Ֆինանսներ ամբիոնի ասպիրանտ (Երևան, ՀՀ)
gevorgyangayane54@gmail.com
Ամփոփագիր՝ Բոլոր ներդրողները ձգտում են ունենալ լավ դիվերսիֆիկացված պորտֆել ցածր
ռիսկայնությամբ և բարձր եկամտաբերությամբ։ Բայց ոչ բոլորն են, որ ունեն բավարար գիտելիքներ նման
պորտֆել կառուցելու համար։Այս պարագայում նրանց օգնության են գալիս ներդրումային ֆոնդերը։
Ներդրումային ֆոնդերում ներդրումը հնարավորություն է տալիս ունենալ լավ դիվերսիֆիկացված պորտֆել
պրոֆեսիոնալ կառավարմամբ։ Ներդրումային հիմնադրամների տարատեսակներից մեկը հեջ ֆոնդերն են։
Սրանք համարվում են ակտիվ կառավարվող ֆոնդեր, որոնք օգտագործում են տարատեսակ ներդրումային
ռազմավառրություններ։ Գոյություն ունեն ներդրումային ռազմավարությունների հարյուրավոր տեսակներ և
ենթատեսակներ։ Ներդրումային ռազմավարության ընտրությունը հանդիսանում է հեջ ֆոնդի կառավարման
առանցքային կողմերից մեկը։ Ներդրումային ռազմավարության ընտրության հիմքում ընկած է երկարատև
վերլուծություն, որը ներառում է հնարավոր տարբերակների դիտարկումը, ռիսկի և եկամտաբերության
ցանկալի հարաբերակցության սահմանումը և կառավարչի հմտությունները։
Այս հոդվածի շրջանակներում մենք կներկայացնենք հեջ ֆոնդերի ընդհանուր նկարագիրը, դրանց ակտիվների
աճի դինամիկան, կբացահայտենք ամենատարածված ներդրումային ռազմավարությունները։
Վերլուծության
հիմնական
նպատակն
է
բացահայտել
ամենաարդյունավետ
ներդրումային
ռազմավարությունները։
Այս
նպատակով
մենք
կուսումնասիրենք
ներդրումային
հիմնական
ռազմավարությունները, դրանց ձևավորման սկզբունքները, առավելությունները և թերությունները։ Բացի այդ
մենք կվերլուծենք և կհամեմատենք վերջրններիս արդյունավետությունը, ռիսկի և եկամտաբերության
մակարդակը, ծախսերը և այլն։
Հանգուցաբառեր. Հեջ ֆոնդեր, ներդրումային ռազմավարություններ, երկար/կարճ բաժնետոմսեր,
մուլտիռազմավարություն, մակրոֆոնդեր, հարաբերական արժեքի ֆոնդեր, Շարպի գործակից, Թրեյնորի
գործակից։

Основные инвестиционные стратегии и эффективность хедж-фондов
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Армянский государственный экономический университет, аспирант кафедры финансов (Ереван, РА)
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Аннотация: Все инвесторы стремятся иметь хорошо диверсифицированные портфели с низким уровнем риска
и с высокой доходностью. Но не все инвесторы имеют достаточно знаний для создания таких портфелей. В
этом случае на помощь приходят инвестиционные фонды. Инвестирование в фонды позволяет иметь хорошо
диверсифицированный портфель с профессиональной командой менеджеров. Одним из распространенных
видов инвестиционных фондов являются хедж-фонды. Они считаются активно управляемыми
инвестиционными пулами, менеджеры которых используют широкий спектр стратегий. Существуют сотни
инвестиционных стратегий и подстратегий. Выбор инвестиционной стратегии является ключевым моментом
успеха хедж-фонда. Чтобы сделать этот выбор, управляющие фондами рассматривают доступные варианты, их
характеристики, приемлемые уровни риска и доходности и навыки команды менеджеров.
В этой статье мы представим хедж-фонды, также мы проанализируем динамику роста активов хедж-фондов и
выясним наиболее распространенные инвестиционные стратегии.
Основная цель этой статьи – выяснить наиболее эффективные инвестиционные стратегии. Для достижения этой
цели мы рассмотрим основные инвестиционные стратегии хедж-фондов, рассмотрим характеристики, методы,
преимущества и недостатки каждой из них. Также мы проанализируем и сравним их производительность,
уровни риска и доходности, затраты и т.д.
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Article: This article is aimed to describe the
most widespread investment strategies of hedge
funds, and to compare them.
Originally, the word “to hedge” means to cover
or reduce risks. However, the type of funds that are
named “hedge funds” are not actually hedged,
moreover, they are considered to be riskier type of
funds that use non-traditional investment strategies.
Actually there is no general definition for
hedge funds, and different authors described it
differently. Some definitions of hedge funds are
represented below.
According to the Glossary of the Alternative
Investment Management Association (AIMA) there
is no standard international/legal definition for
hedge funds though they may have all or some of
the following characteristics: May use some form of
short asset exposure; may use derivatives and/or
more diverse risks or complex underlying products
are involved; and may use some form of leverage.
Funds charge a fee based on the performance of the
fund as well as a management fee; investors are
typically permitted to redeem their interest only
periodically, e.g. quarterly or semi-annually;
typically, the manager is a significant investor
alongside other (outside) fund investors [8].
Another definition of hedge funds is given by
The Hedge Fund Association on its website,
according which hedge funds refer to funds that can
use one or more alternative investment strategies,
including hedging against market downturns,

investing in asset classes such as currencies or
distressed securities, and utilizing return-enhancing
tools such as leverage, derivatives, and arbitrage [9].
Investopedia describes hedge funds as actively
managed investment pools whose managers use a
wide range of strategies, often including buying
with borrowed money and trading esoteric assets, in
an effort to beat average investment returns for their
clients. They are considered risky alternative
investment choices [10].
Francois-Serge Lhabitant in his book gives the
following definition: Hedge funds are privately
organized, loosely regulated and professionally
managed pools of capital not widely available to the
public [3, p.4].
Nowadays the hedge funds are considered to be
a widely used investment alternative, the assets
under management of which are continuously
growing. The value of assets managed by hedge
funds in the world from 1997 to 2020 is represented
in the Figure 1. As we can see hedge fund assets
were growing until the Financial Crisis began in
2007. Because of their passion for risky investments
in non-liquid assets for satisfying their investors’
demand of high return, hedge funds suffered a lot
from depression, and assets under management of
these funds dropped approximately 1.6 times in a
year (Figure 1). The assets have been growing again
since 2012 and reached to 3,826.3 billion dollars in
2020.

4,500.00

3,826.30

4,000.00
3,500.00
3,000.00

2,295.46

2,500.00

2,219.24

2,000.00

1,402.73

1,500.00

781.39

1,000.00
500.00

118.23

‐

Figure 1: Value of assets managed by hedge funds worldwide from 1997 to 2020 (in billion U.S. dollars) [7]

180

Р
Регион и мир
р, 2022, № 3
As alreeady said, heedge funds use
u different nontraditional investment strategies. The choicee of
investment strategy is the key partt of managinng a
hedge fund, because acctually the ouutput of a hedge
fund mostlly depends on the straategy it follows.
There are a lot of hedgee fund invesstment strategies.
Daniel Cappocci in hiss “The Com
mplete guidde to
hedge fundss and hedge fund strategiies” book grooups
the investm
ment strategiees of hedge funds into three
t
main groupps: non-direcctional, direcctional and fund
of funds. Non-direction
N
nal strategies do not aim
m to
profit from
m the directiion the marrkets take. This
group incluudes strategiies such as market neuutral,

4%

nt driven, multi-strategy
m
y arbitrage and others..
even
Lon
ng/short equiity, short seelling, long only, macroo
are the types off directional strategies. All
A strategiess
also
o have their sub-strategies
s
s[, p.136-138
8].
According to The Interrnational Org
ganization off
Secu
urities Comm
mission in 22020 the 20% of globall
hedg
ge funds asssets are invvested in Multi-strategy
M
y
fund
ds. The nexxt top 3 strrategies are Long/shortt
equiity (19%), Relative vaalue (17%) and Macroo
(14%
%). The othher strategiess that have a significantt
sharre are Lonng bias eqquity, Mark
ket neutral,,
Lon
ng/short credit, Event Driven and Managedd
futu
ures (Figure 2).
2

6%

M
Market
Neutral
L
Long/Short
E
Equity

0%
20

1
19%

L
Long
Bias Equ
uity
M
Managed
Futtures
E
Event
Driven
L
Long/Short
C
Credit

10%

M
Macro
R
Relative
Valu
ue

17%
3%
%
3%
14%

M
Multy
Strateggy
O
Other

5%

Figure 2: Toop Hedge fundd investment strategies
s
by Assets
A
under Management
M
22020 [5, p.14]

m
In thiss article wee will discuuss the 4 most
widespread strategies, their methods, advanttages
and disadvantages, perrformance annd effectiveeness
comparisonn.
The firrst one is multi-strategy
m
y. Multi-straategy
funds, just as
a their nam
me implies, tyypically com
mbine
two to five investment strategies inn order to offfer a
diversified product. Thhere are two types of multim
strategy funnds. In the fiirst type a manager
m
alloccates
assets bettween various funds managed by
independent teams thaat will impplement varrious
investment strategies annd each sub--portfolio wiill be
managed ussing a single strategy. Thhe other typee has
a single teaam that incluudes several specialists, each
managing a specific parrt of the asseets. The portfolio
is then a global
g
portfoolio managedd in house. The
main attraction of multti-strategy fuunds is that they
offer a diveersified expoosure to hedge funds, with a
relatively low
l
minimuum. In theeir methodoology
multi-strategy funds arre similar too fund of fuunds.
The main difference
d
is that multi-sttrategy fundss are

not invested in funds
f
managged by outsid
de managers..
Theey are prodducts offereed by sing
gle managerr
offeering a few individual
i
fuunds to theirr clients andd
addiing to their offering a diversified product
p
thatt
grou
ups a few single strattegies. So this
t
lack off
freeedom in thhe choice oof underlyin
ng managerr
considers to bee the main iinconveniencce of multi-strattegy funds.. When a company offers fivee
indiividual funnds and a multi-straategy fundd
com
mbining them
m, the multi-sstrategy fund
d will alwayss
be invested inn these fivee strategies. The nextt
draw
wback of muulti-strategy is that thesee funds tendd
to sttick to the saame manageer even if perrformance iss
disaappointing. However,
H
m
multi-strategy
y funds alsoo
havee advantagees comparingg to fund of funds, forr
exam
mple their managers
m
donn’t have to peerform a duee
dilig
gence on the underrlying man
nager. Thiss
sign
nificantly redduces their costs of seaarching bestt
man
nagers in a specific
s
strateegy and let them
t
offer a
morre attractive fees
f
[2, p.251-254].
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The next strategy is long/short equity, which is
probably the most popular strategy used by hedge
funds. As the name indicates, these type of hedge
funds combine both long and short positions of
listed stocks in their portfolios. The key point of
success of this funds is the ability of fund managers
and specialists to find undervalued stocks to buy and
overvalued stocks to sell by focusing on a particular
market cap, dividends, industry, sector and using
tools of fundamental and technical analyses.
There are no established rules regarding on
long and short position shares in the portfolio.
Regarding market exposure is typically kept at 40 to
60 per cent net long. In bull market conditions,
long/short managers will generally have over 75 per
cent of their portfolio in long positions and 25 per
cent of their portfolio in short, but in more difficult
market conditions the trend is the opposite; longs
tend to decrease, to 50 per cent, and shorts increase,
to about the same percentage [2, p.273].
The long/short equity strategy is similar to the
equity market neutral strategy in that they both
combine long and short positions in equities. The
main difference arises from the fact that long/short
equity funds tend to have a long bias and to offer
exposure to the equity market over time, while
equity market neutral funds will always remain
neutral. So managers of market neutral funds
balance their portfolio between long and short
positions to limit the exposure to the market, while
long/short equity managers invest their assets in
undervalued and overvalued companies while
keeping some exposure to the market as a whole [2,
p.275].
Hedging the long positions with short sales and
easiness in construction can be considered as the
advantages of this strategy. The main disadvantage
of the long/short equity strategy is that it is used by
a lot of managers which brings to a big competition.
The third most used strategy is relative value,
which is not really a strategy but it is a combination
several individual investment strategies. Managers
of relative value funds take long and short positions
in securities that have been historically or
mathematically linked when the price relations
move unexpectedly out of their historical range. The
manager will then make profit if the price relation
returns to historical levels, or at least when it gets
closer to it. The main difference between this and
arbitrage strategies is that relative value strategy is
not focused on one particular kind of security.
Instead, it usually combines a set of other strategies
or techniques such as fixed income arbitrage,
merger arbitrage, convertible arbitrage, pair trading,
capital structure arbitrage or statistical arbitrage [2,
p.156-157].

As already said, relative value arbitrage
combines various investment strategies. In this case
we can divide relative value funds’ managers into
two groups. Managers of first group use relatively
similar strategies, investing in areas where they have
strong experience. The second category managers’
portfolios are much more diversified.
There are three main investment techniques
that are used in relative value funds:
1. Pair trading, which combines long and
short positions in a pair of securities from the same
sector.
2. Option trading and warrants, where
managers buy or sell options or warrants, and they
take an equivalent but balanced position in the
underlying securities.
3. Capital structure arbitrage, which implies a
long position in a part of the capital structure of a
company, combined with the short sale of another
part of its capital. [2, p.158]
And the last strategy discussed in this article is
macro strategy. Within this bucket funds are largely
driven by macroeconomic conditions. Macro funds
will typically hold both long and short positions in a
variety of asset classes including equities, fixed
income, currencies, and so on. Unlike the long/short
funds the macro strategy isn’t asset-class specific,
instead, managers will look at various economic and
political risk overlays to determine where they make
investments
on
either
side
[1, p.5-6]. This can be considered as an advantage
of this strategy, because it doesn’t focus on one type
of security or particular market, which gives
investing freedom to its managers.
Macro managers develop a global view over
the world markets and their interconnections in
order to profit from any kind of opportunities
whenever
they
appear.
They
analyze
macroeconomic trends linked to government or
monetary policies, economic cycles, new
technologies and so on. They look for unusual price
fluctuations that are far from their equilibrium. In
such conditions, the perception of market
participants deviates from actual levels, creating an
opportunity. Macro managers are often described as
speculators in a series of markets including equities,
fixed income, currencies and commodities. While
many hedge fund strategies need a particular
economic
environment
to
perform,
the
characteristics of their strategy enable macro
managers to perform over time whenever the
opportunity emerges [2, p.358].
After describing the main principles and
methods of chosen 4 most used investment
strategies, now we continue to analyze their
performance and effectiveness. For this purpose,

182

Регион и мир, 2022, № 3
two main indicators have been chosen: risk and
return of the fund.
For evaluating the risk of the fund’s portfolio,
three main risk ratios have been used:
1. Alpha-The alpha is a metric that compares
an investment's performance to that of its
benchmark. Alpha can be referred as the excess
return over the benchmark. The value generated or
removed by a fund's manager may be easily
measured using alpha.
2. Beta-Beta measures the volatility of an
investment in comparison to the overall market.
Investors use beta to estimate how much a security
will drop if the market falls, or how much it will
climb if the market rises. Beta is an important tool
of assessing risk. However, beta doesn’t provide
enough information about the company’s
fundamentals, so it can be used to indicate a shortterm risk.

3. R-Squared- R-Squared is a statistical tool of
a portfolio's relation with its benchmark, given as a
percent from one to one hundred. The greater the
rate, the tighter the fund's performance follows the
benchmark. The R-squared has no impact on the
performance of a fund.
To represent the performance of the funds, first
of all we paid attention to their annual return rate,
then we have used two main ratios of calculating
portfolio’s return.
The first one is Sharpe ratio. It was
developed by Nobel laureate William F. Sharpe in
1965. The numerator of the Sharpe ratio is a riskadjusted measure of return. It is not the raw return
but the return in excess of what could have been
earned by investing in a risk-free security. It equals
to:

[4, p. 7-8]
The denominator of our equation is standard
deviation, which considers to be a measure of
portfolio risk.
The next ratio is Treynor ratio which was
developed a year earlier of Sharp ratio and is almost
identical it and also measures portfolios return
above the risk-free rate. But the main difference of
this two measures is that Sharpe used standard
deviation as a risk measure, while in Treynor ratio
the denominator is portfolio’s beta, which considers
only the systematic risk:

Since it only takes the systematic risk of the
portfolio into account, The Treynor ratio is
particularly appropriate for appreciating the
performance of a well-diversified portfolio [6, p.13].
Unlike the Sharpe ratio, Treynor ratio
calculates the return of the portfolio against a
benchmark. Rather than measuring a portfolio's
return only against the rate of return for a risk-free
investment, the Treynor ratio looks to examine how
well a portfolio outperforms the equity market as a
whole. It does this by substituting beta for standard
deviation in the Sharpe ratio equation, with beta
defined as the rate of return due to overall market
performance [10].
Also for comparing investment strategies the
net expense ratio and management fees of each
strategy fund have been considered. To perform
above mentioned measures of funds’ risk and return,
from each strategy we have chosen ten investment
funds that have assets under management above 100
million US dollars.

For comparing the performance of chosen
investment strategies first of all we will have a look
at annual average return of each strategy’s funds.
The above-mentioned indicators for each
strategy were calculated as an average of
corresponding indicators of investment funds from
each strategy. All indicators’ calculation is based on
three years of funds’ monthly returns. As a
benchmark for Long/short equity funds has been
considered S and P 500 index, for other strategies as
a benchmark MSCI ACWI index was used. For riskfree rate the 90-day US Treasury bill’s average rate
has been used.
In Figure 3 arithmetic mean and weighted
average annual returns of each strategy funds are
represented. In calculating weighted average return
of funds as a weighting factor has been used assets
under management of particular fund. As the return
of the fund is highly related to its assets under
management, we will base on weighted average
annual return while comparing our strategies
performance.
As we can see from Figure 3, the best
performing strategy is long/short equity strategy
with approximately 12.5% annual return. The next
come macro strategy with 8.9% and then multistrategy funds with 6.7% return. It’s important to
mention, that even the weighted average return of
macro funds is greater than that of multi-strategy
funds, the arithmetic mean return of multi-strategy
funds exceeds the macro funds by 2 percentage
points. The worst performing funds are the funds
using relative value strategy, having 4.7% annual
average return.
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Figure 3: Arithmetic and Weighted Average annual returns of Multi-strategy, Long/short Equity, Relative value and
Macro funds as of December 2020(in %) (The table is compiled by the author based on the dataset of [11]).
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Figure 4: Sharp ratio and Treynor ratio of Multi-strategy, Long/short Equity, Relative value and Macro funds as of
December 2020 (The table is compiled by the author based on the dataset of [11]).

Further analyses of chosen investment
strategies' efficiency will be based on Sharp and
Treynor ratios of the funds tracking the particular
strategy. Both Sharp and Treynor ratios measure the
risk-adjusted return of the portfolio, and the greater
the value of the ratios, the more attracted the
portfolio. The greatest average Sharp ratio of
studied strategies has a relative value strategy,
approximately 1.3%. The next comes long/short
equity with 1.14%: Average Sharp ratios of multistrategy and macro funds are equal (0.7%) (Figure
4). The picture is completely different for the
Treynor ratio. For example, multi-strategy and

macro funds have the same value of Sharpe ratio,
but the Treynor ratio of the first one is 0.13, and for
the second is 0.56. The same situation is with the
other two strategies. The main reason for this
inconsistency is that the Treynor ratio takes into
account only systematic risk and is more suitable for
portfolios with good diversification. However, if we
look at the alpha of our investment funds, we can
conclude that they are not well diversified. The
average alpha of multi-strategy and long/short
equity funds is negative which means the fund fails
to generate returns at the same rate as its
benchmark. Macro funds also have a very small
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value of average alpha (0.056) (Table 1). This will
allow us to conclude that studied funds except for
relative value funds are not optimally diversified.

The Relative value funds average alpha is 2.73
(Table 1).

Table 1: Average Alpha, Beta and R-squared risk ratios of Multi-strategy, Long/short Equity,
Relative value and Macro investment strategies (The table is compiled by the author based on the dataset of [11]).

Investment Strategy
Multi-Strategy
Long/short Equity
Relative value
Macro

Alpha
-0.147
-0.3086
2.73333
0.056

Beta
0.254
0.5545
0.205
0.277

For evaluating the funds or portfolios
performance not only return should be studied. The
other important factor is the risk. From our four
strategies, the riskiest is long/short equity funds,
with 0.55 value of beta, and 57.1% value of Rsquared. Betas of the other three strategies do not
exceed 0.3 and the value of R-squared varies from
42-54 percent. This means that funds tracking multi,
relative value or macro strategies don’t have high

R-squared
53.589
57.149
50.225
42.242

volatility and are not strongly connected to the
overall market.
The other important factor of choosing this or
that strategy is the costs of holding that funds, which
include net expense ratio and management fee. The
importance of fund costs is explained by its direct
impact on fund’s return. Table 2 shows that the
strategy with highest costs is long/short equity and
the lowest costs suggest macro funds managers.

Table 2: Net Expense Ratios and Management Fees of Multi-strategy, Long/short Equity, Relative value and Macro
investment strategies (The table is compiled by the author based on the dataset of [11])

Investment Strategy
Multi-Strategy
Long/short Equity
Relative value
Macro

Net Expense Ratio
1.61%
2.02%
1.67%
1.57%

Conclusion. Based on studies of The International Organization of Securities Commission in
2020 70% of global hedge funds assets are invested
in funds tracking only 4 main investment strategies:
Multi-strategy, long/short equity, relative value, and
macro strategies.
After analyzing each of these strategies, we can
conclude that even hedge funds are considered to be
high-risk finds, these strategies do not take a high
risk, they don’t have high volatility, and have e
slight connection to the overall market. Only the
long/short equity takes a little higher risk than
others. The reason is that these funds completely
consist of stocks. And as a reward for the risk
long/short equity funds provide the highest return.
Examining the alpha of the funds we can say that
studied funds’ portfolios are not optimally
diversified, and only relative value funds have a
high value of alpha.
So, the choice of investment strategy is
individual. If an investor wants to get a high return
and is ready to take high risks, long/short equity
funds are most suitable for him. If an investor is not
prone to risk, relative value funds can work well for
him.

Management fee
1.1%
1.2%
0.96%
1.05%
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Էներգետիկ ձեռնարկությունների կառավարման գործիքների մշակման
կազմակերպչական և տնտեսական մոդել մրցակցային միջավայրում
Խուկեյան Զավեն Գ.
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան,
գործարար կառավարում մասնագիտությամբ ասպիրանտ, 3-րդ կուրս (Երևան, ՀՀ)
zaven.khukeyan@gmail.com
Ամփոփագիր. Էլեկրաէներգիայի արտադրությունը և բաշխումը մշտապես եղել և դեռ շարունակում է մնալ
տնտեսության զարգացման կարևորայգույն խթաններից մեկը: Այս առումով կարևոր ենք համարում էլեկտրաէներգետիկական ոլորտի և ոլորտում գործունեություն ծավալող ձեռնարկություններիկառավարման
արդյունավետության բարձրացմանը միտված խնդիրների վեր հանումն ու լուծման տարբերակների
առաջարկումը: ՀՀ էլեկտրաէներգետիկական ոլորտում կառավարման խնդիրներ առկա են թե պետականազգային մակարդակում, թե ձեռնարկություններ - տեղական մակարդակում, ուստի հաշվի առնելով այս
անկյունաքարային փաստը անհրաժեշտ է առաջ բերել մի մեխանիզմ, որը հնարավորություն կտա թե
պետական մարմիններն թե ձեռնարկութուններին բարելավվել կառավարման գործընթացները դրանով իսկ
բարձրացնելով ձեռնարկությունների ծավալած գործունեության արդյունավետությունը: Այս համատեքստում
ոդվածում ներկայացրել ենք այն գործիքները որոնք որպես կառավարման հիմնական գործիքներ կիրառվում են
այժմ պետական մակարդակում, մատնանշել ենք նաև այն մեխանիզմները, որոնք ձեռնարկություններն իրենց
հերթին կիրառում են իրենց ծավալած գործունեության գործընթացը կառավարելու համար: Աշխատանում վեր
ենք հանել առկա խնդիրներն, առանձնացրել ենք զարգացման համար անհրաժեշը միտումները և
կառավարելիության բարձրացման համար փորձել ենք առաջարկել համապարփակ լուծումներ, որոնք
կխթանեն ոլորտի ընդհանուր զարգացմանը իրավիճակի շտկմանը և ոլորտում գործունեություն ծավալող
ձեռնարկութոյւնների տնտեսական ցուցանիշների բարելավմանը:
Հանգուցաբառեր՝ Smart Grid ցանց, կառավարման գործիքներ, կառավարման մեխանիզմ, կառավարման
սուբյեկտ, մրցակցային միջավայր, էներգետիկ ձեռնարկություն, կառավարման մակարդակ, կառավարման
նպատակ

Организационно-экономическая модель разработки инструментов управления
энергетическим предприятием в условиях конкуренции
Хукеян Зевен Г.
Армянский Государственных Университет Экономики,
Аспирант 3-его курса управление бизнесом (Ереван, РА)
zaven.khukeyan@gmail.com
Аннотация. Производство, распределение электроэнергии всегда было и остается одним из сильнейших двигателей экономического развития. В связи с этим считаем возможным выявить проблемы, направленные на
повышение эффективности управления предприятиями электроэнергетики, и предложить пути их решения. В
электроэнергетическом секторе Армении существуют проблемы управления как на государственнонациональном уровне, так и на уровне предприятий-мест, поэтому, принимая во внимание этот краеугольный
факт, необходимо разработать механизм, который позволит как государственным органам, так и предприятиям
улучшить управленческие процессы, тем самым повышая эффективность предприятий. В этом контексте в
статье мы представили инструменты, которые в настоящее время используются в качестве основных
инструментов управления на государственном уровне, а также указали механизмы, которые компании, в свою
очередь, используют для управления процессом своей деятельности. В своей работе мы выявили
существующие проблемы, обозначили направления, необходимые для развития, постарались предложить
комплексные решения по повышению управляемости, которые будут стимулировать общее развитие отрасли,
улучшать экономические показатели предприятий, работающих в отрасли.
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The high relevancee, vastness and
a versatilitty of
the problem
m of developpment of ennergy enterprises
determines the need too combine scientific
s
appproaches and principles
p
inn the develoopment of manam
gement toolls for energyy enterprises in a compettitive
environmennt: a systemaatic approachh, organizatiional
modeling, program-targ
p
geted manageement.
The foormation of an organizaational and economic mechhanism requiires a system
matic approacch to
successfullyy solve prooblems, withhout consideering
which the implementaation of thee goals will be
incomplete;; determine and
a balance the
t functionss and
tasks of maanagement, thhe rights andd responsibillities
of managem
ment subjects, use in a complex orgao
nizational form
f
of maanagement and
a
a system
m of
motivation and incentives for personnnel. [1, p. 555]:
In thhe framewoork of thhe study, the
for
organizationnal and economic
e
m
mechanism
managing energy entterprises in a compettitive
environmennt is undersstood as a set of speecific
methods annd methods of manageement and selfgovernmentt that ennsure effecctive enterpprise
managemennt and adaptaation of indiividual structural
parameters and elem
ments of the enterpprise
managemennt system too changing conditions of a
competitivee environmennt.

Thus, thee organizattional and economicc
mecchanism of management
should be co
m
onsidered ass
a pu
urposeful proocess of solvving particullar problemss
of th
he functioninng of the mannagement sy
ystem, takingg
into
o account thee specifics of energy entterprises andd
the competitive environmennt, based on a stable sett
of methods,
m
norrms and rulees for the fo
ormation andd
regu
ulation of relations
r
bettween elem
ments of thee
orgaanizational sttructure.
Despite thhe reform of the elecctric powerr
indu
ustry, the divvision of thee natural mo
onopoly intoo
sepaarate compannies, the forrmation of a competitivee
elecctricity markket, it is nott possible to
o completelyy
elim
minate state managemeent and reegulation off
enerrgy enterprisses. This is ddue to the hig
gh social andd
econ
nomic impoortance of ennergy enterp
prises in thee
deveelopment of societyy, because electricityy
acco
ompanies annd ensures thhe life of thee population,,
the developmennt of enterpprises, regio
ons and thee
coun
ntry (see Picc. 1).
In this reegard, in tthe organizational andd
econ
nomic mechaanism of entterprise manaagement in a
com
mpetitive envvironment, tthere are tw
wo levels off
man
nagement: naational level (state level)), local levell
(entterprise levell).

Pic. 1. Organizational
O
l and economic mechanism
m for managing
g energy enterrprises in a coompetitive envvironment
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It should be noted that at each level of
management, the subject of management, management tools, management object, management goals
are identified. At the same time, enterprise
management tools are divided into organizational
and economic ones.
Economic management tools are understood as
methods and ways of influencing the object of
management with the help of a specific comparison
of costs and results (material incentives and
sanctions, financing and lending, wages, cost, profit,
price). Under the organizational tools of enterprise
management are understood methods and methods
of direct influence, which are of a directive,
mandatory nature, based on discipline, responsebility, power and coercion.
The subjects of governance at the national level
are the executive authorities (Government of the
Republic of Armenia, Ministry of Territorial
Administration and Infrastructure of the Republic of
Armenia) and legislative authorities. The object of
management at the national level is the energy
security of the country, the electricity market,
energy enterprises.
The goal of management at the national level is
to ensure the country's energy security, develop the
electricity market, balanced and coordinated
development of energy enterprises, and overcome
their main development problems.
Organizational tools for enterprise management
include:
- intracorporate mechanisms of company
management;
- mechanisms for managing the technological
and technical base of the enterprise;
- personnel management mechanisms;
- mechanisms for managing demand for
electricity using energy marketing methods;
- development of a pricing strategy to minimize
the cost of electricity certification and standardization of electricity, conducting energy audits,
compiling an energy passport;
- introduction of the Smart Grid enterprise
management concept;
- development of automated metering systems
for consumed and transmitted electricity.
The economic tools of enterprise management
include:
- information models for the formation of costs
and financial results;
- simulation and economic-mathematical models of profit and financial resources management;
- optimization of taxation policy;
- establishment of differentiated tariffs;
- diversification and development of types of
business related to the energy sector;

- development of special methods of financing
energy efficiency projects, for example, an energy
service contract.
When choosing management tools at the
national and regional levels, the subjects of
management are guided by the state, prospects and
trends in the development of energy enterprises.
When choosing management tools at the local level,
the subjects of management are guided by the
actions of subjects at the national level, as well as
the actions of competing energy enterprises.
The formed organizational and economic
mechanism for managing energy enterprises in a
competitive environment ensures the effective
interaction of elements of management systems at
the national and local levels and the effective use of
management tools for energy enterprises in a
competitive environment.
Of course, at each level of management, the
effectiveness of management tools for energy
enterprises in a competitive environment should be
high. The low efficiency of management tools for
energy enterprises in a competitive environment at
one of the levels of management adversely affects
the efficiency of management of the electric power
industry as a whole, jeopardizes energy security and
reliable power supply to consumers.
The organizational and economic mechanism
for managing an enterprise in a competitive
environment is developed as a project (management
technology), its essence and algorithm of work are
described in the organizational and methodological
documentation and the mandatory use of it is
established by regulatory documentation.
Analyzing the organizational and economic
mechanism for managing energy enterprises
presented in the work in a competitive environment,
one can notice that state management methods are
used at the national level and market management
methods are used at the local level. Undoubtedly,
the development of market relations in the
Armenian economy and in the electric power
industry leads to a decrease in the use of state
management methods and an increase in market
methods of managing an energy enterprise in a
competitive environment.
In the dissertation work, one of the basic
provisions of the concept of developing tools for
managing energy enterprises in a competitive
environment is the implementation of the Smart
Grid development concept at each level of energy
enterprises management (macro, meso, and micro
levels).
Smart Grit in most countries is considered by
state structures as the ideology of national
development programs from the electric power
industry, companies - manufacturers of equipment
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and technollogy - as thee future basiis for improoving
business; energy
e
enterpprises - as a basis forr the
implementaation of innnovative im
mprovementt of
activities. The
T holistic functional annd technologgical
characteristics of thiss concept are most fully
described by
b the follow
wing definitioon formulateed at
the Institutee of Electricaal and Electrronics Engineers:
Smart Gridd is a conceppt of an inteegral, integraated,
self-regulatiing and seelf-healing power induustry
system that has a netwoork structure and containns all
consumers of
o electricityy, all produceers of electriicity,
trunk and distribution
d
networks coontrolled in real
time by an automated
a
deevice [3].
The US Department considerss the Smart Grid
as an autom
matic system in which a two-way
t
flow of
electricity and
a informattion is carrieed out by ennergy
facilities. Through
T
the use
u of modeern technologies,
tools and methods, Smart Griid fills ennergy

enteerprises withh knowledgge and apprroaches thatt
dram
matically inccrease the effficiency of the industryy
[2].
At present, the issue of implemeentation andd
plementation of the Sm
mart Grid concept inn
imp
Arm
menia is acutte, which is ddue to the laarge areas off
operration of energy
e
enteerprises, thee need forr
inveestment resoources againnst the backd
drop of low
w
inveestment attrractiveness of energy enterprises..
Man
ny scientiists are currently developingg
implementtation
for
the
mecchanisms
andd
imp
plementation of the Sm
mart Grid concept inn
Arm
menia, howevver, this issuue is so comp
plicated thatt
way
ys to implem
ment it have nnot yet been
n found. Thee
disssertation propposed an orgganizational chart for thee
deveelopment annd implementation of thee Smart Gridd
conccept in Arm
menia, consiisting of fou
ur levels off
man
nagement (seee Pic. 2).

Pic. 2.. Organizationnal chart for thhe developmennt and implem
mentation of thhe Smart Gridd concept in Armenia
A

At thhe first
Governmennt of the
specially
created
for
Commissionn
Implementaation of
Armenia, operate.

level of maanagement, the
R
Republic
of Armenia annd a
managementt
the
body,
and
the
Deveelopment
thee Smart Grid
G
Conceppt in
T
The
commiission inclludes

reprresentatives of
o energy entterprises, rep
presentativess
of the
t Ministryy of Territorrial Administration andd
Infrrastructure off the Republic of Armen
nia, scientistss
and representattives of reseearch institu
utes. At thee
seco
ond level of managemeent, energy enterprises,,
pow
wer engineerring enterprises, researcch institutess
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and universities operate. The first two levels refer to
the strategic level of management, they develop and
approve the main provisions of the Smart Grid
concept in Armenia, the goals and objectives of the
implementation of the concept, the main stages of
implementation. At the third level of management,
local self-government bodies, the regional energy
commission, and branches of energy enterprises
operate. This level of management receives the main
strategic guidelines for the implementation of the
Smart Grid concept, determines how they can be
implemented at the regional level, determines and
coordinates the activities of power supply
companies, electricity consumers, and enterprises
that own small-scale energy facilities to implement
the Smart Grid concept. The third and fourth levels
of management relate to the operational
management
of
the
development
and
implementation of the Smart Grid concept in
Armenia.
At the strategic level of development and
implementation of the Smart Grid concept in
Armenia, the following activities are being
implemented:
- implementation of actions that contribute to
the successful resolution of issues related to smart
grids, accelerating the process of planning and
implementing initiatives;
- increasing
knowledge sharing and
accelerating the learning process through knowledge
sharing about smart grids;
- providing opportunities for cooperation in the
field of R&D to support projects for the introduction
of innovations in the electric power industry;
- reorientation of general contractors to
domestic engineering products;
- creation of a support and development
program for Russian manufacturing plants
specializing in power engineering and high-voltage
equipment production;
- improvement of the legislative base in the
field of protection of domestic producers;
- encouraging Russian developers to create new
import-substituting equipment and products;
- stimulating private investment in the
construction of small cogeneration power plants
using local fuels;
- development of state mechanisms for legal
and technological regulation and control over the
current production and technological activities of
energy enterprises, over the planning of integrated
innovative and technological development;
- assessment and consideration of foreign
experience in the development and implementation
of the Smart Grid concept in Armenia;
- definition of a clear strategic vision of the
electric power industry of the future and a

systematic transition to the energy of the future,
which are defined and fixed by methodological
documents and national programs for the
development of the electric power industry;
- improvement of the energy infrastructure of
the regions as the basis for their accelerated socioeconomic development;
- stimulation of innovative and investment
activities of energy enterprises;
- attracting investment resources to energy
enterprises;
- increasing the energy and economic
efficiency of the industry (increasing the efficiency
of thermal power plants, reducing losses in electrical
networks, optimizing the load of generating
capacities);
- continuation of work on the creation of a
single information space of state authorities and
local self-government of the regions to ensure
efficient and effective management of energy
enterprises and the process of power supply to
consumers;
- formation of a telecommunications, software
and hardware and information and analytical
environment that provides public authorities at all
levels with the information necessary for informed
decision-making;
- development of a unified system for
integrating science and business, which makes it
possible to form the proper level of demand in the
electric power industry for scientific and technical
achievements and effective economic incentives for
their application, as well as the formation of a
domestic market for scientific and technical services
with a high level of competition;
- formation of an innovative infrastructure in
the fuel and energy complex (development of
technology exchange centers, technology parks,
venture funds, business incubators, etc.).
At the operational level of the development and
implementation of the Smart Grid concept in
Armenia, the following activities are being
implemented:
- providing municipal and executive heads of
energy enterprises to organize meetings and carry
out organized and coordinated actions to reduce
carbon dioxide emissions;
- promotion of the positive experience gained
in the implementation of a pilot innovative project
in the electric power industry;
construction of small-capacity gas turbines (up
to 30 MW) for combined power supply;
implementation of pilot innovative projects for
the development of the electric power industry;
- renewal of power equipment of power plants
of all types and systems of transport, transmission
and distribution of electrical and thermal energy;
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- strengthening of technological discipline and
the procedure for compliance with regulations, rules
for the operation and maintenance of power
equipment;
- increasing the level of professional
competencies of technical personnel of energy
enterprises;
- development of a unified regional data
transmission network in the system of state
authorities and local self-government of regions;
introduction of new information technologies
into the practice of management activities.
A distinctive feature of the proposed
organizational chart for the development and
implementation of the Smart Grid concept in
Armenia is:
- all participants in the process of developing
and implementing the Smart Grid concept in
Armenia are divided into two levels of management
- strategic and operational, each of which is divided
into two levels;
- the main directions of activity for the
development and implementation of the Smart Grid
concept in Armenia at the strategic and operational
levels of management were determined.
The proposed organizational chart for the
development and implementation of the Smart Grid
concept in Armenia allows dividing all participants
in the process into different levels of management
and determining their main areas of activity,
coordinating and streamlining the process of
developing and implementing the Smart Grid
concept in Armenia.
Thus, when forming an organizational and
economic mechanism, three levels of management
are distinguished: national (country level), regional
(regional level) and local (enterprise level). At each
level of management in the organizational and
economic mechanism, there are various objects of
management, subjects of management, management
tools and management goals. The organizational and
economic mechanism for managing energy
enterprises in a competitive environment ensures the
effective interaction of elements of management
systems at the national, regional and local levels and

the effective use of tools for managing energy
enterprises in a competitive environment.
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Междисциплинарный научный симпозиум в Санкт-Петербурге
EDN: KXUVDQ
26-27 мая 2022 г. в Санкт-Петербурге прошел
Междисциплинарный научный симпозиум «Кавказ в
системе контактов и связей в эпоху палеометалла (IV начало I тыс. до н.э.)», посвященный 100-летию со дня
рождения Каринэ Христофоровны Кушнарёвой (19222006), организатором которого был: Институт истории
материальной культуры Российской академии наук
(ИИМК РАН).
Симпозиум проходил в смешанном (оф- и онлайн)
формате в Дубовом зале, Отдела археологии Центральной
Азии и Кавказа. Пленарное заседание было открыто
приветственными
речами
д.и.н.,
исследователя
Центральной Азии и Сибири Андрея Владимировича
Полякова, заместителя заведующего отделом археологии
Восточной Европы и Сибири Государственного Эрмитажа
Юрия Юрьевича
Пиотровского и представителя
Генерального консульства Армении в Санкт-Петербурге.
На симпозиуме было представлено пятнадцать докладов археологов и историков из Российской Федерации и
Республики Армения.
Участники симпозиума из Армении представили следующие доклады:
Лилит Размиковна Тер-Минасян – 3D моделирование неолитического поселения Акнашен;
Акоб Ервандович Симонян – Великая степь и горы Армении в первой половине III тыс. до н.э.
(контакты между носителями культур раннего бронзового века Армении и ямной культуры).
В последнем говорилось о том, что в высокогорье Сюникской области Армении в 2019-2020 гг.
экспедицией Научно-исследовательского центра историко-культурного наследия при министерстве
Образования, науки, культуры и спорта РА (рук. доктор-профессор Акоп Симонян) было частично
раскопан самый большой по размерам каменно-земляной курган, который очевидно откроет новую
веху в древней истории Армянского нагорья периода раннего бронзового века (29-25 вв. до Р.Х.).
Раскопки проводится в экстремальных условиях, на высоте 2300 м над уровнем моря и продолжались
по 100 дней как в 2019, так и в 2020 гг.
Каменно-земляной курган высотой в 3,3 метра и диаметром 40 метров имел достаточно сложную
конструкцию. Примечательно, что курган полностью был облицован базальтовыми плитами, чего до
этогов регионе не было зафиксировано. На каменном «панцире» кургана обнаружено порядка 15
тысяч обломков обсидиана и порядка 300 экземпляров завершенных орудий труда и оружия, кости жертвенных коней,
черепки керамики, бусы и другие артефакты принесенные дар
«хозяину» кургана. Изготовление орудий и оружия из камней на
месте, скорее всего, связано с древними верованиями в
магическую силу местности: на могиле обожествленного предка,
так как согласно предварительным данным, здесь похоронен
«царь» - вождь-предводитель большого скотоводческого племенного союза.
По окончании доклада, автор будучи лично знаком с Каринэ
Христофоровной Кушнарёвой, поделился с аудиторией своими
воспоминаниями.
Слева на право: Карине Кушнарян, Акоп Симонян и Асмик
Исраелян (Грузия, Телави, монастырский комплекс: Алаверди,
май 1981).
Сообщениe составил профессор Государственной Академии художеств Армении,
доктор искусствоведения, к.и.н., Акоб Ервандович Симонян
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